
عالی و خفن!
وزیــر ارتباطات که چند روزی اســت با 
»مــدل تلفن همراهش« ســوژه فضای 
مجازی شــده، روز گذشــته با انتشــار 
تصویری از تلفن همراهش در اینستاگرام 
نوشــت: »چند روزی اســت که گوشی 
سامســونگم رو گذاشتم کنار و از گوشی 
ایرانی آریا استفاده می کنم. انصافاً گوشی 
خوبیه ولی جای کار خیلی داره. می خواهم یک گوشــی باکیفیت و زیبا در 
کشور تولید بشه که ارزان باشد تا »همه  مردم« بتوانند بخرند و استفاده کنند. 
همه با هم بهترین گوشی را خواهیم ساخت که هم سرعت و کیفیت باالیی 
داشته باشد و هم زیبا باشد تا به همه نشان بدهیم کار جوانان ایرانی چقدر 

عالی و خفن است!«

نان برسان شازده
حامد عسکری، شــاعر جوان کشورمان 
که این روزها به حج رفته است، با انتشار 
مطالب مختلف در توییتر و اینستاگرام، 
این سفر را برای مخاطبان روایت می کند. 
عسکری با اشــاره به وضعیت معیشتی 
مردم عربســتان و اوضــاع اقتصادی این 
کشور در توییتر نوشته است: »ماشین ها 
اکثراً آمریکایی  است، فقر بیداد می کند، تاکسی ها چراغ بنزینشان روشن است 
و به محض گرفتن کرایه سر می خورند توی پمپ بنزین، در چهره بچه ها فقر 
تغذیه جار می زند، اکثر حجاج از روی ساختمان های شیک اطراف حرم حج را 

روایت می کنند، شازده این مردم دیسکو نمی خواهند، نان برسان«.

خطری که گیالن را تهدید می کند
بتازگی طرحی بــه نام »بایوجمی« برای 
احیای تــاالب بین المللــی انزلی مطرح 
شده که براساس آن قرار است با استفاده 
از فناوری نانــو ذرات تیتانیوم این تاالب 
را احیا کننــد. کاربران فضــای مجازی 
امــا با انتقاد از این طرح، بحث ســامت 
ساکنان نزدیک تاالب را در توییتر مطرح 
کردند. یکی از کاربران نوشته است: »انقطاع نسل، جهش ژنتیکی و گسترش 
سرطا ن ها خطر بزرگی است که با اجرای طرح هایی چون »بایوجمی« گیان 

را تهدید می کند«.

برخورد با هنجارشکن ها
هشتگ #ســردار_ اشتری از روز گذشته 
در توییتر فارسی ترند شده است. ماجرا از 
این قرار اســت که کاربران فضای مجازی 
از طریق این هشتگ، بخش های مختلف 
 صحبت های سردار اشتری، فرمانده نیروی 
انتظامی در جمع امامان جمعه سراســر 
کشور را در توییتر بازنشر می کنند. در ادامه 
چند نمونه از این توییت ها را می خوانید: »سخنان سردار اشتری امیدوارکننده 
است. ما به وجود چنین فرمانده هایی نیاز داریم و قاطعانه در راستای مقابله با 
هنجارشکنان جامعه در کنار پلیس هستیم... پلیس برای اجرای قانون اقتدار 

می خواد و ما مردم در کنار پلیسیم که این اقتدار تأمین بشه«.

محمد تربت زاده: نه اینکه آتش سوزی میدان تاریخی 
»حسن آباد« را پُتک کنیم و بکوبیم توی سر خودمان با 
جمله هایی مثل »کاش این بنای تاریخی در ایران نبود« 
یا »این میدان اگر در اروپا بود ساالنه میلیو ن  ها توریست 
داشــت« و از این طور حرف های تلگرامی! اصاً مگر در 
 اروپــا نبود ه اند بناهایی تاریخی تر و پــدر و مادر دار تر از 
»میدان حسن آباد« با یک لحظه غفلت تبدیل به خاکستر 
شده اند؟ نمونه اش همین کلیســای »نوتردام« که چند 
ماه پیش در آتش جزغاله شد. اما از آن  طرف هم انتظار 
نداشته باشــید مســئوالن را بابت بیخیالی شان نوازش 
نکنیم! حمام باغ هلل، کلیســای کرمان، دبیرستان خیام، 
مسجد ســلمان، بازار تبریز و... همه از بناهایی هستند 
که به مرحمت بی توجهی مســئوالن یا با خاک یکسان 
شــد ه اند، یا آتش گر فته اند و یا هزار بای دیگر سرشان 
آمده است. میدان حسن آباد که بخشی از آن همین چند 
شب پیش در آتش سوخت هم یکی دیگر از این بناهاست 
که حتی اگر مثل روز اولش ترمیم شود، باز هم داغ اسناد 
ارزشــمندی از »آیت اهلل کاشانی« و »دکتر مصدق« که 
در آتش جزغاله شد، برای همیشه به دلمان خواهد ماند.

بهقیمتیکگارِیسیبزمینی
شاید اگر یک شــب از  پله های مترو ایستگاه حسن آباد 
باال بروید، میان نورپردازی های میدان، ســاختمان هایی 
با معماری تمام اروپایی و هشــت گنبدی که به ســبک 
معماری »رنســانس« ساخته شــد ه اند، تهران را به جا 
نیاورید. به قول تهرانی های قدیم، حســاب حسن آباد از 
سایر  محله های این شــهر جداست. به میدان حسن آباد 
که می رسید، باید بایستید، خودتان را از همهمه  صداها، 
آدم ها و ماشــین ها جدا کنید؛ دل به دل آجرها بدهید و 
برگردید به 89 سال پیش یا کمی عقب تر. یعنی روزهایی 
که حسن آباد از  زمین  های بایر تهران به حساب می آمد. 
راستش حسن آباد اصاً جزو تهران نبود. زمینی بود متعلق 
به »میرزا یوسف آشتیانی« ملقب به »مستوفی الممالک«، 
یکی از قاجار ی های بناِم تهران که سوگولی ناصرالدین شاه 
هم محسوب می شد. البته نه از آن سوگولی هایی که داخل 
حرمسرا زندگی می کنند، بلکه از آن هایی که می توانستند 
مثل وزرا لقب »جناب آقا« بگیرند و یکشبه تقریباً نیمی 
از زمین  های تهران را به قیمت یک گاری سیب زمینی، از 

اعلی حضرت خریداری کنند! 

کوچههایتنگوباریک
تهــران کــه گســترش پیــدا می کنــد، زمین هــای 
مستوفی الممالک هم می افتد داخل شهر. رجل قاجاری 
همان روزها تصمیم می گیرد زمین های بایرش را تبدیل 
به باغ کند و نامش را هم به خاطر عاقه شدید به یکی از 

پسرانش به نام »حسن«، بگذارد »حسن آباد«.
ســال  ها بعد و پس از مرگ پدر، ده هــا ورثه ای که از 
چهار مادر مختلف بوده اند، حسن آباد را بین خودشان 
تقسیم می کنند. بیشتر ُوراث، سهمشان را می فروشند 
به مردم عادی و زیاد طول نمی کشــد که حســن آباد 
تبدیــل به محله ای پر جمعیــت، با کوچه های تنگ و 
باریک و  خانه های جور واجو می شــود. محله ای مثل 
سایر محله های تهران که براساس آمارهای »مستغات 
دارالخافه طهران« در سال ۱۲9۷ خورشیدی در آن 
زمان دارای ۵۷۲ خانه، 8۶۶ مغازه، ۳9 کاروانسرا، ۱۶ 
باغچه و ۱۴ حمام بــوده و ۱۲ هزار و ۵۷0 نفر در آن 

زندگی می کرده اند.

سال1309
در حســن آباد همه چیز روی روال بود تا اینکه سرو کله 
»رضاخــان« پیــدا شــد. عشــق »اروپایی ســازی« و 
»مدرنیزاسیون« سبب شد پادشاه جدید ایران، سرتیپ 
کریــم آقا بوذرجمهری که یکی از  خشــن  ترین افرادش 
به حســاب می آمد را رئیس شــهرداری تهــران کند. 
بوذرجمهــری با بیل و کلنگ می افتد بــه جان بناهای 
تاریخی و قدیمی تا هرچه زودتر تهراِن قاجاری را تبدیل 
به تهراِن پهلوی کند. در تهراِن قاجاری اگرچه خبری از 
ســاختمان   های پدر و مادر دار و درست و حسابی نبود، 
اما همان اندک ساختمان هایی مثل »درواز ه های دوگانه 
تهران« و »تکیه دولت« که براســاس معماری اسامی 
و ایرانی ســاخته شــده بودند هم از پروژه مدرنیزاسیون 
بوذرجمهری، جان ســالم به در نبردند. در حسن آباد آن 
روزها مثل باقِی  محله های تهرانی خبری از خیابان کشی 
و پیــاده رو نبود و کو چه های باریکــی که قدر عبور یک 
گاری عرض داشتند، نقاط مختلف محله را به هم متصل 
می کردند. در میان این کوچه های باریک اما چهارراه نسبتاً 
بزرگی هم وجود داشــت که مرکز حسن آباد به حساب 
می آمد. بوذرجمهری دست گذاشت روی همین چهارراه و 
تمام مغاز ه ها، خانه ها، کاروانسراها و حمام های اطراف آن 
را با خاک یکســان کرد تا چند صباح بعد، یعنی در سال 
۱۳09 میدانی مدرن که هیچ ســنخیتی با حسن آباد و 

آدم هایش نداشت، وسط این محله قد علم کند.

میدانیباچهاراسم
شعاع میدان حســن آباد ۴۵ متر بود و حدود ۶۵00 متر 
مساحت داشــت. »لوون تادوسیان« معمار ارمنی ای که 
پیش از آن »کاخ سعدآباد« را طراحی کرده بود، به عنوان 
معمار میدان حســن آباد انتخاب شد. البد طبق سفارِش 
رضاشاه، طراحی این میدان کاماً اروپایی صورت گرفت 
تا گنبدهای فلزی و ساختما ن های گنبدی شکِل اطراف 
میدان، در مقایسه با ســایر بناهای محله حسن آباد که 
براســاس معماری قاجاری ساخته شده بودند، بدجوری 

توی ذوق بزند.
چهار طرف میدان، چهار ساختمان به صورت قرینه قد 
علم کرده بودند که روی هرکدام از  آن ها دو گنبد فلزی 
قرار داشــت. البد به همین خاطر بود که از همان تاریخ 
به بعد، نام میدان را گذاشتند »هشت گنبد«. البته چند 
دهه بعد، »مهدی ملک زاده«، فرزند »ملک المتکلمین«، 
یکی از خطبای مشهور دوران مشروطه که تقریباً یکی از 
اصلی ترین واعظان مشروطه خواه هم به حساب می آمد، 
آن قــدر خودش را به زمین و آســمان زد تا پهلوی دوم 
راضی شــد تندیس ملک المتکلمین را وســط میدان 
حسن آباد یا هشت گنبد نصب کند. چند ماه پس از این 
ماجرا، میدان هشت گنبد به میدان »متین المتکلمین« 
تغییر نام داد اما چند صباح بعد »محمدرضا« دســتور 
داد نام میــدان را بگذارند »پهلوی«! ایــن نام هم زیاد 
دوام نیاورد چون با انقاب ســال ۵۷، نام میدان به »۳۱ 
شهریور« تغییر پیدا کرد. این البته آخرین باری نبود که 
نام میداِن فلک زده تغییر می کند و چند ســال پس از 
انقاب، نام میدان را دوباره گذاشتند همان »حسن آباد«!

آِششلهقلمکار
احتماالً فکر می کنید ساختمان شیشه ای »بانک ملی« 
که تقریبــاً فاتحه نمای میدان حســن آباد را خوانده، از 
شاهکارهای مدیریتی مسئوالن خودمان است، اما ماجرای 

ساخت این ســاختمان برمی گردد به اوایل دهه ۵0. در 
آن سال ها به دستور پهلوی دوم، یکی از چهار ساختمان 
اصلی میدان به طور کامل تخریب شد تا ساختمان مدرن 
و تمام  شیشــه ای بانک ملی جایگزینش شود و معماری 
میدان حسن آباد را شلم شوربا تر از گذشته کند! حسابش 
را بکنید ترکیب معماری ایرانِی ساختما ن های اطراف با 
معماری رنسانسی سه ساختمان باقی مانده در دور میدان 
با معماری تمام  شیشــه ای و به روز ساختمان بانک ملی 
چه آش شــله قلمکاری از آب درآمــده بود! برای همین 
شــهرداری تهران در اوایل دهه هشتاد دست به کار شد 
و در پروژه بازسازی میدان، سازه ای نمایشی شبیه به سه 
ساختمان باقی مانده را دقیقاً جلوی ساختمان  شیشه ای 
بانک ملی و محل قبلی ساختمان تخریب شده، بازسازی 
کرد. هرچند ساختمان بانک ملی که قرینگی میدان را به 
هم زده، هنوز هم بدجوری توی ذوق گردشگران می زند، 
اما اقدام شهرداری تهران در دهه هشتاد، میدان حسن آباد 

را تا حد زیادی زنده کرد.

