
دستاورد سینمایی
پیمان معادی، بازیگر سینما که در جشنواره 
امسال فیلم استکهلم حضور داشت، تصویری 
از خود را در کنار سعید روستایی، کارگردان 
فیلم سینمایی متری شیش و نیم در حساب 
کاربری اینستاگرامش به اشتراک گذاشت. 
معادی همزمان با حضور در این جشــنواره 
موفق به دریافت جایزه  دستاورد سینمایی 
شده است، به همین مناسبت در اینستاگرام خود پستی را منتشر کرده و در آن 
تصویری از خود در کنار کارگردان جوان سینمای ایران به اشتراک گذاشت. وی در 

اینستاگرامش نوشت:»جشنواره فیلم استکهلم با سعید روستایی«.

روشنفکر  و  روشنفکرتر!
صفحه اینســتاگرام »تاریخ ایران و جهان« 
از صفحات وابســته به دفتر حفظ و نشــر 
آثار حضرت آیــت اهلل خامنه ای، همزمان با 
فرارسیدن سالروز ارتحال عالمه طباطبایی، 
بخشــی از بیانات رهبر انقالب در خصوص 
شخصیت این عالم را منتشر کرد. در بخشی 
از متن این پســت به نقــل از رهبر انقالب 
آمده است:»وقتی قید عدم تعبد را جزو قیود حتمی روشنفکری ذکر می کنند، 
نتیجه این می شود که عالمه طباطبایی، بزرگ ترین فیلسوف زمان ما روشنفکر به 
حساب نمی آید؛ اما مثالً فالن جوجه شاعری که به مبانی مذهب و مبانی سنت و 
مبانی ایرانی گری اعتقادی ندارد روشنفکر است و هرچه در اروپا بیشتر مانده باشد، 

روشنفکرتر است«!

اشتباه نگیریم
سید مهرداد سید مهدی، رئیس خبرگزاری 
صداوسیما با انتشار توییتی در فضای مجازی، 
به دکتر اکبر نصراللهی، استاد ارتباطات که 
در جریان گرانی بنزین از عملکرد رسانه ها 
و مسئوالن انتقاد کرده بود، پاسخ داد. سید 
مهدی در توییترش نوشت:»چه این تصمیم 
را درســت بدانیم و چه اشتباه، چه موافق 
باشــیم و چه مخالف، چه آن را به نفع کشور بدانیم و چه به ضرر کشور، باالخره 
یک تصمیم ملی است. با این تصمیم باید برخورد ملی کرد چه در انتقادها و چه 
در دفاع. تصمیم ملی را با چند واحد دانشگاهی در رشته ارتباطات اشتباه نگیریم«.

به یاد نوذری
عکس های قدیمی با همه قدیمی بودنشان، 
اما نگار همیشــه حرف های تازه ای برای 
گفتــن دارند؛ جوری که خود شــما هم 
اگر در آلبومتان از این عکس ها داشــته 
باشید، متوجه شده اید که هر بار به آن ها 
سر می زنید، هم خاطرات فراموش شده ای 
برایتان زنده و هم حالتان خوب می شود. 
تصویری را که کنار این مطلب می بینید از همان عکس های قدیمی اســت. 
منظورمان هم حرف زدن درباره »ایرج نوذری« نیست، بلکه می خواهیم یادی 
کرده باشیم از مرحوم »منوچهر نوذری« که از دوران میانسالی و پیری اش در 
رادیو و تلویزیون و سینما هزارجور خاطره داریم. اگر تصوری از جوانی »منوچهر 
نوذری« ندارید می توانید در این عکس قدیمی که باشــگاه خبرنگاران دیروز 

منتشر کرد، او را در حالی که فرزندش را در آغوش گرفته ببینید. 

 محمد تربت زاده اینکه عادت کرده ایم چشم بسته 
و بدون اینکه ته و توی ماجرا را دربیاوریم، دســتمان 
را بگذاریم روی دکمه »انتشــار«، البد زیر سر فضای 
مجازی اســت. فضای بی در و پیکــری که خیلی از 
کاربرهایش زیاد اهمیتی به راست یا دروغ بودن ماجرا 
نمی دهند و سوار بر موج شایعات، این طرف و آن طرف 
می روند. شایعاتی که یک روز می گوید دیواری بزرگ تر 
و طوالنی تر از دیوار چین درحوالی سرپل ذهاب کشف 
شــده و یک بار دیگر از بی کفایتی مســئوالنی گالیه 
می کند که اگر ســر سوزنی جربزه داشتند، از بغل این 
دیوار باســتانی، آن قدر پــول در می آوردند که فقط با 
بخش کوچکی از آن، زندگی زلزله زده های کرمانشــاه 

زیر و رو شود. 

 رقیب دیوار چین
 Antiquity ماجرا از جایی شروع شد که مجله معتبر
مقاله ای را به قلم یک دانشجوی دکترای باستان شناسی 
دانشگاه تهران منتشــر کرد. مقاله ای که فقط بخش 
کوتاهی از آن در فضای مجازی منتشــر شــد و حتی 
خیلی از رسانه های معتبر مثل خبرگزاری فارس، رکنا 
و... هم با اتکا به همین بریده کوتاه، خبر کشف »دیوار 

چین« ایرانی را روی صفحه  نخستشان قرار دادند. 
پشت بندش هم یک تصویر هوایی متعلق به یک ماهواره 
خارجی در میان کاربران فضای مجازی دست به دست 
شــد که نشــان می داد در ارتفاعات تقریباً سخت گذر 
رشــته کوه های زاگرس، دیواری عجیب و غریب لمبر 
انداخته است. کاربران فضای مجازی می گفتند قدمت 
این دیوار به صدها سال پیش از میالد مسیح می رسد و 

قابلیت این را دارد که با دیوار چین رقابت کند.

  یک میلیون مترمکعب سنگ
»ســاختن این دیوار با حجمی حــدود یک میلیون 

مترمکعب سنگ، به نیروی کار، مواد و زمان بسیاری نیاز 
داشته است. ساختارهایی اکنون ویران شده در جاهایی 
از این دیوار قابل مشاهده هستند. این ساختارها ممکن 
است مربوط به برج های کوچک دیوار یا ساختمان هایی 
در آن باشــند. از مواد طبیعی محلی مانند قلوه سنگ 
و تخته سنگ ساخته شــده است و مالت گچی میان 
ســنگ ها در برخی جاها هنوز دیده می شــود«. این 
فقط بخش کوتاهی از مقاله علمی ســجاد علی بیگی، 
دانشجوی دوره دکترای باستان شناسی دانشگاه تهران 
اســت که هنوز هم در فضای مجازی دست به دست 
می شــود. ســجاد علی بیگی اما در بخش های اولیه 
مقاله اش می گوید پژوهش هایش درباره دیوار به حدود 
چهار ســال پیش برمی گردد و میراث فرهنگی هم در 
جریــان این تحقیقات بوده و نتیجــه اولیه آن هم در 
ســال 95 در گردهمایی ساالنه باستان شناسان کشور 
ارائه شده است. عالوه بر این حدود 10 سال پیش هم 
گروه دیگری از باستان شناسان روی این دیوار تاریخی 
کار کرده اند اما نتایج پژوهششــان در هیچ کجا منتشر 

نشده است.

 دیوار گرگان در ارجحیت است
امید قادری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی اســتان کرمانشاه پس از حواشی این 
دیــوار عجیب و غریب و مرمــوز در فضای مجازی، 
ســرانجام به آن واکنش نشان داد و اعالم کرد این 
دیــوار چیز جدیدی نیســت و میــراث فرهنگی از 
ابتدا در جریان آن بوده اســت، اما احتماالً به دلیل 
اینکه تقریباً قسمت های اصلی این دیوار نابود شده 
و چیــز زیادی از آن باقی نمانــده، هیچ وقت برای 
تبدیــل آن به یک منطقه گردشــگری اقدام نکرده 
اســت. قادری در بخشی از صحبت هایش دراین باره 
می گوید:»در کتاب هایی که با موضوع ارتباط ایران 

و عثمانی نوشــته شده اند نقشــه هایی از وجود این 
دیوار به چاپ رسیده است.همچنین در سال 1۸50 
مسیو »چریُکف« در سفرنامه خود به ایران به وجود 
این دیوار در بین شهرســتان های ســرپل ذهاب و 
قصرشــیرین اشــاره کرده و بر خالف ادعای برخی 
از رســانه ها این کشف جدیدی نبوده است. در بین 
باستان شناســان ارائه گزارش ها و مقاالت به صورت 
تدریجی یک امر کاماًل مرسوم به حساب می آید. به 
عنوان مثال حدود ۲0 ســال پیش  باستان شناسان 
روی غار »وزمه« اســالم آبادغرب پژوهش کرده اند 
ولی امــروز نتایج برخــی از پژوهش ها و تحقیقات 

علمی خود را در مجالت مرتبط منتشر می کنند«.
خوِد سجاد علی بیگی هم که در این چند روز با بسیاری 
از رسانه ها مصاحبه کرده، می گوید از اینکه رسانه ها به 
این دیوار لقب دیوار چین ایرانی داده اند تعجب می کند، 
چون اگر بنا بر این باشــد، دیــوار تاریخی گرگان که 
طول و قدمت بیشــتری از این دیوار جنجالی دارد، در 

ارجحیت است.

 دیوار 115 کیلومتری
با این همه اما نه سجاد علی بیگی و نه میراث فرهنگی، 
هنوز نتوانســته اند قدمت دقیق دیوار باستانی ای که 
کردهای محلی آن را »َگه وری« می نامند تشــخیص 
دهند، اما براســاس اطالعاتی که علی بیگی در مقاله 
پروپیمانش منتشــر کرده، وجود سفال های متعلق به 
هزار و700 تا ۲هزار و۲00 ســال پیش نشان می دهد 
این دیوار در دوره اشکانی و ساسانی وجود داشته است. 
با توجه به تخریب شــدید دیوار حتــی پهنا و ارتفاع 
دقیق دیوار هم معلوم نیست، اما بهترین تخمینی که 
باستان شــناس ها زده اند این است که این دیوار 4 متر 

پهنا و ۳ متر بلندی داشته است. 
هرچند تقریباً تمام باستان شــناس ها معتقدند این 
دیوار 115 کیلومتری کاربرد دفاعی داشته، اما علی 
بیگی که مفصل ترین پژوهش را درباره دیوار گه وری 
انجام داده معتقد اســت ســاخت یک دیوار 115 
کیلومتــرِی مجهز به برج و بارو بــا کاربرد دفاعی، 
آن هم در دل کوه های ســخت گذری که خودشان 
دژ طبیعی محســوب می شــوند، هیــچ توجیهی 
برای گذشتگان نداشته اســت و این دیوار احتماالً 
جداکننده مرز یک امپراتــوری بزرگ در ایران، در 
هزاران ســال پیش بوده اســت. از طرف دیگر ولی 
اسناد تاریخی نشــان می دهد این دیوار از مسیری 
رد می شــود که برای هزاران ســال، راه اصلی تردد 
بین ایران و بین النهرین بوده اســت و این یعنی این 
مسیر آن قدر شــلوغ بوده که نیاز به یک دژ دفاعی 
داشــته باشد. با تمام این ها اما باید منتظر بمانیم تا 
تحقیق های باستان شناســی در منطقه سرپل ذهاب 
به پایان برســد تا راز مرموز یکــی از طوالنی ترین 

دیوارهای تاریخی ایران فاش شود.

ساعت صفر
صبح پنجشــنبه: با »مالحت خانوم« یک تک پا رفتیم تهران، جشنواره 

کشوری پلیس.
چند روز پیش از ناجا باخبرمان کردند بین هزار و۸44 اثر ارسالی، رتبه دوم در 

بخش خاطره گویی سند خورده به اسم ما.
بعِد نماز صبح زدیم به دِل جاده... جاده که چه عرض کنم؛ عسل و انگبین... 
برای ما انگار ُقرقش کرده باشند، آرام و خلوت و بانشاط... ساعتی که گذشت و 
آفتاب هم که شرف حضور پیدا کرد دیگر نورعلی نور شده بود هوا... الله زاری 
که بیــا و ببین...اصالً چه صبح معرکه ای رقم خورد صبح آخرین روز هفته... 
جایزه به بغل و مســرور، صدای الهی شکرهای من و مالحت خانوم می رسید 

تا آسمان.
ساعت صفر: »مالحت خانوم« که خسته ســفر بــود به محض رسیدن به 
خانه با شــب بخیری رفت و »مالمت خانوم« آمد. با عشــق شروع کردم به 
توضیح روزمان برای این بخش وجودم. گپ و گفت با او سر از همه جا درآورد. 
مثالً رســید به خاطره بازی از آن روز. آن روز که آقاجان و عزیز، تیزر فراخوان 
جشــنواره را تماشــا و خودشــان لپ تاپم را باز کردند. به آن روز که با اشاره 
ابروهایشان حالی ام کردند باید بروم از پلیس بنویسم. اگر شده ُمشتی از خروار 
ناگفته های زندگی شان را. داشتم به مالمت خانوم می گفتم با معرفی اسامی، 
آقاجان را دیدم آنجاســت و دارد نگاهم می کند... که وسط جوش و خروش 
روایتگرانه ام، صدای پیامک آخرین خبر بلند شد.هر دو خواندیم. من سکوت 
کردم و او شــد اسپند روی آتش.عینکم را گذاشتم به چشم و دوباره خواندم. 

