
نمره صفر
البد حضور مســعود فراســتی در برنامه 
»کتاب باز« و شاهنامه خوانی اش را دیده اید. 
واکنش های فراوان کاربران فضای مجازی 
به غلط خوانی شاهنامه توسط فراستی هم 
که یکی دو روز، بحث داغ این فضا بود و 
در همین صفحه هم درباره اش نوشتیم. 
عذرخواهــی این منتقد ســینما درباره 
اشتباهاتش هم از دیروز در فضای مجازی داغ شد. منتها نکته عجیب ماجرا 
این بود که خیلی ها اصالً توقع نداشتند آقای منتقِد بی رودربایستی، این قدر 
متواضعانه و خالصانه درباره اشتباه هایش حرف بزند و در عرصه شاهنامه خوانی 
به خودش نمره صفر بدهد. آن هم به خاطرعشــقی که به شــاهنامه دارد و 

احترامی که به مخاطبانش می گذارد.

اینجا محل فساد نیست
باالخره پس از مدت ها سکوت درباره صندوق 
ذخیره فرهنگیــان و بی خبری از آن، احمد 
نادری،نماینده مجلس در توییتی نوشــت: 
صنــدوق ذخیره فرهنگیان طــی ربع قرن 
اخیر از دو محل اعتبارات کامالً دولتی، یعنی 
حقوق معلمان و خزانه دولت ارتزاق می کند 
و هیئت مدیره آن را دولت تعیین می کند، اما 
ماهیتش را خصوصی عنوان کرده اند. صندوق باید به صورت نهاد عمومی غیردولتی 
رسمیت یابد و اساس نامه آن مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس برسد. این صندوق، دارایی فرهنگیان است نه محل رانت 

و فساد خصولتی ها و مدیران فاسد و ناکارآمد و سیاسی کار.

از هر دست بدی...
سحر زکریا گفته بود: »من سال ها حرفه 
بازیگری را دنبال می کردم و آقای مدیری 
مــا را معروف نکرده اســت. من فقط در 
چندین کار این کارگردان بازی کرده ام و 
حاال ۶ سال است که بیکار هستم«. حاال 
بهنوش بختیاری در واکنش به او نوشته: 
»دنیا میگرده و میچرخه تا به یادمون بیاره 
یه روزی چی به ســر بقیه آوردیم... این نامردیه که بعضی ها هرچی دارند از 
ایشونه بعد میان میگن چون با این کارگردان کار کردیم کم کار شدیم. از هر 

دست بدی از همون دست پس می گیری«.

فقط 3هزار و 300 نفر
ســلطنت طلبان حاضر در»توییتر« چند 
روزی بود دنیا را روی سرشــان گذاشته 
بودند تا ملت را دعوت کنند به تماشــای 
»الیو« رضا پهلوی. شاید فقط خودشان 
و شــاید هم خیلی ها توقع داشتند این 
الیو به اصطالح بترکاند. اما کانال تلگرامی 
بیسیمچی مدیا نوشته است: »توی توییتر، 
سلطنت طلبان با روبات هاشون هشتگ پیمان نوین رو ترند کردند. پس از کلی 
هیاهو و قمپز، زمان موعد فرا رسید و الیو رضا دیبا )ربع پهلوی( کالً 3هزار و 
300 نفر بازدید داشــت، تازه یک ساعت هم از الیو گذشته! واقعاً خودشون با 

این کارها خندشون نمی گیره!؟«

 محمد تربت زاده اگر نخواهیــم بگوییم پرنفوذترین 
چهره مذهبی عراق، احتماالً زیاد بیراه نیست اگر بگوییم 
»آیت اهلل سید علی حسینی سیستانی« یکی از پرنفوذترین 
چهره های مذهبی این کشور است. البته اینکه می گوییم 
مذهبی، منظورمان این نیست که آیت اهلل سیستانی فقط 
یک مرجع تقلید است. احتماالً شما هم خوب می دانید او 
در کنار جایگاه مذهبی اش، در بسیاری از وقایع سیاسی و 
غیرسیاسی کشور عراق هم به طور مستقیم و غیرمستقیم 
نقش آفرینی کرده است. با احتساب این حجم از محبوبیت 
در میان مردم عراق و حتی مردم کشور خودمان البد نباید 
از حجم انتقادهایی که در روزهای اخیر دامن »حســین 
شریعتمداری« را گرفته است تعجب کنیم. مدیرمسئول 
روزنامــه کیهان که خیلی هایمان او را با یادداشــت های 
توفانــی اش می شناســیم البته چند روز پس از انتشــار 
یادداشت انتقادی خطاب به مرجع بزرگ شیعیان در عراق، 
با انتشار یادداشت جدیدی ضمن عذرخواهی از این مرجع 
تقلید و دوستداران ایشان، توضیحاتی را هم درباره حواشی 

یادداشت جنجالی اش ایراد کرده است.

فقط پنج سال#
اگرچه خیلی هایمان به واسطه تنش های سیاسی خاورمیانه 
به خصوص عراق، بارها نام آیت اهلل سیســتانی را در اخبار 
شــنیده  و در روزنامه ها خوانده ایم و حتی برخی هایمان 
هم ایشــان را به عنوان مرجع تقلید انتخاب کرده ایم اما 
واقعیت این اســت که در تمام این سال ها رسانه ها کمتر 
به سرگذشــت این مرجع تقلید پرداخته اند.  نکته جالب 
در زندگی آیت اهلل سیستانی این است که او از پنج سالگی 
شروع به یادگرفتن قرآن به صورت تخصصی کرده است! 
چند صباح بعد هم با هدف یادگیری علوم دینی به مدرسه 
»دارالتعلیم دینی« رفته و از سال 1320 یعنی زمانی که 
حدود 10 ســال داشته، شروع به آموختن مقدمات علوم 
حوزوی کرده است.  سید علی اگرچه فقط یک کودک 10 
ساله بود اما با پشتکار باال دروس ادبی شرح الفیه ابن مالک، 
مغنی ابن هشام، مطول تفتازانی، مقامات حریری و شرح 

النظام را زیر نظر ادیب نیشابوری می آموخت.

ماجراجویی های سیدعلی#
سیدعلی در آن روزها، روز و شبش را با کتاب های سنگین 
ادبــی، فقهی و دینــی می گذراند اما در کنار پشــتکار و 
استعداد، البد یکی از چیزهایی که از سیدعلی، »آیت اهلل 
سیستانی« امروز را ساخت، استادان نامدار و بزرگش بودند. 
سیدعلی، شرح لمعه و قوانین را نزد سید احمد یزدی فرا 
گرفت و قســمتی از دروس دوره ســطح مثل مکاسب و 
رسائل و کفایه را نزد هاشم قزوینی خواند. تعدادی از کتب 
فلسفی همچون شرح منظومه سبزواری و شرح االشراق 
و اسفار را نزد استاد ایســی خواند و شوارق االلهام را نزد 
مجتبی قزوینی آموخت. این پایان ماجراجویی هایش نبود 
و همزمــان در کالس های میرزا مهدی اصفهانی، مهدی 

آشتیانی و هاشم قزوینی هم شرکت می کرد. 

مدرسه بخارایی#
هنوز 1۸ سالش نشده بود که راهی قم شد تا اصول فقه 

را نزد سید حسین طباطبایی بروجردی بیاموزد.
حدود سه ســال بعد راهی نجف شــد. مدرسه بخارایی 
آن روزها محل رفت و آمد بزرگان شــیعه بود. استادانی 
همچون سید ابوالقاسم خویی، حسین حلی، علی محمد 
بروجردی، ســید محسن حکیم و سید محمود حسینی 
شــاهرودی فقط تعدادی از اســاتید مطرحی بودند که 

سیدعلی از حضورشان استفاده می کرد. سال 1330 آغاز 
رابطه طوالنی اش با آیت اهلل خویی بود. سال ها بعد او تبدیل 
به یکی از شاگردان موردعالقه ابوالقاسم خویی شد تا جایی 
که آیت اهلل خویی اجازه اجتهاد او را شخصاً و با دستخط 
خودش روی کاغذ نوشت تا »آیت اهلل سیستانی« به همراه 
»میرزاعلی فلسفی« و »سید تقی طباطبایی قمی« تبدیل 
به یکی از سه مجتهدی شود که از ابوالقاسم خویی اجازه 
اجتهاد کتبی گرفته اند. البته بعدها استاد دیگرش یعنی 
»حســین حلی« هم اجازه اجتهاد کتبی را برای او صادر 
کرد تا سیدعلی تبدیل به تنها شخصی شود که از آیت اهلل 

حلی اجازه اجتهاد مطلق گرفته است.

حواشی انتخابات زودهنگام#
اما حواشی جدیدی که سبب شده هشتگ های مرتبط با 
نام آیت اهلل سیستانی در چند روز اخیر تبدیل به ترند های 
داغ  توییتری شود، از چه قرار است؟ ماجرا از آنجا آغاز شد 
که »جنین هنیس پالسخارت« نماینده دبیرکل سازمان 
ملل در عراق 23 شهریور ماه با آیت اهلل سید علی سیستانی 
دیدار و گفت وگو کرد. البته الزم است بدانید پالسخارت 
به عنوان نماینده دبیرکل ســازمان ملــل در عراق، تنها 
مقام بین المللی اســت که آیت اهلل سیستانی حاضر است 
با او دیدار و گفت وگو کند.  این دیدار در زمینه حواشــی 
انتخابات زودهنــگام پارلمانی در عــراق صورت گرفت. 
انتخاباتی که تبدیل به یکی از چالش های سیاســی این 
روزهای عراق شــده است. در دیدار اخیر نماینده سازمان 
ملل هم آیت اهلل سیستانی درباره اهمیت انتخابات پارلمانی 
سال آینده سخن گفت. براساس بیانیه دفتر مرجع شیعیان 
عراق، او تأکید کرد:»انتخابات زودهنگام به خودی خود یک 
هدف نیست بلکه مسیر مسالمت آمیز صحیح برای خروج از 

بن بست فعلی است«.

با نظارت سازمان ملل#
اما بخش مهمی از بیانیه دفتر آیت اهلل سیستانی که موجب 
به وجود آمدن حواشی زیادی در روزهای اخیر شده، این 
قسمت است: »انتخابات پارلمانی که قرار است سال آینده 
برگزار شود، از اهمیت باالیی برخوردار است و باید شرایط 
الزم را بــرای آن فراهم آورد که به نتایج آن درجه باالیی 
از اعتبار بدهد تا شهروندان را به مشارکت گسترده در آن 
ترغیب کند. برای این هدف در مراحل مختلف برگزاری 
آن، روند شفافیت مراعات شود و نظارت بر آن به صورت 
جدی و با هماهنگی بخش مربوطه در هیئت سازمان ملل 

متحد صورت گیرد«.
»حســین شــریعتمداری« چند روز پیش در واکنش به 
همین قسمت از بیانیه دفتر آیت اهلل سیستانی یادداشتی 
را در روزنامه کیهان منتشــر کرد که در بخشی از آن آمده 
بود:»حضرت آیت اهلل سیســتانی )دام عّزه( در این دیدار از 
نماینده ویژه دبیرکل ســازمان ملل خواســتند انتخابات 
پارلمانی عراق تحت نظارت نمایندگانی از سازمان ملل متحد 
انجام پذیرد! که با عرض پوزش باید به محضر ایشان عرضه 
داشــت این درخواست دون شأن و جایگاه برجسته و قابل 
احترام حضرت آیت اهلل سیستانی است. در واقع این سازمان 
ملل است که برای توجیه صالحیت خود به تأیید حضرت 
ایشان نیاز دارد«. حسین شریعتمداری در بخش دیگری از 
یادداشت خود تأکید کرده است:»دعوت از سازمان ملل برای 
نظارت بر انتخابات یک کشور، اعالم ورشکستگی آن کشور، 
بدبینی به ملت و خوشبینی به بیگانگان است و بدیهی است 
این دو مقوله از ساحت قدســی حضرت آیت اهلل سیستانی 

مرجع عالی قدر جهان تشیع به دور است«.

برداشِت اشتباه#
انتقــاد روزنامه کیهان بازتاب وســیعی در رســانه ها 
و فضای مجازی داشــته اســت، اما به نظر می رســد 
برداشــت روزنامه کیهان با آنچه از ســخنان آیت اهلل 
سیستانی توســط دفتر او منتشر شده متفاوت است. 
روزنامــه کیهان این گونه برداشــت کــرده که مرجع 
شــیعیان عراق خواستار نقش مســتقیم سازمان ملل 
در نظارت بر انتخابات شــده اســت، اما، خبرگزاری 
شــفقنا که نزدیک بــه محافل مذهبی عراق اســت 
تفسیر دیگری از سخنان آیت اهلل سیستانی ارائه داده 
اســت. شفقنا با اشــاره به بیانیه دفتر مرجع شیعیان 
عراق درباره دیدار او با نماینده ســازمان ملل نوشــته 
است: »بیانیه یاد شــده از نظارت بر انتخابات توسط 
سازمان ملل سخن نمی گوید بلکه از هماهنگی نظارت 
با ضوابط ســازمان ملل ســخن می گوید و معنای آن 
این اســت که نظارت صرفاً از ســوی عراقی ها صورت 
گیرد، ولی ویژگی اشخاص ناظر و ضوابط اعمال شده 
در اجرای انتخابات با ضوابط ســازمان ملل همخوان 
باشد تا جای هیچ گونه اعتراض و ایراد از طرف بعضی 
گروه های ذی ربط در صحت انتخابات وجود نداشــته 

باشد«.

