
پلو قيمه جنجالى
چند روز پيش در جلسه ديدار سران قوا در 
دفتر آيت اهللا رئيسى، الريجانى رئيس مجلس 
در ابتــداى ســخنانش به شــوخى گفت: 
«از آقاى رئيسى به خاطر اطعام مساكين كه 
انجام دادند تشكر مى كنيم». رئيس جمهور 
هم در ادامه به شوخى گفت: «نمى دانيم شام 
را از هيئت  هاى بغل گرفته بودند يا خودشان 
درست كرده بودند»! حاال پس از گذشت چند روز، سيد سعيد لواسانى، امام جمعه 
لواسان در توييتر نوشته است: «دم آقاى  رئيسى گرم كه با چلو قيمه از رؤساى قوا 
پذيرايى كرد. اين كار حقى است كه متأسفانه در جلسات رسمى خالف عرف شده 

است، اما ايشان راه درست پذيرايى از ميهمان دولتى را نشان داد».

در لشكر حسينيم
همزمان با فرا رسيدن نخستين جمعه ماه 
محــرم و برگزارى همايش شــيرخوارگان 
حسينى، كاربران فضاى مجازى هشتگ هاى 
#شــيرخوارگان_ و  #درلشكر_حسينيم 
حســينى را در شــبكه هاى اجتماعى داغ 
كردند. يكى از كاربران دراين باره نوشــته 
است: «شــيرخوارگان حسينى سربازان در 
گهواره اى هستند كه در بيعت حضرت على اصغر قد مى كشند و با تربيت حسينى 
مادران عاشورايى، پا در ركاب واليت مى گذارند». كاربر ديگرى هم نوشته است: 
«دشمن بيشتر از مراسم باشكوه اربعين از مراسم شيرخوارگان حسينى وحشت 

داره چون همين كودكان فردا روزى قراره بشن سربازان مكتب عاشورا».

تكذيب مهاجرت «آرات»
«آرات حسينى» پسربچه با استعداد ايرانى 
است كه سال هاست فيلم هاى مختلفى از 
او در فضاى مجازى منتشــر مى شــود. 
استعداد «آرات» در ژيمناستيك و فوتبال 
آن قدر عجيب و غريب اســت كه حتى 
پايش به برنامه هاى استعداديابى چين و 
كمپ هاى استعداديابى باشگاه بارسلونا هم 
باز شده است. اين روزها اما اخبار مختلفى از مهاجرت آرات در فضاى مجازى 
منتشر مى شود. يك خبرنگار هم در واكنش به اين حواشى، فيلمى از گفت و گو 
با پدر آرات را در فضاى مجازى منتشر كرده است. پدر آرات در اين فيلم خبر 

مهاجرت را تكذيب كرده و مى گويد به زودى به ايران بازخواهند گشت.

يك سوءاستفاده بزرگ
محمدحســين رنجبران، مديركل روابط 
عمومى سازمان صداوسيما در پى افزايش 
قيمت كــره در توييتر نوشــت: «دكتر 
مصرى، نايــب رئيس مجلــس امروز با 
من تماس گرفت و گفت: يادتون هست 
در«دســت خط» گفتم چه سوءاستفاده 
عظيمى ســرقضيه واردات گوشت انجام 
دادن؟ امروز هم همين اتفاق داره براى َكره ميفته، درحالى كه تا دى ماه نياز 
كره كشور با ارز 4هزار و 200 تومان وارد شده است». او در ادامه در توييتى 
ديگر نوشــت: «معاون اقتصادى رئيس جمهور اعالم كرده از اين به بعد َكره 
با ارز نيمايى محاسبه مى شود و اين يعنى دوباره يك سوء استفاده بزرگ در 

حال شكل گرفتن است».

 مجيد تربت زاده  نمى دانم مى شــود 
شــخصيت ها و افراد حاضــر در كربال را 
بر اســاس نحوه حضور در ايــن ميدان 
يا براســاس دليــل و حجتى كــه براى 
قــرار گرفتن در كنار امام(ع) داشــته اند، 
تقســيم بندى كرد يا نه؟ باور كنيد بحث 
كيفيت و يا رتبه بندى نيســت. شــأن و 
منزلت خاندان پيامبــر(ص) جاى خود، 
افراد ديگر كه هيچ گونه وابستگى فاميلى 
به امام(ع) نداشــتند را هم قرار نيست با 
حساب و كتاب هاى اين دنيايى يا امروزى 
رتبه بندى كنيم و خداى ناكرده به حضور، 
خلوص و نحوه شهادتشــان نمره بدهيم. 
يك حقيقت را اما نمى شود در موردشان 
ناديده گرفت. حماســه آفرين هاى واقعه 
عاشورا در امام شناسى و انگيزه هاى حضور 
در اين ميدان به شــدت با هم فرق دارند. 
هر كدام از دريچه ديدگاه، ايمان و عشق 
خودشــان به امــام ارادت مى ورزند. يك 
موردش «عابس» كه البد مى دانيد يكى 
از 72 نفــرى بوده كه البته امروز خيلى ها 
معتقدند تعدادشان از 100 نفر هم گذشته 
و در اين ميدان جانشان را با همه شيرينى 
داده اند تا حالوت واقعــى و ناب را از لب 

شمشيرها و نوك نيزه بنوشند.

  قبيله شجاعان
دليــل تفاوتى كــه مى گوييــم ايمان و 
انگيزه هاى «عابس بن ابى شبيب شاكرى» 
با ديگران دارد فقط اين نيست كه مثالً از 
قبيله سرشناس و معروف «بنى همدان» 
است كه در شجاعت و پاكدامنى مشهور 
بوده انــد؛ چه اينكه در ميان ياران امام(ع) 
كسان ديگرى چون «بُرير» هم از همين 
قبيله هستند. عابس خودش هم از جمله 
سرشناسان شــهر كوفه است و خيلى ها 
او را بيشــتر از اينكه بابت شــجاعت يا 
جنگاورى اش بشناسند، به قدرت سخنرانى 
و فصاحت كالمش مى شناختند و به جز 
آن، تاريخ نويسان تأكيد كرده اند كه عابس 
همه خوشنامى اش به خاطر زهد و تقواى 
مثال زدنــى اش بوده اســت. مرد ميدان 
سخنورى، نمازشب خوان قهارى هم بوده 
اســت و نمازهاى عاشــقانه اش هم ميان 
دوستان و آشــنايان مشهوراست. اين را 
هم بگوييم كه طايفه «بنى شاكر» يكى از 
شاخه هاى قبيله بنى همدان بود كه مردان 
جنگاورش را «جوانمردان صبح» لقب داده 
بودنــد و وقتى پاى دالورى و رزم وســط 

مى آمد، نام آن ها لرزه بر اندام هر دشمن 
و رقيبى مى انداخت.

  يادگار صفين
حاال جانباز كه نه اما دســت كم مى شود 
او را از جمله ايثارگران و كســانى دانست 
كه در همراهــى با اميرالمؤمنين(ع) و در 
جنگ صفين از ناحيه صورت و پيشــانى 
زخــم برداشــت و ايــن زخم را تــا روز 
شــهادت به يادگار با خود داشــت. البته 
نــه در رجزخوانى هايش و نــه در جايى 
هيچ وقت لب بــاز نكرده بود و به آن هايى 
كه نمى دانســتند، نگفته بود زخم روى 
پيشانى اش، يادگار كدام جنگ و نبرد است. 
هرچند در آن زمان، داشتن زخم يادگارى 
از جنگ هاى متوالى چيز عجيب و غريبى 
نبوده است، براى عابس اما قطعاً اينكه در 
حمايت از على(ع) زخم برداشــته باشد، 
افتخار به حساب مى آمده است. بنابراين 
حمايت او از امام حســين(ع) و حضورش 
در كربال، نه محصول انقالب يكباره روحى، 
نه نتيجه تغيير جناح بندى هاى سياسى يا 
قبيله اى و نه حرف ديروز و امروز اســت. 
عابس از همان آغاز، از جمله شــيعيان و 
پيروان سرسخت على(ع) است و كمترين 
توقع خودش از خودش هم اين است كه 

در همه صحنه ها، كنار فرزندان امام بماند. 

  منزل به منزل
پس ماجراى عابس در واقع مرحله بعد از 
ايمان و امام شناسى است. به قول برخى 
از نوشته هاى تاريخى و يا حتى امروزى، 
عابس كارش از ايمان به درســتِى هدف 
حسين(ع) گذشته است و كار به عشق و 
عاشقى كشيده است. او موال و پيشوايش 
را ديوانه وار دوست دارد. عشق به على(ع) 
از زمانــى كه در دل و جانش جوانه زده، 
جورى شــاخ و برگ كــرده و تا اعماق 
ايمانش ريشه دوانده است كه نمى تواند 
در صحراى كربال حاضر نشود. نمى تواند 
از مرحله نخســت حركت اعتراض آميز 
امام(ع) به تشــكيالت اموى، در كنار او 
نباشــد. در شــب و روزهاى پرآشوب و 
تالطم  شهر كوفه هم او را يك لحظه در 
جمع عافيت طلبان و مصلحت انديش هاى 
اين شهر نمى بينيم. اسناد تاريخى در اين 
باره نوشــته اند: «پس از ورود مسلم بن 
عقيــل به كوفــه و اســتقرار در منزل 
مختار، وقتى نامه امام حسين(ع) خوانده 
مى شود، نخستين كسى كه برمى خيزد و 
اعالم موضع مى كند، عابس است:...«اما 
بعد، من خبر نمى دهم شما را از مردم... 

نمى دانم چه در دل ايشــان است... شما 
را به حمايت مردم مغرور نمى سازم... به 
خدا سوگند من فقط شما را از آنچه در 
دل خودم مى گذرد و براى آن آماده هم 
شــده ام، آگاه مى كنم... به خدا قسم كه 
جواب دهم شــما را هرگاه مرا بخوانيد و 
كارزار خواهم كرد، البته با دشمنان شما... 
پيوسته در يارى شما شمشير مى زنم تا 
خدا را مالقات كنم و مزد از كسى نخواهم 
جز از خــدا...». پس از ايــن ماجرا هم 
داوطلب مى شود نامه «مسلم بن عقيل» 
را به امام(ع) برساند و از اين مرحله به بعد 
كه در واقع نقطه آغاز شكل گيرى واقعه 
عاشوراست، در همه مراحل سفر، منزل به 
منزل و تا شهادت در كنار امام(ع) است. 

  لشكر سنگ ها
آنچه برخــى مقتل ها و راويــان درباره 
برهنه شــدنش در روز عاشورا و هنگامى 
كه اجازه نبرد مى گيرد، گفته اند، شــايد 
تالش براى بيان همين عاشقى عابس بوده 
است. وقتى يقين مى كند بايد پا به ميدانى 
بگذارد كه برگشتى ندارد، مجهز و مسلح 
مقابل امام مى نشــيند، اجازه مى گيرد و 
اضافه مى كند: «هيچ آفريده اى چه نزديك 
و چه دور، چه خويش و چه بيگانه در روى 
زمين در نزد من عزيزتر و محبوب تر از تو 
نيست... گواه باش كه من بر دين تو و دين 
پدرت هستم...». پا به ميدان كه گذاشت، 
شــروع به رجزخوانى كه كــرد، برخى از 
بزرگان لشكر دشمن زود او را شناختند. 
همين كافى بود كه ترس بر لشكر به آن 
عظمت سايه بيندازد. عابس هرچه هماورد 
طلبيد، كسى جرئت نكرد پا پيش بگذارد. 
ترجيح دادند از دور ســنگبارانش كنند، 
شايد از نفس بيفتد و ميدان را ترك كند. 
عابس اما براى كشاندنشان به ميدان، سپر 
انداخت، كاله خود را برداشــت و زره را از 
تنش خارج كرد. از لشكر دشمن اما فقط 
ســنگ ها به ميدان مى آمدند و بدنش را 
زخمى مى كردند. ناچار، شمشير به دست 
به لشكر دشــمن زد. عده اى را به خاك 
انداخــت و بقيه از مقابلش گريختند... به 
قلب سپاه كه رسيد، محاصره اش كردند، 
حاال فقط سنگ نبود، شمشيرها و نيزه ها 
هم از همه طرف مى باريدند... شايد ساعتى 
طول كشــيد تا گرد و غبار فرو بنشيند و 
«عمربن سعد» ســر بريده او را به طرف 

لشكر امام پرتاب كند... .

