
سلبریتی با غیرت
مصاحبــه علی نصیریان با یک شــبکه 
تلویزیونی و پاسخ هایی که او به پرسش ها 
داده از چشــم اهالی فضای مجازی دور 
نمانده است. یکی از کاربران با انتشارعکس 
هنرمند باسابقه کشورمان در توییتر و با 
تیتر »سلبریتی با غیرت« نوشته: »مجری: 

چرا نرفتید خارج زندگی کنید«؟
استاد علی نصیریان: یه دو سالی رفتم آمریکا اما خوشم نیومد... آدم وقتی کار 

فرهنگ و هنر میکنه، ریشه هاش توی مملکت خودشه.
مجری: وقتی می فهمید آمریکا ایران رو تحریم کرده چه حسی دارید؟

استاد نصیریان: حس نفرت.

میگی نه، آزمایش کن
بعد از اینکه »وریا غفوری« هم ادای برخی 
سلبریتی ها را در آورد و تلویزیون را تحریم 
کرد، ســید محمود رضــوی، تهیه کننده 
ســینما در پیامی در صفحه شخصی خود 
دربــاره این رفتار غفوری، خطاب به صدا و 
سیما نوشت: با تمام انتقاداتی که کماکان 
از مدیریت سیما دارم اما این هایی که میگن 
دیگه برای صدا و سیما کار نمی کنیم یا اونی که میگه منو پخش نکن صرفاً دارن 
خودشونو لوس می کنن، چون اگه دو ماه تیزر فیلم هاشون یا بازی تیمشون پخش 
نشه، همشون به التماس می افتن... میگید نه از صدا و سیما بخواهید امتحان کنه!

خنده دار بود
چند  مجلس-  رحیمی-نماینده  علیرضا 
روز پیــش در توییتــرش ادعــا کرد، به 
دلیــل تصویــب نشــدن FATF در 
کشورمان، باشگاه استقالل نتوانسته طلب 
استراماچونی را به او پرداخت کند! پوریا 
آسترکی، کارشــناس و تحلیلگر مسائل 
سیاســی هم دیروز در واکنــش به این 
 FATF تحلیل آقای نماینده، نوشت:»مشکل استراماچونی این نبود که ایران
را تصویب نکرده، مشکل این بود که ایتالیا اجرایش کرده. نظری هم در مورد 

FATF ندارم، اما ربط دادنش به ماجرای استراماچونی خنده دار بود«.

شکست بزرگ
محمد ایمانی، تحلیلگر مســائل سیاسی 
و فعال رســانه ای، روز گذشته در کانال 
شخصی خود در تلگرام نوشت:»حامیان 
خارجــی داعش و حزب بعــث در عراق، 
دیروز ضربه ســختی را متحمل شــدند 
که توســط رسانه های غرب سانسور شد. 
دیروز، سومین سالگرد پیروزی ملت عراق 
در جنگ با داعش و تروریســم نیابتی بود. اما تدارک کنندگان فتنه از چند 
روز پیش فراخوان داده بودند همه معارضان، روز سه شنبه از سراسر عراق به 
بغداد بیایند و با جمعیت میلیونی که فراهم می شود، منطقه الخضراء )جایی 
که مراکز مهم حاکمیت در آن مستقر است( را هم فتح کنند! اما با تدابیر یکی 
دو هفته اخیر علما و مرجعیت و بســیج مردمی، بخشی از منتقدان با درک 

فتنه جویی دشمن، به فراخوان مذکور »نه« گفتند«.

در  ورزشکاری  نمی شنوید  وقت  »هیچ  راد  کیان   
از دست بدهد.  را  بویایی  اش  حادثه  ای فجیع، حس 
ما  به  دردناک  درسی  بگیرد  تصمیم  کائنات  اگر 
بدهد، مثل روز روشن است که ورزشکار باید پایش 
را از دست بدهد، فیلسوف عقلش، نقاش چشمش، 

آهنگساز گوشش و آشپز زبانش را«.
چند خط باال بخشی از مقدمه کتاب معروف »جزء از 
کل« است که اگر بخواهیم مثل نویسنده اش به ماجرا 
نگاه کنیم، اصــاًل نباید تعجب کنیم که چرا بیماری 
نادری مثل »سرطان حنجره« انگشت می گذارد روی 
کســی که تمام مردم ایران با صدایش خاطره دارند؛ 
منظور اینکه فقط در این صورت می توانیم درگذشت 
سیدقاسم موســوی قهار را که خیلی هایمان با نوای 
»اللهم انی اســئلک من بهائک بابهــاه«اش خاطره 

داریم، هضم کنیم.

 دعاخواِن تازه کار
موســوی قهار سال ۱۳۲۵ در شــهر خمین به دنیا 
آمد. از همان دوران نوجوانــی با پدرش که روحانی 
محل بود، به مسجد می رفت و مکبری می کرد. کمی 
که بزرگ تر شد، مسجدی ها اجازه دادند برای اهالی 

محل، دعاخوانی کند. 
فعالیت حرفه ای  اش در دعاخوانی اما ســال های پس 
از انقالب آغاز شــد. همان سال ها هم بود که دعای 
معروف ســحر را برای رادیو خوانــد. آن روز البته نه 
خودش و نه مســئوالن صداوسیما که موسوی قهار 
را یک دعاخوان تازه کار می دانســتند، فکرش را هم 
نمی کردنــد که دعای ســحر او تا 40 ســال پس از 
انقــالب، همچنان به عنوان اولین گزینه برای پخش 

شدن در سحرهای ماه رمضان باقی بماند. 

 شفا گرفت
حدود ۱0 سال پیش بود که جراحی تیروئید، صدای 
موسوی قهار را طبق گفته پزشکان برای همیشه از او 
گرفت. قاسم خوان آن روزها حتی توان صحبت کردن 
هم نداشت. خودش درباره این ماجرا می گوید:»یک 
روز متوجه شدم دیگر صدایم در نمی آید. صدایم پس 
زد. همان صدایی که ماه رمضان هر سال برای مردم 
پخش می شد. دکتر ها تشــخیص دادند که تار های 
صوتی سمت چپم فلج شده اند. چند وقت بعد قدرت 
تکلم را هم از دســت دادم. نمی توانستم حرف بزنم و 

خیلی برایم سال سختی بود«.
قاســم خان برای درمان حنجره اش به هر دری زد اما 
همه پزشــک ها جوابش کردند. به همین خاطر رفت 
حرم حضرت عبدالعظیــم و... روایت این ماجرا را از 
زبانش خودش بخوانید: »مدت دو ســال از بیماری 
گرفتگی صدا و حنجره ام گذشت. همه جا رفتم. همه 
دکتر ها جوابم کردند و دست رد به سینه ام زدند. یک 
آن با خودم فکر کردم که دکتر اصلی هنوز مرا جواب 
نکرده است. شب ۲۳ ماه رمضان آمدم حرم حضرت 
عبدالعظیم حســنی. آن حالی که باید می آمد نیامد، 
آن اشــک و ارتباطی که باید می آمد نیامد. در کتاب 
نسیم سحر که از اشــعار بنده است، گفتم: اشک تو 
را از زمین به آســمان می برد/دست تو را می کشد به 
کهکشــان می برد. آن شب به حرم سیدالکریم رفتم، 
ولی نمی توانستم بخوانم. در پی اشک می گشتم. یک 
پیرزنی از آن طرف ضریح با گریه و صدای بلند گفت: 

یاسیدالکریم به حق شب شــهادت علی)ع( موسوی 
قهار را شــفا بده. من با خــودم گفتم آن زن که آن 
طرف است چه می داند موسوی قهار االن اینجاست، 
همین موجب شد این اشک چاره ساز به طرف ما آمد، 
با اشــک ارتباط برقرار شد تاجایی که فردای آن روز 
فرزندانــم داد می زدند بابا دارد حرف می زند. ۱0 روز 
به محرم مانده بود خواندن را شروع کردم با گام های 
پاییــن.روز اربعین در محبان الرضــا، صدای من در 
حال نوحه خوانی باز شــد که فیلم آن موجود است... 
لحظه ای که عنایتی شد یک حالتی به وجود آمد چه 

در صدا و چهره من چه در چهره مستمعین«.

 جیکش درنیامد
موســوی قهار 7۱ سال با اوضاع اقتصادی نه چندان 
رو بــه راهش دســت و پنجه نرم کــرد اما برخالف 
خیلی های دیگــر، حتی یک بار هم مشــکالتش را 
پیش رســانه ها نیاورد. اصاًل تا همین چند روز پیش 
که رســانه ها با عوامل بیمارستانی که قاسم خان به 
علت عفونت مجرای تنفسی در آن بستری شده بود، 
مصاحبه کردند، هیچ کس نمی دانســت معروف ترین 
و پرســابقه ترین دعاخوان صداوســیما، بیمه تأمین 
اجتماعی ندارد و بارها برای هزینه های باالی درمانی، 
قید عمل جراحی و داروهای خاص را زده است. حتی 
زمانی که این خبر رسانه ای شد، مسئوالن بیمه اعالم 
کردند ســن باالی آقای قهار اجازه نمی دهد او را زیر 
پوشــش بیمه ببرند اما تا جایی که بتوانند همکاری 
خواهنــد کرد! البته دفتــر رهبرمعظم انقالب همان 
موقع وظیفه تأمین مخارج درمانی موســوی قهار را 
تقبل کرد امــا فقط چند روز پس از این ماجرا، خبر 
درگذشت قاسم خان روی خروجی خبرگزاری ها قرار 

گرفت.

 مرغ همسایه غاز است
هرچنــد خیلی هایمــان با صدای موســوی قهار در 
سحرهای ماه رمضان خاطره داریم اما خیلی هایمان 
تا همین دو ســه روز پیش که خبر درگذشتش در 
رسانه ها منتشر شد، حتی نامش را هم نشنیده بودیم. 
به همین خاطر است که رسانه ها هم هیچ وقت سراغ 
قاســم خان را نگرفته اند. همین االن اگر اینترنت را 
زیر و رو کنید، حتی نمی توانید یک مصاحبه درست 
و حسابی یا زندگی نامه پر و پیمان از دعاخوان اصلی 
صداوســیما پیدا کنید. به همین خاطر مجبوریم به 
چند خاطره که رفقایش از او نقل کرده اند، بســنده 

کنیم. 
ســیدعلی ســادات رضوی، مداح اهل بیــت)ع( و 
یکی از رفقایش می گوید:»موســوی قهار را پیش از 
انقالب می شــناختم. او بیشــتر در مجالس ختم به 
مدیحه ســرایی می پرداخت و به شیوه  خاصی نیز در 
این مجالس می خواند و حتــی بداهه برای مجلس، 
شعر نیز می ســرود. صدایش اســتثنائی، بسیار تیز 
و بلند بود. پــس از پیروزی انقالب، موســوی قهار 
اولیــن فردی بود که در حســینیه جماران و محضر 
امام خمینی)ره( حضور یافت و با برخی نوازنده های 
سازهای بادی و پوستی، آهنگ »شهیدم من« را اجرا 
کرد. پس از آن نیز در صداوسیما دعا و مناجات های 
بســیاری را خواند. خاطرم است روزی موسوی قهار 
را برای مدیحه ســرایی در مجلســی در غرب تهران 

دعوت کرده بودند که من آنجا ســاکن بودم. مرا نیز 
در مراسمی در همان روز به شرق تهران دعوت کرده 
بودند که او آنجا ســاکن بود و هر دو مراسم را برگزار 
کردیم. روز بعد که با هم در جایی بودیم و اشــاره ای 
به جلســات قبل هم داشــتیم، به او گفتم انگار مرغ 
همســایه غاز اســت و هر دو ما را به مجلس محلی 

دعوت کرده بودند که دیگری آنجا سکونت داشت«!
ســادات رضوی درباره اســتعداد موســوی قهار در 
دعاخوانی هم گفته: »قاسم در مناجات و دعاخوانی با 
کریم خانی، مؤذن زاده و عباس صالحی بسیار متفاوت 
بود. یعنی در هنرش بســیار منحصر به فرد بود و در 
خوانــدن، تلفیقــی از نواها و دســتگاه های عربی و 
فارسی را با یکدیگر داشت؛ به طوری که اگر دعایی در 
دستگاه ماهور می خواند با الحان عربی تلفیق می کرد 

و آن را بسیار بی نظیر ارائه می داد«.

 بداهه می سرود
حمید منتظر، یکی دیگر از رفقای قاسم خان هم در 
مصاحبه اش با خبرگزاری فارس درباره قاســم خان 
گفته اســت: »موسوی قهار مرد مناجات و دعا و در 
عرصه مدح و منقبت هم بســیار استثنائی بود. مثاًل 
دعای ســالمتی امام زمان)عج( را به هفت شکل و 
نوای متفاوت اجرا می کرد که نشــان دهنده قدرت 
بســیار باالی او در دعاخوانی اســت. او حتی بداهه 
شــعر می ســرود و زمانی که در مجلــس ترحیم و 
یــا هیئتی حضور پیدا می کرد، تــا زمانی که نوبت 
او برای اجرا شــود، شــعری تا ۲0 بیت می سرود و 
اجــرا می کرد. یادم می آید در شــب میالد حضرت 
برنامه ای  انصارالحســین)ع(  هیئــت  ابوالفضل)ع( 
داشت که با مشــکل وقت و کثرت مداحان مواجه 
بودیم. به استاد موسوی قهار مشکل را منتقل کردم 
و او ۵ دقیقه زمان خواســت و در این مدت شــعر 
مناسبی سرود و بعد هم با بیان یک لطیفه مجلس 

را جمع کرد و مانع ایجاد مشکل شد«.

