
به آقا قول دادم
همزمــان با آخریــن روز از ماه صفر و 
سالگرد شــهادت امام رضا)ع(، کاربران 
فضــای مجازی هشــتگ های #همه_

#توس_تا_بقیــع  خادم_الرضاییــم، 
و #جنة_الرضــا را در توییتر فارســی 
داغ کردنــد. در ادامــه چنــد نمونه از 
پیام های منتشر شده توسط کاربران را 
می خوانید:»نمی توانســتم بروم مشهد. از بنده خدایی پرسیدم: از اینجا تا 
مشــهدالرضا)ع( چقدر راه اســت؟ گفت:آن قدر که بگویی السالم علیک 
یا علی بن موســی الرضا... تصاویر کــودکان در کاروان های پیاده را که 
می  بینم از خودم خجالت می کشــم. به آقا قول دادم از سال بعد حتماً با 

کاروان پیاده شهرمان بروم مشهد«.

بغض های در گلو مانده
مژده لواســانی به مناسبت شهادت امام 
رضا)ع( با انتشار یک استوری در صفحه 
اینســتاگرامش نوشــت:»اگر ایران تو را 
نداشــت این همه بغِض در گلــو مانده، 
این همه زخِم برجان خورده، این همه داِغ 
بر دل نشسته، این همه درد را کجا مرهم 
می گذاشتیم؟ در میانه غربت و نامردمی ها، 
کجا پناهمان می دادند؟ حضرِت آرام و قرار اگر در این سرزمین نبودی تو که 

نه اما »ما« چقدر غریب می ماندیم...«.

سنگک داغ در کالیفرنیا
کیت پارتر، نماینــده مجلس آمریکا با 
انتشــار تصویری از خود در توییتر در 
حال خریدن نان سنگک اعالم کرد که 
سنگک داغ محبوب ترین خوراکی برای 
او اســت. پارتر در این پست توییتری 
که حســابی مورد توجه کاربران ایرانی 
فضــای مجازی قــرار گرفته، نوشــته 
اســت:»اغلب مردم ازم می پرسند وقتی در واشنگتن دی سی هستم دلم 
برای چه غذایی تنگ می شــود. انتخاب سختی اســت، اما در بین همه 
غذاها نان ســنگک داغ اولین انتخاب من اســت. هر وقــت به کالیفرنیا 
برمی گردم، همیشــه سعی می کنم بایستم و نان سنگک داغ بخرم. هیچ 

چیز قابل مقایسه با آن نیست«.

عامل دستگیری و کشتن ابوبکر البغدادی
ترامپ با انتشــار عکسی از یک سگ در 
صفحه توییتــرش، آن را قهرمان ارتش 
کشــور معرفی کرد و نوشت: »ما تصویر 
سگ شگفت انگیزی که در عملیات عالی 
دســتگیری و کشــتن ابوبکر البغدادی 
ســرکرده داعــش نقــش داشــت را از 
طبقه بندی محرمانه خارج کردیم، اسمش 
را نه!« بالفاصله پس از انتشار توییت ترامپ، خبرنگاری به نام جیمز الپورتا با لو 
دادن نام این سگ، خوشحالی رئیس جمهور آمریکا را خراب کرد. این خبرنگار 
در توییت خود نوشــته است:»چندین منبع در وزارت دفاع به من گفتند که 

اسم این سگ ُکنان است«.

 مجید تربت زاده  مشــکل از دیرباوری ســازمان 
ملل نیســت. این روزها شاید بخش بزرگی از افکار 
عمومی، بــرای باور کردن خبر مــرگ »البغدادی« 
دچار شک و تردید شده اند. سخنگوی سازمان ملل 
هم کمی تا قسمتی حق داشت که دیروز گفت: »ما 
قادر به تأیید ادعای آمریکا مبنی بر کشــتن ابوبکر 
البغدادی نیستیم...«. حساب بقیه را نداریم اما فقط 
آمریکایی هــا پیش از این ها حدود هفت یا هشــت 
بار خبر مرگ ســرکرده داعش را اعالم کرده بودند. 
این بار اما داستان کمی متفاوت است. آمریکایی ها 
فقط اعالم کننده خبر نبودند، بلکه تالش داشــتند 
خودشان را همه کاره ماجرای کشته شدن سرکرده 
داعــش معرفی کنند. این نمایِش »همه کاره بودن« 
البــد آن قــدر جذابیــت و هیجــان دارد که حتی 
 می توانــد ترامپ را جلــو دوربین هــای تلویزیونی 
ذوق زده کند تا رئیس جمهور آمریکا داســتانش را 
با آب و تــاب تعریف کند و بگوید: »البغدادی مانند 
یک سگ کشته شد، او اصاًل مرگی قهرمانانه نداشت 
و موقع کشــته شدن مثل یک بزدل گریه می کرد و 

زار می زد«!

   بدون روغن و پیاز
البته شــکی نیســت کــه »البغــدادی« از نگاه هر 
نویســنده و کارگردانی، یک ســوژه بسیار جالب و 
جذاب است! سرگذشت، زندگی و حجم جنایت های 
سرکرده تروریست های داعش، هر گوشه و کنارش، 
جان می دهد برای ساختن فیلم و داستانی جذاب و 
شگفت آور. شاید جذابیت هایی از این دست، ترامپ 
و کاخ ســفید را وادار کرده است در چند روز اخیر 
فیلم و نمایش خودشــان از ماجرای »البغدادی« را 
روی صحنه ببرند. نمایشــی که البته بســیاری از 
تحلیلگران معتقدند بسیار ناشیانه و تقلیدی طراحی 
شده و اصاًل نمی تواند مخاطبان را راضی کند. یعنی 
اینکه دست کم ما خاطرمان جمع است اگر ترامپ 
در اعالم خبر کشته شدن البغدادی به جای آن همه 
تــالش برای ایجاد هیجان و تعلیــق آبکی، مثل ما 
فقط کمی از سرگذشت و گذشته تروریست مشهور 
می گفت و بعد خبر کشته شدنش را بدون آب و تاب 
و روغن و پیاز اضافه اعالم می کرد، نتیجه کار خیلی 

بهتر از حاال بود!

  آقای دکتر ناتمام
ژوئیه ســال 2014 برای نخســتین بار ویدئویی از 
»البغدادی« منتشر شــد که ظاهراً خیلی بی مقدمه 
و ناگهانــی خــود را خلیفــه داعش خوانــد و آغاز 
حکومت رســمی این گروه تروریســتی را بر شــام 
و عراق اعــالم کرد. تروریســت بــزرگ بر خالف 
نمونه هــای قبلی اش، پیش از ایــن فیلم، تصویر و 
اطالعــات چندانی را از خودش منتشــر نکرده بود 
و بعد از آن هم تا چند ســال منتشــر نکرد. برای 
همین هم به »شــبح« معروف شــد تا جنایت های 
عجیب و غریب و بی ســابقه پیروانش کمک کند به 
اینکه تصویری مرموز و البته هولناک از او در ذهن 
مردم جهان نقش ببندد. بعدهــا روزنامه نگارانی از 
نشــریه زود دویچه تســایتونگ آلمان و شبکه اول 
رادیووتلویزیون این کشور با سفر به محل زندگی او 
توانستند با اطالعاتی که بدست آورده بودند، کمی 

از گذشته زندگی او را بازسازی کنند. این اطالعات 
نشــان می داد کپی نخستین کارت شناسایی ابوبکر 
البغدادی مربوط به سال 1981 است. بر این اساس 
او اول ژوئیه 1971 در شــهر ســامرا به دنیا آمده 
و نام اصلــی اش »ابراهیم عواد ابراهیم البدری« بوده 
است. همسایگانش گفته بودند، البغدادی پسر سوم 
و یکی مانده به آخِر خانواده ای کشــاورز و بی سر و 
صدا بوده است. کشــاورززاده عراقی، پس از دیپلم 
تصمیم می گیرد به دانشگاه رفته، حقوق، زبان های 
خارجی یــا علوم تربیتــی بخواند. نمــرات دوران 
دبیرســتانش گویا چنین اجازه ای را به او نمی دهد 
تا در نهایت در رشــته علوم قرآنی ثبت نام می کند. 
حدود 19 ســال بعد یعنی در سال 1989 با مدرک 
دکترایی که هنوز خیلی ثابت نشده، فارغ التحصیل 
می شود، مدتی غیبش می زند، بعد سر از افغانستان 
و همکاری بــا القاعده درمی آورد، ســال 2003 با 
القاعده شــاخه عراق همــکاری می کند، در جریان 
حمله آمریکا به عراق دســتگیر و زندانی می شــود 
و یک ســال بعد یعنی در سال 2010 آمریکایی ها 
آزادش می کنند تا بالفاصله ایجاد »دولت اســالمی 
عراق« را اعالم کند! ســال 2011، حضور در سوریه 
و اعالم تشــکیل دولت عراق و شــام و سال 2014 
حمله به موصل و اعالم اینکه خلیفه حکومت عراق 
و شام شده اســت و... بقیه ماجراها را هم خودتان 

بهتر می دانید.

