
غرور و تعصب
جین آستین، نویسنده قرن هجدهم و 
نوزدهم انگلیســی است که بسیاری از 
کارشناس های ادبی معتقدند آثار او بود 
که ادبیات غرب را در قرن 19 متحول 
کرد. همزمان با ســالروز درگذشت این 
نویسنده، صفحه مجازی تاریخ ایران و 
جهان منتسب به دفتر حفظ و نشر آثار 
آیت اهلل خامنه ای در اینستاگرام پســتی را از بیانات رهبر معظم انقالب 
درباره یکی از کتاب های جین آســتین منتشــر کرده است. در متن این 
پســت به نقل از رهبری آمده است: »رهبرانقالب: من خالصه انگلیسی 
کتاب های جین آستین از جمله همین کتاب غرور و تعصب را خوانده ام«.

بادبادک  بچه های هرمزگان!
کاربران فضای مجــازی در واکنش به 
ادعای رئیس جمهــور آمریکا مبنی بر 
هــدف قرار دادن پهپاد کشــورمان در 
تنگه هرمز، هشتگ #پهپاد و  #ترامپ 
را در فضــای مجــازی داغ کردند. در 
ادامــه نمونه هایی از پیام های منتشــر 
را می خوانید:  کاربران  توســط  شــده 
»میگــن آمریکایی  ها بادبادک بچه های هرمــزگان رو تو هوا زدن خیال 
می کنن پهپاد بوده؟ بزرگواران می خوان ســوختگی 200 میلیون دالری 

گلوبال هاوک رو با زدن بادبادک جبران کنند.
فقط این جملــه عراقچی که گفته نکنه ناو آمریکایی به اشــتباه پهپاد 

خودشون رو زده!«

پسِت اهدای نشان خادمی حذف شد!
صفحــه اینســتاگرامی حجت االســالم 
والمســلمین مروی، پس از اهدای نشان 
خادمــی و قدردانی از عوامل ســرنگون 
کننده پهپاد متجاوز آمریکایی  تصاویری 
از اهدای نشــان به سردار »حاجی زاده«، 
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران به 
همراه چهار تن از نیروهای نظامی منتشر 
کرده بود. چند روز پس از این ماجرا، اینســتاگرام در اقدامی عجیب، پست 
مربوط به این خبر را از صفحه حجت االسالم والمسلمین مروی حذف کرده 

است!

به جرم تشویش اذهان عمومی
پرســتو صالحی با انتشــار پســتی در 
اینســتاگرام از احضــارش بــه دادگاه 
فرهنــگ و رســانه به اتهام تشــویش 
اذهــان عمومی خبــر داد. صالحی در 
توضیح این احضاریه نوشته است: »قوه 
قضائیه دادگســتری کل استان تهران: 
در خصوص گزارش علیه شــما دائر بر 
تشــویش اذهان عمومی در مهلت پنج روز پس از ابالغ در ساعت اداری 
برای دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر شوید )نتیجه عدم حضور، 
جلب است( ضمناً می توانید طبق قانون یک نفر وکیل دادگستری همراه 

خود داشته باشید.... خدایا خودت وکیلم باش!«.

 مجازآباد
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ورزش
رفتار با ما اوج بی معرفتی بود

 مصلح: شاید به اردوگاه 
رقیب سنتی بروم

یادداشت شفاهی

 درخواست ترامپ 
خالف آیین نامه فیفاست

کارشناسان در گفت و گو با قدس از تجربه تولید فیلم ایران با دیگر کشورها می گویند

تولیدهای مشترک برای ما آورده ای نداشته است

1+5 در مشهد!
احتمــاالً دو روز پیــش، در حیــن 
خواندن یا شــنیدن خبر درگذشت 
»امیر برزگــر خراســانی«، خبردار 
شده اید شاعر مشــهدی را عالوه بر 
اهالی شعر، عالقه مندان به نقاشی و 
همچنین آواز و موسیقی سنتی هم 

خوب می شناخته اند.
اگر عالقه مند باشــید بیشتر درباره »امیر برزگر خراسانی« بدانید، توجه شما 
را به بخشی از گفت وگوی منتشر نشده با این شاعر و هنرمند جلب می کنیم 
که دیروز در »فارس« منتشــر شــد: »در ضمن تحصیل به دو هنر دیگر هم 
می پرداختم؛ یکی نقاشــی و یکی موســیقی. صدای خوبی داشتم و همزمان 
با محمدرضا شــجریان، دوره آوازی را می گذراندم. او در رادیو مشــهد قرآن 
می خواند و من با اسم مستعار آواز! سال 1۳۳9 برای ادامه هنر نقاشی به تهران 
رفتم و ســال ۴1 هم در رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبا دانش آموخته 
شدم... در انجمن استاد »فرخ«... شاعرانی چون استاد باقرزاده، استاد قدسی، 
استاد کمال، استاد صاحبکار و استاد قهرمان رفت و آمد داشتند. سال 1۳۴۶ 

من هم به این افراد اضافه شدم و شدیم ۵+1!...
)در جوانی( قصیده ای در مقایســه مرفهان و مســتضعفان گفتــم و در آن 
اشاره هایی به دربار کردم... ساواک مرا دستگیر کرد. مدتی میهمانشان بودم... 
مسئول ساواک به من گفت: چون جوانی و شاعر و هنرمندی و به جایی وابسته 
نیســتی، آزادی؛ ولی انجمنمان را هم تعطیل کردند و هنرکده را هم بستند. 
گفتم هنرکده را چرا می بندید؟ گفتند: همان دوســتان شاعرت اینجا جمع 

می شوند و همین حرف ها را آنجا هم می زنید!

با تو کار داریم...!
شــک ندارم کــه هنــوز »نهنگ 
آبی« و دردســرهایش را فراموش 
نکرده اید. اگــر نگرانی هایتان بابت 
آن بازی عجیــب و غریب فروکش 
کرده، متأسفانه باید خبر بدهم که 
دوباره هم ممکن اســت الزم باشد 
که نگران و هوشــیار شوید! این بار 

»مریم« قرار است، اسباب دلواپسی خانواده ها را فراهم کند. بازی جدیدی 
که می گویند در اســتان همدان یک نوجوان را وادار به خودکشــی کرده 
است. به  بخش  هایی از گفت وگوی یک کارشناس با خبرنگار »فارس« توجه 
کنید: »بازی »مریم« ســاخته عربستان سعودی است... این بازی داستان 
یک دختر 9 ساله جنگ زده به زبان عربی است... در واقع یک ویروس است 
و دسترســی های مختلفی را در گوشی کاربر در ابتدا درخواست می کند و 
تا زمانی که کاربر این اطالعات را وارد نکند، اجازه بازی به او داده نخواهد 
شــد... این بازی به گونه ای طراحی شده که به یکسری روبات ها دسترسی 
داشــته و چون جی. پی. اس گوشی کاربر روشن است موقعیت مکانی او را 
پیدا کرده در ساعتی مانند ۳ نیمه شب که نوجوان در خوابی آرام است به 
کاربر زنگ زده و حتی تصاویر وحشتناکی روی گوشی می افتد مانند همان 
چهره دختر بازی که از چشــمانش خــون می چکد... روبات پس از تماس 
به کاربر اعالم می کند »ما با تو کار داریم و...«! این ماجرا هر شــب همراه 
با ارسال تصاویر وحشتناک ادامه پیدا می کند... اگر گوشی را هم خاموش 
کنی بارها به شــما اخطار می دهد که کاربر خوبی نیســتی و حق نداری 

گوشی را خاموش کنی...«.

پرسه در دنیای مورچگان
رقیه توســلی: یک پیمانه چای 
خشک... سه پَر زعفران... یک قاشق 

گالب...دو عدد مورچه!
اشتباهی در نوشتن و خواندن پیش 
نیامده. وقتی خانه عزیزت، چشــم 
مورچه ها را بگیرد یعنی حکم صادر 
شده است. باید با هم زندگی کنید! 

از روزی که متوجه شــدیم داروها و کشــنده ها و چسب ها و دستگاه های 
دورکننده صوتی حشــرات برای بیرون انداختــن و جنگ با این حیواناِت 
ســمج بی فایده اســت و آن ها 20 درصد موجودات کره زمین را تشکیل 

می دهند، تسلیم شدیم.
تن دادیم به زندگی غیرمسالمت آمیز با لشکری هم شکل و قیافه که ازقضا 
بسیار پُرتوقع اند و آشپزخانه و نشیمن و خواب و بالکن سرشان نمی شود و 

کاًل همه جای خانه مان را دوست دارند.
دو عدد مورچه بی جثه را با عزت و احترام ُهل می دهم به بیرون از قوری 

و چای را َدم می کنم.
با تشــریف فرمایی آن ها سال هاست هر نوع بسته غذایی از کابینت ها محو 
شــده. کسانی که همخانگی با مور ها را تجربه کرده اند باخبرند که در ذات 

این سیاهان اشغالگر چه شبیخونی فوران می کند!
لشکر دیوانه همیشه بیدار خانه ام برخالف آنچه می گویند خیلی زحمتکش 
و کارگرنــد، کم پیش آمده بار بردوش از کنار هم رد بشــویم. انگار آن ها 

بیشتر از گزینه هواخوری و ولگردی استفاده می کنند!
مثل پلیس نامحسوس، پیگیر همان دو مورچه ای که رها کرده ام می شوم... 
نمی فهممشــان... حتی نمی دانم جزو کدام دسته از مورچه هایند: خرمن 
چین، باغبان، پرســه زن، بافنده، برگ بَر، آســیابان، سارق؟ راه می روند، 
می ایستند، مسیرشان را عوض می کنند... سرگردان تر از آنند که آمارشان 

را بگیرم.. انگار خودشان هم نمی دانند برنامه شان چیست؟
فقط مطمئنم که دوستشــان ندارم و دلم بشدت می خواهد یک روز صبح، 

چشم که باز می کنم بفهمم آن ها دسته جمعی ترکمان کرده اند.
اعتراف: البته جای شکرش باقی ست... نباید منقبض و پُرُغر شد... پیش 
خودم تصور می کنم اگر سال ها پیش به جای این قوم کوچولوی سیریش، 
لشــکر زنبورها در تقدیرمان نوشته می شد چه می کردیم...؟ آیا مؤسسه ای 

هست که زبان زنبورهای نیش دار را بشود آنجا آموخت؟

محمد تربت زاده: حتی اگر از دنبال کنند ه های پر و 
پا قرص شــبکه های اجتماعی هم نباشید، باز احتماالً 
در چنــد روز اخیر تصاویر جوان هایی که به وســیله 
نرم افــزاری به نام »FaceApp« چهره خودشــان را 
 »FaceApp« .پیر کرد ه اند، به چشمتان خورده است
بــا تمام ویژگی های جاسوســی و غیرجاسوســی که 
ر سانه های غربی به آن نسبت می دهند، پیش از اینکه 
برنامه ای برای جمع آوری اطالعات مردم یا جاسوسی 
کردن از آن ها باشــد، احتماالً یک »چالش« اســت. 
چالشی که درست مثل »ســطل آب یخ«، »مانکن«، 
»صورتی« و...، به لطف هشتگ  های مجازی، تبدیل به 
داغ ترین ســوژه این روزهای شبکه های اجتماعی دنیا 

شده است.

چالش پیری
نرم افزار روســی که خیلی ها آن را در همین چند روز 
گذشته شناخته اند البد به دلیل  قابلیت  های نه چندان 
دندانگیرش در گذشــته، دو ســال در گوشه »گوگل 
پلی« خاک می خــورده، اما چنــد روز پیش، پس از 
به روزرســانی کاماًل حرفه ای اش، میلیون ها مخاطب را 
در سرتاســر دنیا جذب کرد تا با بیش از 100 میلیون 
دانلود، تبدیل به دومین نرم افزار محبوب »گوگل پلی« 
شــود. کنجکاوی ذاتــی کاربران بــرای دیدن چهره 
احتمالی شــان در دوران کهنسالی و امکانات پیشرفته 
»FaceApp« موجــب شــد هشــتگ های مجازی 
چالش جدیدی را در  شــبکه های اجتماعی بسازند به 
نام »چالش پیری«. در میان این هشــتگ ها احتماالً 
 خبرگزاری ها و سایت های آمریکایی بودند که نخستین 
بار لقب »جاسوس«، »بدافزار« و »سارق اطالعات« را 
چسباندند پشت نام »FaceApp«. ماجرا حتی آن قدر 
باال گرفــت که »اف بی ای« هم اعــالم کرد در حال 
ورود به پرونده جاسوســی این نرم افــزار از کاربرانش 

شده است.

