
اختالف عمده امام)ره( با بازرگان

سید یاسر جبرائیلی/ رهبر انقالب می فرمایند: »اختالف عمده دولت موقت با 
امام بزرگوار سر این قضیه بود که آن ها توجه نمی کردند که آمریکا تغذیه کننده 
رژیم طاغوت بود. این رژیم حاال برافتاده است، اما آن دستگاه تغذیه کننده هنوز 
باقی اســت، فعال است، اگر به او میدان داده شــود و مجال داده شود، دوباره 
مشغول خواهد شد و ضربه خواهد زد و نقاط ضعف را جست وجو کرده و از آن 
وارد خواهد شد«. گرایش اعضای دولت موقت به غرب و تفکر غربی امر پنهانی 
نبود. تیر ۵۸، انجمن های اســالمی دانشجویان در اروپا در نامه ای سرگشاده به 
دولت موقت، از این گرایش ها بشدت انتقاد کرده و از جمله نوشتند: »سخنگوی 
دولــت، آقای امیرانتظام در هر یک از مصاحبه هــای مطبوعاتی اش کاری جز 
دلــداری غرب نمی کند«. پس از تصویب اصل والیت فقیه در مجلس خبرگان 
قانون اساســی، امیرانتظام طرحی برای انحالل این مجلس تدارک دید و برای 
تصویب روی میز هیئت دولت گذاشت که با هوشیاری آیت اهلل خامنه ای ناکام 
ماند. دوازدهم آبان ۵۸ مهندس بازرگان نخســت وزیر دولت موقت به صورت 
محرمانه و بدون اطالع امام، در الجزایر با زبیگنیو برژینســکی مالقات کرد. روز 
بعد، دانشجویان النه جاسوسی آمریکا در تهران را تسخیر کردند. ۱۴ آبان ۵۸، 
دولت بازرگان استعفا کرد و امام روز بعد این استعفا را قبول کردند. اسناد النه 

جاسوسی نشان داد امیرانتظام در حال جاسوسی برای سازمان سیا بوده است.

به شهدا مدیونیم

حسن شمشادی/ گلزار شهدای رشت حال و هوای عجیبی دارد. پس از زیارت 
مزار شهیدان به دیدار پدر شهید مدافع حرم بابک نوری ِهریس در محل کارشان 
رفتم و عرض ارادت کردم. پدر بابک که ۱۵ ماه پیش در ۲۵ سالگی در بوکمال 
سوریه به شهادت رسید، گفت، همین چند ماه پیش راز و رمز خروج های نیمه 
شبش از خانه را دریافته است. او گفت: امام جماعت مسجد محل پیشم آمد و 
گفت بابک در یک سال پیش از شهادت هر شب با جمعی از دوستانش به مسجد 
می آمدند و تا اذان صبح نماز شب می خواندند. پدر بابک از حال روحی خرابش 
تا یک سال پس از شهادت بابک گفت و بیان کرد: حالم خیلی خراب بود تا روح 
بابک به خوابم آمد و گفت: آرام باش بابا جان و بی قراری نکن، من همیشه و همه 
جا کنار شما هستم. پس از آن آرام گرفته ام. به منزل شهید مدافع حرم حامد 
کوچک زاده، شهید آزادسازی نبُّل و الزهرا هم رفتم و عرض ادب کردم. چشمان 
منتظر دو دختر خردسال حامد، جگر آدم را آتش می زند. حواسمان باشد که به 

همه شهدا مدیونیم؛ خانواده ها و یادگارانشان را فراموش نکنیم.

پلیس وظیفه شناس
چند روزی است که تصاویری از یک مأمور 
راهنمایی و رانندگی در منطقه سیب وسوران 
در شهرستان سراوان سیستان و بلوچستان 
در شــبکه های اجتماعی دســت به دست 
می شود. این مأمور پلیس در یک روز بارانی، 
دانش آمــوزان مدرســه ای را بر دوش خود 
گرفت و از آب های ســرریز شده در خیابان 
عبور داد. تصاویر این پلیس وظیفه شناس 

درحالی کــه پاچه های خود را باال زده و دانش آموزان را روی دوشــش حمل 
می کند، تحسین بسیاری از کاربران را برانگیخته است.

واکنش منشا پس از پیوستنش به استقالل
شاید بمب نقل و انتقاالت نیم فصل لیگ 
برتر، پیوســتن گادوین منشا به استقالل 
باشد. منشا که پس از پیوستن به استقالل 
با واکنــش تند هواداران پرســپولیس رو 
به رو شده است، با انتشار پستی در صفحه 
اینستاگرامش نوشــت: »چالش جدیدی 
در دوران حرفــه ای خود خواهم داشــت. 

می خواهم از موقعیت استفاده کنم و از خدا و همچنین هواداران استقاللی که 
از این لحظه به بعد از من حمایت می کنند، تشکر کنم. برای موفقیت تیمم و 

کسب بهترین مقام ها در ایران و آسیا تمام تالش خود را خواهم کرد«.

پایه های انقالب
صفحه مجازی ریحانه وابسته به دفتر حفظ و 
نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای، با انتشار 
عکس نوشته ای با عنوان »زنان؛ استوارکننده 
پایه های انقالب« بخشــی از ســخنان رهبر 
انقالب در زمینه استحکام بخشیدن و استوار 
کردن انقالب توسط بانوان مسلمان را منتشر 
کرد و نوشــت: »رهبر انقالب: این چیزی که 

فرهنگ انقالب در ذهن زن ها می کارد، روحیه انقالب را به این ها تلقین می کند و 
اخالق انقالبی را در این ها می دمد. آن همین اسالم انقالبی است و به همین دلیل است 
که ما از همه کشورهای اسالمی و از همه انقالب های دنیا می خواهیم که اول زنان را 
در متن انقالب داخل کنند که بودن زن ها ادامه دهنده، محکم کننده و استوارکننده 
پایه های انقالب است. دوم اینکه اسالم را متن انقالبشان و متن حرکتشان بگذارند«.

اغتشاشگِر دیروز، خیانتکاِر امروز!
احمد باطبــی یکی از عوامل اصلی حوادث 
تیر ۱۳۷۸ با انتشــار پســتی در توییتر از 
دیدارش با معــاون رئیس جمهوری آمریکا 
خبر داد. باطبی که در اغتشاشــات ۷۸ با 
تصویر پیراهنی خونین در دست، در رسانه ها 
شناخته شد، پس از ماجراهای کوی دانشگاه 
و دستگیری اش، در یک مرخصی برنامه ریزی 
شــده به عراق رفت و با مقامات کاخ سفید 

ارتباط برقرار کرد و از عراق مستقیماً به واشنگتن رفت. باطبی پیش از این هم 
با درخواســت تحریم مردم ایران در کنگره آمریکا حاشیه ساز شده بود. یکی از 
کاربران در این باره نوشته است: »باطبی با افتخار کنار مایک پنس، یک مقام ضد 
ایرانی ایستاده و عکس یادگاری می گیرد و از آزادی و آزادیخواهی دم می زند«!

عکس گرام مجازآباد

م- ظرافتی: اینکه اََجق َوَجق پوشی بازیگران ایرانی از کی 
و کجا شــروع شد را شاید نتوان خیلی دقیق مشخص کرد، 
اما سال هاســت که همزمان با آغاز یک جشنواره خارجی یا 
داخلی، تیپ های عجیب و غریب بازیگرها بدجوری توی ذوق 
مردم و رســانه ها می زند. برای اینکه متهم نشویم به حاشیه 
پردازی و زردنویســی، بگذارید همیــن اول تکلیفمان را با 
هم روشــن کنیم و توضیح دهیم که چرا به جای پرداختن 
به مســائل اصلی جشــنواره می خواهیم بپیچیم به پروپای 
بازیگرها و پوشش نامتعارفشان. شاید درد سینمای ما لباس 
کوتاه و شلوار پاره فالن بازیگر نباشد. شاید سینما مشکالت 
بزرگ تری از پوشــش مضحک یک بازیگر داشته باشد؛ اما 
زمانی که جشنواره فیلم فجر به یک جشنواره با استانداردهای 
بین المللی تبدیل می شود و تشریفات مرسوم در جشنواره های 
تراز اول دنیا مثل جشنواره کن و اسکار در آن مورد استفاده 
قرار می گیرد و زیر پای سلبریتی ها فرش قرمز پهن می کنیم، 
یعنی همه چیزمان باید مطابق با استانداردهای یک جشنواره 

بین المللی باشد، بویژه پوشش سلبریتی هایمان. 

   با سلبریتی ها پدرکشتگی نداریم
اگر در جشــنواره ســال های پیش فقط ســه چهار بازیگر 
بودند که با لباس های نامتعارف تیتر یک رســانه ها و فضای 
مجازی می شدند، امسال تعداد زیادی از آن ها رو به این مدل 
پوششهای عجیب و غریب آورده اند. اگر عینک بدبینی را از 
چشــم هایمان برداریم و نگوییم ماجرای اجق وجق پوشی 
بازیگرها بخشــی از پروژه تجاری فیلم ها برای بیشتر دیده 
شدن و در نتیجه فروش بیشــتر است، حداقل بهمان حق 
بدهید که بگوییم هنرمندان عزیز تمــام این کارها را برای 
خودنمایی و جلب توجه انجام می دهند. باورکنید گواه این 
ادعا هم مصاحبه یکی از طراحان مشهور لباس است. طلیعه 
ایمانی طراح لباس های نوید محمــدزاده که از طالیه داران 
پوشش های غیرمتعارف در جشنواره های داخلی و خارجی به 
حساب می آید، درباره پوشش نامتعارف این بازیگر گفته است: 
»محمدزاده از طراح چنین چیزی را طلب می کند و این به 
خــود او برمی گردد و نه طراحانی که با او کار می کنند. او از 
اینکه سراغ طرح های جسورانه برود یا مورد نقد قرار بگیرد، 

هیچ ابایی ندارد«.

  پیژامه پدربزرگ
پوشش عجیب و غریب ســلبریتی ها نه باب طبع رسانه ها 
بوده و نه به مذاق کاربران فضای مجازی خوش آمده اســت. 
کافی اســت چرخی در توییتر و اینستاگرام بزنید تا با انبوه 
توییت ها و پست هایی رو به رو شوید که پوشش سلبریتی ها را 
به تمسخر گرفته اند. مثالً کاربری که به زبان طنز نوشته است: 
»شما اآلن پیژامه بابا بزرگت و رختخواب پیچ مامان بزرگت 
رو بپیچ دور خودت برو جشنواره فجر تو یه فیلم بهت نقش 
میدن«! یا اینکه: »هر چیــزی که ژاپنی ها نتونن ازش برق 
تولید کنند، سلبریتی های ایرانی ازش لباس درست میکنن، 
باهاش میرن جشنواره فیلم فجر«.پای پیژامه های بابابزرگ ها 
هم که ســال های سال مورد تمسخر نوه ها بوده و هست به 
توییت ها باز شد و رسماً پوشش های عجیب سلبریتی ها را با 
آن به سخره گرفتند: »جشنواره فجر سبب شد بفهمم ترکیب 
لباس بیرونِی اآلِن من و پیژامه پاره و گشــاد ۳0 سال پیش 

پدربزرگم،میشه یه تیپ به روز و سلبریتی پسند«.

  مثاًل نماینده فرهنگی
اما واکنش های مجازی فقط بــه طنزهای انتقادی خالصه 
نمی شــود. خیلی ها هم با زبان تنــد و تیز و کامالً جدی به 
سلبریتی ها و مســئوالن برگزاری جشنواره انتقاد کردند تا 
بیشتر حواسشــان به جشنواره ای که نام انقالب و دهه فجر 
و اسالم را یدک می کشــد، جمع باشد:»کاری به جشنواره 
فجر و سلبریتی ها و لباس هاشون ندارم. اصالً کاری هم ندارم 
پوشیدن اون لباس ها منطقی اند یا نیستن. چون سلیقه همه 
که نباید مثل من باشه. ولی آیا مردم عادی تو خیابون میتونن 
این لباس ها رو بپوشــن؟ یا فقط چون اســم جشنواره فجر 
هستش این لباس ها برای این بازیگران آزاده«؟ »خوب نگاه 
کنید،  جشنواره فیلم فجر کلکسیونی از بازیگرانی شده که به 
اصطالح نماینده فرهنگی کشور هستند. بین این به اصطالح 
هنرمندان و ارزش های جمهوری اسالمی چه قرابتی هست؟ 

وزارت ارشاد مسئول این بی فرهنگی تمام عیار است«.

  یا بمیر یا خاص باش!
هیچ کس مخالف شیک پوشی، به روز پوشی و خوش پوشی 

نیست. احادیث و روایاتمان پُر است از توصیه به خوش پوشی 
و خوش بویی که ائمه اطهار)ع( خودشــان نماد آن هستند. 
یکــی از معروف ترین احادیث پیامبر)ص( کــه بارها آن را 
دیده و شــنیده ایم مربوط به همین موضوع است. آنجا که 
می فرمایند:»اِّن اهلَل یُِحبِّ الجماَل و التجمیل و یکره الُبؤَس 
و الّتبــاُؤَس: خداوند زیبایی و آراســتن را دوســت دارد و از 
نپرداختن به خــود و خود را ژولیده نشــان دادن، کراهت 
دارد« اما آن طور که پیداست سلبریتیهایمان خوش پوشی، 
شیک پوشی و آراستگی را با مضحک پوشی اشتباه گرفته اند 
و می خواهند به هر قیمتی که شــده، خاص باشند. در این 
راه حتــی حاضرند مضحکه خاص و عام شــوند. این را که 
ســلبریتی های ما هنوز یاد نگرفته اند چطور لباس بپوشند، 
حتی طراحان مطرح لباس هم قبول دارند و معتقدند برخی 
از سلبریتی ها شور خاص پوشی را درآورده اند. نمونه اش مریم 
بهرمان که در این باره می گوید: »متفاوت و خاص  بودن خیلی 
خوب است، اما بعضی ها خاص بودن را با عجیب وغریب بودن 
اشتباه گرفته اند. این را در سبک بعضی از بازیگرانی که حتی 
سیمرغ گرفته اند، هم می بینیم که مناسب جشنواره نیست. 
الزم نیســت همه کت وشلوار دامادی بپوشند، اما باید لباس 

رسمی و متفاوتی بپوشند که در شأن یک بازیگر باشد«.

  لباسی برای جوالن دادن در کافه های باالشهر
اصاًل تا به حال فکر کرده اید چرا اسم چهره های شاخص را 
گذاشته اند سلبریتی؟ چون رفتارشان، صحبت هایشان و از 
همه مهم تر نوع پوششــان مبنای مد در یک جامعه است. 
چون خیلی ها چشم دوخته اند به فرش قرمز جشنواره های 
جهانی تا ببینند ســلبریتی ها چه می پوشــند؟ حاال که 
خوشــبختانه یا شوربختانه در کشــور ما هم سلبریتی ها 
به الگوی پوشــش و رفتار و کردار مردم تبدیل شــده اند، 
باید متوجه باشــند چشــم خیلی ها به پوششــان است. 
ســلبریتی های محترم باید بفهمند با لباسی که مناسب 
جوالن دادن در کافه های باالشــهر تهران است، نمی شود 
روی فرش قرمز جشنواره فیلم فجر حاضر شد. سلبریتی ها 
باید این را درک کنند که جای پوشیدن شلوار جین پاره، 
در جشنواره فیلم فجر نیست. یک کالم اینکه سلبریتی های 
ما باید یاد بگیرند مطابق فرهنگ کشورشان لباس بپوشند.

پوشش بازیگران در جشنواره فیلم فجر یک بار دیگر حاشیه ساز شد

خاص های مضحک یا مضحک های خاص؟
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ایستگاه

12
ورزش

12
ورزش

» مسیح علی نژاد« سرانجام به آرزویش رسید! 

جوجه اردک زشت

شکست پدیده مقابل پرسپولیس در نخستین هفته از دور برگشت 

صدر جدول قرمز شد

آخرین بازی هفته شانزدهم لیگ برتر امروز برگزار می شود

 استقالل با پیکان
  در تعقیب صدرنشینان

16
ایستگاه

روزنوشته های علی محمد مؤدب  

عشق و جوانی

مروری بر 6 فیلم مطرح در جشنواره فیلم فجر

 از  نگاه  انسانی»قصر شیرین« 
تا  ژانر نکبت »متری شش و نیم«

پرسپولیس تهران با ارائه یک نمایش منطقی توانست پدیده شهر خودرو را در 
یک بازی سخت شکست دهد و به صدر جدول مسابقات لیگ برتر صعود کند.

هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر دیروز با دو 
مسابقه پیگیری شد که با پیروزی قرمزپوشان تهران و تبریز همراه بود.

در اولین بازی، تراکتورسازی موفق شد نفت مسجدسلیمان را با شکستی پرگل 
بدرقه کند و با ۲9 امتیاز، در جایگاه چهارم جدول باقی ماند. گل های قرمزپوشان 
تبریزی را اشکان دژاگه در دقیقه ۵0، یوکیا سوگیتا در دقیقه ۵6 و سید محمد 

حسینی در دقیقه 66 )گل به خودی( به ثمر رساندند. 
تراکتورسازان در صورت پیروزی در دیدار هفته آینده خود، می توانند به جایگاه 
سوم یا حتی دوم جدول برسند. در صورتی که استقالل در آخرین بازی هفته بتواند 
پیکان را شکست دهد، در رتبه پنجم جدول باقی می ماند و نمی تواند صعودی را 
در جدول تجربه کند. نفت مسجدسلیمان نیز در رده سیزدهم جدول جای دارد.

در بازی دوم دیروز نیز در ورزشــگاه آزادی و در حالی که در هوای ســرد تهران 
بازی پرسپولیس و پدیده شهر خودرو را دنبال حدود ۲۵هزار تماشاگر از نزدیک 

می کردند این شاگردان برانکو بودند 
که موفق شدنداز فشار ابتدای بازی 
نماینده مشهد خود را رها کرده و با 
هوشمندی در انتها سه امتیاز را به 

حساب خود واریز کنند . 
همانطور که اشاره شــد شاگردان 
یحیی گل محمدی بازی را بسیار 
خوب آغاز کرده و در بیست 
دقیقه اول مالــک توپ و 
میــدان بودند و حتی 
می توانســتند در 
چند صحنــه از 
مدافــع عنوان 
پیش  قهرمانی 

بیفتند...

مروری اجمالی بر نقش  آفرینی  بانوی  ایرانی مسلمان در پیروزی انقالب  اسالمی

h در مکتب فاطمه
11
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س
,9
71
69
56

آگهی تغییرات ش�رکت فرآورده های گوشت فریمان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 19318 و شناسه ملی 10380348526

به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,10,11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
-1بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ97,10,11 به هیئت 
مدی��ره در خصوص افزایش س��رمایه، با عنایت ب��ه اظهارنامه تنظیمی و همچنین 
س��ند حس��ابداری صادره مبنی بر تصفی��ه مطالبات و انتقال مطالب��ات مذکور به 
حس��اب سرمایه، هیئت مدیره ش��رکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه 
مبلغ144100000000ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه 
منظور گردیده اس��ت در نتیجه ماده 5 اساس��نامه به ش��رح ذیل اص��اح می گردد : 
ماده 5 اصاحی : س��رمایه ش��رکت مبلغ 155100000000ریال منقس��م به1100000 

سهم141000ریالی با نام که تمامًا پرداخت گردیده است.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373578(

آهنگ�ری  ش�رکت  تغیی�رات  آگه�ی 
پودر مش�هد ش�رکت س�هامی خاص به 
ش�ماره ثب�ت 13374 و شناس�ه ملی 

10380290276
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
م��ورخ 1397,04,28 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 
-ترازنامه و صورت س��ود و زیان و صورتهای مالی 

شرکت برای سال 1396 به تصویب رسید.
 2- مؤسس��ه حسابرس��ی رایمن��د امی��ن ب��ه عنوان 
بازرس اصلی و خانم س��مانه خردمند 0938058517 
ب��ه عن��وان بازرس عل��ی البدل برای مدت یک س��ال 
مال��ی انتخاب ش��دند -3 روزنامه ق��دس جهت درج 
آگهی های شرکت برای مدت یک سال تعیین شدند 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373866(

س
,9
71
70
02

آگهی تغییرات شرکت بهینه گران مبتکر 
انرژی س�ناباد ش�رکت س�هامی خاص 
به ش�ماره ثب�ت 59211 و شناس�ه ملی 

14006121133
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی مورخ 
1397,08,01 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 -اش��خاص 
ذیل به مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره 
انتخاب ش��دند: سید مهدی اسامی 0938657453 
غامرض��ا   0848515978 حس��ینی  عل��ی  س��ید 
محمددادی 0730684814 -2 اشخاص ذیل به مدت 
یک س��ال مالی به س��مت بازرس��ین ش��رکت انتخاب 
ش��دند: مهدی مع��ارف دوس��ت – ب��ازرس اصلی به 
ش��ماره ملی 0651821339 محسن کریمان - بازرس 

علی البدل به شماره ملی 0942447468 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373785(

س
,9
71
69
78

آگهی تغییرات شرکت بهینه گران مبتکر 
انرژی س�ناباد ش�رکت س�هامی خاص 
به ش�ماره ثب�ت 59211 و شناس�ه ملی 

14006121133
م��ورخ  مدی��ره  هیئ��ت  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
1397,08,01 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : 1 -آقای 
س��ید علی حس��ینی به س��مت رئیس هیئت مدیره  
0848515978 2� آقای غامرضا محمددادی به سمت 
نایب رئیس - 0730684814 3� آقای س��ید مهدی 
اسامی به س��مت مدیر عامل - 0938657453 به 
مدت 2 سال انتخاب شدند. -2کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور ش��رکت به امضاء مشترک آقایان 
س��ید علی حس��ینی و سید مهدی اس��امی همراه با 

مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.  
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373766(

س
,9
71
69
74

آگه�ی تغییرات ش�رکت مان دژ س�ازه 
ش�رکت س�هامی خاص به ش�ماره ثبت 
9102 و شناسه ملی 10380248553

به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1397,03,22 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : 
بند 13 به م��اده 43 الحاق گردید و ماده مربوطه 
در اساس��نامه به شرح قید ش��ده اصاح گردید : 
مجمع عمومی فوق العاده اجازه افتتاح حس��ابهای 
قرض الحسنه جاری ، قرض الحسنه و کوتاه مدت 
به نام ش��رکت و همچنین اجازه ضمانت اش��خاص 
حقیق��ی و حقوقی را به امض��اءداران مجاز بهمراه 
مهر شرکت می دهد و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373750(

س
,9
71
69
69

پیش�گامان  ش�رکت  تغییرات  آگهی 
رایان�ه و ادوات هوش�مند آرش�یت 

شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 45898 

و شناسه ملی 10380618600
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ف��وق 
الع��اده م��ورخ 1397,11,09 تصمیم��ات ذیل اتخاذ 
ش��د : - مح��ل ش��رکت در واحد ثبتی مش��هد به 
آدرس مش��هد، آب و برق، بلوار برونس��ی، بلوار 
الدن، پ��اک 1، طبق��ه 2، واح��د 5 ب��ه کد پس��تی 
9179813883 تغیی��ر یاف��ت و م��اده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید.  
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373742(

س
,9
71
69
53

آگهی تغییرات ش�رکت س�پید س�ایبان 
پارامی�س ش�رکت س�هامی خ�اص به 
ش�ماره ثب�ت 32152 و شناس�ه مل�ی 

10380473648
به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1397,10,18 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : 
نشانی مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس 
استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش 
مرکزی ، ش��هر مشهد، ,خیام ش��مالی ، کوچه خیام 
48,1 )خی��ام 50,2( ، خیاب��ان خیام 50 )نیلوفر 4( 
، پ��اک 101 ، طبق��ه اول ، واح��د 3 تغیی��ر یافت و 
ماده مربوطه در اساس��نامه به شرح مزبور اصاح 

گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373737(

س
,9
71
69
51

آگه�ی تغییرات ش�رکت نوی�د اعتماد 
خراس�ان ش�رکت س�هامی خ�اص به 
ش�ماره ثب�ت 37724 و شناس�ه ملی 

10380533270
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی 
بط��ور فوق العاده م��ورخ 1397,09,15 تصمیمات 
ذی��ل اتخ��اذ ش��د : ش��رکت س��رمایه گ��ذاری 
ساختمانی و توسعه نوید خراسان با شناسه ملی 
10380390954 آقای محمد جهانیان با شناس��ه 
مل��ی 0839451830 آقای احمد بیرق شمش��یر 
با شناس��ه مل��ی 0871115522 به عن��وان اعضاء 
اصل��ی هیئت مدیره برای مدت 2 س��ال انتخاب 

گردیدند . 
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373675(

س
,9
71
68
93

س
,9
71
70
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آگهی تغییرات شرکت آبیاری قطره ای صحرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 86 و شناسه ملی 10380017161
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,08,12 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 -محل شرکت در واحد ثبتی 
بردس��کن به آدرس اس��تان خراس��ان رضوی ، شهرس��تان بردس��کن ، بخش مرکزی ، ش��هر بردس��کن، قائم ، کوچه قائم 20 ،                                
بن بست قائم 22 ، پاک 0 ، طبقه همکف به کد پستی 9681957149 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح 
گردید. -2موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. رشته آب : در برگیرنده امور 
پیمانکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازههای هیدرولیکی و تونلهای آب، مخازن آب و شبکه های توزیع 
آب، تأسیس��ات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضاب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایس��تگاههای پمپاژ آب و فاضاب بزرگ، 
شبکه های جمع آوری و انتقال فاضاب، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث 
حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، و عملیات ساختمانی )سیویل( تصفیه خانه های آب و فاضاب که رشته آب 
شامل سه رشته به شرح مذکور می باشد : -سازه های دریایی – سدسازی و تأسیسات مربوطه - خطوط انتقال آب و شبکه های 

آب و فاضاب پس از اخذ مجوز های الزم و ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بردسکن )373867(

دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی 
مصرف کارکنان پست و مخابرات ایالم     
)نوبت دوم(  تاریخ انتشار:1397/11/18

جلس��ه مجم��ع عموم��ی ف��وق الع��اده ش��رکت تعاونی  
رأس  ای��ام  مخاب��رات  و  پس��ت  کارکن��ان  مص��رف 
س��اعت 14 روز پنجش��نبه مورخ  02/ 97/12 در محل  
نمازخانه  مخابرات منطقه اس��تان ایام واقع در ایام                               
خ آیت ا... حیدری تش��کیل میگ��ردد. از عموم اعضاء 
دعوت بعمل می آید که در روز مقرر و در محل مذکور 
حضور به هم رس��انند. بدیهی است حضور کلیه اعضاء 
در جلس��ه ضروری و در صورت عدم حضور برابر مفاد 
اساس��نامه هیچگونه اعتراضی در رابطه با تصمیمات 

متخذه در جمع مؤثر نخواهد بود. 
دستور جلسه:

1- قرائ��ت و تصوی��ب صورته��ای مال��ی منته��ی ب��ه 
96/12/29 شرکت توسط هیئت مدیره.