ربطی به ارکان نظام ندارد#
یادداشــت شــریعتمداری نه فقط در فضــای مجازی و 
رســانه ها بلکه در میان مردم عراق هم بازتاب های زیادی 
داشت. پس لرزه های یادداشت شریعتمداری آن قدر بود که 
وزارت خارجه ایران اعالم کرد موضع مطرح شــده ربطی 
به ارکان نظام ندارد. ســخنگوی وزارت خارجه گفت: »ما 
برای مرجعیت احترام ویژه ای قائل هستیم و طبیعی است 
تحمل نمی کنیم به جایگاه مرجعیت خدشه ای وارد و به 
این جایگاه تخطی شود«. محمد جواد ظریف هم با انتشار 
توییتی به زبان عربی نوشت: »حضرت آیت اهلل سیستانی دژ 
مستحکم عراق و محور امنیت منطقه و ذخیره جهان اسالم 
است«. پس از این واکنش ها بود که حسین شریعتمداری 
در یادداشتی ضمن اصالح برداشت خود از سخنان مرجع 

شیعیان عراق از آیت اهلل سیستانی عذرخواهی کرد.

عذر تقصیرم را بپذیرید#
شریعتمداری در بخشی از یادداشت عذرخواهی اش نوشته 
است: »برداشت اینجانب از نظر حضرت آیت اهلل سیستانی 
با آنچه ایشــان فرموده بودند همخوانی نداشته است که 
به خاطر این خطای ناخواسته از محضر معظم له پوزش 

می خواهم و امید آنکه عذر تقصیر اینجانب را بپذیرند«.
او با اشــاره به واکنش مقام های عراقی به یادداشــتش و 
محکوم کردن آن نوشت: »اعتراض حضرات را می پذیرم 
و جایی برای ُخرده گیری نمی بینم ولی آنچه در این میان 
حائز اهمیت اســت و درخور تقدیــر، اتحاد و یکپارچگی 
مســئوالن محترم عراق در دفــاع از مرجعیت و حمایت 
از معظم له اســت که به یقین، برای مردم شــریف عراق 
امیدآفرین و برای دشــمنان اسالم ناامیدکننده و رنج آور 
خواهد بود«. البته شریعتمداری انتقاداتش را هم بی پاسخ 
نگذاشته و »توهین آمیز« بودن یادداشتش را رد کرده است. 
در پایان بخشی از یادداشت مدیرمسئول کیهان دراین باره 
را می خوانید: »تواضع نســبت به ساحت حضرت آیت اهلل 
سیستانی و عرض ادب و ابراز ارادت به ایشان در سطر سطِر 
یادداشت یاد شده موج می زند و اینجانب به باور قلبی و نه 
تشریفات ظاهری، از جایگاه برجسته و قابل تقدیر و احترام 

ایشان یاد کرده ام«.

من نمی گویم که او پیغمبر است...

قدس زندگی:  ۸ مهرمــاه را روز مولوی نامیده اند و مجله اینترنتی »فارس 
پالس« دیروز به همین مناسب نوشت:

افغانستانی ها می گویند افغانی اســت و »بلخی«، تاجیکستانی ها می گویند 
تاجیک است، ترکیه ای ها می گویند ترک است و »رومی« و ایرانی ها می گویند 
ایرانی پارسی گوی است. مثل »گوهر« است که همه طالبش هستند و مثل 

»عشق« که همه مدعی اش هستند. او، مولوی است.
گروهی از او به عقل رسیده اند، گروهی به عرفان، گروهی به کفر و گروهی به 
ایمان؛ برخی باال  رفته اند و برخی فرو افتاده اند. مخاطبانش، هم عوام هستند 
که در حد »نامی« و »حالی« و »قالی« از مولوی نصیب می برند، هم خواص 
که دیگر فقط خدا می داند چه حد نصیب می برند از کالم و اعجاز نابغه اعصار.

در ایران در میان افکار عمومی، اشعار بسیاری از متأخران به وی نسبت داده 
شده و همچنان می شود؛ هر شعری که رنگی از شوق دارد و آهنگی از شور یا 
داستان کفر و ایمان است و عشق. ستایندگانش بسیارند و درباره اش اغراق و 
خرافه بافی هم زیاد شده است؛ اغلب از روی ارادت. در  این  میان از  همه زرنگ تر 
ترک ها بوده اند که مقبره اش را جاذبه توریستی کرده اند و سماع را با ظاهری 
دگرگونه به رقص تبدیل کرده اند برای ارائه به غربی ها و طرفداران پوپولیست 
انواع عرفان و موسیقی و هنر. این هم خودش زرنگی است که شاعری پارسی  
را که اشعار ترکی اش در حد چند بیِت آمیخته به فارسی است به نام خود بزنی 
و دکان برپا کنی! البته این میزان از ظاهربینی و نگاه سطحی به شاعر عارفی 
که مثنوی اش معنوی است و عمق نگاهش ژرف، البد طنز تلخ روزگار است! 

بگذریم، هرچه هست موالنا مدعی زیاد دارد و خواهان نیز.
اشعار موالنا در چند دهه اخیر به زبان های مختلف ترجمه شده و تا آن سر دنیا 
هم رفته؛ تا آمریکا. در غرب او را با نام »رومی« می شناسند که نشان می دهد 
ترکیه ای ها چه کرده اند! حدود ۴0 ســال پیش »کلمن برایان بارکس« شاعر 
و مترجم آمریکایی اشــعار موالنا را ترجمه کرد تا موالنا محبوب ترین شاعر و 
کتابش پرفروش ترین کتاب شعر آمریکا شود. بارکس در سال 13۸۵ به ایران 
ســفر کرده و گفته: »ایران خانه اول من است« و درباره فرهنگ ایران گفته: 
»از این فرهنگ باشکوه که تاج جواهر شعر خود یعنی موالنا، حافظ، سعدی، 
عطار، سنایی و سایرین را به ادبیات جهان هدیه کرده است، سپاسگزارم«. او 
درباره موالنا گفته: »اشــعار موالنا نه به وسیله شخصیت بلکه توسط بخش 
دیگری از روان انســانی سروده شده اند. بخشی که گاه از شخصیت و معرفت 

بشر فراتر می رود«.
درباره موالنا مدح و ستایش زیاد است؛ با بهترین اصطالحات و کلمات. یونسکو 
نیز ســال 200۷ میالدی را به مناسبت ۸00 سالگی این شاعر پارسی، سال 
موالنا نامید. آن سال همایش ها و برنامه های مختلفی در بسیاری از کشورهای 
جهان برگزار شد و درباره موالنا بیشتر و بیشتر گفتند. طی این قرون بسیاری 
دیگر نیز درباره موالنا گفته اند، اما در  این  میان »شــیخ بهایی« جان کالم را 

گفته است:
من نمی گویم که آن عالیجناب / هست پیغمبر ولی دارد کتاب... مثنوِی او چو 

قرآن مدّل / هادی بعضی و بعضی را مضّل.
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ورزشورزش
شمارش معکوس برای برکناری مدیر ناکام استقالل

 دود قلیان ها و دروغ ها 
به چشم هواداران

VAR پرسپولیس - پاختاکور امشب ساعت 21:15 زیر نظر

 عزم جزم ارتش سرخ 
برای راهیابی به نیمه نهایی

 گفت وگو با جواد گنجعلی، شاعر »بی تفاوتی در نور زرد« در حال و هوای شعر امروز 

تمرین می کنم شاعرانه زندگی کنم 

کی اوضاع بهتر می شود؟

»شــازده کوچولو پرسید: شــوخی چیه؟ روباه گفت: همونی که آدم ها حرف 
دلشون رو به همدیگه می زنن«.

توی لیست مخاطبانش می گردد و »ُقزمیت« را می گذارد روی زنگ. موبایلش 
روی پیشخوان مغازه است. وقت حساب و کتاب با چشمکی توضیح می دهد 
با برادر کوچک ترش خیلی ایاق است... می پرستدش... و اسمش گویا قبل ترها 
»جلبک« بوده!  از مغازه می آیم بیرون. گیج شده ام. باید کلمه پرستش را بیشتر 
جست وجو کنم. دو خانم با صدای بلند اختالط می کنند. به گمانم توی صف 
اتوبوس همه دارند به مکالمه شــان گوش می دهند. خانوم ماسکدار می گوید 
تایم ناهار به مریم گفتم: کدبانو! تو فقط بپز. حیفه. خداوکیلی دســتپختت 
بیهوش کننده ست. فقط نگفتی شوِی گرام، 100 کیلوگرم را رد کرده یا خیر؟

خانم بی ماسک خندان می پرد وسط که: برو باالی ۴۵. 
و فاز قهقهه برمی دارند در خیابان.

داروخانه شلوغ است اما نه آن قدرها که جمالت همشهریانم را نشنوم. چهار بار 
ورود و خروج به دوافروشی دو جمله می گذارد کف دستم.

آقایی به خانمش می گوید: تو دیگه به نظرم رژیم نگیر، می خوام برات، چشم بند 
بخرم. تضمینی، با فول بازدهی، بی عوارض ثانویه... اوکی؟

زنی به مردش می فرماید: رودربایستی نکن. ببین از کف تا سقف پُر پستونکای 
رنگیه. فقط بگو کدوم رنگشو دوست داری عشقم؟

»گل ترمه« زنگ می زند به گوشــی ام. صدایش خواب آلود و خشدار است. کم 
حوصله فقط می پرسد: امشب با هم گپ بزنیم خاله ای؟

جوابم هیچ وقت منفی نیست. اتفاقاً اگر خدا بخواهد می خواهم درباره تفاوت 
شــوخی، ریشخند، خوشمزگی، لودگی، مسخره بازی، هزل و مزاح با او حرف 
بزنم. درباره مرزِ باریک ادب و دوست داشتن. باید به خواهرزاده ام بگویم خیلی ها 
دارند به عمد یا به ســهو دنیا را زشت می کنند. تو آدمی باش که دنیا را زیبا 

می کند!
»شازده کوچولو پرسید: کی اوضاع بهتر میشه؟

روباه گفت: از وقتی که بفهمی همه چیز به خودت بستگی داره«.

 آل کثیر در گفت و گو با قدس
 از درخشش مقابل »السد« می گوید

سال ها منتظر چنین روزی بودم

حکایت امروز

روزمره  نگاری

 نگاهی به حواشی انتقاد و عذر خواهی حسین شریعتمداری نگاهی به حواشی انتقاد و عذر خواهی حسین شریعتمداری
 از »آیت اهلل سید علی سیستانی«  از »آیت اهلل سید علی سیستانی« 

مجتهد  مطلقمجتهد  مطلق

رقیه توسلی
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سینا حسینی: تراژدی استقالل با مصاحبه دور از انتظار 
مدیرعامل کامل شد. هنوز تلخی شکست در قطر در ذهن 
هواداران حل نشــده بود که احمد سعادتمند برای تبرئه 
خود از سؤاالت و اتهامات فراوان تصمیم گرفت هاراگیری 
کند و هر آنچه زیر پوســت اســتقالل می گذرد را برای 
هواداران فاش کند، به همین خاطر در اقدامی عجیب او 
ماجرای شــب زنده داری و قلیان کشیدن بازیکنان را در 
رسانه رسمی باشگاه استقالل اعالم کرد تا مشخص شود 
چرا استقالل در بازی برابر پاختاکتور به این شکل ضعیف 

و بی رمق به میدان آمد!

الپوشانی افتضاحات#
البته به اعتقاد بسیاری از منتقدان سعادتمند با طرح این 
موضوعات تالش کرد پرده بر عملکرد ضعیف خود بیندازد 
تا مجبور نشود درباره بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت 
استقالل بابت وینفرد شفر توضیح ارائه کند، همچنین به 
این بهانه ماجرای افتضاح درگیری در فرودگاه قطر میان 

بازیکنان و یکی از اعضای کادر پزشکی را باز نکند! 

سوء استفاده از استراماچونی#
به همین دلیل او با پیش کشــیدن جریــان مذاکره با 
استراماچونی تالش کرد ابتدای به ساکن خود را بی گناه 
جلوه دهد و از طرفی اســتراماچونی را فردی زیاده خواه 
و طماع نشــان دهد تا به این ترتیب خود را تطهیر کند.

وی با برگه هایی که از قبل آماده کرده بود، سناریو »بگم 
بگم« در فوتبال را استارت زد تا حقیقت را پنهان کند، اما 
گاف های او در جریان انتشار اسناد و مدارک مورد نظرش 
زمینه حمالت بعدی منتقدان از جمله اســتراماچونی را 

فراهم ساخت!

