
واکنشهایمجازیبهلغوپخشزندهبرخیبرنامهها
نگران شأن و جایگاه رسانه ملی هستیم

قدس زندگی: پس از اعالم خبر لغو پخــش زنده برنامه های جهان آرا، 
ثریا و عصرانه، انتقادهای بسیاری را به این تصمیم وارد کرده اند.

طبق تصمیم گیری جدید مدیران ســازمان صداوســیما بنا شده است از 
این به بعد ســه برنامه »جهان آرا«، »عصرانه« و »ثریا« دیگر »زنده« به 
روی آنتن نروند. براساس تصمیم گیری جدید مدیران تلویزیون که گفته 
شده بر اثر فشار دولتی ها و به ویژه حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور 
صورت گرفته و در پی تذکرهای پیاپی به مدیران رســانه ملی، بناســت 
این ســه برنامه از حالت زنده خارج شــوند و پس از ضبط استودیویی و 

بازبینی به روی آنتن بروند.
پــس از اعالم خبر لغو پخش زنده برنامه های جهــان آرا، ثریا و عصرانه، 
ســازندگان این برنامه ها، چهره های فرهنگــی  و کاربران فضای مجازی 

انتقادهای بسیاری را به این تصمیم وارد کرده اند.
محســن مقصودی، تهیه کننده برنامه تلویزیونی ثریا با اشــاره به برخی 
تالش هــا برای جلوگیــری از پخش زنده این  برنامه در یادداشــتی در 
صفحه مجازی خود به این ماجرا واکنش نشــان داد. وی در بخشــی از 
این یادداشــت عنوان کرده اســت: برخی می خواهند شأن رسانه ملی را 
در حد روابط عمومی دولت پایین بیاورند و امیدواریم که مدیران صدا و 
سیما خودشان اجازه ندهند شأن این رسانه را تا این حد کوچک کنند.

این تهیه کننده تأکید کرد: برخی می خواهند شــأن رسانه ملی را در حد 
روابــط عمومی مجیزگوی دولت پایین بیاورنــد و امیدواریم که مدیران 
صدا و ســیما خودشان اجازه ندهند دیگران شــأن رسانه ملی را تا این 

حد کوچک کنند. 
همچنین امیرحســین ثابتی، مجری برنامه جهان آرا در این باره نوشت: 
»گام اول: هجمه حداکثری به صداوســیما و شبکه افق در رسانه ها. گام 
دوم: هجمه حداکثری به صداوسیما در جلسات خصوصی. گام سوم: کی 
بود؟ کی بود؟ ما نبودیم! اصاًل خود صداوســیما جهان آرا را تعطیل کرد! 
آقای آشــنا! لطفاً بفرمایید در جلسه هیئت دولت، آقای روحانی به رئیس 

صداوسیما چه گفته است؟«.
همچنین سیداحسان قاضی زاده هاشمی، نماینده مجلس و عضو شورای 
نظارت بر صداوسیما هم نوشت: »متأسفانه صداوسیما به خاطر فشارهای 
مکرر دولت، پخش زنده برنامه های پربیننده و چالشــی مثل جهان آرا و 

ثریا را ممنوع کرده است. 
نقطه قوت این برنامه ها به زنده و چالشــی بودن آن هاســت و با ضبطی 
شــدن آن ها، این دو برنامه نیز مثل ســایر برنامه ها خنثی و کم مخاطب 
خواهند شد. عجیب آنکه مســئوالن صداوسیما به جای حفظ استقالل 
رســانه ملی، تسلیم فشار دولت شده و می خواهند برنامه های پرمخاطب 
خود را قربانی کنند! در شــورای نظارت بر صداوســیما این مســئله را 
پیگیری کرده تا این دو برنامه مثل گذشــته به طور زنده پخش شــوند. 

نبندیم دهان ها را، نشکنیم قلم ها را...« .

بوشــهر،  اهالی  از  اگر  حتــی   محمد تربت زاده 
کردســتان و سیســتان و بلوچســتان هم نباشید، 
احتماالً نام »شــوتی«ها به گوشــتان خورده است. 
خودروهایی که نه از پیچ و خم جاده ها می ترســند، 
نــه از جریمه و نه از حتی شــلیک گلوله نیروهای 

امنیتی. 
به جــز تعداد معدودی از شــوتی های حرفه ای که 
لندکروز و تویوتا هســتند، بقیه آن ها را خودروهای 
معمولی مثل ســمند، پژو ۴۰۵ و پژو پارس تشکیل 
می دهنــد. واضح تریــن مشــخصه شــوتی ها هم 
کمک فنرهای عجیب و غریب آن هاســت که خودرو 
را تا چند برابر اندازه واقعی اش باال می برد تا پس از 

بار زدن، خودرو به کف زمین نچسبد. 
طبق آمار غیررســمی، به طور میانگین روزی ۵ یا 
6 راننده شــوتی به دلیل آتش گرفتن خودرو، چپ 
کردن و یا شــلیک مأموران مرزی، جانشــان را از 
دســت می دهند. اما اگر برایتان سؤال شده که این 
خودروهای شــوتی چه چیزی را به طور غیرقانونی 
از مرزهای کشــورمان به خاک پاکســتان و دیگر 
همسایه ها قاچاق می کنند، ادامه مطلب را بخوانید 
تا بیشتر با »هومن پروین« یا همان سلطان قاچاق 
سوخت ایران آشنا شوید که خبر دستگیری اش روز 

گذشته در رسانه های کشورمان منتشر شد.

 همکاری با رژیم بعث
نام هومن پروین نخســتین بار در اواخر دهه 7۰ با 
عنوان »ه.پ« در رســانه های کشــور منعکس شد. 
هرچنــد آن زمان رســانه ها اتهــام او را »همکاری 
بــا رژیم بعث« اعالم کرده بودنــد اما آقای ه.پ آن 
زمــان بدون اینکه گوش از بینی خبردار شــود، به 
شــکل عجیب و غریبی از این اتهام تبرئه شد! چند 
ســال بعد اما در اوایل دهه 8۰ یک بار دیگر به اتهام 
»خــروج 22 تن گازوئیل قاچاق« و »جعل اســناد 
دولتی« دستگیر شــد که سرنوشت آن پرونده هم 

همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. 
آذرماه ســال 89 یک بار دیگر پای ســلطان قاچاق 

سوخت به رسانه ها باز شد. 
خبر فرار مردی که 13۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق 
را توســط ۵۰ کشتی از کشور خارج کرده بود، مثل 

بمب در فیس بوک ترکید. 
حجت االســالم اژه ای اما ماجرای فرار او از کشور را 
تکذیب و اعالم کرد هومن پروین برای پاســخگویی 

به اتهاماتش در دادگاه حاضر شده است. 
بــا وجــود این امــا تا اواخــر ســال 89 خبری از 
پرونــده او نبــود تا اینکه در اســفندماه رســانه ها 
یک بــار دیگر اعــالم کردند هومــن پروین به یکی 
 از کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس گریختــه

است.

 13 میلیون یورو ناقابل!
هومن پروین پس از مدتی، با این تصور که این بار هم 
می تواند قوه قضائیه را دور بزند، به کشورمان برگشت 
اما بالفاصله پس از بازگشتش، توسط مأموران امنیتی 
در بوشهر دستگیر شد. پس از رسیدگی به پرونده اش 
در قوه قضائیه مشــخص شــد پروین کــه آن زمان 
ریاســت هیئت مدیره شرکت »پرنده آبی جهان« را 
بر عهده داشت، در قالب فعالیت های اقتصادی همین 
شــرکت، هزار تن گازوئیل و حدود 7 هزار تن بنزین 
را از کشــور خارج کرده است. حکم صادر شده برای 
ســلطان قاچاق سوخت کشورمان اما کمی عجیب و 
غریب بود. یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 
16 میلیارد و 2۴۵ میلیــون و ۴2 هزار ریال جزای 

نقدی، معادل دو برابر ارزش محموله قاچاق! 
جالب تر اینکه هومن پروین در همان ســال و همان 
زمانی که تحت پیگرد قانوني قرار داشت، از یکی از 
بانک های کشــورمان مبلغ 13 میلیون یورو وام به 
بهانه صادرات فراورده هــای غیرنفتي دریافت کرده 
بود که نه تنها مشــخص نشــد این مبلغ کجا خرج 
شــده، بلکه پرونده آن هم برای همیشه بسته شد و 
هیچ کــس نفهمید آقای پروین چرا این 13 میلیون 

یورو را به بانک پس نداده است!
هومــن پروین اما فقــط چند روز پــس از صدور 
حکمش، با پرداخت جریمه ، یک بار دیگر از کشــور 
خارج شــد و تا همین دیروز که خبر دستگیری اش 
در رسانه ها منتشر شــد، خبری از او نبود! با وجود 
ایــن اما ابهامــات پرونده پروین هنــوز هم پس از 
گذشــت 9 ســال برطرف نشده اســت. مثاًل اینکه 
باوجود صــدور نامه   ابطــال کارت بازرگانی پروین 
توســط مســئوالن گمرک، این قاچاقچی سوخت 
چگونه در عرض کمتــر از 2۰ روز، به ابطال کارت 
بازرگانــی اعتراض کرده، اعتراضش مورد تأیید قرار 
گرفتــه و کارت بازرگانی جدید هــم برای او صادر 

شده است؟! 

 روغن سوخته یا بنزین؟
بر اســاس گزارشــی که مشرق در ســال 89 تهیه 
کــرده، روش قاچاق ســوخت پروین به این صورت 
بوده که کارکنان شــرکت او، ابتــدا بنزین یارانه ای 
مــردم را به قیمــت کمی باالتر از نــرخ معمول از 
آن هــا می خریدند. پــس از جمــع آوری بنزین ها، 
کارگاه های خاصی که در نقاط مختلف کشور وجود 
داشتند، بنزین را با مشتقات بی ارزش نفتی مخلوط 
می کردند تا ترکیبی شبیه به روغن سوخته به دست 
بیاید. پس از آن بخش وســیعی از این ســوخت ها 
با عنوان روغن ســوخته، از سرتاســر ایران به نقاط 
مرزی منتقــل می شــدند و آنجــا در کارگاه های 
مخصــوص، یک بار دیگر به بنزین و گازوئیل تبدیل 
می شدند. بخشــی از این سوخت ها توسط شوتی ها 
به کشــورهایی مثل پاکســتان منتقل می شدند و 
حدود ۵ یا 6 برابر قیمِت خریداری شــده از مردم، 
به فروش می رســیدند. بخش عمده این سوخت ها 
اما توسط کشــتی های ترانزیت شرکت »پرنده آبی 
جهان« مخفیانه به کشــورهای حاشیه خلیج فارس 

مثل امارات متحده منتقل می شدند.
 

 این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست
در تمــام ســال هایی که خبری از ســلطان قاچاق 
سوخت نبود، او همچنان فعالیتش را در استان های 
مرزی کشــورمان ادامه می داد. در ســال هایی که 
کارت سوخت توسط دولت از رده خارج شد، قاچاق 
ســوخت توســط او چند برابر شدت گرفت و عمده 
این ســوخت ها هم به دلیل افزایش تدابیر امنیتی 
در خلیج فارس، از طریق شوتی ها به آن طرف مرزها 
منتقل می شــد. با این وجود اما روز گذشــته خبر 
دســتگیری او مثل بمب در رســانه ها منتشر شد. 
هومن پروین این بار به جرم قاچاق سوخت به ارزش 
حدودی 12۵ میلیارد تومان، دســتگیر شده است. 
هرچند علی مؤیدی خرم آبادی، رئیس ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز هنوز جزئیات دستگیری سلطان 
قاچاق ســوخت را رســانه ای نکرده اما بر اســاس 
اطالعات منتشــر شــده، حکم قطعی جریمه 12۵ 

میلیارد دالری او صادر شده است. 
بــا این وجــود اما رســانه ها می گوینــد باتوجه به 
برخوردهای قاطع قوه قضائیه با مفســدان اقتصادی 
در ماه های اخیــر، این تو بمیری از آن تو بمیری ها 
نیســت و آقای ه.پ این بار نمی تواند با روابط پشت 
پرده اش، یک بار دیگر قانــون را دور بزند و احتماالً 
باید منتظر صدور حکم سنگینی در حد و اندازه های 
حکم افســاد فی االرض و اعداِم حمید باقری درمنی 
معروف به سلطان قیر که از رفقای گرمابه و گلستان 

خودش هم بود، باشد.
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 انصراف کارگردان ها و بازیگرانی که سال هاست در جشنواره فیلم فجر حضور نداشته اند، شبیه یک شوخی است

...خانهکدخداکجاست؟!