 تنها آرزوی قاسم خان
آن هایی که در تمام این سال ها با موسوی قهار نشست 
و برخاســت داشتند، می گویند ســبک دعاخوانی و 
مداحی های موسوی قهار دو ویژگی مهم داشت؛ یکی 
صدای صاف، نافذ و دلنشــین و دیگری اســتفاده او 
از دســتگاه ها و الحان موسیقی ایرانی. تلفیق این دو 
ویژگی هم بود که سبب شد در طول سال ها و باوجود 
ایرادهایی که بعضی ها به تجوید عربی او می گرفتند، 
هیچ مداح و دعاخوان دیگری نتواند جای موســوی 
قهار را بگیــرد. هرچند خیلی وقت ها، نامالیمت ها و 
کم لطفی ها قاســم خان را دلسرد می کرد اما خودش 
می گوید هیــچ وقت کوتاه نیامده و با تشــویق های 

مرحوم صبحدل، به راهش ادامه داده است.
از تنهــا مصاحبه ای که به صورت پراکنده از قاســم 
خان باقی مانده اســت، وقتی خبرنگار از او می پرسد 
آرزو و خواسته اش چیست، پاسخ می دهد: »االن فقط 
خواسته ام این است که بعد از مرگم او را مالقات کنم. 
دوســت دارم اولین کسی که پس از مرگم می بینم، 
همان کسی باشد که ســال های سال با او راز و نیاز 
کرده ام. دوســت دارم آن شخص موال علی)ع( باشد. 
دوســت دارم موال و امام حسین)ع( در جهان آخرت 

دستم را بگیرند«.

با مرام ها و بی مرام ها
محسن ذوالفقاری: جمعه: راننده اسنپ شاید از صحبت هایمان می فهمد در 
مسیِر رفتن به یک برنامه تلویزیونی با موضوع مسجد هستیم. می گوید: »شما 
که دارین می رین، خواهشاً در مورد باز بودن درِ مسجدا هم صحبت کنین. ما 
راننده ها موندیم وقتی یکی دو ساعت از اذون میگذره کجا باید نماز بخونیم. 
مسجد نمیخواد شبانه روزی باز باشه ولی حداقل از نماز ظهر تا موقعی که نماز 
عشا قضا میشه باز باشــه«. می گویم: » درها رو به خاطر دزدی ها میبندن«. 
جواب می دهد: »دزدی ها شبا میشــه. در مسجد باز باشه... مردم رفت وآمد 
داشــته باشن، دزدی هم نمیشه. بعدشم هر مسجد یک شبستانی هم داره... 
اون رو حداقل باز بذارن. خیلی زشــته تو مملکت اسالمی مردم کنار خیابون 

نماز بخونن«!
شنبه: به یکی از مسئوالن مرکز رسیدگی به امور مساجد گفتم بچه هایی 
را که نقشــه جامع مســاجد قــم را طراحی کردند می شناســید؟ چون 
نمی شــناخت اول خود نقشــه جامع رو، کامل توضیح دادم: »کارکردها و 
امکانات و فعالیت های همه مساجد قم به عالوه اطالعات امام جماعت در 
این نقشــه جامع وجود داره... مسجدی ها می تونن از همدیگه باخبر بشن 
و از ظرفیت هم اســتفاده کنن«. به جای اینکه حمایت کند، پاســخ داد: 
»گوگل مپ هم مســجدها رو نشون میده!« ظاهراً گوگل بیشتر از جناب 

مسئول امور مساجد، دغدغه مساجد را دارد! 
یکشنبه: بــرای ارائه یک کار پژوهشی جدی با یک استاد دانشگاه مهم قرار 
مالقات داشتم. به چاپخانه ای رفتم و کل کار را پرینت گرفتم. هنگام حساب و 
کتاب با هم جر و بحثی کردیم ولی فایده ای نداشت و آخر باید تسلیم می شدم! 
حدود ۲00 صفحه پرینت پشت و رو شد ۱۵0 هزار تومن! خالصه کار را برای 
آن اســتاد ارائه دادم ولی تقدیم نکردم! به خانه برگشتم و آن را باالتر از همه 

کتاب های ارزشمندم گذاشتم!
دوشنبه: توی سوپرمارکت، تلویزیون روشن بود و رئیس جمهور را در همایش 
بیمه نشان می داد. فروشنده داشت حسابم را می کرد که آقای روحانی گفت: 
»با اینکه تحت فشار هستیم ولی سعی می کنیم حقوق کارمندها و کارگرها را 
مقداری زیاد کنیم«. همین یک جمله کافی بود که فروشنده دست از حساب 
کردن بکشــد و به حساب سخنان رئیس جمهور برسد! مراعات هیچ کدام از 
رئیس جمهور، من و هیچ کدام از مشتری ها را هم نکرد. آخرش هم کم مانده 
بود خودش را بزند. سعی کردیم آراَمش کنیم اما نشد. باالخره یک نفر پیدا شد 
و کانال را عوض کرد شــاید فروشنده به حساب ما برسد و اجازه بدهد برویم 

سِر کار و زندگی مان.
سه شنبه: یکی از دوستان شکایت فردی را پیش من آورد که دو سالی هست 
کالهش را برداشته! بیشتر که با هم حرف زدیم، فهمیدم ناراحتی اش به خاطر 
مال از دست داده اش نیست. از اعتماد بیجای خودش به فردی که سال ها او 
را به امانتداری و درستکاری می شناخت، شاکی بود. از اینکه امانتداری، قول، 

اعتماد و این جور چیزها در جامعه دارد کمیاب می شود.
چهارشنبه: امروز به مزار شهدا در بهشــت زهــرا رفته بودم. جوانی با تیپ 
اسپورت و موتور آپاچی در حالی که غم و اندوه از چهره اش می بارید به رفیقش 
گفت: »سیگارمو نمیدونم چکار کردم!« این را جوری با افسوس و حزن گفت  
که پاکبان بهشــت زهرا، پاکت سیگارش را باز کرد و به او تعارف کرد! پاکت 
دست نخورده و سیگار تعارفی، جوان را به وجد آورد و مرام و معرفت پاکبان 

ما شاهدان را!
پنجشنبه: روز اینستاگرامی من دو اتفاق قشنگ داشت. یک نفر از دوستان 
قدیمی دوران مدرسه که خط فکر های متفاوتی با هم داریم، دایرکت زد: »تو 
تنها بسیجی هستی که فالوت دارم و مطالبتو می خونم!« بعد از چند ساعتی 
دوستی دیگر زنگ زد و بعد از مکالمه ای چند دقیقه ای گفت: »من با خوندن 
دو تا پستت گریه ام گرفت. یکی دیدار عوامل عصر جدید با جانبازان اعصاب و 
روان، یکی هم دیداری که با خانواده شهید ابوالفضل رفیعی داشتید«. به خودم 

و دنبال کننده هام امیدوار شدم.

 مجازآباد
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ورزش
روز نخست هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال کشور

 فرصت بازگشت 
به صدر برای مدعیان

لیگ برتر بسکتبال در یک روز داغ

مهرام در پِرس پارسا

 گفت وگو با امیرمهدی حکیمی، کارگردان مستند درخشان »وقتی مهدی به دنیا آمد«

سکوت...  دوربین...  حرکت

حرف ها، دست و پا دارند
دوست  را  توسلی:اتوبوس  رقیه 
دارم، مثل یک فامیل دور اســت. 
می گیرم.  را  ســراغش  هرازگاهی 

امروز یکی از آن روزهاست.
هوای پاییزی پشت پنجره، ساز و 
ســوز خودش را راه انداخته و من 
این طــرف با شــال گردن اهدایی 

»آفرینش« دارم عکس می اندازم که آنالین جواب تشــکرش را داده باشم، که 
صدای بِم عصبانی می پیچد از صندلی مجاور. سر می چرخانم. دلم برای صورت 
خونسرد پسر می سوزد. می دانم توی این سن و اوضاع، خودخوری روی شاخش 

است.
محکومم به گوش دادن. پدرِ مربوطه، بدترین جمالت را برای راهنمایی انتخاب 

می کند، بی موقع ترین وقت و افتضاح ترین مکان.
پیداســت کاسه صبرش سرازیر شده که از هدفون نوجوانش شروع می کند و 
موبایلی که به قول او »الهی دزد ببردتش« تا می رســد به نمرات کرم خورده و 

شرم آور.
جمالت آزاردهنده پدر، اتوبوس را کن فیکون می کند و بعد در ســکوت فرو 

می برد.
در ایستگاه دوم، زن و مردی میانسال سوار می شوند و می نشینند روی صندلی 
جلویی. خانوم با لهجه قشنگ آذری اش، منگی اتوبوس را می شکند. خطاب به 
همســرش می گوید: فرنگیس جان بود که تماس گرفت. دلخوری داشت که 
البته کیاست کردم از طرف هر دو نفرمان از دلش درآوردم. آقای من! خدایی تو 
این اوضاع - پاشنه ور کشیدن و ضمانت کردن - بی حساب و کتاب نمی شود.

درگوشی:
»می گویند: مراقب جمالتمان باشــیم، حرف ها هم دســت دارند. دست های 

بلندي که گاهی گلو را می فشارند.
می گویند: حرف ها، پا هم دارند. پاهاي بزرگي که گاهی ردشــان را روی دلی 

جا می گذارند«.
اتوبوس نوشت:

»آفرینش« استوری شــال گردن کله غازی توی اتوبوس را که می بیند، تایپ 
می کند برایم؛ حتماً بهشتی هم هست که زیر پای عمه های عاشق باشد.

با خودم می گویم پس دست ها هم حرف می زنند. 

شروط عجیب استراماچونی!

 بازگشت 6 ماهه 
و دریافت کامل قرارداد

حکایت بازگشــت آندره آ استراماچونی به یک 
ســریال غم انگیز برای هــواداران آبی های 

پایتخت تبدیل شــده است که هر لحظه 
قسمتی از این ســریال مبهم و پر رمز و 
راز بــه اکران در می آیــد تا مخاطب با 
خود سؤال های فراوانی را مرور کند. پس 
از شوی رســانه ای مازیار ناظمی مبنی بر 
تالش شــبانه روزی وزیر ورزش و جوانان 

و اظهارات شیرین و طنز خلیل زاده 
در ارتبــاط با بازگشــت »آقای 

ماچونــی« برخی هــواداران 
ساده اندیش استقالل تصور 
می کردنــد آندره آ خیلی 
زود به تهران برمی گردد، 
اما با وجود گذشــت 7۲ 
سرمربی  خروج  از  ساعت 
ایتالیایــی هنــوز خبری 
از او نیســت و تنها اخبار 

متعدد ...

هفتوانه

روزمره نگاری

زنده یاد »موسوی قهار« را چقدر می شناختیم؟

پرواز مرغ سحر
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سینا حسینی: حکایت بازگشت آندره آ استراماچونی به یک 
سریال غم انگیز برای هواداران آبی های پایتخت تبدیل شده 
است که هر لحظه قسمتی از این سریال مبهم و پر رمز و راز به 
اکران در می آید تا مخاطب با خود سؤال های فراوانی را مرور کند. 
پس از شوی رسانه ای مازیار ناظمی مبنی بر تالش شبانه روزی 
وزیر ورزش و جوانان و اظهارات شــیرین و طنز خلیل زاده در 
ارتباط با بازگشت »آقای ماچونی« برخی هواداران ساده اندیش 
استقالل تصور می کردند آندره آ خیلی زود به تهران برمی گردد، 
اما با وجود گذشت 72 ساعت از خروج سرمربی ایتالیایی هنوز 
خبری از او نیست و تنها اخبار متعدد و پر تناقض در سایت های 

داخلی و خارجی منتشر می شود.

تناقض های آشکار
البته در این بین تناقض گویی هــای اعضای هیئت مدیره 
اســتقالل هم به ماجرا اضافه شــد تــا هــواداران متوجه 

داستان ســرایی های آن ها شــوند؛ اما کلیدی ترین 
تناقض در رفتار رئیس هیئت مدیره باشگاه استقالل 
مشاهده شــد، وی که مدعی بود برای مالقات با 
»آقای ماچونی« به گفته خودش به ترکیه سفر 
خواهد کرد تا مراحل توافق نهایی بین او و سرمربی 
تیم انجام شــود هرگز تصور نمی کرد آندره آ در 
همان لحظه با یک شبکه تلویزیونی مصاحبه 

کند و این خبر را به کلی تکذیب کند! با 
این وجود انتشــار یک تصویر از 

اسماعیل خلیل زاده در سالن 
ترانزیت فرودگاه امام نشان 
می داد او سفرش به ترکیه 
را انجــام داده امــا فرد 
مالقات شونده توسط 
او استراماچونی نبوده 
بلکه وی با وکیل این 
ســرمربی مالقات 

داشته است.

شروط استرا
تأکید استراماچونی به 

تمایلش برای بازگشت به ایران 
به شرط حل مشکالت موجود، این 
پرسش ر به وجود آورد که او انتظار 

تحقق چه شروطی را دارد که به تهران 
بازگردد. آندره آ خودش اعالم کرد نه 
شرط تغییر مدت قراردادش را دارد نه 

شرط ویژه ای بلکه می خواهد به صورت شفاف دستمزدش 
را دریافت کند چون دلش نمی خواهد مشکلی بابت مسائل 
مالی بعداً گریبانگیر او شود. اما »جیانلوکا دی مارزیو« خبرنگار 
ایتالیایی در وب سایت شخصی اش پرده از شروط ویژه وی برای 
بازگشت به تهران برداشت و اعالم کرد آندره آ می خواهد زمان 
پایان قراردادش به جای یک سال و 6 ماه دیگر، 6 ماه باشد تا در 
پایان فصل نوزدهم بتواند بدون دغدغه از این باشگاه جدا شود، 
از طرفی مبلغ باقیمانده از قراردادش در همین مقطع به صورت 
نقدی در ترکیه پرداخت شــود تا او از ایتالیا دوباره به تهران 

برگردد تا هدایت آبی پوشان را برعهده گیرد!
البته روایت دیگری هم وجود دارد مبنی بر آنکه استراماچونی 
چنین شرطی نگذاشته و فقط خواهان دریافت مطالباتش 
تا این مقطع از فصل شــده اســت و فقط می خواهد که پول 

عقب افتاده اش را بگیرد.

مبلغ قراردادها
خلیل زاده هم البته دســت خالی به ترکیه نرفته و 
قرار است مطالبات آندره آ را به حساب این مربی 
در کشور چک واریز کرده و خبر واریز را به اطالع 
وکیل استراماچونی برساند. با توجه به آنکه استرا 
خواهان کاهش مدت قراردادش با استقالل شده، 
قرارداد او برای یک فصل، 550 هزار یورو اعتبار 
دارد. هر کدام از دستیاران او هم نفری 50 هزار 
یورو دریافت می کنند و پاســتورلو 
مدیــر برنامه های سرشــناس 
استراماچونی هم 50 هزار یورو 

دریافت می کند. 