دود قلیان ها به چشم هواداران#
خودکشــی ســامورایی ســعادتمند اما وقتی بود که 
او مدعــی شــد بازیکنان تیم در قطر بــا خود قلیان 
برده بودند. همچنین با اشــاره مســتقیم وی به شب 
زنده داری بازیکنان زمینه هجمه سنگین به بازیکنان 
را مهیــا کرد اما او مدعی شــد به ایــن دلیل با این 
ســتاره ها وارد مذاکره شــده که هواداران در فضای 
مجــازی از او خواســته بودند. این یعنــی اعتراف به 
فضای مجازی محور بودن سیاســت های خودش که 

در هیچ کجای جهان سابقه ندارد.

40 دقیقه تناقض#
مصاحبه 40 دقیقه ای مملو از تناقض احمد ســعادتمند 
زمینــه یک تنش بــزرگ را برای اســتقالل رقم زد به 
شــکلی که هواداران این باشگاه در شبکه های اجتماعی 
مقابل یکدیگر صف آرایی کردند تا بلبشوی مدیریتی در 
استقالل کامل شود، بلبشــویی که محصول بی درایتی 
شــخص مدیرعامل بــود! اما همه چیز بــه درگیری در 
فضای مجازی میان هواداران مخالف و موافق سعادتمند 
ختم نشد، ســرمربی ایتالیایی که این روزها کامالً روی 
اردوگاه اســتقاللی ها خیمه زده در اقدامی دور از توقع با 
انتشــار استوری به زبان فارسی تمام ادعاهای سعادتمند 
را دروغ توصیف کرد و مدعی شد استقاللی ها اصالً به وی 
پیشنهادی ندادند. استوری جنجالی استراماچونی قاعده 
بازی را برای چندمین بار تغییر داد، سکوت سعادتمند در 
قبال این اظهارات بیانگر این بود که مدیرعامل استقالل در 
یک سناریو تبلیغاتی برای ساکت کردن منتقدان خود این 
شو رسانه ای را به راه انداخت تا بتواند ترکش های این قائله 
را دفع کند، فارغ از اینکه او با این حرکت تاکتیکی اشتباه 

بیشتر بر آتش اختالفات و تنش ها هیزم انداخت.

استعفا بی استعفا#
البته ناگفته نماند که مدیرعامل باشگاه استقالل با وجود 
تشــکر صوری از هیئت مدیره در این گفت و گو به آن ها 
پیغام داد که اهل استعفا نیست و هرگز این کار را نخواهد 
کــرد. با این وجود تیم رســانه ای هوادار ســعادتمند در 
فضای مجازی با بهره بــرداری از اظهارات وی تالش کرد 
او را قهرمان این داستان نشان دهد تا شاید توده هواداران 

همچنان همراه او باشند 

روز سرنوشت ساز #
شاید تا پیش از تشکیل جلسه امروز هیئت مدیره استقالل 
در سعات  آباد او با مصوبه هیئت مدیره از کار برکنار شود 
و با تفکرات رؤیایی خود به خانه رود تا نام او نیز در جمع 
مدیران عامل اخراجی اســتقالل ثبت شــود، مگر اینکه 

معجزه ای رخ دهد تا شرایط برای او تغییر پیدا کند.
بخشــی از متن منتشر شــده به زبان فارسی در صفحه 

سرمربی سابق استقالل به شرح زیر است: 
اگــر ممکنه پرس و جــو کنید چه کســی، چگونه، 
کجــا و کــی به مــن پیشــنهاد 800 هــزار یورو و 

به عــالوه یک میلیــون و 200 هــزار یورویی قرارداد 
جدید را دادند؟ کدوم انســان عاقلی این پیشنهاد رو 
رد می کنــه در حالی که من با مبلغ بســیار کمتر به 
ایران اومدم. چطور من از این پیشــنهاد خبر ندارم؟ 
شاید از فدراسیون اجازه ندادند که من رو برگردونند 
که من احترام می ذارم.شــاید کسی دوست نداره که 
سرمربی تنها تصمیم گیرنده جذب بازیکنان باشه که 
من احترام می ذارم، شاید به طور کلی اصاًل نمی خوان 
من برگــردم که باز هم من احترام می ذارم. ولی تمام 
کنید این دروغ ها رو، طرفداران اســتقالل هم خسته 
شده اند!من هرگز پیشنهادی رو رد نکردم چون اصاًل 

چیزی نیامد از سمتشون.
چرا باشــگاه بعد از فینال جام حذفی اســم من رو اعالم 
کــرد و در مورد مذاکرات صحبت کردند؟همه چیز فیک 
بود مثل اعدادی که دیروز در موردش صحبت شــد.تمام 
هدفشــون این بود و هست که فقط به مردم نشون بدن 
تمام تالششون کردند که استراماچونی رو برگردونن ولی 
در واقع اقدام محکم و جدی در این دو ماه نیفتاد و فقط 

حرف بود که به مردم بگویند داریم عمل می کنیم.

شمارش معکوس برای برکناری مدیر ناکام استقالل

دود قلیان ها و دروغ ها به چشم هواداران

چشمی در تست های پزشکی ام صالل!
ورزش: روزبه چشــمی، مدافع تیم فوتبال استقالل که قبل از شروع لیگ قهرمانان آسیا، 
قراردادش را تمدید کرده بود، در آســتانه پیوستن به ام صالل قطر قرار دارد. شاید جدایی 
بازیکنان با داشتن پیشنهاد خارجی عرف باشد، اما بازیکنی که قراردادش را در نقل و انتقاالت 
تمدید کرده، عجیب است که به راحتی می تواند راهی تیم دیگری شود. خبر می رسد که دو 
بازیکن دیگر استقالل نیز پیشنهاد خارجی دارند و خواستار جدایی شده اند. هر دو بازیکن نیز 
به تازگی قراردادشان را تمدید کرده اند. سایر بازیکنانی که قراردادشان را تمدید کرده اند، در 
بندهای قراردادشان آمده که اگر پیشنهاد خارجی داشته باشند، هر زمان می توانند جدا شوند.

آزمون در رده دوم بهترین گلزنان لیگ روسیه
ورزش: لیگ برتر فوتبال روســیه با اتمام هفته نهم لیگ به معرفی برترین گلزنان 

فصل تا اینجای رقابت ها پرداخت. 
سردار آزمون، مهاجم ملی پوش کشورمان و عضو باشگاه زنیت با زدن 6 گل در رده 
دوم بهترین گلزنان لیگ روسیه قرار گرفت. آزمون در بازی هفته گذشته مقابل اوفا 

به شدت مصدوم شد. 
بنا به گزارش های رسیده از روسیه مصدومیتش جدی نیست و او به احتمال زیاد در 

بازی یکشنبه آینده مقابل اسپارتاک مسکو بازی می کند.

علیپور پس از پیوستن به ماریتیمو: 
به دنبال تجربه جدیدی بودم

ورزش: علی علیپور مهاجم ســابق تیم پرسپولیس که راهی پرتغال شده بود، در 
نهایت با امضای قراردادی دو ساله به ماریتیمو پیوست. او بعد از امضای قرارداد با تیم 
ماریتیمو به تلویزیون این باشگاه گفت:  من از امضای قرارداد با تیم ماریتیمو بسیار 
خوشحالم. این یک تجربه جدید برای من خواهد بود و می خواستم آن را تجربه کنم. 
من می خواهم به تیم کمک کنم تا اهداف خود را بدست آورد و  گل های زیادی را 

به ثمر برسانم. 

مغانلو: در ایران پنج برابر پول می گرفتم 
ورزش: شهریار مغانلو، مهاجم ایرانی تیم سانتاکالرا گفت: اگر می خواستم به مسائل مالی 
فکر کنم می توانستم 5-4 برابر قراردادم در سانتاکالرا در ایران پول بگیرم، ولی این موضوع 
برای من مهم نبود.مغانلو درباره سایر پیشنهادها گفت: از قطر، بلژیک و پرتغال پیشنهاد 
داشــتم، اما در نهایت سانتاکالرا را انتخاب کردم. دوست دارم در این تیم برای کشورم 
بازیکن خوبی باشم و به آنچه در ذهن دارم دست یابم. مهاجم فصل گذشته تیم پیکان 
درخصوص مشورت با مهاجم سابق پرسپولیس گفت: با مهدی طارمی درباره شرایط لیگ 
پرتغال صحبت کرده و مشورت خوبی از وی گرفتم، ولی با امیر عابدزاده صحبتی نکردم.

حمیدرضاعرب: عیسی آل کثیر حاال به نامی در باشگاه 
پرسپولیس تبدیل شده که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار 
است. بازیکنی که در کمترین زمان ممکن توانسته از امتیاز 
بازی در لیگ قهرمانان آسیا بهره بگیرد و به بازیکنی مهم و 
اثر گذار در باشگاهش تبدیل شود. گل با ارزش آل کثیر او 
را به تیتر یک رسانه های کشورهای منطقه تبدیل ساخته 
 و همه او را به واســطه گلی که به ثمر رساند می ستایند.

آل کثیر در گفت و گویی با قدس به تشریح حال و هوایش 
بعد از گلزنی به السد می پردازد. 

پس از گل شادی خاصی داشتی. چرا پیراهنت س
را درآوردی؟

واقعاً احساساتی شــده بودم. من چند بار توپ را به 
تیر زدم و وقتی توانستم طلسم را بشکنم و گل بزنم 
دیگر نفهمیدم چه شــد وآن شــادی را انجام دادم. 
امیدوارم این گل به دل هواداران پرسپولیس نشسته 

باشد.

به نظر می رسید از درون منفجر شدی.س
برای این گل خیلی زحمت کشــیده بودم. من سال ها 
منتظر چنین روزی بودم و می خواســتم استعدادم را 
نشان بدهم که شکر خدا در این شرایط فرصت به من 
رســید تا در پرسپولیس بازی کنم. امیدوارم در آینده 

بازی های بهتری انجام دهم.

به پاختاکور رسیدید.س
بله، همین طوراســت. اما تیمی که می خواهد از این 
مرحله عبــور کند نباید از نام هیــچ حریفی هراس 
داشته باشد. ما به دنبال رفتن به فینال آسیا هستیم 
و بایــد پاختاکور را هم ببریــم. مقابل این تیم قطعاً 

فوتبال متفاوتی بازی می کنیم. شما هم برای ما دعا 
کنید.

فکر می کنی پرســپولیس شانس قهرمانی در س
آسیا را داشته باشد؟

چرا نداشته باشیم؟ ما به دنبال این مهم هستیم. نباید 
کار را نیمه کاره رها کنیم. باید همین طور به پیشروی 
ادامــه دهیم. امیدوارم بازی بعد را هم ببریم. من بعد از 
برد السد بارها خدا را شکر کردم. هم به خاطر اینکه تیم 
پیروز شدیم و هم به خاطر اینکه خودم گل زدم. این ها 
لطف خداســت والبته دعاهای مادرم که هیچ وقت من 

راتنها نگذاشته  است. 

خودت فکر می کردی در چنین دقیقه ای گل س
بزنی؟

هدفم گل زدن بود و دقیقه اش فرقی نداشــت. هرچه 
داشتم در زمین گذاشتم و دیدید که بدشانس هم بودم. 
تیم السد تیم واقعاً پر مهره بود و شکست دادنش راحت 

نبود. 

یحیی بین دو نیمه به شما چه نکاتی را گفت؟س
عالوه بــر مباحث فنی که به همه ما گوشــزد کرد، 
تأکید هم داشــت همه پشت هم بایســتیم و برای 
رسیدن به هدفمان جانانه بجنگیم. او به ما گفت که 

توانایی رد شدن از السد را داریم.

چه حرفی با هواداران پرسپولیس داری؟س
فقط برایم دعا کنند. ما را رها نکنید وانرژی مثبت بدهید 
تا به بردهای مان ادامه دهیم. با کمک شما پاختاکور را 

هم می بریم.

ورزش: لیگ برتر کشتی فرنگی در شرایطی استارت 
خورد که سکوها خالی از تماشاگر بود. پس از حضور 
تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران در مسابقات 
قهرمانی آســیا در هند که اوایل اسفندماه سال 98 
انجام شــد، در هفــت ماه اخیر هیچ مســابقه ای در 
کشتی ایران برگزار نشده بود؛ تا اینکه دیروز سرانجام 
سوت آغاز بیســتمین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی 

به صدا درآمد.
محمــد بنا و حمیــد ســوریان ریزبینانــه عملکرد 
کشــتی گیران را زیر نظر داشــتند، اما روی سکوها 
خبری از حضور تماشاگران نبود. شیوع ویروس کرونا 
که در ماه های اخیر مســابقات کشتی را به تعطیلی 
برده بود، این بار اجازه حضور تماشــاگران در سالن 

را نمی داد.
مسابقات دیروز در گروه الف لیگ برتر کشتی فرنگی 
بــا حضور پنج تیم رعدپدافند ارتش، فوالد اکســین 
خوزســتان، هیئت کشتی سیرجان، ســینا صنعت 
ایذه و آریوبرزن بهبهان پیگیری شد و کشتی گیران 
شاخصی همچون رامین طاهری، پویا ناصرپور و امین 

کاویانی نژاد هم روی تشک رفتند.
به هر حال هر چه بود کشــتی پس از هفت ماه احیا 
شد و در روزهای آینده نیز قرار است ادامه مسابقات 

کشتی فرنگی و لیگ برتر کشتی آزاد انجام شود.