  خانم قابله
همان طــور که به قول تحلیلگران، آمریکایی ها دفعه 
اولشــان نیســت که مرگ یک تروریســت را اعالم 
می کنند یا خودشــان کارگردانی نمایش کشتن یک 
ابَر تروریســت را به عهده می گیرند، در سال 2010 
هم دفعه اولشــان نبود که فردی مانند »البغدادی« را 
با برنامه ریزی قبلی از زندان خودشــان در عراق آزاد 
می کنند تا به تولد یــک جریان و گروه جنایتکار در 
خاورمیانــه کمک کــرده باشــند. منظورمان همان 
چیزهایی اســت که همین دو یا ســه ســال پیش 
برخی دولتمردان و دولت زنان آمریکایی درباره نقش 
»هیــالری کلینتون« و دولت آمریکا در شــکل گیری 
داعــش و مأموریــت آن گفتنــد و ترامــپ نیز در 
ســخنرانی های انتخاباتی اش مدام روی آن انگشــت 
می گذاشت. البته همه توپ های این ماجرا را نباید به 
زمین هیالری و دولت اوباما انداخت. واقعیت این است 
که نطفه توطئه و سیاستی که قصد داشت از جریان ها 
و افکار ســلفی و تکفیری برای مقابله با اسالم اصیل 
بهره ببرد به ســال ها پیش از این برمی گردد. از دامن 
چنین سیاستی بود که القاعده، اسامه بن الدن و ایمن 
الظواهری و... مدتی بعد و بنا به سیاست های جدید، 
طالبان، لشکر جهنگوی و... پا به عرصه افراطی گری، 
تهدید، ترورو نسل کشــی گذاشتند و مثل قارچ های 
ســمی در گوشه و کنار قاره های آسیا، آفریقا و حتی 
اروپا تکثیر شدند. نخستین مأموریت قارچ های سمی، 
نمایش چهره ای خشن و وحشی از اسالم و مسلمانی 
در جهان بود و مأموریت های بعدی هم البد به مرور و 
بنا به مقتضیات به آن ها واگذار می شد. ساده تر اینکه 
در فرایند شکل گیری و تولد داعش، هیالری کلینتون 
و دولت وقت آمریکا فقــط قابله هایی بودند که نوزاد 
تازه ای را از شکم جریان تکفیر و ترور بیرون کشیدند.

  پرسش های بی پاسخ
کارشناســان و تحلیلگرانی که در چنــد روز اخیر 
یکســره از ارتباط میان نمایش کشتن »البغدادی« 
بــا برنامه ها و نیازهای امروزه کاخ ســفید گفتند و 
نوشــتند که: »ترامپ دارد برای فرار از استیضاح و 
سرپوش گذاشتن بر مشــکالتی که آمریکا با آن ها 
دســت به گریبان اســت، از برگ برنــده عملیات 
کشــتن البغدادی بهره می بــرد« آن قدرها هم که 
فکر می کنید، بدبین و منفی باف نیستند. مگر چند 
 سال از داستان هالیوودی تعقیب و در نهایت کشتن  
بن الدن« می گذرد؟ آیا افــکار عمومی در جهان و 
خود آمریکا تا امروز پاســخی برای معمای کشــتن 
بن الدن و سر به نیست کردن جنازه اش پیدا کرده 
اســت که توقع داشــته باشیم به ســرعت، نمایش 
ناشــیانه و تقلیدی ترامپ و ســگ ُکشی اش را بی 
کم و کاست باور کند؟ واقعیت این است که نه تنها 
تحلیلگران و اهالی سیاست بلکه مردم کوچه و بازار 
هم هنوز ده ها سؤال بی پاسخ درباره نمایش یازدهم 
ســپتامبر و برج های دوقلوی جهانی در ذهن دارند. 
داغ خون و خونریزی های هر روزه در پاکســتان و 
افغانســتان هنوز تازه است. خیلی ها هنوز که هنوز 
است در شــوک تصاویر وحشتناک از سر بریدن ها، 
زنده زنده سوزاندن ها و... توسط داعش مانده اند. آیا 
می شــود توقع داشــت در ذهن چنین افرادی این 
سؤال ایجاد نشــود که: آمریکا چرا در سال 2011 
و هنگام پیدایش داعش این قدر ســریع و قدرتمند 
وارد عمل نشــد و پیش از اینکه ســگ های هار و 
دست آموزش، در سوریه و عراق دریای خون به راه 

بیندازند، البغدادی را نُکشت؟ 

  دریا همان دریا بود
فرض کنید ما، کارشناســان، تحلیلگران و بسیاری 
از سیاســتمداران، اصاًل از سال های پیش، القاعده، 
طالبــان، بن الدن، زرقــاوی و... چیــزی در یاد و 
خاطرمــان نمانده اســت. فرض کنیــد این را هم 
فراموش کرده ایم که مدتی پیش این ایران و سردار 
سلیمانی بودند که پایان سیطره حکومت وحشیانه 
داعــش بر بخش هایی از عراق و ســوریه را به طور 
رسمی اعالم کردند. اصاًل فرض کنید به دلیل نفرت 
از جنایت های داعش و البغدادی دوست داریم واقعاً 
ترامپ و آدم هایش، باالخره رگ نداشــته انســان 
دوستی شــان جنبیده باشد و برای کشتن البغدادی 
کمر همت را بسته باشند. هرچه فرض کنیم و فرض 
کنید امــا باز این عملکرد بعضــاً خنده دار روزهای 
اخیر سران کاخ سفید اســت که نمی گذارد ذره ای 
از نمایش سگ ُکشی شــان را بــاور کنیم. نمونه اش 
خبری که همین دو روز پیش اعالم شــد: »شــبکه 
تلویزیونی الحدث به نقل از منابع آمریکایی گزارش 
داد بقایای جســد ابوبکر البغدادی، ســرکرده گروه 
تروریســتی داعش به دریا ریخته شد«! جالب اینکه 
برخی از تحلیلگران، همان روز نخســت اعالم خبر 
کشــته شدن البغدادی به شــوخی و کنایه گفتند: 
»منتظر باشــید جنازه ســرکرده داعش در دریا سر 
به نیست شــود«. کنایه و پیش بینی این تحلیلگران 
درســت از آب در آمــد. با این تفــاوت که ترامپ 
فراموش کرده بود با کوسه ها برای بلعیدن باقیمانده 

بدن البغدادی هماهنگ کند! 

حکم های متفاوت آقای قاضی

قدس زندگی: همین چند روز پیش بود که خبر حکم متفاوت یک قاضی برای 
شــکارچی غیرمجاز در فضای مجازی سروصدا به پا کرد. طبق حکم این قاضی 
جوان، شــکارچی غیرمجاز میش باید با تأمین علوفه حیوانات وحشی درفصل 
ســرد به میزان ماهانه 500 کیلوگرم  به مدت دو ســال و همچنین پاکسازی 
منطقه حفاظت شده از زباله با نظارت اداره محیط زیست شهرستان فیروزکوه 

تنبیه بشود.
نام این قاضی که حســابی در میان کاربــران فضای مجازی طرفدار پیدا کرده، 
مجتبی کثیریان است. آقای کثیریان قاضی شعبه 101 دادگاه فیروزکوه است 

و متولد سال1362 
در ادامه بخشــی از مصاحبه کــه فارس پالس با قاضی جــوان ترتیب داده را 

می خوانید:
در قانون مجازات اسالمی مجازات جایگزین حبس به عنوان یک مسئله جدی 
مطرح شده است و قانون گذار به سمتی پیش می رود که مجازات حبس، شالق 

و جزای نقدی را منتفی کند.
ما باید یک سری مجازاتی را به افراد بدهیم که افراد تنبیه بشوند و چیزی یاد بگیرند.

برای این پرونده تا ســه ســال حبس می توانســتیم صادر کنیم که در هنگام 
رای دادن به نظرم رسید که در بحث شکار غیرمجاز بحث آموزشی از هر مجازات 
دیگری  اهمیت بیشتری دارد لذا تشخیص دادم که این شخص به جای زندان، 
در فصول ســرد یعنی 6 ماهه دوم سال نســبت به تهیه علوفه به میزان 500 
کیلوگرم و نســبت به پاکسازی مناطق حفاظت شــده که اداره محیط زیست 

فیروزکوه تعیین می کند اقدام کند.
 همه ما باید به ســمت این مجازات ها برویم چرا که در اصل قانون این را از ما 
می خواهد. با مطالعه در فقه متوجه می شــویم بحث حبس را خیلی کم تعیین 
کردند و بیشتر بحث شالق و مصادره اموال بیش تر از آن  درنظر گرفته شده است 
و همه ما وظیفه داریم بیشتر باید به دنبال این باشیم که فردی به عنوان مثال 
شکار غیرمجاز انجام داده دیگر این کار را انجام ندهد و متوجه شود و به نتیجه 

برسد که عمل او فارغ از قانون یک کار قبیح است.
در حکم دیگری برای فردی که شــرب خمر انجام داده بود، بنا به عرف امکان 
صدور حکم حبس وجود داشــت اما برای او حکم مطالعه کتب شهید مطهری 
صادر شد. جالب تر آنجاست که خود متهم بعد از آن نزد من آمد و اعتراف کرد با 
مطالعه حماسه حسینی استاد مطهری در بین آن  آثار خیلی چیزها فهمیده و در 
ذهن و روانش اثر گذاشته است و ما باید به دنبال این تأثیرات و عدم تکرار جرم 
توسط شخص خاطی در مجازات باشیم . یا به عنوان نمونه ای دیگر دیش های 
ماهواره به خصوص در نقاط شــمالی تهران به وفور دیده می شود که ما در این 
جرم جریمه نقدی 500 هزار تومانی تعیین شــده، و تأثیری روی مجرم ندارد 
پــس در قوانین باید به دنبال ریشــه کنی این جرم ها به جای مجازات حبس و 

جزای نقدی بی اثر باشیم.
در نمونــه دیگری هم برای فردی که باید به زندان یا شــالق محکوم می شــد 
حکم جایگزین صادر شــد تا فرد با مراجعه به کمیته امداد فیروزکوه در طرح 
محسنین شرکت و با حمایت مالی از کودکان بدسرپرست در یک اقدام اجتماعی 

مشارکت کند.