زیاد تعجب نکنید!
شاید زمانی که  ســایت  ها و خبرگزاری های ایرانی به 
نقل از رســانه های معروفی مثل »واشــنگتن پست« 
اخبــار جاسوســی »FaceApp« را منتشــر کردند، 
خیلی هایمان با جمله هایی مثل »حاال می خوان چیکار 
بکنن با اطالعات گوشــی من« و »مــن مگه چی تو 
گوشیم دارم« بی تفاوت از کنار این اخبار گذشتیم. اما 
بد نیست بدانید این نرم افزار به خصو صی  ترین قسمت 
تلفن همراه شــما یعنی »گالری« دسترسی نامحدود 
دارد و براســاس گفته خودش، همه تصاویر شــما را 
ذخیــره کرده و آن ها را در اختیــار هوش مصنوعی و 
شرکت  های زیر مجموعه اش قرار می دهد. عالوه بر این 
شما هنگام نصب برنامه، احتماالً بدون اینکه بدانید به 
شرکت توسعه دهنده این نرم افزار اجازه داد ه اید از صدا 
و تصویر شــما برای  برنامه های تبلیغاتی اش اســتفاده 
کند! پــس اگر یــک روز تصویرتــان را روی یکی از 
بیلبوردهای تبلیغاتی مسکو دیدید، زیاد تعجب نکنید! 

زندگی با جاسوس ها
اگر کمی واقع بینانه به ماجرا نگاه کنیم احتماالً حق با 
همان دســته ای است که عطای محافظت از اطالعات 
شخصی شــان را به لقایش بخشــیده و از خودشــان 
پرســیده اند »حاال می خوان چیکار بکنن با اطالعات 

گوشی من!«
براساس آمارهایی که سایت  های فناوری ارائه داده اند، 
خیلی هایمان حداقل یک نرم افزار جاســوس در تلفن 

همراهمان داریم.
 مثــاًل نرم افزار »فیس بوک« با رســوایی های متعدد 
در ارتبــاط با ســرقت اطالعات کاربرانــش، همچنان 
میلیون هــا کاربــر فعــال در دنیا دارد کــه بی خیاِل 
اطالعات شــخصِی احتماالً نه چندان با اهمیتشان، در 
این شبکه اجتماعی فعالیت می کنند. به همین خاطر 
خیلی ها می گویند با وجود صدها نرم افزار جاســوس 
روی تلفن هــای همــراه، نگرانی بابت ذخیره شــدن 
 »FaceApp« تصاویر گالری در ســرورهای نرم افزار

کمی غیر منطقی به نظر می رسد! 
نه اینکه منظورمان این باشــد اطالعات شخصی تان را 
بریزید روی دایره و بی خیال محافظت از آن ها شوید، 
اما با وجود صدها نرم افزار جاســوس، اگر می خواهید 
تمام و کمال از اطالعات شــخصی تان محافظت کنید 
احتمــاالً بایــد قید شــبکه های اجتماعــی و در کل 
تلفن هــای همراه هوشــمند را برای همیشــه بزنید، 
چون حتی اگر هیــچ نرم افزاری روی تلفن همراهتان 
نصب نکرده باشــید باز هم برخی از نرم افزارهایی که 
به صــورت پیش فرض روی تلفن همراه شــما نصب 
شــده اند، اطالعاتتان را ســرقت می کنند. اما اینکه با 
وجود رســوایی های متعدد نرم افزارهــای معروف در 
جاسوسی از مخاطبانشان، چرا رسانه ها ناگهان دست 
 ،»FaceApp« گذاشــته اند روی نــرم افزاِر روســی

احتماالً دالیل سیاسی دارد. 
علی علیــزاده درباره این ماجــرا در صفحه توییترش 
نوشته اســت: »روس ها با اپلیکیشــن سرگرم کننده 

»FaceApp« و با تحریــک کنجکاوی ذاتی کاربران 
توانستند اطالعات حساس ده ها میلیون شهروند غربی 
و جهانی را در اختیار بگیرند. قدرت نرم و کار اطالعاتی 
تمیز یعنی این. حاال واشــنگتن پست در صفحه اولش 
بــا »FaceApp«اطالعاتتان دســت  داده  »اخطار« 
دولت روســیه می افتد. مشــابه حرفی که ایران، چین 
و روســیه سال ها درباره اپلیکیشــن های آمریکا زدند 
و امثال واشنگتن پســت آن را توهم توطئه دشمنان 

آزادی خواندند«.

 وقت خودتان را نگیرید
 »FaceApp« اگر از  حاشیه های سیاسی و غیرسیاسی
بگذریــم، هیچ کس نمی تواند انکار کند این نرم افزار به 
لطف تبدیل شدنش به یک »چالش مجازی« در میان 
مردم دنیا محبوب شــد.  چالش  ها برخالف اسمشان، 
قرار نیســت کســی را به مبارزه بطلبنــد؛ بلکه مثل 
»کمپین«ها وظیفه ترغیــب مردم به انجام یک عمل 
خــاص را برعهــده دارند. تاریخچه شــکل گیری این 
چالش  هــا بر می گردد به »چالش ســطل آب یخ« که 
رسالتش جمع آوری کمک برای بیماران »ALS« بود. 
پس از آن، انواع و اقسام چالش های بعضاً بیهوده مثل 
»چالش مانکن« و »چالش بــاز کردن در بطری« در 
فضای مجازی باب شــد. ایــن چالش  ها حتی به مرور 
وارد فرهنگ ما ایر انی  ها هم شــدند. از موارد عجیب و 
غریبی مثل پیاده شدن از خودرو در حال حرکت بگیر 
تا مواردی مثل خرید دارو برای بیماران و اهدای پول 
به مؤ سســه های خیریه. این چا لش  ها آن قدر گسترده 
و متفاوتند که هیچ جوره نمی شــود یک قضاوت کلی 
درباره شان داشــت. به همین خاطر است که البد باید 
پیش از پیوســتن به آن  ها، کمــی پیش خودتان فکر 
کنید که این چالش قرار اســت گر ه ای از کار کســی 
بــاز کند یا صرفاً برای وقت گذرانی ســاخته شــده و 
می خواهد وقت و زندگی شــما را تلف و جیب عده ای 

را پُر کند؟

»FaceApp« همه چیز درباره نرم افزار جنجالی

الهی پیر نشوید!

مدال برنز بر گردن ملی پوش ایران

 تاریخ سازی عابدینی 
در شمشیربازی جهان
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آندرآ اســتراماچونی را پس از پایان اردوی هشــت روزه 
استقالل در ترکیه عمیقاً به آینده تیمش امیدوار دیدیم. 

استراماچونی چه از امکاناتی که در اختیارش قرار 
گرفت و چه از نحوه تمرینات بازیکنانش راضی 
بود. استراماچونی در جریان تحلیل های اخیر 
درباره ناامیدی به استقالل نیز قرار گرفته اما 
او جدایی حجم عظیمی از بازیکنان را دلیلی 
بــرای ناامیدی نمی داند. اســتراماچونی براین 

باور اســت که با جوان هایش می تواند خالق نتایج 
بزرگ باشــد. مصاحبه او را در بازگشت به تهران و 

با هماهنگی با حاجیلو انجام دادیم که در زیر تقدیم 
می شود.

در روزهایــی که شــما در اردوی ترکیه حضور 
به  نسبت  تحلیل هایشان  در  بســیاری  داشتید 

آینده استقالل چندان ابراز امیدواری نمی کردند. 
دلیلشــان هم جدایی بازیکنان بود. آیا شما هم با 

این منتقدان هم عقیده هستید؟

آن روزها

باور می کنید؟

روزمره نگاری

استراماچونی در گفت و گو با قدس:

 به همه مدعیان 
آماده باش می دهم
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حمـــیدرضاعرب: آنــدرآ 
اســتراماچونی را بعــد از پایان 
اردوی 8 روزه اســتقالل در 
ترکیه عمیقاً بــه آینده تیمش 
امیدوار دیدیم. اســتراماچونی 
چه از امکاناتی که در اختیارش 
قــرار گرفــت و چــه از نحوه 
تمرینــات بازیکنانــش راضی 
بود. اســتراماچونی در جریان 
تحلیل هــای اخیــر دربــاره 
ناامیدی به اســتقالل نیز قرار 
گرفتــه امــا او جدایی حجم 
عظیمی از بازیکنان را دلیلی 
بــرای ناامیــدی نمی دانــد. 
استراماچونی براین باور است 
که با جوان هایــش می تواند 
خالــق نتایج بزرگ باشــد. 
مصاحبه او را در بازگشــت 
به تهران و بــا هماهنگی با 
حاجیلو انجام دادیم که در زیر 

تقدیم می شود.

در روزهایی که شما در اردوی ترکیه حضور داشتید 
بسیاری در تحلیل هایشان نسبت به آینده استقالل 
چندان ابراز امیدواری نمی کردند. دلیلشــان هم 
جدایی بازیکنان بود. آیا شما هم با این منتقدان هم 

عقیده هستید؟
چرا باید جدایی 15،16 بازیکن باعث ناامیدی ما شوند؟ مگر 
این جوان ها استعداد و انگیزه ندارند؟ شما در تمرین های 
استقالل حضور نداشــتید اما من لحظه به لحظه با آن ها 
بودم. دیدم که چگونه تالش کردند و بــا چه انگیزه ای در 
تمرینات و بازی های تدارکاتی ما حاضر شــدند. من هیچ 
دلیلی بــرای ناامیدی ندارم و از منتقــدان هم می خواهم 

قدری صبر کنند و درباره تیم ما زود قضاوت نکنند.

آیا روزهای خوشی درانتظار استقالل خواهد بود؟ 
من این قول را می دهم که با قدرت وارد لیگ شویم. قطعاً 
روزهای خوشــی در انتظار ما خواهد بود و بــا انگیزه وارد 

لیگ می شویم.

بسیاری از این بازیکنانی که با شما در تمرینات بودند 
تجربه حضور در استقالل را ندارند.

همیشه تغییرات ســخت اســت اما بازیکنانی در اختیار 

گرفتیم کــه می توانند خودشــان را به حد یــک بازیکن 
استاندارد برای استقالل برسانند. 

ضمن اینکه قرار اســت چند بازیکن دیگر نیز در روزهای 
آینده به ما اضافه شوند. استقالل بسیار ایده آلی در انتظار 

هواداران خواهد بود.

این تغییرات درحالی در تیم شــما انجام شده که 
دیگر مدعیان شاکله اصلی تیم خود را حفظ کردند 

و تغییراتی حداقلی داشته اند.
من بــرای همه مدعیان احتــرام قائلم اما تمــام تمرکزم 
روی تیم خودم هســت. می  خواهم به شما بگویم که من و 
بازیکنان به همه مدعیان لیگ آماده باش می دهیم چون 
استقالل پر قدرت و با انگیزه ای وارد لیگ نوزدهم خواهد 

شد و شما بزودی این تیم را خواهید دید.

از برگزاری اردوی ترکیه راضی بودید؟
اردوی ترکیه فرصتی است تا در کنار هم بودن را یاد بگیریم. 
ما صبح و بعد ازظهر تمرین کردیم. بازی های تدارکاتی هم 
در دستور کارمان بود. من از شــرایط درون اردویی راضی 
بودم. بازیکنان تالش کردند اســتعدادهای خودشان را به 

من نشان دهند. 

از آن ها ممنونم که این روزهای ســخت و طاقت فرســا را 
تحمل کردند. تمرینات ما در تهران ادامه خواهد داشت و 
من بعد از سفر کوتاهی که به ایتالیا خواهم داشت به سرعت 
به اردو اضافه می شوم. کار باید طبق برنامه پیش برود. در 
ترکیه این طور بود. همکارانــم برنامه تمرینی را از مدت ها 
قبل طراحی کرده بودند. در ترکیه به آنچه می خواســتم 

رسیدم.

فکر نمی کنید جدایی برخــی بازیکنان با تجربه به 
شما لطمه بزند؟

دربــاره آنچه امــروز دارم حرف می زنم. بــه تک تک این 
بازیکنان امید بســته ام. بخصوص جوان هایی که دارند با 
انگیزه در کنار ما تمرین می کنند. اســتقالل شما را راضی 

خواهد کرد مطمئن باشید.

شایعات بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت استقالل 
روی کار شما تأثیری نداشت؟

هرگز. یکسری وظایف بر عهده باشــگاه است که ما نباید 
خودمان را درگیر آن ها بکنیــم. وظیفه ما تمرین و تمرین 
کردن است. خوشبختانه مشکل حل شده و ما تمرکزمان را 

روی برنامه های خودمان گذاشته ایم.

