
پایانِ درخت گردو
پیمان معادی، بازیگر سینما و تلویزیون با 
انتشار پســتی از اتمام پروژه ساخت فیلم 
ســینمایی »درخت گردو« به کارگردانی 
محمدحسین مهدویان خبر داد. معادی در 
اینستاگرام نوشته است: »درخت گردو تمام 
شــد. کار کردن با حسین مهدویان نازنین 
و گروه درجــه یکش همان طور که حدس 
می زدم بسیار لذتبخش و خالقانه بود. ممنون از مصطفی احمدی، تهیه کننده 
مستقل و با شهامتی که چنین فیلم و موضوع مهمی را تهیه کرد. از بازی در کنار 
مهران مدیری عزیز و دیگر بازیگران فیلم بسیار لذت بردم. بی صبرانه منتظر دیدن 
فیلم روی پرده بزرگ هستم. درخت گردو جای مخصوصی در قلب همه ما دارد«.

امیدوار به آینده سینمای نوجوان
نجم الدین شــریعتی، مجری تلویزیون با 
انتشار پســتی در ارتباط با فیلم »منطقه 
پرواز ممنوع« نوشــت: »شبی پرخاطره با 
ماجراجویــان فیلم منطقه پــرواز ممنوع. 
فیلمــی پرهیجان که جای خالــی آن در 
سینمای نوجوان محسوس بود. کارگردانی، 
انتخاب لوکیشن و صداگذاری جذاب در کنار 
بازی بازیگران نوجوان تحسین برانگیز بود. »ما می توانیم« پیام اصلی فیلمی بود 
که ما را به آینده  سینمای نوجوان امیدوار می کند. رضایتمندی تماشاگران حاضر 
در سالن اعم از نوجوان و بزرگسال، خداقوتی است به سازندگان آن. البته نقد های 
ظریفــی هم متوجه فیلم بود که خدمت امیر جان داســارگر کارگردان جوان و 

کاربلدش عرض کردم.امیدوارم از تماشای منطقه  پرواز ممنوع لذت ببرید«.

تسلیحاتِ رسانه ای
علی علیزاده با انتشار تصاویری از باال آمدن 
ســطح آب در ونیــز ایتالیــا در توییترش 
نوشت:» آب تا یک متری در ونیز باال آمده. 
سیل وارد خانه ها و مکان های مهم تاریخی 
شده. نخستین فکری که به ذهنتان می آید 
چیست؟ رسانه های غرب فقط دارند از اندازه 
غیرعادی ســیل می گویند. حاال فرض کن 
آب 10 سانت وارد مسجد شیخ لطف اهلل می شد. اولین چیزی که به ذهن و  دهن 
ما و رســانه ما می آمد، چه بود؟ مسلماً ناکارآمدی و نقش عامل انسانی در بالیا 
و سوانح باید نقد شــود. اما چرا در هر اتفاقی، بالفاصله و بدون »درنگ« مسئله 
را به نقد کلی گویانه  فرهنگ و جامعه ایرانی یا نظام سیاســی حاکم می کشانیم؟ 

کلی گویی پیشامدرنی که حاال توسط رسانه استعمار تسلیحاتی شده«.

چشمِ منتقدان روشن
رســول صدرعاملی پس از باخت تیم ملی 
کشورمان در مقابل عراق، با انتشار تصویری 
از کارلوس کی روش در صفحه اینستاگرامش 
نوشت: »برگشتیم به همان تیم همیشه بباز 
و ناتوان، چه کســی مسئول تمدید نشدن 
قرارداد کی روش بود؟ چشمشان روشن این 
منتقدان سیاست باز کی روش، همان ها که 
روزی صعود نکردن از گروه پرتغال و اسپانیا و مراکش را شکست بزرگ می دانستند 
و حاال بازی در گروه بحرین و عراق و کامبوج و هنگ کنگ را ســخت و دشــوار 

قلمداد می کنند!«.

 محمــد تربت زاده خدا خــدا می کردیــم، این یکی 
»خاوری« باشد که خارج از کشور، توی کازینو، کنار ساحل 
فالن دریا یا توی رســتورانی مجلل در حالی که داشته، 
پول های اختالس کرده را با کارد و چنگال الکچری، نوش 
جان می کرده، گیرش انداخته اند و دارند بََرش می گردانند. 
این خداخدا کردن های ما هم به خاطر این اســت که از 
زمان اختالس 3هزار میلیــاردی، » خاوری« و خاوری ها 
در بحث اختالس و هاپولی کردن ســرمایه های مملکت، 
تبدیل به برند شــدند، وگرنه چند ســالی است، کوچک 
و بزرگمان می دانیم که مفســدان اقتصادی، در ســایز و 
اندازه های مختلف، آن قدر در بحث باال کشیدن پول های 
مملکت، رکورد شکنی کرده اند که افرادی مثل » خاوری«، 
حاال حاالها باید توی نوبت رسیدگی به اختالس هایشان 
باشــند! نکته مثبت ماجرا این اســت که ورود جدی و 
پیگیرانه قوه قضائیه به عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی، هم 
نقطه های روشن و امیدبخشی را پیش چشم مردم ایجاد 
کرده و هم مفسدان را واداشته به جای، جابه جا کردن هر 
روزه رکوردهای اختالس، دنبال سوراخ موش باشند تا هر 
از چندی دســت عدالت، »دانیال زاده« ای را از سوراخش 

بیرون بکشد و پای میز محاکمه بنشاند.

  با هدایت پاسداران گمنام
همه چیز از توییت جنجالی امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت 
رئیسه مجلس شروع شد. آقای نماینده در توییتر نوشته 
بود: »شنیده شده یکی از متهمان بزرگ مفاسد اقتصادی 
که پس از چپاول اموال ملت به خارج از کشور گریخته بود، 
توسط سربازان گمنام امام زمان)عج( به کشور برگردانده 
شده«. پس از این غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه 
قضائیه، با رونمایی ازجدیدترین مفسد اقتصادی کشورمان، 
گفت: »رســول دانیال زاده یکی از بدهکاران کالن بانکی 
کشور که در پرونده حسین فریدون به اتهام پرداخت رشوه 
محکوم شــده و پس از دستگیری اکبر طبری به خارج از 
کشور گریخته بود، با طراحی و هدایت پاسداران گمنام امام 

زمان )عج( در سپاه به کشور بازگشت«.

  شیرینی خوروِن شکار خاوری!
کاربران فضای مجازی فقط چند دقیقه بعد از مشــخص 
شدن هویت »رسول دانیال زاده« هشتگ مربوط به نام او را 
در توییتر فارسی داغ کردند. عمده پیام های کاربران فضای 
مجازی روی محور تشکر از قوه قضائیه می چرخید. مثاًل 
یکی از کاربران نوشته بود: »وقتی روح اهلل زم توسط سپاه 
شکار شد، ضد انقالب این شبهه رو انداخت که اگر راست 
می گن، چرا ابربدهکاران و مفسدان اقتصادی رو نمی گیرن؟ 
دانیال زاده توسط سپاه دستگیر و به کشور بازگردانده شد تا 
پاسخ محکمی به منتقدان داده باشد. بقیه هم تو نوبت اند 
ان شــاءاهلل«.. بعد از این حواشی مجازی اما غالمحسین 
اســماعیلی، ســخنگوی قوه قضائیه ماجرای دستگیری 
دانیال زاده در کشــورهای دیگر را تکذیب و اعالم کرد که 
آقای مختلس با پای خودش وارد کشور شده است! آن طور 
که سخنگوی قوه قضائیه گفته، دانیال زاده مدت ها زیرنظر 

مأموران اطالعاتی سپاه بوده و حتی فیلم های تحت نظر 
بودنش در رســتوران ها، هواپیماها و... هم همین حاال در 
فضای مجازی منتشر شده، اما مأموران به طور مستقیم او 
را دستگیر نکرده اند. دانیال زاده وقتی فهمیده زیرنظر است 
و دیر یا زود دســتگیر می شود، تصمیم گرفته با مأموران 
مذاکره کند و با قوِل تخفیف گرفتن در مجازات، خودش با 

پای خودش به ایران آمده است.

  برج ساز قهار
نام کاملش »رسول دانیال زاده نمین« است. در اردبیل به دنیا 
آمده و خیلی ها او را به لقب »سلطان فوالد« می شناسند. 
دلیل این لقب هم البد مالکیت دو کارخانه فوالد گیالن و 
فوالد کاویان اهواز است. برخالف لقبش اما بیشتر برج ساز 
است تا کارخانه دار. یعنی بیشتِر کارخانه هایش را برای وام 
گرفتن از ارگان های دولتی و مخفی کردن تخل پخل های 
مالی از نهادهای قضایی راه انداخته است. الکچری ترین 
برج های پایتخت یعنی »رما رزیدنس« و »فلورا کامرانیه« 
دو نمونه از شاهکارهای دانیال زاده است که امکانات عجیب 
و غریبشان را در الس وگاس هم نمی شود پیدا کرد! البته 
رسانه ها می گویند سلطان فوالد، چندین برج هم در خارج 

از کشور ساخته که قیمت هایشان سر به فلک می کشد.
شرکت صنایع لوله گالوانیزه روی پوشان قزوین، شرکت 
کارخانجات نورد و لوله ســمنان، شــرکت لوله گالوانیزه 
ماهان سمنان، شــرکت مجتمع فوالد گیالن و شرکت 
فوالد کاویان هم تعدادی از شــرکت هایی  هستند که به 
نام دانیال زاده ثبت شده اند، اما زیرنظر چهارفرزندش اداره 
می شدند. درکنار تمام این ها و برخالف شایعات مجازی، 
رسول دانیال زاده، پدر عروس حسن روحانی نیست و هیچ 
ارتباط سببی یا نسبی با کامبیز مهدی زاده فرساد، داماد 
رئیس جمهور ندارد. طبق گفته خبرگزاری فرارو، همکاری 
سید محمد هادی رضوی )داماد محکومی وزیر تعاون( با 

برج ساز قهار پایتخت هم شایعه است.

  خودتان حساب کنید!
شیوه کار دانیال زاده از این قرار بود که با تأسیس شرکت و 
کارخانه های جورواجور، پرداخت رشوه به مدیران کله گنده 
بانکی و داشــتن روابط خاص با بعضی از مسئوالن، به نام 
کارخانه اش وام های میلیاردی با بهره صفر درصد دریافت 
می کرده، اما به جای سرمایه گذارِی وام های کارآفرینی در 
صنعت فوالد، پول هارا به خارج از کشور منتقل می کرده یا 
در داخل برج می ساخته است. کار حتی بعضی وقت ها به 

جایی می رسید که دانیال زاده رئیس بانک های مختلف را 
عزل و نصب می کرد و خیلی ها مجبور بودند با او همکاری 
کننــد.  علیرضا زاکان درباره یکی از پرونده های عجیب و 
غریب دانیال زاده، می گویــد: »به عنوان مثال بانک ملت 
۴00 میلیون درهم بــا کارمزد صفر درصد به این ها داده 
و آن هــا این پول را به داخل کشــور آورده اند و از طریق 
صرافی ها آن را تبدیل و دوباره این پول را که با کارمزد صفر 
درصد از خود بانک ملت گرفته بودند، در خود بانک ملت 
سرمایه گذاری کرده و ساالنه ۲۴ درصد سود می گرفتند. 

حاال حساب کنید که چه مقدار پول جابه جاشده است«.

  ارتباط با »فریدون« و »طبری«
»اکبــر طبری« را یادتــان می آید؟ مدیــرکل امورمالی 
دستگاه قضایی که حدود چهارماه پیش با چندین اتهام 
مالی دستگیر شد. حاال آن طور که سخنگوی قوه قضائیه 
می گوید، دانیال زاده به لطف ماســتمالی های طبری در 
قوه قضائیه، حدود ۴ هزار میلیارد اختالس کرده و دقیقاً 
چهارماه پیش و پس از دستگیری طبری فلنگ را بسته 
است. علیرضا زاکانی، درباره روابط اکبر طبری و دانیال زاده 
هم گفته است: »مثالً یک شرکت فوالدی را به دانیال زاده 
می دادند و او می گفت: 5 هزار کارگر دارم، بنابراین به او پول 
می دادند و به جای اینکه صرف فوالد و یا کارگران کند، در 
فرمانیه تهران برج می ساخت و برج را به طبری می دادند. 

االن دو برج فرمانیه دست کیست؟«.
از آن طرف طبق صحبت های سخنگوی قوه قضائیه، پرونده 
دانیال زاده به پرونده حسین فریدون هم ارتباط دارد. قوه 

قضائیه اما هنوز جزئیات این ارتباط را اعالم نکرده است.

  تیشه به ریشه فساد
این اما نخستین بار نیست که دانیال زاده  دستگیر می شود. 
این مفســد اقتصادی دانه درشت، اواخر سال 13۹5 هم 
دستگیر شده بود. اتهام او در آن زمان بدهی بانکی ۲هزار 
و ۶00 میلیارد تومانی بود. رسانه ها آن زمان نام اورا »ر.د« 
اعالم کردند اما یک ماه پس از دستگیری اش، محسن اژه ای 
سخنگوی وقت قوه قضائیه با این استدالل که دلیل ندارد 
»اسم و چهره فرد سارق« از مردم پنهان باشد، نام کامل او 
را رسانه ای کرد. هرچند هنوز هم معلوم نیست دانیال زاده 
آن زمان چطور و با پا درمیانی چه کسی از زندان آزاد شد، 
اما خبرگزاری »رویداد۲۴« می گوید »اکبر طبری« مسئول 
مستقیم آزادی او از زندان اســت. این خبرگزاری بعد از 
این هم ادعا می کند اکبر طبری به تنهایی نمی توانســته 
دانیال زاده را از زنــدان آزاد، او را از اتهامش تبرئه و حکم 
ممنــوع الخروجی اش را باطل کنــد و احتماالً پای چند 
مســئول محترم دیگر هم در میان است.با تمام این ها اما 
مبارزه با فساد که در دوران ریاست جدید قوه قضائیه، به 
شکل امیدبخشی آغاز شده، احتماالً حاال حاالها متوقف 
نخواهد شد و باید منتظر بمانیم تا عالوه بر رو شدن ابعاد 
جدید از پرونده دانیال زاده، پای مختلســان نامدارِ فراری 
و مختلسان گمنام غیرفراری هم یکی پس از دیگری به 

دادگاه باز شود.