قناعت و صداقت بچه های بلوچ

محسن ذوالفقاری: امروز اول از همه به آشپزخانه ای در شهر نگور رفتیم. بچه 
هیئتی های درچه  اصفهان پول و کمک های مردمی را جمع کرده، خودشان را 
سریع به چابهار رســانده بودند تا روزانه ۴هزار و ۵۰۰ وعده غذا بپزند و توزیع 
کنند. وقتی از مسئولشان خواستیم مصاحبه بگیریم، فوری لباس سفید مزین 
به تصویر شهید شهرشان را پوشــید. چون اسمش »قاسم« بود از حاج قاسم 
سلیمانی هم پرسیدیم. همین سؤال کافی بود تا احساساتی شود، صدایش را 
باال ببرد و خطاب به رئیس جمهور آمریکا بگوید: »ترامپ قمارباز! سردارمون رو 
شهید می کنی هزاران شهید سلیمانی زنده میشه! من فقط هم اسم سردارم ولی 
این بچه ها رسمشون رسم حاجیه! اگه نبود که االن اینجا نبودند...« به اینجای 

حرف هایش که می رسد صدای مرگ بر آمریکا فضای آشپزخانه را پر می کند. 
بســته بندی غذاها که تمام شــد، برای توزیع به سمت روستای »بمباسری« 
حرکت کردیم. ماشین وسط روستا توقف کرد و توزیع غذا آغاز شد. جالب اینکه 
در هنگام توزیع کسی شلوغ نکرد، ُهل نداد، هیچ کس دو پرس غذا نخواست 
و... یعنی اگر کسی هم باالی سر غذاها نبود به همه می رسید! بچه ها وقتی غذا 
را گرفتند، همان جا روی سکویی نشستند، بی قاشق و با دست  لقمه گرفتند 
و با لذت تمام خوردند! دوربین را برداشــتم و به سمتشــان دویدم. یکی شان 
می خندید و می گفت: »چرا گوشت کم داره؟ چرا گوشِت مرغه؟« نوجوان دیگر 
صدایش را بلند کرد و گفت: »بخور دیگه! دمتون گرم! خیلی هم خوبه!« بعد 
به چشم هایم خیره شد و با جدیت گفت: »اگه قول می دی پخش کنی، حرفمو 
بزنم؟« فکر کردم قرار است از کمبود امکانات و دیر رسیدن کمک های دولتی 
و مردمی گالیه کند، اما یکباره با صدای بلند جلو دوربین فریاد زد که: »تو رو 
خدا بیاین مدرسه مون رو کامل کنین. ما می خوایم درس بخونیم. چرا نصفه و 
نیمه ولش کردین؟« بچه های دیگر جمالت او را با داد و فریاد تکرار کردند. داد 

می زدند تا شاید صدایشان بهتر شنیده شود!
مقصد بعدی، قرارگاه بچه های جهادی در منطقه پالن بود. با یکی از کارمندان 
فالن ستاد خواستیم مصاحبه بگیریم که گفت: »من اسم ستاد رو میارم ها«! 
جواب دادیم: »خب بیار... مهم اینه کار بچه های انقالب دیده بشه«. گفت: »آخه 
یک گروه دیگه اومدن می خواستن کارهای ما رو به اسم خودشون تموم کنن«!

آخر مصاحبه هم گفت: »حاال بگم بهتون... اگه ستاِد ما نبود بحران سیل حل 
شدنی نبود«! پاسخ دادیم: »اوالً همه ستادها و گروه ها همین رو میگن... دوم 

اینکه مگه االن همه مشکالت سیل و سیل زده ها حل شده؟«
مصاحبه بعدی را با مســئول قرارگاه انجام دادیم. از روند کارها و فعالیت های 
گسترده شان، از شناســایی روســتاها و گروه های جهادی تخصصی شان، از 
توزیع اقالم و بســته بندی های مخصوصشــان گفت و ما را به بخشی برد که 
ارتشی، سپاهی، شیعه، سنی، پیر و جوان و کوچک و بزرگ، کنار هم در حال 

بسته بندی کمک ها و اقالم مختلف مورد نیاز سیل زده ها بودند. 
حسن آقا، مرد چهارشانه و شوخ طبعی که معلوم بود در همین مدت توی دل 
بچه های آنجا حسابی جا باز کرده، ذکر لعن برداشته بود برای کسانی که موجب 
اختالف شــیعه و سنی می شوند. مدام هم پا می کوبید به زمین و کمر راست 

می کرد و شعارهای حمایتی برای ارتش و سپاه می داد.

سلطان قاچاق سوخت را بهتر بشناسید

آقای »ه.پ«
سیل نوشت

روزمره  نگاری
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آبی ها در آستانه یک بحران ویرانگر

دومینغرامتچندمیلیون
دالریدرانتظاراستقالل

استقبال مردمی از پیش فروش اینترنتی جشنواره فیلم فجر

خرید۵۸هزاربلیت
درعرضچنددقیقه

»دشتی« در گفت وگو با قدس:

بهخاطرمجیدی
دراستقاللماندم

کورمال کورمال با »رودکی« و »ساراماگو«
رقیه توســلی: فیلم تمام می شود و من می مانم و آن جفت چشم. به گمانم 

نتوانم به این زودی ها از حال و هوای کاراکتر نابینای قصه بیایم بیرون.
پس هی پلک هایم را باز و بسته می کنم تا اینکه کامالً می بندمشان و دقایقی 

وارد دنیایی می شوم که سراسر صداست.
یک آن، آشــپزخانه دورترین مکان دنیا می شود برایم... دقت می کنم... مسیر 

چایساز و لباسشویی واضح است و صدای باران را می شنوم.
آن قدر ادامه می دهم تا به سختی می رسم به کشوی چاقوها. لمسشان می کنم. 
دست می برم سمت کوچک ترین سایز. کورمال کورمال می روم سمت یخچال. 
وســط راه پایم گیر می کند به صندلی و تعادلم به هم می خورد. چشم ها را اما 
بسته نگه می دارم. به مغزم فشار می آورم یعنی گوجه های شسته را کدام طبقه 
گذاشــته ام؟ یادم نمی آید. دستم، شیشــه و قوطی و قابلمه را سیر می کند و 

یخچال می افتد به بوق بوق تا گوجه را می یابم.
پرالتهاب تر از این ساعت در تاریخ اُملت پزی ام سراغ ندارم. پنج دانه می شمارم. 
باقی را با مشقت برمی گردانم. وقت پوست گرفتن آخرین دانه، انگشت سبابه 
چپم را می دهم دِم تیغ. چشم بسته می سوزم و به ذهنم فشار می آورم از کدام 

مسیر باید بروم تا برسم به جعبه کمک های اولیه.
چســب را لمس می کنم اما همین که می خواهم بسته اش را باز کنم از دستم 
پرت می شود کف آشپزخانه. تلفن هم می رود روی زنگ. ماشین لباسشویی هم 

اعالم می کند لباس ها را شسته. 
واقعاً یک لحظه هنگ می کنم. یاد شخصیت نابینای فیلم می افتم که مدام آرام و 
خندان بود. با کف دست همه جا را لمس می کنم تا می رسم به پایه های صندلی. 
آن وقت فاتحانه رویش می نشینم. از خیر چسب و لباس ها می گذرم اما باید به 
تلفن جواب بدهم. دکمه بلندگو را می زنم. خواهری است. خبر می دهد با »گل 

ترمه« شهر کتاب اند، می خواهد لیستم را بفرستم برایش.
دوباره هنگ می کنم و مغزم سوت می کشد که چطوری باید کار کنم با موبایل. 
در این لحظه بخصوص نمی توانم پرِت »کوری« ساراماگو نشوم. با تعلل می گویم: 

حاال نه، بگذار آخر هفته چندتایی دیگر باید بهشان اضافه کنم.
اُملت نصفه کاره، انگشت بریده، رخت پهن نشده و پیچاندن خواهری یک طرف، 
فکر به یک موضوع دیوانه ام  می کند... فکر به اینکه چرا یک بار هم مسیرم کج 

نشده سمت مؤسسه همسایه ای که روشندل کارآفرینی است. 
پ.ن: می ایســتم دم پنجره. باران می بارد. عجیب دلم هوای شعری از دیوان 

رودکی کرده...
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سینا حسینی: سرانجام پس از گمانه زنی های مختلف 
رسانه ای صبح روز دوشــنبه کنفدراسیون فوتبال آسیا 
از طریق دبیرکل خود نامه ای را در ارتباط با پیشــنهاد 
کمیته مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال آسیا به فدراسیون 
فوتبال ارسال کرد تا شائبه های به وجود آمده در خصوص 
این ماجرا روشــن شــود. داتو ویندزور جــان، دبیرکل 
کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه ای به فدراسیون فوتبال 
ایران شــرایط حضور تیم های ایرانی در لیگ قهرمانان 

آسیا را اعالم کرد.

AFC تله 
AFC در این نامه به ایران اعالم کرد که در گام نخست، 
تیم های استقالل و شهرخودرو، پلی آف نخست خود را در 
زمین بی طرف برگزار کنند. در گام دوم نیز تیم های ایرانی 
که در مرحله گروهی حضور دارند در سه بازی دور رفت 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به عنوان تیم میهمان 
در زمین رقبای خود بازی کنند تا بر این اساس موضوع 
بازی در زمین ایران در این زمان نیز به نوعی حل شــده 
باشد.کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین پیشنهاد داده 
که پس از این مراحل، در ماه های آینــده مجدداً درباره 
میزبانی ایران تصمیم گیری خواهد شــد. در این صورت 
اگر با میزبانی ایران در لیگ قهرمانان آســیا موافقت شد 
ســه بازی پایانی تیم های ایرانی در ایران برگزار می شود 
و تیم های ایرانی می توانند در سه دیدار متوالی از رقبای 
خود در خانه پذیرایی کنند. البته این شرایط شامل حال 

بازی های رو در رو با نمایندگان عربستان نمی شود.

 پاسخ قاطع ایرانی ها
پــس از دریافت این نامه همان طور کــه انتظار می رفت 
مسئوالن وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و چهار باشگاه 
حاضر دور هم جمع شــدند تا به صورت رســمی به این 
پیشنهاد پاسخ داده شود، پس از نزدیک به دو ساعت بحث 
و همفکری سرانجام فدراســیون فوتبال همان طور که 
انتظار می رفت زیر بار این پیشنهاد نرفت و درنامه ای رسماً 
اعالم کرد تا مادامی که تضمیــن اصولی و قطعی وجود 
نداشته باشد که میزبانی ایرانی ها در خاک ایران قطعی 
باشد.در متن اطالعیه فدراســیون فوتبال آمده است: با 
عنایت بــه نامه مورخ ۲۰ ژانویه دبیرکل کنفدراســیون 
خطاب به دبیرکل فدراســیون فوتبال، جلسه ای امروز 
تشــکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات به شرح 

ذیل به اطالع کنفدراسیون خواهد رسید:
 1- به اطالع می رساند باشگاه های ایرانی با این استدالل 

که هیچ دلیل قانونی برای سلب حق میزبانی آنان وجود 
ندارد اعالم می کنند به هیچ عنوان میزبانی خود را به هیچ 
وجه به خارج از مرزهای جمهوری اسالمی ایران منتقل 
نمی کنند.۲- کلیه باشگاه های ایرانی حاضر در مسابقات 
اعالم می کنند صرفاً در شــرایطی در مســابقات حاضر 
می شوند که کنفدراسیون به صورت رسمی اعالم کنند 
این باشــگاه ها از رقبای خود داخل سرزمین جمهوری 

اسالمی میزبانی می کنند.
3- در صورت قبول شرایط فوق توســط کنفدراسیون 
باشــگاه های ایرانی صرفاً تغییر زمان برگزاری مسابقات 

داخل تقویم برگزاری را می پذیرند.
4- مدیران عامل باشگاه های ایرانی تقاضا دارند در اسرع 
وقت جلســه ای با رئیس و دبیرکل کنفدراسیون فوتبال 

آسیا برگزار کنند.

  دنبال ضمانت
اما چرا و به چه علت فدراســیون فوتبال و چهار باشگاه 
ایرانی با پیشــنهاد کنفدراســیون فوتبال آسیا موافقت 

نکردنــد؟ از آنجا کــه تجربیــات قبلی نشــان می داد 
کنفدراسیون فوتبال آســیا به هیچ عنوان ثبات الزم در 
تصمیم گیری هــای اینچنینی را ندارد و با فشــارهای 
سیاسی و خارج از حوزه فوتبال تصمیمات خود را تغییر 
می دهد و نمایندگان ایران خواستار تضمین الزم از سوی 
این مرجع بین المللی شــدند که فردا در تله بزرگ آن ها 
گرفتار نشــوند.به همین دلیل برای دومین بار ظرف 48 
ساعت اخیر مسئوالن ایرانی نظر نهایی خود را به صورت 
رسمی اعالم کردند که زیر بار این موضوع نخواهند رفت 

تا به صورت رسمی از مواضع و منافع خود دفاع کنند!