مالمت هم خواند. بلند خواند... »بنزین گران شد«.
بعِد دقیقه ای دستش را گذاشت روی شانه ام و گفت: خوشا به سعادت مالحت 
که خواب است... و جهید سمت در. البته قبل اینکه خارج شود ثانیه ای مکث 
کرد و پرسید: گفتی وقت برگشــتن باکتان را پُر کردید؟ ولی منتظر جواب 

نماند.
ُغرنوشت: همیشه فکر می کردم من متشکل از دو آدمم... کمی »مالحِت« 
مهرباِن خوش اخالق، تکه ای »مالمِت« از کوره در رونده دلواپس حســاس... 
اما انگار اشــتباه می کردم... امروز دستم آمد من چندین نفرم... سردرقفا بانو، 

مطالبه گر بانو، گریان بانو و... .
تجویز: شب از نیمه گذشته. با کاِم تلخ و شیرین مانده روی دستم یکهو یاد 
»خانجان« می افتم. جمله معرکه ای داشت که نمی افتاد از زبانش. می گفت: پُر 

و پیمان صبور باش!
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ورزش
هشدار یحیی به مالک باشگاه

 »شهرخودرو«  
در محاصره دالل ها

با اعالم فیفا

بحرین برای توهین به سرود 
ملی ایران جریمه شد

»مسعود آب پرور« کارگردان سینما و تلویزیون در گفت و گو با قدس:

نباید اقتصاد روی فرهنگ و سینما سلطه داشته باشد

ماجرای یک صف عجیب

قدس زندگی: صف ها البته همیشــه چیز بدی نیســتند و بر خالف تصور 
خیلی ها، می توانند یک پدیده ضدفرهنگی نباشند. حسابش را بکنید در فضای 
خبری پر التهاب روز جمعه که برخی ها، شب قبلش را در صف آخرین بنزین 
هزار تومانی گذرانده بودند و برخی هم، شوکه شده از خبر افزایش قیمت بنزین، 
توی ترافیک شلوغی های روز جمعه کالفه شده بودند، خبر و عکس های یک 
صف و ازدحام دیگر هم به چشم بیاید. بیشتر از این توضیح نمی دهیم و توجه 

شما را به این خبر »فارس« جلب می کنیم:
چند ساعت پس از تصمیم جدید دولت برای افزایش نرخ بنزین، ازدحام و صفی 
در قلب تهران به وجود آمد که نه تنها ارتباطی به این تصمیم نداشت، بلکه صفی 
از جنس »خبر خوب« بود. یکی از کاربران شبکه اجتماعی »توییتر« در صفحه 
شخصی خود در این باره نوشت: »اینجا کارت سوخت توزیع نمی کنند. مرغ و 
گوشت تنظیم بازار هم نمی دهند. اصالً از هیچ کاالی یارانه ای خبری نیست. 
اینجا کتابخانه پارک شهر در یک روز جمعه است. این مردم فرهنگ دوست در 
روز کتاب و کتاب خوانی و کتابدار میهمان اینجا شــده اند. این عکس ها برای 
همین امروز اســت. قدر مردم را بدانیم«. ماجرا از این قرار است که در هفته 
کتاب خوانی و در آخرین جمعه آبان ماه، کتابخانه مرکزی پارک شــهر تهران، 
میزبان برنامه ای ویژه برای بزرگداشــت روز »کتاب، کتاب خوانی و کتابدار« با 
حضــور کودکان و خانواده های آنان بود. برنامه ای که با اســتقبال قابل توجه 
مردم، تبدیل به یکــی از به یادماندنی ترین روزهای این کتابخانه خاطره انگیز 

و قدیمی شد.

ماجرای دیوار چین ایرانی در غرب کشور چیست؟

کشف دوباره  یک دیوار در فضای مجازی

جی دن کاکس در وزن 86 کیلوگرم المپیک روی تشک می رود

 حسن یزدانی 
کوه عضله را فتح می کند؟

11

موضوع پروپئیچ و شعارها علیه من خطی است

مدیرعامل استقالل از 
توطئه ها پرده بر می دارد

روزمره نگاری

روایت مجازی

باور می کنید؟

 رقیه توسلی

سیرجان چه خبر بود؟
دیروز  بگوییم  اینکــه  نه  قدس زندگی: 
و پریشــب، هیچ خبری نبوده و کسی به 
افزایش ناگهانی قیمت بنزین اعتراض نکرده 
است؛ اما حواسمان باشد که خیلی از خبرها 
و پست هایی که به صورت »فوری فوری« 
در فضای مجازی دست به دست می شد، 
شایعه و نوعی موج سواری ضد انقالب بود. 

نمونه اش خبر ناآرامی در ســیرجان و میدان پلیس راه این شهر که با تصویر 
دردناکی از یکی از کشته شــدگان این آشــوب همراه بود! یکی از خبرنگاران 
سیستان و بلوچستان ویدئویی را از وضعیت دیشب میدان پلیس راه سیرجان 
در صفحه توییتر خود منتشر و خبر آشوب در تجمع اعتراضی مردم این شهر را 
تکذیب کرد:  دیشب سیرجان یکی از شهرهایی بود که می گفتن آشوب شده. 
اما در تماسی که با دوستانم داشتم هم این خبر رو گفت دروغه هم اون تصویر 

فرد کشته شده رو... عکس مربوط به یک حادثه رانندگی قدیمیه...«.
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11

            یکشنبه 26 آبان  1398
 19 ربیع االول 1441 17 نوامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9110 

ورزش: مدیرعامل باشــگاه اســتقالل گفت: روابط من و 
استراماچونی کامالً حسنه است و ما هفته ای یکی دو بار با هم 

صحبت می کنیم و حتی جلسه داریم.

پوستاندازی
امیر حسین فتحی در خصوص اینکه آیا فکر می کرد با تغییراتی 
که استقالل در ابتدای فصل داشت تیمش این گونه خوب 
نتیجه بگیرد اظهار کرد: هر تغییر و تحولی یک سری عوارض 
خواهد داشت، بازیکنانی از استقالل جدا شدند و همین سبب 
شد تا پوست اندازی صورت بگیرد. این تیم برای هماهنگی 
فرصت می خواست که تیم آرام آرام در حال رسیدن به جایگاه 

اصلی اش است.

اختالفبااستراماچونی
وی در خصوص نحوه حضور استراماچونی در استقالل و اینکه 
آیا روابط وی با سرمربی ایتالیایی حسنه است یا خیر گفت: 
متأسفانه این روزها بازار شایعات بر علیه استقالل داغ است، 
هر زمان استقالل روند صعودی می گیرد یک عده می خواهند 
سدی ایجاد کنند. مگر می شــود مدیرعامل یک باشگاه با 
سرمربی اش اختالف داشته باشد یا اصالً با هم همسو نباشند؟

مدیرعامل باشگاه استقالل خاطرنشان کرد: اتفاقاً ما با هم 
همسو هستیم و هدف هایی مشــترک داریم. بارها گفته ام 
شاید در مجموعه باشگاه اختالف نظر وجود داشته باشد، البته 
نه بین من با سرمربی، چون وظایف من با سرمربی استقالل 
وظایف مشترکی نیست. مگر قرار است من با سرمربی در مورد 
سیستم استقالل و ترکیب تیم تصمیم بگیرم که اختالف به 

وجود بیاید؟
فتحی تصریح کرد: من یک وظیفه دارم و سرمربی هم یک 
وظیفه دارد. روابط من و استراماچونی کامالً حسنه است و ما 
هفته ای یکی دو بار با هم صحبت می کنیم و حتی جلسه داریم. 
روز پنجشنبه هم جلسه دو-سه ساعته و مفصلی در مورد ورود 
و خروج بازیکنان در نیم فصل داشتیم که شرایط برای ادامه کار 
بهتر باشد. متأسفانه نمی دانم چرا هر وقت استقالل می خواهد 

آرامش بگیرد مسائل مختلفی را مطرح می کنند.
وی افزود: یک روز اختالف من و استراماچونی مطرح می شود 
و یک روز مدعی می شوند من گفته ام اصاًل مهم نیست این 
مربی ناراحت است. استراماچونی یک انتقادی داشت که چند 
روز پیش در همایشی که دعوت شده بود اعالم کرد که انتقاد 
من انتقاد مثبت است نه منفی. اتفاقاً این صحبت استراماچونی 
خیلی مؤثر بود و حتی سبب شد بخشی از مطالباتمان را از 

اسپانسر زودتر دریافت کنیم.

استقاللبدونزمین
وی در خصــوص فراهم کــردن امکانات برای باشــگاه و 
دردسرهایی که برای تهیه زمین انقالب وجود داشت گفت: 
شاید تیم های دیگر هم درگیر این مشکالت باشند. باشگاه 
استقالل امکانات سخت افزاری و زیرساخت های خوبی ندارد. 
باشگاه استقالل در گذشته دور صاحب همه امکانات بوده ولی 
امروز فاقد یک زمین تمرین مناسب است. ما یک مجموعه امام 
رضا)ع( را داریم که چمن مصنوعی دارد و در اختیار تیم های 

پایه قرار دارد.

مشکالتاقتصادی
مدیرعامل باشگاه استقالل ادامه داد: دوستان فراموش نکنند 
تیم ملی ما مقابل عراق باخت ولی قسمت عمده این باخت و 
مشکالت به جز مباحث فنی به خاطرمسائل اقتصادی بود که 
گریبان فوتبال ما را گرفته است. مثالً تا شنبه گذشته حتی 
بازگشت ویلموتس به تهران مشخص نبود. فتحی در خصوص 
اینکه اگر باشگاه ها دچار مشکالت مالی هستند چرا بازیکنانی 
با رقم های کالن جذب می کنند گفت: مسائل اقتصادی روی 
ورزش کشور تأثیر گذاشته و شورای برون مرزی وزارت ورزش 
حتی خروج تیم ها را از کشور محدود کرده چون محدودیت 

بودجه وجود دارد. این مســئله روی تیم های اســتقالل و 
پرسپولیس و کل ورزش کشــور تأثیر منفی گذاشته است. 
شاید چند تیم باشند که محدودیتی برای بودجه های آن ها 

وجود نداشته باشد.

کارشکنیرقبا
وی افزود: متأسفانه برخی باشــگاه ها در این بازار برای بقیه 
مشکل آفرین هستند. من با بازیکن یک رقمی صحبت می کنم 
اما یک باشگاه دیگر به همان بازیکن پیشنهاد دالری دو برابر 
می دهد. اگر بخواهیم باشگاه را حفظ کنیم با این شرایط مالی 
نمی توانیم و اگر هم نخواهیم این کار را انجام دهیم مورد هجمه 
هواداران و دیگر دوستانی که به این فضاها عالقه دارند قرار 
می گیریم. قبول دارم در فضای عادی قیمت ها می تواند به این 
شکل زیاد نباشد. مدیرعامل باشگاه استقالل در خصوص اینکه 
روی سکوها علیه وی شعار می دهند و او چه حسی نسبت به 
این شعارها دارد گفت: اگر تیم ببازد و نتیجه نگیرد طبیعی است 
که اگر هواداران صحبتی داشته باشند بگویند اما در بردها این 
موضوع کامالً مشخص است. در برد تیم همه عوامل باشگاه و 
تیم از باالترین مقام تا پایین ترین مقام سهیم هستند به همین 

مقدار هم در باخت همه مقصر هستند.

خریدبازیکن
فتحی در خصوص اینکه آیا قرار اســت بازیکنی به جمع 
استقاللی ها اضافه شود یا خیر گفت: استراماچونی چند 
گزینه به باشگاه معرفی کرده و با هم به توافقاتی رسیدیم 
ولی منتظر هســتیم تا پنجره نقل و انتقاالت باز شــود. 
امیدوارم بهترین بازیکنان در موعد مقرر با نظر سرمربی 

به تیم اضافه شوند.

شعارهایخطی
مدیرعامل باشگاه استقالل در خصوص مشکل پروپئیچ 
برای دریافت مطالباتش از فیفا گفت: این بحث پروپئیچ 
بســیار جالب است.ســه-چهار ماه پیش با یک رایزنی 
گسترده هم من و هم خطیر در مقر فیفا این موضوع را حل 
کردیم. این کار ما تأثیر مســتقیمی روی پرونده رابسون 
جانواریو دارد ولی این مباحث که مطرح می شــود همان 
خط و خطوط و همان شــعارهایی است که روی سکوها 
صورت می گیرد. من نمی دانم این وکیل چقدر در دسترس 
دوستان رسانه ای اســت که هر روز به او زنگ می زنند و 
می پرســند آیا پولش را گرفته یا نــه. در هر صورت هیچ 

مشکلی در این زمینه باشگاه را تهدید نمی کند.