 مجازآباد
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ورزش
تراکتور در غیاب دژاگه مجبور به تبعیت از قانون10درصد شد

 استقالل در آستانه امتیاز هزارم !

صبر سرمربی نیز مانند هواداران سر آمد

کالدرون، جونیور را 
اخراج کرد؟

گفت وگو با سعید بیابانکی به انگیزه دوازدهمین سال مرگ شاعر آینه ها  

شعر و شخصیت »قیصر« یکی بود

ُحجب شمعدانی را داشت
رقیه توسلی: جوری که مزاحم نباشم، رصدش می کنم. دو ساعتی می شود 
که مشغول شده. نمی دانم چرا همیشه فکر می کردم باغبانی یک هنر و حرفه 

مردانه است؟
گلفروشی، خانوم میانسالی را فرستاده برای سروسامان دادن باغچه ها. بلدیت 
دست هایش را دوست دارم و اصولی را که با درخت ها و گلدان ها به کار می بندد 

و بذرهایی که شاعرانه می پاشد جای جای خاک.
دو استکان چای می ریزم و می روم برای خداقوت. تازه اسباب و اثاثش را رسانده 

به باغچه سوم. 
سر حرف را باز می کنم اما بانوی باغبان، سرد است. نمی جوشد. چای می نوشد 

و نگاهش را حواله می دهد به باغچه خزان زده چهارم. 
ژاکتی را که آورده ام می گیرم سمتش بلکه همصحبت شویم.
تیرم می خورد به هدف. تشکرکنان می گوید سردش نیست. 

اشــاره که می کنم به سوز پاییز و لرزیدن شــانه هایش، آن وقت است که ُزل 
می زند توی چشم هایم و قفل زبانش می شکند.

می گویــد: می دانی خانوم، باید همه جا باشــد تا کارهــا بیفتد روی غلتک... 
نمی توانی َســر و تَه قضیه را بی او جمع کنی... شــدنی نیست... از بابت پاییز 

نیست که می لرزم.
ساکت و گیج نگاهش می کنم.

از وقتی همسرم به رحمت خدا رفته، همه چیز و همه وقت، تنم را می لرزاند... 
قدر من، هیچ کس گرمایی نبود آن زمان... لرزیدنم اصالً از پاییز نیســت... من 
تابســتان ها هم می لرزم... از قیمت قوطی پنیر... المِپ نشیمن که می سوزد... 
 دکترهــا در دفترچه پزشــکی مان که می نویســند آزمایش خون، ســونو، 
اِم آر آی... بابت خرید لوازم التحریر... چشــمم به سررســید اقساط بانکی که 
می افتد... کودکانم نامه سربســته از مدرسه که می آورند... با صاحبخانه ُرخ به 
ُرخ که می شوم... دخترکم که با انگشت خرِس قهوه ای پشت ویترین را نشان 

بدهد... پسرکم هوِس پیتزا و لباس بارسا که بکند.
اصــالً ما کارگرجماعت را چه به نلرزیدن؟ می دانی خانوم ما روزمزدها اصالً با 
لرز از خواب بیدار می شــویم تا شــب که دوباره با هول و وال سرمان را بذاریم 
روی متکا... از دست فکر و خیال... از دست قرض و قوله و قسط... به قول پدرم 

چاره ای نیست، پولمان الغر است. 
پ.ن: وقت شســتن ظرف ها از پنجره می پایمش. عجب مادر عاشقی است! 

می لرزد و بیل می زند و گل می کارد.
خدا را چه دیدی شاید این پاییز معجزه در راه باشد، جوری که دست هایش را 

بگیرد و توی صورتش خنده بکارد.

مصاحبه ملی پوش والیبال 
پس از کسب نخستین برد در لیگ لهستان

موسوی: 
می خواهم یک ستاره باشم

روزمره نگاری

چه خبر؟

نگاهی به ماجرای کشته شدن »ابوبکر البغدادی«

مثل بن الدن در دریا!
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ورزش: سرمربی آرژانتینی پرسپولیس در تمرین دیروز جمالتی 
به زبان آورد که کار را برای مهاجم برزیلی این تیم دشوارتر کرد.

تیم فوتبال پرسپولیس فصل جدید با تغییر سرمربی، تغییراتی را 
هم در جمع بازیکنان خود داشتند. ماریو بودیمیر، مهاجم کروات 
نیم فصل دوم لیگ هجدهم، در پایان فصل از جمع سرخپوشان 
جدا شد و مهدی شریفی هم نتوانســت نظر مثبت کالدرون را 
برای ماندن در پرســپولیس جلب کند. با این اتفاق ها، تکاپوی 
پرسپولیس برای جذب یک مهاجم آغاز شد و یک دغدغه جدید 
پس از پروسه انتخاب سرمربی برای تیم مدیریتی باشگاه شکل 
گرفت. نتیجه جست و جوهای مدیران پرسپولیس پس از رد شدن 
چند گزینه صربستانی و برزیلی و آفریقایی، عقد قرارداد با جونیور 
براندائو بود. مهاجم 24 ساله ای که در چهار فصل اخیر تیم های 
فراوانی عوض کــرده، برای دومین بار از باشــگاه لودوگورتس 
بلغارستان قرض داده شد و این بار راهی فوتبال آسیا و باشگاه 

پرسپولیس شد.
براندائو با پوشیدن پیراهن شماره 7 و در دورانی که علی علیپور 
فروغ سال های گذشته را نداشــت، از همان ابتدا با کوهی از 
توقعات رو به رو شــد و هواداران پرسپولیس هر بازی چشم 
انتظار گلزنی او بودند. همزمان با سکوها، گابریل کالدرون هم 
روی نیمکت همین انتظار را از مهاجم جدید تیمش داشت. 
نکته مهم اما درباره کالدرون این است که صبر و تحمل او برای 
گلزنی خرید جدید پرسپولیس به اندازه ای که تصور می شد، 
نبوده است و شاید از این نظر شــبیه به هواداران کم طاقتی 

باشد که خیلی زود با از دست رفتن چند موقعیت، شروع به 
اعتراض از روی سکوها می کنند.

البته درباره کالدرون، تفاوت بزرگ اینجاست که او هر هفته 
روند بازیکنانش را در تمرین ها زیر نظر می گیرد و اظهارنظری 
که درباره آن ها می کند، بر پایه عملکــرد بازیکنان در تمام 
جلسات تمرینی و دقایق حضور در مسابقه هاست. آنچه واضح 
اســت کالدرون خیلی زود از نمایش جونیور در خط حمله 
پرسپولیس ناامید شده و از چند هفته پیش جمالت عجیبی 

در وصف او بیان کرده است.
تقریباً مدت زیادی است که سرمربی پرسپولیس تأکید می کند 
براندائو گزینه چندمش برای خط حمله تیم بوده و تمایل خیلی 
زیادی به جذب او نداشته یا ســقف بودجه باشگاه سبب شده 
بازیکنی با این سطح به پرسپولیس بیاید. از این رو بر کسی پوشیده 
نبوده است که کالدرون فقط از سر اجبار ممکن است از این مهاجم 

برزیلی استفاده کند.
اما دیروز سرمربی آرژانتینی پا را فراتر گذاشت و خیلی صریح تر 
درباره برنامه های آینده اش برای خط حمله پرســپولیس و به 
ویژه داستان جونیور براندائو صحبت کرد. او با بیان مجدد اینکه 
براندائو گزینه نهم پرسپولیس برای خرید مهاجم بوده، گفت که 
تا زمانی که از عملکرد جونیور راضی نباشد، این بازیکن در ترکیب 
جایی نخواهد داشت و دیدار اخیر مقابل شاهین بوشهر را مثال زد؛ 
دیداری که با وجود راحت شدن خیال پرسپولیسی ها از کسب سه 

امتیاز، باز هم فرصت بازی در آن به براندائو نرسید.

زالتان به اللیگا باز می گردد
ورزش: گرچه در روزهای اخیر اخباری در مورد احتمال انتقال زالتان به تیم های 
سری آ مطرح شد، اما این ستاره باتجربه دیروز با انتشار ویدئویی در اینستاگرام مدعی 
شد قرار است در اللیگا بازی کند. زالتان در این ویدئو گفت: »سالم اسپانیا، حدس 
بزن قرار است چه اتفاقی رخ دهد؟ من می خواهم به اللیگا باز گردم.« نشریه اسپورت 
مدعی شد تقریبا امکان انتقال زالتان به بارسلونا وجود ندارد، اما ممکن است رئال 
مادرید برای یک مقطع کوتاه این ستاره باتجربه و سوئدی را به خدمت بگیرد و شاید 

هم مقصد زالتان دیگر تیم های اللیگایی باشد.

طارمی دیدار با عراق را از دست داد؟
ورزش: آبوال پرتغال نوشت: مهدی طارمی به دلیل مصدومیت نیاز به سه هفته دوری 
از فوتبال دارد و به همین خاطر او دیدار حساس ایران و عراق را از دست خواهد داد.

به نقل از آبوال، تیم ملی فوتبال ایران باید پنجشــنبه 2۳ آبــان ۱۳۹۸ در دیداری 
حســاس در انتخابی جام جهانی برابر عــراق قرار گیرد. مهــدی طارمی که دچار 
مصدومیت از ناحیه آرنج پای خود شده است، به ســه هفته استراحت مطلق نیاز 
دارد و به همین خاطر او نمی تواند در بازی این ماه تیم ملی فوتبال ایران برابر عراق 

حاضر باشد.