2- تصمی��م در خص��وص انح��ال و ی��ا ع��دم فعالی��ت 
ش��رکت تعاون��ی مص��رف کارکن��ان پس��ت و مخابرات 

منطقه ایام.
3- تصمی��م گیری در خصوص تعیین تکلیف س��رمایه 

اعضاء.
جعفر باقی - رئیس هیئت مدیره  شرکت تعاونی 

مصرف کارکنان پست و مخابرات استان ایام

/ع
97
17
06
0

آگهی تجدید ارزیابی کیفی پیمانکاران )مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول
شرکت آب وفاضاب خراسان رضوی )سهامی خاص(درنظردارد بارعایت مفاد آئین نامه داخلی معامات شرکت های 

آب وفاضاب  شهری پروژه مشروحه ذیل رابه اشخاص حقوقی که دارای تجربه مفیدومرتبط ودارای گواهینامه صاحیت 
بهره برداری ازشرکت مهندسی آب وفاضاب کشور و همچنین گواهی تایید صاحیت ایمنی می باشند واگذارنماید

1-فعالی��ت برون س��پاری بهره برداری ازش��بکه وتصفیه خانه فاضاب ش��هرگلبهاربه مدت 36ماه ومبل��غ 13/143/565/382ریال 
ن��وع ومی��زان تضمی��ن ش��رکت درمناقصه:ضمانت نام��ه بانکی ،اوراق مش��ارکت بانک��ی واریزوج��ه نقدوچک تضمین ش��ده به مبلغ 

657/178/269
1-کارفرما:شرکت آب وفاضاب خراسان رضوی )سهامی خاص(

2-دستگاه نظارت:امورآب وفاضاب گلبهار 
3-تاریخ ومهلت دریافت اس��تعام ارزیابی کیفی:واجدین ش��رایط می توانند ظرف مدت 5روز ازتاریخ انتشارآگهی )حداکثرتاتاریخ 
1397/11/25(بجزای��ام تعطی��ل جه��ت دریافت اس��تعام ارزیابی کیفی به واح��د قراردادهای ام��ورآب وفاضاب گلبهار به نش��انی: 
گلبهار-خیاب��ان بهار-بهار4پ��اک 8مراجع��ه یاباش��ماره  38323370 تم��اس حاصل نموده ویاازطریق س��ایت اینترنت��ی پایگاه ملی                                                        
اطاع رسانی مناقصات به نشانی :www.abfakhorasan.irاسناسنادمذکوررا دریافت نمایند وحداکثرظرف مدت 14روز )حداکثرتاتاریخ 

1397/12/09نسبت به تکمیل استعام ارزیابی کتبی وارسال به دبیرخانه امورآب وفاضاب گلبهار اقدام نمایند 
4-سایرتوضیحات: پس از ارزیابی کیفی وانتخاب مناقصه گران واجدشرایط سایراطاعات) محل،ومهلت دریافت اسناد مناقصه و.....(

کتبا به اطاعات ایشان خواهدرسید 
روابط عمومی وآموزش همگانی -امور آب وفاضاب گلبهار
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور                 
فوق العاده شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
بهداری و بهزیستی شهرستان کاشمر تاریخ 
انتشار 1397/11/18 نوبت برگزاری : دوم

بدین وسیله از کلیه اعضای شرکت تعاونی فوق الذکر 
دعوت می ش��ود در س��اعت 18  روزس��ه ش��نبه مورخ 
1397/11/30 در محل دفتر ش��رکت واقع در کاشمر – 

خیابان امام خمینی 3  حضور به هم رسانند . 
ضمنا هریک از اعضای ش��رکت می تواند عاوه بر رای 
خود حداکثر سه رای با وکالت نامه کتبی و هر فرد غیر 

عضو تنها یک رای با وکالت نامه کتبی داشته باشد
تذک��رات : ضمنا داوطلبان عضوی��ت در هیئت مدیره 
یا بازرس��ی موظفند تا ی��ک هفته پس از صدور آگهی 
دع��وت ، م��دارک مربوط��ه ش��امل : ) فرم ثب��ت نام ، 
دو قطع��ه عک��س ، کپی کارت ملی و شناس��نامه ، حکم 
کارگزینی مبنی بر اش��تغال یا بازنشس��تگی در شبکه 
بهداشت و درمان ( را به دفتر شرکت تحویل نمایند. 
دس��تور جلسه : 1- اس��تماع گزارشات هیئت مدیره و 
بازرس��ان   2- تصوی��ب صورتهای مالی س��ال های 94 
و 95 و 96   3- تصوی��ب بودج��ه پیش��نهادی هیئ��ت 
مدیره برای س��ال 97  4- انتخاب اعضای اصلی و علی 
البدل هیئت مدیره برای مدت س��ه سال   5- انتخاب 
بازرس��ان ش��رکت برای م��دت یک س��ال  6- تصویب 
آیین نامه های اداری و استخدامی – معامات – وظایف 
، اختی��ارات و حقوق و مزای��ای مدیر عامل 7- تصمیم 
گیری در خصوص نحوه تقسیم سود سال های 94 – 95 
و 96  8- اتخ��اذ تصمیم در خصوص افزایش س��رمایه 

شرکت در حدود قانون و مقررات 
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان بهداری 

و بهزیستی شهرستان کاشمر
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
شرکت تعاونی مسکن مهر 103 به شماره ثبت 30996

بدینوسیله از کلیه اعضاء شرکت تعاونی مسکن مهر 103 
العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه  در  تا  شود  می  دعوت 
مورخ  چهارشنبه  روز   9 ساعت  راس  تعاونی  شرکت 
97/12/08 که در محل مشهد- بلوار پیروزی- پیروزی 20 
حق شناس 6 - پاک 96 دفتر شرکت تعاونی مسکن مهر 
103  تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. در صورتیکه 
عللی  به  العاده  فوق  عمومی  مجمع  در  عضوی  حضور 
موجب  به  را  خود  رای  حق  تواند  می  باشد  نمی  میسر 
تعداد  نماید.  واگذار  دیگری  عضو  به  کتبی  وکالتنامه 
آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر 

عضو تنها یک رای خواهد بود.
دستور جلسه :

1- تغییر آدرس تعاونی به آدرس مشهد بلوار 
پیروزی-پیروزی 20 – حق شناس 6 – پاک 96

2- تمدید فعالیت تعاونی به مدت یکسال.
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی 
مسکن شماره 2 کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه 

شماره ثبت 434181
بدینوسیله از اعضای محترم دعوت بعمل میآید در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
نوبت اول که راس ساعت 14:00  تا 16:00 روز سه شنبه مورخ 1397/11/30 در مح�ل ساختمان 
کال�ج )س��الن اجتماعات منفی 2( تش��کیل می گردد . با به همراه داش��تن کارت شناس��ایی و 

دفترچه عضویت حضور بهم رسانند. 
دس��تور جلس��ه :1- تصمیم گیری در خصوص امکان و نحوه بازگشت اعضای اخراجی از تعاونی 

طبق مصوبه مجمع 1396/11/02
توضیحات :  آن دس��ته از اعضای محترم که قادر به حضور در مجمع نمی باش��ند، می توانند 
ب��ا تکمی��ل ف��رم مربوطه )که هم درس��ایت      تعاونی به نش��انی www.tm2metro.ir  و هم از 
طریق اتوماس��یون اداری ارسال خواهد شد ( تا تاریخ 1397/11/27 با همراه نماینده خود در 
محل ش��رکت حاضر و پس از تایید بازرس نس��بت به تفویض وکالت به یکی از اعضای حاضر 
در جلسه اقدام نمایند.الزم است اعضاء نماینده ، اوراق وکالت را به همراه دفترچه عضویت 

موکل جهت حضور در جلسه ارائه نمایند.
ضمنًا حداکثر رای وکالتی برای هرعضو تعاونی 3 برگ و برای افراد غیر عضو یک برگ می باشد.

شایان ذکر است جلسه نوبت اول با حضور اکثریت ) نصف + 1( اعضاء رسمیت خواهد داشت 
هیئت مدیره تعاونی مسکن شماره 2 
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آگه��ی دع��وت مجم��ع عمومی ع��ادی بطور 
ف��وق العاده  ش��رکت پرلی��ت صنعت توس 
ب��ه ش��ماره ثب��ت 19753  و شناس��ه مل��ی 

10380352768
بدینوسیله از کلیه س��هامداران شرکت پرلیت 
صنع��ت ت��وس به ش��ماره ثب��ت 19753  دعوت              
می گردد تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده ش��رکت فوق که راس س��اعت 10:00 
صبح  در تاریخ 1397/12/02  به نشانی : مشهد 
بل��وار معل��م بی��ن معل��م 24 و 26 پاک 582  

تش��کیل می گردد حضور بهم رس��انند . 
دستور جلسه: 

1- انتخاب مدیران  
2- انتخاب بازرسین

3-  تعیین روزنامه کثیراالنتشار 
4- سایر موارد پیش بینی نشده 
هیئت مدیره شرکت
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آگهی مناقصه )نوبت اول(
ش��هرداری س��بزوار در نظ��ر دارد اج��رای پروژه 
محوطه سازی اطراف سوله زائر واقع در بوستان 
بهم��ن را بمبل��غ3/000/000/000 ری��ال از مح��ل 
اعتب��ارات ذیحس��ابی ب��ه پیمانکار واجدش��رایط 
واگذار نماید. لذا ش��رکت های دارای رتبه ابنیه 
یا راه م��ی توانند جه��ت دریافت اس��نادمربوطه 
ب��ه امور قراردادهای ش��هرداری مراجعه نمایند. 
جه��ت کس��ب اطاع��ات بیش��تر ب��ا ش��ماره تلفن 
05144241781 تماس حاصل فرمایند یا به سایت 
 www.sabzevar.ir ش��هرداری س��بزوار به آدرس
مراجعه کنند. مبلغ س��پرده ش��رکت در مناقصه 
مع��ادل 150/000/000 ری��ال به ص��ورت نق��د ی��ا 
ضمانت نام��ه بانک��ی می باش��د. ضمنًا ش��هرداری 
در رد ی��ا قب��ول هری��ک از پیش��نهادها مخت��ار 
است. آخرین مهلت ش��رکت در مناقصه و تحویل 
پاکت ه��ای پیش��نهادی ب��ه دبیرخانه ش��هرداری 
ت��ا پای��ان وق��ت اداری رأس س��اعت 14:10 روز 
یک شنبه مورخ 97/12/5 می باشد. مزایده رأس 
س��اعت 10 صبح روز دوش��نبه مورخ 97/12/6 در 

محل شهرداری برگزار می گردد.
 سید علی کوشکی شهردار سبزوار

 

ب��رگ سبزوس��ند مالکی��ت وکارت ماش��ین وبیم��ه 
نامه س��واری سیس��تم س��مند تیپ ایک��س 7 مدل 
1382ب��ه رن��گ سبزیش��می - متالی��ک ب��ه ش��ماره 
موتور32908201139و شماره شاسی 0082200600به 
و  گردی��ده  مفق��ود  54-618ص86  پ��اک  ش��ماره 

ازدرجه اعتبارساقط می گردد. /ع
97
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 141DLXIبرگ سبز و سند کمپانی خودروی سواری پراید
مدل 1387 رنگ نوک مدادی متالیک به شماره انتظامی 
122و23 ایران12شماره موتور 2432057 و شماره شاسی 
S1482287251518 به مالکیت محمدعلی خیر آبادی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی تغییرات شرکت عمران 
تجارت آوند )سهامی خاص( به 

شماره ثبت 13704 و شناسه ملی 
14005182706

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 
 : ش��د  اتخ��اذ  ذی��ل  تصمیم��ات   1397,06,25
نش��انی ش��رکت از قزوین جای س��ابق به نشانی 
جدی��د ش��هر قزوی��ن - بخ��ش مرکزی-محل��ه 
جانب��ازان خیابان نور-کوچه ای��ران یکم-پاک1 
پس��تی:  ک��د  ش��رقی  واح��د   - س��وم  طبق��ه 

3414781344 انتقال یافت. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

قزوین )373694(
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آگهی تغییرات شرکت نگار بخش 
خراسان مهر رضوی شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 41629 و شناسه ملی 
10380574455

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی بطور                  
ف��وق العاده م��ورخ 1396,10,18 تصمیم��ات ذیل اتخاذ 
ش��د : 1 -موسس��ه خدمات مدیریت و حسابرسی تراز 
محاس��ب ماندگار به شناس��ه ملی 14004773042 به 
س��مت بازرس اصل��ی و آق��ای محمد حش��مت پور به                 
کد مل��ی 0944606921 به س��مت ب��ازرس علی البدل 
برای مدت یکس��ال مالی انتخاب ش��دند. 2-روزنامه 

قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)373588(
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آگهی تغییرات شرکت جوانه خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5777 و شناسه ملی 10380216125
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,05,24 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : -ترازنامه 
و صورت س��ود وزیان س��ال مالی منتهی به 96,12,29 به تصویب مجمع رس��ید - روزنامه کثیر االنتش��ار قدس برای نشر 
آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید -موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت وانیا نیک تدبیر شناسه ملی 
10320721862 بعنوان بازرس اصلی و آقای عبدالحس��ین هاش��می زاده به ش��ماره ملی 0652917607 به س��مت بازرس                   

علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373612(
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آگهی تغییرات شرکت ساختمانی درگاه ضامن سهامی خاص به شماره ثبت 42231 و شناسه ملی 10380581404
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,01,27 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د :  1 – آقای س��ید اس��ماعیل مفیدی با کدملی 0937592676 
به نمایندگی از ش��رکت س��اختمان شهرس��ازی هشتم به س��مت رئیس هیئت مدیره.    2 - آقای فخرالدین زرین کیا با کد ملی 2753551413به 
نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 3- آقای محمدحسین علی آبادی با کد ملی 0934078221 
به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران سپهر هشتم به سمت عضو هیئت مدیره 4-آقای علی سپاهی با کد ملی 0919796141 خارج 
از س��هامداران به س��مت مدیرعامل  ش��رکت برای مدت دوسال انتخاب گردیده اند .  - کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با 

امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره  همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
  اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373620(
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آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت 
سرخس شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 1302 و شناسه ملی 

10380128850
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
 1397,10,01 م��ورخ  الع��اده  ف��وق 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - ماده 
39 به ش��رح صورتجلس��ه ب��ه مواد 

اساسنامه اضافه گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )373621(
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آگهی تغییرات شرکت مهندسی پایند ماشین آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 28222 و شناسه ملی 10380436034
به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,10,17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مواردذیل به موضوع فعالیت شرکت 
الح��اق و م��اده مربوطه در اساس��نامه اصاح گردید: - خرید و فروش , توزیع , بس��ته بندی , واردات و ص��ادرات و خدمات پس از 
فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی . لوازم یدکی همچنین سرویس و خدمات پس از فروش آنها. - واردات و صادرات انواع قطعات 
و تجهیزات خودرو و انواع الس��تیک خودرو به صورت تخصصی برای کلیه خودروها , ماش��ین آالت راهس��ازی و معدنی , صنعتی و 
کش��اورزی. - طراح��ی , مونتاژ و تولید ماش��ین آالت راهس��ازی , معدنی و صنعتی )انواع بیل هیدرولی��ک و مکانیکی , لودر , مینی 
لودر , لیفتراک( و قطعات یدکی مربوطه. - طراحی , مونتاژ و تولید انواع متعلقات ماش��ین آالت راهس��ازی و معدنی ش��امل چکش 
هیدرولیکی , تخریب کننده بتن و انواع مصالح , چنگک , باکت و ویبراتور.- اکتشاف , استخراج , بهره برداری , فرآوری و استحصال 
و پیمان��کاری مع��ادن )به جز معادن نفت و گاز( و صادرات و واردات کلیه مواد معدن��ی . - حق العمل کاری تجاری و ترخیص کاال از 
کلیه گمرکات کش��ور. - ش��رکت در کلیه نمایش��گاههای معتبر داخلی و بین المللی. - گش��ایش اعتبارات اسنادی برای شرکت نزد 
بانکها و موسسات اعتباری جهت شرکت - ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور و در مراکز استانها جهت سرویس و خدمات پس 

از فروش پس از اخذ مجوزهای الزم ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373640(
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آگهی تغییرات شرکت ساختمانی درگاه ضامن سهامی خاص به شماره ثبت 42231 و شناسه ملی 10380581404
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1396,10,18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شرکت برای سال 
منتهی به96,6,31 به تصویب مجمع رسید. 2- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بعنوان بازرس اصلی و آقای 
سیدکاظم اولیائی 0652836771بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند 3- روزنامه کثیر االنتشار قدس برای 
درج آگهی های ش��رکت انتخاب گردید. -4 اعضای هیئت مدیره برای مدت دوس��ال به ش��رح ذیل انتخاب شدند شرکت ساختمانی 
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آگهی تغییرات شرکت باغداری کشاورزی 
سر افرازان احرار خراسان رضوی شرکت 

سهامی خاص به شماره ثبت 35514 و 
شناسه ملی 10380509574

به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1397,09,16 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د :
1-کلیه اوراق و اسناد رسمی, تعهدآور,چکها 
و برات ش��رکت با امضای ثابت مدیرعامل و 
متغیر رئیس هیئ��ت مدیره یا نائب رئیس 
هیئ��ت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر 

خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 
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يادداشت

«سيدمحمدباقر صدر» و انقالب اسالمى ايران 
انديشه/ سيدجواد نقوى: با وجود آنكه انديشه هاى متفكر شهيد، آيت  اهللا 
سيدمحمدباقر صدر، بويژه دو كتاب «اقتصادنا» و «فلسفتنا»، سال هاست حتى 
در مجامع علمى غرب مورد توجه و مطالعه است؛ اما پس از گذشت نزديك 
به 39 سال از شهادت او توسط رژيم بعثى عراق، شأن علمى اش هنوز آن گونه 
كه شايسته است، پاس داشــته نشده و عمق نگاه او درك نشده است. اين 
مغز متفكر اسالمى، در آستانه پيروزى انقالب اسالمى با درك عظمت اين 
رخداد، خود را در نظر و عمل وقف نهضت امام خمينى(ره) مى كند و با وجود 
كنترل شديد رژيم بعثى، در نامه اى به شاگردانش مى نويسد: «اين نامه را در 
اين لحظات باعظمت براى شما مى نويسم؛ لحظاتى كه اسالم به دست ملت 
مسلمان ايران و به رهبرى امام خمينى (دام ظله) و همكارى ديگر نيروهاى 
نيكوكار و علماى اعالم، به پيروزى قاطع و بى نظيرى دســت يافته اســت؛ 
زمانى كه رؤياها به حقيقت بدل شــدند و آرزوها محقق گشتند و انديشه ها 
مانند آتشفشانى بر سر ستمگران فرود آمدند تا صورت عمل به خود گرفته و 

حكومت حق و اسالم را بر روى زمين به پا نمايند».
حتى زمانى كه به شــهيد صدر هجمه وارد مى شــود تا در ماهيت انقالب 
اســالمى درنگ كند، او با ژرف انديشى بيان مى كند: «اين  كسانى كه از من 
مى خواهند براى حفظ جان و مرجعيت خودم، دست نگه دارم و درباره انقالب 
اسالمى ايران، موضعى بگيرم كه حكومت عراق را تحريك نكند، فقط ظواهر 
امور را مى فهمند؛ بر مرجعيت و بر همه نجف واجب اســت كه نســبت به 
انقالب اســالمى ايران واكنشى مناسب و درست از خود نشان بدهند... مگر 
مرجعيت ها در طول تاريخ چه هدفى داشتند؟ چيزى جز برپايى حكومت خدا 
بر روى زمين؟ اكنون مرجعيت امام خمينى اين هدف را محقق ساخته است. 
آيا در چنين وضعيتى منطقى است كه من فقط تماشاچى باشم و موضعى 
صحيح و مناسب نگيرم؛ حتى اگر اين موضع صحيح به قيمت از دست دادن 

زندگى و همه هستى ام تمام شود؟».
همچنين شهيد صدر در جواب دو نحله فكرى رايج آن دوره كه كناره گيرى 
دين از اجتماع و تضاد بين آزادى و دين را مطرح مى كردند، جواب بســيار 
عجيبى مى دهد: «بخش غربى تمدن اروپايى مى گويد كه اروپا پيشرفت نكرد، 
مگر هنگامى كه دين را از زندگى جدا ســاخت؛ و بخش شرقى اين تمدن 
مى  گويد كه دين افيون توده  ها است و براى اين كه توده   ها بتوانند براى آزادى 
خويش مبارزه كنند، بايد از دين دست بكشند؛ و شما ملت ايران تواناترين 
مردم براى رد اين ياوه  هاى بى  اساس هستيد؛ تجربه شما ثابت كرد كه مانع 
پيشرفت ملت مسلمان ايران و رشد حقيقى اش چيزى جز دورى از اسالم، 
سلطه نظام شاهنشاهى و انديشه  ها و ارزش  هاى جاهلى برخاسته از آن، نبوده 
است و هيچ نيرويى جز دين و اسالم، ملت ايران را به انقالب و درهم شكستن 
طاغوت فرا نخواند؛ همان اسالمى كه شما مردم ايران آن را به عنوان برنامه 

زندگى و راهى براى سازندگى انتخاب خواهيد كرد».

 تاريخ/ ناهيد الله زارى   اســالم با ظهورش، 
خط بطالن بر تمام انديشــه هاى جاهليت درباره 
«زن» و «دختر» كشــيد؛ دخترى كــه در هنگام 
تولد، شــاهد چهــره غضبناك پدر بــود و بايد 
يا خاك ســرد گور را مى پذيرفت يــا با تحقير و 
ذلّــت زندگى مى كرد، در دامن اســالم و تعاليم 
آن به «خير كثير» تعبير شــد و در سايه اين نگاه 
الهى، به رشــد و بالندگى رسيد. زن معرفى شده 
در قرآن، زنى منفعل، ترســو و خانه نشــين - در 
معناى منفــى آن - و دور از فكر و عقل و تدبير 
نيســت؛ زنى اســت كه در اجتماعى ترين مراسم 
دينى چــون مباهله، بيعت، هجرت و سياســت 
حضور دارد؛ مانند آســيه، مستقل از فكر و رأى 
فرعونِى همســرش، به حقيقت ايمان مى آورد، با 
كياست ســبب نجات موسى مى شود، در حمايت 
از ولّى زمانش شكنجه مى شود و مقام قرب الهى 
را مى طلبد. گل سرسبد زنان قرآنى، فاطمه(س) 
اســت؛ قرآن ناطق و الگويى بــراى هر مرد و زن 
مؤمــن؛ زنى كه ميان تكاليــف فردى و عبادى با 
وظايف جهادى و سياسى جمع كرده است و پس 
از رحلت پيامبــر اكرم(ص)، در دفاع از واليت به 
صحنه مى آيد؛ زنى است كه در مركز همه حوادث 
سياســى و اجتماعى حضور دارد و به تعبير رهبر 

انقالب، نشان دهنده زن، در نظام اسالمى است. 

ديدگاه مترقى امام خمينى(ره)
درباره مشاركت سياسى و اجتماعى زنان

بــه گواهى تاريخ، تصويرى از منــش اين زن تراز 
نظام اســالمى، در رفتار زن ايرانى مسلمان قابل 
مشاهده اســت و انقالب اسالمى نقطه عطف اين 

رفتار تاريخى اســت. از نقش آفرينى بانوى ايرانى 
مســلمان در جنبش هاى تنباكو و مشروطيت و 
مجاهدات اقتصادى در برابر اســتعمار كه بگذريم؛ 
به نوشــته مؤلف كتاب «جلوه هاى مشاركت زنان 
در تاريخ معاصر ايران»، «قيام 15 خرداد 1342 به 
رهبرى امام خمينى، بــار ديگر زنان را به طور عام 
وارد صحنــه كرد و از آن پس بــر مبناى ديدگاه 
مترقى امام خمينى و تبعيت اقشــار وســيعى از 
زنان از ايشــان، شــاهد حضور روزافزون آن ها در 
عرصه هاى اجتماعى و سياسى هستيم». همچنين 
اســتاد شــهيد مطهرى مى گويد: «در سفرى كه 
خود ما رفتيم پاريس، ايشان (امام خمينى) با آن 
تيزهوشــى و دوربينى اى كه دارند، صريحاً و اكيداً 
گفتند شركت خانم ها در تظاهرات و راهپيمايى ها 
ولو با منع صريح پدران و شوهرانشان مواجه شوند، 
واجب است. شوهرها و پدرها حق ندارند كه مانع 
شركت اين ها بشــوند». به اعتقاد وى، اگر در يك 
جريان اجتماعى، زنان هماهنگى نداشته باشند، از 
تأثير مرد هــم فوق العاده مى كاهند و برعكس اگر 
زن ها نقش و احساسات موافق داشته باشند، نيروى 
مردهــا را هم چند برابر مى كننــد؛ يعنى نه تنها 
ترمزى براى مردها نمى شــوند كه نيروى محركى 
هم براى مردها به شــمار مى روند و اين مطلب در 
اين نهضت فوق العاده مشهود بود؛ البته اين عالوه بر 
نقش مستقيم فوق العاده و خارق العاده اى است كه 
خانم ها در اين قضايا داشــتند و آن، شركتشان در 
تظاهرات و راهپيمايى ها، آن هم با حفظ ميزان ها 
و معيارهاى اسالمى و با شعارهاى اسالمى و از اين 
باالتر جلوى گلوله رفتن است كه روز 17 شهريور 
در ميدان شهدا آن طور كه معموالً نقل مى كنند و 

فيلم ها نشان مى دهد، زن ها بيشتر از مردها شهيد 
شــدند. مرضيه حديده چى (دباغ) نمونه اى از زنان 
فداكار و رنج كشــيده انقالب است كه در خاطرات 
خود از نخســتين ديدارش با امام پــس از آزادى 
ايشان از زندان مى گويد: «چنان انقالبى در من پديد 
مى آورد كه حتى سخت ترين شكنجه هاى ساواك 

هم نمى تواند آن را خاموش كند». 