جانشین آنچلوتی؟
امــا در ایتالیا خبرهای 
دیگری هم شــنیده 
می شود. کارلو آنچلوتی 
از سرمربیگری ناپولی 
برکنار شد و به همین 
بهانه وبســایت معتبر 
اســکای اســپورتس در 
گزارشی به مربیان ایتالیایی و غیر 
ایتالیایی بــدون تیم در مقطع 
کنونی اشــاره کرده است. در 
گزارش اســکای نام آندره آ 
استراماچونی نیز به چشم 

می خورد.

ورزش: به احسان حدادی می توان لقب مرد خستگی ناپذیر 
داد. حدادی که هفت عمل جراحی سنگین روی اعضای بدن 
خود انجام داده، تمام حاشیه ها را کنار زده و با سرعت تمام سوی 

سکوی المپیک 2020 پیش می رود. 
وی در گفت وگویی به همه پرسش هایی که در سال های اخیر 
در ذهن عالقه مندان به ورزش شکل گرفته، پاسخ داد. گزیده ای 

از این مصاحبه را مرور می کنیم.
  خدا را شکر امسال پس از چندین سال به آرزوی دیرینه ام 
رسیدم. توانستم برای نخستین بار در ورزشگاه شیک و مدرن 

امام رضا)ع(دیسک پرتاب کنم. 
هدفم این اســت که یک کمپی را در جزیره کیش راه اندازی 
کنیم و در آنجا قهرمان تولید کنیم. من به صورت آکادمیک 

وارد ورزش نشدم. 
آرزو می کنم یک روزی در پرتاب دیسک یکی مثل خودم 

را بسازم. 
  زمان مدیریت آقای رویانیان قرارداد بســتم، دوست 

داشتم در تمرینات این تیم شرکت کنم، اما برخی 
از دوستان از این اتفاق ناراحت شدند و گفتند چرا 
احسان حدادی می خواهد دروازه بان شود؟ من هم 
دیگر ورود نکردم. با این حال من خیلی دروازه بانی 

را دوست داشتم و دوست داشتم چنین 
اتفاقی رخ دهد. 

  بیرانوند خوب پرتاب می کند، 
اما در کل شــرایط پرتاب دیسک 

با توپ متفاوت اســت. من آن 
قدری که دیســک را پرتاب 

می کردم، نمی توانســتم 
توپ را پرتاب کنم. 

   ما جامعه مظلومی 
داریم چون قرارداد 
یک دوومیدانی کار 
در لیگ ۱0 میلیون 

تومان اســت؛ اتفاقی 
که در دیگر رشته ها رخ 

نمی دهد.
   وقتی یک 

نفر تنها به المپیک می رود، 
همان جــا از نظــر روحی 
شکست را احساس می کند. 

من برای این اصــرار دارم مک 
ویلکینز کنارم باشد.

  می گفتنــد حدادی یک 

میلیارد در سال خرجش است و ما به تو نمی توانیم پول بدهیم 
چون همه پول ها را خرج حــدادی می کنیم! این به مدیریت 
برمی گردد. چطور در فوتبال هزینه های میلیاردی می کنیم و 

کسی صدایش درنمی آید؟
   ۱6 سال است در ۴ دوره بازی های آسیایی طال  گرفته و 
مدال نقره المپیک را دارد. من نمی گویم همه هزینه ها را برای 
من کنید. احسان حدادی که در یک سال ۱00 تا ۱20 هزار دالر 

خرج اردوهایش می کنیم، می گوییم زیاد است.
   دوســت دارم در دو دوره بازی های آسیایی دیگر یعنی تا 
سال 2026 باشــم. یک دوره المپیک دیگر هم بعد از 2020 
هدفم این است که حضور داشته باشم.پس از آن هم آرام آرام 

به سمت مدیریت بروم.
  من 35 هزار فالوئر در اینستاگرام دارم و همه می گویند 
چرا این قدر کم؟ من حاضرم با آن هایی که 2 میلیون فالوئر 
دارند در خیابان راه بروم و ببینیم مردم چه کسی را بیشتر 
می شناسند. در سفر اخیری که به مشهد رفتم، 95 
درصد مردم وقتی من در خیابان راه می رفتم، 

مرا می شناختند.
  چند ماه قبل که در لیگ الماس شرکت کردم، 
گفتم اگر قهرمان شوم و آن الماس را بگیرم، زن 
می گیرم! با این شرایط سخت اقتصادی فقط اگر 

آن الماس را ببری، می توانی ازدواج کنی. 
  برای ثبت نام در انتخابات فدراسیون 
یکسری موانع وجود داشت، اما 
من خیلی به این مسائل فکر 
نکردم. من سؤال می پرسم؛ چه 
کسی بهتر از احسان حدادی 
به عنوان مدال آور المپیک 
می توانــد بیایــد رئیس 

فدراسیون شود؟ 
حقوق مــن ماهی 900 

هزار تومان است!
  یک حقوقــی در 
صنــدوق حمایت از 
قهرمانــان داریم که 
جــا دارد اینجــا از 
آن ها انتقــاد کنم. از 
صنــدوق قهرمانان 
900 هــزار تومان 
حقــوق می گیرد! 
ما از جای دیگری 

درآمد نداریم. 

شروط عجیب استراماچونی!

بازگشت 6 ماهه و دریافت کامل قرارداد
احسان حدادی:

می خواستم دروازه بان پرسپولیس شوم

امکان لغو دوباره ال کالسیکو 
ورزش: به گزارش برخی رسانه های اسپانیایی از امکان لغو دوباره جدال رئال مادرید و بارسلونا 
در بازی رفت رقابت های اللیگا حکایت دارد. دیدار دو تیم که ابتدا قرار بود در هفته یازدهم 
اللیگا برگزار شود به دالیل امنیتی لغو  و به یک هفته دیگر موکول شد. بسیاری از مخالفان، این 
ادعا را مطرح می کردند که اگر صحبت از عدم تضمین بودن امنیت بازی باشد در تاریخ جدید 
هم امکان وقوع چنین اتفاقی وجود دارد و ظاهرا گذشت زمان درستی ادعای آن ها را ثابت کرده 
است. از طرفی گروه های سیاسی و جدایی طلب کاتالونیا هم  به تازگی فراخوان هایی از مردم 

خواسته اند به خصوص در روزهای منتهی به ال کالسیکو، بار دیگر دست به تظاهرات بزنند.

رکوردشکنی آنسو فاتی با گلزنی مقابل اینتر
ورزش: فصل درخشان آنسومانه فاتی، مهاجم جوان تیم فوتبال بارسلونا با اضافه شدن 
یک رکورد دیگر به کارنامه کاری او درخشان تر شد. فاتی سه شنبه شب گل دوم پیروزی 
2 بر یک بارسلونا مقابل اینتر را در دقیقه 87 به ثمر رساند تا مسبب حذف نماینده ایتالیا 
از لیگ قهرمانان اروپا شود. با این گل او که به عنوان بازیکن تعویضی به میدان رفته بود، 
با ۱7 سال و ۴0 روز سن به جوان ترین گلزن تاریخ لیگ قهرمانان اروپا تبدیل شد. پیش از 
این جوان ترین بازیکنی که در لیگ قهرمانان اروپا گلزنی کرده بود، پیتر اوفوری کوایه با 

۱7 سال و ۱9۴ روز سن بود که سال ۱997 برای تیم فوتبال المپیاکوس گل زد.

سولسشر: مشتاق بازگشت پوگبا هستم
ورزش: سرمربی منچستریونایتد، معتقد است که باید به پل پوگبا برای بازگشت به 
میادین فرصت داده شود. اوله گنار سولسشر می گوید: »بیایید به او اجازه دهیم که به 
شکل درست و کامال آماده به رقابت ها بازگردد. او بازی های زیادی انجام می دهد و فکر 
می کنم که پوگبا یکی از بهترین بازیکنان دنیاست. من مشتاقانه منتظر بازگشت پل 
هستم. در مورد خودم هم باید بگویم که من تالش زیادی برای تیم انجام داده ام. هر باری 
که شما در زمین حاضر می شوید، این شانس را دارید که خودتان و توانایی هایتان را 

به اثبات برسانید و نشان دهید که می توانید برای سال های طوالنی در این جا بمانید.«

لمپارد: چلسی دیوانه وار خرید نمی کند
ورزش: سرمربی چلسی تأکید کرد:  به خاطر برطرف شدن محرومیت آبی های لندن، قصد 
ندارد دیوانه وار خرید کند. فرانک لمپارد می گوید: »من نسبت به فرصتی که برای خرید بازیکن 
در این پنجره داریم، خونسرد هستم، خیلی خونســرد. ما در حال پیشرفت هستیم. حتی 
لغزش هایی که در دو هفته اخیر داشتیم هم بخشی از این پروسه پیشرفت است. من به ظرفیتی 
که تیمم دارد، ایمان دارم. فکر نمی کنم فقط به این دلیل که محرومیتمان برداشته شده است 
دیوانه وار خرید کنیم. ما همان طور که داریم رو به جلو حرکت می کنیم، می خواهیم تیممان را 

هم ارتقا دهیم و حواسمان به این هست که چطور و چگونه می توانیم تقویت شویم.«

امین غالم نژاد: هفته پانزدهــم لیگ برتر فوتبال 
کشــورمان عصر فردا با ســه دیدار مهــم برگزار 
می شــود که پیروز دو دیدار آن می تواند خود را به 
صدر برساند و برنده ســومین دیدار شانس رسیدن 
به جایــگاه دوم را خواهد داشــت. شــهرخودرو، 
ســپاهان دو تیمی هســتند که این موقعیت را تا 
پیش از بازی استقالل که شنبه برگزار می شود در 
اختیار دارند و با توجه به شرایط خاص آبی پوشان 
پایتخت، شــانس بزرگی در اختیار شــهرخودرو و 
سپاهان قرار گرفته اســت تا به قهرمانی نیم فصل 
نزدیک تر شــوند. فوالد خوزســتان نیز که با جواد 
نکونام فصل خوبی را سپری می کند فردا در مصاف 
با تراکتور بحران زده بهتریــن فرصت را در اختیار 
دارد که خود را به صدر جــدول نزدیک کند و در 
صورت نتیجه نگرفتن دیگــر مدعیان جایگاه دوم 
جدول را در اختیــار بگیرد. پنج دیــدار دیگر این 

هفته روز شنبه برگزار خواهد شد.

 دیداری برای فرار از ناکامی
شرایط شــهرخودرو و نســاجی در هفته های اخیر به 
نوعی شبیه هم است. آن ها در چند دیدار گذشته شان 
رنگ پیــروزی را ندیده اند یکی از دیدارهایشــان لغو 
شده اســت، در مصاف با اســتقالل هر دوباخته اند و 
مقابل سپاهان به نتیجه تساوی رســیده اند. نساجی 
برای فرار از انتهای جدول و شهرخودرو برای رسیدن 
به صدر جدول می جنگند. با این تفاســیر جدال فردا 
عصر این دو تیم در قائمشهر می تواند جذاب و دیدنی 

از کار درآید، به خصوص وقتی بدانیم ســرمربی سابق 
شهرخودرو هدایت نســاجی را بر عهده دارد که بدون 
شــک انگیزه های خاص خودش را برای شکست تیم 
سابقش خواهد داشت. هر چند نساجی ها هشت هفته 
است در لیگ رنگ پیروزی را ندیده اند تا عملکردشان 
مورد اعتراض هوادارانشان قرار گیرد و حاال در دیدار 
پایانی نیم فصل هم کار دشــواری مقابل شهرخودرو 
مدعی قهرمانی دارند و بدون تردید اگر در این مسابقه 
خانگی نیز نتوانند کاری از پیش ببرند و بازنده شوند، 
ممکن است انتقادات بیشــتری را مقابل خود ببینند 
ولی با این وجود آن ها امیدوار هستند عملکردی مثل 
دیدار با ســپاهان را در هفته پانزدهم داشــته باشند 
و نتیجه بگیرنــد. اما شــاگردان گل محمدی هم که 
دیدار پر حاشــیه ای را هفته گذشــته مقابل سپاهان 
برگزار کردند و به نوعی داور دو امتیاز مسلم را از آن ها 
گرفت، به قائمشهر سفر کرده اند تا با کسب سه امتیاز 
این بازی به ناکامی های چند هفته خود پایان دهند و 
از آن مهم تر کماکان در جمــع مدعیان بمانند. یحیی 
گل محمدی و شــاگردانش حاال به خوبــی می دانند 
رقابت در باالی جدول بسیار فشــرده شده است و از 
دســت دادن امتیاز هر بازی می تواند منجر به سقوط 

چند پله ای آن ها شود. 