حمامجنزده!
حا شــیه های این میدان آن قدر زیاد است که می شود تا 
خوِد صبح درباره شــان صحبت کرد! مثاً اینکه تندیس 
متین المتکلمین پس از انقاب از وســط میدان برداشته 
شد و به انبار پارک شهر انتقال داده شد. اما چند صباحی 
پــس از انقاب که صحبت از نصب مجدد تندیس واعظ 
مشهور مشروطه شد، مسئوالن اعام کردند این تندیس 
گم شده است!قدیمی  ترین قبرستان تهران هم ظاهراً در 
شمال غربی این میدان واقع شده بود که براساس گفته 
بعضی از منابع تاریخی، سر میرزا کوچک خان جنگلی تا 
پیش از انتقال به رشت، در این قبرستان دفن بوده است. 
میرزا رضا کرمانی، قاتل ناصرالدین شــاه هم دیگر چهره 
معروفی اســت که برپایه منابع تاریخی در این قبرستان 
دفن بوده اســت. گرمابه ای هم در کنار این قبرســتان 
وجود داشته که طبق افسا نه های قدیمی شب ها صدای 
»سوختم سوختم« از داخلش می آمده! به همین خاطر 
اهالی محل، گرمابــه جن زده را تعطیل کرده و همراه با 
قبرستان فروخته اند به »اداره اطفائیه طهران« تا این اداره 
که تحت نظر روس ها اداره می شده، قبرستان و گرمابه را 

برای ساخت ایستگاه آتش نشانی با خاک یکسان کنند.

مقصرکیست؟
این میدان اما با تمام حواشی و سوابق تار یخی اش، چند روز 
پیش آتش گرفت. آن طور که مسئوالن می گویند، آتش 
از یک انبار یراق آالت شــروع شده و به سایر بخش های 
ساختمان که در ضلع شــمال غربی میدان قرار داشته، 
رسیده اســت. البد به دلیل اینکه ایستگاه آتش نشانی 
دور میدان بوده، آتش در عرض چند ســاعت خاموش 
می شــود اما همان مدت کوتاه، برای تخریب کامل یک 
ساختمان، از بین رفتن اسناد و مدارک تاریخی و ویران 
شــدن بخشی از هویت تاریخی تهران، کافی بوده است.

نه آنکه بخواهیم روی زخِم حاصل از سوختن حسن آباد 
نمک بپاشــیم، اما احتماالً اگر مسئوالن هنگام امضای 
حکم تغییر کاربری ساختما ن های این میدان و تبدیل 
کردنشــان به انبار، نگاهی انداخته بودند به آمار سازمان 
آتش نشــانی که می گوید ۱۲ درصد آتش ســوزی های 
تهران در ســال گذشــته مربــوط به انبارهــا و مراکز 
تجاری بوده، هیچ وقت خیال تبدیل کردن ســاختماِن 
تاریخی حسن آباد به انبار یراق آالت به سرشان نمی زد.

قبالً متولد شده ایم
رقیه توســلی: ژن ها ریش و قیچی 
دستشان اســت و دست اندرکار ُکنه و 

اساس مایند.
در کلیــت چند نفریــم... ژن ها اجازه 
نمی دهند کاماً خوِد خودمان باشیم... 

منحصربه فرد... بی رّدپا و شباهت.
کمد لباس را شخم می زنم. چیزی را گم کرده ام که تصور می کنم آن زیرمیرها و 
پشت مشت ها افتاده باشد. یک ربعی تقا می کنم اما بی فایده. به جایش دستم 

می خورد به یک پاکت که در انتهایی ترین اسباِب تلنبار شده، جا خوش کرده.
مثل کودکی که کادویی لذیذ گرفته باشــد، چهارزانو و خرسند می نشینم وسِط 
خرت و پرت ها.چند عکس نصیبم می شود. عاشقانه ورق می زنمشان.عکس ها از 
»آقاجان« و »عزیز« و گذشته های دور است. از آن وقت ها که همه بچه هایشان را 
نداشتند.یکی را از بقیه جدا می کنم. آن دو نفری شان را. انگار که عکس خودم را 

برداشته ام؛ این را کسی از درون نهیب می زند به من.
ُزل می زنم به مرِد تصویر؛ مرِد بی هیاهو، خانواده خواه، ســوپ گرا، با چشــمانی 

رازآلود، پُر عینک، اهل دلسوزی و مهربانی.
و به زِن تصویر؛ زِن ساعی، کدبانو، دارای کودک درون، به وفور ضرب المثل زن و 
قهرقهرو، کتابخوان، از آن ها که بشدت می شود روی دوستی و قولشان حساب باز کرد.

به جای آینه، خودم را به وضوح در عکِس کهنه پیدا می کنم. کنار شّط جنوب. در 
صورِت دو آدمی که برایم بارها گفته اند عکاسی پیر که گوش های سنگینی داشت، 
آن را انداخته برایشــان.عکس را می گذارم توی جیبم و کمد را مرتب می کنم و 
به نمی  که چشم هایم را تار کرده، محل نمی گذارم. درست مثل عزیز که هزار بار 

دیده ام بغضش را قورت می دهد و دلتنگی هایش را جار نمی زند.
می روم لباس بپوشم، بزنم از خانه بیرون. مثل آقاجان که وقتی خانجان خدابیامرز، 

سربه سرش می گذاشت جز این نمی کرد.
پی نوشت: گروهی از ژن ها با ما به دنیا نمی آیند. آن ها قباً متولد شده اند، یعنی 
سال ها پیش از تولدمان. وقتی بند ناِف پدر- مادرهایمان را بریده اند و ایضاً اجداد 

و نیاکانمان را.
حرف حساب: تکلیف مشخص است. آدم حسابی باشیم و ژن های مذکر و مؤنث 

بدردبخوری به ارث بگذاریم.

چسبندگِی هوشمند
فؤاد آگاه: چیزی را که اول می نویســم، احتماالً خیلی خوانده یا شنیده اید. 
»چســبندگی قیمت ها«، مقوله شیرین و دلچسبی اســت برای مسئوالن و 
کارشناســان که هر وقت زیِر حل کردن نامعادله »کاهش قیمت دالر= پایین 
نیامدن قیمت اجناس« ماندند، به آن متوســل شــده و بگویند بازار با پدیده 
چسبندگی قیمت ها روبه روست! نکته دوم که احتماالً کمتر خوانده یا شنیده اید، 
این است که در اقتصاد ما، »چسبندگی قیمت ها« مفهومی درک نکردنی برای 
ملت و ما آدم های عوام و ناکارشناس به حساب می آید. آن هم وقتی که قیمت 
اجناس با وجود کاهش قیمت دالر، پایین نمی آید و بلکه جوری باالتر می رود 

که روی سرمان از تعجب، دسِت کم یکی، دو شاخ خوشگل سبز می شود. 
نه اینکه خدای ناکرده، مردم معنی چســب و چسبندگی را نمی فهمند، اما 
به قول پدربزرگ ما: این چســب قیمت، دقیقاً کجای قیمت ها قرار دارد؟ این 
چطور چســبی اســت که وقتی نرخ دالر می رود باال، همان باال می چسبد و 
دیگــر حتی اگر دالر مجانی هم بشــود، ول نمی کند و قیمت اجناس پایین 
نمی آید؟ اصاً اگر »قیمت ها« واقعاً چســب دارند، چرا وقتی پایین هستند، 
همان جا نمی چسبند؟ البته مسئوالن و کارشناسان محترم، این سؤال ها را به 
حساب بیسوادی، بی خبری وعوام بودن من و پدربزرگم بگذارند که تا حاال اسم 

»چسب هوشمند« به گوشمان نخورده! 

 مجازآباد
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ورزش
 گزارش قدس از پشت پرده

 فعل و انفعاالت خط حمله پرسپولیس

طارمی پرید،علیپور ماند

سرمربی تیم ملی شمشیربازی: 

عابدینی فوق ستاره بود

گفت وگو با زهرا کاردانی نویسنده کتابی که در پنج ماه به چاپ نهم رسیده است

روایت »زن آقا« از زندگی همسر یک طلبه 

ادبیات و حضور و غیبت انسان ایرانی 
هویت ایرانی از مقطعی در تاریخ حضور خود را از دست داده و در مقابل هویت 
مهاجم غربی، خود را باخته است. شاعران ما هم که همیشه نماینده شکوه و 
اقتدار ما بوده اند در این مقطع گرفتار این وضعیت تازه شده اند. آخرین شاعران 
مهــم و معروف تمدن ما پیش از این دوران خودباختگی، همه نماینده وجود 
ما بوده اند و شعرشــان جزئیات و زیبایی های زیست ما را نشان می داده است. 
»صائب« با پندها و  حکمت های شعرش وجود ما را نمایندگی کرده است و این 

وجود در شعر او درخشش دارد.
شاعران دوران مدرن اما شاعران عصر غیبت اند. در این دوره، ما به طور رسمی 
در حــال محو شــدن بوده ایم و غرب مدام پیش می رفته اســت. ما خودمان 
نبوده ایم و شاعران ما این را دریافته اند.  اهمیت آن ها در دو چیز است یکی در 
اینکه این غیبت را درک کرده اند و نوشته اند. دوم در اینکه به هر حال این جای 
خالی را تحمل پذیر کرده اند. نق زدن و ناله کردن و فرار، تاکتیک های مختلف 
تحمل پذیر کردن جای خالی خود است که شاعران بزرگ دوران مدرن ایران 
همه در این حال و هوا هستند. در عصر مدرنیزاسیون ایران که به مرور ما جای 
خالی خودمان را با غرب به مثابه دیگری پر می کنیم و سعی می کنیم در همه 
شئون غربی شویم، رگه هایی از حضور نازک و زالل ما هم هست که به مرور 
به هم می رســند و در وجود عزیز امام خمینی ما دوباره زنده می شــویم و در 
صحنه حاضر می شویم. حاال این ماییم که هستیم و  آن غریبه باید کم کم عقب 
بنشــیند. جامعه تا بن دندان مدرن شده ایران اما این وضعیت را به سادگی بر 
نمی تابد. این است که از خرداد ۴۲ تا امروز جامعه ایران میدان کشاکش ما با 
آن دیگری است که در وجود ما خوش نشسته است و میل برخاستن هم ندارد. 
هنرعصِر پس از امام به مرور انسان ایرانی را نمایش می دهد و شعر و داستان و 

سینمای ما امروز نشانه هایی از حیات و حضور هویت ایرانی دارند.
حاال ما از آموزش و پرورش تا کشتیرانی و تا منبر و سینما و معماری و چه و 
چه تا حدودی در هر میدانی حضور داریم و روایت این حضور نیاز به آموزش 
دارد. این اســت که هنرمندان روزگار انقاب اسامی باید دانشمند باشند. در 
دوران غیبت حتی حرف زدن از حضرات معصومین هم کار سختی نیست و 
تنها ذکر نام آن ها برای ما بس است، چراکه ما تنها به تسایی نیازمندیم اما 
روایت حضور دشوار است. حاال باید معصوم را درک کنیم و در فضاهای مختلف 
به زبان قابل فهم حرف بزنیم. آن ها که نبودند و انفعال را برگزیده اند کار سختی 
ندارند، اما آن ها که می خواهند باشــند برای فتح خرمشهرهایی که در غیاب 
هویت ایرانی به دست غریبه ها افتاده است باید وضو بگیرند و بسم اهلل بگویند!

رقابت تیم های ایتالیایی برای شکار دروازه بان پرسپولیس

بیرو  در تور »تورینو«
علیرضــا بیرانوند تبدیل به نخســتین 
فوتبالیســت ایرانی شد که تیتر  یک 
روزنامــه ایتالیایی معتبر می شــود، 
اتفاقی که حتی بعــد از دفع پنالتی 
رونالــدو رخ نداده بــود. روزنامه توتو 

اســپورت در شــماره دیــروز صبح تیتر 
یــک و ســرمقاله خود را بــه گلر تیم 

داده  اختصاص  پرســپولیس  فوتبال 
و از پیشــنهاد تیم تورینو به او پرده 
توتواسپورت،  گزارش  است.  برداشته 

از درخشــش بیرانوند در جام جهانی 
آغاز می شود و اوجی که این دروازه بان 
بلند قامت را تبدیل به یکی از ستارگان 
فوتبال آســیا کرد. او پس از مهار پنالتی 
رونالــدو و نمایش عالــی در جام جهانی 
به پرســپولیس بازگشــته و از پایه های 

قهرمانی دیگر پرسپولیس بوده است...

سرمربی تیم ملی سابر کشورمان گفت:  مقام ششم تیمی نتیجه بسیار خوبی بود که 
در مسابقات شمشــیربازی قهرمانی جهان بدست آوردیم. پیمان فخری در خصوص 
مسابقات سابر قهرمانی جهان در بوداپست مجارستان اظهار داشت: در بخش انفرادی 
سرانجام در زمره کشورهای صاحب مدال قرار گرفتیم که بازتاب وسیعی در کشورهای 

جهان داشت. کشورهای زیادی نمی توانند...

روزمره نگاری

تحلیل و ته دیگ

 روزنوشته های علی محمد مؤدب

کلیدها

شنبه 2 مرداد 1398
چهار
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سینا حسینی: باشگاه پرســپولیس در مسیر جــذب 
مهدی طارمی نتوانست به نتیجه دلخواهش دست پیدا 
کند و این بازیکن شــبانه راهی لیگ پرتغال شد تا امیر 
عابدزاده در این لیگ تنها نباشــد. نکته جالب توجه در 
این میان شــیطنت های مدیر برنامه مهدی طارمی بود 
به شکلی که او برای ســومین بار پرسپولیسی ها را قال 
گذاشت تا هواداران این تیم بشــدت از مهدی طارمی 

دلخور شوند.
در روزی که مهدی طارمی با تیم پرتغالی قرارداد امضا 
کرد، منابع خبری از داخل باشگاه پرسپولیس اطالعات 
دقیق تری در ارتباط با اتفاقاتی که در ارتباط با جذب این 
بازیکن رقم خورد، ارائه کردند تا با انتشار پشت پرده ها 
هواداران پرســپولیس متوجه عمق فاجعه شوند. گویا 
در جریان مذاکرات مدیرعامل پرســپولیس با طارمی و 
مدیر برنامه وی ایرج عرب با اشاره به آنچه میان طارمی 
و هواداران پرســپولیس رقم خورده اذعان می دارد که 
باشگاه پرسپولیس می تواند همان گونه که زمینه بازگشت 
احمدزاده به جمع هواداران را فراهم کرد برای طارمی نیز 
این اتفاق را رقم بزند که این مســئله با استقبال طارمی 
مواجه شــده در حدی که ایرج عرب در یکی از جلسات 
هیئت مدیره پس از مذاکره با طارمی و محمدرضا فاضلی 
به اعضا نوید می دهد که طارمی در آستانه بازگشت است.