دلبستگى زن ايرانى به اسالم
شهيد محمدجواد باهنر در بخشى از يك سخنرانى 
كه در كتاب «مباحثى پيرامــون فرهنگ انقالب 
اســالمى» چاپ شده اســت، مى گويد: «افرادى از 
نهضت هــاى آزاديبخش جهان كــه براى مالقات 
و مصاحبــه مى آمدنــد، مى گفتند انقالب شــما 
آموخت كه زن مى تواند موج عظيمى از انقالب را 
بــا حفظ عفتش، حفظ حجابش و به نام خدا و به 
نام اسالم و با پيام اهللا اكبر و الاله االاهللا بيافريند. ما 
سال ها پيش تهران را زير پا گذاشتيم و به زحمت 
توانستيم 14 خانم را پيدا كنيم كه هم درس خوانده 

باشند و هم عالقه به اسالم داشته باشند و حاضر 
به شركت در جلسات اصول عقايد باشند؛ اما پس 
از 20سال شاهد مجامع بزرگى هستيم كه هزاران 
دختر مسلمان و شيفته قرآن و دين در آن شركت 
مى كنند و شــاهد راهپيمايى هاى عظيمى بوده و 
هستيم كه ميليون ها زن و مرد با يك شعار در آن 

شركت مى نمايند».
به تعبير امام خمينــى(ره)، «زندان هاى شــاه از 
زنان شــيردل و شجاع مملو اســت؛ در تظاهرات 
خيابانى، زنان بچه هاى خردسال خود را در سينه 
فشــرده، بدون ترس از تانك، توپ و مسلســل به 
ميدان مبارزه آمدند؛ جلسات سياسى كه زنان در 
شهرهاى مختلف ايران برپا مى كنند، كم نيست، 
آنان نقش بســيار ارزنــده اى را در مبــارزات ايفا 

كردند».
مهدى رهبرى در كتاب «جامعه شناســى انقالب 
اسالمى ايران» مى نويســد: «زنان ايرانى به واسطه 
دلبستگى به اسالم و جهت تأمين حقوق اسالمى 

خويش، به صف انقالب پيوستند. 

زن ايرانــى دو هــدف عمده را تعقيــب مى نمود؛ 
نخســتين هدف، همانا خواســته هاى همه مردم 
و در راســتاى آن بود كه عبــارت بودند از تحقق 
آزادى هاى مشروع، نفى سياست ضداسالمى شاه، 
تأمين حكومــت قانونى و مردمى، تحقق عدالت و 
برابرى، حذف فســاد و تبعيض و... و هدف خاصى 
را نيــز دنبال مى كردند و آن اين بود كه جامعه اى 
را طلب مى كردند كه در آن، زنان گرامى دانســته 
شده و به آن ها به عنوان كاال و ابزارى براى مردان 

نگريسته نشود».
به تعبير رهبر انقالب اسالمى، «اين حركت به سوى 
دين، نه سنتى بود و نه غربى؛ بلكه حركتى اسالمى 
بود كه با اختيار كامل و با اطاعت از رهبرى آگاه به 

دست آمده بود».
و البته اكنون نيز نقش زنان در اعتالى اســالم و 
جهانى شدن انقالب و شكل گيرى تمدن اسالمى 
به پايان نرسيده است و در كنار نقش بى بديل زنان 
در تربيت نسل دلبسته اسالم، هر روز عرصه هاى 

جديدى براى حضور قدرتمند بانوان باز مى شود.

تاريخ

مرورى اجمالى بر نقش آفرينى بانوى ايرانى مسلمان
در پيروزى انقالب اسالمى

در مكتب فاطمه

صفحه11    1397/11/18

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)
آگهى مزايده ششدانگ پالك 20 فرعى از 1250  اصلى ايالم- موضوع پرونده كالسه اجرايى 9500199

ــهيد  ــاب مغازه واقع در ايالم به آدرس ايالم- بلوار ش ــش دانگ يك ب ــه 9500199 ش به موجب پرونده اجرائى كالس
بهشتى- روبروى اداره نقليه راه و شهرسازى- پالك 20 فرعى از 2501 اصلى( بيست فرعى ازيكهزارو دويست و پنجاه 
ــام آقاى غالمرضا فيض الهى  ــماره  8486 دفتر جلد 69 صفحه 97 به ن ــالم)  با كاربرى تجارى ذيل ثبت ش ــى اي اصل
ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم شده است ، طبق سند رهنى شماره 16332 مورخ 94/02/05 تنظيمى دفتر خانه 
ــه ميليارد و پانصد ميليون) ريال در رهن شركت تهيه و توزيع  ــماره 1048 تهران در قبال مبلغ 3500000000(س ش
ــماأل درب و ديوار بطول6/15 متر به پياده  ــاكو) قرار گرفته  داراى حدودات ش قطعات و لوازم يدكى ايران خودرو(ايس
ــترك بطول 10/28 متر به باقيمانده 1250 اصلى جنوبا  ديواريست  بطول  ــهيد بهشتى شرقا ديواريست مش رو بلوارش
6/20 متر به باقيمانده 1250 اصلى  غربا ديواريست بطول 9/98 متر به پالك 19 فرعى از 1250 اصلى كه طبق نظر 
كارشناس رسمى به مبلغ 2/971/800/000 ( دو ميليارد و نهصد و هفتاد و يك ميليون و هشتصد هزار ريال) ارزيابى 
شده و پالك فوق  داراى 61/60 متر مربع عرصه و 61/60 متر مربع اعيانى در يك طبقه با قدمت حدودا ده سال داراى 
ــفيد كارى و نماى بيرونى شيشه سكوريت و كامپوزيت  ــعابات آب و برق و گاز  داراى ديوار باربر  و نماى داخلى س انش
ــه سكوريت با سيستم سرمايش كولر آبى با كاربردى و استفاده تجارى طبق نظركارشناس  با كف موزاييك  و در شيش
ــترى مى باشد پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز  چهارشنبه مورخ 97/12/22(بيست و دوم اسفند ماه  ــمى دادگس رس
يكهزار و سيد و نود و هفت) در اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ايالم واقع در ايالم- بلوار مدرس – جنب اداره كل 
محيط زيست استان ايالم از طريق مزايده حضورى به فروش مى رسد. مزايده از مبلغ 2/971/800/000  ( دو ميليارد 
ــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم  ــتصد هزار ريال)ش و نهصد و هفتاد و يك ميليون و هش
به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه 
مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى 
آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى 
فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد ضمناً چنانچه روز 
ــاعت و مكان مقرر برگزار خواهد  ــمى غيرمترقبه گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان س مزايده تعطيل رس

شد. در ضمن طبق اظهار نماينده شركت فاقد بيمه نامه مى باشد/.9717008
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى ايالم- هوشنگ بابايى

رونوشت آگهى حصروراثت
ــنامه  ــت شناس ــتناد گواهى فوت و رونوش ــماره ملى 5819856651 به اس آقاى خداداد ملكى  فرزند  نجفعلى  به ش
مرحوم آقاى نجفعلى ملكى  وتصوير شناسنامه ورثه و استشهاديه محلى،  در تاريخ 1397/11/14درخواستى به شعبه 
ــماره 275/97 در اين شورا ثبت شده است كه حكايت از اين دارد  ــوراى حل اختالف مهران ارائه داده كه به ش دوم ش
ــادروان آقاى نجفعلى ملكى  فرزند ملك به شماره ملى 5819851137 صادره از ملكشاهى متولد1278/06/01 در  ش

تاريخ 1368/12/20 فوت نموده حين الفوت وى عبارتنداز:
1-آقاى  خداداد ملكى فرزند نجفعلى متولد 1341/05/04  به شماره ملى 5819856651 پسر متوفى

اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت 
ــتين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهي صادر  ــر نخس ــد از تاريخ نش نامه اى از متوفى نزد وى مى باش

خواهد شد.9717010
رئيس شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان مهران – فائز حسينى منش

اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت  ملك اسدآباد
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــن تكليف وضعيت ثبتي اراضي و  ــورخ 97/09/22 13هيات اول موضوع قانون تعيي ــماره 97/1261 13م برابر راي ش
ــدآباد تصرف مالكانه بالمعارض متقاضي  ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اس ــاختمان هاي فاقد سند رسمي مس س
ــش دانگ يك باب خانه خانه  ــدآباد در ش ــنامه 4255 صادره از اس ــماره شناس ــيد عزيزي  فرزند كريم بش آقاي جمش
ــهيد وفايي  ــدآباد بلوار جانبازان كوي ش ــمتي از پالك 1831 اصلي واقع در اس ــاحت 103/75 متر مربع در قس به مس
ــعيد و عصمت و عفت قهرماني محرز گرديده است.  ــعبان و س ــمي آقايان محمود و مجيد و ش خريداري از مالكان رس
ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتي كه اش لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي ش
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايي 
ــند مالكيت صادر  ــدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقضاي م ــم نمايند.بدهي اس تقدي

خواهد شد.( م الف  698) 9717001
تاريخ انتشار اول  97/11/18
تاريخ انتشار دوم  97/12/04

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان

آگهى افراز
ــماره 160766 مورخه 93/8/7 دفتر اسناد رسمى  ــماره 110208 مورخه 97/1/21 و سند قطعى ش ــت ش برابر درخواس
شماره 3 همدان شهردارى منطقه دو همدان از اين اداره تقاضاى افراز سهمى خود را به ميزان هفتاد وشش و چهار پنجم 
شعيراز ششدانگ و بانضمام مقدار نوزده و يك پنجم سهم از 96شعيرششدانگ پالك 175 اصلى واقع در حومه بخش 
دو همدان به مقدار تقربى9000 متر مربع را خريدارى كه مقدار 7671/92 متر مربع آن قبال افراز گرديده و از اين اداره 
تقاضاى افراز عرصه پالك مذكور را نموده است واعالم نموده اسامى مالكين مشاعى را نمى داند. اينك به استناد ماده 
17 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى از كليه صاحبان حقيقى و حقوقى و مالكين مشاعى دعوت ميشود راس ساعت 
ــه شنبه مورخه 98/2/24 در محل وقوع ملك حاضر تا مورد درخواست توسط نماينده و نقشه  11 صبح وقت ادارى س
بردار اعزامى بازديد به عمل آيد ضمنا عدم حضور مالكين مشاعى و صاحبان حق مانع از انجام عمليات افرازى نميشود 

چنانچه نياز به آگهى مجدد باشد در همين روزنامه چاپ و مدت آن ده روز ميباشد . ( م الف 3993) 9716980
رئيس اداره ثبت و اسناد و امالك منطقه دو همدان - موسى حنيفه

آگهى مزايده مال غير منقول نوبت اول 
ــوم عليه نعمت ادم پور محكوم  ــعبه اول حقوقى تايباد محك ــه موجب دادنامه 8909975170000315 صادره از ش ب
ــادق كريمى و مبلغ  ــينى و ص ــته در حق احمد حس ــغ 462/274/102 ريال بابت اصل خواس ــه پرداخت مبل ــت ب اس
23/113/705 ريال بابت نيم عشر در حق دولت فرشى از در پرونده اجرايى شماره 930262 كه ملك به پالك 2493 
ــاحت عرصه 128/35 متر مربع و اعيان 70  ــهد به مس فرعى از 553 فرعى از 272فرعى از 250 اصلى بخش 14 مش

متر مربع با ديوار بارير و سقف طاق ضربى و نما استر سيمان با امتياز آب برق گاز ملكى جمال عارفى ماكو كه به ثبت 
ــد و به ادرس تايباد خ بهشتى 1/3 كوچه الدن پالك 14 و با نظر كارشناسى  ــيده و مفروزبوده و در اجاره نمى باش رس
هفتصدوشصت و پنج ميليون و دويست و بيست و پنج هزار ريال برآورد گرديده است و بدينوسيله جهت فروش شروع 
ــنبه 97/12/5 در محل اجراى احكام مدنى حوزه قضايى تايباد تعيين مى گردد  ــاعت 11 الى 12 روز يكش مزايده س
ــروع و به كسى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد واگذار خواهد شد در صورت تمايل  ــى ش مزايده از قيمت كارشناس
ــود الزم به  ــان از مال داده ش متقاضيان مى توانند 5 روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد ايش
ــپرده و مابقى ظرف يك ماه از خريدار دريافت  ــت 10٪ بهاى مزايده في المجلس و به صورت نقدى به عنوان س ذكر اس
ــپرده وى به نفع دولت ضبط  ــد در صورتيكه به هر دليل خريدار در زمان مقرر بهاى مزايده را نپردازد 10٪ س خواهد ش

خواهد شد . 9716984
امين اله همه چيز فهم رودى 

مدير اجراى مدنى تايباد

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــت به كالسه         از اين شورا  ــرح دادخواس ــماره 16 به ش ــنامه ش نظر به اينكه آقاى نجيب اله عصمتى داراى شناس
ــنامه 7 در تاريخ   ــادروان رضوان عصمتى به شناس ــر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــت گواهى حص درخواس

1397/07/30 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- نجيب اله عصمتى كد ملى 0749592192 متولد 1318/11/14 برادر متوفى 
2- امين اله عصمتى كد ملى 0748542353 متولد 1331/12/10 برادر متوفى 

3- صفورا عصمتى كد ملى 07495191791 متولد 1316/3/1 خواهر متوفى 
4- آسيه عصمتى كد ملى 0749012900 متولد 1323/9/8 خواهر متوفى 

5- قمر عصمتى كد ملى 0748542361 متولد 1333/10/10 خواهر متوفى 
ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و  ــد از تاريخ نش ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش هر كس

اال گواهى صادر خواهد شد. 9716986
قنبر مرزانى 

قاضى شورا شعبه يك شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــت به كالسه 970374 از اين  ــرح دادخواس ــماره 3 به ش ــنامه ش نظر به اينكه آقاى محمد ايوب اله دادى داراى شناس
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رضا اله دادى به شناسنامه 42 در تاريخ   ــورا درخواس ش

1397/07/30 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- محمد ايوب اله دادى فرزند يوسف به شماره ملى 0749505478 پدر متوفى 

2- رحيمه عطائى فيض آبادى فرزند اسمعيل به شماره ملى 0749518499 مادر متوفى 
3- مريم اله دادى ارزه سفلى فرزند رمضان به شماره ملى 0740162349 همسر متوفى 

ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و  ــد از تاريخ نش ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش هر كس

اال گواهى صادر خواهد شد. 9716988
سيدسعيد هرمزى 

قاضى شورا شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

رونوشت آگهى حصروراثت
ــنامه شماره 18 به شرح دادخواست به كالسه 971133 / 1 ش از اين شورا  ــالقى داراى شناس آقاى نقى ببرى قره قش
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان بانو افشانه بختيار سلطان احمدى به شناسنامه 
ــت به  ــماره 854 در تاريخ 1397/11/02 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه آن مرحومه منحصر اس ش
ــماره 18 متولد 1353 ( پسر متوفيه ) 2 – سهيال ببرى قره  ــنامه ش ــالقى فرزند تقى به شناس : 1 – نقى ببرى قره قش
قشالقى فرزند تقى به شناسنامه شماره 2713 متولد 1346 ( دختر متوفيه ) 3 – صفيه ببرى قره قشالقى فرزند تقى 
به شناسنامه شماره 2714 متولد 1349 ( دختر متوفيه ) 4 – فاطمه چمنى پيرائى فرزند مجيد به شناسنامه شماره 
3462 متولد 1359 ( دختر متوفيه )  اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور 
حبسى را در يك نوبت و يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از 

تاريخ نشرآگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد . 9716991
 فقيرى – رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان سلماس

رونوشت آگهى حصروراثت
ــت به كالسه  7014004 / 97 / 67 ش از  ــماره 146 به شرح دادخواس ــنامه ش آقاى مير ابراهيم جامعى داراى شناس
ــت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مير توحيد جامعى حسين نقوى به  ــورا درخواس اين ش
ــماره 17 در تاريخ 97/08/05 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه آن مرحوم منحصر است  ــنامه ش شناس
ــر متوفى )  2 – مير ابراهيم جامعى فرزند ميرتوحيد ( پسر متوفى )  ــين جامعى فرزند ميرتوحيد ( پس به : 1 – مير حس
3 – سيد قاسم جامعى فرزند ميرتوحيد ( پسر متوفى ) 4 – معصومه سادات جامعى فرزند ميرتوحيد ( دختر متوفى ) 
ــر متوفى )  اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور به استناد  ــيف اله ( همس 5 – فريده جامعى فرزند ميرس
ماده 362 قانون امور حبسى را در يك نوبت و يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از 

متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرآگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد .9716993
تاج الدين شاهمرادى– رئيس شعبه 67 شوراى حل اختالف اروميه

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى  آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س
فاقد سند رسمى            برابر راى شماره139660308001001806-1396/05/31 هيات اول/دوم موضوع 
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت  قانون تعيين تكيلف وضعيت ثبتى اراضى و س
ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حسن اكبرى زنوك فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 
2صادره از جلگه ماژان و شماره ملى 0652021573 نسبت به  ششدانگ دو باب منزل به مساحت 273/10 
متر مربع بپالك 3 و 12 فرعى از 2900- اصلى و فرعى از 2904- اصلى بخش يك بيرجند  از محل مالكيت 
ــت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت  به فاصله 15  ــين خواجه باشى محرز گرديده اس آقاى حس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند  ــخاص نسبت به صدور س ــود درصورتى كه اش روز آگهى  مى ش
ــليم و پس از اخذ  ــاه  اعتراض خود را به اين اداره تس ــار اولين آگهى به مدت دوم ــد از تاريخ انتش ــى توانن م
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.  ــليم اعتراض ، دادخواس ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس رس

ــند مالكيت صادر خواهد  ــت درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س بديهى اس
شد.9716995

تاريخ انتشارنوبت اول : 1397/11/18
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/04

على فضلى 
رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند 

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك فردوس 

  آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
حوزه ثبتى شهرستان فردوس

ــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى  ــتور مواد يك و س نظر به دس
ــتقر در اداره ثبت  ــوق الذكر امالكى كه در هيئت مندرج در قانون مذكور مس ــن نامه قانون ف ــاده 13 آيي و م
ــيدگى و راى آن صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى  ــناد و امالك شهر فردوس مورد رس اس

مى گردد.
ــدانگ يكباب ساختمان و محوطه   به مساحت 3562/28   ــم خسروى  فرزند غالمحسين  شش آقاى ابوالقاس
ــى و 17 فرعى از 1489 – اصلى بخش يك  فردوس  ــماره پالك 18  فرعى  از 234 - اصل ــر مربع ، به ش مت
ــماعيل معين و آقاى رجبعلى ناصرى و همچنين از محل  ــطه از   آقاى محمد اس ــده مع الواس خريدارى ش

مالكيت خودشان -مكان وقوع ملك شهرستان فردوس-  خيابان فرهنگ 
ــمى اين آگهى  ــند رس ــاختمان هاى فاقد س به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــار و محلى آگهى و درصورتى كه  ــبت به امالك فوق الذكر به فاصله 15 روز از طريق روزنامه كثيراالنتش نس
اشخاص ذى نفع به آراء صادره اعتراضى داشته باشند بايد از تاريخ انتشار آگهى و در روستا ها از تاريخ الصاق 
ــيد اخذ نمايد،معترضين بايد ظرف  ــا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تحويل دهد و رس ــل ت در مح
ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى  مدت يك ماه از تاريخ تس
تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل دهند،در اين صورت اقدامات ثبت ،موكول به ارائه حكم قطعى 
ــت به  ــت ،در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردديا معترض ،گواهى تقديم دادخواس دادگاه اس
ــند  ــند مالكيت مى نمايد و صدور س ــى محل را ارائه نكند،اداره ثبت محل مبادرت به صدور س دادگاه عموم

مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست.9716998
تاريخ انتشارنوبت اول : 1397/11/18

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/04
حسن رضا ندائى 

رئيس اداره  ثبت اسناد و امالك شهرستان فردوس  

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــون تعيين تكليف وضعيت  ــورخ10/09/ 1397 هيات اول موضوع قان ــماره 97/1359 م ــر راي ش براب
ــدآباد  ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اس ــمي مس ــند رس ــاختمان هاي فاقد س ثبتي اراضي و س
ــنامه 743 صادره  ــماره شناس ــن بش تصرف مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي احمد مولوي فرزند حس
ــدانگ يك باب مغازه  و محوطه محصورمتصل به آن به مساحت 714/07متر مربع  ــدآباد در شش ازاس
ــيده به ميدان  ــدآباد خيابان 15 خرداد نرس ــمتي از پالك 51 فرعي از2220 اصلي واقع در اس در قس
ــت زهرا خريداري از مالك رسمي آقاي احمد مولوي برابر سند شماره 42090 مورخ 94/05/18  بهش
ــود در  ــت. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي ش محرز گرديده اس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ  صورتي كه اش
ــيد، ظرف  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
ــليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بدهي است  مدت يك ماه از تاريخ تس
ــند مالكيت صادر خواهد شد.(  در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

م الف  666)آ-9716161
تاريخ انتشار اول  97/11/03
تاريخ انتشار دوم  97/11/18

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد

آگهى احضاريه
ــتان به  ــور هندوس ــماره گذرنامه Z4004009 تبعه كش ــوارى با ش نظر به اينكه آقاى مونش كومارماهش
ــد و ابالغ احضاريه بدليل معلوم نبودن محل  ــعبه تحت تعقيب مى باش ــوى اين ش اتهام قاچاق كاال از س
ــى كيفرى مصوب  ــيله در اجراى ماده 174 قانون آئين دادرس ــاراليه ممكن نگرديده لذا بدينوس اقامت مش
ــابى  ــر آگهى جهت دفاع از اتهام انتس ــال 1392مراتب بنامبرده ابالغ تا حداكثر ظرف يكماه از تاريخ نش س
ــان  ــتان خراس ــيدگى به تخلفات قاچاق كاال و ارز تعزيرات حكومتى قوچان واقع در اس ــعبه ويژه رس در ش
ــهيد مطهرى – بعد از چهار راه پنجم سمت چپ حاضر شود . در  ــتان قوچان – خيابان ش رضوى – شهرس

صورت عدم حضور راى مقتضى صادر خواهد شد . آ-9715514
تاريخ انتشار اول  97/10/20         تاريخ انتشار دوم  97/11/18\

عالمى نژاد
رئيس شعبه ويژه رسيدگى بتخلفات قاچاق كاال و

ارز تعزيرات حكومتى شهرستان هاى قوچان و درگز

شماره پرونده: 139704006092002828/1
شماره بايگانى پرونده: 9704116

شماره ابالغيه: 139705106092015219
تاريخ صدور: 1397/11/15

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 101 اموال غيرمنقول پرونده شماره: 9704116
بدين وسيله به

- مريم فدائى ايدلو نام پدر: اكبر تاريخ تولد: 1356/06/20 شماره ملى: 2030242446 شماره شناسنامه: 24297 به 
- فرهاد فدائى ايده لو نام پدر: اكبر تاريخ تولد: 1349/01/15 شماره ملى: 0053794583 شماره شناسنامه: 6559

- زهرا فدائى ايدلو نام پدر:  اكبر تاريخ تولد: 1345/06/06 شماره ملى: 0035989505 شماره شناسنامه: 24198
- محبوبه فدائى ايده لو نام پدر: اكبر تاريخ تولد: 1353/02/06 شماره ملى: 0058450955 شماره شناسنامه: 21026

- فاطمه فدائى ايدلو نام پدر: اكبر تاريخ تولد: 1354/04/10 شماره ملى: 2030242438 شماره شناسنامه: 24296
ــماره شناسنامه:  ــماره ملى: 0050507532 ش - اكرم فدائى  ايدلو نام پدر: اكبر تاريخ تولد: 1343/03/02 ش
ــزارش مورخ 1397/9/1  ــه 9704116، به موجب گ ــود در خصوص پرونده اجرايى كالس 2841 ابالغ مى ش
ــده از 50074 فرعى از 9 اصلى به مبلغ  ــترى، پالك ثبتى 232 فرعى مجزى ش ــمى دادگس ــناس رس كارش
ــالك 232 اصلى در بخش 9 واقع در  ــى گرديده. و پالك فرعى 50072 از پ ــال ارزياب 4/200/000/000 ري
ــده و خودرو پرايد با شماره پالك 77 د 569 ايران 74 به  ــهد به مبلغ 3/600/000/000 ريال ارزيابى ش مش
مبلغ 138/000/000 ريال ارزيابى شده لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشيد، اعتراض 
ــناس  ــتمزد كارش ــود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دس ــى خ كتب
تجديدنظر به مبلغ 8/000/000 ريال به دفتر اين اجرا تسليم نماييد. ضمناً به اعتراضى كه خارج از موعد يا 
فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ- 9716915 م.الف 815

اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139704006093000331/1
شماره بايگانى پرونده: 9702191

