
رفتن به شناسایی
تصاویــر مربوط به حضــور رهبر انقالب 
در جبهه هــای جنگ را خیلی دیده اید و 
درباره اش مطلب هم خیلی خوانده اید. اما 
خواندن ایــن توییت و دیدن یک عکس 
قدیمی شــاید خالی از لطف نباشد. یک 
کاربر فضای مجازی در توییتر نوشــت: 
»جنگ که آغاز شد، آقا لباس رزم به تن 
کردند و بالفاصله خود را به خوزســتان رساندند تا در کنار مدافعان و مردم 
جنگ زده باشــند. حتی یک شــب همراه با چمران به شناسایی و جنگ با 
تانک ها رفتند. تا زمانی که امام، ایشــان را از حضور در جبهه ها منع نکرده 

بودند، در صحنه ها و خطوط مقدم حضور داشتند«.

سخنگو در پشت صحنه
صفحه اینستاگرامی سخنگوی شورای نگهبان 
درباره بازدید »کدخدایی« از مرکز نوآوری و 
شــتاب دهی »رایمون مدیا« و پشت صحنه 
ســریال» دادستان« نوشت: »در این بازدید، 
مسعود ده نمکی، کارگردان و محمد خزاعی، 
تهیه کننده سریال دادستان به تشریح جریان 
داستان و موضوعات این مجموعه تلویزیونی 
پرداختند و بخش هایی از جلوه های ویژه این سریال ضبط و تولید شد... سید مهدی 
جوادی، مدیر مرکز رایمون مدیا نیز ضمن تشریح خدمات و تولیدات این مجموعه 
در حوزه انیمیشن، بازی و جلوه های ویژه دیجیتال، به ظرفیت ها و نیازمندی های 

تولید محتوای دیجیتال در فضای رسانه ای کشور اشاره کرد...«.

خواب آنالین
دانشــجویان و دانش آموزان از زمان شروع 
کالس های مجازی اعتراض خود را به نحوه 
برگــزاری و تدریس اســتادان آغاز کرده و 
هنوز هم به اعتراض ادامه می دهند. سیستم 
ناکارآمد آنالین در برخی دانشگاه ها، قطع 
و وصل صدای استاد از جمله اعتراض های 
دانشجویان اســت اما در کنار این ها گویا 
بیشتر توییت هایی که دانشجویان در فضای مجازی به اشتراک گذاشته اند درباره 
خوابیدن در کالس های مجازی است. مثل اینکه خوابیدن در کالس های مجازی 
راحت تر از کالس های حضوری است. یکی دو مورد را بخوانید: »خوبی کالس های 
مجازی اینه که فهمیدم در بین استادها، با صدای استاد فیزیک بهتر خوابم میبره... 

ما سر کالس حضوری هم می خوابیدیم، مجازی که جای خود داره...«. 

مخلص معلم ها 
چنــد روز پیش که وزیــر ارتباطات، در 
صفحه شــخصی خود از اختصاص بسته  
هدیه 120 گیگی اینترنت به اساتید برای 
آموزش مجازی خبر داد، چون پیشــتر 
از آن از بســته اینترنت 20 گیگی برای 
معلمان گفته بود، کاربران شــبکه های 
اجتماعی شــاکی شــدند که چرا میان 
استادان دانشگاه و معلمان مدارس تبعیض قائل می شود. وزیر هم در توییت 
بعدی اش به این مسئله پاســخ داد و نوشت: »... بنابر اعالم وزارت آموزش و 
پرورش، معلمان و دانش آموزان هر چقدر از شاد استفاده کنند رایگان است... 

تفاوت به این دلیل است... مخلص خانم  و آقا معلم ها هستم«.

 قدس زندگی کارگردان، بازیگر، نویســنده و خالصه 
شخصیت هنری ای نیست که تا کنون از زیر تیغ تیز انتقاد 
فراستی در رفته باشد؛ اصالً نام فراستی انگار گره خورده 
اســت به انتقادهای کوبنده از چهره های شاخص هنری. 
آقای منتقد بارها روبه روی دوربین تلویزیون نشســته و 
بــا لحنی که زیاد هم به مــذاق اهالی دنیای هنر خوش 
نمی آید، مدعی شده فیلم مورد نظر »در نیامده« است! اما 
همان طور که قدیمی ها گفته اند، گهی پشت به زین است و 
گهی زین به پشت! پس البد نباید زیاد متعجب باشیم که 
کاربران فضای مجازی پس از انتشار فیلم  شاهنامه خوانی 
مسعود فراستی، شــروع به هشتگ سازی علیه او کرده و 

حسابی از خجالتش در آمده اند.

همه چیز از »کتاب باز« شروع شد#
ماجرا از جایی آغاز شــد که فراستی برای چندمین بار به 
عنوان میهمان روی صندلی برنامه »کتاب باز« نشســت. 
برنامه ای که این روزها حسابی خودش را در دل مخاطبان 
کتاب دوست جا کرده اســت. »سروش صحت« که پس 
از مدت ها با »کتاب باز« به تلویزیون بازگشته، توانسته با 
دعــوت از چهره های متفاوت و طراحی آیتم های جذاب، 
برنامه اش را به یکی از موفق ترین برنامه های صداوســیما 

تبدیل کند.
کتاب باز معمــوالً به قدری جذاب اســت که پس از هر 
برنامــه، بریده های کوتــاه آن در میــان کاربران فضای 
مجازی دســت به دست می شــود. دو روز پیش هم به 
سبک و ســیاق همیشــگی، پس از حضور فراستی در 
این برنامه، کاربران شروع به بازنشر قسمت های مختلف 
برنامه در فضای مجازی کردند. یکی از بریده های برنامه 
کتاب باز اما بیشتر از دیگر قسمت ها مورد توجه کاربران 
فضای مجازی قرار گرفت. در این کلیپ کوتاه، فراســتی 
مشغول شاهنامه خوانی است اما در قسمت هایی از خوانِش 

شاهنامه، دچار اشتباه های وحشتناکی می شود.

ما مقوایی ها!#
اگرچه نظم تقریباً ســنگین شــاهنامه موجب می شود 
خیلی هایمان موقع خوانِش آن دچار اشتباه شویم اما این 
اشتباه ها از کسی که دائم هنرمندان را به کم سوادی متهم 
می کند، قطعاً خوراک کاربران فضای مجازی و منتقدان 

فراستی است!
این بار هم مانند همیشــه واکنش فعاالن فضای مجازی 
همراه با طنز و طعنه و تمسخر بود. به خصوص آن بخش 
از خواندن فراســتی مورد توجه قرار گرفت که در مصرع 
»گلوی سیاوش به خنجر برید« او کلمه برید را با کسره 
خواند. کاربری نوشــت: »پس »گلوی سیاوش به خنجر 
برید« بِرید درسته آقای  فراستی؟ ما مقوایی ها تا حاال بُرید 

می خوندیم«.
کاربر دیگری هم نوشته است:»شاهنامه خوانی فراستی در 
نیامده است! شما که همه رو بی سواد می دونی بهتر نیست 
حداقل برای حفظ ظاهر هم که شده قبل از برنامه یه دور 
اون قسمت هایی که باید رو آنتن بخونی رو تمرین کنی؟«

بدون غرض ورزی#
بسیاری از واکنش های فضای مجازی به شاهنامه خوانی 
فراستی به نوعی تسویه حســاب شخصی بابت نقدهای 
کوبنــده اش به آثار و چهره هــای مختلف هنری به نظر 

می رسد.
در این میان اما یادداشتی که »جواد رنجبر درخشی لر« 
یکی از شــاهنامه پژوهان معروف بــرای خبرگزاری ایبنا 
نوشته است، به عنوان یک نقد منصفانه و بدون غرض ورزی 
بازخورد زیادی در فضای مجازی داشته است؛ به طوری 
که این یادداشت از روز گذشته در بسیاری از صفحه های 

پرمخاطب فضای مجازی هم بازنشر شده است. 
جواد رنجبر درخشی لر در این یادداشت، اشتباه های این 
منتقد جنجالی در قرائت شــعر فردوسی را برمی شمارد. 
رنجبر معتقد اســت فراستی حتی یک بار هم شاهنامه را 
نخوانده چرا که اگر فقط یک بار این قسمت را خوانده بود، 

امکان نداشت چنین اشتباهی انجام دهد!

چرا فراستی را دعوت کردید؟#
رنجبر در بخشــی از یادداشتش نوشــته است: »روایت 
فراستی وقتی عجیب و خنده دار می شود که او بیت ها را 
می خواند. فراستی نشان می دهد هرگز شاهنامه را به دست 
نگرفته. چه، یک بار خواندن این بیت ها که واژگان دشوار 

هم ندارد، آدم را برای خواندن درست آماده می کند«.
این شاهنامه پژوه ادامه داد: »البته باید گفت غلط خواندن 
یک متن کهن دشــوار، همانند شــاهنامه عیب بزرگی 
نیست و حتی برخی از استادان  تراز اول شاهنامه شناس 
هم ممکن اســت بیتی را غلط بخوانند. اما این همه غلط 
آشکار در ساده ترین واژه ها این سؤال را پیش می آورد که 
چرا فراســتی برای روایتی از شاهنامه دعوت شده است؟ 
او که قادر به خواندن یک  ترکیب اضافی ســاده نیست. 

اگر یک فرد آشــنا به شاهنامه داستان را می خواند فراز و 
فرودهای زیبای آن را به مخاطب برنامه می نمایاند. یکی 
از زیباترین صحنه های این داستان، در سطح شاهکارها، 
خودداری رخش از رفتن به ســوی چاه است که در بین 
غلط خوانی های فراستی گم شــده است و بعید می دانم 
کســی با شــنیدن این نوع خوانش  ترغیب شود سراغ 
شــاهنامه و این داســتان برود و خــودش این بخش را 

بخواند«.

با ژست عالمه دهری!#
نویسنده این مقاله پس از برشمردن اشتباه های فراستی 
در خوانش ابیات، به معروف ترین و پرواکنش ترین اشتباه 
او پرداخت و نوشت: »اما شاهکار غلط خوانی در این بیت 
اســت: گلوی ســیاوش به خنجر برید / گروی زره چون 

زمانش رسید«.
جواد رنجبر درخشــی لر ادامه داد: »برید به ضم ب، فعل 
ماضی از مصدر بریدن است. فراستی آن را برید )به کسر 
ب( خواند که در اینجا بی معنی اســت و شــاید معنایی 
عوامانــه و توهین آمیز را تداعی کند. گروی زره، نام قاتل 
سیاوش، را هم که به پیش گ است با فتحه خواند، نشانه 

عدم آشنایی مطلق با شاهنامه و شخصیت های آن«.
این شــاهنامه پژوه در پایان با توجه به ســابقه نقدهای 
فراستی می نویسد: »آقای فراستی که با یک ژست عالمه 
دهری آثار سینمایی ایران را تحقیر می کند و گاه درباره 
آثار جاویدان سینمای ایران نگاه خشن و تحقیرکننده ای 
دارد و مدعی است فیلم ها را ندیده نقد می کند،  ای کاش 
شاهنامه را نخوانده برای دیگران تعریف نمی کرد. این همه 
شاهنامه شناس و شــاهنامه پژوه وجود دارد که می توانند 
درباره این شاهکار بزرگ بشری حرف های عالمانه و دقیق 

بزنند«.

ایستاده در غبار
رقیه توسلی: هر روز که یک روز عادی نیست. سربه راه بروم پشت لپ تاپ 
و ســاعت ها در باب مسئله ای تحقیق و تایپ کنم. یک روزهایی هم می شود 
مثل امروز. نافرم و غیرمعمولی. که هی آویزان می شوم به سوژه ای و دو خطی 
می نویسم و بعد بی اراده پاکش می کنم... که خبری از تصمیم نهایی نیست؛ 

سردرگم فقط البه الی موضوعات پرسه می زنم.
+ چارچرخی توی بزرگراه می افتد به قِر و لجبازی اش گل می کند. قلق ملقی 
هم اگر دارد بنده خدا راننده بانو از آن سر درنمی آورد. ملت جمع شده اند اُتول 

خاموش شده را هدایت کنند کنار جاده. 
میلم می کشد و نمی کشد بنویسمش!

+ فیلم »بُهت« را می بینم و غرق قصه ای خاص می شوم. دستم را می رسانم به 
کیبورد و پس می گیرمش از حروف. جمله بندی ام نمی آید. به جایش به زنان 
و مردانی فکر می کنم که دوروبرم مثل آتنا و لیال و همسرانشان، سرگشته و 

متحیر و مات زندگی اند.
+ کودک جناب همکار را توی اینســتا می خوانم که در گیرودار دیالیز، حاال 
مبتال به کرونا شده است. کودک هشت ساله باسوادی که وقتی شعر می خواند 
و حــرف می زند انگار بهار و تابســتان و پاییز راه می افتند پیش چشــمانت. 
همان قدر آراسته و روشن. همان قدر سرمستانه. می خواهم داستان رضای عزیز 
را کلمه کلمه تایپ کنم که یکهو سایه پدر و مادرش سر می رسد روی دیوار 
روبه رو. یاد دلگویه های کتبی و یاد نگاه های منتظرشان می افتم که روی زمین 

مانده هنوز.
پشیمان می شوم. 