جمعه 22 آذر 1398
نساجی مازندران - شهر خودرو ۱5:00

تراکتور - فوالد ۱5:30
سپاهان - پیکان ۱6:۴0

علــی عبداحد: امــروز تیم های مدعــی لیگ برتر 
باشگاه های کشور، یکی از روزهای داغ و پرهیجان نیم 
فصل دور رفت را در هفته دوازدهم پیگیری می کنند و 
این در حالی است که تیم های باالی جدول با توجه به 
تساوی امتیازات، توانسته اند با تفاضل گلی که دارند، 

مکان های جدول را تصاحب کنند.
پتروشیمی بندر امام با برد میلیمتری مقابل پاالیش 
نفت آبادان و حفظ صدر جــدول، در دیداری مهیج 
که گل بازی های امروز اســت در ســالن پرماجرای 
گرگانی ها، رودرروی شهرداری گرگان )دوم جدول( 
قرار می گیرد. تقابل مهران شــاهین طبع )سرمربی 
تیم ملی( و فرزاد کوهیان )مربــی تیم ملی( با توجه 
به شــناختی که از یکدیگــر دارند می توانــد زوایا و 
جذابیت های خاصی داشــته باشد. شهرداری گرگان 
یکی از بازیکنان کلیدی و ملی پوش )روزبه ارغوان( 
خود را به علت مصدومیت در اختیار ندارد. شیمیدر 
قم در دیداری نفســگیر در آبــادان میهمان پاالیش 
نفت است )این دو رقیب مدعی در ردیف های سوم و 

چهارم هستند(.
مهرام پایتخت نشین در مشهد به دیدار آویژه صنعت 
می رود. مهرامی های صاحب نام و تا دندان مســلح که 
تا اینجــای کار با وجود تمام بزرگانــی که دارند قافیه 
باخته اند! )صمد نیکخواه بهرامی، ارســالن کاظمی، 
آرمان زنگنه، حامد ســهراب نژاد، فرید اصالنی و...(، 
امروز مقابل آویژه ای های پرانگیزه بازی آسانی نخواهند 
داشت. سرجان ایوانوویچ سرمربی مشهدی ها به قدس 
گفت: مهرام یکــی از بهترین تیم های ایران اســت با 
بازیکنان بســیار خوب و مربی خیلی بزرگی که دارند، 

اما ما می خواهیم با آنان بجنگیم و آن ها را ســورپرایز 
کنیم. ما امیدواریم تماشاچیان زیادی برای تشویق به 
خانه بسکتبال مشهد بیایند. مصطفی هاشمی سرمربی 
مهرام پس از باخت مقابل شهرداری بندرعباس گفت: 
ما مشــکل دفاعی داریــم . این مشــکل از تمرینات 

شخصی من است که باید برطرف شود.
مهرامی ها بــا ۱8 امتیــاز در پنجــم و آویژه ای ها با 
۱7 امتیاز در ششــم جدول هســتند. یکــی دیگر از 
دیدارهای داغ امروز بین اکســون تهران و ذوب آهن 
اصفهان اســت. شــهرداری بندرعباس نیــز میزبان 
توفارقان آذرشهر است. یادآور می شود دیدار مهرام و 
آویژه صنعت مشهد امروز ساعت ۱7 از مرکز سیمای 

خراسان رضوی پخش می شود.

برنامه هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال 
پنجشنبه 98/9/21

پاالیش نفت آبادان- شیمیدر قم 
شهرداری گرگان- پتروشیمی بندر امام 

ذوب آهن اصفهان- اکسون تهران 
شهرداری بندرعباس- توفارقان آذرشهر 

رعد پدافند شهرکرد- شورا و شهرداری قزوین 
نیروی زمینی- صنعت مس کرمان 
آویژه صنعت پارسا مشهد- مهرام 

روز نخست هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال کشور

فرصت بازگشت به صدر برای مدعیان
لیگ برتر بسکتبال در یک روز داغ

مهرام در پِرس پارسا

ورزش:جواد زرینچه با حضور در برنامه سالم صبح بخیر 
درباره حاشــیه های این روزهای اســتقالل به صحبت 

پرداخت.
وی گفت: یکی از مشکالت و مهم ترین مشکل ما همین 
دغدغه مالی است. کاپیتان تیم ما ۱0 درصد یا 7 درصد 
پول گرفته اســت. برخی هــا اصال پول نگرفتنــد. البته 
بازیکنانی که امســال جدید آمدند، شاید 30 درصد هم 
گرفته باشــند، اما بازیکنانی مثل وریا، روزبه، فرشــید و 
سیدحسین باید پارسال تسویه می کردند. آن ها امسال 
هم ۱0 تا ۱5 درصد گرفتند. همیشه گرفتار این داستان 
هســتیم. باالخره باید مشــخص شود این اســتقالل یا 

پرسپولیس را می خواهیم.
وی ادامه داد: مشکالت اســتراماچونی از زمان ورودش 
بوده تا زمانی که تیم را ترک کرده اســت. استراماچونی 

شاید نمی دانسته ایران تحریم اســت، اما مدیران ما که 
می دانســتند و نباید با احساسات هواداران بازی می شد. 
مسئوالن باید جلوتر حرکت می کردند تا به این مشکالت 
نخوریم. من درباره قرارداد استراماچونی اطالعاتی ندارم 

و نمی توانم حرفی بزنم. 
زرینچه در پایــان گفت: اگر طلــب پروپئیچ پرداخت 
نمی شد، همین چند روز قبل اســتقالل قطعاً به لیگ 
دسته دوم سقوط می کرد! باالخره خوشــبختانه فیفا 
از روی طلبی که استقالل داشــت، پول این بازیکن را 
دادند. من کم و بیش ســلطانی فر را می شناســم. آدم 
خوبی است و دوست دارد ورزش کشور پیشرفت کند؛ 
به ویژه این دوتیم اســتقالل و پرسپولیس. با این حال 
باید کمک به اســتقالل خیلی زودتر و قــوی تر اتفاق 

می افتاد.

زرینچه: ممکن بود استقالل به دسته دو برود!

ضد  حمله

تأیید ورزشگاه امام رضا )ع(برای لیگ قهرمانان
ورزش: تیم شهرخودرو به عنوان یکی از نمایندگان کشورمان در لیگ قهرمانان 
آسیا حضور دارد و این تیم باید در مرحله پلی آف حاضر شود. در جلسه ای که 
نمایندگان باشگاه شهر خودرو پس از مراسم قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا 
برگزار کردند، ورزشگاه امام رضا به عنوان زمین خانگی تیم شهر خودرو مورد 

تأیید قرار گرفت.

هفته بیستم لیگ برتر فوتسال
سفر فرش آرا به بندرعباس به امید صعود

ورزش: هفته بیستم لیگ برتر فوتســال از فردا آغاز می شــود و در یکی از 
حساس ترین  دیدارهای این هفته مس سونگون میهمان حفاری اهواز است. 
فرش آرای مشهد هم در بندرعباس باید به مصاف آذرخش برود و امیدوار است 
با پیروزی در این دیدار و توقف ستارگان ورامین مقابل مقاومت البرز دوباره به 

رده سوم جدول بازگردد.
برنامه های بازی ها 

پنجشنبه 21 آذر
ارژن شیراز - اهورا بهبان

محمد سیمای قم - سنج ایچ ساوه
جمعه 22 آذر

حفاری اهواز - مس سونگون
شاهین کرمانشاه - گیتی پسند اصفهان

هایپر شاهین شهر - شهروند ساری
آذرخش بندرعباس- فرش آرای مشهد

مقاومت البرز - ستارگان ورامین

 AFC اقدام عجیب دیگر از سوی
شیخ سلمان با حضور در قطر 

جایزه مرد سال آسیا را تقدیم کرد!
ورزش: اکرم عفیف، مهاجم تیم ملی قطر و عضو باشگاه السد هفته گذشته 
در رقابت با علیرضا بیرانوند، دروازه بان تیم ملی کشورمان در کسب جایزه 
بهترین بازیکن سال 20۱9 آسیا به برتری رسیده بود. عفیف به خاطر بازی 
قطر در مسابقات کشورهای عربی در مراسم بهترین های سال آسیا حضور 
پیدا نکرد و در اقدامی بی سابقه AFC این جایزه را به فرد غایب اهدا کرد. در 
قانون AFC باید فرد برنده در مراسم حاضر شود در غیر این صورت، جایزه 
به نامزد دیگر اهدا می شود. شیخ سلمان، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا 
در اقدامی عجیب دیگر به دوحه سفر کرد تا شخصاً جایزه بهترین بازیکن 

سال آسیا را به مهاجم قطری تقدیم کند.

بازگشت مترجم استرا بازیکنان را خوشحال کرد 
ورزش: پس از جدایی استراماچونی و اعضای کادرفنی اش از استقالل تمرین این 
تیم در دو روز گذشته بدون حضور سرمربی برگزار شده است و بازیکنان خودشان 
اجرای تمرین را برعهده دارند. نکته جالب توجه تمرین دیروز استقالل حضور 
یوسف دانشیار مترجم استراماچونی بود. وی که پس از رفتن استراماچونی از ایران 
در تمرینات استقالل حضور نداشت دیروز در محل تمرین آفتابی شد. حضور او 

در مجموعه تهرانسرسبب خوشحالی بازیکنان شد.

کرار: به ایران برمی گردم
ورزش: فدراســیون فوتبال عراق روز گذشته اعالم کرد که لیگ فوتبال این 
کشور به خاطر شرایط ناامن تا اطالع ثانوی تعطیل است. کرار جاسم، هافبک 
سابق استقالل و صنعت نفت آبادان در مصاحبه با شبکه »کووره« عراق درباره این 
بحران گفت: اگر لیگ عراق تعطیل باقی بماند و بازی ها از سرگرفته نشود، از اینجا 
می روم. لیگ ایران یکی از بهترین لیگ های آسیاست و من سابقه زیادی در این 
لیگ دارم. چند پیشنهاد از ایران به من رسیده و در صورت ادامه این شرایط به 

لیگ ایران برمی گردم.

ثبت رکورد عجیب آزمون برای فوتبال روسیه 
در لیگ قهرمانان اروپا

ورزش: به نقل از Sportbox روسیه، سردار آزمون نخستین مهاجم 
یک تیم روسی است که در لیگ قهرمانان اروپا گل به خودی زد. گل این 
مهاجم تیم زنیت ســن پترزبورگ در بازی بامداد دیروز برابر بنفیکای 
پرتغال منجر به ثبت نتیجه 3 بر صفر برای میزبان پرتغالی شد. براساس 
این گزارش، تیم های روسی پیش از این بازی تاکنون هشت گل به خودی 
در لیگ قهرمانان اروپا ثبت کردند که هفت گل سهم مدافعان بود و یک 
گل نیز توسط ریفاتا، هافبک تیم لوکوموتیو مسکو برابر تیم بایرن مونیخ 
در ماه نوامبر زده شد. اکنون ســردار آزمون نخستین مهاجم یک تیم 

روسی است که در لیگ قهرمانان اروپا گل به خودی زد.

منهای فوتبال

هفته پانزدهم لیگ برتر ایران
سپاهان - پیکان

   جمعه 22 آذر - ساعت: 16:40 از شبکه ورزش

هفته پانزدهم  لیگ برتر ایران
نساجی - شهر خودرو

 جمعه 22 آذر - ساعت: 15:00 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

با برگزاری مسابقات کشتی پهلوانی
معرفی پهلوان سال کشور 

در حاشیه رقابت های جام تختی
ورزش: مســابقات کشــتی پهلوانی در ســنگین وزن همزمان با 
رقابت هــای بین المللی کشــتی آزاد جام تختی برگزار می شــود. 
رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی روزهای ۱8 تا 20 دی 

ماه در شهر کرمانشاه برگزار می شود.
با همکاری فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای، همزمان با برگزاری این 
مسابقات، رقابت های کشتی پهلوانی وزن ۱00+ کیلوگرم با حضور 

کشتی گیران داخلی و خارجی برگزار خواهد شد.
 برگزاری مســابقات پهلوانی جام تختی نیــز در برنامه رقابت های 
بین المللی کشتی آزاد جام تختی و تقویم سال 2020 اتحادیه جهانی 

کشتی قرار گرفته است.

واکنش علی حسینی به خداحافظی اش؛ 
دیگر انگیزه نداشتم

ورزش: وزنه بردار فوق سنگین پیشین تیم ملی گفت: وقتی المپیک 
را از دســت دادم دیگر انگیزه ای برای حضور در مسابقات نداشتم و 

ترجیح دادم خداحافظی کنم.
سعید علی حسینی در پاسخ به این پرسش که لحظه ای تصمیم به 
خداحافظی گرفت یا روی آن فکر کرد، گفت: من هشت سال منتظر 
بودم که دوباره به وزنه برداری برگردم و بــه المپیک بروم اما وقتی 
المپیک را از دست دادم، ترجیح دادم از رده ملی  کناره گیری کنم. 
امیدوارم جوانانی که دارند تالش می کنند بتوانند پرچم ایران را به 

اهتزاز درآورند.

ایران، میزبان مسابقات 
تنیس زیر 14 سال آسیا

ورزش: احمد نامنی، سرپرســت فدراســیون تنیس گفت: با اعالم 
کنفدراسیون تنیس آســیا ATF، جمهوری اسالمی ایران میزبان 
مسابقات بین المللی سطح A زیر ۱۴ سال آسیا در سال 2020 در 

بخش پسران و دختران شده است.
 سرپرست فدراسیون با بیان اینکه مسابقات سطح A باالترین سطح 
مسابقات نوجوانان کنفدراسیون تنیس آسیاست، اظهار کرد: قهرمان 
این رقابت ها ۱200 امتیاز در رده بندی آسیایی کسب خواهد کرد 
و میزبانی مسابقات بین المللی سطح A نوجوانان آسیا فرصت بسیار 
ارزشمندی برای نوجوانان کشــورمان خواهد بود تا با بازیکنان برتر 

آسیایی به رقابت بپردازند.

تعداد تیم ها از هشت به 6 کاهش یافت
تیم ستارگان در جام جهانی کشتی

ورزش: جلسه کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی درسوئیس 
برگزار شــد و مقرر شــد که رقابت های جام جهانی از هشــت 
تیم به 6 تیم کاهــش یابد و این مســابقات با حضــور پنج تیم 
برتر رقابت های جهانی آن ســال و همچنین یــک تیم به عنوان 
ستارگان با حضور قهرمانانی که کشــورهای آن ها جزء پنج تیم 
برتر قــرار نگرفتند، برگزار شــود. نناد اللوویــچ رئیس اتحادیه 
جهانی کشــتی در این باره گفت: اضافه شــدن تیم ستارگان در 
این مسابقات بی نظیر اســت. ما کاماًل انتظار داریم نحوه جدید 
برگزاری رقابت های جام جهانی مــورد عالقه و توجه طرفداران 
کشتی در جهان قرار گیرد و از تأثیرگذاری آن ها در این رویداد 

هیجان زده هستیم.