   سکوت ستاره های ملی
حال سؤال بزرگ اینجاست که چرا در این ارتباط اعضای 
کادر فنی چهار باشــگاه ایرانی حاضر در مسابقات لیگ 
قهرمانان آسیا و دیگر ســتاره های شناخته شده فوتبال 
هیچ اظهارنظــری انجام ندادند، در شــرایطی که انتظار 
می رفت آن ها همانند دیگر موقعیت های اجتماعی نسبت 
به این مسئله واکنش رسمی نشان دهند و به جای سکوت 

از منافع ملی دفاع کنند.
برخالف سکوت چهره های شناخته شده حوزه فوتبال، 
رســانه های ســعودی و غیر ایرانی به ویژه کشــورهای 
حوزه خلیج فارس حضوری فعال برای حذف نمایندگان 
ایران و فشار غیر ورزشی ایفا کردند به شکلی که یکی از 
خبرنگاران سعودی که در روزهای اخیر در حلقه رسانه 
ای ضد ایرانی حضور داشت در توییت خود مدعی شدند 
که بازی های تیم ملی فوتبال ایران گام بعدی این سناریو 
خواهد بود و تیم ملی ایران با وجود اینکه در دور برگشت 
مسابقات مقدماتی سه بازی خانگی دارد به احتمال فراوان 
زیاد باید در عمان یا مالزی به مصاف رقبای خود برود که 

این مسئله شوک بزرگی به اهالی فوتبال وارد کرد.
هرچند فدراسیون فوتبال به صورت رسمی این خبر را رد 
کرد اما به نظر می آید همان طور که در ماجرای بازی های 
لیگ قهرمانان آســیا پیش بینی آن ها برای نمایندگان 
ایرانی به وقوع پیوست باید منتظر این اتفاق هم باشیم اما 
در حال حاضر از سوی هیچ ستاره ای و حتی گزینه های 

هدایت تیم ملی هم صدایی در نمی آید!

AFC دومین موضع ملی و محکم علیه حیله

زیر بار»برجام فوتبالی « نمی رویم

رکوردی جدید برای ابراهیموویچ
ورزش: تیم فوتبال میالن روز یکشنبه در دیداری خانگی از هفته بیستم سری A مقابل 
اودینزه به برتری رسید. زالتان ابراهیموویچ ستاره سوئدی روسونری که به تازگی به این تیم 
برگشته این بار نتوانست برای تیمش گلزنی کند اما پیروزی لحظه آخر قرمزومشکی پوشان 
شهر میالن، باعث ثبت یک رکورد در کارنامه او شــد. پیروزی مقابل اودینزه، زالتان را به 
رکورددار بهترین ضریب کسب پیروزی در ســری A به نسبت تعداد بازی هایش در این 
رقابت ها تبدیل کرد. از فصل 59-1994 به بعد هرگز بازیکنی نبوده که صدو پنجاهمین 
پیروزی اش در سری A با تعداد بازی هایی کمتر از بازی های ابراهیموویچ رقم خورده باشد.

دروازه بان منچستریونایتد از مرگ گریخت
ورزش:به نظر می رســد که دروازه بان دوم منچســتر یونایتد یعنی سرخیو رومرو 
آرژانتینی، از مرگ گریخته اســت. او با المبورگینی خود که قیمت آن بالغ بر 17۰ 
هزار پوند است، به سمت گارد ریل های واقع در اتوبان منحرف شده اما به نظر می 
رسد که به شکل معجزه آسایی از مرگ گریخته است. این حادثه در نزدیکی جاده 
کارینگتون اسپور به وقوع پیوسته است؛ جاده ای که فاصله نزدیکی با محل تمرین 
یونایتد در شهر منچستر دارد. با اینکه به شکل معجزه آسایی صدمه ای به سرخیو 

رومرو وارد نیامده اما اتومبیل او به شدت آسیب دید.

رونالدو: شکست دادن پارما کار سختی بود
ورزش:ســتاره پرتغالی تیم فوتبال یوونتوس اعتراف کرد کــه تیمش به زحمت 
توانسته از سد حریف خود در هفته بیستم سری A رد شود. کریستیانو رونالدو می 
گوید: » در دقایق پایانی بازی، پارما فشار زیاد آورد و تعداد بازیکنانش را در محوطه 
جریمه ما افزایش داد. به همین دلیل ما برای دقایقی نتوانستیم توپ را به آسانی میان 
خطوطمان به گردش درآوریم. چنین اتفاقاتی در فوتبال ممکن است رخ دهد. همین 
موضوع باعث شد که ما برای دقایقی دچار استرس و تنش شویم. با این حال چیزی 

که در نهایت اهمیت دارد این است که ما بازی را بردیم.«

ونگر: آرسنال روح خود را در هایبوری جا گذاشت
ورزش: سرمربی سابق آرسنال که ۲۲ سال هدایت توپچی ها را به عهده داشت معتقد 
است که این تیم روح خود را در ورزشگاه هایبوری جا گذاشته و این تیم نتوانسته از 
لحاظ احساسی خود را به ورزشگاه امارات نزدیک کند. آرسن ونگر می گوید: » من 
از هایبوری نقل مکان کردم که بسیار شبیه به آنفیلد بود؛ جایی که روح در آن وجود 
داشت. ما ورزشگاه جدید ساختیم اما نتوانستیم در آنجا روح خود را پیدا کنیم. فکر 
می کنم که روح خود را در هایبوری جا گذاشتیم. ما قصد داشتیم که در همان جا یک 

ورزشگاه جدید بسازیم اما به دالیل امنیتی این امر امکان پذیر نبود.«

ورزش: وینفرد شــفر پس از ترک استقالل مدعی شد 
استقالل را وارد جنگی حقوقی برای دریافت مطالباتش 
خواهد کــرد. آن روزها رقم یک میلیــون دالر غرامت 
پیرمرد آلمانی مطرح بود که با گذشــت چند ماه از این 
حواشی هنوز هم مشخص نیســت چه تبعاتی از سوی 
ســرمربی حال حاضر بن یاس امارات در انتظار باشگاه 
اســتقالل و طرفدارانش اســت؟ پرونده ای که اگر به 
موقع بسته نشود بی گمان بار دیگر چالش های بزرگ و 

خطرناکی برای استقالل در پی خواهد داشت.

 شیپور جنگ ایتالیایی ها
چند ماه پس از برکناری پرســر و صــدای مربی آلمانی از 
اســتقالل این بار نوبت به مرد ایتالیایی رســید که با قطع 
همکاری خود بار دیگر باشگاه تهرانی را وارد جنگی حقوقی 
کند. آندره آ استراماچونی با ارسال نامه ای از طریق وکالی 
خود به باشگاه استقالل که نامه به دست اعضای هیئت مدیره 
هم رسیده اســت، جنگ حقوقی خود با این باشگاه را آغاز 
کرد. در این جنگ بزرگ اســتراماچونی خواستار دریافت 
تمام پول قراردادش تا پایان سال دوم شده است. عدد این 
جنگ حقوقی چیزی در حدود 1.5 میلیون دالر تخمین زده 
می شود که می تواند شوک بزرگی برای باشگاه آن هم در 
این روزهای بی پولی باشد.این جنگ حقوقی را بگذارید کنار 
جنگی که وینفرد شفر وعده آغاز آن علیه باشگاه استقالل 
برای دریافت مطالبات یک میلیون دالری تا پایان قراردادش 
داده بود، یعنی پرونده ای ۲/5 میلیون دالری که با قیمت این 
روزهای ارز در ایران می شود از آن به عنوان جنگی 34 میلیارد 

تومانی نام برد که کاماًل استقالل را به چالش کشیده و 
وارد بحرانی ویرانگر خواهد نمود.

 جنگ نخست
این جنگ حقوقی را بگذارید کنــار جنگی که وینفرد 
شفر وعده آغاز آن علیه باشــگاه استقالل برای دریافت 
مطالبات یک میلیون دالری تا پایــان قراردادش داده 
بود، یعنی پرونده ای دو و نیم میلیون دالری که با قیمت 
این روزهای ارز در ایران می شود از آن به عنوان جنگی 
34 میلیارد تومانی نام برد که کاماًل استقالل را به چالش 
کشیده و وارد بحرانی ویرانگر خواهد نمود. این رقم که 
نیمی از بودجه یک فصل باشگاه است آن هم در جنگ 
حقوقی با دو مربی خارجی بی گمان تبعات و حواشــی 
زیادی در پی خواهد داشــت به همین خاطر هم هست 
که از باشگاه خبر می رسد مسئوالن به فکر تشکیل تیم 
حقوقی قدرتمند و کارکشته افتاده اند تا آماده مبارزه ای 

سنگین در رینگ با شاکیان خارجی شوند.

 مقابله به مثل استقالل
باشگاه اســتقالل با تشــکیل تیم حقوقی کارکشته و 
زبردست دو هدف بزرگ در نظر دارد نخست اینکه ثابت 
کنند مشکالت پیش آمده برای فسخ یکطرفه قرارداد از 
سوی آندره آ اســتراماچونی و ترک ایران تنها به دلیل 
تحریم های اخیر علیه ایران بوده اســت و نه چیز دیگر. 
همچنین آن ها در پی آن هســتند که طرف ایتالیایی 
خود را نیز به این محکوم کنند کــه بدون هماهنگی و 
برخالف قرارداد ثبت شده اقدام به ترک ایران و باشگاه 
کرده و باید خسارات ناشی از این تصمیم غیرحرفه ای 
وارد شده به استقالل را نیز برعهده بگیرد. حتی در این راه 
گفته می شود باشگاه استقالل ادله و مستندات محکمی 

هم دارد که می تواند کمیته حقوقی فیفا را قانع کند.

امیرمحمد سلطان پور: کیکه ستین قول داده بود که 
آینده بارسلونا را با فوتبال مالکانه و هجومی که هواداران 
آن را دوست دارند در هم خواهد آمیخت و یکشنبه شب 
در نخستین حضور او روی نیمکت، بارسلونا نشانه هایی 
از پیدا کردن هویت گذشــته خود را به معرض نمایش 
گذاشت. بارسلونا در حالی موفق شد گرانادا را با نتیجه 
یک بر صفر شکســت دهد که عملکرد آن ها متمرکز بر 
فلسفه قدیمی باشگاه یعنی تصاحب کامل توپ و میدان، 
تحت فشار گذاشتن دائم حریف و در نهایت زدن ضربه 

نهایی توسط لیونل مسی بود.

 تغییرات محسوس با زمان والورده
البته نبایــد این تصور به وجــود بیاید که همــان آبی و 
اناری مقتدر سابق دوباره زنده شده و بازی اخیر این تیم 
نشــان داد که کارهای زیادی برای پیشرفت در این تیم 
باید صورت بگیرد. آن ها در مدت زیادی از مســابقه نمی 
توانستند موقعیت خطرناکی روی دروازه حریف خلق کنند 
و تغییرات زیاد اخیر روی درصد تصاحب توپ آن ها نیز اثر 
گذاشته بود؛ اما کاماًل واضح بود که در همین مدت نیز در 
این تیم تغییراتی نسبت به زمان ســرمربیگری والورده 
اتفاق افتاده است. ستین در روزهای گذشته نشان داد که 
به شکلی بسیار فعال در زمین تمرین بارسلونا حضور دارد 
و حتی در زمان گرم کردن پیش از شروع مسابقه با لوانته 
نیز درون زمین در کنار بازیکنانش حضور داشت؛ کاری 
که هیچ وقت انریکه و والورده انجام نمی دادند. ضمن اینکه 
بارسا بسیار بیشتر از گذشته روی حرکات بدون توپ خود 

به جای زمان داشتن توپ متمرکز بود.