روی کلید اینتر فشار می دهم و سه خط سیاهه از صفحه محو می شوند.
دعایش می کنم.

+ آمارها را پی می گیرم. کرونای سیری ناپذیر همچنان می تازد. همه استان ها 
زرشکی است و قرمز آلبالویی را رد کرده. صورت عزیزان درگیر و از دست رفته 

تداعی می شود در سرم و نوشتنم می گیرد.
تا می نویســم سالم زن دایی جان، پسردایی جان و رفیق جان! راه نفسم بند 

می آید و بغض چنگک می کشد بر قلبم.
دست برمی دارم از ثبت احساسات و فاتحه می فرستم.

+ قیمت طال، پراید، دالر، ماســت، تخم مرغ و... را می شــنوم. نمی خواهم باز 
خودم را بزنم به کری، به کوری. دستم تیر می کشد اما بی محلی اش می کنم و 

انگشتانم را پخش می کنم روی حرف ها. 
می نویسم؛ کمک... 

نمی دانم چه به سرم می آید که به جای نوشتن فقط می گریم. زارزار. شاید به 
این خاطر که صداها بُردشان دیگر زیاد نیست!

کمک را محترمانه پاک می کنم.
هر روز که یک روز ساده عادی نیست. سر سه سوژه دیگر را هم به همین طریق 
می بُرم و پا می شوم از پشت میز کار. دلم دمنوش آویشن ضد کووید می خواهد 
و دعای ماه صفر را. دلم قرائت »یا ُمْحِسُن یا ُمْجِمُل یا ُمْنِعُم یا ُمْفِضُل یا ال اِلَه 

ااِلّ اَنَْت« می خواهد.
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 نوازی: از عملکرد شهرخودرو راضی هستیم! 

می توانستیم گل های بیشتری بخوریم و برگردیم

آن دو نفر

فؤاد آگاه: ســردار رحیم صفوی که دو روز پیش در نشست واکاوی عملیات 
شکســت حصر آبادان صحبت کرد، نخستین نفری نیست که درباره سانحه 
هواپیمای ســی 130 حامل فرماندهــان ارتش و ســپاه در7 مهر 1360 با 
قاطعیت می گوید: »هواپیما دستکاری شده بود«. پیشتر از این اگرچه حدس 
و گمان هایی درباره احتمال خرابکاری مطرح شده بود اما یا به دالیل امنیتی 
یا به دلیل نبود مستندات کافی، کسی با صراحت و یقین از خرابکاری حرفی 
نزده بود. البته به جز خلبان هواپیمای سانحه دیده »علی صولتی« که آخرین 
بار فکر کنم سه سال پیش در مصاحبه ای، برای چندمین بار و خیلی مفصل 
از ماجرای سقوط هواپیمایی گفت که هنوز هم کارشناسان می گویند محال 
است هر چهار موتور آن یکباره از کار بیفتد. بخش هایی از سخنان کاپیتان علی 

صولتی را بخوانید که در واقع سخنان سردار رحیم صفوی را تأیید می کند.
»... در حــال انجام کارهای فرود بودیم که صــدای انفجار مهیبی، مانند 
جرقه هــای  ولتاژ باال، از ســمت راســت هواپیما همه ما را شــوکه کرد. 
همزمان، برق هواپیما، سیســتم موتور و همــه متعلقات آن از کار افتاد... 
لحظه اصابت درســت در ارتفاع 4هزار و 220 پا بود. اصابت کردیم و من 
برای یک لحظه  متوجه نشــدم چه اتفاقی افتــاد... وقتی به خودم آمدم 
دیدم از سمت چپ هواپیما آتش باال می آید... پس از سانحه آقای پهلوان، 
تکنســین پرواز، به مــن گفت پیش از پرواز دو نفر آمــده بودند و همان 
قسمتی را که انفجار اتفاق افتاد، باز کردند! گفتم چرا این را قبل از پرواز 
به من نگفتی؟ گفت دو نفرمتخصص برق »های لِِول« بودند، پرسیدم چرا 
اینجا را بررســی می کنید، گفتند بازرســی می کنیم خلبان اسلحه پنهان 
نکرده باشــد! فردای آن روز کندوکاو وضعیت هواپیما آغاز شــد. گروهی 
از پرســنل فنی هواپیمای ســی130 تالش می کردند وضعیت را بررسی 
کنند، کمیسیون های مختلفی تشکیل دادند. معموالً بررسی سوانح هوایی 
مربوط به یک ارگان خاص، در خود آن منطقه بررسی می شود؛ ولی خب 
این چه چیز خاصی داشــت؟ بیشتر گروه بررســی کننده، پرسنل نیروی 
زمینی بودند، گاهی از پرســنل نیروی هوایی و فنی نیز دعوت می شــد. 
من هم که مرتب شــرکت می کردم. یکی از نکاتی که در این کمیسیون 
مطرح می کردنــد این بود که بعد از تالوت آیاتی از قرآن می گفتند ذهن 
مسئوالنی که در این جلسه نشسته اند را از بحث خرابکاری دور کنید... هر 
چه تکنسین پرواز و من در کمیسیون های مختلف اعالم کردیم که قبل از 
پرواز چنین اتفاقی افتاده، هیچ  کس پیگیر نشد آن دو نفری که هواپیما را 
دستکاری کردند چه کسانی بوده اند؟ هیچ  کس از تکنسین پرواز نخواست 
اگر اســم آن دو نفر را نمی داند دست کم چهره شــان را شناسایی کند... 

هرجا هم صحبت شد هیچ  کس از این قضیه حرفی نزد!«

روزمره نگاری

حکایت امروز

 گفت وگو با مجید قیصری درباره پویش »باران رحمت«  گفت وگو با مجید قیصری درباره پویش »باران رحمت« 

 ناشران خصوصی ناشران خصوصی
 داستان های پیامبر داستان های پیامبر
را منتشر نکردند !را منتشر نکردند !
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سه گانه ای که با سوء مدیریت از بین رفت 

 مدیران آبی ها 
استاد سوزاندن قهرمانی ها

ژاوی باز هم نتوانست سد راه توفان سرخ شود

 صعود مردان »یحیی« 
با گل »عیسی«

انصراف بجنورد، اضافه شدن دو تیم

 بازگشت خراسان رضوی
به لیگ برتر کشتی؟

نوازی: از عملکردمان در شهرخودرو راضی هستیم! 

می توانستیم گل های بیشتری 
بخوریم و برگردیم
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جواد رستم زاده: تیم فوتبال پرسپولیس عصر دیروز کاری 
کرد کارســتان و موفق شد با تک گل آل کثیر سد السد را 
بشکند و به مرحله یک چهارم غرب آسیاه راه پیدا کند. این 
پیروزی در حالی رقم خورد که نماینده ایران به دلیل قدرت 
باالی حریف توپ و زمین را به تیم ژاوی داده  و چشــم به 

ضدحمالت هوشمندانه داشت.

ترکیبقابلپیشبینی#
در خط دفاعی بار دیگر زوج شجاع خلیل زاده و محمدحسین 
کنعانی زادگان شــکل گرفت و در ســمت راست سیامک 
نعمتی و در سمت چپ نیز سعید آقایی حضور داشتند. در 
خط میانی کمال کامیابی نیا نیمکت نشین بود تا زوج احمد 
نوراللهی و میالد سرلک در کنار بشار رسن و احسان پهلوان 
برابر حریف قرار گیرند. بشــار رســن و به خصوص پهلوان 
نمایشی موفق برابر الشارجه به جا گذاشتند و تکرار آن مقابل 
السد امید هواداران تیم برای کسب نتیجه مطلوب بود. در 
خط حمله نیز شاهد حضور زوج وحید امیری و عیسی آل 
کثیر بودیم. با این حال بازی پرفشار تیم ژاوی در نیمه اول 
موجب شــده بود که مهاجمان سرخ بیستر در میانه زمین 

دیده شوند تا در نوک حمله.

نیمهاولسخت#
کازروال در 45 دقیقــه اول یک تنه نبض بازی را در اختیار 
گرفتــه بود و ســعی در تغذیه مهاجمان الســد داشــت. 
درگیری های او با ســرلک و امیری در این نیمه جنگ های 
تن به تن دیدنی را به تصویر کشید. تیم یحیی نشان داد که 
همچنان به سمت چپ خود و زوج پهلوان و آقایی تکیه دارد. 
دو سه حمله نصف و نیمه این تیم دقیقاً از جایی شکل گرفت 
که پهلوان با حرکات انفرادی تمرکز مدافعان را به هم ریخت. 
سیامک نعمتی اما در راست بیشتر مشغول دفاع بود تا حمله. 
با این وجود دو خطر جدی الســدی ها که با مهارخوب لک 
روبه رو شد، دقیقاً از همین منطقه شکل گرفت. لک هرچقدر 
در بازی با پا دچار تردید اســت در شــوت گیری و بستن 
زاویه ها خوب عمل کرد و باعث شــد تا پرسپولیس دست 

خالی به رختکن نرود. 

زیرکییحیی#
در نیمه دوم همان طور که انتظار می رفت السد سراپا حمله 

به میدان آمد. یحیی زیرکانه توپ را به حریف داد و به دفاع 
منطقه ای پرداخت تا در ضد حمله پوست حریف را بکند. 
در این میان البته لک ، خلیل زاده و کنعانی زادگان باید از 
جان مایه می گذاشتند تا دفع توپ کنند. هر مقدار که حلقه 
محاصره قطری ها تنگ تر می شد عرصه برای فرار عیسی و 

وحید بازتر می شد. 

ایمانبهعیسی#
دقیقه 62 یکی از تک فرارهای وینگرهای ســرخ از کناره ها 
فرصــت عالی برای آل کثیر ایجاد کرد کــه توپ او به تیر 
عمودی خورد. این تیر زنگ خطری بود برای السد با این حال 
آن ها همچنان بی محابا در فکر رد شدن از الیه های دفاعی 
سرخ ها بودند که دومین ضربه آل کثیر هم روی ضدحمله 
غافلگیر کننده به تیر خورد تا آه از نهاد ســرخ ها بلند شود. 
این ها فرصت هایی بود که از کف می رفت و الســد با گردن 
کلفتی ســعی در باز کردن دروازه لک داشت. از دقیقه 69 
تا دقیقه 89 پرسپولیس زیر فشار حمالت تیمی که نیمکت 
ذخیره هایش هم پر از ستاره بود جانانه دفاع کرد تا مزد این 
بازی فداکارانه را با گل آل کثیر روی ضربه کرنر بگیرد. این 

گل آب سردی بود بر پیکره السد. 

6دقیقهمرگبار#
ادامه بازی با تعویض های دو مربی پرهیجان تر شــد و 
البته اخراج نعمتی کار را برای ســرخ ها مرگبارتر کرد. 
6 دقیقه وقت اضافه  هم البته نتوانســت به کمک السد 
بیاید تا این آخرین تیم قطری ها هم در خانه حذف شود 
و پرسپولیس ســزاوارانه صعود کند. پس از پایان بازی 
دو تیم پرســپولیس و السد قطر با انتخاب کنفدراسیون 
فوتبال آســیا، محمدحســین کنعانی زادگان به عنوان 

بهترین بازیکن این دیدار انتخاب شد.

نمرهخوبداورکرهای#
حسین عسگری، رئیس ســابق کمیته داوران درباره داوری 
دیدار پرسپولیس ایران و السد قطر گفت: داور عملکرد نسبتاً 
خوبی داشــت و با جای گیری های مناسب توانست در همه 
صحنه ها حضور داشته باشد. کارت های او درست بود و تنها 

یک اشتباه داشت.
وی ادامه داد: او در دقایق پایانی نعمتی را به درستی اخراج 
کرد؛ زیرا بازیکن پرسپولیس شیطنت کرد و با آرنج یا بازوی 
خود به حریف ضربه زد. همچنین در صحنه سرنگون شدن 
بازیکن الســد در محوطه جریمه، داور می توانست پنالتی 

بگیرد، اما تصمیم گرفت به نظر کمکش اعتماد کند که زاویه 
بهتری داشت.

نعمتیبخشیدهمیشود؟#
اکنون همه در انتظار اعتراض رســمی و زودهنگام باشگاه 
پرســپولیس برای بررسی دوباره و کارشناسی این صحنه از 
سوی کنفدراسیون و احتماالً بخشیده شدن سیامک نعمتی 

هستند. 
آیا سرخ ها قادر خواهند بود تا در فرصت کوتاه باقیمانده به 
جدال بعدی خود در مرحله یک چهارم، یک حرکت بزرگ را 
رقم بزنند و نعمتی را هم همانند محمد بن عطیه با بخشش 

مواجه کنند یا خیر؟

گلمحمدی:بازیکنانمفداکارانهبازیکردند#
یحیی گل محمدی در نشســت خبری بعــد از پیروزی 
تیمش برابر الســد و صعود به یــک چهارم نهایی گفت: 
لیاقــت این برد را داشــتیم و با مشــکالت زیادی وارد 
این بازی ها شــدیم. تیــم حریف مهره هــای هجومی 
خیلی خوبی داشــت و توانســتیم با یــک دفاع تیمی 
خــوب، عملکرد خوب بازیکنــان خصوصا در خط دفاع 
و دروازه بان، مهره های هجومی اش را به خوبی پوشــش 
بدهیم.بازیکنانم از جان شــان مایه گذاشــتند و با تمام 
وجودشان بازی کردند و فداکارانه توانستند برنده شوند. 
به تک تک شــان این حس غرورانگیز و احســاس خوب 
بــرای بردن را تبریک می گویم. این بازیکنان شایســته 

بهترین ها هستند. 