موضوع پروپئیچ و شعارها علیه من خطی است

مدیرعاملاستقاللازتوطئههاپردهبرمیدارد

جنجال نژادپرستی این بار در بازی رومانی-سوئد
ورزش: تیم ملی رومانی جمعه شب میزبان ســوئد بود و با دو گل مغلوب شد تا از 
رسیدن به دور نهایی یورو 2020 محروم شود. این بازی حواشی مربوط به نژادپرستی 
را با خود داشت. نیمه دوم بود که الکساندر ایساک بازیکن جوان و سیه چرده سوئد 
وارد میدان شد و کمی بعد با شعارهای نژادپرستانه بخشی از ورزشگاه روبه رو شد. 
پس از این اتفاق دانیله اورساتو داور ایتالیایی بازی را متوقف و تهدید کرد که آن را 
نیمه کاره خواهد گذاشت. در نهایت و پس از تقاضای گوینده ورزشگاه از تماشاگران، 

شعارها متوقف و بازی تا انتها بدون مشکل پیگیری شد.

تیته: مسی به من گفت دهنت را ببند!
ورزش: ســرمربی تیم ملی فوتبال برزیل مدعی شــد لیونل مسی، فوق ستاره 
تیم ملی آرژانتین در بازی دوستانه دو تیم به وی بی احترامی کرده است. تیته 
می گوید: »من به این دلیل به داور اعتراض کردم چون او باید به مسی کارت زرد 
می داد اما مســی به من گفت که دهنت را ببند که منم در جواب گفتم خودت 
دهنت را ببند. ماجرا از این قرار بود. نمی خواهم دیگر صحبتی در این خصوص 
بکنم. در چنین بازی هایی نیاز به داور قوی است. مسی باید کارت می گرفت و من 

حق داشتم که اعتراض کنم.«

وداع اشکبار هوینس با بایرن مونیخ
ورزش: اولی هوینس، مدیر باشگاه بایرن مونیخ در مراسمی ویژه، پس از 50 سال رسماً از این 
باشگاه جدا شد و جای خود را به هربرت هاینر داد. او در این مراسم که با حضور اسطوره های 
باشگاه بایرن مونیخ برگزار شد، هنگام سخنرانی اشک ریخت و از همه بابت نیم قرن حضورش 
در پرافتخارترین تیم آلمان تشکر کرد.  هوینس از سال 1970 میالدی تاکنون در سمت های 
مختلف، عضوی از بایرن مونیخ بود و دیگر به طور رسمی نقشی در تیم نخواهد داشت. در این 
مراسم، ستاره هایی ماند الیور کان، حسن صالی حمیدزیچ، فرانک ریبری و آرین روبن حضور 

داشتند و با اهدای قاب عکس و دسته گل از هوینس قدردانی کردند.

کونته با یک فشنگ تهدید به مرگ شد
ورزش: به دنبال ارسال یک نامه تهدید آمیز برای آنتونیو کونته، پلیس شهر میالن به صورت 
اختصاصی از سرمربی تیم فوتبال اینتر محافظت خواهد کرد. طبق گزارش این دو رسانه ایتالیایی، 
در پاکت نامه ای که برای کونته ارسال شده عالوه بر نامه  که در آن به مرگ تهدید شده، یک فشنگ 
هم قرار داشت. این یک شیوه معروف ارعاب در ایتالیاست که به تازگی چندین نفر از سیاستمداران 
ایتالیایی هم به وسیله آن تهدید شده اند. گفته می شود که یک پرونده برای رسیدگی و تحقیقات 
درباره عوامل ارسال این نامه تهدید آمیز به کونته به جریان افتاده و پلیس میالن هم مأمورانی را برای 

حفاظت از وی در خارج از خانه اش و مرکز تمرینی اینتر به کار گمارده است.

سینا حســینی: موفقیت خیره کننده شهرخودرو 
با تیمی که به نسبت ســایر مدعیان حاضر در کورس 
قهرمانی هزینه های هنگفتــی انجام نداده بود اتفاق 
ویژه ای برای هواداران این باشگاه خصوصی به شمار 
می رفت. اما انگار شــرایط داخلی باشگاه صدرنشین 
زیاد مطلوب نیســت تا جایی که یحیی گل محمدی 
هم در کنفرانس پیش از بازی و هم در نشست خبری 
پس از پایان بازی به صراحت از شرایط داخلی باشگاه 

و بد قولی مسئوالن به شدت انتقاد کرد.
اظهارات تنــد و بی پرده یحیــی در کنفرانس خبری 
پس از بازی نشان داد روابط میان سرمربی باشگاه و 

مالک شهرخودرو زیاد ایده آل نیست.
جرقه اصلــی این ماجرا وقتی زده شــد کــه یحیی 
گل محمدی درباره ارتباط خود بــا حمیداوی مالک 
باشــگاه گفت: در پرداختی ها به بازیکنان مشــکلی 
وجود ندارد، اما پاداش های آسیایی هنوز به بازیکنان 
داده نشده است. حمیداوی مانند برادر من است. به 
ایشان توصیه می کنم مراقب افراد ناپاکی که ممکن 
است اطرافش باشند و در سیاست گذاری های باشگاه 
تأثیر بگذارند باشد. از مالک باشگاه می خواهیم بیشتر 
از تیم پاک شــهر خودرو مراقبت داشــته باشد تا به 

شخصیت تیمش لطمه ای وارد نشود.
این حرف ها بازتاب فراوانی داشت و برخی این اتفاق 
را نشان دهنده شرایط نا به ســامان مدیریتی داخل 
این باشــگاه عنوان کردند، اما پرسش کلیدی و مهم 
این است که مشخصاً منظور یحیی گل محمدی چه 

کسانی بود؟
شنیده می شود اشاره گل محمدی مشخصاً به رفاقت 

برخی دالل های شناخته شده با مالک باشگاه است. 
هرچند هنوز نام این دالل ها فاش نشــده اما به نظر 
می آید خبر این رفت و آمدها و برخی مســائل پشت 
پرده به گوش گل محمدی رســیده تــا او این گونه 
عصبانی شود و برای حفظ منافع تیمش و باقی ماندن 

آرامش این گونه موضوع را رسانه ای کند.
ماجرا وقتی عجیب تر می شود که چندی پیش مالک 
باشگاه یکی از واسطه های ایرانی فعال در حوزه نقل 
و انتقاالت را در اقدامی عجیب به عنوان مشاور خود 
انتخاب کرد و در کانال رسمی باشگاه به بهانه سالروز 
تولد او این مســئله علنی شد و پیام تبریکی برای )ح 
. م( منتشر شــد. هرچند حمیداوی به عنوان متولی 
این باشگاه قدرت انتخاب هر فردی به عنوان همکار 
و مشاور را دارد اما بدون تردید این موضوع می تواند 
ســرآغاز چالش میان او و یحیی گل محمدی باشد، 
اتفاقی که بی گمــان در دراز مــدت می تواند تبعات 

منفی زیادی را به دنبال داشته باشد.
برخی اخبار تأیید نشده حکایت از این دارد که عمده 
نگرانی یحیــی گل محمدی به این دلیل اســت که 
افراد مذکور کارنامه خوبی ندارند زمینه ناکامی چند 

باشگاه را به وجود آوردند.
شامگاه آدینه برنامه تلویزیونی ورزشی شبکه استانی 
خراسان رضوی برای بررسی این اتفاقات تالش کرد 
با سرمربی و مالک باشــگاه شهرخودرو ارتباط تلفنی 
برقرار کند اما نه گل محمدی حاضر شــد روی خط 
بیاید، نه فرهاد حمیدوای، تا این ماجرا همچنان برای 
عالقه مندان مبهم باقی بماند و آتش زیر خاکستر این 

باشگاه را همچنان در معرض تهدید قرار دهد.

ورزش: با اینکه خیلی ها از همیــن حاال به تکرار طالی 
المپیک توسط حسن یزدانی در توکیو دل بسته اند، اما 
به نظر می رســد صید طالی المپیک 2020 خیلی هم 

راحت نیست.
حسن یزدانی پس از شکستی که سال قبل در مسابقات 
جهانی 2018 برابر دیوید تیلور داشت و دستش از طالی 
بوداپست کوتاه ماند، امســال در غیاب او در نورسلطان 
قزاقستان توانست به راحتی دومین طالی جهانی خود 

را کسب کند.
حاال بزرگ ترین دغدغه این نابغه کشــتی ایران کسب 
طالی المپیک برای دومین دوره متوالی اســت. شاید تا 
امروز بیشــتر درباره دیوید تیلور به عنوان رقیب اصلی 
یزدانی بحث شــده و برخی هم پیــش بینی کردند این 
کشتی گیر آمریکایی پس از مصدومیت شدید از ناحیه 
زانو دیگر نمی تواند بــه دوران اوج آمادگی برگردد و در 
نبرد سوم بین او و حســن یزدانی، این بار نوبت پیروزی 

کشتی گیر ایرانی است.
اما این روزها وقتی رســانه های آمریکایی و البته فضای 
مجازی را در صفحات کشــتی جهان مرور می کنیم، از 
ورود جی دن کاکس به وزن 86 کیلوگرم برای المپیک 
2020 خبــر می دهند. این کشــتی گیر ســیه چرده 
آمریکایی که دو سال متوالی اســت با شکست علیرضا 
کریمی طالی وزن 92 کیلوگرم جهان را کسب می کند، 
می تواند جدی ترین رقیب حسن یزدانی در المپیک به 

شمار برود.
جی دن کاکس تصمیمش را گرفته تــا برای حضور در 
المپیک به وزن 86 کیلوگرم کــوچ کند؛ تصمیمی که 
منطقی به نظر می آید چون در وزن 97 کیلوگرم رقیب 

بزرگی مثل کایل اسنایدر را پیش روی خود می بیند.
جی دن کاکس هم مثل حسن یزدانی 24 ساله است و 

در اوج جوانی به افتخارات بزرگی مثل رفتن روی سکوی 
المپیک و کسب دو طالی جهان دست پیدا کرده است. 
کارنامه او شــباهت زیادی به نابغه ایرانی دارد و تفاوت 
بزرگ تنها در کسب مدال طالی المپیک 2016 است که 
به یزدانی رسید و برنزی که نصیب کاکس شد. البته در آن 
مقطع یزدانی در 74 کیلوگرم کشتی می گرفت و کاکس 

در 86 کیلو روی تشک رفت.
تاکنون نبردی در هیچ مسابقاتی بین این دو کشتی گیر 
صورت نگرفته؛ اما پیش بینی می شود شاهد یک جنگ 
تمام عیار در المپیــک 2020 بین این نابغــه ایرانی و 

آمریکایی باشیم.
کاکس البته برای ورود بــه المپیک کار راحتی ندارد. 
اگر دیوید تیلور بتواند خودش را آماده کند، ابتدا باید 
شــاهدیک نبرد تمام عیار بین کاکس و تیلور در ماه 
آوریل سال 2020 میالدی باشیم؛ جایی که مسابقات 
انتخابی تیم ملی آمریکا برای حضو در المپیک توکیو 

برگزار می شود.
به هر حال جی دن کاکس که حاال به پختگی رسیده، 
نشــان داده به راحتی شکســت نمی خــورد و این 
می تواند یک زنگ خطــر برای یکــی از اصلی ترین 
شانس های مدال طالی ایران در المپیک 2020 یعنی 

حسن یزدانی باشد.
حسن یزدانی؛

یک طالی المپیک)2016 ریو(، دو طالی جهانی)2017 
پاریس و 2019 نورســلطان(، یک نقره جهانی)2015 

الس وگاس( و یک برنز جهانی)2018 بوداپست(
جی دن کاکس؛

یک برنز المپیک)2016 ریو(، دوطالی جهانی)2018 
بوداپست و 2019 نورسلطان( و یک برنز جهانی)2017 

پاریس(

هشدار یحیی به مالک باشگاه

»شهرخودرو«درمحاصرهداللها
جی دن کاکس در وزن 86 کیلوگرم المپیک روی تشک می رود

حسنیزدانیکوهعضلهرافتحمیکند؟

امیرمحمد سلطان پور: رقابت های مقدماتی یورو 2020 امشب 
 H و A، B نیز ادامه پیدا می کند و تیم های حاضــر در گروه های
بازی های پایانی خود را برگزار کرده و تکلیف نهایی صعودکنندگان 
مستقیم، راه یافتگان به مرحله پلی آف و همین طور حذف شده ها 
در این سه گروه مشخص خواهد شد. در زیر بازی های این گروه ها را 

با یکدیگر بررسی می کنیم:

گروهA؛سرنوشتمشخصشده
امشــب در این گروه از ســاعت 20:30 انگلیس میهمان کوزوو 
خواهد بود و به صورت همزمان جمهوری چک در صوفیه میهمان 
بلغارستان است. تکلیف این گروه از قبل مشخص شده و انگلیس و 
چک به عنوان تیم های اول و دوم به مرحله پایانی یورو 2020 صعود 

کرده اند. همین طور کوزوو به خاطر عملکرد غافلگیرکننده خود و 
کسب رتبه سوم جواز حضور در مرحله پلی آف را بدست آورده و 
بلغارســتان با اینکه در این گروه در رده آخر قرار دارد اما به خاطر 
عملکرد درخشانش در مسابقات لیگ ملت های اروپای گذشته 
می تواند در مرحله پی آف به میدان برود. مونته نگرو هم 100درصد 

حذف شده است.