استراماچونی در گفت و گو با قدس:

بههمهمدعیانآمادهباشمیدهم ورزش: باشگاه استقالل رســماً اعالم کرد که فدراسیون 
جهانی فوتبال نامه ای برای پرداخت پرونده پروپئیچ به این 
باشگاه دریافت کرده اســت.در پی مذاکرات و رایزنی های 
باشگاه استقالل با فیفا و اعزام علی خطیر، نماینده باشگاه 
اســتقالل به مقر فیفا )زوریخ( و طبق وعده امیرحسین 
فتحی، مدیرعامل باشگاه اســتقالل در روزهای گذشته، 
سرانجام با تأیید نهایی فیفا، بدین وســیله پرونده طلب 
پروپئیچ مختومه و مبلغ مزبور توسط فیفا پرداخت خواهد 
شد .در همین رابطه عضو کمیته انضباطی فیفا هم اعالم کرد: 
طبق حکم اولیه، باشگاه از دو پنجره نقل و انتقاالتی محروم 
شد اما پس از مذاکره مسئوالن باشگاه با فیفا، ما راه حلی پیدا 
کردیم و بنابراین محرومیتی گریبانگیر این باشگاه نمی شود.

این موضوع از طریق ایمیل به باشگاه استقالل اطالع داده 
شد که طلب این بازیکن در چند روز آینده از طریق فیفا به 
صورت مستقیم به حساب او پرداخت می شود و این موضوع 
به اطالع فدراسیون فوتبال ایران هم خواهد رسید. بنابراین 

هیچ محرومیتی برای باشگاه استقالل در کار نخواهد بود.

فتحی: به نام استقالل به کام شهر خودرو شد
امیرحسین فتحی مدیرعامل استقالل درباره پرونده پروپئیچ 
گفت: مهندس تاج اشــاره کرد که نامه هــای متعددی را 
فدراسیون به فیفا اعالم کرد و گفتند که پرداخت این جریمه 
به پروپئیچ از محل اعتبارات ممکن نیست. من چند هفته 
پیش به آقای تاج گفتم که اجازه بدهند ما خودمان این را 
پیگیری کنیم.فتحی اضافه کرد: ایــن دریچه را باز کردن 
کار آسانی نبود اما موفق شــدیم این را انجام بدهیم. این 

کار برای شهرخودرو هم انجام شد در واقع 
به نام ما و به کام آن ها شــد. باشگاه شهر 
خودرو یک پرونده داشتند و گفتند این 
هم  حل می شــود. دیروز نامه باشگاه 
شهرخودرو هم به فدراسیون فوتبال 
رسید، امیدواریم این الگو و فتح بابی 
باشد چون اگر اراده ای باشد انجام 
خواهد پذیرفت. همان طور که 

آقای تاج گفتند ما می توانیم. 
امیدواریم پول فیفا هم آزاد 
شود چون این تحریم های 
ناعادالنه علیه کشــور و 

نظام هستند.

تاج: اســتقالل از فیفا 
پول نگرفت

تاج درباره مشــکل استقالل 
گفت: آقای خطیــر و فتحی 
گفتند که ما راهکارهایی داریم، 

آنجا باشگاه را ان جی او می دانند 
و فدراســیون را حاکمیت. باشگاه 

استقالل پول نگرفته، اما فیفا پذیرفته که 
استقالل اینجا طلب دارد و می تواند از اینجا 
هزینه کند. این کار را انجام می دهند و به هر 
حال نامه ای آمده و این خیلی خوب است تا 6 

امتیاز از این تیم کم نشود.

ورزش: شایان مصلح که بعد از دو فصل حضور در پرسپولیس، 
در پایان لیگ قرارداد خود را به مــدت دو فصل دیگر با نظر 
باشگاه تمدید کرد، در نهایت در فهرست مازاد قرار گرفت و 
اردوگاه سرخپوشان را در ترکیه ترک کرد.این بازیکن در الیو 
اینستاگرامش صحبت هایی مطرح کرد که حواشی زیادی در 
پی داشته است؛ مصلح مدعی شد شاید مجبور شود تصمیمی 
بگیرد که زیاد به مذاق هواداران پرسپولیس خوش نیاید و تیم 
آینده اش چندان مورد عالقه این هواداران نباشد و رقیب سنتی 
آن ها محسوب شود.این اظهارات باعث شد تا همه تصور کنند 
او به دنبال حضور در استقالل است، بخصوص اینکه این تیم در 
سمت چپ دفاعی خود امید نورافکن را از دست داده و با آرمین 

سهرابیان نیز قطع همکاری کرده است.

 بازی با مصدومیت
روزهای ســختی در این دو سال داشــتیم. قباًل می گفتیم با 
پنجره های بسته و بازیکن های خسته که االن باید بگیم با دل های 
شکســته! با آقای کالدرون که صحبت می کردم ایشان گفتند 
هیچ وقت نتوانستم از لحاظ فنی تو را ببینم. به هرحال در دیدار 
برابر السد همسترینگ من پارگی داشت آن هم به این دلیل بود 
که در ماه قبل از آن با مصدومیت برای پرسپولیس بازی کرده بودم 
و همین باعث شده بود تا در بازی السد همسترینگ من پاره شود. 

 
تمدید بدون ناز و عشوه 

اهل بازارگرمی هم نیســتم. قبل از تمدید با پرســپولیس 
پیشنهادات بسیار خوبی داشتم اما هم من و هم همه فوتبالی ها 
می دانستند که خیر و صالح من با پرســپولیس بودن بود و 
دوست داشتم در پرسپولیس بمانم. سه چهار بار با من تماس 
گرفتند اما من در سفرهای خارجی بودم پس از آن بدون ناز 
کردنی آمدم بدون چون و چرا قــراردادم را تمدید کردم این 
وظیفه من بود و البته خودم هم صالحم را در پرســپولیس 
می دیدم. من در فهرست آقای برانکو بودم که بمانم و من به 

ایشان احترام گذاشتم و رفتم قراردادم را تمدید کردم.

 اوج بی معرفتی 
در روزهای آینده هم با آقای عرب جلســه خواهم داشت اما 
نمی دانم سیاست باشگاه چه بود؟ در روز هم با ایشان صحبتی 

داشتم و از او گالیه کردم که روال ایشان اصالً روال درستی نبود. 
اینکه شما دائم به بازیکنی زنگ بزنید که بیا و تمدید کن و من 
بروم تمدید کنم و پس از آن در فهرست خروجی قرار بگیرم! 
فکر نمی کنم در هیچ جای دنیا این مسئله وجود داشته باشد. 
این اوج بی معرفتی و غیرحرفه ای بودن اســت. آقای عرب 
عذرخواهی کردند اما ما می دانیم در این جریان عذرخواهی 

چیزی را درست نمی کند.

پیشنهادات خوبی دارم
الحمدهلل همین االن هم پیشنهادات خوبی از تیم های خوب 
دارم. وضعیتم در روزهای پیش رو مشــخص می شود که در 
ایران و در خارج از ایران بازی خواهم کرد. اما حتماً باید به باشگاه 
بروم و برخی مسائل را مشخص کنم، شاید به خاطر قراردادم 
با پرسپولیسی ها، قرضی راهی تیم دیگری شوم و سال آینده 

برگردم. شاید هم رفتم که رفتم و هیچ وقت هم برنگردم. 

قرضی بروم و دوباره برگردم
بدون تعــارف می گویم که 

من دوســت دارم به 
پرسپولیس برگردم. 
دوست دارم یک سال 
به صورت قرضی به 
تیمی بــروم و بعد از 

یک سال دوباره به تیم 
باز گردم. تعارف ندارم من 

پرسپولیس را دوست دارم 
و دلم می خواهد برای این 

تیم به میدان بروم. 

ورزش: در ادامه مســابقات پارا وزنه  برداری قهرمانی جهان، دیروز 
رقابت های دسته 1۰۷+ کیلوگرم ایران برگزار شد که در آن، سیامند 

رحمان با مهار وزنه ۲65 کیلوگرمی، به عنوان قهرمانی دست یافت.
این پــارا وزنه  بردار ایــران در نخســتین حرکت خــود، وزنه ۲5۰ 
کیلوگرمی را باالی سر برد، ســپس در دومین حرکت موفق به مهار 

وزنه ۲65 کیلوگرمی شــد و برای ســومین و آخرین حرکت خود 
نیز مهار وزنه ۲8۰ کیلوگرمی را انتخاب کرد کــه البته از انجام آن 

انصراف داد.
قهرمانی ســیامند رحمان در این دوره از مسابقات قهرمانی جهان، 
ســومین قهرمانی وی در این رقابت ها به حســاب می آید. منصور 

پورمیرزایی دیگر نماینده ایران در وزن 1۰۷ + کیلوگرم مسابقات 
قهرمانی جهــان بود که عنــوان نایب قهرمانی این دســته 

را بدســت آورد. پورمیرزایی درنخســتین حرکت 
نتوانســت وزنه ۲۳6 کیلوگرمی را باالی ســر 

ببرد، اما در دومین حرکت، موفق به مهار 
آن شد. 

وی بــرای حرکت ســوم وزنــه ۲51 
کیلوگرمــی را درخواســت داد امــا 

نتوانست آن را باالی سر ببرد.

رفتار با ما اوج بی معرفتی بود

مصلح: شاید به اردوگاه رقیب سنتی بروم
ضد  حمله

غالمی استقاللی می شود
ورزش: عارف غالمی مدافع میانی تیم فوتبال فوالد خوزستان که در فصل 
گذشته برای این تیم بازی می کرد با استقاللی ها به توافقات نهایی رسیده 
است. این بازیکن با تأیید نهایی استراماچونی و امضای قرارداد بزودی پیراهن 

آبی ها را در رقابت های لیگ نوزدهم بر تن می کند.

ربیع خواه هم به تهران برگشت
ورزش: بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل بستری شدن فرزندش در 
بیمارستان با هماهنگی سرمربی، اردو را ترک کرد و عازم تهران خواهد شد. 
ربیع خواه بتازگی قراردادش را تمدید کرده و به نظر می رسد درفهرست 

نهایی باشگاه هم قراردارد.

طلب ۱۸۰ میلیون تومانی تیموریان دردسر جدید آبی ها
آندو: استقاللی ها بدقولی می کنند

ورزش: تیموریان، بخشی از مطالباتش را به این باشگاه بخشیده و بخش 
دیگری از آن را هم دریافت کرده بود. با این حال حدود 8۰ میلیون دیگر از 
مطالبات تیموریان باقی مانده بود که باشگاه استقالل به وی متعهد شده بود 
در صورت عدم پرداخت این مبلغ در موعد مقرر بخشی از طلب بخشیده آندو 
به حالت اولیه باز می گردد. از این رو تیموریان با شکایت از استقالل، خواستار 
پرداخت مطالبات خود است که به حدود دویست میلیون تبدیل شده است. 
تیموریان می گوید: باشگاه استقالل چند سال بدقولی کرده و مدام وعده 
می دهد. این بار مطابق توافق عمل می کنم و مثل ســال گذشته نیمی از 

طلبم را نمی بخشم.

استوکس به تراکتور غرامت می پردازد
ورزش: آنتونی استوکس مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال تراکتور چند روز 
گذشته با یک باشگاه ترکیه ای قرارداد امضا کرد و شنیده می شود او برای 
دریافت رضایت نامه اش حاضر به پرداخت غرامت به باشگاه تراکتور شده اما 
این باشگاه تبریزی هنوز پاسخی به درخواست این بازیکن نداده است. البته 
باشگاه تراکتور در نامه ای اخطار الزم را به باشگاه ترکیه ای داده است و بیان 
کرده که استوکس برای دریافت آی تی سی خود با مشکل مواجه می شود. 

رایان تفضلی به هال سیتی پیوست
ورزش: رایان تفضلی مدافع ۲۷ ساله ایرانی االصل پس از حضور آزمایشی در 
تمرینات و بازی های دوستانه هال سیتی، نظر گرانت مک کان سرمربی تیم را 
جلب کرد و به عضویت تیمی درآمد که به کارش در فصل گذشته رقابت های 
چمپیونشیپ، در رده سیزدهم پایان داد. تفضلی سابقه حضور در آکادمی 

ساوتهمپتون، کمبریج سیتی و مانسفیلد تاون را هم داشته است.