شماره ابالغيه: 139705106093003338
تاريخ صدور: 1397/08/22

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139704006093000331/1
ــه  ــده كالس ــن پرون ــا ك. 0075718383 ضام ــد غالمرض ــورى فرزن ــدى مهج ــاى مه ــه آق ــيله ب بدينوس
ــت ابالغ  ــناخته نگرديده اس ــما برابر گزارش مورخ 97/4/21 ش 139704006093000331/1 كه آدرس ش
ــن جواهرى كرمانى و شما  ــماره 269351271- 93/9/19 بين آقاى محس مى گردد كه برابر قرارداد بانكى ش
ــپه مبلغ 46/885/001 ريال (شامل مبلغ 6/828/236 ريال بابت سود و مبلغ 31/119/374 ريال  و بانك س
ــخ 97/3/31) بانضمام مبلغ 1/489 ريال  ــارات تأخير تأديه تا تاري ــت اصل و مبلغ 8/937/391 ريال خس باب
خسارات روزانه از تاريخ مذكور تا وصول كامل مطالبات بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار 
ــه فوق در اين اجراء مطرح  ــريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالس ــت صدور اجرائيه نموده پس از تش درخواس
مى باشد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى 
ــت فقط يك نوبت در روزنامه درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز  ــوب اس كه تاريخ ابالغ اجرائيه محس
ــار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق  ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتش نس

مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. آ- 9716916 م.الف 816
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139404006092003044/1
شماره بايگانى پرونده: 9405790

شماره آگهى ابالغيه: 139703806092000024
تاريخ صدور: 1397/11/15

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 101 اموال منقول 
پرونده اجرايى شماره 139404006092003044 بكالسه 9405790

ــماره ملى 0931570263 ابالغ مى گردد در خصوص  ــم بيدار عرب فرزند حسن بش ــيله به آقاى قاس بدينوس
ــيدگى به اعتراض واصله به عمليات اجرايى به وارده 52748 مورخ 1397/09/09 موضوع پرونده اجرايى  رس
ــرح بين الهاللين به شما ابالغ مى گردد. مقتضى است در صورتى كه به  ــه فوق، نظريه رئيس ثبت به ش كالس
نظريه مذكور اعتراض داريد، ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار اين آگهى كتباً به شعبه دوم اداره اجرا اعالم 
نماييد. ضمناً به اعتراضى كه خارج از موعد مقرر واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد. (با توجه به گزارش 
ــخص ثالث ابالغ شود قولنامه در مقام انتقال قطعى تلقى نميشود و متقاضى محترم چنانچه حقى براى  به ش
ــت ميبايستى از طريق مراجع قضايى نسبت به اثبات مالكيت و ابطال اجراييه در مورد خواسته  خود قايل اس
ــخص ثالث ابالغ و در صورت وصول اعتراض برابر ماده 169 آيين نامه اقدام  اقدام كند. مراتب به طرفين و ش

پيگيرى شود.) آ- 9716920 م.الف 818
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139704006092005185/1               شماره بايگانى پرونده: 9708595
شماره آگهى ابالغيه: 139703806092000023           تاريخ صدور: 1397/11/15

دفترخانه ازدواج شماره 46 و طالق شماره 43 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139704006092005185/1

ــه  ــماره ملى 0934284121 بدهكار پرونده كالس ــحاقى فرزند على به ش ــعود اس ــيله به آقاى مس بدينوس
9708595 كه برابر گزارش اداره پست آدرس شما شناخته نگرديده ابالغ مى گردد كه برابر سند ازدواج بين 
ــفيدان تعداد 124 عدد سكه تمام بهار آزادى بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم  ــما و خانم اعظم سعيدى اس ش
ــتانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق  پرداخت وجه بس
ــناد رسمى بشما ابالغ مى گردد  ــد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اس در اين اجراء مطرح مى باش
ــت فقط يك نوبت در روزنامه چاپ و منتشر  ــوب اس ــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محس از تاريخ انتش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت عمليات اجرائى طبق  مى گردد ظرف مدت ده روز نس

مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. آ- 9716922 م.الف 819
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139704006092005114/1            شماره بايگانى پرونده: 9708451
شماره ابالغيه: 139705106092015262

تاريخ صدور: 1397/11/15
دفترخانه ازدواج شماره 90 و طالق شماره 80 شهر مشهد استان خراسان رضوى

آگهى ابالغ اجرائيه مهريه 9708451
ــيله به آقاى اميد به كار نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1365/2/2 شماره ملى: 0945821530 شماره  بدين وس
ــى جهت وصول مبلغ 124 عدد سكه تمام  ــود كه خانم حانيه باغبان پور طوس ــنامه: 8966 ابالغ مى ش شناس
ــتناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 39000 دفتر ازدواج 90 مشهد عليه شما اجرائيه  بهار آزادى به اس
صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9708451 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 97/4/25 
مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه 
ــار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف  اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، 

عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9716924 م.الف 821
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

روزشمار فجر انقالب اسالمى

تاريخ/ مسعود غالمى: هجدهم بهمن 57، بازرگان موقتاً 
از رهبــرى نهضت آزادى كناره گيرى كــرد و در حالى كه 
وسايل ضرورى شــخصى خود را همراه داشت، به مدرسه 
علوى نقل مكان كرد. در اين روز، جلسه اى با حضور يداهللا 
سحابى، عباس اميرانتظام، بختيار و سپهبد قره باغى برگزار 
شد. در اين جلسه، سحابى و اميرانتظام درصدد برمى آيند 
تا بختيار را راضى به استعفا كنند؛ بختيار با اين امر مخالفت 
مى كند و از ارتش مى خواهــد از دولت وى حمايت كنند. 
در همين حال، كريم ســنجابى اعــالم كرد كه تبادل نظر 
بين شــاپور بختيار و رئيس دولت موقت براى حل و فصل 

مسالمت آميز مسائل فعلى ايران ادامه دارد.
كاركنان راديو تهران در پى پيوســتن به اعتصاب كاركنان 

راديو و تلويزيون، بيانيه اى منتشــر كردند كه در آن تأكيد 
شــده بود «براى جلوگيرى از ايجاد هر مانع در راه انقالب 

برنامه اى پخش نخواهد شد». 
طبق دســتور بختيار بــه وزرا، تنها بــه كارمندانى حقوق 
پرداخت مى شود كه كار كرده اند و دست به اعتصاب نزده اند. 
18 بهمن 57، پس از سه ماه نخستين سينماى تهران باز 
شد. سينما شهر قشنگ اعالم كرده است كه «برابر نظرات 
آيات عظام تنها به نمايش فيلم هاى برجســته ســينمايى 

مبادرت خواهد كرد و هيچ گونه فيلمى كه خالف اخالق و 
عفت عمومى باشد به نمايش نخواهد گذاشت».

از آن ســوى مرزها، راديو لندن خبــر داد: «گفت وگو ميان 
جنبش آيت اهللا خمينى و ارتش آغاز شــده اســت». راديو 
مســكو هم اعالم كرد: «صدها تن از افسران سابق، از جمله 
چند تن از امراى ارتش كه به علت مخالفت با شاه از ارتش 
اخراج شــده اند، پشتيبانى خود را از آيت اهللا خمينى اعالم 

كرده اند». 

در همين حال، مجمع عمومى سازمان ملل متحد از اوضاع 
ايــران اظهار نگرانى و اعالم كرد كــه «به دليل ناامن بودن 
قلمرو هوايى ايران، شــركت هاى مهم حمل و نقل هوايى، 

پروازهاى خود را به ايران قطع كرده اند».
قذافى، رهبر ليبــى در نامه اى به امام خمينى(ره) حمايت 
خود را از انقالب ملت ايران اعالم كرد. از سوى ديگر، وزارت 
امــور خارجه آمريكا اعالم كرد كه هنوز دولت بختيار را به 
رسميت مى شناسد. ژنرال هايزر پس از ورود به واشنگتن، 
در حالى به مالقات كارتر رفت و جلسه اى با حضور وزير امور 
خارجه و وزير دفاع تشــكيل داد كه خبرگزارى آمريكايى 
آسوشيتدپرس نوشت: «ديپلمات هاى غربى نزديك به ارتش 
معتقدند كه ژنرال ها به اين نتيجه رسيده اند كه براى كودتا 

قوى نيستند».

 در 18 بهمن 1357 چه گذشت؟

نااميدى غربى ها از كودتاى ارتش



سوريان بعد از دلجويى عادل: 
سوءتفاهم حل  شد!

ورزش ســه: مجرى برنامه نود در پى انتقاداتى از پخش يك كليپ 
از شكست حميد ســوريان با اين قهرمان كشتى تماس گرفت و از او 
دلجويى كرد. حميد ســوريان ضمن تاييد تماس تلفنى فردوســى 
پور گفت: «آقاى فردوســى پور لطف كردند و تماس گرفتند. ما چند 
دقيقه اى با هم صحبت كرديم و در واقع اين سوء تفاهماتى كه به وجود 
آمده بود، حل شد. من متوجه شدم كه اين مساله به صورت ناخواسته 
رخ داده و كسى منظورى عليه من نداشته است. به هر حال هر چه بود، 

تمام شد و خيلى عالقه اى ندارم كه درباره آن صحبت كنم.»

محصص: پيشنهاد كار با كى روش را رد كردم
مهر: رئيس كميته فنى و توسعه فدراســيون فوتبال تاكيد كرد كه 
هنوز در كميته فنى فدراسيون فوتبال صحبتى از انتخاب سرمربى 
بعدى تيم ملى فوتبال نشده و همچنين وى پيشنهاد حضور در كادر 
فنى تيم ملــى را بعد از جدايى اميد نمازى رد كرده اســت. مرتضى 
محصص مى گويد: «زمانى كه اميد نمازى از تيم ملى جدا شد، كارلوس 
كى روش از اولين كسى كه خواست دستيارش بشود، من بودم. با اين 
حال خودم اين پيشنهاد را قبول نكردم. مى دانستم با اين شرايط سنى 
به كار تيم ملى نمى آيم و بايد مربيان جوان جلو بيايند. شايد هركسى 
جاى من بود با سر اين پيشــنهاد را قبول مى كرد. من نمى توانستم 
به تيم ملى به آن شكل خدمت كنم چون آن انرژى را نداشتم ضمن 
اينكه در آن مقطع زمانى جراحى كرده بودم و به سختى راه مى رفتم.»

دايى: يك ترابى جديد به فوتبال 
معرفى مى كنم

ورزش: سرمربى ســايپا با تاييد تاثير منفى رفتن ترابى از اين تيم و 
انتقالش به پرســپوليس تاكيد كرد كه بازيكنى مثل او را به فوتبال 
معرفى خواهد كرد. على دايى مى گويد: من چند بازى قبل از اول فصل 
به فالح زاده بازى داده ام. ترابى براى ما خوب بازى مى كرد اما مجبوريم 
كار خود را بدون او ادامه دهيم و مطمئن هستم از بين اين بازيكنان 

ترابى جديدى به فوتبال ايران معرفى خواهد شد.

نظرسنجى سايت فدراسيون فوتبال 
براى انتخاب سرمربى جديد تيم ملى

ورزش: سايت رسمى فدراســيون فوتبال در نظرسنجى از كاربران 
خود خواست مهمترين شــاخص در انتخاب ســرمربى جديد تيم 
ملى را انتخاب كنند. با توجه به اهميت انتخاب سرمربى جديد تيم 
ملى، فوتبال دوستان در اين نظرسنجى مى توانند از بين گزينه هاى 
مشخص شده به مهمترين شاخصه پيرامون تعيين سرمربى جديد 

تيم ملى راى بدهند.
گزينه هاى در نظر گرفته شده عبارتند از:

1- نام، مليت و شهرت مربى
2- كارنامه و افتخارات

3- سبك فوتبال، مكتب مربيگرى و انديشه هاى فنى
عالقمندان مى توانند جهت مشاركت در اين نظرسنجى به وب سايت 

فدراسيون فوتبال ايران با آدرس www.ffiri.ir  مراجعه كنند.

خلعتبرى و كابوس پارگى رباط صليبى
ورزش: محمدرضا خلعتبرى، مهاجم تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان 
در بازى با نساجى قائمشهر با مصدوميتى نگران كننده مواجه شد. او 
پس از رفتن از پديده در حالى كه اولين بازى اش را براى سبزپوشان 
اصفهانى انجام مى داد، از ناحيه زانو مصدوم شد. اين مصدوميت بر اثر 
ضربه شديدى بود كه بازيكن نســاجى به زانوى خلعتبرى زد و حاال 
كابوس پارگى رباط صليبى يا مينيسك، اين بازيكن را آزار مى دهد. 
خلعتبرى در صحبت هايى كه با هم تيمى هايش داشته، به اين موضوع 
اشاره كرده كه احساس خوبى ندارد و شايد با يك مصدوميت جدى از 

ناحيه زانو مواجه شده است.

پيوس: پرسپوليس نبايد منشا را 
از دست مى داد

تسنيم: مهاجم پيشين تيم فوتبال پرسپوليس از تصميم مسئوالن 
اين باشگاه براى صدور اجازه خروج گادوين منشا از جمع قرمزپوشان 
انتقاد كرد. فرشــاد پيوس مى گويد: «معتقدم پرسپوليس نبايد اين 
بازيكن را به سادگى از دســت مى داد. منشا در پرسپوليس عملكرد 
خوبى داشــت و گل هاى مهمى هم زد. اين بازيكن ســخت كوش و 
دونده بود و كيفيت بااليى داشت. منشــا مدافعان تيم حريف را هم 
اذيت مى كرد و در پرسپوليس عملكرد خوبى داشت. پرسپوليس نبايد 
گادوين را از دست مى داد. البته اين نظر من است و به تصميم و نظر 

كادر فنى پرسپوليس احترام مى گذارم.»

امضاى تفاهمنامه خواهرخواندگى
 فدراسيون فوتبال ايران با قطر و چين

ورزش: فدراسيون فوتبال ايران در راستاى گسترش همكارى هاى 
بين المللى و اســتفاده حداكثرى از ظرفيــت ارتباطات برون مرزى 
تفاهم نامــه خواهرخواندگى با فدراســيون هاى فوتبال قطر و چين 
منعقد كرد. براين اســاس در راستاى گســترش همكارى ها كليه 
تيم هاى ملى فوتبال ايران مى توانند از ظرفيت هاى قابل توجه از جمله 
امكانات اقامتى، اردوهاى آماده سازى، بازى هاى تداركاتى و همچنين 
تورنمنت هاى دوستانه در سطوح مختلف اســتفاده كنند. اين گونه 
همكارى ها از سويى موجب باال رفتن كيفيت برنامه هاى آماده سازى 
تيم هاى ملى خواهد شد و از سوى ديگر صرفه جويى و كاهش هزينه ها 

در بخش آماده سازى تيم ها را به همراه دارد.

منصوريان: به وقت ُكشى قطر مى خنديديم
 اما امروز بايد به خودمان بخنديم!

ورزش: ســرمربى ذوب آهن به انتقاد از شــاگردان مجيد جاللى و 
تاكتيك وقت تلف كردن آن ها پرداخت . عليرضا منصوريان پس از 

بازى نساجى مازندران در اين رابطه مى گويد:
«اين مسائل از زيبايى فوتبال كم مى كند و زمان فوتبال ما را كاهش 
مى دهد. اين بدعت غلط در غرب آسيا بويژه در كنار خليج فارس رخ 
مى دهد. قطر اين موضوع را كنار گذاشته است. اين مسئله دو طرفه 
است و از هر دســتى بدهيد، از همان دست مى گيريد. روزى به قطر 
مى خنديديم، اما امروز بايد به فوتبال خودمــان بخنديم. از جاللى 
خرده مى گيريم، اما شــايد قبل از ايشــان چنين چيزى يك روش 

تاكتيكى بوده است.»

ضد حمله

جلوگيرى از تمرين مدال آوران 
در مجموعه آزادى

تسنيم: مجموعه ورزشى آزادى در حالى به حيات خود به عنوان بزرگ 
ترين مجموعه ورزشى در ايران ادامه مى دهد كه تصميمات مسئوالن 

آن در يكى دو سال اخير، انتقادات زيادى را به همراه داشته است.
آخرين تصميم اين مسئوالن مربوط به اســتفاده از پيست شماره 2 
است. طبق اخبار به دست آمده اين پيست به دست بخش خصوصى 
واگذار شــده و بخش خصوصى نيز بدون دريافت پول اجازه تمرين به 

ورزشكاران را نمى دهد.
نكته جالب توجه اينكه ورزشكاران رشته هاى مدال آور همچون كشتى 
پاى ثابت اين پيست هســتند و تمرينات هوازى خود را در آنجا انجام 

مى دهند، اما حاال با معضلى جديد مواجه شده اند.

جوكار: وزن طالهاى سوريان اندازه كل 
افتخارات تاريخ فوتبال ايران است

تسنيم: نايب قهرمان كشتى آزاد المپيك 2004 آتن با انتقاد از مسائلى 
كه اين روزها در خصوص شكست  تيم ملى فوتبال و پاداش اهدا شده به 
آن ها مطرح شده، اظهار داشت: من واقعا نمى فهمم چرا بايد فوتبال با 
ورزش هاى المپيكى مقايسه شود، رشته هاى غيرفوتبالى ما كجا، آن ها 

كجا؟ اصال اين قياس معنا ندارد.
مسعود مصطفى جوكار ادامه داد: بچه هاى كشتى و ساير رشته ها مثل 
وزنه بردارى، تمرينات بســيار ســختى انجام مى دهند. من تمرينات 
فوتبالى ها را هم ديده ام. نمى خواهم حاشيه درست كنم، اما اين مسائلى 

كه مى گويند واقعا خنده دار است.
وى در حمايت از حميد سوريان كه شكستش در المپيك ريو در برنامه 
نود، در حمايت از شكســت تيم ملى فوتبال انعكاس پيدا كرد، گفت: 
آن ها اصال در اندازه سوريان نيســتند كه بخواهيم شكست فوتبال را 
با شكست حميد مقايســه كنيم. وزن طالهاى سوريان بيشتر از كل 
افتخارات تاريخ فوتبال ايران اســت،  اصال نمى شــود اين دو را با هم 

مقايسه كرد. 

تيم ملى فوتسال دو پله ديگر صعود كرد!
ورزش: تيم ملى فوتسال ايران با صعود در رنكينگ جهانى در جايگاه 
سوم جهان قرار گرفتند. سايت futsal world ranking كه هر روز 
اقدام به انتشار رده بندى تيم هاى ملى فوتسال مى كند، ديروز رده بندى 
جديد خود را منتشــر كرد كه ملى پوشان فوتسال كشورمان با 1663 
امتياز و دو پله صعود به جايگاه ســوم جهان صعود كردند. شاگردان 
محمد ناظم الشريعه روزهاى دوشنبه و سه شنبه در دو ديدار دوستانه 
به ترتيب با نتايج 6 بر 3 و 4 بر 3 مقابل صربستان به پيروزى رسيدند 
و اين نتايج باعث صعود چند پله اى ملى پوشان فوتسال كشورمان در 

رده بندى جهانى شد.

دبير فدراسيون وزنه بردارى: كسى نمى تواند 
كيانوش رستمى را كنار بگذارد

ورزش: محســن بيرانوند، دبير فدراســيون وزنه بــردارى در مورد 
صحبت هاى اخير كيانوش رستمى كه گفته بود تا زمانى كه ركورددار 
است،  كســى نمى تواند او را از تيم ملى كنار بگذارد، خاطرنشان كرد: 
او درست گفته است، وزنه بردارى ركوردى است و كسى كه وزنه هاى 
بهترى بزند و مشكل خاصى نداشــته و در موضوع دوپينگ هم پاك 

باشد، به عضويت تيم ملى درمى  آيد.

ركورد شطرنج جام فجر شكسته شد
ورزش: بيست وهفتمين دوره مسابقات بين المللى شطرنج جام فجر 
با يك اتفاق بزرگ آغاز شد. به گفته رئيس فدراسيون شطرنج قرار بود 
نهايتاً 500 شطرنج باز در اين دوره حضور داشــته باشند، اما به دليل 
درخواست بسيار زياد و اســتقبال خيلى خوب ورزشكاران اين رشته، 
مجبور به باال بردن سقف نفرات شركت كننده شديم، به طورى كه 815 
نفر شركت كرده اند. اين بيشــترين تعداد شطرنج بازان حاضر در يك 

دوره از جام فجر است.

فرنگى كاران در كالس عملى آقاى خاص
ورزش: با اينكه اكثر سرمربيان در سطح ملى نكات را به صورت تئورى 
به شاگردان خود گوشزد مى كنند و منتظر اجراى آن ها از سوى كشتى 
گيران مى مانند، محمد بنا در 60 سالگى به سبكى متفاوت به كار خود 

ادامه مى دهد.
سرمربى تيم ملى كشــتى فرنگى كه به خاطر همين رفتارها با عنوان 
آقاى خاص كشــتى ايران خطاب قرار داده مى شــود، اين روزها در 
تمرينات حضور فعالى دارد و بيشتر از نظارت خودش وظيفه آموزش 
به شــاگردانش را برعهده مى گيرد.محمد بنا كه از شاگردان قديمى 
اش فقط 2، 3 نفر را در اردوى تيم ملى مى بيند، بيشــتر در اردو براى 
نفرات جوان تر وقت مى گذارد و از آن ها مى خواهد پاى كالس عملى 

او بنشينند و نحوه اجراى صحيح فنون را تماشا كنند.

تسويه طلب سرمربى تيم ملى واليبال؛ 
كوالكوويچ اواخر بهمن مى آيد

ورزش: ايگــور كوالكوويچ كه بعــد از عدم صعود بــه مراحل پايانى 
مسابقات جهانى 2018 آينده كارى اش در ايران به خطر افتاده بود، با 
تغيير و تحوالت در رأس فدراسيون قرارداد خود را به صورت رسمى تا 
المپيك 2020 تمديد كرد.حاال همه منتظر حضور ايگور كوالكوويچ در 
تهران هستند تا ليست جديد تيم ملى را براى حضور در مسابقات سال 
2019 ارائه دهد. طبق اعالم افشين داورى سرمربى تيم ملى مطالبات 
خود را بعد از حضور در تهران از فدراســيون واليبال دريافت كرده و از 
اواخر بهمن ماه به ايران مى آيد تا بازى هاى ليگ را از مرحله پلى آف زير 
نظر بگيرد.حضور سرمربى مونته نگرويى در ايران تداوم خواهد داشت 
و از فروردين ماه نيز اردوى تيم ملى با حضور بازيكنان داخلى و سپس 

لژيونرها آغاز خواهد شد.

فوتبال هفت نفره از پارالمپيك حذف شد
ورزش: براساس تصميم هيئت رئيسه كميته بين المللى پارالمپيك، 
رشته هاى حاضر در بازى هاى 2024 پاريس مشخص شد كه نامى از 
فوتبال هفت نفره در آن نيست.بر اين اساس، دووميدانى، تيروكمان، 
بدمينتون، فوتبال نابينايان (فوتبال 5 نفــره)، بوچيا، قايقرانى كانو، 
دوچرخه سوارى، سواركارى، جودو، پاورليفتينگ، قايقرانى روئينگ، 
تيراندازى، واليبال نشسته، شــنا، تنيس روى ميز، تكواندو، سه گانه، 
بسكتبال با ويلچر، دوچرخه سوارى با ويلچر، راگبى با ويلچر و تنيس 
با ويلچر، 22 ورزشى هستند كه در پارالمپيك 2024 پاريس حضور 

خواهند داشت.

منهاى فوتبال
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بارتومئو: به گوارديوال براى رياست بارسا رأى خواهم داد
ورزش: رئيس بارسلونا از نامزدى پپ گوارديوال و جرارد پيكه براى رياست باشگاه 
در آينده حمايت كرد. جوزپ بارتومئو مى گويد: «فكر نمى كنم اين دو جداگانه اقدام 
به چنين كارى كنند. هر دو شخصيت هاى بزرگى هستند و بايد باهم و در يك گروه 
باشند. اگر گوارديوال براى رياست اقدام كند، خودم شخصا به او رأى خواهم داد. او 
يك نابغه بزرگ است. پيكه را نيز همه مى شناسيم. وقتى قرارداد او را تمديد كرديم، 
به من گفت كه فقط به عشق بارسا همچنان فوتبال بازى مى كند در غير اين صورت 

اين ورزش را رها كرده بود و به فعاليت هاى شركتش مشغول مى شد.»

هررا: حفظ ركورد شكست ناپذيرى غيرممكن است
ورزش: هافبك اسپانيايى شياطين سرخ مى گويد: حفظ ركورد شكست ناپذيرى 
منچستريونايتد از زمان انتخاب سولسشر به عنوان ســرمربى اين تيم كه در حال 
حاضر در آستانه دو رقمى شدن است، غيرممكن خواهد بود. آندر هررا معتقد است: 
«حفظ ركورد شكســت ناپذيرى غيرممكن اســت. ليگ برتر انگليس ليگ خيلى 
دشوارى است. منچسترسيتى تيم شگفت انگيزى اســت، اما ديديد كه آنها هم در 
خارج از خانه مغلوب نيوكاسل شدند. شكســت ناپذيرى در ليگ برتر دشوار است، 

اينكه بخواهيد در 25 تا 30 بازى شكست نخوريد.»

توخل: از امباپه نمى خواهم مثل نيمار بازى كند
ورزش: سرمربى پارى سن ژرمن، معتقد است كه در غيبت نيمار، از امباپه نمى خواهد 
سبكش را تغيير دهد. نيمار براى 10 هفته قادر به همراهى تيمش نيست و در دو بازى 
مهم پاريسى ها مقابل منچستريونايتد در چمپيونزليگ غايب خواهد بود. غيبت نيمار، 
با اولين شكست پاريسى ها در ليگ فرانسه همراه بود ولى با اين حال، آنها 10 امتياز 
با تيم دوم يعنى ليل اختالف دارند. توماس توخل مى گويد: «نمى خواهم امباپه مثل 
نيمار بازى كند و توپ را حفظ كند. كيليان در حركت به سوى دروازه حريف بازيكنى 

بسيار خطرناك است و مى خواهم سبك بازى اش را حفظ كند.»

اينفانتينو چهار سال ديگر رئيس فيفا باقى ماند
ورزش: اعالم نامزدى رســمى در انتخابات رياســت فيفا روز پنجم ماه فوريه (16 
بهمن) به پايان رسيد و جانى اينفانتينو تنها نامزد رســمى انتخابات رياست فيفا 

خواهد بود كه سال جارى ميالدى برگزار مى شود. 
مراســم انتخاب رئيس جديد فيفا نيــز در كنگره آينده فيفــا روز 5 ماه ژوئن 
2019 (15 خرداد 1398) برگزار خواهد شــد و با توجه به تنها نامزد حاضر در 
آن، اينفانتينو براى چهار ســال ديگر به عنوان رئيس فدراسيون جهانى فوتبال 

انتخاب خواهد شد.

