
جهان پهلوان
سایت رســمی مقام معظم رهبری، از 
پوستر تازه ای درباره لقب جدید سپهبد 
شــهید قاسم ســلیمانی رونمایی کرد. 
»جهان پهلوان« لقب تازه ای اســت که 
رهبر انقالب به شهید سلیمانی نسبت 
دادند. در متن این پوســتر آمده است: 
معنای  به  »سردار شــهید ســلیمانی 
واقعی کلمه سرشــناس ترین و قوی ترین فرمانده مبارزه با تروریسم بود. 
کدام فرمانده دیگر قدرت داشــت و می توانســت کارهایی را که او انجام 

داد، انجام بدهد؟«

بیت المقدس فروشی نیست
چند روز پس از اعالِم طرح »معامله قرن« 
توســط رئیس جمهور آمریکا، هشتگ 
 )FreePalestine#( »فلســطین آزاد«
در ســطح جهانی ترند شــده و تاکنون 
بسیاری از فعاالن و کاربران فضای مجازی 
در سراسر جهان در چارچوب این هشتگ، 
همبستگی خودشــان با فلسطینیان را 
اعالم کرده اند. در ادامه چند نمونه از توییت های منتشر شده توسط کاربران 
را می خوانید: »جهان آزاد من، فلسطین دوست داشتنی را از سرطان کشنده 
نجات بده.... پایتخت اسرائیل اورشلیم نیست، ته جهنمه... بیت المقدس برای 

فروش نیست، این معامله قرن نیست، این دزدی قرنه«.

هیچ عزتی بی علت نیست
شهاب حسینی، هنرپیشه مطرح سینمای 
کشــور با انتشــار عکســی از خودش 
در کنــار رابــرت دنیــرو، بازیگر مطرح 
ســینمای هالیوود صفحه اینستاگرامش 
را به روزرســانی کرد. شهاب حسینی در 
توضیحات این عکس نوشت: »این روز ها 
دل و دماغی نیســت تا شرح یک روز به 
یاد ماندنی در تاریخ فعالیت حرفه ای ام را با جزئیات با شما به اشتراک بگذارم. 
همین قدر که مالقات آدم های بزرگ از نزدیک و آشــنایی با مرامی که برای 
خود در زندگی برگزیدند، تأییدی اســت بر این باور که هیچ عزتی بی علت 

نیست«.

عین خیالمون نیست
علی ضیا، مجری برنامــه فرمول یک با 
انتشــار توییتی در صفحه شــخصی اش 
ضمن همــدردی با مردم سیســتان و 
بلوچســتان در ماجرای ســیل اخیر، از 
کاربران فضای مجازی خواست در مصرف 
آب صرفه جویی کنند. علی ضیا دراین باره 
در توییتر نوشته است: »هر وقت که میرم 
مناطق جنوبی مخصوصاً سمت سیستان و بلوچستان و مشکالت کمبود آب 
هموطنان عزیزمــون رو می بینم، به این فکر می کنم که ما تو همین تهران 
روزانه چقدر آب هدر می دیم، تقریباً همه مســائل نظافت و شست وشوی ما 
با آب آشــامیدنی انجام میشه که یه ســری از داشتنش محرومن و ما عین 

خیالمون نیست«.

 کیان راد تا مهرماه همین امســال، خیلی هایمان حتی 
نامش را هم نشنیده بودیم. تصاویر بوسه سردار »حسین 
سالمی« بر دســتانش که در فضای مجازی منتشر شد 
ناگهان نامش را سر زبان ها انداخت. »سردار علی فضلی« 
فقط یک ماه پس از تصویر معروف بوسه سردار سالمی بر 
دستانش، در بیمارستان بستری شد تا نامش یک بار دیگر 
تیتر خبرگزاری ها شود. همان زمان شایعه شهادت سردار 
هم در فضای مجازی منتشر شد که البته بعدها خانواده 
سردار فضلی آن را تکذیب کردند. رسانه ها می گفتند پای 
عمل پیوند مغز اســتخوان در میان است. عمل سنگینی 
که همراه با شــیمی درمانی های مکرر، سردار را زمینگیر 
کرده است. یعنی تصویری که محمد صالح مفتاح، معاون 
فرهنگ سازی و رسانه ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
در توییترش منتشــر کرده، این را نشان می دهد. پیرمرد 
تکیده  داخل عکس، هیچ شباهتی به سردار فضلی ندارد، 
اما آن طور که مفتاح گفته اســت، تصویِر منتشر شده در 
فضای مجازی، مربوط به خود ســردار فضلی اســت که 
شیمی درمانی های مکرر رمقش را گرفته و در عرض چند 

ماه، او را به اندازه چندین سال پیر و تکیده کرده است.

 معامله  2هزار و 500 تایی
همه چیز برمی گردد به سال های جنگ تحمیلی. همان 
روزهایی که علی فضلی تازه دیپلمش را گرفته بود و مثل 
خیلی از بچه  درســخوان های آن زمــان، آرزوی رفتن به 
دانشگاه را داشــت. غائله خلق عرب که در جنوب کشور 
باال گرفت اما از طرف ســپاه پاسداران به خرمشهر اعزام 
شد. پس از آن هم حضورش در خرمشهر وصل شد به آغاز 
جنگ تحمیلی. علی فضلی همانجا در خرمشهر قید ادامه 
تحصیل را زد و در جنوب ماندگار شد. اینکه چرا یک بچه  
19-18 ساله برای اعزام به خرمشهر انتخاب می شود هم 
قصه عجیب و غریبی دارد! آن طور که خود سردار فضلی 
گفته، پیش از تشکیل رسمی سپاه در سال 58، در مسجد 
جامع سمنگان رفت و آمد می کرده و در همان مسجد هم 
عضو کمیته شده بوده. پس از تشکیل سپاه، از هزار و 500 
نفری که در مسجد سمنگان عضو کمیته بوده اند، 11 نفر 
برای عضویت در سپاه انتخاب می شوند که یکی از آن ها 

علی فضلی بوده است. 
فضلی اردیبهشــت همان سال همراه با 450 عضو جدید 
سپاه، برای گذراندن دوره آموزشی به پادگان امام علی)ع( 
می رود. روز دوازدهم دوره، خبر می رسد که در خرمشهر 
درگیری با خلق عرب باال گرفتــه و 50 نفر باید از میان 
450 نفر به خرمشهر اعزام شوند. فضلی بابت سن و سال 
پایینش، هیچ جوره احتمال انتخاب شدن را نمی داده اما 
فرمانده دســت می گذارد روی جوان خوش قد و باالیی 
که هنگام انتخاب افراد، ســرش پایین بوده و توی دلش 
صلوات می فرستاده است. سردار فضلی ماجرای انتخابش 
را این طور شرح می دهد: »در زمان انتخاب هر چه منتظر 
ماندم شهید گالب بخش به من نگاه نکرد، نذر 500 صلوات 
کردم اما تنها نگاهی به من انداخت و اعتنایی نکرد. تعداد 
نذر صلوات را تا 2هزار و 500 رســاندم تا من نیز انتخاب 
شدم. رفتن به مأموریت برای مواجهه با گروهک خلق عرب 
و چهارشنبه سیاه با ذکر صلوات روزی من شد، بنابراین در 

نهایت با دوستان 9 خرداد 58 به خرمشهر رفتیم«.

 پیش بینی جنگ
نیروهای اعزامی ســپاه به خرمشهر، فقط چند روز پس 
از حضورشــان در منطقه متوجه شدند که ماجرا فراتر از 
غائله خلق عرب است. درگیری های پراکنده با پاسگاه های 

مرزی عراق در منطقه قصرشیرین و ترورهای پراکنده در 
خرمشهر، پس از گذشت چند روز از حضور نیروهای سپاه 
در جنوب کشور آغاز می شــود. بچه های سپاه آن روزها 
دائم با تهران نامه نگاری می کردند اما کسی آن ها را جدی 
نمی گرفت. به همین خاطر، ســه چهار روز مانده به آغاز 
رســمی جنگ، بند و بساطشان را جمع کردند، به تهران 
رفتند و از طریق مرحوم سردار پروین که مسئول حفاظت 
بیت امام)ره( بود، توانستند با نزدیکان ایشان دیدار کنند. 
پس از آن هم گزارش هایشان را به دست بنی صدر رساندند 
و یک بار دیگر به سمت جنوب برگشتند. در مسیر بازگشت 
به جنوب، خبر می رسد که پیش بینی آن ها درست از آب 
درآمده و عراق به طور رسمی وارد جنگ با کشورمان شده 

است.

  داوطلب همه  عملیات ها
حــاج علی زیاد اهل مصاحبه و گفت وگو نیســت. رفقا و 
همرزم هایش اما در مصاحبه های متعددشان گفته اند  علی 
فضلی مرد عمل بود و به هیچ عملیاتی نه نمی گفت و برای 
حضور در تمام عملیات ها داوطلب بود! به همین خاطر هم 
بود که سال 60 با حدود 20 سال سن، به عنوان فرمانده 
تیپ 33 المهدی انتخاب شــد و یک سال پس از آن هم 
به سمت فرماندهی تیپ 27 محمد رسول اهلل رسید. سال 
64 درحالی که هنوز 25 ســاله نشده بود، فرمانده لشکر 
10 سیدالشــهدا شد و تا 12 سال بعد در آن سمت باقی 
ماند. سال 76، جانشین فرمانده قرارگاه ثاراهلل شد و از سال 
1384 تا 1387 هم به عنوان معاون عملیات ستاد مشترک 
سپاه پاسداران فعالیت کرد. سال 88 و همزمان با باال گرفتن 
فتنه، به عنوان جانشین رئیس سازمان بسیج انتخاب شد. 
سمتی که بعدها موجب شد رسانه های ضدانقالب سردار 
فضلی را مسئول مستقیم برخورد با فتنه گران معرفی کرده 
و حسابی او را زیرفشار قرار دهند. کار حتی به جایی رسید 
که اتحادیه اروپا و دولت آمریکا هم زیرفشــار رســانه ها، 
مجبور شدند ســردار را به دلیل نقض حقوق شهروندی، 
در لیست تحریم های خودشان قرار دهند. حاج علی درباره 
روزهای داغ فتنه و عملکرد سپاه در آن روزها گفته است: 
»فتنه 88 فتنه عمیق و بزرگی بود، فتنه ای شاید غیرقابل 
قیاس با فتنه های قبلی. این هشت ماه به اندازه هشت سال 
دفاع مقدس انرژی برد، اما به سرعت ماجرا جمع و کنترل 
شد. البته فرایندش برای مصوبات طوالنی شد، به نظرم باید 
روز اول دوم نهایی می شد. یادم است که سردار صفوی در 
جلسه شورای امنیت ملی تماسی با هم داشتیم و فرمودند 
که برادران اگر 5هزار بسیجی به این ها کمک کند مسئله 
را جمع می کنند. ما بیــش از این حرف ها به این برادران 
کمک کردیم. اما ماجرا داشت توسعه پیدا می کرد. ما نگران 
بودیم که توان ما هم صرف این تصمیمات دیرهنگام شود. 
اما وقتی تصمیم گرفته شد ما هم با آمادگی کامل آمدیم 
و خداونــد هم عنایتی کرد و صحنه را هم کنترل کردیم. 
در 88 چه کسی فکر می کرد کسانی که سابقه مسئولیت 
در رأس قوا را داشــتند، در انتخابات بنای فتنه را داشته 
باشــند؟ اما معلوم شد این ها سناریویی را پیش بینی و از 

فرایند سوءاستفاده کردند«.

 فکر کردیم شهید شده است
بدن حــاج علی پر از تیر و ترکش اســت. همرزم هایش 
می گویند در طول دفاع مقــدس بیش از 30 بار مجروح 
شده اما باز هم خودش را به جبهه ها رسانده است. آخرین 
بار اما شــدت مجروحیت آن قدر زیاد بود که او را همراه با 
شهدا به پشت خط منتقل کردند اما هنگام تخلیه شهدا از 
خودرو، متوجه شدند سردار هنوز نفس می کشد. ماجرای 
مجروح شدن سردار فضلی را از زبان »اکبر عاطفی« یکی از 
همرزم هایش، بخوانید: »یک روز در منطقه حاج علی فضلی 
به همراه جانشینش آقای جنگ روی، در ساختمان محل 
استقرار جلســه داشتند. ما با دوستان کیسه  خواب هایی 
که گوشــه اتاق بود برداشتیم سرمان را گذاشتیم رویش 
و پاهایمان را بــه زوایای مختلف دراز کردیم. در خواب و 
بیداری بودیم که یک لحظه احســاس کردیم کف اتاق 
چسبید به سقف ساختمان. انفجار بسیار مهیبی بود که 
واقعاً حس کردیم به ســقف چسبیدیم. دود همه فضای 
اتاق را پر کرده بود؛ همه از اتاق بیرون رفتیم. گفتیم حتماً 
بمبی به کنار ساختمان اصابت کرده، آمدیم حیاط دیدیم 
بچه های دیگر یکی دستش قطع شده و دیگری به صورت 
بدحال افتاده. ســاختمان وسعتش 60-50 متر بود. از در 
که بیرون رفتیم حاج علی فضلی را دیدیم که به پشــت 
روی زمین افتاده، جعفر جنگ روی هم شــهید شده بود، 
همین طور شهید احسان نژاد که رئیس ستاد تیپ بود فقط 
بخشی از فک صورتش باقی مانده بود، سرش جدا شده بود. 
ما حس کردیم حاج علی هم به شهادت رسیده چون آقای 
جنگ روی هم به شهادت رسیده بود. وقتی او را برگرداندیم 
دیدیم صورتش خونی است و چشمش بیرون ریخته. وانتی 
آوردیم و ایشان را به سرعت کنار اروند رساندیم و با قایق 
فرســتادیم«. راکتی که در 15 متری حاج علی فضلی به 
زمین اصابت کرده بود، یکی از گوش ها و جفت چشم های 
او را از کار انداخته بود اما بعدها با انجام 15 عمل جراحی، 

70 درصد بینایی یکی از چشم های سردار برگشت. 

 ادامه راهشان افتخار است
حاج علی ماه هاســت که در بیمارســتان بستری است. 
پزشک ها می گویند گازهای سمی و شیمیایی که حدود 
30 ســال پیش در منطقه تنفس کــرده، حاال خودش را 
نشان داده است. هرچند سردار عمل پیوند مغز استخوان 
را با موفقیت پشــت سر گذاشــته اما شیمی درمانی های 
پی در پی او را حســابی از نفس انداخته است. از آخرین 
وضعیت درمانی سردار، آنچنان اطالعاتی در دست نیست 
اما آن طور که فعاالن مجــازی گفته اند، حاج علی پس از 
عمل های سنگین پیوند مغز استخوان چندین عمل دیگر را 
هم پشت سر گذاشته و درحال حاضر اوضاعش کمی رو به 
راه تر شده است. شاید این روزها تنها کاری که از دستمان 
برمی آید دعا کردن برای حاج علی باشــد. مردی که سید 
یحیی صفوی، دســتیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل 
قوا او را شــهید زنده انقالب می دانست و رهبر انقالب هم 
یک بار درباره او فرموده بودنــد: »فتح الفتوح، این جوانان 
بودند؛ همین ســرداران شهیدی که این لشکر را به وجود 
آوردند؛ همین سردار »علی فضلی«؛ همین سردار »ناصح«؛ 
همین جوانان مؤمن و همین نورانی هایی که نورانیت آن ها 
می تواند دل هایی را روشن کند. این ها مایه شرف اند؛ این ها 
مایه عزت اند. برای یک کشور، داشتن این ها افتخار است؛ 
بردن نامشان افتخار است؛ تکرار یادشان افتخار است؛ ادامه  

راهشان افتخار است«.