 نه آنچنان زهردار
 در حمله، اما سبک دوست داشتنی

ترکیب ابتدایی که ستین به زمین فرستاد کسی را غافلگیر 
نکرد. در حالی که دی یونگ محروم، آرتور ناآماده و سوآرز 
مصدوم هستند، او راکیتیچ و آرتورو ویدال را در میانه زمین 
و آنسو فاتی را در خط حمله قرار داد. البته به فاتی در زمان 
والورده بال و پر داده شد و در روز سه شنبه در زمین تمرین 
که والورده مشغول خداحافظی و ستین به بازیکنان معرفی 
شد، در مکالمه این دو نفر فقط تعریف و تمجید بود که از طرف 
سرمربی ســابق در مورد این نوجوان آینده دار به سرمربی 
جدید گفته شد.بارسلونا در زمان داشتن توپ با روش 3-3-4 
و در زمان نداشــتن توپ با روش 3-3-4 چیدمانش شکل 
گرفته بود و یوردی آلبا در زمان حمله مسئولیت هجوم های 
بی امان را داشــت و در همین زمان در دفاع راست سرخیو 
روبرتو به دفاع وسط می آمد. همان طور که ستین که عاشق 
سبک مربیگری یوهان کرویف است قول داده بود بازیکنانش 
در طول بازی به شدت طالب توپ از یکدیگر بودند و در نیمه 
نخست مالکیت 8۲ درصدی توپ را ثبت کرده و 5۰8 پاس 
به یکدیگر دادند. اما در این نیمه نتوانستند به گل برسند و 
از جنبه هجومی همان احساس ناخوشایندی در نیوکمپ 
به وجود آمده بود که مدت هاســت در آنجا حس می شود. 
آن ها هنوز به جادوی مسی متکی هستند تا کار را برای آن ها 
تمام کند اما با این وجود می توان گفت تماشــاگران سبک 
بازی تیم ستین را دوست داشــتند.حاال بارسلونا ساختار، 
هدف و امید بیشتری نسبت به گذشــته دارد. در این یک 
هفته ای که از حضور ســتین می گذرد این نهایت چیزی 
بود که او و هواداران می توانستند از تیم توقع داشته باشند .

آبی ها در آستانه یک بحران ویرانگر

 دومین غرامت چند میلیون دالری
 در انتظار استقالل

»ِستین« با پیروزی استارت زد

خون تازه در رگ  های کاتاالن

گفت وگوی  روز

حمیدرضاعرب: علی دشــتی می  خواهــد نیم فصل 
متفاوتی را تجربه کند. او سختی های نیم فصل نخست 
را پشت سرگذاشــته و تالش می کند با عملکرد خوبی 
که دارد در نیم فصل دوم به یکی از آماده ترین بازیکنان 
استقالل بدل شود. دشتی باانگیزه و روحیه ای متفاوت 

تمرین می کند. او سرشار از انگیزه  است.
 در تالش بودی که جدا شوی اما نهایتًا 

ماندی!
 من می توانستم جدا شــوم اتفاقاً باشگاه خواهانم هم 
حاضر بود که خواســته باشگاه اســتقالل را در مورد 

مبلغ دریافت رضایت نامه ام بپــردازد اما من نهایتاً قید 
باشگاه های خواهانم را زدم.

 چطور برای ماندن مجاب شدی که بمانی؟!
 آقا فرهاد با من صحبت کرد و به من گفت که بازیت را 
دوست دارم و در استقالل بمان به همین دلیل قید تمام 

پیشنهاداتم را زدم و در استقالل ماندم.
 در استقالل موفق نبودی و نتوانستی 

انتظارات را برآورده سازی. چرا در نیم فصل 
نخست اوضاع بر وفق مرادت پیش نرفت؟

من بدشانسی های زیادی داشتم.

می توانی یکی از آن ها را عنوان کنی؟
بله، یکی از بزرگ ترین بدشانسی هایم مصدومیت بود که 
مرا مدتی از تمرین و بازی دور کرد. من در آن ایام هرگز 
نتوانستم آن طور که دوست دارم تمرین کنم. به هر حال 
هر بازیکنی دوست دارد که در هر مسابقه بازی کند و 

فیکس باشد اما شرایط برای من فراهم نشد. 
چه برنامه ای برای زدودن این خاطرات تلخ 

داری؟
می خواهم خوب تمرین کنم.  مطمئن باشــید آن قدر 
خوب تمریــن و بازی می کنــم که بتوانــم دوباره به 
عالی ترین شکل ممکن در خدمت تیم و خواسته های 
تاکتیکی مربیان باشم و ان شــاءاهلل اگر قسمت شد و 
خدا کمکم کرد گل های فوتسالی هم برای تیمم بزنم و 

تماشاگرانمان را خوشحال کنم.
قبل از حضورت در فوتبال، فوتسالیست 

بودی که گل هایی به سبک فوتسال از 
تو شاهد بودیم؟

 بله من قبل از حضورم در فوتبال، فوتسال بازی 
می کردم به همین دلیل هم در فوتبال و تیم هایی 

که حضور داشتم گل هایی به سبک فوتسال 
زدم. من کاًل فوتسال بازی کردن را 

خیلی دوست دارم.
چه پیش بینی برای 

استقالل نیم فصل دوم 
داری؟

تالش زیــاد و قــرار گرفتن 
درجاده موفقیت. امیدوارم 
نیــم فصل خوبــی را پیش 
رو داشته باشــیم و قهرمان 

شویم.

»دشتی« در گفت وگو با قدس:

به خاطر مجیدی در استقالل ماندم

ضد  حمله

شیخ دیاباته: اینکه می گویند در ایران امنیت 
نیست، واقعیت ندارد

ورزش: شــیخ دیاباته مهاجم خارجی اســتقالل گفت: اینکه می گویند 
در ایران امنیت نیســت، واقعیت ندارد اگر این طور بود بــی گمان پس از 
تعطیالت به ایران بر نمی گشــتم ولی دیدید که با پایــان تعطیالت راهی 
ایران شــدم و در تمرینات شــرکت کردم. وی افزود: مطمئنم که AFC از 
نبود تماشــاگران ایرانی ضرر می کند، من از هم تیمی هایم شــنیده ام که 
استقالل سه سال پیاپی پرتماشاگرترین تیم لیگ قهرمانان آسیا بوده است.

پلی آف لیگ برتر فوتسال
پیروزی فرش آرا مقابل سن ایچ ساوه

ورزش: تیم فوتسال فرش آرای مشهد با پیروزی مقابل سن ایچ ساوه سرنوشت 
تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی را به بازی سوم کشاند. عصر دیروز و در 
بازی برگشت پلی آف لیگ برتر فوتســال  فرش آرا در حالی که بازی رفت 
را به سن ایچ واگذار کرده بود میزبان این تیم بود که با برتری ۲برصفر مقابل 
حریفش عالوه بر جبران شکست بازی نخست تکلیف تیم صعود کننده به 
مرحله نیمه نهایی را به بازی سوم کشاند. بازی سوم و سرنوشت ساز این دو 
تیم عصر فردا و از ساعت 17:3۰ در سالن شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

 عذرخواهی زاهدی فر
 از باشگاه استقالل و هوادارانش 

ورزش: محمدحسین زاهدی فر، داور بین المللی فوتبال کشورمان در حاشیه 
برگزاری کالس دانش افزایی داوران در جمع خبرنگاران  درباره خطای هندی 
که در بازی رفت سپاهان - استقالل نگرفت و به شدت خبرساز شد، اظهار کرد: 
الزم می دانم در اینجا بابت اشتباهی که در بازی سپاهان و استقالل از من سر 
زده شد رسماً از باشگاه استقالل و هواداران این تیم عذرخواهی کنم. من پس  
از آن بازی که تقریباً دو ماه پیش بود هیچ اظهارنظری نکردم و اکنون به خاطر 

احترامی که برای شما رسانه ها قائلم سکوت خود را شکستم. 

درخشش طارمی در شب پیروزی ریوآوه
ورزش:تیم ریوآوه با درخشش بازیکن ایرانی اش به برتری دست یافت. هفته 
هفدهم رقابت های سوپر لیگ پرتغال با برتری ۲ بر صفر تیم ریوآوه در خانه اش 
مقابل بوآویشتا ادامه یافت. در این بازی مهدی طارمی، مهاجم ایرانی ریوآوه 9۰ 
دقیقه در میدان حاضر بود و با زدن گل دوم تیمش در دقیقه چهارم وقت های 
تلف شده نیمه نخست نقش مهمی در برتری میزبان داشت. ریوآوه با این برد ۲5 

امتیازی شد و به رده هفتم جدول سوپر لیگ پرتغال صعود کرد.

بازگشت میلیچ به تمرینات استقالل 
ورزش:مدافع کروات تیم فوتبال استقالل پس از چند روز غیبت از دیروز به 
تمرینات این تیم اضافه شد. هروویه میلیچ مدافع کروات تیم استقالل که ابتدا 
خواهان فسخ قراردادش با آبی پوشان شده بود و سپس نظرش در این خصوص 
تغییر کرد و به تهران بازگشت و به تمرینات آبی پوشان اضافه شد.شاگردان 
فرهاد مجیدی که روز یکشنبه به دلیل برودت هوا و بارش برف استراحت کرده 
بودند دیروز کارشان را در سالن و با زدن وزنه دنبال کردند و میلیچ پس از چند 

روز غیبت به تمرینات این تیم اضافه شد.

مهاجم سپاهان مشتری اروپایی پیدا کرد
ورزش:یــک باشــگاه حاضر در ســوپرلیگ کشــور یونان خواهــان جذب 
مهاجم تیم سپاهان شــد. یکی از باشــگاه های حاضر در ســوپر لیگ یونان 
 درخواســتی برای جذب علی قربانی به باشــگاه ســپاهان ارائه کرد. باشگاه 
آ ای. الریسا با ارسال درخواست رسمی به سپاهان خواهان جذب قربانی شده است.

طلسم ادامه دار پرسپولیس مقابل نفت مسجد  
ورزش:یحیی گل محمدی در نخستین حضور خود روی نیمکت پرسپولیس 
دیروز در دیدار تدارکاتی به تساوی  یک – یک مقابل نفت مسجد سلیمان 
رضایت داد. در شرایطی که پرسپولیس تاکنون در دیدارهای رسمی و تدارکاتی 
خود مقابل نفت مسجدسلیمان به پیروزی دست نیافته و آخرین بازی رسمی دو 
تیم نیز در دور رفت لیگ با شکست شاگردان کالدرون خاتمه یافته بود، این بازی 
نیز با تساوی همراه شد تا طلسم سرخپوشان برابر این حریف ادامه داشته باشد.

»طیبی« میان ۱۰ بازیکن برتر لیگ قهرمانان اروپا
ورزش:ملی پوش ایرانی تیم فوتسال غیرت قزاقستان در بین 1۰ بازیکن برتر 
فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفت. صفحه لیگ قهرمانان فوتسال اروپا، 
نام 1۰ بازیکن برتر فصل گذشته این مسابقات را اعالم کرد که در این بین نام 
حسین طیبی،  ملی پوش تیم فوتسال غیرت قزاقستان نیز دیده می شود. طیبی 

همچنین در تیم برتر رزرو فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا نیز حضور دارد.

منهای فوتبال

رئیس کمیته ملی المپیک با اشاره به جلسه با »باخ«:
توافق در مورد رژیم صهیونیستی هرگز

ورزش: رئیس کمیته ملی المپیک گفت: اگر در این دو سال ضعفی 
در کار وجود دارد مســئولیت آن بر عهده من اســت. وی ادامه داد: 
مهم ترین تصمیمی که امروز گرفتیم این بود که با تأمین یک میلیون 
دالر ارز نیازهای کاروانمــان را تأمین کنیم. با حمایت دولت و بانک 
مرکزی در مرحله تأمین ارز هســتیم که از آن برای رویداد ۲۰۲۰ 

استفاده می کنیم.
وی در مورد شــایعاتی مبنی بر توافق با باخ در مــورد معضل رژیم 
صهیونیســتی گفت: ما در لــوزان هیچ گونه مکاتبــه، توافق نامه و 
قراردادی را امضا نکردیم. صرفاً یک دور گفت وگوهای دیپلماتیک 
بین ما و باخ بود. ما در چارچوب منشــور عمل می کنیم و تا االن به 
عنوان عضو رسمی کمیته بین المللی به منشور پایبند هستیم و در 
چارچوب آن عمل می کنیم اما هیچ توافق و تعهدی یا قراردادی در 

این سفر امضا نشد.

ایران، قهرمان تیمی زورخانه ای جهان شد
ورزش: در روز نخست سومین دوره مسابقات ورزش های زورخانه ای 
و کشتی پهلوانی قهرمانی جهان در بجنورد در رشته تیمی زورخانه 
ای، ایران به مقام قهرمانی رسید. تیم ملی ورزش های زورخانه ای و 
کشتی پهلوانی جمهوری اســالمی ایران با ترکیب پژمان سکونتی 
)کردستان(، احســان حدادی )گلســتان(، محمدرضا ابوالحسنی 
)اصفهان(، عباس مرادی زاده )یزد( و سوران اهلل مرادی )کردستان( 
با غلبه بر دیگر حریفان خود و با کسب 7۰1 امتیاز مقام نخست این 

رشته را از آن خود کرد.
ورزشــکاران عراق با 484 امتیاز نایب قهرمان شــدند و جمهوری 
آذربایجان و افغانســتان به ترتیب با 47۰ و 373 امتیاز در رده های 

دوم و سوم مشترک قرار گرفتند.