ژاوی:بااشتباهاتکوچک،تاوانسنگینیدادیم#
ژاوی در نشست خبری این بازی گفت: فوتبال روی ناعدالتی 
خود را به ما نشــان داد. در اکثر بازی زمام را اختیار داشتیم 

ولی به دالیل کوچک بازی را باختیم.
وی افزود: قبل از این بازی به بازیکنانم هشدار داده بودم هر 
اشتباهی در این بازی به منزله حذف از لیگ قهرمانان آسیا 

است. ما اشتباهات کوچکی کردیم و تاوان سنگینی دادیم.
 گفتنی اســت در آمار کلی ژاوی در 7 رویارویی خود با 
پرسپولیس 5 شکســت و فقط 2 برد داشته؛ اتفاقی که 
ســتاره سابق بارســا در دوران بازیگری اش برابر کمتر 

تیمی تجربه کرده بود.

ژاوی باز هم نتوانست سد راه طوفان سرخ شود

صعودمردان»یحیی«باگل»عیسی«

ماجرای دنده شکسته دروازه بان استقالل چیست؟
آی اسپورت: سیدحســین حسینی دروازه بان آبی های پایتخت قبل از بازی 
تیمش مقابل پاختاکور دچار مصدومیت شــدیدی شده بود. او اما با اصرار هم 
تیمی ها و خودش و نیاز تیم استقالل در ترکیب قرار گرفت و بازوبند کاپیتانی 

را نیز بر دست بست. 
حسینی در مســابقه قبلی آبی ها مقابل االهلی عربستان در اثر برخورد با عمر 
الســومه مهاجم این تیم دچار مصدومیت شدید شد و بعد از بازی با معاینات 

انجام شده مشخص شد که دنده اوآسیب دیده ولی نشکسته است. 

سرمربی زنیت: سردار آزمون وضعیت دردناکی دارد
ورزش: تیم فوتبال زنیت ســنت پترزبورگ با درخشش ســردار آزمون تیم اوفا را 
شکست داد. ســتاره ایرانی زنیت 2 گل زد و خودش را پنج گله کرد اما در دقیقه 
79 به دلیل مصدومیت زمین مسابقه را ترک کرد. شنیده می شود این مصدومیت از 
ناحیه رباط صلیبی پای چپ است.سرگی سماک، سرمربی تیم فوتبال زنیت درباره 
آخرین وضعیت سردار آزمون، مهاجم ملی پوش ایرانی تیمش صحبت کرد وگفت: 
هنوز مشخص نیست. او دچار مصدومیت شد و وضعیت دردناکی دارد اما باید  منتظر 

معاینه دقیق پزشکی باشیم. 

هوفنهایم4- 1بایرن
ترمز تیم فلیک کشیده شد

ورزش: بایرن مونیخ در کمال تعجب با نتیجه 4-1 مقابل هوفنهایم شکست خورد.
آماده ترین تیم فوتبال آلمان و حتی اروپا، از سری مسابقات هفته دوم بوندسلیگا به 
مصاف هوفنهایم رفت و در نهایت برخالف انتظار این هوفنهایم بود که کار را بهتر آغاز 
کرد و موفق شد به شکل ناباورانه ای قهرمان سوپر لیگ اروپا و تیمی که بارسلونا را 
هشت تایی کرد با 4 گل از پای درآورد. تک گل بایرن مونیخ را کیمیش در این بازی 
به ثمر رساند.این سخت ترین شکست فلیک سرمربی،بایرن مونیخ در این مدت بود.

الجبوری به شهرخودرو نیامده می رود
میزان:احمد الجبوری از پیوســتن به تیم فوتبال شــهر خودرو پشــیمان است 
و می خواهــد راهی ذوب  آهن شــود.با وجود اینکه احمد الجبوری به تازگی به تیم 
شهرخودرو پیوسته است، ولی به نظر می رسد قصد ترک این تیم را دارد. از این رو 

وی می خواهد قراردادش را با شهر خودرو فسخ و راهی تیم ذوب آهن شود.
برخی اختالف نظر ها بر ســر این قرارداد و پیشنهاد خوب تیم ذوب آهن باعث این 
تصمیم الجبوری شــده اســت. این بازیکن فصل قبل در تیم نفت مسجدسلیمان 

فعالیت می کرد و به تازگی به تیم شهر خودرو پیوسته است.

سینا حسینی : ســه گانه ناکامی سعادتمند با حذف از 
لیگ قهرمانان آسیا کامل شد. بعد از ناکامی در لیگ برتر، 
از دســت دادن جام حذفی به واسطه درگیری بی موقع با 
فرهاد مجیدی تمام امید هواداران استقالل موفقیت در لیگ 
قهرمانان آسیا بود. اما سوء مدیریت وی و تیم اقتصادی او 
در پرونده شفر و بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت باشگاه 
سبب شد تیم بدون مهره در لیگ قهرمانان به میدان برود تا 

شکستی دور از انتظار نصیبش شود.

پلناشتباه#
پلن سعادتمند بســیار عجیب بود، او به جای اینکه ابتدا 
ســرمربی تیم خود را مشخص کند، به سراغ فرایند نقل و 
انتقاالتی رفت و با دعوت از بازیکنان پر مدعا مذاکره با آن ها 
را آغاز کرد تا بتواند روی موج هواداری فضای مجازی موج 
سواری کند.او برای متقاعد کردن بازیکنان تیمش زیر بار 

پیشنهادهای نجومی آن ها رفت.
نکته تامل برانگیز این بود که برخی بازیکنان با وجود اینکه 
قرارداد بلند مدت داشتند دوباره قرارداد بستند البته با رقم 
سنگین تر که این اتفاق اعتراض بسیاری از منتقدان را به 

دنبال داشت.

آوارشکایتها#
با این اتفاقات همچنان بزرگ ترین تهدید برای اســتقالل 
شکایت شفر و دستیارانش بود. اتفاقی که سعادتمند فارغ 
از تمام دغدغه ها فقط یک جملــه را تکرار می کرد که به 
استقالل آسیبی نخواهد رســید اما در نهایت یک آسیب 
بزرگ به استقالل وارد شد و این باشگاه به دلیل بسته بودن 
پنجره نقل و انتقاالت نتوانســت از خریدهای جدیدش در 

آسیا استفاده کند.

بدونشجاعیان#
البته گاف های سعادتمند در استقالل به همین جا ختم 
نشد، آن ها در شرایطی که بدون خریدهای جدید به قطر 
رفته بودند، مدعی شدند می توانند از داریوش شجاعیان 
اســتفاده کنند اما دو ساعت قبل از بازی متوجه شدند 
او نیز ریجستر نشده اســت و اگر برخی کارشناسان به 
آن ها تذکر نمی دادند استقالل از گردونه بازی های حذف 

می شد!

بازداشتدرفرودگاه#
اتفاق بحث برانگیز دیگر در این بین ماجرای بازداشت موقت 
سعادتمند و مسئول روابط بین الملل باشگاه در فرودگاه امام 
خمینی تهران بود، آقای مدیرعامل بدون اطالع از قوانین 
جاری کشور قصد داشت با چمدانی مملو از دالر تهران را به 

مقصد دوحه ترک کند.
بروز این اتفاقات و کلکسیون رفتارهای عجیب و پوپولیستی 
مدیرعامل اســتقالل نشان داد او بیشــتر اسیر نگاه های 
هواداری و فعالیت در فضای مجازی است تا دنیای واقعی. 
حاال نیز خبر می رسد عمر مدیریتی وی رو به پایان است و 

در هیئت مدیره باشگاه استیضاح خواهد شد.

بارمالیبیسابقه#
بزرگ ترین نگرانی در مقطع کنونی این است که بار مالی به 
وجود آمده ناشــی از حضور وی و گاف های وی در جریان 
مذاکره با استراماچونی که گفته می شود می تواند منجر به 
شکست اســتقالل در پرونده انضباطی شود و قراردادهای 
سنگینی که او با بازیکنان استقالل بسته است به عنوان یک 
میراث نامبارک برای مدیرعامل بعدی باقی می ماند تا این 

باشگاه با بحران های بزرگ تری رو به رو شود.

مترجم: امیرمحمد ســلطانپور: پیــش از برگزاری 
بازی حساس دیروز منچسترسیتی مقابل لسترسیتی، 
پــپ گواردیوال در مصاحبه اختصاصی خود با اســکای 
اسپورتس از اهمیت نبرد این فصل برای قهرمانی، فشار 
بــر روی تیم در نظر او و تأثیر ویروس کرونا بر شــکل 

فوتبال صحبت به عمل آورده است:

آیا دوباره بــه دوران قهرمانی بــا 80 امتیاز س
برمی گردیم؟

نه فکر نمی کنم این اتفاق دیگر بیفتد. نظر من این است 
که برای قهرمان شدن حتماً باید باالی 90 امتیاز کسب 

کرد.

آیا فشــار را بر روی خود برای کسب قهرمانی س
حس می کنی؟

فکر نمی کنم اگر قهرمان لیگ برتر نشــوم، رســانه ها، 
طرفداران و رئیس باشگاه، من را به زندان بیندازند، پس 
فشاری احساس نمی کنم. فشار آن است که شما کارتان 
را به بهترین شکل انجام دهید و بدترین اتفاقی که ممکن 

این اســت که اخراجم است برای من رخ دهد 
کننــد و از آن باالتر 
اتفــاق نمی افتد. اگر 
این اتفاق هم بیفتد 
مــن افراد بســیار 

زیادی را در اینجا به آغوش 
خواهم کشید و از آن ها تشکر می کنم 

کــه این فرصت را دادند تا در انگلیس و در 
لیگ برتر مربیگری کنم. این فشار نیست.

آیا ذهنیت نترسیدن از اخراج را س
همیشه داشته ای؟

از زمانی که در بارسلونا مربیگری 
کرده ام همین گونه بوده ام. 

آن زمان در شروع کارم در بارسا 
چند بــازی را باختم اما با خودم 
فکــر می کــردم بدتریــن اتفاق 
ممکن این اســت که اخراج شوم 
و در این صورت به نزد خانواده ام 
برخواهم گشت و سراغ کار دیگری 

خواهم رفت. 
اتفاقاً در این صورت وقت بیشتری 

دارم تا گلف بازی کنم یا کار دیگری انجام دهم.

پس فشار برای تو به چه معنی است؟س
من برای خودم فشار می سازم. ما هر کاری که الزم باشد 
برای پیروزی انجام می دهیم اما اگر یک جام برنده نشوم، 

نمی میرم.

آیا باز هم لیورپول را به عنوان اصلی ترین رقیب س
برای کسب قهرمانی در این فصل می بینی؟

قهرمــان باالی 90 امتیــاز خواهد داشــت و این برای 
چهارمین فصل پیاپی خواهد بود که این اتفاق می افتد 
و شاید دوباره نزدیک به 100 امتیاز هم باشد. به همین 
دلیل مــا باید به گونه ای بازی کنیم که توجه داشــته 
باشــیم اگر حتی یک بازی را نبریم احتماالً قهرمان نیز 
نخواهیم شد. این فقط به دلیل حضور لیورپول نیست؛ 
بلکه منچستریونایتد نیز اواخر فصل پیش نشان داد که 
چه پیشرفتی پیدا کرده است؛ آرسنال هم با 
میکل آرتتا کامالً عوض شده است و 

تیم های دیگر نیز هستند.

تیم های س نظرت در مــورد 
دیگر چیست؟

تیم های مورینیو در همه حال به 
دنبال رقابت هستند و اکنون 
بیــل و رگیلــون را نیز به 
ترکیــب اضافــه کرده اند. 
چلســی هم دوباره هست 
و لســتر نیز بــا توجه به 
عملکرد خــوب فصل قبل 
باز هم در جمــع مدعیان 
حضور خواهد داشــت. پس 
5 یا 6 تیــم مدعی قهرمانی 
داریم. احساس می کنم که هر 
فصل تیم ها قوی تر و قهرمانی 
من  می شود.  سخت تر  نیز 
نمی گویــم ایــن فصل 
فصــل  قوی تریــن 
از  اما  است  ممکن 
زمانی که به اینجا 
این  فصل  هر  آمده ام 

لیگ قوی تر شده است.

سه گانه ای که با سوءمدیریت از بین رفت

مدیرانآبیهااستادسوزاندنقهرمانیها
مصاحبه پپ گواردیوال در خصوص فصل جدید لیگ برتر

اگرجامنگیرمنمیمیرم!

