
تکذیب	صوت	منتسب	به	همسر	شهید	سلیمانی	
روز جمعه و همزمان با اعالم خبر شهادت 
سردار سلیمانی، فایل صوتی درد دل های 
همسر حاج قاسم با این شهید بزرگوار در 
فضای مجازی منتشر شــد که بازخورد 
زیادی در میان کاربــران فضای مجازی 
داشــت. حاال اما خانواده شهید سلیمانی 
انتساب این فایل صوتی به همسر شهید 
را تکذیب کرده اند. در اطالعیه ای که از سوی خانواده شهید قاسم سلیمانی 
منتشر شده، آمده است: »صدایی که به نام صدای همسر این شهید واالمقام 
در حال پخش است، متعلق به او نیست و خانواده محترم سردار شهید نه در 
زمان حیات و نه پس از شهادت، چنین سلوکی ندارند. بنابراین از اهالی محترم 
رســانه و همه عالقه مندان به سردار سلیمانی درخواست می شود از انتشار و 

بازنشر آن خودداری کنند«.

فرمانده	ترور
رضا رشــیدپور مجــری برنامــه »حاال 
خورشــید« در واکنش به حذف پســت 
تســلیت او برای شــهادت حاج قاســم 
سلیمانی، با انتشار تصویری از ترامپ، در 
اینستاگرامش نوشت: »ایشان به اعتراف 
خودش فرمــان ترور صادر کــرده. من 
فیلمی را منتشــر کردم که در آن فقط 
صدای شــهید این ترور وجود داشت که به مردم سالم می کرد و خودش را 
ســرباز مردم می خواند. برشی بود از برنامه حاال  خورشید که در آن با سردار 
گفت وگو کرده بودم. اینستاگرام فیلم مذکور را به سرعت از صفحه من پاک 

کرد. حاال عکس فرمانده ترور را گذاشته ام. ببینیم حذف می کند؟«

یک	ملت	است
همزمــان با ورود پیکر شــهید قاســم 
سلیمانی و سایر شهدایی که بامداد جمعه 
در حمله تروریســتی ارتــش آمریکا به 
شهادت رسیدند، کاربران فضای مجازی با 
انتشار عکس هایی از مراسم تشییع شهدا و 
استقبال بی نظیر مردم، هشتگ مربوط به 
نام حاج قاسم را تبدیل به یکی از ترندهای 
توییتر فارســی کردند. در ادامه چند نمونه از توییت های منتشر شده توسط 
کاربران را می خوانید: »شهید سلیمانی یک نفر نیست، یک ملت است و انتقام 
خون یک ملت عظیم خواهد بود... این تشییع جنازه تأییدی بود بر اینکه اگر 

خون ما را بریزند ما بیدار تر می شویم«.

ترور	مجازی
اینستاگرام علی رغم انتقادهای پی در پی 
کاربرانش از حذف پست های مربوط به حاج 
قاسم سلیمانی، همچنان پست های مربوط 
به این شــهید را حذف می کند. حاال سید 
محمود رضوی هم با انتشار پستی در توییتر 
از بسته شدن صفحه اینستاگرامش پس از 
انتشار تصویر شهید سلیمانی خبر داده است! 
محمود رضوی در اینباره نوشته است: » اینستاگرام اکانت بنده را هم حذف کرد. 

نمردیم و  یک جا ترور شدیم. البته ترور مجازی! خب چی بگم دیگه؟«.

	قــدس	زندگی		بعید می دانم جــای »ابومهدی« 
توی دل عراقی ها یا دستِ کم نزد برو بچه های بسیج 
مردمی این کشــور، کمتر از ســردار سلیمانی باشد. 
مظلومیتش هم البته همین وضع را دارد، آن هم در 
ایران خودمان که ســنگینی و عظمت اندوه از دست 
دادن سردار سلیمانی، کمتر فرصت داده تا به فرمانده 
ارشــد بسیج مردمی عراق و سوابق و زندگی اش فکر 
کنیم. دیروز و پریروز، پیکر دو همرزم و یار قدیمی با 
هم به اهواز و ســپس مشهد رسید. البته واضح است 
خوزستانی ها، نخستین بار نبود که »المهندس« را در 
کنار ســردار سلیمانی می دیدند. اما نخستین بار بود 
که آن ها را در تابوت هایی داغدار کنار هم مشــاهده 

کردند.

 دکتر »المهندس«
اگر خبر نداشــتید که ســال پیــش و در ماجرای 
کمک رسانی به سیل زدگان خوزستان، »المهندس« 
که خودش را بارها سرباز »حاج قاسم« نامیده بود، 
در کنار فرمانده معنوی اش حضور داشــت، احتماالً 
خیلــی از مطالبی را هم که در ادامــه و به نقل از 
ســایت های مختلف می آوریم، خبــر ندارید. پس 
کمی بیشــتر درباره »ابومهــدی« بخوانید: جمال 
جعفــر ابراهیم ملقــب به »ابومهــدی المهندس« 
متولد ۱۹۵۴ میالدی در بصره است. پدرش عراقی 
و مادرش ایرانی است و تحصیالت خود را در رشته 
مهندسی در ۱۹۷۷ میالدی به پایان رسانده و شاید 
از همان زمان به »المهندس« معروف شــده است. 
مدتی در مؤسســه عمومی آهن و فــوالد بصره به 
عنوان مهندس عمران کار کرده ،اما بعد زده اســت 
توی خط سیاســت و از دانشگاه، مدرک کارشناسی 

ارشد علوم سیاسی گرفته است. 
المهندس حدود ۱0 ســال پیــش، در گفت و گویی 
با مجله رمز عبــور درباره زندگی و تحصیالت خود 
گفته بود: من جمــال جعفر محمدعلی آل ابراهیم، 
در بخش قدیمی شــهر بصره به دنیــا آمدم. پدرم 
به واســطه  کارش در مناطق مختلف بصره جابه جا 
می شــد، به همین دلیل من در القرنه متولد شدم و 
بعدش به ابی الخصیب رفتیم. دبستان و دبیرستان 
را در بصره گذراندم و در ســال ۱۹۷۳ میالدی وارد 
دانشکده فناوری بغداد شدم... بعدها در رشته علوم 
سیاسی کارشناسی ارشــد گرفتم و در حال حاضر 
]ســال ۲0۱0[ نیز در همان رشته مشغول تحصیل 

در مقطع دکترا هستم«.

 علوم دینی
فقط مهندسی و دکتری نبود. »المهندس« تحصیالت 
علوم دینی هم داشته است، چون درباره اش نوشته اند: 
»اوایل دهه ۷0 میالدی به حزب دعوت اسالمی پیوست 
و مقدمه های فقه حوزه را در دفتر آیت اهلل سید محسن 
الحکیم در بصره فرا گرفت. حزب دعوت اسالمی ابتدا 
در قامت یک جنبش مذهبی به وجود آمد که به ترویج 
ارزش های اسالمی و مقابله با سکوالریسم می پرداخت. 
در دهه ۱۹۷0 میالدی بــا افزایش نفوذ این حزب در 
میان جوانان و شــخصیت های مذهبی و سرکوب آن 
از طــرف رژیم حزب بعث، الدعــوه به جریانی انقالبی 
تبدیل شد که به مقاومت در برابر حکومت می پرداخت. 
»المهندس« پس از مشارکت در فعالیت های سیاسی 

و انقالبی و دستگیری آیت اهلل شهید سید محمدباقر 
صدر از طرف دادگاه تحت تعقیــب قرار گرفت. رژیم 
بعــث در انتفاضه آن زمان عراقی ها، هزار و ۲00 نفر از 
بازداشت شدگان را محاکمه کرد که ۸۶ تن از آن ها به 
اعدام محکوم شدند. چون روند سرکوب اعضای حزب 
شــدت گرفته بود و خطر اعــدام، »المهندس« را هم 
تهدید می کرد، در ســال ۱۹۸0 از عراق گریخت و از 

طریق کویت وارد ایران شد.

 سپاه بدر
پنج ســال بعد در حالی که هنوز در ایران بود، عضو 
شــورای مجلس اعالی اسالمی شد. مجلس اعال در 
۱۹۸۲ میالدی با هدف ســرنگونی حکومت صدام 
حســین به وسیله سیاستمداران و روحانیون عراقی 
مقیم ایران تأســیس شــده بود. پس از ســرنگونی 
صــدام، مجلس اعال به عنــوان مهم ترین حزب در 
عراق پس از صدام مطرح شــد و در سال های اخیر 
هم بزرگ ترین حزب در مجلس نمایندگان عراق به 
شــمار می رود. ابومهدی المهندس در سال ۲00۳ 
میــالدی با ســرنگونی رژیم بعث در عــراق به این 
کشــور بازگشــت و در ۲00۵ میالدی در انتخابات 

پارلمانی به عنوان نماینده استان بابل پیروز شد، اما 
آمریکایی ها که او را زیر نظر داشتند، اجازه فعالیت 
به او ندادند تا مجبور شــود بــه ایران برگردد. البته 
این را هم اضافه کنیم که مجلس اعال، شاخه نظامی 
به نام سپاه »بدر« هم داشت. یعنی در سال ۱۹۸۳ 
میــالدی نیروهای مجلس اعالی انقالب اســالمی 
عــراق که مخالف صدام حســین بــوده و در ایران 
به ســر می بردند به صورت داوطلب در جنگ علیه 
رژیم صدام شــرکت می کردند. این نیروها در قالب 
یک گردان در ســپاه پاسداران سازماندهی شدند و 
برای نخســتین بار در عملیات خیبر شرکت کردند. 
نیروهای این گردان و سپاه بدر در عملیات قدس ۴ 
و کربالی ۲ هم مشــارکت داشتند. همین االن اگر 
تصاویر »المهندس« را در اینترنت جست وجو کنید 
به عکس هایی از زمان حضور او در جبهه های جنگ 
هم دســت پیدا می کنید. المهنــدس با این تجربه 
نظامــی و جنگی در ســال ۲00۱ میالدی به جای 

ابوعلی بصری فرمانده نیروهای بدر شد.

 سالم سیاست... خداحافظ سیاست
وقتی پس از صدام به عراق برگشت، به نظر می رسید 
قرار است دوباره به عالم سیاست برگردد و نظامیگری 
را کنار بگذارد. به خصوص اینکه در تشکیل اتحاد ملی 

موحد نقش مهمی ایفا کرد و از پایه گذاران فراکسیون 
ائتالف وطنی عــراق و بعد هم »ائتالف وطنی« فعلی 
به شــمار می رفــت. منتها اوضــاع و احــوال عراق و 
ماجرای هجوم داعش، رزمنــده کهنه کارعراقی را بار 
دیگر به عرصه های نظامی برگرداند. پس از تشــکیل 
حشدالشعبی یا همان بسیج مردمی عراق، المهندس 
به عنوان جانشین فرمانده انتخاب شد و دائم در همه 
جبهه های نبرد حضور داشت. بسیج مردمی عراق هم 
شــاید بدانید که با الگوبرداری از بسیج خودمان شکل 
گرفته، با این تفاوت که هســته اصلی آن را حدود ۴0 
گروه مختلف تشکیل داده اند و گروه های سنی، مسیحی 
و ایــزدی هم در آن حضور دارند. برخی از این گروه ها 
به طور مستقل هم در عراق و به خصوص علیه نیروهای 
ائتالف فعالیت داشته اند. در ۲۶ نوامبر ۲0۱۶ با اکثریت 
آرای مجلس عراق، حشدالشــعبی به عنوان یک سپاه 
جدا از ارتش رســمیت پیدا کرد. ابومهدی المهندس، 
معاون بسیج مردمی عراق و فرمانده میدانی این نیرو بود 
و در جریان نبرد علیه داعش و کم کردن شــر آن ها از 
سر مردم عراق و منطقه، در کنار سردار سلیمانی، نقش 

بسیار مهمی داشت.

 من به آمریکا نرفته ام
حاال که این ها را درباره فرمانده شهید بسیج مردمی 
عراق خواندید، دیگر شــاید الزم به یادآوری نباشد 
که چرا او و برخی از نیروهایش با شــور و اشــتیاق 
در جریان کمک رســانی به ســیل زدگان خوزستان 
وارد عمل شــده بودند و از قول شهید هم نقل شده 
که: وقتی ما در عراق زیر آتش بودیم، شــما برادران 
ایرانی به کمکمان آمدید و حاال که شما در محاصره 
آب هســتید وظیفه ماســت که کمک کنیم. اجازه 
بدهید مطلب را با برخی سخنان او درباره خودش، 
فعالیت هــای سیاســی و جهــادی اش و اینکه چرا 
آمریکایی هــا او را زیر نظر گرفته بودند، تمام کنیم: 
»آمریکایی ها سیادت ملی عراق را زیر پا می گذارند. 
ده ها هزار نفر از جوانان عراقی را بازداشــت کرده اند 
که اکثرشــان هم گناهی ندارند. در موضوع مجلس 
عراق هم من تا همین اواخر در مجلس حاضر بودم 
و مثل بقیه نمایندگان در بیشــتر جلســات صحن 
و کمیســیون ها حضور داشــتم، با وجود تهدیدات 
آمریکایی ها ضد من. ولــی به تازگی رئیس پارلمان 
به من اطالع داد امکان تضمین جانم وجود ندارد و 
او و یک مسئول بلندپایه دیگر در دولت عراق از من 
خواســتند در جلسات مجلس حاضر نشوم. این هم 
یک قلم دیگر از زیرپا گذاشــتن سیادت ملی عراق 

توسط آمریکایی هاست«.
او درباره قرار گرفتن در فهرســت تروریستی آمریکا 
هم گفته بود: »من تا ایــن لحظه نمی دانم که این 
فهرست سیاه تروریســتی است یا چیز دیگر، چون 
این مصوبه وزارت خزانه داری آمریکاست. من که به 
آمریکا نرفته ام... آن ها هســتند که به عراق آمده اند 
و عراق را تبدیل به یک مســتعمره تحت اشــغال 
کرده اند. کارهایی که آمریکایی ها در سال ۲00۴ در 
نجف کردند و به مقدســات اسالمی حمله کردند و 
کارهایی که نیروهای اشغالگر کردند و جنایت هایی 
که شرکت های امنیتی شــان مرتکب شدند، سبب 
شد بســیاری از جوانان به مقاومت ضد اشغالگران 

رو بیاورند«.