والیبال چگونه پول کوالکوویچ را پرداخت 
می کند؟

ورزش: یکی از موضوعاتی که فوتبال ایران با آن درگیر است پرداخت 
دســتمزد مربیان و بازیکنان خارجی اســت. در چنین شــرایطی 
محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال می گوید مشکلی برای 
پرداخت دســتمزد کوالکوویچ ندارد و از یک راه قانونی انتقال ارز را 
انجام می دهد. وی اظهار کرد: ما راهکار این مسئله را بلد هستیم و اگر 
فدراسیون های دیگر هم بخواهند می توانیم مشاوره بدهیم و آن ها 

نیز مشکالتشان حل شود.

۱۰ بوکسور به اردوی تیم ملی بوکس دعوت 
شدند

ورزش: آخرین اردوی تیم ملی بوکس پیش از حضور در مسابقات 
گزینشی المپیک چین از امروز در سالن شماره 9 مجموعه ورزشی 
انقالب آغاز خواهد شد. این اردو به طور پیوسته تا زمان حضور ملی 
پوشان بوکس در مسابقات چین ادامه خواهد داشت.علیرضا استکی 
سرمربی تیم ملی بوکس نام 1۰ بوکسور را برای حضور در این اردو 
اعالم کرد.5۲ کیلوگــرم: امید احمدی صفــا/ 57 کیلوگرم: دانیال 
شه بخش/63کیلوگرم: اشــکان رضایی/69کیلوگرم: سجاد کاظم 
زاده و مسلم مقصودی/ 75 کیلوگرم: شاهین موسوی/81 کیلوگرم: 

احسان روزبهانی/91 کیلوگرم: طوفان شریفی
91+ کیلوگرم: ایمان رمضانپور و علی جمالی

رقابت های کسب سهمیه المپیک در سطح قاره آسیا از 14 بهمن در 
شهر ووهان چین برگزار می شود.

 قائمی: مسئوالن عکسشان
 را می گیرند و می روند

ورزش: ملی پوش والیبــال ایران از رفتار برخی مســئوالن ورزش با 
اعضای تیم ملی دلخور اســت. وی می گوید: دیگر عادت کرده ایم که 
مسئوالن پس از یک تورنمنت می آیند عکس می گیرند و می روند. وقتی 
می آیند می فهمیم چه خبر است. مثل زمانی که استان ما)گلستان( 
ســیل آمده بود که راحت و شیک و مجلســی می آمدند عکسشان را 
می گرفتند و می رفتند. آن ها در روزهای ســخت کنار ما هستند اما 
بیشــتر در عکس ها! در اصل نگاه کنید ما اصاًل پــاداش نمی خواهیم 
و همان پولی که برای خود بازیکنان اســت مثاًل در مســابقات لیگ 
جهانی بین قاره ها که شــرکت کردیم دالرهایی کــه مختص خود 
بازیکنان بــود به ما بدهند برای ما کافی اســت و ما راضی هســتیم.

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
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 139860306007000921- 98/10/24  - 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 محمد عیدی سربزی    فرزند  دین محمد  به شماره شناسنامه 284 صادره از تربت 
جام در یک باب منزل   به  مس��احت 169 متر مربع  پالک  فرعی از 174-اصلی   مفروز و مجزی ش��ده واقع   در  
خراس��ان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رس��می آقا/ خانم از مالکیت شهرداری 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 98/238 آ-983396
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/11/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/16

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 
رسمی برابر رای شماره 139860306007000915- 98/10/24  - 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 یوسف عدالت جهان آبادی   فرزند حسن  به شماره شناسنامه 0 صادره از تربت جام 
در یک باب منزل   به  مساحت 125.00 متر مربع  پالک  1880فرعی از 3-اصلی   مفروز و مجزی شده واقع   در  
خراسان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم جان میرزا خانی خویرودی 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 98/239  آ-9813397
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/11/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/16

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 
رسمی برابر رای شماره 139860306007000923- 98/10/26  - 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 دادگر   فرزند گل محمد  به ش��ماره شناس��نامه 121 صادره از تربت جام در 
قسمتی از نیم دانگ از ششدانگ مغازه   به  مساحت 22.35 متر مربع  پالک  2 از یک فرعی از 380-اصلی   مفروز و 
مجزی شده واقع   در  خراسان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم محمد دادگر  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 98/240   آ-9813398
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/11/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/16

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 
رسمی برابر رای شماره 139860306007000911- 98/10/24  - 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 اله مراد تیموری   فرزند حس��ن  به ش��ماره شناسنامه 1116 صادره از تایباد در یک 
باب منزل   به  مس��احت 150.80 متر مربع  پالک  4فرعی از 3-اصلی   مفروز و مجزی ش��ده واقع   در  خراس��ان 
رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم محمد یوسف کریمی تیموری 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 98/241  آ-9813399
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/11/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/16

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 
رسمی برابر رای شماره 139860306007000926- 98/10/26  - 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 سردار طاهری گوربندی  فرزند سعادت الدین  به شماره شناسنامه 88 صادره از تربت 
جام در یک باب س��اختمان مس��کونی  به  مس��احت 218.70 متر مربع  پالک  2641 فرعی از 3-اصلی   مفروز و 
مجزی شده واقع   در  خراسان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم محمد تناور 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 98/242  آ-9813401
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/11/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/16

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 
رسمی برابر رای شماره 139860306007000925- 98/10/26  - 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 صدیقه نظر احمدی   فرزند نظر   به شماره شناسنامه 322 صادره از تربت جام در یک 
باب منزل   به  مساحت 122.60 متر مربع  پالک  4فرعی از 1074-اصلی   مفروز و مجزی شده واقع   در  خراسان 
رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رس��می آقا/ خانم محمد کریمی محرز گردیده  اس��ت. 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 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید 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 98/243 آ-9813402
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/11/01    تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/16

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد 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 امالک متقاضیان که در هیات موضوع 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 شرح 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 ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایندو گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه 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.آ-9812783
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/16   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/01

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد - غالمرضا آقازاده

ورزش: آزادکار وزن 97 کیلوگرم ایران و دارنده مدال برنز جهان با بیان اینکه به 
چیزی جز رسیدن به دوبنده تیم ملی و کسب مدال طالی المپیک فکر نمی کند، 
گفت: با این هدف بزرگ بود که در چهار ســال محرومیــت، آمادگی ام را حفظ 
کردم و دوام آوردم.محمدحســین محمدیان خاطرنشــان کرد: در دور نخست 
مقابل کشتی گیر قزاق که با کســب عنوان پنجم جهان در سال ۲۰19 موفق به 
کسب سهمیه المپیک شده بود 11 بر صفر پیروز شدم، در دور دوم مقابل حریف 
آمریکایی که قهرمان امیدهای جهان ۲۰19 بود با نتیجه 1۰ بر صفر پیروز شدم 
و در سومین مبارزه نیز موفق به ضربه فنی کایل اسنایدر قهرمان جهان و المپیک 
از آمریکا شدم. در ادامه نیز مقابل کشتی گیر ایتالیا که نفر سوم جهان بود 11 بر 
صفر پیروز شدم و در نهایت در فینال هم کشتی گیر بالروس که نایب قهرمان اروپا 
بود را 9 بر صفر بردم و به مدال طال رسیدم. در هر رویدادی که حاضر شوم فقط 

به قهرمانی فکر می کنم و از اینکه در این مسابقات به هدفم رسیدم خوشحالم.

 اسنایدر را با دقت آنالیز کرده  بودیم
وی درباره پیروزی با ارزش خود مقابل کایل اسنایدر قهرمان جهان و المپیک از 
آمریکا که با ضربه فنی همراه بود گفت: در همه مبارزه ها با برنامه و طبق آنالیز 
کادر فنی مبارزه کردم و خدا را شکر سربلند شــدم. مقابل اسنایدر نیز با توجه 
به آنالیز دقیقی که داشتیم هدفی جز پیروزی نداشتم و از همان ابتدا به دنبال 
کشتی هجومی و کسب پیروزی بودم. خدا را شکر توانستم کشتی خوبی مقابل 

اسنایدر بگیرم و در نهایت به پیروزی برسم.
 هدفم المپیک است

محمدیان در ادامه گفت وگو با ایسنا، درباره بازگشت پرقدرت خود پس از چهار 
سال دوری از میادین و اینکه چگونه توانســته با وجود این محرومیت طوالنی 
آمادگی خود را در سطح باال نگه دارد گفت: پس از پایان چهار سال محرومیت 
برای خودم مســابقاتی را در نظر گرفتم. هدفم حضور در رقابت های قهرمانی 

کشور، ارتش های جهان، لیگ کشتی، جام باشگاه ها و جام تختی بود که در همه 
این رقابت ها حاضر شدم اما با صالحدید کادر فنی تورنمنت ایتالیا جایگزین جام 
تختی شد. این مسابقات فقط یک تورنمنت بود و هدفم موفقیت در رقابت های 

المپیک است.

 برای شکست سعداهلل یف برنامه  دارم
آزادکار وزن 97 کیلوگرم ایران در پایان در پاسخ به این پرسش که با وجود حضور 
چهره های شاخصی همچون عبدالرشید ســعداهلل یف ملقب به تانک روس، در 
صورت حضور در المپیک آیا در خود توانایی شکست این کشتی گیر را می بیند یا 
خیر گفت: بی گمان بله. از خیلی وقت پیش روی شکست سعداهلل یف برنامه ریزی 
کرده ام. هم از نظر فنی و هم از نظر روحی خود را مهیای شکست این کشتی گیر 

کرده ام. می روم که تانک روس را منهدم کنم)با خنده(. 

با فکر طالی المپیک چهار سال دوام آوردم

محمدیان: تانک روس را منهدم می کنم!

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1398
به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آئین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به 
امالک واقع در قطعه 3 درگز بخش 7 قوچان تا پایان آذر ماه سال 1398 تقاضای ثبت نموده 

اند با اشاره به نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میشود:
پالک یک اصلی اطراف شهر قطعه سه درگز بخش 7 قوچان

1.پالک 5024 فرعی مجزی شده از 170 فرعی از یک اصلی آقای قنبر اریان نه سهم مشاع از 
ده سهم ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ 93/60 متر مربع

2.پالک 5025 فرعی مجزی ش��ده از 150 فرعی از یک اصلی آقای پیمان ظفریان نه س��هم 
مشاع از ده سهم ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ 98/55 مترمربع

لذا به دستور 16و17 قانون ثبت هر کس نسبت به امالک آگهی شده در باال اعتراضی داشته 
باشد و یا اینکه بین متقاضیان و دیگری اقامه دعوی شده و یا در جریان باشد بایستی اعتراض 
و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی تا 90 روز کتباً 
به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان درگز تسلیم و رسید دریافت دارند و در اجرای تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی،معرضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم 
از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تس��لیم نمایند ضمناًحقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود 
و در ص��ورت مجلس تحدیدی قید میگ��ردد و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 

روز قابل اعتراض خواهد بود.آ-9813423
تاریخ انتشار نوبت اول:1398/11/01
تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/12/01

ناصر حسن زاده
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان درگز 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:)9800216(139804006228000201/1
بدینوسیله به مجتبی خاور فرزند محمد به شماره شناسنامه 18 به شماره ملی 0779800028 
متول��د1362/10/14 بدهکار پرونده کالس��ه 139804006228000201/1 که برابر گزارش 
مامور پس��ت ش��ناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر چک ش��ماره 215/5687103-

98/8/8 بانک توس��عه تعاون درگز بین ش��ما و نوروز علی مش��کی داغداری مبلغ چهل و نه 
میلیون و نهصد و نود و هفت هزار و چهارصد و دوازده ریال بدهکار می باش��یدکه بر اثرعدم 
پرداخت وجه بس��تانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر 
و بکالسه فوق در این اجراءمطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد 
رس��می بش��ما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است 
فقط یک نوبت در روزنامه منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود 

اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما 
تعقیب خواهد شد.9813424

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی درگز-ناصر حسن زاده

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:139804006228000128/1)9800137(
بدینوس��یله به مجتبی شایسته پاس��ه فرزند صفرعلی به شماره شناسنامه 482 و شماره ملی 
0779551745 متول��د 1361/6/30 بدهکار پرونده کالس��ه 139804006228000128/1 
که برابر گزارش مامور پس��ت ش��ناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قبوض اقس��اطی 
به ش��ماره 887911-98/4/12 و 887912-98/5/12 بین شما و مژگان ساالر زهی مبلغ ده 
میلیون ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه 
نموده پس از تش��ریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالس��ه فوق در این اجراءمطرح می باشد لذا 
طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رس��می بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار 
این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محس��وب است فقط یک نوبت در روزنامه منتشر می گردد 
ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی 

دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهخد شد.آ-9813425
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی درگز-ناصر حسن زاده

))آگهی نوبتی سه ماهه سال 1398 حوزه ثبتی شهرستان طبس((
بدس��تور ماده  12 قانون ثبت وماده 59 آیین نامه قانون مذکور اسامی اشخا صیکه نسبت به 
امالک مجهول المالک واقع در بخش��های تابعه حوزه ثبتی شهرستان طبس )استان خراسان 

جنوبی( تا آخر آذر ماه سال 1398 تقاضای ثبت 
نم��وده اند و همچنین مواردیکه آگهی نوبتی آن برابر تبصره یک ماده 25اصالحی قانون ثبت 

باید تجدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم بشرح ذیل آگهی میگردد.
 )قطعات واقع در بخش یک طبس(

1843 از 1112 فرعی از 29- اصلی روس��تای دیهش��ک پایین ششدانگ یکباب منزل محمد 
ساالری.