طالیی: برای کاری فراتر از کشتی به بجنورد آمده ایم
ورزش: مدیر فنی تیم کشتی اترک خراسان شمالی تأکید می کند: هدفش از قبول پیشنهاد این 
باشگاه، بیشتر زنده کردن کشتی در این استان بوده است. محمد طالیی می گوید: »حضور در لیگ 
برتر آزاد یک کالس ویژه و یک حرکت خوب در کشتی این استان بود. در هفته اول که ما با قرعه 
استراحت مواجه بودیم و پس از آن در هفته دوم دور تشک صندلی چیده بودند و آن قدر استقبال 
خوب بود که تا لب تشک هم تماشاگر نشسته بود. مردم در بجنورد عالقه زیادی به کشتی دارند. 
هرچند در ابتدا بیشتر هدفمان زنده کردن کشتی در این استان بود، اما حاال به راهیابی به مرحله 

ضربدری و کسب سکو هم فکر می کنیم، قول داده ایم که به فکر نتیجه هم باشیم«.

عبدی سه هفته دور از میادین
ورزش: دکتر علیرضا حقیقت پزشــک تیم، در گفت  و گو با ســایت رســمی باشگاه 
پرســپولیس در خصوص آخرین وضعیت مهــدی عبدی بازیکن مصــدوم این تیم 
اظهار کرد: ما بالفاصله پس از مصدومیت ایــن بازیکن، معاینات اولیه را انجام دادیم و 
بررسی های الزم انجام شد. وی تصریح کرد: عکس برداری و آزمایش های گرفته شده 
حاکی از آن بود که این بازیکن دو تا سه هفته از میادین دور خواهد بود و می بایست با 
برنامه های پزشکی و اختصاصی کار خود را زیر نظر کادر پزشکی تیم آغاز کند تا دوباره 

به مرز آمادگی برسد.

فرانس فوتبال: کریســتیانو رونالــدو در مصاحبه ای که 
به تازگی با نشــریه فرانس فوتبال انجام داده است در مورد 
مســائل مختلفی از جمله رقابت دیرینه اش با لیونل مسی 
و دلیل موفقیت و طوالنی بودن روزهای اوجش در فوتبال 

صحبت کرد.

گل های زیاد در 15 دقیقه پایانی
این بدان معناست که من تا پایان ۹0 دقیقه دست از تالش 
نمی کشم و من فقط از نظر ذهنی آمادگی گلزنی ندارم بلکه 
بدن و شرایط فیزیکی ام هم این اجازه را به من می دهد که 
تا آخرین دقیقه بازی گلزنی کنــم، با این حال باید اعتراف 
کنم که خودم هم از زدن گل های زیاد در این مقطع از بازی 
تعجب می کنم، البته به  طور کلی من در نیمه دوم بازی ها 

بیشتر از نیمه اول گل می زنم.

رقابت با لیونل مسی
خیلی از مــردم می گویند که من و 
مســی به یکدیگر برای بهتر شدن 
انگیــزه می دهیم. رقابــت ما در 
زمانی که من در اســپانیا بودم به 
بهتر شدن ما کمک فراوانی کرد 

و در این باره هیچ شــکی نیســت. 
در رئال مادرید من حضور او را بیشتر 

احساس می کردم، بیشتر از زمانی که در 
منچســتر یونایتد بودم. از یک مقطع به 

بعد من و مسی یک رقابت سالم داشتیم 
و هر یک از ما بــه نماد تیم های 

باشگاهی مان تبدیل شدیم. 
فکر می کنم که او به تازگی 
گفته دلش برای رقابت با 
من تنگ شــده است، با 
این حال من برای حفظ 
کردن انگیزه ام به رقابت 
با دیگران وابسته نیستم. 
من همیشه می خواهم که 
در باالترین ســطح بازی 

کنم.

ترجیح دادن بازی های بزرگ
اگر دست خودم بود، تنها در بازی های مهم بازی می کردم، 
در بازی هــای مهم تیم ملــی و لیگ قهرمانــان چون این 
نــوع بازی ها به من انگیــزه می دهند و در آن ها همیشــه 
پای چیزهای مهمی در میان اســت، بازی هایی که خیلی 
سخت هستند و فشار در آن ها باالست، با این حال شما باید 
حرفه ای باشــید و هر روز آمادگی ایفای نقش یک نماینده 
خوب برای خانواده و باشگاهی را که به شما حقوق می دهد 

داشته باشید.

تعریف و تمجیدها و بهترین گل
همیشه شــنیدن حرف های مردمی که از شما تعریف و 
تمجید می کنند خوشــایند است، شــنیدن اینکه آن ها 
می گویند رونالدو بازیکن فوق العاده ای اســت. امروز من 
به چیزهایی که آن ها می گوینــد گوش می دهم اما 
وقتی که دوران بازیگری ام به پایان برســد دیگر 
برایم مهم نیست چون رابطه ام با همه چیز قطع 

می شود.
بهترین گلی هم که به ثمر رســاندم گل قیچی 
برگردان در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فصل 

۱۸ــ20۱7 به یوونتوس است.

راز در اوج بودن برای مدت طوالنی
راز طوالنی موفقیت شــما به  عنــوان یک بازیکن 
باهوش بودن اســت. اســتعداد مهم است و 
در واقع اول از همه شــما باید بازیکن 
بااســتعدادی باشــید وگرنه 
چیزهای زیادی به دســت 
نخواهیــد آورد، بــا این 
حال استعداد هم بدون 
تــالش و پشــتکار 
بی فایــده اســت. 
من بدون داشــتن 
فرهنگ سختکوشی 
هرگز به جایگاهی 
دارم  اآلن  کــه 

نمی رسیدم.

رادیو اولشتین: سید محمد موســوی، سومین بازیکن ایرانی 
تاریخ لیگ والیبال لهستان در نخستین بازی خود در پالس لیگا به 
پیروزی رسید و مدافع وسط ملی پوش  ایرانی ۱4 امتیاز برای تیم 
»ایندیکپول اولشتین« کسب کرد. گفت  وگوی موسوی را با رادیو 

اولشتین می خوانید:

  چگونه بازیکنی که می توانست یک جای ثابت در یک 
تیم قدرتمند اروپایی داشته باشد، حاال در لیگ متوسطی 

مثل لهستان بازی می کند؟
من پیش از این پیشنهادهای زیادی از تیم های خوب اروپایی از 
جمله ایتالیا داشتم ولی هر بار آن ها را رد می کردم. شاید آن ها به 
این نتیجه رسیدند که من دیگر قصد بازی خارج از ایران را ندارم. 
من فکر نمی کنم که در یک تیم ضعیف بازی می کنم. ایندیکپول، 
ظرفیت باالیی دارد، ما مربی خوبی داریم و شاید من هم در آینده در 
تیم بهتری بازی کنم. البته ترجیح می دهم با تیم اولشتین به یک 
عنوان برسم چون به عقیده من این تیم، یکی از سه  تیم برتر لیگ 
لهستان است و ما همه تالش خود را به کار می گیریم تا در بین سه  

تیم برتر با کار خود پایان دهیم.

  هفت سال پیش که ایران برای شرکت در جام واگنر 
به کشور لهستان دعوت شد، تیمی بود که به دنبال نام 
و جایگاهی در بین بزرگان والیبال جهان بود اما حاال با 
پیمودن یک مسیر خارق العاده در بین تیم های برتر 
جهان است. این اتفاق چطور برای تیم ملی والیبال افتاد؟

خولیو والسکو به ما نشــان داد که می توانیم یکی از تیم های 
برتر جهان باشیم. فدراسیون والیبال ایران با سال ها تمرکز روی 

تیم های نوجوانان و جوانان نشان داده بود که چنین ظرفیتی 
در ایران وجود دارد. ما استعدادها و مربیان 

شناخته شــده زیادی داریم. اگرچه 
ما پس از والسکو، نتایج خوبی در 
سطح جهان گرفتیم ولی همه در 
ایران معتقدند که این نتایج به 
خاطر والسکو بوده و او بهترین 
مربی تیم ملی ایــران بوده 
است. والسکو نه تنها یک 
مربی بلکه یک روان شناس 
و باالتر از همه دوســتی 
خوب برای بازیکنان بود. 

پیشرفت تیم ایران بی گمان به خاطر والسکو بوده است.

  میالد عبادی پور، نخستین ایرانی پالس لیگا بود. پس از 
اختالفات و درگیری هایی که بین دو تیم ایران و لهستان به 
وجود آمد برای بسیاری از هواداران لهستانی جالب بود که 

او چگونه در لهستان بازی می کند؟
ما مشکلی با بازیکنان تیم ملی لهستان به جز یک بازیکن نداریم. 
جدال و جر و بحث همیشه در زمین وجود دارد ولی ما در مجموع، 

روابط خوبی با بازیکنان تیم ملی لهستان داریم.

  پس از اینکه وارد لهستان شدی، گفتی که با تمام قدرت 
در خدمت تیم هستی و می خواهی به یک ستاره تبدیل 
شوی. پس از شرکت در یک بازی و قرار گرفتن در شرایط 
لیگ، آیا هنوز هم معتقدی که می توانی یک ستاره باشی؟

البته. همان طور که گفتم دوست دارم یک ستاره باشم ولی اولویت 
من نتایج تیم است. من این کار را برای خودم انجام می دهم چون 
وقتی تیمم برنده می شود و روز خوبی 
را پشت سر می گذارم، خوشحال 
وارد خانه می شوم ولی زمانی که 
خوب تمرین نکرده ام و یا بد بازی 
کرده ام، خیلی ناراحت می شوم 
و حتی نمی توانم غذا بخورم یا 
تلویزیون ببینم. این خصوصیت 
اخالقی من است و برای همین 
است که همیشه تمام تالشم را 

برای موفقیت به کار می گیرم.