بنا: مهم شروع دوباره کشتی است#
محمد بنا که با حضور در سالن 12 هزار نفری آزادی 
بر دور رفت لیگ کشتی فرنگی نظارت داشت، اظهار 
کرد: پس از وقفه هفت ماهه، باعث خوشــحالی است 
که دوباره کشــتی شــروع شــده، البته نه به صورت 

اردویی بلکه مسابقه ای که با موارد خاصی که در نظر 
گرفته شده، در حال برگزاری است. مهم همین است 
که کشتی شروع شد و امیدوارم به سالمتی و خوشی 

و بدون مشکل مسابقات تمام شود.
وی با اشــاره به وضعیت گروه »الف« لیگ کشــتی 
فرنگی تصریح کرد: این گروه، گروه آســان تری است 
و مســابقات گروه »ب« فشرده تر خواهد بود و رقابت 
بیشــتری بین مدعیان وجــود دارد. امیدوارم مردم 

کشتی را ببینند و با کشتی آشتی کنند.
بنا در مورد وضعیت جســمانی کشــتی گیران حاضر 
در لیگ گفت: در مجموع شــرایط بدنی بچه ها نشان 
از ایــن دارد که آماده ســازی بدنــی آن ها به خاطر 
محدودیت هایی که وجود داشــت، به آن شکلی که 
باید، خوب نبوده ولی خوشحالم رامین طاهری، امین 

کاویانی نژاد و پویا ناصرپور را روی تشک دیدم.

آماده سازی تیم ملی#
ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی در مورد آمادگی 
ملی پوشــان تأکید کرد: البته تعــدادی از بچه های 
ملی پــوش ما بودنــد مثل پویــا ناصرپــور و امین 
کاویانی نژاد که تغییر وزن دادند، اما نســبتاً شــرایط 
بهتری نســبت به بقیه دارند و با زمانی که در اختیار 
داریم اگر مسابقات جهانی برگزار شود، به یک شکل 
و اگر گزینشــی المپیک را در پیش داشته باشیم، به 
یک صورت باید به فکر آماده سازی تیم باشیم. برای 
المپیک هم نزدیــک به 290 روز دیگر فرصت داریم 
که بــه حد ایده آلی که می خواهیم، برســیم. به هر 
شکل امیدوارم مردم کشتی ها را بیینند و لذت ببرند 

و بچه ها هم خوب کشتی بگیرند.

آل کثیر در گفت و گو با قدس از درخشش مقابل »السد« می گوید

سال ها منتظر چنین روزی بودم
استارت لیگ فرنگی در سالن خالی از تماشاگر

کشتی پس از هفت ماه از خاک بلند شد

حمید رضا خداشناس: تیم های پرسپولیس ایران و پاختاکور 
ازبکستان از ســاعت 21:15 امشب در یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان آســیا در ورزشگاه جاســم بن حمد دوحه به مصاف 
یکدیگر خواهند رفت. دیداری بســیار ســخت برای هر دو تیم 
که با توجه به ســبک بازی شــان به هیچ وجه نتیجه اش قابل 
پیش بینی نیســت. نگاهی به چند بازی گذشته پرسپولیس و 
پاختاکور با حریفانشان نشان می دهد که هر دو تیم قوی هستند 
و از لحاظ قدرت بدنی در ســطح باالیی قرار دارند، به خصوص 
بازی های آن ها در مرحله یک هشتم نهایی که السد و استقالل 
به نوعی در مقابل دوندگی های بی امان و هوشمندانه بازی کردن 
این دو تیم کم آوردند و بازی را واگذار کردند. در بازی با الســد 
پرسپولیس آن قدر منسجم و کم اشتباه بازی کرد که ستاره ای 
چون ژاوی صادقانه به قدرت سرخپوشان ایرانی اعتراف کرد. حاال 
بدون شــک امشب تقابل دو تیم پر قدرت این دوره از رقابت ها 
می تواند بســیار دیدنی باشد که برنده اش به احتمال زیاد یکی 
از فینالیست های لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود. نکته جالب که 
البته مربی پاختاکور هم از آن بــه عنوان یک آوانس یاد کرده 
رویارویی نماینده ازبک با دو نماینده دیگر کشورمان در این فصل 
از رقابت ها بوده که هر سه بازی را پاختاکور برنده شده است که 
امیدواریم شاگردان یحیی با شکست این تیم و رسیدن در جمع 
چهار تیم برتر این رقابت ها انتقام دو نماینده دیگر کشورمان را از 
پاختاکور بگیرند. آخرین تقابل این دو تیم در رقابت های 2019 
و بازی برگشت مرحله گروهی بود که پرسپولیس با شکست یک 

بر صفر در تاشکند نتوانست از گروهش صعود کند.

پاختاکور را بهتر بشناسید
تیم فوتبال پاختاکور قدرتمندترین تیم ازبکســتان است و تا 
کنون موفق شــده 12 بار قهرمان لیگ و 12 بار قهرمان جام 
حذفی این کشور شود. پاختاکور به عنوان یکی از اصلی ترین 
نمایندگان ازبکســتان در لیگ قهرمانان آسیا تاکنون1۷ بار 

در این مســابقات حضور داشته اســت و بهترین نتایجی که 
توانســته کسب کند حضور در نیمه نهایی سال های 200۳ و 
2004 بوده است. تیم پاختاکور در گروه دوم لیگ قهرمانان 
آســیا 2020 با تیم های شــهرخودرو ایران، الهالل عربستان 
و شــباب االهلی امارات همگروه بود که در نهایت با کســب 

10 امتیــاز به عنوان تیم صدر نشــین خود را به مرحله یک 
هشــتم نهایی رســاند و در این مرحله با غلبه بر استقالل به 

پرسپولیس رسید.
هدایت پاختاکور بر عهده شوتا آروالدزه سرمربی گرجستانی است 
که چند روز پیش به ویروس کرونا مبتال شد و احتماالً در دیدار 
مقابل پرسپولیس همراه تیم خود نخواهد بود. از ستاره های این 
تیم می توان به نام هایی، چون »ارن دردیوک« مهاجم سوئیسی 
اشــاره کرد که سابقه حضور در بوندســلیگا را در کارنامه دارد و 
در بازی مقابل اســتقالل نیز یک گل به ثمر رساند. جالل الدین 
ماشــاریپوف، دراگان چران و ایگور ســرگیف از دیگر بازیکنان 
تأثیرگذار این تیم هستند. حضور دو پاسور برتر لیگ قهرمانان در 

این تیم می تواند هشداری به مدافعان پرسپولیس باشد.

VAR پرسپولیس- پاختاکور زیر نظر
تیم فوتبال پرسپولیس به نخستین تیم ایرانی تبدیل می شود 
کــه در حضور کمک داور ویدیویی به میــدان خواهد رفت. 
کنفدراسیون فوتبال آســیا همان طور که وعده داده بود، در 
ایــن مرحله از کمک داور ویدئویــی رونمایی خواهد کرد تا 
بازی ها شــکل استانداردتری را به خود بگیرند. این در حالی 
است که شاید بســیاری انتظار داشــتند باتوجه به امکانات 
اســتادیوم های قطری، از همان مرحله گروهی، ویدیو چک 
مورد اســتفاده قرار می گرفت. با این حال حاال پرســپولیس 
به نخســتین تیم ایرانی تبدیل می شــود که در حضور این 

تکنولوژی به میدان خواهد رفت و از آن استفاده می کند. 

گواردیوال هزینه ها برای خرید دفاعی سیتی را به 450میلیون پوند رساند

»روبن دیاز« آخرین سنگ قلعه اتحاد
امیرمحمد سلطانپور : هیچ وقت تیمی به سرمربیگری 
پپ گواردیوال در یک بازی پنج گل دریافت نکرده بود 
اما برای اولین بار این اتفاق روز یکشــنبه آن هم در 
خانه منچسترسیتی افتاد و آبی پوشان با نتیجه 2-5 
مغلوب لسترسیتی شدند. درست است که سیتیزن ها 
مصدومان زیادی داشتند اما خط دفاعی این تیم بعد 

از خرج بسیار هنوز مشکالت جدی دارد.
خیلی ها معتقد بودند رفتن ونســانت کمپانی که دو 
فصل پیش به دلیل مصدومیت تنها در 1۳ مسابقه از 
ابتدا به زمین آمده بود، آن قدرها نیز تأثیرگذار نخواهد 
بــود. اما دقیقاً فصل بعد از رفتن او بود که خال قدرت 
رهبری و آرامشــی که به خط دفاع تیمش می داد در 
تیم پپ به شدت احساس شد به گونه ای که قهرمانی را 
به لیورپول واگذار کردند. و این فصل نیز اوضاع آنچنان 
خوب به نظر نمی رسد. گواردیوال گزینه های متعددی را 
برای جانشینی او امتحان کرد اما هیچ کدام جواب نداده، 
تا با خرید روبن دیاس با مبلغ 65 میلیون پوند از بنفیکا، 
آخرین تیر ترکش خود را برای ترمیم خط دفاعش پرتاب 

کند.

اوج گیری روبن دیاس#
دیاس در منطقه آمادورا در شمال لیسبون پرورش یافت. برادر او ایوان نیز یک فوتبالیست 
حرفه ای است اما از همان دوران کودکی همه می دانستند که روبن چه استعداد باالیی 
در فوتبال دارد. او در کودکی در پست مهاجم بازی می کرد اما با رفتن به خط دفاع در 
همان 11 سالگی توسط بنفیکا به این باشگاه آورده شد. از همان زمان که قدم به آکادمی 
بنفیکا گذاشت. اوج گیری اصلی دیاس در تیم زیر 18 ساله های بنفیکا نشان داده شد، 
زمانی که با کاپیتانی او این تیم تا فینال لیگ قهرمانان جوانان اروپا نیز پیش رفت. آن 
زمان بود که بسیاری متوجه شدند که بیشتر از استعدادش، او ظرفیتی فوق العاده برای 
سختکوشی، تمرکز، ذهنیت قوی و مبارزه طلبی دارد. همین استعدادها او را به بازیکنی 

خاص بدل کرده است.

یک رهبر واقعی#
دیاس در شهریور 201۷ زمانی که تنها 20 سال داشت برای نخستین بار پیراهن تیم اصلی 
بنفیکا را پوشید تا طرفداران متعصب عقاب ها خود از نزدیک زمزمه ها در مورد استعداد 
جدید تیم خود را ببینند. در همان فصل بود که ویکتور لیندلوف به منچستریونایتد رفت 
و دیاس با وجود جوانی، خود را به عنوان جانشینی مطمئن نشان داد و در همان فصل به 
تیم ملی پرتغال هم دعوت شد تا به عنوان جوان ترین بازیکن دعوت شده توسط فرناندو 
سانتوز در جام جهانی حضور پیدا کند. مدت ها بود که بنفیکا و پرتغال رهبری در خط 
دفاع مانند دیاز ندیده بود. بسیاری او را با لوئیزائو اسطوره پرتغال در این پست مقایسه 

می کردند. دیاس قدرت رهبری خود را در جام جهانی زیر 20 ساله ها با کاپیتانی پرتغال 
نشان داده بود. او فقط در این دوره نبود که بازوبند کاپیتانی را بست، بلکه در هر رده سنی 
که بازی کرده بود مربیان تنها او را به عنوان رهبر تیم انتخاب می کردند. دیاس صدای 

مربی چه در رختکن و چه در زمین است. قدرت رهبری در خون اوست.

مناسب برای سیتی؟#
بازیکنی با توانایی رهبری در خط دفاع تنها چیزی است که منچسترسیتی در حال حاضر 
به آن نیاز دارد. همیشــه پپ گواردیوال در تیم هایش وظایف بسیار سنگینی را بر دوش 
مدافعان قرار می دهد؛ چون بازیســازی تیم های او از آن جا شروع می شود و برای پرس 
حریفان، خط دفاعی تیم او بسیار جلو قرار می گیرد که می تواند بسیار خطرناک باشد. 
چنین خط دفاعی به یک رهبر و سازمان دهنده نیاز دارد تا اسیر ضد حمله های حریفان 
نشــوند. دیاس شاید سریع ترین بازیکنی نباشد که بتوان پیدا کرد و به خاطر همین در 
ابتدا پپ مقداری برای خرید او مردد بود اما در زمینه دریبل نخوردن یکی از بهترین های 
فصل گذشته در کل اروپا بوده و آمارهایش از همه مدافعان فعلی سیتی بهتر است. شاید 
نباید انتظار داشت که دیاس به تنهایی همه مشکالت خط دفاعی سیتی را حل کند اما او 
می تواند آغاز برای حل مشکالت باشد. نه فقط با عملکرد خود بلکه با توانایی رهبری و بهتر 
کردن بازیکنان اطرافش این اتفاق می تواند بسیار سریع تر روی دهد. منچسترسیتی به یک 
الگو برای دیگر بازیکنانش نیاز داشت و با خریدن دیاز شاید یکی از بهترین نمونه هایش را 

به ورزشگاه اتحاد آورده باشد.