گروهB؛نبردپرتغالوصربستان
حساس ترین گروه امشب جایی اســت که دو تیم پرتغال و 
صربستان در تالش هستند تا به صورت مستقیم به رقابت های 
یورو تابستان آینده صعود کنند. در این گروه اوکراین پیش 
از این با کسب 19 امتیاز صعودش را قطعی کرده اما دو تیم 

پرتغال و صربستان با 14 و 13 امتیاز امشب سرنوشتشان را 
خواهند فهمید. عنابی پوشــان با رهبری کریستیانو رونالدو 
امشــب از ســاعت 17:30 در زمین لوکزامبورگ به میدان 
می روند که نباید کار سختی را برای کسب سه امتیاز داشته 
باشند. رونالدو نیز مســلماً به دنبال گلزنی اســت تا بتواند 
اختالف 11 گلــه خود با علی دایی در صــدر جدول بهترین 
گلزنان تاریخ ملی جهان را باز هم کاهش دهد. صربستان هم 
در بلگراد میزبان اوکراین صدرنشین است و به جز اینکه حتماً 
باید پیروز شــود باید نیم نگاهی نیز به ورزشگاه جسی بارتل 
داشته باشد تا معجزه ای رخ دهد و لوکزامبورگ بتواند پرتغال 
را متوقف کند. الزم به ذکر اســت که لوکزامبورگ و لیتوانی 

بی گمان حذف شده اند.

گروهH؛ایسلنددرانتظار
رقابت های این گروه نیز تقریباً همگی جنبه تشریفاتی دارند. در این 
گروه 6 تیمی، تکلیف صعود فرانسه و ترکیه به دور نهایی رقابت های 
یورو مشخص شده است و همچنین حذف شدن آلبانی، آندورا و 
مولداوی نیز قطعی شده است. تنها تیمی که در انتظار سرنوشت 
خود می گردد ایسلند است که با وجود کسب 16 امتیاز و قرارگیری 
در رتبه سوم گروه، به خاطر عملکرد ضعیف در رقابت های لیگ 
ملت های اروپا هنوز نمی داند که می تواند به دور پلی آف صعود کند یا 
خیر. اما مسلماً پیروزی در بازی امشب مقابل مولداوی که از ساعت 
23:30 آغاز خواهد شد بسیار به فرایند صعود آن ها کمک خواهد 
کرد. در دیگر بازی های این گروه نیــز به صورت همزمان آلبانی 

میزبان فرانسه است و ترکیه در زمین آندورا به میدان خواهد رفت.

ورزش: هفتــه هفدهم رقابت های لیگ برتر فوتســال در 
حالی آغاز می شــود که در مشهد شــاهد فینال زودرس 
هستیم. فرش آرا در مکان سوم جدول از مس صدرنشین 
پذیرایی می کند. شــاگردان مرتضایی برای اینکه بتوانند 
پایان قشنگ تری داشته باشند برای پیروزی در این بازی 
مقابل هوادارنشــان تمام تالش خــود را می کنند. برنامه 
ســایر بازی ها به شرح زیراســت. همه بازی ها ساعت 17 

برگزار می شود.
سرمربی تیم فوتســال فرش آرا در مورد این بازی گفت: 
توانایی شکست تیم مس ســونگون را داریم هر چند کار 
بســیار ســختی در مقابل این تیم خواهیم داشت. مجید 
مرتضایــی گفت: تیم مس ســونگون قهرمان آسیاســت، 

از بازیکنان ملی پــوش بهره می برد و اینــک نیز در صدر 
جدول قرار دارد.

وی با بیان اینکه بازی مقابل تیم مس ســخت و نفس گیر 
اســت افزود: اگر بتوانیم در این بازی پیروز شــویم و تیم 
گیتی پسند مقابل تیم سوهان محمد سیمای قم امتیاز از 
دست بدهد تیم فرش آرا با پیروزی مقابل مس سونگون به 

رتبه دوم جدول صعود می کند.
وی اظهار داشــت: در چهارچوب هفته چهــارم لیگ برتر 
فوتســال تیم مس ســونگون را در خانه خــود با یک گل 
شکســت دادیم و در چهارده بازی اخیر هم تیم فرش آرا 

شکستی نداشته است.
مرتضایی گفت: از تماشاگران و هواداران خود می خواهیم  

امروز هم تیم ما را حمایت کنند تا روند شکســت ناپذیری 
خود را ادامه دهیم و سه امتیاز بازی را کسب کنیم.

در حال حاضر تیم مس ســونگون از 16 بازی با 35 امتیاز 
در صدر جدول و تیم فرش آرا با 30 امتیاز در رتبه ســوم 

جدول چهارده تیمی لیگ برتر فوتسال قرار دارد.

نبردشانسهایقهرمانی
اما در دیگر مسابقه حساس  این هفته تیم های گیتی پسند 
اصفهان و سوهان محمد ســیما قم به مصاف هم خواهند 
رفت. هر 2 تیم شــانس قهرمانی در این فصــل را دارند. 
محمد ناظم الشریعه ســرمربی تیم ملی فوتسال قرار است 
این بازی را از نزدیک تماشا کند. تیم فوتسال گیتی پسند 

اصفهان در شانزده هفته گذشته لیگ موفق شده با کسب 
32 امتیاز در جایگاه دوم جدول رده بندی بایستد.

تیم فوتسال سوهان محمد سیمای قم با کسب 28 امتیاز 
در جایگاه چهارم جدول قرار دارد.

یکشنبه 26 آبان  همه بازی ها در ساعت17 برگزار می شود.
شهروند ساری -ارژن شیراز

فرش آرا- مس سونگون 
شاهین کرمانشاه -مقاومت البرز 

سن ایچ ساوه- هایپرشــهر شاهین شــهر  
سوهان محمدسیمای قم  گیتی پسند-  

ستارگان ورامین- حفاری اهواز 
اهورا بهبهان- آذرخش بندرعباس 

مسابقات مقدماتی یورو 2020

بهلوکزامبورگچندگلمیزنیآقایرونالدو؟
لیگ برتر فوتسال زیر ذره بین سرمربی تیم ملی

فرشآرا-مسدرفینالزودرس

ضد  حمله

 بحرین برای توهین به سرود ملی ایران 
جریمه شد

ورزش: فدراسیون جهانی فوتبال، بحرین را به دلیل توهین کردن به سرود 
ملی ایران و تأخیر در شروع مسابقه با جریمه مالی روبه  رو کرد.

بر این اساس، بحرین به خاطر توهین به سرود جمهوری اسالمی ایران از سوی 
هوادارانش و نیز تأخیر در شروع مسابقه در مجموع 20 هزار فرانک سوئیس 
جریمه شد. هواداران هنگ کنگی نیز به دلیل رفتار نامناسب خود در بازی با 
ایران 15 هزار فرانک سوئیس جریمه شدند. همچنین کامبوج به دلیل مسائل 
انضباطی در بازی ایران و کامبوج و نیز دست ندادن بازیکنان پس از پایان بازی 

و انجام ندادن بازی جوانمردانه از فیفا اخطار گرفت.

وعده پادوانی؛ به زودی راه رفتن را شروع می کنم
ورزش: چندی پیش لئاندرو پادوانی مدافع برزیلی و سابق تیم فوتبال استقالل 
کلیپی از وضعیتش در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرد که 
نشان می داد همچنان مشغول درمان و فیزیوتراپی است تا بتواند به حالت 
عادی برگردد. لئاندرو پادوانی درباره وضعیت خودش گفت: »من به طور مداوم 
فیزیوتراپی و حرکات درمانی را انجام می دهم تا هر چه زودتر بتوانم به شرایط 

عادی برگشته و راه بروم«.

حاج صفی غایب بازی با شهرخودرو
ورزش: با نظر مصطفی دنیزلی، حاج صفی در ترکیه مراحل درمانی اش را 
سپری می کند و با اینکه کادر پزشــکی تراکتور اعالم رسمی درباره میزان 
مصدومیت حاج صفی انجام نداده اند، اما به نظر می رسد این ستاره مقابل 
شهرخودرو در هفته یازدهم لیگ برتر غایب خواهد بود. گفتنی است؛ دیدار 
تراکتور و شهرخودرو ساعت 15:30 روز جمعه در ورزشگاه یادگار امام تبریز 

برگزار می شود.

 مدافع سابق ذوب آهن، 
دستیار جدید منصوریان

ورزش: در ادامه تغییرات ذوب آهن به منظور کسب نتایج بهتر در ادامه لیگ 
برتر یک فرد جدید به کادر فنی این تیم اضافه شد. محمد صلصالی مدافع سابق 
تیم ذوب آهن رسماً دستیار علیرضا منصوریان شد تا به تیم سابق خود بازگردد. 
منصوریان در درخواستی از جواد محمدی مدیرعامل تیمش خواسته بود که 
یکی از بازیکنان سابق ذوب آهن که در امر مربیگری استعداد دارد و به نوعی 

آینده باشگاه محسوب می شود به کادر فنی او اضافه شود. 

پرسپولیس به دنبال تعامل با گابریل
ورزش: گابریل حدود 120 هزار دالر از پرسپولیس طلبکار بود و در زمان 
مدیرعاملی حمیدرضا گرشاسبی بخشی از این پول پرداخت شد. این در حالی 
است که 120 هزار دالر بدهی پرسپولیس به گابریل با درخواست این بازیکن 
به دست ایجنت ایرانی اش رسید تا از طریق او این پول به این بازیکن پرداخت 
شود اما این ایجنت ایرانی فقط حدود 18 هزار دالر از این پول را به گابریل داد 
که کمتر از 20 درصد از طلب او از پرسپولیس بوده است! این فرد با عنوان اینکه 
از گابریل طلبکار بوده 102 هزار دالر را برمی دارد و این موضوع سبب می شود 
تا گابریل در همین خصوص نامه ای به فیفا ارسال کند. پس از این اتفاقات، 
باشگاه پرسپولیس برای جلوگیری از تبعات انضباطی بدهی به گابریل، در 
دو قسط بخش دیگری از مطالبات این بازیکن برزیلی را به او می پردازد. این 
موضوع سبب شده تا در حدود 23 هزار دالر از مطالبات این بازیکن باقی بماند 
و مدیران فعلی پرسپولیس در تالش هستند تا بتوانند با این بازیکن تسویه 

کرده و رضایت او را جلب کنند.

کی روش: پول نمی گیرم گریه کنم
ورزش: تیم ملی کلمبیا با هدایت کارلوس کی روش در دیداری دوستانه در 
هارد راک استادیوم آمریکا موفق شد با تک گل دقیقه 93 مورلوس برابر پرو به 
پیروزی دست پیدا کند. در دیداری که خامس رودریگز به دلیل مصدومیت 
زانوی پای چپ حضور نداشــت. کی روش در مورد غیبت خامس رودریگز 
گفت:» چه کار باید می کردیم، گریه می کردیم؟ به من دستمزد نمی دهند که 

گریه کنم. به من برای پیروزی پول می دهند«.

 رسن: پیروزی مقابل ایران 
صعود به جام جهانی نیست

ورزش: بشار رسن بازیکن ملی پوش عراقی تیم پرسپولیس تهران پس از 
پیروزی 2 بر یک تیمش مقابل ایران بیان کرد: پیروزی ارزشمندی مقابل 
ایران کسب کردیم، اما برد مقابل ایران به منزله صعود به جام جهانی 2022 

قطر نیست.

منهای فوتبال

ورزش ایران صاحب کمیته اخالق شد
رونمایی از منشور اخالق ورزش

ورزش: با برگزاری نخستین همایش کمیسیون اخالق و رونمایی از 
منشور اخالق و آیین نامه رسیدگی به تخلفات اخالقی در ورزش و با 
حمایت کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان، ورزش ایران 

نیز دارای تشکیالت و ساختار رسیدگی به تخلفات اخالقی شد.
بر اساس آیین نامه رسیدگی به تخلفات اخالقی که پس از تصویب 
هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک رســماً آغاز بــه کار خواهد کرد 
کلیه رفتارها، اظهارات و تخلفات اخالقی و  جامعه ورزش و مدیران 
ورزشی در این کمیسیون و ارکان انتظامی آن پیگیری و رسیدگی 

خواهد شد.

جام جهانی کشتی فرنگی 
 تیم ایران با روسیه، قزاقستان وکوبا 

همگروه شد
ورزش: رقابت هــای جام جهانی کشــتی فرنگی در ســال 2019 
میالدی، روزهای 7 و 8 آذرماه ســال جاری در سالن 12 هزار نفری 
آزادی تهران برگزار می شود. با توجه به اینکه مجارستان تیم هفتم 
رقابت های جهانی از حضور در این مسابقات انصراف داد، تیم چین 
جایگزین این تیم در رقابت های جام جهانی شــد و گروه بندی این 

مسابقات طبق قانون اتحادیه جهانی به شرح زیر است:
گروه یک: روسیه – ایران – قزاقستان- کوبا

گروه دو: ازبکستان- گرجستان – ژاپن – چین

 گالیه شدید کمیل قاسمی 
از فدراسیون کشتی 

ورزش: کمیل قاسمی گفت: هیچ مکاتبه ای از طرف فدراسیون کشتی 
ایران با اتحادیه جهانی برای گرفتن مدال طالی المپیک 2012 لندن 
صورت نگرفته بود. وی ادامه داد: بحث گرفتن مدال طالی المپیک من 
که مورد تأیید کمیته بین المللی المپیک و اتحادیه جهانی کشتی قرار 
گرفته، موضوع ملی است. این مدال متعلق به مردم است که خوشبختانه 
رئیس اتحادیه جهانی به فاصله یک روز پاسخ نامه مرا داد و امیدوارم کمیته 

المپیک هم این موضوع را پیگیری کند.