چاه مکن بهِر کسی!

قدس زندگی: البته که بخشــی از داد و فریادهای آمریکایی ها سر ماجرای 
خطر تروریسم در جهان، سیاه بازی و مظلوم نمایی است. این هم واضح است 
که دست های پشت و جلو پرده سیاست در نظام سیاسی حاکم بر آمریکا هر 
بار که خواسته و توانسته اند از تروریست ها برای پیشبرد اهدافشان در سراسر 
جهان سود برده اند و هر زمان که نیاز به کسب وجهه جهانی داشته اند، ادای 
ناجی و مخالف سرسخت تروریسم را در آورده اند. در این ها شکی نیست، اما 
در این هم شــکی نداشته باشید که بر اساس حکایت معروف »چاه مکن بهر 
کسی، اول خودت، دوم کسی« بسیاری از متفکران آمریکایی وغیر آمریکایی و 
آن هایی که سرشان توی حساب و کتاب است، متوجهند که تروریسم چاهی 
است که انواع و اشکال مختلف آن، هر زمان ممکن است، آمریکا را ببلعد. آنا 
سانتوس راشمن )Ana Santos Rutschman( استادیار حقوق در دانشگاه 
سنت لوئیس به تازگی در مقاله ای که »فارس« هم آن را منتشر کرده، به این 

موضوع پرداخته است: 
»در اکتبــر ۲01۹ یکی از کمیته های فرعی کمیته امنیت داخلی مجلس 
نمایندگان جلســه اســتماعی برگزار کرد با عنوان »دفاع از کشــور در 
برابر تروریســم بیولوژیک: آیا آمادگی داریم؟« پاسخ این پرسش یک نه 
بزرگ اســت. در این جلسه کارشناسان شــهادت دادند که سیستم های 
دفــاع بیولوژیــک ما در طول بیش از یک دهه گذشــته آســیب پذیر و 
منســوخ بوده اند. این می تواند نگرانی هایی را درباره اســتفاده تسلیحاتی 
از میکروارگانیســم هایی که عامل بیماری اند یا پاتوژن هایی نظیر ابوال یا 

سیاه زخم را به وجود آورد. 
من در مرکز مطالعات حقوق بهداشــت دانشگاه سنت لوئیس، حقوق مواد 
غذایــی و دارو را تدریــس می کنم. من و همکارانم زمان بســیار زیادی را 
صرف مطالعه در مــورد ویروس ها و باکتری هایی می کنیم که به دســت 
آوردن آن ها بســیار دشوار اســت، مثل سیاه زخم یا طاعون. اما یک جنبه 
کمتر شناخته شده تروریسم بیولوژیک این است که پاتوژن های ساده تری 
مثل سالمونال، باکتری رایجی که در برخی از مواد غذایی یافت می شود را 
نیز می توان برای آســیب زدن عامدانه به مردم مورد استفاده قرار داد. در 
واقع بزرگ ترین حمله تروریستی بیولوژیک در تاریخ آمریکا، از ظرف های 
ساالد چند رســتوران در منطقه شمال غرب پاســیفیک آغاز شده است. 
پاتوژن ها را می توان به چندین طریق منتشر کرد. برخی از طریق هوا یا آب 
جا به جا می شوند. برخی مستقیماً از شخصی به شخصی دیگر یا از طریق 
تماس با حیوانات آلوده انتقال پیدا می کنند. آخرین اما نه کم اهمیت ترین 
روش انتشــار این پاتوژن ها از طریق سیستم های غذایی است. وقتی پای 
واکنش دربرابر تهدیدات به میان می آید، نوعی عدم همکاری گسترده بین 
ســازمان های فدرال و اجتماعات محلی به وضوح مشاهده می شود. دکتر 
آشــا جرج، مدیر اجرایی کمیســیون دو حزبی درمورد دفاع بیولوژیک در 
پاسخ به این پرسش که بعد از دریافت اعالن هشدار یک حمله تروریستی 
بیولوژیک احتمالی چه اتفاقی می افتد، پاسخ داد: »آن ها خاموش می شوند 

ولی هیچ کس  نمی داند چه باید بکند«!
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ورزش
از قهر ویلموتس تا اخراج شجاعی مقابل عراق

 تیم ملی 
در مسیر سنگالخی صعود

تیم ملی کبدی جوانان
کنیا را در فینال شکست داد

زوی ایران قهرمان جهان

 ساجده جبارپور برگزیده کتاب سال شعر جوان در گفت و گو با قدس:

عجول بودن شاعران، آسیب شعر امروز است

دل، عقل سرش نمی شود
رقیه توسلی: این دو جمله بیچاره ام کرده اند از بس وسط حرف های »آفرینش« 
توی ســرم ویراژ داده اند؛ جهاِن هر کسی به اندازه افکار اوست و حواسمان باید به 

رعایت حق الناس باشد. آفرینش با صدایی گرفته، آن ورِخط است.
می گویم: خیر باشد ان شاءاهلل. تعریف کن ببینم چرا کشتی هایت غرق شده؟

قصــه تازه ای رو نمی کند. همان حکایت هدفون و اتوبوس پُر و وســط صندلی ها 
ایستادن و بد و بیراه بانوی ُمسنی که خواسته پیاده شود اما معطل او مانده.

کمی گپ می زنیم از درست و غلِط داستان. انتهای مکالمه برایش هم ناز و نوازش 
دارم، هم شماتت. »غصه نخور عزیز عمه! ُخب آتیش، دود داره دیگه؟ آخه کدوم آدم 
با کماالتی خاطره گویی بابابزرگش رو وسط اتوبوس واحد گوش میده که جنابعالی 

نفر دومش باشی؟ فرهیخته کی بودی شما؟«
تلفن را قطع می کنم. اما دیگر خیابان سهروردی، طبقه پنجم، پشت میز ترجمه 
نیســتم. رفته ام میدان شهرداری و ایستاده ام کنار همان اتوبوس واحدی که خانم 
کهنسال از آن پیاده شد. دلم می خواهد سبد خریدش را بردارم و قدم زنان مسیری 
را بــا هم طی کنیم تا از هوای تر و تازه و آفتابی بگویم و از چیزهایی که می تواند 
حال آدمیزاد را جا بیاورد.مثالً از دوست داشتن های خودش بپرسم. از گلدان هایش، 

قالب بافی ها، غذاها، فرزندان و نوه هایش.
بعد، از دلخوشی های بیست و چندسالگی اش سؤال کنم. از زمانه که چقدرعوض 

شده نسبت به آن سال ها؟
آن وقت آرام آرام از فناوری هم بگویم و پای جوانی و حال خوب و بد را بکشم میان 
معرکه. پای بزرگ ترها که اگر جوان ها را درک کنند چه گلستانی می شود خانه و 

اتوبوس و شهر و کشور.
بابت معطل شــدنش هم عذر تقصیر بخواهم و توضیح بدهــم توی آن هدفون 
رنگی چه خبرها بود؟ بگویم پدربزرگ نازنینی داشت با گوش های دلتنگ نوه اش، 
خاطره بازی می کرد. اینکه جا و مکانش نادرست بود را قبول دارم اما دل که عقل 

سرش نمی شود.
کاش پیدایش می کردم و چشــم اندازش را تکان می دادم. جوری که این بار سوار 
اتوبوس که می شد به دخترکاِن گوشی در گوش، چشم ُغّره و اَخم و تخم نمی کرد.

مادربزگانه می رفت جلو و لبخندش را می ریخت توی نگاه کم سن و سالشان.
جوری که با خودش می گفت شاید این نوه من است که با بغض، هوایم را کرده.

آن وقت خدا را چه دیدی، شاید طوری خوش مشرب می شد که دفعه بعد می رفت 
کنار دست »آفرینش« می ایستاد و می گفت: یک ور هدفون را هم بدهد به او بلکه 

دنیا را جای قشنگ تری سیر کند.

»رسول دانیال زاده«؛ از برج های فرمانیه تا سلول  زندان

صدای خرد شدن استخوان فساد

با بیشترین برد 

 شهرخودرو 
شانس آزمون، جاوید و خسرویار برای کسب عنوان از AFCصدرنشین ثلث اول

بیرانوند، نامزد مرد سال 
فوتبال آسیا شد
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سینا حسینی: ناکامی تیم ملی در چهارمین دیدار خود 
در مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 قطر شوک بزرگی را 
به همه وارد کرد تا بیم و امیدها در خصوص سرنوشت تیم 
ملی به اوج برسد. حاال بر خالف دو دوره قبلی که ایران بدون 
دغدغه راهی رقابت های جام جهانی شد باید با اما و اگر و کسب 
دوازده امتیاز کامل از چهار بازی دور برگشت جواز حضور در 
مرحله بعد را بدست آورد به شرط اینکه بحرین و عراق هم 

دچار لغزش شوند.

 دوگانه کی روش – ویلموتس
کسب دومین ناکامی متوالی سبب شــد کاربران ایرانی در 
شبکه های اجتماعی با اشاره به شکست ایران در بازی برابر 
عراق مارک ویلموتس، مهدی تاج، مســعود سلطانی فر و 
برخی بازیکنان تیم ملی از جمله مسعود شجاعی را مقصران 
خلق این ناکامی معرفی کردند و با مقایسه با دوران حضور 
کارلوس کی روش دوگانه کــی روش – ویلموتس را مطرح 
کردند و با قیاس نتایج این دو مربی مدعی شدند فوتبال ایران 
نه تنها پیشرفتی در حوزه ملی نداشته بلکه دچار پسرفت قابل 

توجهی شده است.
واکنش سلبریتی ها و چهره های فوتبالی و غیر فوتبالی هم به 
این موضوع کامالً متفاوت بود، کارشناسان فوتبال ایران که 
در دوره کارلوس کی روش به عناوین مختلف به رفتارهای او 
خرده می گرفتند با چرخشی سؤال برانگیز به نیکی از وی نام 
بردند و به سرمربی بلژیکی تیم ملی کنایه زدند که تنها به فکر 
دستمزد میلیون یورویی خود بود و با قهر استراتژیک خود 

زمینه خلق این ناکامی را به وجود آورد.

فقط سه روز تمرین
فدراسیون فوتبال در اقدامی هدفمند ساعتی پس از شکست 
مقابل عراق با انتشار بیانیه ای ضمن عذرخواهی از مردم ایران 
مدعی شد هنوز فرصت جبران باقی است و تیم ملی می تواند 
نتایج دور از انتظار اخیر را با درخشش بازیکنان خود جبران 
کند. اما پرسشی که از سوی منتقدان مطرح شد این بود که با 
دیدگاه های مدیریتی فعلی چگونه باید انتظار جبران را داشت؟

تیم ملی فوتبال ایران پیش از بازی حساس برابر عراق تنها 
ســه روز فرصت تمرین کنار یکدیگر را داشت در صورتی 
که رقیب از ده روز قبل از این بازی اردوی آماده ســازی 
خود را برپا کرده بود و بازیکنان عراقی زیر نظر کاتانچ به 
شدت تمرین می کردند تا بازی بزرگ را با پیروزی پشت 
ســر بگذارند، اما تیم ملی ایران به دلیــل قهر ویلموتس 
از برگزاری اردوی آماده ســازی محروم بود و در نهایت با 

پادرمیانی این و آن و کمک مالی دولتی ها سرمربی بلژیکی 
رضایت به حضور در اردوی تیم ملی را داد.

باخت در نیمه مربیان
به عقیده بسیاری از کارشناسان ویلموتس در نیمه مربیان 
هیچ حرفی برای گفتن نداشت، تعویض های عجیب و غریب او 
در نیمه مربیان چه دستاوردی برای فوتبال ایران در برداشت. 
حضور نادری، امیری بر اساس کدام فلسفه مربیگری بود؟ اگر 
وی درک و شناخت صحیحی از رفتارهای احساسی بازیکنان 
تیم ملی داشت پس از آنکه مسعود شــجاعی اخطار اول را 
دریافت کرد می بایست او را از ترکیب بیرون می کشید تا خطر 

10 نفره شدن تیم ملی را تهدید نکند.
ضعف نیمکت تیم ملی ایران در عدم شــناخت صحیح از 
بازیکنان تیم ملی زمانی عیان شــد که وحید هاشــمیان 
به عنوان تنها عضــو ایرانی کادر فنی نه تنهــا در جریان 
تصمیم گیری برای کمک به ویلموتس دخالتی نداشت بلکه 
تنها وظیفه مشایعت مسعود شجاعی برای خروج از زمین 
را ایفا کرد. در شرایطی که او می توانست به عنوان فردی که 
شناخت بیشتری از شرایط روحی و روانی بازیکنان ایرانی 
داشت این موضوع را به ویلموتس متذکر می شد که بازیکنان 
ایرانی سابقه رفتارهای احساسی در بازی های بزرگ را دارند 

و ممکن است با یک اشــتباه کودکانه تیم ملی را به سمت 
ناکامی سوق دهند.

راه پرپیچ و خم صعود
با این شرایط ما باید امیدوار باشیم که عراق و بحرین، در دیدار 
هفته آینده به تساوی برسند یا بحرین پیروز مسابقه باشد. 
در صورت تســاوی عراق 11 امتیازی و بحرین 9 امتیازی 
خواهند شد و در صورت پیروزی بحرین، این تیم با 11 امتیاز 
صدرنشین می شود و عراق 10 امتیازی باقی می ماند. در این 
صورت تیم ایران با کسب چهار پیروزی در دور برگشت، 18 
امتیازی خواهد شد. اگر این پیش بینی ها به درستی پیش برود، 
در حالت اول و مساوی عراق مقابل بحرین، این تیم در نهایت 
17 امتیازی خواهد شد و بحرین نهایتاً به امتیاز 15 می رسد. در 
حالت دوم و پیروزی بحرین مقابل عراق، بحرینی ها می توانند 
با پیروزی مقابل هنگ کنگ و کامبــوج خود را 17 امتیازی 
کنند و عراق در نهایت بتواند خود را به امتیاز 16 برساند. )این 
حالت ها در صورتی است که ایران در دور برگشت موفق به 
پیروزی مقابل تمام رقبا شود.( در صورتی که عراق موفق به 
پیروزی مقابل بحرین شود، حتی با وجود شکست احتمالی 
مقابل ایران و پیروزی احتمالی مقابل هنگ کنگ و کامبوج 19 
امتیازی می شود و تیم ایران شانسی برای صعود به عنوان تیم 

نخست نخواهد داشت. در این صورت تیم ملی باید تالش کند 
تا به عنوان یکی از بهترین تیم های دوم هفت گروه خود را به 
مرحله بعدی برساند، چراکه هشت تیم نخست گروه های A تا 
H به صورت مستقیم راهی مرحله بعدی خواهند شد و چهار 
تیم برتر دوم نیز خود را به مرحله بعدی می رسانند، مگر اینکه 
تیم ملی امیدوار به از دست دادن امتیاز از سوی تیم های عراق 
و بحرین در دیدار مقابل هنگ کنگ و کامبوج باشد که روی 

کاغذ این حالت بسیار سخت خواهد بود.