باید	به	جایی	برسیم	که...
باید به جایی برســیم که مردم فکر نکنند اگر یک نفر دوچرخه سوار می شود، 
از نداری نیســت، از شکم سیری هم نیســت و دوچرخه سوار شدن می تواند 
بخشــی از یک سبک زندگی باشد، سبکی که می گوید به جای استارت زدن 
ماشین و درست کردن ترافیک و آلودگی صوتی راه انداختن و...، می توانی دسته 

دوچرخه ات را بگیری، سوارش شوی، رکاب بزنی و حالت خوش شود.
ایــن جمالت پس از خرید کردنم از یکی از میوه فروشــی های نزدیک خانه از 
ذهنم می گذرد. وقتی از دوچرخه پایین می آیم که خرید کنم، یکی از دو برادر 

می گوید: بنزین گرون شد دوچرخه رو برداشتی! دمت گرم فکر خوبی کردی!
می گویم: ربطی به گرون و ارزون شــدن بنزین نداره... من چند ساله دوچرخه 
ســوار می شم.... دوچرخه سوار می شم چون دوچرخه سواری رو دوست دارم و 
به دوچرخه عادت بیشتری دارم تا به ماشین. برادر دومی در تکمیل حرف های 
من می گوید: اتفاقاً ماشــین هم داره. بعضی وقتا با ماشین میاد خرید می کنه. 
نفر چهارمی که شنونده حرف های ما سه نفر است، می گوید: دوچرخه خوبه... 
ولی توی کشور ما برای هر کسی مقدور نیست. می پرسم: چه شرایطی مثالً؟ و 
مرد جواب می دهد: مثالً خیابونا برای دوچرخه سواری طراحی نشده، دوچرخه 
گرونه، جای امن توی خیابونا برای گذاشتن دوچرخه نیست و... و قبل از اینکه 
خواسته باشد دالیل بیشتری برایم ردیف کند، جواب می دهم: برای من همین 
چیزهــا را در نظر بگیر. به عالوه اینکه من مجبورم هر روز ۳۲ پله دوچرخه ام 
را تا اتاقم باال ببرم و پایین بیاورم به دلیل نبودن امنیت حتی در پارکینگی که 
داریم! اما با همه این مشکالت باز هم ترجیح می دهم دوچرخه سوار شوم. خرید 

می کنم و راه می افتم در حالی که بهروز رضوی توی هدفون می خواند:
ما شبی دست برآریم و دعایی بکنیم / غم هجران تو را چاره زجایی بکنیم

مگر	شما	چند	نفر	بودید	سردار...	؟
رقیه	توسلی:	قصد دارد به »سردار ســلیمانی« نامه بنویسد در حرکتی کاماًل 
خودجوش. می دانم این اولین نامه عمرش محســوب می شود. گل ترمه خط اول 
است که از خانه می زنم بیرون.  توی تاکسی، دلم از تماشای سالم نظامی پسرکان 
دوقلو به حاج قاســم، غنج می رود.. وقتی دارند سرخوشانه برای مادرشان تعریف 
می کنند امروز همه ســر صف به عکس فرمانده، سالم دادند. چند روزی است هر 
چه می بینم و می شنوم، چشمانم را خیس می کند... اصالً چطور می تواند قلبم از 
این همه عشق، غنج نرود... با اینکه دیر کرده ام اما نرسیده به دارالترجمه، متن بنری 
پای رفتنم را ُسست می کند. نوشته اند: خدا می داند چقدر غمگین و تنها شده ایم. 
راســتی شما مگر چند نفر بودی حاجی؟ توی راه به موبایلم پیامک می آید. آقای 
همسر است. اطالع می دهد بچه های تیم، بازی فوتسالشان را امشب لغو کرده اند. از 
کنار پسرک سیاهپوشی رد می شوم که سر چهارراه دارد عکس فرمانده سلیمانی 
را توزیع می کند بین عابران. از کنار اتومبیلی که برای عرض ارادت، گوشــه ای از 

پیکرش حک کرده اند: قاسم جان سلیمانی! فروتنی ات را قربان. 
خیابان پر از ســردار شــده و دلتنگی موج می زند در شهر. نگاهم به هر طرف که 
می افتد، لبخند و صالبت می بیند. قاب عکس جانبازی که مردانگی اش زبانزد بود. 

می رسم. همه همکاران شال سیاه سر کرده اند.
خواهرزاده	نوشت:	سردار... دوســتتان دارم زیــاد. دیروز مادرم می گفت خیلی 
بی باک هستید مثل شیر. مهربان هم هستید. »بابا سلیمان« من هم شبیه شما بود. 

توی بیشتر عکس هایی که داریم، کاله و تفنگ و پوتین دارد.
آقای ســردار! لطفاً به بابابزرگم سالم برســانید و بگید »گلی« غصه می خوره از 
ندیدنتون. تنگ و بیچاره شده دلش. ببخشید یادم رفت بگم بچه های شما رو هم تو 

تلویزیون دیدم. حالشون خوب نیست. مثل من.
مادرم میگه باید برای قلبشون دعا کنیم.

 مجازآباد
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فرهنگ و هنر
علی	نصیریان:

رفتار کسانی که خون سردار ایران 
را ریختند، از یادها نخواهد رفت

»مورگان	جی	فریمن«:	

 ترامپ یک تروریست 
و نژادپرست است

	تجدید	میثاق	جامعه	ورزش	با	سردار	حاج	قاسم	سلیمانی

تقدیم بازوبند پهلوانی ایران به سردار دل ها

برای	خودت	تابوت	بخر!
در  احتمــاالً  زندگــی:	 قدس	
جریانید که ترامپ روز گذشــته، 
ایران  رسماً  توییترش  در صفحه 
را تهدید به حملــه نظامی کرد 
و مدعی شــد اگر ایــران به یک 
آمریکا حمله  منافع  یا  آمریکایی 
کنــد، آمریکا بــه ۵۲ مکان در 
داخل ایــران )بــه نمایندگی از 

 ۵۲ آمریکایی که ایران ســال ها پیش گــروگان گرفته بود( حمله خواهد 
کرد. 

توییتی که حسابی سر وصدای کاربران داخلی و خارجی توییتر را درآورد 
و کاربــران با داغ کردن هشــتگ #ترامپ_قمارباز بــه ادعای توییتری 

رئیس جمهور آمریکا پاسخ دادند. 
علی علیزاده هم یکی از کســانی بود که به توییت ترامپ واکنش نشــان 
داد. این تحلیلگر ســاکن لندن در توییتر نوشــته است: »مهر۹۶ ترامپ 
کره شــمالی را تهدید به »نابودی کامل« کرد. کیم جونگ اون نترسید. 
ترامپ را عقب مانده ذهنی خواند و تهدیدش کرد. ترامپ عقب رفت. حاال 
ترامــپ تهدید کرده ۵۲ نقطه مهم و حتی فرهنگی ایران را نابود می کند. 
باید فوراً توی دهنش زد. ترامپ ســگی اســت که فقط زبان زور و تحقیر 

و تهدید را می فهمد«.
در ادامه چند نمونه از توییت های منتشر شده توسط کاربران فضای مجازی 

را می خوانید:
»به جز ترامپ، تنها قومی که به فرهنگ و تمدن ایران آســیب رســاند، قوم 
مغول بود. البته در عصر خودمان هم داعشی ها چنین کارنامه ای را در منطقه 

از خودشان به جا گذاشتند.
برای خودت و سربازانت تابوت بخر ترامپ قمارباز.

اینکه نظامیان و عوامل آمریکایی پاسخی محکم دریافت می کنند به یک طرف، 
اما حساب شخص ترامپ قمارباز جداست. حتی اگر رئیس جمهور نباشد هم 

باالخره زمانی ترور خواهد شد.
اعتراف از این باالتر که نیوزویک اعتراف کرده سردار سلیمانی یک مبارز واقعی 
دربرابر داعش و تروریسم بود؟ تو تروریست هستی ترامپ و ما ملت شهادت. 

کارت ساخته است«.

روزمره نگاری

روایت مجازی

یادداشت های چرخدار

عباسعلی	سپاهی	یونسی
annotation@qudsonline.ir

نگاهی	به	زندگی	و	سوابق	فرمانده	میدانی	بسیج	مردمی	عراق

رفاقت به سبک» المهندس«

برش

اگر خبر نداشتید که سال پیش و در 
سیل زدگان  به  کمک رسانی  ماجرای 
خوزستان، »المهندس« که خودش را 
بارها سرباز »حاج قاسم« نامیده بود، 
حضور  معنوی اش  فرمانده  کنار  در 
داشت، احتماالً خیلی از مطالبی را هم 
که در ادامه و به نقل از سایت های 

مختلف می آوریم، خبر ندارید

	گفت	وگو	با	نویسنده	اثری	که
مورد	توجه	سردار	شهید	سلیمانی	قرار	گرفت		

 تأثیر ادبیات دفاع مقدس
بر زندگی شهدای مدافع حرم
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ورزش: جامعه ورزش کشورمان در مراسمی باشکوه، بازوبند 
پهلوان ماندگار ملی ایران را به خانواده سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی اهدا شد. در این نکوداشت عالوه بر مسعود 
ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، رضــا صالحی امیری و 
محمود خسروی وفا رؤســای کمیته های ملی المپیک و 
پارالمپیک، مشاور وزیر در امور ایثارگران، معاونان، مدیران 
کل ستادی، رؤسای فدراسیون های ورزشی و ورزشکاران 
آن ها، پیشکسوتان، فرماندهان بسیج ورزش، خانواده های 
شــهدا و جانبازان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس هم 

حاضر بودند.
در این مراسم از سوی وزارت ورزش و به نمایندگی از خانواده 
سپهبد شهید قاسم سلیمانی بازوبند پهلوانی به سردار کوثری 
جانشین قرارگاه ثاراهلل سپاه اهدا شد. سردار اسماعیل کوثری، 
جانشین قرارگاه ثاراهلل سپاه در مراسم میثاق جامعه ورزش با 
شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: با درود به ارواح پاک شهدا 
به ویژه شهدای اخیر که توسط بدترین انسان ها که ادعای 
حقوق بشــر دارند و در رأس آن ها رئیس جمهور آمریکا به 

شهادت رسیدند.
وی افزود: حقیقتاً باید بگوییم دل همه ما داغدار شده است، 
اما بی گمان خون این شهیدان آنچنان وحدت و یکپارچگی 

به وجود آورده که سبب وحشت استکبار جهانی شده است.

مزین شدن رویدادهای ورزشی به نام سردار شهید
وزیر ورزش در این بزرگداشت گفت: حاج قاسم های زیادی 
در حال به وجود آمدن و تربیت شــدن هســتند. مطمئن 
باشید این شرایط ایجاد شده سبب انسجام و وحدت مردم 
می شود. مسعود سلطانی فرادامه داد: فدراسیون ها تعدادی 
از رویدادهای بین المللی را به نام این شهید نام گذاری کردند 
و امیدوارم بتوانیم مسابقات بیشتری را به نام او و با این هدف 

که این ارزش ها را با تفکرات گسترش بدهیم، برگزار کنیم.
سرپرست معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت 
ورزش هم از برگزاری رویدادهای باقیمانده سال جاری کشور 
با نام سردار سلیمانی خبر داد. مهدی علی نژاد گفت: جامعه 
ورزش و وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک امروز با هدف 
تجدید میثاق با حاج قاسم سلیمانی در این مراسم شرکت 

کردند. 
وی ادامه داد: آرمان های این شهید بزرگوار هیچ گاه از بین 
نخواهد رفت و این پرچم هرگز زمین نخواهد افتاد. جامعه 
ورزش با این حضور نشان دادند که در مسیر انقالب به حرکت 

خود ادامه خواهند داد. 
زنوزی مالک باشگاه تراکتور هم در حرکتی قابل تقدیر، اقدام 

به تغییر نام ورزشگاه بنیان دیزل کرده و آن را به یاد شهید 
سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی  به نام این شهید بزرگوار 

نام گذاری کرد.

تقدیم مدال های کوراش به شهید »قاسم سلیمانی«
دو ملی پوش کوراش ایران، مدال های اخیر خود را به سردار 
شهید »قاسم سلیمانی« تقدیم کردند. الیاس علی اکبری 
برترین کوراش کار سال 2018 جهان مدال نقره مسابقات 
جهانی 2019 کره جنوبی را به سردار شهید قاسم سلیمانی 
تقدیم کرد.همچنین وحیــد معظمی فر، مدال طالی جام 
ستارگان کوراش که به تازگی در هند کسب کرد را به سردار 

سلیمانی تقدیم کرد.

