
هيچ كدام از موارد محتمل نيست
جليل محبى، دبير ســتاد امــر به معروف 
در واكنش به حواشــى مربوط به پســت 
توهين آميز «صبا كمالــى» در زمينه ايام 
محرم و امام حســين(ع) و شايعه بازداشت 
اين بازيگر كه در نهايت منجر به عذرخواهى 
اينســتاگرامى اش شــد، در توييتر نوشت: 
«مطابق ماده 263 قانون مجازات اسالمى، 
هرگاه متهم به ســب، ادعا نمايد اظهارات وى از روى اكراه، غفلت، سهو يا غضب 
يا سبق لسان يا بدون توجه به معانى كلمات و يا نقل قول از ديگرى بوده است 
ساب النبى محسوب نمى شود. با بررسى همه پست هاى اينستاگرامى صبا كمالى 

هيچ يك از مواردفوق محتمل نيست».

لجبازى اينستاگرامى
هرازچندگاهــى،  معمــوالً  اينســتاگرام 
صفحه هــاى اينســتاگرامى مســئوالن و 
شخصيت هاى ايرانى را مسدود مى كند. اين 
شبكه اجتماعى اين بار دست گذاشته است 
روى صفحه مجازى «محسن رضايى» و به 
بهانه آخرين پســت دبير مجمع تشخيص 
مصلحت نظام درباره دكتر مسعود سليمانى، 
آن را مســدود كرده است. رضايى در آخرين پست اينستاگرامى اش در انتقاد از 
دستگيرى دانشمند كشورمان در آمريكا، نوشته بود: «ديروز دانشمندان هسته اى 
ما را ترور كردند، امروز دانشمندان سلول هاى بنيادين را زندانى مى كنند. ولى ملت 

و جوانان ما راه پيشرفت كشور را بازخواهند كرد».

آشفتگى در كاخ سفيد
ســيد محمد حســينى، وزير ارشاد دولت 
دهم و دبيركل فعلى كانون دانشــگاهيان 
ايران اســالمى، با انتشار توييتى در صفحه 
شــخصى اش، با تأخير به ماجراى بركنارى 
جان بولتون واكنش نشان داد. حسينى در 
توييتر نوشته اســت: «در جدال دروغگوها 
باالخره معلوم نشــد ترامپ، جان بولتون را 
عزل و از او خواست استعفا دهد يا بولتون خودش كناره گيرى و استعفا داد؛ ولى 
يك چيز معلوم شد و آن آشفتگى در كاخ سفيد به ويژه در سياست خارجى است».

تقاضايى كه بى پاسخ نماند
نجم الدين شريعتى با انتشار تصويرى 
از مرقــد محمد بــن على بــن بابويه 
قمى معــروف به شــيخ صــدوق در 
اينســتاگرامش نوشت: « عمر با بركت 
على بن بابويه از پنجاه مى گذشــت و 
هنوز فرزندى نداشــت! متوســل شد 
بــه حضرت ولــى عصر(عــج). نامه اى 
نوشــت و از آقا تقاضاى دعا كرد تا به بركت دعاى ايشان، خداوند فرزند 
صالحــى براى او قرار دهد. حضرت ولى عصر(عج) براى ابن بابويه چنين 
نوشــت:«براى تو از خداوند خواستيم دو پسر روزيت شود.»پس از دعاى 
امام زمان(عج) بود كه ابن بابويه صاحب فرزندى شد كه نامش را محمد 
ناميد! «محمد بن على بن بابويه قمى»  معروف به شيخ صدوق و ملقب 
بــه رئيس المحدثين!  جمعه فرصت زيارت مزار اين عالم جليل القدر در 

شهر ري نصيبم شد».

 مجيد تربت زاده كمترين و نخستين 
گناهى كه مى شود بابت آن يقه خيلى از 
ويژه خوارهاى اقتصادى يا دست اندازان به 
بيت المال را گرفت، همين تغيير كاربرى 
كلمه «آقازاده» است! يعنى توقع نداشته 
باشيد مطلبى مانند اين گزارش، هدفش 
رديف كردن نام برخى مفسدان اقتصادى 
و بعد هم شــمردن ُجرم هــا و اتهامات و 
فراتر از آن، محاكمه شــان باشد. ما خيلى 
تــالش كنيم در نهايــت مى توانيم بابت 
همان كه باالتر گفتيــم، يقه برخى ها را 
بگيريم كه چرا آبروى كلمه ريشــه دار و 
درست و حسابى «آقازاده» را با كارهايشان 
برده اند؟  پيدا كردن، محاكمه و رســيدن 
به حساب فرصت طلب هاى سيرى ناپذيرى 
كه  سال هاست در ســايه زد و بند، رانت 
و وابســتگى به اين و آن، آقازادگى كرده 
و حالش را برده اند، قطعاً به عهده نهادها 
و دســتگاه هاى متولى مبارزه با فســاد 
اقتصادى است. يعنى تقريباً همان حركتى 
كه به تازگى از سوى قوه قضائيه به صورت 
جــدى آغاز شــده و در ســخنان برخى 
مسئوالن و شخصيت ها نيز، عزم و جزمش 

به صورت جدى تر ديده مى شود.

 آقازاده 10 ساله
«آقازاده» با مفهومــى كه اين روزها من، 
شــما و ديگران از آن استفاده مى كنيم، 
پيشينه تاريخى ندارد و ساخته و پرداخته 
رخدادهاى دسِت كم 10 يا 15 سال اخير 
است. بر فرض كه قدمت استفاده از آن را 
15 يا حتى 20 ســاله بدانيم اما پُركاربرد 
شدن و يا داغ شدنش در فضاى رسانه اى 
و در محــاورات روزانه مردم برمى گردد به 
همين چند سال اخير. البته اين نكته هم 
قابل توجه است كه اين داغ شدن، دقيقاً 
با پيدايش و داغ شــدن بحث مفاســد و 
مفسدان اقتصادى، اختالس، رانت خوارى 
و ... در ادبيات رسانه اى و سياسى همزمان 
است. بنابراين پيدايش مفهومى تازه و نو از 
«آقازاده» همه اش زير سر خود آقازاده ها 
نيست و بايد آن را واكنش طبيعى مردم 
و مطالباتشــان، ادبيات رسانه اى و فضاى 
مجازى بــه رخدادهاى ســال هاى اخير 

دانست.

 ژن خوب
همه ماجرا هم فساد اقتصادى نيست. پاى 
فساد سياسى و قدرت طلبى هم در ميان 
اســت. يعنى گاهى پديــده «آقازادگى» 

خودش را از همان ابتدا در شكل و شمايل 
اقتصادى و فســادهاى پيرامونش نشان 
نمى دهد. ژست ماجرا گاهى فقط سياسى 
است. منتها كيست كه نداند وقتى قرار به  
سوءاستفاده از آقازادگى باشد، تِه ماجرا به 
مســائل اقتصادى هم مى رسد.  بر همين 
اساس، سال 1396 شاهد پيدايش قرائت 
ديگرى از اصطالح «آقازاده» بوديم. فرزند 
يك مسئول سابق در يك برنامه تلويزيونى، 
موقعيــت و پيشــرفتش را حاصل «ژن 
خوب» دانست تا اگر بعدها كسى خواست 
اتهامى به او بزنــد، گناهش بيفتد گردن 
عامل وراثت! واژه «ژن خوب» خيلى خوب 
و به سرعت در ادبيات سياسى و انتقادى آن 
روزها جا افتاد و سبب شد مدتى مردم واژه 

«آقازاده» را فراموش كنند.

 آقازاده هاى خارجكى
همان طور كه فســاد، چه اقتصادى و چه 
اخالقى اش مختص به كشــور ما نيست، 
پديده آقازادگى يا ژن خوب هم پديده اى 
نيست كه فقط در ايران كاربرد داشته باشد. 
مثالً ويكى پديا در اين باره مى نويسد: «ژن 
خوب، در كشــورهاى مختلــف عموماً با 
 Family» واژه «سياست خانوادگى» يا

Politics» شناخته شده و به حضور افراد 
يك خانواده در مناصب انتخابى و انتصابى 
يك كشــور گفته مى شــود. نمونه هاى 
متعددى از خانواده هاى سياسى و سياست 
خانوادگى در همه كشورهاى جهان وجود 
دارد. شايد انتظار اين باشد كه اين نوع از 
سياست و حضور يك خانواده در منصب 
قدرت بيشتر در كشورهاى توسعه نيافته 
يا غيردموكراتيك اتفاق بيفتد، اما شواهد 
مختلف نشان مى دهد كه رابطه مشخصى 
ميان اين دو برقرار نيســت؛ به طورى كه 
برعكس پيش بينى هاى اوليه، بيشــترين 
ميزان سياســت خانوادگــى در آمريكا و 

انگليس مشاهده شده است.
در آمريكا بيش از 400 خانواده وجود دارند 
كه در اياالت مختلف يا در ســطح ملى، 
بيش از سه نفر از خانواده منصب سياسى 
دارند. در انگليس نيز در يك برآورد اوليه 
و ناقص بيش از 90 خانواده قدرتمند كه 
افراد وابســته به خانواده مناصب سياسى 

سطح باال دارند، جمع آورى شده است».

  اينجا، آنجا، همه جا!
مطالبه هــاى جدى و مردمــى براى كم 
كــردن روى «آقازاده» هاى نوكيســه اى 

كه هر روز در فضاى مجازى و رســانه اى 
از آن ها رونمايى مى شــد، بــه كنار؛ اما 
متأســفانه جناح ها و جريان هاى سياسى 
ايــن مطالبه و عــزم مبارزه با مفاســد 
اقتصادى را با عملكردى غلط به حاشــيه 
بردند. وقتى گاه و بيگاه آقازاده و آقازادگى 
تبديل به حربه اى شــد كه عده اى از آن 
براى تصفيه حساب و يا يقه گيرى سياسى 
استفاده كنند، شفافيت و صراحت هم از 
فضاى سياسى و اقتصادى رخت بر بست 
تا حاشيه امن ترى براى خيلى از آقازاده ها 
فراهم شــود. فضاى غبارآلودى كه در آن 
راست و دروغ و شــايعه و واقعيت از هم 
چندان قابل تشــخيص نباشــد، بهشت 
آقازاده ها و رانت خوارها به شــمار مى آيد. 
به امروز نگاه نكنيــد كه پرونده خيلى از 
مفســدان اقتصادى يا در نوبت رسيدگى 
است و يا با اتهام هاى سنگين بسته شده 
و شــك و شبهه اى هم در آقازادگى آن ها 
وجود ندارد، تا همين يكى دو سال پيش، 
شــما با چند جســت و جوى ســاده در 
اينترنت مى توانستيد فهرست بلندبااليى 
از متهمان بــه آقازادگى را پيدا كنيد كه 
در ميان آن ها از فرزندان مســئوالن رده 
باالى كشورگرفته تا مسئوالن رده پايين 
و نماينــدگان مجلس پيدا مى شــدند. 
زمينه هاى اتهامى هم متنوع بود، يعنى رد 
پاى برخى آقازاده ها در قراردادهاى بزرگ 
نفتى ديده مى شد، اثر انگشت برخى ديگر 
در واردات انبــوه فــالن كاال و رد پا و اثر 
انگشــت و چهار دست و پاى برخى ديگر 
در فساد بانكى، اختالس هاى كالن، اشغال 
پست و مقام هاى مختلف و نان و آبدار و ... 

به چشم مى آمد! 