کرونا ربطی به اینترنت نداره!
قــدس زندگی:  توصیه هــای ایمنی را 
درباره پیشگیری از بیماری »کرونا« باید 
جدِی جدِی جدی بگیرید اما به هر حال 
کاربران ایرانی فضای مجازی، حداقل توی 
این پنج ســال اخیر ثابت کرده اند که در 
برابر جدی ترین و خطرناک ترین بحران ها، 
نمی توانند شــوخی و شوخی ســازی را 

فراموش کنند. به همین مناسبت در ادامه بخشی از واکنش های طنز به شیوع 
»کرونا« را می خوانید... با این توضیح که طنازی های زیر، مربوط به هفته قبل 
و پیش از ورود این بیماری به ایران است. کاربران شوخ طبع شاید واکنش های 
جدیدتر را گذاشــته اند برای – خدای ناکرده – روزهای بعد از ورود ویروس 
به ایران: »اگه ویروس کرونا خواســت وارد کشور بشه، این کتاب شعر بهاره 
رهنما رو نشونش بدین، خودش بر می گرده: و من عاشق غافلگیری ام/ مِن خر/ 
مِن احمق / یادش خوش... ویروس کرونا برســه به ایران با لباس میپره روی 
تخت، پاهاشــو دراز می کنه میگه هیچ جا خونه آدم نمیشه... خسته نباشید 
بعد از عبور از مراحل آلودگی، سقوط هواپیما و تصادفات جاده ای، ریزگردها 
و خشکسالی و گرانی و زلزله، رسیدیم به سیل، هموطنانی که زنده می مونن 
میرن به مرحله آتشفشــان و شهاب سنگ ها، بعدش در صورت زنده موندن 
می ریــم برای جنگ با کرونا، اگه این مراحل رو رد کنیم می ریم فینال... این 
ویروسه برسه شمال کشور باهاش ترشی کرونا درست می کنن... فقط امیدوارم 
آذری جهرمی متوجه باشه که ویروس کرونا هیچ ارتباطی با اینترنت نداره... 
نگران نباشین این کرونا اگه از چین وارد ایران هم بشه ویروس جنس درجه 
دو و سه و بنجلش به ما می رسه... ولی کرونا یه مدل تویوتا بود، انصافاً حیفه که 

اسم یه ویروس رو گذاشتن! حداقل میذاشتن تیبا یا پراید...«.

باور می کنید این بنگاه به زبان چینی و فرانسوی برنامه ای ندارد
»بی بی سی«  برای ما رایگان، برای دیگران پولی!

قــدس زندگــی: نشســت تخصصی 
»جنگ های رسانه ای و روش های مقابله با 
آن« در قالب چهارمین کرسی آزاداندیشی 
پدافند رســانه ای، دو روز پیش با حضور 
جمعی از کارشناسان و صاحبنظران عرصه 
رسانه در فرهنگسرای ســرو برگزار شد. 
بخشی از سخنان »محمد شیربیگی« را در 

این نشســت به نقل از ایرنا بخوانید: »... باید به دهه 70 میالدی اشاره کنم؛ 
جایی که این نتیجه حاصل شــد که دو ابرقدرت نمی توانند در دنیا کنار هم 
باشند و شوروی باید فروپاشیده شود. با انجام کار رسانه ای در دهه 70 و حمله 
به شوروی از این طریق، این کشور در دهه 90 فروپاشیده شد. حال جالب است 
بدانید که چنین جلسه ای 15 یا 16 سال پیش برای فروپاشی ایران نیز برگزار 
شده است که نتیجه آن در 15 راهبرد آمده است. در این راهبرد آمده است که 
ایران از نظر وسعت، جمعیت، کیفیت نیروی انسانی، قدرت نظامی و... به حدی 
رسیده است که دیگر نمی توان آن را با جنگ از هم پاشید و باید به سراغ جنگ 
نرم رفت. یکی از راهبرد های آنان این است که باید پیام های خود را از طریق 
اینترنت به دست مردم ایران برسانیم. دقیقا در همین زمان است که شبکه های 
فارسی زبان از جمله بی بی سی فارسی، من و تو و... بالفاصله تأسیس می شوند. 
جالب است بدانید که پخش بی بی سی برای مردم دنیا با دریافت اشتراک است، 
اما چه می شود که پخش آن برای ما رایگان است؟ عالوه بر این بی بی سی به 
خیلی از زبان ها از جمله چینی، فرانسوی و... مطلب منتشر نمی کند، اما به زبان 

فارسی برنامه دارد«.
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ورزش
ماشین سازان در  بدترین زمان به »شهرخودرو« رسیدند

 نفتی ها آتش دربی را 
شعله ور می کنند

صحبت های صریح مجیدی در نشست خبری

دورخیز آبی ها برای دربی

 گفت وگو با رحیمه پرویزپور، کتابیار فعال استان سیستان و بلوچستان 

وقتی بچه ها، پدران خود را کتاب خوان می کنند

آن دیگری...
رقیه توســلی: با پُر کردن برگه مرخصی، سروکله اش پیدا می شود آن آدِم 
دیگر... دروغ چرا... خیلی منتظرش بودم، می دانستم می آید... همان که مدتی 
است ُگمش کرده ام... آن آدِم بهتر... همان که دنیادیده تر است و دوپینِگ روحی 
سرش می شود. آدِم از راه رسیده را ورانداز می کنم که یک آبنباِت چوبی با طعم 
توت فرنگی انداخته گوشه لپش و دارد میز صبحانه را سوت زنان جمع می کند.

هر چه می بینمش، ســیر نمی شوم از بس که دلتنگش بودم. از بس بی او بلد 
نیستم آدم مفیدتری باشم.

همان طور که دکمه سی دی خوان را فشار می دهد حواسم هست که دست به 
کمر، لیست کاری روزش را می چیند. تماشای فیلم »قسم« را که تمام می کند، 
یکراست نمی رود سمت تلفن برای جراحی فیلم نامه با خوره سینمایی بدتر از 

خودش. می گوید باید حداقل یک بار دیگر ببینمت.
روشنایی اتاق را می رساند به دو المپ کم مصرف و می رود سروقت عزیزانی که 

کتاب های کتابخانه ام را قریب سه-چهار سال گروگان گرفته اند.
ســبک غذا را هم تغییر می دهد. قابلمه ای صیفی جات آبپز بار می گذارد و با 
دســت چپ ماژیک را می چرخاند روی تخته آشپزخانه. می بینم خوش خط 

جلوی ساعت 5 می نویسد: دکتر بی دکتر. 
از گردوها و نارنگی هایی که »باباعبداهلل« آورده چند پاکت پر می کند ســهم 
همسایه ها. دقایقی یک لنگه پنجره شمالی را باز می گذارد و می شنوم که به 

خیابان می گوید: چند پیاله اکسیژِن َمشتی، مرحمت می فرمایید؟
بعد پیام می دهد به »آفرینــش« اگر پایه ای امروز برویم پرتقال چینی باغچه 

باباعبداهلل؟
اصالً هر چه ایده و طرح می ریزد وسط، می بینم سرشان می ارزد به تنشان.

نمی تواند برای گردِن شکســته »زامفولیا« دل نسوزاند حتی. گل بی نوایی که 
گربه همسایه ناکارش کرده.  بعد چند رنگ بادکنک هلیوم دار می بندد به نرده 
بالکن. عقیده اش این است دیدن این تکه خانه که نباید یاد زندان بیندازدمان.

در چشــم به هــم زدنی آن وقت لباس عوض می کند و کیف پول به دســت 
می خواهد قِل بخورد ســمت فروشگاه. توی اخبار، زیاد شنیده سیل، زندگی 

سیستانی های نجیب را شسته. 
می گویم: حداقل چتر بردار. باران حسابی تند کرده.

آدِم بهتر، همان طور که قدم هایش را فرزتر برمی دارد، داد می زند: »زمان برای 
خشک بودن زیاد است«.

پی نوشت: راستی نیمه خوب تر شما کی ها سروکله اش پیدا می شود؟

 مصاحبه اختصاصی قدس با کورین هنری
 بسکتبالیست آمریکایی آویژه صنعت

 در ایران جز خوبی
و آرامش ندیدم

باور می کنید؟

روایت مجازی

روزمره  نگاری

 نگاهی به زندگی سردار »علی فضلی« 
که به دلیل عوارض شیمیایی دوران دفاع مقدس در بیمارستان بستری شده است

شهید زنده  انقالب
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امیرمحمد ســلطان پور : دیدار پنجشــنبه نماینده 
بســکتبال مشــهد یعنی تیم آویژه صنعت مقابل تیم 
اکسون، همان صحنه ای بود که بسکتبالیست آمریکایی 
این تیم برای درخشش به آن نیاز داشت. کورین هنری 
که بعــد از درخشــش در لیگ هایی مثــل دانمارک، 
سوئد،استرالیا و ترکیه، مدتی اســت که به ایران آمده 
و در مشــهد بازی می کند در این بازی نفسگیر رکورد 
حامد حدادی را در بیشترین امتیاز کسب شده در یک 
بازی شکست. کورین هنری در مصاحبه ای اختصاصی با 
قدس در خصوص موضوعات مختلف، از جمله شــرایط 
حضورش به عنوان یک آمریکایی در ایران، کیفیت لیگ 
برتر بسکتبال کشورمان و حتی کوبی برایانت صحبت به 

عمل آورده است که در زیر می خوانید:

 در لیگ کشورهای مختلفی به میدان رفته ای؛ 
آن ها را چگونه با لیگ ایران مقایسه می کنی؟

لیگ ایران لیگی دشوار است که نسبت به جاهای دیگری 
که بودم از ســرعت بســیار باالتری برخوردار است. در 
کشورهای دیگر تیم ها تالش زیادی برای جلوگیری از 
حمله حریف می کنند و به عمد سرعت بازی را می گیرند 

اما چنین چیزی را اینجا مشاهده نمی کنیم.

 دوران بســکتبال تو در ایاالت متحده چگونه 
آغاز شد؟

راه پر پیچ وخمی را از همان ابتدا در بسکتبال داشتم. بعد 
از تمام کردن دوران دبیرستان با گرفتن بورسیه ورزشی 
به دانشــگاه ایالتی تارلِتون در اِسِتِفنویل تگزاس رفتم و 
در آنجا عضو تیم بسکتبال بودم، پس از آن به جی لیگ 
)دســته دوم لیگ اصلی NBA( منتقل شدم. آخرین 
بازی فصل بود که مدیر برنامه هایم با من تماس گرفت و 
گفت می خواهی در خارج از کشور بازی کنی؟ و من هم 
قبول کردم. به لیگ دانمارک رفتم و اکنون هشت سال 

است که در کشورهای مختلف بازی می کنم.

 اگر در آمریکا می ماندی می توانستی به لیگ 
اصلی NBA راه پیدا کنی؟

مسلماً به آن فکر کردم اما نباید فراموش کنم که من در 
جی لیگ بازی می کردم. 

وقتی این فرصت برای من پیش آمد که در کشــورهای 
خارجی به میدان بروم من ایــن را قبول کردم چون اگر 
قرار بود بین ماندن در جی لیگ و تجربه های متفاوت از 
فرهنگ ها و آداب و سنت های کشورهای مختلف یکی 
را انتخاب کنم، من گزینه دوم را می پسندیدم و همین 

تصمیم را هم گرفتم.

 نخستین باری که شنیدی باشگاهی در ایران 
عالقه مند به عقد قرارداد با توســت، با توجه به 
تمامی شــایعات در مورد ایران و درگیری های 
سیاسی میان این کشــور و آمریکا چه در سر تو 

گذشت؟
مسلماً به این فکر نکردم که چون کســی در مورد این 

کشور بد گفته، پس آنجا نمی روم. 
من به کشــورهای زیادی رفته ام و صحبت های زیادی 
درباره آن ها هــم بوده، اما می دانم کــه باید خودم بروم 
و با چشمان خود ببینم. از وقتی هم که به ایران آمده ام 
با تمامی صحبت ها درباره این کشور چیزی جز خوبی و 
آرامش ندیده ام. اگر هر جایــی بروم، مردم با من خوش 
برخورد هستند، به من خوشامد می گویند و با من عکس 
یادگاری می گیرند. مــردم اینجا به معنای واقعی خوب 

هستند.

 چند روزی بیشــتر از مرگ کوبــی برایانت 
نگذشته، حتمًا شوک بزرگی برای تو بوده است.

برای من و تمام کسانی که با بسکتبال در ارتباط هستند 
شوک بزرگی بود. ذهنیت کوبی برای بسکتبال بی نظیر 
بود و حتی ما در بین بسکتبالیست ها اصطالحی داریم 
با عنوان »ذهنیت کوبی داشــتن« که مرتبط به داشتن 

سختکوشی بسیار زیاد برای پیشرفت و بهتر شدن است. 
کوبی یکی از اولین و بهترین نمونه های تاریخ بسکتبال 
بود که نشان داد چطور می شود با داشتن ذهنیتی قوی 

و تمرین کردن هر روز بهتر شد.

 نظرت در مورد تیم آویژه صنعت چیست؟ 
به نظرم این تیم دارای تمام چیزهایی است که یک تیم 
برنده در بسکتبال می تواند داشــته باشد. صمیمیت و 
رفاقت میان بازیکنان خارج از زمین نیز بسیار در اتحاد 
بازیکنان تأثیرگذار بوده اســت. ما بیشــتر شبیه یک 

خانواده ایم تا اینکه هم تیمی باشیم. 

 نظرت در مورد حضور در شهری کاماًل مذهبی 
مانند مشهد و حرم امام رضا )ع( چیست؟

من زیاد با حضور در جو چنین شــهری غریبه نیستم. 
من پیش از این در یکی از مذهبی ترین شهرهای ترکیه 
بازی می کردم و می دانم بودن در شهر مذهبی مسلمانان 
چگونه است. من اینجا با افراد مذهبی که در حال دعا و 
عبادت بوده اند برخورد داشتم و همان طور که گفتم در 
گذشته و حتی در خوِد آمریکا با آن برخورد داشته ام که 
برایم چیزی غیر عادی نیست. در مورد حرم امام رضا)ع( 

نیاز دارم که حتماً بروم.

مصاحبه اختصاصی قدس با کورین هنری، بسکتبالیست آمریکایی آویژه صنعت

در ایران جز خوبی و آرامش ندیدم

تارتار: بازی ما برای استقالل سخت تر است
ورزش: سرمربی نفت مسجد سلیمان در خصوص دیدار امروز تیمش مقابل استقالل 
عنوان کرد: »قطعاً بازی سنگینی در پیش داریم، هر دو تیم بازی سختی دارند؛ چون هم ما و 
هم استقالل در هفته  گذشته شرایط خوبی داشتیم. این بازی حتی برای استقالل می تواند 
سنگین تر باشد؛ چون آن ها در طول هفته گذشته دو بازی سختی را پشت سر گذاشتند و 
تبعاً با خستگی مواجه هستند. مطمئن هستم فوتبال خوبی از سوی دو تیم ارائه خواهد شد؛ 
چون زمین ورزشگاه آزادی به بازیکنان دو تیم کمک می کند که برنامه های تاکتیکی را به 

خوبی در زمین پیاده کنند. در نهایت امیدوار هستم برنده بازی ما باشیم«.