نام ها و نورها
رقيه توســلى: نام ابن حوزه تميمى كه مى آيد، اخنــس بن مرثد، بحدل 

بن سليم، مى روم گوشه اى لهوف به بغل چمباتمه مى زنم و به زار مى افتم.
اين رسم مقتل خوانى اين روزهاى من است كه بعد از آن گدا مى شوم. گداى 

ذره اى نور كه نجاتم بدهد.
آن قدر دردمند رسوب مى كنم كه چشم و قلب به تاخت مى دوند سوى ميدان... 
مى روند برايم تبسم پيدا كنند... دست پُر هم برمى گردند... از كربال، از كارزار 
عطش و آبله و سيلى و آتش، از معركه خون، برايم عسل مى آورند... نام هايى 

به شيرينى و گوارايى شهد.
چون از راه مى رســند -خانه تاريك- رنگ مى گيرد... مى شوم لبى خندان و 
چشمى گريان كه حسين حسين سر مى دهد... مى شوم زائرى پياله عسل به 
دست كه زمزمه مى كند: ملعون هاى ميهمان كش را چه باك وقتى در بيابان، 
عشــق پيدا مى شــود... ُحر بن يزيد رياحى پيدا مى شود... وهب بن عبداهللا... 
جون بن ُحوى... وقتى فرشــته ها پايشان وسط است... هفت مرتبه آسمان... و 

خالقى كه نگاه از ميانه ميدان برنمى دارد!

خليجى كه «فارس» خواهد ماند
قدس زندگى: هرچند هنوز سه سال 
تا آغاز «جام جهانــى قطر» مانده اما 
حواشى سياســى اين رويداد ورزشى 
از مدت ها پيش آغاز شــده اســت. از 
ماجراى فســادهاى مالى و غيرمالى 
مســئوالن ســابق فيفا براى اهداى 

ميزبانى به قطر بگير تا پســت توييترى اين سازمان فوتبالى و استفاده از نام 
«خليج عربى» به جاى «خليج فارس»!

ماجراى حاشيه ســازى جديد فيفا برمى گردد به آغاز رقابت هاى انتخابى جام 
جهانى قطر در آسيا. صفحه رسمى فيفا در توييتر، روز پنجشنبه براى معرفى 
بازى هاى هفته اول رقابت هاى مقدماتى انتخابى جام جهانى در قاره آسيا  به 
جاى خليج فارس از واژه خليج عربى اســتفاده كرد. اين صفحه براى معرفى 
بازى تيم هاى عراق و بحرين نوشــته بود: «عراق بايد براى برگزارى اين بازى 
به كشور هاى حاشــيه خليج عربى برود و هنگ كنگ هم با تيمى از جنوب 
غرب آسيا يعنى كامبوج بازى خواهد كرد. در اين هفته تيم ملى فوتبال ايران 

استراحت دارد».
يك روز پس از انتشــار اين پســت، اعتــراض  ايرانى هاى حاضــر در توييتر 
بــه قدرى بــاال گرفت كه صفحه توييتــر فيفا مجبور به حذف اين پســت 
شــد. البته آن زمــان ديگر كار از كار گذشــته بود چون پســت فيفا بيش 
از 6 هــزار بازديــد خورده بــود و از آن طرف كاربران ايرانى هم با هشــتگ 
#PERSIAN_GULF_FOREVER (#خليج_ابدى_فــارس) عليه 
فيفا موضعگيرى كرده بودند. كاربران ايرانى مى گويند: فيفا بايد براى اين پست 
توييترى به طور رسمى از ايرانى ها عذرخواهى كند! فيفا اما هنوز واكنشى به 
اين ماجرا نشان نداده است. در ادامه چند نمونه از پيام هاى منتشر شده توسط 

كاربران ايرانى را مى خوانيد:
فيفا جان توييت رو كه پاك كردى ولى تا وقتى عذرخواهى نكنى بى خيالت 
نمى شيم! اين كشور به ما مردم تعلق داره، ما براى كشورمون خون مى ديم، ما 

براى كشورمون جون مى ديم و حتى از يك وجبشم نمى گذريم.
هيچى مثل اين هشتگ نمى تونست همه ايرانى ها رو در يك موضوع جغرافيايى 

متحد كنه.
فيفا حتى توى كليپ جام جهانى قطر از نام جعلى خليج عربى استفاده كرده. 

اين ها خبر ندارند كه با وجود ما ايرانى ها، اين خليج تا ابد فارس خواهد ماند.

 مجازآباد
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ورزش
نوبرانه آسمان خراش هاى تيم ملى در جام جهانى 2019

 اميد به اردوى ايران برگشت

صيادمنش مهم ترين استعداد 10 سال اخير است

شفر: در حق استقالل 
و اللهيار جنايت كردند

 پيكر مهدى عليمحمدى تشييع شد

وداع با پيشكسوت دوبله كارتون هاى ماندگار

 (SIRACH) هوشنگ مرادى كرمانى در سال 1323 در روستاى سيرچ
از توابع كرمان به دنيا آمد. او در همان سنين كودكى پدر و مادر خود را از 
دست داد و در كنار پدربزرگ و مادربزرگ خود زندگى كرد. پس از اتمام 
تحصيالت ابتدايى در روستا، به كرمان رفت و در آن جا به سينما عالقه مند 
شد. سپس به تهران آمد و دوره  هنرستان هنرهاى دراماتيك را در تهران 
گذراند و ضمن آن در رشته ترجمه  زبان انگليسى نيز ليسانس گرفت. وى 
فعاليت هــاى هنرى خود را از ســال 1340 با راديو كرمان آغاز كرد و در 
تهران آن را ادامه داد. او براى راديو محلى كرمان نويسندگى مى كرد و در 
ســال 1347 نخستين داستان خود را به چاپ رساند و اين اولين قدم او 
براى فعاليت در حوزه مطبوعات بود. «معصومه» و «من غزال ترسيده اى 
هستم» از نخستين كتاب هاى اوست كه به ترتيب در سال هاى 1349 و 

1350 منتشر شد.
او در سال 1353 داســتان بى نظير «قصه هاى مجيد» را نوشت كه اين 
كتاب توانست جايزه كتاب برگزيده سال 1364 را از آن خود كند و بعدها 
شــهرتى جهانى يابد. مرادى كرمانى جوايز بســيارى را تاكنون دريافت 
كرده اســت كه جايزه جهانى هانس كريستين اندرسون از سوى داوران 
به دليل تأثير عميق و گستره او در ادبيات كودكان جهان در سال 1992 

از مهم ترين آن هاست.
گفت و گوى قدس با سه نويسنده حوزه كودك و نوجوان در خصوص اين 

نويسنده پيشكسوت را در صفحه 12 بخوانيد.

درباره نقش «عابس» در واقعه عاشورا چه مى دانيد؟

ُكشته  عشق

فغانى: هرجا بروم 
با پرچم ايران مى روم

روايت مجازى

نذر ارباب

امروز تولد خالق «قصه هاى مجيد» است 

آقاى مرادى كرمانى
 لطفًا دوباره بنويسيد

فغانى: هرجا بروم 
با پرچم ايران مى روم
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ورزش: مهاجرت علیرضا فغانی از ایران مربوط به امروز و 
دیروز نیست. پس از جام جهانی 2018 روسیه و اتفاقاتی 
که این داور برجسته فوتبال جهان در کنار موفقیت های 
بی نظیرش تجربه کرده بود که برای نخســتین بار شایعه 
مهاجرت فغانی مطرح شد. در آن زمان فغانی خودش برای 
مدتی سکوت کرد اما بعداً به تکذیب ماجرا پرداخت و چند ماه 
بعد حتی او در جام ملت های آسیا نیز قضاوت کرد. پس از جام 
ملت ها نیز شایعات درباره مهاجرت فغانی وجود داشت اما این 
داور هر بار این موضوع را تکذیب کرد و قضاوت های متوالی 
او در لیگ برتر ایران سبب شد تا تقریباً همه این موضوع را 
فراموش کنند.  فغانی گفت و گویی با باشگاه خبرنگاران انجام 
داده و در این خصوص حرف زده است. او گفته: »این بحث 
بار ها پس از جام جهانی 2018 روسیه تکرار شده و خیلی ها 

هم به آن پرداخته و هر روز می گویند فغانی به یک کشور 
خاص می رود یا نمی رود. از همان زمان هم بار ها گفته 
ام اگر مشکل تحصیلی فرزندانم درست شود، احتمال 
دارد از ایران بروم، اما من همچنان در لیگ ایران داوری 
خواهم کرد«. با این صحبت ها مشخص است که فغانی 

می خواهد محل زندگی اش را در کشور 
دیگری قرار دهــد و از طرفی مثل 

یک شخص پروازی در ایران 
نیز قضاوتش را ادامه بدهد. 
او در توضیح ایــن ماجرا 

تأکید کرد: »اقامت دائم 
استرالیا را دارم با این 

وجود تاکنون رفتن 
من از ایران قطعی 
نشده اســت. اگر 

هم این موضوع انجام 
بشود، باز هم می توانم زمان هایی که 
در ایران هستم در لیگ برتر قضاوت 

کنم. ضمن اینکه تمام ابالغ های 
بین المللی ام برای فدراسیون ایران 

صادر می شود«.

سرباز وطن
فغانی که به قله داوری در جهان رسیده و در فینال المپیک، 
جام باشــگاه های جهان و رده بندی جام جهانی  قضاوت 
کرده است، در ایران، منتقدان زیادی داشته است و پس 
از قضاوت هر بازی افراد زیادی از اشتباهات مؤثر او صحبت 
می کردند. حاال او تصمیم گرفته است تا برای ادامه زندگی 
به استرالیا برود. نکته مهم ماجرا اما این است که فغانی قصد 
ندارد که پرچم ایران را کنار بگذارد و می خواهد در هر جایی 
که هست، با نام ایران فعالیت کند. او می تواند در باالترین 
سطح فوتبال استرالیا داوری کند و همچنان در رقابت های 
آســیایی و جهانی برای ایران افتخارآفرینی کند. او این 
شانس را داشت که به اروپا برود و در باالترین سطح فوتبال 
جهان به قضاوت بپردازد، اما به  خاطر حضور در فهرست 

AFC باید یک  ســال منتظر می ماند تا 
به لیســت UEFA اضافه شود 

و به  نظر می رسد او با 

در نظر گرفتن همه این 
شرایط به فکر رفتن به استرالیا 
افتاده است. او در سال های اخیر 
در تبلیغات تلویزیونی حضور پررنگی 
داشته با اینکه شغل اصلی اش کارمند 
شهرداری است، در چارچوب یک سلبریتی 
در جامعه حضور داشته است و بزرگ تر از 
یک داور برجسته با او برخورد شده است. این 
اتفاق فقط به فغانی کمک می کند که او مانند 
گذشته مورد هدف فحاشی های تماشاگران 
قرار نگیرد و دائما درباره رنگی بودن او صحبت 
نکنند و به راحتی به نخســتین داور ایرانی ای 
تبدیل شود که در دو جام جهانی سوت زده است.

بازگشت نیمار مقابل کی روش
ورزش: نیمار که در بازی های نخست تیمش در لیگ فرانسه حضور نداشت تا تکلیفش در 
رابطه با آینده اش مشخص شود پس از ۹۳ روز در دیدار برزیل و کلمبیا به میدان خواهد رفت.  در 
مقابل، کلمبیای جدید کارلوس کی روش بدون خامس رودریگس و رادامل فالکائو مصدوم بازی 
خواهد کرد. سرمربی پرتغالی درباره این موضوع گفت: آن ها نیستند اما اهمیتی ندارد چون دیگر 
بازیکنان هستند.این دیدار برای کی روش بازی خاصی خواهد بود. سرمربی سابق تیم ملی فوتبال 
ایران دویستمین بازی ملی اش را به عنوان مربی تجربه خواهد کرد. ایران در ۹۹ بازی تحت 

هدایت این سرمربی بود. کی روش هشت بازی هدایت تیم آمریکایی را بر عهده داشته است.

درخواست پرسپولیس برای مصالحه با برانکو
ورزش: برانکو، سرمربی سابق تیم پرســپولیس پس از جدایی از این تیم و در پی 
نگرفتن مطالباتش، شکایت  نامه ای را از این باشگاه به فیفا ارسال کرد که بتواند از این 
طریق پول خود را از پرسپولیس بگیرد.  انصاری  فرد نامه ای در این باره برای برانکو 

ارسال کرد تا بتواند با او برای پرداخت مطالباتش به توافق برسد. 
در این نامه از سوی باشگاه پرسپولیس به برانکو گفته شــده که آمادگی مذاکره و 
مصالحه برای پرداخت مطالبات او وجود دارد و هر زمان که او صالح بداند، مسئوالن 

این باشگاه آماده مذاکره مستقیم با برانکو در دوبی یا استانبول هستند.