یادداشت شفاهی

منهای فوتبال

 درخواست ترامپ 
خالف آیین نامه فیفاست

هوشنگ نصیرزاده: مالقات رئیس جمهور آمریکا و فیفا توأم با دخالت 
ترامپ در امور فیفا بوده است. با توجه به اینکه رئیس جمهور آمریکا از 
رئیس فیفا خواسته که مطالبات فدراسیون فوتبال ایران را پرداخت نکند و 
هیچ عکس العملی از سوی این نهاد ورزشی تاکنون انجام نشده، باید گفت 
که رفتار رئیس جمهور آمریکا نقض آشکار ماده 4 اساس نامه فیفاست که 
فیفا را موظف می کند از هر گونه تبعیض نژادی و قومی و ملیتی پرهیز کند. 
در بند دو همین ماده نیز، فیفا مقید است در قبال کشورها بی طرف باقی 
بمانند.بر اساس یک قاعده، تمام ورزش ها رقابت  ملت هاست و از تعرض 
دولت ها مصون است. به همین دلیل، ماده 1۳ اساس  نامه فیفا می گوید 
که فدراسیون ها نباید توسط هیچ شخص حقیقی یا حقوقی تحت فشار 
قرار گیرد و دخالت آن ها نوعی نقض اساس  نامه فیفاست. این انتظار از 
فدراسیون جهانی وجود دارد که آن ها برای دفاع از حیثیت فیفا بیانیه ای 
در این رابطه صادر کند که اشخاص نمی توانند تصمیمات فیفا را مطابق 

شرایط خودشان درخواست کنند.
به نظر می رسد که فیفا مدت هاست که از حالت بی طرفی خارج شده و 
حتی آمریکایی ها که از میزبانی روسیه در جام جهانی فوتبال گله مند 
بودند، با اعزام نیروهای خود به هتل های زوریخ مقامات رسمی این نهاد 
را بازداشت کردند و نام آن را مبارزه با فساد در فیفا گذاشتند. در حالی که 
آن ها در نهایت از میزبانی روسیه عصبانی بودند. اکنون نیز اینفانتینو در این 
نهاد بین المللی ریاست می کند و نشان داده که رابطه خوبی با فدراسیون ها 
برقرار کرده است، نباید اجازه دهد برخالف اساس  نامه فیفا اشخاص ثالث 

در روند کار این نهاد دخات داشته باشند.

      صفحه 10

آگهی تغییرات شرکت منحله در حال تصفیه وارثان نور خراسان
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12341 و شناسه ملی 10380280311

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396,12,03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - ترازنامه و 
س��ود و زیان تصفیه س��ال مالی 1395 به تصویب رسید. 2 - سید حسن حسینی واعظ کد ملی 0791150267 و ابوالقاسم 
یوس��ف آبادی کد ملی 5739727650 و حس��ن ملک حسینی کد ملی 2268952894 به عنوان اعضای هیئت تصفیه برای 

مدت دوسال و نادر سلیمانی کد ملی 0701885394 به عنوان ناظر هیئت تصفیه برای مدت دوسال انتخاب گردیدند 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )536756(

/ع
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 آگهی تغییرات شرکت پرتو آزمون جوانه 
خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

57424 و شناسه ملی 14005648344
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1397,05,25 تصمیم��ات ذیل 
اتخاذ ش��د : - روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جهت 
درج آگه��ی های ش��رکت تعیین ش��د. -آقای رضا 
درب��ارز ب��ه ش��ماره مل��ی 0934996857 بعن��وان 
بازرس اصلی و آقای احس��ان قبادی به شماره ملی 
0933783809 به سمت بازرس علی البدل شرکت 
برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. -صورتهای 
مالی س��ال مالی منتهی ب��ه 96,12,29 مورد تصویب 

قرارگرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

اداره ثبت ش��رکت ها و موسس��ات غیرتجاری مش��هد 
)536778(
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 آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات 
مدیریت آگاهان تراز توس موسسه غیر 

تجاری به شماره ثبت 853 و شناسه ملی 
10380099628

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1397,12,09 و نامه ش��ماره 
97,220109 مورخ 1397,12,20 جامعه حسابداران 
تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : 1 -آقایان حس��ن 
حس��ین  و   0919487734 بیلن��دی  س��عیدی 
محمدجان��ی 0935303812 ب��ه عن��وان اعضای 
جدید هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب 
ش��دند 2-روزنام��ه قدس ب��ه عن��وان روزنامه 

کثیراالنتشار و اعالنات تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)536780(
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 آگهی تغییرات شرکت آبشار بسپار فرا اندیش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 43827 و شناسه ملی 10380598745
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1397,03,01 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - آقای نعمت اله صوتی به ش��ماره ملی 
5229759755 ب��ه عنوان بازرس اصلی ، آقای علی صوتی به ش��ماره مل��ی 0945954832 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 
یکس��ال مال��ی انتخاب گردیدن��د. - اعضاء هیئت مدیره به ق��رار ذیل انتخاب گردیدند: -آقای محس��ن فردین نیا به ش��ماره ملی 
0939812762 ,آقای علیرضا کفاش مقدم رش��خوار به ش��ماره ملی 0938986031و آقای علی هوشزاد به شماره ملی 0939740915 
به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتش��ار 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 )536782(
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آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت 
آگاهان تراز توس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 

853 و شناسه ملی 10380099628
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1397,12,12 و نامه شماره 98,221911 مورخ 
1398,1,27 جامعه حس��ابداران ایران تصمیمات 
ذیل اتخ��اذ ش��د : 1 - آقای هاش��م خواجه کرم 
الدی��ن دریاف��ت کلیه س��هم الش��رکه خ��ود به 
مبل��غ 7425000 ری��ال از صندوق موسس��ه، از 
شرکت خارج گردیدو س��رمایه موسسه از مبلغ 
15,000,000 ریال به مبلغ7575,000 ریال تغییر 
یافت. 2- ماده 12 و ماده 17و ماده 19و ماده29به 

شرح صورتجلسه تغییر یافت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)536783(
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آگهی تغییرات شرکت آبشار بسپار فرا اندیش 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 43827 و شناسه ملی 10380598745

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,03,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-آقای علیرضا کفاش مقدم رشخوار به شماره 
ملی093986031 به سمت رئیس هیئت مدیره � آقای علی هوشزاد به شماره ملی 0939740915به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
� آقای محسن فردین نیا به شمارملی 0939812762.به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت 2سال انتخاب شدند. کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاءثابت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.همچنین 

قراردادهای تجاری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )536784(
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آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس
 موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 853 و شناسه ملی 10380099628

 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,12,09 ونامه شماره 98,221911 مورخ 1398,01,27 جامعه حسابداران رسمی ایران 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 -آقای حس��ن سعیدی بیلندی 0919487734 به سمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل و آقای حسین 
محمدجانی 0935303812 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو س��ال تعیین ش��دند 2- کلیه اسناد تعهدآور و چکها و 
س��فته ها و بروات با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره مش��ترکا ممهور به مهر موسس��ه دارای اعتبار 

است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )536785(
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 آگهی تغییرات شرکت سارینا سرام گناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1263 و شناسه ملی 14003636708
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1398,04,02 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : اقای علی بهادری به ش��ماره 
ملی0870863444 و خانم فاطمه بهادری به ش��ماره ملی 0925223514 و اقای محمد رضا گلس��تان به ش��ماره ملی 0941067033 
بس��مت اعض��ا هیئت مدیره برای م��دت باقیمانده مدت تصدی م��ورخ 1399,12,25 انتخ��اب گردیدند. - خانم زهرا خلخالی اس��تاد 
به ش��ماره ملی0939667002 به س��مت بازرس اصلی و خانم هنگامه نوروزی نوگورابی بش��ماره ملی0923197214به سمت بازرس                 

علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )536820(
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آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه 
پ�گاه گناباد ش�رکت س�هامی خاص 
به ش�ماره ثبت 1027 و شناسه ملی 

10380329021
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 
1398,03,01 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : نش��انی 
مرک��ز اصل��ی ش��رکت از مح��ل قبل��ی ب��ه آدرس 
استان خراس��ان رضوی ، شهرستان گناباد ، بخش 
کاخ��ک ، دهس��تان کاخ��ک ، آبادی ناحی��ه صنعتی 
کاخک، کوچه ش��رکت ش��یر ، پالک 0 ، طبقه همکف 
کدپستی 9696189311 تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )534656(
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 آگهی تغییرات شرکت مسکن سازان هشتم 
طرح و توسعه خراسان شرکت سهامی 

خاص به شماره ثبت 40514 و شناسه ملی 
 10380563124

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1397,07,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

1 -موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و 
ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح شد: بازرسی 
ایمنی و نگهداری تاسیس��ات س��اختمان پس از 
اخ��ذ مجوزه��ای الزم و ثب��ت موض��وع فعالی��ت 
مذک��ور به منزل��ه اخذ و ص��دور پروانه فعالیت 

نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )534719(
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 آگهی تغییرات شرکت فوالد سازه سید عادل 
توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
62381 و شناسه ملی 14007021890

 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 
1398,03,19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه 
تعهدی ش��رکت مذکور طی گواهی بانکی شماره 
222م��ورخ1398,03,18 بان��ک ملت ش��عبه کوی 
امی��ر المومنی��ن پرداخ��ت گردی��د و م��اده 5 
اساسنامه شرکت به ش��رح ذیل اصالح گردید : 
سرمایه ش��رکت مبلغ 1000000000 ریال منقسم 
به 10000 س��هم 100000ریالی بانام می باش��د که 

تمامًا پرداخت گردیده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)534712(
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آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات فالت انرژی جم
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 57557 و شناسه ملی 14004050580

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,04,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : لیلی مستغیثی نامقی به شماره ملی 0639403328 
به س��مت مدیر عامل و عضوهیئت مدیره عنایت تقوی به ش��ماره ملی 0937792799 به س��مت رییس هیئت مدیره مریم کریمیان 
به شماره ملی 4869862271 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )534711(
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      صفحه 11

 آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران دوغارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 34138 و شناسه ملی 10380493398 
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,02,28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-صورتهای مالی منتهی به 97,12,29 به تصویب 
مجمع رس��ید 2-روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب ش��د . 3-موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب 
ماندگار به شناس��ه ملی 14004773042 به عنوان بازرس اصلی و آقای س��عید اسدی به ش��ماره ملی 0942366611 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند 4- شرکت توسعه و عمران وحدت تایباد به شماره شناسه10840117786 - شرکت تعاونی مرزنشینان 
طلوع فجر تایباد به شماره شناسه 10380067257 - شرکت مجتمع انبارهای پایبار به شماره شناسه10380421696 - شرکت خدماتی نیکوکاران 
مبتکر طوس به ش��ماره شناس��ه 10380465888 - ش��رکت توس��عه س��رمایه گذاری صادرات معدن صنایع معدنی لیان کاوان کانیها به شماره 

شناسه 10380501581 برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین شدند .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )536771(
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آگهی تغییرات شرکت منحله در حال تصفیه وارثان نور خراسان
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12341 و شناسه ملی 10380280311

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت تصفیه مورخ 1396,12,04 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - سمت اعضای هیئت تصفیه به قرار ذیل تعیین گردید: 
آقای س��ید حس��ن حسینی واعظ کد ملی0791150267 به سمت رئیس هیئت تصفیه و آقای حس��ن ملک حسینی کد ملی 2268952894 به سمت 
عضو هیئت تصفیه و آقای ابوالقاس��م یوس��ف آبادی کد ملی 5739727650 به س��مت مدیر هیئت تصفیه ش��رکت برای مدت دوس��ال تعیین 
گردیدند 2 - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی وچک و سفته با هر سه نفر عضو مدیران همراه با مهر شرکت معتبر خواهد 

بود و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیر تصفیه یا یکی از اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )536774(
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آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس
 موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 853 و شناسه ملی 10380099628

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,12,13 و نامه شماره 98,221909 مورخ 1398,01,27 جامعه حسابداران 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - آقای حس��ن س��عیدی بیلندی با واریز نقدی 6075000 ریال سهم الشرکه خود را از مبلغ 7425000 
ریال به 13500000 ریال و آقای حس��ین محمدجانی با واریز نقدی 1350000 ریال به صندوق موسس��ه سهم الشرکه خود را از مبلغ 
150000ریال به مبلغ 1500000ریال افزایش دادند.درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 7575000ریال به مبلغ 15000000 ریال تغییر 

یافت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )536790(
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آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات فالت انرژی جم شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 57557 و شناسه ملی 14004050580

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,04,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - صورتهای مالی منتهی به 1397,12,29 
به تصویب رس��ید. عنایت تقوی به ش��ماره ملی 0937792799 و لیلی مستغیثی نامقی به شماره ملی 0639403328 و مریم کریمیان به 
شماره ملی 4869862271 به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. زینب شافعی به شماره ملی 09222098115 
ب��ه س��مت ب��ازرس اصلی و الهه ظفری خرواج به ش��ماره ملی 0934568391 به س��مت ب��ازرس علی البدل برای مدت یک س��ال انتخاب 

شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )534668(
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آگهی تغییرات شرکت باغداران و کشاورزان گلستان دشت ارغوان شرکت تعاونی
 به شماره ثبت 62002 و شناسه ملی 14006919097

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1397,04,29 و نامه ش��ماره 120007 م��ورخ 97,6,8 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مش��هد 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : اقای ماش��اا     هلل یاس��ائی به عنوان عضو هییت مدیره و مدیر عامل باکدملی 0940409712 برای مدت باقیمانده 
تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 99,4,27 انتخاب شد. کلیه قراردادها واسناد رسمی تعهد اوربانکی ازقبیل چک سفته برات وااوراق بهادار 
باامضا ثابت مدیرعامل اقای ماشاا     هلل یاسائی به اتفاق اقای جواد تقی زاده به عنوان رییس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضا آقای 
علی محرر تربتی نایب رئیس هیئت مدیره مهر شرکت دارای اعتبار است نامه های عادی واداری باامضا مدیرعامل اقای ماشاا     هلل یاسائی 

ومهر شرکت معتبر است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )534365(
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آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل داخلی کاالی رباط سفید شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 9354 و شناسه ملی 10380251055

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,11,15 و برابر نامه شماره97,4579مورخ 97,11,21 انجمن صنفی 
شرکتها و موسسات و شرکتهای حمل و نقل داخلی کاالی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم زهرا نجار نیکو به کدملی 0936801621 و 
خانم مریم دشتبان به کدملی 0931523680 وخانم ملیحه دشتبان به کدملی 0945349556 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو 
سال تعیین شدند - آقای اکبر عبدالهی بازه حور به کد ملی 6439493711 و خانم بی بی فاطمه حاجی میرزائی به کد ملی 0942318358 

به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )534345(

آگهی تغییرات شرکت تالشگران صنعت و دانش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 31211 و شناسه ملی 10380464357
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 1398,04,05 تصمیمات ذی��ل اتخاذ ش��د : آقای محمدهادی ش��اه بیگ��ی ش ملی 
3673435876 به س��مت رئیس هیئت مدیره آقای عبدالحکیم س��لیمی اتانی ش ملی 0381825371 به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره آقای حامد اصغر زاده ها ش ملی 0942028449 به س��مت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای عماد الدین عظیمی ش ملی 
0384282458 به س��مت عضو هیئت مدیره خانم مریم ش��اه بیکی ش ملی 0945256884 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 
دو سال انتخاب شدند0 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )534698(
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 آگهی تغییرات شرکت فوالد سازه سید عادل توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 62381 و شناسه ملی 14007021890
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,03,23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - بنا بر تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی 
ف��وق العاده مورخ 98,3,22 و با توجه به اظهار نامه تنظیمی و س��ند حس��ابداری صادره مبنی بر تصفی��ه مطالبات و انتقال مطالبات 
مذکور به حساب سرمایه شرکت هیئت مدیره شرکت،افزایش سرمایه راعملی دانسته ،در نتیجه مبلغ 4000000000 ریال از حساب 
بدهی ش��رکت کسر و به حس��اب سرمایه منظور گردیده است و ماده 5 اساسنامه به شرح زیراصالح گردید ماده 5: سرمایه شرکت 

مبلغ5000000000 ریال منقسم به 50000 سهم 100000ریالی با نام می باشد که تمامًا پرداخت گردیده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )534707(
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نامه فیفا چگونه داستان استقالل و پروپئیچ را پایان داد؟

پایان شیرین برای پرونده ای تلخ

هت تریک رحمان در قهرمانی جهان
ورزش: در ادامه رقابت های سابر انفرادی قهرمانی 
جهان، مجتبــی عابدینی توانســت تــا مرحله 
نیمه  نهایی پیش برود و کســب مدال برنز را برای 

خود قطعی کرد.

عابدینی با تاریخ  سازی خود نخستین مدال شمشیربازی قهرمانی جهان را 
برای ایران کسب کرده است. پیش از این پاکدامن و فتوحی در مرحله یک 
سی و دوم و محمد رهبری در مرحله یک شــانزدهم از دور مسابقات کنار 
رفته بودند.عملکرد تاریخی کاپیتان تیم ملی شمشیربازی ایران در مسابقات 

قهرمانی جهان، منجر به صعود 14 پله ای و قــرار گرفتن وی در رده دهم 
جهان شد.عابدینی با این صعود تاریخی، در رده دهم برترین شمشیربازان 
اسلحه سابر جهان قرار گرفته اســت. مدال برنز مجتبی عابدینی نخستین 
مدال تاریخ شمشیربازی ایران در ســطح جهانی است. وی برای دستیابی 
به این مدال، بعد از کســب پنج برد در جدول مقدماتی و صعود مستقیم به 
جدول 64 نفره، به ترتیب نمایندگانی از ژاپن، تونس، روسیه و آلمان را پشت 
سر گذاشت و در آخرین دیدار نیز مقابل آندراس زاتماری قهرمان جهان از 

کشور مجارستان متحمل شکست شد.

مدال برنز بر گردن ملی پوش ایران

تاریخ سازی عابدینی در شمشیربازی جهان

ایران قهرمان پاراتکواندو آسیا شد
ورزش: پنجمین دوره رقابت هــای قهرمانی آســیا پاراتکواندو روز 
پنجشنبه ۲۷ تیر ماه با حضور 14۹ ورزشکار به میزبانی شهر امان در 
کشور اردن برگزار شد و ملی پوشان ایران با حریفان خود به رقابت 
پرداختند.تیم  ملی تکواندو کشــورمان با کسب چهار مدال طال 
)صادقیان پور، شــعبانی، پوررهنما، عزیزی(، دو نقره )نریمانی و 
بهرامی آذر( و ۳4 امتیاز توانست مقتدرانه عنوان قهرمانی این دوره از 
رقابت ها را به نام خود ثبت نماید تا پنجمین کاپ قهرمانی قاره کهن در 
انحصار پاراتکواندوکاران ایرانی باقی بماند.ترکیه با دو مدال طال، یک 
برنز و 15 امتیاز نایب قهرمانی شد و قزاقستان با یک مدال طال، دو نقره، 

یک برنز و 14 امتیاز عنوان سومی را کسب کرد. 

ورزش: یورگن کلوپ ســرمربی لیورپول به هواداران این تیم 
اعالم کرد که انتظار پنجره نقل و انتقاالتی شــلوغی نداشــته 

باشند.
قرمزهای بندر لیورپول در چند فصل اخیر بازیکنان بزرگ و 
تأثیرگذاری همچون ویرجیل فن دایک، فابینیو و آلیسون را 

به آنفیلد آوردند. با این حال یورگن کلوپ اذعان داشت که 
آن ها پنجره نقل و انتقاالتی بی سر و صدایی خواهند داشت.

کلوپ در گفت و گویی با وبســایت باشــگاه لیورپول گفت: ما 
آرامش خود را در این قضیه حفظ کرده ایم. 

همان طور که قباًل نیز گفته ام، تابستان شلوغی نخواهیم داشت. 

مردم می گویند که امســال نیز ۲۰۰ الــی ۳۰۰ میلیون دیگر 
خرج کنید، اما در حال حاضر دو باشگاه رئال مادرید و بارسلونا 

می توانند چنین کاری بکنند. 
البته پاری سن ژرمن و منچسترســیتی نیز هرساله این کار را 

انجام می دهند.

ورزش: بارسلونا با ۹۰ میلیون پوند به عالوه انتقال دو بازیکن به 
پاری سن ژرمن، خواستار جذب نیمار شده است.اسکای آلمان 
مدعی شده است بارسلونا پیشنهاد تازه ای برای جذب نیمار ارائه 
کرده است؛ ۹۰ میلیون پوند + دو بازیکن. طبق ادعای این رسانه 
بارسلونا فهرستی شامل 6 بازیکن را به پاری سن ژرمن پیشنهاد داده 

که باشگاه پاریسی از این فهرست، دو نفر را انتخاب کند.اسامی این 
فهرست مشخص نیست، ولی گفته می شود افرادی مثل کوتینیو، 
راکیتیچ، دمبله و مالکوم احتماالً در آن حضور دارند. گفته می شود 
که تیم پاریســی برای فروش نیمار بیــش از ۲۰۰ میلیون پوند 
می خواهد.نیمار در سال ۲۰1۷ با مبلغ ۲۲۲ میلیون یورو راهی 

پاری سن ژرمن شد، اما بعد از دو فصل نه چندان خوب در پاریس، 
حاال به فکر بازگشت به بارسلون اســت و این موضوع را به اطالع 
سران باشگاه رسانده اســت. پاری سن ژرمن نیز راضی به فروش 
ستاره برزیلی خود است، اما به شرط قیمت مناسب. مشخص نیست 
واکنش این تیم فرانسوی به پیشنهاد اخیر بارسلونا چه خواهد بود.

پیشنهاد بارسلونا برای خرید نیمار؛ 90 میلیون پوند + دو بازیکنکلوپ: نمی توانیم مثل سیتی و پاری سن ژرمن 300 میلیون خرج کنیم
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فرهنگ و هنر

پيشنهاد امروز

 داستانى در جغرافياى شمال ايران
خديجه  هنــر/  و  فرهنگ 
گروه  بــراى  بتازگى  زمانيان: 
سنى نوجوان كتابى منتشر شده 
چوپاچو  «چوپاچــو».  عنوان  با 
داســتان بلندى است كه در آن 
تخيل و واقعيت در هم آميخته 

شده است. شخصيت هاى اصلى كتاب دو نوجوان هستند. اين دو نوجوان 
شــب ها مردى را مى بينند كه باالتر از درخت هاى آبادى روى آســمان 
راه مــى رود، در ابتدا هيچ كدام از اهالى روســتا گفته هاى دو نوجوان را 
باور نمى كنند اما اتفاقات داســتان به گونه اى پيش مى رود كه شرايط را 
تغيير مى دهد... . شاهين رهنما، نويسنده اين كتاب  تالش كرده با تمركز 
بر روســتا وقايع اين رمان را براى نوجوانان شرح دهد. اين نويسنده كه 
زاده املش از توابع گيالن اســت، در داستان هايش از شرايط زيستى و 
زادگاهش بهره زيادى برده و معموالً جغرافياى داستان هايش در شمال و 
گيالن مى گذرد. البته به گفته نويسنده چوپاچو، در اين كتاب اگرچه به 
محيط روستايى پرداخته شده اما اين اثر غافل از المان هاى شهرى نبوده 
و تالش شده جذابيت هاى روستا براى مخاطب شهرى نمايش داده شود. 
رهنما در خصوص بومى نويســى كتاب هايش كه به يك ويژگى تبديل 
شده است، مى گويد: بخشى از توجه من به بوم و روستا به دليل زندگى 
من در اين محيط اســت و به همين دليل تجارب كودكى ام را راحت تر 
مى توانم منتقل كنم، چون اعتقاد دارم داستان بهتر است از تجربيات خود 
نويسنده باشد چون بهتر مى تواند زواياى مختلف را بنويسد. براى من هم 

همين اتفاق افتاده است. 
به باور نويســنده «چارلى» موضوع داستان چوپاچو اگرچه در روستا رخ 
مى دهد اما به دليل طرح مسائل انسانى مثل شهادت، عشق و اعتياد قابل 

تعميم به همه جامعه و كشور است و حتى زبان بين المللى دارد.
نوجوانان اين كتاب متعلق به خانواده هاى شــهيد و ايثارگر هستند و با 
توجه به اين انتخاب مسائلى مربوط به فرهنگ شهيد و شهادت در اين 

اثر مطرح شده است.
شاهين رهنما معلم است و تا به حال بيش از 40 اثر در حوزه بزرگسال 
و كودك و نوجوان نوشــته و منتشر كرده است. خودش مى گويد: شغل 
من ايجاب كرده است با نوجوانان مرتبط باشم و نياز هاى روحى و جسمى 
آن ها را بشناســم و بســيارى از دغدغه هاى ذهنى شان را در كتاب هايم 

منعكس كنم.
چوپاچو يكى از آثارى اســت كه در آن به دغدغه هاى ذهنى و مســائل 
نوجوانان پرداخته شــده اســت. نويســنده درباره عنوان كتاب و كلمه 

«چوپاچو» توضيحى نداد تا داستان كتاب لو نرود.