 قرارداد تركمانچاى به رنگ آبى غليظ

ريخت و پاش جديد 25 ميلياردى در استقالل
ورزش : هنــوز فصل نقــل و انتقــاالت هجدهمين دوره 
رقابت هاى ليگ برتر به پايان نرسيده بود كه رفتن ستاره هاى 
تاثيرگذار فصل قبل استقالل خبرهاى تلخ و نااميدكننده اى را 
به هواداران منتقل كرد اما آنها به درستى نمى دانستند عاملى 

كه باعث اين جدايى ها شده چه بوده است.
برخى هواداران ضعــف مديريت و نابســامانى وضعيت 
باشگاه را دليل جدايى ستاره هايى چون اميد ابراهيمى، 
سرورجباروف، مامه تيام، اميد نورافكن، مجيد حسينى و 
... مى دانستند اما از همان زمان مشخص نبود خالى بودن 

خزانه آبى هاى تهران عامل تمام اين مشكالت بود.
استقالل فصل را در شــرايطى آغاز كرد كه وضعيت مالى 
باشــگاه رو به وخامت گذاشــته بود و بدهى هايى كه از 
گذشته وجود داشت اوضاع را براى مديران باشگاه سخت 
كرد. پرونده هايى كه در كنفدراســيون فوتبال آســيا باز 
بود و طلب هايى كه بازيكنان بــى كيفيت خارجى از اين 
تيم داشــتند، عرصه را بر مديران باشگاه تنگ كرد تا آنها 
براى فرار از محروميت AFC و حتــى FIFA ناچار به 

«پيش خور» كردن مبلغى از قرارداد با حامى مالى كرد.
شايد هر مدير ديگرى هم در باشگاه استقالل مسئوليت 
داشت چاره اى جز اين نداشت و براى فرار از محروميت، 
مبلغى از قرارداد با حامى مالــى را پيش خور مى كرد. اما 
اين پايان ماجرا نيســت و مديران باشــگاه استقالل طى 
يك ماه گذشــته در اقدامى عجيب و برخالف تعهدى كه 
به شركت مسئول تامين اسپانسر باشــگاه دارند، با يك 
موسسه اعتبارى مراوده داشته اند و با دادن امتيازات ويژه 
2 ميليارد و 500 ميليون تومان از اين موسســه اعتبارى 

دريافت كردند و در مقابل امتيازاتى هم داده اند.
اين موسســه مالى كه نتوانســته به تعهداتش در مورد 
كارت هاى هوادارى عمل كنــد و ابهامات زيادى در مورد 
فعاليتش وجــود دارد، در قرارداد اوليه اى كه با باشــگاه 
استقالل داشته بايد ساالنه مبلغ 10 ميليارد تومان براى 
اين باشگاه آورده مالى داشــت اما چند ماه بعد از قرارداد 
اوليه طى متممى كه به همين قرارداد اضافه شــده است 
و مشخص نيســت بر چه مبنايى صورت گرفته، اين رقم 

به 3ميليــارد و 500 ميليون تومان كاهــش پيدا كرده و 
باقيمانده به اما و اگر سپرده شده است.

مديران باشگاه استقالل كه در دريافت 25 ميليارد ريال هم 
مرتكب تخلفاتى شده اند و اين پول را به حساب يك شخص 
واريز كرده اند، براى اينكه بتواند اين مبلغ را از قرارداد آينده 
پيش خور كند، حق بليت فروشى باشگاه را كه تا سال 1401 

در اختيار اين موسسه بوده يكسال ديگر تمديد كرده است!
اين درحالى است كه هنوز در مورد ميزان آورده اين موسسه 
اعتبارى براى باشگاه استقالل ابهاماتى وجود دارد و گفته 
مى شود برخى مديران اين موسسه تعامالتى با يكى از اهالى 
تبليغات داشته اند و در همين تعامالت بوده كه قرارداد منعقد 

شده بيشتر به سود موسسه شده تا باشگاه استقالل!

جابه جايى يك مدير اسپانسر روى پيراهن استقالل 
را عوض مى كند!

 درحالى كه دو باشگاه استقالل و پرسپوليس اسپانسرى 
خود را به يك شركت واگذار كرده اند و طبق قرارداد بايد 
تبليغات خود را به طور انحصارى به اين شــركت واگذار 

كنند، اما برخى البى هاى پشــت پرده و تخلفات قانونى 
باعث شده اتفاقات ديگرى در اين مورد رخ بدهد.

تيم فوتبال اســتقالل در فصل جارى با دو اسپانســر روى 
پيراهنش به ميدان رفته كه يكى اسپانسر اصلى و يكى هم 
اسپانسر دوم است كه روى شانه بازيكنان خودنمايى مى كند. 
اين در حالى اســت كه برخى عوامل باشــگاه به واسطه 
شخصى كه منافع زيادى در ســالهاى اخير از اين دو تيم 
برده است، با موسســه مالى به توافق رسيده اند تا يكى از 
اسپانسرهاى اين تيم براى ديدار با پيكان تغيير كند.اين 
تغيير برخالف نظر شركتى اســت كه به عنوان اسپانسر 

قانونى و طرف قرارداد استقالل فعاليت مى كند. 
به گزارش مهر، مدير اين موسسه مالى تغيير كرده و وى 
به جاى جديدى منتقل شــده و طبق تشخيص خودش 
قرار است به جاى نام موسســه يك فروشگاه جديد روى 
پيراهن بازيكنان نقش ببندد!اگر اين اتفاق رخ دهد پرسش 
از مديران باشگاه استقالل اين است كه آنها با يك موسسه 
قرارداد دارند يا با يك شــخص؟ مگر مى شود با جابجايى 

يك مدير اسپانسر باشگاه هم تغيير كند؟!

اميرمحمد ســلطانپور: با وجود شروع وحشتناك در 
 مادريد و بازى به مــدت تنها 12 دقيقــه در زمانى كه 
لوپتگى ســرمربى رئال بود، اكنون وينيسيوس جونيور 
زير نظر سانتياگو سوالرى روزهاى خوبى را مى گذراند. 
ســرمربى كهكشــانى ها درباره او مى گويد: «بازيكنان 
باتجربه تيم هميشه از وينيسيوس حمايت خواهند كرد. 
اين بازيكنان مراقب او هستند، دوســتش دارند و به او 

مشاوره مى دهند.»
همانگونه كه سوالرى اشــاره دارد، اين ســتاره جوان 
برزيلى را همــه در رئال از جمله هم تيمــى ها، مربيان 
و هواداران دوســت دارند. هنوز مدت زيادى نگذشــته 
كه بعــد از دادن يك پاس گل و به ثمر رســاندن اولين 
گل خود در الليگا در مقابل آالوز در ســانتياگو برنابئو 
توسط تماشاگران تشويق شد. او ديشــب نيز در اولين 
ال كالسيكوى خود در تركيب رئال قرار داشت تا خاطره 
تلخ اولين بــازى رئال و بارســا كه لوپتگــى او را كامال 
كنار گذاشــته بود را فراموش كنــد. نتيجه آن بازى كه 
وينيسيوس در آن حضور نداشــت باعث اخراج لوپتگى 
شــد اما در عين حال يك فصل تازه براى اين پديده 18 
ساله به وجود آورد. شكل برخورد لوپتگى با وينيسيوس 
اصال جالب نبود و به جز اينكه تنها دوازده دقيقه به وى 
بازى داد، هيچ نشانه اى در مورد اينكه در برنامه هايش 
حضور دارد از خود نشــان نمى داد. اين برخوردها حتى 
ســران رئال مادريد را نيز عصبانى كرده بود، چون براى 
خريد او 45ميليون يورو هزينه كــرده بودند و قرار بود 
آينده باشگاه باشــد، اما پيشرفتش توسط لوپتگى ضربه 
خورده بود. او هميشه يك روز قبل از هر بازى تصميم مى 
گرفت كه وينيسيوس جونيور را در تركيب قرار دهد و يا 
او را به تيم رزروها كه در آن زمان توسط سوالرى هدايت 
مى شد بفرستد. وينيسيوس در پنج بازى در تيم رزروها 
چهار گل به ثمر رساند و پنج پاس گل داد تا توانايى هاى 
خود را نشان دهد اما با اين وجود لوپتگى يا وينيسيوس 
را در تركيب 18نفره قرار نمى داد يــا اگر روى نيمكت 
مى گذاشــت در آخرين دقايق به زمين مى فرستاد كه 

با اين وجود نمى توانســت اثرى از خود بر جاى بگذارد. 
وينيسيوس در آستانه ال كالسيكوى ماه اكتبر آنقدر در 
تركيب دوم رئال خوب بود كه همگان به لوپتگى اصرار 
داشتند كه وى را در تركيب براى ال كالسيكو قرار دهد؛ 
او اين كار را كرد اما دقيقا يك روز مانده به بازى نظرش 
را تغيير داد و اســم اين مهاجم/وينگر برزيلى را در بين 

هجده نفر نيز قرار نداد. شكســت 5-1 از آبى و انارى 
پوشــان ضربه نهايى را نيز به لوپتگــى وارد كرد و 
سوالرى و وينيســيوس از آن زمان ديگر هيچگاه 
رنگ تيم رزروها را نديدند! وينيســيوس در همان 
بازى اول سوالرى به عنوان ســرمربى، در تركيب 
اصلى سپيدپوشــان قرار گرفت و از آن زمان يكى 
از مهره هاى اصلى كهكشانى ها محسوب مى شود. 
ســرعت باال و توانايى هاى دريبلينگ بســيار خوب 

اين نوجوان برزيلى يكى از داليل اصلى بهبود شــرايط 
رئال در چند وقت گذشته بوده، مخصوصا اينكه 

وينيسيوس هماهنگى بســيار خوبى را 
با كريم بنزما در نــوك حمله رئال از 

خود به نمايش گذاشته است. االن 
ديگر تصميم ســوالرى، مبنى بر 
بازى دادن يا ندادن وينيسيوس 
نيست بلكه نظر نهايى اين است 
كه آيــا از گرت بيــل در كنار 
وينيســيوس و بنزما استفاده 
كند يا به لــوكاس وازكز اين 

فرصت را بدهد.
بازيكن ســابق فالمينگو 
حتى زمانى كــه بنزما نيز 
در تركيــب اصلى رئال قرار 
نداشــته باشــد در ميدان 
ديــده مــى شــود و حتى 

وظيفه مهمتــرى را در نوك 
حمله به دوش مى كشد؛ وظيفه 

اى كه با داشــتن توانايى باالى حفظ تــوپ در كنار 

ســرعت و دريبلينگ باال كامال به رئال كمك مى كند. 
در حالى كه وينيسيوس سه ماه پيش حتى در فهرست 
هجده نفره براى ال كالسيكو حضور نداشت اما ديشب 
سرنوشت براى او به گونه اى ديگر رقم خورد تا صحبت 
هايش در مورد اينكــه از قرار گرفتن 
در مقابــل هيچ تيمى ترســى 
ندارد به واقعيت بدل شود؛ 
اكنــون ديگــر زمــان آن 
رسيده كه تيم هاى رقيب 
رئال از وينيسيوس جونيور 

بترسند.

روزهاى خوب وينيسيوس جونيور از راه رسيده است

ستاره اى  18 ساله در كهكشان مادريد

حميد رضا خداشناس: آخرين بازى هفته شانزدهم 
ليگ برتر عصر امروز و از ســاعت 15:45 در ورزشگاه 
شهداى شهر قدس بين دو تيم پيكان و استقالل برگزار 
مى شــود. دو تيم تهرانى نخســتين بازى دور برگشت 
ليگ را در حالــى برگزار مى كنند كه نســبت به بازى 
رفت تغييراتى داشــته اند. بخصوص پيكانى ها كه در 
تعطيالت ليگ ابتدا جواد نكونام را به عنوان ســرمربى 
انتخاب كردند كــه در نهايت اين انتخاب وتو شــد و 
حســين فركى هدايت پيكان را برعهده گرفت. اكنون 
بايد ديد اين مربى با دانش و پرتجربه در پيكان چگونه 
كار خواهد كرد. استقالل هم نســبت به نيم فصل اول 
چند بازيكن جديد را در ليست خود مى بيند كه از ميان 
آن ها احتمال حضور اميد نورافكن و داريوش شجاعيان 
در تركيب اصلى بيشــتر از ديگران است و بعيد است 
شــفر از ديگر بازيكنان جديدش مثل ايسما، پاتوسى، 
منشا و محســن كريمى در تركيب ثابت استفاده كند. 
از اتفاقات جالب در اســتقالل در تعطيالت نيم فصل 
بازگشت فرهاد مجيدى به اين تيم بود كه حاال به عنوان 
مربى در خدمت آبى پوشان اســت و همه منتظرند تا 
تأثيرحضور«هفت محبوب» را بخصوص در ســكوها و 

حضور طرفداران او در ورزشگاه ببينند.

چهارمين برد آبى ها يا طلسم شكنى حريف؟
دو تيم تهرانى در شــرايطى به مصاف هم مى روند 

كه رونــد نتيجه گيــرى آن ها در چنــد بازى قبل 
كامال متفاوت بوده اســت. شاگردان شــفر در سه 
بازى آخر خود پيروز شــده اند و روند رو به رشدى 
را پشت سر گذاشــته اند ولى پيكان تهران در پنج 
بازى گذشــته شكســت خورده و رنگ پيروزى را 
نديده انــد. طبيعتاً اســتقاللى ها در ايــن بازى به 
دنبال كسب پيروزى و تداوم بردهايشان هستند تا 
فاصله خود را با صدر جــدول كاهش دهند و پيكان 
نيز با فركى اميدوار اســت تا در ايــن بازى خانگى 
طلسم شكست هايش را بشــكند و نيم فصل دوم را 
اين مســابقه يك ديدار خارج  با موفقيت آغاز كند.
از خانه براى استقالل محسوب مى شود با اين حال 
قطعا هواداران استقالل تمامى سكوها را از آن خود 
مى كنند تــا اولين برد تيم محبو ب شــان را در دور 
برگشت ببينند. الزم به ذكر است كه بازى رفت دو 

تيم بدون گل به پايان رسيد.  

همه تقابل هاى فركى با استقالل
حســين فركى در تاريخ رقابت هاى ليگ برتر 12 بار 
مقابل اســتقالل تهران قرار گرفته است. در اين 12 
بازى، 10 برد سهم اســتقالل بوده، يك بار فركى به 
پيروزى رســيده و يك بار هم جدال آن ها برنده اى به 

همراه نداشته است. 
بازى امروز نخســتين تقابل حســين فركى و وينفرد 

شفر هم اســت. در تقابل هاى فركى و استقالل آمار به 
سود آبى پوشان تهرانى است و بايد ديد حسين فركى 
مى تواند در اين بازى پيــكان را از بحران خارج كند يا 

نتايج ضعيف پيكان همچنان ادامه دارد.

 شفر: بازيكنان جديد به زمان نياز دارند
سرمربى استقالل در نشســت خبرى پيش از ديدار 
با پيــكان گفت: در هفته هاى اخير بــا تمركز باال در 
تمريــن كار كرديم و بازيكنان جديــدى به ما اضافه 
شدند. منشا شــرايط متفاوتى داشت و نمى توانست 
زودتر اضافه شــود اما بازيكنان ديگــر زودتر اضافه 
شــدند ولى نياز به تمرين بيشــتر و درك تاكتيكى 
و همر اهى با ديگر بازيكنان دارنــد. هر زمان كه مى 
خواهيم دوباره مســابقات را آغاز كنيم،مشــكالتى 

داريم.
وينفرد شــفر در ادامه عنــوان كرد: بازى بــا پيكان 
هميشه ســخت است و در ورزشــگاه آزادى با پيكان 
بازى كرديم و اين بازى نيز براى ما ســخت اســت. با 
بازيكنان جديد كار كرديم؛ پاتوســى بازيكن بســيار 
خوبى اســت و به همراه اعضاى كادرفنى بازى هاى او 
را ديديم اما هنوز شرايط او مشخص نيست. ايسما نيز 

بازيكن بسيار خوبى است اما به زمان نياز دارد. 
وى در پاســخ به اين سوال كه شــرايط منشا و ديگر 
بازيكنان جديد چگونه است و آيا او مى تواند به ميدان 

برود، بيان كرد: از االن نمى توانــم درباره او صحبت 
كنم. او بايد ســبك بازى ما را بشناسد و بازيكنان نيز 
بايد سبك بازى او را بشناسند. از هواداران مى خواهم 
بــه بازيكنان جديد ما، ايســما، پاتوســى، نورافكن و 
منشــا زمان بدهند. نبايد اتفاقى كه براى گرو رخ داد 

تكرار شود.

فركى: مى خواهيم در جــدول جايگاه خوبى 
داشته باشيم

سرمربى تيم فوتبال پيكان نيز در نشست خبرى گفت: 
با استقالل بازى داريم كه تيمى قابل احترام در ايران 
و آسياست. در دور رفت نيز بازى به تساوى رسيده و 
ما نيز مدعى هستيم تا نتيجه بهترى كسب كنيم و در 
جدول جايگاه خوبى داشته باشــيم. اميدوارم بتوانيم 
فصل بعد با تفكــرات كامل كادرجديد ادامه مســير 
دهيم. هدف گــذارى ما در نيم فصل دوم اين اســت 
كه جايگاه خوبى در جدول داشــته باشــيم و اولويت 
كار ما در كنار حفــظ آمادگى بازيكنان، مرور كارهاى 
تاكتيكى بود. حســين فركى افزود: مهم ترين موضوع 
پيكان اما بحث روحى و روانى بعــد از نتايج بد هفته 
هاى پايانى نيم فصل اســت. ما ســعى كرديم فضا را 
تغيير دهيم و اميدواريم با نتيجه گرفتن به اين شرايط 
كمك كنيم و اميدوارم در بازى با استقالل اين موضوع 

را نشان بدهيم.

آخرين بازى هفته شانزدهم ليگ برتر امروز برگزار مى شود

استقالل با پيكان  در تعقيب صدرنشينان

گزارش كوتاه

 پاسخ تند باشگاه استقالل به نامه هاى 
سعيد آذرى

جوسازى ها در آستانه بازى 
استقالل عجيب است

آبى هاى تهرانــى به صحبت هاى ســعيد آذرى 
مديرعامــل ذوب آهــن در خصــوص چك هاى 
برگشتى اين باشگاه واكنش نشان دادند. در اين 

اطالعيه آمده است:
1- تنها يك روز به شــروع نيم فصــل دوم براى 
اســتقالل باقى مانــده و اين گونه جوســازى و 
انتشــار مكاتبات ميان دوباشــگاه كــه حركتى 
حرفه اى به نظر نمى رســد، جاى تعجب دارد. آن 
هم ازباشگاهى به قدمت ذوب آهن و مديرعاملى 

كه داراى تجربه مديريتى مى باشد .
2- باشــگاه اســتقالل جهت تنوير افكار عمومى 
اعالم مى كند باشگاه ذوب آهن چك 900 ميليون 
تومانى قبلى در ازاى انتقال مرتضى تبريزى را در 
تاريخ 14 بهمن ( 3 روز قبــل ) تحويل و 3 فقره 
چك بــا تاريخهاى جديد دريافــت كرد كه هنوز 
موعد هيچكــدام از اين چك ها فرا نرســيده كه 
اين اقدام در عمــل به معناى مصالحــه بوده و با 
ادعاهاى مطرح شــده تناقض دارد. ضمن اين كه 
رســيد دريافت اين چك ها در باشــگاه استقالل 

موجود است.
3- جــاى تعجب دارد چرا آقــاى آذرى كه چك 
قبلى را تحويــل داده و 3 روز قبــل 3 فقره چك 
جديد دريافت كــرده، نامه ارســالى خودش را 
رسانه اى كرده و چنين ادعايى مطرح كرده است.
4- سه فقره چك مزبور متعلق به باشگاه استقالل 
نبوده ومجرى اسپانسر باشگاه چكهاى مربوطه را 
صادر و كليه مســئوليتهاى قانونى متوجه ايشان 

مى باشد .
5- به آقاى آذرى و دوســتانش توصيه مى كنيم 
وارد روابط باشگاه استقالل و هوادارانش نشوند، 
هواداران عزيز وفهيم اســتقالل رفتار اين باشگاه 
براى صدور اجازه جدايى مرتضــى تبريزى را به 

خوبى به ياد دارند.

مصاحبه

ناظم الشريعه: بازى با صربستان از 
بهترين دستاوردهاى سال 97 بود

تســنيم: ســرمربى تيم ملى فوتســال ايــران، دو 
ديدار تداركاتى مقابل صربســتان را يكــى از بهترين 
دستاوردهاى ســال 97 اين تيم توصيف كرد. محمد 
ناظم الشــريعه در اين رابطه مى گويــد: «طراحى ما به 
گونه اى بود كه با تيم هاى فيزيكى چون صربستان بازى 
كنيم. ما تيم جوانى داشتيم و با شرايط سختى مواجه 
بوديم. بچه ها در بازى اول غافلگير شــده بودند، اما در 
مسابقه دوم شــرايط متفاوتى داشتيم. دو ديدار مقابل 

صربستان بسيار خوب بود و كمك زيادى به ما كرد.»
ســرمربى تيم ملى فوتســال كشــورمان بــا تمجيد 
از عملكرد صربســتانى ها براى رشد فوتســال در اين 
كشور خاطرنشــان كرد: «اين تورنمنت يكى از بهترين 
دستاوردهاى سال 97 براى تيم ملى بود. ما پيش تر با 
روسيه و اســلواكى هم بازى كرده بوديم، اما صربستان 
شــرايط خاص خود را دارد. مديران و مردم اين كشور 
بشــدت به توســعه فوتســال عالقه دارند و تيم ملى 
صربســتان بتازگى به رتبه پانزدهم رده بندى جهانى 
صعود كرده است». ناظم الشــريعه در مورد صعود تيم 
ملى فوتسال كشــورمان به رتبه سوم رنكينگ جهانى 
نيز گفت: «ما خيلى به دنبال تغيير در رده بندى جهانى 
نبوديم، اما اين اتفاق را به بازيكنان تيم ملى، مسئوالنى 
كه زحمت مى كشند، مردمى كه از ما حمايت مى كنند 
و نيز جامعه ورزش و ورزش نويســان تبريك مى گويم. 
خدا را شــكر مى كنم كه در اين رشد سهمى داشتيم و 
اميدوارم اين رشد ادامه داشته باشد. اين قطار هميشه 

حركت مى كند و ما هم بايد با اين قطار حركت كنيم.»

مهر: سرمربى تيم ملى بســكتبال با تأكيد بر اينكه دعوت 
كــردن از بازيكنان دورگه بــه منزله بهتر بــودن آن ها از 
بازيكنان فعلى نيست، از ادامه غيبت حامد حدادى اظهار 
بى اطالعى كرد. مهران شاهين طبع با اشاره به آغاز اردوى 
تيم ملى بســكتبال براى حضور در پنجره ششــم و نهايى 
رقابت هاى انتخابى جام جهانى 2019 چين گفت: بازيكنان 
از آنجا كه تا همين دو روز پيش درگير مسابقات باشگاهى 
بودند، از آمادگى الزم برخوردار هســتند. تمريناتى كه در 
پيش خواهيم داشت بيشتر براى هماهنگى ميان بازيكنان 

و اجراى تاكتيك هاى موردنظر است. 
وى يادآور شــد: خوشــبختانه تا زمان آغاز پنجره ششم 
فرصــت تقريباً مناســبى در اختيار داريــم ضمن اينكه 
برگزارى بازى ها در تهران هم مى تواند برايمان يك امتياز 
مثبت باشد بخصوص از اين حيث كه زمانى را براى سفر 
و مستقر شدن در يك كشور و شــهر ديگر از دست نمى 
دهيم. به هر حال تيم ملى در پنجره ششم دو ديدار سخت 
دارد و بايد با بهترين آمادگى ممكن آماده حضور در اين 
مرحله شــود. تقريباً دو هفته كامًال مفيد براى تمرين و 

هماهنگى داريم.

نگاه به آينده بسكتبال 
ســرمربى تيم ملى بســكتبال همچنين در مورد فهرست 
بازيكنان دعوت شــده و قرار گرفتن نام بازيكنى جوان به 
نام بهشاد عرب زاده در ميان 19 بازيكن دعوت شده گفت: 
دوست داريم از تمام ظرفيت ها براى تيم ملى استفاده كنيم. 
بايد اين بازيكنان محك بخورند تا وضعيتشــان براى قرار 

گرفتن در تركيب تيم ملى ارزيابى شود.
وى در اين رابطه ادامه داد: طى هفته هاى گذشته وضعيت 
بازيكنان در تيم ها و ديدارهاى باشــگاهى مختلف ارزيابى 
شد. بسكتبال ايران نسل خوبى در اختيار دارد كه بايد بيشتر 
روى آن ها كار شــود تا پرورش داده شوند. وقت آن رسيده 
كه نيم نگاهى جدى به آينده بسكتبال داشته باشيم. البته 
هســتند بازيكنانى كه واقعا ســال ها براى بسكتبال ايران 
زحمت كشــيدند. قدردان اين بازيكنان و تالش هايى كه 
داشــتند و جايگاه هشان هســتيم اما نبايد از نسل جديد 

غافل شد. 

دعوت از دورگه ها به تيم ملى
شــاهين طبع در مورد دعوت از مايك رســتم پور و نويد 
نيكتاش به عنوان بازيكنــان دورگه به اين مرحله از اردوى 
آماده سازى تيم ملى بسكتبال گفت: نويد نيكتاش يكى دو 
سال پيش هم در تمرينات تيم ملى شركت داشت اما تا قبل 
از اين با مايك رستم پور كار نكرده بودم و اصال تمريناتش 
را نديده بودم. اين بازيكن تمايل داشت براى تيم ملى بازى 
كند. با توجه به مهيا شدن شرايط حضورشان در تمرينات، 
از او دعوت كرديم. اين دعوت به اين معنا نيست كه بازيكنان 

دورگه از ديگر بازيكنان تيم ملى بهتر هستند. 