  فهرستى كه طوالنى تر مى شود
بله... درست مى گوييد، همين امروزهم 
مى شود اين فهرست ها را در سايت ها و 
خبرگزارى هاى مختلف ديد. اما توصيه 
ما اين اســت كه هم در جست و جوهاى 
اينترنتى و خبرى تان ســختگير باشيد 
و هــم در بــاور كردن يا نكــردن همه 
آنچه ايــن روزها در فضــاى مجازى و 
خبرى در اين باره منتشــر مى شــود. 
يك تفاوت جريانى كــه امروز به دنبال 
آقازادگى ســتيزى و رانت ُزدايى است، با 
برخى جريان هايى كه پيش از اين دائم 
واژه آقازاده هــا را داغ مى كردند، در اين 
اســت كه حرف هايشان از مرحله ادعا و 
شعار گذشته و شما مى توانيد فهرستى 
از آقازاده هــا و مفســدانى را پيدا كنيد 
كه  يــا دارند دوران محكوميتشــان را 
مى گذرانند و يا فعًال رشته آقازادگيشان 
قيچى  و دستشان از ويژه خوارى كوتاه 
شده است. شــواهد هم نشان مى دهد 
در روزها و ماه هاى آينده اين فهرســت 

طوالنى تر و پربارتر هم خواهد شد.  
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ورزش
مديركل ورزش و جوانان خراسان رضوى در گفت و گو با قدس:

تحت  فشار سياسيون  نيستم

جنگ جهانى در نور سلطان براى بليت توكيو

پسران بنا 
تاريخ ساز مى شوند؟

 در يادبود سالگرد درگذشت شيون فومنى 

اگر تو آمده بودى بهار مى آمد

رازى كه روزنامه ژاپنى كشف كرد
روز هــا  آن  زندگــى:  قــدس 
نظامــى،  خبــره  كارشــناس هاى 
تحليلگرهاى بزرگ دنيــا و آن هايى 
كه مــو الى درز پيش بينى هايشــان 
نمى رفت، مانده بودند كه چرا در جنگ 
ايران و عــراق هيچ چيز طبق عقل و 

منطق پيش نمى رود؟ هزارجور دليل و مدرك وجود داشت كه پيروزى بعثى ها 
را تضمين مى كرد، اما البد يك جاى كار مى لنگيد كه يك شبه تمام معادالت 
به هــم مى ريخت. همين هم بود كه رســانه هاى آن طرفى، قيد تحليل هاى 
كارشــناس ها را زده و دوره افتاده بودند در كوچه پســكوچه هاى شــهرهاى 
ايران. بين نيروهاى بســيج مردمى، مسجدها و پايگاه هاى محلى مى لوليدند 
بلكه بتوانند راز شكست ناپذيرى ايرانى ها در اين جنگ نابرابر را كشف كنند! 
گزارش روزنامه «ماينيچى» ژاپن در سال 64 هم يكى از همين گزارش هاست 
كه اگرچه ممكن اســت برخى قسمت هايش خيلى دقيق و درست نباشد اما 
به خوبى نشــان مى دهد زنده نگه داشتن عاشــورا و قيام حسينى، چقدر در 
شكست ناپذيرى ايرانى ها اثرگذار بوده است. «ايسنا» به بهانه ايام محرم، پس از 
34 سال گزارش اين روزنامه ژاپنى را منتشر كرده كه در ادامه آن را مى خوانيد:

به تازگى جريان هاى بسيارى در حوادث بين المللى مشاهده مى شود كه قهرمان 
پشــت  پرده آن مذهب اســت. چرا امروز همه جا درباره مذهب (دين) صحبت 
مى شود؟ از ديدگاه معنوى به جست وجوى ارتباط سياست با علم و منطق مى رويم.

در هواى ســرد بارانى، گوســفندانى كه قربانى شده بودند، آخرين نفس ها را 
مى كشــيدند و خون آن ها بر كف خيابان جارى شــده بود. بدرقه كنندگاِن 
بســيجيانى كه نوارى به دور ســر خويش بســته بودند و فرياد مى كشيدند 
«پيش به ســوى كربال» اسپند و ُكندر دود مى كردند و نقل بر سر رزمندگان 
مى پاشيدند. در شهر همدان هم بسيجيانى كه عازم جبهه هستند، رژه مى روند. 
در بين بسيجيان افرادى هستند كه سنشان بيش از 50 سال بوده و ريش آن ها 
سفيد است و نيز دانش آموزانى با چهره اى معصوم ديده مى شوند. افرادى كه 
ممكن است تا ديروز به عنوان كارگرى در كارخانه يا راننده تاكسى مشغول به 
كار بوده اند، امروز با يك هدف و آن شكستن خط دفاعى و باز كردن راه كربال، 
راهى جبهه شده اند. مسلسل و دستگاه بى سيمى كه در اختيار بسيجيان قرار 
دارد، در مقايســه با تجهيزات عراق 10 سال عقب تر است، ولى اين بسيجيان 
هستند كه از ميدان مين مى گذرند و سيم خاردار را پاره مى كنند و در طول 6 

سال در موقعيتى مساوى با عراق مى جنگند.
راز «كربال» چيست؟ امام حسين(ع) و 72 تن از يارانش در سرزمين  كربال توسط 
سربازان معاويه (يزيد بن معاويه) محاصره مى شوند. آن ها با اينكه مى دانستند 
شكست مى خورند، ولى جنگيدند و همگى كشته  شدند. به اين ترتيب مصيبت 
بزرگى در تاريخ ثبت شد و اين ماجرا كه هزار و 300 سال قدمت دارد، مسلمانان 
شيعه را همچنان تحريك مى كند. شهداى جنگ ايران و عراق به عنوان ياران امام 
حسين(ع) محسوب مى شوند. يكى از داليل قيام ملت و انقالب ايران و واژگون 
شدن رژيم شاه، نبود مساوات و عدل و وجود اختناق در جامعه بود ... فراموش 
نشود دانشجويانى كه در مقابل مزدوران شاه پهلوى سينه سپر كرده و مقاومت 

مى كردند، از ماجراى امام حسين(ع) روحيه گرفته بودند.
درزمينه  جنگ ايران و عراق، دولت شوروى مى گويد: «اين جنگ هيچ معنى 
و مفهومى ندارد و از منطق به دور است» و بوق هاى تبليغاتى غرب مى گويند، 
جنگ براى اين است كه افكار و توجهات مردم به سوى نارسايى هاى اقتصادى 
و سياســى جلب نشود. اما اين سخنان هيچ فايده اى ندارد. بسيجيان به سوى 
كربال حركت مى كنند. منشــأ اين انرژى و نيروى تحرك، حادثه كربالى امام 
حسين(ع) است و اين واقعيتى است كه نمى توان آن را ناديده گرفت. زمانى بود 
كه اسالم و مسلمانان دنيا را فتح كرده بودند، ولى پس از قرن 18، شكست هاى 
پى درپى موجب عقب نشينى آن ها و سرانجام از دست رفتن سرزمين هايشان 

شد؛ اما اين انقالب اسالمى ايران بود كه دوباره اسالم را زنده كرد.

نگاهى به يك پديده منفى در زمينه مفاسد اقتصادى

آقازاده ها از كجا آمدند؟ 
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محمود فرهنگ، مدير كانون تئاتر دينى اداره كل هنرهاى نمايشى 
در گفت وگو با قدس:

نمايش دينى در دنيا
«آندو» در گفت و گو با قدس:يك ژانر جدى  است

براى استقالل 
دست و پايم را دادم

باور مى  كنيد؟

آن روزها

خوب بگرديد پيدا مى شود!

م.ظرافتى: مســئوالن: برخــالف تصور عمومى، واحد 30مترى بر اســاس 
استانداردهاى ساخت، تمامى امكانات يك واحد مسكونى را خواهد داشت.

خوب كه فكر كنيد متوجه خواهيد شد طرح ساخت خانه هاى 30 مترى كه 
سازندگان مسكن آن را به مسئوالن شهردارى تهران ارائه داده اند، آن طور كه 
بعضى ها شــلوغش كرده اند هم اسفناك نيســت. حاال اين درست كه در اين 
طرح كه به گفته ارائه دهندگانش مختص خانواده هاى يك يا درنهايت دو نفره 
است، كانون گرم خانواده و اين سوسول بازى هاى از مد افتاده در كل به حساب 
نيامده، اما در عوض  مســئوالن قول داده اند تمام امكانات استاندارد را داشته 
باشد. تازه عالوه بر اين، واحد 30 مترى مزايايى دارد كه خانه هاى باالى 100 
متر هيچ وقت توانايى داشتنش را ندارند. براى نمونه به طور مختصر به چند 

مورد اشاره مى كنيم:
يك: در خانه 30 مترى، پس از زنگ خوردن تلفن دعوا نمى شود كه چه كسى 
بلند شــود و تلفن را جواب دهد، چون در وهله اول به جز خودت كســى در 
خانه نيست كه با او دعوا كنى و وهله دوم از هرجا دستت را دراز كنى به تلفن 

مى رسد و نيازى به بلند شدن نيست.
دو: همان طور كه مستحضريد، اين روزها قيمت لوازم خانگى، مبل و ساير اقالم 
مورد نياز براى تشكيل يك زندگى بخور و نمير، سر به فلك كشيده و دست هر 
كسى به تهيه آن ها نمى رسد. اين وسط خوبى خانه هاى 30 مترى در اين است 
كه شما هيچ وقت نيازى به مبل، ماشين ظرفشويى، ماكرويو و... پيدا نخواهيد 
كرد، چون خودتان به زور توى خانه جا مى شويد چه برسد به مبل و ساير اقالم.
سه: درخانه هاى متراژ باال هميشه كنترل تلويزيون گم مى شود؛ در خانه هاى 
30 مترى اما به احتمال قريب به 95 درصد تلويزيون جا نمى شود اما اگر جا 
هم بشود، كنترِل بيچاره جايى براى گم شدن ندارد و هميشه همان دور و بر 

است و اگر خوب بگرديد پيدا مى شود!

 در يادبود سالگرد درگذشت شيون فومنى  در يادبود سالگرد درگذشت شيون فومنى  در يادبود سالگرد درگذشت شيون فومنى  در يادبود سالگرد درگذشت شيون فومنى  در يادبود سالگرد درگذشت شيون فومنى  در يادبود سالگرد درگذشت شيون فومنى  در يادبود سالگرد درگذشت شيون فومنى  در يادبود سالگرد درگذشت شيون فومنى  در يادبود سالگرد درگذشت شيون فومنى 

اگر تو آمده بودى بهار مى آمداگر تو آمده بودى بهار مى آمداگر تو آمده بودى بهار مى آمداگر تو آمده بودى بهار مى آمداگر تو آمده بودى بهار مى آمداگر تو آمده بودى بهار مى آمداگر تو آمده بودى بهار مى آمداگر تو آمده بودى بهار مى آمداگر تو آمده بودى بهار مى آمداگر تو آمده بودى بهار مى آمداگر تو آمده بودى بهار مى آمداگر تو آمده بودى بهار مى آمداگر تو آمده بودى بهار مى آمداگر تو آمده بودى بهار مى آمداگر تو آمده بودى بهار مى آمداگر تو آمده بودى بهار مى آمداگر تو آمده بودى بهار مى آمد

جنگ جهانى در نور سلطان براى بليت توكيو
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سینا حسینی: شایعه تغییرات در اداره کل ورزش و جوانان 
خراسان رضوی یک بار دیگر در محافل خبری به قدری داغ شد 
که برخی رسانه ها از آغاز موج تغییرات جدید در این اداره کل 
خبر دادند و مدعی شدند پلن جدید مدیریتی در ورزش استان 
رقم خواهد خورد اما مدیرکل ورزش و جوانان در گفت و گو با 
خبرنگار قدس هرگونه تغییری را رد کرد و در این باره گفت: زیاد 
به اخبار منتشر شده اطمینان نکنید چون من هنوز تصمیم به 

تغییری نگرفته ام.

  موضوع انتخاب معاون ورزشی اداره کل به صورت 
جدی در محافل ورزشی شنیده می شود، آیا حضور 
قوچان نژاد در سمت معاون ورزشی اداره کل قطعی 

است؟
من نه برای کسی ابالغ زدم، نه تصمیمی گرفته ام، اگر خبر قطعی 
و دقیقی باشد، بی گمان از طریق روابط عمومی اداره کل این 
خبر منتشر می شود از این رو زیاد به این قبیل اخبار و شایعات 

نباید توجه کرد.

  اما گفته می شود فشارهای بیرونی برای کنار گذاشتن 
امیر زارعی آغاز شده است، حتی در این خصوص شنیده 
می شود اختالف نظر بر سر انتخاب سرپرست برای 
هیئت دوچرخه سواری شهرستان مشهد این موضوع 

را تشدید کرده است.
اختالف نظری وجود نداشت، آقای زارعی اعتقاد داشت که با 
انتخاب رئیس هیئت دوچرخه سواری شهرستان مشهد به 
عنوان سرپرست هیئت استان، بهتر است که فرد دیگری برای 
هیئت شهرستان مشهد معرفی شود اما وقتی من متوجه شدم 
با این مسئله مخالفت کردم چون سرپرست جدید هیئت استان 

قرار نیست به عنوان کاندیدا در انتخابات هیئت استان شرکت 
کند، او فقط یک ماه مسئولیت اجرایی هیئت را برعهده خواهد 
داشت، از آنجا که رئیس اداره شهرستان مشهد هم از عملکرد 
هیئت دوچرخه سواری مشهد رضایت دارد با انتخاب سرپرست 
جدید مخالفت کردم که این موضوع مورد موافقت زارعی هم 

قرار گرفت و هیچ مشکل دیگری به وجود نیامد.

  با این حال گفته می شود برخی جریان ها به دنبال 
حضور سرمربی سابق تیم والیبال پیام در سمت معاون 
اداره کل هستند و این موضوع شما را نیز تحت فشار 

قرار داده است؟
هرگز این طور نیست من از معاون فعلی به شدت رضایت دارم 
و هیچ فشاری از سوی جریان های سیاسی و غیر ورزشی برای 

کنار گذاشتن معاون فعلی وجود ندارد.