 فرهنــگ و هنر/فاطمه عامــل نيك  در 
ميان توليدهاى ســاالنه سينماى ايران، هميشه 
تعدادى از فيلم ها عنوان توليد مشترك را يدك 
مى كشند، به اين معنا كه در بخش تهيه كنندگى 
و ســرمايه گذارى، اين فيلم يك شريك خارجى 
داشــته است. به اعتقاد بســيارى، با تعريفى كه 
از مشخصات توليد مشــترك وجود دارد، به اين 
نتيجه مى رسيم كه در كشور ما تاكنون هيچ فيلم 
توليد مشتركى به موفقيت نرسيده است. برخى 
موفقيت را رسيدن به صرفه اقتصادى مى دانند و 
برخى معتقدند توليد مشترك زمانى شكل واقعى 
به خود مى گيرد كه موجب مطرح شدن سينماى 
ايران در بازارهاى جهانى شــود. موسوى، يكى از 
تهيه كننده هاى ســينما و تلويزيون معتقد است 
براى موفقيت در حوزه توليد مشــترك، نيازمند 
نگاه دقيق و حساب شــده هســتيم و با تعارف 
نمى شود وارد اين كار شد و اين خصوصيت بخش 

خصوصى است. 

 بايد به صرفه اقتصادى بينديشيم
موســوى،  غالمرضــا 
ســينماى  تهيه كننده 
خصــوص  در  ايــران 
مناســب  بســترهاى 
مشــترك  توليدهــاى 
كشورمان  در  سينمايى 

مى گويد: كشــور ما به دليل داشتن لوكيشن و 
فضايى كه براى فيلم بردارى دارد، از يك ويژگى 
منحصــر به فرد برخوردار اســت. ما چهار فصل 
مختلف را در همه سال در كشورمان داريم؛ يعنى 
ما هميشه جنوب را داريم كه تابستان است و به 
طور مثال منطقه اردبيل را داريم كه در بيشــتر 
سال سرد و زمســتانى است و همچنين حال و 
هواى بهار را در قسمت هاى مختلفى از كشورمان 
مى توانيم تجربه كنيم. اين ويژگى، كشور ما را به 
مكانى مطلوب براى ســاخت فيلم  تبديل كرده 
اســت. در كنار اين، ظرفيت هــاى ديگرى مانند 
ارزان بودن كار در كشور ما به نسبت كشورهاى 
اروپايــى وجود دارد، اما پيش از برشــمردن اين 
امتيازها بايد به صرفه اقتصادى توليدهاى مشترك 
براى خودمان بينديشيم. به همين دليل پيش از 
ورود به اين حوزه، نگاه نخستمان بايد معطوف به 
برگشت سرمايه باشد؛ يعنى زمانى كه مى خواهيم 
وارد طرح مشتركى شويم بايد ببينيم كه در اين 
طرح چه مقدار ســرمايه مى گذاريم و چه ميزان 
سرمايه ما باز خواهد گشت. پس از آن بايد ببينيم 
كه اين اتفاق چه خاصيتى براى ما و چه خاصيتى 

براى طرف مقابل دارد. 
وى با اشــاره به اينكه يكــى از راهكارهاى ورود 

ســينماى ايــران به دنيــا عالوه بــر حضور در 
جشــنواره هاى بين المللــى، رســيدن به توليد 
مشترك است، مى گويد: درست است كه يكى از 
فوايد توليد مشترك براى سينماى ايران ورود به 
بازارهاى تازه است، اما تا امروز چه پيش از انقالب 
چه در حال حاضر عمالً طرحى نداشــته ايم كه 
بتوانيم به عنوان يك نمونه موفق از آن نام ببريم. 
درست است كه مثالً آن زمان رفته ايم در ايتاليا 
يك فيلم ســاخته ايم اما در عمل آورده اى براى 
ســينماى ما نداشته است، چون با پول خودمان 
در اين كشور فيلم ساخته ايم، بعد فقط در كشور 
خودمان يا نهايت چند سينماى فكسنى در خارج 
از كشــور روى پرده رفته اســت. به همين دليل 

مى گويم كه آورده اى براى ما نداشته است. 
موســوى يكى از بهترين راه هاى توليد مشترك 
براى طرف ايرانى را ساخت فيلم در كشور خودمان 
مى داند و درباره موانعى كه بر سر راه جذب سرمايه 
از طريق توليد مشترك در كشورمان وجود دارد، 
مى گويد: زمانى توليد مشترك به نفع ما خواهد 
بود كه مثالً كشــورهاى ديگر به كشور ما آمده و 
در ايران فيلمى را توليد كنند، اما اين موضوع به 
خاطر شــرايط ما مقدور نيست؛ چون سازندگان 
اين آثار نمى توانند شرايطى را كه بايد بر فيلم هاى 
ما حاكم باشــند بپذيرند؛ كه ســاده ترين آن ها 
حجاب اســت كه بحق است و بعد هم خشونت! 

طبيعتاً دست فيلمســازهايى كه مى خواهند در 
كشور ما كار كنند، بسته است و رفتن ما به اين 

كشورها هم كه سودى ندارد.

 با تعار نمى توان وارد كار شد
موسوى بيشتر توليدهاى مشتركى را كه در اين 
ســال ها انجام شده است شبه توليد مى نامد و در 
اين باره بيان مى كند: به اعتقاد من بيشــتر اين 
توليدها، شبه توليد هستند. شايد استثناهايى هم 
وجود داشته باشند اما طبيعتاً كارهاى مشترك ما 
با كشورهايى مانند پاكستان يا تركيه هم آورده اى 
از نظر سرمايه يا كيفيت براى سينماى ما نخواهند 

داشت. 

وى درباره شــرايط رســيدن به نتيجه مطلوب 
در اين حوزه مى گويد: اين اتفاق بايد براســاس 
نگاهى بسيار دقيق باشــد و تعارفى نباشد. اين 
نگاه را بيشــتر مى تواند بخش خصوصى به كار 
داشته باشد. بخش خصوصى زمانى وارد مى شود 
كه كار را از نظــر اقتصادى به صرفه بداند، يعنى 
بخش خصوصى با تعارف نمى تواند وارد كار شود 
و زمانى مى توان با اطمينان وارد شد كه با حساب 
دودوتا چهارتا بداند دســت كم اصل سرمايه اش 
بازخواهدگشت. در كار دولتى ديگر اين صحبت ها 
نيست چون سفارش گيرنده مى داند در نهايت يك 
دو ريالى ته جيبش باقى خواهد ماند و به همين 
خاطر برايش اهميت ندارد كه سرنوشت كار چه 
خواهد شد و آيا اين ارتباط بدرستى شكل خواهد 
گرفت يا نه؛ آيا بازارى براى فيلم به وجود خواهد 
آمد يانه؟ به همين دليل اين كارها به اين شكل تا 
به حال جواب نداده و در آينده هم جواب نخواهد 

داد. 

 اگر مى خواهيم كارى انجام شود بايد 
بخش خصوصى وارد شود

سيدامير پروين حســينى، تهيه كننده سينما و 
تلويزيون در خصــوص ورود بخش خصوصى به 
توليد مشــترك ســينمايى عنوان مى كند: اگر 
مى خواهيم كارى انجام شود، بايد بخش خصوصى 

وارد شــود، مگر دولت در زمينه فيلم سازى تا به 
حال كارى انجام داده اســت؟ اگر كارى صورت 
گرفته، بخش خصوصى آن را شــكل داده است. 
دولت در اين زمينه تنها بايد مسيرها را هموار كند 

و چوب الى چرخ بخش خصوصى نگذارد. 
حسينى كه داراى تجربه 
ســاخت فيلم هايى است 
كه كاركــردى منطقه اى 
دارند، با اشاره به ضرورت 
زيرســاخت ها  اصــالح 
براى رســيدن به نتيجه 

مطلوب در توليد مشترك مى گويد: مشكل در اين 
است كه ما زيرساخت هايمان آماده نيست. بايد ابتدا 
زيرســاخت هايمان آماده شود. به طور مثال كمبود 
سينماهايمان را جبران كنيم. اگر فيلم ها امكان اكران 
مطلوب را داشته باشند و چرخ سينما بچرخد آنگاه 

مى شود در مورد ورود به اين حوزه ها هم فكر كرد. 
به اعتقاد تهيه كننده فيلم «خجالت نكش» توليدات 
مشترك كه بيش از اين هم در سينماى ما آزموده 
شــده اند، در حركت سينماى ما به سمت صنعتى 
شدن مؤثر هســتند و در اين باره توضيح مى دهد: 
توليدات مشترك هم از نظر تكنيكى براى سينماى 
مــا مؤثرند و هم از نظر بازاريابى و ورود ســينماى 
ما به بازارهاى جديد در حركت ســينماى ايران به 
سمت صنعتى شدن مطلوب خواهند بود. وى توليد 
مشترك با كشورهاى كوچك آسيايى را هم مطلوب 
مى دانــد و مى گويد: هر تجربه اى مى تواند در حد و 
اندازه خودش مؤثر باشد. درست است كه در كارى 
كمتر و در كارى ديگر بيشتر موفقيت بدست خواهد 
آمد اما به اين بهانه نبايد دست روى دست گذاشت و 
كارى نكرد. اين تجربه ها هرچند كوچك، مى توانند به 
پيشبرد اين مسير كمك كنند مگر با آثارى سفارشى 
روبه رو باشــيم اما فيلمى كه براى مردم ســاخته 

مى شود چرا مؤثر نباشد؟
تهيه كننده سريال «ساخت ايران 2» در خصوص 
فرصت حضــور فيلم هايى ايرانــى در بازارهاى 
جهانى بيــان مى كند: بازار جهانــى فيلم براى 
همه فيلم هايى اســت كه ساخته مى شوند و اگر 
يك فيلم به صورت حرفه اى و با كيفيت جهانى 
ساخته شود حتماً مى تواند به اين بازار وارد شده 
و عرضه جهانى را تجربه كند؛ همان طور كه پيش 
از اين هم چنين نمونه هايى را در سينماى ايران 

داشته ايم كه حضور موفق داشته اند. 
وى در پايان توليدهاى مشتركى را كه تاكنون در 
سينماى ايران شكل گرفته است مؤثر مى داند و 
بيان مى كند: در خصوص اين تجربه ها نمى توان 
گفت كه شكست خورده ايم. كارهايى انجام شده 
و مسيرى است كه طى شده است، منتهى هنوز 

كامالً در اين حوزه جا نيفتاده ايم.

برش

فوايد  از  يكى  كه  است  درست 
توليدهاى مشترك براى سينماى 
تازه  بازارهاى  به  ورود  ايران 
از  پيش  چه  امروز  تا  اما  است 
عمالً  حاضر  حال  در  چه  انقالب 
طرحى  نداشته ايم كه بتوانيم به 
عنوان يك نمونه موفق از آن نام 

ببريم 

كارشناسان در گفت و گو با قدس از تجربه توليد فيلم ايران با ديگر كشورها مى گويند

يدهاى مشترك  براى ما آورده اى نداشته است تو

      صفحه 12

تاريخ انتشارنوبت دوم: يكشنبه 1398/05/13

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ آر﹊︀ ︨︀زه 
︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︑﹢س︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٧۴٣٧ 

و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۶٣٨٨٩۴
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر 
 ﹏ــ﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠٩,٣٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹁
ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ١ - ا︻︱ــ︀ء ﹨﹫︡﹞ ️ــ︣ه ︋︣ای ﹝︡ت 
٢ ︨ــ︀ل ︋﹥ ﹇ــ︣ار ذــ﹏ ا﹡︐ــ︀ب ﹎︣د︡﹡ــ︡: ︠︀﹡﹛ 
﹡︖ــ︀ت ︋﹫﹍﹛ ︨ــ﹫︀دت ︋ــ﹥ ﹋︡﹝﹙ــ﹩ ٠٩٣٢٣١۴١۵۵                                                                                                
ــ﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩٣٢١٠٠٢٠١  ٢- آ﹇︀ی ﹞﹫︡ ا︋﹢ا﹜︧ــ﹠﹩︋ 

٣-آ﹇︀ی ﹫﹩ ︨︺︀دت ︗﹢ ︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩۴٠۴٩٩٩١۶
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
 ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 

(۵٣۴٢١١)

س
,۹
۸۰
۵۰
۹۲

 ️︺﹠︮ ﹢︧︋ ️﹋︣︣ات ︫ـ﹫﹫︽︑ ﹩﹎آ
︀ص   ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︫︣
︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٨۶۴٣ 

و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢۴۴٠۵٣
 ﹤﹡︀﹫﹛︀ ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︨  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠۴,٣١ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡: 
 ﹩﹎ــ️ درج آ︗ روز﹡︀﹝ــ﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪ــ︀ر ﹇︡س -
﹨︀ی ︫︣﹋️ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡. - ︠︀﹡﹛ ︻︀︑﹊﹥ ︧﹫﹟ زاده 
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٢٢۶٩۴٢٨۴٣٩ ︋ــ﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس 
ا︮﹙ــ﹩ و آ﹇ــ︀ی ا﹝﹫ــ︣ ︡︮ــ﹅ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙ــ﹩ 
٠٩٣٠۶٢١۶۴۶ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋ــ︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای 
﹉ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. - ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 