انتقاد ورزشکار آمریکایی از ترور سردار سلیمانی
ورزشکار راگبی آمریکایی از عمل تروریستی دولت این کشور 
در به شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانی انتقاد کرد. دیلی 

میل در این باره نوشــت: دونالد ترامپ پس از این اتفاق در 
ادعایی عنوان کرد این اقدام برای جلوگیری از جنگ بوده تا 
آغاز آن. البته کالین کاپرنیک بازیکن تیم راگبی در آمریکا نظر 
دیگری دارد و معتقد است: این اظهارنظر ترامپ به نوعی قدرت 
طلبی آمریکاست و حمله به مردم های دیگر.»آمریکا همیشه 
افراد نژادهای مختلف را در داخل و خارج تحریم و محاصره 
کرده اســت. نظامی گری آمریکا، سالحی است که توسط 
امپریالیسم آمریکا به دست گرفته شده است، برای تحمیل 

سیاست های خود و غارتگری جهان غیر خود«.
این صحبت های کاپرنیک با واکنش های زیادی در جامعه 
آمریکا روبه رو شده است. کاپرنیک ورزشکاری است که بارها 
مواضع سیاســی خود را درباره موضوعات مختلف از جمله 
نژادپرستی و تبعیض در دســتگاه های دولتی آمریکا بیان 

کرده است.
استیو کر: دولت ما درباره جنگ، دروغ می گوید

استیو کر، سرمربی تیم بسکتبال گلدن استیت وریرز و مربی 

تیم ملی بسکتبال آمریکا از ابراز نظراتش در مورد شهادت 
سردار قاسم سلیمانی توسط رئیس جمهور آمریکا، خودداری 
نکرد. او یکی از سیاسی ترین چهره های دنیای ورزش است 
که در بیروت به دنیا آمده و در خاورمیانه بزرگ شده است. او 
پدرش را در حمالت تروریستی داعش از دست داد. استیو کر 
با اشاره به کشته شدن پدرش )رئیس وقت دانشگاه آمریکایی 
بیروت( از سیاست های دولت ترامپ انتقاد کرد و گفت: اگر 
ما به درون جنگ دیگری هدایت شویم، پیامدهای آن برای 
خانواده ها و بسیاری از مردم آن قدر شدید است که همه ما 
باید برای حمایت از نظامیان خــود، دولت را مجبور کنیم 

تصمیم های درستی بگیرد.
سرمربی گلدن استیت، روز جمعه توییت کرد که مایک پنس، 
معاون رئیس جمهور در مورد ادعاهای مربوط به درگیری 
سلیمانی در حمالت تروریستی یازده سپتامبر دروغ گفته 
است. وی گفت: چیزی که من در طول زندگی آموخته ام این 
است که دولت ما هنگام صحبت درباره جنگ، دروغ می گوید. 

تجدید میثاق جامعه ورزش با سردار حاج قاسم سلیمانی

تقدیم بازوبند پهلوانی ایران به سردار دل ها

بازگشت تلخ قدوس پس از ۱۴۰ روز
ورزش: آمیان در حضور تعویضی ســتاره ایرانی خود مقابل رن شکست خورد و از جام 
حذفی فرانسه کنار رفت. در یکی از بازی های مرحله سوم جام حذفی فوتبال فرانسه، تیم 
آمیان که پس از حدود پنج ماه دوباره سامان قدوس را در فهرست و جزو نفرات ذخیره 
داشت در استادیوم روزان پارک میهمان تیم رن بود که در در نهایت پس از ضربات پنالتی، 
تکلیف تیم صعود کننده مشخص شد و رن موفق شد با برتری ۵ بر ۴ مقابل آمیان به جمع 
۳2 تیم پایانی جام حذفی فرانسه راه یابد و یاران قدوس وداع زودهنگامی با این بازی ها 

داشته باشند. قدوس زننده پنالتی سوم تیمش بود که موفق شد آن را تبدیل به گل کند.

یحیی گل محمدی
 در یک قدمی نیمکت تیم ملی

ورزش: بحث انتخاب مربی ایرانی دســت کم تا زمان مشخص شدن تکلیف انتخابات 
فدراســیون و حضور رئیس جدید در این مجموعه، بســیار جدی اســت و مسئوالن 
فدراسیون فوتبال به زودی مذاکرات نهایی شان را با گزینه اصلی ایرانی هدایت تیم ملی 
یعنی یحیی گل محمدی آغاز خواهند کرد.البته وحید هاشمیان هم جزو گزینه های 
سرمربیگری تیم ملی و جانشینی مارک ویلموتس محسوب می شود و احتمال دارد در 

نهایت یکی از این نفر 2 انتخاب شود.

اینستاگرام ترابی از دسترس خارج شد!
ورزش: مهدی ترابی،بازیکن ملی پوش پرسپولیس پس از شهادت سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی اقدام به انتشار عکس و فیلم برای شهادت سردار دل ها کرد و اینستاگرام در 
اقدامی عجیب، نه تنها پست های صفحه اینستاگرامی مهدی ترابی را پاک کرد بلکه صفحه 
وی را نیز بست. این بازیکن قرار بود مراسم جشن آغاز زندگی مشترکش را روز شنبه، 1۴ 
دی برگزار کند. اما برای ادای احترام به شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی، مراسم عروسی 
خود را کنسل کرد.پس از شهادت این سردار شجاع بسیاری از چهره ها اعالم کرده بودند 

که اینستاگرام پست های آنان را پاک کرده است.

یاران آزمون در آستانه شکستن رکورد ۱۸ ساله 
ورزش: به نقل از سایت خبری تیم فوتبال زنیت روسیه، شاگردان سرگئی سماک فاصله 
نزدیکی تا ثبت رکورد جدید در لیگ برتر روسیه تحت عنوان کمترین گل دریافتی در طول 
فصل دارند که می تواند منجر به شکستن رکورد 18 ساله این رقابت ها شود.تیم زنیت در 
نیم فصل نخست لیگ برتر روسیه با اختالف 10 امتیازی نسبت به تیم های دوم و سوم 
جدول رده بندی صدرنشین شد و فقط 9 گل دریافت کرد. بازیکنان زنیت در 11 بازی 
باقیمانده لیگ برتر روسیه اگر کمتر از پنج گل دریافت کنند می توانند رکورد 18 ساله این 

بخش را که به تیم لوکوموتیو مسکو اختصاص دارد بشکنند.

سینا حسینی: بسیاری از هواداران استقالل بر این باور بودند 
با انتخاب فرهاد مجیدی به عنوان جانشین استراماچونی این 
مجموعه دوباره به ساحل آرامش بازخواهد گشت اما نه تنها 
این اتفاق رخ نداد بلکه مشکالت درونی باشگاه استقالل به 

شکل عجیبی افزایش یافت.

نقل و انتقاالت سردرگم
در شــرایطی که پیش از انتخاب فرهاد مجیدی برخی 
اعضای هیئت مدیره مدعی شده بودند با انتخاب سرمربی 
تکلیف خریدهای جدید باشگاه روشن خواهد شد اما هیچ 
اتفاق مثبتی روی نداد، به گونه ای که سرپرست باشگاه 
اســتقالل در گفت و گو با یکی از برنامه های تلویزیونی 
اعالم کرد در حال حاضر هیچ بازیکن خارجی در فهرست 
خرید این باشگاه وجود ندارد اما شاید در روزهای آینده 
خرید خارجی داشته باشــیم. اما فعاالن حوزه خبر در 
شبکه های اجتماعی مدعی شدند که هر یک از مسئوالن 
باشگاه چه با سمت و چه بدون سمت در حال مذاکره با 
بازیکنانی هستند که در حال حاضر تیم ندارند در حالی 

که سرمربی تیم هیچ خبری از این مذاکرات ندارد.

اعتصاب زیرپوستی
دومین موضوع نگران کننده در بیســت و چهار ساعت 
گذشته ماجرای اعتصاب بازیکنان و عدم شرکت آن ها در 
تمرینات تیم به دلیل عدم پرداخت مطالبات باشگاه به 
آن ها بود. خبر اعتصاب بازیکنان ابتدا در حد یک شایعه 
بود اما بهزاد غالمپور در گفت و گو با خبرنگاران اعالم کرد 
احتمال این اعتصاب وجود دارد چون سرانجام آن ها هم 
نیازها و مشــکالت مالی دارند. خلیل زاده هم در یکی از 
بخش های خبری سیما مدعی شد از روز شنبه پرداخت 
مطالبات بازیکنان آغاز خواهد شد اما بازیکنان از این ادعا 
هیچ خبری نداشتند و مدعی بودند هیچ اتفاق مثبت و 

امیدوار کننده ای در این حوزه رخ نداده است.

 مذاکره با دی بیاسی
سومین موضوع دردسر ساز افشای بخشی از پشت پرده 
اتفاقات قطر در رسانه های گروهی بود. جرقه این اتفاقات 
با ترجمه اصلی فایل صوتی استراماچونی خطاب به فرهاد 
مجیدی زده شد، جایی که استراماچونی اعالم کرده بود 
قرار بود من بعد از تعطیالت ژانویه بــه تهران بیایم اما 

برخی این اجازه را ندادند!
برخی رســانه های منتقــد مدعی شــدند علت اصلی 
قهر اســتراماچونی به دلیل رفتار علــی خطیر صورت 
گرفته اســت. گویا علی خطیر همزمان با حضور وکیل 
اســتراماچونی در قطر در همان هتل با دی بیاسی  نیز 

مذاکره می کرده اســت. اســتراماچونی توسط برخی 
نزدیکانش از این ماجرا خبردار می شود به همین دلیل به 

وکیلش پیغام می دهد میز مذاکرات را ترک کند.
از آنجا که خلیــل زاده و رضایی به عنــوان اعضای تیم 
مذاکره کننده ایرانی در جریان این اتفاق بودند در اقدامی 
غیر منتظره مدعی می شــوند استراماچونی خلف وعده 
کرده است و مذاکرات خود را با دی بیاسی ادامه می دهند 
و توافق اولیه با او را بدســت می آورند اما در تهران مقام 
عالی در وزارت با ایــن انتخاب مخالفت می کند و فرهاد 

مجیدی به عنوان سرمربی انتخاب و معرفی می شود.

قرارداد 5 میلیاردی فرهاد
چهارمین موضوع جنجالی در ارتباط با حوزه استقالل 
مسئله رقم قرارداد فرهاد مجیدی بود برخی مدعی شدند 
او برای مدت یک و نیم فصل مربیگری در استقالل حدود 
پنج میلیارد پول گرفته اســت که این رقم در نوع خود 
جالب توجه است و می تواند فشارها بر فرهاد مجیدی از 

سوی منتقدان را دو چندان کند.

مدیرعاملی فتح اهلل زاده
پنجمین اتفاق اما برای برخی هواداران استقالل نسبتاً 
امیدوارکننده بود چون نزدیکان به وزارت ورزش و جوانان 
مدعی شدند کمتر از یک هفته دیگر اعضای هیئت مدیره 
باشگاه استقالل به زودی تغییر خواهند کرد و دو عضو 
فعلی از کار برکنار و دو عضو جدید به این مجموعه اضافه 
خواهند شد. به احتمال فراوان فتحی و منزوی دو عضو 
جدا شــده خواهند بود تا دو نفر جدید به این مجموعه 
ملحق شوند، از طرفی این نفرات پس از معرفی با تشکیل 
نخستین جلسه خود قرار است فتح اهلل زاده را به عنوان 
مدیرعامل جدید معرفی کنند تا شاید باشگاه استقالل 

ساز و کار مدیریتی درستی به خود بگیرد.

نامجو مطلق رسماً دستیار مجیدی شد
مجید نامجو مطلق، پیشکســوت تیم استقالل پس از 
دیدار با فرهاد مجیدی و گفت وگو با مسئوالن باشگاه، 
پیشنهاد مربیگری این تیم را پذیرفت. نامجو مطلق  با 
حضور در باشگاه استقالل قراردادش را به عنوان مربی 
امضا کرد تا به صورت رســمی به عنــوان عضو جدید 
کادرفنی این تیم شناخته شود. این در حالی است که 
مجیدی برای شروع همکاری اش با باشگاه استقالل یک 
مربی تمرین دهنده و یک بدنساز خارجی را درخواست 
داده بود اما با وجود مطرح شدن نام های زیاد تا به حال 
خبری از اضافه شــدن این دو مربی به استقالل شنیده 

نشده است.

امیرمحمد سلطان پور: هیچ گاه رافائل واران مانند سرخیو 
راموس دوست نداشته زیر نورافکن توجهات قرار گیرد اما در 
پیروزی روز شنبه مقابل ختافه نشان داد که می تواند چه 

رهبر خوبی باشد.
راموس در این بازی به دلیل محرومیت غایب بود، و رافائل 
واران جــای او را به خوبی پر کرد؛ البتــه نه فقط به عنوان 
بازیکن چون واران همیشه در کنار راموس به عنوان بازیکن 
ثابت، زوج خط دفاعی را تشکیل می داد اما از لحاظ روحی و 

تأثیرگذاری همان نقش را ایفا کرد.

وقتی کار گره می خورد
این مدافع فرانسوی بود که برای تیمش به پا خاست و با ثمر 
رساندن دو گل، تأثیر زیادی در پیروزی ۳ بر صفر بر ختافه 
داشت. این دو گل از آنجا حائز اهمیت بود چون دفاع ختافه 
به خوبی مقاومت می کرد و شرایط بازی به گونه ای پیش 
می رفت که رئال نمی تواند قفل این دفاع را بشکند. ختافه 
معموالً در چنین بازی هایی به خوبی می تواند مقابل تیم 
هجومی دفاع کرده و بازی حریف را خراب کند. به همین 
دلیل کریم بنزما و گرت بیل بی تأثیر نشان می دادند و ایسکو 

نیز هرچه تالش می کرد نمی توانست جریان حمله را به 
نفع تیمش برگرداند.