از قهر ویلموتس تا اخراج شجاعی مقابل عراق

تیم ملی در مسیر سنگالخی صعود

دیه گو کاستا سه ماه خانه نشین شد
ورزش: دیه گو کاستا تمرین چهارشــنبه اتلتیکومادرید را از دست داد و ظاهراً این 
نشانه ای از تشدید مصدومیت مزمن وی اســت که برای درمانش چاره ای جز عمل 
جراحی ندارد. او مدتی بود که از ناحیه مهره های گردن احســاس ناراحتی می کرد 
و تازه ترین معاینات صورت گرفته نشان می دهد که این مهاجم اسپانیایی از ناحیه 
فوقاتی ستون فقرات دچار آسیب دیدگی شده و این هم مشکلی جدی است که به 
خاطر آن باید زیر تیغ جراحان برود. کاستا به زودی جراحی می شود و حداقل زمان 

مورد نیاز برای بهبودی آن سه ماه است. 

ساوت گیت: هری کین می تواند رکورد »رونی« را بشکند
ورزش: بعد از هت تریک هری کین در بازی مقابل مونته نگرو سرمربی تیم ملی فوتبال 
انگلیس معتقد اســت او می تواند با گذر از رکورد وین رونی، تبدیل به بهترین گلزن 
تاریخ سه شیرها شود. گرت ساوتگیت می گوید: »هری کین مهاجمی بی رحم است و 
توانایی و زمان الزم برای تبدیل شدن به بهترین گلزن تاریخ تیم ملی انگلیس را دارد. 
اگر همه چیز طبق خواســته هری پیش برود، اطمینان دارم که او این رکورد را از آن 
خودش خواهد کرد. ما در خط حمله بازیکنان خوبی داریم، بازیکنانی همچون کین، 

استرلینگ، رشفورد و بازیکنان جوان دیگری که به خوبی با هم هماهنگ شده اند.

کورتوا: چون جزو بهترین های دنیا هستم از من انتقاد می کنند
ورزش: سنگربان بلژیکی تیم فوتبال رئال مادرید می گوید: به انتقاداتی که رسانه ها از او 
انجام می دهند توجهی ندارد و خودش را جزو بهترین های دنیا می داند. تیبو کورتوا تاکید 
دارد: »من روزنامه ها را نمی خوانم. فقط به چیــزی که مربی یا هم تیمی هایم می گویند، 
توجه می کنم. وقتی منتقدان خودشان دروازه بان نبوده اند، چطور می توانند سختی های 
این کار را تشخیص دهند؟ من به توانایی هایم شــک ندارم. می دانم که یکی از بهترین 
دروازه بان های دنیا هستم و همین موضوع هم سبب می شود که از من انتقاد کنند. من 

اما نگران نیستم، چون در بازی های اخیر و بازی  های دیگر واکنش های خوبی داشته ام.«

پافشاری زیدان برای حفظ ایسکو
ورزش: نشریه اسپانیایی »آس« خبر داد زین الدین زیدان نمی خواهد ایسکو را از دست بدهد و قصد دارد 
با حمایت از او، این بازیکن اسپانیایی را به روزهای اوجش بازگرداند. پیش از این برخی رسانه ها مدعی 
شده بودند که باشگاه هایی همچون آرسنال، منچستریونایتد، منچسترسیتی و تاتنهام نسبت به جذب 
ایسکو عالقه مند هستند. به تازگی هم سایت ایتالیایی »کالچو مرکاتو« گزارش داد باشگاه یوونتوس 
در نظر دارد در پنجره نقل وانتقاالت زمستانی از پیشنهاد خود برای به خدمت گرفتن ایسکو رونمایی 
کند. فابیو پاراتیچی، مدیر ورزشی تیم فوتبال یوونتوس، هافبک اسپانیایی تیم فوتبال رئال مادرید را 

همیشه تحسین کرده و قصد دارد در زمستان پیش رو مذاکرات خود را برای جذب ایسکو آغاز کند.

ورزش: کنفدراســیون فوتبال آســیا )AFC( به طور 
رسمی کاندیدای کســب عنوان مرد سال فوتبال آسیا و 
کاندیداهای دیگر در بخش های دیگر را اعالم کرد که بر 
این اساس علیرضا بیرانوند، دروازه بان پرسپولیس و تیم 
ملی فوتبال ایران در کنار توموآکی ماکینو، مدافع اوراوا 
رد دایموندز و تیم ملی فوتبال ژاپن و اکرم حسن عفیف، 
مهاجم الســد و تیم ملی قطر جزو سه کاندیدای کسب 

عنوان مرد سال فوتبال آسیا هستند.  
همچنین در بخش بهترین بازیکن بین المللی آسیا )شاغل در 
فوتبال خارج از آسیا(، نام سردار آزمون، مهاجم زنیت و تیم 
ملی فوتبال ایران در کنار ماکوتو هاسبه، مدافع اینتراخت 
فرانکفورت و تیم ملی ژاپن و هئونگ  مین ســون، مهاجم 

تاتنهام و تیم ملی کره جنوبی دیده می شود.  
در بخش بهترین مربی ســال در بخش زنــان هم کتایون 
خسرویار، سرمربی پیشین تیم زیر 19 سال زنان ایران برای 
کسب این عنوان باید با آساکو تاکاکورا از ژاپن و نئونگروتای 

سراتنگویان از تایلند رقابت کند.

 تاریخ سازی بیرانوند؟
نکته جالب اینکه تاکنون هیچ دروازه بانی از قاره آسیا حتی 
نامزد بهترین بازیکن سال نیز نشده بود و حضور بیرانوند در 
بین نامزدهای نهایی خود یک تاریخ سازی محسوب می شود 
و در صورتی نیز که بتواند عنوان برترین بازیکن را بدســت 
بیاورد نخستین دروازه بانی در سطح قاره است که به این مهم 

دست می یابد.

 کدام ایرانی ها برنده جایزه مرد سال شدند؟
تاکنون چهار بازیکن از ایران توانستند ارزشمندترین جایزه 
انفرادی در قاره کهن را بدست بیاورند. خداداد عزیزی در سال 
1996، علی دایی در سال 1996، مهدی مهدوی کیا در سال 
200۳ و علی کریمی در سال 200۴ چهار بازیکن از ایران 
هستند که به این مهم رسیدند و در صورتی که بیرانوند دوم 
دسامبر به عنوان مرد سال آسیا در سال 2019 انتخاب شود، 

پنجمین ایرانی دریافت کننده این عنوان می شود. 

 دیگر ایرانی هایی که از رسیدن به سکوی نخست 
بازماندند:

علی دایی در سال 96 پس از خداداد عزیزی نفر دوم شد.
کریم باقری در سال 97 پس از علی دایی قرار گرفت.

فرهاد مجیدی در سال 2010 پس از اوگننوسکی استرالیایی 
دوم شد.

هادی عقیلی در سال 2011 پس از سرور جپاروف دومین 
بازیکن سال شد.

علی کریمی در سال 2012 پس از لی کئون هو از رسیدن به 
دومین عنوان خود بازماند. 

جواد نکونام در سال 201۳ آخرین ایرانی حاضر در بین سه 
نامزد نهایی بود که پس از ژنگ ژی چینی دوم شد.

قبل از سال 199۴ و تأسیس AFC از سال 198۴ نیز چنین 

جایزه ای به بهترین بازیکن سال اهدا می شد و سال 1990 
نخستین مرتبه ای بود که فرشاد پیوس توانست جزو سه نفر 
نخست قرار گیرد. صمد مرفاوی و مهدی فنونی زاده نیز در 
سال های 1991 و 199۳ در بین سه نامزد نهایی قرار گرفتند.

 پرافتخارترین کشور
عربستان با داشتن هشت عنوان برترین بازیکن سال در بین 
تمامی کشورهای آسیایی بهترین رکورد را دارد و ژاپن با 6 

نماینده دوم است.
مراسم انتخاب برترین های سال آسیا دوم دسامبر 2019 در 
هنگ کنگ برگزار می شود تا بهترین بازیکن قاره مشخص 
شود. ســال قبل عبدالکریم حســن این جایزه را به خود 

اختصاص داد.

فصل جدایی بیرانوند از پرسپولیس فرا رسید؟
پس از درخشــش علیرضا بیرانوند در سال های اخیر، حاال 
دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس زیر نظر 
باشگاه های اروپایی قرار گرفته و گویا باشگاه ویتوریا گیمارش 
پرتغال به طور جدی، خواهان جذب او شــده  است. طبق 
قرادادبیرانوند با باشگاه پرسپولیس، این بازیکن برای جدایی 
از این باشگاه باید مبلغ 700 هزار دالر پرداخت کند و از قرار 
معلوم باشگاه پرتغالی حاضر به پرداخت مبلغ رضایت نامه 
دروازه بان پرسپولیس است. طبق برنامه قرار است نمایندگان 
باشگاه ویتوریا گیمارش امروز به تهران بیایند تا مذاکرات 
نهایی را با مدیران باشگاه پرسپولیس انجام دهند. بر همین 
اساس اگر توافق نهایی میان طرفین صورت گیرد، علیرضا 
بیرانوند در فصل نقل و انتقاالت زمستانی ایران را ترک خواهد 

کرد تا در لیگ پرتغال بازی کند.

بهترین بازیکن جوان مرد سال
هیروکی آبه )ژاپن(

لی کانگ این )کره جنوبی(
دون وان هائو )ویتنام(

بهترین مربی زن سال
کتایون خسرویار )ایران(

آساکو تاکاکورا )ژاپن(
نوئنگراتای )تایلند(

بهترین مربی مرد سال
اوتسوکی )ژاپن(

گو اویوا )ژاپن(
چانگ یونگ )کره جنوبی(

 بهترین فدراسیون سال )الهام بخش(
فدراسیون فوتبال ایران
فدراسیون فوتبال ژاپن

فدراسیون فوتبال کره جنوبی

امیرمحمد سلطان پور: دور پایانی رقابت های مقدماتی 
یورو 2020، با چند بازی آغاز شده و در طول هفته آینده 
نیز ادامه خواهد یافت. امشب شاهد برگزاری 9 دیدار در 
چهار گروه این مسابقات خواهیم بود که تا حدود بسیار 
زیادی تکلیف صعودکنندگان به مهم ترین مسابقات ملی 

اروپا را مشخص خواهد کرد.

گروه C؛ آخرین امید ایرلند شمالی
در بازی های این گروه امشب از ســاعت 2۳:15 آلمان 
میزبان بــالروس خواهد بود و از همین ســاعت ایرلند 
شمالی در بلفاست از هلند پذیرایی می کند. هلند و آلمان 
مدعی بودن خود را با کسب 15 امتیاز حفظ کرده اند و 
ایرلند شــمالی هم با 12 امتیاز امید دارد تا یکی از این 
دو تیم را پشت سر گذاشــته و صعود کند. در این گروه 
بالروس هنوز برای صعود به پلی آف امید دارد اما استونی 
بی گمان حذف شده است. بازی های پایانی این گروه روز 

سه شنبه برگزار خواهد شد.

گروه E؛ هیچ کس در امان نیست
این گروه را می توان یکی از نزدیک ترین و پیچیده ترین 
گروه های مقدماتی یورو 2020 لقــب داد؛ جایی که 
چهار تیــم از پنج تیم گــروه می توانند جــواز صعود 
مستقیم را کســب کنند. کرواسی که امشب از ساعت 
2۳:15 میزبان اســلواکی است با کســب 1۴ امتیاز 
بیشــترین شــانس را دارد و در صورتی که امشب به 
پیروزی برســد صعود خود را قطعــی خواهد کرد. از 
ســاعت 20:۳0 نیز در باکو جمهوری آذربایجان تنها 

تیمی که حذفش قطعی شــده به مصاف ولز می رود. 
شاگردان رایان گیگز با هشت امتیاز کمترین شانس را 
بین دیگر مدعیان دارد اما با کســب پیروزی می تواند 

امیدوار بماند.

گروه G؛ برای آن یک سهمیه باقی مانده
در این گروه 6 تیمی، لهستان تنها تیمی است که جواز 
صعود مستقیم به یورو را بدست آورده اما چهار تیم دیگر 
برای کسب سهمیه دوم مبارزه خواهند کرد. مبارزه ای 
که البته اتریش با 16 امتیاز و اختــالف پنج امتیازی با 
سه تیم دیگر 11 امتیازی شــانس بسیار بیشتری برای 
آن دارد. آن ها از ساعت 2۳:15 در وین میزبان مقدونیه 
هســتند و با یک امتیاز نیز کار را تمــام خواهند کرد. 
اســلوونی یکی از تیم های یازده امتیازی نیز به مصاف 
لتونی می رود که بدون امتیاز یکی از ضعیف ترین تیم های 
کل این دوره از مســابقات بود. رژیم صهیونیستی یازده 
امتیازی نیز به مصاف لهســتان خواهد رفت تا آخرین 

شانس خود را برای صعود امتحان کند.

گروه I؛همه چیز تمام شده
تمامی مبارزات باقی مانده در این گروه برای کسب جواز 
برای راهیابی بــه مرحله پلی آف خواهــد بود. بلژیک و 
روسیه به صورت مستقیم صعود خود را قطعی کرده اند 
و امشــب نیز از ســاعت 20:۳0 در مقابل یکدیگر قرار 
خواهند گرفت. از همین ساعت سن مارینو بدون امتیاز با 
قزاقستان بازی می کند و قبل از این دیدارها هم قبرس و 

اسکاتلند از ساعت 17:۳0 به مصاف هم می روند.