اگر می توانستم فقط در لیگ قهرمانان بازی می کردم!

رونالدو: استعداد بدون سختکوشی بی ارزش است
مصاحبه ملی پوش والیبال پس از کسب نخستین برد در لیگ لهستان

موسوی: می خواهم یک ستاره باشم
ضد  حمله

حضور بازیکن برزیلی در فوالد منتفی شد
ورزش: مهاجم برزیلی نتوانست رضایت باشگاه فوالد را جلب کند. به نقل از 
سایت باشگاه فوالد خوزستان، اواندرو پائولیستا دوناسیمنتو که جهت ارزیابی و 
عقد قرارداد برای حضور در تیم فوتبال فوالد خوزستان راهی اهواز شده بود، در 
تمرینات این تیم شرکت کرد اما  نتوانست در تست های پزشکی و فنی شرایط 
مورد نیاز را کسب کند و به همین دلیل شهر اهواز را ترک کرد. براین اساس، 

این مهاجم برزیلی به کشورش بازگشت و حضورش در فوالد منتفی شد.

آزمون، نامزد بازیکن ماه لیگ برتر روسیه 
ورزش: رسانه رسمی لیگ برتر روســیه پنج نامزد کسب عنوان بهترین 
بازیکن ماه اکتبر را معرفی کرد که در میان آن ها نام سردار آزمون از تیم زنیت 
سن پترزبورگ نیز دیده می شود. نامزدهای عنوان بهترین بازیکن ماه اکتبر 
لیگ برتر روسیه به شرح زیر هستند:۱. آرتم جیوبا از تیم زنیت سن پترزبورگ 
)چهار گل زده و ســه پاس گل(،2. رومان ارمنکو از تیم روستوف ) سه گل 
زده(، ۳. سردار آزمون از تیم زنیت سن پترزبورگ )دو گل زده و سه پاس گل( 
4. اواس کانگوا از تیم آرسنال )دو گل زده(، 5. سوسالن ادژانااف، دروازه بان 
تیم روستوف )مهار سه پنالتی(. همچنین سردار آزمون، مهاجم ایرانی زنیت 
در ۳۳ بازی خود برای این تیم رکورد جدیدی ثبت کرده اســت. او در این 
بازی ها در مجموع گل ها و پاس گل هایش ۳۳ امتیاز برای تیمش کسب کرد 
که رکوردی جدید است. پیش از این هالک، مهاجم سابق تیم ملی برزیل و 
عضو باشگاه زنیت در ۳۸ بازی ۳0 امتیاز کسب کرده بود که سردار رکورد این 

مهاجم سرشناس را شکست.

شجاعیان: برای استقالل زشت است از جیب 
خودم پول عمل بدهم

ورزش: داریوش شــجاعیان هافبک تیم فوتبال استقالل دو هفته پیش و در 
جریان دیدار این تیم مقابل سایپا مصدوم و رباط پایش پاره شد. این بازیکن درباره 
مشکالت باشگاه استقالل گفت: شاید باورتان نشود. بازیکنی مثل من، فرشید 
اسماعیلی، محسن کریمی یا هرکسی که در این باشگاه باید عمل جراحی کند، 
از جیب خودش پول عملش را می دهد. شجاعیان افزود: این برای یک باشگاه و 
در کل برای فوتبال ایران خیلی زشت است. اگر اتفاقی در زمین برای یک بازیکن 
بیفتد، خدایی ناکرده مثل پادوانی، باید برود و در خانه بنشیند. بازیکن نه بیمه 

است که حقوق بازنشستگی بگیرد و نه کسی را دارد که حمایتش کند.

بازگشت احمدزاده به ملوان بندرانزلی
ورزش: محمد احمد زاده سرمربی ملوان که در هفته نهم رقابت های لیگ 
دسته یک پس از باخت مقابل استقالل خوزستان استعفا کرده بود، به ملوان 
بازگشت. احمدزاده جلسه ای با پژمان نوری و مازیار زارع داشت و در نهایت با 

استعفای او مخالفت شد.

منهای فوتبال

باقری: سهراب مرادی طبق پروتکل 
پیش برود به المپیک می رسد

تسنیم: نایب رئیس فدراسیون وزنه برداری در مورد عملکرد سهراب 
مرادی در مسابقات گزینشی سوئیس اظهار کرد: »من هنوز پس از وزنه 
زدن، سهراب را ندیده ام ولی او طبق پروتکل درمانی که برایش تعریف 
شده بود، پیش رفت و اگر طبق همین پروتکل پیش برود، نگرانی از بابت 

نرسیدن او به المپیک نخواهیم داشت.
داوود باقری ادامه داد: به هرحال گاهی ورزشکار اعتماد زیادی به بدنش 
دارد درحالی که بدنش او را خوب و آن طوری کــه انتظار می رود، یاری 
نمی کند، اما اگر سهراب مرادی طبق پروتکل درمانی حرکت کند، او را 
به المپیک خواهیم رساند. وضعیت سهراب مرادی هفته به هفته بررسی 
می شود و باید شرایط او را سنجید. بی گمان تا یک ماه آینده وضعیتش 

بهتر هم خواهد شد.

بانوان والیبالیست 
حریفان انتخابی المپیک را شناختند

سایت فدراسیون والیبال: گروه بندی رقابت های انتخابی المپیک بانوان 
آسیا مشخص شد و تیم ملی والیبال بانوان ایران در گروه دوم این مسابقات 
با تیم های کره جنوبی، قزاقستان و اندونزی رقابت خواهد کرد. در گروه 
اول نیز با انصراف هندی ها از این رقابت ها، سه تیم تایلند، چین تایپه و 

استرالیا حضور دارند.
گروه یک: تایلند، چین تایپه و استرالیا

گروه دو: کره جنوبی، قزاقستان، ایران و اندونزی
این مسابقات به میزبانی تایلند و در تاریخ ۱7 تا 22 دی امسال برگزار 

خواهد شد.

طهماسبی: چینی ها درس خوبی
از ایران گرفتند

ورزش: راضیه طهماسبی سرمربی تیم ملی ساندای بانوان کشورمان در 
خصوص عملکرد بانوان سانداکار ایران در پانزدهمین دوره مسابقات جهانی 
ووشو اظهارکرد: »در دوره گذشته مسابقات جهانی روسیه با وجود قهرمانی 
تیم کشورمان در بخش ساندای، ما در یک وزن مردان مغلوب چینی ها 
شدیم، اما این بار در خاک چین، دو ورزشکار ما به خوبی حال چینی ها را 
جا آوردند«. سرمربی تیم ساندا بانوان خاطرنشان کرد: »در این شرایط یک 
طرفه نیز به ما اجازه تشویق نمی دادند و مدام تأکید می کردند که سکوت 
کنیم و نماینده کشورمان را تشویق نکنیم. چینی ها از قبل مسابقه جو 
روانی را شروع کرده بودند، اما با پیروزی خورشیدی دیگر حرفی برای گفتن 

نداشتند و درس خوبی از قدرت ساندای ایران گرفتند«.
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 آگهی تغییرات شرکت بام بران توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 38704 و شناسه ملی 10380543408 
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,03,29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - روزنامه کثیراالنتشار 
ق��دس جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین ش��د. - آقای عبدالعلی فیروز بخت جنیدآباد به ش��ماره مل��ی 0871379260 به عنوان 
ب��ازرس اصل��ی ، خانم عطیه نادری به ش��ماره مل��ی 0931580341 به عنوان بازرس عل��ی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب 
گردیدند. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهنام بهرمن به شماره ملی 0943281784 آقای سجاد بهرمن 

به شماره ملی0925800902 آقای سید ابراهیم حسینی به شماره ملی 1061634620 برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )642678(
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آگهی تغییرات شرکت ژرف اندیشان فاخر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 41164 و شناسه ملی 10380570164
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,10,18 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : موضوع ش��رکت به نحو ذیل تغییر 
یافت و ماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصالح گردید: کنترل کیفیت محصوالت،فعالیت و ارائه خدمات آزمایشگاهی ، ارائه 
خدمات مش��اوره و انجام خدمات مربوط به پیاده س��ازی سیس��تم های مدیریت کیفیت وبهبود کیفیت ، بروز نگه داشت تکنولوژی 
موج��ود و تهیه نقش��ه ه��ای اجرایی و راه اندازی آزمایش��گاه های کنترل کیفیت، رفع مش��کالت فنی واحده��ای تولیدی و صنعتی 
بطور عام اعم از دولتی ویا غیر دولتی، بازرس��ی و نمونه برداری از کلیه کاالهای مجاز،کنترل کیفیت خدمات بازرس��ی کمی و کیفی               

محموله های مواد نفتی پس از اخذ مجوزهای الزم ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )642680(
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 آگهی تغییرات شرکت سپهر فدک کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 40826 و شناسه ملی 10380566735 
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,07,13 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : شرکت فدک قدر تکسا به شماره ثبت 42446 با نمایندگی 
آق��ای حس��ین نکاحی به کد ملی 0939668815 به س��مت رئیس هیئت مدیره ش��رکت فدک کوثر طوس به ش��ماره ثبت ب��ا نمایندگی آقای کاظم 
همایونی حصار به کد ملی 0943728215 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره ش��رکت سپهر معدن فدک به شماره ثبت47417 با نمایندگی آقای 
علی رضا ده باش��یان به کد ملی 1060555131 به س��مت عضو هیئت مدیره آقای محمد حسن عبدالهی شهری به کد ملی 0919374530 به سمت 
مدیر عامل ) خارج از اعضای هیئت مدیره ( برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند. کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک ، 
س��فته ، بروات ، قراردادها و عقوداس��المی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و متغیر مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )642681(
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آگهی تغییرات شرکت آبادگران دیار 
آریایی پارسیان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 53318 و شناسه ملی 