عرب به این دلیل قول را به اعضای هیئــت مدیره داد که 
طارمی به وی گفته بود تمام وسایلش را از قطر جمع کرده 
و برای ادامه فوتبال به تهران برگشته است به همین دلیل 
مدیرعامل این مســئله را قطعی می داند و مقدمات عقد 
قرارداد با وی را فراهم می کند غافل از اینکه همزمان با این 
اتفاقات محمدرضا فاضلی مذاکره با باشــگاه های پرتغالی 
را آغاز کرده بــود. پس از این ماجرا و انتشــار خبر مذاکره 
مخفیانه مدیر برنامه طارمی با باشگاه های دیگر مدیرعامل 
پرسپولیس خواستار اعالم موضع طارمی می شود که مهاجم 
جنجالی سابق پرسپولیس مدعی می شود تیم بعدی وی 
قطعاً پرسپولیس خواهد بود اما در عمل نه تنها این اتفاق رخ 
نداد بلکه وی به محض قطعی شدن مذاکراتش با یکی از چند 
تیم پرتغالی بدون اطالع تهران را ترک می کند و به صورت 

عجیبی ناپدید می شود.

فهرست مهاجمان 
با اطالع از حقایق پشت پرده مدیران پرسپولیس متوجه 
بازی رسانه ای طارمی می شــوند و موضوع را به اطالع 
کالدرون می رســاند که وی تأکید می کند دیگر نیازی 
به حضور طارمی نیست و سه مهاجم دیگر را به باشگاه 
معرفی می کند. مهاجمانی از آرژانتین، کرواسی و آفریقا، 
به محض ارائه این درخواســت هیئــت مدیره به عرب 
مأموریت می دهد مذاکره با این سه مهاجم را آغاز کند که 
گفته می شود گزینه نخست این فهرست آمادگی خود را 
برای حضور در پرسپولیس اعالم می کند اما رقم قرارداد 
او به شکل ناباورانه ای زیاد بود به همین دلیل چانه زنی 

بر سر مبلغ آغاز می شــود که گفته می شود با پیشرفت 
مذاکرات به احتمال زیاد ظــرف روزهای آینده حضور 
مهاجم صربستانی در باشگاه پرسپولیس قطعی می شود.

حفظ علیپور
در عین حال عرب و دار و دســته اش برای فرار از دست 
منتقــدان بالفاصله قرارداد علیپور را بــا افزایش میزان 
حقوق تصویب و اجرا کردند.علی علیپور در پایان دیروز به 
همراه مدیر برنامه های خود در باشگاه پرسپولیس حاضر 

شد تا در مورد آینده اش در این تیم مذاکراتی با ایرج عرب 
داشته باشد. پیش از این علیپور از پرسپولیس درخواست 
افزایش رقم قراردادش را کرده بود که عرب با این خواسته 
او موافقت کرد. این در حالی است که او یک فصل دیگر 
با تیم قرارداد دارد و مدیریت پرسپولیس خواستار عقد 

قرارداد جدید برای فصول بعد است.

علیپور:کالدرون اگر مرا نمی خواست بیرونم می کرد
علی علیپور در جمع خبرنگاران گفت: اگر آقای کالدرون 

از من راضی نبود، نخستین نفر من را بیرون می انداخت؛ 
اگر هم باشگاه من را نمی خواست، همین اتفاق می افتاد؛ 
پس چنین حرف هایی شایعه اســت؛ ۵۰۰ هزار مطلب 
هســت علیه من و ســایر بازیکنان که می خواســتند 
به پرســپولیس بیایند و نیامدند یــا آن هایی که اصال 

نمی خواستند به پرسپولیس بیایند!
او در پایــان واکنشــی بــه تغییــر آپشــن های 
 قــراردادش درصورت ادامــه همکاری با پرســپولیس

پاسخ نداد.

گزارش قدس از پشت پرده فعل و انفعاالت خط حمله پرسپولیس

طارمی پرید،علیپور ماند

احتمال حذف تیم ها از آسیا وجود دارد
ورزش: سهیل مهدی رئیس کمیته صدور مجوز حرفه ای باشگاه ها در خصوص بدهی هایی 
که ممکن است به حذف باشگاه ها منجر شود، توضیح داد: از اخباری که می شنویم و شکایت 
طلبکاران و شاکیان از ای اف سی مثل سال گذشــته درگیر این چالش خواهیم بود.تعداد 
شاکیانی که اعالم شده 2۵ نفر است. مهدی اعالم کرد: درباره پروپیچ خبرهای خوبی شنیده ایم 
و می گویند پرونده او بسته شده است اما هنوز سندی به دست من نرسیده است.وی در این 
باره که آیا احتمال دارد تیمی از آسیا حذف شود گفت: صد در صد احتمال حذف وجود دارد. 

احتمال دارد سال بعد سهمیه ایران کم شود و احتمال از دست دادن سهمیه ما وجود دارد.

واکنش قلعه نویی به تعویق لیگ و بالتکلیفی تیم ها
ورزش: امیرقلعه نویی سرمربی تیم فوتبال ســپاهان در رابطه با تعویق لیگ گفته 
است: در هیچ کجای دنیا چنین چیزی را نمی بینید. بحث بهبود وضعیت ورزشگاه 
مربوط به دیروز و امروز نیســت و این یک کار گسترده است که از مدت ها قبل باید 
به فکر آن می افتادیم. امکان ندارد که در دو سه ماه مشکل همه  ورزشگاه ها برطرف 
شود. ما امسال بازی های مقدماتی جام جهانی و جام ملت ها را هم در پیش داریم و 
با ادامه این روند لیگ برتر دچار بحران می شود. قطعاً این مشکالت به تیم ملی هم 

سرایت می کند.

شروط میلیاردی دو اخراجی پرسپولیس برای فسخ قرارداد
ورزش: از باشگاه پرسپولیس خبر می رسد سروش رفیعی که تمام مبلغ قرارداد فصل قبل 
خود را دریافت کرده است و یک سال دیگر با پرسپولیس قرارداد دارد برای جدایی از این تیم 
خواهان دریافت ۶۰۰ میلیون تومان شده است. او به مدیران باشگاه اعالم کرده در صورتی 
با توافق از این تیم جدا می شود که ۶۰۰ میلیون تومان به او پرداخت کنند.همچنین شایان 
مصلح در جلسه ای که با ایرج عرب مدیرعامل پرسپولیس داشته از مسئوالن این باشگاه 
درخواست کرده تا نصف مبلغ قرارداد او را بابت فسخ بپردازند.مصلح همچنین بابت فسخ 

قرارداد با پرسپولیس درخواست کرده که این مبلغ به صورت نقدی به او پرداخته شود.

اتفاق عجیب برای بازیکن جدید استقالل
ورزش: عارف غالمی، مدافع تیم فوتبال امید کشورمان دوشنبه با باشگاه استقالل قرارداد 
امضا کرد. این بازیکن صبح دیروز در تمرین استقالل حضور یافت و لباس این تیم را برتن 
کرد تا نخستین تمرین خود را با آبی پوشان انجام دهد، اما چون در تست های پزشکی 

شرکت نکرده بود، از او خواسته شد به جای تمرین به ایفمارک برود.
این ناهماهنگی عجیب در حالی رخ داد که پیش از این دکتر امین نوروزی، معاون 
پزشکی استقالل از عقد قرارداد با بازیکنانی که در تست های پزشکی شرکت نکرده 

بودند، انتقاد کرده بود. 

ورزش: علیرضا بیرانوند تبدیل به نخستین فوتبالیست 
ایرانی شد که تبدیل به تیتر  یک روزنامه ایتالیایی معتبر 
می شــود، اتفاقی که حتی بعد از دفع پنالتی رونالدو رخ 
نداده بود. روزنامه توتو اســپورت در شماره دیروز صبح 
تیتر یک و سرمقاله خود را به گلر تیم فوتبال پرسپولیس 
اختصاص داده و از پیشنهاد تیم تورینو به او پرده برداشته 
است. گزارش توتواسپورت ، از درخشش بیرانوند در جام 
جهانی آغاز می شود و اوجی که این دروازه بان بلند قامت 
را تبدیل به یکی از ستارگان فوتبال آسیا کرد. او پس از 

مهار پنالتی رونالدو و نمایش عالی در جام جهانی 
به پرسپولیس بازگشــته واز پایه های قهرمانی 

دیگر پرسپولیس بوده است.
در این گــزارش آمده فضــا بــرای بیرانوند در 
پرسپولیس تنگ اســت و او به یک انتقال برای 

پیشرفت احتیاج دارد. باشگاه تورینو به 
دنبال جذب او است و قصد دارد این 

فضا را در اختیــار بیرانوند بگذارد. 
گلری کــه با ســختی قدم های 
رشد را یکی یکی برداشته و حاال 
می خواهد ســطح جدیدی از 

بازی را تجربه کند.
جدی ترین پیشنهاد بیرانوند 
از تورینو اســت اما همزمان 
آتاالنتا و کالیاری هم به این 
دروازه بــان چشــم دارند و 
ممکن است او را فصل آینده 

در سری آ ببینیم.
بیرانوند که با پرسپولیس 

اردوی آماده سازی را پشت سر گذاشته است در قرارداد 
خود بند فســخی دارد که با پرداخــت 7۰۰ هزار دالر 
می تواند آن را فعال کند. از این پس باید در انتظار حرکت 
باشگاه های ایتالیایی برای این انتقال بود که اگر رخ بدهد 
نخستین حضور یک دروازه بان آسیایی در این سطح از 

فوتبال جهان خواهد بود.
تورینو، ســالواتوره ســیریگو دروازه بــان ملی پوش را 

بیرانوند بــرای حضور در ترکیب در اختیار دارد و 
اصلی تیم بایــد با این گلر 
مشهور که تا سال 2۰22 
قرارداد خود را با تورینو 
تمدید کرده رقابت کند. 
در خبر توتو مرکاتو این 
طور نوشــته شــده که 
بیرانوند می تواند از سیریگو 

بیاموزد.
این دروازه باِن متولد ســال 
1992 ســابقه مهار پنالتی 
کریســتیانو رونالدو در جام 
جهانی 2۰18 را دارد. باشگاه 
تورینو در حال حاضر در حال 
ارزیابی وضعیت سالواتوره سیریگو، دروازه بان 

32 ساله خود برای ادامه همکاری است.
در همین حــال علیرضا بیرانوند بــه عنوان با 
ارزش ترین بازیکن با ارزش 3.۵ میلیون یورو 
در سایت »ترانسفر مارکت« انتخاب شده که 
در عین حال او را به عنــوان گرانترین بازیکن 

لیگ ایران هم معرفی می کند.

امی روژکای/مترجم: امیرمحمد ســلطان پور: زمانی 
که اتلتیکومادرید فصل گذشــته در دیدار برگشت مقابل 
یوونتوس در دور یک شانزدهم  نهایی لیگ قهرمانان اروپا 
با نتیجه 3-۰ شکســت خورد و پیروزی 2-۰ بازی رفت را 
از دست داده و حذف شــد، همگان حس کردند که شاید 
آخرین تالش دیگو ســیمئونه برای قهرمان کردن روخی 
 بالنکو در اروپا نیز بی فایده بود. شایعات پیرامون سیمئونه 
برای به دست گرفتن هدایت اینتر باال گرفته بود و شاگردان 
وفادار او یعنی گودین، خوانفران، فلیپه لوئیز و گریزمان که با 
آن ها در سال 2۰14 قهرمان اللیگا شده و دو بار به فینال لیگ 
قهرمانان صعود کردند، از هم پاشیده شده و به تیم های دیگر 
رفتند.اما پاسخ آن ها به خروج های بازیکنان بزرگ این تیم، 
خریدهای چشمگیر بود که حتی باعث شد این باشگاه سود 

1۰۰ میلیون یورویی را تجربه کند.

بزرگ ترین خرید بین همه غول ها
خرید پدیده جوان پرتغالی یعنی ژوا فلیکس بیشترین تیترها 
را به خود اختصاص داد و می توان گفت بزرگ ترین خرید کل 
اروپا در این پنجره بود. استعداد این هافبک 19 ساله بر کسی 
پوشیده نیست اما پست پشــت مهاجم او در نظام 4-2-2 
اتلتیکو مادرید می تواند بســیار جالب باشد. به جز بنفیکا 
یعنی تیم سابق فلیکس می توان تنها از یک تیم بزرگ دیگر 
در اروپا نام برد که با این چیدمان بازی می کند و آن تیمی 

جز اتلتیکو نیست.
این انتقال برای فلیکس و راه راه پوشــان مادریدی به نظر 
بهترین انتقال ممکن است بخصوص وقتی که تیم سیمئونه 
بعد از بازگشت کم فروغ دیگو کاستا و رفتن گریزمان در آن 
ناحیه جای خالی شدیدی را حس می کرد. این را هم نباید 
فراموش کنیم که اتلتیکو تاریخی طالیی در شناســایی و 
پرورش مهاجمان بزرگ جهان دارد که تنها چند نمونه آن در 

سال های گذشته آگوئرو، تورس و فالکائو هستند.
فلیکس تنها ستاره جوانی نیست که در این تابستان توسط 

اتلتیکو خریداری شد. ایوان شاپونیچ صربستانی به همراه 
فلیکس از بنفیکا به پایتخت مادرید آمده و با اینکه اندازه 
هم تیمی معروف خود در بازی های رسمی حضور نداشته 
اما در تیم ملی جوانان صربستان کیفیت باالی خود را در 
خط حمله به رخ کشیده است. رنان لودل 21 ساله و بسیار 
آینده دار که به همراه اتلتیکو پاراننزه قهرمان جام سودامریکانا 
شــده نیز برای آینده خط دفاعی اتلتیکو خریداری شده و 
جانشین فلیپه لوئیز در دفاع چپ می شود و البته آن ها یک 
مدافع وسط جوان یعنی ماریو هرموسو را نیز از اسپانیول به 
خدمت گرفتند.خرید جذاب دیگر اتلتیکو در خط هافبک 
رقم خورد جایی که مارکوس یورنته از رقیب و همشهری 
یعنی رئال به ورزشگاه متروپولیتانو آمده است. به جز فلیکس 
بقیه این خریدهایی که از آن ها نام بردیم تنها 87 میلیون 
یورو هزینه در بر داشته که از فروش تنها گریزمان نیز رقم 
کمتری است. سود چشــمگیر دیگر اتلتیکو، از فروش 7۰ 

میلیون یورویی رودری به منچسترسیتی بدست آمد.