همه چيز درباره صمد،حامد و ارسالن
 سرمربى تيم ملى بســكتبال همچنين در مورد دعوت از 
صمد نيكخواه بهرامى با وجودى كه طى ماه هاى گذشته 
فعاليت باشگاهى نداشته است، گفت: هر بازيكنى شرايط 
خودش را بهتر مى داند. قطعاً صمد هم جايى كه مى داند 
مى تواند كمك حال باشد، از هيچ كمكى دريغ نمى كند و 
اگر هم موقعيت الزم را نداشته باشد كامال درك مى كند. به 
هر حال ما براى بازيكنى كه سال ها براى بسكتبال زحمت 
كشيده، شرايط را مهيا كرده ايم. اميدواريم نتيجه خوبى 

داشته باشد.
شــاهين طبع همچنين در مورد غيبت حامد حدادى در 
اولين جلسه تمرينى تيم ملى و اينكه با وجود دعوت از اين 
بازيكن، وى در اهواز به سر مى برد، گفت: كادر فنى حامد 
را دعوت كرده است، حاال تصميم گيرى در مورد اينكه در 
تمرينات شركت كند يا نه با خودش است. از غيبتش هم 
بى اطالع بودم. ظاهرا يكســرى كدورت ها وجود دارد كه 
حامد به خاطر آن ها در تمرينات حاضر نشده است. نمى 
دانم برنامه و تصميم حامد چيســت اما اينكه اصال به اردو 

نيايد، بعيد است. 
«ارسالن كاظمى و دليل دعوت نكردن دوباره از اين بازيكن» 
ديگر پرسش مطرح شده از سرمربى تيم ملى بسكتبال بود 
كه وى در پاسخ به آن گفت: بهتر است در مورد بازيكنانى 
كه در اردو حضور دارند، صحبت شود. در اين مورد صحبت 
نكنيم، بهتر است. به هرحال در مورد بازيكنان و شرايط آن 

ها نظرى داشتيم و بر اساس آن فهرست را معرفى كرديم. 

همه چيز از اردوى تيم ملى بسكتبال پيش از انتخابى جام جهانى 

شاهين طبع: وقت آينده نگرى 
براى بسكتبال فرا رسيده است

شكست پديده مقابل پرسپوليس در اولين هفته از دور برگشت 

صدر جدول قرمز شد

ورزش: پرســپوليس تهران با ارائه يــك نمايش منطقى 
توانست پديده شــهر خودرو را در يك بازى سخت شكست 

دهد و به صدر جدول مسابقات ليگ برتر صعود كند.
هفته شــانزدهم مســابقات فوتبال ليگ برتر باشگاه هاى 
كشور عصر ديروز با دو مســابقه پيگيرى شد كه با پيروزى 

قرمزپوشان تهران و تبريز  همراه بود.

  تراكتورسازى نيم فصل دوم را با برد شروع كرد
در اولين بازى، تراكتورسازى موفق شد نفت مسجدسليمان را 
با شكستى پرگل بدرقه كند و با 29 امتياز، در جايگاه چهارم 
جدول باقى بماند. گل هاى قرمزپوشان تبريزى را اشكان دژاگه 
در دقيقه 50، يوكيا سوگيتا در دقيقه 56 و سيد محمد حسينى 
در دقيقه 66 (گل به خودى) به ثمر رساندند. تراكتورسازان در 
صورت پيروزى در ديدار هفته آينده خود، مى توانند به جايگاه 
سوم يا حتى دوم جدول برســند. در صورتى كه استقالل در 
آخرين بازى هفته بتواند پيكان را شكست دهد، در رتبه پنجم 
جدول باقى مى ماند و نمى تواند صعودى را در جدول تجربه 
كند. نفت مسجدسليمان نيز در رده سيزدهم جدول جاى دارد.

  شاگردان برانكو پديده را بردند و صدرنشين شدند
در بازى دوم ديروز نيز در ورزشــگاه آزادى و در حالى كه در 
هواى ســرد تهران حدود 25هزار تماشــاگر از نزديك بازى 
پرســپوليس و پديده شــهر خودرو را دنبال مى كردند اين 
شاگردان برانكو بودند كه موفق شــدند از فشار ابتداى بازى 
نماينده مشــهد خود را رها كرده و با هوشمندى در انتها سه 
امتياز را به حســاب خود واريز كنند. همانطور كه اشاره شد 
شاگردان يحيى گل محمدى بازى را بسيار خوب آغاز كرده 
و در بيســت دقيقه اول مالك توپ و ميــدان بودند و حتى 
مى توانســتند در چند صحنه از مدافع عنوان قهرمانى پيش 
بيفتند اما در دقيقه 23 با نفوذ شايان مصلح به محوطه جريمه 
و روى هوشمندى اين بازيكن صاحب يك ضربه پنالتى شد و 
على عليپور با گل كردن آن، به ركورد هشت گل در اين فصل 
رسيده تا در كنار آنتونى استوكس قرار گيرد. با اين گل شرايط 
بازى عوض شد و پديده شهر خودرو كه گويى ضربه سختى از 
نظر روانى دريافت كرده بود ناخودآگاه عقب نشست و ديگر 
نمى توانست نبض بازى را كنترل كند. هشت دقيقه بعد بار 

ديگر سرخپوشــان با به نمايش گذاشتن يك حركت تيمى 
در پشــت محوطه جريمه صاحب فرصت شوتزنى شدند كه 
سيامك نعمتى با شوتى زيبا اختالف را به عدد دو رساند و كار را 
در همان نيمه اول به پايان رساند. پديده اى ها كه هيچ دوست 
نداشتند بازنده اين نبرد شش امتيازى باشند در نيمه دوم كار 
را هجومى آغاز كردند و فرصت هاى پياپــى و زيادى بر روى 
دروازه پرسپوليس به وجود آوردند كه ثبات دفاعى شاگردان 
برانكو مانع خطر آفرينى حريف شد. پرسپوليس هم در دو يا سه 
ضد حمله اين فرصت را داشت گل هاى بيشترى وارد دروازه 
فراهانى كند كه اين اتفاق رخ نــداد و در نهايت بازى با همان 
دو گل به سود سرخپوشان پايتخت به پايان رسيد. شاگردان 
يحيى گل محمدى با اين شكست 31 امتيازى ماندند و به رتبه 

سوم جدول سقوط كردند.

  گل محمدى: پنالتى بدى به پرسپوليس داديم
يحيى گل محمدى سرمربى تيم پديده مشهد بعد از شكست 
برابر پرســپوليس تهران گفت: ما بازى را خيلى خوب شروع 
كرديم و موقعيت هاى خوبى در حمله داشتيم. نتوانستيم از 
موقعيت هايمان به خوبى استفاده كنيم. متأسفانه خيلى راحت 
به حريف پنالتى داديم. روى صحنه اى كه خيلى خطرناك نبود، 
به حريف پنالتى داديم تا از اين موقعيت استفاده كند. بعد از 
آن فشار آورديم، اما روى عدم تمركز و پاس اشتباه گل دوم را 
دريافت كرديم. مى توانستيم حداقل از اين بازى يك مساوى 
بگيريم. در نيمه دوم فشار خوبى آورديم، حمالت خوبى هم 
داشتيم، اما نتوانستيم از موقعيت هاى خودمان استفاده كنيم. 
در مجموع فكر مى كنم پرسپوليس در فاز دفاعى تمركز خوبى 
داشت، از موقعيت هايى كه داشتند به خوبى استفاده كردند و 
خوب هم دفاع مى كردند. حرفه اى تر از ما عمل كردند و بازى را 

بردند كه اين پيروزى را به آنها تبريك مى گويم.
در پايان روز سوم از هفته شــانزدهم رقابت هاى ليگ برتر 
و تا قبل از آخرين بازى هفته بين استقالل تهران و پيكان، 
پرسپوليس با 34 امتياز به صدر جدول آمد، سپاهان با 32 
امتياز در جايــگاه دوم قرار گرفت و پديده شــهر خودرو و 
تراكتورسازى نيز با 31 و 29 امتياز در رتبه هاى سوم و چهارم 
قرار گرفتند. استقالل نيز با 25 امتياز امروز فرصت دارد كه 

اختالف خود را با چهار تيم باالى جدول به حداقل برساند.
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آگهی تغییرات شرکت سپهر نور خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 35948 و شناسه ملی 10380514439
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397,03,12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احسان پاشایی به کدملی : 4570004326 
بسمت بازرس اصلی وآقای جواد صفرزاده نساجی به کد ملی: 0932943105 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 
ش��دند. آقای محمد حس��ین روش��نک به کدملی: 1063007887 و شرکت آرمان توسعه مشهد س��هامی خاص به شماره ثبت 35355 با 
)نمایندگی امیرحس��ین خداداد حس��ینی( و ش��رکت تعاونی اعتبار افضل توس س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 14232 با )نمایندگی آقای 
ابوالقاس��م یوس��ف آبادی( به س��مت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوس��ال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشارقدس جهت نشر                                

آگهی های شرکت انتخاب شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373715(
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آگهی تغییرات شرکت بینالود پرواز شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19943 و شناسه ملی 10380354546
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,08,02 و نامه ش��ماره 972,128,15257 مورخ 97,9,13اداره کل میراث فرهنگی صنایع 
دس��تی و گردش��گری خراسان رضوی و نامه ش��ماره 55843 مورخ97,9,28 سازمان هواپیمائی کشوری و نامه ش��ماره 97,19,11671مورخ 
97,9,13مدیریت حج و زیارت خراس��ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : �آقای محمدابراهیم دهس��نگی به شماره ملی 1063336554 
به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 2�آقای آرمان اسماعیل زاده عسلی به شماره ملی 0941440370 به سمت رئیس هیئت مدیره                     
3� خانم حنیفه هاشمی به شماره ملی 0942128796 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره -کلیه اوراق و اسنادبهادار و تعهدآور رسمی با 

امضا محمدابراهیم دهسنگی با مهر شرکت ودرغیاب نامبرده باامضاء آقای آرمان اسماعیل زاده همرا بامهر شرکت معتبر خواهد بود
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373893(
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آگهی تغییرات شرکت مدیریت هوشمند خدمات یکپارچه شفق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 61349 و شناسه ملی 14006741320
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,09,05 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - س��مت اعضاء هیئت مدیره ب��ه قرار ذیل تعیین 
گردیدند: � خانم بهارس��ادات صالح نژاد به ش��ماره ملی 0938734751 به س��مت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل � خانم اعظم تفقدی 
جامی به ش��ماره ملی 0934511284 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره � خانم مهناز مطّلبی به ش��مارملی0702473952 به س��مت عضو                   
هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
و عقوداس��المی با امضاء ثابت مدیرعامل و متغییر یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت و اوراق عادی و اداری تنها با امضاء 

مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373880(
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آگهی تغییرات شرکت بینالود پرواز شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19943 و شناسه ملی 10380354546
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور ف��وق العاده مورخ 1397,08,02 و نامه ش��ماره 972,128,15257 م��ورخ 97,9,13اداره کل میراث 
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و نامه شماره 55843 مورخ97,9,28 سازمان هواپیمائی کشوری و نامه شماره 97,19,11671مورخ 
97,9,13مدیریت حج و زیارت خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -محمدابراهیم دهسنگی به کد ملی 1063336554و آرمان اسماعیل زاده 
عس��لی به کد ملی 0941440370وخانم حنیفه هاش��می به کد ملی 0942128796به س��مت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند . 
س��عیدرجب پور به کد ملی 0943325560ومجتبی محمدزاده خوردو به کد ملی 0944623514 به ترتیب به س��مت بازرس��ان اصلی و علی البدل 

شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند . -روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373879(
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آگهی تغییرات شرکت کارگزاری آریا بورس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 23363 و شناسه ملی 10102828004
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1396,10,30 و نامه ش��ماره 122,37232 مورخ 97,4,27 س��ازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : -صورتهای مالی منتهی به 31 ش��هریور ماه 1396 مورد تصویب 
قرار گرفت . موسس��ه حسابرس��ی وانیا نیک تدبیر با شناس��ه ملی 10320721862 به سمت بازرس اصلی وموسسه 
حسابرس��ی آگاهان وهمکاران با شناس��ه ملی 10100190284 به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یکس��ال مالی 

انتخاب شد. روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373854(
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آگهی تغییرات شرکت نوید اعتماد خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 37724 و شناسه ملی 10380533270
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,09,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای غالمرضا اصغر زاده گلزار با شناسه ملی 0931348234 
به نمایندگی از ش��رکت سرمایه گذاری س��اختمانی و توسعه نوید خراسان به عنوان عضور هیئت مدیره آقای احمد بیرق شمشیر با شناسه 
ملی 0871115522 به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد جهانیان با شناسه ملی 0839451830 به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره 
و آقای علی اصغر عبدالهی با شناس��ه ملی 5229497823 به عنوان مدیر عامل )خارج از اعضاء هیئت مدیره( برای مدت 2 س��ال انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور ش��رکت با امضاء ثابت آقای علی اصغر عبدالهی به عنوان )مدیر عامل خارج از هیئت مدیره ( و 

یکی از دو امضاء آقایان احمد بیرق شمشیر یا محمد جهانیان همراه با مهر شرکت معتبر باشد .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373848(
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آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری گوهر زرع طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11052 و شناسه ملی 10380267625
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,08,30 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : علی اکبر مس��عودی کد ملی 
0849628822 بعنوان عضو هیئت مدیره ابوطالب اسماعیلیان کد ملی 5739859913 بعنوان عضو هیئت مدیره الیاس پهلوان کد ملی 
0680628053 بعن��وان عض��و هیئت مدیره رضا صالحی کد مل��ی 0703501143 بعنوان علی البدل عضو هیئ��ت مدیره علی اکبر خادمان 
الحسینی اشکذری کد ملی 5519767793 بعنوان علی البدل عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای احمد حسین نژاد 
کد ملی 0919043471 به س��مت بازرس اصلی آقای محمود طاهریان کالتی کد ملی0049896059 به س��مت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373784(
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آگهی تغییرات ش�رکت تعرفه نیروی راهگس�تران س�ورین ش�رکت س�هامی خاص به ش�ماره ثبت 61676 و شناسه ملی 
14006827999

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,10,20 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای جواد اعتماد رضائی به 
شماره ملی0939270714 آقای سید علیرضا شریعت داودی به شماره ملی0937763756 آقای حسین احمدی به شماره ملی0945860994 
خان��م ص��دف کردنوقابی به ش��ماره مل��ی 0014832453 آقای حس��ین احم��دی به ش��ماره ملی 0945860994به س��مت اعض��ای اصلی                                        
هیئ��ت مدی��ره برای مدت دو س��ال انتخاب ش��دند آقای علی عباس��ی موخر به ش��ماره مل��ی 0938474707 به عنوان ب��ازرس اصلی و

 آقای حمیدرضا اسحاقی به شماره ملی 0938741721 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373764(
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آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری گوهر زرع طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11052 
و شناسه ملی 10380267625

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,09,03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی اکبر مسعودی کد ملی 0849628822 
به سمت رئیس هیئت مدیره ابوطالب اسماعیلیان کد ملی 5739859913 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره الیاس پهلوان 
کد ملی 0680628053 به سمت عضو هیئت مدیره رضا صالحی کد ملی 0703501143 به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال 
انتخاب شدند و : کلیه اسناد و اوراق عادی و بهادار و تعهدآور شرکت مشترکًا به امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره با 

مهر شرکت دارای اعتبار می باشد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373759(
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آگهی تغییرات شرکت طنین سبز خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19328 و شناسه ملی 10380348623
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1397,11,07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدحسین نقیبی با 
ش��ماره ملی 0934714983 خانم حمیده رضائی ده س��رخ باشماره ملی 09433795553 آقای حسن زاده رحیم با شماره ملی 
0859524515 به سمت اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.: خانم تکتم میراحمدی با شماره ملی 
0945097344 به عنوان بازرس اصلی و خانم شهرزاد تعویقی با شماره ملی0451735196 به عنوان بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال انتخاب شدند. همچنین روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373758(
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آگهی تغییرات شرکت سپهر نور خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 35948 و شناسه ملی 10380514439
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,03,12 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای محمدحس��ین روشنک به سمت رئیس هیئت 
مدیره- شرکت تعاونی اعتبار افضل توس سهامی خاص به شماره ثبت 14232 با نمایندگی ابوالقاسم یوسف آبادی به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره -شرکت آرمان توسعه مشهد سهامی خاص به شماره ثبت 35355 با نمایندگی آقای امیرحسین خداداد حسینی به سمت 
عضوهیئت مدیره- آقای امیرحسین خداداد حسینی به نمایندگی از شرکت آرمان توسعه مشهد سهامی خاص به شماره ثبت 35355 
به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک سفته بروات قرادادها و عقود اسالمی 
با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل و همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373727(
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آگهی تغییرات موسسه اتحادیه صنف اوراق کنندگان اتومبیل مشهد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 4401 و شناسه ملی 14004537881
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395,02,08 و نامه شماره 120,1782522 مورخ 1397,09,27 سازمان صنعت معدن و تجارت 
استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مرتضی سینی چی کدملی :0931308402 آقای سیدحسین حسینی نژاد کدملی: 
0941105113 آقای علی رضا قنبری کردکندی کدملی: 0790329611 آقای س��عید فیروزیان پور اصفهانی کدملی : 1286578183 و آقای 
سعید اصغرزاده گلزار کدملی : 0042988373 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محسن پاشائی نژاد کدملی : 0933960662 و 

آقای جالل نوروزی آریان کدملی : 0937923151 به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت 4 سال انتخاب گردیدند. 
 آقای رضا میرشمس��ی کاخکی کدملی : 0941354611 به س��مت بازرس اصلی و آقای مرتضی باقری درح کدملی: 0651310881 به س��مت 

بازرس علی البدل برای مدت 4 سال انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373718(
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آگهی تغییرات خدمات دارویی رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 147 و شناسه ملی 10380026657 
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397،08،01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -موارد ذیل به موضوع موسسه الحاق شد و ماده مربوطه در 
اساس��نامه اصالح گردید: تامین وس��ایل مورد نیاز ضروری ، مصرفی و تجهیزات پزش��کی ، مواد اولیه ، جراحی ، دارویی ، گیاهی و لوازم آرایشی و بهداشتی 
برای همه بیماران بخصوص بیماران نیازمند و مس��تضعف و نیز فعالیت در زمینه خرید ، فروش و توزیع بصورت عمده )اس��تانی یا کش��وری( ، و نیز صادرات 
و واردات و تولی��د ای��ن محص��والت ، ارائ��ه خدمات دارویی و غیر دارویی بیمارس��تانی و فعالیت در حوزه آی تی پزش��کی پس از اخ��ذ مجوزهای الزم و ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباش��د 2- آس��تان قدس رضوی با پرداخت مبلغ 87.000 میلیون ریال سرمایه خود را از مبلغ                              
3000 میلیون ریال به مبلغ 90000 میلیون ریال افزایش داد. و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: ماده 7 ( سرمایه : سرمایه موسسه مبلغ نود میلیارد ریال 

می باشد ، که تمامًا توسط آستان قدس رضوی تأدیه گردیده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373794(
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آگهی تغییرات شرکت اتحادیه صنف اوراق کنندگان اتومبیل مشهد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 4401 و شناسه ملی 14004537881 
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1395،02،08 و نامه شماره 120،1769498 مورخ 1397،08،10 سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای مرتضی س��ینی چی کدملی :0931308402 به س��مت رئیس هیئت مدیره آقای سیدحسین حسینی نژاد کدملی: 0941105113 
به سمت نایب رئیس اول هیئت مدیره آقای علی رضا قنبری کردکندی - کدملی: 0790329611 به سمت نایب رئیس دوم هیئت مدیره آقای سعید فیروزیان 
پور اصفهانی - کدملی : 1286578183 به س��مت دبیر هیئت مدیره آقای س��عید اصغرزاده گلزار – کدملی : 0042988373 به س��مت خزانه دار و خانم تکتم 
صنعتگر کدملی: 0942522680 بسمت مدیراجرایی برای مدت 4 سال انتخاب گردیدند. امضای کلیه چک ها بروات سفته ها و اسناد تعهد آور و اوراق بانکی 

تعهدات مالی و حقوقی با امضای رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و در غیاب هر یک نایب رئیس اول به همراه مهر اتحادیه معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373798(
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آگهی تغییرات شرکت مهندسی طوس هنگام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10833 و شناسه ملی 10380265452
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1397,10,11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقایان محمد میرنیا 0901900176 
و رضا ابریش��می فرد0055074146 و محمد عباس زاده 0901137456 و خلیل الدین محمودی 0938716883 به سمت اعضاء 
هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند و روزنامه قدس جهت انتش��ار اگهی های ش��رکت تعیین شد آقای محمود 
س��لیمانی دارای کد ملی ش��ماره 0901471518 بس��مت بازرس اصلی و آقای افش��ار عظیمی قمی دارای کد ملی 0059498196 

بسمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373745(
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تاسیس موسسه غیر تجاری هیئت ورزشی تیراندازی خراسان رضوی درتاریخ 1397,11,10 
به شماره ثبت 6350 به شناسه ملی 14008119308

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع :برابر مجوز شماره ,208,358 
,ص مورخ��ه 1397,10,11 اداره کل ورزش و جوان��ان خراس��ان رض��وی با عنایت به ماده 11 و 12 فهرس��ت نهادهای عموم��ی و غیر دولتی ،                       
هیئت ها و فدراس��یون های ورزش��ی جزء نهادهای عمومی غیردولتی می باشند و با اس��تناد به ماده 1 آیین نامه هیئت ورزشی استان ، 
هیئت های ورزشی نماینده و جانشین فدراسیون ورزشی مربوط در استان می باشد که فعالیت های آموزشی )برگزاری دوره های داوری، 
مربیگری ، برگزاری و اعزام به مس��ابقات ورزش��ی ( ، استعدادیابی ، گسترش ورزش تیراندازی ومرتبط در سطح استان را با هماهنگی 
اداره کل ورزش و جوانان و با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط اجرا و نظارت می نمایند.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : اس��تان خراس��ان رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر مشهد-محله بلوار جانباز-بلوار خیام-بلوار فردوسی-پالک0 
-مجتمع ورزش��ی شهیدبهش��تی-طبقه همکف- کدپس��تی 9197613191 اولین مدیران : کوروش فرودی به شماره ملی 0919324134 به 
سمت رئیس هیئت رئیسه زهرا هروی به شماره ملی 0937722251 به سمت نائب رئیس هیئت رئیسه محمود سوقندی به شماره ملی 
1061507416 به سمت دبیر هیئت رئیسه جلیل رستگار مقدم به شماره ملی 0732224527 به سمت خرانه دار سیدعادی علوی گل به 
ش��ماره ملی 0651707791 به س��مت عضو هیئت رئیسه احمد رحیمی به ش��ماره ملی 0941009807سمت عضو هیئت رئیسه مجید صادق 
تبریزی به ش��ماره ملی 0872296611 س��مت عضو هیئت رئیسه دارندگان حق امضا : اسناد بانکی اوراق بهادار و تعهد آور هیئت با امضا 
ثابت خزانه دار و امضا رئیس هیئت و در غیاب رئیس هیئت ، نائب رئیس و در غیاب نائب رئیس ، دبیر هیئت، به همراه مهر موسسه 

معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373577(

آگهی تغییرات ش�رکت مهندس�ی آب 
و خاک قدس رضوی ش�رکت س�هامی 
خاص به ش�ماره ثبت 7465 و شناس�ه 

ملی 10380232631
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 
1397,04,16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه اوراق 
و اس��ناد بهادار و تعهد آور ش��رکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسالمی با امضاء 
ثابت مدیر عامل و مدیر مالی و اداری ) آقای بابک 
حسین زاده ( و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه 
با مهر ش��رکت معتبر می باشدو همچنین نامه های 
ع��ادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر 

شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373887(
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آگهی تغیی�رات ش�رکت اتحادیه صنف 
اوراق کنندگان اتومبیل مش�هد موسسه 
غیر تج�اری به ش�ماره ثب�ت 4401 و 

شناسه ملی 14004537881
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1395,02,08 و نامه ش��ماره 120,1782522 
مورخ 1397,09,27 سازمان صنعت معدن و تجارت 
اس��تان خراس��ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: تع��داد اعض��ای هیئت مدیره از 4 نف��ر به 5 نفر 
اصل��ی و 2 نفر عل��ی البدل افزای��ش یافت و ماده 
مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید. - اساسنامه 
جدید مشتمل بر 28 ماده و 1 تبصره تصویب شد و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373863(
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آگهی انحالل ش�رکت محاس�ب س�ازه 
مبتک�ر بارثاوا ش�رکت س�هامی خاص 
به ش�ماره ثبت 52147 و شناس�ه ملی 

14004309171
به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ف��وق العاده 

مورخ 1397,10,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
- ش��رکت مذک��ور در تاری��خ ف��وق منح��ل اعالم 
گردی��د وآقای امیرمهدی مالزاده به ش��ماره ملی 
0946790310 ب��ه مدت یکس��ال به س��مت مدیر 
تصفی��ه انتخ��اب گردی��د. نش��انی مح��ل تصفیه 
اس��تان خراس��ان رضوی شهر مش��هد محله آب و 
برق، بل��وار پیروزی م��ا بین بلوار حاف��ظ و بلوار 
هف��ت تی��ر پ��الک 116 طبق��ه همکف با کدپس��تی 

9179183378 می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373857(

س
,9
71
69
99

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت 
هوای�ی ش�ایلین پرواز ش�رق ش�رکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 59972 و 

شناسه ملی 14006335698
به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1397,07,05 و نامه ش��ماره 52360 مورخ 
97,9,11 س��ازمان هواپیمای��ی کش��وری تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : 1 - محل ش��رکت در واحد ثبتی 
مش��هد ب��ه آدرس بخش مرکزی - ش��هر مش��هد 
محل��ه راه آهن-بل��وار ش��هید کامیاب-خیاب��ان 
شهید کامیاب 30 ]ش��هید خزائی 28[-پالک 302 
طبقه اول به کدپستی 9145974319 تغییر یافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373769(

س
,9
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آگه�ی تغیی�رات ش�رکت خالص س�از 
ب�ه  خ�اص  س�هامی  ش�رکت  خ�اک 
ش�ماره ثب�ت 16223 و شناس�ه مل�ی 

10380318332
به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1397,10,10 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : 
نشانی مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس 
استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش 
مرکزی ، شهر مش��هد، سجادشهر ، خیابان شقایق 
جنوبی]سجاد12[ ، بلوار سجاد ، پالک 0 ، پاساژ افرا                                                                                                     
طبق��ه دوم ، واحد 204 کدپس��تی 9186994663 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح 

مزبور اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373767(

س
,9
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75

نیل�ی  ش�رکت  تغیی�رات  آگه�ی 
پرش�ین آرای�ه س�هامی خ�اص به 
ش�ماره ثبت 38099 و شناس�ه ملی 

10380537542
به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1397,11,01 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : - آقای حسن غالمی شرفخانه به شماره ملی 
0939534401 ب��ه عن��وان بازرس عل��ی البدل ، 
موسسه حسابرس��ی و خدمات مدیریت پارسیان 
حسابرس افق به ش��ماره ملی 10320257591 به 
عنوان بازرس اصلی برای یک س��ال مالی انتخاب 
گردیدن��د. - صورتهای مالی س��ال 1396 تصویب 

شد.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373746(

س
,9
71
69
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يادداشت

 هدر دادن يك سوژه خوب
در شروع فيلم سونامى ميالد صدر عاملى به آن  اميدوار شدم. يك فيلم متفاوت؟ 
يك سوژه پرتحرك ورزشى؟ تكواندو؟ چقدر جذاب! در تخيل فيلم هاى سينمايى 
جذاب ورزشى هاليوودى در نظرم آمد. فيلم هاى قصه گو و قهرمان پردازى كه 
تماشاگر را به وجد مى آورد. گونه اى كه سالهاست در ايران فيلم خوبى به خود 
نديده اســت. اما دقايقى بعد همه رؤياها نقش بر آب شد. بعد از چند سكانس 
جذاب ورزشى فيلم توى دست انداز روابط مثلثى - مربعى عشقى و حاشيه هاى 
سياسِى مسابقه ندادن با تكواندو كار رژيم اشغالگر صهيونيستى مى افتد. طورى 
كه در اواســط فيلم، ورزشى بودن و هيجانى بودن به كلى فراموش مى شود و 
روح آشناى سينمايى جشنواره فجر خود را نشان مى دهد. تا جايى كه كارگردان 
همه مشكالت، مصائب، فروپاشى خانواده ها، قمار، شرط بندى و هر مشكل بوده 
و نبوده را گردن مسابقه ندادن با تكواندوكار رژيم اشغالگر صهيونيستى مى اندازد. 
حيف از اين سوژه خوب و ورزش محبوب تكواندو و اين همه هنرپيشه اسم و 

رسم دار كه فداى سليقه كودكانه كارگردان مى شوند.