138 فرعی از 492- اصلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور جواد نوروزیان .
507اصلی یک س��هم مشاع از 24سهم ششدانگ یک قطعه بند مشهور به بند جنگاه حسین 

اعراب شیبانی.
1 فرعی از 1616- اصلی ششدانگ قسمتی از یک باب منزل محمدجواد شعبانیان .
32 فرعی مجزی از 1958اصلی ششدانگ یک قطعه زمین کلوریا وکیلی شیبانی .
33 فرعی مجزی از 1958اصلی ششدانگ یک قطعه زمین کلوریا وکیلی شیبانی .
34 فرعی مجزی از 1958 اصلی ششدانگ یک قطعه زمین کلوریا وکیلی شیبانی

 35 فرعی مجزی از 1958 اصلی ششدانگ یک قطعه زمین کلوریا وکیلی شیبانی 
 36 فرعی مجزی از 1958-اصلی ششدانگ یک قطعه زمین گلوریا وکیلی شیبانی

 37 فرعی از 1958-اصلی ششدانگ یک قطعه زمین حسین عسکری
38 فرعی از 1958-اصلی ششدانگ یک قطعه زمین حسین عسکری

39 فرعی از 1958اصلی ششدانگ یک قطعه زمین زهره سابقی
 2972-اصلی شش دانگ یک قطعه زمین حبیب اهلل مهری

) قطعات واقع در بخش دو طبس( 
1141 فرع��ی از 26-اصل��ی یک هزار و پانصد س��هم مش��اع از چهارده هزار و پانصد س��هم 

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی سید جواد آتشی روستای کریت.
 720 فرعی از 137اصلی شش دانگ یک قطعه زمین فاطمه بیکی.

)قطعات واقع در بخش سه طبس(
252 فرعی از 3 اصلی روس��تای خرو علیا ش��ش دانگ یک قطعه زمین محصورمش��تمل بر 

ساختمان و استخر حسن سلمانی.
98 فرعی از 22-اصلی روستای ازمیغان شش دانگ یک قطعه باغ عباس جواهری .

176 فرعی از 22اصلی روستای ازمیغان شش دانگ یک قطعه باغ نرجس جواهری .
1226 فرعی از 41اصلی روس��تای جوخواه - ابتدای جاده اکبراباد ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی رمضانعلی ازرسینا.
1227 فرعی از 41اصلی روس��تای جوخواه شش��دانگ یک قطعه زمی��ن مزروعی رمضانعلی 

ازرسینا.
1228 فرع��ی از 41اصلی روس��تای جوخ��واه - ابتدای جاده اکبراباد شش��دانگ قطعه زمین 

مزروعی فیض اله رضائی .
لذا بدستور مواد 16 و 17 قانون ثبت هرکس نسبت به امالک آگهی شده باالمعترض میباشد 
و یا بین متغاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی ش��ده و در جریان اس��ت میبایست اعتراض ویا 
گواهی مش��عر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتش��ار نوبت اول این اگهی نس��بت به آگهی 
نوبت��ی ظرف نود روز و در مورد آگهی اصالحی درمدت س��ی روزبه اداره ثبت اس��ناد طبس 
تسلیم و رسید دریافت نموده و در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده 
های معترض ثبتی معترضین از تاریخ تس��لیم اعتراض به این اداره ظرف یکماه دادخواس��ت 
اعت��راض خود را ب��ه مرجع ذیصالح قضایی تقدی��م و گواهی الزم از مرج��ع مذکوراخذ و به 
این اداره تس��لیم نماین��د ضمنا حقوق ارتفاق��ی در موقع تحدید حدود و در صورت جلس��ه 
تحدیدی منظورمیگردد و از تاریخ صورت جلس��ه تحذیدی تا س��ی روز قابل اعتراض خواهد 

بود.آ-9813403
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/01   تاریخ انتشار نوبت دوم:  98/12/01

غالمرضا کدخدائی / رئیس اداره ثبت واسناد وامالک شهرستان طبس

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
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سیما و سینما

خبر

استقبال مردمی از پیش فروش اینترنتی جشنواره فیلم فجر
خرید ۵۸ هزار بلیت در عرض چند دقیقه

سیما و ســینما: تنها دقایقی 
پس از آغاز پیش فروش اینترنتی 
بلیت هــای ســی وهشــتمین 
جشــنواره فیلم فجر، حدود ۵ 
هزار و 700 ســری )حدود ۵8 
هزار قطعه(  بلیــت اینترنتی با 

موفقیت فروخته شد. به نقل از روابط عمومی فیلم فجر، در نیم ساعت 
اولیه آغاز پیش فروش اینترنتی، ظرفیت فروش بلیت مردمی سینماها در 
اکثر سالن ها بسته شده و در برخی سالن ها تنها تعداد بسیار کمی باقی 
مانده است. ظرفیت عمده سالن های پردیس سینمایی آزادی و کوروش، 
کوروش ۲، سینما فرهنگ، سینما باغ کتاب و سینما استقالل به اتمام 
رســیده است. بنا بر این گزارش، تمام بلیت ها در این سالن ها به فروش 

رسیده و ظرفیت سالن های باقی مانده در حال اتمام است.
استقبال مردم از پیش فروش اینترنتی سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر 

بیشتر از سال های گذشته گزارش شده است.

اعالم نام مجری های جشنواره فیلم فجر
ســیما و ســینما: مجریان 
پرسش وپاســخ  نشســت های 
سی وهشتمین جشــنواره فیلم 

فجر مشخص شدند.
به نقل از روابط عمومی جشنواره 
فیلم فجر، امسال محمود گبرلو، 

فرزاد حســنی، منصور ضابطیان و محمدرضا مقدسیان اجرای جلسات 
پرسش وپاسخ جشنواره را در سالن نشست های پردیس سینمایی ملت 
)سینمای رسانه( عهده دار خواهند بود.براساس این خبر، امسال همچنین 

در هر جلسه پرسش و پاسخ، یک منتقد فیلم حضور خواهد داشت.
ســی وهشتمین جشنواره فیلم فجر از 1۲ تا ۲۲ بهمن ماه 98 همزمان 
با چهل و یکمین ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی به دبیری ابراهیم 

داروغه زاده برگزار خواهد شد.

 حمایت سازندگان »نون خ« 
از سیل زدگان سیستان و بلوچستان

ایسنا: ســازندگان فصــل دوم 
ســریال »نــون خ« بــه یاری 
هموطنان ســیل زده در استان 

سیستان و بلوچستان شتافتند.
به نقل از روابط عمومی ســریال 
»نون خ«، تهیه کننده، کارگردان، 

بازیگــران و عوامل فصل دوم مجموعه تلویزیونــی »نون خ« یک روز از 
دستمزد خود را به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان اهدا کردند. 
تصویربرداری فصل دوم مجموعه »نون خ« به کارگردانی سعید آقاخانی و 
تهیه کنندگی مهدی فرجی همچنان در تهران ادامه دارد و تاکنون حدود 
۳۵ درصد ســریال ضبط شده و همزمان تدوین و صداگذاری سریال در 
حال انجام است. این مجموعه تلویزیونی قرار است ماه رمضان سال 99 
روی آنتن شبکه یک سیما برود. سعید آقاخانی، حمیدرضا آذرنگ، شقایق 
دهقان، سیروس میمنت، پاشا جمالی، هدیه بازوند، ندا قاسمی، میرطاهر 
مظلومی و مجید یاسر از جمله بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند.

 سیما و سینما/ زهره کهندل  پس از حادثه 
دلخراش سقوط هواپیمای اوکراینی و جان باختن 
تعدادی از هموطنان عزیزمان، موجی از ناامیدی 
در صفحــات مجازی راه افتاد کــه یکی از آن ها 
مربوط به انصراف عده ای از هنرمندان سینمایی از 
حضور در سی وهشتمین جشنواره بین المللی فیلم 
فجر بود. مسعود کیمیایی از فیلم سازان قدیمی 
کشــورمان به عنوان نخســتین نفر در صفحه 
اینستاگرام از انصراف حضور فیلمش در جشنواره 
فیلم فجر خبر داد و  در حالی این انصراف صورت 
گرفت که تهیه کننده کار در این مورد با وی موافق 
نبود. جواد نوروزبیگی اعالم کرد: فیلم »خون شد« 
در جشنواره فیلم فجر حضور دارد و نمایش داده 
می شود، اما با احترام به نگاه و نظر آقای کیمیایی 
تقاضای ما این است که فیلم در بخش کارگردانی 
داوری نشــود و در مابقی بخش ها مورد قضاوت 

قرار بگیرد.
حســین فرح بخش، تهیه کننده ســینما هم در 
واکنش به تحریم جشــنواره فیلم فجر از سوی 
عــده ای از هنرمندان گفته بــود: این تحریم ها 
بیشتر شبیه به یک شوخی است. وی توضیح داده 
بــود: تا همین االن یک تهیه کننده از این رویداد 
سینمایی انصراف نداده در حالی که صاحب یک 
فیلم، تهیه کننده آن است و اوست که تعهدات را 
در دفتر جشــنواره امضا می کند. پس وقتی یک 
کارگردان و یا تدوینگر تحریم می کنند، مثل این 
می ماند که منزل شما را به یک نفر دیگر بفروشند. 
به نظر من این تحریم ها از ســوی معدود عوامل 

سینما، بیشتر برای معروف کردن خودشان است.
به گفته این تهیه کننده نام برخی در فهرســت 
تحریم کنندگان وجود دارد که یا فیلم ندارند و یا 
معموالً در جشنواره حضور پیدا نمی کردند، آن ها 
چه چیزی را تحریم می کنند؟ در حالی که  این 

جشنواره برای همه سینماگران است.