بیل: نمی توانم بگویم از بازی در رئال خوشحالم
ورزش: بیل بارها از سوی هواداران رئال در برنابئو هو شد و گمان می رفت تابستان 
به تیمی دیگر منتقل شود. زیدان هم بی تاب جدایی او بود اما او ماندنی شد. بیل در 
مصاحبه با اسکای اسپورتس و در مورد شرایطش در رئال گفت:» فصل گذشته برای 
من و همه بازیکنان رئال دشــوار بود. درک می کنم که فشارها و انتقادات روی من 
بیشتر از دیگران باشد اما فکر نمی کنم این قضیه منصفانه  است. نمی توانم هم بگویم 
که از بازی در رئال خوشحالم ولی در این تیم حضور دارم و مثل یک بازیکن حرفه ای 

تمرین می کنم و در زمین نیز همه توانم را می گذارم.«

جدایی احتمالی مسی از بارسا
ورزش: ادامه حضور مسی در بارسلونا در هاله ای از ابهام قرار دارد. در ماه های گذشته 
اخباری در مورد وجود بندی در قرارداد مســی که به وی اجازه جدایی از بارســا را 
خواهد داد، به بیرون درز کرده بود و ال پائیس تایید کرد که مسی در پایان قراردادش 

در ژوئن 2020، بازیکن آزاد خواهد بود.
بندی در قرارداد مسی وجود دارد که به او اجازه می دهد در پایان همین فصل بارسا را 
به عنوان بازیکن آزاد ترک کند به طوری که از ژانویه 2020 می تواند با هر باشگاهی 

وارد مذاکره شود بدون اینکه نیاز به اطالع بارسلونا باشد.

ورزش: بین این همه فوتبالیست بازنشسته که انتظار دارند 
به محض اینکه فوتبالشان تمام شد، سرمربی تیم های لیگ 
برتری شوند و به کمتر از استقالل و پرسپولیس هم راضی 
نیستند، یکی هم پیدا می شود مثل مجتبی جباری که به نظر 

می رسد راه درست را انتخاب کرده.
خبر دستیاری جباری در گل  گهر سیرجان، خبر خوشایندی 
است. او که در دوره فوتبالش هم تالش می کرد متفاوت تر از 
دیگران باشد خوب فهمیده که باید از کجا شروع کند. مجتبی 
که استقالل ارثیه پدری او و هیچ کس دیگر نیست. دنیای 
مربیگری، دنیای دیگری است و هیچ الزامی وجود ندارد که 
یک فوتبالیست درجه یک، بی آنکه تجربه ای در مربیگری 

داشته باشد به سرعت تبدیل به یک مربی درجه یک شود.
او می توانست مثل خیلی های دیگر، مدتی کوتاه از اعتبارش 
خرج کند و به ســرعت روی نیمکت تیم های لیگ برتری 
بنشیند و به جای نفر دوم و سوم بودن، از سرمربیگری شروع 
کند ولی این راه پرخطر را انتخاب نکــرده و ترجیح داده از 

دستیاری در گل گهر شروع کند.
مجتبی جباری بهتر می داند که در عرصه مربیگری القابی 
مثل »هشت شاکی« و »هشت یاغی« دیگر به کار او نمی آید. 
عصیانگری خاص او در دوره فوتبالش، امروز باید جایش را به 

تدبیر و تعقل بدهد. 
جدا از اینکه آینده مربیگری مجتبی جباری در فوتبال ایران 
چگونه رقم می خورد، اینکه فوتبالیستی در تراز جباری، مدعی 
»سهم خواهی« از فوتبال نیست و تصمیم گرفته بی سر و صدا 
کارش را از دستیاری بگوویچ شروع کند، اتفاق خوشایندی 

است. اتفاقی که کاش بیشتر در فوتبال ایران تکرار شود.

اعتماد و اعتقاد بگوویچ
بگوویچ در مورد اضافه شدن مجتبی جباری به کادر فنی گل 
 گهر گفت: در ابتدا باید بگویم مجتبی یک  بازیکن  فوق العاده 
عالی از نظر فنی و اخالقی بود. با اینکه نخســتین تجربه 
مربیگری او خواهد بود اما دانش بسیار باالی فوتبالی که دارد 
می تواند به ما خیلی کمک کند. جباری می تواند نقش یک 
لیدر را در تیم  ما برای هدایت بچه ها بازی کند. او از نظر سنی 
و نسلی خیلی به بازیکنان ما نزدیک است و می تواند ارتباط 

خیلی خوبی با آن ها برقرار کند.

وی در مورد اینکه با جباری هیچ سابقه همکاری ندارد اما 
ناگهان در کنار هم قرار گرفتنــد و می توان گفت این اتفاق 
غیرمنتظره بود، گفت: نیازی نیست که ما حتماً با هم کار کرده 
باشیم. وقتی شما دو، سه جلسه با کسی که می خواهید کار 
کنید تماس و صحبت داشته باشید دقیقاً می توانید با طرز فکر 
هم آشنا بشوید. نوع شروع جباری در دنیای مربیگری، نکته 
بسیار مثبتی است. او مربی آینده  داری است و من اطمینان 

دارم می تواند در آینده به موفقیت های بزرگی برسد.
وی در ادامه تصریح کرد: خوشحالم که می توانم به مربیان 
جوان کمک کنم. من روزی از ایران خواهم رفت اما این مربیان 
در ایران می مانند. دوست دارم پیشرفت کنند و هر تجربه ای 

که دارم در اختیار آن ها بگذارم.
بگوویچ در ادامه، در مورد اینکه به نظر می رسد سپردن تیم 
به جباری در مدت ســه روز مرخصی نشان دهنده اعتماد 
باال به این مربی جوان است، گفت: بله، 100درصد. برنامه 
را داده بودم و به نحوه اجرای آن اطمینان داشتم. می دانستم 
جباری بی گمان برنامه ها را در کنار زوران ویوویچ و بقیه نفرات 
کادرفنی به نحو احسن انجام می دهد. من به کادر فنی خودم 

اعتماد کامل دارم.

جباری: شاید به اروپا بروم
مجتبی جباری در پاسخ به این سوال که برنامه ای برای رفتن 
به خارج از کشور و حضور در کالس های مربیگری بین المللی 
دارد می گوید: ابتدا بایــد همینجا کالس های مربیگری را 
سپری کنم تا مدرک A آسیا را بگیرم. بعد از آن شاید به اروپا 

بروم تا دوره های حرفه ای را بگذرانم.
وی در مورد دستیاری بگوویچ می گوید: ترجیح می دهم تا 
کارم را با دستیاری شروع کنم و کنار یک مربی بزرگ صاحب 
تجربه بیشتری شوم. مربیگری و بازیگری، دو موضوع متفاوت 

است و باهم خیلی فرق دارد.
وی در مورد دستیاری در تیم ملی و مسیری که نکونام و 
کریمی طی کردند گفت: گفتم که قصد دارم با دستیاری 
کارم را در عرصه مربیگری شروع کنم تا صاحب تجربه 
بیشتری شوم. دستیاری در تیم ملی اتفاق خوبی است 
و اگر چنین پیشنهادی مطرح شــود و شرایط مناسب 

باشد، قبول می کنم.

سینا حسینی: تیم ملی بسکتبال ایران توانست با ارائه 
یک بازی منطقی با نتیجه 71 بر 62 از سد آنگوال عبور کند.

پس از پایان دور نخســت گروهی جام جهانی بسکتبال 
201۹ در چین که با ۳ شکست برای ایران همراه بود، ظهر 
دیروز در دور دوم این رقابت ها شــاگردان شاهین طبع به 
مصاف تیم ملی آنگوال رفتند تا با شکست این تیم نخستین 
پیروزی خود در این دوره از رقابت ها و سومین پیروزی خود 

در تاریخ جام جهانی را به ثبت برسانند.
آسمان خراش های ایرانی که در ســه بازی گذشته نیز تا 
پایان کوارتر ســوم نمایش خوبی داشتند و در دقایق آخر 
هر بازی غافلگیر می شــدند و نتیجه را واگذار می کردند، 
در چهارمین نبرد خود بازی پایاپایی را با نماینده آفریقا به 

نمایش گذاشتند.
شاهین طبع که پس از گذشــت چند روز از جام جهانی 
اعتماد بیشتری به برخی از بازیکنان جوان کرده و تقریباً به 
همه بازیکنان خود در طول مسابقه میدان می دهد، کاماًل 
آگاه بود که باید تا لحظه آخر تیمش را با جدیت هدایت کند 

تا اتفاقات بازی با پورتوریکو و اسپانیا تکرار نشود.
ایران در نیمه نخست 2۹ بر 28 از حریفش شکست خورده 
بود، اما در کوارتر سوم و چهارم نمایش به مراتب بهتری به 
ویژه در حمله داشت. آرون گرامی پور و حامد حدادی مثل 
بازی های قبلی زیر سبد کمک زیادی به پیروزی ایران کردند 
و صمد نیکخواه هم برخالف بازی های قبلی دیروز نمایش 
خیلی خوبی داشت و با چند پرتاب سه امتیازی فاصله ایران 
با آنگوال را افزایش داد. در نهایت طلســم نبردن ایران در 
جام جهانی 201۹ شکسته شد و تیم ملی با نتیجه 71 بر 
62 از سد حریف آفریقایی خود گذشت تا به کسب سهمیه 

المپیک امیدوارتر شود.
بازی بعدی ایران روز یکشــنبه برابــر فیلیپین برگزار 
می شود و آســمان خراش های ایرانی بازهم محکوم به 
پیروزی هستند تا در صورت رقم خوردن اتفاقات خوب 
در بازی های ســایر تیم های آسیایی سهمیه المپیک از 

قاره کهن نصیب ایران شود.

نیکخواه بهرامی، بهترین بازیکن 
تیم ملی بســکتبال ایــران در حالی مقابــل آنگوال به 

برتری رســید که صمد نیکخواه بهرامی با 21 امتیاز و 
تأثیرگذاری 1۹ بهترین بازیکن میدان بود. در این بازی 
صمد نیکخواه بهرامی با 21 امتیــاز و تأثیرگذاری 1۹ 
بهترین بازیکن میدان بــود و این در حالی بود که آرون 
گرامی پور با 11 و حامد حدادی بــا ۹ امتیاز به این برد 
ایران کمک کردند که حدادی هشت امتیازش را در نیمه 
دوم بدست آورد. در تیم آنگوال نیز کارلوس مورای با 17 
امتیاز بهترین بازیکن تیمش بود. ایران در این بازی ۳7 

ریباند داشت که آمار آنگوال در این بخش 28 بود.

شاهین طبع: فیلیپین هم مشابه آنگوالست
سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران در مورد پیروزی برابر 
تیم آنگوال درمرحله دوم جام جهانــی گفت: بازیکنان 
ایران بازی خوبی انجام دادند، آن ها در کارهای دفاعی 
به خصوص در نیمــه دوم بهتر و هماهنگ تر شــدند و 
حقمان بود که بــازی را ببریم. مهران شــاهین طبع، 
سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران پس از پیروزی مقابل  
آنگوال در مرحله دوم جام جهانی بسکتبال 201۹ گفت: 
آنگوال تیمی است که فیزیکی بازی می کند اما بازیکنان 
ایران  بازی خوبی انجام دادند، آن ها در کارهای دفاعی 
به خصوص در نیمــه دوم بهتر و هماهنگ تر شــدند و 

حقمان بود که این بازی را ببریم.
او در این مــورد افزود: البتــه در مرحلــه  مقدماتی هم 
می توانستیم حداقل صاحب یک پیروزی شویم. امیدوارم 
بازی بعد را هم با پیروزی پشت سر بگذاریم و مستقیم به 

المپیک برویم یا در مسابقات انتخابی شرکت کنیم.
شاهین طبع در مورد تیم های حاضر در این مسابقات گفت: 
در این مسابقات تیم ها قوی تر و در واقع منتخبین جهان  
وقاره ها حضور دارند و همه با برنامه در جام جهانی شرکت 
کرده اند به همین دلیل کار سخت است و به تجربه بیشتری 
نیاز داریم. هر چه به آخر مســابقات اینچنینی می رسیم 

شرایط تیممان بهتر می شود.
او در مورد بازی با فیلیپین بیان کرد: فیلیپین هم مشابه 
آنگوالست، البته  در حمله قوی تر عمل می کند.  بازیکنان 
آمریکایی این تیم خیلی خطرساز هستند و خیلی خوب 

امتیاز می گیرند.

بگوویچ: جباری مربی آینده داری است

نقشه های جدید زیدان ایرانی
نوبرانه آسمان خراش های تیم ملی در جام جهانی 2019

 امید به اردوی ایران برگشت

ورزش: سرمربی سابق استقالل نارضایتی خود را از انتقال 
قرضی اللهیار صیادمنش به تیم فوتبال اســتانبول اســپور 

اعالم کرد.
وینفرد شفر در مورد شــاگرد جوانش گفت: به نظرم اللهیار 
مهم ترین اســتعداد فوتبال ایران در یک دهه گذشته بوده 
است و من با باشگاه بارها صحبت کردم که قدر این جواهر 
را بدانند. به عقیده من اتفاقی که در مورد اللهیار افتاد کامال 
غیر حرفه ای بود و او نباید به تیم فنرباغچه فروخته می شد 

که حاال به صورت قرضی به تیم دیگری برود.