زیدان: فکر نمی کنم که بیل از رئال مادرید برود
ورزش: سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید خبر جدید رسانه های انگلیسی مبنی بر انتقال 
قریب الوقوع گرت بیل به تاتنهام را کم اهمیت دانست. زین الدین زیدان در این رابطه گفت: 
»گرت با ماست. من هم فکر نمی کنم که او از ما جدا شود. من روی او حساب می  کنم. 25 
بازیکن در تیم ما حضور دارند و نکته مهم این است که همه آن ها می توانند در تیم نقش 
داشته باشند. آن هایی که به میدان می روند تمام تالششان را انجام خواهند داد و برای من 
هم این مهم ترین چیز است. من کسی هستم که ترکیب را انتخاب می کند، چون مربی ام. با 

توجه به اینکه تیم ما 25 بازیکن دارد، قرار دادن تنها 18 نفر آن ها در فهرست سخت است.

برنامه مسی پس از اتمام قرارداد بارسا
ورزش: لیونل مسی در آســتانه 33 ســالگی قرار دارد، همچنان بهترین و تعیین 
کننده ترین بازیکن بارسلونا محسوب می شود. قرارداد فعلی لیونل مسی تا 2021 
اعتبار دارد و فعاًل او تمایلی برای نشستن پای میز مذاکره ندارد. تردیدهایی در مورد 
ادامه حضور مسی در بارسا وجود دارد ولی چیزی که مشخص است اینکه مسی تا 
پایان قراردادش در بارسا خواهد ماند. دیروز نشریه موندودپورتیوو ادعا کرد که مسی 
قصد دارد برنامه ای همچون آندرس اینیستا پیاده کند. به این ترتیب که پس از 2021 

او قراردادش را سال به سال تمدید خواهد کرد.

کاراسکو  رسماً به اتلتیکومادرید برگشت
ورزش: یانیک کاراسکو صبح دیروز وارد مادرید و به صورت رسمی به اتلتیکومادرید ملحق 
شد. این هافبک هجومی بلژیکی که سال 2018 از اتلتیکومادرید جدا شد و به تیم ایفانگ 
دالیان پیوست، بالفاصله پس از بازگشت به مادرید در تمرینات اتلتیکو شرکت کرد و دیه گو 
سیمئونه هم نام او را در فهرست بازیکنانش برای دربی مادرید که فردا شب برگزار می شود، 
قرار داده است، البته مشخص نیست که او شانس حضور در این بازی را داشته باشد یا خیر. 
کاراسکو از پایان فصل اخیر لیگ چین )ابتدای ماه دسامبر( هیچ بازی رسمی انجام نداده 

است و به صورت انفرادی در بلژیک تمرین می کرد.

ورزش: سرمربی تیم فوتبال استقالل در نشست خبری دیروز 
در مورد مسائل مختلف این باشگاه و کم کاری های صورت گرفته 

صحبت های صریحی را مطرح کرد.

  بازیکن جدید آبی پوشان
وی در مورد جذب بازیکنان جدید استقالل گفت: با توجه به 
اینکه فصل نقل و انتقاالت زمان زیادی را از دست دادیم و زمان 
زیادی نداشتیم که بازیکن مورد نظر را جذب کنیم، من چند 
بازیکن را دیدم که از بین آن ها این مدافع را پسندیدم. ما فقط 
می توانستیم بازیکن آزاد جذب کنیم و این بازیکن قبالً در لیگ 
انگلیس بازی کرده، کاپیتان زســکا بوده است در سطح اروپا 
فوتبال بازی کرده و می تواند به ما کمک کند. قراردادش به این 
شکل است که مدت قراردادش پنج ماهه است که قابل تمدید 

تا یک و نیم سال را دارد.

  دورخیز برای دربی
سرمربی تیم فوتبال استقالل در پاسخ به این پرسش که آیا 
ممکن اســت به خاطر دربی در ارنج تیمش تجدیدنظر کند، 
تصریح کرد: حقیقتاً وجود بازیکنان اخطاری در تیم ما تأثیرگذار 
است و من نمی توانم کتمان کنم که بازی با پرسپولیس برای ما، 
طرفداران تیم و باشگاه بسیار مهم است به همین دلیل ممکن 

است به بازیکنانی که در خطر محرومیت هستند، استراحت 
بدهم.

  قول به هواداران 
استقالل

مجیدی در مورد اینکه صحبتی 
با هواداران اســتقالل دارید یا 
نــه، تأکید کــرد: تنها چیزی 
که می توانم بگویم این است 
که نمی دانــم در آینده چه 
نتایجی بدست می آوریم اما 
به هــواداران قول می دهم 
که کادر فنــی و بازیکنان 
تمام تالش خود را برای 
موفقیــت تیــم انجام 
دهند. من قبل از بازی 
با تیم الکویت و الریان 
قطر جلســه فنی ام 
را با یــک جمله از 
گواردیوال آغاز 
کردم. اینکه 

او می گوید من اگر بازیکنم وظیفــه اش را به خوبی انجام 
ندهد، ناراحت نمی شوم اما اگر تمام تالشش را نکند جایی 
در تیم من ندارد. این شعار من اســت و به هواداران قول 

می دهم تمام تالشمان را به کار گیریم

  تهدید برخی مدیران
مجیدی ادامه داد: مدیران دیگر که یک ســال و یا کمتر 
در استقالل بوده اند یک باغچه هم برای استقالل درست 
نکرده اند و 10 میلیارد تومان پول هم برده اند. من قاطعانه 
می گویم اکنون سرمربی استقالل هستم و اگر هم نباشم 
به عنوان هوادار نمی گذارم این افراد از 5 کیلومتری باشگاه 
هم حرکت کنند؛ زیرا یک مدیر بایــد یک حرکتی برای 

تیم انجام بدهد.

  نامه به رئیس قوه قضائیه 
سرمربی آبی پوشان تأکید کرد: اکنون شکایت های شفرو 
جباروف را در پیش داریم. واقعیت این اســت که باشگاه 
استقالل اکنون یک باشگاه ورشکسته است. من به عنوان 
عضو کوچکی از جامعه ورزش به رئیس 
قوه قضائیه نامه نوشــته ام و از ایشان 
خواســته ام که وقتی با اختالسگران 
در همه ابعاد برخورد می شود، چرا در 
فوتبال ورود نمی کنند. اسنادی در موبایلم 
دارم که اگر منتشر شــود، سنگ روی سنگ بند 

نمی شود.

 جدایی دیاباته
مجیدی در ادامه با انتقاد از رفتار مدیران این باشگاه گفت: 
دیاباته دو ماه است که مطالباتش را دریافت نکرده و حتی 
می تواند قراردادش را فســخ کند اگر او برود دوباره باید 
یک کشور را بســیج کنند که این بازیکن را حفظ کنند. 
نمی دانم چرا مطالبات او پرداخت نمی شود، ولی اگر فردا 
این بازیکن برود یکســری دالل در اینستاگرام استوری 
می گذارند که ما می رویم و ایــن بازیکن را برمی گردانیم. 
در ادامه هم متوجه می شــویم آقایان برای مذاکره با یک 
بازیکن دیگر به کشور همسایه سفر می کنند و می خواهند 
بازیکن خودشــان را به تیم بیاورنــد. تعجب می کنم که 
آقایان چگونه می خواســتند دی بیاســی را به استقالل 
بیاورند، سؤال من این اســت که با کدام پول قرار بود این 

مربی به استقالل بیاید.

  قرارداد یک میلیارد و دویستی
سرمربی استقالل با اشاره به قراردادی که با این باشگاه 
بسته اســت، گفت: قرارداد من با باشگاه استقالل برای 
نیم فصل یک میلیارد و 200 میلیون تومان است و مثل 
همه بازیکنان 40 درصد آن را گرفته ام. یک میلیارد و 
200 میلیون تومان هم از سال 90 از این باشگاه طلب 

دارم که چک آن در گاوصندوق منزلمان است. 

جواد رستم زاده: هفته هجدهم لیگ برتر امروز با چند بازی 
حساس در مشهد ، تهران و آبادان ادامه می یابد. با توجه به نتایجی 
که دیروز به دست آمد و تراکتور و سپاهان خودشان را در جدول 
به پرسپولیس نزدیک تر کردند، نبرد امروز سرخ پوشان در آبادان 

6 امتیازی شد. 

  پیش دربی با نفتی ها
گل محمدی در دومین بــاری که قرار اســت روی نیمکت 
پرسپولیس بنشیند، مقابل صنعت نفت کاری سخت را برای 
گرفتن امتیاز کامل در پیش دارد. اسکوچیچ رفتنش قطعی 
است و می خواهد خاطره ای خوب در ذهن برزیلی های ایران 
حک کند. در این بازی شجاع خلیل زاده با وجود تمام حرف و 
حدیث ها می تواند در ترکیب تیم باشد. به این شرط که یحیی 

برای دربی احتیاط نکند. 
امروز استقالل با فورانی از انگیزه و انرژی بابت پیروزی در آسیا به 
نبرد با دیگر نفتی لیگ یعنی نفت مسجد سلیمان می رود. تارتار 
معموالً تیم های سختکوش دارد و اتفاقاً راه بستن مسیر تیم های 
بزرگ را خوب بلد است. مجیدی برای این بازی اعتراف کرده 
که جانب احتیاط را برای استفاده از ستاره ها رعایت می کند. 
همین موضوع باعث خواهد شد که احتماالً استقالل متفاوتی را 
نسبت به بازی با الریان ببینیم. آبی ها امروز امتیاز از دست بدهند 

کارشان در لیگ برتر پیچیده تر از قبل می شود.

  دعوت سرآسیایی از هواداران
اما ساعت 15:15 در مشهد، قهرمانان این شهر که حاال در آسیا 
برای خود نام و نشانی دست و پا کرده اند در نخستین بازی به 
رهبری سرآسیایی در خانه میزبان ماشین سازی تبریز هستند. 
شهرخودرو با سرمربی جدیدش نشان داد که تیمی متفاوت 
شده و با اضافه شــدن قاضی، خلعتبری و مهاجم اوکراینی 
احتماالً همان تیمی خواهد شد که در مشهد امان میهمانان را 
می برد. سرآسیایی درباره مصدومان و محرومان تیمش در بازی 
مقابل ماشین سازی اظهار کرد: حسین مرادمند را نداریم و چند 
بازیکن ما هم هستند که دچار سرماخوردگی شدند و اعضای 
کادرپزشکی در حال مداوای آن ها هستند. ما باید انرژی مان را 

تقسیم کنیم . 
سرآسیایی افزود: مهم ترین مســئله ما این است که برای دل 

مردم و هواداران کار کنیم و انرژی بگذاریــم. من از هواداران 
خوب فوتبال استان خراسان خواهش می کنم که برای تجلیل 
و قدردانی از بازیکنان باغیرت شهر خودرو که کار بزرگی را رقم 
زدند، حتماً در ورزشگاه حاضر شوند، چون انرژی  هواداران کمک 
بزرگی به ما خواهد کرد تا به هدف بزرگی که داریم دست یابیم 

و کنار هم اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.

  غرش سپاهان
اما دیروز ســپاهان در بازی مهیــج دو بر یک فــوالد را برد. 
تراکتورســازی دو بر یک ذوب آهن را شکست داد. شاهین 
بوشهر نخستین پیروزی اش را با برد خیره کننده 3 بر یک بر 
پیکان در تهران بدست آورد. نساجی در خانه 3 بر یک مقابل 
سایپا شکست خورد. پارس جنوبی و گل گهر هم یک بر یک 

مساوی شدند.

صحبت های صریح مجیدی در نشست خبری

دورخیز آبی ها برای دربی
ماشین سازان در  بدترین زمان به »شهرخودرو« رسیدند

نفتی ها آتش دربی را شعله ور می کنند

گزارش ویژه

ضد  حمله

عابدزاده در تیم منتخب ماه ژانویه لیگ پرتغال
ورزش: دروازه بان ایرانی ماریتیمو با بازی های درخشانش درون دروازه این تیم 
توانست به عنوان دروازه بان برتر در تیم ماه ژانویه حضور پیدا کند. امیرعابدزاده 
پس از اینکه به عنوان دروازه بان هفته هجدهم لیگ پرتغال انتخاب شد ، نامش 
در بین بهترین بازیکنان ماه ژانویه نیز قرار گرفت. سایت goalpoint.pt هم 
در انتخاب بهترین های ماه ژانویه دروازه بان ایرانی را به عنوان دروازه بان برتر 

انتخاب کرد.

آی تی سی »بودروف« صادر شد 
ورزش: با اعالم مدیر روابط بین الملل باشگاه استقالل آی تی سی نیکوالی 
بودوروف صادر شد. بودروف بازیکنی است که به تازگی با استقالل قرارداد امضا 
کرد، اما مدیران باشگاه توانستند خیلی زود اجازه بازی این بازیکن را دریافت 
کنند. حامد افضلی، مدیر روابط بین الملل باشــگاه استقالل در این مورد 
 ITC گفت: اقدامات الزم طی یکی دو روز گذشته انجام شده بود و در نهایت

بودوروف را دریافت کردیم. 

ماجرایی که در یک برنامه تلویزیونی فاش شد
مهدی طارمی، میلیاردر جدید فوتبال ایران

ورزش: در آخرین ساعات بازار نقل و انتقاالت زمستانی، یک برنامه تلویزیونی 
در پرتغال، زوایای جدیدی از قرارداد مهــدی طارمی با ریوآوه را فاش کرد. 
مهدی طارمی پس از نمایش فوق العاده در ریوآوه، مورد توجه چند تیم از 
جمله پورتو، اسپورتینگ لیسبون و بوردو فرانسه قرار گرفته است. دیروز در یک 
برنامه تلویزیونی ورزشی پرتغال، وقتی صحبت از تمایل باشگاه اسپورتینگ به 
جذب طارمی جریان داشت، مشخص شد قرارداد طارمی با ریوآوه به شکلی 
است که اگر به هر تیم دیگری منتقل شود، فقط 55 درصد به باشگاه می رسد 
و 45 درصد سهم خود اوست. این قرارداد هوشمندانه، طارمی را تبدیل به یک 

فوتبالیست ثروتمند می کند.

غالمی و یزدانی به دربی نمی رسند
ورزش: سرمربی تیم فوتبال استقالل از غیبت غالمی و یزدانی دو بازیکن 
مصدوم این تیم در دیدار دربی پایتخت خبر داد. فرهاد مجیدی ظهر دیروز 
در نشست خبری پیش از بازی برابر نفت مسجد سلیمان گفت: »غالمی 
و یزدانی به عنوان بازیکنان مصدوم استقالل به دربی نمی رسند، ولی فکر 
می کنم فرشید اسماعیلی بتواند تا آن زمان به شرایط مطلوب دست یابد و 

در دربی به میدان برود«.

 کنستانت و  یک میلیون یورو
 برای صفر دقیقه بازی!