چند سرباز کهنه کار برای خط دفاع
اتلتیکو چند بازیکن باتجربه را نیز با رقم بسیار کم به تیمش 
اضافه کرد که شامل هکتور هررا، فلیپه و کایران تریپیر بود که 
همگی برای تقویت پست های مختلف خط دفاع خریداری 
شدند و روی هم 42 میلیون یورو هزینه نیاز داشتند که در 
مقایسه با فروش چند بازیکنی که دیگر سیمئونه به آن ها نیاز 
نداشت یعنی مارتینز ، ویتو، اوالبه و مونوز که 4۰ میلیون 
یورو پول به حساب اتلتیکو واریز کرد نشان می دهد که چه 

بیزینس فوق العاده ای را پشت سر گذاشتند.
درست است که اتلتیکومادرید کامالً چهره ای جدی به خود 
گرفته و هماهنگ شدن این بازیکنان با یکدیگر کار آسانی 
نیست، اما اگر یک نفر باشد که بتواند از پس این کار بر بیاید 
آن دیگو سیمئونه است. با تمام هنرهایی که روخی بالنکو در 
خریدهای این تابستان به نمایش گذاشت، بهترین حرکت 

آن ها حفظ این مرد سرسخت آرژانتینی بود.

رقابت تیم های ایتالیایی برای شکار دروازه بان پرسپولیس

بیرو  در تور »تورینو«
300 میلیون یورو فروش، 200 میلیون خرید!

تابستان دیوانه   وار اتلتیکومادرید

ورزش: سرمربی تیم ملی سابر کشورمان گفت:  مقام ششم تیمی 
نتیجه بسیار خوبی بود که در مسابقات شمشیربازی قهرمانی 
جهان بدست آوردیم. پیمان فخری در خصوص مسابقات سابر 
قهرمانی جهان در بوداپست مجارستان اظهار داشت: در بخش 
انفرادی سرانجام در زمره کشورهای صاحب مدال قرار گرفتیم 
که بازتاب وسیعی در کشورهای جهان داشت. کشورهای زیادی 
نمی توانند در مسابقات قهرمانی جهان به مدال برسند اما امسال 

ایران را به هدفی که سال ها برای آن تالش کردیم، رساندیم.
وی در ادامه با اشاره به مدال برنز مجتبی عابدینی در این مسابقات 
گفت: عابدینی فوق ستاره بود. وی ایبراگیموف از روسیه  که دو 
سال مداوم برنز جهان و هارتونگ از آلمان که در مسابقات اخیر جام 
جهانی به مدال رسیده بود را شکست داد و مدال با ارزشی را بدست 
آورد و سرانجام جهانی شد.وی تصریح کرد: در انفرادی پاکدامن 
اصالً عملکرد خوبی نداشت و دور از انتظار ظاهر شد. متأسفانه فشار 
روانی زیادی را تحمل می کرد و نتوانست از این فشارها رهایی پیدا 
کند . وی دنبال نتیجه در مسابقات قهرمانی جهان بود اما نتوانست 
خوب ظاهر شود، هر چند رقیب کانادایی او شگفتی آفرید و به 
جمع هشت نفر پایانی رفت اما علی پاکدامن نباید بازی را واگذار 

می کرد. محمد رهبری و محمد فتوحی هم خوب بودند.
فخری یادآور شد: در تیمی اتفاق بزرگی افتاد و چین قدرتمندی 
را شکست دادیم که ۶ ماه قبل برابر آن شکست خورده بودیم. در 
یک ماه دو بار مستقیم با چین جنگ المپیک را برگزار کردیم و 

تقریباً باید بگویم بیش از ۶۰ تا 7۰ درصد راه کسب سهمیه تیمی 
المپیک را طی کرده ایم و خیالمان راحت است. مقام ششم تیمی 
نتیجه بســیار خوبی بود که در قهرمانی جهان بدست آوردیم. 
فراموش نکنید که سال گذشته در همین مسابقات به گرجستان 
باختیم ولی در این دوره این تیم را شکست دادیم . می دانستیم با 
رقابت های سختی که در انفرادی داشتیم، در بخش تیمی کارمان 
سخت است.وی افزود: مجارســتان روز شگفت آفرینی داشت 
چراکه ایتالیا را شکست داد و در فینال 4۵ بر 44 به کره باخت. 
این تیم امتیاز میزبانی را داشت و متأسفانه ما هم برابر این تیم قرار 

گرفتیم و شکست خوردیم.

ورزش: مهدی طارمی با ریوآوه به توافق رسید و راهی 
لیگ پرتغال شد. لیگی که پیش از این مهرداد محمدی 
هم به آن ملحق شده بود و حاال از این به بعد برای ایرانی ها 
جذابیتی چند برابر دارد. دیگر لیگی که ایرانی ها پیگیری 
می کردند، کرواســی بود که صادق محرمی در آن جا 
حضور داشت. و البته با حضور علیرضا جهانبخش در 
برایتون و سامان قدوس در آمیان، لیگ های انگلیس و 
فرانسه هم اهمیتی دو چندان پیدا کرده بود. روسیه تنها 

لیگی است که بخاطر سرمای هوا و تعطیلِی زمستان، از 
حاال شروع شده است و سایر لژیونرهای ایرانی باید منتظر 
شروع شدن لیگ باشند. سعید عزت اللهی به تمرینات 
روستوف برگشته و سردار آزمون هم گلزنی هایش در 

زنیت را استارت زده است.
پنج ایرانی در لیگ بلژیک حضور دارند؛ با بازگشت وحید 
امیری به پرسپولیس، ادامه حضور مجید حسینی در 
ترابوزان اسپور و حضور اللهیار صیادمنش در فنرباغچه، 

نماینده های ایران در لیگ ترکیه همان دو بازیکن باقی 
ماند. پنج ایرانی در قطر حضور دارند که بختیار رحمانی 
در لیگ دو و ســایر بازیکن ها در سطح اول فوتبال این 
 B کشور توپ خواهند زد. دانیال داوری در بوندسلیگای

و و بیت آشور هم در ام ال اس حضور دارند. 

لژیونرهای ایران در فصل جدید
البته بازیکنان دیگری هم احتماال به این فهرست اضافه 
می شوند که هنوز تیم فصل بعدشان را قطعی نکردند. 
بازیکنانی مانند امیر عابدزاده، رضا قوچان نژاد، سوشا 
مکانی، مهرداد پوالدی، علیرضا بیرانوند، علی کریمی، 

علی علیپور، پژمان منتظری و علیرضا حقیقی.

ضد  حمله

بازیکن برزیلی استقالل امروز می آید
ورزش: بازیکن برزیلی مدنظر تیم فوتبال استقالل امروز به تهران خواهد 
آمد. فرناندو کانِسین، هافبک برزیلی اوستنده بلژیک که مدنظر تیم فوتبال 
استقالل قرار دارد، امروز برای انجام مذاکرات نهایی به ایران خواهد آمد.این 
بازیکن با رامین رضاییان، بازیکن ملی پوش ایرانی الشحانیه قطر همبازی بوده 
است. فرناندوی 27 ساله که سابقه بازی در اندرلخت را هم دارد، از سال 2۰14 

عضو اوستنده بلژیک است.

AFC افزایش نمایندگان ایران در
ورزش: کرسی های نمایندگان ایران در کنفدراسیون فوتبال آسیا افزایش 
یافت و تعدادی از نمایندگان ایرانی نیز در سمتشــان ابقا شدند. مرتضی 
محصص در گفت وگو با ایسنا ضمن تأیید این خبر گفت: من سال ها عضو 
کمیته فنی AFC بودم و اکنون نیز حکم من تمدید شد.همچنین توحید 
سیف برقی در کمیته پزشکی، امیر علوی در کمیته رسانه ها، لیال صوفی زاده 
در کمیته بانوان، ابراهیم شــکوری در کمیته فدراســیون ها و هدایت اهلل 
ممبینی در کمیته داوران AFC عضو شدند.همچنین با تأیید محصص قرار 
است کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی در اختیار ایرانی ها باقی بماند و  رئیس 

فدراسیون فوتبال یعنی مهدی تاج، جایگزین علی کفاشیان شود.

فوتسال ایران در رده سوم جهان و نخست آسیا
ورزش: رده بنــدی تیم هــای ملی فوتســال جهان از ســوی ســایت 
futsalworldranking اعالم شد و جایگاه تیم های برتر با توجه به برگزار 
نشدن مسابقات ملی نسبت به ماه گذشته هیچ تغییری نداشته است.تیم 
ملی ایران در این رده بندی با 1۶۶3 امتیاز در رده سوم قرار دارد. این درحالی 
است که روسیه با دو امتیاز کمتر رده چهارم را به خود اختصاص داده است.در 
این رنکینگ، برزیل با 187۶ و اسپانیا با 17۶3 امتیاز رتبه های اول و دوم را در 
اختیار دارند.تیم ملی فوتسال ایران در آسیا نیز صدرنشین است و ژاپن، تایلند 

و ازبکستان رتبه های دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده اند.

پرسپولیس 9 و 10 مرداد به میدان می رود
ورزش: به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، مدافع عنوان قهرمانی 
فوتبال ایران که این هفته در دو بازی به میدان خواهد رفت، هفته آینده نیز 
دو بازی تدارکاتی خواهد داشت.محسن خلیلی در این ارتباط گفت: آقای 
کالدرون تا دهم مرداد خواهان انجام چهار بازی تدارکاتی شده است. دو بازی 
این هفته انجام می شود و دو بازی دیگر در روزهای 9 و 1۰ مرداد خواهد بود. 
برای دو بازی هفته آینده به ترتیب با تیم های پیکان و نفت مسجد سلیمان 

هماهنگی انجام داده ایم که به اطالع سرمربی هم رسیده است.

بوحمدان با ذوب آهن تمدید کرد 
ورزش: هافبک تیم فوتبال ذوب آهن بعد از ظهر دیروز قراردادش را با این تیم 
تمدید کرد. حمید بوحمدان هافبک تیم فوتبال ذوب آهن که فصل گذشته 
بازی های خوبی برای این تیم در لیگ برتر و آسیا انجام داد، قراردادش را با 
سبز پوشان تمدید کرد.بوحمدان قرارداد جدیدش را به مدت دو فصل دیگر 

با ذوب آهن تمدید کرد.

مدافع چپ تیم امید در رادار استقالل
ورزش: استقاللی ها در فصل نقل و انتقاالت میثم تیموری، امید نورافکن و 
آرمین سهرابیان را در پست دفاع چپ از دست داده اند  و در حال حاضر تنها 
میالد زکی پور را در این پست در اختیار دارند.با این شرایط استقاللی ها در 
فصل نقل و انتقاالت به دنبال جذب یک دفاع چپ هستند و گفته می شود 
ابوالفضل رزاق پور مدافع چپ پیکان گزینه اصلی آن ها محسوب می شود.

رزاق پور که سابقه حضور در جام جهانی جوانان را دارد، هم اکنون عضو تیم 
امید است و موفق شد در بازی دوستانه برابر تیم ملی تک گل تیمش را بزند.

ناصحی در فهرست مازاد یحیی
 ورزش: گفته می شــود رضــا ناصحی مدافــع و کاپیتــان باتجربه تیم 
»شهر خودرو« در لیست مازاد یحیی گل محمدی برای فصل پیش رو قرار 
گرفت! این در حالی است که ناصحی از ابتدای تمرینات این فصل حضور فعال 
داشت و البته شهرخودرویی ها هنوز نتوانسته اند خرید خوبی برای جناح 

چپ خود داشته باشند.

خبر

اینترنشنال چمپیونز کاپ 2019
بایرن مونیخ - میالن

چهارشنبه 2 مرداد - ساعت: 5:30 از شبکه ورزش

اینترنشنال چمپیونز کاپ 2019
یوونتوس - اینتر

چهارشنبه 2 مرداد - ساعت: 16:00  از شبکه ورزش

اینترنشنال چمپیونز کاپ 2019
تاتنهام - منچستریونایتد

پنجشنبه 3 مرداد-ساعت: 16:00  از شبکه ورزش

اینترنشنال چمپیونز کاپ 2019
رئال مادرید - اتلتیکومادرید

شنبه 5 مرداد- ساعت: 4:00  از شبکه ورزش

ورزش در سیما

قهرمانی نسل طالیی تکواندو در آسیا 
ورزش: دهمین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا با حضور 331 
تکواندوکار در اردن آغاز و با قهرمانی مقتدرانه دختران و پسران کشورمان 

به پایان رسید.
در بخش پسران ملی پوشان با غیرت ایران با کسب پنج مدال طال، چهار 
نقره، یک برنز و 99 امتیاز توانستند برای نخستین مرتبه مقتدرانه بر 
سکوی قهرمانی آسیا بایستند. کره جنوبی با دو مدال طال، دونقره، سه برنز 
و ۶2 امتیاز عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و تیم ازبکستان با دو مدال 
طال، یک نقره، دو برنز و ۵4 امتیاز سوم شد. تیم های اردن و افغانستان به 

ترتیب چهارم و پنجم شدند.
در بخش تیمی، دختران توانمند کشورمان توانستند برای دومین بار و 
با کسب پنج مدال طال، دو نقره  و 8۰ امتیاز با شایستگی عنوان قهرمانی 

آسیا را کسب نمایند. 