شــفر می گوید: به نظر من اللهیار باید یک سال 
دیگر در اســتقالل بازی می کرد و بعد با قیمتی 
نزدیک به ۳ یــا 4 میلیون دالر به یک باشــگاه 
اروپایی منتقل می شــد، باشگاهی که مربی و 
سیستمش حامی یک بازیکن جوان باشد تا او 

رشد بیشتری کند.
سرمربی ســابق اســتقالل در این بخش 
از صحبــت هایش نکته جالبــی را به زبان 
می آورد: بــه نظر من اللهیــار را می توان 

ضد  حمله

فتاحی:90 درصد بلیت دربی 
متعلق به استقالل است

ورزش: ســعید فتاحی، مسئول برگزاری مســابقات سازمان لیگ در 
گفت و گو با برنامه ورزش و مردم از اجرای قطعی قانون تقسیم »نود به 
ده« سکوهای ورزشگاه آزادی در دربی ۹0 که به میزبانی استقالل برگزار 
می شود خبر داد و اعالم کرد باشگاه استقالل مسئولیت بلیت فروشی 

این دیدار را بر عهده دارد و باید این قانون را اجرایی کند.

پیروزی تاریخی فلسطین
ورزش: تیم فلسطین در یک بازی تاریخی موفق شد با نتیجه 2بر صفر 
ازبکستان را شکســت دهد. این نتیجه در حالی رقم خورد که کاپیتان 
شــماره 15 فلســطینی ها نیز با انجام بازی در برابر ازبکستان رکورد 

بیشترین تعداد بازی ملی را به نام خود ثبت کرد.

علیه کمیته انضباطی فدراسیون
استراماچونی: دست به اقدام قانونی می زنم

ورزش: خبرگزاری ایتالیایی آنســا می گوید: اســتراماچونی سرمربی 
اســتقالل از حکم توبیخ خود ناراحت بوده، آن را تضییع حقوق خود 

دانسته و می گوید علیه آن اقدام قانونی خواهد کرد.
استراماچونی در گفت و گو با خبرگزاری آنسا ایتالیا اعالم کرده که حکم 
توبیخ کمیته انضباطی به او ابالغ نشده و برگزاری جلسه منجر به صدور 

حکم توبیخ به او اطالع  رسانی نشده است. 

توافق بیرانوند با پرسپولیس در گرو یک امضا
ورزش: علیرضــا بیرانونــد در هفته ای که گذشــت نشســتی را با 
محمدحســن انصاری  فرد برگزار کرد تا هم در مــورد مطالباتش و 
همچنین تمدید قرارداد خود صحبت هایی را با مدیرعامل باشــگاه 
پرســپولیس داشته باشــد. پس از این نشســت بیرانوند مدعی شد 
قراردادی چهار ساله را با پرسپولیس امضا کرده، اما هنوز این اتفاق 
رخ نداده است. واقعیت امر این اســت که انصاری  فرد در این جلسه 
پیشــنهاد تمدید قرارداد را به بیرانوند می دهد و او هم می پذیرد. با 
توجه به همین مسئله قرار می شــود قرارداد جدید بیرانوند تنظیم و 

پس از آن به امضای این دروازه بان برسد.
رقم قرارداد جدیــد بیرانوند تقریباً همان رقمی اســت که حمیدرضا 
گرشاسبی به طرز چشمگیری آن را افزایش داد و هر فصل با افزایشی 
20 درصدی مواجه خواهد شد. انصاری  فرد همچنین قصد دارد شرط 
جدایی بیرانوند با پرداخت 700 هزار دالر در قراردادش لحاظ شــود. 
در هر صورت این توافق بین طرفین زمانی اعتبار خواهد داشت که به 

امضای آن ها برسد. 

مالک باشگاه تراکتور:
 پیشنهاد استقالل را رد کردم

ورزش: زنوزی، مالک باشــگاه تراکتورســازی دربــاره ادعای اینکه 
تراکتور ۳0 میلیون هوادار دارد، گفــت: 70، 80 درصد آذری زبان ها 
طرفدار تراکتور هســتند. ایران حداقل 40 میلیــون آذری زبان دارد 
که ۳0 میلیون آن تراکتوری هســتند! وقتی ما در تهران بازی داریم 
و 50 درصد ورزشگاه هوادار تراکتور هســتند، دیگر خودتان حساب 
کنید چقدر می شود! ما در دیگر شهرها هم همین شرایط را داریم و در 
هیچ شهری میهمان نیســتیم. وی در مورد اینکه آیا به نظرش الگوی 
خصوصی سازی باشــگاه تراکتور برای دو باشــگاه مطرح پایتخت نیز 
اجرا خواهد شد، گفت: زمان ریاست سعیدلو در سازمان تربیت بدنی 
پیشنهاد مالکیت باشگاه استقالل را به من دادند، اما من قبول نکردم و 
گفتم گسترش فوالد را در اختیار دارم. آنجا اعالم کردم اگر قرار است 

در تیم های پرطرفدار وارد شوم اولویت نخست و آخرم تراکتور است. 

منهای فوتبال

ظریف به خاتم اردکان پیوست
ورزش: فرهاد ظریف، لیبرو با تجربه و سابق تیم ملی والیبال که فصل 
گذشته در لیگ برتر با هیچ تیمی قرارداد امضا نکرد و یک سال از میادین 
دور بود، با تیم خاتم اردکان به توافق رسید. این بازیکن که چندی پیش با 
نماینده مشهد به توافق رسیده بود، پس از اتفاقات رخ داده برای نماینده این 

شهر راهی شهر دیگری شد.
ظریف با تیم خاتم اردکان به توافق رسید و قرارداد خود را امضا کرد. هدایت 
اردکانی ها برای فصل جدید برعهده مسعود آرمات، مربی تیم جوانان است.

واکنش ها به مثبت شدن 
تست دوپینگ چهار وزنه  بردار

ورزش: حمید نکو منش نایب رئیس هیئت وزنه برداری تهران در مورد 
اینکه گفته می شــود چهار نفر از وزنه برداران استان تهران در مسابقات 
قهرمانی کشور تستشان مثبت شده است، بیان کرد: فدراسیون به ما نام دو 
نفر را اعالم کرد که رفتند و به نتیجه تست اعتراض کردند. اما من شنیدم 
دو نفر دیگر هم تستشان مثبت شده است. ما در بخش نامه ها اعالم کرده 
بودیم تست دوپینگ گرفته می شود و یک ورزشکار نمی آید کاری کند که 
چهار سال محروم شود. احتمال دارد آن ها داروی پزشکی مصرف کرده 
باشند و این احتمال هم هست که شاید شیطنت هایی شده باشد چون 

تیم تهران مدعی است و از کجا معلوم نمی خواهند تهران را خراب کنند؟

حذف پینگ  پنگ بازان ایران 
از مسابقات نوجوانان و جوانان آسیا

ورزش: در ادامه رقابت های تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوان 
آسیا، جمعه نمایندگان ایران در بخش دوبل جوانان و انفرادی پسران برابر 
رقبای خود به میدان رفتند که در نهایت با قبول شکست از دور رقابت ها 
کنار رفتند. نوید شــمس و امین احمدیان که به مرحله دوم مسابقات 
انفرادی صعود کرده بودند، برابر رقبای خود قرار گرفتند. شمس در بخش 
نوجوانان با حساب ۳ بر یک نتیجه را به یوآن چانگ از چین تایپه واگذار 
کرد و احمدیان با نتیجه 4بر یک مقابل ژوینگ بین از چین شکست خورد.

در بخش دوبل دختران نخستین تیم ایران با ترکیب الینا رحیمی و ملیکا 
کرمی برابر تیم ژاپن ۳ بر صفر باخت و دومین تیم با ترکیب شیما صفایی و 

کیمیا رستمی ۳ بر یک نتیجه را به سنگاپور واگذار کرد.
در بخش دوبل پسران در رده جوانان هم ابتدا مهدی معدن کن و امین 
احمدیان برابر نماینده کره به میدان رفتند که با حساب ۳ بر یک شکست 
خوردند و در ادامه محمد موسوی طاهری و علی اکبر شعاری ۳ بر صفر 

مغلوب تیم چین تایپه شدند.

2 میلیون دالر برای برترین های جام  جهانی والیبال
600 هزار دالر به تیم قهرمان می رسد

ورزش: فدراسیون جهانی والیبال جوایز جام  جهانی را اعالم کرد که به این 
ترتیب 2 میلیون دالر بین تیم های برتر تقسیم خواهد شد.

چهاردهمین دوره جام  جهانی والیبال از ۹ مهرماه به میزبانی ژاپن برگزار 
خواهد شد. ژاپنی ها برای دوازدهمین بار متوالی )از سال 1۹77( میزبان 
این مسابقات خواهند بود. فدراسیون جهانی والیبال جوایز این دوره از 
مسابقات را اعالم کرد و براین اســاس 2 میلیون دالر بین تیم های برتر 

تقسیم خواهد شد.
گفته شده بخش اعظمی از جوایز به تیم ها تعلق خواهد گرفت و بخشی هم 
به فدراسیون های کشورهای برتر اهدا می شود. به این ترتیب از2 میلیون 
دالر سهم تیم قهرمان 600 هزار دالر خواهد بود. همچنین ۳0 هزار دالر 
هم به فدراسیون کشور قهرمان اهدا می شود. تیم نایب قهرمان هم ۳00 
هزار دالر دریافت می کند و 15 هزار دالر هم به فدراسیون این تیم تعلق 
خواهد گرفت. سهم تیم سوم هم 100 هزار دالر به همراه 10 هزار دالر برای 

فدراسیونش خواهد بود.
      صفحه 10

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

امالك واقع دربخش6 يزد – تفت  و توابع
3415 - اصلى  خانم بى بى صديقه سيد اسماعيلى ششدانگ زمين محصور مفروز قسمتى از پالك 
ثبتى برابر به مساحت 381/40مترمربع بموجب راى شماره 139860321006001220مورخ 

1398/05/28واقع در تفت  در ازاى مالكيت  رسمى مشاعى  متقاضى   
ــخاص  ــود درصورتيكه اش ــذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ل
ــند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين  ــبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش نس
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه 

از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س بديهى اس

صادر خواهد شد.9807380
تاريخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/06/16

تاريخ انتشارنوبت دوم: يكشنبه 1398/06/31
امير حسين جعفرى ندوشن      

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت  

آگهى مزايده
اموال غير منقول (اسناد رهني)

ــدانگ يك قطعه زمين به مساحت 1522/1  ــه 9700031 شش به موجب پرونده اجرايى كالس
ــت و دو اصلى بخش چهار ثبت مياندورود ذيل  ــماره پالك شصت فرعى از بيس متر مربع به ش
ــته  ــابقه ثبت داش ــمعيلى چوكالئى س ثبت 50289 دفتر 24صفحه 115به نام خانم فاطمه اس
ــناد رسمى 26 اراك در قبال مبالغ  ــند رهنى 16504 مورخ  1396/03/29 دفتر اس كه برابر س
ــازى ايران قرار گرفته محدود به : شماالً به  ــركت كمباين س 6/000/000/000 ريال در رهن ش
ــت به كوچه دو به طول  ــمت اول به طول 4/55 متر درب و ديواريس ــه در دو قس وضعيت نقش
ــمت اول به طول 15/23  ــه در چهار قس ــرقاً به وضعيت نقش 24/01 متر به ديوار قطعه 24 ش
ــوم به طول  ــت به قطعه 37 س ــت به متصرفى اكبر نادرى دوم 9/73 متر ديواريس متر ديواريس
14/31 متر ديواريست به قطعه 36 چهارم به طول 17/5 متر ديواريست به قطعه 35 جنوباً به 
ــت به خيابان غرباً به وضعيت نقشه اول به  ــه به طول 28/49 متر درب و ديواريس وضعيت نقش
ــت به خيابان دوم به طول 5/78 متر ديوار اشتراكى است به قطعه 32  طول 1/18 متر ديواريس
ــترى به تاريخ  97/05/22 به مبلغ ده ميليارد و ششصد و  ــناس رسمى دادگس .طبق نظر كارش
هشت ميليون ريال( 10/608/000/000 ريال) ارزيابى شد و پالك فوق در مياندورود دشت ناز 
روستاى پلنگ آزاد كد پستى 4845157887 واقع شده است. در ملك مورد نظر يك دستگاه 
ــاحت حدود 160 متر مربع وجود دارد ساختمان  ــاختمان مسكونى وياليى يك طبقه به مس س
داراى پوشش قوطى و ايرانيت و نما سنگ و پنجره ها آلومينيومى داراى سقف و بدنه دو گچه 
پرداختى و آشپزخانه و سرويس بهداشتى كامل و آب و برق و گاز و كنتور برق مستقل با قدمت 
ــاختمان سه طبقه احداث كه طبقه  ــمت جنوب غربى پالك مرقوم س ــال و در قس حدود 20 س
همكف آن مغازه تجارى به مساحت حدود 60 متر مربع و راه پله و انبارى و طبقه اول و دوم هر 
ــكلت فلزى به عنوان مسكونى  ــاحت حدود 135 متر مربع به صورت دو ملك از اس طبقه به مس
ــراميك و داراى سرويس هاى بهداشتى كامل  ــت بام ايزوگام و نما سنگ و كف اتاق ها س ، پش
كف سراميك و بدنه كاشيكارى و پنجره ها آلومينيومى و هريك داراى آب و برق و گاز و تلفن 
ــدود 4/5 متر و قدمت بنا  ــد ، ارتفاع مغازه ح ــتقل و درب مغازه ريموت كركره اى مى باش مس
ــازى و درب گاراژى دولنگه و تعداد  ــت ، اطاف ملك ديوار كشى و محوطه س ــال اس حدود 2 س
درختان مركبات و مثمر در آن غرس شده است. پالك فوق از ساعت 9 الي 12 روز چهار شنبه 
ــمي مياندورود واقع در مياندورود خيابان مخابران روبه  ــناد رس 98/07/10 در واحد اجراي اس
روي اداره گاز ، اداره ثبت اسناد و امالك مياندورود از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده 
ــت ميليون ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي نقداً  ــصد و هش از مبلغ ده ميليارد و شش