ورزش: از جملــه قراردادهای جدید منعقد شــده در فصل نقل و انتقاالت لیگ برتر 
بسکتبال مربوط به ارسالن کاظمی است؛ بازیکنی که سال گذشته در ترکیب تیم مهرام 
قرار داشــت اما برای فصل جدید مسابقات و در ازای قراردادی یکساله جذب شیمیدر 
قم شد. ارسالن کاظمی که نامش به عنوان دومین ایرانی تاریخ بسکتبال ایران در لیگ 
NBA ثبت شده در مورد شرایط آمادگی اش با توجه به بحران کرونا و همچنین شرایط 

تیم جدیدش در لیگ برتر توضیح داد.

قراردادهاییکساله#
ارســالن کاظمی با یادآوری اینکه نخستین بار اســت برای حضور در لیگ برتر در 
ترکیب شــیمیدر قرار گرفته گفت: 90 درصد قرارداد بازیکنان بسکتبال در ایران 
یکســاله است. قرارداد من هم سال گذشته با مهرام یکساله بود و باید برای لیگ 
جدید قرارداد جدیدی منعقد می    کردم. به جز شیمیدر پیشنهادهای دیگری هم 

داشتم اما در نهایت قسمت بود که با مسئوالن شیمیدر توافق کنم.

بسکتبالازرکودخارجشود#
این ملی پوش با یادآوری اینکه تست کرونا چند نفر از بازیکنان نماینده مشهد مثبت 
اعالم شده خاطرنشان کرد: برای برگزاری لیگ تصمیم            گیری شده و قرار است مسابقات 
از نیمه آبان ماه آغاز شــود. خوب است که بسکتبال از رکود چندماهه خارج می   شود 

فقط اینکه در هر شرایطی سالمت شرکت کنندگان در مسابقات باید در اولویت باشد.
وی که بازی در لیگ دسته یک کالج     های آمریکا )NCAA( را در کارنامه دارد همچنین 
در مورد شــرایط آمادگی خود و چگونگی پیگیری تمریناتش در ماه     های اخیر گفت: 
پس از 1.5 ماه خانه نشینی از اردیبهشت ماه تمریناتم را از سر گرفتم. هر روز در پیست 
روباز آکادمی ملی المپیک تمرین دویدم داشتم  و در کنار آن تاحدی هم کار بدنسازی 

انجام می    دادم.

حضوردرترکیبتیمملیدوومیدانی#
بازیکن پیشین تیم فیالدلفیا برخالف خیلی دیگر از ورزشکاران، از شرایط آمادگی خود 
کامالً راضی است. وی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: شاید به خاطر متفاوت پیگیری 
شــدن تمرینات از نظر بسکتبالی شرایط قبل را نداشته باشم اما به لحاظ بدنی خیلی 
آماده تر از همیشه شده ام و دلیلش هم تمرینات مداومی است که برای دویدن داشتم. 

به هر حال در شرایط عادی بخشی از وقت خود را صرف 
بدنسازی می کردم اما در شرایط کرونایی بیشتر دویدم و 

از این حیث آن قدر آماده شده ام که تیم ملی دوومیدانی هم 
بازیکن بخواهد، می توانم در ترکیب این تیم قرار بگیرم.

استقبالازدعوتبهتیمملی#
تیم ملی بســکتبال و اینکه این روزها عالوه بر مهران 

شاهین طبع از مصطفی هاشمی به عنوان دیگر گزینه 
احتمالی برای هدایت این تیم نام برده می       شــود دیگر 

موضوع مطرح در این گفت وگو بود. ارسالن کاظمی در 
این زمینه و در مورد شــرایط بازگشتش به ترکیب تیم 
ملی بسکتبال گفت: اینکه چه کسی هدایت تیم ملی را 

برای المپیک عهده دار خواهد شد تصمیمی است که توسط 
مسئوالن گرفته می شود. در حوزه اختیارات من نیست که در 

مورد آن صحبت کنم. در صورتی که برای المپیک به تیم ملی 
دعوت شوم بی گمان استقبال می کنم.

ورزش: مربی تیم فوتبال شهرخودرو گفت: درست است که در آسیا نتیجه نگرفتیم، اما 
از عملکرد بازیکنان مان در این تورنمنت کامال راضی بودیم.

محمد نوازی در خصوص عملکرد شهرخودرو در لیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد: در ابتدا 
یک عذرخواهی به هواداران و مدیران باشگاه بدهکاریم. ما شرایط خوبی نداشتیم و پنجره 

نقل و انتقال بسته شده بود، به همین خاطر بازیکنان جدید همراه ما به دوحه نیامدند. 

تجربهمفید!#
وی افزود: 40 درصد بازیکنان مان از تیم جدا شــده بودند و با وضعیت دشواری به 
مسابقات آسیایی پا گذاشتیم. برای ما در این شرایط به دست آوردن تجربه اهمیت 
فوق العاده ای داشــت. این تجربه برای همه اعضای کادرفنی یعنی مهدی رحمتی و 

سایر دوستان، حتی خودم و بازیکنان خیلی مفید بود.
مربی جوان شهرخودرو در مورد انتقاداتی که از عملکرد این تیم عنوان شده، ادامه داد: 
برخی از این موضوع اطالع نداشته و این گونه به قضیه نگاه می کنند که شهرخودرو به 

قطر رفت، همه بازی هایش را باخت و به مشهد برگشت، اما حضور در این تورنمنت 
از لحاظ فنی برای ما خیلی خوب بود. آنجا نشان دادیم که تیم ما می تواند در شرایط 
دشوار هم خوب بازی کند. اگر تیم بدی بودیم می توانستیم گل های بیشتری بخوریم، 

اما بچه ها به خوبی وظایف شان را انجام دادند.

تشکرمدیرانازبچهها#
او در همیــن خصوص اضافه کرد: مــا دو بازی اول را با نتیجه یک بر صفر باختیم. 
در بازی سوم مقابل الهالل عربستان هم مساوی کردیم و در بازی آخر با پاختاکور 
ازبکستان، روی ضربات ایستگاهی گل خوردیم. در مجموع تجربه خوبی کسب کردیم 
و حتی مدیران و کادرفنی از بچه ها تشکر کردند. به عقیده من، در کل عملکردمان بد 
نبود. شرایط بسیار سختی داشتیم. بازی ها دو روز یک بار انجام می شد و فشار باال بود. 
نسبت به تیم های دیگر آسیایی که میلیاردی خرج کردند و حتی نسبت به تیم های 

داخلی خودمان با بضاعت کم، عملکرد خوبی ارائه دادیم و از بچه ها راضی هستیم.

اعالملیستکاملتیم#
دســتیار مهدی رحمتی درباره اینکه چه زمانی دور جدید تمرینات آغاز می شود، 

گفت: به خاطر شــرایط بازی های آسیایی و فشار باال، رحمتی تصمیم گرفت تا 
سه شنبه استراحت کنیم و از چهارشنبه تمرینات را استارت بزنیم.

مربی شــهر خودرو در رابطه با اینکه چــه بازیکنانی به جمع آن ها اضافه 
خواهد شــد، اظهار کــرد: چند نفر قبل از بازی های آســیایی گرفته 
بودیم و چند نفر دیگر هم برحســب شناخت رحمتی به لیست مان 
اضافه می شوند. روز چهارشنبه اسامی به طور کامل از طرف باشگاه 

اعالم خواهد شد.

رحمتیتنهانیست#
نوازی در پایان در رابطه با اینکه رحمتی می تواند در ادامه موفق شود 
یا خیر، افزود: به هر حال با تجربه ای که رحمتی نسبت به جایگاهش 

در فوتبال و ایستادگی در زمین داشته، می تواند موفق باشد. ما هم 
به او کمک می کنیم. در یک کالم، رحمتی تنها نیست و مجموعه 
خوبی داریم. باشگاه هم از ما حمایت می کند. اگر بچه های تیم و 
کادرفنی حمایت شوند، قطعا می توانیم طرفداران شهرخودرو را 

خوشحال کنیم.

ضد  حمله

جابه جایی گلرها بین استقالل و تراکتور
ورزش: تراکتوری ها هم بعد از جدایی مظاهری هنوز به گزینه مطمئنی 
برای جانشینی او نرسیده اند و برخی گمانه زنی ها از تمایل علیرضا منصوریان 
برای استفاده از سید حسین حسینی سنگربان امروز استقالل در این تیم 
دارد. حســینی به تازگی قراردادش را با آبی پوشان تمدید کرده و انتقال 

احتمالی اش به تراکتور ملزم به صدور رضایتنامه است. 
با این که هنوز هیچ اقدام رسمی یا مذاکره مستقیمی صورت نگرفته است، 
اما احتمال این که در صورت محکومیت رشــید مظاهری از سوی کمیته 
تعیین وضعیت، دو باشگاه استقالل و تراکتور به این تعامل برسند که تراکتور 
از شــکایتش بابت مظاهری گذشته و در قبال آن آبی ها به حسینی بابت 

حضور در تبریز رضایت بدهند، وجود دارد. 

انتقال مدافع تیم ملی به ایتالیا و پرتغال منتفی شد
ورزش: رسانه های ایتالیا و ترکیه بارها خبر تالش باشگاه سمپدوریا برای به 
خدمت گرفتن سیدمجید حسینی را منتشر کردند. همچنین از باشگاه های 
پورتو پرتغال و اندرلخت بلژیک هم به عنوان دیگر مشتریان حسینی یاد می 
شد. با این حال »مهمت آلپ« معاون اجرایی باشگاه ترابوزان اسپور در تازه 
ترین مصاحبه خود، جدایی مجید حسینی را رد کرد و گفت: حسینی هیچ 

پیشنهادی ندارد و باشگاهی به دنبال او نیست. 

پاداش ریالی پرسپولیسی ها واریز شد
ورزش: مســئوالن باشــگاه پرســپولیس پس از کش و قــوس فراوان و 
حاشیه هایی که بابت عدم پرداخت پاداش بردهای این تیم در مرحله گروهی 
به وجود آمد توانستند مبلغی را به حساب بازیکنان و اعضای کادر فنی بابت 

بردهای آسیایی واریز کنند.

عبداهلل زاده به صنعت نفت بازگشت
میزان: مدافع فصل گذشته تیم فوتبال پارس جنوبی به تیم صنعت نفت 
آبادان بازگشــت.علی عبداهلل زاده از بازیکنان پرورش یافته آکادمی صنعت 
نفت آبادان است که سابقه حضور در تراکتور تبریز و پارس جنوبی جم را 

در کارنامه دارد.

محمد نوری به پیکان پیوست
ورزش: محمد نوری هافبک طراح و با سابقه فصل گذشته پارس جنوبی جم 
با عقد قراردادی یک ساله رسما پیکانی شد. نوری غیر از پرسپولیس و تیم 
ملی سابقه حضور در تیم هایی، چون سپاهان اصفهان، صبای قم، المسیمیر 

قطر، تراکتور تبریز و پارس جنوبی جم را دارد.

سهرابیان و شربتی در تیم قلعه نویی
ورزش: بازیکن فصل گذشــته فوالد خوزســتان با عقد قراردادی رسمی 
به گل گهر سیرجان پیوست.امیر قلعه نویی رضا شربتی، مدافع چپ فصل 
گذشته تیم فوتبال فوالد خوزستان را به تیم گل گهر سیرجان اضافه کرد. 
آرمین سهرابیان، مدافع فصل گذشته سایپا که قراردادش با این تیم به پایان 
رسیده بود هم با عقد قراردادی رسماً به عضویت گل گهر سیرجان در آمد.

رشیدی: نمی خواهم حسینی را لِه کنم
ورزش:منصور رشیدی، مربی سابق استقالل درباره عملکرد سیدحسین 
حسینی گفت: بله عملکرد او مناســب نبود و متاسفانه اگر حرفی بزنیم 
می گویند که می خواهیم آن ها را لِه کنیم و بچه اگر می خواســتم تو را لِه 
کنم آن زمان که تو را به تهران آورده بودم می توانســتم از اردوی تیم ملی 
تــو را خط بزنم و راحت بگویم که به خانه ات برو! اینطور نبود که بخواهم 
برای ســه سال سفارش او را به تیم های دیگر بکنم و حاال که قراردادهای 
میلیاردی بسته با یک انتقاد من بگوید که قصد دارم او را لِه کنم. وقتی که 
جوان بود با او خیلی صحبت می کردم و در حال حاضر از نظر من یک مقدار 

مغرور شده است.