مزایده مال منقول پرونده 9704116
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه فوق ش��عبه دوم اجرا ثبت مش��هد خانم س��میرا آرسته نام 
پدر: غالمحس��ین تاریخ تولد: 1364/8/23 ش��ماره ملی: 0944646166 ش��ماره شناسنامه: 
2877 به اس��تناد س��ند نکاحیه به ش��ماره 1125- 1394/8/20 دفترخانه ازدواج 83 مشهد 
تع��داد 14 ش��اخه گل رز از جنس طال که هر ش��اخه گل ب��ه وزن 100 گرم طالی 24 عیار 
میباش��د اجرائیه ای تحت کالسه 9704116 علیه ورثه مرحوم آقای مهدی فدائی ایدلو )زهرا 
و مری��م و محبوبه و فاطمه و فره��اد و اکرم فدائی ایدلو( صادر نموده که پس از ابالغ اجرائیه 
در مورخه 1397/7/3 اجرائیه از طریق روزنامه آگهی و صحت ابالغ گواهی ش��ده اس��ت و بنا 
به درخواست بستانکار وارده بشماره 24608- 1397/7/9- نسبت به بازداشت خودرو سواری 
پراید به شماره انتظامی 77 د 569 ایران 74 به نام مرحوم مهدی فدائی ایدلو فرزند اکبر در 
قبال 100 گرم طالی 24 عیار اقدام و به موجب گزارش کارش��ناس رس��می به شماره وارده 
34931- 1397/9/3 خودرو س��واری پراید جی ال ایکس آی به ش��ماره انتظامی فوق شماره 
شاسی 1412286620534S شماره موتور 2161679 مدل 1386 رنگ نقره ای نوع سوخت 
بنزینی گاز دو گانه کارخانه وضعیت بیمه نامش��خص وضعین فنی نظر به عدم وجود س��وئیچ 
خودرو به منظور روش��ن کردن خودرو و تس��ت عملیاتی آن وضعیت فنی خودرو نامش��خص 
میباش��د وضعیت ظاهری رنگ دارد خوردگی گلگیر جلو چپ شکستگی رویه سپر عقب چپ 
خوردگی و دفرمگی گلگیر عقب راس��ت شکستگی طلق خطر عقب راست و با عنایت به مدل 
خودرو وضعیت ظاهری اتاق متوس��ط میباش��د صندلی راننده نیاز به بار گیری و روکش دارد 
الس��تیکها جلو و عقب با عمر تقریبی پنجاه درصد میباش��د با توجه به توضیحات فوق ارزش 

خودرو به مبلغ 138/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.
با توجه به گزارش مأمور اجرا به ش��ماره وارده 36990- 1397/9/14 و نتیجه کارش��ناس و 
نماینده دادس��تان عمومی و انقالب مشهد خودرو مذکور در زمان بازدید مشهد خیابان عدل 
خمینی 65- بین فروزنده 4 و 6- پالک 32 نزد حافظ اموال آقای سید حمیدرضا عطاری به 
ش��ماره ملی 2269372093 فرزند س��یدمحمد متوقف می باشد و با توجه به قطعیت ارزیابی 
مزایده در روز یک ش��نبه مورخه 1398/11/13 از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر جلسه مزایده 
اتومبیل مذکور در آدرس مش��هد امام خمینی 28 اداره اجرا ش��عبه دوم اجرای ثبت مش��هد 
از مبلغ پایه 138/000/000 ریال ش��روع و به باالترین قیمتی که خریدار داش��ته باش��د نقداً 
فروخته خواهد ش��د ضمناً مبلغ 6/900/000 ریال نیم عشر دولتی و مبلغ 8/280/000 ریال 
حق مزایده میباشد و طبق ماده 121 آئین نامه اجرا هزینه های قانونی طبق مقررات از خریدار 
وصول خواهد ش��د. همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رس��می در 

ساعت تعیین شده برگزار میگردد. آ- 9811539 م.الف 340
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9806281
بدین وسیله به ورثه مرحوم غالم محمد دهقان آقایان و خانم ها:

حس��ن دهقان نام پدر: غالم محمد تاریخ تولد: 1361/08/07 ش��ماره ملی: 0939944138 
شماره شناسنامه: 3537

- محمد دهقان نام پدر: غالم محمد تاریخ تولد: 1368/08/15 ش��ماره ملی: 0920471404 
شماره شناسنامه: 0920471404

- مرضیه دهقان نام پدر: غالم محمد تاریخ تولد: 1363/08/16 شماره ملی: 0943133122 
شماره شناسنامه: 7384

- س��مانه دهقان نام پدر: غالم محمد تاریخ تولد: 1369/03/12 شماره ملی: 0920814115 
شماره شناسنامه: 0920814115

- امیرهوش��نگ دهق��ان ن��ام پدر: غ��الم محمد تاری��خ تول��د: 1357/01/01 ش��ماره ملی: 
0941894932 شماره شناسنامه: 497

- راضیه دهقان نام پدر: غالم محمد تاریخ تولد: 1356/01/01 ش��ماره ملی: 0849688639 
شماره شناسنامه: 1

- طیبه دهقان نام پدر: غالم محمد تاریخ تولد: 1349/10/18 ش��ماره ملی: 0848594185 
شماره شناسنامه: 770

- احسان دهقان نام پدر: غالم محمد تاریخ تولد: 1367/02/29 شماره ملی: 0946420904 
شماره شناسنامه:  16389

- س��میرا دهقان نام پدر: غالم محمد تاریخ تولد: 1364/03/27 شماره ملی: 0945065612 
شماره شناسنامه: 3560

- فاطمه دهقان نام پدر: غالم محمد تاریخ تولد: 1353/06/10 ش��ماره ملی: 0848758773 
شماره شناسنامه: 374

- زه��ره دهقان نام پدر: غالم محمد تاریخ تولد: 1357/06/12 ش��ماره ملی: 0943361540 
شماره شناسنامه: 1087

- علیرضا دهقان نام پدر: غالم محمد تاریخ تولد: 1358/05/14 شماره ملی: 0933319274 
شماره شناسنامه: 95621

- بهارفاطمه دهقان نام پدر: غالم محمد تاریخ تولد: 1361/01/03 شماره ملی: 0941013065 
شماره شناسنامه: 568

- اک��رم دهقان نام پدر: غالم محمد تاریخ تولد: 1359/10/01 ش��ماره ملی: 0942908317 
شماره شناسنامه: 2475

- ثن��ا دهقان نام پدر: غ��الم محمد تاریخ تولد: 1362/08/13 ش��ماره ملی: 0938136739 
شماره شناسنامه: 2898

- حمید دهقان نام پدر: غالم محمد تاریخ تولد: 1360/06/01 ش��ماره ملی: 0938051989 

شماره شناسنامه: 2409
- زهرا سلیمانی راد نام پدر: حسنعلی تاریخ تولد: 1331/05/02 شماره ملی: 6519774626 

شماره شناسنامه: 3
- میترا دهقان نام پدر: غالم محمد تاریخ تولد: 1347/03/01 ش��ماره ملی: 0849672317 

شماره شناسنامه: 2
- مجید دهقان نام پدر: غالم محمد تاریخ تولد: 1358/04/20 ش��ماره ملی: 0941432084 

شماره شناسنامه: 395
- حسین دهقان نام پدر: غالم محمد تاریخ تولد: 1377/04/22 شماره ملی: 0924487445 

شماره شناسنامه: 0924487445
ابالغ می ش��ود که خانم صاحبه موسوی نام پدر: عباس جهت وصول مبلغ 1/000/000 ریال 
)یک میلیون ریال( معادل مبلغ 159/293/461 ریال )محاس��به بر اس��اس شاخص فوت( به 
اس��تناد مهریه مندرج در س��ند ازدواج شماره 1008، تاریخ س��ند: 1368/01/14، دفترخانه 
ازدواج 32 ش��هر مش��هد ا. علیه مورث ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه 
9806281 در این اداره تش��کیل ش��ده و طبق گزارش های مأمور پست، محل اقامت شما 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 کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی 

خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ- 9811540 م.الف 341
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9604821 و 9604822
بانک پاسارگاد به استناد اسناد رهنی شماره 169140 مورخ 89/10/26 و شماره 180650 مورخ 
91/11/16 و شماره 183443- 92/05/23 دفترخانه 70 مشهد علیه آقای محمدعلی مظاهری 
حبیب��ی فرزند محمدمهدی به ش��ماره ملی 0933407203 بعن��وان )راهن و بدهکار( جمعاً در 
قب��ال مبل��غ 2/777/707/280 ریال )دو میلیارد و هفتص��د و هفتاد و هفت میلیون و هفتصد و 
هفت هزار و دویست و هشتاد ریال( صادر نموده که پس از ابالغ اجراییه در تاریخ 96/11/02 و 
تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده شش دانگ پالک ثبتی 14356 فرعی از 233 اصلی 
مفروز و مجزی از 3163 فرعی از اصلی مذکور بخش 9 مشهد )شش دانگ پالک ثبتی چهارده 
هزار و س��یصد و پنجاه و ش��ش فرعی از دویست و سی و س��ه اصلی مفروز و مجزی از سه هزار 
و یکصد و ش��صت و س��ه فرعی از اصلی مذکور بخش نه مشهد( به مساحت یکصد و شصت و نه 
ممیز پنجاه و شش )169/56( مترمربع به آدرس مشهد- احمدآباد- خیابان ابوذر غفاری 6 پالک 
78 طبقه سوم شرقی به مبلغ سیزده میلیارد و هشتصد میلیون ریال )13/800/000/000 ریال( 
ارزیابی و قطعیت یافته که حدود و مشخصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش کارشناس در 

روز ارزیابی بشماره وارده 10921- 97/08/09 به این شرح می باشد:

مطابق با مندرجات تصاویر اس��ناد و مدارک ابرازی ملک ارائه شده عبارت است از ششدانگ اعیان یک 
دستگاه آپارتمان به مساحت 169/56 مترمربع واقع در ضلع شرقی طبقه سوم، از یک باب ساختمان 4 
طبقه و 5 واحدی که با اسکلت ساختمانی فلزی و نمای سنگ و مجهز به آسانسور احداث شده و دارای 
س��ه باب اتاق و هال و پذیرایی با مصالح کف س��رامیک و موکت و آش��پزخانه اپن با کابینت MDF و 
سیستم سرمایشی کولر آبی و گازی و گرمایش پکیج و رادیاتور و امتیازات و انشعابات آب و برق و گاز و 
حق استفاده از انباری اشتراکی و مجموعه ورزشی شامل استخر و سونا و جکوزی به مساحت 158/96 
مترمربع و پایانکار شهرداری به شماره 1/51675 مورخ 88/02/17 شهرداری منطقه 1 مشهد می باشد 
و عرصه پالک وقفی است. ارزیابی با فرض عدم بدهی این ملک به کلیه مراجع ذیصالح تهیه شده است. 
در حال حاضر ارزش شش��دانگ آپارتمان مارالبیان فارغ از دیون و بدهی های محتملی که ممکن است 
به اشخاص حقیقی و حقوقی داشته باشد و با توجه به کلیه سوابق، جوانب امر، موقعیت مکانی، حدود 
اربعه، شکل هندسی، ممر دسترسی، تراکم و کاربری و سایر عوامل مؤثر در قیمت گذاری و بررسی های 
میدان��ی با امتیازات و انش��عابات منصوبه و در وضع موجود به مبل��غ 13/800/000/000 ریال ارزیابی 
گردید. ضمناً برابر گزارش کارشناس بشماره وارده 9035- 98/07/15 ملک موصوف با حدود اجمالی 
مطابقت داش��ته و حس��ب تحقیق بعمل آمده آپارتمان در تصرف مدیون می باش��د. همچنین حدود و 

مشخصات برابر استعالم دفتر امالک بشماره وارده 8953- 97/07/09 به شرح ذیل است:
ش��ماالً: دیوار و پنجره به فضای خیابان ش��رقاً: در 5 قسمت اول دیوار به فضای کوچه بن بست 
دوم الی چهارم دیوار و دریچه به کانال کولر جنوباً: دیوار و پنجره و الیه تراس به فضای حیاط 
غرباً: در 19 قسمت اول الی سوم و ششم الی نهم و سیزدهم و بیستم دیوار اشتراکی با آپارتمان 
مجاور غربی و چهارم و پنجم دیوار و دریچه به کانال کولر و دهم الی دوازدهم درب و دیوار به 

سرویس پله و آسانسور و هیجدهم و نوزدهم دیوار و دریچه به کانال کولر.
مل��ک موص��وف برابرنام��ه ش��ماره 139885606266003900- 98/09/11 وارده بش��ماره 
11297- 98/09/11 دفتر امالک بازداش��تی دارای س��ه فقره بازداشتی می باشد. مزایده پالک 
ثبتی فوق الذکر از مبلغ س��یزده میلیارد و هشتصد میلیون ریال )13/800/000/000 ریال( در 
روز ش��نبه مورخ 1398/10/14 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل شعبه اول اداره اجرای اسناد 
رس��می مشهد واقع در مشهد خیابان پاسداران نبش پاس��داران 3/1 اداره اجرای اسناد رسمی 
مشهد شعبه رهنی 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 اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 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 مزایده مس��ترد خواهد ش��د به عهده برنده مزایده می باشد، نیم عشر و حق 
مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد 
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آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9800003
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 9800003 مطروحه ش��عبه دوم اجرای ثبت مش��هد خانم 
زری ش��مس نام پدر: ابوتراب تاریخ تولد: 1354/01/11 شماره ملی: 1060372894 شماره 
شناس��نامه: 38370 باستناد سند ازدواج: شماره س��ند: 14495، تاریخ سند: 1393/12/19 
تنظیمی دفترخانه ازدواج ش��ماره 20 ش��هر مشهد استان خراسان رضوی جهت وصول تعداد 
72 عدد سکه تمام بهار آزادی علیه آقای اسماعیل باقری اطهر نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 
1339/03/09 ش��ماره ملی: 0925601624 شماره شناسنامه: 0925601624 اجرائیه ای به 
کالسه فوق صادر که پس از ابالغ اجراییه مورخ 1398/1/7 حسب درخواست بستانکار وارده 
به شماره 1253- 1398/01/18 شش دانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 17414 فرعی از 182 
اصلی بخش 10 مشهد ملکی آقای اسماعیل باقری اطهر بازداشت که برابر گزارش کارشناس 
رسمی دادگستری وارده بشماره 18758- 1398/4/18 پالک ثبتی فوق واقع در مشهد بلوار 
دانشجو، دانشجو 26- دور میدان فضای سبز- شمال غربی میدان- پالک 57 بازدید و معاینه 