 اگر ادن هــازارد مصدوم نبود می توانســت 
کمک فوق العاده ای به تیم زیدان باشد، چون 
اصلی ترین توانایی ستاره بلژیکی از هم پاشیدن 
دفاع حریف در چنین بازی هایی است. اما در 
نهایت این داوید سوریا دروازه بان تیم میهمان 
بود که شرایط را به نفع حریف با اشتباه خود 

تغییر داد. او در خروج خود در دقیقه ۳6 دچار 
مشکل شد تا واران شاهد این باشد که توپ 

با برخورد او به درون دروازه رفته است. 
برخی عقیده داشتند که این باید گل 

به خودی ثبت شــود اما برخی 
دیگر آن را بــه واران هدیه 

کردند. تشخیص دقیق 
آن حتی با صحنه های 
آهسته مشکل به نظر 

می رسد اما هر چه 
که بــود نمی توان 
تالش واران برای 
قرار دادن خود 
در آن موقعیت 
نادیــده  را 

گرفت.

گلی که مشخص بود چه کسی زده است
اما در آن طرف زمین تیبو کورتوآ با چندین سیو عالی نقش 
ویژه ای در بازنگشتن ختافه به بازی و بسته ماندن دروازه اش 
داشت. با تمام انتقاداتی که در ابتدا از این دروازه بان بلژیکی در 
زمان انتقال از چلسی می شد حاال نشان داد که چه چیزهایی 
می تواند در چنته داشته باشد. با اطالع از اینکه در دروازه چه 
عنصر قابل اطمینانی دارند، در ابتدای نیمه دوم واران دوباره 
به جلو پیشروی کرد و با دومین گل خود در بازی همه شک 
و شبهه ها را در مورد پیروزی رئال از بین برد. این بار دیگر 
کاماًل مشخص بود که گل را چه کســی زده، سانتر زیبای 
تونی کروس را مدافع 26 ساله با دقت باالی خود به تور دروازه 
ختافه چسباند. درست است که لوکا مودریچ در وقت های 
تلف شده نتیجه را ۳ بر صفر کرد اما همگان می دانستند که 

این واران بود که ضربه اصلی را به حریف وارد کرد.
این بردی بسیار حیاتی برای کهکشــانی ها بود که در سه 
دیدار قبلی خود متوقف شده بودند و پس از تساوی بارسلونا 
که موجب مساوی شدن امتیازاتشان در صدر جدول شد از 
اهمیت بیشتری نیز برخوردار شد. الزم به یادآوری است که 
بار آخری که قبل از دیدار با ختافه رئال به پیروزی رسیده بود 
یعنی برد2 بر صفر مقابل اسپانیول باز هم این واران بود که 
گل پیروزی بخش تیمش را به ثمر رسانده بود و 
اگر با همین شرایط ادامه دهد بیشتر از سابق 
می تواند در مرکز توجهات حتی باالتر از سرخیو 
راموس باشد. این قهرمان جهان در سال 2018 
لیاقت این را دارد که به خاطر موفقیت های 
اخیر رئال که موجب آن بوده اعتبار بیشتری را 
دریافت کرده و بیشتر مورد تمجید قرار بگیرد. 
هر چه باشــد واران را می توان یکی از بهترین 
خریدهای تاریخ باشگاه رئال لقب داد زمانی که 
تنها با مبلغ 10 میلیون یورو در سال 2011 از 
تیم النس فرانسه خریداری شد. تمرکز این 
باشگاه در دهه گذشته بر بازیکنان گلزن و 
همچنین کسانی که مانند قهرمان عمل 
می کنند مثل کریستیانو رونالدو و سرخیو 
راموس بوده است. اما می توان با قاطعیت 
گفت که واران دقیقاً به همان اندازه آن ها 
در موفقیت های رئال تأثیرگذار بوده است. 
حاال روز شنبه رافائل واران پا را از این نیز فراتر 
گذاشت و این فرصت را پیدا کرد که خود 
را به عنوان قهرمــان نمایش رئال 

مادرید نشان دهد.

استقالل هنوز به آرامش نرسیده است

از اعتصاب بازیکنان تا قرارداد سنگین مجیدی
با نبود قهرمانی مثل سرخیو راموس

حاال »واران« نمایش را به دست می گیرد!

ایران، مالدیو و تایوان؛ کشورهای بدون سرمربی در آسیا ورزش: سپاهان یکی از باشگاه هایی است که نقل و انتقاالت نیم فصل 
را پرقدرت اســتارت زده و با جذب بازیکن در پست های مورد نیاز در 
صدد تقویت خود برای ادامه مســابقات لیگ نوزدهم است. طالیی 
پوشــان اصفهانی تاکنون محمد طیبی و مهدی ترکمان را از نفت 
مسجدسلیمان و پارس جنوبی جم به خدمت گرفتند و شنیده می شود 

که آن ها چند ستاره بزرگ را هم در سبد خرید خود قرار داده اند.
در این باره امیر قلعه نویی سرمربی سپاهان با اعضای هیئت مدیره باشگاه 
جلسه ای را برگزار کرد که طی آن برنامه های آینده خود را ارائه داد و البته 

به مدیران درباره جذب دو ستاره تأکید کرد. 
امیر قلعه نویی در این خصوص بیان کرد: »جلسه بسیار خوبی با مدیران 
باشگاه داشتیم و برنامه های نیم فصل دوم را مرور کردیم. خوشبختانه 
مدیران باشگاه هم در صدد هستند تا شرایط خوبی را برای تیم مهیا 

کنند و انشااهلل همه چیز با قدرت پیش برود.«
وی ادامه داد: »یکی از موضوعاتی که در جلسه مطرح شد مربوط به 
اردوی تیم در کشور ترکیه بود. با اینکه از قبل خواسته بودم اردوی آنتالیا 
برنامه ریزی شود اما با توجه به شرایط و محدودیت های ارزی و مشکالت 

اقتصادی تصمیم گرفتیم اردوی آنتالیا را لغو کنیم. تصمیم داریم اردویی 
در تهران داشته باشیم و برنامه های خود را در پایتخت دنبال کنیم.«

سرمربی سپاهان درباره لیست نقل و انتقاالتی اش نیز تأکید کرد: »در 
جلسه به مسئوالن باشگاه تأکید کردم که نیاز مبرمی به جذب آیاندا 
پاتوسی و دانیال اسماعیلی فر داریم و این دو بازیکن در اولویت نفرات 
مورد نظر من قرار دارند. از مدیران باشگاه هم خواستم تحت هر شرایطی 

این دو بازیکن را جذب کنند و انشااهلل این اتفاق هم رخ می دهد.«

پاتوسی در فهرست مازاد
گفتنی است؛ پاتوسی که سابقه خوبی از بازی در استقالل دارد به همراه 
دانیال اسماعیلی فر که یکی از ستاره های فوتبال ایران طی سال های 

گذشته بوده بی تردید دو خرید جذاب برای هواداران سپاهان محسوب 
می شوند. 

ظاهرا بعد از عملکرد ضعیف و دور از انتظار آیاندا پاتوسی او از برنامه 
های تاکتیکی بن یاس خارج شده و باشگاه در تالش است تا با خارج 
کردن نام او از فهرســت یک بازیکن خارجی بهتر را جایگزین او 
کند.به نوشته االتحاد وقتی آیاندا پاتوسی در بازی آخر با الوصل 
از فهرست 18 نفره کنار گذاشته شــد تصمیم به ترک دبی و 
بازگشت به آفریقای جنوبی گرفت که همین تصمیم خشم 
مربی آلمانی و باشگاه بن یاس را برانگیخت تا جایی که حاال 
همه اخبار از فسخ قرارداد این بازیکن و جدایی قطعی او در 

پنجره زمستانی صحبت می کنند.

ورزش: در حالی که تیم ملی فوتبال ایران باید در فروردین ماه 
)کمتر از سه ماه دیگر( دور برگشت خود را در انتخابی جام جهانی 
شروع کند هنوز تکلیف نیمکت خود را نمی داند. در قاره آسیا تنها 
مالدیو و تایوان شرایط مشابه ایران دارند و سرمربی ندارند. بعد 
از کناره گیری مارک ویلموتس از هدایت تیم ملی فوتبال ایران 
مدت هاست که وضعیت نیمکت تیم ملی ایران مشخص نیست. 
قرار اســت فیفا درباره پرونده ایران و ویلموتس وارد عمل شود.

فدراســیون فوتبال مدعی بود ویلموتس به بندهای قراردادش 
متعهد نبوده و باید زمان بیشتری را در ایران بگذارند در حالی که 
مارک ویلموتس هم از پرداخت نشدن مطالباتش در زمان مقرر 
گالیه داشت. در نهایت کار طرفین به فسخ قرارداد کشید و باتوجه 
به عدم توافق، مارک ویلموتس سرمربی بلژیکی که همسرش هم 
حقوقدان است از فدراسیون فوتبال ایران برای گرفتن غرامت و 

کل قراردادش به فیفا شکایت کرد. در حالی که جمشید جعفرپور 
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس پیش از این گفته بود فدراسیون 
فوتبال هم از ویلموتس شکایت کرده، اما این اتفاق هنوز رخ نداده 
است. محمود اســالمیان عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال 
در این ارتباط گفت: »آقای بهاروند سرپرست فدراسیون فوتبال 
تیمی را برای پیگیری این موضوع گذاشته است و دارند شکایت از 
ویلموتس به فیفا را پیگیری می کنند.«  در این کش و قوس تیم 
ملی فوتبال ایران زمان را از دست می دهد و هنوز مشخص نیست 
تکلیف نیمکت تیم ملی ایران چه خواهد شد. فدراسیون حتی به 
جمع بندی درباره ایرانی یا خارجی بودن سرمربی تیم ملی نرسیده 
است و این در حالی است که تیم ملی ایران بازی های مهمی در دور 
برگشت انتخابی جام جهانی دارد و اگر می خواهد مسافر مرحله 

بعدی این رقابت ها شود حق اشتباه ندارد.

ضد  حمله

قرارداد جهانبخش با پرسپولیس !
میزان:ســتاره ایرانی تیم فوتبال برایتون انگلیس تحت قرارداد باشــگاه 
پرسپولیس بود، اما سرخپوشــان به او اجازه دادند تا به فوتبال اروپا برود.

این بازیکن روز 28 اسفند سال 1۳91 با قراردادی ۳ ساله از باشگاه داماش 
گیالن به پرسپولیس پیوست و قرار بود از تابستان سال 1۳92 به مدت ۳ سال 
پیراهن سرخپوشان تهرانی را به تن کند. بعد از عقد این قرارداد، پیشنهاداتی 
از اروپا برای جهانبخش رسید و محمد رویانیان به شیرینی توصیه کرد برای 
کمک به پیشرفت این بازیکن، بهتر است بدون توجه به قرارداد فوق، مجوز 

لژیونر شدن را به وینگر راست تیم ملی فوتبال کشورمان بدهند. 

عذرخواهی علی دایی از مسئوالن ذوب آهن 
ورزش: علی دایی که مذاکراتی را با مسئوالن باشگاه ذوب آهن انجام داده بود 
تا هدایت سبزپوشان در ادامه رقابت های لیگ برتر را برعهده بگیرد، پس از 
جمع بندی نهایی بعدازظهر دیروز از مسئوالن باشگاه ذوب آهن عذرخواهی 
کرد. علی دایی دالیل شخصی و مشغله های کاری در تهران را دلیل پاسخ 
مثبت ندادن به مسئوالن باشگاه ذوب آهن عنوان کرده و از آن ها به خاطر 

اعتمادی که به وی داشتند تشکر کرده است. 

مکانی: حق دارم با استقالل هم مذاکره کنم
ورزش: سوشا مکانی، سنگربان نفت مسجد سلیمان گفت: باید امکانات 
باشگاه در حد لیگ برتر باشد. اگر جزئی ترین امکانات مهیا نباشد اشمایکل 
هم نمی تواند کاری کند و به آن هدفی که دارید نخواهید رسید. من حق دارم 

با هر تیمی حتی استقالل هم مذاکره کنم.

نامه سرمربی پرسپولیس به باشگاه رسید
کالدرون تهدید به فسخ قرارداد کرد

ورزش: گابریل کالدرون پس از آخرین دیدار پرســپولیس برابر نساجی 
مازندران ایران را به مقصد آرژانتین ترک کرد تا تعطیالت سال جدید  میالدی 
را پشت سر بگذارد. او اکنون از اینکه باشگاه نتوانسته به تعهداتش عمل کند 
بسیار ناراحت است. در همین رابطه وکیل سوئیسی این مربی اول ژانویه »11 
دی « با ارسال نامه  رسمی به باشگاه پرسپولیس اعالم کرده این باشگاه به 
تعهدات مالی خود در قبال کالدرون عمل نکرده و از این رو این مربی می تواند 
قراردادش را یک طرفه فسخ کند. طبق برنامه قرار است پرسپولیسی ها روز 
پنجشنبه عازم قطر شوند تا اردویی 12 روزه در دوحه داشته باشند. البته 
قرار بر این بود کالدرون در قطر به سایر پرسپولیسی ملحق شود اما حاال که 
نامه  تهدید فسخ او به باشگاه رسیده است به نظر می رسد اگر پرسپولیسی ها 
نتوانند تعهدات مالی خود در قبال او را اجرایی کنند و شروطش را بپذیرند، 

کالدرون به قطر نخواهد رفت.

 تارتار: در صورت حل مشکالت 
در نفت مسجدسلیمان می مانم

ورزش: مهدی تارتار دیروز در مورد استعفایش گفت: پس از نشستی که با 
مسئوالن باشگاه نفت مسجد سلیمان داشتم آن ها قول دادند در دو هفته 
آینده مشکالت مالی کادر فنی و بازیکنان را حل کنند که در صورت حل 
مشکالت مالی من هم به کارم در این تیم ادامه می دهم، اما در صورتی که در 

این دو هفته مشکالت حل نشود من هم نمی توانم بمانم.