ورزش: کوین کنستانت،  بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال تراکتور با 
شکایت از این باشگاه به فیفا حکمی سنگین علیه باشگاه ایرانی گرفت. 
بازیکن گینه ای ســابق تیم فوتبال میالن ایتالیــا، در نقل و انتقاالت 
نیم فصل سال گذشته با قراردادی دو ساله به تیم تراکتور پیوست اما 
خیلی زود به دلیل مشــکل قلبی و عدم قبولی در تست های پزشکی 
ایفمارک از جمع تراکتوری ها جدا شــد. باشــگاه تراکتور که پیش از 
انجام تست های پزشــکی با این بازیکن قرارداد بســته بود، مجبور به 
مصالحه با کنســتانت شــد و چیزی نزدیک به 200 هزار یورو به این 
بازیکن پرداخت کرد،  اما این پایان کار نبود و این بازیکن گینه ای پس 
از ترک ایران بابت قراردادش به فیفا شکایت کرد. با گذشت نزدیک به 
یک سال از شکایت کنستانت ، این مرجع قضایی حکم به پرداخت مبلغ 
قرارداد کنستانت از سوی باشــگاه تراکتور صادر کرده و به این ترتیب 
این باشگاه باید تمام مبلغ قرارداد دو ساله این بازیکن یعنی 800 هزار 

یورو را به او پرداخت کند.

 ۱۵۰ هزار دالر پول بیرانوند 
به حساب پرسپولیس آمد

ورزش: باشگاه پرسپولیس قسط اول پول رضایت نامه علی رضا بیرانوند را 
از باشگاه بلژیکی دریافت کرد. با انتقال علی رضا بیرانوند به باشگاه آنتورپ 
قرار بر این بود این باشگاه بلژیکی ۷00 هزار دالر در قالب سه قسط به باشگاه 
پرسپولیس پرداخت کند. از این رو قرار بر این بود 150 هزار دالر در ابتدا و 200 
هزار دالر دو ماه بعد و 350 هزار دالر نیز در پایان فصل به پرسپولیس پرداخت 
شود. حاال خبر رسیده که 150 هزار دالر ابتدایی به حسابی که پرسپولیسی ها 

معرفی کرده بودند، واریز شده است.

منهای فوتبال

گفت وگوی  روز

 تیم ملی والیبال 
حریفان المپیکی خود را شناخت

ورزش: فدراسیون جهانی والیبال )FIVB( گروه بندی مسابقات والیبال 
بازی های المپیک 2020 توکیو را بر اساس رده بندی جهانی آنان اعالم کرد که 
تیم های ژاپن، لهستان، ایتالیا، کانادا، ایران و ونزوئال در گروه نخست رقابت های 
مردان قرار دارند. تیم های برزیل، آمریکا، روسیه، آرژانتین، فرانسه و تونس نیز 

در گروه دوم مسابقات والیبال مردان المپیک به مصاف یکدیگر می روند.
پس از پایان دور مقدماتی مسابقات والیبال المپیک 2020 توکیو، از هر گروه 

چهار تیم به مرحله یک چهارم نهایی صعود می کنند.

رتبه نخست کوراش کاران خراسانی در کشور
ورزش: تیم کوراش خراســان رضوی موفق شد به رتبه نخست مسابقات 
قهرمانی کشور دست یابد. نهمین دوره مسابقات کوراش قهرمانی کشور 
بزرگساالن در بخش مردان، یادواره سپهبد شــهید قاسم سلیمانی، روز 
پنجشنبه به میزبانی استان مازندران، شهرستان نور با حضور 14۷ ورزشکار 
از سراسر کشور برگزار شد. خراسان رضوی موفق شد در پایان این رقابت ها، 

با کسب سه طال، یک نقره و یک برنز در رده نخست این مسابقات قرار گیرد.

آگهی فقدان سند مالکیت
آق��ای حمید دامغان نژاد راد حدی از ورث��ه مرحوم امیر دامغانی نژاد اصالتاً و وکالتاً 
از س��ایر وراث برابر وکالتنامه 16263- 97/6/24 دفترخانه 812 تهران و با تسلیم 
استشهادیه مصدق ذیل شماره 3394 بتاریخ 97/10/8 دفترخانه 813 تهران اعالم 
نموده اس��ت که شش��دانگ یک قطعه زمین به مساحت 125 مترمربع با ساختمان 
محدثه در آن قطعه 2 تفکیکی ش��ماره 2696 فرعی از پالک 6718 اصلی مفروز و 
باقیمانده به ش��ماره فرعی از اصلی مرقوم واقع در بخش 2 تهران اراضی دردش��ت 
خراب��ه ذی��ل ثبت 113391 صفح��ه 209 دفتر 853 به نام امی��ر دامغانی نژاد راد 
ثبت و به ش��ماره چاپی 3/099992 صادر و تس��لیم گردید و س��پس برابر س��ند 
رهنی به ش��ماره 58586- 69/7/24 دفترخانه 241 در قید رهن واقع که تاکنون 
حکایتی از فک و فس��خ آن مش��اهده نش��ده است که س��ند مالکیت مزبور به علت 
اسباب کش��ی مفقود گردیده اس��ت ضمناً آقای امیر دامغانی ن��ژاد راد فوت نموده 
است وراث حین الفوت او عبارتند از حمید و زهرا و فاطمه دامغانی نژاد راد و سعید 
راد فرزندان متوفی می باش��د و خانم ایران وفادار همس��ر متوفی است سپس خانم 
ایران وفادار فوت نموده اس��ت و وراث وی ورثه امیر دامغانی نژاد راد می باش��ند و 
بموجب درخواست بشماره 139885601151018029 بتاریخ 98/7/20 تقاضای 
صدور المثنی س��ند مالکیت پالک مذکور را نموده اس��ت. لذا در اجرای ماده 120 
آئین نامه اصالحی قانون ثبت )مصوب 80/11/8( مراتب در یک نوبت آگهی میشود 
تا چنانچه ش��خص یا اشخاص مدعی انجام معامله نس��بت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار این آگهی اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله به این منطقه واقع در تهران 
بزرگراه شهید باقری پشت مجتمع قضایی شهید باهنر خیابان شهید نوروزیان اداره 
ثبت اس��ناد و امالک منطقه لویزان تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضاء مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض و یا در صورت اعتراض و عدم ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله طبق مقررات المثنی سند مالکیت صادر و تسلیم 

خواهد شد. آ- 9813785 م.الف 19972
تاریخ چاپ: 98/11/12

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک لویزان- علیزاده

)آگهی فقدان سند مالکیت(
در اجرای دس��تور ذیل تقاضای بوارده 20032 مورخ 98/10/11 خانم زهرا یوسفی 
اس��کوئی از این اداره تقاضای صدور س��ند المثنی نس��بت ب��ه اعیانی پالک ثبتی 

2395/48516 اصلی مفروز از پالک 1283 فرعی از اصلی مزبور واقع قطعه اول به 
مساحت 66 مترمربع واقع در طبقه اول در ذیل ثبت 228694 )38797( صفحات 
193 )260( دفت��ر 1470 )275( امالک واقع در بخش 10 تهران بنام مالک اولیه 
آقای س��عید شنتیائی سند مالکیت بشماره چاپی 178162 صادر و تسلیم گردیده 
اس��ت و مع الواسطه برابر سند انتقال بش��ماره 100157 مورخ 87/5/17 دفترخانه 
446 تهران تمامی مورد ثبت از آقای ابراهیم جندقی به خانم زهرا یوسفی اسکوئی 
خانم حدیقه جوان باس��ویه و بالمناصفه انتقال قطعی یافته است سپس برابر سناد 
صلح بشماره های 129436 مورخ 90/7/11 و 129694 مورخ 90/12/18 دفترخانه 
251 ته��ران به ترتیب بصورت یکدانگ مش��اع از شش��دانگ و دو دانگ مش��اع از 
شش��دانگ جمعاً منافع س��ه دانگ تحت عنوان صلح عمری به خانم زهرا یوس��فی 
اس��کوئی منتقل شده است، که نامبرده اعالم داشته سند مالکیت موصوف به علت 
جابه جایی مفقود گردیده اس��ت، با توجه به اینکه س��ند مالکیت مورد ثبت مفقود 
گردیده دو برگ استش��هادیه بشماره 16435 و 16431 مورخ 98/10/8 دفترخانه 
732 تهران را نیز ارائه نموده اس��ت. لذا مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کس��ی مدعی انجام معامله نس��بت به 
پالک فوق میباش��د و یا سند مالکیت نزد وی میباشد از تاریخ انتشار آگهی بمدت 
10 روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله به این 
منطقه تسلیم و رسید اخذ نماید در صورت عدم ارائه اعتراض یا اصل سند مالکیت 
یا س��ند خریداری اقدام جهت صدور س��ند المثنی وفق مقررات انجام خواهد شد. 

ضمناً بازداشت ندارد. آ- 9813786 م.الف 19973
تاریخ چاپ: 98/11/12

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرآرا تهران- کاظم اصالنی

آگهی ابالغ اجرائیه به استناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
بدینوسیله شرکت گسترش بسته بندی دلفین بشماره ثبت 295222 بنشانی تهران 
خیابان پاسداران میدان نوبنیاد کوهستان ششم ک شیرین پالک 5 واحد یک ابالغ 
می شود که بانک سرمایه به استناد قرارداد شماره 10131113977637- 89/11/23 
برای وصول مبلغ 2/572/984/666 ریال مش��تمل ب��ر مبلغ 514/000/000 ریال 
بابت اصل طلب و مبلغ 434/970/740 ریال بابت س��ود و مبلغ 1/624/013/926 
ریال بابت خس��ارت تأخیر تأدیه تا تاریخ 98/6/27 و از آن تاریخ تا تس��ویه کامل 
بدهی طبق مقررات بابت پرونده اجرائی کالس��ه مکانیزه 9800967 و علیه ش��ما 
مب��ادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده به کالس��ه فوق در این اداره تش��کیل و 
در جریان اقدام میباش��د لذا چون طبق گزارش مورخ 98/7/9 مأمور اجرا نش��انی 

شناس��ائی نگردید و به استناد تقاضای وارده شماره مورخ 12015343- 98/10/3 
بانک بس��تانکار ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مفاد اجرائیه فوق الذکر 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود لذا چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتش��ار آگهی که روز رس��می  ابالغ اجرائیه محس��وب 
می گردد اق��دام به پرداخت بدهی خود ننماید عملی��ات اجرائی برابر مقررات علیه 
شما تعقیب خواهد شد. در ضمن در مورخ 97/8/23 به مدیونین دیگر ابالغ گردیده 

است. آ- 9813787 م.الف 19974 تاریخ چاپ: 98/11/12
رئیس اداره دوم اجرای اسناد رسمی- علینژاد

آگهی ابالغ اجرائیه وفق ماده 18 آئین نامه
بدینوس��یله به آق��ای علی فروهی فرزند منص��ور دارای کدملی 0049872540 به 
نش��انی: خیابان جمهوری کوچه فریبرز کش��ور دوس��ت پالک 45 طبقه سوم ابالغ 
می گردد: خانم میناء پاکباز اصفهانی نژاد به اس��تناد سند ازدواج شماره 708 مورخ 
65/12/28 دفتر ازدواج شماره 239 تهران جهت وصول مبلغ 5 میلیون ریال وجه 
رای��ج و تعداد 14 عدد س��که طالی ی��ک بهار آزادی علیه ش��ما مبادرت به صدور 
اجرائیه نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9804437 در این اداره تشکیل شده و در 
جریان اس��ت. لذا با توجه به اینکه ابالغ اجرائیه به ش��ما در آدرس متن سند میسر 
نش��ده، مراتب از طریق درج در روزنامه به شما ابالغ میگردد مقتضی است حداکثر 
ظرف 20 روز از تاریخ انتشار این آگهی نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمائید 
در غیر اینصورت عملیات اجرائی علیه شما ادامه خواهد یافت. آ- 9813788 م.الف 

19975  تاریخ چاپ: 98/11/12

اخطار ابالغیه سند رهنی
بدین وس��یله به زهره صادق پور فرزند محمد به ش��ماره شناسنامه 3418 صادره از 
تهران به ش��ماره ملی 0067842976 به نشانی تهران طرشت جنوبی میدان سما 
ابالغ می ش��ود که آقای رضا عباسپور به اس��تناد اسناد رهنی شماره 43865 مورخ 
96/10/28 و 44507 م��ورخ 96/12/26 و 45603 م��ورخ 97/4/12 دفتر اس��ناد 
رس��می ش��ماره 31 رباط کریم جهت وصول مبل��غ 400/000/000 ریال تا تاریخ 
98/8/29 به انضمام خس��ارت تأخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تس��ویه کامل 
بده��ی طبق مقررات علیه ش��ما اجرائیه ص��ادر نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه 
9800372 در این واحد تش��کیل ش��ده است بنابر گزارش مأمور پست آدرس شما 
به ش��رح متن سند شناس��ایی نگردیده اس��ت و طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد 

اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می شود 
و چنانچ��ه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد، 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، مورد وثیقه مندرج در اسناد رهنی فوق 
با تقاضای بس��تانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن 

طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد. آ- 9813790 م.الف 19976 
تاریخ چاپ: 98/11/12

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم- احمد رحیمی شورمستی

پیش نویس آگهی فقدان سند مالکیت
آقای س��روش میرمحمد حسینی اوشانی اصالتا با تس��لیم استشهادیه گواهی شده 
ش��ماره 42060 مورخ 98/10/08 دفتر اس��ناد رس��می ش��ماره 271 تهران طی 
درخواس��ت مورخ 97/10/10 با اعالم اینکه س��ند مالکیت کاداس��تری 4/8 دانگ 
مشاع از ششدانگ یک دس��تگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم به مساحت 275/57 
مترمربع که مقادیر 9/05 مترمربع آن بالکن و پیش��رفتگی در ش��مال س��اختمان 
اس��ت و 25/50 مترمربع آن بالکن مسقف جنوبی است به شماره 67069 فرعی از 
3526- اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک 2494 فرعی از اصلی مذکور واقع در 
بخش 3 تهران طی ش��ماره چاپی 377308 بنام آقای س��روش میرمحمد حسینی 
اوش��انی ثبت و صادر و تسلیم گردیده است که، بعلت سهل انگاری مفقود گردیده، 
تقاضای صدور المثنی س��ند مالکیت پالک مذکور را نموده اس��ت در اجرای ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت )اصالحی 80/11/08( مراتب در یک نوبت آگهی میشود 
تا چنانچه ش��خص یا اش��خاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
س��ند مالکیت نزد خود باشند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار این آگهی اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله به این اداره تس��لیم و رسید 
دریافت نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضاء مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض و 
یا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله ارائه نگردد طبق مقررات 
المثنی سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد. آ- 9813791 م.الف 19977 تاریخ 

چاپ: 98/11/12
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ولی عصر)عج( تهران- زاهدی منش

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران
مجید زاهدی منش، افشین رسولی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 8800255- الف- 3- 18608