منهای فوتبال

هفته سوم لیگ برتر انگلیس
لیورپول-آرسنال

 دوشنبه 7 مهر -  23:30 از شبکه سه

ورزش در سیما

انصراف بجنورد، اضافه شدن دو تیم 
بازگشت خراسان رضوی به لیگ برتر کشتی؟

ورزش: در حالی که روز پنجشنبه هفته جاری لیگ برتر کشتی آزاد 
آغاز می شود،  شهرداری بجنورد جدیدترین تیمی است که انصراف خود 
را به دلیل مشکالت مالی و همچنین تمرین نکردن کشتی گیرانش به 
واسطه کرونا اعالم کرده است. امیر محمدی، سرمربی این تیم که روی 
خط برنامه دایره طالیی آمده بود، در مورد وضعیت تیمداری شهرداری 
بجنورد اظهار کرد: متأسفانه من حامل خبر بدی هستم. باوجود تمام 
پیگیری هایی که در شورای شهر و شهرداری بجنورد داشتیم و تا امروز 
امیدوار به حضور در لیگ بودیم اما متأســفانه این مهم حاصل نشد. 
فکر کنم فردا نامه رسمی انصراف را به فدراسیون بفرستیم. البته دلیل 
انصراف ما مسائل مالی بود. ما تمام تالشمان را کردیم گفتند انصراف 

ندهید اما عمالً کشتی گیر باید بیاید تست کرونا بدهد. 
از سوی دیگر نصیرزاده، رئیس سازمان لیگ کشتی در مورد شایعه های 
انصراف دو تیم قائمشهر و شهرداری بجنورد نظر دیگری داشت و گفت: 
تقــوی با این هدف که تیمش قهرمان شــود به لیگ نیامده، آمده به 
کشتی کمک کند. بعید می دانم آن ها این تصمیم را بگیرند. مسئوالن 
قائمشهر و عسکری محمدیان هم در این جریان کمک می کنند. تا این 
لحظه انصرافی ندیدم و هر دو تیم شهرداری بجنورد و قائمشهر در لیگ 
حضور دارند. قائمشهر می تواند به رأی کمیته انضباطی اعتراض کند 
و پرونده به اســتیناف برود. ضمن اینکه ما امروز اضافه شدن تیم های 
شهدای زنجان و مقاوت خراسان رضوی به لیگ را داشتیم. به امید خدا 
اجازه نمی دهیم لیگ ما چهار تیمی شــود و مسابقات را با هشت تیم 

برگزار می کنیم.

کمیته ملی المپیک در مجمع فدراسیون فوتبال 
ورزش: دبیــرکل کمیته ملی المپیک از اضافه شــدن این کمیته به 
اعضای مجمع فدراسیون فوتبال خبر داد. کیکاووس سعیدی درباره 
حمایت های کمیته ملــی المپیک از المپین های کشــورمان گفت: 
مرحله دوم حقوق ورزشکاران و کادر فنی فدراسیون هایی که سهمیه 
گرفته اند، به حساب فدراسیون ها واریز شد. همچنین پرداخت حقوق 
چهار ماهه ســوم به 14 نفری که از بورســیه المپیک استفاده کرده  

بودند، انجام شده است.
دبیرکل کمیته ملی المپیک ادامــه داد: بخش دیگری از بودجه مصوب 
فدراســیون ها با دستور صالحی امیری، به حساب 46 فدراسیون ورزشی 
واریز شد و پرداختی ما به 75 درصد رسیده است. نقطه مطلوب ما پرداخت 

100 درصدی است و ما به هدفمان نزدیک شدیم.

غالمرضا محمدی: 
نگاه سیاسی به کشتی نداشته باشیم

ورزش: سرمربی تیم ملی کشتی آزاد می گوید: نباید نگاه سیاسی به کشتی 
داشته باشیم.

غالمرضا محمدی با بیان اینکه در برهه کنونی شرایط خوبی برای کمک به 
کشتی لرستان وجود دارد تصریح کرد: ما حمایت فدراسیون را داریم و چه 
چیزی بهتر از این و چنانچه هماهنگی با اداره کل ورزش و جوانان لرستان 
انجام شود و هیئت کشتی استان به ثبات برسد بی گمان باوجود آدم های 
بزرگ می توانیم برنامه ریزی بهتری انجام دهیم و خودم وقت بیشتری را 
برای این موضوع می گذارم. این مربی لرســتانی گفت: هدفمان این است 
مفاخر کشتی کشور را به لرستان بیاوریم و امید می رود شاهد تحولی در 

کشتی استان باشیم.

۹ مهر زمان برگزاری اختتامیه لیگ      های کاراته ۹8
ورزش: بنا بر اعالم ســازمان لیگ و مســابقات فدراسیون کاراته مراسم 
اختتامیه لیگ های کاراته کشور در بخش آقایان و بانوان روز چهارشنبه 
مورخ 9 مهر ماه از ســاعت 15 در محوطه باز مجموعه ورزشــی شهید 
کبگانیان برگزار می    شود. این مراسم که به دلیل شیوع موج دوم ویروس 
کرونا به تعویق افتاده بود با رعایت کامل پروتکل     های بهداشــتی برگزار 

می     شود.
اسامی باشگاه    های مقام آور در لیگ کاراته سال 1۳98 به شرح زیر است:

سوپر لیگ آقایان کنترلی؛ دانشگاه آزاد اسالمی
سوپر لیگ بانوان کنترلی؛ دانشگاه آزاد اسالمی

سوپر لیگ آقایان سبک    های آزاد؛ نیروی زمینی ارتش
سوپر لیگ بانوان سبک   های آزاد؛ پارس آمود

نوازی: از عملکرد شهرخودرو راضی هستیم!
می توانستیم گل های بیشتری بخوریم و برگردیم

ارسالن کاظمی آماده بازگشت به تیم ملی بسکتبال
می توانم در تیم ملی دو ومیدانی هم باشم

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1001719(

آگهی تغییرات شرکت پاپیروس هخامنش پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 65475 و شناسه ملی 14007808865

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,09,08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رضا ضعیفی به کد ملی 0941632652 به سمت 
مدیر عامل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 1399,06,07 انتخاب گردید. - حق امضاء کلیه اوراق واسناد بهادار 
وتعهد آور و رسمی و بانکی شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از سایر 
اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت 

معتبر می باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1001721(

آگهی تغییرات شرکت صنعتی الکتریک خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11275 و شناسه ملی 10860259656

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,05,12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد افشارنژاد با شماره ملی 0931952999 رییس 
هیئت مدیره و مدیرعامل و پرویز برهمت با شماره ملی 0680168087 نایب رییس هیئت مدیره و عبدالرضا ولدخانی با شماره ملی 
0063582597 عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و چک سفته و اسناد تعهد آور با امضای متفق دو نفر 
از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضای منفرد هر یک از اعضای هیئت 

مدیره، با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1001762(

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی دوام صنعت خاوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 33339 و شناسه ملی 10380487042

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,10,09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای نادر حق خواه به شماره ملی 0889029431 
به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید حسین موسوی به شماره ملی 0889024529 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید 
ابراهیم ترابی به شماره ملی 0888257422 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء سید ابراهیم ترابی و نادر حق 

خواه همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1001776(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی آباگران راه فردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 59690 و شناسه ملی 14006256600

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,07,01 و نامه شماره 4019 مورخ 1397,07,02 انجمن صنفی 
شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای غالمنبی نگهبان محمدآبادی به شماره ملی 0749393645 
به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی شکوری نوبهاری به شماره ملی 0749563788 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال 
به  ابوبکری ماکویی  انتخاب گردیدند: آقای ذکریا  به قرار ذیل برای مدت دو سال  انتخاب گردیدند. - اعضاء هیئت مدیره  مالی 
آبادی شعیبی محسن  و خانم سمیرا  ملی 0731501772  به شماره  ماکویی  ابوبکری  یحیی  آقای غالم  و  ملی 0749401176  شماره 

 به شماره ملی 0749770198 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1001715(

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پردیس بام شهر مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 65412 و شناسه ملی 14007796849

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,09,23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد به شماره ثبت 4592 به شناسه 
ملی 14004891196 به نمایندگی خانم زهره حداد زاده به شماره ملی 0942932498 به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت صبا شهر نگین ماهان به شماره ثبت 57829 
و به شناسه ملی 14005744541 به نمایندگی آقای احسان ابراهیمی به شماره ملی 0945210515 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پردیس جاودان شهر مشهد 
به شماره ثبت 67605 و شناسه ملی 14008224283 به نمایندگی آقای امید رفسنجانی فیض آبادی به شماره ملی 0920335381 به سمت عضو هیئت مدیره آقای پوریا 
براتیان به شماره ملی 0779516389 به سمت مدیر عامل ) خارج از سهامداران ( برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت 
اعم از چک - سفته - بروات - قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . 

,ع
99
07
07
2

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1001817(

آگهی تغییرات شرکت تجهیزات گستر ایلیا طب پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 59368 و شناسه ملی 14006175898

عمومی                   مجمع  از  حاصله  اختیار  تفویض  به  بنا   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,06,11 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
فوق العاده مورخ97,6,11 به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری 
صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه 
مبلغ 980000000 ریال از حساب بدهی شرکت کسر و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل 
اصالح می گردد : ماده 5 اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ 1000000000 ریال منقسم به100 سهم10000000 ریالی با نام می باشد که 

تمامًا پرداخت گردید. 

,ع
99
07
09
4

شناسنامه )برگ سبز( خودرو سواری تیبا ، تیپ 2 به 
رنگ سفید روغنی به شماره پالک 965ق95 ایران 65 
به ش���ماره موتور M15/ 8425680 به شماره شاسی 
NAS821100H1092700 بنام علیرضا بامری به شماره 
مل���ی 3580123017 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. ,ع
99
07
13
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

مدرک تحصیلی موقت پایان دوره اینجانب علی 
علیمحم���دی درمقط���ع کارشناس���ی ارش���د علوم 
سیاس���ی ازدانش���گاه آزاد واحد تاکس���تان مفقود 

گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.)قزوین(

,ع
99
07
08
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

,ع
99
07
07
0

مال���ک  باغان���ی  حس���ن  محم���د  اینجان���ب 
خ���ودروی س���مند ال ایک���س به ش���ماره شاس���ی 
NAAC91CCX9F803869  و ش���ماره موت���ور 
12488086614 ب���ه عل���ت فقدان اس���ناد فروش 
تقاضای رونوش���ت المثنی اسناد مذکور را نموده 
اس���ت ل���ذا چنانچه ه���ر ک���س ادعای���ی در مورد 
خودروی مذک���ور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر 
حقوق���ی س���ازمان فروش ش���رکت ای���ران خودرو 
واقع در پیکان ش���هر س���اختمان س���مند مراجعه 
نماید بدیهی اس���ت پس از انقضای مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

دی
قو

مف
هی 

آگ

س���ند کمپان���ی موتور س���یکلت125CC م���دل 1393 
رنگ نقره ای به ش���ماره انتظامی 92119/771ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   0125N2D926584 موت���ور 
N2D***125T9302992 ب���ه مالکی���ت محم���د ای���زی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
07
13
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ن���وع وان���ت سیس���تم نیس���ان -2400  پ���الک جل���و 
ش���ماره شاس���ی   ب���ه  موت���ور 477167  ش���ماره  ب���ه 
اب���ی  م���دل 1387رن���گ    NAZPL140TBL185852
بن���ام حمی���ده  پ���الک 883ع79ای���ران 85  ش���ماره 
ش���همیری پور مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار س���اقط 

می  باشد. ,ع
99
07
12
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز ، ب���رگ کمپانی )هم���ه م���دارک بجزکارت 
بیم���ه وکارت( خ���ودرو پ���ژو روآ م���دل 85 به ش���ماره 
انتظام���ی ای���ران  79 / 161/  ل 17 وبه ش���ماره موتور  
11685002522 وش���ماره شاس���ی 15402374 مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.)قزوین(

,ع
99
07
08
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت کار جن����اب آق����ای س����ید مس����عود 
  O2385914 سادات به شماره پاسپورت
مفقودگردی����ده واز درج����ه اعتبار س����اقط 

می باش����د. 

,ع
99
07
13
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب ساجده میرتیموری 
فرزن���د محمدرض���ا ش ش 3610906340  و ک���د 
مل���ی 3610906340 ص���ادره از زاه���دان در مقطع 
تحصیلی لیس���انس رش���ته میکروبیولوژی صادره 
از واحد دانش���گاهی مش���هد به ش���ماره -و تاریخ- 

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می ش���ود اصل م���درک را آدرس : 
مش���هد دانشگاه آزاد اسالمی قاسم آباد، چهارراه 
اس���تاد یوس���فی، پردی���س دانش���گاه اداره دانش 

آموختگان ارسال نمایید. 

,ع
99
06
43
9

لی
صی

تح
ک 

در
ن م

دا
فق

ی 
گه

آ

ب���رگ س���بز و کارت خ���ودروی مین���ی ب���وس بنز مدل 
1358 رن���گ کرم آبی به ش���ماره انتظام���ی 266ع49 
ایران 18  ش���ماره موتور 0053508 و ش���ماره شاسی 
404144 ب���ه مالکیت مهدی حیدری مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
07
09
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

GLX_ پ���ژو405   خ���ودرو   س���ند  و  س���بز  ب���رگ 
و  متالی���ک  خاکس���تری  رن���گ   1392 م���دل   XU7
شاس���ی  ش���ماره  و   124K0231749موت���ور ش���ماره 
NAAM01CA8DR532334 و ش���ماره پالک     83 
ط 162 ای���ران 36ب���ه ن���ام منیر علی مرادی سراس���یا 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. ,ع
99
07
08
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و س���ند خ���ودرو تیب���ا2 م���دل 1393 رنگ 
مس���ی و ش���ماره موتور 8158739 و شماره شاسی 
NAS821100E و ش���ماره پالک  23ص469 ایران 26 
به ن���ام داوود علیپناه مفقود گردی���ده و فاقد اعتبار 

می باشد.