VAR پرسپولیس - پاختاکور امشب ساعت 21:15 زیر نظر
عزم جزم ارتش سرخ برای راهیابی به نیمه نهایی

ضد  حمله

گل محمدی: انگیزه ما چند برابر شده است 
ورزش: یحیی گل محمدی در نشست خبری پیش از دیدار با پاختاکور گفت: 
امشب ســالگرد وفات هادی نوروزی اســت که مجدداً به خانواده او تسلیت 
می گویم و امیدوارم روحش شاد باشد. بازیکنان پرسپولیس الهام زیادی از او 
گرفتند و بعد از وفاتش انگیزه زیادی به تیم داده است.وی افزود: بازی حساسی 
داریم. با سختی زیادی به این مرحله رسیدیم و حاضر نیستیم از این مرحله 
راحت بگذریم. در گروه خیلی سختی قرار داشتیم و از طرفی هم السد یکی از 
بهترین تیم های این دوره را شکست دادیم. انرژی زیادی برای آن بازی صرف 
کردیم اما انگیزه های ما برای این بازی چندین  برابر شده است و از نظر روحی و 
روانی آماده انجام دیدار با پاختاکور هستیم. مقابل تیمی بازی داریم که یک روز 
بیشتر از ما استراحت کرده و از نظر فیزیکی در شرایط خوبی است و فوتبال 
ماشینی را انجام می دهد و مطمئناً بازی راحتی برای ما نخواهد بود. باید انرژی 

بیشتری نسبت به بازی های قبل صرف کنیم تا پیروز بازی باشیم.

برنامه تمرینی و محل اردوی شهر خودرو 
مشخص شد

ورزش:تیم شهر خودرو بعد از حذف از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 
تمرینات خود را تعطیل کرد و قرار اســت از امروز دور جدید تمرینات 
این تیم در مشهد آغاز شــود. طبق برنامه ارائه شده از سوی کادرفنی 
شهرخودرو به بازیکنان این تیم، سرخپوشان مشهدی تقریباً پنج روزی را 
در مشهد تمرین خواهند داشت و بعد از آن برای برگزاری اردوی 12 تا 
14 روزه راهی تهران خواهند شد. شهر خودرو قرار است در تهران حداقل 

دو بازی دوستانه در برنامه های خود داشته باشد.

 رحمتی خواستار تمدید قرارداد 
کاپیتان تیمش شد

ورزش: باشگاه ذوب آهن خواســتار جذب اکبر صادقی کاپیتان فصل 
گذشته تیم فوتبال شهر خودرو شده در حالی که این بازیکن قراردادش 

با باشگاه مشهدی به اتمام رسیده است.
با توجه به این مســئله مهدی رحمتی خواستار تمدید قرارداد هر چه 
زودتر هافبک کهنه  کار تیمش شده است. مدیریت باشگاه شهرخودرو نیز 
مذاکرات خود را با صادقی آغاز کرده و احتماالً امروز یا فردا قرارداد این 

بازیکن با سرخپوشان مشهدی تمدید شود.

 2 گل ایرانی 
نامزد بهترین گل یک هشتم لیگ قهرمانان 

ورزش: سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در یک نظرسنجی از کاربران 
خود خواســته تا بهترین گل مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات را 
انتخاب کنند. در لیست AFC، گل علی کریمی از استقالل به پاختاکور و 

گل عیسی آل کثیر از پرسپولیس به السد به چشم می خورد.

 از دعوت ترائوره تا ستاره جدید اورتون 
و هم تیمی طارمی در پورتو

مالی با تمام قوا برابر ایران
ورزش: تیم ملی فوتبال ایران روز پنجشــنبه 1۷ مهر در نخستین دیدار 
دوســتانه خود در تاشکند با تیم ملی ازبکستان دیدار خواهد کرد و سپس 
راهی ترکیه می شــود تا روز 22 مهر با تیم ملی فوتبال مالی دیدار داشته 
باشــد. آداما ترائوره بازیکن 24 ساله که برای تیم زیر 21 ساله های اسپانیا 
نیز بازی کرده اســت، عبداهلل دوکوره که در این فصل در تیم اورتون بازی 
می کند و سابقه بازی در تیم های پایه و زیر 21 سال فرانسه را دارد، در کنار 
موسی مارگا هم تیمی مهدی طارمی در پورتو و موسی دینپو از ساوتهمپتون 

بازیکنانی هستند که به اردوی تیم ملی فوتبال مالی دعوت شدند.

 عالیشاه: بازیکنان پرسپولیس می دانند
 در چه تیمی بازی می کنند

ورزش: امید عالیشاه در نشســت خبری پیش از بازی با پاختاکور 
اظهار کرد: شکی نیست بازی حساســی با پاختاکور داریم اما وجه 
تمایز ما با ســایر تیم ها دلگرمی اســت که هواداران به پرسپولیس 
می دهند. از هواداران انرژی مثبت می گیریم و مطمئن باشــید این 
موضوع به ما کمک می کند. وینگر تیم پرســپولیس درباره هجومی 
بودن پاختاکور و نتایج خوب تیم خودش در لیگ قهرمانان توضیح 
داد: مهم ترین عاملی که ســبب شــده در پنج ســال اخیر نتیجه 
بگیریم، این اســت که بچه ها می دانند در چه تیمی بازی می کنند. 

هیچ گاه آن ها دچار غرور نشده اند.

حکم اخراج سرمربی رضاییان صادر شد
ورزش: نشــریه »الرایه« قطر خبر داد بنا بــه گزارش منابع نزدیک به 
باشــگاه الدحیل حکم اخراج ولید الرکراکی، ســرمربی مراکشــی تیم 
صادر شده اســت.این تصمیم مسئوالن باشگاه الدحیل بعد از شکست 
تیم مقابل التعاون و حذف شدن در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 
گرفته شد.رامین رضاییان، مدافع ملی پوش کشورمان در این فصل برای 

الدحیل قطر بازی می کند.

منهای فوتبال

لیگ قهرمانان آسیا
پرسپولیس - پاختاکور

     چهارشنبه 9 مهر - 21:15 از شبکه سه

ورزش در سیما

 هیئت بسکتبال خراسان رضوی 
سد راه آویژه صنعت

ورزش: با وجود دستور مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی و معاون 
توسعه امور ورزش ها از تمرین تیم بسکتبال آویژه صنعت جلوگیري شد!

هنوز چند روزي از تمرینات تنها نماینده استان در لیگ برتر بسکتبال کشور 
نگذشته بود که تمرینات تیم به خاطر کرونا تعطیل شد. اما بعد از منفی 
شدن تست دوم و آغاز مجدد تمرینات متأسفانه این بار هیئت بسکتبال 
استان با بستن درب سالن مانع از تمرین تیم آویژه صنعت پارسا شد، این 
درحالي ست که تنها نماینده استان حدود یک ماه دیگر باید در لیگ برتر 

به میدان برود.
گفتنی است، در جلسه اي که مسئوالن باشگاه با مدیر کل ورزش و جوانان 
استان داشتند خواهان دو جلسه تمرین روزانه بودند که مقرر شد با دستور 
مدیر کل، فقط برای تایم تمرین عصرگاهی از سالن سجاد استفاده شود و 
براي تمرین صبح از سوی باشگاه سالن تهیه گردد اما در کمال ناباوری و در 
اقدامی کم سابقه دوشنبه شب وقتي بازیکنان و کادر فنی تیم براي تمرین 
به سالن سجاد مراجعه مي کنند، دبیر هیئت درب سالن را باز نمي کند و با 
اعالم سرپرست تیم مبني بر مذاکره با معاون محترم مدیرکل، باز هم اجازه 
ورود به رختکن را نمی دهد تا بازیکنان و کادر فنی دقایقي زیر باران معطل 

شده و در نهایت بدون تمرین به خانه بازگردند!
امیدواریم مســئوالن استان همچون گذشــته از بخش خصوصي که در 
چنین شرایط سختی حاضر به تیمداری در لیگ برتر شده حمایت کنند 
تا این گونه با آبروی نماینده استان بازی نشود و این تیم بي حاشیه استان 

به حاشیه نرود.

دوپینگ دو وزنه بردار ایرانی مثبت شد
ورزش: نمونه دوپینگ دو وزنه بردار ایرانی توســط ســتاد ملی مبارزه با 
دوپینگ مثبت اعالم شد.ستاد ملی مبارزه با دوپینگ )ایران نادو(، نام دو 
وزنه بردار متخلف دوپینگ را که تمام مراحل مدیریت نتایج آن ها در این 

ستاد سپری و حکم قطعی شان صادر شده است، اعالم کرد.
1- یاشــار آقازاده از وزنه برداری به دلیل مصرف ماده ممنوعه متاندینون 

به مدت چهار سال )از یک تیر  1۳99تا ۳1 خرداد 140۳( محروم شد. 
2- حمیدرضــا زاده زارع از وزنــه برداری به دلیــل مصرف ماده ممنوعه  
تستوسترون به مدت چهار سال )از 4 تیر 1۳99 تا ۳ تیر 140۳( محروم 
شد. بدین ترتیب این دو وزنه بردار که البته در رده ملی فعالیت نمی کنند 
و احتماالً در لیگ برتر تست آن ها مثبت شده، تا چهار سال از میادین دور 

خواهند بود.

درخواست عابدینی برای حل مشکل شمشیربازان
ورزش:مجتبی عابدینی در مجمع ســالیانه فدراسیون شمشیربازی 
خطــاب به علی نــژاد رئیس مجمع، بیان کرد: من بــه آقای باقرزاده 
خســته نباشید می گویم ولی مشکلی که ما داریم، کمبود سالن است 
و سال هاست این مسئله را مطرح کرده ایم. اگر سالن بیشتری داشته 
باشــیم، لیگ پویاتری نیز خواهیم داشت. در این صورت جایگاهمان 
بهتــر از این خواهد شــد. او ادامه داد: مــن به عنوان کاپیتان تیم ملی 
شمشیربازی سابر می گویم که در المپیک توکیو، هم در انفرادی و هم تیمی 
شانس مدال داریم و اکنون می خواهیم لیگ ما فعال تر شود چون در آینده 

این رشته هم تأثیر گذار خواهد بود.

حذف ناباورانه مدودف 
ورزش: تنیسور روس با شکست مقابل فوکسوویچ در کمال ناباوری در دور 
نخست روالن گاروس حذف شد اما مرد شماره2 جهان به دور بعد صعود 
کرد.در روز دوم تنیس روالن گاروس نخســتین شــگفتی رخ داد و دنیل 
مدودف، مرد شماره5  جهان از این رقابت ها حذف شد. تنیسور روس برابر 
فوکسوویچ قرار گرفت و ۳ بر یک مغلوب شد. در دیگر دیدار رافائل نادال 
برابر گویراسیموف قرار گرفت و ۳ بر صفر پیروز شد. دومینیک تیم، شانس 

سوم قهرمانی مارین چلیچ را ۳ بر صفر شکست داد.

 معاون وزیر: ممنوعیتی برای حضور 
مربیان خارجی در تیم های ملی نداریم

ورزش: مهــدی علی نژاد، معاون وزیــر ورزش و جوانان در خصوص 
جذب مربیان خارجی توسط فدراســیون ها گفت: در مورد تیم های 
ملی ممنوعیتــی برای گرفتن مربی خارجی نداریم و دوســتان این 
موضوع را بد برداشت نکنند، اما بدیهی است که در این شرایط امکان 
حضور خارجی ها چندان فراهم نیست. وقتی فدراسیون ها گزینه ای را 
مدنظر داشــته باشند در کمیته بررسی مربیان خارجی وزارت ورزش 
هم بررســی و مجوز داده می شــود. اتفاقی که در والیبال قباًل اتفاق 

افتاده است.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1004566(

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

فرهنگی صنایع دستی  میراث  اداره کل  نامه شماره 982,128,6465 مورخ 1398,05,02  و  استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,04,24  به 
و گردشگری استان خراسان رضوی و نامه شماره 98,19,4558 مورخ 1398,04,29 مدیریت حج و زیارت استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل 
ایرانی بشماره ملی 0849205761 بسمت مدیرعامل  اتخاذ شد : صادق محمدی بشماره ملی 0925449350 بسمت رئیس هیئت مدیره حسینعلی 
وعضوهیئت مدیره و سعید مهربخش بشماره ملی 0943517265 بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی تا تاریخ 1398,10,19 
انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور ورسمی و بانکی با امضای مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره همراه 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 )1004571(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی و زیارتی سافر سیر مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 17443 و شناسه ملی 10380330178

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,07,11 و نامه شماره 97,19,10826 مورخ 1397,08,29 مدیریت حج و زیارت استان 
خراسان رضوی و نامه شماره 972,128,12643 مورخ 1397,08,29 اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی و 
نامه شماره 43960 مورخ 1397,07,28 سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: ارائه کلیه خدمات مسافرت هوائی به صورت الکترونیکی، صدور بلیت الکترونیکی و توسعه نرم افزارهای الزم 
جهت بهره برداری الزم با رعایت قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1005148(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی ماد سوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 29627 و شناسه ملی 10380448765