AFC شانس آزمون، جاوید و خسرویار برای کسب عنوان از

بیرانوند، نامزد مرد سال فوتبال آسیا شد
ادامه مسابقات مقدماتی جام ملت های اروپا 2020

گذرنامه یورو در انتظار ُمهر تأیید

ورزش: مهدی جاوید ستاره تیم مس سونگون به همراه 
دو ژاپنی، کاندیدای کســب جایزه بهترین فوتسالیســت 
آسیا هســتند. حضور دو ایرانی برای کســب جوایز مهم 
فوتبال آســیا، قرارگیری مهدی جاوید ســتاره تیم ملی 
فوتســال را در بین گزینه های بهترین فوتسالیست آسیا، 
تحت تأثیر قرار نداده اســت. جاوید که سال پیش با تیم 
مس سونگون در جام باشگاه های آسیا و جهان درخشش 
ویژه ای داشت، مورد توجه ای اف ســی نیز قرار گرفت و 
حاال یکی از شــانس های کســب توپ طال در این بخش 

محسوب می شود.
جاوید ستاره ۳2 ساله مشهدی فوتسال ایران است که در 
تیم ملی نیز یکی از بازیکنان فیکس به شــمار می رود. او 
یک بار بهترین بازیکن جام باشــگاه های آسیا و آقای گل 

این رقابت ها نیز شــد، اما حاال کاندیدای کســب جایزه 
مهم تری شده و همه امیدوارند در بخش جوایز فردی نیز 

ایران را سربلند کند.
این بازیکن مدال برنز جــام جهانی و دو مدال طالی جام 
ملت های آسیا را با تیم ملی بدست آورد و همچنین حدود 
10 مدال دیگر از رقابت های آسیایی دارد. وی حاال باید با 

یوشیکاوا و سکیگوچی از ژاپن رقابت کند.
جایزه بهترین فوتسالیســت آســیا از ســال 2006 اهدا 
می شــود و ایرانی ها 9 بار این جایزه را بدســت آورده اند. 
وحید شمسایی، محمد طاهری و علی اصغر حسن زاده هر 
کدام چند بار توانســته اند بهترین بازیکن آسیا شوند. در 
سه سال اخیر این حســن زاده بود که با کسب این جایزه 

هت تریک کرده است.

با بیشترین برد 

شهرخودرو صدرنشین ثلث اول
جواد رستم زاده: تنها دیدار معوقه هفته هشتم رقابت های فوتبال 
لیگ برتر دیروز بین تیم های شهرخودرو و گل گهر در ورزشگاه امام 
رضا)ع( مشهد برگزار شد که طی آن شاگردان گل محمدی با نتیجه 
یک بر صفر حریف خود را شکست دادند. امین قاسمی نژاد در دقیقه 
65 تنها گل این دیدار را وارد دروازه تیم سیرجانی کرد. تیم فوتبال 
شهرخودرو با این پیروزی 2۳ امتیازی شد و با یک امتیاز بیشتر از 

سپاهان، صدر جدول را به خود اختصاص داد.
در این دیدار در نیمه نخست مردان مجید جاللی خیلی زهردار 
ظاهر شدند به طوری که اگر مهدی رحمتی نبود میهمان دست پر 
به رختکن می رفت . گل گهری ها با تجمع در زمین خود عالوه بر از 
کارانداختن سیستم هجومی میزبان در کمین ضدحمالت بود. بهنام 
برزای در این رهگذر دوبار به صورت جدی دروازه رحمتی را تهدید 
کرد که برنده این دوئل ها دروازه بان شهرخودرو بود. با این حال در 

نیمه مربیان این گل محمدی بود که توانست گره بازی را باز کند و 
با تغییر تاکتیکی و تعویض مدار بازی از روزنه های دفاعی گل گهر 
عبور کند و به گل برسد. شهرخودرو به میهمان بدل زد و در یک ضد 
حمله امین قاسمی نژاد با وجود بازی ضعیفی که در نیمه نخست 
نشان داد موفق شــد روی تک موقعیتی که نصیبش شد دروازه 

فراهانی را باز کند.
حاال مردان یحیی باید آماده بازی با تراکتورسازی در تبریز شوند 

که بازی 6 امتیازی می خواهد. این بازی یک آذر برگزار می شود. 

گل محمدی: برای قهرمانی بسته نشدیم
یحیی گل محمدی در نشست خبری بعد از دیدار تیمش مقابل 
گل گهر ســیرجان درباره این بازی گفت: ما بازی سختی را برنده 
شدیم. تیم هایی که در مشــهد بازی می کنند اولویت آن ها دفاع 

کردن است. هر تیمی که به برد نیاز دارد کار برایش سخت می شود.
رحمتی امروز تاثیر زیادی روی پیروزی ما داشــت. سراسر بازی 
هجومی ارائه دادیم و از حریف هم بابت بازی جوانمردانه اش تشکر 
می کنم. گل محمدی در ادامه تصریح کرد: چیزی که مشخص است 
این است که تیم ما برای قهرمانی بسته نشده و هزینه های ما محدود 
است. بارها گفتم در مقابل برخی از تیم ها هزینه ما یک چهارم یا یک 
پنجم است. وی ادامه داد:»ما بازی های سختی در آینده داریم. زمین 
تمرین خوب نداریم  و هفته ای یک بار به زمین امام رضا می آییم و از 

مسئوالن آستان قدس بابت این همکاری تشکر می کنم.« 
گفتنی است، تربیت بدنی آستان قدس رضوی هم به مناسبت میالد 
نبی اکرم )ص(برنامه های فرهنگی ویژه ای برای این بازی در نظر 
گرفته بود و البته صلوات خاصه هم به مانند همه دیدارها زینت بخش 

فضای استادیوم امام رضا)ع( بود.

رکورد ایرانی ها به 10 می رسد؟

ستاره مشهدی فوتسال، گزینه توپ طالی آسیا

ضد  حمله

ویلموتس: از چهار بازی آینده باید
 12 امتیاز ممکن را بگیریم

ورزش: مارک ویلموتس، ســرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان درباره 
دو شکســت پیاپی ایران مقابل بحرین و عراق اظهارکــرد: ما حداقل 
می توانستیم در دو بازی مقابل بحرین و عراق، دو امتیاز بگیریم، اما این 
اتفاق رخ نداد. شاید بهتر باشــد بگویم در این باره بدشانسی آوردیم و 
این مسابقه می توانست مساوی شود  در بازی های بعدی باید 12 امتیاز 
ممکن را بگیریم تا به مرحله بعد صعود کنیم. سرمربی تیم ملی فوتبال 
کشورمان درباره اینکه چه نگاهی به صعود دارد، گفت: ما همه  تالشمان 
را برای بازی های خانگی و همچنین مسابقه خارج از خانه مقابل کامبوج 
می کنیم. وی درباره توصیفش از شرایط بازی و اینکه آیا این شکست، 
عواقب کارت قرمز مسعود شــجاعی بود، گفت: من ۳0 سال است در 
فوتبال هستم. هیچ وقت یک نفر را نباید مقصر قلمداد کرد. همه ما در 

شکست مقصریم و یک نفر مقصر نیست. 

پورعلی گنجی دیدار با هنگ کنگ را 
از دست داد

ورزش: مرتضی پورعلی گنجی، مدافع تیم ملی فوتبال کشــورمان در 
جریان بازی با عراق در مرحله انتخابــی جام جهانی 2022 قطر و جام 
ملت های 202۳ آسیا، با کارت زرد داور جریمه شد تا دو کارته شده و 
دیدار بعدی ایران مقابل هنگ کنگ را از دســت بدهد. پورعلی گنجی 

نخستین کارت زرد خود را در دیدار با کامبوج دریافت کرده بود.

بی اخالقی عراقی ها 
هنگام پخش سرود ملی ایران

ورزش: هنگام پخش سرود ملی کشورمان در مراسم پیش از آغاز دیدار 
تیم ملی مقابل عراق، اتفاقات دیدار با تیم ملی بحرین تکرار شــد. در 
مراسم ابتدایی دیدار تیم های ملی فوتبال عراق و ایران و هنگام پخش 
سرود ملی ایران، برخی از هواداران عراقی حاضر در ورزشگاه بین المللی 
امان در اقدامی غیراخالقی، سوت زدند و ســر و صدا ایجاد کردند. این 
اتفاق در دیدار تیم ملی کشورمان مقابل بحرین هم رخ داده بود. در آن 
مسابقه هم هواداران بحرینی هنگام پخش ســرود ملی ایران، اقدام به 

ایجاد سر و صدا کرده بودند.

 نشریه پرتغالی: رونالدو به علی دایی 
نزدیک تر شد

ورزش: سایت نشریه ojogo پرتغال در گزارشی به بازتاب پیروزی 6 
بر صفر پرتغال مقابل لیتوانی در رقابت های یورو 2020 اشاره داشت. 
این نشریه نوشت: کریس رونالدو در این دیدار هت تریک کرد تا تعداد 
گل های ملی خود را به عدد 98 برساند و از این حیث دو گل با رسیدن 
به 100 گل زده ملی فاصله داشته باشد. رونالدو برای رسیدن به عنوان 
برترین گلزن فوتبال جهان و رســیدن به رکورد علــی دایی 11 گل 
دیگر فاصله دارد. در این گزارش اشاره شــده که بازی بعدی پرتغال با 
لوکزامبورگ است و رونالدو با گلزنی در این بازی بار دیگر فاصله خود را 

با دایی کمتر خواهد کرد.

رتبه یک آسیا در رنکینگ FIFA از دست می رود؟
ورزش: با توجه به شکست ایران مقابل عراق و نبود بازی تدارکاتی در 
فیفا دی پیش رو امکان دارد ظرف هفته آینده صدرنشینی در رنکینگ 
فیفا را بعد از حدوداً پنج سال به کشور ژاپن واگذار کنیم. شکست برابر 
عراق و پیروزی ســامورایی ها برابر قرقیزستان و برد احتمالی در دیدار 
دوســتانه هفته آینده مقابل ونزوئال در »فیفا دی«سبب از دست رفتن 

این افتخار خواهد شد.

پروپئیچ  مدارک استقالل را به پلیس سوئیس داد
ورزش: پروپئیچ، بازیکن پیشین استقالل قرار بود دیروز یک نشست 
خبری مقابل مقر فیفا در ســوئیس برگزار کنــد و در آن راجع به عدم 
دریافت مطالباتش از اســتقالل توضیح دهد اما این نشست خبری با 

دستور پلیس سوئیس لغو شد.
کپین، وکیل پروپئیچ درباره دلیل لغو نشســت خبری موکلشــگفت: 
پلیس ســوئیس به ما اعالم کرد که محل برگزاری نشست خبری جزو 
مستقالت فیفا محسوب می شود و نمی توان در این مکان نشست خبری 

را برگزار کرد.
بر اساس اعالم وکیل پروپئیچ، او و وکیل سوئیسی این بازیکن مدارک 
الزم را در اختیار پلیس سوئیس قرار دادند تا آن ها تحقیقاتشان را درباره 

این پرونده انجام دهند.

منهای فوتبال

مقدماتی یورو 2020
روسیه - بلژیک

 شنبه 25 آبان - ساعت: 20:30 از شبکه ورزش

مقدماتی یورو 2020
آلمان - بالروس

      شنبه 25 آبان - ساعت: 23:15 از شبکه ورزش

مقدماتی یورو 2020
قبرس - اسکاتلند

شنبه 25 آبان - ساعت: 17:30 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

تیم ملی کبدی جوانان، کنیا را در فینال شکست داد
زوی ایران قهرمان جهان

ورزش: دیدار فینال نخســتین دوره رقابت های کبدی جوانان 
جهان بین تیم هــای ایران و کنیا در کیش برگزار شــد که ملی 
پوشان کشورمان توانستند با نتیجه ۴2 بر 22 حریف را شکست 
دهند و قهرمان این مسابقات شــوند.تیم جوانان ایران در حالی 
عنوان قهرمانی ایــن مســابقات را به خود  اختصــاص داد که 
پاکستان یکی از مدعیان سنتی این رشــته در نیمه نهایی برابر 

کنیا شکست خورده بود. 

تداوم حضورعرب ها 
درهندبال باشگاه های آسیا

ورزش: با انجــام دیدارهای مرحلــه نیمه نهایــی و رده بندی 
عناوین پنجم تا یازدهم، بیســت و دومین دوره مسابقات هندبال 
باشگاه های آسیا، دوتیم از کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس، 
به دیدار نهایــی راه یافتند و دوتیم دیگر ایــن منطقه راهی بازی 
رده بندی شدند. ازدونماینده کشورمان، زاگرس اسالم آباد با نتیجه 
»2۴-25« مغلوب العربی کویت شد و درمکان یازدهم قرارگرفت. 
ســپاهان هم امروز، شــنبه 25 آبان برای عناوین نهم و دهم، با 

العربی کویت بازی می کند. 

سهمیه های ایران در پارالمپیک 2020 توکیو 
به 59 رسید

ورزش: در فاصلــه 28۴ روز تا آغاز بازی هــای پارالمپیک 2020 
توکیو، کشورمان موفق به کسب 59 سهمیه شده است. مسئوالن 
کمیته پارالمپیک ایران در تالش هســتند تا کاروان کشــورمان 
به صورت کیفــی وارد بازی های 2020 توکیو شــود و بتواند رتبه 
خود را به 10 برساند. به همین منظور تالش ها برای کسب سهمیه 

پارالمپیک آغاز شده و تاکنون نیز 59 سهمیه کسب شده است.
آخرین ســهمیه های بدست آمده مربوط به رشــته دوومیدانی به 
عنوان مدال آورترین رشته کاروان ایران است. در یک هفته گذشته 
مســابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان به میزبانی امارات برگزار 
شد و ملی پوشان ایران توانســتند 11 مدال رنگارنگ و 1۳ سهمیه 
کسب کنند. مسئوالن کاروان ایران پیش بینی کسب 10۳ سهمیه را 

کرده اند که تاکنون بخش عمده ای از آن محقق شده است.