فرکی آب پاکی را روی دست مشتریان مغانلو ریخت
ورزش: حسین فرکی در واکنش به پیشــنهادهایی که درباره ستاره های 
تیمش و به خصوص شهریار مغانلو مطرح شده، اعالم کرد که به هیچ عنوان 
قصد صدور رضایت نامه برای بازیکنانش را نخواهد داشت. وی درباره شرایط 
نقل و انتقاالت و بازیکنان مدنظر پیکان برای ادامه فصل به ایلنا گفت: نخستین 
جلسه را به همراه کادر فنی برگزار کردیم و تا فهرست نقل و انتقاالتی را بررسی 
کنیم و در این خصوص تصمیم گیری کنیم. سرمربی پیکان در واکنش به 
پیشنهادهای فراوان برای خرید شهریار مغانلو گفت: پیشنهادهایی از جمله 
باشگاه پرسپولیس برای خرید این بازیکن به دست ما رسیده بود که به باشگاه 

مخالفتم را اعالم کردم و ما تمام بازیکنانمان را نیاز داریم.

واکنش باشگاه سپاهان به جدایی سعید آقایی
ورزش: از روز شنبه اخباری درباره جدایی سعید آقایی از سپاهان منتشر شد. 
در این خصوص گفته می شد با توجه به جذب مهدی ترکمان در پست دفاع 
چپ، آقایی قصد جدایی کرده و در این خصوص با مدیران باشگاه نیز صحبت 
کرده است. سیامک قلیچ خانی مدیر رسانه ای سپاهان در گفت و گو با فارس 
درباره برگزاری جلسه با سعید آقایی عنوان کرد: ما هیچ جلسه ای با سعید 

آقایی نداشتیم و برنامه ای هم برای این موضوع نداریم. 

منهای فوتبال

هفته هجدهم سری آ ایتالیا
ناپولی - اینتر

دوشنبه ۱6 دی -ساعت: 23:۱5 از شبکه ورزش

هفته هجدهم سری آ ایتالیا
یوونتوس - کالیاری

دوشنبه ۱6 دی - ساعت: ۱7:3۰ از شبکه ورزش

ورزش در سیما

دعوت هشت آزادکار به اردوی تیم ملی
ورزش: اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن امروز در محل آکادمی 
ملی المپیک مجموعه ورزشی انقالب تهران برگزار می شود. اسامی 
نفرات دعوت شــده به این اردو که تا روز 2۵ دی مــاه ادامه خواهد 

داشت به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم: رضا اطری )مازندران(

6۵ کیلوگرم: بهنام احسان پور )مازندران(
۷۴ کیلوگرم: یونس امامی )تهران(

86 کیلوگرم: حسن یزدانی - کامران قاسم پور )مازندران(
9۷ کیلوگــرم: علیرضا کریمــی )البرز( محمدحســین محمدیان 

)مازندران(
12۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع )مازندران(

تیم منتخب کشتی آزاد کشورمان در رقابت های بین المللی رنکینگ 
اتحادیه جهانی، جام ماتئو پلیکونه ایتالیا که روزهای 2۵ تا 28 دی 

ماه در شهر رم برگزار خواهد شد، شرکت خواهد کرد.

حضور روسیه در کشتی آزاد جام تختی
ورزش: بنا بر گفته سرپرست رقابت های جام تختی، روس ها برای 
حضور در چهلمین دوره کشتی آزاد جام تختی که از روز چهارشنبه 
در کرمانشاه برگزار می شود، به ایران می آیند.عبدالمهدی نصیرزاده 
درباره تعداد تیم های خارجی حاضــر در چهلمین دوره رقابت های 
بین المللی کشتی آزاد جام تختی که قرار است از روز چهارشنبه در 
کرمانشاه برگزار شود، اظهار کرد: حضور تیم های روسیه، ارمنستان 
و اوکراین در این رقابت ها قطعی شــده که در این میان ارمنستان 
با دو تیم راهی ایران خواهد شــد. پیش از این تیم های ازبکستان، 
تاجیکستان، آذربایجان، گرجستان و چین نیز برای حضور در جام 
تختی اعالم آمادگی کرده بودند امــا در نهایت اعالم کردند به ایران 

نمی آیند.

جدال های حساس هفته شانزدهم لیگ برتر بسکتبال
پارسا به دنبال شگفتی دیگر

ورزش: هفته شانزدهم لیگ برتر بســکتبال فردا برگزار می شود و 
طبق برنامه حساس ترین بازی ها در گرگان و تهران انجام خواهد شد.

شهرداری گرگان صدرنشین در این هفته کار سختی را در خانه مقابل 
آویژه صنعت مشهد دارد. مشــهدی ها در هفته های اخیر به نوعی 
می توان گفت بهترین تیم لیگ بوده اند و نتایج درخشانی را در خانه 

و خارج از خانه کسب کرده اند. 
برنامه هفته شانزدهم به شرح زیر است:

شورا و شهرداری قزوین - نفت آبادان
پتروشیمی - رعد پدافند شهرکرد

شهرداری گرگان - آویژه صنعت مشهد
توفارقان آذرشهر - ذوب آهن

شهرداری بندرعباس - نیروی زمینی

 نایب قهرمانی نماینده ایران 
در جام جهانی یخ نوردی

ورزش: روز نهایی مســابقات جام جهانی یخ نوردی در چانگ چون 
چین پیگیری شــد که در این رقابت ها و در مــاده لید محمدرضا 
صفدریان یخ نورد ایرانی در مرحله نیمه نهایی این مســابقات موفق 
شد باالتر از همه رقبا به عنوان نفر نخست به فینال این رقابت ها برسد. 
نماینده ایران در فینال این مسابقات توانست پس از نماینده فرانسه 

در سکوی دوم این رقابت ها بایستد.
درخواست های سرمربی سپاهان 

قلعه نویی: پاتوسی و اسماعیلی فر را می خواهم
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 تاریخ انتشار نوبت دوم:
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 MVM110 س��واری  س��بز  برگ��ه  و  کمپان��ی  س��ند 
م��دل 1385 ب��ه رن��گ بنف��ش متالی��ک به ش��ماره 
موت��ور MVM372FG6003086 ب��ه ش��ماره شاس��ی 
 59 ای��ران  ب41   823 پ��اک  و    IR85211003050
ب��ه نام ام��ه کلثوم غفاری توران مفق��ود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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آگهی قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي حوزه ثبت تایباد  

نظر به دس��تور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد سند 
رس��می مص��وب 1390/09/20 امالک متقاضیان که در هیات موض��وع ماده یک قانون 
مذکور مستقر دربخش 14مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات 
مالکانه وبالمعارض آن محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل 

آگهی میگردد: 
آقای جبار احمدقلی به شناس��نامه ش��ماره 122 کد ملی 0749348763 صادره تایباد 
فرزند شیرمحمد در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 154.81 متر مربع پالک شماره 
2 فرعی از 256 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از 

محل قسمتی از مالکیت غالمحسین بهرامی و قسمتی از پالک کالسه 1391-1944 
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند 
رس��می و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگه��ی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
روزنامه محلی و کثیر االنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داش��ته باش��ند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعت��راض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی مح��ل نمایندو گواهی تقدیم 
دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد ک��ه در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست 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.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/16 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/01

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد - غالمرضا آقازاده 

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت دوم 
به موج��ب پرونده های اجرایی 980239 و 980235 اجرای احکام مدنی دادگس��تری 
شهرس��تان تایباد موضوع نیابت قضایی ش��ماره 1398035000732413 اجرای احکام 
مدنی ش��ورای حل اختالف شهرس��تان بوکان و نیابت شماره 1398030000812102 
اجرای احکام مدنی ش��ورای حل اختالف تبریز محکوم علیه اسماعیل مرتضایی محکوم 
اس��ت به پرداخت مبلغ 215.877.865 ریال بابت اصل خواسته در حق شرکت ماشین 
سازی یاقوت با مدیر عاملی خسرو خانبابائی و مبلغ 8.000.000 ریال بابت نیم عشر در 
حق دولت که بعلت عدم پرداخت خانم مریم میراس��معیلی دو ساعت و 26 دقیقه و 13 
ثانیه مش��اع از مدار 16 سهم مشاع مزرعه و قنات رخرخان پالک 261 اصلی بخش 14 

مشهد شهرستان تایباد سهم االرث آقای علیرضا ماالنی از محل مالکیت مرحوم پدرشان 
براتعلی ماالنی موضوع خالصه سند 41002-41008-22/7/53 دفترخانه 5 جام بشرح 
ذیل بابت بدهی محکوم علیه اس��ماعیل مرتضایی جهت فروش از طریق مزایده معرفی 
و النهایه توقیف و جمعاً به قیمت 270.000.000 ریال ارزیابی ش��ده است . بدینوسیله 
جهت فروش شروع مزایده ساعت 11 الی 12 روز 1398/11/16 در محل اجرای احکام 
مدنی حوزه قضایی تایباد تعیین می گردد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی 
که باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید واگذار خواهد شد در صورت تمایل متقاضیان می 
توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید ایشان از مال داده 
شود الزم به ذکر است 10٪ بهای مزایده في المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده 
و مابق��ی ظرف ی��ک ماه از خریدار دریافت خواهد ش��د در صورتیکه به هردلیل خریدار 
در زمان مقرر بهای مزایده را نپردازد 10٪ س��پرده وی به نفع دولت ضبط خواهد ش��د . 
چنانچه تاریخ مزایده مصادف با روز تعطیل باش��د روز بعد روز مزایده تلقی خواهد ش��د. 
الزم بذکر اس��ت ملک مذکور بصورت مش��اع و یک حلقه چاه عمیق دارای شماره حفر و 
مجوز تغییر محل که به دالیل مختلف تا این تاریخ پروانه بهره برداری صادر نشده و در 
حال حاضر چاه مخروبه و غیرفعال و فاقد هرگونه تاسیسات میباشد و در حال حاضر چاه 

خشک و غیرفعال است. تاریخ انتشار : 1398/10/16 آ-9812783
دادورز ش��عبه اجرای احکام مدنی ش��وراهای حل اختالف شهرس��تان تایباد – ابراهیم 

اسمعیلی فری آبادی 

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اینکه خانم ماهک س��لمانی دارای شناس��نامه شماره 146 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 3/980381ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان عبداهلل سلیمان به شناس��نامه 726 در تاریخ 1383/2/2 در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  ماه��ک س��لمانی فرزند حس��ن ش ش 146 متولد 1334/12/10 ص��ادره از تایباد 

همسر متوفی 
2- محمدعلی سلیمان فرزند عبداهلل ش ش 0748700137 متولد 1356/9/20 صادره 

از تایباد فرزند متوفی
3- احمد س��لیمان فرزند عب��داهلل ش ش 0749560517 متولد 1361/2/22 صادره از 

تایباد فرزند متوفی
4- حس��ین س��لیمان فرزند عبداهلل ش ش 0749542403 متولد 1354/1/5 صادره از 

تایباد فرزند متوفی
5- مریم س��لیمان فرزند عب��داهلل ش ش 0749362448 متول��د 1352/1/3 صادره از 

تایباد فرزند متوفی
6- همدم س��لیمان فرزند عبداهلل ش ش 0748700145 متولد 1358/9/20 صادره از 

تایباد فرزند متوفی
7- صدیقه س��لیمان فرزند عبداهلل ش ش 0749866306 متولد 1364/4/20 صادره از 

تایباد فرزند متوفی
8- سمیرا س��لیمان فرزند عبداهلل ش ش 0749875089 متولد 1367/9/16 صادره از 

تایباد فرزند متوفی
9- کب��ری س��لیمان فرزند عبداهلل ش ش 0740259563 متول��د 1374/1/7 صادره از 

تایباد فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د.  