العاده مورخ  اختیار مجمع عمومی فوق  تفویض  به موجب   -  : اتخاذ شد  استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,07,03 تصمیمات ذیل  به 
1398,06,28 به هیئت مدیره و با توجه به اظهارنامه تنظیمی و گواهی شماره 8516198 مورخ 1398,07,03 شعبه ثامن االئمه مشهد بانک ملی مبنی بر 
پرداخت 1800000000 ریال به حساب سپرده مخصوص، هیئت مدیره افزایش سرمایه شرکت را از محل پرداخت نقدی از مبلغ 200000000 ریال 
به مبلغ 2000000000 ریال و از طریق افزایش تعداد سهام از 1000 سهم به 10000 سهم را عملی دانسته و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح 

ذیل اصالح گردید: سرمایه شرکت 2000000000 ریال منقسم به 10000 سهم 200000 ریالی بانام می باشد که تماما پرداخت شده است. 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1005163(

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,04,24 و نامه شماره 982,128,6465 مورخ 1398,05,02 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 : - محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، 
بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله نوید ، خیابان خیام 68 ، بلوار خیام شمالی]شهیدچراغچی39[ ، پالک 0 ، ساختمان بازار بین الملی 
سپاد)شهیدکاوه( ، )شهیدکاوه1( ، طبقه همکف ، واحد 4 کدپستی 9196993465 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق 

اصالح گردید.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1004530( 

 آگهی تغییرات شرکت نیان باتری خاوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 41737 و شناسه ملی 10380575646

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,05,20 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,04,25 تصمیمات 
سهم   100000 به  منقسم  ریال   20000000000 مبلغ  به  ریال   10000000000 مبلغ  از  شرکت  سرمایه   : شد  اتخاذ  ذیل 
200000 ریالی با نام ازمحل سود تقسیم نشده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصالح گردید : سرمایه 
شرکت مبلغ 20000000000 ) بیست میلیارد ( ریال منقسم به 200000 سهم 100000 ریالی با نام تمامًا پرداخت گردیده 

است . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران )1004543(

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

ملی  شناسه  و   42446 ثبت  شماره  به  خاص(  تکسا)سهامی  قدر  فدک  شرکت   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,03,27 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
با شماره ملی به 0942893158 به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت افق معدن تابران به شماره ثبت 44901 و  با نمایندگی آقای هادی مشمول   10380613998
شناسه ملی 10380610315 با نمایندگی آقای محمد نعیمی مجد با شماره ملی 0931892732 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و موسسه خیریه امدادگران عاشورا به 
شماره ثبت3359 و شناسه ملی 10380597797 با نمایندگی آقای مصطفی خاکشور با شماره ملی 0921143753 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین و 
انتخاب شدند آقای محمد نعیمی مجد با شماره ملی 0931892732 به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب شدند. کلیه اوراق بهادار و تعهد آور رسمی و 
بانکی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و متغیر مدیر عامل یا یکی از سایر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه های اداری با امضاء واحد 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. - حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به ایشان تفویض گردید.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1004584(

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,06,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - خانم مرضیه رنجبر مهدی آبادی با 
شماره ملی 0940991144 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 2- خانم فرشته رنجبر مهدی آبادی با شماره ملی 
0946935688 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3- خانم زهرا پورتقی با شماره ملی 0938646273 به سمت عضو هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند. همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضاء 

منفرد مدیرعامل همراه 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 )1004615(

آگهی تغییرات شرکت فناوری و کار آفرینی جهان اندیشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 47616 و شناسه ملی 10380637650

به  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,05,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مرتضی خادمی درح به شماره ملی 0731655397 جایگزین آقای مصطفی مکارم 
شماره ملی 0942958128 به نمایندگی از صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان رضوی به شناسه ملی 10380491265 گردید در نتیجه سمت اعضاء هیئت مدیره 
به قرار ذیل تعیین گردیدند: صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان رضوی به شناسه ملی 10380491265 با نمایندگی آقای مرتضی خادمی درح به شماره ملی 
0731655397 به سمت رئیس هیئت  مدیره -آقای عنایت ا... دزیانی به شماره ملی 0937692638 به سمت نائب رئیس هیئت  مدیره - آقای سید محمد ملقب به عبدالرضا علوی 
به شماره ملی 0939317397 به سمت عضو هیئت  مدیره - آقای محسن غانمی به شماره ملی 0921922991 به سمت مدیرعامل تا تاریخ 1400,11,19 انتخاب گردیدند . کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مشترک دو نفر از سه نفر اعضای اصلی هیئت مدیره )رئیس هیئت مدیره- 

نایب رئیس هیئت مدیره- عضو هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
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چهار شنبه 9 مهر 1399

 12 صفر 1442 30 سپتامبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9357  

ادب و هنرادب و هنر

درحاشیهیکشاهنامهخوانی
چند روز پیش غلط  خوانی های بارز پاره ای از متن شــاهنامه به وسیله یکی 
از منتقدان سینمایی، ســوژه روز رسانه ها شد. پرسشی که مطرح می شود 
این اســت که مشکل اصلی چه بود؟ اینکه یک منتقد سینما الزاماً باید در 
حوزه تخصص خود وارد شــود و با متون ادب فارســی سر و کاری نداشته 
باشد؟ پس در این صورت این متون برای چه کسانی است؟ فقط شاعران و 
استادان دانشگاه و دانشجویان رشته ادبیات؟ یا این شخص خاص از این امر 
ناتوان بوده است و دیگران در خواندن متون کهن فارسی توانا هستند؟ اگر 
چنین اســت می شود خیلی از کسانی را که در این مورد انتقاد داشتند، در 
بوته چنین آزمونی گذاشت. من تصور می کنم باید به این مسئله از جوانب 
گوناگون نگریست. از یک جانب باید پذیرفت بسیاری مواقع کسانی که حوزه 
اصلی کارشان چیز دیگری است، در حوزه ادبیات اظهارنظر می کنند. نمونه 
بارز این اظهارنظرها سخنرانی های مقامات کشوری و لشکری در محافل ادبی 
است که بسیاری از مواقع متن این سخنرانی ها را کسانی دیگر می نویسند و 
یا خود شخص می نویسد و بیان می کند. البته گاهی اوقات  هم این مقامات 
در ابتدای سخن می گویند که از عهده سخنرانی برآمدن در حضور اهل ادب 
دشوار اســت، ولی باز خودشان همین کار را می کنند و کلی گویی و گاهی 

پرگویی می کنند. 
شــاید یک دلیل این قضیه این باشد که شعر هنری است انتزاعی و غیرقابل 
لمس به وســیله حواس پنجگانه. از این رو تشخیص یک شعر خوب و یک 
شعر بد برای همه آسان نیست. پس بخشی از این قضیه مربوط به ذات شعر 
است که متر و معیار روشن و واضحی برای کیفیت آن وجود ندارد و از این رو 
خود شاعران هم گاهی اظهارنظرهای عجیبی در مورد کیفیت آثارشان دارند. 
اما بخشی دیگر از قضیه می تواند متوجه نظام آموزشی ما باشد. نظام آموزش 
ادبیات در مدارس و حتی دانشگاه ها بیمار است. تمرکز در این نظام آموزشی 
فعالً روی »مهارت« اســت نه »شناخت«. دانش آموز برای تست زدن و موفق 
بودن در مهارت های ادبی تربیت می شود نه برای فهم درست و شناخت هنری 
از متون ادب ما. از این رو است که جامعه از نظر ذوقی با ادبیات بیگانه می شود، 
از شعر کمتر لذت می برد و متون کهن نیز برایش کمتر جذاب هستند. حاصل 

این می شود که ما روزبه روز بیشتر با این متون بیگانه می شویم.
تحوالت ســریع زبانی هم در این میان دخیل است. زبان فارسی امروز بیش 
از هر زمــان دیگری در معرض واژگان بیگانه و نیز رواج اصطالحات کوچه و 
بازاری است. سلیقه های ادبی نازل شده است و سلیقه نازل، متون نازل را هم 
می پســندد. مجموعه این عوامل سبب می شود ما روز به روز از نظر سلیقه و 
دانش ادبی افت کنیم و در عین حال تصور کمال و فرهیختگی در عرصه شعر 
را داشته باشیم. این چیزی است که در شعرخوانی های ضعیف، سخنرانی های 
کم مایه و دکلمه های پرعیب می بینیم و هرچه این افت دانش و سلیقه بیشتر 

باشد، این اتفاقات بیشتر رخ خواهد داد.

ادبوهنر/محبوبهناطقجواد گنجعلی، شاعر، 
نویسنده و منتقد ادبی متولد ۱۳۵۳ نیشابور است.

عشق او به ادبیات ابتدا با نوشتن داستان های کوتاه 
شروع شد، اما زندگی در فضای نیشابور او را به سمت 
شعر کشاند. اوضاع نابسامان شعرسپید دهه 70 که 
بی رغبتی انبوه شــاعران جوان به سپیدسرایی را به 
دنبال داشت، گنجعلی را به استفاده نو از قالب های 

کهن کشاند. 
ششــمین مجموعه شــعر جواد گنجعلی با عنوان 
»بی تفاوتی در نور زرد« به تازگی به چاپ دوم رسیده 
است.  این مجموعه شامل اشعار عاشقانه و فلسفی 
است که پس از کتاب های »چهارم شخص مفرد«، 
»دری بر پاشــنه اندوه«، »پرچم سفید متأسف« و 
»صدای محزون موزیک در هدفن« روانه بازار کتاب 
شده است.  »بی تفاوتی در نور زرد« شامل 40 قطعه 
شعر سپید است . اشــعار این مجموعه عاشقانه و 
فلسفی است که به لحاظ مضمونی، زبانی و تصویری 
به فضای کتاب »دری بر پاشــنه اندوه« نزدیک تر 
است، با این تفاوت که اشعار این کتاب کوتاه تر است 

و اشعار عاشقانه بیشتری در آن به چشم می خورد. 
مرداد  در  گنجعلی  جواد 
ماه امسال در کنار بزرگانی 
چــون عبــداهلل کوثری، 
نجیب  صنعوی،  قاســم 
مایل هروی، منصور انوری 
و ســعید تشکری، نشان 
عالی درجه یک هنری دریافت کرد. وی همچنین به 
تازگی دبیر بخش شعر اولین دوره جایزه ادبی مشهد 
شده است. همه این ها موجب شد در صفحه امروز 
پای صحبت های این شــاعر بنشینیم و از او درباره 
شعر و حال و هوای شــعر او و امروز شعر بپرسیم. 
مشــروح این گفت وگو در قدس آنالین منتشر شده 

است. 

برخالفبســیاریازشاعرانامروز،چهارس
مجموعهاخیرشمااشــعارسپیداست.چه
شدپسازسرودنیکمجموعهغزلبهشعر

سپیدرویآوردید؟
شاکله غزلیات کتاب »چهارم شخص مفرد« را نگاه 
کنید می بینید خیلی با فضای شــعر آزاد فاصله ای 
نداشــته اســت؛ به قول یکی از منتقدان که برای 
مجموعه من تیتر زد: »شعرهای سپیدی که در قالب 
غزل گیر افتاده اند«. البته ســمت و سوی شاعرانه و 
حس درونی ام بیشتر به سمت شعر سپید گرایش 
داشت؛بنابراین پس از کتاب »چهارم شخص مفرد« 
به این سمت تغییر جهت دادم. اگر چه پیش از آن 
هم شعر سپید می گفتم و تشویق هایی هم از جانب 
اســاتید صورت می گرفت. از طرف دیگر شکستن 
چارچوب هــای اطرافم و گریز از دیوارهای امن یک 
شــاعر را هم دوســت دارم. تجربه فضاهای جدید 

لذتبخش اســت و همه این ها موجب شد  پس از 
مجموعه غزلم به سمت شعر سپید بروم که حاصل 
آن مجموعه»دری بر پاشنه اندوه« بود. انتظار نداشتم 
انتشــار این کتاب چنین بازخوردی داشته باشد و 

خوشحالم ریسک من جواب داد. 

چهچیزیموجبشدبهسمتسرودنشعرس
سپیدبروید،میخواستیدمردمرامتوجهاین

قالبشعریکنید؟
نــه، حس و حال خودم مهم بــود. بر مجموعه اول 
من نقدی شــد که در آن گفته شده بود غزل های 
من در حقیقت سپیدهایی هستند که اسیر وزن و 
قافیه شده اند. این مسئله به من کمک کرد تا همه 
چارچوب ها را بشکنم و بتوانم اندیشه ام را راحت تر 
بیــان کنم و به آن زبان عاطفه، تخیل و احســاس 
برسانم؛بنابراین اندیشه ورزی را با خیال راحت تر از 
قالب چارچوب هــای وزن و قافیه رها کردم، یعنی 

خواست مردم و یا منتقدان مرحله بعدی است.
 