 سریع ترین مرد عمودی جهان: 
به مسئوالن باختم نه رقبا 

ورزش: رضا علیپور ملی پوش سنگنوردی ایران درباره عملکرد ضعیف 
خود در رقابت های قهرمانی آسیا گفت: رکورد من را کسی نشکسته 
و دیواره ای که الیســنس ندارد از لحاظ ثبت رکورد مورد قبول واقع 
نمی شود. در مسابقات آسیایی دیواره الیسنس و تأیید فدراسیون جهانی 
را نداشت و زمان های ورزشکاران رکورد حساب نمی شود. کل ورزش 
ایران برای من کم گذاشته است. کلی مدال آوردم، وزارت ورزش به جز 
یکی دو مورد به من پاداش نداد و همش وعده و وعید و حرف بود! من 
به حریفانم نباختم زیرا آن ها اصالً در حد من نیستند بلکه به مسئوالنی 
باختم که خواب هســتند و فکر کردند علیپور با پیت حلبی می تواند 

خودش را گرم کند و مسابقه دهد و قهرمان شود. 

تیم هندبال سپاهان نهم آسیا شد
ورزش: رقابت های هندبال جام باشــگاه های آســیا پیگیری شد و 
تیم های ســپاهان و العربی کویت برای کسب عنوان نهم مقابل هم 
قرار گرفتند. در این مسابقه شاگردان محسن طاهری موفق شدند با 
نتیجه 28 بر 22 العربی کویت را شکست دهند تا ضمن کسب دومین 
پیروزی خود در این دوره از رقابت ها، عنوان نهم را هم کسب کنند. 

دیگر نماینده ایران یعنی زاگرس اسالم آباد غرب عملکرد ضعیف تری 
نسبت به سپاهان داشت و عنوان یازدهم را بین 11 تیم شرکت کننده 

به خود اختصاص داد.

مدال برنز سنگنوردی به دارابیان رسید
ورزش: در رقابت های سنگنوردی نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا 
که در کشــور »چین« و در ماده کمباین جریان دارد؛ محیا دارابیان 
موفق به کسب مدال برنز در رده سنی نوجوانان  شد. این رقابت ها از 
23 تا 26 آبان ماه در کشور چین جریان داد و تیم ملی کشورمان نیز 
متشکل از »محیا دارابیان«، »محمد یوسفی«، »علیرضا پیله فروشان«، 
»رادین فروغیان« و»اکبر ثابت کار« به عنوان مربی و سرپرست در این 

رویداد آسیایی حضور دارند.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
حوزه ثبت تایباد

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

آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:
1- خانم فروزان تخوار فرزند سلیمان در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 147.54 مترمربع 
پالک ش��ماره 251 اصلی قس��متی از مالکیت رحمت باغچگی و قس��متی از پالک * کالسه 

98-195
2- آق��ای مس��عود احمد جامی فرزند احمد در شش��دانگ یکباب مغازه نانوائی به مس��احت 
139.70 مترمربع پالک ش��ماره 194 فرعی از 251 اصلی قسمتی از مالکیت فاطمه خادمی 

وقسمتی از پالک *کالسه 98-269
3- آقای محمدفاروق اکبرزاده اس��تادی فرزند رس��ول در ششدانگ یکباب منزل دو طبقه به 
مساحت 196.84 مترمربع پالک شماره 611 فرعی از 250 اصلی قسمتی از مالکیت متقاضی 

و قسمتی از پالک* کالسه 647 -97 
4- خانم طلعت عزیزی قومی فرزند غالم حیدر درس��ه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل 
دوطبقه به مس��احت 287.50 مترمربع پالک شماره 4/652 از 256 اصلی قسمتی از مالکیت 

غالمعلی عزیزی و متقاضی وقسمتی از پالک *کالسه98-99 
5- آقای غالمعلی عزیزی فرزند قربانعلی درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل دوطبقه 
به مس��احت 287.50 مترمربع پالک ش��ماره 4/652 فرعی از 256 اصلی قسمتی از مالکیت 

متقاضی و طلعت عزیزی قومی وقسمتی از پالک *کالسه 98-100
6- خان��م منی��ر داودی س��نگانی فرزند غالم فاروق در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 
210.60 مترمربع پالک شماره 200فرعی از 251 اصلی قسمتی از مالکیت طیبه محمدپرست 

وقسمتی از پالک * کالسه 98-130 
7- آقای حس��ن خواجه محمدی فرزند قربان در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 145.40 
مترمربع پالک شماره 293 فرعی از 276 اصلی قسمتی از مالکیت صدیق جعفری و قسمتی 

از پالک* کالسه 98-151
8- خان��م زینب حس��ینا فرزند نورمحمد در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 136.80 
مترمربع پالک شماره 293 فرعی از 276 اصلی قسمتی از مالکیت صدیق جعفری و قسمتی 

از پالک *کالسه97-390
9- خانم ش��هناز رضائی فرزند قربانعلی در شش��دانگ یکباب مغ��ازه و طبقه فوقانی و زمین 
متصل به آن به مس��احت 201.66 مترمربع پالک شماره 574فرعی از 250 اصلی قسمتی از 

مالکیت غالم رسول مسکین وقسمتی از پالک *کالسه 91-1274 

10- آقای محمد صدیقی فرزندغالم در ششدانگ یکباب ساختمان منزل مسکونی به مساحت 
169.30 مترمربع **قس��متی از پالک 205/142 فرعی از 256 اصلی مساحت 49متر مربع 
قس��متی از مالکیت غالمرضا و محمدرضا امتی وع��زت خانم صدیقی و ورثه نصرت امتی ** 
تمامت پالک باقیمانده 181 فرعی از 50فرعی از 256 اصلی مساحت 56.30 متر مربع تمامت 
مالکیت س��هم االرث��ی غالمرضا محمدرضا امتی و نصرت امتی و ع��زت خانم صدیقی تمامت 
مالکیت غالم صدیق امتی* * تمامت پالک 364/181/50 مکرر فرعی از 256 اصلی مساحت 

64متر مربع تمامت مالکیت متقاضی *کالسه 91-2010
11- آقای س��بحان حقدادی آبقه ئی فرزند رس��ول در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 
280.70 مترمرب��ع پالک ش��ماره 463و464 فرعی از 250 اصلی قس��متی از مالکیت احمد 

چشتی و قسمتی از پالک *کالسه 98-37 
12- خان��م بیگ��م قل��ی زاده فهندری فرزند محمد در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 
124.51 مترمربع پالک شماره 178مکرر فرعی از 251 اصلی قسمتی از مالکیت سهم االرثی 
خانم ها همدم و عالم تاب قیس��انی قس��متی از مالکیت رسمی مرحوم غوث الدین قیسانی و 

قسمتی از پالک *کالسه 98-170 
13- آقای محمدرضا بادفر فرزند غالمرضا در ششدانگ یکباب منزل درسه طبقه به مساحت 
149.82 مترمربع پالک ش��ماره 200فرعی از 251 اصلی تمامی مالکیت عاطفه براتی فرمان 

آبادی و قسمتی از پالک *کالسه 98-238
14- آق��ای محمدفدائ��ی مقدم فرزند رمضان در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 234 
مترمربع پالک شماره 308فرعی از 276 اصلی قسمتی از مالکیت محمدرضا آدمپور وقسمتی 

از پالک *کالسه 93-735 
15- آق��ای مصطفی حقی خ��واه فرزند عبدالخالق در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 
158مترمرب��ع پ��الک ش��ماره 252فرع��ی از 256 اصلی قس��متی از مالکیت مرح��وم نوروز 

نورمحمدی و قسمتی از پالک *کالسه 97-617 
16- آقای غالمرضا نعمتی پش��ته ی فرزند علیرضا در شش��دانگ یک باب منزل به مس��احت 
123.30 مترمربع پالک شماره 115 فرعی از 251 اصلی قسمتی از مالکیت سید جلیل عالی 

مقام وقسمتی از پالک *کالسه 97-47
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 هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 نمایند و 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 صدورس��ند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست. 9809760
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/8/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/8/26 

غالمرضا آقازاده رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد 

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
 687 فرعی از 72 اصلی – آقای فیض اله دره ش��یری 5 سهم مشاع از 32/5سهم  ششدانگ  
زمین محصورمش��جرپالک ثبتی برابر به مس��احت ششدانگ 1772 مترمربع برابر رای شماره 
139860321006001505م��ورخ 1398/06/17 واق��ع در دره شیرس��انیج تفت خریداری 

عادی از سکینه زرگر یزدی مالک  رسمی
688 فرعی از72 اصلی – آقای فیض اله دره ش��یری 5 س��هم مشاع از 32/5سهم  ششدانگ 
زمین محصورمشجرپالک ثبتی برابر به مساحت ششدانگ 596/60 مترمربع برابر رای شماره 
139860321006001503م��ورخ 1398/06/17 واق��ع در دره شیرس��انیج تفت خریداری 

عادی از سکینه زرگر یزدی 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.9809726
تاریخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/08/11

تاریخ انتشارنوبت دوم: یکشنبه 1398/08/26
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 دربخش14 یزد – تفت و توابع
 132 فرع��ی از6- اصل��ی – آق��ای محمدعل��ی صادقی ص��ادق آباد شش��دانگ خانه باغچه 
بط��ور مفروز قس��متی ازپالک ثبت��ی برابر به مس��احت 212/60 مترمربع برابر رای ش��ماره 
139860321006001780مورخ 1398/07/18 واقع در روستای صادق آباد تفت خریداری 

عادی مع الواسطه از غالمرضا صادقی صادق آباد 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.9809727
تاریخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/08/11

تاریخ انتشارنوبت دوم: یکشنبه 1398/08/26
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
 3644- اصل��ی - آق��ای محم��ود ف��الح تفتی شش��دانگ زمین محصورمش��تمل ب��ر اتاق 
بط��ور مفروز قس��متی ازپالک ثبت��ی برابر به مس��احت 115/60 مترمربع برابر رای ش��ماره 
139860321006001640م��ورخ 1398/08/02واق��ع  درمحله ش��وده علی��ا تفت  درازای 

مالکیت رسمی مشاعی متقاضی 
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.9809728
تاریخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/08/11

تاریخ انتشارنوبت دوم: یکشنبه 1398/08/26
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
 5فرعی 99- اصلی – آقای محمد رضا بیدکی  ششدانگ خانه باغچه بطور مفروز قسمتی ازپالک 
ثبتی برابر به مس��احت 78/50 مترمربع برابر رای ش��ماره 139860321006001401مورخ 
1398/06/09 واقع در مزرعه میرزا سید محمد  تفت خریداری عادی مع الواسطه از غالمرضا 

دهقانی سانیج 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.9809729
تاریخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/08/11   تاریخ انتشارنوبت دوم: یکشنبه 1398/08/26

امیر حسین جعفری ندوشن / رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

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

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 139860306010002066- 1398/07/23 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک قوچان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد رشیدی ترلیک فرزند حیدرعلی 
بش��ماره شناس��نامه 4904 صادره از فاروج در شش��دانگ یک باب خانه به مساحت 87/37 
مترمربع قس��متی از پالک ش��ماره 166 اصلی بخش دو قوچان اراضی فرخان علیا و از محل 
مالکی��ت آقای علی محمد آتار بیگی محرز گردیده اس��ت. لذا ب��ه منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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 تسلیم 
اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای 
م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. کالس��ه 

1393114406010000351  آ-9809710
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/8/11   تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/8/26

رئیس ثبت اسناد و امالک قوچان- عباس برق شمشیر

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اسناد 
عادی یا رس��می آنان در هیات مس��تقردر اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان طبس)استان 
خراس��ان جنوبی( مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در نوبت به فاصله 15 

روز بشرح زیر آگهی میگردد.
)قطعات واقع در بخش یک طبس(

1-شش��دانگ یک قطع��ه زمین محصور مش��تمل بر اعی��ان اقای غالمحس��ین مصطفائی از 
پ��الک 19- اصلی خریداری  مع الواس��طه از آقای حجی حس��ین وقاری مقدم به مس��احت 

252,50مترمربع.
2- شش��دانگ یک باب منزل خانم کبری مغربی از پالک 78 فرعی از 29- اصلی دیمش��ک 

پایین خریداری مع الواسطه از خانم قمر غضنفری به مساحت 275مترمربع.
3- س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب منزل خانم حوا اتالقی از پالک 1015فرعی از 
29- اصلی دیهشک پایین خریداری مع الواسطه از آقای حسین جمشیدی مقدم به مساحت 

کل 531,30 - مترمربع.
4- سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل آقای شعبان جمشیدی از پالک 1015-فرعی 
از 29- اصلی دیهش��ک پایین انتقال ملک از آقای حس��ین جمش��یدی مقدم به مساحت کل 

531,30 - مترمربع.
5- شش��دانگ ی��ک ب��اب منزل آق��ای باقر اس��فندیاری از پ��الک 75 فرع��ی از 30- اصلی 
دیهش��ک باال انتقال ملک از آقای خدابخش بهمنی و مالکیت مش��اعی متقاضی به مس��احت                     

767,60 - مترمربع.
6- ششدانگ یک باب منزل آقای یوسف نوری پور از پالک 497- اصلی خریداری مع الواسطه 

اقایان احمد نجفی و حسین اخوان قربانی به مساحت 505,35 - مترمربع.
7- شش��دانگ یکقطعه زمین محصورمشتمل براعیان آقای علی اکبر دورانی از پالک 1988- 

اصلی خریداری مع الواسطه از آقای سید ابراهیم حجازی به مساحت220,65 - مترمربع
8- ششدانگ یک باب منزل خانم ملیحه عزیز زاده مقدم از پالک 1988- اصلی خریداری مع 

الواسطه از آقای  سید جعفر حجازی به مساحت 408,85 مترمربع.
9- ششدانگ یک قطعه زمین محصورمشتمل براعیان اقای علی طالبی مقدم از پالک 1988- 
اصلی خریداری مع الواس��طه از آقای سید ابوالفضل و بانوان ملک تاج و سعادت خانم شهرت 

همگی حجازی اسالمی به مساحت 210,45 مترمربع.
10- ششدانگ قسمتی از یکباب منزل آقای محمدرضا رفیعی تمامی پالک1 فرعی از 2278 
- اصل��ی خریداری مع الواس��طه از بانو نص��رت مجد و اقای حبیب اهلل خیاطان به مس��احت 

126,85 مترمربع. 