تاریخ انتشار : 1398/10/16  آ-9812784
محمد باری

قاضی شورا شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اینکه آقای حمیدرضا امینی مشهدریزه ئی دارای شناسنامه شماره 0740003161 
به ش��رح دادخواست به کالسه 3/980354ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان امیرمحمد امینی مش��هدریزه ئی به شناسنامه 
31 در تاریخ 1398/7/13 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به : 
1-  شهربانو مکاری مشهدریزه ئی فرزند غالم یحیی ش ش 13 متولد 1340/8/20 صادره 

از تایباد همسر متوفی 
2- سعید امینی مشهدریزه ئی فرزند امیر محمد ش ش 0740219588 متولد 1372/3/16 

صادره از تایباد فرزند متوفی
3- حمیدرض��ا امین��ی مش��هدریزه ئی فرزند امی��ر محم��د ش ش 0740003161 متولد 

1367/12/17 صادره از تایباد فرزند متوفی
4- ناهید امینی مشهدریزه ئی فرزند امیر محمد ش ش 2634 متولد 1356/12/10 صادره 

از تایباد فرزند متوفی
5- افس��انه امینی مش��هدریزه ئی فرزند امیر محمد ش ش 2773 متولد 1360/2/1 صادره 

از تایباد فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. تاریخ انتشار : 

1398/10/16 آ-9812786
محمد باری / قاضی شورا شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد

فراخوان مناقصه 
نوبت اول

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 

دارد امور نگهبانی بیمارس��تان قائم )ع��ج( را از طریق 
انجام مناقصه عمومی به بخش غیردولتی واگذار نماید. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2098000060000194 از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق 
درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام خواهد ش��د و الزم 
اس��ت مناقصه گ��ران در ص��ورت ع��دم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
*تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 600/000/000 
ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر به 
حسابداری بیمارس��تان مذکور به نشانی مشهد ابتدای 

خیابان احمدآباد تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/10/16

* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: پایان روز 98/10/19
* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/10/29

* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/10/30
* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ثبت ن��ام:  دفت��ر  و   02141934 مذک��ور:  س��امانه  در 

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی مشهد /ع

98
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4

س��ند کمپانی خودروی رن��و مگان م��دل 2006 رنگ 
نقره ای متالیک به ش��ماره انتظامی 262و44 ایران 
ش��ماره  و   F4RL77LC072903 موت��ور  ش��ماره   10
شاس��ی VF1LM050E36601096 ب��ه مالکیت ایمان 
ابراهیم��ی مفق��ود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد. 
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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
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای ش��ماره 139860306007000818- 98,10,4 - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم  حامد حسن پور چشمه گلی   فرزند  محمد   به شماره شناسنامه 72  صادره تربت 
جام  در  یک  باب ساختمان به استثناء وثمن اعیان  به  مساحت  200 متر مربع پالک فرعی از   167 -   اصلی 
مفروز و مجزی ش��ده واقع   در  خراس��ان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رس��می آقا/ خانم مهدی صادقی 
فرزند نور محمد  محرز گردیده  است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
و 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 تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف :98,211 آ-9812780
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/1

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای ش��ماره 139860306007000847- 98,10,7 - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم  احمد نی نواز شهر نوی   فرزند  غالمعلی   به شماره شناسنامه 422  صادره تایباد  
در  یک  باب منزل  به  مساحت  174,65 متر مربع پالک فرعی از   976 -   اصلی مفروز و مجزی شده واقع   در  
خراس��ان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رس��می آقا/ خانم عالم قطب احمدی  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 داشته باشند 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، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف :98,212  آ-9812781
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/16   تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/1
سید مجتبی جواد زاده 

  رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

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
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139860306007000795-  - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض  
متقاضی آقا/ خانم  جالل الدین جهانگیری   فرزند  جهان آقا   به شماره شناسنامه 343  صادره تربت جام  در  یک  
باب منزل  به  مساحت  208,05 متر مربع پالک5 فرعی از   3 -   اصلی فرعی از 3- اصلی اصلی مفروز و مجزی 
شده واقع   در  خراسان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم یوسف دربار پناه و رمضانعلی علی 
بیگی و ابراهیم تاجی و ایوب ندایی و یوسف یاری پور و محمد جان حیاتی و براتعلی رونجی   محرز گردیده  است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت 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 تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف :98,213 آ-9812782
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/16    تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/1

سید مجتبی جواد زاده   رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

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 موض��وع ماده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860306007000744 
-98,9,21 - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی آقای 
خانم زینب یاور بش��یر آبادی  فرزند نادر     به ش��ماره شناس��نامه 0720139066  صادره از تربت 
ج��ام  در   یک باب  منزل مس��کونی  به  مس��احت  129,1 متر مربع پ��الک فرعی  از 174و 173 
-  اصلی مفروز و مجزی ش��ده  واقع در خراس��ان رضوی  بخش 13 مش��هد خریداری از  مالکیت از 
آقای نظر محمد احمدی بنکدار     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 انتش��ار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف : 98,181  آ-9811976
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/9/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/16

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

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

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

آگه��ی موض��وع م��اده 3 قانون و م��اده 13 آئین نام��ه قان��ون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبت��ی و اراضی و 
س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می برابر رای ش��ماره 139860306007000746 

-98,9,21 - هی��ات اول/دوم    موض��وع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی آقای خسرو 
اس��حقی ای��ل بیگی  فرزند غالم یحی    به ش��ماره شناس��نامه 385  صادره از ترب��ت جام  در   یک باب  
منزل مس��کونی به  مس��احت  201,65 متر مربع پالک 5فرعی   از 731 -  اصلی مفروز و مجزی ش��ده  
واقع در خراس��ان رضوی  بخش 13 مش��هد خریداری از  مالک رس��می  از آقای / خانم  مالکیت مش��اعی 
متقاضی     محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
ش��ود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتش��ار اولین آگهی به 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 خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
ص��ورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. م الف 

: 98,180  آ-9812013
تاریخ انتش��ار نوبت اول:،98/10/1

تاریخ انتش��ار نوبت دوم: 98/10/16
س��ید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اس��ناد و امالک تربت جام

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

 نظر به دس��تور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 ام��الک متقاضیان که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر دربخش 14مش��هد 
واح��د ثبتی شهرس��تان تایباد مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه وبالمع��ارض آن محرز و رای الزم صادر 

گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل آگهی میگردد 
آقاي غفور عزیزي به شناس��نامه ش��ماره 8486 کدمل��ي 0748424482 صادره تایب��اد فرزند عطامحمد 
در شش��دانگ یکب��اب منزل به مس��احت 127,60 مترمربع پالک ش��ماره557مکرر فرع��ي از 250 اصلي 
واق��ع در خراس��ان رضوي بخش 14مش��هد حوزه ثب��ت ملک تایب��اد از محل قس��متی از مالکیت مرحوم 
عبدالرس��ول غفاری س��هم االرثی ابانص��ر- فریبا - حمید ومجی��د غفاری و طلعت معصومی و قس��متی از 

پالک کالس��ه 98-136
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده 13 
آئی��ن نام��ه مربوطه این آگهی در دو نوب��ت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتش��ار 
در ش��هرها منتش��ر و در روس��تاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داش��ته باش��ند باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهي و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو 

م��اه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم ورس��ید اخ��ذ نمایند. معترضین بای��د ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل نماین��دو گواهی تقدیم 
دادخواس��ت ب��ه اداره ثبت مح��ل تحویل دهد که در ای��ن صورت اقدامات ثبت موک��ول به ارایه حکم 
قطع��ی دادگاه اس��ت و در صورتیکه اعتراض در مهل��ت قانونی واصل نگردد یا معت��رض گواهی تقدیم 
دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل ارائه نکن��د اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت مینماید و 

صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت.آ-9812017
تاریخ انتش��ار نوبت اول 1398/10/01 
تاریخ انتش��ار نوبت دوم: 1398/10/16

رئیس ثبت اس��ناد و امالک تایباد
 غالمرض��ا آق��ازاده

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

 نظ��ر به دس��تور م��واد 1و3 قان��ون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
مصوب 1390/09/20 امالک متقاضیان که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 
14مش��هد واحد ثبتی شهرس��تان تایباد مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه وبالمعارض آن محرز و رای 

الزم ص��ادر گردی��ده جه��ت اط��الع عم��وم ب��ه ش��رح ذی��ل آگه��ی میگ��ردد: 
آقاي احمد جهاني به شناس��نامه ش��ماره 2462 کدملي 0749780258 صادره تایباد فرزند عبدالعزیز 
در شش��دانگ یک قطعه زمین محصور دارای بنا و تاسیس��ات کارخانه بتن به مساحت 8900 مترمربع 
پ��الک ش��ماره 165 فرعي از 245 اصلي واقع در خراس��ان رضوي بخش 14مش��هد ح��وزه ثبت ملک 
تایباد از محل قس��متی از مالکیت رس��می ومش��اعی آقای امین الدین ش��یبانی فرمان آبادی و قسمتی 

از پالک کالس��ه  97-619 
ل��ذا بموج��ب ماده 3 قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می و 
م��اده 13 آئی��ن نام��ه مربوط��ه این آگهی در دو نوب��ت به فاصل��ه 15 روز از طریق روزنام��ه محلی و 
کثیر االنتش��ار در ش��هرها منتش��ر تا در صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باش��ند باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهي تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و رس��ید اخذ 
نماین��د. معترضی��ن باید ظ��رف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت 
ب��ه دادگاه عموم��ی محل نماین��دو گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت مح��ل تحویل دهد که در 
ای��ن صورت اقدامات ثب��ت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتیکه اعتراض در مهلت 
قانون��ی واص��ل نگردد ی��ا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی مح��ل ارائه نکند اداره 
ثب��ت مب��ادرت به صدور س��ند مالکی��ت مینماید و صدور س��ند مالکی��ت مانع( از مراجع��ه متضرر به 

دادگاه نیس��ت.آ-9812018
تاریخ انتش��ار نوبت اول 1398/10/01 
تاریخ انتش��ار نوبت دوم: 1398/10/16

رئیس ثبت اس��ناد و امالک تایباد 
 غالمرض��ا آق��ازاده
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فرهنگ و هنر

روایت مدافعان حرم، رویکرد تازه ادبیات مقاومت
در یــک جامعه انقالبی که آرمان های مردم و مســئوالن آن جامعه 
بــا نهضت های آزادی بخــش و گروه های مقاومت در گوشــه و کنار 
جهان پیوند ناگسستنی دارد، ترویج و توسعه فرهنگ مقاومت یکی 
از ارکان و وظایــف اصلی نهادهای فرهنگی اســت تا این نگرش در 

جامعه تبیین و نهادینه شود. 
در این راســتا نگاهی بــه جریان های فکری، فرهنگــی و ادبی در 
جامعه امروز ایران اســالمی نشــان می دهد ادبیات مقاومت در بین 
ژانرهای ادبی رایج در کشور ما جایگاه شایسته ای دارد و توانسته  با 
تأثیرگذاری در افکار عمومی جامعه، فرهنگ مقاومت را در الیه های 

مختلف اجتماعی جاری و نهادینه کند. 
با آنکه در دوران دفاع مقدس نمونه های اولیه آثار ادبی در این حوزه 
تولید و منتشــر می شــد، اما با پایان جنگ تحمیلی حکومت بعثی 
عراق علیه نظام نوپای جمهوری اســالمی، ادبیات مقاومت به شکل 
حرفه ای و منســجم به کار خود ادامه داد و در ســال های بعد شاهد 
شکوفایی این رویکرد ادبی الهام گرفته از فرهنگ مقاومت بودیم که 

با تولید و انتشار نمونه آثار شاخص و ماندگار تحقق یافت. 
به بیان دیگر،  با پایان جنگ تحمیلی وقتی صدای گلوله ها و توپ ها 
در میادین جنگی به مرور فروکــش کرد، کم کم صدای قلم ها برای 
ثبت خاطرات این جنگ نابرابر اســتکبار جهانــی علیه نظام نوپای 
جمهوری اسالمی ایران بلندتر شد تا جایی که خاطره نویسی به یکی 

از ژانرهای پرطرفدار در بین اهالی قلم تبدیل شد. 
هر چند در بحبوحه ســال های جنگ هم خاطره نویســی بخشی از 
ادبیات دفاع مقدس را تشــکیل می داد که بیشتر جنبه های حماسی 
و شعاری آن مدنظر بود که با پایان جنگ رویکرد راویان و همچنین 

نویسندگان خاطرات تا حدودی تغییر کرد. 
بــا این حال ماجرای اصلی از آنجا آغاز شــد که پس از پایان جنگ 
»دفتــر ادبیات و هنــر مقاومت« برای ترویــج فرهنگ دفاع مقدس 
پایه گذاری شــد. اهمیت شــروع به کار این دفتر در آن زمان برای 
خیلی ها چندان روشن نبود، چرا که در آن مقطع زمانی کمتر کسی 
به این نوع فعالیت های فرهنگی، آن هم در حوزه ادبیات مقاومت بها 
می داد، اما نویسندگان این دفتر که اغلب آن ها فعالیت های فرهنگی 
و به ویژه نویســندگی در حوزه ادبیــات مقاومت را از خطوط مقدم 
جبهه ها شــروع کرده بودند، با جدیــت تالش کردند به فعالیت های 

خود شکل و رویکرد حرفه ای ببخشند. 
تالش های نویســندگان این حــوزه خیلی زود ثمــر داد و به مرور 
کتاب هــای مرتبط با موضوع ادبیات مقاومت یکی پس از دیگری در 
دفتر ادبیات و هنر مقاومت تولید و منتشــر شد. استقبال جامعه از 
این آثار موجب شد مراکز فرهنگی دیگر هم وارد این عرصه شوند و 
تولید و انتشار کتاب های ادبیات مقاومت به یک روند مستمر در بین 

مراکز و نهادها و سازمان فرهنگی و هنری تبدیل شود. 
عالوه بر مراکز تولید و نشــر، راویان و نویسندگان متعددی به کمک 
این جریــان ادبی آمدند و ادبیات مقاومت خیلی زود در بین جامعه 
کتابخوان ایرانی به یک حوزه فرهنگی آشــنا و صمیمی تبدیل شد، 
چــرا که بســیاری از این خوانندگان ادبیات مقاومــت را آینه ای در 
برابر خود می دیدند که آرمان های انقالبی و اســالمی آن ها را بازتاب 

می داد. 
راویــان این ادبیات از  بین توده های اجتماعی و قشــرهای مختلف 
جامعــه ایران اســالمی بودنــد کــه در دوران دفاع مقــدس برای 
پاســداری از دیــن و میهن عــازم جبهه های جنگ شــده بودند و 
 صحبت هــا و خاطــرات آن ها همان حرف های آشــنا بود که به دل 

می نشست. 
بنابراین راز محبوبیت، توسعه و ماندگاری ادبیات مقاومت در کشور 
ما، وجه مردمی آن اســت که همواره به آن تکیه کرده است. مرحله 
تازه ای از شکوفایی ادبیات مقاومت در سال های اخیر با حماسه های 
مدافعان حرم شکل گرفت که در این زمینه هم کتاب های متعددی 

تألیف و منتشر شده است. 
بــه ویژه نگارش زندگی نامه شــهدای مدافع حرم که رویکرد تازه ای 
در ادبیات مقاومت اســت و در آینده نزدیک شاهد شکوفایی بیشتر 

آن خواهیم بود.