فرصتیبرایخالیکردندقدلی!
خســرو دهقان، منتقد 
ســینما در ایــن بــاره 
ایــن  اســت  معتقــد 
رفتار عــده معدودی از 
هنرمنــدان نســبت به 
تحریم جشــنواره فیلم 
فجر احساسی و غیرمنطقی است. وی به خبرنگار 
ما می گوید: سی و هشــت دوره از برگزاری این 
جشنواره می گذرد و این حرف زمانی درست است 
که در جشنواره های قبلی هم گفته می شد. به باور 
او، این ماجرا با مسائلی ارتباط پیدا کرده که ربطی 
به سینما ندارد، عده ای با توجه به شرایط اجتماعی 
پیش آمده، دنبال بهانه ای برای تسویه حساب های 

شخصی هستند.
دهقان با بیان اینکه بیش از 9۵ درصد فیلم های 
تولیدی در ایران دولتی است، خاطرنشان می کند:  
بخش عمده سینمای ایران دولتی است و فعالیت 
بخش خصوصی بسیار کم است، فیلم هایی هم که 
برچسب دولتی ندارند به اسپانسرهای بزرگ وصل 
هستند که منابع بودجه ای آن ها با هم فرقی ندارد. 
به نظرم تحریم جشنواره فجر از سوی عده کمی از 
اهالی سینما به دلیل درآمیختن مسائل غیرمرتبط 
با هم اســت، اگر از یک ماجــرای دیگر ناراضی 

هستند، ربطی به جشنواره فیلم فجر ندارد.
وی درباره اینکه انصراف عده ای از سینماگران از 
جشنواره فیلم فجر موجب خدشه دار شدن اعتبار 
مردمی آن نمی شود، می گوید: اصالً چنین نیست، 
هنوز هم بسیاری مشتاق حضور در این جشنواره و 

تماشای فیلم های سینمایی هستند. تعداد کسانی 
که عالقه مند به حضور در جشــنواره اند بســیار 
بیشتر از تعداد تحریم کنندگان است. باید صبوری 
کرد و منتظر بود که در زمان برگزاری جشنواره 
چه اتفاقی می افتد، آیا این تحریم ها و انصراف ها  

تنور جشنواره را سرد می کند؟
به گفته این منتقد ســینمایی، صفحات مجازی 
این ســلبریتی ها به تریبونی بــرای خالی کردن 
دق دلی شــان تبدیل شده اســت. این تحریم و 
انصراف ها هم تأثیری در جریان اصلی جشنواره 
فیلم فجــر ندارنــد، ضمن اینکه تعــداد اندک 

انصراف ها نمی تواند فضا را دوقطبی کند. 
دهقان با بیان اینکه این رفتار یک واکنش عاطفی 
و احساسی اســت، می گوید: من منطق تحریم 
جشنواره را درک نمی کنم و به نظرم یک حرکت 

شخصی و احساسی بوده است.
وی با تأکید بر اینکه ســال ســینمایی ایران با 
جشنواره فیلم فجر آغاز می شود، عنوان می کند: 
جشــنواره فیلم فجر آغــاز و پایان یــک دوره 
سینمایی در کشور است، اینکه سینمای ایران در 

یک سال گذشته چه کرده و برای یک سال آینده 
چه خواهد کرد، بنابراین اهمیت دارد.

تحریموقتیمعناداردکهبرزیل
ازجامجهانیانصرافدهد

سعید مستغاثی، دیگر منتقد سینما در این باره 
به خبرنگار ما می گوید: مسئله تحریم جشنواره 
فیلم فجر یک مســئله جعلی اســت، کســانی 
جشنواره را تحریم کرده اند که اغلب آن ها نه در 
جشنواره حضور داشتند و نه فیلم ساخته بودند. 
مثالً ناصر تقوایی 18سال است که فیلم نساخته یا 
کسانی جشنواره را تحریم کردند که فیلمشان در 
جشنواره پذیرفته نشده است. این تحریم ها آدم را 
یاد این ضرب المثل می اندازد که گربه دستش به 

گوشت نمی رسد و می گوید بو می دهد.
وی می افزایــد: تحریم جایی معنــا می دهد که 
حضور مؤثر داشته باشــید و فقدان حضور شما 
احساس شــود مثل اینکه تیم برزیل جام جهانی 
را تحریــم کند. تحریــم و انصــراف بازیگران و 
کارگردان هایی که سال هاست در جشنواره فجر 

حضور نداشته اند، شبیه یک شوخی مسخره است 
که فقط در سینمای ما وجود دارد.

مســتغاثی درباره اینکه یکــی از بهانه های این 
عدم حضور در جشنواره به دلیل دولتی بودن آن 
بوده است، توضیح می دهد: نه تنها جشنواره فیلم 
فجر وابسته به بودجه دولتی است که بسیاری از 
جشــنواره های فیلم جهان وابسته به بودجه های 
دولتی و نهادهای قدرت هســتند. جشنواره های 
مختلف جهان بــا بودجه کمپانی هــای بزرگ 
تجاری، بانک ها یا شــهرداری ها برگزار می شوند 
که این ها هم وابســته به جریان قدرت هستند و 
نبض دولت ها را در دســت دارند، بنابراین همه 
جشنواره های دنیا دولتی به شمار می روند چون 
با پول کالن کمپانی ها و شرکت های چندملیتی 

اداره می شوند.
این منتقد ســینما اضافه می کند: کسانی که دم 
از تحریم جشــنواره فیلم فجر می زنند، منظور از 
جشــنواره دولتی را نمی فهمند و سوادشان کم 
است. اغلب سلبریتی ها که شبه سلبریتی هستند 
سواد پایینی دارند، عده ای هم پاسپورت آمریکایی 

دارند که عالوه بر بی سوادی، وظیفه شان جنگیدن 
با دشمنان آمریکا است.

وی دربــاره اینکه این تحریــم و انصراف ها تنور 
جشــنواره فیلم فجر امسال را سرد نخواهد کرد، 
می گوید: اگر تیم هایی مثل بنگالدش یا جیبوتی 
بگویند کــه در جام جهانی شــرکت نمی کنیم، 
تأثیری در جام جهانی دارد و موجب به حاشــیه 
رفتن این رویداد بزرگ فوتبالی می شــود؟ وقتی 
این ها حضور ندارند چه چیزی را تحریم می کنند؟ 

واقعاً خنده دار است.

محصولناکارآمدیمدیراندولتی
مســتغاثی با اشــاره به 
در  رســانه ای  ضعــف 
مواجهــه با ایــن ماجرا 
کسانی  می شود:  یادآور 
که حضوری در جشنواره 
ندارند تحریمشــان چه 
اثری دارد، گویی که مرحوم کیارستمی و مرحوم 
حاتمی هم جشــنواره را تحریم کنند. روی این 
ماجرا مانور می دهند تا جو را رسانه ای ایجاد کنند، 

ربطی هم به جشنواره فیلم فجر ندارد.
وی می گوید: من از منتقدان جدی جشنواره فیلم 
فجر هستم و معتقدم جشنواره ای در حد و اندازه 
فجر انقالب و انقالب اسالمی نیست ولی کسانی 
که برای همین جشــنواره نیم بند هم ادا و اطوار 
درمی آورند، خودشان از بزرگ ترین رانت خواران 
سینما هستند و بیشترین رانت و پول را از همین 
جشنواره گرفتند، بعد آن را تحریم می کنند. مقصر 
دولت است که اجازه غارت از بیت المال را به این 
افراد داده است. امیدوارم فضای سینمای ایران از 

حضور این افراد تصفیه و پاک شود. 
مســتغاثی این رفتار را به یک بام و دو هوا تعبیر 
کرده و خاطرنشان می کند: هم از رانت دولتی و 
بودجه بیت المال اســتفاده می کنند و هم اینکه 
جشــنواره فجر را به دلیــل دولتی بودن تحریم 
می کننــد. پول ها را می گیرنــد و کار خوبی هم 
نمی ســازند، اکنون هم که حضــوری در عرصه 
ســینما ندارند، می گویند نمی آییم، در حالی که 

اصالً دعوت نشده اند.
وی شرایط به وجود آمده را محصول ناکارآمدی 
و ســوءمدیریت دولتی دانسته که به چنین افراد 
کم ســواد، بی تخصص و درمانده ای بها می دهد و 
اضافه می کند: طرف 40سال است که در فضای 
انقالب اســالمی رشــد کرده و بزرگ شده، بعد 
می گوید که 40 ســال اســت جلو مرا گرفته اند. 
اگر ســینمای پیــش از انقــالب ادامه می یافت 
که جایگاهی نداشــتی، چطور امــروز این حرف 
را می زنــی. قطعاً چنین افــرادی از نظر هنری و 
سینمایی از کف استانداردها هم برخوردار نیستند.
این منتقد ســینمایی با بیان اینکه این افراد در 
خیالی خام گمان کرده اند که تحریم جشــنواره 
فیلــم فجر آن ها را تبدیل بــه قهرمان های ملی 
می کند، می گوید: این کارشــان یک نوع نمایش 
اســت چون از جامعه هنری حذف شــده اند، نه 
فیلمــی دارند و نه حضوری مؤثر و می خواهند از 
راه دیگری خودشــان را نشان دهند. رسانه های 
آن طرفــی هــم در خدمت جوســازی این افراد 
هستند. این افراد هنر و تخصصی ندارند و دنبال 
شامورتی بازی هستند تا خودشان را نشان بدهند. 
شبیه یک طبل تو خالی که فقط سرو صدا دارد. 
برای رسانه های آن طرفی هم باید تأسف خورد که 
با وجود ادعاهای حرفه ای به این آدم های تو خالی 

آویزان شده اند.

انصراف کارگردان ها و بازیگرانی که سال هاست در جشنواره فیلم فجر حضور نداشته اند، شبیه یک شوخی است

...خانهکدخداکجاست؟!

باشگاه خبرنگاران جوان: برخالف دوره گذشته جشنواره فیلم فجر، در 
سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر حتی یک انیمیشن سینمایی هم برای 
رقابت وجود ندارد. سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر در حالی برگزار می شود 
که در جدول فیلم های آن حتی یک انیمیشن سینمایی هم دیده نمی شود. 
گفته شده نبود آثار خوب و استاندارد در میان داوطلبان حاضر در جشنواره، 
موجب شــده که هیئت انتخاب تصمیم بگیرند هیچ اثری در این زمینه به 

جشنواره فجر راه پیدا نکند.
علی نوری اســکویی، کارگردان انیمیشن که سابقه حضور در جشنواره فیلم 
فجــر را هم دارد، به تحلیل این موضــوع پرداخت و در این باره گفت: دلیل 
حضور نداشتن انیمیشن سینمایی در جشنواره این است که چند انیمیشن به 
شکل همزمان تولید و آماده اکران می شوند که این همزمانی در تولید موجب 
ایجاد وقفه  در اکران ها شــده است. در حال حاضر ما چند انیمیشن در حال 
تولید داریم که سال آینده همزمان با هم آماده حضور در جشنواره فیلم فجر 
می شوند.  اسکویی با بیان اینکه در حال حاضر انیمیشن های بسیار باکیفیتی 
در حال تولید هستند که سال آینده کارشان به پایان می رسد، گفت: مثالً من 
انیمیشــنی را به همراه کشور کره تولید کردم که سال آینده تمام می شود. 

حوزه هنری هم کار بسیار حرفه ای تولید کرده که قرار بود به جشنواره امسال 
برســد، اما این اتفاق نیفتاد. برخی از آثار هم به دلیل مشــکالت مالی روند 

تولیدشان خیلی آهسته شده است.
این کارگردان انیمیشن در ادامه به روند تولید انیمیشن در دنیا اشاره کرد و 
گفت:روند تولید یک انیمیشن سینمایی از پیش تولید تا انتها در آمریکا که 
پیشرفته ترین کشور در زمینه تولید فیلم سینمایی و انیمیشن است،حدود سه 
تا چهار سال زمان می برد. ما هم تالش می کنیم در ایران این زمان را به همان 

استاندارد جهانی برسانیم.
اســکویی در پایان درباره یکی از بزرگ ترین مشکالت صنعت انیمیشن در 
ایران گفت: متأســفانه گروه های بســیار کمی به شکل حرفه ای در ایران به 
تولید انیمیشــن می پردازند و همین موضوع موجب شده تولیدات کمی در 
حوزه انیمیشن داشته باشیم. متأسفانه بسیاری از انیماتورها، مسئوالن و دیگر 
حرفه ای های انیمیشن در ایران، به خارج از کشور مهاجرت کردند. از گروه ما 
هم چند نفر به خارج از کشور مهاجرت کردند و برخی از این افراد، از راه دور 
با ما کار می کنند. این موضوع سبب شده که روند پیشرفت و تولیدات خوب 

در کشور خیلی آهسته باشد.

علت نبود انیمیشن در جشنواره فیلم فجر  امسال چیست؟ 

  تاریخ انتشار نوبت دوم1398/12/01
  

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم ام البنین غابوسی ،به استناد دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده منضم به تقاضای 
کتبی  شماره 139821708005000994-98/10/17 ، جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول 
به این اداره مراجعه ومدعی است که سند مالکیت پالک 2278فرعی از 12-اصلی بخش 12 نیمبلوک 
متعلق به وی می باشد و به علت حریق ازبین رفته است ،با بررسی دفتر امالک معلوم شد ششدانگ سند 
مالکیت اولیه ذیل ثبت 4516دفتر 33صفحه 260 ش��ماره چاپی 100965الف 83 به نام نامبرده فوق 
صادر وتسلیم وفاقد سابقه رهن وبازداشت می باشد ، دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد 
تبصره یک  ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر می گردد هرکس نس��بت 
به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد . بایستی ظرف ده 
روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله ای به 
این اداره تسلیم نماید ، بدیهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت مقررویا وصول اعتراض بدون ارائه 
س��ند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام 

خواهد شد.آ-9813443
تاریخ انتشار : 1398/11/01

 حمید رضا توسلی فرشه - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بخش نیمبلوک .
  