11- ششدانگ یک باب منزل خانم مریم طالبیان مقدم از پالک 2907- اصلی خریداری مع 
الواسطه بانو فاطمه سلطان روفیان به مساحت 157,42- مترمربع.

12- شش��دانگ اعیان یکباب منزل آقای عباس��علی محمد زاده از پالک 3193 اصلی اجاره 
خط عادی از اداره اوقاف و امور خیریه شهرس��تان طبس بتصدی موقوفه امیر حس��نخانی به 

مساحت 427,80 -مترمربع.
13- شش��دانگ یک باب منزل آقای حس��ینعلی نخ زری ظهیری از پالک 1 فرعی از 4680- 
اصلی خریداری مع الواسطه از خانمها فروزنده و اذرمیدخت و اقای محمدرضا شهرت همگی 

یحیی شیبانی به مساحت 184 مترمربع.
14- شش��دانگ یک باب منزل آقای علی صفری از پالک 1 فرعی از 4680- اصلی خریداری 
مع الواس��طه از خانمها فروزنده و آذرمیدخت و اقای محمدرضا شهرت همگی یحیی شیبانی 

به مساحت 281- مترمربع.
15- شش��دانگ یکب��اب من��زل خانم نرگ��س عبداهلل زاده طبس��ی از پ��الک 4720- اصلی 
خریداری مع الواس��طه از آقایان علی و کامران و همایون ش��هرت همگی غیاثی به مس��احت                       

290,10 مترمربع.
)اصالحی(

16- شش��دانگ یک باب منزل آقای احمد قاس��میان ثانی تمامی پالک شماره 3557 اصلی 
خریداری مع الواس��طه از آقای علی قاس��میان ثانی و فاطمه میروزاده و زهرا سنگچولی ثانی 
و عفت صانعی به مس��احت 197,70- متر مربع که در اگهی قبلی اش��تباها قسمتی از پالک 

قید گردیده است.
لذا بدینوس��یله به فروش��ندگان ومالکین مش��اعی واش��خاص ذینفع در آراء اعالم شده ابالغ 
میگردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتش��ار و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا 
دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند معترضین 
باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست بدادگاه عمومی 
مح��ل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحوی��ل نمایند و در صورتیکه 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت بدادگاه محل را 
ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت بصدورسند خواهد نمود. ضمن اینکه صدور سند مالکیت مانع 
از مراجعه متضرر بدادگاه نخواهد بود؛ و در خصوص آگهی اصالحی از تاریخ انتشار نوبت اول 

مهلت اعتراض سی روز خواهد بود.9810326
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/08/26

تاریخ انتشار نوبت دوم:  98/09/11
غالمرضا کدخدائی 

 رئیس اداره ثبت واسناد وامالک شهرستان طبس

برگ اجرائیه 
مشخصات محکوم له/محکوم لهم

•1-نام و نام خانوادگی: ناصر هنرمند    فرزند احمد  :- نش��انی ش��یرینو منزل شخصی –تلفن 
همراه 09178720890

•مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم
1-نام:میثم کوش��کی  محمد ابادی نش��انی اس��تان کرمان –کهنوج خ ش��هید مقبلی –تلفن 

09904064399
محکوم به:

طب��ق ش��ماره دادنام��ه 883/ 98 م��ورخ  98/8/1محکوم علیه محکوم اس��ت ب��ه پرداخت 
مبلغ25/000/000ری��ال مع��ادل دو   میلی��ون  و پانصده��زار توم��ان ب��ه انضم��ام مبل��غ 
1/112/500ریال هزینه دادرس��ی وسایر خس��ارات قانونی وارده به خواهان و خسارت  تاخیر 

تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 96/12/19 در حق خواهان .. 9810339
تاریخ انتشار: 98/8/26

شعبه 2 حوزه قضایی عسلویه 

آگهی فقدان سند مالکیت
س��ند مالکیت شش��دانگ پالک 1790فرعی از77- اصلی بخش 4 جنوبشرقزوین قطعه سوم 
تفکیکی به ش��ماره های چاپی 92و649091 الف/98 به مس��احت 145/08مترمربع بالسویه 
بنامهای الهام دائی دائی وامیر حسین ضیائی پور صادر وتسلیم گردیده است سپس برابر سند 
رهنی شماره122731 مورخ 98/7/11دفتر34قزوین درقبال مبلغ 1/870/596/273ریال به 
مدت 120 ماه دررهن بانک مس��کن ش��عبه ولیعصر قرار گرفته است سپس مالک با ارائه دو 
برگ فرم شهادت شهود مدعی فقدان سند به علت سهل انگاری گردیده وتقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی خود را نموده که مراتب به اس��تناد ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت 
اعالم می گردد تا هرکس به نحوی از انحاء نس��بت به ملک مذکورحقی داش��ت ویا معامالتی 
به نفع او ش��ده ویا مدعی وجود س��ند نزد خود باشداز تاریخ انتشار این آگهی تا مدت ده روز 
ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالکیت وسند معامله تسلیم نماید 
وچنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض به این اداره نرسد ویا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت 
ارائه نش��ود اداره ثبت المثنی س��ند مالکیت را طبق مقررات صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد 

کرد واین آگهی در یک نوبت به شرح ذیل منتشر خواهد شد.9810335
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فرهنگ و هنر

خبر

ژانر جنایی منهای خشم و خون 
ژانر معمایی و جنایی جزو ژانرهای جذاب و پرطرفدار سینما در جهان است 
به طوری که پرفروش ترین آثار ســینمایی در این گونه ساخته شده اند اما 
آنچه در این باره اهمیت دارد نوع نگاه خالقانه فیلمساز در شکل روایت است 
اینکه الزاماً در فیلم های جنایی و معمایی حتماً صحنه قتل یا خونریزی وجود 
ندارد. این فیلم ها که عموماً روی پرونده های جنایی مستند مانور می دهند، 
بــرای مخاطب جذاب هســتند و آنچه در این بیــن اهمیت پیدا می کند 
شخصیت پردازی قهرمان یا ضدقهرمان این فیلم هاست که کارگردان های این 

گونه را به ژانر روان شناختی نزدیک می کند. 
فیلم »جوکر« ســاخته تاد فیلیپس که این روزها گیشه سینماهای جهان 
را تصرف کرده در گونه جنایی ســاخته شــده که وارد حوزه روان شناختی 
شخصیت جوکر می شود. شــخصیتی که از یک اختالل عصبی در کنترل 

احساساتش رنج می برد و به عنوان یک دلقک گذران زندگی می کند. 
کارگردان در این فیلم سعی دارد از نمایش صحنه های مشمئزکننده قتل و 
خونریزی تا جایی که امکان دارد بکاهد و بیشتر وارد پیچیدگی های رفتاری و 
تناقض های شخصیتی این قاتل روانی شود یا فیلم »فوق العاده شرور، به طرز 
وحشتناکی شیطانی و پست« که فیلمی  جنایی و محصول سال 2019 است 
درباره تد باندی، قاتل زنجیره ای آمریکایی ساخته شده که ماجرای فیلم از 
نگاه نامزد این آدمکش زنجیر ه ای روایت می شود. در این فیلم که زندگی یکی 
از جنایتکاران تاریخ روایت می شود و مقتوالن به طرز فجیعی کشته می شدند، 
هیچ تصویری از شیوه قتل یا مقتوالن نشان داده نمی شود. باندی، یک قاتل 
و متجاوز سریالی بود که شخصیت عجیبی داشت و به دلیل قتل های بدون 
ســرنخی که از خود به جا می گذاشــت و اصرارش بر بی گناه بودن، اثبات 
گناهکاری او برای دادگاه بســیار دشوار بود. قصه فیلم درباره تالش های این 
دانشجوی حقوق در تمارض به بی گناهی  است و نامزد او هم تا آخرین لحظات 

باور نمی کرده که باندی یک قاتل زنجیره ای خطرناک است. 
ساختار و فرم فیلم های جنایی و معمایی در سینمای جهان به سمتی رفته 
که با نمایش صحنه های خشن قتل احساسات تماشاگر را به بازی نمی گیرند 
بلکه با یافتن قصه های جذاب از شــخصیت قاتالن زنجیره ای یا خالفکاران 
بزرگ وارد الیه های کمتر دیده شــده زندگی شــخصی آن ها می شوند. در 
واقع فیلم ســازان این ژانر ســینمایی به دنبال روایتی روان شناختی از این 

شخصیت های عجیب هستند. 
با وجود پرونده های جنایی و معمایی جذابی که در کشــور ما از پرونده های 
جنایــات زنجیره ای که گاه در خبرها برجســته می شــود، جای خالی آثار 
سینمایی در این حوزه دیده می شود. فیلمساز باید با خالقیت و هوشمندی 
به نقاط تاریک زندگی این شــخصیت ها بپردازد و ضرورتی ندارد حتماً وارد 
جزئیات نحوه قتل یا شکل جنایت بشود، چرا که خدشه دار کردن احساسات 
مخاطب، هنر نیســت. آنچه هنرمندی یک فیلمســاز را نشــان می دهد، 
کالبدشکافی الیه های پنهان این شخصیت ها یا اتقافات به شیوه ای هنرمندانه 
اســت. روایت هایی که اگر به درستی و ظرافتمندانه به آن ها پرداخته شود 

می تواند در کاهش آسیب های اجتماعی اثرگذار باشد.

 فرهنگ و هنر/ کهنــدل  فیلم های جنایی و 
پلیسی جزو گونه های محبوب سینمایی در جهان 
هستند و فیلم های پرمخاطب و ماندگار زیادی در 
این ژانر ساخته شده اما این گونه اقبالی در سینمای 
کشــورمان ندارد. اگرچه در سال های اخیر ساخت 
فیلم های پلیسی و جنایی کمی  رونق گرفته اما سهم 
قابل توجهی در میان دیگر گونه های ســینمایی به 

ویژه ژانرهای اجتماعی و کمدی ندارد. 
در این سال ها سینماگران به دنبال گونه های آزموده 
شده سینما رفته اند چون سرمایه گذاران هم تمایلی 
به خطرپذیری در یک مسیر جدید را نداشته اند تا 

تنوع بیشتری به پرده ای نقره ای سینما ببخشند.
ایــن در حالی اســت که فــروش فیلمی  همچون 
»متری شــیش و نیــم« که جــزو پرفروش ترین 
فیلم های غیرکمدی تاریخ ســینمای ایران است یا 
اقبال مخاطبان از سریال های موفق پلیسی نشان از 
توفیق آثار خوب در این گونه سینمایی دارد. ضمن 
اینکه تنوع ژانر می تواند به رونق اقتصادی سینمای 
ایران کمک کند اما چرا سینمای ما به دنبال جدی 
گرفتــن این ژانر محبوب نیســت؟ در گفت وگو با 
مســعود آب پرور، کارگردان سینما و تلویزیون که 
سریال »هوش سیاه« او جزو سریال های پرمخاطب 
تلویزیون بود و فیلم »قتل آنالین« ســاخته وی در 
زمان خودش فروش قابل قبولی داشت، به بررسی 

این موضوع پرداختیم که می خوانید: 

 چرا در ســینمای ایران فیلم های جنایی 
خوب ساخته نمی شــود و کمتر فیلم سازی 
تمایل به فیلم ســازی در این گونه سینمایی 

دارد؟ 
به هرحال ژانر پلیسی و جنایی، ژانر فراگیری نیست 
و خیلی محبوبیت ندارد، به همین دلیل فیلم سازان 
خیلی گرایش به این گونه ندارند. مثالً زمانی که فیلم 
»قتل آنالین« را در ســال 84 ساختیم و سال بعد 
آن نمایش داده شد در آن مقطع جزو پرفروش ترین 
فیلم های جنایی، پلیســی به شمار می رفت با این 
حال خیلی فروش باالیی نداشــت. در این ژانر باید 
به پرونده های خاص و حساس رجوع کرد که ممکن 
اســت به لحاظ امنیت اخالقی خط قرمز باشــد و 
شــاید پرداختن به آن ها نوعی پرده دری در جامعه 
ما محسوب شود یا رفتارهای جنایت آمیز را اشاعه 
دهد اما اگر از منظرســینمایی به ماجرا نگاه کنیم، 
همه ژانرها در سینما الزم و ضروری هستند و باید 
در آن گونه ها فیلم ساخته شود. متأسفانه به خاطر 

ســلطه ای که اقتصاد به فرهنگ پیدا کرده است و 
سلطه اقتصاد به سینما، به نظر می رسد حرف اول را 
سرمایه گذاران می زنند. متقاعد کردن سرمایه گذاری 
که خیلی شناخت و مطالعه در این زمینه ها ندارد، 
دشوار است چون سلیقه آن ها براساس آنچه تاکنون 
بوده وجود داشته است و گاهی همین سرمایه گذاران 
سلیقه سطحی خودشان را وارد حوزه تولید فرهنگی 
و ســینمایی می کنند که سینما را مجبور به تکرار 
مکررات می کند. البته در ســال های اخیر شــاهد 
فیلم های متنوعــی در ژانرهای مختلف بودیم مثاًل 
فیلم »مسخره باز« که در نخستین حضور بین المللی 
خودش خیلی موفق ظاهر شــد، نتیجه تنوع دید 
و تنوع ژانری اســت که می تواند در سینمای ایران 
وجود داشته باشد با این وجود اما هنوز حدود 80-

70 درصد فیلم های ســینمایی ایران با موضوعات 
اجتماعی و ملودرام های ساده ساخته می شوند که 
امیدواریم در سال های آینده تنوع ژانر در سینمای 

ایران بیشتر شود.