,ع
99
07
08
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی س���واری م���زدا م���دل 86 رنگ 
ای���ران 12   انتظام���ی 643ط46  ب���ه ش���ماره  س���فید 
شاس���ی  ش���ماره  و   LF10443713 موت���ور  ش���ماره 
NAGASX7CC11A00601 به مالکیت علی اکبر لنگری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
07
11
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1001819(

 آگهی تغییرات شرکت خدمات زیارتی مسافرتی گردشگری فخر صادق مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 15254 و شناسه ملی 10380308849

نامه شماره 982,128,6465 مورخ 1398,05,02  العاده مورخ 1398,04,24 و  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق   
اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی و نامه شماره 98,19,4558 مورخ 1398,04,29 مدیریت 
حج و زیارت استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صادق محمدی بشماره ملی 0925449350 حسینعلی ایرانی بشماره 
ملی 0849205761 و سعید مهربخش بشماره ملی 0943517265 به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی تا تاریخ 

1398,10,19 انتخاب گردیدند . 

,ع
99
07
09
6

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران )1001821(

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت سرچین خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 605 و شناسه ملی 10380294888

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,03,27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت فدک قدر تکسا 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 42446 و شناسه ملی 10380582517 با نمایندگی آقای هادی مشمول به شماره ملی 0942893158 و 
شرکت افق معدن تابران )سهامی خاص( به شماره ثبت 44901 و شناسه ملی 10380610315 با نمایندگی آقای محمد نعیمی مجد به 
شماره ملی 0931892732 و موسسه خیریه امدادگران عاشورا به شماره ثبت:3359 و شناسه ملی: 10380597797 با نمایندگی آقای 

مصطفی خاکشور با شماره ملی 0921143753 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند . 

,ع
99
07
09
7
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ادب و هنرادب و هنر

تفاوت میان شعر پایداری و جنگ
جریان شــعری که در دوران جنگ هشت    ســاله پدید آمد در طول تاریخ ادب 
فارسی نظیر نداشت؛ شاید چون جنگی که چنین از معنویت و پشتوانه مردمی 
برخوردار باشد، در تاریخ ما سابقه نداشته است. جنگ های قدیم یا کشورگشایی 
بوده یا مقاومت های پراکنده در برابر تهاجم های خارجی، بدون اینکه یک نظام 
حکومتی همســو با مردم متولی آن ها باشد.  از این رو اگر بخواهیم در پیشینه 
شــعر فارسی به سراغ سرچشمه های شعر دفاع مقدس برویم، چندان دست پر 
برنخواهیم گشت؛ هرچند پایداری به مفهوم کلی آن در شعر فارسی سابقه دارد، 
چه در شکل مقاومت های اجتماعی و اعتقادی و چه در شکل مقاومت در برابر 
اختناق سیاسی، به خصوص در فاصله دو انقالب مشروطه و انقالب اسالمی. ولی 
در شکل خاص آن یعنی شعر جنگ، باید گفت این شعر، بیشترین بهره  اش را نه 
از تجربیات پیشین شعر فارسی که از چشمدیدهای عینی شاعران امروز گرفت؛ از 
آنچه خود در جبهه های جنگ، به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم شاهد بودند. 
از این نظر می توان گفت این شعر بیش از اینکه به سنت ادبی ما متکی باشد، به 
تجربه ها و چشمدیدها اتکا دارد و این بسیار ارزشمند است. اما از »شعر جنگ« 
گفتیم. ما می دانیم در این زمینه دو نوع شعر می توان داشت؛ شعر جنگ و شعر 
ضد جنگ. طبیعتاً در نگاه نخســت به نظر می رسد با توجه به تلخ بودن پدیده 
جنگ، آنچه باید ارزش داشته باشد، شعر ضد جنگ است. بله در یک چشم انداز 
کلی چنین هم هست. ولی باید در نظر بگیریم آنچه ارزش دارد، پایداری است. 
پایــداری در عمل می  تواند مصادیق مختلفی داشته  باشــد. این پایداری گاه در 
برابر یک دشــمن خارجی جلوه می  کند، اینجا می  شود شعر دفاع؛ گاه در برابر 
یک حاکمیت خودکامه ظهور می  کند، اینجا می  شــود شعر مبارزه و انقالب و 
گاه در برابر یک سلسله نابسامانی های اجتماعی می  ایستد و اینجا می  شود شعر 
اعتراض  آمیز اجتماعی. ولی شعر جنگ یک مفهوم مطلق نیست، بلکه یکی از 
مصادیق شعر پایداری است. وقتی شکل دفاع می یابد ارزشمند می شود و اگر از 
جنس کشورگشایی باشد قابل نکوهش. به روشنی می شود دید آنچه در ایران رخ 
داد شکل ارزشمند شعر جنگ بود، یعنی همان دفاعی که به واسطه نظام ارزشی 
خود، رنگ تقدس یافت و ما آن را به نام دفاع مقدس می شناســیم. با آنچه در 
تفاوت میان شعر پایداری و شعر جنگ گفتیم، می  توان گفت اگر هم جنگ تمام 
شــده است، پایداری هنوز تمام نشده است و هیچ  گاه نیز تمام نخواهد شد. این 
پایداری در یک مقطع خود را در شعر انقالب نشان داد، در زمانی دیگر، در شعر 
دفاع مقدس و مقطعی دیگر نیز در رویارویی با ناروایی های اجتماعی جلوه کرد. 
اکنون نیز فقط سنگربندی  ها عوض شده  اند و دوست و دشمن در لباسی دیگر 
دیده می  شوند، وگرنه رویارویی حق و باطل همچنان ادامه دارد. این حق و باطل 

نیز گاه ماهیت خارجی و گاه ماهیت داخلی دارد.
به نظر می  رســد شعر پایداری نیز با یک پوست  اندازی می  تواند و باید همچنان 
وجود و حضور داشته  باشد. ولی پایداری در برابر چه و از چه موضعی؟ این دیگر 
به موضع گیری ارزشی شاعران بستگی دارد و قابل توصیه و سفارش نیست. فقط 

باید دانست اگر هم جنگ تمام شده، پایداری تمام نشده است.

 ادب و هنر/جواد شیخ االسالمی  توهین ها و 
جسارت های کشورهای غربی به پیامبر مهربانی اتفاق 
جدیدی نیست. بر همین رویه و در پی توهین مجدد 
یک نشریه فرانســوی در روزها و هفته های اخیر، 
دوباره داغ دل عاشــقان و پیروان رســول اهلل)ص(، 
تــازه و این داغ تبدیل به پویــش »باران رحمت« 
شــده اســت. این پویش درواقع جوابی فرهنگی به 
این توهین هاســت و در جریان آن، بناست گزیده ای 
از بهترین داستان های کوتاه فارسی درباره پیامبر)ص( 
ابتدا در قالب دو مجموعه داســتان در ایران و سپس 
این آثار با عنوان »یک تکه ابر« توســط نشر »شمع 
و مه« به زبان های فرانسوی و انگلیسی در فرانسه و 
ایتالیا منتشر شود. این حرکت خودجوش که وابسته 
به هیچ نهاد دولتی نیست برای رسیدن به این هدف، 
دست یاری به سوی مردم دراز کرده تا بتواند بودجه 
این اتفاق فرهنگی را توســط دلدادگان اصلی رسول 
اهلل)ص( تأمین کند. شماره حساب مختص به پویش 
»باران رحمت« در شبکه های مجازی و به ویژه سایت 
مؤسسه فرهنگی شهرستان ادب اعالم شده است و 
شما می توانید با مراجعه به این سایت با پویش »باران 
رحمت« همراه شوید. مجید قیصری، نویسنده توانای 
کشورمان یکی از دســت اندرکاران این پویش است 
که انتخاب داستان ها توســط او انجام شده است. با 
قیصری که خود تجربه نوشــتن رمان تحسین شده 
»سه کاهن« درباره کودکی پیامبر)ص( را در کارنامه 
دارد درباره چند و چون این اتفاق فرهنگی و نسبت 
ادبیات داستانی و پیامبر)ص( گفت وگو کرده ایم که 

می خوانید.

ایده پویش »بــاران رحمت« چطور مطرح س
شد؟

این ایده از سمت شهرستان ادب بود. من به عنوان 
یک نویسنده عالقه مند به پیامبر)ص( این مجموعه 
را سال گذشــته برای چاپ به شهرستان ادب داده 
بودم. کار در نوبت انتشار بود، اما طبق قاعده »عدو 
شود سبب خیر اگر خدا خواهد« و با توهین مجدد 
این نشریه، دوستان ســعی کردند برای انتشار این 
مجموعه داســتان طرحی نو دراندازنــد و آن را با 
کیفیت و شرایط بهتری چاپ کنند. این شد که به 
مرور، ایده پویش باران رحمت شکل گرفت و قرار شد 
این داســتان ها را به زبان های دیگر و در کشورهای 

غربی هم منتشر کنیم.

داســتان های این کتاب بر اســاس چه س
سازوکاری انتخاب شده اند؟

عموم داســتان های این کتاب را در جشنواره خاتم 
خوانده بودم و احساس می کردم داستان هایی هستند 
که ارزش چاپ کردن دارند. ضمناً خواهش می کنم 
این را حتماً بنویسید که من نتوانستم این کتاب را 
داخل ایران چاپ کنم. با چندین ناشر صحبت کردم، 

اما ناشران حاضر نبودند این کار را چاپ کنند. یعنی 
به نوعی ما را ســرکار گذاشــتند و دنبال خودشان 

چرخاندند.

حرف عجیبی مطرح کردید؛ یعنی ناشران س
مطرح ایران حاضر نشدند داستان های منتخب 

درباره پیامبر)ص( را منتشر کنند؟!
بله! همین داستان ها را داخل ایران نتوانستم چاپ 
کنم. مدیون هســتید اگر این را منتشر نکنید. من 
نتوانستم این داستان ها را با ناشران خصوصی و در 
داخل ایران منتشر کنم. ناشران، نه نگفتند، اما جوری 
بازی کردند که ما انصــراف دادیم. آن قدر پیگیری 
کردیم و جوابی نشنیدیم که خسته شدیم. در حال 
حاضر هم فقط دو نشر سوره مهر و شهرستان ادب 

این آثار را منتشر می کنند.
سوره مهر یک مجموعه که نتیجه قلم دانشجوها و 
نوقلم هاست را منتشر می کند. من این نویسنده ها و 
داستان ها را طی برگزاری جشنواره خاتم شناختم و 
به ســوره مهر معرفی کردم. قرار شد ناشر روی اثر 
بنویسد به انتخاب من و من هم گفتم با افتخار پای 
کار می ایستم. این کتاب با عنوان »فرشته ها بوی گل 
سرخ می دهند« منتشر می شود. مجموعه دیگری 
هم در شهرســتان ادب منتشر می شود که نتیجه 
قلم فرسایی نویسندگان حرفه ای مانند آقای کربالیی 

لو است.

بگویید. داستان ها در س از فضای داستان ها 
فضای امروز رقم می خورنــد؟ یعنی ارتباط 
انسان امروز با پیامبر )ص( را بازنمایی می کنند؟

همه داستان ها متعلق به فضای امروز است. چالش 
بین آدم ایرانی و پیغمبرش اســت. داستان ها اصاًل 

تاریخی نیستند.

آقای قیصری، سابقه این توهین ها طوالنی س
است. آیا ما توانســته ایم در طول این زمان 

جوابی فرهنگی به این رفتار بدهیم؟
این توهین ها یک حرکت سیاســی اســت. پیامبر 
اکرم)ص( خط قرمز همه مســلمانان است و از این 
مسئله مطلع هستند و برای همین توهین می کنند. 
اما کار ما یک کار فرهنگی اســت. ما داستان نویس 
هستیم و داســتان می نویســیم. من امیدوارم این 
داســتان ها اول در ایران چاپ شــود و ســپس اگر 
مقدور بود برای خارج از ایران هم منتشــر شود که 
با این پویش همین اتفاق درحال رقم خوردن است. 
من فعالً واکنش های انتشــار ترجمه این کتاب ها را 
نمی دانم. آنچه اهمیت دارد این اســت که مخاطب 
داخلی متوجه نسبتش با پیامبر)ص( باشد و مخاطب 
خارجی پس از دیدن کتاب ها و خواندن آن ها بتواند 
نسبت ما با پیامبرمان را درک کند. مدعی نیستم این 
کتاب ها بتواند نسبت ما را کامالً نشان دهد چون به 
هرحال روایت است. ما از 10 نفر خواسته ایم روایت 
متفاوت خودشــان را بنویسند. انتشــار این اثر آغاز 
راه است و مطمئنم در ســال های بعدی می توانیم 
مجموعه ها و داستان های دیگری را با حال و هوای 
بهتر منتشر کنیم. مهم ترین اتفاقی که در این پویش 
افتاده این بود که احســاس کردم بسیاری از آدم ها 
بغضی داشتند که بغض دلشان با این حرکت خالی 
شــد و احساس کردند می شود ما هم دربرابر چنین 

کاری واکنشی نشــان بدهیم و سری بلند کنیم و 
دســت کم ارادت خودمان را به نبی اکرم)ص( نشان 
دهیم. این مسئله بزرگ ترین ُحسن این حرکت است.