 فرهنگ و هنر/ خدیجه زمانیان شهدای مدافع 
حرم در دهه ۹۰ یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس 
در دهه ۶۰ را زنده کردند. پس از چند ســال که 
از جنــگ در جبهه مقاومت اســالمی می گذرد، 
رفته رفته زندگی نامه و خاطرات شــهدای مدافع 
حرم به کتاب فروشــی ها رسید و این کتاب ها در 

ادامه خاطرات دفاع مقدس قرار گرفت.
با توجه به اینکه کتاب هایی که به زندگی مدافعان 
حرم می پرداخت  می توانســت حقایق درخشانی 
را از آدم هایــی مقابل چشــم ما قــرار دهد و به 
پرسش های نسل امروز در خصوص وضعیت امروز 
ایران و چرایی حضور در منطقه پاسخ دهد، از این 

کتاب ها حمایت های زیادی شد. 
شخصیت های سیاســی هر کدام به نوبه خود بر 
خواندن این کتاب ها و ترویج آن ها تأکید می کردند 
که نمونه بارز آن تقریظ های مقام معظم رهبری بر 

بعضی از این کتاب ها بود.  
سردار سپهبد شــهید قاسم سلیمانی هم توجه 
زیادی به آثاری داشــتند که به زندگی مدافعان 
حرم می پرداخت. به گفته بســیاری از همرزمان 
شهید، ســردار شهید حاج قاســم سلیمانی در 
کنار سایر خصوصیاتش، اهل ترویِج کتاب خوانی 
هــم بود. او به  طور مرتب کتاب های حوزه تاریخ 
شفاهی جنگ را می خواند و با یادداشت هایی که 
بر آن ها می نوشت، موجب معرفی و رونق فروش 

این آثار می شد.
کتاب هــای »من زنــده ام« خاطــرات دوران 
اســارت معصومه آباد ،»آن بیست و سه نفر« 
گزارشــی از ماجرای 23 نوجوان بســیجی به 
قلم احمد یوسف زاده، »وقتی مهتاب گم شد« 
خاطــرات شــهید جانباز علــی خوش لفظ به 
قلم حمید حســام، »رادیو« خاطرات ســردار 
محمدرضا حســنی ســعدی، »گردان 4۰۹« 
روایتی از ســاعات پیش از علمیات والفجر1۰ 
نوشته عبدالرضا مزاری و »سربلند« زندگی نامه 
شــهید محســن حججی به قلــم محمدعلی 
جعفــری از جمله آثاری بود که حاج قاســم 

سلیمانی معرفی کرده بود. 
در روزهایی که همه به سوگ از دست دادن سردار 
نشسته ایم با نویسنده یکی از کتاب هایی که سردار 
بر آن یادداشتی نوشته اند، به گفت وگو نشستیم.  

ســردار شــهید ســلیمانی در تاریخ ۹7/1۰/15  
یادداشتی بر کتاب »سربلند« محمدعلی جعفری 
نوشته است.»سالم بر حججی که حجتی شد در 
چگونه زیستن و چگونه رفتن. فدای آن گلویی که 
همچون گلوی امام حسین)ع( بریده شد و سالم 
بر آن سری که همچون سر موالی شهیدان دفن 
آن نامشخص و به عرش برده شد. دخترم آن ها را 
الگو بگیر و مهم ترین شادی آن ها عفت و حجاب 

است«.  
محمدعلی جعفری آثار زیادی نوشــته که با سه 
اثر »قصه دلبری«، »ســربلند« و »عمارحلب« که 
به زندگی شهید حججی و شهید محمدحسین 
محمدخانی می پــردازد به موضوع مدافعان حرم 

پرداخته است. 
این نویســنده در خصوص علت توجه به ادبیات 
مقاومــت، تأثیری کــه این ادبیــات می تواند در 
بازنمایی شــخصیت های دفاع مقدس برای نسل 
امروز داشته باشد و جایگاه ادبیات مقاومت صحبت 

کرد که می خوانید. 

  توجه سردار به اشاعه فرهنگ مقاومت 
با زبان هنر و ادبیات

نویسنده »عمارحلب« در ابتدا درباره توجه سردار 
ســلیمانی به حفظ خاطرات شهدا، به خصوص 
شهدای مدافع حرم صحبت کرد. جعفری می گوید: 
از آقای خلیلی، مدیرمسئول نشر شهید کاظمی 
شنیدم پس از شهادت شهید احمد کاظمی، حاج 
قاسم پیگیر بود خاطرات حاج احمد جمع آوری و 

در قالب کتاب منتشر شود. 
ایــن نویســنده تأکید می کند: مــا  در فضاهای 
مختلف می دیدیم که ایشــان کتاب های به روزی 
را می خواننــد و دربــاره اش نظر می دهند . حتی 
در پروژه  سینمایی 23 نفر هم سر صحنه حاضر 
شدند. همه این ها نشان می دهد ایشان به اشاعه 
فرهنگ دفاع و مقاومت با زبان هنر و ادبیات تأکید 

داشتند.  
جعفری با بیان اینکــه ادبیات می تواند بهترین 
ابزار الگوسازی برای نسل امروز باشد، به تأثیری 
کــه مدافعان حرم از خوانــدن آثار دفاع مقدس 
گرفته اند، اشــاره می کند و می گوید: وقتی برای 
کتاب خاطرات شــهید محمدخانی  با اطرافیان، 
دوســتان و همسر شــهید گفت وگو می کردم، 
همه آن ها می گفتند شهید محمدخانی زندگی 
شهدای دفاع مقدس را می خوانده و با این کتاب ها 
مأنوس بوده اســت. از همین جا متوجه شــدم 
ادبیات و خواندن خاطرات شــهدای دفاع مقدس  
بر رفتار و انتخاب مســیر زندگی شهدای مدافع 
حــرم تأثیر زیادی داشــته و گویا ایــن آثار در 
تربیت روحی آن ها مؤثر بوده است.مدافعان حرم 
زندگی نامه فرماندهانی مانند شهید چمران و یا 
همت را خوانده بودند و در رفتارهایشــان حتی 
در امور روزمــره بر آن ها تأســی کرده اند. مثاًل 
رفتارهای خالصانه و متواضعانه ای  که حاج همت 
انجام می داده و این رفتارها در کتاب ها منعکس 
شــده، در رفتار مدافعان حرم هم دیده می شد. 

کتاب ها در این قهرمان سازی مؤثر هستند.

   مدافعان حرم با خواندن کتاب های 
سرداران الگو می گرفتند

جعفری با بیان اینکه کتاب های تاریخ شفاهی در 
این قهرمان سازی مؤثر هستند، توضیح می دهد: 
با نوشتن کتاب »ســربلند« که به زندگی شهید 
حججی می پــردازد به عینه متوجه الگوپذیری او 
از سردار شــهید احمد کاظمی شده بودم. شهید 
حججی از جایی با شهید کاظمی ارتباط قلبی پیدا 
می کند و حتی در جزیی ترین امور زندگی و رفتاری 
تالش می کند شبیه شهید حاج احمد کاظمی عمل 
کنــد . خواندن کتاب هایی که با محوریت زندگی 
شهید کاظمی نوشته شده بود و دیدن فیلم هایی 
از زندگی ایشــان در این الگوپذیری و شبیه سازی 
بی تأثیر نبود و سردار سلیمانی این مطلب را کاماًل 
درک کــرده بود و برای همین بر تولید آثار ادبی و 
هنری براساس زندگی شهدا تأکید زیادی داشت، 
چون می دانســت اگر ادبیات در جریان دفاع هم 
وارد شــود حتماً می تواند پیام مدافعان حرم را به 

نسل های بعد و به گوش جهانیان برساند. 

  کمر من شکست
نویســنده »عروســی الکچری« با بیــان اینکه 
رفتارهایی که در جبهه مقاومت میان سرداران و 
سربازان وجود دارد می تواند الگوی سبک زندگی 
همه ما باشد، معتقد است: برای ارائه این رفتارها به 
عنوان الگو به جامعه چاره ای نیست جز آنکه همه 
آن ها ثبت شود و ادبیات یکی از این ابزارهاست.  

جعفری در پاســخ به این پرســش که مدافعان 
در روایت هایشــان چقــدر به رفتارهای ســردار 
اشاره داشــته اند، می گوید: در همه خاطراتی که 
مدافعان حرم نقــل می کردند بر مهربانی و رفتار 
پدرگونه ســردار تأکید می کردنــد . مثالً وقتی 
شهید محمدخانی به شهادت رسید حاج قاسم به 
مادر شهید گفته بود: »با شهادت ایشان کمر من 
شکست«. حتی عکسی از سردار و شهید در حالی 
منتشر شده که سر شهید محمدخانی روی شانه 

سردار اســت. این عکس فضای دلنشینی دارد و 
عاطفه و محبت بین این دو را نشان می دهد. حتی 
روزی که رهبر معظم انقالب برای عرض تسلیت 
به منزل ســردار رفته بودند، آن عکس را دیدم و 
متوجه شــدم چقدر حس قلبی حاج قاســم به 
رزمندگان و مدافعان زیاد بوده که حتی آن عکس 

را در منزلش هم نگه می داشته است.   
نویسنده »فرزند کشــمیر« با بیان اینکه چنین 
مســائلی در دفاع ایران وجود دارد و فقط ادبیات 
می تواند آن ها را بازگــو و حفظ کند، به اهمیت 
ادبیات در نگهداری و حفظ خاطرات مدافعان حرم 
اشاره می کند و می گوید: من با هر کس گفت وگو 
می کردم به این مسئله اشاره می کرد که حاج قاسم 
به عنوان فرمانده شانه به شانه آن ها حرکت می کرد 
و گاهی جلوتر از آن ها هم بوده است. او فرماندهی 
نبوده که در اتاق فرماندهی بنشیند و دستور دهد. 
این حضور و همراهی برای مدافعان دلنشین بوده 
است. همه این رفتارها می تواند در ادبیات منعکس 

شود در غیراین صورت به محاق می رود. 
از جبهه مقاومت اثر شایسته ای منتشر نشده است  
جعفری معتقد اســت: ادبیات مقاومت باید به راه 
خــود ادامه دهد، اما رویکردش را تغییر دهد. وی 
می گوید: از جبهه مقاومت اثر درخور و شایسته ای 
منتشر نشده است. ادبیات مقاومت فقط به زندگی 
مدافعان محصور شده و همه این ها به خاطر این 
است که راویان در بیان خاطرات و نویسندگان در 

ثبت همه این خاطرات معذوریت دارند. 
این نویسنده با بیان اینکه مسائل امنیتی که در حوزه 
مقاومت وجود دارد، برای نویسندگان معذوریت های 
زیادی ایجاد کرده است، تصریح می کند: نویسندگان 
حق دارند کمتر ســراغ این حــوزه بروند چون به 
خروجی مطلوب نظرشــان نمی رســند و همین 
موجب شد جریان مقاومت در ادبیات انعکاس خوبی 
نداشته باشد و این ادبیات منحصربه زندگی شخصی 

شهدای مدافع حرم محصور شود.   
نویسنده »پادشاهان پیاده« تأکید می کند: وقتی 

وارد مقطع عملکرد مدافعان حرم در جبهه مقاومت 
در سویه، یمن، لبنان و یا عراق می شویم ناگهان 
زبان کتاب ها الکن می شــود چون منابع در این 
مورد کم اســت و اطالعات الزم به نویسنده داده 
نمی شود و همین موجب شده تصویر روشنی از 
حضور نیروهای ایرانی در جبهه مقاومت نداشته 
باشــیم و گذرا، انگشت شــمار، مبهم و جسته و 
گریخته در کتاب ها به آن ها اشاره کنیم در حالی 
که اگر می شد مباحث مقاومت به صورت دقیق و 
شاخص در ادبیات مطرح شود می توانست تصویر 
روشنی از حضور نیروهای ایرانی در جبهه مقاومت 
به مردم ارائه دهد.  جعفری که برای نوشتن کتاب 
»عمارحلب« که به زندگی شــهید محمدخانی 
می پردازد به ســوریه رفته، در آنجا هم نتوانسته 
به ســوژه نزدیک شــود. وی می گوید:  حفاظت 
ســوریه برای ورود من به مناطــق و گفت وگو با 
افراد ســختگیری زیادی می کــرد و من همه جا 
نمی توانســتم بروم و با همه آدم ها نمی توانستم 
گفت وگو بگیرم.همه چیز در چارچوب های تعیین 
شــده با آن ها عمل می شد. این محدودیت اجازه 
نمی دهد اثر درخور و شایسته مدافعان حرم خلق 
شود و اگر قرار است ادبیات مقاومت به راه خودش 

ادامه بدهد، باید مسیر او هموار شود.
  

  خود سردار نظر کند
جعفری در پاســخ به این پرسش که با توجه به 
ایــن محدودیت ها ادبیات چطور می تواند به ابعاد 
شخصیتی ســردار بزرگ نزدیک شود و به ایشان 
بپردازد، خاطرنشــان می کند: در این مورد خاص 
فقط باید خود سردار شهید نظر کند. حاج قاسم 
در جبهه های گوناگون داخل و خارج از کشــور، 
نقش کلیدی و مؤثری  داشته است. دسترسی به 
همرزمان و دوستان ایشان و فهم و تحلیل عظمت 

جهاد شهید کار ساده ای نیست.
ولی این امر تکلیف و وظیفه ای است که هنرمندان 

باید دین خودشان را نسبت به ایشان ادا کنند. 