 کاپیتان تیم ملی کاراته:
 ثابت کردیم در دنیا بهترین هستیم

ورزش: کاپیتان تیم ملی کاراته گفت: با رسیدن به مدال طالی کومیته 
تیمی ثابت کردیم همچنان کاراته ایران بهترین تیم در دنیاست و تشنه 

کسب افتخار در رقابت های مختلف هستیم.
ذبیح اهلل پورشیب با بیان مطلب فوق اظهار داشت: خدا را شکر در این دوره 
از مسابقات قهرمانی آسیا هم موفق شدم با کسب یک مدال طالی دیگر، 
جمع مدال های طالی خود را به عدد چهار برسانم. در مجموع ۶ بار در 
رقابت های قهرمانی آسیا شرکت کرده ام که در بخش انفرادی چهار طال، 

یک نقره و یک برنز کسب کرده ام.

حساب های مالی فدراسیون کشتی مسدود شد
ورزش: به علت بدهی مالیاتی که در ســال های اخیر برای فدراسیون 
کشتی ایجاد شده، حســاب های مالی این فدراسیون مسدود شد. این 
در حالی است که علیرضا دبیر بتازگی به عنوان رئیس این فدراسیون 

منصوب شده است که با این شرایط با چالش مهمی روبه رو می شود.

بارسلونا 1-2 چلسی
پیروزی خوب برای شاگردان لمپارد

ورزش: بارسلونا و چلســی دیروز در توکیو و از جام راکوتن به مصاف 
هم رفتند. در بارسلونا ستاره هایی چون مسی، سوارز و کوتینیو حضور 
نداشتند با این حال این بازی فرصت خوبی بود تا گریزمان نخستین بازی 
خود با پیراهن بارسا را انجام دهد. در ترکیب چلسی نیز حضور پولیشیچ 
توجهات را به خود جلب کرده بود. این نخســتین بازی بارســا  در تور 
تابستانی بود. چلسی موفق شد این بازی را 2-1 به سود خود خاتمه دهد.

سرمربی تیم ملی شمشیربازی: 

عابدینی فوق ستاره بود

مرور 23 لژیونر فوتبال ایران در فصل آینده

 از انگلیس و فرانسه تا ترکیه و قطر
شرط مهم فدراسیون فوتبال 
برای جذب بازیکنان خارجی 

ورزش:جلسه ای در محل فدراسیون فوتبال پیرامون جذب 
بازیکنان خارجی توسط باشگاه ها انجام شد که مصوباتی در 

این نشست صورت گرفت.
یکی از تصمیمات مهمی که درکارگروه ویژه بازیکنان خارجی 
با حضور محمودزاده، مؤمنی، براتی، نورشرق، حمیرا اسدی و 
شکوری گرفته شده این بود که تا زمانی که باشگاه ها با کمیته 
وضعیت بازیکنان بدهی های خود را تســویه نکنند به هیچ 
عنوان حق جذب بازیکن خارجی ندارند این یکی از آیتم هایی 

کارگروهی بود که روز گذشته انجام شد.
در این کارگروه سه مورد برای جذب بازیکنان خارجی در نظر 

گرفته شده است:
1- تسویه باشگاه ها با کمیته وضعیت بازیکنان

2- به تأیید رســیدن کیفیت فنی یک بازیکن توسط افراد 
فنی این کمیته 

3- اینکه باشــگاه ها بتوانند تضمین بدهنــد که مطالبات 
بازیکنان خارجی که جذب می کنند را پرداخت کنند.

      صفحه 10
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آگهی تغییرات شرکت تولیدی گندم آرد سفید ارمغان لذیذ بجنورد شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 772 و شناسه ملی 10860309985

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,02,29 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - س��مت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای 
س��ید علی ش��ریعت با کد ملی 2121349006 بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید آرش ش��ریعت با کد ملی 2110186526 بسمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و خانم فرزانه ثنائی با کد ملی 2121374450 بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید آرش شریعت بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. 
-کلیه قرار دادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، و اوراق بهادار با امضاء آقای سید علی شریعت )رئیس هیئت مدیره(                            
و آقای سید آرش شریعت )مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره(همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء آقای سید 

علی شریعت )رئیس هیئت مدیره(یا آقای سید آرش شریعت)مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره (همراه با مهر شرکت معتبر است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )540039(
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آگهی تغییرات شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 2529 و شناسه ملی 10860326899

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397,05,22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - پس از استماع گزارش هیئت مدیره 
و قرائت گزارش حس��ابرس وبازرس قانونی ،صورتهای مالی ش��امل ترازنامه ،صورت س��ود و زیان وصورت جریان وجوه نقد برای س��ال 
مالی منتهی به1396,12,29 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. - با رعایت مفاد ماده 147 الیحه اصالحی قانون تجارت ، سازمان حسابرسی 
به شناس��ه ملی 10101136332 بعنوان حس��ابرس و بازرس قانونی ش��رکت برای رس��یدگی به عملکرد س��ال مالی 1397 انتخاب گردید.                      

-روز نامه کثیر االنتشار قدس و روزنامه محلی اترک جهت درج آگهی های رسمی شرکت انتخاب گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )540010(
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آگهی تغییرات شرکت جوانه خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5777 و شناسه ملی 10380216125
به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1398,04,12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -صورتهای مالی سال مالی منتهی به 
1397,12,29 مورد تصویب قرار گرفت 2-آقای محمد رضا خبیری نوغانی به ش��ماره ملی 0933096054 و خانم نس��رین حاجی محمدی به 
ش��ماره ملی 0931496349 و آقای محمد علی خبیری نوغانی به ش��ماره ملی 0924280247 به س��مت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو 
س��ال انتخاب ش��دند 3-موسسه حسابرسی و مش��اوره مدیریت وانیا نیک تدبیر به شماره شناس��ه ملی 10320721862 بعنوان بازرس 
اصلی و آقای عبدالحسین هاشمی زاده به شماره ملی 0652917607 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب 

شدند 4 -روزنامه کثیر االنتشار قدس برای نشر آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )542511(
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42

آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرد خوشه طالیی سپید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10498 و شناسه ملی 10102005531
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,02,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردیدند: 
تصویب س��اختار س��ازمانی شرایط اس��تخدام و میزان حقوق و دستمزد - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها وموسسات 
قانونی دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ، صدور چک ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ، انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر 
، تبدیل ، فس��خ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع ش��رکت باش��د و انجام کلیه عملیات و معامالت مذکور در ماده 2 
اساس��نامه ، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی و معنوی از جمله هر گونه اختراع ، نام یا عالئم تجاری و صنعتی 
، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره ، اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها 
و دادس��راها و ش��وراهای حل اختالف ، مراجع قضایی و یا غیر قضایی اختصاصی و عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف ش��رکت در مقابل هر دعوای 
اقامه ش��ده علیه ش��رکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی و غیر قضایی اختصاصی یا عمومی ، دیوان عدالت اداری با حق حضور در 
جلس��ات اعتراض به رای ، درخواس��ت تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده در دادرس��ی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، 
ادع��ای جعل یا انکار ، حق امضای قراردادهای حاوی ش��رط داوری یا توافقنام��ه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور منتخب )یا حق صلح بدون 
آن ( ، اجرای حکم نهائی و قطعی داور ، درخواس��ت صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن ، تعیین کارش��ناس و انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق 

توکیل مکرر و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد )سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه .... (
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )542510(

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت 
اس�فراین شرکت س�هامی خاص به 
ش�ماره ثب�ت 440 و شناس�ه مل�ی 

10860302064
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی 
س��الیانه م��ورخ 1397,12,24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : - ترازنامه، صورتحساب سود و 
زی��ان و صورت جریان وج��وه نقد برای دوره 
مالی منتهی به1397,09,30 به تصویب مجمع 

عمومی رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین )540025(

س
,9
80
53
52

آگه�ی تغیی�رات ش�رکت خدماتی 
مباش�ر ت�وس ش�رکت تعاون�ی به 
ش�ماره ثب�ت 332 و شناس�ه ملی 

10860298765
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 
اتخ��اذ ش��د:  1397,10,23 تصمیم��ات ذی��ل 
- کلی��ه س��رمایه تعه��دی ش��رکت ب��ه مبلغ 
8100.000ریال به ش��ماره گواه��ی بانکی )1( 
درتاریخ 1398,03,21 نزد بانک رفاه کارگران 
شعبه مرکزی اسفراین توسط صاحبان سهام 

پرداخت گردیده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین )540006(

س
,9
80
53
44

آگهی تغییرات ش�رکت اب�ر تجارت 
اترک کیمیا ش�رکت س�هامی خاص 
به ش�ماره ثبت 1258 و شناسه ملی 

14006326884
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,10,18 
تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : آق��ای ناصرعلی زاده به 
س��مت رئیس هیئت مدی��ره و آقای حام��د علی زاده 
به س��مت نای��ب رئیس هیئ��ت مدیره و آق��ای حمید 
عل��ی زاده به س��مت مدیرعامل وعض��و هیئت مدیره 
انتخ��اب ش��دند . -کلیه قراردادها واس��ناد رس��می 
وتعه��د آوربانکی ازقبیل چک ،س��فته ،برات واوراق 
بهادار و سایر نامه های عادی و اداری با امضای حمید 
عل��ی زاده )مدیرعامل( به همراه مهر ش��رکت معتبر 

خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین )539994(

س
,9
80
53
30

س
,9
80
53
38

آگهی تغییرات شرکت خدماتی مباشر توس شرکت تعاونی به شماره ثبت 332 و شناسه ملی 10860298765
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,02,14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل شرکت به آدرس استان 
خراس��ان ش��مالی ، شهرستان اسفراین ، بخش مرکزی ، شهر اس��فراین، امام خمینی ، بلوار امام رضا ، بن بست امام رضا 7 ، 
پالک 205 ، طبقه همکف ، واحد شرقی -کد پستی : 9661936319 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 
گردی��د. - تع��داد اعضای هیئت مدیره مرکب از س��ه نفر عض��و اصلی و دو نفر عضو علی البدل تغییرک��رد و ماده مربوطه در 
اساس��نامه بش��رح فوق اصالح گردید. - اساسنامه جدید تعاونی در 52 ماده و 33 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی 

تعاونی گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین )540005(

س
,9
80
53
37

آگهی تغییرات شرکت ابر تجارت اترک کیمیا شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 1258 و شناسه ملی 14006326884

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده م��ورخ 1397,10,18 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 
حمید علی زاده به ش��ماره ملی 0639435823 و حامد علی زاده به ش��ماره ملی 
0630011656 و ناصرعلی زاده به ش��ماره ملی 0639401368 بس��مت اعضاء اصلی 
هیئت مدیره برای مدت دوس��ال انتخاب شدند. - خانم مهدا جان محمدی شماره 
ملی 0639467067 بس��مت بازرس اصلی و تاج محمد جان محمدی به شماره ملی 
0639503721 بس��مت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب 

شدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین )539991(

س
,9
80
54
39

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خاوران فوالد شمس توس سهامی خاص 
به شماره ثبت 54091 و شناسه ملی 14004820628

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,06,26 وبنا به تفویض اختیار ازمجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,06,25 در خصوص 
افزایش س��رمایه ش��رکت وبا عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حس��ابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات 
مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ شش میلیارد ریال از حساب بدهی شرکت 
کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح می گردد : ماده اصالحی: 
س��رمایه ش��رکت مبلغ هش��ت میلیارد ریال منقس��م به چهارصد س��هم بیس��ت میلیون ریالی با نام 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 )542500(

جوان�ه  ش�رکت  تغیی�رات  آگه�ی 
خراسان ش�رکت س�هامی خاص به 
ش�ماره ثبت 5777 و شناس�ه ملی 

10380216125
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398,04,12 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - موارد زیر 
به موضوع اساسنامه اضافه گردید: الف( انجام فعالیت 
ها وخدمات مربوط به کش��اورزی ، دام��داری و پرورش 
ان��واع دام وطیور و آبزیان وحیوانات زینتی وخانگی ب( 
خری��د و ف��روش و واردات و صادرات نه��اده های دامی 
د( احداث تاسیسات وتجهیزات مرتبط با فعالیت شرکت 
پس از اخ��ذ مجوز الزم وثبت موضوع فعالیت مذکور به 

منزله اخذو صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )542507(

س
,9
80
54
40

آگهی تغییرات ش�رکت صنایع بسته 
بندی روستره شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 7210 
و شناسه ملی 10380230190

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره 
مورخ 1398,04,24 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د : 1 -کلیه اوراق و اس��ناد تعهد آور 
شرکت با امضاء مدیر عامل همراه با مهر 

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

)541437(

س
,9
80
54
00

آگهی تغییرات ش�رکت صنایع بسته 
بندی روستره شرکت سهامی خاص 
به ش�ماره ثبت 7210 و شناسه ملی 