ــت پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق  ــود. الزم به ذكر اس فروخته مي ش
انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي 
ــده يا  ــهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم ش مالياتي و عوارض ش
نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزينه 
هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول 
ــمي گردد، مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در  ــي گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رس م
همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد و مورد مزايده حسب اعالم كتبى بستانكار در اين 

تاريخ فاقد بيمه مى باشد.9807379
م الف: 98/40/9434

تاريخ چاپ: 98/06/16
على اكبر نوريان اسرمى

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك مياندرود

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تربت جام 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و  آگه
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860306007000388 - 98/6/7  هيات  س
اول / دوم كالسه 18/97  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض  متقاضى  ــند رسمى مس س

اقاى مجيد فيروز كوهى فر فرزند غالمحيدر  بشماره شناسنامه261
ــاحت 7065 متر مربع  ــتثناء ثمن اعيان به  مس صادره از تربت جام در يك باب مرغدارى باس
ــهد  ــان رضوى بخش 13مش ــده  واقع در خراس ــى از 1470- اصلى  و مجزى ش ــالك3 فرع پ
ــت. لذا به  ــاعى متقاضى محرز گرديده اس ــمى آقاى / خانم مالكيت مش خريدارى از مالك رس
ــود و در صورتى كه  ــه 15 روز آگهى مى ش ــب در دو نوبت به فاصل ــالع عموم مرات ــور اط منظ
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
ــيد ظرف  ــليم و پس از اخذ رس ــى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس ــن آگه اولي
مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى 
ــند مالكيت صادر  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س اس

خواهد شد.9807350
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/6/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/1

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

((آگهى فقدان سند مالكيت)
ــليم دو برگ گواهى نامه مصدق مدعى  ــر به اينكه آقاى على رجب زاده فرزندبرات اله با تس نظ
ــت سند مالكيت ششدانگ پالك 161 فرعى از 175 اصلى واقع در بخش3 طبس به شماره  اس
چاپى 0209319 كه در صفحه 472 دفتر 22ذيل شماره 3483. به ثبت رسيده، بعلت جابجائى 
ــده است از اين اداره تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى نموده، لذا به  مفقود وتا كنون پيدا نش
ــناد وامالك مراتب طى يك  موجب تبصره يك اصالحى ماده 120 – آيين نامه قانون ثبت اس
ــود تا هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى  ــانيده ميش نوبت آگهى و به اطالع عموم رس
ــد تا ده روز پس از انتشار اين آگهى  ــند مالكيت نزد خود ميباش انجام داده و يا مدعى وجود س
ــند معامله اعالم  ــند مالكيت يا س ــه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل س ــه ثبت محل مراجع ب
ــت مهلت مذكور نسبت به پالك مورد تقاضا سند مالكيت  نمايد. در غير اينصورت پس از گذش
المثنى نوبت اول صادر و به مالك تسليم خواهد شد. معامالتى كه به حكايت سند ثبتى واظهار 
ــند مالكيت بنام مالك فوق الذكر  ــند مالكيت و ثبت و صفحه دفتر امالك قيد وس مالك در س
ــليم گرديده به قوت خود باقى وسلسله نقل وانتقاالت بعدى برابر سند رسمى شماره  صادروتس

32670- 88/ 6 / 17 دفتر 14 طبس در فروش اقساطى بانك مسكن شعبه طبس قرار گرفته 
و تاكنون فسخ نگرديده است. 9807389 تاريخ انتشار : 1398/06/16

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
ــي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و  آگه

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
ــماره 139860306010001689-1398/06/12 هيات اول موضوع قانون تعيين  ــر راي ش براب
ــاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت  تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س
ــي نژاديامي فرزند قربان  ــه بالمعارض متقاضي آقاي حجت اله عل ــك قوچان تصرفات مالكان مل
بشماره شناسنامه 216 صادره از فاروج در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 198,7 مترمربع 
در قسمتى از پالك شماره 169 اصلى بخش دو قوچان واقع در اراضى كالته مصطفى و از محل 
ــر و سيد حسين بهره مند و موسى قوچانيان  محرز گرديده است. مالكيت آقايان خليل فوالدس

ــود در صورتي كه  ــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش ل
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است 
ــند مالكيت صادر خواهد  در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

شد.كالسه 1398114406010000180   آ-9807428
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/6/16
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/6/31

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد شده اسامى افرادى كه اسناد عادى 
يا رسمى آنان در هيات 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.
ــه پرونده 096-97خانم شهنازوطن دوست فرزند صفرعلى در ششدانگ يكباب منزل به  -1كالس
مساحت 50/50مترمربع قسمتى از پالك 187فرعى از 13اصلى باغات وحومه خريدارى از مالك 

رسمى از مالكيت ورثه هاى عبدالحسين اكبرزاده
2-كالسه پرونده 015-98 آقاى حسين سعادتمندآتش  فرزندقربانعلى در ششدانگ يكباب منزل 
ــمتى از پالك  11اصلى واقع در قطعه 3شيروان  خريدارى از مالك  ــاحت99 متر مربع قس به مس

رسمى از  مالكيت جان فهيمى
ــه پرونده 229-97 خانم طاهره جمعه دوست فرزند محمدجمعه  در ششدانگ يك باب  3-كالس
منزل به مساحت 190/90 متر مربع قسمتى از پالك شماره5فرعى از1011 اصلى واقع در قطعه 
يك شيروان خريدارى از مالك رسمى سهم االرث متقاضى ازمالكيت محمدجمعه جمعه دوست

ــن بليان  فرزند على اصغر درسه دانگ مشاع از ششدانگ  ــه پرونده139-98  آقاى محس 4-كالس
ــمتى از پالك شماره547 فرعى از يك اصلى  ــاحت 1540/21 متر مربع قس يك قطعه باغ به مس

پيرشهيد خريدارى از مالك رسمى ازتمامى مالكيت على اصغربليان
5-كالسه پرونده 140-98 خانم عزت بليان   فرزند هاشم  در سه دانگ مشاع از  ششدانگ يك 
قطعه باغ  به مساحت 1540/21متر مربع تمامى باقيمانده پالك شماره 547 فرعى از يك اصلى 

پيرشهيد واقع درقطعه 2شيروان خريدارى از مالك رسمى ازتمامى  مالكيت على اصغربليان
ــدانگ يك باب منزل  ــه پرونده 165-98 آقاى مهران طعامى فرزند محمدتقى در شش  6-كالس
مسكونى به مساحت300 متر مربع قسمتى از پالك شماره 400فرعى از2اصلى تنسوان  واقع در 

قطعه 2 شيروان خريدارى از مالك رسمى ازمالكيت جعفرقربان 
7- كالسه پرونده028-98خانم آرزو اسماعيلى فرزندعبدالعلى درششدانگ يكباب منزل مسكونى 
به مساحت 272/10مترمربع قسمتى از پالك شماره 2658فرعى از7اصلى واقع درقطعه3شيروان 

خريدارى ازمالك رسمى از مالكيت اعظم اصغرزاده
ــركت تعاونى فراز دشت كوهپايه الچين اترك به شناسه  ــه پرونده 279-97متقاضى ش 8- كالس
ــاحت 2500مترمربع قسمتى ازپالك  ــدانگ يكباب دامدارى به مس ملى 14007342471درشش
ــل مالكيت صفرمحمدنورى احدى  ــمى ازذي ــى ازدو اصلى گدگانلو خريدارى ازمالك رس 294فرع

ازورثه موسى نورى
ــخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى  ــندگان و مالكين مشاعى و اش ــيله به فروش به اين وس
گردد چنانچه اعتراضى دارند بايد از انتشار آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه 
ــيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف  ــليم و رس اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تس
ــت به دادگاه عمومى محل نمايند و  ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس يك ماه از تاريخ تس
گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهند. در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى 
ــت به دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت  واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواس
ــند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه  ــند خواهد نمود .ضمنا صدور س مبادرت به صدور س

نخواهد بود.9806627
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/05/30

تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/06/16
صمد ابراهيم زاده  

 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

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"
ــماره 139860308002000214 و كالسه شماره 1396114408002000061   برابر آراء ش
ــف وضعيت ثبتى اراضى و  ــات موضوع قانون تعيين تكلي ــادره هي ــه  15/ 05 / 1398 ص مورخ
ــتقر در واحد ثبتى قاين تصرفات مالكانه و بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمان هاى فاقد س س
ــرح زير به  ــخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به ش ــت. لذا مش متقاضيان محرز گرديده اس
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى مى شود در صورتيكه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 

مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.
بخش 10 قاينات 

قطعه مفروزه مزرعه و قنات قومنجان پالك 3- اصلى
ــن و حسين و محمد فرزندان كرباليى  ــن خسروى قومنجان ( از محل مالكيت حس  آقاى حس
ــنامه 4 قاين و كد ملى  ــماره شناس ــع اظهارنامه ) فرزند محمد بش ــف 70 دفتر توزي ــى ردي عل
ــاحت 22411,85 متر مربع در  ــار بمس ــك قطعه زمين بندس ــدانگ ي 0889660212 در شش
قسمتى از پالك 3- اصلى واقع در روستاى قومنجان بخش 10 قاين خريدارى شده از فرزندان 

كربالئى على و غيره محرز گرديده است و در تصرف دارد.
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت  بديهى اس

صادر خواهد شد. 9806640
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/5/30

تاريخ انتشار نوبت دوم: 16/ 06 / 1398
على  صفائى  فر

رئيس  اداره  ثبت  اسنادو امالك  شهرستان  قاين

      صفحه 11

 آگهی تغییرات شرکت مصرف فرهنگیان شهرستان تربت جام شرکت تعاونی به شماره ثبت 199 و شناسه ملی 10380035290
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی م��ورخ 1398,04,23 و برابر نامه ش��ماره 3339م��ورخ 1398,5,12اداره تعاون ،کار و 
رفاه اجتماعی شهرس��تان تربت جام تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای غالمعلی اس��ماعیل جامی به ش��ماره ملی0730444872آقای 
احمد خدادادی به ش��ماره ملی0036575127 آقای غالمعلی صمدی به ش��ماره ملی0731652940 به س��مت بازرس��ان اصلی و آقای 
عبدالکریم دل آرام احمدی به ش��ماره ملی0731659430به س��مت بازرس علی البدل ش��رکت تعاونی برای مدت یک س��ال مالی 

انتخاب شدند. ترازنامه سال97 مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت جام )588943(
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آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین شرکت 
سهامی عام به شماره ثبت 39 و شناسه ملی 

10380008795
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 
1395,06,08 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : مسائل 
حقوق��ی و قضای��ی. پیگی��ری تمام��ی دع��اوی و 
شکایات له یا علیه شرکت موضوع اختیار هیئت 
مدی��ره مندرج در بند 17 ماده 51 اساس��نامه با 
ح��ق انتخ��اب وکیل دادگس��تری به آقای س��ید 
محم��د بهدی��ن اورع��ی میرزمان��ی مدی��ر عامل 

شرکت تفویض گردید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری جغتای )588955(
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آگهی تغییرات شرکت تعدیل راه خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 37187 و شناسه ملی 10380527489
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره م��ورخ 1398,05,12 تصمیمات ذی��ل اتخاذ ش��د : 1-خانم آیدا مفیدی به ش��ماره ملی 
0943269326 به س��مت رئیس هیئت مدیره 2�خانم ش��هال س��فید گران به ش��ماره ملی0680163247به س��مت نایب رئیس 
هیئت مدیره 3� آقای کیان یاقوت کار به ش��مارملی0681749792 به س��مت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند 
و کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیر عامل 

و یا رئیس 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 )588945(
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آگهی تغییرات شرکت ثمین آذرخش مشهد نیکان شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 61069 و شناسه ملی 14006678683