یادداشت

علی اهلل سلیمی
annotation@qudsonline.ir

ایرنا: بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون  گفت: خبر 
شــهادت سردار سپهبد قاسم ســلیمانی موجب تأثر و 

تأسف همه ایرانیان شد.
علی نصیریان درباره خبر شهادت سردار قاسم سلیمانی، 
اظهار کرد: خبر شــهادت ســردار بزرگ ایران برای هر 
فردی ناراحت کننده اســت آن قدر که حتی به این خبر 

فکر هم نمی توانم بکنم.
وی افزود: رفتار کسانی که ناجوانمردانه خون این سردار بزرگ ایران را به زمین 

ریختند از یادها نخواهد رفت.
نصیریان خاطرنشان کرد: بغض ام اجازه نمی دهد بیش از این درباره این شهید واال 

مقام سردار قاسم سلیمانی سخن بگویم.

علی نصیریان:
رفتار کسانی که خون 

سردار ایران را ریختند، از 
یادها نخواهد رفت

فرهنــگ و هنر: »مورگان جی فریمــن « کارگردان سینما
ســینمای هالیوود با انتقاد از »دونالد ترامپ«، او را یک 

تروریست و نژادپرست خواند.
به گزارش ایســنا، »مورگان جی فریمــن« کارگردان 
آمریکایی نیز سیاســت های جنگ طلبانــه و خصمانه 
رئیس جمهور آمریکا را برنتابید و در صفحه توییتر خود 
نوشــت: »دونالد ترامپ یک تروریست است، دونالد ترامپ یک کودک آزار است، 
دونالد ترامپ یک نژادپرست است، دونالد ترامپ یک هنرمند شیاد است، دونالد 
ترامپ یک تبعیضگر جنسی است، دونالد ترامپ یک بزدل است، دونالد ترامپ 
یک دروغگوســت، دونالد ترامپ یک کالهبردار است، دونالد ترامپ یک مجرم 

است، دونالد ترامپ، رئیس جمهور من نیست.

»مورگان جی فریمن«: 
 ترامپ یک تروریست 

و نژادپرست  است

سینما

گفت وگو با نویسنده اثری که مورد توجه سردار شهید سلیمانی قرار گرفت  

تأثیر ادبیات دفاع مقدس  بر زندگی شهدای مدافع حرم

آگهی فقدان سندمالکیت
بنا به درخواس��ت مالک مبنی برمفقودی سند مالکیت ملک مورد تقاضا باتسلیم دوبرگ استشهادیه 
گواهی امضاءش��ده ذی��ل ش��ماره27175 مورخ1397/10/30دفترخانه اسنادرس��می 13ورامین به 
ضمیمه درخواس��ت به وارده ش��ماره 139785601060005357 مورخ1397/10/30 که تقاضای 
صدورس��ند مالکیت المثنی نموده اس��ت که مراتب در اجرای ماده120آئین نامه قانون ثبت بشرح 
ذیل آگهی میگردد:1. نام ونام خانوادگی مالک: شیدا حیدری2. میزان مالکیت: سند مالکیت نسبت 
شش��دانگ یکبابخانه  بمس��احت55/97مترمربع تحت پ��اک ثبتی 3374 فرع��ی از7 اصلی واقع 
درورامین بهنام پازوکی ورامین بش��ماره ثب��ت558050 الف97صفحه178دفتر434بنام آقای علی 
اصغرعلیکاهی بش��ماره چاپی220796ثبت وصادرش��ده است که نامبرده هم اکنون تقاضای المثنی 
نموده اس��ت لذاشایسته است چنانچه سند مالکیت فوق االشاره جهت تنظیم هرگونه معامله به آن 
دفترخانه ارائه گردید اخذ وبه این واحد ثبتی ارسال نمایید3. علت ازبین رفتن: جابجایی3. بحکایت 
سوابق ثبتی وثبت دفتراماک تاکنون نسبت به موردثبت معامله ای صورت نگرفته است.لذا باتوجه 
به اعام فقدان س��ندمالکیت ملک فوق الذکرو درخواست المثنی مراتب اعام تاشخص یا اشخاصی 
نس��بت به ملک موردآگهی معامله ای انجام داده اند ویا مدعی وجودس��ند مالکیت نزدخودمیباشد 
ظرف مدت ده روزازتاریخ انتش��ارآگهی به ثبت اس��ناد ورامین مراجع��ه واعتراض خودرا ضمن ارائه 
س��ندمالکیت یا س��ند انتقال تس��لیم نمایدوچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نش��ود سند 

مالکیت المثنی طبق قانون ومقررات صادرو تسلیم خواهد شد656ث/م الف آ-9812791
ازطرف رییس اداره ثبت اسنادواماک شهرستان ورامین

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی« 

براب��ر رای ش��ماره 139860308002000452-  20/ 9 / 98 و رای اصاحی ش��ماره 
139860308002000478-  26 / 9 /1398 و آراء شماره 139860308002000453- 
رای  و   1398  /  7  /   17   -139860308002000339 و   1398  /  9  /   20
ش��ماره  آراء  و   1398  /  9  /   19  -139860308002000466 ش��ماره   اصاح��ی 
139860308002000342- 17  / 7 / 1398 و 139860308002000465- 23/ 9 
/ 1398 و 139860308002000466- 23  / 9 / 1398 ص��ادره هی��ات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده اس��ت. لذا مش��خصات 
متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 
15روز آگهی می ش��ود در صورتیکه اش��خا ص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داش��ته باش��ند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 

از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بخش 11 شهر قاین

1- آقای جعفرافتخاری راد فرزند غامرضا بش��ماره شناسنامه 0880261412صادره از 
قاین بشماره ملی 0880261412در ششدانگ یکباب اطاق به مساحت 05 / 17مترمربع 

در قسمتی از پاک 460 - اصلی بخش 11 قاین) از محل قسمت مجهول(. 
2- آقای محمد عبداللهی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 346صادره از قائن بشماره 
ملی 0889056374درس��ه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 15 / 37 

مترمربع در قسمتی از پاک 753- اصلی بخش 11 قاین خریداری )مع الواسطه از آقای 
سیدابو تراب بنی هاشمی واقع در روبروی خیابان جانبازان,14 

3- آقای کاظم مرادی فرزند علی جان بشماره شناسنامه 515صادره از قاین بشماره ملی 
0889066183درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت

 15 / 37 مترمرب��ع در قس��متی از پ��اک 753- اصلی بخ��ش 11 قاین خریداری )مع 
الواسطه( از آقای سید ابو تراب بنی هاشمی واقع در روبروی خیابان جانبازان,14 

 4- آقای حس��ن اس��ماعیلیان فرزند علی اکبر بشماره شناس��نامه 5398صادره از قاین 
بشماره ملی 0888242980در ششدانگ یکباب منزل به مساحت

 25 / 383مترمربع در قس��متی از پاک 820- اصلی و قس��متی از پاک 822-اصلی 
بخ��ش 11 قاین خریداری از محل مالکیت خانم هاجرعبدالعلی زاده وخانم زهرا صامتی 

ومالکیت مشاعی خود متقاضی واقع در خیابان جانبازان 12.
 قطعات مفروزه مزرعه کهناب پاک 1266- اصلی

1-خانم خدیجه طویلی فرزند حس��ن بشماره شناسنامه 133صادره از قاین بشماره ملی 
0888997760در شش��دانگ یکباب منزل به مساحت 50 / 250 مترمربع در تمامی از 
پاک 1975 فرعی از 471 فرعی از 1266- اصلی بخش 11 قاین از محل مالکیت آقای 

غامحسین ده کان واقع در شهرک ولی عصر خیابان عطار 18 پاک 4.
 قطعات مفروزه مزرعه جعفر آباد پاک 1268- اصلی 

1- آقای احمدزحمتی فرزندغامرضابش��ماره شناسنامه 37 صادره از قاین بشماره ملی 
0889072523در شش��دانگ یکباب مغازه به مساحت 70 / 28 مترمربع در قسمتی از 
پ��اک 439 فرعی از 1268- اصلی بخش 11 قای��ن خریداری از ورثه حاج رضازحمتی 

ومع الواسطه از ورثه سید زین العابدین ترابی واقع خیابان امام خمینی 21 و 23.
 قطعه مفروزه مزرعه ابوالخیری پاک 1270- اصلی

1- آقای سیدجعفرعنبری فرزند سید جواد بشماره شناسنامه 21 صادره از فاین بشماره 
ملی 0888965192در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 337 مترمربع در 
قسمتی از پاک 164فرعی از 1270- اصلی بخش 11 قاین واقع در اراضی ابوالخیری.

 بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. آ-9812779

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/10/16 
تاریخ  انتشار نوبت  دوم  : 98/11/2

 علی  صفایی  فر /  رئیس  اداره  ثبت  اسناد واماک  قاینات

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
سند رس��می برابررای ش��ماره 139860301060003944هیات اول/موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرس��می مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین 
تصرفات مالکانه با معارض متقاضی آقای محمد رضا گلس��تانی فرزند علی بش��ماره شناسنامه518 
صادره ازورامین دریک -ششدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی درآن به مساحت88/59 مترمربع 
پاک شماره18 فرعی از107 اصلی واقع درقریه مزرعه شمسی تهران بخش حوزه ثبت ملک ورامین 

ازمالکیت زهراوصفورا)شیرکوند( وراث محمد شیرکوند محرزگردیده است لذابه منظور اطاع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه 
این اداره تس��لیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه 
مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 666ث/م الف  آ-9812792
تاریخ انتشارنوبت اول: 98/10/16
تاریخ انتشارنوبت دوم: 98/11/1

 ازطرف رییس ثبت اسناد واماک شهرستان ورامین

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بهار
 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت متي آرامي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رس��مي آگهی 
موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای ش��ماره 139860326007001049 مورخه 1398/9/24هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
ح��وزه ثبت ملک به��ار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای خیراله نعمتی فرزند نبی بش��ماره 
شناس��نامه 626 صادره از بهار در دو دانگ مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمی��ن مزروعی آبی به 
مس��احت 45061 مترمرب��ع پاک 10980 فرع��ی از 139 اصلی واقع در اراض��ی بهار بخش چهار 
هم��دان خریداری مع الواس��طه از مالک رس��می آقایان محمود علی پناهی و عب��د العلی طایی و 
نادعل��ی نعمتی و نبی اله نعمتی محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطاع 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، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.) م الف 406( آ-9812778
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/16

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/11/1
هادی یونسی عطوف رئیس ثبت اسناد و اماک بهار 

))آگهی فقدان سند مالکیت((
نظر به اینکه خانم فاطمه دوس��تدار فرزند اصغر با تس��لیم دو برگ گواهی نامه مصدق مدعی 
اس��ت سند مالکیت شش��دانگ پاک 13 فرعی 11 فرعی از 1956 اصلی  واقع در بخش یک 
بخش به ش��ماره چاپی 0209138 که در صفحه 450 دفتر101 ذیل ش��ماره 16232 به نام 
مسعود علیانی صادر وتسلیم گردیده، وبه علت جابجائی اثاثیه منزل مفقود وتاکنون پیدانشده 
است از این اداره تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده، لذا به موجب تبصره یک اصاحی 
م��اده 120 – آیی��ن نامه قانون ثبت اس��ناد واماک مراتب طی یک نوب��ت آگهی و به اطاع 
عموم رس��انیده میشود تا هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار این آگهی به ثبت محل مراجعه 
واعتراض خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله اعام نماید. در غیر اینصورت 
پس از گذشت مهلت مذکور نسبت به پاک مورد تقاضا سند مالکیت المثنی نوبت اول صادر و 
به مالک تسلیم خواهد شد. معاماتی که به حکایت سند ثبتی واظهارمالک در سند مالکیت و 
ثبت و صفحه دفتر اماک قید وسند مالکیت بنام مسعود علیانی صادروتسلیم گردیده، سپس 

برابر سند قطعی شماره 70179-3/9/89 دفتر 15 طبس به نام
 خانم فاطمه دوس��تدار فرزن��د اصغر )نامبرده فوق الذکر( منتق��ل گردیده به قوت خود باقی 

وسلسله نقل وانتقاالت بعدی ندارد. آ-9812777
تاریخ انتشار: 98/10/16

کدخدائی / رئیس اداره ثبت واسناد واماک شهرستان طبس

اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک بهار 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

 آگه��ی موض��وع ماده 3 قان��ون و ماده 13 آئین نام��ه قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی و 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860326007001061 مورخه 
1398/9/25 هی��ات موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
آقای یوسف عنایتی ستوده فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 150 صادره از بهار در ششدانگ 
یک باب ساختمان در حال احداث به مساحت 174/94مترمربع پاک 10984 فرعی از 139 
اصلی واقع در بهار بخش چهار همدان خریداری مع الواس��طه از مالک رس��می آقای عزیزاله 
غیبی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.) م الف 399( آ-9812790
تاریخ انتشار نوبت اول:1398/10/16

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/11/1 
هادی یونسی عطوف رئیس اداره ثبت اسناد و اماک بهار 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابررای شماره 139860301046000580هیات اول/موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرس��می مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
مل��ک پیش��وا تصرفات مالکانه با معارض متقاضی آقای زین العابدین ش��ریف فرزند حس��ن 
بشماره شناسنامه1 صادره ازورامین در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت89000 مترمربع 
پاک فرعی از210 اصلی مفروزومجزی ش��ده ازواقع درحوزه ثبت ملک پیش��وا که متقاضی 
خود مالکیت مش��اعی دارد محرزگردیده اس��ت لذابه منظوراطاع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله15روزآگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدورس��ند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این 
اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه 
مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد236ث/م الف آ-9812029
تاریخ انتشار نوبت اول:98/10/1   تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/16   

 رییس ثبت اسناد واماک شهرستان پیشوا
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