14004646269
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی 
 1397,10,23 م��ورخ  الع��اده  ف��وق 
تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - تعداد 
اعض��ای هیئ��ت مدی��ره از 5 نف��ر ب��ه 
3نف��ر کاهش یافت وم��اده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )642686(
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 آگهی تغییرات شرکت سپهر فدک کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 40826 و شناسه ملی 10380566735 
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,07,13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسین 
نکاحی به ش��ماره ملی 0939668815 به نمایندگی از شرکت فدک قدر تکسا به شماره ثبت 42446 آقای کاظم همایونی 
حصار به ش��ماره ملی 0943728215 به نمایندگی از ش��رکت فدک کوثر طوس به شماره ثبت 23845 آقای علی رضا ده 
باش��یان به ش��ماره ملی 1060555131 به نمایندگی از ش��رکت سپهر معدن فدک به ش��ماره ثبت 47417 به سمت اعضا 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )642690(
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آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات 
کاغذسازی نگین خراسان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 34322 و شناسه 

ملی 10380495332
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره 
مورخ 1398,05,20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د : آقای عزیزا     هلل اکبری شماره ملی 
0651531561 ب��ه عن��وان مدی��ر عامل 
)خارج از اعضای هیئت مدیره (تا تاریخ 

1399,04,21انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )642693(
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آگهی تغییرات شرکت سپهر الستیک سناباد 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 681 و 

شناسه ملی 14005968492
عموم��ی                            مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه   
فوق العاده م��ورخ 1398,07,23 تصمیمات ذیل 
اتخ��اذ ش��د : مح��ل ش��رکت ب��ه آدرس جدید: 
اس��تان خراس��ان رضوی ، شهرس��تان چناران ، 
بخش مرکزی ، دهستان چناران ، روستا شهرک 
صنعت��ی چناران، محله ش��هرک صنعت��ی چناران 
، ف��از 2 ، خیابان صنعت ، خیاب��ان صنعت 24,1 ، 
پ��الک 0 ، قطع��ه 1087 ، طبقه همکف کد پس��تی 
9361143502 تغییر یافت و ماده 4 اساس��نامه 

به شرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران 

)642695(
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تاسیس موسسه غیر تجاری مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی
 درتاریخ 1398,07,28 به شماره ثبت 6630 به شناسه ملی 14008705764

  ثب��ت و امض��ا ذی��ل دفاترتکمی��ل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اط��الع عموم آگهی میگردد. موضوع : باس��تناد نامه ش��ماره 
984,1572,م,ک مورخ 98,4,4 مرکز وکالء ، کارشناس��ان رس��می و مش��اوران خان��واده قوه قضائیه به منظور نظارت و س��ازماندهی وکال و 
کارشناس��ان قوه قضاییه در اس��تان ها و اجرای خط و مش��ی و اعمال تصمیمات مرکز در امور کاراموزان و دارندگان پروانه های وکالت و 
کارشناس��ی و انجام خدمات رفاهی و اجتماعی و ارتباط و تعامل با دادگس��تری ها و ادارات در س��طح استان ها و خدمت رسانی منسجم به 
مردم، دفاتر اس��تانی وکال و کارشناس��ان با اختیارات و تکالیفی که درمواد اتی بیان میشود تشکیل میگردد.درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : اس��تان خراس��ان رضوی ، شهرس��تان مش��هد ، بخش مرکزی ، شهر مش��هد، محله ملک آباد ، خیابان قدس ، خیابان 
قدس11]شهیدحسن علیان15[ ، پالک 54 ، طبقه همکف کدپستی 9185774869 اولین مدیران : آقای سید علیرضا صدیق الذاکرینی به 
شماره ملی 0061558249 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای سید جواد رسولی به شماره ملی 0901617997 به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 3 س��ال آقای محمد اس��ماعیل ذاکری به شماره ملی 0934869103 به سمت عضو هیئت مدیره - مسئول امورمالی 
به مدت 3 س��ال آقای حمیدرضا جعفری به ش��ماره ملی 0939499525 به س��مت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 س��ال 
آقای امیر هوش��نگ انصاری به ش��ماره ملی 0939715295 به س��مت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای مجید محمدپناه به شماره 
ملی 0942308042 به س��مت عضو هیئت مدیره به مدت 3 س��ال آقای داوود معظمی به ش��ماره ملی 1062678915 به س��مت عضو هیئت 
مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 س��ال آقای س��ید حس��ین حسینی طباطبائی به شماره ملی 3671623020 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 3 س��ال آقای حس��ین زارعی به شماره ملی 6519840998 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای علی بانوی به 
شماره ملی 0941833356 به سمت بازرس اصلی به مدت 3 سال آقای حسن پورحسینی به شماره ملی 0933871831 به سمت بازرس 
اصلی به مدت 3 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد تعهد اور با امضاء ثابت ریاست هیئت مدیره اقای امیر هوشنگ انصاری و 
یکی از اقایان محمد اسماعیل ذاکری )مسئول امور مالی ( و یا سید حسین حسینی طباطبائی )نایب رئیس (به همراه مهر موسسه معتبر 
خواهد بود اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیراالنتشار قدس به عنوان روزنامه اصلی برای درج تصمیمات و آگهی های 

موسسه تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )642569( /ع
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 آگهی تغییرات شرکت حافظ ثامن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 15526 و شناسه ملی 10380311545 
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,07,18 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای حسن موحدیان به ش��ماره ملی5228142721 رئیس 
هیئت مدیره و آقای محمد رضا ش��یبانی زاوه به ش��ماره ملی0702847526 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محمدامین حس��ن زاده به 
شماره ملی0701225521 بعنوان منشی هیئت مدیره-آقای ابراهیم عصار سالخورده به شماره ملی0939482207 به نمایندگی ازشرکت تعاونی 
مس��کن ناحیه انتظامی خراس��ان شماره4 آقای هادی حسین زاده به شماره ملی0932022863 )خارج از اعضا (به سمت مدیرعامل انتخاب گردید 
وآقایان سیدمهدی حیدرزاده به شماره ملی 0937628417 علی اکبر تفقدی به شماره ملی0938501798 و سید علیرضا حسینی به شماره ملی 
0932856128 به عنوان عضو عادی هیئت مدیره می باش��ند .وکلیه اوراق واس��ناد بهادار وتعهد آور وچکهای ش��رکت با امضاء ثابت مدیر عامل 
آقای هادی حس��ین زاده وامضاء رئیس هیئت مدیره آقای حس��ن موحدیان ویا امضاء آقای محمد رضا ش��یبانی زاوه نایب رئیس هیئت مدیره و 

مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )642579(
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حمیدرضا عرب: تقابل روز جمعه اســتقالل و تراکتورسازی 
مهم ترین بازی هفته هشــتم لیگ نوزدهم است. دیداری که 
از لحاظ امتیازی برای هر دو تیم بســیار حائز اهمیت خواهد 
بود. چنانچه تراکتور برنده این بازی لقب بگیرد، حتی شــانس 
صدرنشینی را هم خواهد داشت به این دلیل که سپاهان پس 
از تساوی شبه باخت به سایپا در خانه اش در وضعیت روحی-

روانی نامناسبی قرار گرفته و باید به میهمانی جمی هایی برود 
که به واقع دربازی مقابل استقالل الیق باختن نبودند. ازتقابل 
استقالل-تراکتورســازی و ســپاهان-پارس جم بدون شک 
شهرخودرو بیشــترین بهره را خواهد بود. شاید هم سرخ ها اما 
بعید نیست که اســتقالل هم دراین میان سود قابل توجهی از 
رویارویی با تراکتورســازی ببرد. تیمی که در بازی با استقالل 
اشــکان دژاگه را دراختیار ندارد واز طرفی باید به قانون اطالق 
۱0 درصد از فضای ورزشــگاه به تیم میهمان نیز تبعیت کند. 
تراکتوری ها درشرایطی مقابل استقالل می ایستند که مصطفی 
دنیزلی شاید روی تجربه یکی ازبهترین مردانش برای این بازی 
حساب ویژه ای کرده بود، اما دژاگه پس از بازی با صنعت نفت 
آبادان تمرینی با تیمش انجام نداده و در خوشبینانه ترین حالت 
ممکن می تواند از این بازیکن به عنوان یار تعویضی بهره بگیرد. 
از سویی همان طور که اشاره شد اجرای قانون تعلق ۱0 درصد 
از فضای ورزشگاه می تواند شرایط متفاوت   تری را برای میهمان 
تراکتورســازی دراین بازی پدید آورد. طبق قوانین قرارشده 
قسمت هایی از طبقه دوم ورزشگاه یادگارامام)ره( و قسمت هایی 

از ضلع شرقی دراختیار هواداران استقالل قرار بگیرد که روشن 
نیست با توجه به فضایی که در ورزشگاه های تبریز حاکم است 
آیا اساساً استقاللی ها ریسک حضور در این بازی را به جان بخرند 
وبرای تشویق تیم خود راهی یادگارامام)ره( بشوند یا خیر. بدون 
شک اگر استقاللی ها به ورزشگاه بروند شرایط تا حدودی به سود 
این تیم خواهد شد و چه بسا چالش های تیم تبریزی درروزی که 

دژاگه را ندارد، بیشتر هم بشود.