محلی به عمل آمد و نظریه کارشناسی به شرح ذیل به استحضار می رساند:
پالک ثبتی ش��ماره 17414 فرعی از 1973 فرعی از 2 فرعی از 182 اصلی بخش ده مش��هد 

مساحت عرصه زمین: 127/50 مترمربع
کدنوس��ازی مل��ک: 0-0-0-14-139-6-11 طرح خازنی منطقه 1 کاربری مجاز مس��کونی 

تراکم کم
حدود اربعه: ش��ماالً به طول 17 متر دیوار به دیوار منزل برادران/ ش��رقاً فاقد حد است/ جنوباً 
ب��ه طول 22/60 متر درب و دیوار به فضای س��بز/ غرباً به ط��ول 15 متر دیوار به دیوار منزل 

آقای کریمی
پروانه ساختمان به شماره 11/24175 مورخ 1383/02/29- فاقد پایانکار

ارزیابی مورد نظر شش��دانگ یک باب منزل اس��ت در یک ساختمانی دو طبقه )همکف شامل 
یک واحد تجاری به مساحت 12 مترمربع و بقیه زمین پیلوت به صورت انباری و پارکینگ و 
طبقه اول یک واحد مس��کونی به مساحت حدود 65 مترمربع(. ساختمان قدیمی ساز بوده و 
100 درصد س��طح زمین را در همکف اش��غال کرده است و فاقد حیاط و فاقد پایانکار است و 
آپارتمان طبقه اول یک خوابه بوده با مشخصات ذیل: کابینت فلزی- پنجره ها فلزی- سرمایش 
کولر آبی- گرمایش بخاری- با انش��عابات آب و گاز مش��ترک با تجاری و برق مجزا- اس��کلت 
فلزی- س��قف طاق ضربی- فاقد نما- راه پله به پش��ت بام طبقه اول راه ندارد. س��اختمان در 

تصرف مالک بوده و مغازه تجاری به رهن و اجاره به مستأجر واگذار شده است.
ب��ا توج��ه به موقعیت مکانی و ابعاد و بر ملک و عرض معبر و ش��رایط زمانی )وضعیت کنونی 
ب��ازار( و ب��ا در نظر گرفتن جمی��ع عوامل مؤث��ر در ارزش موضوع و ف��ارغ از هرگونه دیونی 
که ممکن اس��ت داشته باش��د ارزش شش��دانگ عرصه و اعیان پالک فوق با احتساب امتیاز 
تجاری آن به نظر و تش��خیص اینجانب مبلغ 12/000/000/000 ریال معادل یک میلیارد و 
دویس��ت میلیون تومان تعیین و پیش��نهاد میگردد. طبق گزارش مأمور اجرا وارده به شماره 
18267- 1398/4/17 در زم��ان ارزیاب��ی مل��ک در تصرف مدیون و مغ��ازه و انباری نیز در 
تصرف مس��تأجر میباش��د. با توجه به گزارش مأمور اجرا به ش��ماره 33717- 1398/06/31 
یک باب انباری از تاریخ 1398/06/07 لغایت 1398/12/07 ماهانه سیصد هزار تومان و یک 
ب��اب میوه فروش��ی از تاریخ 1397/10/20 لغایت 1398/10/20 ب��ه مبلغ دو میلیون رهن و 
ماهانه هش��تاد هزار تومان اجاره و یک باب مغازه تعمیرات کفش بدون قرارداد ماهانه سیصد 
هزار تومان به مس��تأجر واگذار گردیده است. حدود اجمالی با تصویر سند مطابقت دارد. برابر 
اس��تعالم جریان ثبتی وارده بش��ماره 27254- 1398/5/30 بازداشتی دیگری ندارد و ملک 

ثبت شده می باشد.
حال با توجه به مطالبات بس��تانکار بر اساس نامه وارده شماره 26210- 1398/05/23 مأمور 
محترم اجرا به مقدار 164 س��هم مش��اع از 600 س��هم شش��دانگ پالک ثبتی در قبال مبلغ 
3/280/000/000 ری��ال مزایده خواهد ش��د ضمناً مبل��غ 131/200/000 ریال حق مزایده 
و نیم عش��ر به مبلغ 164/000/000 ریال میباش��د که طبق تبصره ماده 121 آئین نامه اجرا 
بعهده برنده مزایده می باش��د و مزایده بمقدار 164 س��هم مشاع از 600 سهم ششدانگ پالک 
ثبتی از مبلغ 3/280/000/000 ریال از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز سه شنبه مورخه 
1398/10/17 در محل ش��عبه دوم اجرا ش��روع و به باالترین قیمت که خریدار داش��ته باشد 
فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهیهای مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و یا 
حق اش��تراک و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات 
وصول خواهد ش��د همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رس��می در 
س��اعت تعیین ش��ده برگزار میگردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی 28، خیابان ثبت 

اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای ثبت برگزار میگردد.
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»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای غالم حیدر کیانی باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت 
دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت 
شش��دانگ اعیان یکباب منزل به ش��ماره پالک 39954 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد 
که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، 
معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 279029 دفتر 1599 صفحه 104 بنام آقای 
غالم حیدر کیانی ثبت و س��ند به ش��ماره چاپی 891671 الف 88 صادر گردیده است. دفتر 

امالک بیش از این حکایتی ندارد.......
لذا به اس��تناد ماده 120 اصالحی قانون ثب��ت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس 
نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود میباشد، 
بایس��تی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل س��ند 
مالکیت یا س��ند معامله رس��می به این اداره تس��لیم نماید. بدیهی اس��ت در صورت عدم وصول 
اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به 
صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ- 9811545 م.الف 344

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علیرضا لعلی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظ��ر به اینکه آقای مجتب��ی احمدی برابر نامه ش��ماره 80/98/18993 م��ورخ 1398/07/06 از 
طرف شهرداری ثامن و برابر وکالتنامه شماره 171199 مورخ 1391/07/29 دفترخانه 47 مشهد 
بوکالت از طرف آقای ماش��االه خان جالئیان اکبرنیا باس��تناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم 
تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت دوم به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند 
مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه و دو دربند دکان به شماره پالک 1254 الی 1257 
و 3954 اصلی بخش دو مش��هد که متعلق به نامبرده میباش��د به علت سهل انگاری مفقود گردیده 
اس��ت. با بررس��ی دفتر امالک، معلوم ش��د مالکیت نامبرده در ذیل ش��ماره ثبت 3529 دفتر 35 
صفحه 178 بنام آقای ماشااله خان جالئیان اکبرنیا ثبت و سند المثنی نوبت اول به شماره چاپی 

485393 الف 90 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد......
ل��ذا به اس��تناد ماده 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 انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل س��ند 
مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض 
در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ- 9811546 م.الف 345
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علیرضا لعلی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای عبدالخضر دلی باس��تناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت 
دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت 
شش��دانگ اعیان یکباب آپارتمان به شماره پالک 3581 فرعی از 1684 فرعی از 227 اصلی 
بخش 9 مش��هد که متعلق به نامبرده میباش��د به علت س��هل انگاری مفقود گردیده اس��ت. 
با بررس��ی دفتر امالک، معلوم ش��د شش��دانگ مالکیت نامبرده در ذیل ش��ماره دفتر امالک 
الکترونیک 139520306003025176 ثبت و سند به شماره چاپی 800824 الف 93 صادر 

گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد........
لذا به اس��تناد ماده 120 اصالحی قانون ثب��ت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس 
نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود میباشد، 
بایس��تی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل س��ند 
مالکیت یا س��ند معامله رس��می به این اداره تس��لیم نماید. بدیهی اس��ت در صورت عدم وصول 
اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به 
صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ- 9811547 م.الف 346

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علیرضا لعلی

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی/ برابر رای شماره 139860308001003143 � 1398/08/29 
هیات اول / دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند 
رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم کوثر پیگداری فرزندحس��ین بشماره شناس��نامه 36111261041 نسبت به ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 98/36متر مربع قسمتی از پالک 2942  -اصلی بخش یک بیرجند 
از مح��ل مالکیت زین العابدین زینلی محرز گردیده اس��ت . لذا به 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 دوماه 
اعتراض خود رابه 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 اس��ت در صورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9810748
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/09/05    تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/09/21

علی فضلی /  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

امیرمحمد سلطان پور: گاهی یــک باشگاه پس از اخراج 
سرمربی خود دچار کمبود گزینه برای جانشینی او می شود، 
اما حاال یک چهره سرشناس در درسترس است که می تواند 

هر باشگاهی را به سمت خود جذب کند.

صعود و اخراج
کارلو آنچلوتی ســاعاتی پس از پیــروزی تیمش ناپولی 
مقابل خنک در لیگ قهرمانان اروپــا و صعود به همراه 
این تیم به مرحله حذفی، از سمت خود به شکلی عجیب 
اخراج شــد. باشــگاه ایتالیایی در بیانیه خود از احترام 
و دوســتی بین ناپولی، اورلیــو دی لورنتیــس )مالک 
باشگاه( و کارلتو گفته اما همه می دانند نتایج نه چندان 
چشــمگیر در ســری آ و از آن مهم تر عــدم هم صدایی 
آنچلوتی با مسئوالن باشــگاه در جریان حواشی تحصن 
و جریمه هایــی که برای برخــی از بازیکنان این تیم در 
چند هفته گذشــته پیش آمــد اصلی تریــن دلیل این 

اخراج است.

آرسنال و اورتون در حد او هستند؟
باشگاه آرســنال یکی از عالقه مندان به او برای جاشینی 
یونای امری اســت که حدود دو هفته پیش اخراج شــد. 
فردی لیونبرگ بازیکن اســبق این تیم بــه عنوان مربی 
موقت در حال فعالیت اســت و به جز پیروزی روز دوشنبه 
مقابل وســت هام در دو دیــدار دیگر یک مســاوی و یک 
شکست بد را رقم زده تا مسئوالن باشگاه به او برای فعالیت 
دائم اعتماد نداشــته باشــند. اورتون و مالــک میلیاردر 
ایرانی آن فرهاد مشــیری نیز یکی دیگر از عالقه مندان به 
سرمربی 60 ساله است. آن ها نیز هنوز مدت زیادی نیست 
که پس از نتایج ضعیف مارکو سیلوا او را اخراج کرده و کار 

را به صورت موقت به دانکن فرگوسن سپردند. فرگوسن 
در نخســتین بازی خود یک پیروزی شــیرین 3بریک 
را مقابل چلســی بدســت آورد اما با در دسترس بودن 
یکی از پــر افتخارترین مربیان تاریخ جهان، مســئوالن 
اورتون مذاکره را با وی آغاز کرده اند. کارنامه آنچلوتی با 
تیم هایی مثل یوونتوس، آث میالن رئال مادرید و حتی 
چلسی آن قدر پربار است که مسئوالن توپچی ها به نظر از 
عالقه مندی اولیه خود برای انتخاب یک سرمربی جوان 
برای نشستن روی نیمکت آرســنال دست کشیده اند و 
آن ها نیز مذاکره را با او آغاز کرده اند. کارلتو ســه عنوان 
قهرمانی اروپا در اختیار دارد و حــدود یک دهه قبل به 

مدت دو فصل هدایت شــیرهای لندن را به عهده داشته 
که در فصل 2009/۱0 دوگانه قهرمانی لیگ برتر و جام 
حذفی را بــرای آن ها به ارمغــان آورد. آنچلوتی بارها از 
عالقه خود برای بازگشــت به لیگ برتر انگلیس گفته اما 
برخی کارشناسان اعالم کرده اند که باشگاه هایی در حد 
و اندازه های اورتون و حتی آرسنال جذابیت زیادی برای 

آنچلوتی ندارند.

شاید آرتتا ناجی توپچی ها شود
به همین دلیل قرمزپوشــان لندنی بــا گزینه های دیگر 
خود نیز مشغول مذاکره هســتند تا در صورت عدم قبول 
هدایت این تیم توســط آنچلوتی، فرد دیگری را به روی 
نیمکت بنشانند. مارسلینو سرمربی ســابق والنسیا یکی 
از این گزینه هاســت که در هفته ای که گذشت جلسه ای 
طوالنی با مسئوالن آرســنال در لندن برگزار کرده است. 
پائولو سوسا ســرمربی پرتغالی تیم بوردو گزینه دیگری 
است. اما شنیده می شود میکل آرتتا بازیکن سابق این تیم 

و دستیار فعلی پپ گواردیوال 
ز  ا منچسترســیتی  در 
گزینه هایی کــه نام آن ها 
رفت شانس بیشتری دارد. 
البته پپ با رفتــن آرتتا تا 
پایان فصــل آنچنان موافق 

نیست و این شــاید شانس را 
به اسطوره دیگری از آرسنالی ها 

یعنی پاتریــک ویرا بدهد که البته او نیــز مانند آرتتا 
تجربه زیادی به عنــوان مرد اول بــر روی نیمکت 

یک تیم ندارد.
حاال باید دید آنچلوتی چه برنامه ای برای آینده 
خود متصور است، سن و سالی نیز از او گذشته 
و شاید از دوران پر فشار در ناپولی خسته است 
و مــی خواهد مدتــی حداقل تــا پایان فصل 
اســتراحت کند تا با قدرت بیشتری، احتماالً 

با باشگاه بزرگ تری به فوتبال برگردد.