شاید بهترین راه برای شناختن پیامبر)ص( و س
کم کردن تنش ها و دشمنی ها، ارتباط فرهنگی 

با مردم دنیا و نه سیاسیون و دولت هاست.
از ارتبــاط و مکالمه با دولت ها چیزی درنمی آید و 
این حرف درستی اســت. مردم با شرایط سیاسی 
و اجتماعی فعلی، ابتدا باید دوباره با پیامبر آشــنا 
شوند. بعضی ها از من می پرســند: »آیا این کارها 
قوی هستند؟« من پاسخ می دهم: »آیا شما کاری 
نوشــته اید که قوی باشد و کسی ببیند و رد کرده 
باشــد؟«  می گویند: »نه. ما در جامعه و شرایطی 
هستیم که مردم دین گریز شده اند و وقتی از مذهب 
و دین حرف می زنیم فراری می شوند. خالصه این 
حرف ها بازار ندارد و اگر کسی پای این بازار بایستد، 
باید آبرو و حیثیت خودش را بگذارد و هیچی برایش 
ندارد«. من معتقدم این یک تفکر ســطحی است. 
مگر من به عنوان نویسنده می توانم پیامبر خودم 
را منکر شــوم و درباره او ننویســم و نسبت خودم 
با او را مشــخص نکنم؟ وقتی من درباره هرچیزی 
می نویســم، درباره بهار و زمســتان و آتش و هر 
چیزی و هر شخصیتی در هر موقعیتی می نویسم، 
باال باید از خودم بپرســم جایگاه پیامبر)ص( بین 
این ها کجاســت؟ مگر در ادبیات غرب، به معنای 
غرب عالم، درزمینه پیامبرشان حضرت عیسی بن 
مریم)ع( دست به خلق اثر نمی زنند؟ پس چرا من 

کار نکنم؟ 

من اصالً کاری به توهین هــا و این ماجراها ندارم.. 
مهم این است که ما در این 100سال داستان نویسی 
فارسی چه کاری برای پیامبرمان کرده ایم؟ همین 
پرســش را باید تئاتر و ســینما از خودش بپرسد. 
خوشــبختانه در شعر، نگارگری، نقاشی و موسیقی 
اتفاقات بســیار خوبی افتاده ولی در حوزه نمایش و 

سینما و ادبیات داستانی کاری نکرده ایم.

داستان های انتخابی، اِلمان و فضای جهانی س
هم دارند؟ یعنی مخاطب جهانی هم می تواند با 

داستان ها ارتباط برقرار کند؟
این ها قدم های اولیه ماســت. من از واکنش داخل 
خبر ندارم، چه برســد به واکنــش خارج! مهم این 
است که ما داریم سعی می کنیم نسبت خودمان با 
پیامبر)ص( را نشان بدهیم و بگوییم پیامبر)ص( در 
ذهن و زبان و زندگی ما چــه جایگاهی دارد. حاال 
اینکه این داستان ها چه بویی می دهند و چه کسانی 
با آن ها ارتباط می گیرند یا با آن مشکل پیدا می کنند، 
معلوم نیست. ولی می توانم بگویم این داستان ها یک 
قرائت رسمی و کلیشه ای و تکراری ندارند و حرکت 

جدیدی است.

نسخه ترجمه داســتان ها با نسخه ایرانی س
متفاوت است؟ 

بعید می دانم داستان ها در نسخه خارجی تغییری 
پیدا کنند. البته ممکن است مترجم بنا بر ضرورت 
برای کلمه یا جمله ای معادل پیدا کند، ولی احتماالً 
به داســتان هایی که برای ترجمه انتخاب می شوند 
چند داستان دیگر هم اضافه شود تا حجم مجموعه 

ترجمه ای معقول باشد.

جشنواره خاتم در سال های اخیر یک قدم س
محکم در تکریم پیامبر)ص( برداشت؛ یعنی 
اگر خاتم نمی بود نمی توانستیم این کار را به 

این راحتی انجام بدهیم؛ موافق هستید؟
دقیقاً. این بهترین دیالوگی بود که داشتید. ما پنج 
سال زحمت کشیدیم و تازه اینجا هستیم. این کار 
نیاز به خاک خوردن و زحمت کشیدن و ممارست و 
آموزش و تربیت نویسنده دارد. االن حدود پنج سال 
است که مدام شهرستان به شهرستان  می رویم و از 
نویسندگان نوقلم و حرفه ای  دعوت می کنیم درباره 
پیامبر فکر کنند و داستان بنویسند. این پویش ثمره 
پنج سال برگزاری جشــنواره »خاتم« است. یعنی 
ثمره آن پنج ســال است که امروز می توانیم چنین 
پویشــی راه بیندازیم. من در جشــنواره خاتم هم 
همیشه گفته ام برای جشنواره خاتم ننویسید، بلکه 
سعی کنید برای پیامبر)ص( بنویسید. حیف است 
ما حدود 2 هزار نویســنده داریم و سالی چند صد 
مجموعه در ایران منتشــر می شود اما این آثار هیچ 

نسبتی با پیامبر)ص( ندارند.

گفت وگو با مجید قیصری درباره پویش »باران رحمت« 

ناشران خصوصی، داستان های پیامبر را منتشر نکردند!

در حوالی شعر

محمدکاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر 
annotation@qudsonline.ir

اصالحیه
جلس��ه هی��ات موضوع قان��ون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 ب��ا حض��ور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر / فوق العاده در دبیرخانه هیأت تش��کیل، رأی ش��ماره 
139860330002027137 پرونده کالس��ه 1392114430002001061 مربوط به تقاضای آقای / خانم حجت 
علی محرمی مبنی بر صدور سند مالکیت ششدانگ / قسمتی از پالک شماره باقیمانده 1955  اصلی واقع در بخش 

دو قم تحت بررسی است.
پس از مطالعه پرونده و مالحظه سوابق مشخص شد در رای صادره شماره فوق الذکر اشتباهاتی به شرح زیر صورت 

گرفته است.                                                 رأی اصالحی
با توجه به اینکه رای هیأت تاکنون اجرا نشده لذا مفاد رای صادر به شرح ذیل اصالح می گردد:

در رای فوق الذکر مالکیت ابوالحسن افسر ورثه حسن افسر  تحریر گردیده است که صحیح آن مالکیت ابوالحسن 
ورثه حسین افسر  صحیح می باشد و بقیه مفاد و مندرجات رای فوق الذکر به قوت خود باقی می باشد. رای صادره 

قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا می باشد.آ-9907060
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قم

 
آگهی موضوع تبصره3ماده120آیین نامه قانون ثبت

خانم زهرا عس��کریان پ��ور بیوکی احد ازوراث مرحومه معصومه زرندی اعالم نموده که س��ند مالکیت شش��دانگ 
پالک2498/326 اصلی بخش2 ثبت قم متعلق به معصومه زرندی می باشد وچون با اخطاریه به احد از ورثه نام برده 
تسلیم ننموده لذا مراتب طبق تبصره 3 ذیل ماده 120آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که دارنده سند مالکیت 
مذکور از تاریخ انتشار این آگهی ظرف10 روز سند مالکیت مذکور را تسلیم نماید ویا مجوز قانونی نگاه داشتن آن را 
ضمن اعتراض خود به این اداره اعالم نماید در صورت انقضاء مدت وعدم وصول اعتراض وجه سند مالکیت ورثه طبق 

قانون مسترد و صادر خواهد شد. میم الف:13064  آ-9907117
عباس پور حسنی حجت آبادی - رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم بی بی رضیه میر جلیلی با ارائه دو برگ استش��هاد ش��هود مصدق اعالم داشته که سند مالکیت 
تمامی 149/50 س��هم مش��اع از 7079/50سهم شش��دانگ پالک1/300/3384- اصلی  واقع در بخش چهار ثبت 
قم در دفتر65صفحه558ذیل ثبت87667بنام سعید محمدی حسین نژاد ثبت و سند مالکیت به شماره مسلسل 
081945الف/85صادر و تسلیم شده است سپس تمامی مورد ثبت طی سند قطعی 2663مورخ1386/01/18 دفتر 
51 قمبه خانم بی بی رضیه میر جلیلی انتقال قطعی گردیده است که از طرف مالک اعالم گردیده است سند مالکیت 
مزبوربه علت سهل انگاری مفقود شده است،که در حال حاضردر این اداره در شرف صدور المثنی بنام ایشان میباشد 
لذا مراتب طبق تبصره 1 اصالحی ماده 120 ائین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی میگردد تا چنانچه 
کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی 
ظرف 10 روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است  پس از انقضاء 

مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. میم الف:13070  آ-9907118
رونوشت به ستاد اجرایی فرمان امام)ره(

داوود فهیمی نیک
سرپرست ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

   
آگهی فقدان سند مالکیت 

نظر به اینکه به موجب وارده 2.4484-11/04/1399با ارائه دو برگ استشهاد شهود محبوبه زندی )ورثه عباس زند(
با وکالت ش��ماره 33539-10/04/1399دفتر91قم و29942-30/08/1398دفتر 91 قم و والیت شماره980619-
26/08/1398دادیار سرپرستی دادسرای عمومی و انقالب قم از طرف امیر علی و احمدرضا و علمدار و زهرا همگی 
زند و ورثه  عباس زند اعالم داشته که سند مالکیت ششدانگ پالک ثبت3121اصلی )قبال پالک 2174مکرراصلی 
بوده که بموجب بخش نامه 91/23511-29/01/1391به3121 تغییرپیدا کرده (واقع در بخش 2 ثبت قم که ذیل 
ثبت 95423صفحه297دفتر555به نام عباس زند  ثبت و س��ند صادر ش��ده است  سپس ایشان اعالم نموده که به 
علت جابجایی سند مالکیت مزبورمفقود گردیده است،لذا به استناد تبصره 1 ماده 120 ائین نامه قانون ثبت در1 نوبت 
به تاریخ ذیل آگهی تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با 
مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف 10 روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نماید تا مورد رسیدگی 
قرار گیرد بدیهی است  پس از انقضاء مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد 

. میم الف:13067  آ-9907119
عباس پور حسنی 

رییس ثبت اسناد و امالک منطقه2قم
رونوشت به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره(

آگهی اصالحی کالسه اجرایی: 9400703
در خصوص آگهی مزایده کالس��ه فوق به ش��ماره 139904306091000170- 99/5/25 ش��عبه اول اداره اجرای 
اسناد رسمی مشهد که به شماره: آ0 9906461- م. الف 265 در آن روزنامه محترم در صفحه 5 مورخ: 25 شهریور 
1399 به چاپ رسیده است به اطالع می رساند با توجه به اشتباه در سطر 29ام آگهی مقتضی است آگهی اصالحی 

زیر منتشر گردد:
»شماالً به طول های 5.80 مترمربع صحیح است« که به اشتباه 580 متر چاپ شده است. آ-9906461

اداره اجرای اسناد رسمی مشهد
مدیر اجرا شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- حسین ناصری

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9404477

تعاونی اعتبار فرشتگان با وکالت مؤسسه اعتباری کاسپین به استناد سند رهنی شماره 10434- 93/07/30 دفتر 
اسناد رسمی شماره 203 مشهد علیه آقای محسن شعرباف مشهد فرزند اسداله بشماره شناسنامه 510 مشهد و به 
ش��ماره ملی 0937642894 )بعنوان وام گیرنده( و خانم طاهره شیروانی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 38668 
مش��هد به ش��ماره ملی 0932023770 )بعنوان راهن( اجرائیه ای تحت کالس��ه اجرایی 9404477 در قبال مبلغ 
4/550/000/000 ریال )چهار میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال( صادر نموده که پس از ابالغ اجراییه در مورخ 
98/10/23 و در پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می الزم االجرا و تقاضای بستانکار مبنی بر 
ارزیابی و مزایده مورد وثیقه که عبارتست از: ششدانگ زمین پالک ثبتی باقیمانده 1995 فرعی از 182 اصلی بخش 

10 مشهد )باقیمانده هزار و نهصد و نود و پنج فرعی از یکصد و هشتاد و دو اصلی بخش ده مشهد( بمساحت یکصد 
و هفتاد )170( مترمربع که برابر گزارش کارشناس به آدرس مشهد بلوار دانشجو- دانشجو 28- پالک 63 به مبلغ 
45/000/000/000 )چهل و پنج میلیارد( ریال ارزیابی و قطعیت یافته که حدود و مشخصات و توصیف اجمالی ملک 