استقالل در آستانه رکوردی تاریخی
تیم فوتبال استقالل تهران که یکی از معدود تیم هایی است که در 
همه ادوار لیگ برتر حضور داشته و با سه قهرمانی یکی از تیم های 
پر  افتخار این مسابقات است، در حال حاضر به لحاظ کسب امتیاز 
باالتر از همه تیم های دیگر لیگ برتری قرار دارد و این امکان را 
دارد تا نامش را به عنوان نخستین تیمی که در لیگ برتر از ۱000 
امتیاز عبور می کند ثبت کند. آبی پوشان این فرصت را دارند تا 
در صورت پیروزی در تبریز مقابل تراکتور جمع امتیازاتشان را 
به ۱00۱ رسانده و نامشان را به عنوان نخستین تیم لیگ برتری 
که در تاریخ این رقابت ها موفق به عبور از مرز ۱000 امتیاز شده 
را ثبت نماید. نزدیک ترین تیم به استقالل، پرسپولیس است 
که مجموع امتیازات آن ها در همه ادوار لیگ برتر به عدد ۹4۳ 
می رسد و این تیم تنها در صورتی که تا پایان فصل بتواند مجموع 
امتیازاتش را به عدد 72 برســاند، در این فصل می تواند به مرز 

۱000 امتیاز برسد.
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آگهی مناقصه 
مناقصه گذار: صنایع شهید کاوه

 مناقصه ش��ماره 98064 -  خدمات پولیش��کاری قطعات فلزی در محل کارفرما ) مواد اولیه و تجهیزات الزم با کارفرما می باش��د ( مطابق با اسناد 
مناقصه 

مناقصه شماره 98065 -  خدمات پرداخت کاری قطعات چوبی در محل کارفرما ) مواد اولیه و تجهیزات الزم با کارفرما می باشد (  مطابق با اسناد 
مناقصه 

هزینه خرید اسناد مناقصه: 500.000 ریال واریز به حساب شماره IR100150000000024801530128  بانک سپه به نام صنایع شهید کاوه 
) اس��ناد مناقصه در قبال رس��ید واریز وجه برای هر ش��ماره مناقصه ، معرفی نامه معتبر و تصویر کد اقتصادی ش��رکت / کد ملی کارگاه تحویل 

می گردد (
محل تحویل اسناد مناقصه : مشهد - سیدی - کیلومتر ۲ جاده خلج - صنایع شهید کاوه خراسان -  معاونت بازرگانی- مدیریت خرید.

 مهلت تحویل اسناد مناقصه : طی یک هفته از انتشار آگهی 
اوقات تحویل اسناد مناقصه : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ و ۱۳ الی ۱۵ 

تضمین شرکت در مناقصه : معادل 5 درصد قیمت پیشنهادی به صورت ضمانت نامه بانکی ، چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی .
 محل دریافت پیشنهادها:  مشهد- سیدی -کیلومتر ۲ جاده خلج - صنایع شهید کاوه - صندوق مناقصات - مدیریت بازرسی

 آخرین تاریخ دریافت پیشنهاد ها:  8/22/ 98 
بازگشایی پاکت ها: 98/8/25 

داشتن گواهینامه سمتا معتبر و یا تعهد به ارائه آن طی دو ماه از تاریخ ابالغ برنده شدن الزامی است.
 مناقصه گزار در رد یا قبول تمام و یا هر یک از پیشنهادها مختار است و هزینه آگهی به عهده برنده/ برندگان مناقصه می باشد.

 جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن های 33852002-051 تماس حاصل فرمایید. م الف 5889

 آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی 
آفرینه طوس شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 8241 و شناسه ملی 10380240119
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
م��ورخ 1398,04,31 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 
- صورته��ای مالی منتهی ب��ه 1397,12,29 مورد 
تصوی��ب قرار گرفت. - موسس��ه حسابرس��ی و 
خدم��ات مدیریت ارکان سیس��تم شناس��ه ملی 
14005510862 به س��مت بازرس اصلی و آقای 
محمدرضا غفوریان به شماره ملی 0938667051 
به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک س��ال 
انتخ��اب گردیدند. - روزنام��ه قدس جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)642696(
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آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ساز 
آب شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

8049 و شناسه ملی 10380238335
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 
 : ش��د  اتخ��اذ  ذی��ل  تصمیم��ات   1397,12,01
1-آقای حسین مس��افری ضیاءالدینی با کدملی 
0942330791 ب��ه س��مت مدیرعام��ل ت��ا پایان 
دوره تص��دی اعض��ای هیئ��ت مدی��ره ش��رکت 
)1399,07,04(انتخ��اب گردیدند و کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضاء 
دونفراز اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت 
معتب��ر و اوراق ع��ادی ب��ا امض��اء مدیرعامل به 

همراه مهرشرکت معتبرخواهدبود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)642697(
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آگهی تغییرات شرکت بام بران توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 38704 و شناسه ملی 10380543408
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,03,29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردیدن��د: 1� آق��ای بهنام بهرمن به ش��ماره ملی 0943281784 به س��مت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 2� آقای س��ید ابراهیم 
حسینی به شماره ملی 1061634620 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3� آقای سجاد بهرمن به شماره ملی 0925800902 به سمت 
عضو هیئت مدیره برای مدت دوس��ال انتخاب ش��دند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 

قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )642704(
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 آگهی تغییرات شرکت بتون شرق شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 3190 و شناسه 

ملی 10380190909
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 
1398,06,02 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : کلیه 
چکه��ا و ب��روات و اس��ناد و س��فته ه��ا و اوراق 
به��ادار و تعهد آور رس��می و بانک��ی الزام آور 
ش��رکت با امضای مش��ترک مدیر عامل و رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد 
بود . ضمنا کلیه امور و امضا قراردادها و نقشه 
های مربوط به س��ازمان نظام مهندسی ساختمان 
و مس��کن با امض��ا منفرد مدیر عام��ل به همراه 

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

)642705(
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آگهی تغییرات شرکت کامل کود خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19047 و شناسه ملی 10380345863 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,12,14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای حسین یزدانی به شماره ملی 1050536592 
به س�مت رئیس هیئت مدیره 2-خانم معصومه عابد پور به شماره ملی 0702895830 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 3 -خانم 
نجمه یزدانی به ش��ماره ملی 0690883315 به س��مت عضو هیئ��ت مدیره 4-آقای علی یزدانی به ش��ماره ملی 5749739546 به 
س��مت مدیر عامل ش��رکت برای باقیمانده مدت تصدی1398,07,11 تعیین گردیدند کلیه اس��ناد و اوراق تعهد آور ش��رکت با امضاء 

منفرد مدیر عامل آقای علی یزدانی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )642554(
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آگهی تغییرات شرکت خدمات پشتیبانی 
هتلداران پاژ شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 39144 و شناسه ملی 10380548115

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1397,10,25 و نامه شماره 972,128,19203 
فرهنگ��ی  می��راث  کل  1397,11,11اداره  م��ورخ 
صنای��ع دس��تی و گردش��گری خراس��ان رضوی 
تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : - محل ش��رکت به 
آدرس مش��هد خیابان آیت اله شیرازی خیابان 
آی��ت ال��ه بهجت پ��الک طبقه همکف کدپس��تی 
9143613414 تغیی��ر یافت و م��اده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)642559(
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 آگهی تغییرات شرکت ویال شهر سر باغان مشهد شرکت تعاونی به شماره ثبت 57488 و شناسه ملی 14005663602
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,11,03 و نامه شماره 1998 مورخ 1398,01,17 اداره 
تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرس��تان مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - محمدرضا رش��یدی به کدملی 0701608821و 
محم��د حس��ین پرنده به کدمل��ی 5639676116 به عنوان بازرس اصل��ی و معصومه غالمرضا پور ب��ه کدملی 993982161 
به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یکس��ال مالی انتخاب گردیدند . - ترازنامه س��الهای 1395و1396 ش��رکت مورد 

تصویب قرار گرفت . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )642561(
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آگهی تغییرات شرکت خدمات پشتیبانی هتلداران پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 39144 و شناسه ملی 10380548115
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,10,25 و نامه ش��ماره 972,128,19203 مورخ 1397,11,11اداره کل میراث فرهنگی صنایع دس��تی و گردش��گری 
خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسین میر محمد صادقی به کد ملی 0049476076 به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید باقر غفوریان حیدری 
به کد ملی 0939293501 به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسن میر محمد صادقی به کد ملی 0052281671 به سمت عضو هیئت مدیره آقای 
محسن میر محمد صادقی به کد ملی 0054184142 به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید محمد میر یزدی به کد ملی 0942173627 به سمت عضو هیئت مدیره 
آقای احمد عبداللطیف حس��ن علی الصراف به کد فراگیر 94611290 به س��مت عضو هیئت مدیره آقای عبداللطیف حس��ن علی الصراف به کد فراگیر 72560592 
به س��مت رئیس هیئت مدیره برای مدت دوس��ال انتخاب گردیدند . کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک، س��فته ، بروات ،قراردادها و 
عقوداس��المی با امضاء دوامضاء از س��ه امضای آقایان س��ید محمد میریزدی وعبداللطیف حس��ن علی الصراف و س��ید باقر غفوریان حیدری همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )642564(
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 تغییرات شرکت خدمات پشتیبانی هتلداران پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 39144 و شناسه ملی 10380548115
 آگهی به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,10,25 و نامه ش��ماره 972,128,19203 مورخ 1397,11,11اداره کل میراث فرهنگی 
صنایع دس��تی و گردش��گری خراس��ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمد عبداللطیف حسن علی 
الصراف به کد فراگیر 94611290 آقای حس��ین میرمحمد صادقی به کد ملی 0049476076 آقای عبداللطیف حس��ن علی الصراف به کد فراگیر 72560592 آقای 
حس��ن میرمحمد صادقی به کد ملی 0052281671 آقای س��یدمحمد میریزدی به کد ملی 0942173627 آقای محس��ن میرمحمد صادقی به کد ملی 0054184142 
اقای س��یدباقر غفوریان حیدری به کد ملی 0939293501 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوس��ال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتش��ار 
قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - آقای ابوالقاسم ارجمند به شماره ملی 0939505894 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدباقر کیوان جعفری 