زبانشعریشــمابسیارلطیفاست،اینس

لطافتبرخاستهاززبانخراسانیاستیاملهم
ازچیزدیگریاست؟

باید بگویم به مرور زمان، زبان شعری شاعر تکامل 
پیــدا می کند، برای من همین گونه بوده و ســیر 
زندگی من در این کتاب ها معلوم است. زمانی من 
در روســتا زندگی می کردم و دور از دغدغه های 
شــهری. بــاز کتابی دارم کــه دقیقاً بــا همین 
دغدغه های شهرنشــینی همراه است. این کتاب 
کشف من شاعرانه است. خصوصیات هر شاعر در 
شــعرش نمود پیدا می کند. در مرحله ای به این 
احساس رسیدم شــاعر باید نسبت به انسان ها و 
جامعه اطرافش نگاه شــاعرانه ای داشــته باشد، 
یعنی شــاعر فقط در شــعرش زیست نکند بلکه 
در جامعه اش هم شــاعرانه زندگی کند. به همین 
دلیل سعی کردم نگاه مهربانانه تری نسبت به قبل 
داشته باشــم. البته واقعا نمی دانم در رسیدن به 
این من شاعرانه چقدر موفق بودم، اما شخص من 
در این سال ها به واسطه تجربه ۳0 ساله معلمی با 
کودکان سرو کار داشته ام. در این سال های اخیر 
که تنهاتر شــده ام و شــکل جدیدی از زندگی را 
تجربه می کنم، تمرین می کنم شــاعرانه زیست 
کنــم. در این نوع زندگی آدم می تواند آســمان، 
خیابان ها، شــادی و اندوه مردم را با چشــمان و 

نگاهی شاعرانه ببیند. 

توصیفس عاشقانههای شما اخیر مجموعه
معشــوقوموقعیتاونیست،بلکهتوصیِف
وضعیتشاعرنددرمواجههبامقولهعشق.از
عشقدرایناشعاربگویید.ایننگاهراقبول

دارید؟
بله ۱00 درصد. من همیشه به دوستان و بچه هایی 
که آموزششان می دهم می گویم سعی کنید همیشه 
من واقعی خودتان باشید، کس دیگری را در شعرتان 
روایــت نکنید. اگر این مِن من کســی باشــد که 
دغدغه هایش مفاهیم ازلی و ابدی مثل عشق باشد، 
این قابل توسعه و تسری به خیلی هاست. بنابراین من 
روایتگر خودم بودم، نه یک موقعیت تخیلی. همه آن 
کتاب من بودم، حاال ممکن اســت برای کسی این 
روایت از من جذاب باشد یا نباشد. موقعیت ها مِن من 
بوده چه در موقعیت مجازی یا واقعی، ولی چیزی جز 

من جواد گنجعلی وجود نداشته است.

معضلیدرشــعرامروزوجودداردوآنس
اشتیاقشدیدبهچاپکتابشعراست.آیابا

چاپاینتعدادکتابشعرموافقید؟
هر کس چیزی می نویســد دوســت دارد ماحصل 
کارش را به شــکل یک کتاب درآورد و به مخاطب 

عرضه کند. این مسئله امری دور از ذهن و عجیب 
نیست، چون جامعه ما هم جامعه ای شاعرانه است و 
هر ایرانی شاعری درون خودش دارد، حاال اگر کسی 
حرفه ای تر عمل کند حق دارد آثارش را چاپ کند. 

خراسانومشهدهمیشهیکیازقطبهایس
شعریبودهاســت.نظرشمادربارهوضعیت

امروزشعرخراسانچیست؟
خراسان همیشه شاعران خوبی پرورش داده، مشهد 
هم به عنوان مرکز شــاعران از سراســر خراســان 
معروفیت دارد. از نیشابور، تربت جام، تربت حیدریه 
و ســبزوار شاعران را جمع کرده و انجمن های ادبی 
فعال تری دارد و شاید جریانی که به اسم شعر مشهد 

شناخته شده به همین موضوع اشاره دارد.
البته شعر مشهد سبک و سیاق خود را یافته و من 
این روزها خیلی درباره آن می شنوم که شاعرانی به 
سبک و سیاق مشهد شعر می سرایند. به لطف فضای 
مجازی کل ایران تبدیل به یک انجمن ادبی بزرگ 
شده و این امر تأثیرش را روی بقیه شاعران می گذارد. 
فکر می کنم شعر خراسان دارای زبان خاصی است 
که سخاوتی دارد و از سایر اشعار می توان متمایزش 
کرد. شعر خراسان شعر تصویرگرایی است و تصاویر 
بکر زیاد دارد به خصوص از سوی دوستان شاعری 
که در روستاها یا شهرهای کوچک زندگی کرده اند و 
توانسته اند آن روستازدگی را به شکل تصاویر بی بدیل 

و خاص نشان  دهند. 

برگزاریجایزهادبیشعرمشهدمیتواندس
درفضایادبیمشهدجریانسازیکردهودر

شاعرانمشهدیانگیزهایجادکند؟
این جایزه نخســتین ســال برگزاری اش را تجربه 
می کند، اما نام مشهد و بزرگان شعر خراسان مثل 
ملک الشعرای بهار و مهدی اخوان ثالث به این جایزه 
اعتبار بخشیده است. شــعرها و کتاب هایی که به 
دبیرخانه رســیده از فضای کلی حاکم بر شعر این 
روزهای کشور دور نیست و می توان گفت آثار رسیده 
از نظر کیفی قابل توجه و خوب است. امیدواریم با 
دقت نظری که در انتخاب داوران داشــتیم بتوانیم 
جوابگوی اعتماد شاعران عزیزی باشیم که کتاب و 

آثارشان را به دبیرخانه ارسال کردند.

شمادرکناربزرگانخراسانینشاندرجهس
یکهنررادریافتکردید.حستانرادرباره

دریافتایننشانبگویید.
برخی نام ها هســت که به برخی درجه ها و نشان ها 
اعتبار می بخشد. آدم های بزرگی در ادبیات ما هستند 
و هیچ درجه و نشانی اندازه قد و قامت این ها نیست و 
نظیر این عزیزان در کشور کم نیستند؛بنابراین بودن 
نام من در کنار این بزرگان موجب مباهات و افتخار 

است و خوشحالم از اینکه کنار آن ها هستم.

گفتوگوباجوادگنجعلی،شاعر»بیتفاوتیدرنورزرد«درحالوهوایشعرامروز

تمرین می کنم شاعرانه زندگی کنم 

در حوالی شعر

محمدکاظمکاظمی،شاعروپژوهشگر
annotation@qudsonline.ir

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
شهرستان فردوس

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 

فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .       
آقای علی کارگر فرزند محمود ، نسیت به ششدانگ یکقطعه یکباب منزل مسکونی ، به مساحت 220/50 متر مربع، 
از پالک 9739 فرعی از 4111 فرعی از 1ـ  اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواسطه از شرکت تعاونی مسکن 

بسیجیان فردوسـ  مکان وقوع ملک : شهرستان فردوسـ  خیابان طالئیه 3 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9907191
تاریخ انتشار نوبت اول:   09/ 1399/07
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/07/24

 محمود جهانی مهر  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
ــاختمانهای فاقد  ــاده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس ــی موضوع م آگه
ــتور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  ــمی نظر به دس سندرس
ــتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  ــمی مصوب 1390/09/20 مس رس
ــزی در یک باب خانه به  ــنامه 5740328454 صادره از مرک ــماره شناس ــای امیر علی کامیار فرزند احمد به ش آق
مساحت135/44 متر مربع در قسمتی از پالک 84 فرعی از 138 اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی کاریزنو شهیر 
به ابوالعباسی از محل مالکیت حسین حیدری فرزند محمد محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 3قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات الصاق تا در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
ــلیم اعتراض  ــید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس ــلیم و پس از اخذ رس مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس
،دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
ــند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم  ــد وصدور س ش
اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با طالع می رساند 
ــابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی  ــبت به امالک در جریان ثبت وفاقد س ونس

منتشر می نماید . آ-9907209
تاریخ انتشار نوبت اول:  99/07/09
تاریخ انتشار نوبت دوم:  99/07/24

سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
ــاختمانهای فاقد  ــاده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس ــی موضوع م آگه
ــتور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  ــمی نظر به دس سندرس
ــمی مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی  رس
ــنامه 20 صادره از قدمگاه در یک باب خانه به مساحت  ــن قدمگاهی فرزند عبدالحسین به شماره شناس آقای حس
300/5۶ متر مربع در قسمتی از پالک 41۶ فرعی باقی مانده از 135 اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی قدمگاه 
خریداری از مالک رسمی آقای علی قدمگاهی فرزند محمدعلی محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات الصاق تا در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
ــلیم اعتراض  ــید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس ــلیم و پس از اخذ رس مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس
،دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
ــند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم  ــد وصدور س ش
اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رساند 
ــابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی  ــبت به امالک در جریان ثبت وفاقد س ونس

منتشر می نماید . آ-9907210
تاریخ انتشار نوبت اول:  99/07/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 24 /99/07

سید حسن پورموسوی  رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
ــاختمانهای فاقد  ــاده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس ــی موضوع م آگه
ــتور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  ــمی نظر به دس سندرس
ــتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  ــمی مصوب 1390/09/20 مس رس
ــماره شناسنامه 31 صادره از زبرخان در یک باغ ساختمان )واحد پرورش  ــین صدیقی فرزند ابراهیم به ش آقای حس
شترمرغ( به مساحت27220/44 متر مربع در قسمتی از پالک 18۶ اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی خالصه 
زیربوتی خریداری از مالک رسمی محسن سرهنگی فرزند حسن محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات الصاق تا در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 

ــلیم اعتراض  ــید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس ــلیم و پس از اخذ رس مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس
،دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
ــند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم  ــد وصدور س ش
اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رساند 
ــابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی  ــبت به امالک در جریان ثبت وفاقد س ونس

منتشر می نماید .آ-9907212
تاریخ انتشار نوبت اول:  99/07/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 24 /99/07

سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
ــاختمانهای فاقد  ــاده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس ــی موضوع م آگه
ــتور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  ــمی نظر به دس سندرس
ــتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  ــمی مصوب 1390/09/20 مس رس
خانم فاطمه بیگم قدمگاهی فرزند حسن به شماره شناسنامه 1407 صادره از زبرخان در یک باب خانه به مساحت 
1۶1/59متر مربع در قسمتی از پالک 24 فرعی از 137 اصلی بخش 3 واقع در اراضی تلخ زنج قدمگاه خریداری از 
مالک رسمی خانم زهرا قدمگاهی فرزند سید محمد محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 
ــتا ها رای هیات الصاق تا در صورتی که  ــهرها منتشر و درروس ــار در ش 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتش
ــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به  ــبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش ــخاص نس اش
ــلیم اعتراض  ــید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس ــلیم و پس از اخذ رس مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس
،دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
ــند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم  ــد وصدور س ش
اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رساند 
ــابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی  ــبت به امالک در جریان ثبت وفاقد س ونس

منتشر می نماید .آ-9907213
تاریخ انتشار نوبت اول:  99/07/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 24 /99/07

سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــاختمانهای فاقد  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س

سند رسمی 
برابر رای شماره 1399۶0318۶03007538مورخ 1399/0۶/03 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
ــماره شناسنامه 7702 صادره ازرشت در قریه خسبخ  در سه دانگ  ــت فرزند محمد  به ش آقای مجتبی خالق دوس
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۶21/33 متر مربع پالک فرعی 21937 از اصلی 
12 مفروز مجزی از پالک 2۶34 از اصلی 12 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای پرویز شعبانی 

کسبخی و خانم اشرف میر پوریان 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 دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 1۶81  آ-990718۶
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/07/09

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/07/24 
حسین اسالمی کجیدی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــاختمانهای فاقد  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س

سند رسمی 
برابر رای شماره 1399۶0318۶03007537مورخ 1399/0۶/03 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
آقای محمود خالق دوست کسبخی فرزند محمد  به شماره شناسنامه 5187 صادره ازرشت در قریه خسبخ  در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۶21/33 متر مربع پالک فرعی 21937 از 
اصلی 12 مفروز مجزی از پالک 2۶34 از اصلی 12 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای پرویز 

شعبانی کسبخی و خانم اشرف میر پوریان 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 دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 1۶79 آ-9907187
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/07/09

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/07/24 
حسین اسالمی کجیدی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

ا رونوشت اگهی حصروراثت
ــه 99/705 از این دادگاه  ــرح دادخواست به کالس ــنامه 3580578901  به ش ــماره شناس اقای حمید اکبری  بش
درخواست نموده چنین توضیح داده که شادروان زهراادرسیان  به شماره ملی 3150374049  در تاریخ 1398/3/14 
ــت به : 1- عیدو محمدزهی با  در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس

ــماره ملی 737011۶220 تنها فرزند ذکور متوفی 3- مهسا  ــر متوفی 2- محمد اکبری بش ــخصات فوق همس مش
اکبری بشماره ملی 737004۶771 تنها فرزند اناث متوفی 4-دربی بی پلنگی بشماره شناسنامه 5501 مادر متوفی 

، مرحوم ورثه ی دیگری ندارد .
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهدشد .آ--99907183

رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان – عظیم بامری 

رونوشت اگهی حصروراثت
اقای عیدو محمد زهی بشماره شناسنامه 82 به شرح دادخواست به کالسه 99/709 از این دادگاه درخواست نموده 
چنین توضیح داده که شادروان امید محمدزهی به شماره ملی 358058۶998 در تاریخ 1397/08/01 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود حیات گفته ، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- عیدو محمدزهی با مشخصات فوق 

پدر متوفی 2- سکینه فوالدی مراد بشماره شناسنامه 135 مادر متوفی ، مرحوم ورثه ی دیگری ندارد .
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهدشد .آ-9907184

رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان – عظیم بامری 

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

امالک واقع در بخش۶ یزد- تفت و توابع
 1013 اصلی – خانم فاطمه همت گرمسیری ششدانگ باغ پالک ثبتی برابر به مساحت  479متر مربع بموجب رای شماره 
1399۶032100۶001038مورخ1399/05/13واقع درمحله گرمسیرتفت خریداری عادی مع الواسطه از غالمحسین 

همت گرمسیری مالک رسمی 
امالک واقع در بخش 15 یزد- علی آباد و توابع

284 فرعی از یک - اصلی – آقای سید علی اصغر درخش ششدانگ خانه بطور مفروزقسمتی از پالک ثبتی برابربه مساحت 
438/50 متر مربع بموجب رای شماره 

1399۶032100۶0010۶8مورخ1399/05/15واقع درعلی اباد تفت خریداری عادی  مع الواسطه ازبتول انوری مالک رسمی 
284 فرعی از یک - اصلی – آقای سید ابوالفضل درخش ششدانگ خانه بطور مفروزقسمتی از پالک ثبتی برابر به 

مساحت کل 438/50 متر مربع بموجب رای شماره 
ــطه از بتول انوری  1399۶032100۶001070مورخ1399/05/15واقع درعلی اباد تفت خریداری عادی  مع الواس

مالک رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
ــلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند. ــید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تس و پس از اخذ رس

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول: سه شنبه 1399/0۶/25        آ-990۶497

تاریخ انتشارنوبت دوم: چهارشنبه 1399/07/09
امیرحسین جعفری ندوشن  - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

از طرف علی محمد شبانیان تفتی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1399۶0322002001185-1399/0۶/02 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
ــند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض  ــاختمان های فاقد س اراضی و س
متقاضی آقای عبدالناصر سارانی فرزند عیسی بشماره شناسنامه 4 صادره از زابل در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی 
به مساحت 95500  متر مربع در قسمتی ازپالک 17۶ فرعی از 127- اصلی  واقع در بخش ۶ سیستان شهرستان 
هیرمند روستای کندو علیا خریداری طبق سند عادی از مالک رسمی آقای عیسی سارانی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
ــت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق  خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .توضیحات:برابر نامه شماره 4885 مورخ 98/7/22 مدیریت جهاد کشاورزی 
زابل صدور سند مالکیت ششدانگ متقاضی با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به صورت ششدانگ 

بالمانع می باشد م الف: 5۶9  آ-990۶507
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/0۶/25 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/07/09

مهدی پهلوانروی -  رئیس ثبت اسناد امالک زابل

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  1399۶03220020010۶9-1399/05/27هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
ــند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض  ــاختمان های فاقد س اراضی و س
متقاضی خانم فاطمه هراتی ابراهیمی  فرزند حسین بشماره شناسنامه 3410 صادره از زابل در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 89/10 متر مربع در قسمتی ازپالک 324 فرعی از 1- اصلی  واقع در بخش دو سیستان شهر زابل خیابان 
باقری- حسن آباد کوچه نانوایی خریداری بطور مع الواسطه از مالک رسمی آقای یوسف بهاری محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
ــلیم اعتراض،  ــید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تس ــلیم و پس از اخذ رس مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف: 5۶8  آ-990۶508
توضیحات: بخش ثبتی ملک بخش 2 صحیح است

تاریخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1399/0۶/25
تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 1399/07/09

مهدی پهلوانروی -  رئیس ثبت اسناد امالک زابل

آگهی اصالحی مزایده کالسه اجرایی 9809026 
احتراماً پیرو آگهی منتشره شماره آ:990۶۶84 م الف: 275 مورخ 30 شهریور 99 که در صفحه 5 آن روزنامه چاپ 
شده است به اطالع میرساند در سطر چهارم آگهی چاپ شده شماره شناسنامه بدهکار اشتباه چاپ شده است لذا 

مقتضی است آگهی اصالحی با مشخصات ذیل چاپ شود:
 شماره شناسنامه خانم مریم پژمان پور فرزند احمد 5812 صحیح است که به اشتباه 8512 چاپ شده است. آ-990۶۶84

 اداره اجرای اسناد رسمی مشهد   
 مدیر اجرا شعبه اول اجرای اسناد رسمی مشهد-  احمد افشون پورسربندی

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9803513
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9803513 مطروحه شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد خانم زهرا محمودی 
ــماره ملی: 0044۶۶8181 شماره شناسنامه: 230۶ به استناد سند  ــین تاریخ تولد: 1324/10/08 ش نام پدر: حس
ــند: 1344/07/01 دفترخانه ازدواج شماره 330 شهر تهران جهت وصول مبلغ  ــماره سند: 212 تاریخ س ازدواج: ش
یکصد و پنجاه هزار ریال و تعداد یکهزار و پانصد سکه تمام بهار آزادی علیه ورثه مرحوم میرداود پوراسمعیل علوی 
ــماره شناسنامه: 335: )سیدمحمد  ــماره ملی: 137۶903008 ش نام پدر: میرابراهیم تاریخ تولد: 131۶/08/0۶ ش
ــمعیل علوی نام پدر: میرداود تاریخ تولد: 134۶/03/21 شماره ملی: 00393909۶9 شماره شناسنامه: 349  پوراس
ــمعیل علوی نام پدر: میرداود تاریخ تولد: 1350/12/21 شماره ملی: 0053542940 شماره  ــیدحامد پوراس و - س
شناسنامه: 5297( اجرائیه ای صادر و پرونده نیابتی به کالسه فوق در این اداره تشکیل که حسب درخواست بستانکار 
ــش دانگ پالک ثبتی 2۶817 فرعی از 5- اصلی بخش 09 مشهد ملکی  ــماره 24415- 1398/5/14 ش وارده به ش
مرحوم میرداود پوراسمعیل علوی در قبال تعداد 1500 عدد سکه تمام بهار آزادی به انضمام حقوق دولتی بازداشت 
گردید سپس به درخواست بستانکار وارده به شماره 513۶7- 1398/09/20 مراتب جهت کارشناسی ارسال که برابر 

صورتجلسه کارشناسی وارده به شماره ۶39۶3- 1398/11/1۶ به شرح ذیل ارزیابی گردید:
در اجرای دستور ارزیابی پالک ثبتی 2۶817 فرعی از 5- اصلی بخش 9 مشهد واقع در مشهد خیابان سنایی بین 
سنایی 18 و 20 مغازه آقای علوی در تاریخ 1398/11/15 از محل مغازه مذکور بازدید بعمل آمد. پس از انجام بازدید 

و تطبیق مدارک و اسناد با محل مورد نظر نتیجه انجام کارشناسی ملک مزبور به شرح ذیل تقدیم می گردد:
گزارش بازدید:

1- واحد تجاری مورد نظر در حاشیه خیابان سنایی بین سنایی 18 و 20 واقع شده است.
2- مغازه مورد نظر دارای سند تک برگی به شماره 8358۶0 سری ه سال 91 می باشد.

3- عرصه مغازه وقفی و میزان مالکیت اعیان ششدانگ می باشد.
4- مساحت واحد تجاری در همکف ۶8/۶2 مترمربع است و دارای انمباری تجاری به مساحت 20/57 مترمربع در 

نیم طبقه فوقانی و در جبهه انتهایی مغازه می باشد.
5- دهانه مغازه 4/10 متر و ارتفاع آن 4 متر و عمق متوسط مغازه حدود 1۶ متر و پوشش کف آن سرامیک می باشد.

نتیجه ارزیابی:
با توجه به موقعیت مکانی و منطقه ای، مساحت، ارتفاع، دهانه، شکل هندسی، ممر دسترسی، رونق شغلی و لحاظ جمیع 
عوامل مؤثر در ارزیابی، ارزش واحد تجاری مذکور به مبلغ 19/350/000/000 ریال )نوزده میلیارد و سیصد و پنجاه 

میلیون ریال( تعیین و تقویم می گردد.
ــناد رسمی در زمان بازدید درب  ــماره ۶47۶2- 1398/11/20 مأمور محترم اداره اجرای اس برابر گزارش وارده به ش
توسط آقای علوی مستأجر باز گردید و وارد ملک شدیم و ملک فوق مغازه تجاری می باشد و از تاریخ 139۶/08/20 

لغایت 1399/08/20 به مبلغ یکصد میلیون تومان رهن و ماهیانه مبلغ سه میلیون تومان اجاره در اختیار دارد.
حدود اجمالی:

به حدود: شماالً: در سه قسمت، که قسمت دوم آن شرقی، است. اول دیواریست مشترک بطول )5/29( پنج متر و 
بیست و نه سانتیمتر به واحد تجاری قطعه 11 دوم دیواریست مشترک بطول )1/12( یک متر و دوازده سانتیمتر به 
واحد تجاری قطعه 11 سوم دیواریست مشترک بطول )11/۶8( یازده متر و شصت و هشت سانتیمتر به واحد تجاری 
قطعه 11 شرقاً: در دو قسمت، اول درب و دیوار است بطول )4/10( چهار متر و ده سانتیمتر به معبر دوم دیواریست 
بطول )0/40( چهل سانتیمتر به معبر جنوباً: در سه قسمت، که قسمت دوم آن شرقی، است. اول دیواریست بطول 
)4/31( چهار متر و سی و یک سانتیمتر به درز انقطاع دوم دیواریست بطول )0/11( یازده سانتیمتر به درز انقطاع 
ــت بطول )10/39( ده متر و سی و نه سانتیمتر به ملک مجاور غرباً: در دو قسمت، اول درب  ــوم دیوار به دیوار اس س
ــانتیمتر به رمپ دوم درب و دیوار است بطول )0/89( هشتاد و نه  ــت بطول )4/18( چهار متر و هجده س و دیوار اس

سانتیمتر به فضای مشاعی
مشخصات منضمات ملک:

ــت مشترک بطول  ــماالً: دیواریس ــاحت 20/57 به حدود اربعه: ش منضماتی از نوع انباری تجاری منضم به مس
ــمت، که  ــرقاً: در چهار قس ــاری تجاری منضم قطعه 11 ش ــانتیمتر به انب ــت و نه س ــج متر و بیس )5/29( پن
قسمت های اول و دوم و چهارم آن شمالی، است. اول دیوار و پنجره است بطول )0/05( پنج سانتیمتر به فضای 
داخلی دوم دیواریست مشترک بطول )1/07( یک متر و هفت سانتیمتر به فضای داخلی سوم خط فرضی است 
ــانتیمتر به فضای داخلی چهارم درب و دیوار و پنجره ای است بطول  ــصت و یک س بطول )1/۶1( یک متر و ش
ــانتیمتر به فضای داخلی جنوباً: دیوار به دیوار است بطول )3/۶9( سه متر و  ــت س ــه متر ونود و هش )3/98( س
شصت و نه سانتیمتر به فضای ملک مجاور غرباً: در دو قسمت، که قسمتهای اول و دوم آن جنوبی، است. اول 
دیوار و پنجره است بطول )4/18( چهار متر و هجده سانتیمتر به رمپ دوم دیوار و پنجره است بطول )0/89( 

هشتاد و نه سانتیمتر به فضای مشاعی
ــر در قبال مبلغ  ــی فوق الذک ــان پالک ثبت ــدانگ اعی ــتانکار و هزینه ها مقدار شش ــات بس ــه به مطالب ــا توج ب
ــر به  ــغ 774/000/000 ریال حق مزایده و نیم عش ــد ضمناً مبل ــده خواهد ش ــال مزای 19/350/000/000 ری
ــد و  ــه طبق تبصره ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده میباش ــد ک مبلغ 9۶7/500/000 ریال میباش
ــنبه مورخه  ــاعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز دوش مزایده بمقدار فوق از مبلغ 19/350/000/000 ریال از س
ــروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد.  ــعبه دوم اجرا ش 1399/7/28 در محل ش
ــتراک و نیز بدهیهای مالیاتی  ــعاب و یا حق اش ضمناً پرداخت بدهیهای مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انش
و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده 
ــد همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد  ــت و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد ش اس
ــده برگزار میگردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت  ــاعت تعیین ش ــمی در س از تعطیل رس
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای ثبت برگزار میگردد. و جهت شرکت در مزایده می بایست ده 
درصد مبلغ پایه ارزیابی به حساب سپرده اداره اجرای اسناد رسمی واریز و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن 

در جلسه مزایده الزامی است. م.الف 297  آ-9907251
تاریخ انتشار: 1399/7/9

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب
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