10380230190
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1398,04,24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : 1 -آقای محمود حس��ن زاده گراخگی 
به ش��ماره مل��ی 0939231212 به عن��وان بازرس 
اصلی و خانم فهیمه الس��ادات صاحبدل به شماره 
ملی 0944643485 به عنوان بازرس علی البدل 
برای یک س��ال مالی انتخاب گردید. 2- ترازنامه 
و حس��اب س��ودوزیان ش��رکت منتهی به عملکرد 

97,12,29 مورد تصویب قرار گرفت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )541417(

س
,9
80
53
83

آگه�ی تغیی�رات موسس�ه آموزش 
عال�ی غیر دولت�ی و غی�ر انتفاعی 
خراس�ان موسس�ه غیر تج�اری به 
ش�ماره ثبت 3480 و شناس�ه ملی 

10380610660
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ف��وق 
الع��اده م��ورخ 1398,03,02 و براب��ر نامه ش��ماره 
38426م��ورخ 1398,2,22 وزارت علوم تحقیقات 
و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : اساس��نامه 
جدید مش��تمل بر 33 ماده و 21تبصره به تصویب 

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

)541392(

س
,9
80
53
79

س��ند کمپان��ی خ��ودروی کامی��ون کاوی��ان 6 تن 
ب��ه ش��ماره پ��الک 717 ع 98 ایران 32 ش��ماره 

موتور: EQB1252078024055 ش��ماره شاس��ی:
ش��رکت  ن��ام  ب��ه    NA5K1063CEG443333  
گوه��ردام ت��وس مفق��ود گردی��ده و از درج��ه 

اعتبار س��اقط می باش��د. /ع
98
05
40
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز، برگ کمپانی و س��ند قطعی خودروی پژو 
پارس مدل 1389 رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 
661د95 ای��ران 74 ش��ماره موت��ور12489092743 و 
شماره شاسی NAAN21CA9AK784676 به مالکیت 
حس��ین احمدی نیا مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  /ع
98
05
46
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز و کارت خ��ودروی وانت م��زدا1600 مدل 
1371 رن��گ س��رمه ای به ش��ماره انتظامی 286ی14 
ای��ران 12 ش��ماره موتور 205884 و ش��ماره شاس��ی 
71604174 به مالکیت محسن باوفای مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
98
05
45
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

مج��وز نگه��داری صالح ش��کاری به ش��ماره بدنه 
92874619 س��اچمه زن��ی 1 ل��ول ت��ه پرچخماقی 
س��اخت ترکیه متعلق به جالل علی نس��ب مفقود 
گردی��ده وازدرج��ه اعتب��ار س��اقط م��ی باش��د.

)قزوین(

/ع
98
05
44
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
05
45
3

پروان��ه مع��دن گرانی��ت هش��تادان تایباد به 
ص��دور                     تاری��خ   4/23518 پروان��ه  ش��ماره 
27 / 10 / 1386 متعلق به ش��رکت احیا صنایع 
خراس��ان مفق��ود گردی��ده و از درج��ه اعتبار 

ساقط میباشد. دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز  و کارت خودروی پرای��د صبا مدل 1386 
رنگ سورمه ای متالیک به شماره انتظامی 226ط45 
ایران 36 ش��ماره موتور 2082408 و ش��ماره شاسی 
S1412286173961 ب��ه مالکی��ت حمید اس��کندری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
98
05
40
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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فرهنگ و هنر

خبر

اظهارنظرخسرو معصومى درباره جديدترين فيلمش
قصه كولبران ُكرد، سه گانه ام را كامل مى كند

فرهنگ و هنر/ زهره كهندل: 
خســرو معصومى، كارگــردان از 
تكميل سه گانه جديدش با ساخت 
فيلمى دربــاره كولبران ُكرد خبر 
داد.  او در گفت و گو با خبرنگار ما 
گفت: آخرين ســه گانه من كه با 

موضــوع فقر و بيكارى با فيلم «تابو» آغاز شــد و با «كاركثيف» ادامه پيدا 
كرد، با قصه كولبران تكميل مى شــود. وى درباره محوريت فيلم جديدش 
خاطرنشان كرد: اين فيلم با محوريت فقر و بيكارى جوانان تحصيلكرده اى 
است كه مجبور به كارهاى سخت و گاه غيرقانونى مى شوند. معصومى در مورد 
لوكيشن فيلم جديدش هم توضيح داد: ساخت فيلم در شرايط اقليمى غرب 
كشور دشوار است، اما اساساً اين داستان است كه ما را به سمت خود مى برد. 
وقتى درباره شخصيت فرهاد در كار كثيف مى نوشتم، البه الى ماجرا قصه به 
ســمت سه گانه اى كشيده مى شد كه درباره بيكارى و انجام كارهاى سخت 
براى بچه هاى تحصيلكرده است كه قصه كولبران همانجا شكل گرفت. خسرو 
معصومى همچنين از توافق ضمنى با نويد محمدزاده براى بازى در اين فيلم 
خبر داد. با توجه به اصالت نويد محمدزاده و تسلطش به زبان كردى احتماالً 

اين بازيگر در نقش يك كولبر ُكرد در فيلم معصومى حاضر شود.

سينماداران يكى از داليل اصلى ايجاد بى عدالتى 
در حوزه اكران هستند
صباغ زاده،  مهدى  سينماپرس: 
و  كارگــردان  كننــده،  تهيــه 
پخش كننــده فيلم در پى انتقاد 
بخش گسترده اى از اهالى سينما 
مبنى بــر بى عدالتــى در نحوه 
اكران آثار سينمايى گفت: وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمى، خانه سينما و اتحاديه تهيه كنندگان بتازگى بر 
سر طرحى به توافق رسيده اند كه وضعيت و زمان نمايش فيلم ها بر اساس 
قرعه كشى فصلى انتخاب شود. بنده معتقدم در صورت اجرايى شدن اين 
طرح مشكالت اكران به طوركلى حل خواهد شد و ديگر مبحث باندبازى و 
زدوبند در روند اكران فيلم ها از بين خواهد رفت. وى تصريح كرد: البته اين 
حرف بنده به آن معنا نيست كه بى عدالتى در اكران فيلم ها وجود ندارد، 
چرا اتفاقاً ما شاهد بى عدالتى در روند اكران فيلم هستيم و سينماداران يكى 

از داليل اصلى ايجاد بى عدالتى در موضوع اكران هستند.

  شما تجربه نوشتن داســتان كوتاه را 
داشته ايد، چه شد در نخستين تجربه انتشار 
كتاب به سمت خاطره نگارى نخستين تجربه 

سفر متفاوتتان رفتيد؟
من نه ســفرنامه نويس بودم و نه خاطره نويس و 
قصد خاطره نگارى نداشــتم. ســال 91 كه براى 
زندگى به قم آمدم چون مشــهدى هستم پس 
از مدتى جذب دوره هاى داستان نويســى شــدم 
و در ســال 94 مرتب داســتان كوتاه مى نوشتم. 
وقتى نخســتين سفر تبليغى را با همسرم رفتم، 
تصميم گرفتم خاطرات ســفر را بنويسم تا براى 
داستان نويســى هم تمرين كنــم. همزمان اين 
خاطرات را در صفحه مجازى ام منتشر كردم كه با 
استقبال زيادى روبه رو شد. تابستان سال 96 براى 
شركت در جشنواره اشراق خاطراتم را به دبيرخانه 
فرستادم كه توانست برگزيده جشنواره شود. آنجا 
براى نخستين بار با آقاى سرهنگى، داور جشنواره 
مالقات كردم و ايشان با لطف به من گفتند خيلى 
جدى به انتشــار اين خاطرات فكــر كنم. تا آن 
روز من به اين خاطرات به چشــم مواد اوليه يك 
رمان نگاه مى كردم، اما ايشان تأكيد كردند رمان 
ننويسم و اين ها به شكل مستند و خاطره منتشر 
شوند. جرقه اوليه نوشتن اين سفرنامه همان جا 
زده شد. بعد متوجه شــدم در حال حاضر اقبال 
جامعه به خواندن مســتند و خاطره بيشتر است 
تا رمان و داســتان و براى همين اين نوع نوشتن 

را ادامه دادم. 

  براى نوشــتن، الگويى داشتيد و قالب 
خاصى مدنظر شما بود؟

نه الگوى خاصى نداشــتم و نه ســفرنامه زيادى 
خوانده بودم، همه اين ها در لحظه نوشــته شد و 

البته بعد براى انتشار بازنويسى شد. 

  بخشــى از كتاب به اعتقادات، رسوم و 
باورهاى مردم منطقه اى كه شما به آنجا سفر 
كرديد، تعلق گرفته است. نوشتن آداب و 
رسوم در خاطره نگارى ها چقدر در شناخت 

جامعه از اقليم هاى مختلف كمك مى كند.
شــايد اين حس به تجربه روزهاى نخست من 
برمى گــردد، اما پس از مدتى كه از حضورمان 
در روســتا گذشــت، حس كردم تفاوتى بين 
فرهنگ آن روستا و فرهنگى كه در شهر داريم، 
وجود ندارد؛ شايد فقط مقياسش متفاوت است 
و همان گزاره ها به شــكل ديگرى در زندگى 

شهرى هم جريان دارد. 
مــن تــالش كــردم از جزئيــات فضائــل و 
رذيلت هاى فرهنگى بنويسم كه از مصاديقش 
دور بوديم، چيزهايى كه دست مدرنيته به آن 

نرسيده و هنوز زنده مانده است، مثل همكارى 
خانواده ها براى خانواده عزادار تا جادو جمبل و 
از همه اين رسوم مصاديقى آورده ام، اما تالش 
كردم شرايط را طورى نشان ندهم كه مخاطب 
خيــال كند اين ها در يك جغرافياى خاص رخ 

مى دهد. 
به نظرم همه اين اتفاقات را در همين فرهنگ 
شــهرى مان داريم فقط ســر و شكل آن كمى 
متفاوت شده است، شــايد متوجه نيستيم اما 
همه ما همين كارهــا را انجام مى دهيم، براى 
همين من تأكيد نداشــتم از جغرافياى روستا 
نشــانى بدهم تا مخاطب متمركــز بر منطقه 
خاصى نشود و فكر نكند اتفاقات فقط در يك 

منطقه رخ مى دهد. 
حتــى بازخوردها نشــان داده عــده اى فكر 
كرده اند من در مورد روســتاى آنان نوشته ام، 

در حالى كه اين طور نبوده است. 

  البته نوشته هاى شما نشان نمى داد اين 
عادات و رفتارها براى شما عادى باشد و شما 

تحت تأثير شرايط قرار گرفته بوديد. 
هر كســى در ابتدا وقتى رفتار و منش آن ها را 
مى بيند، حيرت مى كنــد، البته اگر آن ها هم 

در فرهنگ ما باشــند همين قــدر حيرت زده 
مى شــوند. طول كشــيد تا من هم به شرايط 
عادت كنم و مصاديق آن ها را در زندگى خودم 
پيدا كنم، اما در آخر ســفرنامه مى خوانيد كه 
ديگر آن قدر متحير نيستم و پس از سال هاى 
زيادى كه گذشــته اكنــون راحت تر مى توانم 
اين مصاديق را در زندگى شــهرى خودم پيدا 
كنم. من خيلى اهل سفر نبودم و فرهنگ هاى 
متفــاوت را نديده بودم. پيش از اين دنيا براى 
من در مشهد، تهران، قم و شمال محصور شده 
بود؛ اما ناگهان به فرهنگى پرت شــدم با هزار 
و چند كيلومتر فاصلــه و فرهنگ و زبانى كه 
اصًال متوجه گويش آن نمى شدم؛ اتفاقات براى 
من نو بــود. خيلى از مســائل كتاب به خاطر 
پيش زمينه هاى غلط ذهنى اســت كه در من 
بوده است؛ اطالعات غلطى كه اطرافيان به من 
مى دادنــد و ترس هايى كه آن ها به من منتقل 

و از رفتن به اين ســفر منع مى كردند ســبب 
شــد با ترس وارد فرهنگ جديدى شوم. اين 
بهت زدگى و مســحور شدن از بى تجربگى من 

بود و نه چيز ديگر! 

  پس ســفر بيش از اينكه شما را خيلى 
جدى تر از پيش وارد دنياى نويسندگى كند، 

بر روح شما تأثير گذاشته است؟
بى شــك نگاهم را به زندگى تغيير داد و سبك 
زندگى من عوض شــد. در نخســتين سفر به 
خانه اى رفتم كه فقط يك اتاق و يك آشپزخانه 
كوچك داشــت و كل محتويات آن ظرف هاى 
تــا به تــا و چند متكا و پتو بــود، اما در همان 
خانه خيلى لذت بردم و تجربه هاى شيرينى از 
ســر گذراندم، طورى كه آخر سفر به همسرم 
گفتم دوســت ندارم از ايــن خانه بروم و كاش 
مى شــد اين خانــه و اثاثيه اش را به شــهرمان 
ببريم. آنجا متوجه شدم وقتى آدم بتواند بدون 
دغدغه وسيله و تجمالت، زندگى كند از وقتش 
بهتــر اســتفاده مى كند. اكنــون ديگر دغدغه 
ظاهر خــودم و يا ظاهر زندگى را ندارم. ارمغان 
زندگى در شرايط سخت همين بود. در حقيقت 
ساده زيستى، فانتزى من نيست بلكه تبديل به 
ســبك شده اســت. بچه هاى من هم با همين 
روش بزرگ مى شــوند؛ پسرم بيشتر از داشتن 
دغدغه اينكه چه بخورد و چه بپوشد، به كتاب 

خواندن و ورزش اهميت مى دهد. 