شش��دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه دوم واقع در طبقه اول به مساحت 128/61 
مترمربع که 3/36 مترمربع و 2/76 مترمربع آن بالکن جنوب شرقی و جنوب غربی 
می باش��د به پالک 68524 فرعی از 2395 اصلی مفروز از شماره 19263 فرعی از 
اصلی مذکور واقع در طرش��ت بخش ده تهران بانضمام انباری شماره 3 به مساحت 
6/83 مترمرب��ع واق��ع در زیرزمین جنوب راه پله محدود به حدود ش��ماالً دیوار به 
دیوار قطعه 8 س��ابق شرقاً در 5 قسمت قسمتهای اول و پنجم دیوار به دیوار قطعه 
99 س��ابق سه قسمت بقیه به نورگیر مشاعی جنوباً در 5 قسمت لبه بالکن و دیوار 
و پنجره بفضای حیاط مش��اعی غرباً در 5 قسمت قسمت های اول و پنجم دیوار به 
دیوار قطعه 97 سابق سه قسمت بقیه براه پله مشاعی کف با سقف تحتانی و سقف 
با کف فوقانی مش��ترک است حدود انباری ش��ماالً به راه پله و انباری دوبر محوطه 
ش��رقاً پارکینگ جنوباً انباری 4 غرباً عرصه پر که در صفحه 157 دفتر 1892 ذیل 
ثبت 310572 ثبت و مع الواسطه به پانته آ آریا منتقل گردید که طبق سند رهنی 
19656 مورخ 86/10/27 دفترخانه 622 تهران در رهن بانک اقتصاد نوین ش��عبه 
قیطری��ه قرار گرفت ک��ه بعلت عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجراییه به کالس��ه 
الف- 3- 18608- 8800255 ش��ده است و برابر نظریه مورخ 98/2/15 کارشناس 
رس��می دادگس��تری توصیف اجمالی مورد وثیقه عبارت اس��ت از: ملک فوق واقع 
اس��ت در تهران س��تارخان بعد از فلکه اول صادقیه نرسیده به خیابان خسرو پالک 
585 طبقه اول مورد ارزیابی با قدمت حدود 26 سال اسکلت فلزی و سقف تیرچه 
بل��وک دارای نمای آجری دارای 5 طبقه ش��امل زیرزمین و 4 طبقه تکواحدی که 
در طبق��ه همکف آن داروخانه قرار دارد که آپارتمان مورد ارزیابی در طبقه اول به 
مس��احت 128/61 مترمربع )مرکز درمان ترک اعتیاد رامان( و دارای 4 اتاق، سالن 
پذیرایی، یک آبدارخانه، س��رویس بهداشتی که کف ها سرامیک و سیستم سرمایش 
آپارتمان کولر آبی و گرمایش آن پکیج و دارای انشعاب آب و گاز مشترک و کنتور 
برق مجزی و فاقد پارکینگ و آسانسور میباشد و به مبلغ 17/300/000/000 ریال 

)هفده میلیارد و سیصد میلیون ریال( ارزیابی شده است و جهت وصول طلب بانک 
و حقوق دولتی کالس��ه فوق الذکر در روز شنبه مورخ 98/12/3 از ساعت 9 الی 12 
ظهر در محل اداره س��وم اجرای اسناد رسمی واقع در تهران چهارراه جهان کودک 
س��اختمان معاونت اجرای اس��ناد رس��می س��الن مزایده از طریق مزایده حضوری 
بفروش میرس��د و مزایده از مبلغ 17/300/000/000 ریال )هفده میلیارد و سیصد 
میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد 
شرکت در جلسه مزایده جهت خرید برای عموم آزاد است و فروش کاًل نقدی است 
چنانچه روز تعیین ش��ده با تعطیل رس��می مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه 
مزایده در همان س��اعت و مکان تشکیل خواهد ش��د طالبین و خریداران میتوانند 
جهت خرید در مزایده در وقت مقرر با ارائه یک فقره چک تضمین شده بانک ملی 
به مبلغ پایه مزایده در جلس��ه مزایده ش��رکت نمایند ضمن��اً بدهی های مربوط به 
آب، برق گاز اعم از حق انش��عاب و اشتراک و مصرف و نیز بدهی  مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده بعهده برنده مزایده 
اس��ت و تنظیم س��ند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و... 
خواهد بود مورد مزایده با توجه به اعالم بس��تانکار بیمه می باش��د. آ- 9813792 

م.الف 19978 تاریخ انتشار آگهی: 98/11/12
رئیس اداره سوم اجرای اسناد رسمی- نقیبی

آگهی ابالغ اجراییه پرونده کالسه 9803941
بدینوس��یله به آقای ایوب حیدری به نشانی: تهران یاخچی آباد خ محسن گودرزی 
ک رضا حیدری پ 86 ابالغ میش��ود خانم آرزو حاتم��ی جهت وصول تعداد 300 
عدد س��که طالی تمام بهار آزادی به انضمام حقوق دولتی به موجب س��ند ازدواج 
ش��ماره 4523 مورخ 1387/7/1 دفترخانه ازدواج 165 تهران علیه شما مبادرت به 
صدور اجرائیه نموده و پرونده اجرائی کالسه 9803941 در این اداره تشکیل شده 
و طبق گزارش مأمور مربوطه آدرس ش��ما مورد شناسایی واقع نگردیده و بستانکار 
هم نتوانس��ته ش��ما را معرفی نماید و آدرس فعلی شما نیز برای این اداره مشخص 

نمیباش��د. لذا به تقاضای وکیل بستانکار وارده به شماره 15031876- 98/10/17 
طب��ق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می فقط یک مرتب��ه در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی میشود و چنانچه ظرف مدت 20 روز از تاریخ 
این آگهی که روز ابالغ محسوب میشود نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید 

عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ- 9813793 م.الف 19979
تاریخ چاپ: 98/11/12

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده 19 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
بدینوس��یله به ورثه مرحوم محم��د نصر آئین: حنانه نصرائین و حس��ین نصراله و 
س��یما سخائی س��اکن تهرانپارس باالتر از فلکه دوم جنب مسجد شهید بهشتی پ 
239 ابالغ میش��ود ک��ه علی اله یاری برای وصول مبل��غ 45/000/000 ریال بابت 
چک ش��ماره 493320 بانک س��په 159 تهرانپارس علیه شما اجرائیه صادر نموده 
که پرونده اجرائی به کالس��ه 9803831 در این اداره تش��کیل شده و ابالغ اجرائیه 
به مورث شما به دلیل عدم شناسایی میسر نشده است و بستانکار هم اعالم نموده 
نمیتواند ش��ما را جهت اب��الغ واقعی معرفی نماید لذا به تقاضای بس��تانکار بوارده 
14043494- 98/10/21 و طبق ماده 19 آئین نامه اجرا از تاریخ انتشار این آگهی 
که روز ابالغ اجرائیه محس��وب اس��ت چنانچه ظرف بیس��ت روز نسبت به پرداخت 

بدهی اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ- 9813794 
م.الف 19980   تاریخ چاپ: 98/11/12

رئیس اداره چهارم اجرای اسناد رسمی- شبیبی

آگهی مزایده، اتومبیل پرونده اجرایی کالسه 9800824
یک دس��تگاه ب ام و تیپ: 320 آی کاربری: س��واری به ش��ماره پ��الک انتظامی 
11- 294 ه 29؛ رن��گ: خاکس��تری- ن��وک م��دادی- روغن��ی، م��دل: 2006، 
شاس��ی: بش��ماره   A  327  H  558  N  46  B  20  BA موت��ور:  بش��ماره 

 WBAVA 71006 PS 03624 نوع سوخت: بنزین، تعداد محور: 2، ظرفیت: 4 

نفر، تعداد چرخ: 4 تعداد سیلندر: 4 است متعلق به آقای مهرداد وفائی باقری نام پدر: 
محمد تاریخ تولد: 1346/11/05 ش��ماره ملی: 0943191157 شماره شناسنامه: 
1267 بده��کار پرونده اجرائی کالس��ه فوق که به موجب چکهای برگش��تی عهده 
پاس��ارگاد شعبه مطهری و بعلت عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجرائیه و تشکیل 
پرونده 9800824 ش��ده و به استناد اعالم پلیس راهور ناجا خودرو مذکور توقیف 
و برابر نظریه بش��ماره وارده 14039793- 98/9/27 رسمی دادگستری مشخصات 
ظاه��ری و فنی خودرو فوق عبارت اس��ت از در لحظ��ه بازدید بدنه خودرو از ناحیه 
درب سمت راست عقب و گلگیر عقب راست خسارت دارد- درب سمت راست عقب 
خط و خش دارد- س��پر جلو خوردگی دارد قس��مت فنی موتور- گیربکس و سایر 
قسمتهای آن فاقد ایراد و عیب میباشد- شیشه ها سالم- تودوزی سالم- الستیک ها 
0/050 آج دارد ل��ذا با توجه به کارکرد آن که 199866 کیلومتر میباش��د و طبق 
نظریه مورخ 98/9/26 کارشناسان رسمی با توجه به نوع و مدل و تیپ و مشخصات 
فن��ی و ظاهری آن ب��ه مبلغ 1/490/000/000 ریال )یک میلیارد و چهارصد و نود 
میلیون( ارزیابی گردیده و در روز چهارش��نبه مورخ 98/11/30 از س��اعت 9 صبح 
ت��ا 12 ظهر واقع در پارکینگ بزرگراه فتح خیابان 52 از طریق مزایده حضوری به 
فروش می رسد و مزایده از مبلغ 1/490/000/000 ریال )یک میلیارد و چهارصد و 
نود میلیون( شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد با ارائه چک رمزدار 
در وجه بانک ملی فروخته خواهد داش��ت و هزینه های قانونی وفق مقررات وصول 
می گردد و  همچنین کلیه بدهی های خودرو مذکور اعم از بدهی های مشخص شده 
و مش��خص نش��ده بر عهده خریدار می باشد. چنانچه تاریخ مزایده با تعطیل رسمی 
غیرمترقبه مواجه گردد جلس��ه مزایده روز بعد از تعطیلی و در همان زمان و مکان 
تشکیل خواهد شد ضمناً مورد مزایده با توجه به اعالم بستانکار دارای بیمه شخص 

ثالث می باشد. آ- 9813795 م.الف 19981
تاریخ انتشار: 98/11/12

رئیس اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران- شبیبی
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اینجانب فاطمه موس��وی مالک خودروی سواری پژو 
405GLX ب��ه ش��ماره ش��هربانی 842 د 29 ای��ران 
42 و ش��ماره شاس��ی 83055089 و ش��ماره موت��ور 
12483128142 ب��ه عل��ت فق��دان اس��ناد ف��روش 
تقاضای رونوش��ت المثنی اس��ناد مذک��ور را نموده 
اس��ت لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی 
مذک��ور دارد ظ��رف م��دت 10 روز به دفت��ر حقوقی 
سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان 
ش��هر س��اختمان س��مند مراجعه نماید بدیهی است 
پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 
خواهد شد.و نیز برگ سبز، کلیه مدارک و کارت خودرو 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دی
قو

مف
هی 

آگ

کارت خ��ودروی هیون��دا وراک��روز م��دل 2010 رنگ 
 12 ای��ران  178ی22  انتظام��ی  ش��ماره  ب��ه  س��فید 
ش��ماره موتور G6DAAA473306 و ش��ماره شاس��ی

از  KMHNU81CDAU129986 مفق��ود گردی��ده و   
درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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دی
قو

مف
ی 
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آ

برگ س��بز خ��ودروی پراید م��دل 1380 رنگ س��بز 
ای��ران  368ن57  انتظام��ی  ش��ماره  ب��ه  یش��می 
شاس��ی  ش��ماره  و   00285600 موت��ور  ش��ماره   74
S1412280749968 به مالکی��ت حمید قوتی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س��بز و کارت خودروی پراید مدل 1385 رنگ 
سفید به ش��ماره انتظامی 299ط18 ایران 32 شماره 
 S1412285794479 موتور 1459027 و شماره شاسی
به مالکی��ت آمنه غالمی مفقود گردی��ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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ی 

گه
آ

 آگهی تغییرات موقوفات یزد و کرمان آستان 
قدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 

20 و شناسه ملی 10630002817    
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
س��الیانه م��ورخ 1398,04,31 الف-صورت 
ه��ای مال��ی منته��ی ب��ه 1397,12,29 مورد 
تصویب قرار گرفت . ب-موسسه حسابرسی 
مفید راهبربه شناسه ملی10861836531 
به عنوان بازرس برای مدت یکس��ال مالی 
انتخاب گردی��د. ج- روزنام��ه قدس جهت 

درج آگهی های موسسه انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

رفسنجان )753192(
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اینجانب حس��ین قربان پور مالک خودروی س��واری 
پژو 405GLX به شماره ش��هربانی 588 د 16 ایران 
12 و ش��ماره شاس��ی 82014144 و ش��ماره موت��ور 
22568215544 ب��ه عل��ت فق��دان اس��ناد ف��روش 
تقاضای رونوش��ت المثنی اس��ناد مذک��ور را نموده 
اس��ت لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی 
مذک��ور دارد ظ��رف م��دت 10 روز به دفت��ر حقوقی 
س��ازمان ف��روش ش��رکت ای��ران خ��ودرو واقع در 
پیکان شهر س��اختمان س��مند مراجعه نماید بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 
اقدام خواهد ش��د.و نیز برگ س��بز، کلیه مدارک و 
کارت خودرو مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

دی
قو

مف
هی 

آگ

آگهی تغییرات شرکت نیک آرمان پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 42138 و شناسه ملی 10380579601    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,06,23 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1- آقای سید علیرضا 
مداری محدث به ش��ماره ملی 0938607219 2- آقای س��اعد ترابی به ش��ماره ملی 0942227689 3- آقای س��ید امیرعلی مداری 
مح��دث به ش��ماره ملی 0924378158 ب��ه عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخ��اب گردیدند . 2.آقای جواد 
نصیرالدینی به شماره ملی 0931472830 به عنوان بازرس اصلی و آقای پرویز مسعودی خراسانی به شماره ملی 0848911989 به 

عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی )منتهی به 1398,12,29( انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )752751(

9ع
81
38
94

لیگ برتر بسکتبال کشور
 رکوردشکنی مشهدی ها 

در تاریخ لیگ برتر بسکتبال!
علی عبداحد: یک بازی مهیــج در هفت وقت قانونی! و ثبت 
رکوردی به یاد ماندنی در یکی از دیدارهای هفته بیست و سوم 
لیگ برتر بسکتبال، در آتش بازی مشهدی ها و تهرانی ها )بین 
اکسون تهران و آویژه صنعت مشهد( خبرساز شد. اکسون از همان 
آغاز توفانی شروع کرد و در حالی که روز خوب اکسونی ها هم بود، 
مقابل آویژه صنعت پارسا که در حال حاضر ادعای حضور در جمع 
چهار تیم باالی جدول را دارد، جانانه جنگیدند. اکسون کوارترهای 
اول و دوم را بُرد )1۷-14( و )26-23( و وقت های سوم و چهارم 
را به مشهدی ها باخت )20-15( و )22-21(. تا با نتیجه پایانی 
۷2-۷2، سرنوشت این بازی جذاب و پراضطراب به وقت اضافه 
اول کشیده شود در اورتایم اول هر دو تیم با کسب 13 امتیاز با 
هم به تساوی 92-92 رسیدند تا اورتایم دوم )وقت اضافه دوم( 
شاید پیروز این بازی پرهیجان را مشخص کند، اما باز هم هر دو 
تیم با کسب 13 گل به عدد تساوی 105-105 دست یافتند تا در 
رویکردی جدید در لیگ برتر فصل جاری، ادامه این دیدار کم نظیر 
به اورتایم سوم هدایت شود. در ثانیه های پایانی وقت اضافه سوم 
و در حالیکه 11۷ بر 115 اکسونی ها برتر زمین بودند و گزارشگر 
بازی هم کار را به ســود تهرانی ها تمام شده اعالم کرد، کورین 
هنری بازیکن غیرایرانی مشهدی ها با پرتابی موفق و تماشایی از 
پشت قوس 3 امتیازی توانست نتیجه را 118 بر 11۷ به سود آویژه 
صنعت پارسا تغییر دهد . یادآور می شود به ادعای برگه آمار این 
مسابقه نقش اصلی و کلیدی دو بازیکن غیرایرانی اکسون و آویژه 
صنعت پارسا مشهد در کنار کار تیمی بازیکنان و توان و مدیریت 
کادر فنی دو تیم بسیار اثرگذار بوده است. در این دیدار کورین 
هنری با کسب 59 امتیاز رکورد امتیاز آوران لیگ برتر کشور را 
شکست و نیز وی رکورد افیشنسی )کارایی( 54+ را در تاریخ لیگ 
کشور از آن خود کرد. همچنین عماد سلمانی با کسب 25 امتیاز 
و صالح فروتن با 11 بهترین های آویژه صنعت پارسا بودند. در 

اکسون تهران، زوران ورکیچ 44 امتیاز گرفت.