 شاید بخشی از تمایل فیلم سازان به ساخت 
فیلم های اجتماعی، پرهزینه بودن تولید در 

دیگر گونه های سینمایی است؟
چون مسیر سینما را اقتصاد تعیین می کند. پرهزینه 
بودن ساخت فیلم در گونه های مختلف با این ریسک 
برای ســرمایه گذار همراه است که شاید در گیشه 

آن طور که باید نفروشد اما نگاهی به بازار فروش چند 
سال اخیر سینما نشان می دهد هر وقت فیلم خوبی 
ساخته شده، تماشاگران خودش را داشته است مثاًل 
فیلم »متری شیش و نیم« زمان زیادی برای تولید 
و فیلمبرداری داشت که چنین شرایطی تهیه کننده 
باشعوری را می طلبد تا صبور و بادرایت باشد، ضمن 
اینکه هزینه تولید این فیلم هم باال بوده اســت. با 
وجود اینکه فیلم ســعید روستایی در گیشه خوب 
فروخت اما در اکران سینمایی شاید به سود نرسید، 

اگرچه فروش جانبی فیلم در پخش بین الملل، توزیع 
در شبکه خانگی و کســب جوایز در جشنواره های 
مختلف می تواند حاشــیه امنی را از نظر مالی برای 
یک فیلم خوب ایجاد کند. به نظرم اگر امر فرهنگ 
به دست سیاســت گذاران فرهنگی سپرده شود و 
اقتصاد روی فرهنگ سلطه نداشته باشد طی دو سه 
سال این بازار به تعادل می رسد. زمانی بازار به تعادل 
می رســد که تنوع الزم را داشته باشد و سلیقه ها و 

ژانرهای گوناگون را پوشش دهد.

 گفتید شاید پرداختن به پرونده های خاص 
جنایی چندان اخالقی نباشد اما اگر با اغماض 
بپذیریم که قشر دغدغه مند و باسوادتری به 
سینما می روند و با توجه به رده بندی فیلم ها 
که در اکران آثار لحاظ می شود، این ها نمی تواند 
حاشــیه امن اخالقی و امنیتی برای ساخت 

فیلم های جنایی ایجاد کند؟
حاشیه هایی که گاهی پس از پخش فیلم های جنایی 
پیش می آید ممکن است موانعی را ایجاد کند مثاًل 
زمانی که سریال »پنج کیلومتر تا بهشت« از تلویزیون 
پخش شد، متأسفانه شاهد تقلید مرگبار یک نوجوان 
از این ســریال و حلق آویز کردن خودش بودیم که 
عوامل ساخت سریال به دادسرا رفتند و این موجب 
شــد که تلویزیون محافظــه کار را محتاط  تر کند. 
متأسفانه مجموعه مطالعات آسیب شناسی روانی در 

ایران نشان می دهد آمار اختالالت شخصیتی و روانی 
باالســت و روز به روز بیشتر می شود. درست است 
اکثر مخاطبان سینما از سطح فهم اجتماعی باالیی 
برخوردارند اما این سینما مخاطبان فرعی هم دارد، 
ضمن اینکه این فیلم پس از اکران وارد پخش خانگی 
می شــود و پس از مدتی به راحتی قابلیت دانلود از 
اینترنت را دارد. این موضوع در تمام دنیا وجود دارد 
که عده ای گرایش بیشتری به جذب مسائل منفی 
دارند. شــاید تنوع ژانر یا وجود فیلم های پلیسی و 
جنایی تأثیرات مثبتی در ســینما داشته باشد اما 
معموالً حواشی منفی آن حتی اگر بسیار کم باشد، 
بیشتر دیده می شود. در واقع ژانر جنایی، زمینه این 
بهانه را به دست برخی می دهد که علیه فیلم بزنند. 

البته این دالیل توجیه کننده نیست و باید تنوع الزم 
در ژانرهای ســینمایی وجود داشته باشد. به نظرم 
یکی از دالیل فقر ژانر در سینما، مسائل مالی است و 
سرمایه گذار نگران بازگشت سرمایه است در حالی که 
فیلم سازان هرچه به سمت پرونده های جذاب تر بروند 
که حاشــیه دارند، خود همان پرونده بازار تبلیغاتی 
بــرای آن فیلم ایجاد می کند که مردم را به ســالن 

سینما می کشاند. 
ســاخت فیلم های پلیســی- جنایی با اقتباس از 
پرونده های واقعی برای ســینماگران هم کم خطر 
نیست چون ممکن است فیلمشان زیر تیغ توقیف 
برود یا کســانی که مرتبط با آن پرونده های جنایی 

بودند، شکایت کنند و مانع از پخش فیلم بشوند؟ 
فرهنگ پذیرش و تحمل هنوز در کشــور ما رایج 
نشده، شاید در کشورهای غربی و حتی کشورهای 
نزدیک خودمان همچون هند و ترکیه شاهد پخش 
چنین فیلم هایی باشیم ولی چون در کشور ما چنین 
مسائلی تکرار و تمرین نشده، آستانه تحمل ما نسبت 
به این مسائل کم است و کسی حاضر نیست پرده 
از زندگی خصوصی اش در سینماها برداشته شود به 
همین دلیل ساخت چنین فیلم هایی ممکن است 
اعتراض، شکایت و حواشی منفی در پی داشته باشد. 
این ها مواردی اســت که مانع از ساخت فیلم های 
جنایی توسط فیلم سازان می شود. جذابیت های ذاتی 
این ژانر بر کسی پوشیده نیست و فیلم های این گونه 
سینمایی هنوز در تولیدات  هالیوودی از رتبه قابل 
توجهی برخوردار هستند به ویژه که در سریال سازی 
بسیار موفق ظاهر شــده اند. به هر حال وقتی آن ها 
دوربین را به کاخ ســفید می برند یعنــی تابوها را 
شکسته اند. باید ببینیم تاب آوری و فرهنگ تحمل 

چه زمانی در کشور ما اشاعه پیدا می کند.

برش
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سیاست گذاران فرهنگی سپرده 
فرهنگ  روی  اقتصاد  و  شود 
سلطه نداشته باشد طی دو سه 
سال، این بازار به تعادل می رسد. 
می رسد  تعادل  به  بازار  زمانی 
که تنوع الزم را داشته باشد و 
سلیقه ها و ژانرهای گوناگون را 
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روزهای سرد پاییزی گیشه سینماها گرم و با استقبال خوب مخاطبان روبه رو شده است

تنوع ژانر در سبد اکران پاییزی
صبا کریمی: فیلم سینمایی »مطرب« در نخستین هفته 
اکران خود با فروش بیش از 7 میلیارد و »چشــم و گوش 
بســته« با فروش یــک میلیاردی در کنــار دیگر فیلم ها 

مخاطبان بسیاری را به سینما کشانده اند.
از هفتــه گذشــته و با آغــاز اکران فیلم هــای جدید در 
روزهای ســرد پاییزی گیشه ســینماها گرم و با استقبال 
خوب مخاطبان روبه رو شده است. این در حالی است که 
در این فصل از سال تنوع ژانر در سبد اکران پاییزی قابل 

توجه است.
فیلم ســینمایی »مطرب« به کارگردانی و تهیه کنندگی 
مصطفی کیایی یک هفته ای است که نمایش خود را آغاز 
کرده و با اســتقبال خوب مردم مواجه شــده و در صدر 
جدول فروش هفتگی گیشــه قرار گرفته است. این فیلم 
پس از گذشــت یک هفته بیشترین آمار فروش را به خود 
اختصاص داده و با در اختیار داشتن 140 سالن به فروش 
هفتگی 4 میلیارد و 900 میلیون تومان رسیده و مجموع 
فروش این فیلم تا روز گذشــته 7 میلیارد و ۶۳0 میلیون 
تومان بوده که از مجموع این رقم بیش از ۳ میلیارد تومان 
آن متعلق به تهران اســت. همچنین 487 هزار مخاطب 
به تماشــای این فیلم نشسته اند .پرویز پرستویی، محسن 
کیایی، الناز شاکردوست و مهران احمدی از بازیگران این 

فیلم کمدی هستند.

اما دومین فیلم پرفروش هفته گذشــته »چشــم و گوش 
بســته« بــه کارگردانی فــرزاد موتمــن و تهیه کنندگی 
امیرحســین آشتیانی پور اســت که این فیلم هم در ژانر 
کمدی اســت و حال و هوایی طنز دارد و از نیمه آبان ماه 
روی پرده رفته اســت. این فیلم با در اختیار داشتن 10۵ 
ســالن توانسته 10۳ هزار مخاطب را جذب کند و فروش 
هفتگــی این فیلم بیش از یــک میلیارد و مجموع فروش 
آن تا روز گذشته یک میلیارد و ۶7۳ میلیون تومان بوده 

است.
امین حیایی، بهرام افشــاری، آناهیتا درگاهی، مســعود 
کرامتی، لیندا کیانــی، محمدرضا صولتی و مانی حقیقی 

از بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
فیلم ســینمایی »هزارتو« به کارگردانی امیرحسین ترابی 
و تهیه کنندگی ســپهر سیفی پس از ســه هفته اکران و 
نمایش در 1۵1 ســالن در هفته گذشــته 7۵۳ میلیون و 
فــروش کلــی ۳ میلیارد و 8۶۳ میلیــون تومان با  290 
هزار مخاطب دست پیدا کرده است.شهاب حسینی، ساره 
بیات، غزاله نظر و پژمان جمشــیدی از بازیگران این فیلم 

سینمایی هستند.
اما فیلم ســینمایی »ماجــرای نیمــروز 2: رد خون« به 
کارگردانــی محمدحســین مهدویــان و تهیه کنندگــی 
ســیدمحمود رضوی که از روزهای نخســت مهرماه روی 

پرده سینماها رفته بود و در هفته های متوالی صدرنشین 
گیشه بود با اکران فیلم های جدیدتر به چهارمین جایگاه 
جدول رضایت داده است. این فیلم پس از هفت هفته و با 
در اختیار داشتن 127 سالن فروش هفتگی ۳۵8 میلیونی 
را ثبت کرده و فروش کلی آن به ۵ میلیارد و ۶28 میلیون 

تومان و با جذب 4۶۳ هزار مخاطب رسیده است.
فیلم »مسخره باز« به کارگردانی همایون غنی زاده پس از 
پنج هفته و در 110 سالن با فروش هفتگی 2۳2 میلیون 
تومــان و جذب 222 هزار مخاطــب، فروش کلی خود را 
به ۳ میلیارد تومان رســانده و در جایــگاه پنجم جدول 

قرار گرفت.
فیلم »ســمفونی نهم« به کارگردانــی محمدرضا هنرمند 
و تهیه کنندگی زینب تقوایــی که از نیمه آبان ماه اکران 
خود را آغاز کرده اســت، تا روز گذشته با داشتن 1۶ هزار 
مخاطب و نمایش در 79 سالن سینما 2۵۶ میلیون تومان 
فروش داشــته و در 79 سالن ســینما به نمایش گذاشته 
شــده اســت. فروش هفتگی این فیلم نیز 179 میلیون 

تومان بوده است.