 نخستين اثر شما در پنج ماه به 9 چاپ 
رســيد. فكر مى كنيد غير از مسئله اقبال 
جامعه به خواندن مستندنگارى، دليل اين 

استقبال مخاطب چه باشد؟ 
چند دليل مى تواند داشــته باشــد؛ نخستين 
مسئله توجه و عالقه مردم به زندگى خصوصى 
طلبه هاست. من پيش از انتشار، تجربيات سفر 
را در صفحه شــخصى ام منتشــر كــرده بودم. 
نخستين بار بود كه همسر يك مبلغ خاطراتش 
را منتشر مى كرد. اين موضوع از صفحه مجازى 
من آغاز شــد. ســفرها و انعــكاس آن ها، پاى 
آدم هاى زيادى را به صفحه مجازى من باز كرد 
و وقتى من اطالع دادم بناست اين موضوعات را 
به صورت كتاب چاپ كنم، مخاطبان استقبال 
كردنــد، چون پيش از انتشــار، به متن اعتماد 
كرده بودند. مســئله بعدى همان اقبال عمومى 
جامعه به خواندن سفرنامه و روايت هاى مستند 
است و شايد دليل بعدى محتواى اين سفرنامه 
و خاطره نگارى است كه در مورد رفتار و آداب و 
رسومى نوشته شده كه مصاديق آن در زندگى 

شهرى كمتر وجود دارد.

برش

ساده زيستى، فانتزى من نيست 
بلكه تبديل به سبك شده است. 
با همين روش  بچه هاى من هم 
بزرگ مى شوند؛ پسرم بيشتر از 
داشتن دغدغه اينكه چه بخورد 
و چه بپوشد، به كتاب خواندن و 

ورزش اهميت مى دهد

گفت وگو با زهرا كاردانى نويسنده كتابى كه در پنج ماه به چاپ نهم رسيده است

روايت «زن آقا» از زندگى همسر يك طلبه 

 فرهنگ و هنر/ خديجه زمانيان  دانش آموخته 
رشته گرافيك اســت و همسرش مهندس مخابرات. 
همسرش در جلسه خواستگارى از عالقه اش به طلبگى 
و تجربه كردن فضاى حوزه مى گويد. اين اعتراف سبب 
مى شود او هم به اين تجربه عالقه مند شود و با خودش 
فكر كند شايد بتواند آنچه را در دانشگاه نيافته در حوزه 
پيدا كند. ســال 94 همســر زهرا كاردانى در مناطق 
محروم به عنوان مبلغ حاضر مى شــود. زهرا كاردانى 
به همراه پسر يك و نيم ساله و همسرش به روستاى 
محرومــى در جنوب فارس مى رود. وى پس از تجربه 
چندين ســفر، تصميم مى گيرد خاطرات سفرش را 

بنويسد. اين اتفاق رخ مى دهد و كتاب «زن آقا» منتشر 
مى شود. اين كتاب روايتى روان و جذاب از سفر تبليغى 
ماه رمضان يك خانواده روحانى به يكى از روستاهاى 

دوردست است. 
«زن آقا» در يك ماه به پنج چاپ رسيد و مورد اقبال 
بســيارى از مخاطبان قرار گرفت. خواندن اعتقادات، 
سبك زندگى، خرافات و آداب و رسوم مردم يك نقطه 
از ايران و مقايســه اش با زندگى شهرى براى بسيارى 
جــذاب بود. در خصــوص «زن آقا» و تجربه هايى كه 
منجر به نوشــتن اين خاطرات شد، با زهرا كاردانى به 

گفت وگو نشسته ايم، كه مى خوانيد.

آگهى آراء هيئت حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

ــامى افرادى كه اسناد عادى يا رسمى آنان در  ــده اس  در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد ش
هيئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شيروان رسيدگى و تاييد قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 

روز در دو نشريه آگهى هاى ثبتى (كثير االنتشار و محلى) بشرح ذيل آگهى مى گردد.
1-كالسه پرونده  182-98آقاى فاضل شيرغانى فرزند فريدون درششدانگ يكبار منزل مسكونى به مساحت 204مترمربع 

قسمتى از پالك 1487فرعى از 13اصلى باغات وحومه خريدارى از مالك رسمى از مالكيت حسنعلى ايزانلو
ــدانگ يكباب منزل مسكونى به مساحت 186 متر  ــيرغانى  فرزندفريدون   در شش ــه پرونده 183-95 آقاى فاضل ش 2-كالس

مربع قسمتى از پالك 1448فرعى از 13اصلى باغات وحومه  خريدارى از مالك رسمى از ذيل مالكيت حسنعلى ايزانلو
ــاحت 102/09 متر  ــدانگ يك باب منزل به مس ــه پرونده 216-98 آقاى جواد جاندانه فرزند جعفر  در شش 3-كالس
مربع قسمتى از پالك شماره 1007و1008 اصلى واقع در قطعه يك شيروان خريدارى از مالك رسمى از ذيل تمامى 

مالكيت مشاعى متقاضى 
ــكيبا  فرزند عوض محمد درسه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب منزل  به  ــه پرونده 053-98  آقاى هادى ش 4-كالس
استثناء ثمن اعيان به مساحت 295 متر مربع قسمتى از پالك شماره240 فرعى از 13 اصلى باغات وحومه خريدارى 

از مالك رسمى از مالكيت قربان مكارى
ــه دانگ مشاع از  ششدانگ يك باب منزل  ــيد جواد محسنى  فرزند هاشم  در س ــه پرونده 054-97 آقاى س 5-كالس
مسكونى به استثناء ثمن اعيان  به مساحت 295متر مربع قسمتى از پالك شماره 240 فرعى از 13 اصلى باغات وحومه 

خريدارى از مالك رسمى از مالكيت قربان مكارى
ــدانگ يك باب منزل مسكونى به  ــيماب فرزند حسين در شش ــمه س ــه پرونده 192-98 آقاى ابوالفضل چش  6-كالس
ــمتى از پالك شماره 96اصلى واقع در قطعه يك شيروان خريدارى از مالك رسمى از  ــاحت 111/40 متر مربع قس مس

ذيل تمامى مالكيت مشاعى متقاضى
ــندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى گردد چنانچه اعتراضى  ــيله به فروش به اين وس
دارند بايد از انتشار آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك 
تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه 
ــد. در صورتى كه اعتراض در مهلت  ــت به اداره ثبت محل تحويل دهن ــى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواس عموم
قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.9804529
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/04/17       تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/05/2

صمد ابراهيم زاده
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

شماره :303/98/1606     تاريخ : 04/16/ 1398
آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى حوزه 

ثبتى شهرستان فردوس
ــمى و  ــند رس ــاختمان هاى فاقد س ــه قانون تعيين تلكيف وضعيت ثبتى اراضى و س ــتور موارد يك و س نظر به دس
ــناد و  ــتقر در اداره ثبت اس ــى كه در هيئت مندرج در قانون مذكور مس ــه قانون فوق الذكر امالك ــن نام ــاده 13 آيي م
ــت جهت اطالع عموم به شرح ذيل اگهى مى گردد .                                                                                                        ــيدگى و راى آن صادر گرديده اس ــهر فردوس مورد رس امالك ش
ــدانگ يك قطعه باغ انارى ، به مساحت 601/78 متر مربع ، از  ــت  فرزند سيد ابراهيم  شش ــيد اصغر على پرس آقاى س
ــده مع الواسطه از آقاى ابراهيم على پرست  ـ  ــماره پالك 4386 فرعى از 1 ـ اصلى بخش يك فردوس خريدارى ش ش

مكان وقوع ملك شهرستان فردوس ـ باغشهر اسالميه  ـ خيابان شهيد مطهرى 
اين آگهى ,  نسبت  به امالك فوق الذكر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود لذا  درصورتى كه اشخاص ذى 
ــته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود  ــبت  به آراء صادره اعتراضى داش نفع ,  نس
را به اداره ثبت فردوس ارائه و رسيد اخذ نمايند،معترضين بايد از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت يك 
ماه  ,مبادرت به تقديم دادخواست در دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواست را به اداره ثبت فردوس 
ــد،در اين صورت اقدامات ثبت ،موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه خواهد بود  ،در صورتى كه اعتراضى در  ــل دهن تحوي
ــه دادگاه عمومى محل را ارائه نكند،اداره ثبت  ــت ب ــت مقرر قانونى واصل نگردديا معترض ،گواهى تقديم دادخواس مهل
ــع مراجعه متضرر به دادگاه  ــند مالكيت مان ــند مالكيت مينمايد و صدور س ــر مقررات مربوطه مبادرت به صدور س براب

نيست .آ-9804589 
تاريخ انتشار نوبت اول:   18/ 1398/04      تاريخ انتشار نوبت دوم :  1398/05/02

  حسن رضا ندائى   
   رئيس اداره ثبت اسناد و امالك  شهرستان  فردوس

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

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
ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره139860306010001073-1398/04/15 هيئت اول موض  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــنامه 56 صادره از قوچان درششدانگ يك باب منزل  به  ــماره شناس متقاضى آقاى مجيد جزيره فرزند برات محمد بش
ــمتى از پالك 590 فرعى از يك اصلى بخش دوقوچان اراضى يعقوب آباد . خريدارى   ــاحت 85,68 مترمربع در قس مس
ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو  ــمى آقاى برات محمد بخشيان  محرز گرديده اس ــطه از مالك رس مع الواس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــود در صورتى كه اش نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،  ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت 

انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9804598
كالسه 1398114406010000052

تاريخ انتشار نوبت اول : 18 / 4/ 98                         تاريخ انتشار نوبت دوم :2 / 5 / 98
عباس برق شمشير / رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

ــماره 139760306015009504 – 1398/11/29 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 

ــم دستگير قادرى به شناسنامه شماره 306 كد ملى 0749406771 صادره تايباد فرزند رجب در ششدانگ  آقاى هاش
يكباب منزل به مساحت 76,45 متر مربع پالك شماره 157/416/2156 فرعى از 251 اصلى واقع در خراسان رضوى 
ــتگير قادرى و قسمتى از پالك محرز  ــمتى از مالكيت رجب دس ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس بخش 14 مش
گرديده است . لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود 
ــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  ــت در صورت انقضاى مدت مذك ــه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس را ب

سند مالكيت صادر خواهد شد. 9804595
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/18               تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/02

مهدى حسين زاده  / كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــماره 139760306015009490 – 1398/11/29 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــم دستگير قادرى به شناسنامه شماره 306 كد ملى 0749406771 صادره تايباد فرزند رجب در ششدانگ  آقاى هاش
ــان رضوى بخش  ــماره 2156 فرعى از 251 اصلى واقع در خراس ــاحت 83,02 متر مربع پالك ش يكباب منزل به مس
ــمتى از مالكيت رجب دستگير قادرى و قسمتى از پالك محرز گرديده  ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس 14 مش
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت  ــت . لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش اس
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را به  ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس خود را به اين اداره تس
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد. 9804596
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/18           تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/02
مهدى حسين زاده  / كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان قاين

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى» 

برابر آراء شماره 139860308002000050 و 139860308002000051 و كالسه شماره 
ــاى 1397114408002000028 و 1397114408002000027  صادره هيئت موضوع  ه
ــتقر در  ــمى مس ــند رس ــاختمان هاى فاقد س قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــخصات  ــت. لذا مش واحد ثبتى قاين تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اس
ــليم اعتراض،  ــرح زير به منظور اطالع عموم در دو تس ــان و امالك مورد تقاضا به ش متقاضي
ــود در  ــت خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. نوبت به فاصله 15روز آگهى مى ش دادخواس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند. مى توانند  صورتيكه اش
از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل 
ــليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم  اعتراض ، داد خواست  خود  تس

را به  مرجع قضايى تقديم  نمايند. 
بخش 11

قطعه مفروزه مزرعه مشاع و تلخى زول پالك 1305- اصلى
ــاه رضا طاهرى و خانم صغرى طاهرى )  ــاى محمد حكيمى نيا ( از محل مالكيت آقاى ش  آق
ــم بشماره شناسنامه 899 قاين و كد ملى 0888465882 در ششدانگ يك قطعه  فرزند قاس
ــاحت 18793,40 متر مربع در قسمتى از پالك 1305- اصلى  ــجر بمس زمين مزروعى و مش
ــت و در تصرف  ــاهرضا طاهرى (رديف 16 دفتر توزيع اظهارنامه ) محرز گرديده اس . ورثه ش

دارد.
آقاى  محمد حكيمى نيا  (  از محل مالكيت  آقاى  شاه رضا  طاهرى  و  خانم  صغرى  طاهرى 
) فرزند قاسم بشماره  شناسنامه 899  قاين  و  كد ملى  0888465882 در ششدانگ  يك  
ــات دامدارى  بمساحت 2811 متر مربع در قسمتى از پالك  ــتمل بر تاسيس قطعه  زمين مش
ــات تلخى زول) واقع در اراضى  ــف 16 دفتر توزيع اظهارنامه مزرعه و قن ــى (ردي 1305- اصل
مشاع مزرعه تلخى زول بخش 11 قاين خريدارى شده از ورثه شاهرضا طاهرى مالك رسمى 

(رديف 16 دفتر توزيع اظهارنامه محرز گرديده است و در تصرف دارد.
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.9804527
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/4/17