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,03,26 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د :
 1 - 1 � آق��ای امی��ر خوش اندام اصفهانی به ش��ماره ملی 0937885266 به س��مت رئیس 
هیئ��ت مدی��ره 2- آقای حمید رضا صفاررضوی به ش��ماره ملی 0943233305 به س��مت 
نای��ب رئیس هیئت مدیره 3- آقای هادی تقوی به ش��ماره ملی 0939604787 به س��مت 
مدی��ر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب ش��دند کلیه اس��ناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک، س��فته ، بروات ،قراردادها و عقوداس��المی با دو 
امضا از سه امضای رییس هیئت مدیره ، مدیر عامل و یا نایب رییس هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با هریک از دو امضای رییس هیئت مدیره و یا مدیر 

عامل همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )588948(
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آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران دوغارون شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 34138 و شناسه ملی 10380493398

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,04,12 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای فرامرز س��لطانی به شماره ملی 0839461968 
به نمایندگی از ش��رکت خدماتی نیکوکاران مبتکر طوس به شناس��ه ملی 10380465888به س��مت رئیس هیئت مدیره وآقای جمش��ید 
علی پور به ش��ماره ملی5539839064 به نمایندگی از سوی شرکت مجتمع انبارهای پایبار با شناسه ملی 10380421696 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره و آقای محمد وجدانی با کد ملی 0748950133 به نمایندگی از ش��رکت توس��عه و عمران وحدت تایباد به شناس��ه 
ملی 10840117786 به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای محمد اس��ماعیل ایوانی با کد ملی 0940452944 به نمایندگی از شرکت توسعه 
سرمایه گذاری صادرات معدن صنایع معدنی لیان کاوان کانیها به شناسه ملی 10380501581 به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسین 
آخوندزاده بهلولی با کد ملی 0748956050 به نمایندگی از ش��رکت تعاونی مرزنشینان طلوع فجر تایباد به شناسه ملی 10380067257 
به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای محمدش��اه بیگی دارنده کد ملی شماره 0652920306 به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تا 
تاریخ 1400,02,28 انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور بانکی با امضای ثابت مدیر عامل به همراه امضای رئیس هیئت 

مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت ، معتبر می باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )588739(
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آگهی تغییرات شرکت فوالد پروفیل مشهد شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 44288 و شناسه ملی 10380601326

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1398,01,19 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - س��مت اعضاء هیئت مدیره به ق��رار ذیل تعیین 
گردیدند: - آقای حمید ره پیما با ش��ماره ملی 0946292485 به س��مت رئیس هیئت مدیره - خانم محترم پناهی داشبالغ با شماره ملی 
0042133440 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای اصغر ره پیما با ش��ماره ملی 0932819249 به س��مت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره ش��رکت برای مدت دو س��ال انتخاب نمودند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضای اصغر ره پیما همراه 

با مهر شرکت معتبر خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )588774(
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آگهی تغییرات شرکت فوالد پروفیل مشهد شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 44288 و شناسه ملی 10380601326

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,01,18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - روزنامه کثیراالنتشار قدس 
جه��ت درج آگه��ی های ش��رکت تعیین ش��د. - اعضاء هیئت مدیره به ق��رار ذیل انتخاب گردیدن��د: - آقای حمید ره پیما با ش��ماره ملی 
0946292485 - خانم محترم پناهی داش��بالغ با ش��ماره ملی 0042133440 - آقای اصغر ره پیما با شماره ملی 0932819249 برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. -آقای جالل فیضی به شماره ملی 0933082339 به عنوان بازرس اصلی و آقای جواد خراسانی به شماره ملی 

0942921801 به عنوان بازرس علی البدل ، برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )588754(

با امباپه مقایســه کرد، اگر نحوه انتقال 
او را بررســی کنیم مــی بینیم این 
بازیکن بعــد از شــکوفایی کامل 
به یک باشــگاه بزرگ تر منتقل 
شد. در مورد اللهیار هم باید این 
اتفاق می افتاد و او یک ســال 
دیگر در اســتقالل بــازی می 
کرد اما یکی دو نفر در باشگاه 
می خواستند حتما این انتقال 
هرچه ســریع تر اتفاق بیفتد 
و در نهایــت هــم کار خود را 
انجام دادند اما این بازیکن به 
هیچ عنوان بازیکنی نیست که 

به صورت قرضی به تیم دیگر برود و یک بازیکن فوق العاده 
اســت. او فقط نیاز به توجــه ویژه یک مربی داشــت و این 
بازیکن را تحت حمایت کامل خود قرار بدهد تا به شکوفایی 

کامل برسد.
او می گوید به خاطر اللهیار با باشــگاه جنگیده است: همه 
می دانند من به خاطر اللهیار با باشگاه جنگیدم و گفتم باید 
دو سال دیگر در اســتقالل بماند. این یک جنایت علیه یک 
استعداد فوق العاده است. البته خود استقالل می خواست او 
را بفروشد و همه می دانند بعد از آن چه اتفاقی افتاد. خیلی 
غمگین و عصبانی هستم از اینکه اللهیار قرضی به استانبول 
اسپور رفته است چراکه قبال به باشگاه هشدار داده بودم. دو 
نفر بودند که می توانســتند به قهرمانی ما کمک کنند ولی 

آن ها این را نمی خواستند و همه دیدند چه اتفاقی رخ داد.

فغانی: هرجا بروم 
با پرچم ایران می روم

»کورتوا« در بدترین بحران
دوران حرفه ای خود

صیادمنش مهم ترین استعداد 10 سال اخیر است

شفر: در حق استقالل و اللهیار جنایت کردند

امیرمحمد سلطان پور: پس از اینکه پیراهن شماره یک 
رئال مادرید هفته گذشته با رفتن کیلور ناواس از این تیم به 
پی اس جی خالی ماند، به نظر بهتر این است که تیبو کورتوا 
همان پیراهن شــماره 1۳ خود را حفظ کند. کورتوا حتی 
یک بار نیز در دوران فوتبال خود شماره یک را نپوشیده و 
همیشه از سال 2011 در اتلتیکومادرید شماره 1۳ که به 
نظر بسیاری از مردم عدد بدشانسی است را انتخاب کرده 
است. اما اکنون می توان معتقد بود عوض نکردن پیراهن 
و نرفتن سراغ شــماره یک برای کورتوا که دومین فصل 
خود را در سانتیاگوبرنابئو سپری می کند به خاطر عملکرد 

شکننده او بوده است. این دروازه بان بلژیکی در 11 
بازی گذشته خود در اللیگا برای رئال مادرید 
نتوانسته دروازه خود را بسته نگه دارد که در 
تمام دوران حرفه ای او سابقه نداشته است. 
او در این 11 بازی 16 گل نیز دریافت کرده 
است. در همین بازی اخیر مقابل ویارئال 

کورتوا در هر دو گلی که دریافت کرد مقصر 
بود. این عملکــردی بود که طرفداران 

رئال در سانتیاگو برنابئو از کسی 
که به عنوان بهترین دروازه بان 
جهان به تیمشان آمده بود توقع 
ندارند. او در جام جهانی 2018 
از همه دروازه بانــان حاضر در 

مسابقات تعداد بیشتری سیو داشت 
و با سه کلین شیت جایزه دستکش 
طالیی را بدست آورد. او پس از پشت 

سر گذاشــتن چهار فصل قدرتمندانه 
در چلسی که یک بار دستکش طالیی 
فصل 17-2016 را نیز بدســت آورد 
به شکلی نه چندان جالب توجه برای 
هواداران آبی های لنــدن به مادرید 
پیوست و قراردادی 6 ساله را به امضا 
رساند. او در ابتدا برای کنار زدن ناواس 
به عنوان دروازه بان نخست رئال دچار 

مشکل شده بود اما سرانجام موفق شد این کار را به انجام 
برساند، اما با همه این ها نتوانسته هنوز آن گونه که باید و شاید 
ثبات الزم را داشته باشد و لقب نه چندان مناسب »جو هارت 
بلژیکی« را تصاحب کرده است! با اینکه رئال مادرید نیز با 
شرایط بسیار بدی که از فصل گذشته دچار آن شده و او هیچ 
کمکی برای ثبت رکوردهای مناسب نداشته اما خودش نیز 
از لحاظ آماری ضعیف کار کرده است. او در ۳0 بازی که برای 
سپیدپوشان در اللیگا به میدان رفت 40 گل دریافت کرده 
بود و میانگین سیو او 65 درصد بود که در مقایسه با زمان 
اتلتیکو و چلسی که 72 و 70 بود به شکل چشمگیری کاهش 
پیدا کرده است. حاال که ناواس رفته اما باز هم کورتوا نباید 
خیالش از تصاحب جایگاه اصلی در درون دروازه راحت 
باشد. آلفونسه آرئوال که از پاریس به پایتخت اسپانیا 
آمده اصاًل عالقه ندارد کــه نیمکت را گرم 
کند و تالش خواهد کرد که به سمت 
چارچوب کهکشانی ها راهی بیابد. 
آرئوال سابقه بازی های درخشانی 
در اللیگا با پیراهــن ویارئال دارد 
و حتی زمانی کــه بوفون نیز به 
پاریس آمد اما باز هم جایگاه 
دروازه پــی اس جی را به 
او نباخت. شاید االن 
کورتوا همچنان 
دروازه بان یک 
رئــال مادرید 
محسوب شود 
اما بهتر است هر 
چه زودتر به اشتباهات 
خود خاتمه داده و در درون دروازه 
ثبات پیدا کند. با ادامه این لغزش ها 
او بی گمان نیمکت نشین می شود 
و برای بهترین دروازه بان ســال 
2018 این یک بحــران بزرگ 

محسوب خواهد شد.
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فرهنگ و هنر

خبر

پيكر مهدى عليمحمدى تشييع شد
وداع با پيشكسوت دوبله كارتون هاى ماندگار

فرهنگ و هنر: هنرمندان دوبله 
و راديو روز گذشــته  بــا يكى از 
پيشكســوتان اين عرصــه براى 
هميشــه وداع كردنــد؛ مهــدى 
عليمحمدى متولــد 1303 و از 
گوينــدگان راديــو و دوبلورهاى 

خاطره ســاز دهه 60 بود كه به علت كهولت سن و مشكل تنفسى ريوى در 
بيمارســتان درگذشت. به گزارش خبرگزارى ها مراسم تشييع پيكر مهدى 
عليمحمدى ـ گوينده راديو و دوبلور توانمند كشــورمانـ  جمعه، پانزدهم 
شهريور از مقابل مسجد بالل سازمان صداوسيما به سمت قطعه هنرمندان 
بهشت زهرا(س) برگزار شد. جمعى از هنرمندان راديو، تلويزيون و دوبله كشور 
از جمله حميد منوچهرى، ناصر ممدوح، رضا بنفشــه خواه، خسرو احمدى، 
بهزاد فراهانى، سعيد شيخ زاده، ابوالحسن تهامى، منوچهر اسماعيلى،  سيروس 
ابراهيم زاده، چنگيز جليلوند، نصراهللا مدقالچى و على همت موميوند در اين 
مراسم حضور داشتند تا براى آخرين بار با دوست و همكار قديمى شان ديدار 
و او را به سوى سراى ابدى بدرقه كنند. وى سال 1340 وارد تلويزيون شد و 
كار گويندگى و دوبالژ را آغاز كرد. «خانواده دكتر ارنست» «نويسندگان بزرگ 
جهان» «ربكا» و «نيك و نيكو» از جمله آثار اين هنرمند به شمار مى رود كه 
مديريت دوبالژ آن ها را برعهده داشــته است. از آخرين كارهاى او به عنوان 
مدير دوبالژ در سال 96 نيز مى توان به مجموعه انيميشن «خرسى و موشى» 

و «ماجراهاى اندى و كيپ» اشاره كرد.