   نزدیک به یک ســال از انتخاب سرپرست هیئت 
والیبال می گذرد اما هیچ خبری از برگزاری انتخابات 

نیست؟
من در این رابطه چند روز پیش با آقای داوری صحبت کردم و 
قرار شد به زودی مجمع هیئت والیبال برگزار شود. حرف شما 
را کاماًل قبول دارم که فعالیت این هیئت با سرپرست کنونی 

اشکال قانونی دارد.

  گفته می شود حضور سرپرست فعلی در مجمع هیئت 
والیبال با اشکال قانونی همراه است، چون وی تابعیت 

دوگانه دارد، به همین دلیل وی رد صالحیت شد.

موضوع رد صالحیت به معنای واقعی نبود، نهادهای نظارتی 
اعالم کردند فقط دو کاندیدا برابر قانون اجازه شــرکت در 
انتخابــات را دارند، ما نباید با طــرح موضوع رد صالحیت 
شایستگی ها و خدمات سرپرست کنونی را زیر سؤال ببریم، 
ایشان در مجمع شــرکت خواهد کرد و مشکلی بابت این 

مسئله وجود ندارد.

  با پاسخ منفی شــهرداری برای تیمداری در حوزه 
والیبال سرنوشت نماینده اســتان در لیگ برتر چه 

می شود؟
آن ها اعالم کردند در صورت حضور تیم در لیگ برتر شهرداری 
حمایت خواهد کرد اما در حــد متعارف و برابر یک چارچوب 
مشخص، از این رو حاال منتظریم ببینیم چه کسی حاضر است 
در این عرصه تیمداری کند. البته دبیر فعلی هیئت والیبال هم 
یک اسپانسر به ما معرفی کرد ما جلسه ای را هم در این خصوص 
برگزار کردیم، اما به نتیجه نرسیدیم چون اسپانسر می گفت 
من حاضرم دو میلیارد بیاورم اما بایستی 50 درصد مالیات ما 

معافیت بخورد.

  با توجه به صدور مجوز کمیسیون ماده پنج برای 
باشگاه سبزجامگان پیام، احتمال دارد این تیم در نهایت 

به عنوان نماینده استان در لیگ برتر شرکت کند؟
ما با هیچ شخصی مشکل نداریم اما فدراسیون تصمیمش کاماًل 
روشن است، آن ها می گویند اگر 2/5 میلیارد بدهی پرداخت 
شد که این تیم در مسابقات شرکت می کند در غیر این صورت 
امکان شرکت نماینده استان در لیگ برتر وجود ندارد، حاال باید 
ببینیم آیا مالک باشگاه سبز جامگان قادر به پرداخت بدهی خود 

به فدراسیون و بازیکنان و مربیان طلبکار هست یا نه؟ 

دیاباته: تمایلی برای حضور در استقالل نداشتم
 girondins3 ورزش: دیاباته در مورد حضور در اســتقالل به ســایت
گفت: راســتش اول برای حضور در ایران تردید داشتم و زیاد انگیزه ای 
نداشتم اما من در مورد این کشور اطالعات کســب کردم و با یک مربی 
ایتالیایی روبه رو شدم )آندره آ اســتراماچونی(. او من را از زمانی که در 
فرانســه و در باشــگاه بنونتو ایتالیا بازی می کردم می شناخت. من با او 
خیلی صحبت کردم و در نهایت تصمیم گرفتم چیزهای جدید یادبگیرم 

و به اینجا آمدم.

جلسه مجیدی با تاج؛ فرهاد گالیه دارد
ورزش:  تیم فوتبال امید در دو دیدار دوستانه با ازبکستان تن به شکست داد و بعد از 
این دو مسابقه انتقادات از کادر فنی این تیم و به خصوص فرهاد مجیدی شدت گرفت. 
بعد از این انتقادات مجیدی در مصاحبه ای اعالم کرد که برخی از عوامل فدراسیون و 
کناری تیم امید در کار وی دخالت می کنند و حتی وی انتقاداتی را به اکبر محمدی 
نیز وارد کرد. ظاهراً ســرمربی تیم ملی امید قصد دارد در خصوص اتفاقات اخیر و 
مشکالتی که بر سر راه وی قرار دارد امروز نشستی را با مهدی تاج رئیس فدراسیون 

فوتبال برگزار کند. 

خطیبی: شهر خودرو یکی از سه تیم مدعی است
ورزش: رسول خطیبی در نشست خبری پیش از بازی با شهر خودرو گفت: در بازی های 
آینده برای تیم آقا یحیی آرزوی موفقیت دارم. شهر خودرو  یکی از سه تیم مدعی لیگ 
است و فصل گذشته هم این شرایط را نشان داد و آسیایی شد. امسال هم با جذب بازیکنان 
جدید تیم قوی تری شده است. سرمربی ماشین سازی افزود: با این حال ما ماشین سازی 
هستیم و بازیکنان با تعصب و با کیفیتی داریم. از بازیکنانم راضی هستم و امیدوارم در 
بازی فردا در شأن ماشین سازی بازی کنیم. امیدوارم فردا بازی خوب و تماشاگر پسند 

انجام بدهیم البته با کیفیت بهتر که همراه با سه امتیاز برای ما باشد.

گل محمدی:ماشین سازی هر تیمی را غافلگیر می کند
ورزش:  سرمربی تیم شهر خودرو گفت: بازی های ماشین ســازی را دیده ام و این تیم در 
ضدحمله می تواند هر تیمی را غافلگیر کند. گل محمدی افزود: مشکالتی مثل مصدومیت و 
دور بودن برخی از بازیکنان ملی و امید از تمرینات را داریم. هر برد برای ما ارزشمند است . از 
نظر جسمانی و روحی در شرایط خوبی هستیم. وی ادامه داد:  این که مدعی قهرمانی باشیم یا 
مردم فکر کنند مدعی هستیم، برای من مهم نیست. مهم این است که بازیکنان با تمام وجود 
خودشان به زمین بروند و هرچه دارند را در زمین بگذارند و با یک ذهنیت قوی وارد زمین بشوند 

و از لحاظ روحی و جسمی هم خودشان را آماده بکنند.

حمیدرضاعرب: باشگاه استقالل به برخی بازیکنان سابقش 
بدهکار اســت و هنوز این بدهی ها پرداخت نشده است. البته 
مسئوالن باشگاه استقالل اعالم کرده اند که این بدهی ها پرداخت 
شده که تیموریان هم به نوعی این ادعا را تایید کرده است. آندو 
بعد از توافقات جدید با باشگاه استقالل امیدوار است دیگر مشکلی 

باشگاه استقالل را بابت این بدهی های انباشته تهدید نکند. 

  باشگاه استقالل اعالم کرده که با تو و چند بازیکن 
دیگر استقالل تسویه حســاب کرده است. ماجرای 

حضورت درباشگاه استقالل چه بود؟
باشــگاه اســتقالل باید تا 
دوشــنبه مجوز حرفه ای 
بگیــرد و بــه برخــی 
بازیکنان ومربیان ســابق 
خودش بدهکار است. 
ن  ســیو ا ر کنفد
فوتبال آســیا 

هم اعالم کرده باشگاهی 
که بدهی داشته باشد از 
رقابت های آسیایی حذف 

می شود.

  طلبت چه قدر و 
متعلق به چه زمانی 

بود؟
طلب من حدود 160 
میلیون است. البته این 
مبلغ برای 5 سال پیش 
بود که اگر درزمان خودش 
پرداخت می شد مبلغ قابل 
توجهی می شد اما االن این 
رقم دیگر ارزش آنچنانی ندارد 
و به دلیل تورمی که ایجاد شد 
از ارزش آن کم شده است. 

به هرحال همین توافق هم خوب بود تا ما که برای استقالل 
زحمت کشیدیم و دست و پای مان را هم دادیم به حق مان 
برسیم. من یک بار درزمان مربیگری آقای مظلومی با آسیب 
دیدگی شدید از ناحیه انگشــت پا مواجه شدم و یک بار هم 
در زمان مربیگری آقای قلعه نویی به شدت دستم شکست. 
زمان هایی که پیراهن استقالل را می پوشیدم همیشه سعی 
می کردم بهترین عملکرد را داشته باشم و از این نمی ترسیدم 

که دچار مصدومیت شوم.

  حاال باشگاه استقالل حق و حقوق شما را به طور 
قطعی پرداخت کرد؟

تا دوشنبه این مبلغ پرداخت می شود و بعید می دانم مشکلی 
به وجود بیاید. امیدوارم برای باشگاه استقالل هم مسئله ای در 
رقابت های آسیایی ایجاد نشود چون من هیچ وقت دوست 
نداشتم برسر این موضوع باشگاه استقالل با مصائبی مواجه 
شود اما چون این مسائل از طریق کنفدراسیون فوتبال آسیا 
پیگیری می شود باشگاه استقالل اگر طبق زمانبندی انجام 

شده تسویه حساب نکند با محرومیت مواجه می شود.

  تو قبال هم پیگیر طلبت بودی و گفته 
می شد باشگاه اســتقالل با تو تسویه 

حساب کرده است.
اگر تسویه می شد این مبلغ 160میلیون تومان 
باقی نمی مانــد. ما رضایت داده بودیم کــه در زمان دیگری 
بدهی های ما پرداخت شود تا استقالل بتواند در دوره قبلی 

رقابت های لیگ قهرمانان آسیا شرکت کند. 

  شــنیدیم این روزها درحال تمرین های سخت 
هستی. آیا قصد ادامه فوتبال داری یا این تمرینات برای 

آمادگی شخصی است؟
یک فوتبالیست هیچ وقت نمی تواند از تمرین دور باشد حتی 
اگر بازی نکند. مطمئنا اگر بازنشسته هم شوم بازهم به تمرینات 

سخت خودم ادامه می دهم. تمرین کردن را دوست دارم.

  ممکن است به میادین برگردی؟
هنوز تصمیمی نگرفتم. البته چند پیشنهاد بود. یکی، دو تیم 
لیگ برتری من را می  خواستند و یک تیم هم از لیگ یک بود 
که پیشنهاد قابل توجهی داده بود. اما برای من این موضوع مهم 

است که بهترین تصمیم ممکن را در این زمان بگیرم.

ورزش: محمد بنا با تیمی جوان راهی قزاقستان شده تا بلکه 
این فرنگی کاران کم تجربه بتوانند نسل طالیی جدیدی را 

برای کشتی ایران تشکیل دهند.
با اینکه سال گذشته تیم کشتی فرنگی ایران در رده یازدهم 
جهان ایستاد و فقط یک مدال برنز بدست آورد، اما با بازگشت 
محمد بنا بار دیگر امیدها زنده شــده تا او یک نسل طالیی 
جدید را به کشتی ایران تحویل دهد. آقای خاص کشتی ایران 
بار دیگر با تصمیماتش سبب شد تا تیمی که 80 درصد آن 
تجربه حضور در مسابقات جهانی را ندارند، راهی قزاقستان 
شــوند. 55 کیلوگرم؛ پویا ناصرپور، 60 کیلوگرم؛علیرضا 
نجاتی، 63 کیلوگرم؛ میثم دلخانی، 67 کیلوگرم؛ حامد تاب، 
72 کیلوگرم؛ امین کاویانی نژاد، 77 کیلوگرم؛ محمدعلی 
گرایی، 82 کیلوگرم؛ سعید عبدولی، 87 کیلوگرم؛ رامین 
طاهری، 97 کیلوگرم؛ محمدهادی ساروی و 130 کیلوگرم؛ 

امیر قاسمی منجزی.
از میان این 10 فرنگی کار فقط دو نفر یعنی سعید عبدولی 
 و محمدعلی گرایی سابقه حضور در مســابقات جهانی را

داشته  اند و اتفاقاً هر دو هم سابقه رفتن روی سکوی جهانی را 
هم دارند. اگر این دو نفر را کنار بگذاریم، بقیه فرنگی کاران که 
از فیلتر انتخابی های محمد بنا بیرون آمدند، هیچ تجربه ای در 
سطح باال ندارند، اما سرمربی شان شدیداً به آن ها اعتقاد دارد.

تیم ملی کشــتی فرنگی در حالی عازم رقابت های جهانی 
قزاقستان شد که ناصر نوربخش یکی از مربیان تأثیرگذار تیم 
ملی در این سفر حضور ندارد تا بار دیگر شاهد قطع همکاری 

وی با محمد بنا باشیم.
وقتی به آخرین صحبت های محمد بنا با فرنگی کاران ملی 
پوش قبل از اعزام به مسابقات جهانی گوش می کنیم، متوجه 
می شویم که بنا به تیم ایمان دارد و می خواهد یک شگفتی 
بزرگ را در سال قبل از المپیک رقم بزند. حمید سوریان هم 
به عنوان نایب رئیس فدراسیون و البته اسطوره کشتی فرنگی 
ایران همراه این تیم راهی نورسلطان قزاقستان شده و می تواند 
در کنار بنا به عنوان کسی که 6 بار روی سکوی نخست جهان 

ایستاده، به فرنگی کاران جوان کمک کند.
از امروز ابتدا فرنگی کاران و پــس از چند روز آزادکاران 
روی تشک می روند. عالوه بر اینکه آن ها به دنبال کسب 
مدال خواهند بود، شاید مهم تر از همه قرار گرفتن بین 6 
کشتی گیر برتر مسابقات باشد که سهمیه المپیک 2020 

را کسب می کنند.