١٣٩۶ ︋﹥ ︑︭﹢︉ ر︨﹫︡.
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره 

(۵٣۴٢٠٢) ︪︡﹞ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︀﹨ ️﹋︫︣ ️︊︔

س
,۹
۸۰
۵۰
۷۵

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــماره 0749506261 به شرح دادخواست به  ــنامه ش نظر به اينكه آقاى عبدالرحيم رجبعلى زاده ريزه ئى داراى شناس
ــادروان بنيامين  ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــورا درخواس ــه 3/980144ح از اين ش كالس
ــنامه 0740777300 در تاريخ 1341/1/05 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه  رجبعلى زاده  به شناس

حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  عبدالرحيم رجبعلى زاده ريزه ئى فرزند عبدالحكيم ش ش 2 متولد 1341/1/5 صادره از تايباد پدر متوفى 

2- طاهره رجبعلى زاده فرزند عبدالغفور ش ش 2005 متولد 1342/4/5 صادره از تايباد مادر 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. 9805124
محمد بارى / قاضى شورا شعبه سه شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

رونوشت آگهى حصر وراثت  
نظر به اينكه آقاى عبداهللا حسن پور داراى شناسنامه شماره 0748720693 به شرح دادخواست به كالسه 980131 
ــادروان محمد حسن پور به شناسنامه  ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــورا درخواس از اين ش
ــه حين الفوت آن مرحوم  ــى خود بدرود زندگى گفته و ورث ــگاه دائم ــخ 1396/9/12 در اقامت 0740505718 در تاري

منحصر است به : 
1-  عبداله حسن پور با كد ملى 0748720693 فرزند نصراله صادره از تايباد  پدر متوفى 

2- عصمت پور با كد ملى 0749549580 فرزند قربان صادره از تايباد مادر 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. 9805125
سيدسعيد هرمزى / قاضى شورا شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــماره 1661 به شرح دادخواست به كالسه 3/980123ح  ــنامه ش نظر به اينكه خانم زهرا جعفرى كاريزى داراى شناس
ــرى كاريزى  به  ــادروان صديق جعف ــت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــت گواهى حصر وراث ــورا درخواس از اين ش
ــه حين الفوت آن مرحوم  ــى خود بدرود زندگى گفته و ورث ــخ 1354/2/28 در اقامتگاه دائم ــنامه 295 در تاري شناس

منحصر است به : 
ــده  ــر متوفى فوت ش ــرب كاريزى فرزند فقير محمد ش ش 970 متولد 1304/7/1 صادره از تايباد همس ــرد ع 1-  زم

 1370/8/10
ــر متوفى فوت  ــن ش ش 492 متولد 1310/3/10 صادره از تايباد همس ــعادت الدي ــاه گل عارفى ماكو فرزند س 2- م

شده 1369/4/10 
ــده  ــادره از تايباد فرزند متوفى فوت ش ــد 1325/12/1 ص ــد صديق ش ش 21 متول ــرى كاريزى فرزن ــى جعف 3- عل

 1390/10/6
ــده  4- ماه بى بى جعفرى كاريزى فرزند صديق ش ش 1460 متولد 1330/2/2 صادره از تايباد فرزند متوفى فوت ش

1383/2/15
5- ماه رخ جعفرى كاريزى فرزند صديق ش ش 24 متولد 1334/1/2 صادره تايباد فرزند متوفى 

ــده  ــادره تايباد فرزند متوفى فوت ش ــد 1334/2/10 ص ــق ش ش 25 متول ــزى فرزند صدي ــرى كاري ــالل جعف 6- ج
 1395/1/15

7- زهرا جعفرى كاريزى فرزند صديق ش ش 1661 متولد 1337/1/2 صادره تايباد فرزند متوفى
8- محمد جمعه جعفرى كاريزى فرزند صديق ش ش 1662 متولد 1337/1/10 صادره تايباد فرزند متوفى

9- ولى محمد جعفرى كاريزى فرزند صديق ش ش 37 متولد 1339/5/20 صادره تايباد فرزند متوفى
10- رعنا جعفرى كاريزى فرزند صديق ش ش 1951 متولد 1345/04/2 صادره تايباد فرزند متوفى

11- هما جعفرى كاريزى فرزند صديق ش ش 14 متولد 1349/1/10 صادره تايباد فرزند متوفى
12- غنى جعفرى كاريزى فرزند صديق ش ش 5959 متولد 1351/6/10 صادره تايباد فرزند متوفى

13- غنچه جعفرى فرزند صديق ش ش 1591 متولد 1335/1/10 صادره تايباد فرزند متوفى
14- فرخ جعفرى فرزند صديق ش ش 30 متولد 1331/5/1 صادره تايباد فرزند 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. 9805126
محمد بارى / قاضى شورا شعبه سه شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

شماره پرونده: 139804006218000318/2    شماره بايگانى پرونده: 9800553
شماره ابالغيه: 139805107141001762      تاريخ صدور: 1398/04/26

آگهى ابالغ اجرائيه قبض اقساطى
ــنامه 4 و ملى 0682152021 ساكن بجنورد-  ــماره شناس ــيله به آقاى على اكبر ايزى فرزند نجف على به ش بدين وس
ــى جهت وصول مبلغ  ــود كه خانم مبينا ابارش ــتان 8- پالك 9 ابالغ مى ش ــيدى- گلس ــتان- پمپ گاز س بلوار گلس
ــاطى شماره 228412 مورخه 1395/08/05 مندرج در سند ازدواج شماره  ــتناد قبض اقس 150/000/000 ريال به اس
34479- 1395/08/05 دفتر ازدواج شماره 46 شهر داورزن عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 
139804006218000318/1 در واحد اجراى اسناد رسمى سبزوار تشكيل و جهت ادامه عمليات اجرائى مطابق ماده 
ــى 9800553 در اين اداره  ــماره بايگان ــه به ش ــن نامه اجرا به اين اداره نيابت اجرائى اعطا و تحت كالس 30 و 31 آئي
ــما در نشانى اظهارى فوق ميسر  ــكيل پرونده و طبق گزارش مورخه 1398/04/26 مامور مربوطه ابالغ واقعى به ش تش
ــت لذا بنا به تقاضاى بستانكار به شرح وارده به شماره 139805007141004990- 1398/04/26 طبق  نگرديده اس
ــود و  ــار محلى آگهى مى ش ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثير االنتش
ــوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام  ــت روز از تاريخ اين آگهى كه رو ابالغ محس چنانچه ظرف مدت بيس

ننماييد عمليات اجرائى جريان خواهد يافت9805130
حميد عزيزى رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

شماره:29/98/12064    تاريخ:1398/03/19
آقايان محمدعلى، كاظم، مسعود و مصطفى مهدوى

با عنايت به اضافه مساحت حاصله در ششدانگ پالك 6133 فرعى از 2 اصلى واقع در قطعه 4 شيروان بخش 5 قوچان 
ــط نقشه بردار ثبت به مساحت 32586 مترمربع به مبلغ 3/454/000 ريال ارزيابى شده است(مستند به ماده  كه توس
ــتضعفان انقالب اسالمى توديع شده است بدين وسيله اعالم مى  ــط بنياد مس 149 قانون ثبت) و به صندوق ثبت توس
ــى از شما در  ــايى معتبر به اداره ثبت مراجعه نماييد(نظر به اينكه هيچ آدرس گردد جهت وصول آن با ارائه كارت شناس

دست نبوده لذا مراتب يكبار بصورت آگهى در روزنامه بشما ابالغ و اخطار مى گردد.9805131
صمد ابراهيم زاده / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

شماره :29/98/18446   شماره: 1398/04/26
آگهى تحديد حدود اختصاصى ثبت يك قسمت از بخش دو شهرستان بجنورد به موجب 

ماده 14 قانون ثبت امالك تحديد حدود شماره هاى زير:
169- اصلى واقع در صدر آباد بخش دو بجنورد

ششدانگ پالك 10931 فرعى- يك باب ساختمان به مساحت 234/92 متر مربع
مالكيت- آقاى على شجاعى فرزند آقا خان ش ش 6

در روز چهارشنبه بيست و سوم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت(98/05/23) ساعت 11 صبح در محل شروع 
و بعمل خواهد آمد.

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك به صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى و مجاورين شماره هاى فوق الذكر بوسيله 
اين آگهى اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هريك از صاحبان امالك 
ــده  ــند مطابق ماده 15 قانون مزبورملك مورد آگهى با حدود اظهار ش يا نماينده قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباش
ــبت به حدود و حقوق ارتفاقى و نيز صاحبان امالك و  ــد و اعتراضات مجاورين نس از طرف مجاورين تحديد خواهد ش
ــى روز از تاريخ تحديد حدود  ــى كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا س ــوق ارتفاق حق
ــت از  ــد و در اجراى تبصره 2 ماده واحد قانون تعيين تكليف پرونده هاى ثبتى، معترضين مى بايس پذيرفته خواهد ش
تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضائى تقديم و گواهى 

الم از مراجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.9805132  تاريخ انتشار 1398/04/29
عليخان نادرى رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك بجنورد

شماره صورتمجلس: 9809005845101262        شماره پرونده: 9409985840200405
شماره بايگانى شعبه:962375                           تاريخ تنظيم: 1398/04/26

آگهى مزايده اموال منقول – نوبت اول
ــه محمدرضا امينى صارمى  ــن محكوم له بهرام پاكزاد ومحكوم علي ــه 962375، فيمابي ــورد پرونده اجرائى كالس در م
ــاط معوق در حق  ــت به پرداخت 38/000/000 ريال بابت اقس ــز مبنى بر اينكه محكوم عليه محكوم اس ــد چنگي فرزن
ــق دولت و با عنايت به توقيف مال منقول از محكوم  ــر دولتى در ح ــوم له و مبلغ 2/250/000 ريال بابت نيم عش محك

عليه به مشخصات ذيل الذكر:
ــط كارشناس رسمى دادگسترى بازديد و اظهار داشته كه قيمت  ــى ايفون s 6 با حافظه G 64 كه توس -يك عدد گوش
موبايل فوق به مبلغ 3/800/000 تومان( سه ميليون و هشتصدهزار تومان) مى باشد ارزيابى گرديده است و اينك پس 

از سير مراحل قانونى مقرر گرديده كه مورد توقيفى در روز سه شنبه مورخ1398/05/22 و از ساعت 10/30 الى11/00 
و از طريق مزايده حضورى در محل اجراى احكام مدنى دادگسترى بجنورد به فروش برسد، بنابراين متقاضيان شركت 
در جلسه مزايده ميتوانند پنج روز قبل از موعد مقرر در اين اجرا حاضر واز كم و كيف موضوع مطلع و در صورت تمايل 
از مورد مزايده بازديد نمايند . بديهى است مزايده از قيمت ارزيابى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد 
شد و ده درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده اخذ و مابقى مبلغ نيز ظرف يك ماه وصول خواهد شد و 
ــر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط  در صورت عدم پرداخت الباقى (نود درصد ) مهلت مقرر، مبلغ توديعى پس از كس

و مزايده تجديد مى گردد.9805133
رضا شيرزاى دادورز شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى بجنورد

آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

امالك واقع در بخش 6 يزد- تفت و توابع
ــين چاوش زاده تفتى ششدانگ خانه بطورمفروزقسمتى ازپالك ثبتى برابربه  ــيد حس 3 فرعى از 4917- اصلى آقاى س
ــماره 139860321006000710 مورخ1398/03/26 واقع درغياث آباد  ــاحت 263/40 مترمربع بموجب راى ش مس

تفت  درازاى مالكيت رسمى مشاعى متقاضى  
ــند  ــبت به صدورس ــخاص نس ــود در صورتيكه اش لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين  ــته باش مالكيت متقاضى اعتراضى داش
ــت خود را به مرجع قضائى  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اداره تس

تقديم نمايند.
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9805113

تاريخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/04/29
تاريخ انتشارنوبت دوم: يكشنبه 1398/05/13

اميرحسين جعفرى ندوشن    /    رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت 