فيلم تازه حميد نعمت اهللا در ژانر جنايى
«قاتل و وحشى» كليد خورد

مهر: حميد نعمت اهللا ششــمين 
فيلم سينمايى اش را با نام «قاتل و 
وحشى» كليد زد. فيلم تازه حميد 
نعمت اهللا در ژانر جنايى ســاخته 
مى شــود و فيلمى متفــاوت در 
كارنامه اين كارگردان است. قاتل و 

وحشى سومين همكارى حميد نعمت اهللا با ليال حاتمى پس از دو فيلم موفق 
«بى پولى» و «رگ خواب» اســت و امين حيايى، ستاره اسكندرى و شهرام 
حقيقت دوست ديگر بازيگران اين فيلم هستند. عوامل فيلم «قاتل و وحشى» 
عبارتند از:  مجرى طرح و ســرمايه گذار: محمدصادق رنجكشان، نويسنده: 

معصومه بيات، حميد نعمت اهللا، مدير فيلم بردارى: سعيد براتى 

 فرهنگ و هنر/ خديجه زمانيان «من هوشنگ 
مرادى كرمانى هســتم.16 شــهريور ماه 1323 در 
روستاى سيرچ از توابع كرمان، در منتهاى سختى 
و محروميت و فقر به دنيا آمدم، از هشــت سالگى 
كار كرده  ام؛ از همين دوران به خواندن عالقه خاصى 
داشــتم. تا پانزده سالگى در كرمان بودم و زندگى  ام 
بدون پدر و مادر گذشــت، زندگى پر از ســختى و 

درد.»
امروز هوشــنگ مرادى كرمانى هفتادوپنج ســاله 
مى شــود. او جزو معدود نويسندگانى است كه روز 
تولدش را بسيارى به ياد دارند. سال هاست همزمان با 
تولد او رسانه ها برايش جشن تولد مى گيرند. به قول 
خودش يك بار در سال روز تولدش است اما به ده ها 
جا دعوت مى شود، چندين كيك مى برد و شمع هاى 
زيادى را فوت مى كند. داستان هاى او، دل بسيارى از 
مردم ايران و جهان را برده است. او در روز تولدش در 
مراسم تولدش حاضر مى شود و از خودش مى گويد، 

از سختى هايى كه كشيده، از جهان داستان هايش. 
«اين داستان  ها، حاصل چنگ زدن و تالش من در 
زندگى است؛ يعنى من به زندگى خودم چنگ زدم 
و آن را به تصوير كشيدم و داستان  هايم همه ريشه 
در زندگى من دارند. زمانى كه ديدم مردم دردهاى 
مرا گوش نمى  دهند، سعى كردم آن ها را به زبان طنز 

بگويم». 
هر بار كه روبه روى مخاطبش مى نشيند، حرف و بيان 
تازه اى دارد. اما همه حرف هايش يك وجه مشترك 

دارد، هميشه از نوشتن و خواندن مى گويد. 

  ديگر نمى خواهم بنويسم
جشــن تولد هفتادوپنج ســالگى آقاى نويسنده با 
ســال هاى پيش متفاوت اســت. او ســال گذشته 
در يــك برنامه در ميــان صحبت هايش اعالم كرد 
نمى خواهد بنويسد. «معتقدم نويسنده مانند بوكسور 
و فوتباليســت و... يك دوره اى دارد و تمام مى شود 
و دوره من تمام شــده و ديگر نمى خواهم بنويسم، 
اگر بتوانم.» و ارديبهشت امسال، همزمان با برگزارى 
نمايشــگاه كتاب از كتاب «قاشق چاى خورى» به 

عنوان آخرين اثر اين نويسنده رونمايى شد. 
گويا شــهرزاد قصه گو خســته شــده و قهرمانان 
داستان هايش بيش از آنچه ما فكر كنيم ذهن و روح 
او را آزار داده انــد تا خلق شــدند و روى كاغذ جان 

گرفته اند. او حاال نياز به كمى آرامش دارد. 
امسال براى نويســنده اى تولد مى گيريم كه ديگر 

نمى نويسد و قلم را بوسيده و كنار گذاشته است. 
از هوشنگ مرادى كرمانى آثار زيادى منتشر شده 
است. بعضى از آثار او به زبان هاى آلمانى، انگليسى، 
فرانسوى، اسپانيايى، هلندى، عربى و ارمنى ترجمه 
شده است. غير از ترجمه، اقتباس هاى زيادى از آثار 
او شده و فيلم هاى تلويزيونى و سينمايى زيادى بر 

اساس داستان هايش به تصوير درآمده است.
غير از قصه هاى مجيد كه تقريباً همه ايرانى ها حداقل 
عنوان آن به گوششان خورده، مى توان به «بچه هاى 
قاليباف خانه»، «نخل»، «چكمه»، «داســتان آن 
خمره»، «مشــت بر پوســت»، «تنــور»، «كوزه»، 
«مهمان مامان»، «خمره»، «آب انبار»، «معصومه»، 
«من غزال ترســيده اى هستم»، «مرباى شيرين»، 

«لبخند انار»، «مثل ماه شب چهارده»، «ناز بالش»، 
«ته خيار» و «شــما كه غريبه نيستيد» (خاطرات) 
اشاره كرد. در صفحه امروز با چند تن از نويسندگان 
كه همگى شان در نوجوانى و بزرگسالى خواننده آثار 
مرادى كرمانى بوده اند، به گفت وگو نشســتيم و در 
خصوص ويژگى هاى مهم و عمده داستان هاى مرادى 
كرمانى كه موجب اقبال مخاطب شده است، صحبت 

كرديم. 

  نويسنده اى براى «همه ساالن»
اقبــال زاده»  «شــهرام 
نويســنده ، منتقد ادبى 
همــراه  و  دوســت  و 
مــرادى كرمانــى درباره 
نويســنده مى گويد:  اين 
مــرادى كرمانى بســيار 

مهربان اســت. اين ويژگى ها در قلم او بازتاب دارد 
و در نوشــته هايش صميميت، صداقت و انســان 
دوستى سرشارى را مى بينيم كه نيازى به توصيف 
ندارد. من تا به حال در مورد مرادى كرمانى بســيار 
نوشته ام و صحبت هاى بســيارى كرده ام. او يكى از 
چهره هاى ملى و در عين حال كسى است كه بسيار 
افتخارآفرينى كرده و حتى در قلمرو بين المللى ما 
موجب سرافرازى ملت ايران است. به گفته اقبال زاده 
همه ايران مخاطب آثار مرادى كرمان هســتند. او 
توضيح داد: من به عنوان يك ايرانى خوشحالم كه 
مرادى كرمانى، در ادبيات ما هســت و آثار زيادى را 
نوشته اســت. او براى بچه ها، بزرگساالن و در واقع 
براى گروه «همه ساالن» مى نويسد. من در واقع يك 
گروه ســنى را به حوزه نشر ايران اضافه كردم و آن 
گروه همه ساالن است و معتقدم كه مرادى كرمانى از 
جمله اشخاصى است كه براى همه مى نويسد. ايشان 

در عين حال يك چهره ملى است و از كسانى است 
كه به حق چهره ماندگار شــده است. اقبال زاده در 
مورد ويژگى هاى نوشــتارى، مرادى كرمانى گفت: 
نخستين ويژگى، زبان ســاده، روشن و گويا همراه 
با جمله هاى كوتاه، شــيوا و دلنشين است. او بدون 
اينكه از ميزان صميميت داستان چيزى كم كند، از 
زندگى مردم مى نويسد. دومين ويژگى اين است كه 
در داستان هاى مرادى كرمانى هرگز نمى بينيم كه 
دسته  اى يا افرادى از قشرهاى مختلف جامعه تخريب 
شوند. سومين ويژگى اين است كه مرادى كرمانى در 
آثارش نه شعار مى دهد نه نسخه  نويسى مى كند و در 
پشت طنز به ظاهر ساده  اش طنز عميقى نهفته است 
كه خواننده مى تواند پى ببرد كه چه مشــكل هايى 
در ســطح جامعه وجود دارد كه بايد اصالح شوند. 
به گفته اقبال زاده همذات پندارى و ارتباط نزديك 
مخاطب با آثار مرادى كرمانى نشانگر صميميت و 
سادگى كارهاى وى است. در واقع مرادى كرمانى اين 
توانايى را دارد كه يك اتفاق ساده را چنان گسترش 

دهد كه مخاطب تا پايان با او همراهى كند.

   باز هم ما را سيراب مى كند 
كاشفى خوانسارى هم ويژگى آثار هوشنگ مرادى 

كرمانى را صداقت و سادگى آن ها مى داند. او گفت: 
مرادى كرمانى بدون اينكه نياز به تصنع داشته باشد، 
به طور طبيعى يك كــودك باقى مانده و به خاطر 
همين در تأثير گذاشتن روى كودكان و كودك درون 
آدم هاى بزرگ تر موفق است. هيچ كس به اندازه او 
خالصانه، بدون ريا و بدون سانســور خودش را بيان 
نكرده اســت. به همين خاطر نوشته هاى او بر دل 

مى نشيند. 
در  خوانســارى  كاشفى 
خصوص اعالم بازنشستگى 
خالق «قصه هاى مجيد» 
هم اين طــور توضيح داد: 
اين گفته مرادى كرمانى 

قطعى نيست. 
به هــر حال ســن او بــاال رفته و خســتگى ها و 
گرفتارى هاى خودش را دارد. او گفته برنامه اى براى 
نوشتن ندارد، اما هيچ بعيد نيست باز هم شروع كند 
به نوشتن و از نوشته هايش دنياى ما را سيراب كند. 

   به خاطر «مرادى كرمانى» 
از كالس اخراج شدم

عزت اهللا الونــدى خاطره هاى زيــادى از مرادى 
كرمانــى دارد . او به خاطر مــرادى كرمانى بارها 
از كالس درس اخراج شــده؛ چون وسط كالس 
درس داســتان هاى مرادى كرمانى را مى خوانده 
و گاهى به خاطر طنز اين داســتان ها قهقهه هم 
زده اســت. حاال پس از سال ها، خودش به دنياى 
نويســندگى قدم گذاشــته و هنوز هم آثار استاد 
را مى خواند. الوندى هم ســادگى و صميميت را 
ويژگى اصلى آثار مرادى مى داند. نويسنده «مثل 
يك خواب عميق» معتقد است: مرادى كرمانى به 
دليل ذات روستايى و ويژگى عاطفى اش توانسته 

آثارى بنويسد كه با طيف وسيعى از آدم ها ارتباط 
برقرار كند. ســادگى او با شيطنت همراه است. او 
هم ساده مى نويسد و هم صميمى. كلماتش مثل 

خودش آزاد و رها هستند. 
الوندى به ويژگى طنز آثار مرادى كرمانى هم اشاره 
كرد. به گفته اين نويسنده طنز در آثار مرادى كرمانى 
شــاخص و برگرفته از عناصر منطقى است و از آن 
جا كه بخشــى از داســتان ها برگرفته از تجربيات 
زيستى نويسنده هستند، مخاطب به راحتى آن را 

باور مى كند. 
نويسنده «تپه هاى بى مهتاب» رئال بودن داستان هاى 
مرادى را ويژگى مهم ديگر آثار اين نويسنده برشمرد. 
او گفت: بعضى از نويسندگان براى ارتباط با مخاطب 
متوســل به دنياى فانتزى مى شــوند، اما مرادى از 
رئال و دنياى واقعى براى ارتباط با مخاطب استفاده 

مى كند. 
او با بيان اينكه رئال نويسى يكى از سخت ترين انواع 
نوشتن است، معتقد اســت: مرادى كرمانى از پس 
اين ســختى به خوبى برآمده است. در نوشته هاى 
رئال، نويســنده نمى تواند از شــگردهاى گوناگون 
بــراى ارتباط با مخاطب اســتفاده كنــد؛ چون از 
دنياى معمولى مى نويسد، در نتيجه ارتباط با دنياى 
مخاطب سخت اســت، نويسنده اى موفق است كه 
قدرت بر هــم زدن تعادل دنياى واقعى را داشــته 
باشد و مرادى كرمانى اين توان را داشت. او از دنياى 
عادى، روزمره و معمولى داستان هايى براى مخاطب 
مى نويسد كه تكان دهنده اســت.  مرادى كرمانى 
خالق نوعى رئاليسم (واقع گرايى) اجتماعى است كه 
از نگرش هاى شعارزده و فرم گرا خيلى فاصله دارد؛ 
چون آثارش بسيار عينى و به دور از انتزاع هاى ذهنى 
اســت. اگر آثار مرادى كرمانى نبود،حتماً نويسنده 
ديگرى از رئاليزم استفاده مى كرد، اما شيرينى زبان 
مرادى كرمانى منحصر به فرد است. اگر آثار او نبود، 

ادبيات بخشى از اين شيرينى را كم داشت. 
الوندى در خصوص اعالم 
مــرادى  بازنشســتگى 
انسان ها  گفت:  كرمانى 
و  مى انديشــند  همواره 
مى كنند.  خيال پردازى 
نوشــتن هم شــاخه اى 

اســت از فكر كردن و انديشــيدن. انديشه ما را 
رها نمى كنــد، ضمن اينكه انســانيم و در حال 
تفكر هســتيم و وجه مشــخص انسان و حيوان 
جريــان خيال پردازى اســت. بــراى همين در 
دنيايى هستيم كه همه چيز را خودمان ساختيم 
و قدرت خيال پــردازى داريم و مى توانيم خيال 
راتبديل بــه واقعيت كنيم و آن را زندگى كنيم. 
پس يك نويســنده اگر هم خســته شود باز هم 
نمى تواند از نوشــتن و فكر كردن بگريزد، براى 
هميــن مرادى كرمانى باز هم خواهد نوشــت و 
مى تواند خيال را با كنار هم گذاشــتن واژه ها به 

داستان تبديل كند. 
اين نويســنده معتقد اســت: مرادى كرمانى شايد 
چيزى منتشر نكند، اما نمى تواند ننويسد با اين حال 
اگر چيز تازه اى خلق شود، حتماً به نوعى خودش را 

نشان مى دهد. 