کاپیتانمصدومبهنورسلطانمیرود
چندی پیــش رضــا یزدانــی در بیانیــه ای با اشــاره به 
مصدومیت های اخیرش، از حضور در مســابقات جهانی 
قزاقستان انصراف داد تا علی شعبانی در وزن 97 کیلوگرم 

نماینده ایران در این رقابت ها باشد.
با این وجود، یزدانی تیم ملی کشــتی آزاد را در نورسلطان 
همراهی خواهد کرد و به همراه تیم کشتی آزاد کشورمان 
بامداد 26 شهریور ماه عازم قزاقستان خواهد شد تا مسابقات 

را از نزدیک تماشا کرده و در کنار ملی پوشان باشد.

»آندو« در گفت و گو با قدس:

برایاستقاللدستوپایمرادادم
جنگ جهانی در نور سلطان برای بلیت توکیو

پسرانبناتاریخسازمیشوند؟
ضد  حمله

فوتبال ایران همچنان در رده نخست آسیا
ورزش: بعد از بازی های ملی که در روزهای فیفا  برگزار شد، رده بندی ماه 
سپتامبر تیم های ملی، هفته آینده از سایت فیفا منتشر خواهد شد که 
بر اساس نتایج بدست آمده تیم ملی فوتبال ایران که موفق شد با دو گل 
هنگ کنگ را شکست دهد، بدون تغییر در کنار تیم ملی ولز به صورت 
مشترک در رده 23 جهان و نخست آسیا قرار خواهد گرفت. در این رده 
بندی همچنان تیم ملی فوتبال بلژیک در جایگاه نخســت قرار دارد و 
فرانسه با یک پله صعود، باالتر از تیم ملی برزیل در رده دوم قرار می گیرد.

سفر فتحی به دبی برای پول تیام
ورزش: اســماعیل خلیل زاده رئیس هیئت مدیره باشگاه استقالل در 
مصاحبه با سایت رسمی باشگاه اســتقالل از سفر امیرحسین فتحی به 
امارات جهت مذاکره با باشــگاه عجمان خبر داد.وی در این مورد گفت: 
» سفر آقای فتحی در راســتای تصمیم هیئت مدیره مبنی بر پیگیری 
مطالبات باشگاه استقالل از باشــگاه عجمان بوده است.«استقالل باید 
20درصد از حق ترانسفر تیام به قاسم پاشا را دریافت کند و به همین دلیل 

فتحی قرار است با سران باشگاه عجمان مذاکره کند.

انصاری فرد: ۹۰-۱۰ اجرا نمی شود!
ورزش: انصاری فرد،مدیرعامل پرسپولیس در خصوص بلیت فروشی دربی 
گفت: اطمینان داریم بحث 90-10 در این بازی)دربی رفت( اجرا نمی شود ولی 
امید داریم که در بازی برگشت این اتفاق بیفتد. چون ما برنامه برای شناسایی 
تماشاگرانمان داریم و می خواهیم روی بحث کارت هواداری مانور کنیم. کسانی 
که کارت هواداری پرسپولیس را داشته باشند با کارت ملی خود می توانند بلیت 
بخرند و آن ها خیلی راحت شناسایی شوند اما در این بازی بعید می دانم بتوانند 
تماشاگران را شناســایی کنند که چه کسی پرسپولیسی است و چه کسی 
استقاللی؟ وی افزود: برای همین بازی پیش رو خودم جلوی گیشه ها می روم. 
شب گذشته هم به من گفتند که از 8 صبح امروز تا صبح دوشنبه سامانه برقرار 

است. شرایط باید به شکلی پیش برود که مردم دچار مشکل نشوند. 

تسویه حساب با چهار طلبکار استقالل
ورزش: باشگاه اســتقالل برای دریافت پروانه حرفه ای با 

چهارطلبکار این تیم تسویه حســاب کرد.جهت صدور 
مجوز حرفــه ای و شــرکت در لیگ قهرمانان آســیا، 
مطالبات مدیرعامل ســابق، یک مربــی و دو بازیکن 

سال های گذشته باشگاه استقالل پرداخت شد.
بهرام افشارزاده]طلب مربوط به سال های 1393-1395[

مجید صالح]طلب مربوط به سال های 1391-1393[
مجتبی جباری ]طلب مربوط به سال های 1391-1392[ 

آندرانیک تیموریان]طلب مربوط به سال 1393[

منهای فوتبال

والیبال قهرمانی آسیا تهران؛ ایران - قطر امروز ۱8:3۰
سریالنکا حرفی برای گفتن نداشت

ورزش: تیم ملی والیبال ایران در نخستین مسابقه خود در رقابت های 
قهرمانی آسیا  دیشب در سالن 12 هزار نفری آزادی به مصاف سریالنکا 
رفت که این مسابقه بانتیجه 3 بر صفر و با امتیازهای 25 بر 15، 25 بر 17 و 
25 بر 23 به سود ایران خاتمه پیدا کرد. ایگور کوالکوویچ برای این مسابقه 
از جواد کریمی، مسعود غالمی، سید محمد موسوی، امیرحسین اسفندیار، 
فرهاد قائمی، پوریا یلی و محمدرضا موذن استفاده کرد که نمایش خوب 
جوانان با انگیزه کشورمان در روزی که ترکیب اصلی تیم ملی به استراحت 
پرداخت، فرصت خودنمایی را به سریالنکا نداد. تیم ملی کشورمان در گروه 
A مسابقات با تیم های  استرالیا، قطر و سریالنکا همگروه است که عصر 

امروز و در دومین دیدار خود از ساعت 18:30 به مصاف قطر خواهد رفت.

قائم مقامی، رکورددار بهترین پیروزی
تاریخ شطرنج ایران

ورزش: قائم مقامی با برد حریف چینی توانست رکورد بهترین پیروزی 
تاریخ شطرنج ایران را به نام خود ثبت کند. قائم مقامی توانست در بازی 
که 6 ساعت به طول انجامید، سوپر استاد بزرگ چینی به نام یانگ یی یو را 
شکست دهد و در رقابت های جام جهانی باقی بماند و تکلیف صعود خود  را 
به دیدارهای تکمیلی بکشاند. قائم مقامی با ریتینگ 2هزار و 544 توانست 
این حریف قدرتمند چینی با ریتینگ 2هزار و 763 را شکست دهد و رکورد 
بهترین پیروزی تاریخ شطرنج ایران را به نام خود ثبت کند. یانگ یی یو در 

رده 10 جهانی، سوم آسیا و دوم کشور چین قرار دارد.

دعوت از ویلموتس برای تماشای لیگ برتر کشتی
ورزش: رئیس سازمان لیگ کشتی در مالقات با سرمربی تیم ملی فوتبال 
از او برای تماشای لیگ برتر کشتی دعوت کرد. مارک ویلموتس، سرمربی 
تیم ملی فوتبال ایران که برای تماشای دیدار تیم های گل گهر سیرجان و 
پارس جنوبی جم به سیرجان سفر کرده، با رئیس سازمان لیگ کشتی دیدار 
و گفت  و گو کرد. در جریان این مالقات عبدالمهدی نصیرزاده توضیحاتی را 

درباره جایگاه کشتی در ایران ارائه کرد.

خدایی برای امضای قرارداد تا توس دوید!
ورزش: همان طور که پیش از این اعالم شده بود امسال استان خراسان 
رضوی در لیگ برتر کشتی آزاد تیمداری خواهد کرد. هدایت این تیم به 
مجید خدایی سخنگوی سابق شورای فنی کشتی آزاد سپرده شده است. 
نکته جالب نحوه قرارداد خدایی با هیئت کشتی استان بود. او همراه با 
مسعود ریاضی رئیس هیئت، در حرکتی نمادین برای ثبت جهانی توس، 
مسیر 9 کیلومتری درنظر گرفته شده برای این حرکت را تا آرامگاه فردوسی 

دوید و سپس قراردادش را در همین محل به عنوان سرمربی امضا کرد.
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آگهی تغییرات شرکت پویا زرکان آق دره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4627 و شناسه ملی 10100250643
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,04,29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- صورتهای مالی شامل ترازنامه، 
صورتحس��اب س��ود و زیان و صورت جریان وجوه نقد س��ال مالی منتهی به 1397,12,29 به تصویب رس��ید . 2- مؤسسه حسابرسی 
و خدمات مدیریت س��یاق نوین جهان با شناس��ه ملی 10103361485 بعنوان بازرس اصلی و موسس��ه حسابرسی و خدمات مدیریت 
رهبی��ن با شناس��ه ملی 10100379311 بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکس��ال برای س��ال مالی منتهی ب��ه 1398,12,29 انتخاب 
گردیدند 3- روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جهت درج آگهی های ش��رکت انتخاب گردید . 4-مجمع کلیه معامالت مش��مول ماده 129 

قانون تجارت را تصویب نمود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج )593489(

 آگهی تغییرات شرکت داروسازی ثامن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3326 و شناسه ملی 10380192267 
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,01,07 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1- آقای محمدرضا ش��انه سازپورشوش��تری با کد مل��ی 0043940153 به 
نمایندگی از آس��تان قدس رضوی – رئیس هیئت مدیره 2- آقای س��ید حس��ین بدخش��یان با کد ملی 1291111441 به نمایندگی از صندوق بازنشس��تگی کشوری 
– نائ��ب رئی��س هیئت مدیره 3-آقای مجید طبس��ی با کد ملی 0901580066 به نمایندگی از موسس��ه خدمات دارویی رض��وی – مدیر عامل و عضو هیئت مدیره                 
4- آقای سید جلیل توکل افشاری با کد ملی 0730101533 به نمایندگی از موسسه سازمان اقتصاد رضوی –عضو هیئت مدیره 5- آقای کامبیز توتونچی صراف 
ب��ا ک��د مل��ی 0943313831به نمایندگی از بیمارس��تان 320 تختخوابی رضوی –عضو هیئت مدیره ب��رای باقیمانده تصدی هیئت مدیره ت��ا تاریخ 98,6,6 تعیین 
گردیدند 2 - کلیه اوراق و اسناد تعهد آورو کلیه سفته ها و بروات و قراردادهای داخلی و خارجی و غیره با امضا مدیرعامل و یک نفر ازاعضاء هیئت مدیره به 
همراه مهر شرکت و در غیاب یک نفر از اعضاء هیئت مدیره با امضاء آقای سید حسن ابوترابی با کد ملی0943224535 ) معاون مالی و اقتصادی ( و مهر شرکت 

معتبر خواهد بود . 3 - اختیارات مدیر عامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض گردید .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )593913(
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آگهی تغییرات شرکت سپهر الکترونیک سناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 43830 و شناسه ملی 10380596480
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی س��الیانه م��ورخ 1397,03,31 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : روزنامه ق��دس جهت درج                       
آگهی های ش��رکت تعیین گردید. نبی اله صادقی به ش��ماره ملی 0934229333 و محمد خدمتگزار به ش��ماره ملی 0939078368 
به ترتیب به س��مت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکس��ال انتخاب ش��دند. محمد باغبانباش��ی به شماره ملی0944627080 
و س��عید بافقی به ش��ماره ملی0941692515 و زهره باغبانباشی به ش��ماره ملی 0749402237 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )593918(
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آگهی تغییرات شرکت آمار پژوه شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13136 و شناسه ملی 10380288040 
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,01,17 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 -آقای امین فردوس��ی مکان به ش��ماره ملی 
0937937983 به س��مت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 2- آقای امیررضا فردوس��ی مکان به ش��ماره ملی 0937937991 به س��مت 
رئیس هیئت مدیره 3- آقای محمدسعید ارشادی به شماره ملی 0940460416 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال 
تعیین شدند وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء یکی از آقایان امین فردوسی مکان یا امیرضا فردوسی مکان به 

ترتیب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )593926(

/ع
98
07
66
1

آگهی تغییرات شرکت سپهر الکترونیک سناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 43830 و شناسه ملی 10380596480
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره م��ورخ 1397,03,31 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : محمد باغبانباش��ی به ش��ماره 
ملی0944627080 به سمت رئیس هیئت مدیره و زهره باغبانباشی به شماره ملی 0749402237 به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره و س��عید بافقی به ش��ماره ملی0941692515 به س��مت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند . کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهد آور ش��رکت اعم از چک سفته بروات قراردادها و عقود اسالمی و 

اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )593942(
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 آگهی تغییرات شرکت پلی تم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2171 و شناسه ملی 10380170173
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1398,05,07 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای نیما عظیمی با ش��ماره ملی 
0937947806 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا منصوریان با شماره ملی 0681629150 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل آقای احس��ان امینی با ش��ماره ملی 1063940461 به س��مت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده 
مدت تصدی تا تاریخ 1399,07,11 انتخاب گردیدند. کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور رس��می و بانکی با امضاء مدیر 

عامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )593947(
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آگهی تغییرات شرکت پلی تم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2171 و شناسه ملی 10380170173
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,05,07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - روزنامه کثیراالنتشار 
قدس جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین ش��د. - آقای رضا منصوریان فرزند محمدعلی به کد ملی 0681629150 آقای نیما عظیمی 
کد ملی 0937947806 و آقای احسان امینی کد ملی 1063940461 به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی 
تا تاریخ 1399,07,11 انتخاب گردیدند. - بازرسان شرکت به شرح ذیل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند: بازرس اصلی، آقای 

مهدی عوضوردی با کد ملی 0794672183 و بازرس علی البدل، آقای علیرضا افضلی با کد ملی 0889246742 .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )593953(
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مناقصه عمومی تهیه و اجرای موتورخانه  )980706/ت(
آستان قدس رضوی در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکاران دارای رتبه 
5 و یا باالتر در رش��ته  تاسیس��ات و تجهی��زات جهت تهیه و اجرای موتورخانه یک��ی از پروژه های در 
دست احداث خود اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط که دارای رزومه مناسب و مرتبط 
در این زمینه می باشند دعوت می نماید جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 1398/06/28 
به دبیرخانه معاونت عمرانی آس��تان قدس رضوی به نش��انی مشهد، چهارراه شهدا، سازمان مرکزی 
آستان قدس رضوی، معاونت عمرانی مراجعه یا با شماره تلفن  32001126-051 تماس حاصل نمایند. 

ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
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آگهی تغییرات شرکت بازار گستر پگاه منطقه دو شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 22899 و شناسه ملی 10380383699

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره م��ورخ 1397,11,30 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - ش��رکت صنایع ش��یر ایران به شناس��ه ملی 
10100834933و ش��ماره ثبت 38074 با نمایندگی آقای علی اصغر محمدپور با شماره ملی 0638985560 به سمت رییس هیئت مدیره 
- ش��رکت ش��یر پاستوریزه پگاه گیالن به شناسه ملی 10720219420 و شماره ثبت 8840 با نمایندگی آقای سید محمد موسوی سعید به 
شماره ملی 0901114960 به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به شناسه ملی 10102656324 و شماره 
ثبت 224418 با نمایندگی آقای محمدرضا کیهان پور با شماره ملی 2122407761 به عنوان عضو هیئت مدیره -آقای سید محمد موسوی 
س��عید به ش��ماره ملی 0901114960 به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند 2- کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و 
اوراق به��ادار و بانک��ی توامًا با امضاء مدیر عامل و یکی از اعض��ای هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه 
مهر ش��رکت و س��ایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر ش��رکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره 

با مهر شرکت معتبر می باشد -3 حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )593862(
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آگهی المثنی تاسیس شرکت مصرف کارگران ناحیه راه آهن خراسان شرکت تعاونی  به شماره ثبت 339 و شناسه ملی 10380053643
نام شرکت تعاونی مصرف کارگران ناحیه راه آهن خراسان 2-شماره ثبت : 339 3-تاریخ ثبت 1337,11,29خورشیدی 4-نوع شرکت تعاونی مصرف 5-موضوع 
ش��رکت تهیه کلیه وس��ایل و احتیاجات ضروری کارگران ناحیه راه اهن خراس��ان طبق ماده 4 اساسنامه 6-مرکز اصلی شرکت راه آهن مشهد 7-اسامی شرکاء 
و موسس��ین و شناس��نامه و محل اقامت آنان 1-س��یدعلی انتظام وزیری فرزند س��یدباقر به ش.ش 882 صادره از تهران 2-حس��ن قوامیان فرزند محمدعلی 
ب��ه ش.ش 1296 ص��ادره از ته��ران 3-رحیم وطن فرزند علی به ش.ش 16 صادره از تبریز 4- بیوک میرنظامی فرزن��د رضی به ش.ش 16779 صادره از تبریز 
5- علی اکبر دانائی فرزند محمد به ش.ش 288 صادره از قزوین 8-مبداء تش��کیل ش��رکت و مدت آن 1337,11,26و برای مدت نامحدود 9- س��رمایه شرکت 
700,000ریال که نقدا پرداخت ش��ده اس��ت 10- میزان سهم الشرکه سهام شرکاء طبق دفتر سهام می باشد. 11- مدیران شرکت و اختیارات آنها و اشخاصی که 
ح��ق امض��ا دارن��د: انتظام وزیری و قوامیان و وطن و میرنظامی و دانایی اعضای اصلی هیئت مدیره و اقای��ان نبوی و حاتمی اعضای علی البدل هیئت مدیره که 
انتظام وزیری به س��مت رئیس هیئت مدیره و قوامیان معاون هیئت مدیره و مس��ئول امورمالی و اقای میرنظامی منش��ی هیئت مدیره و مهدی مجیدی فرزند 
محمد حس��ین به ش.ش 8189 صادره از تبریز مدیرعامل ش��رکت می باشدواختیارات انها طبق اساسنامه است و امضا اوراق و اسناد و تعهدات مالی شرکت با 
امضا اقایان انتظام وزیری و قوامیان و مکاتبات عادی با آفایان انتظام وزیری و بصیری می باش��د. 12-موقع رس��یدیگی به حس��اب ترتیب تقسیم سودشرکت 
دراخر اس��فندماه هرس��ال 13-فتح ش��رکت مطابق ماده 127 قانون بازرگانی می باش��د. 14-محل شعبه ... شعبه ندارد 15-بازرس��ان شرکت اقایان نعمت ا... 

صفدریان و سرگرد فتح اله کمال و دکتر محمد یزدان دوست و سیدعلی حسینیان و نعمت ا... مفتون و ابراهیم قربان پور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )593752(
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آگهی تغییرات شرکت بازرگانی ماد سوران شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 29627 و شناسه ملی 10380448765

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,06,03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احس��ان صادقی به شماره ملی 0941007901 به 
س��مت رئیس هیئت مدیره خانم فاطمه اس��داللهی مسک به ش��ماره ملی 0931320356 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم راحله 
صادقی به شماره ملی 0942424417 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک ، س��فته ، بروات ، قراردادها و عقود اس��المی با امضاء دو نفر از اعضاء 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 )593855(

آگهی تغییرات ش�رکت مجتمع فوالدی 
توس حجت شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 21301 
و شناسه ملی 10380367957

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی 
م��ورخ 1398,04,31 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د: 
- صورته��ای مال��ی منته��ی ب��ه 1397,12,29 مورد 
تصوی��ب ق��رار گرف��ت . - روزنام��ه ق��دس جهت 
درج آگهی های ش��رکت تعیین گردید . - موسسه 
حسابرس��ی آویژه ارقام امین به ش��ماره شناسه 
مل��ی 14004883592 به عنوان ب��ازرس اصلی و 
آقای علی پیشگاه پور با کد ملی 0311303201 به 
عن��وان بازرس علی البدل برای س��ال مالی 1398 

انتخاب گردیدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )593846(
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آگهی تغییرات شرکت عمران ومسکن سازان خراسان جنوبی شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 2317 و شناسه ملی 10360040261

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,02,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - شرکت سرمایه گذاری صنعت ساختمان خراسان 
جنوبی)سهامی خاص(به شماره ثبت 2292 وشناسه ملی 10360040029با نمایندگی آقای محمد حسین اژدری به شماره ملی 0651688310 
بعن��وان رئی��س هیئت مدیره و ش��رکت عمران و مس��کن س��ازان منطقه ش��رق )س��هامی خ��اص (به ش��ماره ثبت 20230 وشناس��ه ملی 
10380357418 با نمایندگی آقای محمود رضا کمیلی دوست به شماره ملی 0939566397 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و سازمان 
همیاری ش��هرداریهای خراس��ان جنوبی به شناس��ه ملی 14000150794 با نمایندگی آقای مس��عود کاظمی نیا به شماره ملی0651889251 
بعنوان عضو هیئت مدیره و ش��رکت گروه مالی س��پهر صادرات )س��هامی خاص( به ش��ماره ثبت 462901 و شناسه ملی 14004518505با 
نمایندگ��ی آقای احمد اتحاد پور به ش��ماره مل��ی2549988434 بعنوان عضو هیئ��ت مدیره و آقای محمد جامی درمیان به ش��ماره ملی 
0651958156 بعن��وان عض��و هیئت مدیره تا پایان م��دت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 2 - آقای محمودرضا کمیلی دوس��ت به 
ش��ماره ملی 0939566397 به عنوان مدیر عامل ش��رکت تا پایان تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. 3 - کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و 
بانک��ی ب��ا امض��ای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقًا و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره ، همراه 

با مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه های اداری با امضای مدیر عامل معتبر می باشد.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )594346(

آگهی تغییرات شرکت مسکن و عمران 
قدس رضوی شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 2873 و شناسه ملی 

10380186188
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی 
عادی بط��ور فوق العاده م��ورخ 1397,09,19 
تصمیم��ات ذیل اتخ��اذ ش��د : 1 - روزنامه 
کثیراالنتش��ار قدس جهت درج آگهی های 
ش��رکت تعیی��ن ش��د. 2 - صورته��ای مالی 

منتهی به 96,12,29 به تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )593922(
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آگهی تغییرات شرکت مسکن و عمران قدس 
رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

2873 و شناسه ملی 10380186188
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق الع��اده م��ورخ 1397,09,18 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : 1 -مؤسس��ه حسابرس��ی و خدمات 
مدیریت بصیر محاس��ب توس به عنوان بازرس 
اصلی و سازمان بازرس��ی، حسابرسی و خدمات 
مدیریت آس��تان قدس رضوی به عنوان بازرس 
علی البدل برای س��ال مال��ی منتهی به 97,12,29 

انتخاب گردیدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )593929(
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آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 853 و شناسه ملی 10380099628

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,04,27 و نامه ش��ماره 98,230616 مورخ 1398,05,27 جامعه حس��ابداران 
رس��می ایران تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : ماده 26 اساسنامه به ش��رح ذیل اصالح گردید : موسسه با هیئت مدیره ای مرکب از 3 نفر از 
ش��رکاء که توس��ط مجمع شرکاء برای مدت 2 سال انتخاب می ش��وند، اداره خواهد شد. تجدید انتخاب اعضای هیئت مدیره بالمانع است. 
هیئ��ت مدیره در اولین جلس��ه خود از بین اعضای هیئت مدیره، ی��ک رئیس، یک نایب رئیس و یک مدیرعامل تعیین می کنند. وظایف و 

اختیارات رئیس، نایب رئیس و مدیرعامل توسط هیئت مدیره تعیین می شود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )590907(
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آگهی تغییرات شرکت خادمان بهشت سبز شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 25683 و شناسه ملی 10380411050

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,06,06 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - س��مت اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذی��ل تعیین گردیدند: اقای رضا میرزاخانی 0491526563به س��مت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل خانم پروین میزاخانی 
0533075971 ب��ه س��مت نایب رئیس هیئت مدی��ره و خانم الهام ظهور فاضلی 0938174381به س��مت عض��و هیئت مدیره 
ش��رکت برای مدت دو س��ال انتخاب گردیده اند. 2- کلیه اوراق و اس��ناد بها دار و تعهد اور رس��می و بانکی با امضاء منفرد               

اقای رضا میرزاخانی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )590902(

 آگهی تغییرات شرکت بازرگانی ماد سوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 29627 و شناسه ملی 10380448765
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده م��ورخ 1398,06,03 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - اعضاء 
هیئ��ت مدی��ره به قرار ذیل برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدن��د: خانم راحله صادقی به ش��ماره ملی 0942424417 و                          
آق��ای احس��ان صادقی به ش��ماره مل��ی 0941007901 و خانم فاطمه اس��داللهی مس��ک به ش��ماره مل��ی 0931320356 - 
آقای س��ید وحید احمدی کارگر به ش��ماره ملی 0943363969 به عنوان بازرس اصلی و آقای آرین سمیع زاده مشهدی 

به شماره ملی 0944684025 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )593883(
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امیرمحمد سلطانپور: هفته ســوم رقابت هــای لیگ برتر 
باشگاه های کشور دیشــب با برگزاری دیدار دو تیم گل گهر 
سیرجان و پارس جنوبی جم آغاز و امروز با دو دیدار حساس 
پیگیری خواهد شــد. لیگ برتر، بعد از وقفه ای دو هفته ای 
امروز شاهد برگزاری دیدار ماشین سازی تبریز و شهرخودرو 
مشهد از ساعت 19 و همین طور فوالد خوزستان و سپاهان از 