برتری مدعیان لیگ بسکتبال 
در آغاز هفته چهارم

ورزش: تیم های مدعی پتروشیمی، شــهرداری گرگان ، شیمیدر 
و آویژه صنعت هفته چهارم لیگ برتر بســکتبال را با برد پشت سر 

گذاشتند.
نتایج کامل دیدارها

شهرداری بندرعباس57  - 58 آویژه صنعت پارسا مشهد
اکسون تهران 78  – 62 صنعت مس کرمان

شهرداری گرگان 77– ۴0 رعد پدافند هوایی شهرکرد
توفارقان آذرشهر81 – 88 شیمیدر قم

پتروشیمی بندر امام 67 - 52ذوب آهن اصفهان
نفت آبادان 7۴ - 5۴ نیروی زمینی

مهرام 85 - 62 شورا و شهرداری قزوین

آگهی اخطار ماده 87 پرونده اجرایی کالسه 9600594
بدینوس��یله ب��ه آق��ای مصطفی محم��دی فرزند حی��در به شناس��نامه ش��ماره 259 متولد 

1360/03/01 صادره از رشتخوار ابالغ می شود:
حس��اب های بانکی شما نزد بانک های کش��اورزی و ملت بازداشت و مبالغ به حساب بستانکار 
واریز خواهد ش��د. لذا طبق ماده 87 آیین نامه اجرا به ش��ما اخط��ار می گردد. آ- 9810199 

م.الف 233

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه پرونده 9805420
بدین وسیله به آقای مهرداد بادین چلمه سنگ نام پدر: محمدامین تاریخ تولد: 1369/06/20 
شماره ملی: 0920978525 شماره شناسنامه: 0920978525 ابالغ می شود که خانم- عاطفه 
ناروئی س��الخورده نام پدر: امین اله تاریخ تولد: 1376/02/20 ش��ماره ملی: 0925308031 
ش��ماره شناس��نامه: 0925308031 جهت وص��ول مهریه به تعداد پنجاه عدد س��که طالی 
تمام بهار آزادی به استناد—س��ند ازدواج: شماره سند: 11316، تاریخ سند: 1392/11/29، 
دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج 112 ش��هر مش��هد اس��تان خراسان رضوی علیه شما 
اجرائی��ه ص��ادر نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه 9805420 در این اداره تش��کیل ش��ده و 
طبق گزارش مورخ 98/7/30 مأمور پس��ت محل اقامت مدیون به ش��رح متن اظهار متعهد له 
شناس��ایی نش��د، لذا بنا به تقاضای بس��تانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد، نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام 

ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
الزم به ذکر اس��ت مبلغ حس��اب بانکی متعلق به شما در قبال طلب بستانکار بازداشت گردیده 
لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب بشما اخطار میشود ضمناً هرگونه نقل انتقالی از طرف 
شما نسبت بمورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود. آ- 9810266 م.الف 234

اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

دفترخانه ازدواج شماره 39 شهر مشهد استان خراسان رضوی
آگهی ابالغ اجراییه کالسه 9805820

بدین وس��یله به ورثه مرحوم آقای عباس��علی شمش��یر گران آقای ش��هریار شمشیرگران نام 
پدر: عباس��علی تاریخ تولد: 1368/02/27 ش��ماره ملی: 0920132227 ش��ماره شناسنامه: 
0920132227 و ش��هاب شمش��یرگران ن��ام پ��در: عباس��علی تاریخ تول��د: 1362/06/27 
ش��ماره ملی: 0942610628 ش��ماره شناسنامه: 4585 و محمدرضا شمش��یرگران نام پدر: 
غالمحسین تاریخ تولد: 1342/05/22 ش��ماره ملی: 0651699762 شماره شناسنامه: 222 
و محمدابراهیم شمش��یرگران نام پدر: غالمحس��ین تاریخ تولد: 1323/01/12 ش��ماره ملی: 

0651604001 ش��ماره شناسنامه: 7 و کبری شمش��یرگران نام پدر: غالمحسین تاریخ تولد: 
1327/05/09 شماره ملی: 0653220812 شماره شناسنامه: 14317 و شادی شمشیرگران 
نام پدر: عباس علی تاریخ تولد: 1375/03/29 شماره ملی: 0923624058 شماره شناسنامه: 
0923624058 و ش��یرین شمش��یرگران نام پدر: عباسعلی تاریخ تولد: 1366/02/26 شماره 
ملی: 0946821720 شماره شناسنامه: 5293 و شاهد شمشیرگران نام پدر: عباسعلی تاریخ 
تولد: 1359/01/01 ش��ماره ملی: 0938840908 ش��ماره شناس��نامه: 15 همگی به نشانی: 

مشهد- روبروی شهربانی- باغ بی سیم
ابالغ می ش��ود که خانم صدیقه پ��اک گهر جهت وصول مهریه به مبل��غ 2/000/000 ریال )دو 
میلیون ریال( معادل مبلغ 1/880/287/555 ریال )محاس��به بر اس��اس ش��اخص س��ال فوت( 
به اس��تناد س��ند ازدواج 6139، تاریخ س��ند: 1358/02/13، دفترخانه ازدواج ش��ماره 39 شهر 
مش��هد استان خراسان رضوی علیه مورث ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 
9805820 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش های مورخ 98/8/4 مأمور، پست محل اقامت 
ش��ما به ش��رح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 19 آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی 

مورث خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ- 9810201 م.الف 235

اخطاریه ارزیابی
بانک صادرات به اس��تناد سند رهنی 116154 مورخه 1390/03/29 اجرائیه ای تحت کالسه 
9704794 در قب��ال مبلغ 29/001/652/872 ریال علیه ورثه مرحوم جعفر بیک خراس��انی 
)خانم اختر حاجی مهدی زاده زرگر فرزند محمدتقی به ش��ماره ملی 0849286700 نس��بت 
ب��ا متوفی زوجه، خانم وجیهه بیک خراس��انی فرزند جعفر به ش��ماره ملی 0934521085، 
آقای حس��ین بیک خراسانی فرزند جعفر به ش��ماره ملی 0945244630، خانم ودیعه بیک 
خراسانی فرزند جعفر به شماره ملی 0931599997، خانم مهری بیک خراسانی فرزند جعفر 
به ش��ماره ملی 0932872281 و آقای محس��ن بیک خراس��انی فرزند جعفر به شماره ملی 
0920213741 بنا به درخواس��ت بس��تانکار پالک ثبتی 105 فرع��ی از 266 اصلی بخش 9 
مش��هد به مبلغ 51/424/00/000 ریال ارزیابی و به دلی��ل اعتراض ورثه مرحوم آقای جعفر 
بیک خراسانی به ارزیابی پالک فوق الذکر متعلق به آقای جعفر بیک خراسانی در مقابل طلب 
بانک صادرات بازداش��ت ش��ده واخواهی گردیده لذا طبق ماده 102 آئین نامه اجرائی به قید 
قرعه آقای مهندس محمد عدالتی شعرباف بعنوان کارشناس انتخاب گردیده لذا مراتب بدین 
وسیله به شما اعالم می شود که طبق مقررات کارشناس مذکور نسبت به ارزیابی اقدام خواهد 

نمود. آ- 9810202 م.الف 236
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9705639

آقای وحید برومند علیزاده فرزند مجید به اس��تناد س��ند رهنی ش��ماره 7272- 96/09/18 
دفتر اس��ناد رسمی شماره 355 مش��هد علیه آقای حیدر ستاران فرزند عباس به شماره ملی 
5228216766 اجرائیه تحت کالسه 9705639 در قبال مبلغ 1/320/000/000 ریال )یک 
میلیارد و س��یصد و بیس��ت میلی��ون ریال( صادر نموده ک��ه پس از اب��الغ اجراییه در مورخ 
97/08/23 و در پای��ان مهل��ت مق��رر در آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می الزم االجرا و 
تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده ششدانگ پالک ثبتی سی و شش هزار و هفتاد و 
دو )36072( فرعی مفروز و مجزی شده از ده هزار و هشتصد و نود و هفت )10897( فرعی 
از یکصد و هفتاد و ش��ش )176( اصلی بخش ده مش��هد قطعه 14 طبقه 5 بمس��احت نود و 
یک ممیز چهل و هفت )91/47( مترمربع به انضمام پارکینگ ش��ماره 12 تفکیکی بمساحت 
دوازده ممیز پنجاه )12/50( مترمربع به آدرس مش��هد مجیدیه 33/2. دهقان 6 س��اختمان 
داری��وش 4 نبش کوچ��ه آپارتمان واحد 14 زنگ 15 به مبل��غ دو میلیارد و هفتصد و پنجاه 
میلی��ون )2/750/000/000( ریال ارزیابی و قطعیت یافته که حدود و مش��خصات و توصیف 
اجمالی ملک برابر گزارش کارش��ناس بش��ماره وارده 14032- 97/10/04 در روز ارزیابی به 

این شرح می باشد:
در بازدید از ملک مورد نظر مشاهده شد در قطعه به متراژ حدود 597/75 مترمربع آپارتمانی 
در طبقه 5 احداث ش��ده است. س��اختمانی در 5 طبقه مشتمل بر 15 واحد )هر طبقه شامل 
3 واحد( با قدمتی حدود 4 س��ال احداث ش��ده اس��ت، س��اختمان دارای نمای سنگ و آجر 
نس��وز اس��ت. همچنین دارای پنجره هایی از جنس یوپی وی سی اس��ت. واحد مورد نظر در 
طبق��ه پنجم آپارتمان و در ضلع ش��مال ش��رقی به متراژ حدود 91/47 مترمربع واقع ش��ده 
اس��ت. مشخصات عمومی این واحد به این قرار است. شامل دو اتاق خواب، پذیرایی، سرویس 
بهداش��تی، آش��پزخانه اپن با کابینت هایی از جنس ام دی اف اس��ت. سیستم سرمایش کولر 
آب��ی و گرمایش پکیج و رادیاتور اس��ت. آپارتمان مذک��ور دارای پالک ثبتی 36072 فرعی از 
176 اصلی مفروض و مجزا ش��ده از 10897 بخش ثبتی 10 مش��هد اس��ت. ساختمان دارای 
آسانس��ور، انش��عابات مستقل برق، گاز و آب می باش��د. همچنین در پیلوت شامل پارکینگ و 
انباری اس��ت. در هنگام بازدید آقای زمانی در ملک س��کونت داشتند، ایشان خود را مستأجر 
آقای علیداد معرفی نمودند. به ادعای آقای زمانی آپارتمان مذکور توسط آقای ستاران به آقای 
علیداد واگذار شده است. همچنین حدود اجمالی ملک منطبق با محل مورد مزایده می باشد. 
ب��ا توجه به جمیع موارد و با در نظر گرفتن موقعیت مکانی و جغرافیایی، مس��احت، کاربری، 
معبر و ممر دسترس��ی با فرض عدم بدهی ملک به کلیه مراجع ذیصالح و سایر اوامر مؤثر در 
قیمت گذاری در حال حاضر جمع کل ارزش ش��ش دانگ عرصه، اعیان احداثی و انش��عابات 
منصوبه به مبلغ 2/750/000/000 ریال معادل دویس��ت و هفتاد و پنج میلیون تومان تقویم 

و پیشنهاد می گردد.
همچنین حدود و مش��خصات برابر استعالم دفتر امالک بشماره وارده 3252- 98/03/19 به 

شرح ذیل است:
ش��ماالً: در چهار قسمت، به طول های: )10/45( ده متر و چهل و پنج سانتیمتر، )1/55( یک 
متر و پنجاه و پنج سانتی متر، )1/60( یک متر و شصت سانتی متر، )1/81( یک متر و هشتاد 
و یک س��انتی متر، اول دیوار و پنجره است، دوم و س��وم نیم دیوار جلوی بالکن، چهارم دیوار 
و پنج��ره اس��ت، اول تا چهارم به فضای معبر ش��رقاً: به طول )5/42( پن��ج متر و چهل و دو 
سانتی متر، دیوار و پنجره است، به فضای معبر جنوباً: بطول )7/74( هفت متر و هفتاد و چهار 
س��انتی متر، دیواریست مش��ترک، به آپارتمان قطعه 15 غرباً: در هفت قسمت، که قسمتهای 
دوم و چهارم و ششم آن جنوبی است. به طول های )2/54( دو متر و پنجاه و چهار سانتی متر، 
)2/78( دو متر و هفتاد و هشت سانتی متر )0/17( هفده سانتی متر، )1/53( یک متر و پنجاه 
و س��ه س��انتی متر، )1/00( یک متر، )2/20( دو متر و بیست س��انتی متر )4/27( چهار متر و 
بیس��ت و هفت س��انتی متر اول تا سوم دیواریس��ت، چهارم درب و دیوار است، پنجم تا هفتم 
دیواریست مشترک، اول و دوم به راه پله، سوم و چهارم به ورودی، پنجم تا هفتم به آپارتمان 
قطعه 13، همچنین مش��خصات پارکینگ به مس��احت 12/5 به حدود اربعه: شماالً: به طول 
)2/50( دو متر و پنجاه س��انتی متر، خط فرضی به محوطه مش��اعی است، شرقاً: )5/00( پنج 
متر، خط فرضی به محوطه مش��اعی است. جنوباً: به طول )2/50( دو متر و پنجاه سانتی متر، 
خط فرضی به محوطه مش��اعی اس��ت، غرباً: به طول )5/00( پنج متر، خط فرضی به محوطه 

مشاعی است.
مل��ک موصوف برابر نام��ه ش��ماره 139885606267006932- 98/08/08 وارده بش��ماره 
10074- 98/08/13 دفتر امالک بازداشتی دارای یک فقره بازداشتی می باشد. مزایده پالک 
ثبت��ی فوق الذکر از مبلغ دو میلیارد و هفتصد و پنج��اه میلیون )2/750/000/000( ریال در 
روز یکش��نبه مورخ 1398/09/17 از س��اعت 9 الی 12 ظهر در محل شعبه اسناد رهنی اداره 
اجرای اس��ناد رسمی مشهد واقع در خیابان پاسداران نبش پاسداران 3/1 شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می گردد. الزم به ذکر است طبق تبصره 6 ماده 121 آ.ا پرداخت 
بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی 
که در مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزاید 
مسترد خواهد شد به عهده برنده مزایده می باشد. نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد. 
ضمن��اً چنانچه روز مزایده تعطیل رس��می گردد، مزای��ده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 

ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. آ- 9810203 م.الف 237
ریاست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای س��یدامراله حس��ینی باستناد 2 برگ فرم استش��هادیه منضم به فرم تعهد 
جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند 
مالکیت ششدانگ اعیان یکباب منزل به شماره پالک 23681 فرعی از 17384 فرعی از 232 
اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. 
با بررس��ی دفتر امالک، معلوم ش��د مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 148764 دفتر 746 
صفحه 395 بنام خیرالنساء شبانی ثبت و سند به شماره چاپی 337537 صادر گردیده است. 
س��پس مع الواسطه برابر س��ند قطعی 40792 مورخ 1384/09/01 دفترخانه 77 مشهد بنام 
آقای سیدامراله حسینی منتقل شده است که برابر سند رهنی 40805 مورخ 1384/09/01 
دفترخانه 77 مش��هد در رهن بانک سپه قرار گرفته اس��ت. دفتر امالک بیش از این حکایتی 

ندارد.....
لذا به اس��تناد م��اده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوب��ت آگهی و متذکر میگردد هر 
کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود 
میباش��د، بایس��تی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست 
اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله رسمی به این اداره تس��لیم نماید. بدیهی است در صورت 
ع��دم وصول اعت��راض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند 
معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

آ- 9810204 م.الف 238
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علیرضا لعلی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای آصف ارباب باس��تناد 2 برگ فرم استش��هادیه منض��م به فرم تعهد جهت 
دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت 
ششدانگ اعیان یکباب آپارتمان به شماره پالک 43955 فرعی از 9804 فرعی از 232 اصلی 
بخش 9 مش��هد که متعلق به نامبرده میباش��د به علت س��هل انگاری مفقود گردیده است. با 
بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 44837 دفتر 258 صفحه 
40 بنام آصف ارباب ثبت و س��ند به ش��ماره چاپی 759080 الف 91 صادر گردیده که حق 
فسخ و استیفاء منافع مادام الحیات حداکثر به مدت 50 سال با مصالح )خانم مهوش نیکجو( 

میباشد. است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.....
لذا به اس��تناد م��اده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوب��ت آگهی و متذکر میگردد هر 
کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود 
میباش��د، بایس��تی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست 
اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله رسمی به این اداره تس��لیم نماید. بدیهی است در صورت 

ع��دم وصول اعت��راض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند 
معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

آ- 9810205 م.الف 239
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علیرضا لعلی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای محس��ن پوراصفهانی باس��تناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد 
جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند 
مالکیت ششدانگ یکقطعه باغ میمی به شماره پالک 168 فرعی از 58 الی 61 فرعی از 228 
اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. 
با بررس��ی دفتر امالک، معلوم ش��د مالکیت نامبرده در ذیل ش��ماره ثبت 34047 دفتر 201 
صفحه 517 بنام شرکت سهامی بازرگانی خراسانیان ثبت و سند به شماره چاپی 2090531 
صادر گردیده است سپس مع الواسطه برابر سند قطعی 89950 مورخ 1398/03/09 دفترخانه 
15 فریمان بنام آقای محسن پوراصفهانی منتقل شده ضمناً مورد ثبت برابر اسناد 69264 و 
69265 مورخ 1393/06/31 دفتر 15 فریمان در رهن بانک کشاورزی قرار گرفته است. دفتر 

امالک بیش از این حکایتی ندارد. ........
لذا به اس��تناد م��اده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوب��ت آگهی و متذکر میگردد هر 
کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود 
میباش��د، بایس��تی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست 
اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله رسمی به این اداره تس��لیم نماید. بدیهی است در صورت 
ع��دم وصول اعت��راض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند 
معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

آ- 9810200 م.الف 240
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علیرضا لعلی

شماره پرونده: 139504006091000502/2
شماره بایگانی پرونده: 9700289

شماره ابالغیه: 139805106220000483
تاریخ صدور: 1398/08/21

اخطاریه ماده 101- مورد وثیقه
در خصوص پرونده اجرایی کالس��ه 139504006091000502، له پست بانک علیه حسین 
ش��کوهی تبار فرزند محمد شماره ملی 0934757542 و مصطفی شکوهی تبار فرزند حسن 
ش��ماره ملی 0921851510 طبق گزارش مورخ 1/225- 1398/03/25 کارش��ناس رسمی 

دادگس��تری، پ��الک ثبتی 1- فرعی: 1376 از پالک اصل��ی 27 در بخش: 6 ناحیه:- واقع در: 
طرقبه ش��اندیز مورد وثیقه سند رهنی شماره 226745 تنظیمی به مبلغ 1/500/000/000 
ریال )یکصد و پنجاه میلیون تومان( ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور 
معترض می باش��ید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این اخطاریه به 
ضمیمه فیش بانکی دس��تمزد کارش��ناس تجدیدنظر به مبلغ 3/000/000 ریال به دفتر این 
اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس 

تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ- 9810268 م.الف 241
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی طرقبه شاندیز- سیدمحمود حسینی نژاد

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع دربخش12 یزد – ده باال و توابع
829 - اصلی – آقای داود قرقچیان ششدانگ خانه باغچه بطور مفروز قسمتی از  پالک ثبتی 
برابر به مساحت 235/50متر مربع  بموجب  رای شماره 1398603210060001679مورخ 
1398/07/09 واق��ع در ده ب��اال تفت خریداری عادی مع الواس��طه از غالمحس��ین و فاطمه 

قرقچیان مالکین  رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص 
نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ-9810300
تاریخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/08/25

تاریخ انتشارنوبت دوم: یکشنبه 1398/09/10
امیر حسین جعفری ندوشن      

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع دربخش6 یزد – تفت و توابع
943فرع��ی 5002 - اصلی – خانم ثریا س��رخی زاده س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ خانه 
مس��کونی  پالک ثبتی برابر به مس��احت شش��دانگ 269/90متر مربع  بموجب  رای شماره 
1398603210060001914مورخ 1398/07/30 واقع در محله محس��ن خان تفت  انتقال 

عادی از غالمعباس ملکوتی مالک  رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص 
نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.9810302
تاریخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/08/25

تاریخ انتشارنوبت دوم: یکشنبه 1398/09/10
امیر حسین جعفری ندوشن      

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع دربخش16 یزد – سانیج و توابع
 باقیمان��ده 24 فرعی 80 - اصلی - خانم لیال دش��تکی شش��دانگ خان��ه باغچه پالک ثبتی 
برابر به مس��احت 375مت��ر مربع  بموجب  رای ش��ماره 1398603210060001652مورخ 
1398/07/06 واقع در  دش��تک س��فلی س��انیج تفت  خریداری عادی مع الواسطه از ابراهیم  

دشتکی مالک  رسمی 
251 فرعی 80 - اصلی – آقای علی خلیلی ششدانگ خانه باغ  پالک ثبتی برابر به مساحت 
728متر مربع  بموجب  رای ش��ماره 1398603210060001654مورخ 1398/07/06 واقع 

در  دشتک سفلی سانیج تفت  خریداری عادی از احمد صابری مالک  رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص 
نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.9810303
تاریخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/08/25

تاریخ انتشارنوبت دوم: یکشنبه 1398/09/10
امیر حسین جعفری ندوشن      

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

یک: معمای جناح چپ حل نشده. گل زودهنگام 
عراقی ها با ارسال توپ از این جناح به ثمر رسید. 
تعویض زود هنگام میالد محمدی خبر از دلشوره های 
ویلموتس از مدافعانش داد و آمدن وحید امیری به این 
منطقه تا حدی سامان بخش بود، ولی گل دوم عراق 

هم با سانتر توپ از همین جناح زده شد.
دو: بیرانوند، سنگربان تابستان پیش نیست.

سه: بازیکنان ما در نبردهای فیزیکی شکست می خورند، 
برخالف عراقی ها که مثل همیشه آماده جنگ های تن به 
تن هستند. آمارها هشدار داده بودند مهند علی بازیکن 

تمام کننده عراق است، ولی او نیش خود را زد.
چهار : شاید زوج ابراهیمی - نوراللهی ترکیب قابل قبول 
دفاعی را به رخ کشیدند، ولی نشانی از بازیسازی نبود و 
بیرانوند بود که آن توپ های بلند را برای آزمون ارسال 
می کرد تا شاید ضربه های ســرش گره کور را باز کنند 

که نکردند.
پنج: ســنت قدیمی رویارویی با داور برقــرار بود. با 
پرداخت قیمتی سنگین. با دریافت دو کارت زرد برای 
باتجربه ترین مرد میدان کــه قرار بود قلب تپنده تیم 

باشد، برای کاپیتان شجاعی.
شش: طعم دریافت گل پس از دقیقه نود مثل همیشه 

تلخ است، خیلی زیاد.
هفت: آرام آرام باور کرده ایم شاید جام جهانی دو هزار و 

بیست و دو را با تماشای بازی های دیگران سپری کنیم.

7 نکته ای که از 
شکست برابر عراق 

آموختیم
حمیدرضا صدر

جدول رده بندی لیگ برتر ایران
امتیازبازي هاتیمرتبه
102۳شهر خودرو1
1022سپاهان2
1019پرسپولیس۳
1018استقالل۴
1017تراکتور5
1016فوالد6
1016صنعت نفت آبادان7
101۴نفت  مسجدسلیمان8
1012پیکان9
1012ماشین سازی تبریز10
1011نساجی مازندران11
109سایپا12
108پارس جنوبی جم1۳
107ذوب آهن1۴
105گل گهرسیرجان15
102شاهین  بوشهر16
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فرهنگ و هنر

خبر

دکتر مرتضی کریمی نیا: 
کتاب های دیجیتال انسان امروز را از کتاب های 

چاپی بی نیاز نمی کند
فرهنگ و هنر: همزمان با هفته 
کتاب، کافه کتاب آفتاب و پردیس 
کتاب مشــهد نشستی با موضوع 
»کتاب در عصر دیجیتال« برگزار 

کردند.
در این نشســت دکتــر مرتضی 

کریمی نیا در خصوص وضعیت کتاب های دیجیتال در ایران، استقبال از این 
کتاب ها و آسیب های این کتاب ها صحبت کرد. 

کریمی نیا در ابتدای صحبت هایش عنوان کرد: سرعت و تحول تکنولوژی ورود 
انسان امروز را  به فضای دیجیتال میسر کرده، بنابراین نمی توان از تأثیر فضای 
دیجیتال بر همه شئون زندگی انسان امروز چشمپوشی کرد. این تأثیر در همه 

جنبه های زندگی وجود دارد از جمله نشر و کتاب. 
این نویسنده و مترجم با بیان اینکه جوان امروز ممکن است بارها و بارها شعر 
حافظ را در نرم افزارهای موبایل خوانده باشــد اما دیوان حافظ را از نزدیک  
لمس هم نکرده باشد، این نوع برخورد با آثار ادبی را مصداق  تأثیر دیجیتال 

بر زندگی ما عنوان کرد.
کریمی نیا اذعان کرد: با آنکه نســل امروز ارتباط خوبی با خواندن کتاب در 
فضای مجازی دارند و تقریباً از خواندن کتاب های مکتوب فاصله گرفته اما 

نمی توان از آفت هایی که این فضا دارد، صرفنظر کرد. 
وی با بیان اینکه صنعت دیجیتال به انسان امروز امکان سرعت دسترسی به 
متون و منابع مختلف می دهد، بی دقتی و عدم اعتبار منابع را در این فضا از 

آسیب های صنعت دیجیتال برشمرد. 
این نویسنده افزود: نرم افزارهای کتاب عالوه بر فاقد اعتبار بودن، حس عمق 
و دقــت الزم را هم به کاربر نمی دهد. کریمی نیا جمالتی که نادرســت  به 
شاعران و نویسندگان مختلف نسبت داده می شود را نمونه عدم اعتبار اطالعات 
فضای مجازی عنوان کرد. وی گفت: فضای دیجیتال برای پژوهش علمی آفت 

بزرگی است چون نه عمق الزم را دارد و نه اعتبار و دقت کافی. 
این مترجم با بیان اینکه لمس کتاب با مخاطب ارتباطی برقرار می کند که 
این نوع ارتباط در کتاب های دیجیتال میسر نیست، افزود: قطع کتاب، تورق، 
آغاز و پایان صفحات یک کتاب موجب می شود منطقه کلمات و جمالت در 
ذهن مخاطب نقش ببندد، این مسئله ارتباطی با مخاطب ایجاد می کند که 

در برخورد با کتاب های مجازی اتفاق نمی افتد. 
کریمی نیا در بخش دیگر صحبت هایش از تأثیر اطالعات فیک و نادرســت 
فضــای مجازی گفت. وی اظهار کرد: گروه هایی عالقه مند هســتند فضای 
مجازی را پر از اطالعات نادرســت کنند، نتیجه چنین تالشی، قابل اعتماد 

نبودن این فضا برای کاربران است. 

 چطور شــد که در مسیر شاعری 
قرار گرفتید؟ 

 خانواده من به شــعر عالقه داشتند، برای 
همین از بچگی با شــعر مانــوس بودم و 
کتاب هایی که اطرافیانــم می خریدند را 
می خواندم و  به شــعر عالقه مند شــدم 
و مطالعاتم در همین راســتا قرار گرفت. 
در 12 ســالگی چیزهایی هم می نوشتم 
و از همان زمان بــا کانون پرورش فکری 
مکاتبه می کردم و نوشته هایم را برایشان 
می فرســتادم تا نقد و نظــر دهند. وقتی 
جواب نامه هایم می آمد خیلی خوشحال 
می شدم . بزرگ تر که شدم در انجمن های 
ادبی فعالیت کردم و شعر برای من جدی تر 
شد به طوری که دوره کارشناسی بیشتر 
از آنکــه درس بخوانم وقتم را روی شــعر 
گذاشتم و به این صورت در مسیر شاعری 

قرار گرفتم. 