برش

نوعى  خالق  كرمانى  مرادى 
اجتماعى  (واقع گرايى)  رئاليسم 
است كه از نگرش هاى شعارزده 
و فرم گرا خيلى فاصله دارد؛ چون 
آثارش بسيار عينى و به دور از 

انتزاع هاى ذهنى است

امروز تولد خالق «قصه هاى مجيد» است 

آقاى مرادى كرمانى
 لطفًا دوباره بنويسيد

      صفحه 12

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن کارکنان بیمارستان کودکان فاطمیه قم )در حال تصفیه(

بدینوسیله از کلیه اعضاء شرکت تعاونی مسکن کارکنان بیمارستان کودکان فاطمیه قم )به شماره ثبت 6394( دعوت 
بعمل می آید در جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول که رأس س��اعت 15 روز جمعه مورخ98,06,29 
با دس��تور جلسه ذیل در محل :قم_بلوار شهید کریمی، نبش کوچه 8، حسینیه فاطمه الزهرا)س( تشکیل می گردد، 

حضور بهم رسانید.
الزم به ذکر است داوطلبین عضویت در هیأت تصفیه و ناظر تعاونی می بایستی حداکثر تا تاریخ98,06,27 با در دست 
داش��تن مدارک الزم به محل قم، 75 متری عمار یاس��ر، بلوار تعاون، مجتمع ادارات، ساختمان مدیریت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی شهرستان قم )ساعات اداری( مراجعه و نسبت به تکمیل و تحویل فرم کاندیداتوری اقدام نمایند.
ضمنًا هر یک از اعضاء جهت معرفی نماینده تام االختیار,وکیل خود به منظور حضور در جلسه فوق الذکر و اعمال رأی 
م��ی بایس��تی باتفاق یکدیگر )عضو و نماین��ده( حداکثر تا تاریخ 98,06,26 به آدرس قم، 75 متری عمار یاس��ر، بلوار 
تعاون، مجتمع ادارات، ساختمان مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قم، اتاق 212 )ساعات اداری( مراجعه 

تا پس از احراز هویت و تأیید وکالتنامه، برگه ورود به جلسه جهت نماینده عضو صادر شود.
دستور جلسه: 1. انتخاب اعضای هیأت تصفیه

2. انتخاب ناظر بر تصفیه
مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قم

/ع
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1

آگهـي دعوت مجمع عمومي عادی  به طور 
فوق العاده )نوبت دوم(

روزنام��ه  در  قبل��ی  منتش��ره  دع��وت  پیروآگه��ی 
قدس)نوبت اول( مورخ 98/06/02 و با توجه به عدم 
احراز رس��میت تشکیل جلس��ه مجمع عمومی عادی به 
طور ف��وق الع��اده م��ورد دعوت)م��ورخ 98/06/14(، 
بدینوسیله ازعموم سهامداران شرکت صنایع پاکنان 
شرق)سهامی خاص- شماره ثبت29279( دعوت بعمل 
م��ی آید تا درجلس��ه  نوبت دوم مجم��ع عمومی  عادی 
به ط��ور فوق العاده ش��رکت که رأس س��اعت 10 صبح 
روزپنجش��نبه م��ورخ 1398/06/28 و ب��ا رس��یدگی 
دستورات جلس��ه قبلی)1-انتخاب مدیران2-انتخاب 
ش��اندیز- بینالود-دهس��تان  بازرسین(درنش��انی: 

روستا شهرک صنعتی طوس-  شهرک صنعتی- خیابان 
پژوهش- بلوار فناوری- پالک1 طبقه همکف تش��کیل 

خواهد شد حضور بهم رسانند.
هیئت مدیره شرکت

/ع
98
07
43
3

آگهـي دعوت مجمع عمومي عادی به طور 
فوق العاده )نوبت دوم(

روزنام��ه  در  قبل��ی  منتش��ره  دع��وت  پیروآگه��ی 
قدس)نوب��ت اول( م��ورخ  98/06/02 و ب��ا توج��ه به 
عدم احراز رسمیت تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی 
به ط��ور فوق العاده مورد دعوت)م��ورخ 98/06/13(، 
ازعم��وم س��هامداران ش��رکت صنای��ع  بدینوس��یله 
شهداس)سهامی خاص- ش��ماره ثبت26756( دعوت 
بعم��ل می آید تا درجلس��ه  نوب��ت دوم مجمع عمومی  
ع��ادی به طور فوق العاده ش��رکت که رأس س��اعت 8 
صبح روزچهارشنبه مورخ  1398/06/27 و با رسیدگی 
دستورات جلس��ه قبلی)1-انتخاب مدیران2-انتخاب 
ش��اندیز- بینالود-دهس��تان  بازرسین(درنش��انی: 

روستا شهرک صنعتی طوس-  شهرک صنعتی- خیابان 
پژوهش- بلوار فناوری- پالک1 طبقه همکف تش��کیل 

خواهد شد حضور بهم رسانند.
هیئت مدیره شرکت
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آگهی تغییرات شرکت تعدیل راه خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 37187 و شناسه ملی 10380527489
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی بطور فوق العاده م��ورخ 1398,05,12 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : خانم آیدا مفیدی به 
شماره ملی 0943269326 آقای کیان یاقوت کار به شماره ملی 0681749792 خانم شهال سفید گران به شماره ملی 0680163247به 
عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .آقای محمد سروقدی به شماره ملی 0931898293به سمت 
بازرس اصلی- خانم الهام جابری به شماره ملی 0946021767 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جهت نش��ر آگهی های ش��رکت انتخاب شد. ترازنامه شرکت منتهی به س��ال1397 مورد تصویب قرار 

گرفت
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )588965

/ع
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آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاور نقش آوران توس شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 6993 و شناسه ملی 10380228081

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,04,17 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : خانم نجمه گلزار کد ملی 0933756259 به س��مت 
رئیس هیئت مدیره آقای محسن گلزار کد ملی 0942092198 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین توانائی کد ملی 0701608919 
به س��مت مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب ش��دند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با دو 
امضاء مش��ترک از س��ه امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر و اسناد عادی ش��رکت با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره 

همرا با مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )588784(

س
,9
80
73
66

آگهی تغییرات شرکت اتحادیه تعاونیهای مسکن فرهنگیان استان خراسان
 شرکت تعاونی به شماره ثبت 11905 و شناسه ملی 10380276006

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397,04,25 ونامه شماره 86066 مورخ 1397,05,02 اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی شهرستان 
مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی سال 1396 به تصویب رسید. - علی فدایی مقدم کدملی 6439500902 و محمدرضا اخوان راد کدملی 
0702323111 و مه��دی زارع ف��رد کدمل��ی 0651751381 به س��مت اعضا اصلی هیئت مدیره و علی اکبر س��لمانیزاده کدملی 0872889602 و س��روش 
تهرانی سروش کدملی 0937823481 به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. - ابوالفضل برادران فرد کدملی 
0933862512 و حس��ین فنودی کدملی 0651208793 و عبدالس��الم مش��ورتی رودی کدملی 0769438296 به س��مت بازرس��ین اصلی و محمد امینی 

کدملی 5239862397 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )588776(

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می برابر رای شماره 
139860308001002289 � 1398/05/27 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امیرحس��ین حس��ن نژاد   فرزندعلی   بش��ماره ملی 
0640626866 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 198/46 متر مربع قسمتی از پالک 1561� اصلی بخش 2 بیرجند از محل 
مالکیت منور خراش��ادیزاده محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9806701
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/05/31
تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/06/16

علی فضلی  / رئیس  ثبت اسناد و امالک بیرجند

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر آرای ذیل صادره 

هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهاتی فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند :
1� برابر رای ش��ماره 139860308001001927 � 1398/04/29 تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای رضا بش��گزی فرزند علی نس��بت 
به شش��دانگ یکباب س��اختمان به مس��احت 70 متر مربع قس��متی ازپالک 1396 � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت عیسی دستگردی 

محرز گردیده است 
2� برابر رای ش��ماره 139860308001002305 � 1398/05/28 تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم زینب برزگری فرزند محمد علی 
نس��ییت به شش��دانگ یک قطعه زمین محصور مش��تمل بر ساختمان به مساحت 145/70 متر مربع قس��متی از پالک 1396 � اصلی بخش 2 

بیرجند از محل مالکیت اقای سبحان انوری محرز گردیده است 
3�  برابر رای شماره 139860308001002293 � 1398/05/27 تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای محمد علی علی پور فرزند رمضان 
نسبت به ششدانگ یک باب منزل به مساحت 287/04 متر مربع قسمتی از پالک 1396� اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت زین العابدین 

مهرجو محرز گردیده است 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9806700
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/05/31 تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/06/16

علی فضلی  / رئیس  ثبت اسناد و امالک بیرجند

کارت دانشجویی اینجانب سمیرا میرزاآقائی 
رش��ته کس��ب و کار مقطع کارشناس��ی ارشد 
ش��ماره  ب��ه  ش��اهرود  صنعت��ی  دانش��گاه 
دانش��جویی 9716114مفقود و از درجه اعتبار 

س��اقط می باش��د.
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کارت هوش��مند به ش��ماره 7107907 خ��ودرو مینی 
ب��وس بنز تیپ 309 مدل 1359 به رنگ بژ آلبالویی 
معمول��ی ب��ه ش��ماره موت��ور 33491110056280 به 
شماره شاسی 37939150406373 به شماره پالک 
962ع19 - ایران 85 بنام عبدالنبی چاکرزائی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .  /ع
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اطالعیه
قاب��ل توجه کلی��ه مدیران و کارفرمای��ان محترم واحدهای صنعتی کش��اورزی خدماتی مش��مول قانون 
کار شهرس��تان ه��ای تربت ج��ام ، تایباد و باخرز در اج��رای ماده 160 و 164 قانون کار جمهوری اس��المی 
ایران و آیین نامه انتخاب اعضای هیئت های حل اختالف مورخ 1387/9/2 به منظور انتخاب نمایندگان 
کارفرمایان در هیئت حل اختالف شهرستان تربت جام بدین وسیله به آگاهی می رساند متقاضیان واجد 
ش��رایط عضویت در هیئت فوق می توانند درخواس��ت کتبی خود را به همراه مدارک ذیل حداکثر تا 15 
روز از تاریخ انتش��ار این اطالعیه به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی تربت جام  - اتاق 5- حوزه روابط 
کار واقع در تربت جام -  خیابان بدر انتهای خیابان -اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی تربت جام تحویل 

و رسید دریافت نمایند.
 شرایط عضویت:

1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران 
2-  داشتن سن حداقل 30 سال تمام

3-  داشتن حداقل مدرک کارشناسی و 4 سال سابقه کار تحت شمول قانون کار و یا دارا بودن مدارک 
تحصیلی پایان دوره متوسطه ودو دوره  )4 سال ( عضویت در مراجع حل اختالف قانون کار

4-  شمول قانون کار جمهوری اسالمی ایران 
5- آش��نایی ب��ا قان��ون کار و مق��ررات مرتب��ط ب��ا گواه��ی وزارت تع��اون ، کار و رف��اه اجتماع��ی                                                                             

مدارک الزم:                                                                 
1- درخواست کتبی

2-  تصویر از تمام صفحات شناسنامه 
3- تصویر کارت ملی 

4- تصویر آخرین مدرک تحصیلی 
5- مدارک دال بر کارفرما بودن برای اشخاص حقیقی 

6- مدارک دال بر مدیرعاملی و مدیر مسئولی و یا عضویت در هیئت مدیره برای اشخاص حقوقی 
7- مدارک دال بر عدم شمول قانون کار برای فرد معرفی شده از سوی مدیرعامل یا باالترین مقام آن 
دسته از دستگاه های دولتی که دارای کارگر شمول قانون کار بوده و این دستگاه ها راسًا  و بدون حضور 

پیمانکار از خدمات کارگران مشمول قانون کار استفاده می نمایند.
8-  گواهی قبولی دوره آموزش قانون کار و مقررات مرتبط با آن 
9- مدارک دال بر عضویت قبلی  در مراجع حل اختالف قانون کار 

به درخواس��ت های بعد از تاریخ فوق و همچنین مدارک ارس��الی ناقص ترتیب اثر داده نخواهد ش��د .                                                                                                                              
شناسه آگهی591134
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آگهی نوبت دوم هیئت امناء
موسسه خیریه کوه سر ایزدی

ب��ا توجه ب��ه نرس��یدن حد نص��اب اعضاء 
هیئ��ت امن��ا موسس��ه در جلس��ه نوب��ت 
از  بدینوس��یله   98/06/07 م��ورخ  اول 
کلی��ه اعضاء هیئت امن��ا دعوت می گردد 
تا در جلس��ه نوبت دوم روز ش��نبه مورخ 
98/06/23 راس س��اعت 11 ظهر در محل 
مجتمع کوه س��ر بی��ن هاش��میه 60 و 62 

حضور بهم رسانند.
دستور جلس��ه: انحالل موسسه و یا اتخاذ 

هر تصمیم که در اختیار هیئت امنا باشد.
هیئت مدیره
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