  نتایج هفته بیست و سوم لیگ برتر 
ذوب آهن اصفهان59 پاالیش نفت آبادان65

توفارقان آذرشهر )صفر(0- پتروشیمی بندر امام 20 )باخت 
فنی توفارقان به علت غیبت در سالن مسابقه(

شیمیدر قم 95- رعد پدافند شهرکرد46
صنعت مس کرمان 61- شهرداری گرگان85

اکسون تهران 11۷- آویژه صنعت پارسا مشهد118
مهرام تهران 86- شهرداری بندرعباس69

شورا و شهرداری قزوین 81- نیروی زمینی تهران64

مقاومت سپاهان شکسته می شود؟
ژنرال در محاصره فدراسیون و وزارت

سینا حسینی: تیم ملی فوتبال ایران در بالتکلیف ترین حالت ممکن 
قرار دارد. در شرایطی که قرار بود دو هفته پیش سرمربی جدید تیم 
ملی مشخص شود، نه تنها این اتفاق رخ نداد،  ماجرا به قدری بحث 
برانگیز شــد که وزیر ورزش و جوانان برای چندمین بار در طول ماه 
گذشته اعالم کرد به زودی نام سرمربی تیم ملی اعالم خواهد شد تا 

این حقیقت آشکار شود که مسئوالن وزارت ورزش و جوانان با وجود 
تکذیب دخالت های خود در حوزه تصمیم گیری فوتبال مستقیماً در 
این فرایند دخالت دارند. اما چرا این اتفاق رخ داده است و فدراسیون 
تاکنون نتوانسته نام قلعه نویی را به عنوان سرمربی تیم ملی اعالم کند؟ 
برای رسیدن به پاسخ این پرسش باید حرف ها و اظهارنظرهای مدیران 
باشگاه سپاهان اصفهان را به دقت کالبدشکافی کرد، مدیران باشگاه 
سپاهان حاضر نیستند به هیچ قیمتی با جدایی امیر قلعه نویی موافقت 
کنند. حتی امیر قلعه نویی هم تأکید کرده مسئوالن فدراسیون با وی 

مذاکره کردند اما به آن ها اعالم کرده اولویت اول، دوم و سومش باشگاه 
سپاهان است و به هیچ قیمتی حاضر نیست از این باشگاه جدا شود، مگر 
اینکه آن ها رضایت خود را با این اتفاق اعالم کنند.  در آن سو مسئوالن 
فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان هم با دو شغله بودن سرمربی 
جدید تیم ملی به شدت مخالفند . اما قلعه نویی موافق این اتفاق نیست 
و طوالنی شدن پروسه انتخاب سرمربی تیم ملی به همین دلیل است. 
گفته می شود قلعه نویی از آنجا که فرصت را برای قهرمانی تیم فوتبال 

سپاهان مطلوب می بیند، عالقه به جدایی از این تیم ندارد.

از طرفی دیگر شنیده می شود مشاوران قلعه نویی به وی اعالم کردند 
احتمال موفقیتش با تیم ملی بسیار اندک است و شرایط برای تیم 
ملی فوتبال ایران سخت است. با این وجود شنیده می شود ظرف امروز 
و فردا فشارهای بیرونی به مسئوالن باشگاه سپاهان بیشتر از هر زمانی 
شود تا همان اتفاقی که برای شهر خودرو رقم خورد، تا سرمربی اش را 
در آستانه بازی های حساس لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر از دست 
بدهد حاال برای سپاهان رقم بخورد تا قلعه نویی هدایت تیم ملی را 

در دست بگیرد. 

فتح اهلل زاده بعد از استعفا در گفت و گو با قدس:
شاید کاندیدای ریاست فدراسیون بشوم

حمیدرضاعرب: صحبت از حضــور علی فتــح اهلل زاده در انتخابات 
فدراســیون فوتبال اســت.  او دیروز برای دومین بــار از هیئت مدیره 

استقالل استعفاء داد.

 صحبت از جدایی شما از استقالل است. آیا هنوز روی این تصمیم 
مصمم هستید؟

من فردی هستم که نمی توانم یک جا ساکن بنشینم. کار اجرایی کردم و باید 
به همین کار ادامه بدهم. در استقالل احساس سکون دارم. کار من حضور در 
هیئت مدیره نیست. باید جایی باشم که سخت کار کنم. این تمام حرف من با 

مسئوالن باشگاه بود. 

 اما شما هم یکی از مسئوالن هستید.
به هرحال من حضور خشک و خالی درهیئت مدیره را نمی پسندم و این موضوع 
را به اطالع دوستان هم رسانده ام. اگر قرارباشــد در این نقطه باشم تصمیم 

دیگری می گیرم.

 شما قصد دارید برای فدراسیون فوتبال نامزد شوید؟
باید شرایط را بسنجم و خوب مشورت بگیرم. حقیقت این است که اگر 
مدیرعامل استقالل نشوم، برای فدراســیون فوتبال اقدام می کنم. من 
سال ها پیش هم می توانستم رئیس فدراسیون فوتبال شوم و در انتخابات 
نام نویســی کنم، اما از این کار امتناع کردم. به هرحال امروز و فردا همه 

چیز مشخص می شود.

 استقالل هم در آسیا کوالک کرد.
خوشحالم و امیدوارم تیم با فرهاد مجیدی همین طور ادامه دهد. فرهاد 
نشان داد می تواند در استقالل به یک مربی خوب بدل شود. بازیکنان هم 
غیرت به خرج دادند. واقعاً از این پیروزی کیف کردم. ما پاسخ محکمی به 
حاشیه سازان دادیم. امیدوارم این راه ادامه پیدا کند. آرزوی من قهرمانی 

استقالل در آسیاست.
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ادب و هنر

چند مسئله مهم  در برگزاری یک جلسه شعر 
وقتی می گوییم جلسه شعر یا شب شعر، معموالً به ذهن شاعران و دوستداران 
شعر، همان جلسات مرسوم و رسمی شعر خطور می کند، اما گاهی به همت 
برخی از دوســتان اهل شعر جلساتی خارج از چارچوب های رسمی برگزار 
می شود.  شــاعران در جلسه ای با حضور صمیمانه شان شعر می خوانند و 
از شــعر همدیگر می آموزند . این نوع جلسات  نشان می دهد جریان شعر 
به جلسات رسمی و اداری خالصه نمی شود و می توان با خالقیت های افراد 
شعردوست و شاعر چراغ شعر را در  یک محفل دوستانه و غیررسمی هم 
روشــن نگه داشت.  وقتی زهره ســادات کریمی از شاعران خوب و پیگیر 
تماس گرفت و من را  به شــرکت در جلســه شعری در منطقه گلمکان 
دعوت کرد، پذیرفتم هر چند فکر می کردم احتماالً با توجه به سردی هوا و 
دوری راه گلمکان تا مشهد، جلسه برگزار نخواهد شد. در بهترین حالت فکر 
می کردم اگر هم جلسه برگزار شود، شاید حدود 10 نفری جمع شوند، اما 
با رسیدن به محل برگزاری جلسه، استقبال دوستان شاعر و شعردوستان 
برایم تعجب برانگیز شد. ساعت شروع برنامه4 بعد از ظهر اعالم شده بود، 
ولی یک ساعت قبل حدود 40 نفر در خانه خانم مرغوب جمع شده بودند 
و شعرخوانی شروع شده بود.  من سال ها در جلسات مختلف شعری شرکت 
کرده ام، اما نکته جالب در برگزاری این جلسه، حضور شاعران از طیف های 
مختلف شــعری بود. در روزگاری که متأسفانه بعضی از جلسات شعر به 
صدای خاص اختصاص دارد و در جلسه های شعر باید انتظار داشته باشیم 
طیف خاصی از شــاعران را ببینیم، حضور در محفلی که همه شاعران با 
سالیق مختلف شعری دعوت شده بودند، ارزشمند بود.  جلسه خالصه شده 
بود به شعرخوانی و خبری از نقد و بررسی شعرهای خوانده شده نبود و این 
موجب می شد جوجلسه آرام و بدون تنش باشد. مسئله مهم دیگر حضور 
تعدادی از شاعران افغانستان و تعدادی از شاعران از دیگر شهرها در جلسه 
بود.  پس از مراسم زهره سادات کریمی درباره برگزاری این جلسه برایم این گونه 
گفت: »من پیش از این جلسه در گلبهار در چند نوبت میزبان دوستان شاعر 
بودم و جلسات خوبی شد. برای این جلسه مونا مرغوب که شاعر و از دوستان  
بنده هســتند پیشنهاد دادند در جایی بزرگ تر جلسه برگزار شود و به همین 
دلیل منزل خواهر ایشان  انتخاب شد. محمد آزرم از دوستان شاعر و خانواده 
محترمشان هم به برگزاری این برنامه کمک کردند، آن هم در حالی که ایشان 
به دلیل بیماری مشکالت خاص خودشان را دارند، اما در کنار ما بودند تا هر چه 
بهتر این برنامه برگزار شود«.  مسئله مهم دیگر در این جلسه حضور استادان 
پیشکسوت در کنار شاعران جوان بود. این همراهی موجب اتفاق های خوبی در 
شعر خواهد شد . همراهی این دو طیف در جلسات شعر به شرط استمرار، هم 
می تواند موجب پیشرفت و ارتقای شعر شاعران جوان شود و هم در حیطه شعر 

معاصر جریان سازی کند. 

 ادب و هنر/ جواد شیخ االسالمی   اگر نهادهای 
مختلف فرهنگی کشــور با کتــاب و کتاب خوانی 
بی مهری کنند، باز هم کتاب دوستان و کتاب یاران 
کتاب را تنها نمی گذارند و بین بچه های ایران عزیز 
و بزرگ، کتاب و محبت تقســیم می کنند. یکی از 
این کتاب یاران خانم رحیمه پرویزپور اســت که در 
روســتای »ابتر« استان سیســتان و بلوچستان به 
صورت خودجــوش فعالیت های ترویج کتاب انجام 
می دهد. این بانوی فعال و عالقه مند توانسته در این 
روســتا کتابخانه بومی و سنتی ایجاد کند و در آن 
عالوه بر تشویق مردم به کتاب خوانی به فعالیت های 
فرهنگی، هنری و آموزشی دیگری که منجر به تغییر 

سبک زندگی مردم شده، توجه کند. 
در صفحــه ادب و هنر امروز با خانم پرویزپور درباره 
انگیزه اش در ترویج کتاب و فعالیت های فرهنگی اش 

در بلوچستان به گفت وگو نشسته ایم که می خوانید.

چه شد به ترویج کتاب خوانی میان مردم 
عالقه مند شدید؟

من از تابستان 1396 به ترویج به کتاب در روستای 
خودمان، یعنی روســتای ابتر که در 20 کیلومتری 
شــرق ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان است، 
توجه کردم. ابتدا هیچ امکانات و تجهیزاتی نداشتم 
و با یک ســبد که حدود 30 کتاب درآن بود ترویج 
کتاب را بین بچه ها و بزرگ ترها شــروع کردم، اما 
وقتی متوجه شدم بچه های 6 تا 12 ساله از کتاب ها 
استقبال بیشتری می کنند، تمرکزم را بیشتر روی 
کودک و نوجوان گذاشتم. دو سه ماه با همان سبد 
کتاب پیش رفتم تا اینکه با شــورا و دهیاری روستا 
برای ساخت یک کتابخانه مشورت کردم، اما جواب 
آن ها این بود: »مکان نداریم و به لحاظ اقتصادی هم 
مقدور نیست«. به ذهنم رسید از منزل مادربزرگم 
که به رحمت خدا رفته بودند و بافت گلی و خشتی 
داشت، اســتفاده کنم. تصمیم گرفتم همین خانه 
قدیمی و سنتی را به عنوان کتابخانه استفاده کنم، 
اما حین آماده کردن خانه اشــیای قدیمی زیادی 
پیدا کردم که موجب شد کتابخانه را تبدیل به موزه 

کتابخانه کنم.
وقتی دیپلم گرفتم کتاب های زیادی داشتم. با خودم 
گفتم چه خوب اســت بچه های دیگری هم بتوانند 
از این کتاب ها اســتفاده کنند. این سرمنشأ ایجاد 
کتابخانه و کتاب یــاری من بود. اکنون در کتابخانه 
مشکل زیاد داریم؛ مهم ترین مشکل هم دسترسی 
سخت به کتاب های خوب است. اگرچه حاال به لطف 
فضای مجازی ارتباطات خوبی با بعضی نویسندگان 
داریم و توانسته ایم تعداد کتاب ها را بیشتر کنیم. به 
مرور که تعداد بچه ها زیاد می شد و من عکس هایی 
از کتابخانه را در پیج اینستاگرامم منتشر می کردم، 
خیلی ها برای کمک تمایل نشــان دادند و کتاب ها 
بیشتر شدند. اسفند 97 کتابخانه ما با اینکه خشتی 
و گلی بود و اســتانداردهای یک کتابخانه خوب را 
نداشت، در کشور به عنوان کتابخانه برگزیده انتخاب 
شد و همچنین موفقیت های دیگر. این موفقیت ها 
برای استان ما خیلی جالب بود،چون زیبایی کار ما 
این بود که از یک مکان کوچک شــروع کردیم و از 
یک روستای سنتی و با امکانات کم توانستیم به این 

موفقیت برســیم. در حال حاضر بــه صورت روزانه 
حداقل 180 نوجوان پسر و دختر به کتابخانه رجوع 

و از امکانات و خدمات اینجا استفاده می کنند.

ظاهراً کتابخانه شما تبدیل به یک مؤسسه 
بزرگ فرهنگی در روستاهای اطراف شده است؟

بله، همین طور اســت. در روزهای ابتدایی روخوانی 
بچه ها واقعاً ضعیف بود و خواندن کتاب برایشــان 
مشــکل بود، اما بــا برنامه هایی نظیــر روخوانی، 
شعرخوانی و مسابقات کتاب خوانی توانستیم به تسلط 
بچه ها به زبان فارسی کمک کنیم. همچنین در کنار 
فعالیت های مربوط به کتاب، کارهای هنری هم انجام 
می دهیم تا با اجرای برنامه های متنوع، به توانمندی 
بچه ها کمک کنیــم. همه این کارها را خودم انجام 
می دهم و موجب شده خودم هم به هنرها و کارهای 
مختلفی مثل نقاشــی، عروسک ســازی، اوریگامی 
و غیره مسلط شــوم، چون به محض احساس نیاز، 

هنرها را آموزش می بینم تا با بچه ها کار کنم.