ساعت 19:45 است.
این شاید مهم ترین امتحان شاگردان یحیی گل محمدی در 
فصل جاری باشد، جایی که تیم یکدست و با انگیزه شهرخودرو 
همچنان به روند خوب خود از فصل گذشته ادامه داده و در دو 
هفته ابتدایی لیگ با پیروزی آغاز کرده است. آن ها در هفته 

اول پیکان را در زمین این تیم با دو گل شکست داده و در هفته 
دوم در ورزشــگاه امام رضا )ع( شاهین بوشــهر را از پیش رو 
برداشتند که باعث شــده با وجود اینکه هنوز در ابتدای لیگ 
هســتیم اما در رتبه دوم جدول با تفاضل گل کمتر نسبت به 

صدرنشین یعنی سپاهان تکیه بزنند.
با اینکــه ورزشــگاه بنیان دیــزل خاطرات خوبــی را برای 

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی در گفت و گو با قدس:

تحت  فشار سیاسیون  نیستم

شهرخودرو به خاطر می آورد، یعنی جایی که آن ها در هفته 
پایانی فصل گذشته لیگ، سهمیه آسیا را بدست آوردند، اما 
ماشین سازی و رســول خطیبی در هفته نخست این فصل 
مقابل استقالل نشان دادند که به این راحتی در خانه خود به 

حریفان باج نخواهند داد.
شهر خودرو در بازی امشب از حضور امین قاسمی نژاد بی بهره 

است که مسلما ضرباتی را به خط حمله این تیم وارد خواهد 
کرد، اما بازگشــت سروش رفیعی و فرشــاد محمدی مهر از 
مصدومیت می توانــد خبر خوبی بــرای گل محمدی در راه 
ادامه رکورد 100 درصد پیروزی خود در لیگ این فصل باشد. 
در دیگر دیدار امشــب هم در فوالد آرنا، اهــوازی ها میزبان 
سپاهان صدرنشین هســتند. بر خالف شروع بد جواد نکونام 
روی نیمکت سرمربیگری فوالد و کسب تنها یک امتیاز از دو 
بازی ابتدایی، اما امیر قلعه نویی نشــان داد که پیش بینی ها 
در مورد مدعی بودن تیمش در این فصل از رقابت های لیگ 
بیهوده نبوده و در این بازی نیز به چیزی جز کسب سه امتیاز 

فکر نمی کند.

امشب، ادامه هفته سوم لیگ برتر با دو بازی

دوئلسپاهانوشهرخودرودردوشهر
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فرهنگ و هنر

در يادبود سالگرد درگذشت شيون فومنى 
اگر تو آمده بودى بهار مى آمد

بيست و ســوم شهريور سالگرد 
كــوچ شــيون فومنى اســت؛ 
شــاعرى كه از قَِبِل پيوند ژرف 
و شرافتمندانه  خويش با مردم، 
رنج ها كشيد و زخم زبان ها شنيد 
و خيلى زود و دور از انتظار چراغ  

قصه ها و غصه هاى عمرش خاموش شد. شيون فومنى هميشه در كنار 
مردم زيست و دردها، دلخوشــى ها و حرف هايشان را در شعرش بازگو 
كرد. چه زمانى كه در غزل هايش از«يار» معشــوق سنتى شعر؛ به ويژه 

غزل  فارسى مى گويد:
«هميشه اسم زنى را بهانه مى كردم 

تو را قصيده اگر نه ترانه مى كردم»
«اگر تو آمده بودى بهار مى آمد

بهار با همه ى  برگ و بار مى آمد»
و چه آنجا كه در شعرهاى فارسى و منظومه هاى قوى گيلكى اش رنگ و 

لحن اجتماعى به خود مى گيرد:
«فرياد سكوتمان بلند است در پچ پِچ دير ساله  دشت

اسطوره  ضجه هاى تلخ است، تاريِخ ستم كشيده ى  ما»
يا:

«كجاست تپه خونين اين ستم بر دوش
مسيِح در به درم جلجتاى من گم شد»

يا:
«لِب افسوس آه ما دارد
گريه روز سياه ما دارد»

يا:
«تا قبله ميشين َمردومه من قبله نمايم
سوداى چپ و راست نانم فكر شومايم»

و چه آنجا كه با هيجانى شاعرانه  و مانند نگارگرى ماهر رنگين كمانى از 
چشم انداز وسيع طبيعت را در شعرش به تصوير مى كشد:

«به روستاى علف شبنم پگاهى تو 
بلور عاطفتى نشكنى الهى تو!

نشان جنگلى ات را خزان نمى داند
براى بوسه ى  پروانه تكيه گاهى تو»

و چه آنجا كه به ســتون سفت و ســخت خرد و تعقل تكيه مى زند و با 
ديدگاهى فلسفى جهان هستى را با عقل منتقد و سختگير مى بيند:

«مباش سبزه كه در خواب تو َچرا بكنند
تو را كه پوشش سبزى،علف صدا بكنند!»

و در همه و همه، كشش درونى و منش بيرونى اش عشق را فرياد مى زند.
و مهم ترين محك عاشقى و حقيقت انسانيت و شرافت را خوِد شيون  بر 

شعرش زده:
«شاعر نشدم كه چاپلوسى بكنم

در شهر قصيده خاك بوسى بكنم
در سنت مردمان به دور از مرديست

مردم به عزا و من عروسى بكنم»
يا:

«نقشى نمى بندد خيالم جز تو اى عشق
دنياى من رؤياى شيرينى ندارد»

مير احمد سيد فخرى نژاد(شــيون فومنى)،1377-1325 شاعر موفق 
دوزبانه   معاصر (فارسى-گيلكى) شاعر مردم و همدرد آن ها بود. 

از آثار اين شاعر مى توان به: پيش پاى برگ، نخستين مجموعه گزيده آثار 
ســال 73 يك آسمان پرواز، دومين دفتر گزيده آثار سال 73 و نيز ارائه 
6 كاست شعر گيلكى با عنوان گيله اوخان اشاره كرد. كوچه باغ حرف، 

مجموعه رباعى هاى اوست كه نشر هدايت آن را منتشر كرده است.
از تو براى تو، مجموعه غزل،نشر ثالث
رودخانه در بهار، اشعار آزاد، نشر ثالث

خيال گرده گيج، اشعار آزاد گيلكى، نشر ثالث
و چندين اثر در زمينه داستان، نمايش نامه، فيلم نامه و نقد و پژوهش ديگر 

آثار اين هنرمند مردمى در عمر كوتاه اوست.

 فرهنگ و هنر/ فاطمــه عامل نيك محمود 
فرهنگ، مدير كانون تئاتر دينى اداره كل هنرهاى 
نمايشى با تشكر از توجه به تئاتر دينى عنوان كرد: 
امســال ما نهمين دوره تئاتر صاحبدالن را برگزار 
مى كنيــم . تئاتر صاحبدالن در گذشــته با عنوان 
جشنواره حقيقت برگزار مى شد اما ما رفته رفته به 
اين نتيجه رســيديم كه هيچ گونه رقابتى در اين 
جشنواره وجود نداشته باشد، بيشتر تالش ما بر اين 
بود كــه در 9 اولويت موضوعى از توليد آثار تئاترى 
حمايت مى كنيم. بر همين اساس نهمين دوره تئاتر 
صاحبدالن در راســتاى ترويج و تقويت بنيان هاى 
تئاتر دينى و گســترش زمينه هاى توليد و اجراى 
عمومى نمايش هايى با مضامين مذهبى در سراسر 
كشــور با اهدافى چون ايجاد انگيزه و فرصت براى 
توليد نمايش نامه و آثار نمايشــى با محتواى دينى، 
تقويت بنيان هاى تئاتر دينى و استمرار آن در پيكره  
تئاتر كشــور، بهره گيرى از شــيوه هاى خالقانه در 
ارتقاى نمايش دينى و توجه ويژه به اجراى عمومى 
نمايش و ارتباط مســتمر با مخاطبان در سراســر 
كشــور برگزار مى شود.وى با اشــاره به اولويت هاى 
موضوعى نهميــن دوره تئاتر صاحبــدالن عنوان 
كرد: اولويت هاى موضوعى تئاتر صاحبدالن عبارت 
است از: داستان هاى قرآنى (قصص قرآنى، مفاهيم 
و مضاميــن آن)، زندگانى و ســيره عملى چهارده 
معصوم (ع) به ويژه پيامبر اسالم(ص) مطابق با اسناد 
معتبر تاريخى، مضامين فاطمى (موضوعات برگرفته 
از شــخصيت و زندگى حضرت فاطمه زهرا (س))، 
مضامين عاشورايى (آثار مبتنى بر وقايع و آموزه هاى 
حماســه عظيم عاشــورا و تأثيرات آن در زندگى 
معاصر)، مضامين و فرهنگ مهدوى در ايران اسالمى، 
شخصيت هاى شناخته شده و مؤثر در تاريخ اسالم 
(دانشمندان، شاعران، نويسندگان و سياستمدارانى 
كه تأثيراتى ارزشــمند در جريان پيشــرفت اسالم 
داشته اند) و تأثير شــخصيت ها و مفاهيم دينى بر 

زندگى معاصر.
وى افــزود : نهمين دوره تئاتر صاحبدالن در ســه 
بخش  نمايش هــاى صحنه اى، نمايش هاى خارج از 
صحنه و مسابقه نمايش نامه نويسى با موضوع تئاتر 
دينى برگزار مى شود. در بخش نمايش هاى خارج از 
صحنه به منظور بهره مندى عموم مردم و شهروندان 
از نمايش هاى دينى و ارتباط بى واسطه و نزديك تر 
با مخاطبان، پذيراى توليدات خــارج از صحنه در 
اشكال مختلف تئاتر بيرونى (تئاتر خيابانى، محيطى 
و ديگر گونه هاى اجرايى) خواهد بود.همچنين بخش 
مسابقه نمايش نامه نويسى به منظور ترغيب و تشويق 
نمايش نامه نويسان كشور به توليد آثارى مبتنى بر 
مضامين مذهبى و ارتقاى سطح كمى و كيفى توليد 
متون نمايشى با مضامين و رويكردهاى مطرح شده، 

برگزار مى شود.
دبير اين همايش با اشــاره به حضور كارشناســان 
در هيئــت انتخاب تئاتر صاحبــدالن عنوان كرد: 
طبيعى است براى انتخاب آثارى كه از سراسر كشور 
براى ما ارسال مى شود، از استادان و اهل فن دعوت 
شــده تا با خوانش و ديدن آثار و انتخاب آن ها براى 
اجراى عمومى به ما كمك كنند. بر همين اســاس 
دكتر وفادارى، دكتر جواليى  و اســتاد اشتياقى  در 

بخش صحنــه اى و خيابانى اعضاى هيئت انتخاب 
هستند و در بخش نمايش نامه نويسى ندا ثابتى، كاوه 
مهدوى و محمدرضا الوند به عنوان هيئت انتخاب 

نهمين دوره تئاتر صاحبدالن معرفى شدند.