 بر خــاف جریان امــروز چاپ 
مجموعه های شعر، فاصله پنج ساله 
بین انتشــار دو مجموعه شعر شما 
نشــان می دهد برای چاپ اشعارتان 

عجله ای ندارید. 
ســال 91 برنده جایزه شعر فجر شدم و 
مجموعه منتشر شده ای نداشتم چون فقط 
اشعارم را به جشنواره فرستادم که همان 
اشعار برگزیده شد. پس از برگزیده شدن 
با وجود اصرارها و تشویق ها دو سال صبر 
کردم و اثری منتشــر نکردم و پس از دو 
سال مجموعه »حرف بی ربط« را منتشر 
کردم. شاعر وقتی اثرش را منتشر می کند 
در واقع فرصتی ایجاد می کند تا آن را در 
معرض نقد و نظر دیگران قرار دهد . پس 
از  انتشار نخستین مجموعه متوجه شدم 
شعر من متأثر از شعر دیگران است و پس 

از آن  شرایط زندگی من تغییر کرد. متأهل 
شــدم و به تهران آمدم و در این پنج سال 
شــعرهای زیادی گفتم و تصمیم گرفتم 
مجموعه دومم را منتشــر کنم اما پیش 
از آن شعرها را به اســتادان زیادی نشان 
دادم. در این مدت هم چند ناشــر به من 
پیشنهاد دادند شــعرها را به آن ها بدهم 
تا برایم منتشــر کنند اما من برای انتشار 
آن ها تردید داشتم تا اینکه آقای اسماعیلی 
اراضی به من گفتند صبر کنم و شعر ها را 

منتشر نکنم.   

 چرا؟ 
چون شــعرهای مــن ناهمگــن بودند و 
من متوجــه این ناهمگنی نبــودم آقای 
اسماعیلی اراضی این ناهمگنی در شعرها را 
به من نشان داد. تصمیم گرفتم صبر کنم 
و ایــن صبر نتیجه داد چون در این مدت 
اشعارم را دائم ویرایش می کردم و شعرهای 
بیشتری هم گفتم و سرانجام ترکیب کتاب 
با آنچه اول می خواستم منتشر کنم تفاوت 
کرد چون 15 شعر جدید جایگزین کردم و 
شعرها به همگنی مطلوب رسید و در مورد 
موضوعی خاص شد که من این موضوع را 

دوست داشتم. 
 

 چرا شــاعران امروز برای انتشار 
آثارشــان عجله می کنند. با انتشار 

کتاب چه اتفاق خاصی می افتد؟
متأســفانه چاپ کتاب شــعر تبدیل به 
حرکتی سانتیمانتالیســتی شده است. 
زمانی که من شــعر را شروع کردم باید 
شاعران ابتدا عضو انجمن شعر می شدند، 
اشــعار در انجمن خوانده می شــد، نقد 
می شــد و مدت ها طول می کشید این 
حرکت بــه چاپ کتاب ختم شــود اما 

اکنون مســیر تغییر کرده و هر کســی 
که متوجه می شود می تواند شعر بگوید 
بی معطلی به انتشار اثرش فکر می کند، 
انگار چاپ کتاب راهی برای دیده شدن 
اســت. شــاید این اتفاق بیفتــد اما راه 
درستی نیست چون ناشــر برای شاعر 
این  و  نمی کند  بی تجربه سرمایه گذاری 
شاعر است که باید هزینه انتشار کتابش 
را بدهد. به من پیام های زیادی از سمت 
شــاعران داده می شــود که برای چاپ 
شــعر باید چه کنند. وقتی شعرهایشان 
را می بینم متوجه می شوم ناشر حق دارد 
برای این شــعرها ســرمایه گذاری نکند 
چون گاهی در شــعرها اصول اولیه مثل 
همگنی زبانی، وزن و فنون اولیه شــعر 
رعایت نشده اســت. با خودم می گویم 
این غــرور و اعتماد به نفــس کاذب از 
کجــا آمده، بــا خودم می گویم شــاید 
اقبــال اجتماعی داشــته، به صفحه اش 
سر می زنم و می بینم از مخاطب و فالوئر 
هم خبری نیســت.  به هر حال صبر و 
انتقادپذیری در بســیاری از افرادی که 
فکر می کنند با پرداخت پول و انتشــار 
کتاب می توانند شاعر شوند، وجود ندارد. 
انتشــار کتاب فقط پاســخ به یک نیاز 
روحی است، نه شــروع شعر است و نه 
پایان مسیر شاعری. این مسئله حتی در 
شاعران بزرگسال هم وجود دارد. شاعر 
شــعرش را می گوید و بعــد دو روز در 
فضای مجازی منتشر می کند اصاًل اجازه 
پخته شــدن به شــعر نمی دهد. عجول 
بودن شاعران، آسیب شعر امروز ماست. 

 مسیر شــاعری را با شعر سپید 
این قالب شــعری  و ســرودن در 
آغــاز کردید اما اکنــون فقط غزل 

می گویید،چرا؟ 
زمانی که به انجمن می رفتم اطالعات 
درســتی راجع به شــعر کالسیک به 
من داده نمی شد. مثاًل محور عمودی 
را به ما توضیــح نمی دادند یا از فنون 
دســت نیافتنی  بت   قافیه  و  عــروض 
برای من ســاخته بودند در حالی که 
شعرهای من همیشــه ریتم و آهنگ 
داشــت. برای همین شعر را با سرودن 
ســپیدهای کوتاه شــروع کردم و تا 
وقتی به شــعر کالسیک اشراف کامل 
پیدا نکردم شعر کالسیک نگفتم چون 
حس می کردم اگر شــعر کالســیک 
زیادی خواهد داشت  بگویم مشکالت 
. ســرانجام نخســتین  غزل را نوشتم 
و یادم اســت یک ایراد وزنی داشــت. 
علت ســپیدگویی من این بود وگرنه 
و  زیباترین  بهتریــن،  غزل همیشــه 
جذاب تریــن قالب شــعری برای من 

بوده است. 

 اشعار شما تصاویری از دنیای زنانه 
را ارائه می دهد . از انعکاس این دنیا با 
زبان شعر برای ما بگویید. آیا دنیای 
زنانه در شعرهای امروز تصویر واقعی 

از زندگی و درون آن هاست؟
من همیشه از زن بودن خودم لذت بردم. 
خانه داری را دوست دارم و تمثیل هایی که 
در شــعر من وجود دارد برآمده از دنیای 

اطراف من اســت. بیشــتر وقت من در 
خانه می گذرد. فقط یک شاعر می تواند با 
نگاهی شاعرانه به جزئیات اطرافش دقیق 
شــود و آن ظرایف را دریابد. چه بهتر که 
یک شاعر به روزمره و زندگی خودش نگاه 
کند و بدون توجه به تصاویر شعری سایر 
شاعران، از آنچه می بیند، بگوید. من اشعار 
خانم هــا پانته آ صفایی، مریم آریان و زهرا 
بشارتی را دنبال می کنم و رد پای زنان و 

دغدغه هایشان را در آن ها می بینم.  

 شــما فقط دو مجموعه منتشر 
کرده ایــد و هــر دو مجموعه برنده 
ادبی شــده اند. نظر  دو جایزه مهم 
شــما در مورد این جوایز چیست. 
آیا جشنواره ها با ساختار فعلی شان 
می توانند برای شعر ایران جریان ساز 

باشند؟ 
قطعاً جشنواره سکوی پرتاب شاعران است. 
من در جشنواره شعر فجر که بزرگ ترین 
جشنواره شعر ایران است، برگزیده شدم. 
شــرکت و حضور در این جشنواره برای 
شخص من وسیله ای بود تا از فضای شعری 
شهر خودم خارج شوم و شعر بقیه اقلیم ها 
مثل کرمانشاه، جنوب و یا سایر استان ها را 
بشناسم. با گونه های مختلف شعری آشنا 
شدم و این شناخت برای شاعر اهمیت دارد 
چون ارتباط شاعر گسترده تر می شود. اما 
جشنواره آسیب هایی هم برای شاعران دارد 
و آن »جشــنواره    ای« شدن شاعران است. 
شاعر باید براساس اعتقادش شعر بنویسد 
نه براســاس موضوع جشنواره! اگر کسی 

درگیر جشنواره ها شود هیچ وقت نمی تواند 
در مسیر شاعری اش رشد کند. اما پیشنهاد 
انتشار کتاب از ســوی ناشران، سنجیده 
شدن شاعر توســط گروهی از شاعران و 
یا گفت وگوهایی که رســانه ها با شاعران 
می کنند اتفاقات خوبی است که برای شاعر 

برگزیده رخ می دهد. 

 با توجه به اینکــه جایزه قیصر 
امین پور با رده سنی برگزار می شود، 
این جایزه برای شــخص شــما چه 

انگیزه ای ایجاد کرد؟
شعرهای من در »مؤنث«  به گونه ای بود 
که فکر می کردم اقبال عمومی  ندارند چون 
در مورد زن ها بود و خیلی ها می گفتند این 
شعرها با نگاه زنانه نوشته شده و مردها با 
آن ارتباط برقرار نمی کنند. برگزیده شدن 
این اثر شانس بزرگی برای من بود و فرصت 
ارزشمندی ایجاد کرد تا کتابم دیده شود و 
افراد بیشتری اثرم را بخوانند. غیر از این ها 
استاد ساعد باقری و استادانی که در دفتر 
شــعر جوان و انجمن حضور دارند برای 
من باالترین درجه شــعری را داشــته اند 
و سنجیده شدن شــعر من از سمت این 

بزرگواران برای من ارزشمند است.
 

 فضای مجازی به شعر و شاعر امروز 
کمک کرده یا آسیب رسانده است؟ 

فضای مجازی به شعر ضربه زده است. با 
اینکه فالوئرهای من باالست و افراد زیادی 
از صفحه من بازدید می کنند اما مطمئنم 
فضای مجازی احساس تأیید طلبی را در 
اشخاص تقویت می کند و مسئله بعدی 
این است که خیلی وقتگیر است و اجازه 
مطالعه را به افراد نمی دهد. کاًل گسترش 
ارتباطات مجال تفکر، خلوت و چیزهایی 
که برای یک شــاعر الزم است را از شاعر 
گرفته اســت. از طرفی امکان ســنجش 
درســت را از شــاعری که می خواهد با 
این فضا شــعر را بشناســد، می گیرد و 
فکر می کند فالن شاعر اگر فالوئر زیادی 
دارد بت شــعر اســت و باید از او تقلید 
کــرد در حالی که خیلی از شــاعران در 
فضای مجازی حضور آنچنانی ندارند اما 
شــعر خوبی دارند و عیار شعرشان بسیار 

باالست.  

 مجموعه بعدی تــان را چه زمانی 
منتشر می کنید؟ 

قطعاً به ایــن زودی ها نخواهد بود. چون 
تجربه خوبی از صبر پنج ســاله داشته ام، 
شاید پنج سال دیگر)می خندد(. شعرهای 
زیــادی دارم امــا به انتشــار آن ها فکر 
نمی کنم البته اشعار آیینی و دفاع مقدس 
آماده انتشار هســتند اما اشعار عاشقانه،  
اجتماعی و آزادم به این زودی منتشــر 

نمی شوند.

ساجده جبارپور برگزیده کتاب سال شعر جوان در گفت و گو با قدس:

عجول بودن شاعران، آسیب شعر امروز است
 فرهنگ و هنر/ خدیجه زمانیان  ساجده جبارپور در ۴ دی ماه 1۳۶9 در شهر رشت 
متولد شد. هر چند از ابتدای نوجوانی به سرودن می پرداخت اما از سال 1۳۸۸ غزل را به 
عنوان قالب جدی شعری انتخاب کرد. از سال 1۳9۰ شروع به شرکت در جشنواره های 
ادبی کرد. سرو بلورین جشنواره شعر فجر و کسب مقام های کشوری در عرصه شعر از 
جمله افتخاراتش به شمار می آید. جبارپور دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین الملل 
است. از آثارش می توان به »حرف بی ربط« و »مؤنث« اشاره کرد. مجموعه »مؤنث« این 
شاعر توانسته یکی از آثار برگزیده سومین دوره کتاب سال )جایزه قیصر امین پور( شود.  
دفتر شعر جوان هر سال این جایزه را با عنوان »جایزه کتاب سال شعر جوان« معروف 
به جایزه »قیصر امین پور« به شاعران برگزیده ای اهدا می کند که آثارشان توسط شورای 
داوری این جایزه تأیید شده باشد و سن آن ها در آن سال نیز کمتر از ۳۰ سال باشد و 

همچنین نوبت اول چاپ اثرشان مربوط به سال برگزاری باشد. 
گفت وگوی ما را با این شاعر جوان در خصوص شعر، مشکالت شعر امروز و مسیری که 

او برای شاعری پیموده است، بخوانید. 

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 
هی��أت حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک منطقه یک ق��م تصرفات مالکانه 
مفروزی متقاضیان پرونده های تش��کیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و 

به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139860330001009631 ش��ماره  رأی   �1
1398114430001000321 آقای/خانم س��عید آقایوسفی فرزند اکبر در ششدانگ یک باب 
س��اختمان بمساحت 147 متر مربع پالک شماره 10633  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. 

سند قطعی شماره 60350 مورخ 1383/12/22 دفترخانه 14 قم. )م الف 3836 (
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139860330001010942 ش��ماره  رأی   �2
1397114430001002216 آقای/خانم محیا زینلی کهکی فرزند محسن در ششدانگ یک 
باب س��اختمان بمساحت 158/97 متر مربع پالک شماره 10913  اصلی واقع در بخش یک 
ثبت قم. سند قطعی شماره 34354 مورخ 1396/10/07 دفترخانه 42 قم. )م الف 3835 (

کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139860330001011341 ش��ماره  رأی   �3
1397114430001001988 آقای/خانم احمد پیریائی فرزند حس��ینعلی در ششدانگ یک 
باب ساختمان بمساحت 161 متر مربع پالک شماره 10480  اصلی واقع در بخش یک ثبت 
قم. مبایعه نامه عادی مع الواس��طه از 1- حس��ین ده نمکی کبیر س��ند صادره در دفتر 654 
صفحه 179 به موجب س��ند قطعی ش��ماره 164920 مورخ 1389/07/27 نسبت به 58/76 
س��هم 2- از آقای علی اصغر ایوبی نس��ب س��ند صادره در دفتر 149 صفحه 106 به موجب 
س��ند قطعی ش��ماره 164046 مورخ 1389/04/17 دفترخانه 3 قم نس��بت به 88/16 سهم 
3- شرکت تعاونی مسکن سامان گستر امین سند صادره در دفتر 149 صفحه 106 به موجب 
س��ند قطعی ش��ماره 5788 مورخ 1386/11/20 دفترخانه 52 قم نس��بت به 29/386 سهم. 