 اختالل دوقطبى
با ديدن فيلم قسم محسن تنابنده كم كم به اين نتيجه مى رسم كه بخش مهمى 
از سينماى ايران گرفتار بيمارى دو شخصيتى است. نوعى از بيمارى روانى كه به 
آن «اختالل دو قطبى» مى گويند. درباره اين بيمارى گفته شده : «بيماران مبتال 
ممكن است ناگهان از اوج شادى و خوشحالى به اوج غم و اندوه فرو روند. حتى 
ممكن است بيمار توهم خودبزرگ بينى پيدا  كند. قضاوت بيمار ممكن است مختل 
شود و دست به رفتارهاى غيرطبيعى بزند. اگرچه دليل قطعى براى اين بيمارى 
شناخته نشده، اما محققان بر اين باورند كه ممكن است مشكل فيزيكى در قسمتى 
از مغز كه كنترل حاالت روانى را به عهده دارد، عامل اين اختالل باشد. حتى به 
دليل شــيوع اين بيمارى 30 مارس مطابق 10 فروردين هر سال روز جهانى 
«اختالل دو قطبى» نام گذارى شده است. اگر تا اينجا حرف هاى مرا باور نداريد 
بايد عرض كنم كه افراد مشهورى مبتال به اين بيمارى بوده اند. ونگوگ، بتهوون، ، 
همينگوى، چرچيل، مرلين مونرو، صادق هدايت و... كه بيشترشان هنرمند بوده اند. 
اما چرا در يك يادداشت سينمايى بايد درباره يك بيمارى روانى بنويسيم؟! حق 
بدهيد. وقتى يك بازيگر طنز مشهور كه طراح پربيننده ترين مجموعه تلويزيونى 
اين سال ها بوده و مجموعه اش سراسر نشــاط، زيبايى، اميد، دين و ارزش هاى 
اخالقى بوده، در سينما كارى مى سازد درست 180 درجه متفاوت و مخالف، چه 
چيزى به ذهن متبادر مى شود؟ جز گرفتارى به يك بيمارى دو شخصيتى حاد؟! 
تنها گزينه ديگرى كه به ذهنم مى رسد، كاسب بودن و پول درآوردن در هرجايى 
است كه باد موافق بوزد! «قسم» درست در جهت مخالف سريال «پايتخت» ساخته 
شده و طراح اصلى هردو آقاى تنابنده است. يك فيلم سياه، نهيليستى، ضد دين و 
نااميد كننده كه از نظر فرمى هم كم اشكال است. اما چه فايده ... وقتى راه را اشتباه 
بروى، هرچه اتومبيل پيشرفته تر باشد، با سرعت بيشترى از هدف دور مى شوى.

 سيما و سينما/ معين عارفى  فيلم مترى شش و 
نيم سعيد روستايى گويى ادامه اى بر فيلم ابد و يك 
روز است. از آن ضعيف  تر و شعارى تر. اين بار قهرمان 
ابد و يك روز از يــك مصرف  كننده خرده پا به يك 
قاچاقچى بزرگ تبديل  شده است كه نيروى انتظامى 
به دنبال اوست. شروع فيلم از نيروى انتظامى و احتماالً 
واحد مبارزه با موادمخدر اســت، مأمورانى خشن كه 
كارشان فقط با خشونت، ارعاب و تهديد جلو مى رود، 
ابتداى فيلم ظاهر پليسى دارد اما ابداً پليسى نيست و 
بيشتر نمايش خشونت و عصبيت است. عصبيتى كه 
كارگردان ريشه هاى آن را غيرمستقيم نشأت گرفته از 
مشكالت شخصى نيروهاى انتظامى مى داند. داستان 
رمق ندارد و فقط با فرياد و خشــونت جلو مى رود. از 
طرف ديگر توزيع  كننده و قاچاقچى بزرگ فيلم در 
نيمه دوم چنان مظلوم و مهربان به تصوير كشــيده 
مى شــود كه تا لحظه اعدامش بايد دلمان براى او و 
بيشتر براى خانواده اش بسوزد كه گويى فقر و فالكت 
او را به اين راه كشانده و انتخابى ديگر نداشته است. 
شخصيت  پردازى داســتان ضعيف بوده و خود فيلم 
ادامه اى بر ژانر فالكتى است كه روستايى عاشق آن 
اســت و در اين فيلم جديدش به بهانه حضور پليس 

خشونتى افراطى را نيز چاشنى آن كرده است.

 قسم به كارگردانى محسن تنابنده
فيلمى بســيار ضعيف و عقــب  مانده و همه فيلم 
بــه دنبال تقبيــح حكم دينى قســامه و نمايش 
ناكارآمدى آن است. سناريوى ضعيف فيلم كه ما 
را با دادن اطالعات قطــره  چكانى همراه خود به 
 ســختى به جلو مى برد و در نهايــت با يك پايان 
غيرمنتظره و ناگهانى كه كارگردان از پشت پرده 
بيرون مى كشد به اتمام مى رسد. بعد از ديدن فيلم 
قسم ناخواسته به ياد يكى از معروف  ترين فيلم هاى 
كالسيك افتادم، فيلم 12 مرد خشمگين. 12 مرد 
خشمگين داستان هيئت  منصفه دادگاهى را بيان 
مى كند كه قرار اســت درباره گناهكار يا گناهكار 
نبــودن يك مجرم تصميم بگيرند و در نهايت اين 
جمع به درست  ترين تصميم مى رسند و ما تجربه 
شــيرين حضور در يك هيئت  منصفه و كارآمدى 
آن را حس مى كنيم. آنجا از يك قرارداد بشــرى 
در دادگاه يــك تصوير عادالنه، جهان شــمول و 
زيبــا،آن  هم در لوكيشــن محدود يــك اتاق با 
كارگردانى درســت و بازى هــاى فوق العاده خوب 
تصوير مى شــود. در قسم همه چيز برعكس است 
لوكيشن محدود يك اتوبوس براى روايت داستان 
انتخاب شده است كه با كارگردانى و بازى هاى بد 
هيچ حسى نمى ســازد، پايان از خارج قصه به آن 
وارد مى شود، پايانى غافلگيرانه كه باورش براى ما 
سخت است و هدفش تصوير ناكارآمدى يك حكم 
دينى اســت. قسم هم در فرم، فيلمى بى ارزشى و 

هم در موضوع فيلمى مغرضانه است.

 قصر شيرين ساخته رضا مير كريمى
فيلم كوچك و خوبى است كه افراد را سرگرم مى كند 
و فضا و دنيايى محسوس خلق مى كند. مير كريمى 
زبان و قاعده ســينما را مى شناســد و با ميزانسنى 
درست و كارگردانى خوب و حرفه اى قصه كوچكش 
را روايت مى كنــد. جزئيات در فيلم اهميت دارند و 
كاركرد درستى پيدا مى كنند و در فضا سازى قصه، 
نقشــى مهم ايفا مى كنند. بازى هاى خوب و اندازه 
شخصيت ها و بخصوص كودكان از نكات مهم قصر 
شيرين است. كودكان قصه بشدت دوست داشتنى و 
واقعى هستند. نگاه انسانى مير كريمى ما را با آدم هاى 
قصه همراه مى كند. سير وقايع منطقى است و از شعار 
و ادا در فيلم خبرى نيست. دوربين روى دست فيلم 
ما را اصالً اذيت نمى كند و حس شكن نيست و كامًال 
حــد و اندازه نگه مى دارد و تحرك بى دليل يا نماى 
اضافه ندارد. شيرين، مادر قصه با وجودى كه غايب 
داستان اســت اما حضورش در فيلم و بخصوص در 
جزئيات حس مى شود.مير كريمى تقابل دو دنياى 
كودك و بزرگســال را در فيلم مى سازد و محسوس 
مى كند بدون آنكه اسير پلشتى از يك طرف يا اسير 
رقت انگيزى از طرف ديگر شــود و اين از نگاه سالم 
و انسانى فيلمســاز سرچشمه مى گيرد. ضعف هاى 
فيلمنامه و روايت ناقص خــرده پيرنگ ها به خاطر 
ويژگى هاى خوب ذكر شده نتوانسته فيلم را از پاى 
بيندازد و مخاطب مى تواند به راحتى در ســفر قصه 
همراه شخصيت ها شود و از ديدن قصر شيرين خسته 

نشود و لذت ببرد.

 مردى بدون سايه، ساخته عليرضا رئيسيان 
تالشى براى نقد شكاكيت در زندگى مشترك است. 
فيلم با مقدمه بســيار خشن و تلخ شروع مى شود و 

بعد از عبور از اين مقدمه ما وارد زندگى مشــترك 
زوج داســتان مى شويم. به نظر مى رسد كاركرد اين 
مقدمه بيان خالصه و پايان فيلم باشد كه رئيسيان 
از ترس فشار منتقدان اجتماعى انتهاى فيلمش را در 
آغاز مطرح كرده و با باز و مبهم گذاشتن پايان فيلم 
ترفندى هنرى را به كار گرفته است. سياه و تلخ كردن 
زندگى و ارائه تصويرى نااميدانه از زندگى مشــترك 
حتى اگر به بهانه طرح مسئله اى اجتماعى باشد در 
سينماى ايران اگر موضوعيت نسبى داشته باشد، قطعاً 
بايد در اولويت داشتنش شك كرد. به فيلم برگرديم؛ 
فيلم روايت شــكل گيرى شك در زندگى مشترك 
زوجى است كه چندين سال از زندگى مشترك آن ها 
مى گذرد و دختر بچه اى كودك دارند. شك در فيلم 
ناگهانى و بدون منطق شــكل مى گيرد و تبديل به 
فاجعه مى شود. شخصيت ها پرداخت درستى ندارند 
و بعضاً حوادث با منطق شخصيت هايى كه معرفى 
مى شوند همخوانى ندارد. خرده پيرنگ هاى داستان 
همه ابتر و شعارى مطرح مى شوند و كمكى به قوى 
شــدن پيرنگ اصلى نمى كنند. مردى بدون سايه 
فيلمى ضعيف و الكن است كه هم در طرح مسئله 
و هم در ساختن دنيا و شخصيت هايش ناموفق است 
كــه اين ضعف هم در فيلمنامه و هم در كارگردانى 
كامالً محسوس است. سينماى خانوادگى ايران امروز 
به تصوير كردن زندگى هاى موفق، شــاد و عاشقانه 
بيش از تصاوير تلخ و سياه نياز دارد و كاش اين نياز از 

سوى فيلمسازان به درستى درك شود.

 يلدا، ساخته مسعود بخشى 
فيلمى بشدت ضعيف و مضحك است. بخشى كه به 
واسطه كارنامه سياهش در ساخت فيلم ضد ملى و 
انقالبى يك خانواده محترم حضورش در جشنواره 

فجر موجب اعتراض و پرســش هاى جدى از سوى 
مردم و رسانه ها شد، انتخاب اين فيلم ضعيف او از 
طرف هيئت انتخاب براى حضور در جشنواره امسال 
قطعاً اين پرسش ها و شبهات را پر رنگ تر مى كند. 
از سكانس هاى شروع فيلم مى فهميم فيلمساز اصًال 
مديوم سينما را نمى شناســد و كاركرد دوربين و 
تدوين را آگاهى ندارد. نماهاى بد ماشين پليس و 
آن ايمپوزهاى بد و غلط آغازين تكليف وجه هنرى 
فيلم را كامًال مشخص مى كند كه در لوكيشن برنامه 
تلويزيونى به فاجعه تبديل مى شود و اساساً تمسخر 
هنر و سينما است. انتخاب سوژه عفو و تبديل آن 
به يك شــوآف تلويزيونى مضحك كه در پايان هر 
برنامــه به فرد عفو كننــده گل مى دهند و جايزه، 
دســت، سوت و هورا مى كشند، تمسخر ارزش اين 
حركت انسانى اســت. پول هاى كثيف فرانسوى ها 
تهيه كننده فيلم كه مزد توهين هاى بخشى به مردم 
ايران در فيلم اولش بوده است خرج فيلمى مى شود 
كه هم در پوشش مقوله شــيرين عفو، ايرانى ها را 
متظاهر و منفعت طلب تصوير مى كند و هم ارزش ها 
را در حد تعداد آراى مردم پايين آورده و به سخره 
مى گيرد. ســناريوى بســيار ضعيف، بازى هاى بد 
و اداهاى متوالى كارگــردان در يلدا، بخصوص در 
آيتم هاى تلويزيونى مثل خواننده و پيامك و قرعه 
كشى، ســطح آن را به يك فيلم آماتورى رسانده 
كه تحمل ديدنش بســيار سخت است. يلدا درباره 
بخشش اســت اما در فيلم بخششى در كار نيست 
و صرفاً ادا مانند اداهاى كارگردانش اســت. شــايد 
بخشى به كنايه به خاطر خيانتش در ساخت يك 
خانواده محترم از مردم طلب عفو و بخشش كرده 
است اما بهتر است بداند كه مردم ايران خيانت را نه 

فراموش مى كنند و نه مى بخشند.

 مسخره باز به كارگردانى همايون غنى زاده 
فيلمى بســيار بد، سردرگم و آشفته است. لوكيشن 
فيلــم از ابتدا تا به انتها در يك ســلمانى مى گذرد، 
زمان و مكان واقعى فيلم مبهم است و با شروع فيلم 
احساس ديدن تئاتر در ما شكل مى گيرد. بازى هاى 
اغراق  شــده، پر از ديالــوگ، دوربين بى خاصيت و 
منفعل رفته  رفته با وارد شــدن داستان هاى خيالى 
شــخصيت اصلى داســتان به قصه از همان حالت 
تئاترى نيز فاصله مى گيريم و شــلوغى سرسام آور و 
بسيار خسته  كننده اى آزارمان مى دهد. بازى  سازى 
تيكه هايى از معروف ترين فيلم هاى ســينمايى دنيا 
در دنيــاى خيال انگيز شــخصيت اصلى تبديل به 
مسخره بازى بصرى مى شود كه حتى تحمل ديدن 
فيلم را از تماشــاگر ســلب مى كند. تماشاگرى كه 
به دنبال درگيرى و ارتباط حســى با داستان است. 
كارگردان اين فيلم از دنياى تئاتر وارد ســينما شده 
است اما بايد بداند ســينما و تئاتر دو مديوم كامًال 
متفاوت هستند. سينما تئاتر نيست و تئاتر هم سينما 
نيست. سينما زمان، مكان، تعليق مى خواهد. آقاى 
غنى زاده وقت مــا را تلف كرديد، اگر به دنبال ادامه 
فيلم سينمايى مثل مسخره  باز هستيد عمر خودتان 

را تلف نكنيد. سينما جاى مسخره بازى نيست.

 ايده اصلى، ساخته آزيتا موگويى 
قصه اى سر راســت با روايتى چندبخشى دارد. فيلمى 
كه در نوع خود مشــابه هاى غيرايرانى بسيارى دارد كه 
البته اين فيلم به قوت آن ها نيست اما توانسته از عهده 
روايت داستانش برآيد. براى كسانى كه قبالً اين سبك 
فيلم ها را ديده اند فيلم به راحتى قابل پيش  بينى است 
و همين قابل پيش  بينى بودن ريتم تندترى را در تدوين 
طلب مى كرد تا فيلم از اين حيث آسيب كمترى ببيند. 
فيلمنامه بشدت دچار ضعف شخصيت  پردازى است و 
همين ضعف پذيرش بعضى رفتارها، اتفاقات و تغييرها 
را در فيلم ســخت مى كند. انتخاب سوژه اى اقتصادى و 
اندكى نزديك شــدن به پشت پرده اين مناسبات ايده 
جذابى است كه فيلم به آن نزديك شده است. شخصيت 
ايرانى واســط مناقصه كه يكى از اصلى ترين بدمن هاى 
قصه اســت هم در بازى و هم در قدرت اعمال  نفوذ در 
داستان بســيار بد و غيرقابل  پذيرش است. انتخاب بد 
بازيگران و بازى هاى ضعيف در كنار ضعف هاى فيلمنامه 
از قوت كار كاســته است. فيلم بيشتر مانند يك معما 
ذهن تماشاگر را درگير خود مى كند تا حسش را. حجم 
زياد شــارالتان بازى ها و فريب آن ها را خوردن در فيلم 
اغراق آميز و با دنياى واقعى فاصله دارد. همه اين ضعف ها 
را ايــده فيلمنامه، كارگردانى و اندازه موگويى در روايت 
داســتان تا حدى قابل قبولى جبران كرده است. فهم 
كارگردان از مديوم ســينما موجب شده است اثر فرمى 
بگيرد كه حتى بيننده حرفه اى سينما را اذيت نكند و تا 
آخر قصه همراه اثر باشد و اين بزرگ  ترين امتيازش است.

سيما و سينما

مرورى بر 6 فيلم مطرح در جشنواره فيلم فجر

از نگاه انسانى«قصر شيرين» تا  ژانر نكبت«مترى شش و نيم»

 محمد مهدى خالقى
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تأسیس شرکت تعاونی مجتمع دامپروری نگین جنگل شماره یک درتاریخ 1397,11,09 
به شماره ثبت 3216 به شناسه ملی 14008114800

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع : به اس��تناد مجوز ش��ماره 210785 
مورخ 97,10,26 نمایندگی تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرس��تان رش��تخوار - دامپروری پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان رشتخوار  
بخش جنگل ، ش��هر جنگل، قلعه ، خیابان کش��اورز ، کوچه س��المی ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپس��تی 9547115765 س��رمایه شخصیت حقوقی : 
50,000,000 ریال منقس��م به 50 س��هم 1000000 ریالی می باش��د. اولین مدیران : آقای مهدی روز خون به ش��ماره ملی 0936929669 و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 3 س��ال آقای حجت صابری نیا به ش��ماره ملی 0941191941 و به س��مت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 
3 سال آقای سید عبد ا... صادقی خیر آبادی به شماره ملی 6509342855 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 
3 سال آقای ایرج دست مزد به شماره ملی 6509347921 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای رجبعلی نادی زاده به شماره ملی 
6509818264 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای امین دست زن به شماره ملی 6509850443 و به سمت عضو هیئت مدیره  
عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای حسین گنابادی به شماره ملی 6509950121 و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 سال 
آقای حسین اسکندری به شماره ملی 6500050762 به سمت منشی هیئت مدیره به مدت 3 سال دارندگان حق امضا : کلیه قراردادها و اسناد 
رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار با امضای آقای سید عبدا... صادقی خیر آبادی)مدیرعامل تعاونی ( به اتفاق 
یک نفر از اعضای هیئت مدیره : آقای ایرج دست مزد ) رئیس هیئت مدیره ( و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای 
آقای س��ید عبدا... صادقی خیر آبادی ) مدیر عامل ( و مهر ش��رکت معتبر خواهد بود . اختیارات مدیر عامل : طبق اساس��نامه غالمعباس سالمی 

6509332531 به عنوان بازرس اصلی و حسین عبدلی 6509949814 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه )373735(
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آگهی تغییرات شرکت روستایی طالقانی شرکت تعاونی به شماره ثبت 44 و شناسه ملی 10380009914
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,09,25 و نامه ش��ماره 516,9,1,23,1766 مورخ 97,10,15 اداره تعاون روس��تائی سبزوار 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1- با توجه به اس��تعفای آقای کاظم خس��روجردی از س��مت رئیس هیئت مدیره ، آقای حسین استیری عضو 
عل��ی الب��دل هیئت مدیره به عنوان عضو اصلی برای مدت باقیمانده تصدی جایگزین نامبرده گردید درنتیجه اعضای هیئت مدیره برای 
مدت باقیمانده تصدی تا تاریخ 99,12,26 به شرح ذیل تعیین شدند: - آقای ابراهیم فرهادی زاده به شماره ملی 0793811279 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای تقی خسروجردی به شماره ملی 07907227056 به سمت نایب رئیس و آقای کاظم خسروجردی به شماره ملی 
0793883954 به س��مت منش��ی هیئت مدیره و آقای محمد خسروجردی به شماره ملی 0793882567 و حسین استیری به شماره ملی 
0790538644 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره -طبق ماده 50 اساس��نامه ش��رکت کلیه چک ها ، قراردادها و اسناد بهادار و اوراقی 
که ایجاد تعهد برای شرکت نماید و یا تمام یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد به استثنای مواردی که هیئت مدیره به منظور اداره 
امور جاری ش��رکت ترتیب خاصی داده باش��د، پس از تصویب هیئت مدیره با امضا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر 
خواهد بود ولی اوراق عادی شرکت فقط با امضا مدیرعامل صادر خواهد شد.مگر مراسالت هیئت مدیره که با امضا رئیس هیئت مدیره 
صورت خواهد گرفت. ضمنا براساس تبصره ذیل ماده 43 اساسنامه شرکت در غیاب رئیس هیئت مدیره وظایف او به عهده نایب رئیس 

خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار )373575(
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آگهی تغییرات شرکت قصر سازان شرق زیست شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 27949 و شناسه ملی 10380433352

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,10,01 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د : آق��ای محمدجواد هاش��می کدمل��ی : 0939737256 بس��مت رئیس                 

هیئت مدیره و آقای محمد صادقی کدملی : 0889267863 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کامران شاه نعمت الهی کدملی : 0941886530 
به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. 
کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ، س��فته ، بروات و اوراق 
عادی و نامه ها و مکاتبات اداری و قراردادها و عقود اسالمی شرکت با امضای 

منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373543(
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آگهی تغییرات ش�رکت اتحادیه شرکتهای تعاونی کش�اورزی مرغداران مرغ تخمگذار خراسان رضوی 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 10567 و شناسه ملی 10380262830

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1396,09,19 و پیرو جلسه تنفس��ی مورخ 96,9,21 و نامه شماره 506,19,54360 
مورخ 97,6,31 سازمان تعاون روستایی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -صورتهای مالی منتهی به 95,12,30 به تصویب رسید.                           
2 -شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران مرغ تخمگذار نیشابور به شناسه ملی 10380079726 و شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران 

مرغ تخمگذار رنگی مشهد به شناسه ملی 10380180524 به سمت بازرسان اتحادیه برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373542(
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آگهی تغییرات ش�رکت ایمان روشن سپهر ش�رکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 36726 و شناسه ملی 10380522660

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1397,07,21 تصمیم��ات ذیل اتخاذ 
ش��د : آقای محمدحس��ین روشنک به ش��ماره ملی 1063007887 به سمت رئیس 
هیئ��ت مدی��ره آق��ای علیرضا روش��نک به ش��ماره مل��ی 1062773101 به س��مت                                              
نائ��ب رئیس هیئت مدیره خانم فاطمه حاج بابائی با ش��ماره مل��ی 1062583531 
به س��مت مدیرعامل آقای محسن روشنک به ش��ماره ملی 1062804899 به سمت 
عضو هیئت مدیره خانم منیره روشنک با شماره ملی 1062923995 به سمت عضو 
هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب ش��دند . کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و 
تعهدآور و رس��می و بانکی ش��رکت با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373540(

تغیی�رات ش�رکت صب�ا ش�هر  آگه�ی 
نگین ماهان ش�رکت س�هامی خاص به 
ش�ماره ثب�ت 57829 و شناس�ه ملی 

14005744541
به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1397,09,24 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د :  
محل ش��رکت به آدرس اس��تان خراسان رضوی ، 
شهرس��تان مش��هد ، بخش مرکزی ، ش��هر مشهد، 
باب��ک ، خیابان کالهدوز 1 )س��لمان فارس��ی 7,4(   
بل��وار ش��هید کاله��دوز ، پالک 41 ، طبقه س��وم ، 
واحد 1 به کد پستی 9183894467 انتقال و ماده 
مربوطه در اساسنامه تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373755(
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آگهی تغییرات شرکت مهندسی 
طوس هنگام ش�رکت س�هامی 
خاص به شماره ثبت 10833 و 
شناسه ملی 10380265452