اخراج عجیب آنچلوتی از ناپولی پس از صعود

کارلتو و دو راهی استراحت و لیگ برتر!
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فرهنگ و هنر

گزارش

مرادی کرمانی در دانشگاه فردوسی:
دوست دارم همیشه مخاطب بهترین داستانم را بخواند

خدیجه زمانیان: هوشنگ مرادی 
کرمانــی خالق قصــه های مجید 
در مورد علت بازنشســتگی اش از 
نویسندگی گفت: نمی خواهم یکبار 
مصرف باشم. در اوج نوشتن را  کنار 
می گذارم تا در ذلت مجبور نباشم از 

نویسندگی خداحافظی کنم. دوست دارم همیشه مخاطب بهترین داستان من را 
بخواند نه سالها بعد فقط به اعتبار نامم اثرم را بخرد و بعد ببیند پول به یک کتاب 
ضعیف داده است. هوشنگ مرادی کرمانی شب گذشته در نشستی صمیمانه که 
به همت کانون کتاب و اندیشه و شعر و ادب دانشگاه فردوسی برگزار شده بود، با 

ما که غریبه نیستیم سخن گفت.
مردی که هیچ وقت با ما غریبه نبود حتی تا پیش از اینکه شاهکار »شما که غریبه 
نیستید« را بنویسد روی سن که آمد با تشویق دوستدارانش مواجه شد. تشویق 
برای داستان نویس دوست داشتنی تمام نمی شد، آن قدر که او هم به وجد آمد. 
روی سن مقابل دوستدارانش تمام قد ایستاد، با همان لبخند همیشگی و برق 
چشمانش، او هم با میهمانان همراه شد و کف زد شاید برای ما،برای کتاب، برای 
مخاطب، تا نشان دهد کتاب همیشه جاودان است حتی در روزگار »بی کتابی « 

امروز که همه از برهوت خواندن حرف می زنند. 
مرادی کرمانی در این نشســت صمیمی که بخش زیادی از آن به پرســش و 
پاســخ میان خودش و هوادارانش گذشــت در پاسخ به پرسش خبرنگار ما که 
پرسید: »استاد واقعاً دیگر نمی خواهید بنویسید؟« یک پاسخ شفاف و روشن داد. 
وی گفت: »نه! نمی نویسم«.خالق قصه های مجید توضیح داد:نمی نویسم، چون 
نمی خواهم یکبار مصرف باشم. سال پیش این را گفتم و یکی از روزنامه ها تیتر 
زد: مرادی کرمانی در اوج نوشتن را کنار گذاشت. بله در اوج کنار می گذارم تا در 
ذلت مجبور نباشم از نویسندگی خداحافظی کنم.وی ادامه داد: من می خواهم در 
شرایطی خودم را بازنشست کنم که کتاب هایم به فروش می رسد، داستان هایم به 
چاپ های چندم می رسد و برای امضا گرفتن از من صف می کشند. دوست دارم 
همیشه مخاطب بهترین داستان من را بخواند نه سال ها بعد فقط به اعتبار نامم 

اثرم را بخرد و بعد ببیند پول به یک کتاب ضعیف داده است. 
مرادی کرمانی در ادامه صحبت هایش به ســال های کهولتش اشاره کرد و این 
سال ها را دلیل دیگر ننوشتن و اعالم بازنشستگی اش عنوان کرد. وی گفت:من 
کوهنوردم، 40 ســال است به طبیعت می روم، با سختی خودم را به قله کوه ها 
می رســاندم اما اکنون توانم کم شده، قلبم را عمل کرده ام، حتماً به مرور مغزم 
هم دچار همین فرســودگی شده، در این شرایط یک نویسنده به تکرار می افتد 
و من نمی خواهم داستان های تکراری بنویسم. هنرمند هم مثل هر قشری یک 
روز به بازنشستگی می رســد. من هم احساس می کنم تمام شده ام و باید الک 
نویســندگی ام را بیاویزم. وی توضیح داد: بارها دیده ام مردم هنرمندی را »هو« 
کرده اند که در روزگاری شاهکاری خلق کرده است. به نظرم آن هنرمند باید در 
همان اوج از مخاطبش خداحافظی می کرد نه اینکه آن قدر ادامه دهد تا مخاطب 
به اجبار اثرش را ببیند و بخواند و یا تهیه کننده ای برای اثرش سرمایه گذاری نکند. 
به باور مرادی کرمانی زیاد نوشتن موجب ماندگاری اثر و هنرمند نمی شود. وی 
خیام را مصداق هنرمندی عنوان کرد که گزیده اما درگونه سخن گفته و با 53 
رباعی اش به عنوان ماندگارترین هنرمند ایران در طول تاریخ شناخته شده است. 
وی گفــت: همان تعداد اندک ابیات خیام بــه 200 زبان دنیا ترجمه و موجب 
جاودانگی نام ایران و ایرانی در جهان شــد. من هم اگر قرار است ماندگار شوم 
با همین تعداد اندک آثارم می توانم. این جلســه با صحبت های افشین شحنه 
تبار، مدیر انتشارات »شــمع و مه« که پیرامون چهره جهانی مرادی کرمانی و 
ترجمه آثار او سخن گفت، صحبت های دکتر محمدجعفر یاحقی پیرامون سبک 
نویسندگی مرادی کرمانی و پرسش و پاسخ ادامه پیدا کرد. این مراسم با امضا و 

خوانش اثر ماندگار »شما که غریبه نیستید« به پایان رسید.

 فرهنگ و هنر/ زهــره کهندل  فیلم »وقتی 
مهدی به دنیا آمد« ســاخته امیرمهدی حکیمی و 
حجت بامروت، مســتند پرتره ای از یک شخصیت 
خاص ناشناخته است. طلبه دهه هفتادی که زندگی 
عجیبی را از کودکی تجربه کرده و ترسی عمیق را 
در وجودش پنهان کرده است. ترسی که تا سال های 
نوجوانــی و جوانی همراهش بــوده اما در مقطعی 
تصمیــم می گیرد که خودش را با این ترس مواجه 
کند و نگاهی متفاوت به شرایط زندگی اش داشته 

باشد؛ نگاهی که برخاسته از امید و انسانیت است. 
مهدی زریفی، سوژه این مستند پرتره، مبلغ دینی 
ناشنوایان به زبان اشاره است. او به خاطر ناشنوایی 
پدر و مادرش، با وجود اینکه خودش شنوایی کامل 
داشته،  زندگی متفاوتی را تجربه کرده و تصمیمات 
سرنوشت سازی را برای خدمت به جامعه ناشنوایان 
گرفته اســت. این مســتند که در دو بخش جایزه 
ملی و جایزه شــهید آوینی سیزدهمین جشنواره 
بین المللی سینما حقیقت حضور دارد، امروز ساعت 
14 در سالن یک پردیس سینمایی چارسوی تهران 

روی پرده می رود. 
امیرمهدی حکیمی، کارگردان این فیلم با بیان اینکه 
موضوع اولیه شــان پیرامون ناشنوایان بوده، درباره 
جرقه ســاخت این مستند به خبرنگار ما می گوید: 
تضاد روضه در ســکوت و روضه در هیاهو، سوژه ما 
برای ساخت یک مســتند کوتاه بود. این سوژه در 
ذهن من و آقای بامروت بود تا اینکه در مهرماه سال 
96 یکی از دوســتان در گروهی عکسی از طلبه ای 
گذاشــت که به زبان اشاره برای ناشنوایان صحبت 
می کرد. برای پرداختن به سوژه »روضه در سکوت« 
سراغ این طلبه رفتیم اما وقتی با »مهدی زریفی« 
آشنا شدیم فهمیدیم که ســوژه اصلی ما خودش 
است ولی راضی کردن این طلبه جوان بسیار سخت 
و زمانبر بود به طوری که کار از مهرماه ســال 96 

شروع شد و ساخت آن دو سال طول کشید. 
وی با بیان اینکه گفت وگوهایشان با شخصیت اصلی 
مستند چندین ماه طول کشید، خاطرنشان می کند: 
برای ساخت مستند چارچوب مشخصی داشتیم اما 
جزئیات ورود به داســتان، شکل ادامه آن، ساختار 
چیدمان فیلم و فیلم نامه بعدها شکل گرفت. ما در 
گفت وگوهای چالشی با آقای زریفی به این نتیجه 
رسیدیم که ساختار ورود و خروجمان به زندگی او 
چگونه  باشد.وی درباره دالیل ممانعت زریفی برای 
ساخت مستندی درباره زندگی اش می گوید: به هر 
حال او طلبه بود و برایش سخت بود که به زندگی 
خصوصی اش نزدیک شویم. آقای زریفی از اول شرط 
کرد که هیچ تصویری از همسرش نباشد ولی وقتی 

به اهمیت کار پی برد، با ما راه آمد.
به باور این مستندساز، در فضای کلی کشور بسیاری 
از آدم ها دوست ندارند قصه زندگی شان ساخته شود. 

فیلمســاز باید بتواند سوژه را متقاعد کند تا او را به 
زندگی اش راه بدهد و این پروسه کمی زمانبر است.

 گشودن جهانی جدید پیش روی مخاطب
گروه ســازنده گاهی برای ثبت یک اتفاق در  فیلم 
بایــد چند ماه صبوری می کردند. حکیمی توضیح 
می هد: وقتی با آقای زریفی برای ســاخت مستند 
صحبت کردیم مدتی از عقد ایشــان گذشته بود و 
قرار بود که چند ماه بعد عروســی بگیرند. مراسم 
عروســی و شروع زندگی مشــترک آن ها در فیلم 
کاماًل مســتند است. شاید ما بهترین زمان زندگی 
آقای زریفی رسیدیم و توانستیم تمام این لحظات 
را به صورت مستند ثبت کنیم. وی ادامه می دهد: 
پس از چند ماه آقای زریفی گفت  همســرم باردار 
است و به خاطر ترس مواجهه با فرزندش به دلیل 
وجود احتمال ناشنوایی، بسیار مضطرب بود. ما فکر 
کردیم اگر این قصه با تولد یک فرزند شــروع شود 
یا به پایان برسد چقدر خوب می شود اما چون ژانر 
ما مستند بود و نه داستانی، نمی توانستیم دخالتی 
در روند اتفاقات داشته باشیم. به همین دلیل 9 ماه 
صبر کردیم تا بتوانیم لحظه مواجهه او با فرزندش را 
ثبت کردیم.وی می گوید: سعی کردیم تمام اتفاقات 
این مستند در شرایط واقعی ثبت شود نه بازسازی، 
مثاًل دربی فوتبال را به دلیل اینکه می دانســتیم 
شخصیت اصلی با پدرش کری خوانی فوتبالی دارد، 
در روز بازی به خانه شان رفتیم یا زمانی که مهدی 
به منزل اســتادش می رفت، با دوربین می رفتیم 

تا لحظــات واقعی را ثبت کنیم.به گفته کارگردان 
مستند هر آنچه مخاطب در فیلم می بیند، زندگی 
واقعی مهدی زریفی است. حکیمی اضافه می کند: 
ما فقط گزینش کردیم کــه چه چیزی را چگونه 
روایت کنیم تا مخاطب، داستان جذابی را ببیند و 
برای او نقاط کشفی را در نظر بگیریم که با رسیدن 
به آن کشف، لذت ببرد. چون سینما به معنای اعم 
آن، وقتی موفق اســت که مخاطب پس از دیدن 
فیلــم لذت ببرد و با اتفاق جدید مواجه شــود. ما 
می خواســتیم با روایت یک زندگی خاص، جهان 

جدیدی را پیش روی مخاطب بگشاییم. 

 آهنگساز فیلم تجربه ناشنوایی داشت
موسیقی این مستند جزو نقاط عطف آن به شمار 
می رود که ساخته آریا عظیمی نژاد است. حکیمی 
درباره همکاری این آهنگساز می گوید: از آغاز فیلم 
تأکید داشتیم موســیقی کار را آقای عظیمی نژاد 

بســازد چون موســیقی فولکور ایــران و فضاهای 
مذهبــی را به خوبی می شناســد اما آنچه موجب 
شد بر ساخت موســیقی فیلم توسط ایشان اصرار 
کنیم این بود که آقای عظیمی نــژاد در دوره ای از 
زندگی اش به خاطر چسبندگی استخوانچه گوش 
میانی، ناشنوایی را تجربه می کند و خودش می گوید 
بهترین آثار موسیقیایی اش را در این دوره ساخته 
است. وقتی آهنگســاز تجربه ای از نشنیدن دارد، 
مضمون فیلــم را بهتر درک می کند. صداهایی که 
مخاطب از سوت یا اصوات مبهم می شنود به خاطر 

تجربه آهنگساز از دوران ناشنوایی اش بوده است. 
وی بــا بیان اینکه صداگذاری کار توســط مهرداد 
جلوخانی انجام شد، خاطرنشان می کند: صداگذاری 
کار با توجه به ماهیت مســتند کــه درباره زندگی 
ناشــنوایان است، اهمیت فراوانی داشت و از نتیجه 
کار راضی هستیم. خوشبختانه تمام عوامل تولید 
با کارشان عشــق بازی کردند و از جان و دل مایه 

گذاشتند تا به اثری متفاوت و جذاب برسیم.
حکیمی با اشاره به بازخوردهای مثبت این فیلم از 
سوی قشرهای مختلف، یادآور می شود: عده ای که 
ارتباط خوبی با طلبه ها نداشتند پس از دیدن فیلم 
به ما گفتند این همان طلبه ای اســت که دوستش 
داریم. در واقع ما زندگی مهدی زریفی را نساختیم 
بلکه آنچه بود را روایت کردیم. ما چیزی از حقیقت 
زندگــی او را نه جابه جا کردیــم و نه حذف، چون 
کارگردان و نویسنده فقط دخیل در شکل روایتگری 

آن حقیقت زندگی هستند. 

 شخصیت را با بزرگ ترین ترس 
زندگی اش روبه رو کردیم

ساخت مستند پرتره از شخصیت های کمتر شناخته 
شده یا کســانی که ارتباط زیادی با مدیوم سینما 
ندارند، کار دشــواری اســت، زیرا این شخصیت ها 
عالقه ای برای روایتی روشــن از زندگی شان ندارند. 
حکیمــی دربــاره محدودیت های تولید مســتند 
پرتره هایی از این جنــس می گوید: متقاعد کردن 
آقای زریفی کار بسیار سختی بود. ورود به زندگی 
شخصی و دورهمی های خودمانی آن ها برای مهدی 
زریفی چندان آسان نبود و این ورود بسیار زمان برد، 
اما خوشبختانه توانستیم ایشان را متقاعد کنیم که 
وجود چنین صحنه هایی در فیلم الزم است. آقای 
زریفی از نتیجه کار راضــی بود و اواخر کار به من 
می گفت کاش اوایل پروژه با شــما این قدر راحت 

بودم، شاید اتفاقات بهتری رخ می داد. 
بــه بــاور او، تفــاوت فیلم داســتانی و مســتند 
دقیقاً همین جاســت کــه همه چیــز در اختیار 
کارگردان نیســت و این کار را ســخت و پیچیده 
می کنــد. این مستندســاز می گویــد: قصه فیلم 
ما، قصــه زندگی یــک طلبه نیســت بلکه قصه 
زندگی آدمی اســت کــه در عالم ناشــنوایی به 
دنیــا آمده و شــکل ارتبــاط ایــن آدم با محیط 
پیرامونی اش، او را به جایی رسانده که طلبه شود.