 حمايت از تئاتر دينى براى اجرا 
در شهرستان ها 

يكى از ويژگى هاى اين رويداد تئاترى اين است كه 
ما تالش مى كنيم آثار در شهرستان و محل زندگى 
خود اين هنرمندان اجرا شود. ممكن است بعضى از 
اين آثار پيش از اين توليد شده باشند اما ما در دوره 
به آن ها كمك مى كنيم تا اثرشان با كيفيت بهترى 
بازتوليد شود و در شهرشان به اجرا برسد. بر همين 
اساس خيلى از شهرها با تئاتر صاحبدالن همكارى 
مى كنند و بيش از هشت ،9 سال است كه آثار آن ها 
براى اين همايش ارسال مى شود . تالش ما اين است 
كه به همه گروه ها در سراســر كشور كمك شود تا 

بتوانند آثارشان را توليد و اجرا كنند.
وى دربــاره چگونگى اين حمايت هــا توضيح داد: 
مــا در بخش هاى ادارى بــه اين هنرمندان كمك 
مى كنيم تا در روند ادارى به اجرا رفتن آثارشــان 
تســهيل صورت گيرد. همچنين اگر بودجه كانون 
اجازه بدهد گاهى ما كارشناسانى را براى بازبينى، 
مشاوره و تقويت اين آثار به استان ها مى فرستيم تا 
در كنار كارگردان به تقويت تكنيكى و ساختارى آن 

براى اجرا كمك كنند. 
دبيــر اين جشــنواره در خصــوص اجراهاى تئاتر 
صاحبدالن در تهران عنوان كرد: در تهران هم ما هر 
سال سه اجرا در كارگاه نمايش تئاتر شهر خواهيم 
داشــت. اين دو اجرا پس از دهه ســوم محرم روى 
صحنه خواهند رفت. البته در ســال هاى گذشته به 

اين دليل كه ما سالن اداره تئاتر را در اختيار داشتيم 
يك سالن هم از جهاد دانشگاهى در اختيار ما قرار 
مى گرفت و ما در آن دوسالن اجراهايى را روى صحنه 
مى برديم اما امسال اين دوسالن وجود خارجى ندارند 
و تالش ما بر اين است كه توان و حمايتمان را براى 
اجراهاى شهرستان و گروه هاى شهرستانى بگذاريم. 
بر همين اساس در شهرهاى رشت، شيراز، مشهد، 
خمين، همدان،كبوترآهنگ، بهار، اراك، بهشهر،كرج،  
خمينى شــهر،  اشترنيات لرســتان، دماوند، تربت 

حيدريه، كاشمر و مازندران اجرا خواهيم داشت.
فرهنگ با اشــاره بــا آغاز به كار ايــن همايش در 
روز ابتدايــى ماه محرم عنوان كرد: هر ســال تئاتر 
صاحبدالن در ماه محرم و صفر برگزار مى شود. در 
سال هاى گذشته ما آثارى داشته ايم كه بين 90روز 
تا 6 ماه در سراسر كشور اجرا داشته اند. امسال 150 

متقاضى اجرا داشــتيم كه از ايــن 150 گروه، 32 
نمايش صحنه اى انتخاب شــدند. 15 اثر اجرايشان 
منوط به بازبينى شــده و ساير اين آثار تأييد شده 
و براساس جدول زمان بندى كه در اختيارشان قرار 
خواهد گرفت، اميدواريم در اواخر ماه محرم پس از 
اينكه اجراهاى خيابانى ما كه شامل اجراهاى تعزيه و 
تئاترخيابانى است، در صحن تئاتر شهر تمام شوند، 
افراد در سراسر كشــور بتوانند اجراهايشان را آغاز 
كنند. فرهنگ درخصوص اجراهاى تعزيه عنوان كرد: 
امسال 10 مجلس تعزيه در دهه اول برگزار مى شد. 
براى اين اجراها ما از گروه هاى مطرح تعزيه خوانى و 
پيشكسوتان اين فن دعوت كرديم و با فراهم كردن 
شــرايط اجرا در خدمت آن ها بوديم. امسال ما دهه 
اول را به تعزيه اختصاص داديم و پس از آن، اجراهاى 
تئاتر خيابانى را خواهيم داشت كه احتماالً تا پايان 

صفر ادامه داشته باشند.

 تئاتر دينى مخاطب خودش را دارد 
دبير همايش صاحبدالن با اشاره به برگزارى ساالنه 
اين همايش عنوان كرد: اين رويداد مخاطب خودش 
را پيدا كرده است . ما در بعضى شهرستان ها مانند 
ماهشــهر گروه هايى را داريم كه مدت هفت سال 
است آثارشــان را براى عموم اجرا كرده و مردم اين 
شهرســتان از توليدات آن ها استقبال مى كنند. در 
شهرستان تربت و رشت هم اين گروه ها توانسته اند 
مخاطب خــود را پيدا كنند. وى در ادامه با توضيح 
اينكه بعضى از اين آثار در استان هايشان روى صحنه 
مى روند ،عنوان كرد: ما گروهى در اردبيل داريم كه 
به شهرهاى مختلف رفته و در هر شهر معموالً دو سه 
اجرا دارند و مورد استقبال هم قرار گرفته اند. وى در 
ادامه افزود: در زمان انتخاب اين آثار عالوه بر محتواى 

اثر، به جذابيت آن ها براى مخاطب توجه مى شــود. 
البتــه اين را هم بايد در نظر گرفت كه كيفيت اين 
آثار در جذب مخاطب مؤثر است. من مى توانم ادعا 
كنم 90درصد افرادى كه آثارشــان از شهرستان ها 
پذيرفته مى شود يا از پيشكسوتان اين هنر هستند و 
به عنوان يك برند شناخته مى شوند يا افرادى هستند 
كه دانش آموخته اين رشته و تحصيالت عاليه دارند. 
وى در خصوص اهميت اين همايش بيان كرد: هر 
جشنواره براى خودش اولويت هايى دارد. در كشور ما 
چند جشنواره با موضوعات دينى برگزار مى شد. يكى 
از اين جشنواره ها تئاتر رضوى بود . تئاتر عاشوراييان 
با مضمون دفاع مقدس يكى ديگر از اين جشنواره ها 
بود كه به مدت 11 ســال برگزار مى شــد. در حال 
حاضر تئاتر صاحبدالن تجميع اين جشنواره هاست. 
اگر توجه كنيد در اين همايش هم مضامين رضوى 
حضور دارند و در كنارشان به مضامين عاشورايى و 
ديگر گونه ها هم پرداخته شده است. وى در ادامه با 
اشاره به تأثير اين گونه جشنواره ها بيان كرد: حدود 
30 ســال پيش شايد در ســال يكى دو نمايش با 
مضامين دينى اجرا مى شد. در حالى كه امسال در 
شهر تهران در سالن هاى متعددى مانند سنگلج و 
مولوى آثارى با مضامين دينى روى صحنه رفته اند 
و در سراسر كشور هم ما ده ها نمايش را داريم كه با 

توجه به مضامين دينى توليد و اجرا مى شوند. 

  چاپ دايره المعارفى 
با محور نمايش ايمان گراى دينى

وى ادامــه داد: در دنيــا گونه نمايــش ايمان گراى 
دينى يك ژانر جدى اســت . اگر ما 40 سال است 
در اين حوزه تالش مى كنيم، مسيحيان 500 سال 
اســت كه به اين شاخه مى پردازند. به همين شكل 
دين هاى ديگر هم در اين ژانر دست به تالش هايى 
زده اند. اين ژانر هم در كشورهاى اروپايى وجود دارد 
و هم در كشورهاى آفريقايى ديده شده است. شايد 
در كشــور ما در ايام محــرم و صفر نقطه ثقل اين 
اجراها باشــد، اما در طول سال هم ما آثارى از اين 
دست داريم. ما اميدوار هستيم گروه هاى سازنده با 
خالقيــت و نوآورى بتوانند گروه هــاى مخاطب را 
بيش از اين به سمت اين آثار جذب كنند. محمود 
فرهنگ در پايان با اشــاره به چاپ دايره المعارفى با 
محوريت نمايش هاى ايمان گراى دينى اظهار كرد: 
من اين نويــد را به خوانندگان شــما مى دهم كه 
ما حدود هفت ســال اســت كه مشغول انجام يك 
پژوهشــى در حوزه تئاتر معناگرا با همراهى دكتر 
ناظرزاده كرمانى هســتيم و خروجى اين پژوهش 
به شكل كتابى چند جلدى با محوريت نمايش هاى 
ايمان گراى دينى جهان رونمايى خواهد شد. در اين 
كتاب 40 كشور مورد بررسى و توجه قرار گرفته اند. 
مضامين وگونه هاى نمايش هاى ايمان گراى دينى 
هفت گونه است:1-نمايشنامه هاى جهاد وشهادت 
2-نمايشنامه هاى تسليم ورضايت به مشيت الهى3- 
نمايشنامه هاى رستگارى4-مايشنامه هاى سوگرنج 
هاى دين ســروران 5-نمايشــنامه هاى نيكوكارى
6- نمايشنامه هاى فلسفى دينى7-نمايشنامه هاى 
آرمانگرايانــه.  وى در پايان اظهار اميدوارى كرد كه 

اين اثر در اواخر سال جارى رونمايى شود.

برش

را  خودش  مخاطب  رويداد  اين   
بعضى  در  ما   . است  كرده  پيدا 
ماهشهر  مانند  شهرستان ها 
مدت  كه  داريم  را  گروه هايى 
را  آثارشان  است  سال  هفت 
مردم  و  كرده  اجرا  عموم  براى 
اين شهرستان از توليدات آن ها 
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سيده زهرا بصارتى
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مهر: بازيگر و كارگردان سرشناس آمريكايى در يك مصاحبه درباره مسائل 
متعددى صحبت كرد و با توضيح راجع به ســفرش براى تهيه مستندى 
درباره خاشقچى گفت: محمد بن سلمان مسئول قتل اين روزنامه نگار است.
به نقل از هاليوود ريپورتر، شــان پن در مصاحبه اى با حضور شــمارى از 
عالقه مندانش در نيويورك، گفت: روزنامه نگار سرشــناس و ستون نويس 
واشنگتن پست كه در سال 2018 با ورود به سفارت عربستان در تركيه 

جان باخت، توسط محمدبن سلمان، وليعهد عربستان كشته شده است.
پن همچنين گزارش هاى قبلى مبنى بر تهيه مستندى در اين باره را تأييد 
كرد و گفت: در هر حال اين ايده از ساخت مستندى ديگر كه همان اواخر 

درصدد تهيه آن بودم، نشأت گرفت.
مســتند ديگر درباره بهار عربى اســت كه به گفته پن، موجب شد تا او 
بخواهد چهره به چهره با بشــار اسد، رئيس جمهورى سوريه ديدار كند 
و به گفت وگو بنشــيند. وى گفت: اين مســتند درباره اين است كه چرا 
با وجود همه پيش بينى هاى مقامات آمريكا و وزارت امور خارجه، اســد 
هنوز در سوريه در رأس قدرت است. در ديدار از سوريه دوستى از بيروت، 

شان پن را همراهى كرد و به گفته پن همه تالش وى اين بود كه بتواند 
با ديدگاه هاى مختلف مردم از موافق و روزنامه نگاران اپوزيسيون و حتى 

زندانيان داعشى صحبت كند.
وى گفــت: اما پس از اينكه آن ها متوجه شــدند قصــد دارد به صورت 
غيرقانونى وارد تركيه شــود تا با جامعه اطالعاتى آمريكا و سازمان هاى 
غيردولتى گفت وگو كند، راه ها به رويش بسته شد و بعد هم ماجراى مرگ 
خاشقچى پيش آمد. اين بازيگر گفت: مى خواستم در اين باره هم فيلمى 
تهيه كنم و ارتباطات خوبى هم در تركيه داشتم و براى همين به آنجا رفتم 

و با بيوه خاشقچى ديدار كردم. فكر مى كنم اين همه ماجراست.
وى از نامزد خاشــقچى به عنوان زنى فوق العاده ياد كرد كه خيلى دلش 
مى خواست ياد نامزدش زنده بماند و آنجا بود كه پن فهميد يك مستندساز 
خيلى قابل، پروژه مشــتركى را در دست ســاخت دارد .پس از اينكه پن 
فهميد او هم از نظر مالى و هم از نظر شــخصى، فردى كامالً قابل توجه 

است، ترجيح داد تا از ادامه اين كار دست بكشد.
اين كارگردان بعد تمركزش را بر رمانش گذاشت كه با عنوان «باب هانى 

ترانه جيمى كرك كورن را مى خوانــد»، ادامه اى بر رمان اولش با عنوان 
«بــاب هانى كه كارهايى انجام مى دهد» بود. هر دوى اين كتاب ها درباره 
هانى، فروشــنده اى است كه به يك تروريست نيمه وقت بدل مى شود و 
براى فردى كه كپى رئيس جمهورى آمريكاست نامه مى نويسد. وى از همه 

سالمندان، تكنولوژى و خيلى چيزهاى ديگر متنفر است.
هانى از اين سياستمدار، داستانى به عنوان يك پسر هفتاد ساله نابالغ خشن 
با پول زياد و موهايى شبيه آبنبات وانيلى فرانسوى ياد مى كند كه اگر همه 
اين صفات براى يادآورى چهل و پنجمين رئيس جمهورى آمريكا يعنى 
ترامپ كافى نباشد، يك ويژگى ديگر هم دارد و به همه مى گويد: جرئت 
دارى برايم توييت كن. شان پن، بازيگر و كارگردان آمريكايى تاكنون پنج 
 بار نامزد جايزه  اســكار براى بازيگرى شده و سال  2004 براى «رودخانه 
مرموز» و ســال 2009 براى «ميلك» موفق به كســب آن شد. پن سال 
1991 نخستين تجربه كارگردانى اش را با فيلم «دونده هندى» پشت سر 
گذاشت و «نگهبان مرزى» را سال 1995، «قول» را سال2001 و «به سوى 

وحش» را سال 2007ساخت.