)م الف 3834 (
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139860330001011426 ش��ماره  رأی   �4
1398114430001000698 آقای/خانم جواد چاوش��ی فرزند غالمحسین در ششدانگ یک 
باب س��اختمان بمساحت 115/60 متر مربع پالک ش��ماره باقیمانده 800 الی 806 فرعی از 
11512  اصل��ی واق��ع در بخش یک ثبت قم. مبایعه نامه عادی مع الواس��طه از محمد قرنلی 

سند صادره در دفتر 591 صفحه 3. )م الف 3833 (
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139860330001011539 ش��ماره  رأی   �5
1398114430001000748 آقای/خان��م محمود متقیان نژاد فرزند اس��داله در شش��دانگ 
یک باب س��اختمان بمساحت 183/55 متر مربع پالک شماره باقیمانده 18 فرعی از 10250  
اصل��ی واقع در بخش یک ثبت قم. س��ند صادره در دفتر 534 صفحه 275 به موجب س��ند 

قطعی شماره 5211 مورخ 1385/06/27 دفترخانه 45 قم. )م الف 3832 (
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر 
س��ند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترس��ی به مالکین مشاعی مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 
ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم 
و رس��ید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه 
و دادخواس��ت خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به 
توضیح اس��ت که صدور س��ند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بود. ) قدس( آ-9810270
تاریخ انتشار اول: 1398/08/25
تاریخ انتشار دوم: 1398/09/11

محمدرضا ادیبان � رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی 
متقاضیان پرونده های تش��کیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد 

مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139860330002020049 ش��ماره  رأی   �1
1395114430002000286 آقای/خانم  مهدی مطیع فرزند احمد در قسمتی از / ششدانگ 
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 60 مترمربع پالک شماره 61 فرعی از 2169 
اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از ورثه علی محمد 

زال ثبت دفتر 6 صفحه 624 . )م الف 3841(
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139860330002019943 ش��ماره  رأی   �  2
1397114430002001660 آقای/خان��م  حس��ین رس��ولی فرزن��د یداله در قس��متی از / 
شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده بمس��احت 120 مترمربع پالک شماره 0 
فرعی از 2181 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواس��طه از 

محمد رضویان توسط حسین رضویان. )م الف 3840 (
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139860330002020177 ش��ماره  رأی   �3
1397114430002001567 آقای/خان��م  روح اله زینی وند فرزند علی اکبر در قس��متی از 
/ شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده بمساحت 113/38 مترمربع پالک شماره 
2455 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری شده از وراث احمد علوی 

ثبت در دفتر 22 صفحه 556 . )م الف 3839 (
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139860330002021351 ش��ماره  رأی    �4
1398114430002001370 آقای/خان��م  محم��د امروی فرزند نوروز علی در قس��متی از / 
شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده بمس��احت 120 مترمربع پالک شماره 0 
فرعی از 1854 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواس��طه از 

علی هادی مودب ثبت شده در صفحه 139 دفتر 113. )م الف 3838 (

کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139860330002019924 ش��ماره  رأی   �5
1393114430002000859 آقای/خانم  حسین علی خانی فرزند دوستعلی در قسمتی از / 
شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 90/81 مترمربع پالک شماره 78 
فرعی از 1934 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواس��طه از 

سید موسی موسوی. )م الف 3837 (
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر 
س��ند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترس��ی به مالکین مشاعی مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 
ماه از تاریخ انتش��ار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد منطقه دو قم تسلیم 
و رس��ید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه 
و دادخواس��ت خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به 
توضیح اس��ت که صدور س��ند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بود. ) قدس(آ-9810288
تاریخ انتشار اول: 1398/08/25
تاریخ انتشار دوم: 1398/09/11

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي
 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قوچان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
 برابر راي شماره 139860306010002252-1398/08/14 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک قوچان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حس��ن حدادیان فرزند صفوت اله 
بش��ماره شناسنامه 19 صادره از قوچان درشش��دانگ یک باب مغازه به مساحت 75.65 متر 
مربع در قس��متی از پالک ش��ماره 169 اصلی بخش دوقوچان  واقع در اراضی کالته مصطفی  
و از محل مالکیت آقای عباس علیزاده فرخانی محرز گردیده اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نسبت به صدور 
س��ند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 
دو م��اه اعت��راض خ��ود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف م��دت یک ماه از 
تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي اس��ت در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد.1398114406010000220  آ-9810291
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/8/25
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/9/10

 عباس برق شمشیر
 رئیس ثبت اسناد وامالک قوچان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قوچان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
پیرو آگهی منتشره در روزنامه های قدس و خراسان رضوی   در تاریخ های 1398/05/17 و 
1398/06/02 و با توجه به رای اصالحی شماره 139860306010002255- 1398/08/16  
موضوع کالس��ه پرونده 139811440601000110 مورد تقاضای آقای نور محمد محمودی 
اماموردیخان  بدینوسیله مفاد رای اصالحی به شرح ذیل یک نوبت به فاصله یک ماه در رونامه 
کثیر االنتش��ار و محلی منتش��ر وبرابر ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه  قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی منتشر می گردد.
راي اصالحي 

با توجه به مفاد گزارش کارشناس به شماره 6537-1398/07/28و با عنایت به اینکه راي هیأت 
تا کنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادر به شرح زیر اصالح مي گردد. 

ششدانگ یک باب منزل در قسمتی از پالک 166 اصلی بخش دو قوچان اراضی فرخان علیا و از 
محل مالکیت آقای شرف اکبر فرخانی صحیح می باشدو سایر مفاد رای به قوت خود باقیست. 

راي صادره قبلي با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشد. آ-9810292
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/8/25

عباس برق شمشیر
رئیس ثبت اسناد وامالک قوچان

            
آگهی موضوع  ماده 3 قانون  وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
براب��رآراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی قوچان تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است.لذامش��خصات متقاضیان وامالک موردتقاضابه شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت 
به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داش��ته باش��ند،می توانندازتاریخ انتش��اراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرابه 
اداره ثبت اس��نادوامالک قوچان تس��لیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 

اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضایی تقدیم نمایند:
1-آقای س��عید صفری دوست آبادی فرزند حسنعلی به ش��ماره ملی 0872965600 صادره 
قوچان در س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب مغازه  به مس��احت 12.91 متر مربع در 
قس��متی از  پالک ش��ماره 1284 اصلی بخش یک قوچان و از مح��ل مالکیت آقای غالمرضا 

احسنی . کالسه 1397114406010000330
2-آقای محمدرضا توالیی  فرزند محمد تقی  به ش��ماره ملی 0871714043 صادره قوچان 
در س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب مغازه  به مساحت 12.91 متر مربع در قسمتی از  
پالک شماره 1284 اصلی بخش یک قوچان و از محل مالکیت آقای غالمرضا احسنی . کالسه 

1397114406010000332
بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهدشد.آ-9810293
تارخ انتشارنوبت اول:98/8/25

تاریخ انتشارنوبت دوم:98/9/10
عباس برق شمشیر

رئیس ثبت اسنادوامالک قوچان                     

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قوچان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي                                                                   
راب��ر راي ش��ماره139860306010002261-98/08/18 هیات اول موض��وع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک قوچان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حس��ن حدادیان فرزند صفوت اله 
بشماره شناسنامه 19 صادره از قوچان در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 1867.52 
مترمربع  در قس��متی از پالکهای 1501 فرعی از 169 اصلی و قس��متی از 169 اصلی  بخش 
دوقوچان واقع در اراضی کالته مصطفی خریداري مع الواس��طه از مالک رس��مي آقای سعید 
سعادت )پالک 1501 فرعی از 169اصلی (و از محل مالکیت آقای عباس علیزاده )پالک 169 
اصل��ی( محرز گردیده اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم مرات��ب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.کالسه 1398114406010000221 آ-9810294
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/8/25
تاریخ انتشار نوبت دوم :98/9/10

عباس برق شمشیر
رئیس ثبت اسناد وامالک قوچان

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه خانم فاطمه رحمانی    دارای شناس��نامه  5749222063  به شرح دادخواست 
به کالس��ه  233  از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان موس��ی  مرشدلو    به شناس��نامه   78  در تاریخ  98/8/4 در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  زکیه  مرشدلو    فرزند موسی   ش.ش  5749862259  ت.ت 1363/1/1 نسبت فرزند مرحوم  
2.  اکرم  مرشدلو   فرزند موسی   ش.ش  1064192157 ت.ت  1365/4/6   نسبت فرزند مرحوم 

3.  اعظم  مرشدلو     فرزند  موسی   ش.ش  5749945030 ت.ت  1367/2/5    نسبت فرزند مرحوم     
4.  فهیمه  مرشدلو  فرزند موسی   ش.ش 1050168968   ت..ت 1369/2/18    نسبت فرزند مرحوم

5 . محمد علی  مرشدلو    فرزند موسی  ش.ش  5740063353  ت.ت  1373/11/22   نسبت فرزند  مرحوم 
6.  فاطمه  رحمانی    فرزند محمد   ش..ش 5749222063   ت.ت   1340/5/14  نسبت  همسر  مرحوم

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید  تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.  آ-9810297                                                                                                            

 سید حسن سامغانی  قاضی شورا شعبه   هفتم دشورای حل اختالف شهر خرو 

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی                                                 
بدینوسیله به آقای  محبوب پور شهباز خانشیر فرزند رضوان   فعال مجهول المکان ابالغ می شود 
که آقای س��ید مهدی سید موسی با وکالت از آقای ابوالحسن قدمیاری دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه یک فقره چک عهد بانک قوامین به شماره 565054 به مبلغ 150000000 ریال 
و خس��ارت تاخیر تادیه از مورخه 97/8/24 و خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل  به طرفیت 
شما به شعبه هفتم  شورای حل اختالف خرو ارائه و به کالسه 7/405/97 ثبت و برای روز چهار 
ش��نبه  مورخه  98/10/4  س��اعت :  16  وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 
73 ق-آ- د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتش��ار درج می گردد شما می توانید قبل از 
رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه هفتم  شهر خرو  مستقر در مجتمع شورا پشت 
کالنتری 15 به نش��انی ش��هرک امام رضا )ع(  مراجعه و با ارئه آدرس جدید خود نس��خه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت 

عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد / الف آ-9810298
مسئول دبیرخانه شعبه  هفتم  شورای حل اختالف خرو       

آگهی دعوت افراز
چ��ون آقای 1-کری��م تابش نی��ا 2-محمد عابدی 3-حبیب ش��هرکی 4-ذبی��ح اهلل کاظمی 
نژاد 5-قاس��م رحمان نیا  فرزند  احدی از مالکین مش��اعی پ��الک 541 فرعی از 88- اصلی 
واقع   در بخش 2 سیس��تان شهرس��تان زابل خیابان بلوار ش��هید نوری جاده زابل به زاهدان 
جنب کمربندی آیت اهلل سیس��تانی طبق درخواس��ت ش��ماره 13792 و 13778- ز  مورخ 
1398/8/12 تقاض��ای افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قان��ون افراز و فروش 
امالک مش��اع مصوب س��ال 1357 را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم 
داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب 
طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رس��می الزم االجرا آگهی می گردد و از س��ایر 
مالکین مش��اع و کس��انی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت 
بعمل می آید تا در س��اعت 8 صبح روز یکش��نبه مورخ 1398/9/17 دراین اداره و یا در محل 
وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت 

پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. آ-9810241
تاریخ انتشار : 1398/8/25  م الف:1123

مهدی پهلوانروی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی مزایده- نوبت دوم
نظر به محکومیت آقای علی اکبر ملک زاده در پرونده کالس��ه 384 خودرو س��واری س��مند 
مدل 82 به ش��ماره پالک 12- 497 ص 36 و ش��ماره شاس��ی 82214097 و شماره موتور 
8211565 توقیف گردیده و به مبلغ 150/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که در تاریخ 
98/9/5 س��اعت 10 صبح در محل ش��عبه مزایده اجرای احکام کیفری مشهد واقع در نشانی 
وکیل آباد 8- مجتمع قضایی اجرای احکام کیفری ط. 1 )دفترکل( مزایده و به باالترین قیمت 

پیشنهادی فروش خواهد شد. قیمت پایه 150/000/000 ریال می باشد. آ- 9810263
دادیار اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب مشهد

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
حوزه ثبت تایباد

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مص��وب 1390/9/20 امالک متقاضی ک��ه در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر 
دربخش 14مش��هد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه وبالمعارض 

آن محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:
آقای محمد س��االری به شناس��نامه ش��ماره 136 صادره خواف فرزند نورمحمد در ششدانگ 
یکباب منزل به مس��احت 153 مترمربع پالک ش��ماره 251 اصلی از محل قسمتی از مالکیت 

غالمسرور باجرات و قسمتی از پالک
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی 
و کثیر االنتش��ار در ش��هرها منتشر و در روس��تاها رای هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاری��خ الص��اق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم ورس��ید اخذ نمایند. 
معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به 
دادگاه عمومی محل نمایندو گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در 
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتیکه اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.9809722
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/8/9 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/8/25

غالمرضا آقازاده رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی« 

 برابر رای شماره   139860308002000339- 17/ 7 / 98 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسن اسماعیلیان به شماره شناسنامه 5398 کد 
ملی 0888242980صادره از قاین فرزند علی اکبر در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 
25 / 383 مترمربع در تمامی پالک 820-اصلی و قس��متی از پالک 822- اصلی بخش 11 

قاینات محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.9809685
 تاریخ انتشار نوبت اول :8/ 8 /  1398       
تاریخ انتشار نوبت دوم:   25  / 8 /  1398

علی صفایی فر
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائنات
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