حکیمــی اضافــه می کند: مهدی زریفــی با همه 
طیف های جامعه ناشنوایی ارتباط خوبی دارد و همه 
او را دوست دارند. وقتی یکی از دل جامعه ناشنوایی 
بیرون می آید، جهان آن ها را بهتر می شناسد چون 
فقط زبان اشــاره را یاد نگرفته بلکه با ناشــنوایان 
زندگی کرده و حقیقت زندگی آن ها را دریافته است. 
مثالً ناشنوایان از مسائل دینی اطالعات کمی دارند 
چون دریافت کالمی از دین نداشته اند به طوری که 
برخی از آن ها تا سنین باال از واقعه عاشورا بی اطالع 
هستند. شناخت این جهان متفاوت بسیار اهمیت 
دارد، سعی کردیم مخاطب را با بخشی از این جهان 
روبه رو کنیم. این مستندســاز دربــاره پایان بندی 
فیلمش توضیح می دهد: من و حجت بامروت برای 
پایان مستند برنامه ریزی کرده بودیم و می دانستیم 
از آن چه می خواهیم. ما شخصیت را با بزرگ ترین 
ترس زندگی اش روبه رو کردیم و دیدیم که توانست 
به تغییر شخصیت و نقطه اوج خودش برسد. معموالً 
پایان  باز برای فیلم های داســتانی به کار می رود نه 
فیلم های مستند، اما پایان باز به معنا رها کردن فیلم 
نیست. ناتمام گذاشتن فیلم برداشت غلطی از پایان 
باز است که متأسفانه در سینمای داستانی ما این 
برداشت غلط رایج شده است. پایان باز یعنی تکلیف 
پایان فیلم مشــخص می شود اما مخاطب در میان 
چند مسئله ای که برایش ایجاد شده رها می شود، 

نه اینکه وسط قصه رها شود.

آنچهمیخوانید

قصه فیلم ما، قصه زندگی یک 
زندگی  قصه  بلکه  نیست  طلبه 
آدمی است که در عالم ناشنوایی 
به دنیا آمده و شکل ارتباط این 
آدم با محیط پیرامونی اش، او را 

به جایی رسانده که طلبه شود

قدس آنالین: با آغاز اکران فیلم سینمایی »23 نفر« به کارگردانی مهدی جعفری 
در سینماهای سراسر کشور از تیزر رسمی این فیلم رونمایی شد.

به نقل از روابط عمومی فیلم، فیلم سینمایی »23 نفر« به کارگردانی مهدی جعفری 
و تهیه کنندگی مجتبی فرآورده از امروز چهارشــنبه 20 آذر ماه در سینماهای 
سراسر کشور به اکران درآمد.این فیلم سینمایی تاکنون موفق به دریافت سیمرغ 
بهترین فیلم از نگاه ملی جشنواره سی و هفتم فیلم فجر، پروانه زرین بهترین فیلم 
و بهترین کارگردانی از جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان و فیلم برگزیده 
یونســکو در ایران شده است.»23 نفر« به تهیه کنندگی مجتبی فرآورده، روایت 
گروهی از رزمندگان نوجوان ایرانی اســت که در جریان جنگ ایران و عراق در 

سال 1361 به اسارت نیروهای عراقی درآمدند.

ایســنا: »پیتر هاندکه« در حالی جایزه نوبل خود را در مراسمی از پادشاه سوئد 
دریافت کرد که معترضان در بیرون از ســالن اعطای جایزه با برپایی تظاهرات به 
این تصمیم آکادمی اعتــراض کردند.به نقل از رویترز»پیتر هاندکه« برنده جایزه 
نوبل ادبیات سال 2019 به همراه »اولگا توکارچوک« نویسنده لهستانی برنده نوبل 
201۸ و برندگان نوبل شیمی، پزشکی، فیزیک و اقتصاد طی مراسمی مجلل در 
سالن کنسرت هال شهر استکهلم سوئد، جوایز خود را از دستان پادشاه سوئد دریافت 
کردند. در حین برگزاری مراسم اعطای جایزه نوبل ادبیات به »هاندکه« تعدادی از 
معترضان با تجمع در بیرون از سالن مراسم و با باال نگه داشتن پالکاردهایی نسبت 
به این اتفاق اعتراض و با این پالکاردها به نحوه واکنش »هاندکه« به قتل عام بیش 

از ۸ هزار مسلمان بوسنیایی در سال 1995 انتقاد کردند.

آغاز اکران فیلمی دفاع مقدسی در سینماها

نخستین تیزر »23نفر« 
رونمایی شد

جایزه به همراه تظاهرات خیابانی

اعطای نوبل ادبیات با 
چاشنی اعتراض و انتقاد

ادبیاتسینما

گفت وگو با امیرمهدی حکیمی، کارگردان مستند درخشان »وقتی مهدی به دنیا آمد«

سکوت...  دوربین... حرکت

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

نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
س��ند رسمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی 
و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم 

به شرح ذیل آگهی میگردد:
خانم حیات الهیاری فرزند الهیار بش��ماره شناسنامه 3 صادره از تایباد در ششدانگ 
یک باب منزل به مس��احت 142/17 مترمربع پالک 251 اصلی خریداری از محل 
قسمتی از مالکیت سهم االرثی آقایان احمد و محمد شهرت هر دو خادمی از مرحوم 
گل محم��د خادم��ی کالس��ه 647- 92 //لذا بموجب ماده 3 قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه 
این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتش��ار در 
ش��هرها منتشر و در روس��تاها رأی هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و رس��ید اخذ 
نماین��د. معترضی��ن باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعت��راض مبادرت به 
تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به 
اداره ثب��ت محل تحویل ده��د که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است 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.9810793
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/9/6

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/9/21
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

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
 2378 اصلی – آقای علیرضا دهقانی تفتی 402/50 س��هم  مش��اع از 2129 سهم 
شش��دانگ باغ پالک ثبتی برابر به مس��احت شش��دانگ 2129متر مربع  برابر رای 

ش��ماره 139860321006001032مورخ 1398/04/27 واقع در تفت  خریداری 
ع��ادی مع الواس��طه از صغ��ری جبینی زاده مالک  رس��می //لذا ب��ه منظور اطالع 
عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نسبت به 
صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگه��ی ب��ه مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خ��ود را به مرجع قضائی 

تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.9810663
تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1398/09/06
تاریخ انتشارنوبت دوم: پنجشنبه 1398/09/21

امیر حسین جعفری ندوشن       / رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت
از طرف علی محمد شبانیان تفتی

آگهی دعوت افراز
چ��ون آق��ا رضا س��روری  فرزند ابراهیم اح��دی از مالکین مش��اعی پالک  
1/200-  اصل��ی واق��ع   در بخش دو  سیس��تان شهرس��تان زابل خیابان 
ترمین��ال- پش��ت میدان بار  طبق درخواس��ت ش��ماره 15095- ز  مورخ 
98/9/3 تقاضای افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز 
و فروش امالک مش��اع مصوب س��ال 1357 را از این اداره نموده ودر ذیل 
تقاضای افراز خویش اعالم داش��ته که به دیگر مالکین مش��اعی دسترسی 
ندارد و آدرس آنها مش��خص 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 
مشاع و کسانی 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 دوشنبه مورخ 1398/9/25 
درای��ن اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رس��انند تا با حضور 
و نظ��ارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم 

حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف:1315 آ-9811589
تاریخ انتشار :  1398/9/21 

مهدی پهلوانروی  
رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی تغییرات شرکت صنعت یاران انرژی 
فدک قدر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
44411 و شناسه ملی 10380605051    

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی 
سالیانه مورخ 1398,01,25 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : صورتهای مالی شرکت منتهی به 1397,9,30 
مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و 
خدمات مدیریت بصیر محاس��ب توس به عنوان 
بازرس اصلی و آقای امیر محسن بیدگلی مقدم 
ب��ه عنوان ب��ازرس علی البدل برای س��ال مالی 
منتهی به 1398,9,30تعیین گردیدند . روزنامه 
کثی��ر االنتش��ار ق��دس جه��ت درج آگه��ی های 

شرکت انتخاب شد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )692097(

9ع
81
15
51

آگهی تغییرات شرکت معدنی در کاو 
توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

16601 و شناسه ملی 10380321949    
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
ع��ادی س��الیانه م��ورخ 1397,04,12 
 : ش��د  اتخ��اذ  ذی��ل  تصمیم��ات 
-ترازنام��ه و حس��اب س��ود و زیان 
شرکت منتهی به س��ال 1396 مورد 

تصویب قرار گرفت 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )692159(

9ع
81
15
56

آگهی تغییرات شرکت توسعه سامانه های 
رایانه سماتوس شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 30424 و شناسه ملی 10380456603    
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 
1398,09,04 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : نشانی 
مرک��ز اصلی ش��رکت از مح��ل قبلی ب��ه آدرس 
اس��تان خراس��ان رضوی ، شهرس��تان مش��هد ، 
بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله ارشاد ، خیابان 
خیام جنوبی31]پیام1[ ، بلوار خیام جنوبی ، پالک 
0 ، طبقه هشتم کدپستی 9185837708 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح فوق 

اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )692197(

9ع
81
15
62

آگهی تغییرات شرکت مسکن آزاد پیام اسکان 
مهر شرکت تعاونی به شماره ثبت 33980 و 

شناسه ملی 10380491187    
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی 
بط��ور ف��وق الع��اده م��ورخ 1398,07,04 ونام��ه 
ش��ماره2,98459مورخ98,9,9 اداره تعاون کار و 
رفاه اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
-صورت های مالی 97مورد تصویب مجمع عمومی 
قرار گرفت -محمد رضا نظری0859229564 به 
سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تالش 
ارقام به س��مت بازرس علی البدل برای س��ال 

مالی 1398انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )692094(

9ع
81
15
48

آگهی تغییرات شرکت مسکن آزاد پیام 
اسکان مهر شرکت تعاونی به شماره ثبت 

33980 و شناسه ملی 10380491187    
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
 1398,07,04 م��ورخ  الع��اده  ف��وق 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- مدت 
فعالیت ش��رکت ت��ا پایان س��ال 98 

تمدید گردید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )692207(

9ع
81
15
63

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی بتن داهیان 
مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

15021 و شناسه ملی 10380306526    
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی 
عادی بطور فوق الع��اده مورخ 1398,08,18 
تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - موسس��ه 
حسابرس��ی و خدمات مدیری��ت بخردیار به 
شماره ثبت 20058 به عنوان بازرس اصلی 
و آق��ای عل��ی اصغر امیر گیلکی به ش��ماره 
ب��ازرس                            ب��ه عن��وان  مل��ی 0937784419 
عل��ی الب��دل ب��رای مدت ی��ک س��ال مالی 

انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )692209(

9ع
81
15
64

/ع
98
11
59
1

ب��رگ س��بز و س��ند کمپانی خودرو س��واری س��ایپا 
111SEمدل 1394 رنگ سفید روغنی  شماره موتور 
 NAS431100F5836215 5432797 و ش��ماره شاسی
به ش��ماره انتظام��ی 981 ج 34 ایران 36 به مالکیت 
امی��ر کاللی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناس��نامه)برگ س��بز( نوع موتورسیکلت سیستم 
برم��ودا تی��پ 125CDIرن��گ ابی مدل1390 ش��ماره 
تن��ه  ش��ماره   156FMIN3L-1052908 موت��ور 
N3L***125A-9002912  ش��ماره پالک 691-83928 
بن��ام یداله دهنوی مفقود گردیده واز درجه اعتبار 

ساقط میباشد . /ع
98
11
59
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

دارای  حس��ینی  داوود  محم��د  س��ید  آق��ای   
شناسنامه ش��ماره 92235400709120 صادره از 
افغانس��تان متولد 54/04/15 فرزند ش��بانعلی 
اظه��ار م��ی دارد که دانش��نامه پای��ان تحصیالت 
مقطع کارشناس��ی ارشد ایش��ان مفقود گردیده 
اس��ت . لذا به موجب این آگهی دانشنامه مذکور 
باطل میگ��ردد .از یابنده تقاضا می ش��ود مدرک 
فوق از طریق پس��ت به نش��انی مشهد - پردیس 
دانش��گاه فردوس��ی - مدیریت آموزشی-  اتاق 
202 ارس��ال و یا در صورت امکان تحویل نمایند.
 مدیریت آموزش��ی دانش��گاه فردوس��ی مش��هد

/ع
98
11
58
مه5

شنا
دان

ن 
دا

فق
ی 

گه
آ

ب��رگ س��بز خ��ودروی وان��ت پی��کان م��دل 1389 رن��گ 
س��فید ش��یری به ش��ماره انتظام��ی 557ص19 ایران 26 
شاس��ی  ش��ماره  و   11489046867 موت��ور  ش��ماره 
س��ید  مالکی��ت  ب��ه   NAAA46AA8BG137568
غف��ار رضای��ی مفق��ود گردی��ده و از درج��ه اعتبار                        

ساقط می باشد.  /ع
98
11
60
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

م��درک فارغ التحصیلی اینجانب س��ید مجتبی 
حس��ینی گلس��تانی فرزند حس��ین به ش��ماره 
شناس��نامه 824 ص��ادره از مش��هد در مقطع 
کاردانی رشته برق -قدرت صادره از دانشگاه 
آزاد اس��المی ب��ا ش��ماره س��ریال 0381431 
مفقود گردیده اس��ت و فاقد اعتبار می باش��د 
.از یابنده تقاضا می ش��ود اص��ل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اس��المی واحد مشهد به نشانی 
مش��هد ، ش��هرک غرب ، بولوارامامیه ، تقاطع 

استاد یوسفی ارسال نماید.

/ع
98
11
56
1

لی
صی

تح
ک 

در
ن م

دا
فق

ی 
گه

آ
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