برابر گزارش کارشناس در روز ارزیابی به این شرح می باشد:
مجتمع مورد نظر با موقعیت جغرافیایی شمالی نسبت به معبر 35 متری و به صورت مجتمع مسکونی 4 واحدی و 
4 طبقه روی پیلوت می باش��د مجتمع دارای سند منزل قدیمی با پالک ثبتی فوق می باشد. ملک دارای مختصات 
Utm 724738 و 4024540 زون 40 باند S است. عرصه مجتمع با مساحت 170 مترمربع و اعیان آپارتمان تقریباً 
135 مترمربع با سازه فلزی و سقف عرشه فوالدی و فاقد نماسازی و فاقد پایانکار و با کاربری مسکونی تراکم زیاد 
است. آپارتمانهای مجتمع به صورت تیپ و با پیش بینی آسانسور و 2 خواب می باشد. تیغه چینی ها نصب پنجره ها 
و در طبقات بعضا گچ و خاک گچ نیز انجام ش��ده اس��ت و تأسیس��ات نیز در حال اجرا اس��ت. کفسازی ها و عمده 
کاشیکاری ها و سقف کاذب مانده است. سنگ کاری پله و گچکاری آن نیز انجام شده است هنگام بازدید عملیات 

اجرایی متوقف بوده و ملک بر حدود اجمالی منطبق است و آپارتمان در اختیار مالک می باشد.
با توجه به موارد فوق االش��اره، پیشرفت فیزیکی و کارهای باقیمانده، ارزش منطقه ای، ترکم، نوع کاربری، موقعیت 
مکانی، هندسه و مساحت عرصه و اعیان، کیفیت بنا، کیفیت ساخت، نوع سازه، انشعابات منصوبه، قدمت بنا، امکانات، 
نوع مصالح بکار رفته، نوع مالکیت، دسترس��ی، نوع و عرض معبر، عرضه و تقاضا، قیمت عادله روز، مقایس��ه با موارد 
مشابه و با توجه به جمیع عوامل مؤثر در موضوع کارشناسی و بدون در نظر گرفتن هرگونه دیون و بدهی به شهرداری 
و س��ایر مراجع و ارگان ه��ای دولتی و غیردولتی در حال حاضر ارزش شش��دانگ عرصه و اعیان مجتمع آپارتمانی 
فوق الذکر 45/000/000/00 ریال )چهل و پنج میلیارد ریال( برآورد و پیشنهاد گردید. همچنین حدود و مشخصات 

برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل می باشد:
شماالً بطول 17 متر به قطعه 1996 فرعی شرقاً بطول 30 متر به 2745 جنوباً بطول 17 متر به خیابان 15 متری 

غرباً بطول 30 متر به قطعه 1994 حدفاصل در جهات اربعه خط مفروض مستقیم است.
ملک موصوف برابرنامه ش��ماره 139985606272004952- 99/06/23 وارده به شماره 6113- 99/06/24 دفتر 
امالک بازداشتی دارای چهار مورد بازداشت می باشد. مزایده پالک ثبتی فوق الذکر از مبلغ 45/000/000/000 ریال 
)چهل و پنج میلیارد ریال( در روز ش��نبه مورخ 1399/07/19 از س��اعت 9 الی 12 در محل شعبه اول اداره اجرای 
اسناد رسمی مشهد واقع در خیابان پاسداران، نبش پاسداران 3/1 اداره اجرای اسناد رسمی شعبه اسناد رهنی شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می گردد. الزم به ذکر است طبق تبصره 6 ماده 121 آ.ا. پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق و گاز اعم از انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عواض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است و نیز نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. همچنین شرکت در مزایده 
منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه 

مزایده الزامیست. م.الف 310  آ9907101
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای رضا بهاری کاش��انی اصالتا و والیتا از طرف خانم طراوت بهاری کاش��انی باس��تناد 4 برگ فرم 
استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است 
اسناد مالکیت ششدانگ اعیان یک باب آپارتمان اداری به شماره پالک 24962 فرعی از 24367 فرعی از 5 اصلی 
بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم 
ش��د مالکیت نامبرده در ذیل ش��ماره ثبت 412890 دفتر 2608 صفحه 367 بنام رضا بهاری کاش��انی و ذیل ثبت 
412891 دفتر 2608 صفحه 370 دفتر 2608 بنام طراوت بهاری کاشانی بالمناصفه ثبت و اسناد به شماره چاپی 

794628 و 794629 د 91 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد......
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 311  آ9907103
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای محمدرضا شاه محمدی نامقی باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت 
سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ اعیان یکباب خانه 
به ش��ماره پالک 16840 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مش��هد که متعلق به نامبرده میباش��د به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده اس��ت. با بررس��ی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل ش��ماره ثبت 97482 دفتر 509 
صفحه 387 بنام آقای محمدرضا شاه محمدی نامقی ثبت و سند به شماره چاپی 542198 صادر گردیده که برابر 
س��ند 81951 مورخ 1377/10/07 دفتر 18 مش��هد در رهن بانک تجارت قرار گرفته  اس��ت. دفتر امالک بیش از 

این حکایتی ندارد.......
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 312  آ9907105
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم انس��یه مالئی باس��تناد 2 برگ فرم استش��هادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ اعیان یکباب آپارتمان به شماره 
پالک 25918 فرعی از 9273 فرعی از 5 اصلی بخش 9 مش��هد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده اس��ت. با بررس��ی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 466057 دفتر 3008 
صفحه 262 بنام انس��یه مالئی ثبت و س��ند به شماره چاپی 815751 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از این 

حکایتی ندارد......
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 

آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 313  آ9907106
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم معصومه ولی نقندر با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/14158 مورخ 1399/06/02 
تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی نوبت دوم میزان س��ه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 557 فرعی از 66- اصلی 
واقع در بخش شش طرقبه شاندیز که در صفحه 584 دفتر 214 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند 
مالکیت در اثر س��هل انگاری 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 باشند ظرف 10 
روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند 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 سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی نوبت دوم به نام مالک خواهد 

نمود. م.الف 314  آ9907107
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای قدرت کدخدای سرآسیا برابر وکالتنامه شماره 68392- 98/8/1 دفتر 37 شاندیز از طرف خانم مریم طاهری 
سرآس��یا با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/16898 مورخ 1399/06/27 تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 995 فرعی از 87- اصلی واقع در بخش شش طرقبه 
ش��اندیز که در صفحه 358 دفتر 397 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر سهل انگاری 
مفقود ش��ده 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 انتشار آگهی 
اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند 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 سند معامله ارائه نشود این 

اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف 316  آ9907108
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی حصروراثت
آقای حبیب اله علی کرمی دارای شماره شناسنامه 17به شرح دادخواست به کالسه 111/9900460ح از این حوزه 
درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان فرخ نصیری به شماره شناسنامه 5422 درتاریخ 
1393/1/24در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متفوفی / متوفیه منحصر اس��ت به : 
1- حسین کرمی به شماره شناسنامه  6808پسر متوفی 2- حبیب اله علی کرمی به شماره شناسنامه 17 پسرمتوفی 
3- سهراب علی کرمی به شماره شناسنامه 9557 پسرمتوفی 4- نقی کرمی به شماره شناسنامه 14297 پسرمتوفی 
5- علی علی کرمی به شماره شناسنامه 6809 پسرمتوفی 6- ربابه کرمی به شماره شناسنامه 79480 دخترمتوفی 
7- خدیجه علی کرمی به شماره شناسنامه 6807 دخترمتوفی . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبوررا 
دری��ک نوب��ت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد وی��ا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد اوباش��د از تاریخ 

نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .)م الف210( آ-9907082
رئیس حوزه شماره 111 شورای حل اختالف شهرستان کبود آهنگ 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی            برابر رای شماره  139960308001001920   مورخ  1399/06/17  هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حس��ین محمدی فرزند مراد علی بش��ماره شناس��نامه و کد ملی 
0640139681 در ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 78 متر مربع قسمتی از پالک 1396 � اصلی واقع 
در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمد حسین دستگردی  محرز گردیده است 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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-9907074
تاریخ انتشار نوبت اول : 07 /1399/07                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 23 /1399/07                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای شماره  139960308001001646   مورخ  1399/05/25  هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم کبری آریان فر فرزند محمد  بشماره شناسنامه 2589 صادره از بیرجند و  کد ملی 
0651944457  در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 150/62 متر مربع قسمتی از پالک 1396 � اصلی واقع در 
خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت رحمان مهر جو فرد   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 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-9907078

تاریخ انتشار نوبت اول : 07 /1399/07                          
تاریخ انتشار نوبت دوم  : 23 /1399/07                          

علی فضلی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

امالک واقع در بخش15 یزد - علی اباد و توابع
3054 فرعی از یک - اصلی -  اقای ناصر سرس��نگی علی اباد  نس��بت به دو دانگ مشاع از ششدانگ خانه به پالک 

ثبتی برابر به مساحت کل 352/50 مترمربع بموجب رای شماره 
139960321006001365مورخ1399/06/23واقع در علی اباد تفت انتقالی عادی مع الواسطه ازمحمد سرسنگی 

علی ابادی مالک رسمی
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین 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 مرجع قضائی 
تقدیم نمایند.   بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. آ-9907069
تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه 1399/07/07

تاریخ انتشارنوبت دوم: یک شنبه 1399/07/22
امیرحسین جعفری ندوشن 

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت 
از طرف علی محمد شبانیان تفتی 

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

امالک واقع در بخش12 یزد -  ده باال و توابع
4609 - اصلی -  اقای داود دهقان نسبت به 360 سهم مشاع از2085 سهم ششدانگ زمین محصور به پالک ثبتی 

برابر به مساحت کل 2085 مترمربع بموجب رای شماره 
139960321006001344مورخ1399/06/22واقع درآشنائی باال تفت انتقالی عادی مع الواسطه ازفاطمه فرحمند 

مهدی آبادی مالک رسمی
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

آ-9907071 تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه 1399/07/07
تاریخ انتشارنوبت دوم: یک شنبه 1399/07/22

امیرحسین جعفری ندوشن 
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت 

از طرف علی محمد شبانیان تفتی 

آگهی فقدان سندمالکیت
نظری��ه اینک��ه خانم کب��ری مهرابی فرزند محمدعلی  ب��ه ش ش 7462 تنها ورثه مرح��وم قدیرمهرابی به موجب 
حصروراثت 129/90/764ح90/03/23-ش��ورای حل اختالف ویژه حصروراثت  به استناد دوبرگ استشهادیه تأیید 
شده توسط دفتر اسناد رسمی شماره 38 شیروان منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت 
اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی اند که سند مالکیت دوسهم از13سهم یک دانگ ونیم مشاع )به استثناء ثمن 
اعیان (ازششدانگ یک قطعه زمین    بشماره  پالک 0فرعی  از986 اصلی  واقع درقطعه یک شیروان بخش 5قوچان 
به آدرس انتهای  خیابان رزاز - روبروی رزاز19که متعلق به مورث ایشان می باشد بعلت نامعلومی مفقودشده است با 
بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بشماره چاپی  0784120ذیل صفحه314دفتر303و شماره 
ثبت 59048  به نام نامبرده صادروتسلیم گردیده است  دفتر امالک بیش ازاین حکایتی ندارد  لذابه استناد تبصره 
یک اصالحی ماده120آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگرددهرکس نسبت به ملک موردآکهی 
معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سندمالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف ده روز ازتاریخ انتشارآگهی اعتراض 
خودرابه همراه اصل سند مالکیت یاسندمعامله رسمی به این اداره تسلیم نمائید بدیهی است درصورت عدم وصول 
اعتراض درمهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سندمعامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد تاریخ انتشار:99/07/07 آ-9907066
اکبراقبالی

سرپرست اداره ثبت اسنادوامالک شیروان

آگهی فقدان سندمالکیت
نظریه اینکه آقای خانم اعظم زارعی علی آقا فرزند  براتعلی  به ش ش  17826  به استناد دوبرگ استشهادیه تأیید 
ش��ده توس��ط دفتر اسناد رسمی شماره یک ش��یروان منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی 
نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی اند که س��ند مالکیت شش��دانگ یک دس��تگاه آپارتمان  بشماره چاپی  
065033بش��ماره پالک 5104فرعی از11اصلی واقع درقطعه س��ه ش��یروان بخش 5قوچان به آدرس شهرک امام 
خمینی حاشیه بلوار چمران که متعلق به ایشان میباشدبعلت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم 
گردیده که س��ند مالکیت اولیه ذیل صفحه 94دفتر439وشماره ثبت 77321  به نام نامبرده صادروتسلیم گردیده 
اس��ت سپس برابر اسنادرهنی 4712-09/17/ 1393و4713و 4711و4710و4709دررهن بانک مسکن قرارگرفته 
است دفتر امالک بیش ازاین حکایتی ندارد  لذابه استناد تبصره یک اصالحی ماده120آئین نامه قانون ثبت مراتب 
یک نوبت آگهی ومتذکر میگرددهرکس نسبت به ملک موردآکهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سندمالکیت 
نزد خود می باشد بایستی ظرف ده روز ازتاریخ انتشارآگهی اعتراض خودرابه همراه اصل سند مالکیت یاسندمعامله 
رسمی به این اداره تسلیم نمائید بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالکیت یا سندمعامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد 

آ-9907067  تاریخ انتشار:99/07/07
اکبراقبالی 

 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شیروان
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