روايت ديدار با اسد
شان پن وليعهد سعودى 
را مسئول قتل خاشقچى 

دانست

چهره خبر

محمود فرهنگ، مدير كانون تئاتر دينى اداره كل هنرهاى نمايشى در گفت وگو با قدس:

نمايش دينى در دنيا يك ژانر جدى  است

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت

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

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــماره 139860318603003712مورخ 1398/06/09 هيئت موضوع قانون تعيين وتكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك ناحيه 2 رشت، تصرفات مالكانه بالمعارض  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مس اراضى و س
آقاى ميرمحمد هاشمى فرزند سيد تقى به شماره شناسنامه 35696 صادره از رشت در قريه باغشاه در ششدانگ يك 
ــاختمان به مساحت 408/20 متر مربع پالك فرعى3022 از اصلى 1 مفروز مجزى از پالك  ــتمل بر س قطعه زمين مش
13 از اصلى 1 واقع در بخش چهار رشت خريدارى از مالك رسمى آقاى كاس شهرى مالسرائى محرز گرديده است .

ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتى كه اش  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى 
ــند مالكيت صادر  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س تقديم نمايند. بديهى اس

خواهد شد.م الف 2805 آ-9807663
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/23

تاريخ انتشار نوبت دوم : 08 /1398/07
حسين اسالمى كجيدى / مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت 

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
آگهى ماده سه قانون و ماده 13 آيين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــورخ 1398/05/27 هيئت موضوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860318603003350م برابر راى ش
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك ناحيه 2 رشت  وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه 471صادره  ــماره شناس ــت فرزند عباس به ش ــالم دوس تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى آرمين اس
ــدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 209/43 متر  ــت  در قريه پستك در شش ازرش
ــت  ــع پالك فرعى 6605 از اصلى 56 مفروز مجزى از پالك 2 از اصلى 56 واقع در بخش چهار رش مرب

خريدارى از مالك رسمى آقاى محمد حسين غالم زاده پستكى محرز گرديده است .
ــخاص  ــود در صورتى كه اش  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  نس
ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم  ــليم و پس از اخذ رس مدت دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس
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.م الف 2861  آ-9807665
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/23

تاريخ انتشار نوبت دوم : 07 /1398/07
حسين اسالمى كجيدى

مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت 

آگهى دعوت افراز
ــاعى پالك 1636- اصلى واقع   در بخش  ــون خانم نرگس ترابى  فرزند مهرآور احدى از مالكين مش چ
يك سيستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 6367- ز  مورخ 1398/4/10 تقاضاى افراز سهمى 

ــاع مصوب سال 1357 را از اين اداره  ــتناد به قانون افراز و فروش امالك مش خود را از پالك مرقوم باس
ــاعى دسترسى ندارد و آدرس  ــته كه به ديگر مالكين مش نموده ودر ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داش
ــخص نمى باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى  آنها مش
مى گردد و از ساير مالكين مشاع و كسانى كه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند 
ــنبه مورخ 1398/8/4 دراين اداره و يا در محل وقوع  ــاعت 8 صبح روز ش دعوت بعمل مى آيد تا در س
ــانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد، يادآور  ملك مزبور حضور بهم رس

مى گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.9807634  م الف: 535
تاريخ انتشار :  1398/6/23 

مهدى پهلوانروى / رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

كالسه پرونده 7/40/98 شعبه 7 شوراى حل اختالف خروين دادنامه 98/6/20-146                                                        
خواهان : مجتبى محسنى فرزند ابوالفضل ساكن روستاى محسن آباد كوى شهيد مطهرى پ 16                                             

ــاكن شهرك امام رضا خيابان خيام 09155547460  2 – مجيد  ــدلو فرزند محمد رضا س خوانده : 1 – ابوالفضل مرش
عرفانيان دباغ فرزند محمد رضا مجهول المكان                                                                                                               

ــند رسمى يك دستگاه خودرو وانت پيكان به شماره پالك 44 ب 394 ايران 36  ــته : الزام  خوانده به تنظيم س خواس
مقوم به يك ميليون تومان به احتساب كليه خسارات دادرسى .                                                                                          

ــوراى حل اختالف بخش زبرخان به تصدى امضا  ــعبه 7 ش ــه ش ــكار : بتاريخ 98/6/13 در وقت فوق العاده جلس گردش
كنندگان ذيل تشكيل و پرونده كالسه 98/40/7 تحت نظر است شورا با مالحظه و بررسى اوراق پرونده ختم رسيدگى 
را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد                                                                                                              

راى قاضى شورا                                                                          
ــدلو فرزند محمد رضا  ــل  بطرفيت 1 – ابوالفضل مرش ــنى فرزند ابوالفض ــت آقاى مجتبى محس در خصوص دادخواس
2- مجيد عرفانيان فرزند محمد بخواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمى يك دستگاه خودرو وانت پيكان به شماره 
ــارات دادرسى با توجه به كپى مصدق قولنامه  ــاب خس پالك 394 ب 44 ايران 36 مقوم به يك ميليون تومان با احتس
ــخصات وسيله نقليه و  ــنى و كارت مش ــدلو و خريدار مجتبى محس ــنده ابوالفضل مرش عادى تنظيمى فى مابين فروش
استعالم انجام شده از اداره راهنمايى و رانندگى شهرستان نيشابور كه به نام مجيد عرفانيان دباغ مسبوق به سابقه بوده 
و اظهارات خواهان كه بيان داشته تقاضاى تنظيم سند خودرو موصوف را خواستارم و خوانده رديف اول در جلسه حاضر 
ــر  ــت و نظر به اينكه خوانده رديف دوم با وجود ابالغ قانونى و نش ــند پذيرفته اس و اظهارات خواهان مبنى بر تنظيم س
آگهى به شماره 9029 مورخ 98/5/12 در جلسه شورا حضور نيافته و نسبت به مطالب ابراز شده ايراد و دفاعى معمول 
نداشته و اليحه دفاعيه نيز ارائه ننموده است بنابرين شوراى دعوى خواهان را ثابت و وارد دانسته و مستندا به مواد 10 
و 219 و 221 و 362 قانون مدنى و مواد 198 و 519 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
حكم به محكوميت خواندگان به حضور در يكى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند رسمى خودرو با شماره پالك 394 
ب 44 ايران 36 و پرداخت هزينه دادرسى و اخذ محكوم به در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره نسبت 
به خوانده رديف دوم غيابى و ظرف بيست روز پس ابالغ قابل  واخواهى در همين شورا و سپس ظرف بيست روز قابل 
تجديد نظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى زبرخان مى باشد و نسبت به خوانده رديف اول حضورى و ظرف بيست 

روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى زبرخان مى باشد .9807654
سيد حسن سامغانى قاضى شعبه 7 شوراى حل اختالف زبرخان    

                           
آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 
امالك واقع دربخش16 يزد – سانيج  و توابع

ــدانگ خانه باغچه بطور  ــده  557 فرعى از24اصلى – خانم طاهره رحيميان محمدى  شش  556 و باقيمان
ــاحت 707/80متر مربع  ــالك 557 فرعى به مس ــى  556 فرعى و تمامى پ ــمتى از پالك ثبت ــروز قس مف

ــانيج خريدارى عادى  از  ــماره 139860321006001341مورخ 1398/06/02واقع در س بموجب راى ش
اكبر گجراتى  و مع الواسطه از محمد على غزنوى مالك  رسمى 

ــبت به  ــخاص نس ــود درصورتيكه اش ــذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ل
ــاراولين آگهى به مدت دو  ــند، مى توانند از تاريخ انتش ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدورس
ــليم اعتراض،  ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس

دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد  بديهى اس

شد.9807675
تاريخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/06/23

تاريخ انتشارنوبت دوم: يكشنبه 1398/07/07
امير حسين جعفرى ندوشن      

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت  

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  ش ــه  كالس و   139860308002000216 ــماره  ش آراء  ــر  براب
ــت موضوع  ــادره هيئ ــه 19 / 05 / 1398ص 1397114408002000020 مورخ
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى قاين تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است. لذا 
مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو 
ــخاص نسبت به صدور سند  ــود در صورتيكه اش نوبت به فاصله 15روز آگهى مى ش
ــند. مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى  ــته باش مالكيت متقاضيان اعتراضى داش
ــليم و پس  ــناد و امالك محل تس به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس از اخذ رس

مرجع قضايى تقديم نمايند.
بخش 11 قاينات

 شهر قاين   
ــوز مقدم                          ــكينه گچس ــم س ــت خان ــل مالكي ــن زاده ( از مح ــدى عابدي ــاى مه آق
ــنامه 177 قاين و كد ملى  ــماره شناس ــرف نژاد) ) فرزند على اكبر بش ــكينه اش (س
ــاحت 257,35 متر مربع  ــدانگ يكباب منزل مخروبه بمس 0889035911 در شش
در تمامى پالك 127 - اصلى واقع در خيابان امام خمينى كوچه كهكى بخش 11 
قاين خريدارى شده از ورثه گچسوز مقدم و غيره محرز گرديده و در تصرف دارد.

ــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  ــت در صورت انقضاى مدت مذك بديهى اس
سند مالكيت صادر خواهد شد. 9807673
تاريخ انتشار نوبت اول: 23 / 06 / 1398   

تاريخ انتشار نوبت دوم: 08 / 07 / 1398
 على  صفائى فر / رئيس  اداره ثبت  اسنادو امالك  قاينات       

شماره : 303/98/2892 تاريخ : 06/20/ 1398
آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى حوزه ثبتى 

شهرستان فردوس
نظر به دستور موارد يك و سه قانون تعيين تلكيف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــتقر در اداره ثبت  و ماده 13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيئت مندرج در قانون مذكور مس
ــناد و امالك شهر فردوس مورد رسيدگى و راى آن صادر گرديده است جهت اطالع عموم به شرح ذيل  اس

اگهى مى گردد .                                                                                                       
ــاختمان مسكونى ،به مساحت 252 متر مربع ، از  ــدانگ يكباب س آقاى مهدى پايدار فرزند محمدباقر، شش
شماره پالك 4111 فرعى و از 16246 فرعى از 1 ـ اصلى بخش يك فردوس خريدارى مع الواسطه از آقاى 
شعبان بخشى و بالواسطه از شركت تعاونى مسكن بسيجيان فردوس ـ مكان وقوع ملك شهرستان فردوس 

ـ شهرك بسيجيان ـ خيابان زعفرانيه 5 
ــند رسمى اين آگهى   ــاختمان هاى فاقد س به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــر مى شود لذا  درصورتى كه اشخاص ذى  ــبت  به امالك فوق الذكر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش نس
ــار اولين آگهى ظرف مهلت دو ماه  ــته باشند بايد از تاريخ انتش ــبت  به آراء صادره اعتراضى داش نفع ,  نس
ــليم اعتراض به  ــيد اخذ نمايند،معترضين بايد از تاريخ تس اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رس
ــت در دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى  ــرف مهلت يك ماه  ,مبادرت به تقديم دادخواس ــت ظ اداره ثب
ــت را به اداره ثبت فردوس تحويل دهند،در اين صورت اقدامات ثبت ،موكول به ارائه حكم  تقديم دادخواس
ــت مقرر قانونى واصل نگردديا معترض ،گواهى  ــى دادگاه خواهد بود  ،در صورتى كه اعتراضى در مهل قطع
ــد،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور  ــت به دادگاه عمومى محل را ارائه نكن تقديم دادخواس

سند مالكيت مينمايد و صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست . 9807670
تاريخ انتشار نوبت اول:   23/ 1398/06
تاريخ انتشار نوبت دوم :  1398/07/07

حسن رضا ندائى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك  شهرستان  فردوس

اصالحيه
ــى واراضى  ــف وضعيت ثبت ــن تكلي ــون تعيي ــن نامه قان ــاده 13 آيي ــون وم ــاده 3 قان ــوع م ــى موض آگه
ــه  ــمى چاپ 98/06/12 ص 6 روزنامه قدس 9807189 / ش  پرونده كالس ــاختمانهاى فاقد سندرس وس

139511440600100023 به نام ولى اله نجمى فرزند على اكبرصحيح است .9807692
 سيد حسن پور موسوى - رئيس ثبت اسناد و امالك زبرخان

راى اصالحى
ــماره 139760330002037430مربوط به پرونده كالسه 1391114430002011837مربوط به  راى ش
ــدانگ قسمتى از پالك شماره 10 فرعى از  ــند مالكيت شش تقاضاى آقاى محرم عزيزى  مبنى بر صدور س

پالك 2141 اصلى  در بخش دو قم .
باتوجه به اينكه راى هيئت تاكنون اجرا نشده لذا مفادد راى به شرح زير اصالح مى گردد در راى فوق الذكر 
ــد و بقيه مندرجات و مفاد راى  خريدارى از محمد توكلى قيد گرديده كه صحيح آن محمد تركى مى باش

فوق الذكر  بقوت خود باقى مى باشد راى صادره قبلى با رعايت اصالحات فوق قابل اجرا ميباشد.
روزنامه قدس ( م الف 846) 9807713

 رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم 
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