 آگهی نوبتی سه ماهه سوم   سال 1398 حوزه ثبتی بخش نیمبلوک        
به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آیین نامه قانون مزبور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک 
مجهول المالک واقع در بخش 12 حوزه ثبتی نیمبلوک تا آخرآذر ماه سال1398تقاضای ثبت نموده 

اند همراه با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
بخش 12 نیم بلوک .

پالک 11-اصلی رودخانه میان بیاض و پالک 12-اصلی مزرعه گریمنج .     
شش��دانگ یک قطعه زمین  پالک 3113فرعی از 12 اصلی  از بخش 12 نیمبلوک متصرفی دولت 

جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی سازمان تحقیقات ، آموزش وترویج جهاد کشاورزی
که در اجرای بخشنامه 91/23511مورخ 91/01/29 ) قسمتی از آن مشتمل بر تاسیسات وساختمان 
و چاه کش��اورزی پالک 598فرعی از 11 –اصلی از رودخانه میان بیاض به مس��احت 332157/85 
متر مربع وقسمت دیگر به مساحت 28668/60 متر مربع از  پالک 3112 فرعی از 12 اصلی مزرعه 

گریمنج ( به پالک 3113 فرعی از 12 اصلی استاندارد سازی شده است.
لذا به موجب ماده 16 و 17 قانون ثبت هر کس نسبت به ملک آگهی شده فوق معترض می باشد و یا 
اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوا ش��ده و در جریان اس��ت ،می بایست اعتراض و یا گواهی 
مش��عر به جریان دعوی خود را ازتاریخ انتش��ار نوبت اول این آگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف 90 روز 
ودر مورد آگهی اصالحی در مدت سی روز به اداره ثبت اسناد و امالک بخش نیمبلوک تسلیم و رسید 
دریافت دارند و دراجرای مواد74و86 آئین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین ازتاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت ظرف یکماه ، دادخواست اعتراض خودرا به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم وگواهی الزم از مرجع 
مذکور اخذ وبه اداره تس��لیم نمایند درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده  قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت 
بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد ، ضمنا حقوق ارتفاقی درموقع 
تحدید حدود و در صورت مجلس تحدید منظور میگردد و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 

روز قابل اعتراض خواهد بود.آ-9813444
تاریخ انتشار نوبت اول 01/ 1398/11 

تاریخ انتشار نوبت دوم1398/12/01    
رئیس ثبت اسناد و امالک بخش نیمبلوک

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9807752
بدین وس��یله به 1- سیدقاسم حس��ینی نام پدر: س��یدقنبر تاریخ تولد: 1323/01/01 شماره ملی: 
5229703539 ش��ماره شناس��نامه: 1 2- س��یدمهدی حس��ینی نام پدر: س��یدمجید تاریخ تولد: 
1387/04/19 شماره ملی: 0929401271 شماره شناسنامه: 0929401271 با قیمومت سیدقاسم 
حسینی، ولی قهری )جد پدری( 3- ربابه صمیمی لقمانی نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1333/04/01 
ش��ماره ملی: 0943853680 شماره شناسنامه: 14 ابالغ می ش��ود که خانم افسانه سریزدی جهت 
وصول چهارصد عدد سکه ی طالی تمام بهار آزادی به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج: شماره 
سند: 40652، تاریخ سند: 1380/2/13، دفترخانه ازدواج 97 مشهد علیه شما اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرائی به کالس��ه 9807752 در این اداره تش��کیل شده و طبق گزارش مورخ 98/10/17 
مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 19 
آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود 
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت 

بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ- 9813354 م.الف 489
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه پرونده 9807197
بدین وسیله به ورثه مرحوم هوشمند حسین زاده اب باریکی: آقای حسن حسین زاده نام پدر: هوشمند 
تاریخ تولد: 1342/01/01 ش��ماره ملی: 0938602985 شماره شناسنامه: 388- سعید حسین زاده 
ن��ام پدر: هوش��مند تاریخ تولد: 1352/05/16 ش��ماره ملی: 0937845558 ش��ماره شناس��نامه: 
748- فاطمه حس��ین زاده نام پدر: هوشمند تاریخ تولد: 1343/05/17 شماره ملی: 0942668456 
ش��ماره شناس��نامه: 358- سرور حس��ین زاده نام پدر: هوش��مند تاریخ تولد: 1346/11/09 شماره 
ملی: 0940630605 ش��ماره شناسنامه: 1539- س��ودابه حسین زاده آب باریکی نام پدر: هوشمند 
تاریخ تولد: 1345/04/30 ش��ماره ملی: 0938655329 ش��ماره شناسنامه: 366 ابالغ می شود که 
خانم طیبه نظری نام پدر: نصراله تاریخ تولد: 1342/04/01 ش��ماره ملی: 0730068048 ش��ماره 
شناسنامه: 6839 جهت وصول مهریه به تعداد یازده سکه تمام بهار آزادی به استناد- سند ازدواج: 
شماره س��ند: 16051، تاریخ سند: 1382/01/20، دفترخانه ازدواج شماره 103 شهر مشهد استان 
خراس��ان رضوی اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه 9807197 در این اداره تش��کیل 
ش��ده و طبق گزارش مورخ 98/9/26 مأمور پس��ت محل اقامت مدیون به شرح متن سند شناسایی 
نش��د، لذا بنا به تقاضای بس��تانکار طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود و چنانچه ظ��رف مدت ده روز از تاریخ 
این آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد، نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات 

اجرائی جریان خواهد یافت.
الزم به ذکر است مبلغ حساب بانکی متعلق به مرحوم هوشمند حسین زاده اب باریکی در قبال طلب 
بستانکار بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرا مراتب بشما اخطار میشود. آ- 9813355 

م.الف 490
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ ماده 87
بدین وس��یله به وراث مرحوم مجتبی نیک خلق فرزند علی اصغر به ش��ماره ملی 0933409648 
)خان��م زهرا نیک خلق نام پدر: مجتب��ی تاریخ تولد: 1381/01/12 ش��ماره ملی: 0926073133 
ش��ماره شناس��نامه: 0926073133- محمد نیک خلق نام پدر: مجتبی تاریخ تولد: 1396/01/02 
شماره ملی: 0971824665 شماره شناسنامه: 0971824665- معصومه حسین پورامرقان نام پدر: 
علی تاریخ تولد: 1331/01/01 ش��ماره ملی: 0935774297 ش��ماره شناسنامه: 563- علی اصغر 
نیک خلق نام پدر: حسین تاریخ تولد: 1313/10/25 شماره ملی: 0937021504 شماره شناسنامه: 
89- علیرض��ا نی��ک خلق نام پدر: مجتبی تاریخ تولد: 1384/07/30 ش��ماره ملی: 0927873362 
ش��ماره شناس��نامه: 0927873362 ابالغ می ش��ود مبلغ دیه مرحوم مجتبی نی��ک خلق در قبال 
طلب بس��تانکار بازداشت گردیده اس��ت لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرا مراتب بشما اخطار میشود. 

آ- 9813356 م.الف 491
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

 
آگهی فقدان سند مالکیت

آقای امیر س��پهری نقندر مع الواسطه برابر وکالتنامه ش��ماره 12611 مورخ 1398/08/18 از طرف 
آقای مهدی افش��ار نقندری با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 98/12753 
مورخ 1398/10/15 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
608 فرعی از 66- اصلی واقع در بخش ش��ش طرقبه ش��اندیز که در صفحه 524 دفتر 182 ثبت 
گردیده و حس��ب اعالم مالک متقاضی س��ند مالکیت در اثر جابجائی مفقود شده را نموده است در 
اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی 
انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باش��ند ظرف 10 روز از تاریخ انتش��ار آگهی 
اعتراض خود را همراه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت 
جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا س��ند معامله ارائه نش��ود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به 

نام مالک خواهد نمود. آ- 9813357 م.الف 492
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای امیر س��پهری نقندر مع الواسطه برابر وکالتنامه ش��ماره 12611 مورخ 1398/08/18 از طرف 
آقای مهدی افش��ار نقندری با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 98/19203 
مورخ 1398/9/18 تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی میزان س��ه دانگ و نیم مشاع از ششدانگ 
پالک 608 فرعی از 66- اصلی واقع در بخش ش��ش طرقبه ش��اندیز که در صفحه 521 دفتر 182 
ثبت گردیده و حس��ب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر جابجائی مفقود شده را نموده است 
در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اش��خاصی 
مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باش��ند ظرف 10 روز از تاریخ انتش��ار 

آگهی اعتراض خود را همراه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله ب��ه اداره ثبت محل ارائه تا مراتب 
ص��ورت جلس��ه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعت��راض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض 
اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ- 9813358 م.الف 493
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

اداره ثبت اسناد و امالک 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 بالمعارض 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 پالک 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 اطالع 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 امالک بهار 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زبرخان

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی 
ح��وزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه به نام معارض متقاضی مزرعه پاک خاوران در یک 
قطعه زمین مزروعی به مس��احت 212606/62 متر مربع در قس��متی از پالک 9 اصلی بخش 
14 واق��ع در اراض��ی ابراهیم آب��اد از محل مالکیت خود متقاضی محرز گردیده اس��ت. لذا به 
موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی 
وم��اده 13آیی��ن نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصل��ه 15روزاز طریق روزنامه محلی 
/ کثیر االنتش��ار در ش��هرها منتشر و درروس��تا ها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگه��ی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد وصدور سند 
مالکی��ت مانع از مراجعه متضررب��ه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیی��ن نامه مذکور پس از 
تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت 
همزمان با اطالع می رساند ونسبت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد 

ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید .آ-9813438
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/16

سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان 

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظ��ر به اینکه خان��م طاهره و زهرا قارونی فردی اصالتاً و محمد جهان گردی امیریان اصالتاً و 
آقای محمد حسن قارونی فردی اصالتاً و برابر وکالتنامه شماره 215209 مورخ 1398/09/18 
دفترخان��ه 69 مش��هد بوکالت از ط��رف ورثه مرحوم علی قارونی فردی باس��تناد 2 برگ فرم 

استش��هادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوب��ت اول به این اداره 
مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت ششدانگ اعیان یک باب خانه و سه دربند دکان 
متصل به ش��ماره پالک 776 فرعی از 5 اصلی بخش 9 مش��هد که متعلق به نامبرده میباشد 
به علت س��هل انگاری مفقود گردیده است. با بررس��ی دفتر امالک، ملوم شد مالکیت نامبرده 
در ذیل ثبت 5564 دفتر 47 صفحه 175 بنام علی قارونی فردی ثبت و س��ند بش��ماره چاپی 

202760 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد......
لذا به اس��تناد م��اده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوب��ت آگهی و متذکر میگردد هر 
کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود 
میباش��د، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست 
اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله رسمی به این اداره تس��لیم نماید. بدیهی است در صورت 
ع��دم وصول اعت��راض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند 
معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

آ- 9813359 م.الف 494
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علیرضا لعلی

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 139860301060003944هیات اول/موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرس��می مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
مل��ک ورامین تصرف��ات مالکانه بال مع��ارض متقاضی آقای محمد رضا گلس��تانی فرزند علی 
بش��ماره شناس��نامه518 صادره ازورامین دریک -شش��دانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی 
درآن به مس��احت88/59 مترمربع پالک ش��ماره18 فرعی از107 اصل��ی واقع درقریه مزرعه 
شمس��ی تهران بخش حوزه ثبت ملک ورامین ازمالکیت زهراوصفورا)ش��یرکوند( وراث محمد 
شیرکوند محرزگردیده است لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روزآگهی 
می ش��ود درصورتی که اشخاص نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
می توانند ازتاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس 
ازاخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی اس��ت 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 وامالک شهرستان ورامین

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك بهار
 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت متي آرامي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رس��مي 
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860326007001049 مورخه 
1398/9/24هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
خیراله نعمتی فرزند نبی بشماره شناسنامه 626 صادره از بهار در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 45061 مترمربع پالک 10980 فرعی از 139 اصلی 
واقع در اراضی بهار بخش چهار همدان خریداری مع الواس��طه از مالک رسمی آقایان محمود 
علی پناهی و عبد العلی طالیی و نادعلی نعمتی و نبی اله نعمتی محرز گردیده اس��ت. لذا به 
منظور اطالع 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 انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تس��لیم 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 406( آ-9812778
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/16

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/11/1
هادی یونسی 

عطوف رئیس ثبت اسناد و امالک بهار 
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