یعنی شما همراه بچه ها هنرها را یاد گرفتید 
و پیشرفت کردید؟

بله، به خصوص نقاشــی کودک که دنیای متفاوتی 
نسبت به نقاشی معمولی دارد و باید بیشتر تمرین 
می کــردم و فکر می کنــم در ایــن زمینه خیلی 
پیشــرفت کردم. همچنین یکــی از کارهای ما در 
کتابخانه، آموزش زبان انگلیسی است، چون خودم به 
زبان انگلیسی مسلط هستم. شاید جالب باشد بدانید 
انگلیســی را به صورت خودآمــوز و فقط با مطالعه 
کتاب های مختلف یاد گرفتم. در مجموع ما همیشه 

سعی کردیم کتابخانه بدون فعالیت نباشد و همین 
کارها موجب شــده بچه ها به صــورت خودجوش 
به تمریــن و اجرای نمایش نامــه روبیاورند، حتی 
نمایش نامه را خودشان نوشتند و اجرا کردند. موضوع 
نمایش نامه ها، طنز، عالقه به تحصیل و مهارت های 

اجتماعی متناسب با نیازهای منطقه بود.

این فعالیت ها و آموزش ها چقدر در زندگی 
بچه ها تأثیر داشــته، زیرا استان سیستان و 
بلوچســتان پیچیدگی های خاص خودش را 

دارد؟
نسل نخست اعضای کتابخانه بزرگ شده اند و باید 
تصمیم های بــزرگ زندگی شــان را بگیرند. قطعاً 
فعالیت های ما روی مســیر زندگی و تصمیم های 
آن ها تأثیرگذار بوده اســت. یک مسئله مهم برای 

من عالقه مند کردن آن ها به تحصیل بود، چون در 
روستاهای بلوچستان رسم است وقتی بچه ها مقطع 
دبستان را به پایان می رسانند، ترک تحصیل می کنند 
و دخترها آماده مقدمات ازدواج می شوند. پسرها هم 
وقتی به ســوم راهنمایی می رسند به خواستگاری 
می روند. کتابخانه و محیط آموزش موجب شــده 
بچه ها بیشتر با تحصیل انس بگیرند. مهرماه امسال 
ما توانستیم پنج دختربچه را از کودک همسری نجات 
دهیم. با پدر و مــادر دخترانی که به ادامه تحصیل 
عالقه داشتند صحبت کردیم و آن ها را قانع کردیم 

بچه ها برای تشکیل زندگی خیلی کوچک هستند. 

یکــی از نکات مثبت کار شــما ارتباط با 
خانواده بچه هاست.

تجربه به من می گوید عالوه بر بچه ها باید با خانواده 
آن ها هم تعامل داشته باشیم. وقتی بچه ها به اینجا 
می آیند، کتاب می خوانند و انگیزه پیدا می کنند، اگر 
بــه خانه برگردند و خانواده آن ها را درک و حمایت 
نکنند، فعالیت های ما هیچ تأثیــری ندارد. از خود 
بچه ها مشــورت گرفتیم و آن ها پیشنهاد دادند اگر 
والدین درحال حاضر نمی توانند به کتابخانه بیایند، 
ما باید واسطه باشیم و کتاب ها را به خانه می بردند و 
آن ها را به کتاب خواندن ترغیب می کردند. با همین 
شیوه تعدادی از بچه ها پدرهایشان را کتابخوان کرده 
بودند، اما بازهم می دیدیم که هنوز خانواده ها درگیر 
آموزش نشــده اند، برای همین جلســات آموزشی 
اداره جهاد کشــاورزی را به کتابخانه انتقال دادیم. 
این جلســات زن هــا و خانواده ها را بــرای ورود به 
ســبک زندگی بهتر آموزش داد و این اتفاق موجب 

شــد ارتباط خوبی با خانواده ها پیدا کنیم و قفسه 
کتاب هایی مخصوص والدین هم ایجاد شده است. 

 چند وقت پیش خبری منتشــر شد که 
یکی از روستاهای اطراف شما در کنار خواندن 
گروهی کتاب »محله شــکرخانوم« اقدام به 
پختن آش کرده و خانواده ها را هم درگیر کار 

کرده اند. راجع به این اتفاق توضیح دهید .
»محله شکرخانوم« یک کتاب زیبا و خودمانی است 
که مخاطب را به سال های قدیمی می برد. شکرخانوم 
مرا یاد مادربزرگ خودم می اندازد که کتابخانه را در 
خانه او تأسیس کرده ایم. من احساس می کنم همه ما 
در زندگی و وجودمان یک شکرخانوم داریم. روحیه 
شــکرخانوم در کتاب »محله شکرخانوم« موجب 
می شود ما بتوانیم به زندگی بچه ها و خودمان جهت 
بدهیم. یکی از اهالی روستای ما به تازگی همسرش 
را از دست داد و ما در مراسم فوت ایشان جمع شدیم 
و در برگزاری مراسم و پختن خیرات با خانواده ایشان 
همکاری کردیم. به نوعی همه ما شــکرخانوم شده 
بودیم. با تعدادی از بچه ها بسیج شدیم تا بچه های 
این خانواده را به کتابخانه بیاوریم، برایشان نمایش 
اجرا کنیم و شیرینی و شــکالت برایشان ببریم تا 
کمی از آن غم دورشــان کنیم. در این اتفاق خوب 
مسئولیت پختن آش به عهده روستای همجوار ما و 

پختن حلوا با ما بود.

 برای توسعه کار چه امکانات و تجهیزاتی 
نیاز دارید؟

بیشتر از هر چیزی به کتاب خوب و مفید نیاز داریم. 
کتاب های آمــوزش مهارت های زندگی به خصوص 
تربیت فرزند، کتاب هایی که به موضوع های محیط 
زیست، صلح، همکاری و دوستی بپردازد، چون همه 
این ها الزمه این شرایط جغرافیایی است. من سعی 
می کنم با کتاب هایی که مفاهیم صلح و انساندوستی 
دارد به بچه ها بفهمانم که رنگ ما، پوست ما و نژاد 
ما هیچ فرقی نمی کند و نباید با هم با خودبرتربینی 
رفتار کنیم. در یک برهه ای به خاطر همین مسائل 
بچه های افغانستانی حق نداشتند از جلو کتابخانه رد 
شوند. این بچه ها حتی به خاطر اینکه توسط دیگران 
پذیرش شــوند، لباس های بلوچی می پوشــیدند و 
هویت خودشان را پنهان می کردند. با فعالیت هایی 
که حول محور کتاب انجام دادیم توانستیم تا حدودی 
بچه های افغانستانی را از غربت دربیاوریم و حاال آن ها 
می توانند مانند بچه های دیگر از کتابخانه استفاده 
کنند. فعالیت های ما در کتابخانه بسیار گسترده شده 
و هر روز ابعاد بیشــتری پیدا می کند. مثالً یکی از 
کارهای ما توجه به عروسک های بومی این منطقه 
بود که داشت فراموش می شد. برای جلوگیری از این 
مسئله به سراغ خاله مادرم که از زنان بومی همین 
منطقه است رفتم و از او خواستم اطالعاتی راجع به 
عروسک های بومی به من بدهد. با آنکه او پیر شده، 
اما توانست دو نمونه از این عروسک های بومی را برای 
من بسازد که مورد استقبال هم قرار گرفت. امیدوارم 
بتوانم در ادامه کارهایم این مســیر را با قوت ادامه 
بدهم، زیرا بچه های این منطقه لیاقت زندگی بهتر 

را دارند.
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 وقتی بچه ها، پدران خود را 
کتاب خوان می کنند

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9705373
بانک رفاه به اس��تناد سند رهنی شماره 30627 دفترخانه 78 مشهد علیه وام گیرنده آقای حمید سهرابی 
ش��رق، نام پدر: حسن، ش��ماره ملی: 0933040466، شماره شناس��نامه: 67571 اجرائیه ای تحت کالسه 
9705373 در قب��ال مبل��غ 1/090/521/276 ری��ال )یک میلیارد و نود میلیون و پانصد و بیس��ت و یک 
هزار و دویس��ت و هفتاد و ش��ش ریال( صادر نموده که پس از ابالغ اجراییه در مورخه 1397/12/08 و در 
پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می الزم االجرا و تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و 
مزایده ششدانگ پالک ثبتی 36929 )سی و شش هزار و نهصد و بیست و نه( فرعی مفروز و مجزی شده 
از 10672 )ده هزار و شش��صد و هفتاد و دو( فرعی از 182 )یکصد و هش��تاد و دو( اصلی بخش ده مشهد 
بمساحت نود و نه ممیز هفتاد و پنج مترمربع به انضمام انباری شماره 8 بمساحت 2/68 مترمربع در همکف 
به آدرس: بلوار پیروزی- خیابان پیروزی 12,81- پالک 62 طبقه چهارم شرقی، به مبلغ 5/400/000/000 

ریال )پنج میلیارد و چهارصد میلیون ریال( ارزیابی و قطعیت یافته است.
1- حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل است:

ملک با ش��ماره ثبتی فوق به مس��احت 99/75 مترمربع واقع در سمت شرقی طبقه چهارم که 2/62 دسی 
متر آن تراس مس��قف جنوبی اس��ت به قدرالس��هم از عرصه و مش��اعات و سایر مش��ترکات با حدود اربعه 
ش��ماالً در س��ه قسمت که قسمت دوم آن غربی است به طول های 2/37 )دو متر و سی و هفت سانتیمتر(، 
0/24 )بیس��ت و چهار س��انتیمتر(، 3/60 )سه متر و شصت سانتیمتر( اول دیوار و پنجره است دوم دیواری 
اس��ت س��وم دیوار و پنجره است اول تا س��وم به فضای معبر مجاور، ش��رقاً به طول 18/12 )هیجده متر و 
دوازده س��انتیمتر( دیواری است به در و انقطاع مورد تفکیک به فضای ملک مجاور. جنوباً در شش قسمت 
که قس��مت چهارم آن ش��رقی قس��مت دوم آن غربی اس��ت به طول های 0/98 )نود و هش��ت سانتیمتر(، 
0/13 )س��یزده سانتیمتر(، 2/60 )دو متر و شصت س��انتیمتر(، 0/42 )چهل و دو سانتیمتر(، 0/19 )نوزده 
س��انتیمتر(، 2/15 )دو متر و پانزده س��انتیمتر( اول و دوم دیواری است سوم دیوار و پنجره است چهارم و 
پنجم دیواری اس��ت شش��م نیم دیوار جلوی بالکن اول تا شش��م به فضای حیاط مشاعی. غرباً در چهارده 
قسمت که قسمتهای چهارم، ششم و نهم آن شمالی و قسمتهای دوم، یازدهم و سیزدهم آن جنوبی است 
به طول های 1/22 )یک متر و بیس��ت و دو س��انتیمتر( و 0/72 )هفتاد و دو س��انتیمتر(، 2/80 )دو متر و 
هش��تاد س��انتیمتر(، 1/53 )یک متر و پنجاه و س��ه سانتیمتر(، 3/11 )س��ه متر و یازده سانتیمتر(، 0/53 
)پنجاه و سه سانتیمتر(، 4/21 )چهار متر و بیست و یک سانتیمتر( 0/17 )هفده سانتیمتر(، 0/26 )بیست 
و ش��ش س��انتیمتر(، 1/35 )یک متر و سی و پنج سانتیمتر(، 1/01 )یک متر و یک سانتیمتر(، 1/55 )یک 
متر و پنجاه و پنج سانتیمتر(، 0/62 )شصت و دو سانتیمتر(، 4/33 )چهار متر و سی و سه سانتیمتر( اول 
دیواری اس��ت مشترک دوم دیوار و پنجره است س��وم تا پنجم دیواری است مشترک ششم تا نهم دیواری 
اس��ت دهم درب و دیواری است یازدهم تا س��یزدهم دیواری است چهاردهم دیواری است مشترک. اول تا 
پنجم به آپارتمان مسکونی قطعه 7، ششم و هفتم به راه پله مشاعی، هشتم تا یازدهم به ورودی، دوازدهم 
و س��یزدهم به آسانس��ور، چهاردهم به آپارتمان مسکونی قطعه 7، سقف با کف پشت بام مشاعی، اشتراکی 
اس��ت. کف با سقف طبقه 3 اش��تراکی اس��ت. همچنین حدود اجمالی انباری به مساحت 2/68 عبارتست 
از: ش��ماالً بطول )1/29( یک متر و بیس��ت و نه سانتیمتر، درب و دیوار است به حیاط مشاعی شرقاً: بطول 
)2/08( دو متر و هش��ت سانتیمتر، دیواریست به حیاط مش��اعی جنوباً: بطول )1/29( یک متر و بیست و 
نه سانتیمتر، دیوار به دیوار است، به ملک مجاور غرباً: بطول )2/08( دو متر و هشت سانتیمتر، دیواریست 
مش��ترک، به انباری مسکونی قطعه 7. همچنین مشخصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش کارشناس 

در روز ارزیابی به این شرح می باشد:
با موضوع ارزیابی ارزش ششدانگ آپارتمان مسکونی به پالک ثبتی 36929 از 182 اصلی مفروز و مجزی 
شده از 10672 بخش 10 مشهد به آدرس: مشهد- بلوار پیروزی- خیابان پیروزی 12,81، پالک 62، واحد 
طبقه چهارم شرقی به مساحت 99/75 مترمربع، که مقدار 2/62 مترمربع آن تراس مسقف میباشد تطبیق 

ملک با حدود به عمل آمد. مشخصات اجمالی عبارتند از:
- دارای سرویس آسانسور و راه پله، پارکینگ و حیاط مشاع در همکف

- مجتمع دارای 8 واحد در 4 طبقه روی همکف
- دارای 2 خواب، هال و آش��پزخانه، س��رویس بهداش��تی و حمام و امتیاز انش��عابات آب، برق، گاز و تلفن 

و انباری
- سیس��تم س��رمایش کولر آبی، گرمایش پکیج گازی، کف عمومی، آش��پزخانه س��رامیک و اتاقها موکت، 
دیوارهای هال کاغذ دیواری و اتاقها رنگ، سرویس��ها کاش��ی و سرامیک، سقفها سفیدکاری ساده در اتاقها 
و با گچکاری س��اده در هال، کابینت MDF و... ملک مذکور برابر گزارش مأمور در روز ارزیابی در تصرف 

مستأجر می باشد.
مل��ک موصوف برابرنام��ه ش��ماره 139885606272009364- 98/11/05 دفتر امالک بازداش��تی فاقد 

بازداشتی می باشد.
مزایده شش��دانگ پالک ثبتی فوق در قبال مبلغ 5/400/000/000 ریال )پنج میلیارد و چهارصد میلیون 
ریال( در روز دوش��نبه 98/12/05 از ساعت 9 الی 12 در محل شعبه اول اجرای ثبت مشهد واقع در نبش 
پاسداران 3/1 شعبه اول اجرای اسناد رسمی مشهد از طریق مزایده نقداً به فروش می رسد و مزایده از مبلغ 
ارزیابی شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد. تمام بدهی های مربوط 
به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا اشتراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است. ضمناً چنانچه روز 
مزایده با تعطیلی مصادف گردد روز بعد در همان ساعت و محل مقرر برگزار خواهد شد و هزینه های قانونی 

نیم عشر و حق مزایده و سایر نقداً طبق مقررات وصول خواهد شد. آ- 9813839
اداره اجرای ثبت مشهد

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع م��اده 3 قانون و م��اده 13 آئی��ن نامه قان��ون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبت��ی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد س��ند برابر رای صادره ذیل رس��می   1398/10/30 � 139860308001004061 � 
139860308001004062 � 1398/10/30 و 139860308001004063 � 1398/10/30 هی��ات اول/

دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد کالته درویش��ی فرزند علی 
بش��ماره شناس��نامه 2 و شماره ملی 0652841821 نسبت به 1 � شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مس��احت 175/33 مت��ر مربع بپالک 29 فرعی 555 � اصلی بخ��ش 2 بیرجند از محل مالکیت علی اصغر 
کالته درویش��ی 2 � ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 461/75 متر مربع بپالک 31 فرعی از 
555 � اصلی بخش 2بیرجند از محل مالکیت علی اصغر کالته درویش��ی  3 � شش��دانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مس��احت 342/7 متر مربع بپالک 32 فرعی از 555 � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت 

علی اصغر کالته درویشی 

محرزگردی��ده اس��ت . لذا به منظور اط��الع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9813911
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/11/12                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :27 /1398/11
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139860308001004044 � 1398/1/30 هیات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد حس��ین عباسی شهرستانک فرزند 
محمد بش��ماره شناس��نامه  13 صادره از خوسف ش��ماره ملی 0652022820  نسبت به شش دانگ یک 
باب منزل  به مس��احت 147/42 متر مربع  قس��متی از پالک 653 فرعی از 247 � اصلی بخش 2 بیرجند 
از مح��ل مالکی��ت امیر علم خزیمه محرزگردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عم��وم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ-9813942
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/11/12                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :28 /1398/11
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139860308001004042 � 1398/10/30 هیات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد علی کفاش��ی مقدم  فرزند محمد  
بش��ماره شناس��نامه  51 و شماره ملی 0652921795  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
269/4 متر مربع قسمتی از پالک 4343 فرعی از 1554 � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت محمد 
کفائی و علیجان کوره گری محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
م��ی توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به م��دت دوماه اعتراض خود رابه 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
آ-9813943

تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/11/12                          
تاریخ انتشار نوبت دوم  :28 /1398/11

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139860308001004041 � 1398/10/30 هیات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای یاس��ر بنی اس��دی فرزند محمدحس��ین 
بش��ماره شناسنامه  66 صادره از بیرجند و ش��ماره ملی 0653309473 نسبت به ششدانگ یکباب منزل  
به مس��احت 113/48 متر مربع قس��متی از پالک 1396� اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت س��هراب 
سپندیده محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9813944
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/11/12                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :27 /1398/11
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اینکه آقای مصطفی ش��یخ جامی استادی شناسنامه شماره 0740312391 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 4/980306ح از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ش��مس الدین شیخ جامی استادی به شناسنامه 1532 در تاریخ 1396/8/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  صبور زنده فیلی اس��تادی فرزند خواجه حس��ین به ش ملی 0749659211 متولد 1338/1/1 همسر 

متوفی 
2- احسان شیخ جامی استادی به ش ملی 0740061003 متولد 1369/1/1 فرزند متوفی

3- فاطمه شیخ جامی استادی به ش ملی 0749929952 متولد 1365/1/1 فرزند متوفی
4- معین الدین شیخ جامی استادی به ش ملی 0749813628 متولد 1366/9/13 فرزند متوفی

5- محمدامین شیخ جامی استادی به ش ملی 0740222457 متولد 1372/11/26 فرزند متوفی
6- فروزان شیخ جامی استادی به ش ملی 0748899189 متولد 1360/8/20 فرزند متوفی

7- مصطفی شیخ جامی استادی به ش ملی 0740312391 متولد 1375/7/28 فرزند متوفی
8- سعادت شیخ جامی استادی به ش ملی 0749929944 متولد 1363/3/1 فرزند متوفی

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت 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 نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. آ-9813902   تاریخ انتشار : 1398/11/10 
حسن رضائی منفرد / قاضی شورا شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

آگهی قانون 3
در اج��رای آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبت��ی و اراضی و 
س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مصوب 90/9/20 امالک واح��د ثبتی تربت جام به ش��رح ذیل آگهی 

می گردد.
1- براب��ر رأی ش��ماره 139860306007001259- 98/11/02 تصرف��ات مالکان��ه و بالمع��ارض ایمان 
هداوندخانی نس��بت به ش��ش دانگ یک باب س��اختمان به مس��احت 157 مترمربع پالک 15- فرعی از 
1058- اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه از محل مالکیت 

رسمی آقای/خانم احمدرضا آقا محمدی محرز گردیده است.
2- برابر رأی ش��ماره 139860306007001258- 98/11/2 تصرفات مالکانه و بالمعارض محمد رضوانی 
مروی نسبت به شش دانگ یک باب منزل به مساحت 169/10 مترمربع پالک 25- فرعی )همان باقیمانده 
یکفرعی( از 912- اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه از 

محل مالکیت رسمی آقای/خانم ها مریم و لطیفه شمس الدین احمدی محرز گردیده است.
3- برابر رأی ش��ماره 139860306007001257- 98/11/2 تصرف��ات مالکانه و بالمعارض عبدالرحمان 
جامی االحمدی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 191 دارای 10 متر اعیان مترمربع 
پالک – فرعی از 929- اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه 

از محل مالکیت رسمی آقای/خانم خواجه محمد جامی االحمدی محرز گردیده است.
4- برابر رأی شماره 139860306007001383- 98/11/3 تصرفات مالکانه و بالمعارض رحیم شیرخانی 
نس��بت به 6 ش��ش دانگ یک باب انباری به مساحت 55/5 مترمربع پالک 12- فرعی از 874- اصلی واقع 
در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه از محل مالکیت رسمی آقای/خانم 

حسین غول فیل اللهی محرز گردیده است.
5- برابر رأی ش��ماره 139860306007001384- 98/11/3 تصرفات مالکانه و بالمعارض بارانا مرادی به 
والیت پدرش احمد مرادی نسبت به 6 شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 142/80 مترمربع پالک 
11- فرعی از 874- اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه از 

محل مالکیت رسمی آقای/خانم حسین غول فیل الهی محرز گردیده است.
6- برابر رأی ش��ماره 139860306007001388- 98/11/3 تصرف��ات مالکانه و بالمعارض حامد دوامی 
احمدی نسبت به 6 شش دانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 122 مترمربع پالک- 2418 فرعی 
از 3- اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مشهد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه از محل مالکیت 

رسمی آقای/خانم احمد امجدی علی خواجه محرز گردیده است.
7- براب��ر رأی ش��ماره 139860306007001398- 98/11/3 تصرف��ات مالکان��ه و بالمعارض رحمت اله 
س��لیمانی نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان به مس��احت 110/40 مترمربع پالک 2800- فرعی از 
166- اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه از محل مالکیت 

رسمی آقای/خانم فریده دادگر محرز گردیده است.
8- براب��ر رأی ش��ماره 139860306007001390- 98/11/3 تصرف��ات مالکان��ه و بالمعارض محمدرضا 
میرفند نس��بت به ش��ش دانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 122 مترمربع پالک 2418- فرعی 
از 3- اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مشهد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه از محل مالکیت 

رسمی آقای/خانم احمد امجدی علی خواجه محرز گردیده است.
9- برابر رأی ش��ماره 139860306007001394- 98/11/3 تصرفات مالکان��ه و بالمعارض نادر امیریان 
نس��بت به ش��ش دانگ یک باب مغازه و گاراژ به مس��احت 507/5 مترمربع پالک 6868- فرعی از 3284 
فرعی از 166- اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه از محل 

مالکیت رسمی آقای/خانم نادر امیریان محرز گردیده است.
10- برابر رأی ش��ماره 1 تصرفات مالکانه و بالمعارض نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
مترمربع پالک - فرعی از - اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد خریداری مع اواسطه/ بدون 

واسطه از محل مالکیت رسمی آقای/خانم    محرز گردیده است.
11- براب��ر رأی ش��ماره 139860306007001395- 1398/11/3 تصرف��ات مالکانه و بالمعارض فرحناز 
مظلوم نس��بت به شش دانگ یک باب منزل به مس��احت 105/95 مترمربع پالک - فرعی از -972 اصلی 
واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه از محل مالکیت رسمی آقای/

خانم محمدرضا درویشی ابدال آبادی محرز گردیده است.
12- برابر رأی شماره 139860306007001396- 98/11/3 تصرفات مالکانه و بالمعارض علیجان بهرامی 
نس��بت به ش��ش دانگ یک باب ساختمان به مس��احت 360 مترمربع پالک 4- فرعی از 3- اصلی واقع در 
خراس��ان رضوی بخش 13 مشهد خریداری مع اواسطه/ بدون واس��طه از محل مالکیت رسمی آقای/خانم 

جلیل کریمی تیموری محرز گردیده است.
13- برابر رأی شماره 139860306007001723- 1398/11/6 تصرفات مالکانه و بالمعارض غالم محمد 
پندی نس��بت به نس��بت به قس��متی از 7 قطعه زمین مزروعی به میزان سه س��اعت از مدار 20 سهم )هر 
س��هم 24 س��اعت( از پالک های 136 فرعی الی 138 فرعی و 140 فرعی الی 143 فرعی از ش��ش دانگ 
پالک - فرعی از 111- اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه 

از محل مالکیت رسمی آقای/خانم رمضان رمضانی محرز گردیده است.
14- براب��ر رأی ش��ماره 139860306007000920- 98/10/24 تصرف��ات مالکان��ه و بالمعارض رحمت 
همتی تلخک نس��بت به ش��ش دانگ یک باب منزل به مساحت 231/45 مترمربع پالک - فرعی از 173 و 
174 اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه از محل مالکیت 

رسمی آقای/خانم محمد عمر و محسن و جمشید هر سه دوستخواه احمدی محرز گردیده است.
15- برابر رأی شماره 139860306007001735- 98/11/6 تصرفات مالکانه و بالمعارض براتعلی صفری 
جامی نس��بت به ش��ش دانگ یک باب ساختمان به مس��احت 168/8 مترمربع پالک یک- فرعی از 914- 
اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه از محل مالکیت رسمی 

آقای/خانم مختار اسماعیل احمدی محرز گردیده است.
16- برابر رأی ش��ماره 139860306007001736- 98/11/6 تصرفات مالکانه و بالمعارض زهران میران 
س��ربزی نس��بت به شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 90/61 مترمربع پالک 6- فرعی از 3- اصلی 

واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه از محل مالکیت رسمی آقای/
خانم محمدخان کریمی تیموری محرز گردیده است.

17- براب��ر رأی ش��ماره 139860306007001737- 98/11/6 تصرف��ات مالکان��ه و بالمعارض غالمعلی 
عباس��ی آخوند صاحبدادی نس��بت به ش��ش دانگ یک باب ساختمان به مس��احت 87/7 مترمربع پالک 
8- فرعی از 1210- اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه از 

محل مالکیت رسمی آقای/خانم رحمانقلی نکوئی مروی لنگری محرز گردیده است.
لذا به موجب ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی 
و کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم 
و رس��ید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدام��ات ثب��ت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعت��راض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت بصدور 
س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت. آ-9813909  م 

الف : 98/255
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/28

رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام- سیدمجتبی جوادزاده

آگهی فقدان سند مالکیت
نظریه اینکه آقای محمدرضا بابائی فرزندبابا  به ش ش 3049به اس��تناد دوبرگ استش��هادیه گواهی شده 
توس��ط دفتر اسناد رسمی شماره 38 ش��یروان منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سندمالکیت المثنی 
نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی اند که س��ند مالکیت  شش��دانگ یکباب کارگاه بشماره  پالک 
544فرعی ازیک اصلی  واقع در قطعه دو شیروان بخش 5قوچان به آدرس جاده شیرکوه مقابل تاالرگلستان 
که  متعلق به ایش��ان  می باش��د بعلت  نامعلومی   مفقود ش��ده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده 
که سند مالکیت آن بشماره چاپی 746244 ذیل دفتر142 صفحه 450وشماره ثبت 24517 بنام نامبرده 
صادروتسلیم گردیده است لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120آئیننامه قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهی ومتذکر میگردد  هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سندمالکیت 
نزد خود می باش��د بایستی ظرف 10روز ازتاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت 
یا سندمعامله رسمی به این اداره تسلیم نمائیدبدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر یا 
وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وتسلیم 

آن به متقاضی اقدام خواهد شد.آ-9813882
تاریخ انتشار:98/11/12

صمد ابراهیم زاده
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اس��ناد عادی یا 
رس��می آنان در هیات مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک شیروان رس��یدگی و تایید قرار گرفته جهت 
اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتش��ار و محلی( بش��رح ذیل 

آگهی می گردد.
1-کالس��ه پرونده 307-98 آقای پرویززمانی  فرزند محمدعلی در شش��دانگ یک باب منزل به مس��احت 
152/65 متر مربع قس��متی از پالک ش��ماره 426 فرعی ازیک اصلی سه یک آب خریداری از مالک رسمی 

آقای محمد عیسی عربخانی نوبهار
2-کالس��ه پرونده 378-98 آقای اصغر دولت آبادی فرزند علی  در شش��دانگ یک باب منزل مسکونی به  
مس��احت143/69 متر مربع تمامی  پالک یک فرعی از891  اصلی  خریداری از مالک رس��می آقای علی 

اکبر احمدی خبار
3-کالس��ه پرون��ده 022-98  آقای رمضان محمدی برزلی  فرزند حس��ین  در شش��دانگ یک باب منزل 
مس��کونی به مساحت 299/50 متر مربع قسمتی از پالک  1609فرعی از2 اصلی مزرعه حصارخریداری از 

مالک رسمی ازذیل تمامی مالکیت مشاعی متقاضی 
4-کالس��ه پرون��ده 106-95  آقای احمدرض��ا قلی زاده زارع فرزندحیدرقلی در شش��دانگ یک باب منزل 
مس��کونی به مساحت 205/10 مترمربع قسمتی از پالک  106فرعی از13اصلی باغات وحومه خریداری از 

مالک رسمی آقای محمد ابراهیم ساجدی 
5-کالس��ه پرون��ده 175-98  خان��م زهراافش��ان فرزند مرادعلی در شش��دانگ یک ب��اب انبار محصوالت 
کش��اورزی به مساحت 500 مترمربع قس��متی ازپالک1  اصلی مزرعه  پیرشهید خریداری ازمالک رسمی 

آقای نوروزمحمدسعادتمند
6-کالس��ه پرونده229-98آقای مهراب رش��یدی فرزند محمدعلی درششدانگ یک باب منزل مسکونی به 
مس��احت  130/13مترمربع قس��متی از پالک 1640فرعی از189فرعی از13اصلی باغات وحومه خریداری 

ازمالک رسمی آقای محمدعلی رشیدی 
7-کالسه پرونده 361-98آقای محمداصغریان شیروان فرزند رمضان درششدانگ یکباب منزل مسکونی به 

مساحت 68/50مترمربع قسمتی ازپالک3370فرعی از11اصلی خریداری ازمالک رسمی از مالکیت 
8-کالسه پرونده 280-98آقای سیدعلی موسوی فرزند سید یوسف درششدانگ یکباب منزل مسکونی به 

مساحت 171/65مترمربع  قسمتی ازپالک 1309اصلی خریداری ازمالک رسمی آقای برات جعفرپور
   به این وس��یله به فروش��ندگان و مالکین مش��اعی و اش��خاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد 
چنانچه اعتراضی دارند باید از انتش��ار آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره 
ثب��ت محل تحوی��ل دهند. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واص��ل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ-9813883
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/12

تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/11/27
صمد ابراهیم زاده

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان
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