آگهى ابالغ اجرائيه
ــعبه كه  ــه اجرايى 2/362/97 اين ش پيرو آگهى هاى قبلى به آقاى على خانلرى فرزند احمد محكوم عليه پرونده كالس
ــب تقاضاى محكوم له و دستور قاضى محترم شعبه، اجرائيه صادر  ــند ابالغ مى گردد كه حس فعًال مجهول المكان مى باش
ــماره 621648  ــته چك ش ــت ميليون ريال بابت اصل خواس كه به موجب آن مكلف به: 1- پرداخت مبلغ يكصد و بيس
ــر دولتى شده ايد شما  ــارت تأخير تأديه از تاريخ 97/3/1 تا زمان اجراى حكم 4- نيم عش ــى 3- خس 2- هزينه دادرس
مكلفيد به مدت ده روز پس از ابالغ، مفاد اجرائيه را اجرا نماييد. اين آگهى فقط يك بار در جرايد كثيراالنتشار منتشر 

مى شود و عمليات اجرائى نيازى به آگهى ندارد. آ-9805091    
دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف تربت جام

آگهى دعوت افراز
ــتان  ــاعى پالك 1/991- اصلى واقع   در بخش2 سيس ــدى خندان فرزند محمد احدى از مالكين مش ــون آقاى مه چ
ــهمى خود را از پالك مرقوم  ــماره 6460- ز  مورخ 1398/4/13 تقاضاى افراز س ــت ش ــتان زابل طبق درخواس شهرس
ــال 1357 را از اين اداره نموده ودر ذيل تقاضاى افراز خويش  ــاع مصوب س ــتناد به قانون افراز و فروش امالك مش باس
اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نمى باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين 
ــمى الزم االجرا آگهى مى گردد و از ساير مالكين مشاع و كسانى كه حق و حقوقى در اين  ــناد رس نامه اجرائى مفاد اس
ــاعت 8 صبح روز مورخ 1398/5/30 دراين اداره و يا  ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى آيد تا در س
در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد، يادآور مى 

گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.9805120 م الف:537  تاريخ انتشار :  1398/4/29 
مهدى پهلوانروى رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

ابالغ اجرائيه مهريه پرونده9800311
بدينوسيله به آقاى سيدجوادموسوى خواه نام پدر:ميرزاقاسم شماره شناسنامه:37529شماره ملى:0790373149مت

ــك كوچه اول سمت راست منزل پدرى ابالغ مى شود كه خانم  ــبزوارخيابان فلكه نقابش ولد:1350/12/13به نشانى:س
زهره ثنائى مقدم سبزوارجهت وصول تعداديكصدعدد سكه بهارآزادى طالبه استنادمهريه مندرج در سندازدواج شماره 
75/2/17-4261 دفتر ازدواج7سبزوارعليه شمااجرائيه صادر نموده وپرونده اجرايى به كالسه 9800311 در اين اداره 
تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 98/4/20 اداره پست شهرستان سبزوار محل اقامت شمابه شرح متن سند شناخته 
نشده لذابنابه تقاضاى بستانكار طبق ماده18آئين نامه اجرامفاداجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه كثيراالنتشار محلى 
ــود وچنانچه ظرف مدت10روز ازتاريخ اين آگهى كه روزابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود  آگهى مى ش

اقدام ننماييد عمليات اجرائى جريان خواهديافت.(م الف98/100/2949) آ-9805129 تاريخ انتشار:شنبه98/4/29
على آب باريكى-رئيس ثبت اسنادوامالك سبزوار

اصالحيه
ــده در روزنامه قدس تاريخ 98/4/25 پالك ثبتى ملك بخش 9 مشهد بوده كه اشتباها بخش 4  ــر ش پيرو آگهى منتش

مشهد چاپ شده است.9804906   رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك نيم بلوك

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 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
ــورخ 98/03/13 هيئت اول موضوع  ــماره 139860308005000019 و 139860308005000018م ــر راى ش براب
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك نيم  ــاختمانهاى فاقد س قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
بلوك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى شهردارى نيمبلوك بشناسه ملى 14002052387 در يك قطعه زمين ديمه 
زار به مساحت 24530 مترمربع پالك 11 اصلى مزرعه ميان بياض بخش 12نيم بلوك واگذارى ملك ازمالك رسمى 
ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  ــدآبادى محرز گرديده اس آقاى خداداد اس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار  ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور س ش
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول  اعتراض، دادخواس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9804332
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/04/13    تاريخ انتشار نوبت دوم :98/04/29

حميد رضا توسلى فرشه /  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بخش نيم بلوك 

شماره: 96   1/1.  تاريخ :98/3/26      درخواست طالق غيابى
باعنايت به حكم 9709975627100738 مورخه 1397/12/25 مبنى بردرخواست زوجه بانو فهيمه محمودى فرزند 
ــعبه اول صادر گرديده است چناچه زوج  گل محمد و آقاى مهدى قربانى پور فرزند محمد از دادگاه محترم نهبندان ش
آقاى مهدى قربانى پور اعتراضى دارند ظرف مدت 10 روز به اين دفتر خانه مراجعه نمايند چنانچه مراجعه ننموديد و 

حقى از شما ضايع گردد اين دفتر خانه پاسخگو نخواهد بود.9803574 
تاريخ درج نوبت اول: 98/03/29     تاريخ درج نوبت دوم : 98/04/29

حاج شيخ غالم حق پناه  / سردفتر ازدواج وطالق1/1 نهبندان 

آگهى مزايده نوبت دوم
در كالسه اجرايى 970241 اح م  طى دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه عمومى اللجين اقاى مرتضى گرجى پور محكوم 
گرديده به پرداخت عين 100 عدد سكه تمام بهار آزادى در حق محكوم له و نيز پرداخت مبلغ 19/155/000 ريا ل بابت 
ــهر اللجين از توابع شهر همدان را  ــش دانگ از مال غير منقول واقع ش ــر اجرايى كه محكوم له اقدام به توقيف ش نيم عش
ــخصات مال غير منقول  نموده كه مطابق ماده 114 قانون اجراى احكام مدنى از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد.مش
ــوئيت و مغازه بصورت سند عادى ) يك واحد مسكونى طبقه اول داراى هال و پذيرايى و  ــى :(يك باب س و نظريه كارشناس
آشپزخانه و اتاق و سرويس كامل و يك واحد سى مترى سوئيت در نيم طبقه بغل مغازه و طبقه همكف شامل دكان نيمه 
كاره به مساحت حدود 45 متر مربع و يك باب زير زمين نيمه كاره با نماى سفال و اجر با كيفيت ساخت در حد مطلوب 
ــد.با  ــند عادى كه در حال حاضر در تصرف محكوم له ميباش ــازه اجرى و وفلزى بدون امتيازات آب و برق و گاز و س و با س
توجه به مساحت ، موقعيت ،كاربرى و كليه عوامل موثر در ارزيابى ارزش ملك به مبلغ 2/800/000/000 ريال  به معادل 
ــت و هشتاد ميليون تومان برآورد ميگردد زمان و مكان مزايده: زمان روز چهارشنبه مورخ1398/5/23 از ساعت 10  دويس
ــد.  ــراى احكام مدنى دادگاه اللجين واقع در خابان مهديه دادگاه اللجين برگزار خواهد ش ــح در دفتر اج ــى 30 : 10 صب ال
ــد واگذار  ــته باش ــده به هر ميزانى كه خريدار داش توضيح اينكه مزايده بصورت حضورى بوده و در اين مرحله مال تعرفه ش
خواهد شد از برنده مزايده 10 % فى المجلس دريافت و البافى ظرف مدت 30 روز قابل وصول خواهد بود بديهى است در 
صورت انصراف خريدار مبلغ واريرى به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد عالقمندان به شركت در مزاده ميتوانند 3 روز 
قبل از تاريخ برگزارى مزايده به دفتر اجرا مراجعه تا زمينه بازديد فراهم كردن هزينه هاى نقل و انتقال تابع شرايط عمومى 
معامالت ميباشد و ساير هزينه ها (اعم از مبلغ قطعى وغير قطعى) به عهده برنده مزايده ميباشد در صورتيكه روز مزايده به 

هر علتى تعطيل كردد مزايده فرداى هما ن روز و راس ساعت تعين شده برگزار خواهد شد.9805127
شعبه اجراى احكام مدنى بخش اللجين

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︑﹢︨︺﹥ و ︻﹞︣ان دو︾︀رون ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣۴١٣٨ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۴٩٣٣٩٨ ︋﹥ 
ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٣,٢٢ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : آ﹇︀ی ﹁︣ا﹝︣ز ︨﹙︴︀﹡﹩ ︋︀ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٨٣٩۴۶١٩۶٨

 ︋ــ﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ از ︫ــ︣﹋️ ︠︡﹝︀︑﹩ ﹡﹫﹊﹢﹋︀ران ﹝︊︐﹊︣ ︵﹢س ︋﹥ ︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۴۶۵٨٨٨ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ر﹫ــ︦ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه- آ﹇︀ی 
︗﹞︪ــ﹫︡ ︻﹙﹫︍﹢ر ︋︀ ﹋︡﹝﹙﹩ ۵۵٣٩٨٣٩٠۶۴ ︋﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ از ︫ــ︣﹋️ ﹝︖︐﹞︹ ا﹡︊︀ر﹨︀ی ︀︎︊︀ر ︋﹥ ︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۴٢١۶٩۶ ︋︧ــ﹞️ 
﹡︀﹫ــ︉ ر﹫﹨ ︦﹫ــ️ ﹝︡︣ه  - آ﹇︀ی ﹝﹞︡و︗︡ا﹡﹩ ︋︀ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٧۴٨٩۵٠١٣٣ ︋﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ از ︫ــ︣﹋️ ︑﹢︨ــ︺﹥ و︻﹞︣ان و︡ت ︑︀︊︀د 
︋﹥ ︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٨۴٠١١٧٧٨۶ ︋︧ــ﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه - آ﹇︀ی ﹝﹞︡ ا︨ــ﹞︀︻﹫﹏ ا﹢ا﹡﹩ ︋︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩۴٠۴۵٢٩۴۴︋﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ از 
 ️﹫﹨ ﹢︱︻ ️﹝︨ ﹤︋ ١٠٣٨٠۵٠١۵٨١ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫ ﹤︋ ︀﹫﹡︀﹋ ︀ن ﹋︀وان﹫﹛ ﹩﹡︡︺﹞ ︹︀﹠︮ ︢اری ︮︀درات ﹝︺︡ن﹎ ﹤︀﹞︨︣ ﹤︺︨﹢︑ ️﹋︫︣ــ
﹝︡︣ه - آ﹇︀ی ︧ــ﹫﹟ آ︠﹢﹡︡زاده ︋﹙﹢﹜﹩ ︋︀ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٧۴٨٩۵۶٠۵٠︋﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ از ︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︣ز﹡︪ــ﹫﹠︀ن ︵﹙﹢ع ﹁︖︣ ︑︀︊︀د ︋﹥ 
︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٠۶٧٢۵٧ ︋﹥ ︨﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه - آ﹇︀ی ﹁︣ا﹝︣ز ︨﹙︴︀﹡﹩ ︋︀ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٨٣٩۴۶١٩۶٨ ︋﹥ ︨﹞️ ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ ︋︣ای 
 ︦﹫و ﹝︐︽﹫︣ ر ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ️︋︀︔ ا﹝︱︀ء ︀  ︋﹩﹊﹡︀ ︀دار و︑︺︡ آورر︨﹞﹩ و︋  ﹝︡ت دو︨ــ︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡ه ا﹡︡ .  - ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨ــ﹠︀د︋ 

﹨﹫︡﹞ ️︣ه ، در︾﹫︀ب ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ﹊﹩ از ا︻︱︀ی ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.  
(۵٣۶٧٧۶) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸
۰۵
۱۵
۱

ـ︀زه  ـ︣﹋️ ﹁﹢﹐د︨  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ﹩﹞︀︨ـ﹫︡ ︻︀دل ︑﹢س ︫ـ︣﹋️ ︨ـ
︠︀ص ︋ـ﹥ ︫ـ﹞︀ره ︔︊ـ️ ۶٢٣٨١ و 

١۴٠٠٧٠٢١٨٩٠ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر 
 ﹏ــ﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠٣,٠١ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذ﹁
ا︑ــ︀ذ ︫ــ︡ : - آ﹇︀ی ︮ــ︀دق ﹡︖︀︑﹫︀ن ــ︤دی ﹡︥اد 
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙ــ﹩ ٠٩۴۶٣٣٧١٠١ ︋﹥ ︻﹠ــ﹢ان ︋︀زرس 
ا︮﹙﹩ ، آ﹇︀ی ︨ــ﹫︡ ﹋︀︸﹛ ︧ــ﹫﹠﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
٠٩٣٠٧١۵٨۴۵ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای 

.︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ا ﹉ ︡ت﹞
 اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
 ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 

(۵٣۴۶٨۴)
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