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی                  
ف��وق الع��اده م��ورخ 1397,10,10 تصمیمات 
ذیل اتخ��اذ ش��د : 1 -تعداد اعض��اء هیئت 
مدیره از دو نفر به چهار نفرافزایش یافت 
وماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید 

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

)373730( 
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آگهی تغییرات ش�رکت ف�رآورده های 
گوش�ت فریمان شرکت س�هامی خاص 
به ش�ماره ثبت 19318 و شناس�ه ملی 

10380348526
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1397,10,11 تصمیمات 
ذی��ل اتخاذ ش��د : آقای علی نعمت��ی پور به 
شماره ملی 0450087468 به عنوان بازرس 
اصل��ی و آق��ای مجتبی جوان به ش��ماره ملی 
0840052057 به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373576(

س
,9
71
69
52

آگه�ی انحالل ش�رکت کاواک رس�تار 
ب�ه  خ�اص  س�هامی  ش�رکت  ت�وس 
ش�ماره ثب�ت 38687 و شناس�ه ملی 

10380544145
 9709977578501195 ش��ماره  دادنام��ه  براب��ر 
مورخ 97,9,13 صادره از ش��عبه 35دادگاه عمومی 
حقوق��ی مجتمع قضائ��ی امام خمینی مش��هد و برابر 
نامه شماره 1397025002384336مورخ 97,10,25 
ش��عبه 35دادگاه عموم��ی حقوق��ی مجتم��ع قضائی 
ام��ام خمین��ی مش��هد ش��رکت کاواک رس��تار توس 
ب��ه ش��ماره ثب��ت 38687 منح��ل اع��الم گردیده و                                                                                                        
مل��ی  ش��ماره  ب��ه  تبری��زی  قس��متی  عل��ی  آق��ای 
0931452430به سمت مدیرتصفیه تعیین گردید. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373544(

س
,9
71
69
44

آگه�ی تغیی�رات ش�رکت مهندس�ی و 
ساخت تجهیزات فالت انرژی جم شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 57557 و                  

شناسه ملی 14004050580
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق 
الع��اده م��ورخ 1397,10,03 تصمیم��ات ذیل 
اتخاذ ش��د : - محل شرکت به آدرس جدید: 
مش��هد- بل��وار قرن��ی – بین قرن��ی 21 و 23 
ب��رج ج��اودان – طبق��ه پنج��م – واح��د 554 
 کد پستی 11998-91958 تغییر یافت و ماده 
مربوط��ه در اساس��نامه بش��رح ف��وق اصالح 

گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )373383(

س
,9
71
69
39

س
,9
71
69
41

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل نفتکشهای سبزوار شرکت تعاونی به شماره ثبت 209 و شناسه ملی 10380036763
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,07,01ونامه شماره 7508 مورخ 1397,08,26 
معاونت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرس��تان س��بزوار تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - آقای سهراب حیدری به 
شماره ملی 6429920623 به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا اسماعیلیان به شماره ملی 0067509096 به عنوان 
بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - صورت های مالی سال 95 و 96 ) ترازنامه ، عملکرد ، سود 

و زیان و تقسیم سود ( به تصویب رسید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار )373541(

صفحه 15    1397/11/18



 ایســتگاه/ مجید تربت زاده 
حتی در میان شخصیت های منفی 
و شاخ منفی های فضای مجازی، 
آن قــدر وزن و اعتبــار ندارد کــه آن را بهانه 
کنیم و در گزارش از شــخص مثاًل به پروپایش 
بپیچیم. برای برخی سیاســتمداران کاخ سفید 
اما وزن و اعتبار »مسیح علی نژاد« چندان مهم 
نیســت. از نگاه آن ها هر عامل، آدم و موجودی 
که در ضدیت با ایران، هنجارشــکنانه تر عمل 
کند، ارزش ســرمایه گذاری کردن را دارد. حاال 
چه تحریم های سنگین و وزین باشد، چه مریم 
رجوی و چه »مسیح علی نژاد« که دست بر قضا 

از حیث فیزیکی هم، وزن زیادی ندارد!

آوازدلفینها
شــهریور سال 1355، 42 ســال و چند ماه با 
بهمن 97 فاصله دارد. میان ژســت های 30 یا 
40 ســال پیش دختربچه اهل »قمی کال«ی 
بابل جلوی دوربیــن و ادا و اطوارهای امروزی 
»مسیح علی نژاد« هم انگار تفاوت و فاصله ای در 

همین حد دیده می شود. 
ژست های پر از لبخند های شادمانه، چشم هایی 
که شــیطنت زیــادی از آن نمی بــارد، چارقد 
و بیژامــه گلــدار، مانتوی گشــاد و لباس های 
پســرانه ای که بر تــن دختربچــه و دختران 
جــوان دهه هــای 60 و 70 دیــده می شــود، 
حاال مدت هاست که جایشان را به فیگورهایی 
داده اند که پر است از موهای وزوزی، نگاه های 
مبهــم و شــادمانگی هایی کــه از آن هرزگی 
می بــارد. »معصومه علی نژاد قمــی« برای رد 
کردن 40 سالگی و ســپس رسیدن به آغوش 
کاخ ســفید راه زیاد و پر پیــچ و خمی را طی 
نکرده اســت. فرزند پنجم خانواده »علی نژاد« 
با پدری که کشــاورز و دســتفروش و مادری 
که خیاط اســت، نه سراغ شــغل مادری رفته 
و نه عالقه ای به کشــاورزی دارد. سال 1378، 
شاید هم ســال 80 روزنامه نگاری را با روزنامه 
»همبستگی« آغاز می کند و مدتی بعد از سوی 
خبرگزاری »ایلنا« به عنوان خبرنگار پارلمانی 
به مجلس معرفی می شــود. او ســابقه کار در 
روزنامه های شرق، بهار، هم میهن و اعتماد ملی 
را هم دارد. نخستین بار وقتی خبرساز می شود 
کــه خبری را از پرداخت عیــدی یک میلیون 
تومانی به نمایندگان منتشر می کند. خبرسازی 

دومش اما بیشتر به جنجال و هیاهو می ماند. او 
در مقاله ای با نــام »آواز دلفین ها« و در انتقاد 
از سفرهای اســتانی رئیس دولت نهم، مردم را 
به دلفین هایی تشبیه می کند که برای دریافت 
لقمه ای نــان، در حضور مربی )رئیس جمهور( 
آوازخوانی می کنند و حرکات نمایشــی انجام 
می دهنــد! پس از چاپ ایــن مقاله و به دنبال 
اعتراض های زیاد، مدیر مسئول روزنامه »اعتماد 

ملی« مجبور به عذرخواهی از مردم می شود.

وقتی»مصی«بود
اگر زندگی کنار »کامبیز فروهر« خبرنگار ارشد 
بلومبرگ را ازدواج بدانیم او تا امروز دو بار ازدواج 
کــرده و در حال حاضر هم در آمریکا زندگی و 
فعالیــت می کند. می گویند جدایی از همســر 
اولش هم مرتبط با فعالیت های جنجال برانگیز 
مطبوعاتی او بوده است. »معصومه علی نژاد« که 
ابتدا »مصی« و بعد »مسیح« می شود گویا پس 
از انتشار خبر جنجالی درباره عیدی نمایندگان 
با عنــوان رعایت نکــردن قوانیــن مجلس و 
همچنین سرقت اســناد محرمانه از خانه ملت 

اخراج می شود. 
برخی ســایت ها درباره ایــن دوره از زندگی او 
مدعی شــده اند: »ماجرای اخراج »علی نژاد« از 
مجلس، زمینه خوبی را فراهم کرد تا او به مرور 
در دام »ام آی -6« بیفتــد«. البتــه ادعای این 
ســایت ها را اگر در نظر نگیریم، اما نمی توانیم 
چشــم مان به روی این پرسش ببندیم که چرا 
پس از چاپ مقاله »آواز دلفین ها« یکباره چند 
نشریه غربی به تعریف و تمجید از او می پردازند 
و هفته نامــه »تایمــز« هم در مقالــه ای با نام 
»مسیح در برابر احمدی نژاد« به چهره سازی و 
شهرت او کمک می کند تا شاخک های محافل 
ضدایرانی خارج کشور نســبت به نام »مسیح 
علی نژاد« حساس تر شود؟ پس از این ماجراست 
که خانم خبرنــگار، تبدیل به یک فعال حقوق 
زنان، آزادیخواه، فمنیســت و... می شود و چون 
خاطر جمع است که شهرتش مثاًل جهانی شده، 
آتش مواضع ضدنظامــش هم تندتر و داغ تر از 

پیش می شود. 
از ســال 1386 بــرای ادامــه تحصیــل بــه 
انگلیس می رود. اینکه هزینه زندگی در شــهر 
گران قیمتی چــون لنــدن و همچنین هزینه 
تحصیل در »آکســفورد بروکــز« را چطور و از 

کجا تأمین می کند، البد به ما ربطی ندارد؟

شایدوقتیدیگر
رسانه های غربی، نامش را سر زبان ها می اندازند 
و بقیــه کارها هم گویا به عهــده ابزاری چون 
»فیســبوک«، »توییتر« و... است تا »علی نژاد« 
در جریان فتنه 88 هم یک بیش فعال سیاسی 
 OXFORD« باشد! او در این دوران با اکانت
GIRL« نقش مهمی در برانگیختن احساسات 
معترضــان خیابانــی و هدایــت و حمایت از 
آشــوبگران دارد. او ســال 1388 مدتی را هم 
در آمریــکا حضــور دارد و به  همــراه مدعیان 
تنــدور اصالح طلبی، در تجمعــات ضدانقالب 
در شــهرهای واشــنگتن، نیویورک و بوستون 
و... دیده می شــود. نخستین تالش های او برای 
خزیدن و غلتیدن به ســمت سیاســتمداران 
آمریکایی نیز در همین زمان انجام می شود. او 
که باورش شده آشوب ها و ناآرامی های داخلی 
ایران، رژیم را ســرنگون خواهد کرد، در جمع 
مخالفان جمهوری اســالمی در سانفرانسیسکو 
ســخنرانی می کند و خطاب بــه دولت ایران 
فریاد می زند: »30 سال ما لرزیدیم، حاال نوبت 
شماســت که بلرزید!« خبرنــگار دوره دیده در 
انگلیس، از لندن به هوای اینکه بتواند با »اوباما« 
دیدار و مصاحبه کند به آمریکا آمده و یقین هم 
دارد کــه فعالیت ها و بخصوص ســخنرانی اش 
در سانفرانسیسکو به چشم سردمداران آمریکا 
آمده اســت. اما تا آخریــن روزی که ویزایش 
اعتبار دارد، کاخ سفیدی ها صالح نمی بینند که 
روزنامه نگاری در حد و اندازه های او رو در روی 
رئیس جمهورشان بنشیند. »علی نژاد« دست 
از پا درازتر به لندن برمی گردد تا شــاید وقتی 
دیگر بتواند خودش را به یکی از مقام های ارشد 

آمریکایی برساند.

دالرهایناقابل
تا فتنه 88 و مدتی پــس از آن که مخالفانش 
به او لقب »جوجه اردک زشــت« را می دهند، 
»علی نــژاد« تنهــا همان روزنامه نــگار و فعال 
سیاســی است که دســت بر قضا قلم بدی هم 
ندارد و با نوشــته هایش می تواند احساســات 
مخالفان جمهوری اسالمی را بجنباند. وقتی از 
فتنه 88 ناامید می شود، مأموریت او انگار تغییر 
می کند. این بار او »فمنیســت« چند آتشه ای 

شــده که در دفــاع از حقوق زنــان، به هرچه 
حجاب و باحجاب است حمله می کند. مأموریت 
و شــیوه های انجام آن کمی تغییر کرده، زمین 
عملیات امــا همان پیام رســان های اجتماعی 
معروف اســت و »علی نــژاد« هم قرار اســت 
در قالب حرف های روشــنفکرانه و ژســت های 
دموکراتیک، بیفتــد به جان هنجارها، ارزش ها 
و اعتقــادات مردم و ســرزمینی که تا چندی 
پیش در آن زندگی می کــرد. صفحه ای به نام 
»آزادی های یواشــکی« در فیسبوک را هم در 
همین چارچوب بــه راه انداخت. اول کار توجه 
خیلــی از جوان ها به عنــوان و موضوعی که او 

مطرح می کرد جلب شد. 

»BBG«
به مرور اما پرده دری ها و هرزگی های ارائه شده در 
قالب این چالش کار را به جایی رساند که حتی 
خیلی از مخالفان نظام، آن هایی که مدافع حجاب 
نیستند، روشنفکران، هنرمندان و... هم صدایشان 
بابت رفتار و افکار سخیف »علی نژاد« به اعتراض 
بلند شــود. جالب اینکه همزمان بــا این اقدام 
»علی نژاد« و بعد هم کمپین »چهارشــنبه های 
سفید« برخی از کاربرانی که تا دیروز در مسائل 
سیاسی از جمله طرفداران او به حساب می آمدند، 
به انتقاد و افشــاگری درباره او پرداختند. در این 
مورد می شــود به خبر دریافت های چند 100 
هزار دالری او از دولت آمریکا و ســازمانی به نام 
»BBG« که آژانس های خبری مانند »صدای 
آمریکا، رادیو فردا، رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی« 

زیر نظر آن فعالیت می کنند، بود!

اسمشرانمیبرم
فضــای مجــازی، بــا همــه بدگویی هایی که 
درباره اش می کنیم، خدا را شکر گاهی به صحنه 
آبروریزی و لو رفتن کسانی تبدیل می شود که 

با حرف ها و شعارهای به ظاهر زیبا، به فرهنگ و 
اعتقادات ما تاخته و می تازند. »مسیح علی نژاد« 
در همین فضــا به قرآن توهیــن می کند و از 
روابط نامشروع خودش و مجاز دانستن آن برای 
دیگران حرف می زند تا دســتش برای خیلی از 
جوان های طرفدارش رو شود. »علی نژاد« زمانی 
که بی حساب و کتاب در این فضا با انتشار فیلم 
و محتوا، می تاخت، فراموش کرده بود که دست 
باالی دست بســیار است و روزی اهالی همین 
فضا، افشــا می کنند که خانم مدافع بی حجابی 
و فاحشــه گری چگونه برای خودش فالوورهای 
جعلی دســت و پا می کنــد، فیلم های دروغ و 
ادعای کذب را منتشــر می کند و چهارشــنبه 
ســفید به راه می اندازد. بنابراین تعجبی ندارد 
وقتی »مرضیــه برومند«- کارگردان ســینما 
و تئاتر درباره او می گویــد: »برخی از این ها را 
که می بینم حالم بد می شــود... مثاًل یک خانم 
اســمش رو نبرم... خانم مو وزوزی، بدریخت، 
بددهن هست که من می بینم چندشم می شود. 
ایــن از خانم های ما می خواهد چهارشــنبه ها 
سفید بپوشند بیایند بیرون که چه کار کنند؟ 
خود ما هم که پیــش از انقالب حجاب به این 
معنا را نداشــتیم، همیشه یکســری مسائل را 
رعایــت می کردیم و می دانســتیم که در یک 
جامعه شرقی و اسالمی زندگی می کنیم. اصاًل 

پیش از اسالم هم ما پوشش داشتیم«.
خبرنــگار مووزوزی و بددهــن، چند روز پیش 
به آرزوی دیرینه اش رســید و اگرچه نتوانست 
رئیس جمهور آمریکا را مالقــات کند، اما وزیر 
خارجه اش را از نزدیک دید. آن قدر هم ذوق زده 
این دیدار و ســخنان »پمپئو« بــود که توجه 
نداشــت با این دیدار، دارد بــرای اهالی فضای 
مجازی اعتراف می کند که افکار و اندیشه هایش 
از کجا سرچشــمه می گیرد و چه دســت هایی 

حمایتش می کنند. 
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ایستگاه

 شال و کاله تا جنگل های استوایی
 ایستگاه / رقیه توسلی   شال و کاله می کنیم سمت باغ وحش. سومین دفعه است در این 
ماه که- آبان جان- میموک )میمون( می خواهد. آن قدر گارد شــادانه می گیرد و باال و پایین 
می پرد که هیپنوتیزم شــده راه می اُفتم تا او را برسانم به »جیغو«. »جیغو« اسمی است که 

گذاشته روی میمون مورد عالقه اش.
پسِرخواهر جوری دلبسته این خانواده شده که در باغ حیوانات حتی می داند از کمرکش کدام 

قفس ها و چپ و راست ها و پله ها باید بگذرد تا سر از خانه میمون ها دربیاورد.
می رسیم. جیغ های شنگول آبان، باغ وحش نیمه خالی را می نوردد.

بسته چیپس به بغل دنبال خوراکی محترمانه تری می گردد. نگاه می کند به من و دست هایش 
را به عالمت نداشتن موز نشانم می دهد. نمی گذارد موزِ کیلویی 11 هزار تومان را برای خودش 

پوست بگیرم.
می ایستم گوشه ای و از این میهمانی تکراری عکاسی می کنم. از ژست های بامزه آبان و جیغو 

که نمی شود به راحتی گذشت. دنیایی دارند با هم. دوستی شان واقعاً دوطرفه است.
میمون ها در هر فرصتی خودشان را با انگشتان دراز می خارانند و زبان درازی، رأس کارهایشان 
است. ُدم به بغل روی نرده ها می پرند تا از آبان چیپس بگیرند. پیداست که خوب حالی شان 

شده غذای اعیانی مال آن ها نیست.
آبان، فیلسوفانه دارد میموک ها را ورانداز و کشف می کند و من غرِق تماشای اویم که چرا از 

گوسفند اهلی زهره ترک می شود اما از شلوغی و بپربپر این چهار میمون دیوانه، نه؟
می نشینم روی تکه بلوکی، آن طرف تر. آبان موز را می اندازد جلوی جیغو. برای تصاحب موز اما 
جنگ به راه می اُفتد. آبان نگران نیست، انگار به ذخیره این میوه زردرنگ در خورجین خاله اش 
مطمئن اســت.نمی توانم محو ذوق پسرک 28 ماهه نباشم... پسر آزادی که معنای میله های 
اســارت را نمی داند هنوز... به عشق فکر نکنم که می تواند گاهی از طفلی کوچک هم انسانی 
بی تاب و پریشــان بسازد... و بشدت دلسوزی نکنم برای گوریل ها، شامپازه ها، اورانگوتان ها و 
جمیع حیواناتی که به جای کوه و جنگل و دشــت و دریا، اسیر یک باغ مصنوعی شده اند و 
جای تاب خوردن و بازیگوشی در جنگل های استوایی- بغل دست ما- در شهر ساکن اند و اهل 

قفس شماره دار شده اند. 

گزارش از شخص

جوجهاردکزشت
»مسیحعلینژاد«سرانجامبهآرزویشرسید!

رسانه های بد آمریکایی
نشریه نشــنال رویو چاپ آمریکا 
که هر دو هفتــه یکبار به چاپ 
می رسد، در تازه ترین شماره خود 
به انتقاد گســترده از رسانه های 
این کشور می پردازد. این نشریه 
با طراحی دو مجــری اخبار که 
مغزهایشــان از خبرهایــی که 
می گویند آتش گرفته اســت، از 
رسانه های آمریکا با القابی مانند 
باطــل، ضعیف، قابــل تحریک، 
تنگ  ســبک،  فریبکار،  مریض، 
نظــر و غیــر آزاد و همین طور 
کسل کننده یاد می کند. به نظر 

می رسد اگر قرار به انتقاد باشد، نمی توان واژه های بیشتری از آنچه نشنال 
رویو برای رسانه های آمریکا به کار برده است، پیدا کرد!

»ُرما« بهترین فیلم 2018؟
ساند  سایت اند  سینمایی  نشریه 
کــه هر دو ماه یــک  بار به چاپ 
می رسد در تازه ترین شماره خود 
به معرفی بهترین فیلم های سال 
میالدی که گذشــت می پردازد. 
این مجله پنج فیلم را بیشــتر از 
بهترین های  عنــوان  به  دیگران 
ســال پیش مورد توجه قرار داده 
که فیلم »ُرما« که از آن به عنوان 
یکی از اصلی ترین شــانس های 
اسکار نیز نام می برند در صدر آن 
قرار دارد. سایت اند ساند بازسازی 
فیلم لورل و هاردی را زیر ذره بین 
بــرده و همین طــور نیم نگاهی 

نیز به نقش آفرینی اســطوره 82 ساله سینما یعنی رابرت ردفورد در فیلم 
جدیدش با عنوان »پیرمرد و تفنگ« انداخته است.

ناپلئون کوتاه نبود
ماهنامه هیســتوری ریویلد، در 
تازه ترین شــماره خود پرونده ای 
برای شروع مجدد رقابت نهادهای 
باستان شناسی مختلف در جهان 
برای به دســت آوردن گنج های 
پنهــان جدیــد در آرامگاه های 
فراعنه مصر را منتشر کرده است. 
این نشــریه همچنین به بررسی 
رئیس  نیکسون،  ریچارد  زندگی 
جمهــور آمریکا بین ســال های 
و  پرداختــه  تــا 1974   1969
می خواهد به این پرســش پاسخ 
دهد کــه آیــا او آخرین رئیس 

جمهور محبوب در ایاالت متحده بوده است؟ هیستوری ریویلد در مقاله ای 
جالب توجه برای نخستین بار قد کوتاه بودن ناپلئون بناپارت را مورد شک 

و تردید قرار داده است.

طرح روز / شریک شاه  نشریات جهان

ایستگاه/  امیر محمد سلطان پور

آخر  سال  بود.  وزیر  نخست  سال   13
بود وزیر دربار.  پهلوی هم شده  حکومت 
با این همه در دادگاه اصرار داشت که در 
کاره  هیچ  رژیم  جنایت های  و  ظلم  همه 
بوده است! اصرار داشت که همه چیز زیر 
سر ساواک و دربار بوده است. مدعی بود 
فقط دستورات را اجرا کرده و الغیر! رژیم 
در روزهای آخر کار برای مردم فریبی و آرام 
فرستاده.  زندان  به  را  او  معترضان  کردن 
»هویدا« فکر کرد زندانی رژیم پهلوی البد 
از محاکمه و اعدام در امان است. حداقل 
کوپتری،  هلی  آخر،  روزهای  بود  امیدوار 
سفارشی و دستور مخفیانه ای برسد و او را 
نجات بدهد. اشتباه کرده بود، چون در یک 
محاکمه معمایی، محکوم و اعدام شد. امام 
وقتی در نوفل لوشاتو درباره اش گفته بود: 
هویدا از شرکای شاه و یک شریک ضعیفی 

بود که در خیانت های شاه شرکت داشت.

روزمره نگاری

 طراح/  پیام وفاتبار 

کلیدها

عشق و جوانی
جوان ماندن دوست داشتنی است. یکی از معماهای همیشه هستی همین 
بوده اســت که چگونه جوان بمانیم؟ آن ها که پیری را دوست ندارند و به 
تعبیری بی پیرند، جوان مانــدن را به نحوی می جویند و آن ها که پیر و 
مراد و راهبر دارند به شکلی دیگر. چه سّری است که برخی پیران دوست 

داشتنی هستند و برخی نه؟ 
تقریبــاً تمامی شــبکه های ماهــواره ای فارســی زبان یکــی از عناصر 
همیشگی شــان تبلیغ اقسام محصوالتی اســت که آدمیزاد را جوان نگه 
می دارد و هر وقت که یکی از این تلویزیون ها را دیده ام، زیرنویس صفحه، 
محصولی بوده است با ادعای برگرداندن جوانی به اندام انسان ها! برنامه های 
این شبکه ها هم همین اند. همه آن ها می خواهند با انواع و اقسام اطوار و 
حرکات و شــوخی ها ما را جوان نگه دارند و احســاس پیری را از ما دور 
کنند. اما چه چیزی در جوانی هست که برای ما مهم است؟ آیا توان های 
حرکتی جسم جوان آن کیمیایی است که به جوانی معنا می دهد یا چیزی 

دیگر را باید جست؟
انسان موجودی شناسنده است که می شناسد و شناسایی مقدمه عشق 

است و عشق غایت خلقت است.
 ما همه آمده ایم که به چیزی بپیچیم و عشقه وار خود را صرف نگاهبانی 
وجودی کنیم.انگار که آن معشــوق خود ماییم. آن کیمیا که جوان دارد 
و برخی پیرها ندارند نشاط شــناختن است... وجدان وجود... درگیری با 
هستی. شادی جوان از وجدان وجود است. از دریافتن هستی و البته که 
ســهمی از این قصه هم به عهده تن اوست. تن است که لمس می کند و 
بو می کند و می بیند و می شنود ولی روحی هست که می شناسد و بنا به 

قرارهای ازلی و ابدی اُنس می گیرد و عشق می ورزد. 
اُنس اگر نباشد انسان نیست! انسان بدون اُنس، هیچی رها شده در هیچ 
است و بی معنایی همه از بی انسی است و بی عشقی! اما آیا عشق فقط از 
جوانــان می آید؟ تن جوان مثل کمک های دوچرخه کودکان اســت اگر 
کســی رمز دوچرخه سواری را یاد بگیرد دیگر به کمک نیازی ندارد. این 
تن را داده اند تا ما درک را درک کنیم و شــناختن را بشناسیم و عاشق 
عشق ورزیدن شویم. اگر جز این بود از ما تن را و جوانی تن را نمی گرفتند 

تا چشم ما همیشه همان طور ببیند. 
اما عشــق متوقف به بینایی و بویایی نیست. عشق ورزیدن طبیعت ارواح 
پاک است و البته که در کالس اول بچه ها تا نوشتن و خواندن را بیاموزند 
به تخته و تخته پاک کن نیازمندند نه اینکه این ها مجاز باشد بلکه این ها 
راهند و راه خود رفتن اســت. جوان ماندن، اهل شــناخت ماندن است و 
اهل اُنس ماندن و آن پیرها که محبوب همه اند پیرانی هســتند که همه 

وجودشان انُس شده است.
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