تاريخ انتشار نوبت دوم  : 1398/5/02
على صفايى فر

رئيس  اداره  ثبت  اسنادو امالك  شهرستان  قاين

آگهى مزايده اموال منقول نوبت  اول
ــى فرزند محمدابراهيم  ــعود كمال ــوراى حل اختالف  زبرخان آقاى مس ــه 980142 اجرايى ش به موجب پرونده كالس
ــت به پرداخت 10عدد سكه بهار آزادى بابت اصل خواسته و نيز مبلغ 2000000ريال بابت هزينه دادرسى  محكوم اس
ــر دولتى در  ــز پرداخت 10/000/000 ريال بابت نيم عش ــين و ني ــق محكوم لها خانم فاطمه كمالى فرزند حس در ح
ــبت به توديع بدهى خود اقدام ننموده حسب تقاضاى محكوم له اموالى توقيف و توسط  ــاراليه نس حق دولت چون مش
ــوراى حل  ــنبه در محل اجراى احكام ش ــاعت 10 روز ش ــناس ارزيابى و مقرر گرديد در تاريخ 1398/06/02 س كارش
ــركت در مزايده مى توانند 5 روز  ــد لذا طالبين خريد و ش اختالف زبرخان از طريق مزايده حضورى به فروش مى  رس
قبل از انجام مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان از اموال مورد مزايده مهيا شود. مزايده از نرخ پيشنهادى 
ــنهاد نمايند فروخته خواهد شد ضمناً هزينه هاى حراج و  ــده و به فردى كه باالترين مبلغ را پيش ــروع ش نوبت اول ش
نقل و انتقال به عهده خريدار مى باشد و اجراى احكام مسئوليتى نخواهد داشت وحداقل ده درصد از بهاى پيشنهادى 
ــد. در صورتيكه برنده مزايده در  برنده مزايده فى المجلس دريافت والباقى ظرف يك ماه ازبرنده مزايده اخذ خواهد ش
ــر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط ومزايده تجديد خواهد  ــپرده او پس از كس موعد مقرربقيه بهاى اموال  را نپردازد س

ــرح ذيل ميباشد. سى سهم مشاع از  ــناس ارزيابى گرديده وبه ش ــط كارش ــد.اموال مورد مزايده وقيمت پايه آن توس ش
ــدانگ يك باب خانه به شماره شصت ونه واقع در قريه اسحاق آباد خيابان پنج تن جنب نانوايى به  ــش شش پنجاه و ش
مالكيت خانم عفت صالحى، ناهيد كمالى، مسعود كمالى و مرتضى كمالى كه در حدود 170 متر مربع عرصه و حدود 
70 مترمربع اعيان داراى امتيازات آب و برق و گاز به صورت نيمه اسكلت و نماى آجرى داراى سيستم سرمايشى كولر 
ــحاق آباد منطقه  ــتاى اس ــى بخارى گازى به ارزش نهصد و پنجاه ميليون ريال و مرغدارى واقع در روس آبى و گرمايش
ــتصد  ــتى و داراى امتيازات آب و برق و گاز به ارزش هش ــهرك داراى 1800 متر مربع عرصه و اعيان به صورت خش ش

ميليون ريال آ-9805421
انتشار: 98/05/02

عليرضا رباطى قاضى اجراى احكام شوراى حل اختالف زبرخان 

آگهى فقدان سند مالكيت
ــماره 115589 مورخه 1398/03/30  ــى فرزند محمد برابر وكالت نامه تفويضى به ش ــر به اينكه آقاى اصغر زجاج نظ
ــهد از طرف خانم نرگس اوليائى فرزند محمد به شماره شناسنامه32632 به استناد دو برگ  ــناد رسمى 6 مش دفتر اس
استشهاديه گواهى امضا شده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت سند المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده 
ــند مالكيت تكبرگى به شماره سريال 715005 سرى د 91 به ميزان 12719سهم مشاع از 45770  ــت س و مدعى اس
سهم ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به شماره پالك 38 فرعى از 64 اصلى بخش 3 زبرخان كه متعلق به نامبرده 
مى باشد به علت نامعلوم مفقود گرديده كه با بررسى دفتر امالك مشخص گرديد كه سند مالكيت مزبور ذيل دفتر 64 
صفحه 341 ذيل شماره ثبت 9803به نام متقاضى ثبت و سند صادر گرديده است. لذا به استناد ماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى ومتذكرميگردد هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده و يا مدعى 
وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد  ظرف مدت ده روز ازتاريخ انتشاراين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل 
ــت درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت  ــند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى اس ــند مالكيت و يا س س
مقررو يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدورسند مالكيت المثنى وتسليم آن 

به متقاضى اقدام خواهد شد. انتشار:02/05/98  آ-9805426
سيد حسن پورموسوى - رئيس ثبت اسناد وامالك 

 
آگهى فقدان سند مالكيت

ــهاديه گواهى  ــتناد دو برگ استش ــنامه 44462 به اس ــماره شناس  نظر به اينكه آقاى اصغر زجاجى فرزند محمد به ش
ــت  ــند المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس ــده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت س امضا ش
ــماره سريال 174435 سرى الف 88 به ميزان دو هزار سهم مشاع از 4600000 سهم  ــند مالكيت دفترچه اى به ش س
ــماره پالك 12 فرعى از 64 اصلى بخش 3 زبرخان كه متعلق به نامبرده مى باشد به  ــدانگ يك قطعه زمين به ش شش
علت نامعلوم مفقود گرديده كه با بررسى دفتر امالك مشخص گرديد كه سند مالكيت مزبورذيل دفتر 86 صفحه 154 
ــند صادر گرديده است. سپس نسبت به سهم مالكيت نامبرده برابر  ــماره ثبت 12552 به نام متقاضى ثبت و س ذيل ش
ــعبه دوم اجراى ثبت اسناد مشهد در قبال مبلغ 119364384  ريال  ــماره 556/70 مورخ 1390/01/20ش اجرائيه ش
اجرائيه اى به نيابت واحد اجراى ثبت اسناد زبرخان صادر گرديده و نيز برابر نامه شعبه اجراى احكام مدنى زبرخان به 
ــماره بايگانى 920131 مورخه 1392/04/08 در قبال پانصد وهفتاد ميليون ريال بازداشت شده است و دفترامالك  ش
ــت آگهى ومتذكرميگردد  ــن نامه قانون ثبت مراتب يك نوب ــتناد ماده 120 آئي ــن حكايتى ندارد. لذا به اس ــش از اي بي
ــد  ظرف  ــند مالكيت نزد خود ميباش ــى معامله اى انجام داده و يا مدعى وجود س ــبت به ملك مورد آگه ــس نس هرك
ــت اصل سند مالكيت و يا سند معامله رسمى به  ــاراين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس مدت ده روز ازتاريخ انتش
ــند  ــت درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقررو يا وصول اعتراض بدون ارائه س ــليم نمايد بديهى اس اين اداره تس
ــليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. انتشار:  ــمى نسبت به صدورسند مالكيت المثنى وتس ــند معامله رس مالكيت يا س

98/05/02 آ-9805428
     سيد حسن پورموسوى - رئيس ثبت اسناد وامالك 

آگهى فقدان سند مالكيت
ــماره 115575 مورخ 1398/03/28 دفتر  نظر به اينكه آقاى اصغر زجاجى فرزند محمد برابر وكالتنامه تفويضى به ش
اسناد رسمى 6 مشهد از طرف آقاى مجتبى توكلو فرزند احمد به شماره شناسنامه 692 با ستناد دو برگ استشهاديه 
ــند المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى  ــده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت س گواهى امضا ش
است سند مالكيت تكبرگى به شماره سريال 191336سرى د91 به ميزان چهل وچهارهزار سهم مشاع از 4600 هزار 
سهم ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به شماره پالك 12 فرعى از 64-اصلى بخش 3 زبرخان  كه متعلق به نامبرده 
ــى دفتر امالك مشخص گرديد كه سند مالكيت مزبور ذيل  ــت كه با بررس ــد به علت نامعلوم مفقود گرديده اس مى باش
ــند صادر گرديده است.لذا به استناد ماده 120  ــماره ثبت 11483 بنام متقاضى ثبت و س دفتر 78 صفحه 136 ذيل ش
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده  آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى ومتذكرميگردد هركس نس
ــد  ظرف مدت ده روز ازتاريخ انتشاراين آگهى اعتراض كتبى خود را به  ــند مالكيت نزد خود ميباش و يا مدعى وجود س
پيوست اصل سند مالكيت و يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است درصورت عدم وصول اعتراض 
ــند معامله رسمى نسبت به صدورسند مالكيت المثنى  ــند مالكيت يا س درمهلت مقررو يا وصول اعتراض بدون ارائه س

وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. انتشار: 98/05/02  آ-9805429
     سيد حسن پورموسوى 
 رئيس ثبت اسناد وامالك 

شماره پرونده: 139804007141000186/1
شماره بايگانى پرونده: 9800209

شماره ابالغيه: 139805107141001556
تاريخ صدور: 1398/04/17

آگهى ابالغ اجرائيه قرار داد بانكى
ــماره ملى 0681792299 شماره  ــيله به آقاى مهدى فرهادى نام پدر: روح اهللا تاريخ تولد: 1354/04/01 ش بدين وس
ــنامه 626 ساكن بجنورد- كمربندى مدرس- مدرس 28 پالك 695- ابالغ مى شود كه مديريت شعب صندوق  شناس
ــماره 893100736-1389/06/22 جهت وصول مبلغ  ــان شمالى به استناد قرارداد بانكى به ش كارآفرينى اميد خراس
ــويه كامل  ــارت تاخير متعلقه و از تاريخ مذكور تا روز تس 55/071/808 ريال تا تاريخ 1398/02/23 و به انضمام خس
ــه 139804007141000186/1 در اين  ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس بدهى طبق مقررات عليه ش
اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/02/28 مامور مربوطه، آدرس شما به شرح متن سند شناسايى نگرديده 
ــت، لذا بنا به تقاضاى بستانكار به شرح وارده به شماره 139805007141004031-1398/06/04 طبق ماده 18  اس
آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثير االنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف 
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد عمليات  ــوب مى گردد نس مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه رو ابالغ محس

اجرائى جريان خواهد يافت.9805430
حميد عزيزى

 رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

شماره پرونده: 139804007141000186/1
شماره بايگانى پرونده: 9800209

شماره ابالغيه: 139805107141001555
تاريخ صدور: 1398/04/17

آگهى ابالغ اجرائيه قرار داد بانكى
بدين وسيله به آقاى مرتضى ايزانلو نام پدر: اصغر تاريخ تولد: 1363/03/28 شماره ملى 0681971606 شماره شناسنامه 
ــود كه مديريت شعب صندوق كارآفرينى اميد  ــهيد عليزاده بن بست اول ابالغ مى ش ــاكن بجنورد- كوچه ش 1081 س
خراسان شمالى به استناد قرارداد بانكى به شماره 893100736-1389/06/22 جهت وصول مبلغ 55/071/808 ريال 
تا تاريخ 1398/02/23 و به انضمام خسارت تاخير متعلقه و از تاريخ مذكور تا روز تسويه كامل بدهى طبق مقررات عليه 
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 139804007141000186/1  ــين قنبرى و به ضمانت ش آقاى حس
در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/02/28 مامور مربوطه، آدرس شما به شرح متن سند شناسايى 
ــت، لذا بنا به تقاضاى بستانكار به شرح وارده به شماره 139805007141004031-1398/06/04 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
ــه پرداخت بدهى خود اقدام  ــبت ب ــوب مى گردد نس ــه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه رو ابالغ محس چنانچ

ننماييد عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.9805431
حميد عزيزى

 رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

باسمه تعالى
آگهى اصالحى رونوشت حصر وراثت

پيرو آگهى چاپ شده مورخه 1398/4/29 ص 12 به شماره 9805124 بنام عبدالرحيم رجبعلى زاده داراى شناسنامه 
0749506261 به شرح دادخواست كالسه 3/980144ح كه شادروان بنيامين رجبعلى زاده به شماره 0740777300 

كه در تاريخ 1398/3/31 فوت نموده اشتباهاً 1341/1/5 چاپ شده بدينوسيله اصالح مى گردد. 9805437

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

ــماره 139860306015003223 – 1398/04/26 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــماره 435 كد ملى 0748597999 صادره تايباد فرزند رجب در  ــنامه ش ــعدآبادى به شناس آقاى غالمرضا عبدالهى س
ــاختمان تاالر به مساحت 5096 متر مربع پالك شماره 324 فرعى از 276 اصلى واقع در خراسان  ــدانگ يكباب س شش
ــريعت زاده – غالم احمد  ــمتى از مالكيت غالم حيدر ش ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس رضوى بخش 14 مش
كريمى – غالمرضا كريمى – غالمرسول كريمى – رجبعلى مرادى و اسماعيل مرادى و تمامت مالكيت خانم تاجور و 
ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله  ــمتى از پالك محرز گرديده اس خانم صديقه مرادى و قس
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
ــيد ، ظرف مدت يك  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس از تاريخ انتش
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت  ماه از تاريخ تس

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9805434
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/02 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/17

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــماره 139860306015003210 – 1398/04/25 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
متقاضى آقاى نصراله نصرالهى حسينى ئى به شناسنامه شماره 6 كد ملى 0749676061 صادره تايباد فرزند نوراله در 
ششدانگ يكباب منزل به مساحت 549,20 متر مربع پالك شماره 131 فرعى از 148 اصلى واقع در خراسان رضوى 
ــمتى از مالكيت نوراله نصراللهى و قسمتى از پالك محرز گرديده  ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس بخش 14 مش
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت  ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش اس
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را به  ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس خود را به اين اداره تس
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد. 9805435
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/02 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/17

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــماره 139860306015003047 – 1398/01/18 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
خانم شهناز كريمى به شناسنامه شماره 236 كد ملى 0748479351 صادره تايباد فرزند مصطفى در ششدانگ يكباب 
مغازه به مساحت 46,20 متر مربع پالك شماره 290 فرعى از 256 اصلى (عرصه) و 291 فرعى از 256 اصلى (اعيان) 
واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل تمامت مالكيت رسمى و مشاعى خانم شهناز 
كريمى (متقاضى) و قسمتى از پالكها محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند  ــخاص نسبت به صدور س ــود در صورتى كه اش روز آگهى مى ش
ــيد ، ظرف مدت يك  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس از تاريخ انتش
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت  ماه از تاريخ تس

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9805436
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/02 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/17

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد
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