  رقابت سخت برای ژانر کودک
همچنین از فیلم هایی که به تازگی اکران شــده ســه اثر 
در ژانر کودک اســت و بر این اساس انیمیشن سینمایی 

»بنیامین« به کارگردانی محسن عنایتی پس از یک هفته 
نمایش در سینماهای کشور با داشتن 1۶ هزار مخاطب و 
در اختیار داشتن 107 سالن سینما، بیش از 17۳ میلیون 

تومان فروش داشته است.
فیلم »منطقه پرواز ممنوع« به کارگردانی امیر داســارگر 
نیــز پس از یک هفته نمایش با ۳0 هزار مخاطب و اکران 
در 8۵ ســالن سینما توانست فروش 2۵9 میلیون تومانی 

را ثبت کند.
»تورنــادو« دیگــر فیلــم ســینمایی بــه کارگردانی و 
تهیه کنندگی ســیدجواد هاشمی  که از نیمه آبان ماه در 
102 ســالن به نمایش درآمده و با داشتن حدود 1۵ هزار 

مخاطب 1۵1 میلیون تومان فروش داشته است.
همچنین »درخونگاه« به کارگردانی سیاوش اسعدی پس 
از ۶ هفتــه نمایش فروش یک میلیــارد و ۳1۵ میلیون 
تومان و فیلم ســینمایی »ســال دوم دانشــکده من« به 
کارگردانی رسول صدرعاملی پس از ۶ هفته نمایش 90۶ 

میلیون تومان را به ثبت رسانده است.

سینما

»مسعود آب پرور« کارگردان سینما و تلویزیون در گفت و گو با قدس:

نباید اقتصاد روی فرهنگ و سینما سلطه داشته باشد

 درخشش 6 کتاب به نشر 
در جشنواره ملی میراث مکتوب رضوی 

فرهنگ و هنر: مدیرعامل به نشر 
از درخشش آثار این انتشارات در 
نخستین جشــنواره ملی میراث 

مکتوب رضوی خبر داد.
به گزارش به نشر، حسین سعیدی 
نخســتین  اختتامیه  اظهار کرد: 

جشنواره میراث مکتوب رضوی با هدف شناسایي آثار برتر با موضوع امام 
رضا )ع(، سیره و فرهنگ رضوي با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
یزد برگزار شد. وی افزود: رمان»دعبل و زلفا« برگزیده این جشنواره شد 
و »کبوترها و آهوها« سروده سید احمد میرزاده لوح تقدیر و جایزه نقدی 
این جشنواره را دریافت کرد. همچنین مجموعه آثار به نشر در بخش شعر 
رضوی شامل کتاب های »یاس نجمه« »سفر سبز«  »قلمدان های فیروزه« 
و »عاشق شــدن آهوها« از مجموعه »آهوانه ها« در اختتامیه نخستین 

جشنواره ملی میراث مکتوب رضوی شایسته قدردانی قرار گرفتند.
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آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد 
عادی یا رس��می آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید 
ق��رار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های ثبتی )کثیر 

االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-کالس��ه پرونده 167-98خانم صدف منصوریان  فرزند حسن دردودانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب منزل مسکونی به مساحت 95/00متر مربع قسمتی ازپالک شماره 154  فرعی از11  

اصلی   خریداری از مالک رسمی از ذیل  مالکیت براتعلی محمدنژاد
2-کالسه پرونده 168-98 آقای حسن محمدنژادفرزند اسماعیل  در دودانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب خانه به مس��احت 195متر مربع قسمتی از پالک154 فرعی از11اصلی  خریداری از 

مالک رسمی ازذیل مالکیت براتعلی محمدنژاد
3-کالس��ه  پرونده 169-98 آقای امیرصالح محمدنژاد فرزند اس��ماعیل  در دودانگ مش��اع 
ازشش��دانگ یک باب منزل به مساحت 95متر مربع قسمتی از پالک 54 1 فرعی از11اصلی 

خریداری از مالک رسمی ازذیل مالکیت براتعلی محمدنژاد
4-کالسه پرونده 067-98  آقای حسن صناعت گر اول فرزند محسن در ششدانگ یک دربند 
مغازه به مس��احت35/90 متر مربع قس��متی از پالک 189باقیمانده فرعی از3 1 اصلی باغات 

وحومه خریداری از مالک رسمی ازمالکیت محسن صناعتگراول
5-کالسه پرونده 065-98  آقای حسن صناعتگراولفرزند محسندر ششدانگ یک دربندمغازه 
به مس��احت 28/50متر مربع تمام��ی باقیمانده پالک189فرعی از13اصل��ی   باغات وحومه  

خریداری از مالک رسمی از باقیمانده تمامی مالکیت محسن صناعتگراول
6-کالس��ه پرون��ده 068-98 خان��م صدیقه اس��فیدان  فرزن��د غالمعلی  در شش��دانگ یک 
دربندمغازه  به مساحت 28/07 متر مربع قسمتی از پالک شماره 189باقیمانده  فرعی از 13 

اصلی باغات و حومه خریداری از مالک رسمی از مالکیت محسن صناعتگراول
 7-کالس��ه پرون��ده 066-98 آقای وحید صناعت گر اول فرزند محس��ن در شش��دانگ یک 
دربندمغازه  به مس��احت 28/11متر مربع قسمتی از پالک شماره 189باقیمانده فرعی  از13 

اصلی باغات و حومه خریداری از مالک رسمی از مالکیت محسن صناعتگراول
8-کالس��ه پرون��ده 232-98آقای رمضان زحمت کش فرزندعیس��ی   درس��ه دانگ مش��اع 
ازششدانگ یک باب منزل به مساحت 160/19مترمربع قسمتی از پالک شماره 681 فرعی از 

13 اصلی باغات وحومه خریداری از مالک رسمی از ذیل تمامی مالکیت مشاعی متقاضی
9-کالسه پرونده 233-98خانم ماه خانم داورپناه فرزند عبداله درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب منزل به مساحت160/19مترمربع قسمتی ازپالک شماره 681فرعی از13اصلی باغات 

وحومه خریداری ازمالک رسمی ازذیل مالکیت رمضان زحمت کش
10-کالس��ه پرونده060-98خانم فاطمه زراعتکارش��یروان فرزندابراهیم درششدانگ یکباب 
من��زل به مس��احت 78/40مترمربع قس��متی ازپالک ش��ماره 8686فرع��ی از2اصلی مزرعه 

حصارخریداری ازمالک رسمی ازذیل تمامی مالکیت مشاعی متقاضی 

11-کالس��ه پرونده194-98آقای مرتضی کریم زاده اسفیدانی فرزند محمدعلی درششدانگ 
یکباب منزل به مساحت233/30مترمربع قس��متی ازپالک 352و353فرعی از2اصلی مزرعه 

حصارخریداری ازمالک رسمی ازمالکیت محمدابراهیم دانیال
12-کالسه پرونده 136-98خانم معصومه عبدالعلی زاده فرزند حسین علی درسه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب منزل به مس��احت81/75مترمربع قسمتی ازپالک5887فرعی از13اصلی 

باغات وحومه خریداری ازمالک رسمی ازذیل مالکیت مشاعی مهدی سیالنه
13-کالسه پرونده137-98آقای مهدی س��یالنه فرزندبراتعلی درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب منزل به مساحت87/75مترمربع قسمتی ازپالک 5887فرعی از13اصلی باغات وحومه 

خریداری ازمالک رسمی ازذیل مالکیت مشاعی متقاضی
14-کالس��ه پرونده295-97آق��ای امی��د ن��وری قلیانل��و فرزندبراتعلی درشش��دانگ یکباب 
منزل به مس��احت 47/34مترمربع قس��متی ازپ��الک 2اصلی مزرعه حصاربه ش��رط تجمیع 

باپالک5790فرعی ازدو اصلی خریداری ازمالک رسمی ازمالکیت مصطفی مهدوی
15-کالسه پرونده 138-97خانم فاطمه سپاهی فرزندغالمعلی درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب منزل به مس��احت161/80مترمربع قسمتی از پالک شماره 887اصلی باقیمانده واقع 
درقطعه یک ش��یروان خریداری ازمالک رسمی ازسهم االرث متقاضی ازذیل مالکیت غالمعلی 

سپاهی
16-کالسه پرونده139-97آقای محسن حیدریان فرزند محمددرسه  دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب منزل به مس��احت161/80مترمربع قسمتی از پالک شماره 887اصلی باقیمانده واقع 
درقطعه یک ش��یروان خریداری ازمالک رس��می ازذیل مالکیت فاطمه س��پاهی احدی ازورثه 

غالمعلی 
17-کالسه پرونده 246-98آقای پیرعزیزملوانلوئی فرزند رمضان درششدانگ یکباب منزل به 
مساحت 138/10مترمربع قس��متی از پالک 3020فرعی از2اصلی مزرعه حصار خریداری از 

مالک رسمی ازذیل مالکیت مشاعی متقاضی
به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می 
گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل 
نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت ب��ه اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض 
در مهل��ت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل 
ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.9810330
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/08/26
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صمد ابراهیم زاده

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

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

براب��رآراء صادره هیات 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 تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 

اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضایی تقدیم نمایند:
1- آقای حسن رجبی کزل آباد  فرزند شکراله  به شماره ملی 0873113799 صادره قوچان 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان   به مساحت 76.80 متر مربع در قسمتی 
از  پالک شماره 1207فرعی از 172 اصلی بخش دو قوچان واقع در اراضی نظرآباد  خریداری  

مع الواسطه از مالک رسمی آقای عباس دلیر  . کالسه 1398114406010000156
2- خان��م ش��هربانو جه��ان بخش قره جقه فرزند حس��ن  به ش��ماره مل��ی 6359981181 
صادره قوچان در س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب س��اختمان   به مس��احت 76.80 
مت��ر مربع در قس��متی از  پالک ش��ماره 1207فرع��ی از 172 اصلی بخ��ش دو قوچان واقع 
در اراض��ی نظرآب��اد  خری��داری مع الواس��طه از مالک رس��می آقای عباس دلیر  . کالس��ه 

1398114406010000157
بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهدشد.9810329
تارخ انتشارنوبت اول:98/8/26

تاریخ انتشارنوبت دوم:98/9/11
عباس برق شمشیر

رئیس ثبت اسنادوامالک قوچان                     

آگهی
احتراما به استحضار می رساند خانم مهری انصاری اقدام بطرح دعوی بطرفیت ورثه مرحومه 
نیره سادات انصاری باخرز بخواسته حصر وراثت نموده و چنین اظهار میدارد که آن مرحومه 
در مورخ��ه 72.07.24در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده  و ورثه حین الفوتش عبارتند از 1. 
پ��وران انصاری باخرزی متولد1308.01.01به ش ملی 0930494695 فرزند اناث متوفی 2. 
مهری انص��اری متولد1315.11.01 به ش ملی 0930494709 فرزند اناث متوفی 3. هوران 
انصاری باخرزی متولد 1305.01.16به ش ملی 0930324757 فرزند اناث متوفی 4. مسعود 
انص��اری باخ��رزی متولد 1310.11.3 ب��ه ش ملی 0937363332 فرزن��د ذکور متوفی می 
باش��د و بجز اینها وارثی ندارد لذا مراتب ف��وق الذکر طی یک مرحله در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشر درج آگهی شده تا هر کس نسبت به ان مرحوم ادعایی داشته و یا وصیت نامه ای 
دارد ظرف مدت یک ماه پس از نش��ر این آگهی به شورای حل اختالف باخرز مراجعه و گرنه 

گواهی حصر وراثت برابر مقررات قانونی صادر خواهد شد.9810333
دبیر ح دو شورای حل اختالف باخرز

خدادادی

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860306007000596 

-98/8/20 - هی��ات اول/دوم    موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت ثبت��ی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمعارض  متقاضی خانم نیره ش��یون چنار   فرزند محمد  به شماره شناسنامه 383  صادره 
از نصرآباد  در یک باب منزل به مساحت  235 متر مربع پالک 432 فرعی     از 3 -  اصلی  
مفروز و مجزی شده  واقع در خراسان رضوی  بخش 13 مشهد خریداری از  مالکیت رسمی  
خانم نیره و ناز بی بی هردو شیون چنار   محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود و در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد.9810332  

م الف : 98/148
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/8/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/12

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1044 فرعی از 88-اصلی واقع 
در بخش دو سیس��تان   مورد تقاضای حس��ین زومری و غیروکه تاکنون بعمل نیامده اس��ت 
لذا بر حس��ب تقاضای کتبی نامبرده تحدیدحدود در روز ش��نبه 98/09/17 در محل ش��روع 
و به عمل خواهد آمد بدینوس��یله به اطالع مجاورین و مس��تدعی ثبت پالک فوق می رساند 
تا در روز تعیین ش��ده در محل حضور بهم رس��انند در صورتیکه مستدعی ثبت پالک فوق و 
یا نماینده قانونی وی حضور نداش��ته باش��د تحدید حدود بر طبق اظهار مجاورین برابر ماده 
15 قان��ون ثبت بعمل خواهد آمد و اعتراض مجاورین نی��ز برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی ظرف مدت س��ی روز پذیرفته خواهد ش��د ضمنا برابر تبصره 
ماده واحده قانونی تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی مصوب سال 1373- اعتراض به 
تقاضای ثبت و تحدید حدود موضوع ماده 16 و 20 قانون ثبت می باید توسط معترض ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تنظیم اعتراض بمرجع ثبتی با تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضایی 
صورت پذیرد گواهی الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم و رسید دریافت دارد 

و اال حق او ساقط خواهد شد.9810331  م الف:958
تاریخ انتشار:یک شنبه 98/08/26

مهدی پهلوانروی
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل
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