به شماره ملی 0870254111 به عنوان بازرس علی البدل ، برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )642567(
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 آگهی تغییرات شرکت ویال شهر سر باغان مشهد شرکت تعاونی                                        
به شماره ثبت 57488 و شناسه ملی 14005663602

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ف��وق العاده م��ورخ 1397,11,03 و نامه 
ش��ماره 1994 م��ورخ 1398,01,17 اداره تع��اون کار و رفاه اجتماعی شهرس��تان 
مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - مواردی به شرح ذیل به موضوع شرکت 
الح��اق گردید: الف- خدمات رفاهی- عمرانی -کش��اورزی- ب: گردش��گری - 
اقامت��ی - فرهنگ��ی ج: آموزش��ی پس از اخ��ذ مجوزه��ای الزم و ثبت موضوع 
فعالی��ت مذکور به منزله اخذ و صدورپروانه فعالیت نمی باش��د. بند ب ماده 

35 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصالح گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری مشهد )642571(

/ع
98
09
66
3

صبر سرمربی نیز مانند هواداران سر آمد

کالدرون،  جونیور را اخراج کرد؟
تراکتور در غیاب دژاگه مجبور به تبعیت از قانون10درصد شد

 استقالل در آستانه امتیاز هزارم !
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فرهنگ و هنر

 عکس و مکث  

دریغا قیصر
12 ســال گذشت. 12 سال با داغی همچنان تازه و داغ و انگار سرخاموشی 
نــدارد این داغ، آن قدر که هر وقت شــعرخوانی قیصر را گوش می کنم که 
می خواند: ای روزهای خوب که درراهید/ ای جاده های گمشــده در مه/ ای 
روزهای ســخت ادامه/ از پشــت لحظه ها به درآیید... نفسم تنگ می شود. 
احســاس می کنم  برای دقایقی دیگر قلبم نمی زند و همین االن است که 
بمیرم. بغض می کنم و دلم می خواهد بگریم، درست مثل همان روزی که تا 
خبر رفتنش را شنیدم، باران شدم. انگار یکی از اعضای خانواده ام را از دست 
داده بودم. همان جا نوشتم. ناگهان چشم هاش بسته بود/ شعر تازه ای نگفت...و 
دوست شاعرم، عباس تربن که زنگ زد تا به یادش و برای هفته نامه دوچرخه 
چیزی بنویســم، همچنان باران بودم. آن ســال هایی که با بیماری دست و 
پنجه نرم می کرد، دلم نیامد زنگی بزنم و احوالی از او بپرسم. فکر می کردم 
سرش شــلوغ است و نباید مزاحمش بشویم و آن روز، بعد از خبر رفتنش، 
گفتم کاش زنگ می زدم و سرشــاری آن صدا را دوباره می شنیدم اما دیگر 
چه فایده که قیصر رفته بود و ما مانده بودیم تا رفتنش را بگرییم. شخصیت 
قیصر آن قدر بزرگ بود  و مهربان که نمی گذارد یادش از ذهن و قلبت بیرون 
برود. این را تنها منی که چند باری او را دیده ام و از دیدارش به وجد آمده ام 
نمی گویم بلکه خیلی ها و شــاید همه آن هایی که با او نشست و برخاست 
داشــته اند به این نکته اذعان دارند. در دهه 70 برای نخستین بار دو شعر از 
من به فاصله ای اندک در سروش نوجوان که ماهنامه ای به شدت حرفه ای در 
حوزه ادبیات کودک و نوجوان بود و توانست مسیر درست نوشتن و سرودن 
را به خیلی ها نشان بدهد و یکی دیگر از ماهنامه های نوجوانان که آن ماهنامه 
هم ماهنامه خوبی بود، چاپ شد. همان جا به این نتیجه رسیدم که سروش 
نوجوان  از همه نشریات نوجوان حرفه ای تر عمل می کند حتی درباره من که 
شاعری حرفه ای نبودم. ماهنامه ای که دوست ندارم نامش را بیاورم شعرم را 
در یکی از صفحات آخر مجله چاپ کرده بود اما سروش نوجوان با اینکه دو 
بخش شــعر حرفه ای و شــعر نوجوانان و افراد تازه کار را داشت، شعرم را در 
بخش در »ساحل سرود« که بخش حرفه ای ها بود به چاپ رساند. برای همان 
شعر به من حق التألیفی دادند و همان شعر البته در نظرخواهی پایان سال 
مجله به عنوان شعر برگزیده خوانندگان انتخاب شد و در جشنواره مطبوعات 
کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم جایزه گرفت. 
همان جا متوجه شدم قیصر و تیم همراه او و از جمله بیوک ملکی، به افراد 
کاری ندارند بلکه شعرها را مورد سنجش قرار می دهند. این البته چیزی از 
مهربانی های قیصر کم نمی کرد. وقتی من و همنسالنم گذرمان به سروش 
نوجوان در تقاطع خیابان های شهید مطهری و شهید مفتح می افتاد، با رویی 
باز پذیرایمان می شــد انگار آنجا نشسته بود و منتظر که قبل از هر چیزی 
بپرسد: خب شعر تازه چی داری؟ و ما افتخار کنیم که قیصر امین پور شعرمان 
را می خواند و نظر می دهد و راهنمایی مان می کند و با مدادش کنار مصرعی 
از شعرمان چیزی می نویســد. دریغا قیصر که زود رفت تا آدم های مشتاق 
بسیاری از سایه بلند و پر بارش بی نصیب بمانند و ما بمانیم و خاطراتی از او 
که هر چه بود مهربانی و بزرگواری و انسانیت بود. گاهی با خودم فکر می کنم 
قیصر همانی بود که شعرش بود و شعرش همانی است که خودش بود، شعری 

دردمند، انسانی، راست و بی هیچ افزودنی غیر مجازی.

 فرهنگ و هنر/ خدیجه زمانیان   امروز برای 
بسیاری از شاعران و مردم ایران که دم خور شعرند 
و اندکی ذوق ادبی دارند، غم عجیبی دارد. هشتمین 
روز آبان ماه بیشــتر از هر روز دیگر پاییز، پاییزی 
است هر چند آفتاب مالیم باز هم از پنجره های خانه 
به ما سالم کند و گرمای مالیم و لذتبخشش روح 
را بنوازد اما این زیبایی ها نمی تواند از غم امروز کم 

کند . امروز بیشتر از هر روز دیگر پاییز غم دارد .  
دقیقاً 12 سال پیش در چنین روزی گوشی های 
همــراه پیامکــی را به بســیاری از شــاعران ، 
نویسندگان و دوستداران شــعر ارسال کرد که 
دو کلمه بیشتر نداشت اما سنگینی اندوهش به 
اندازه همه کوه های عالم روی شــانه ها سنگینی 
کــرد. متن پیامک همین بــود: »قیصر رفت!« و 
قطعه ســروده معروف قیصر را بیش از هر زمان، 

معنا کرد : »ناگهان چه زود دیر می شود!« 
هر ســال در چنیــن روزی از قیصر می گوییم و 
می نویسیم تا شاید بتوانیم هر چند اندک، نسبت 
به لطفی که او در حق ادبیات ایران کرده است،  
ادای دین کنیم. اگرچه هنوز خاطرات زیادی از 
قیصر در ســینه ها بر جای مانده که ثبت نشده 
است، امیدواریم روزی خاطرات همه افرادی که 
با قیصر رفاقت و مجالست داشته اند ثبت شود تا 
شــخصیت و شعر او بیش از گذشته برای نسلی 
کــه او را ندیده  اما آثار و خدماتش را می بیند و 
حس می کند، عیان شود.  در سالروز درگذشت 
دکتر قیصر امین پور به ســراغ ســعید بیابانکی 
رفتیم و از او درباره خاطراتش با قیصر و شــعر 
و شخصیت این شاعر دوست داشتنی پرسیدیم. 

   نخستین برخورد و خاطره شما با قیصر 
امین پور به چه زمانی برمی گردد؟ 

 نخســتین برخــوردم بــا قیصر ســال 1۳77 
درهشتمین کنگره شعر دفاع مقدس در اصفهان 
بود. من بــه همراه عبدالجبار کاکایی مجری این 
کنگره بودیم و کنگره در دانشگاه اصفهان برگزار 
می شد. خیلی از شاعران کشور در آن کنگره حضور 
پیدا کرده بودند و فکر کنم تنها برنامه رسمی ای 
بود که قیصر در آن حضور داشت. علت حضورش 
هم برگزاری این کنگــره در اصفهان بود و قیصر 
چون اصفهان را ندیده بود، این کنگره بهانه خوبی 
بود تا به اصفهان بیاید. البته دوستی و آشنایی او با 
آقای مجید زهتاب، وزیر ارشاد وقت و دبیر اجرایی 

این کنگره هم علت آمدن ایشان بود. 

   قیصر را چگونه دیدید و چه حس و حالی 
داشتید؟ 

خب من ایشــان را اصالً ندیــده بودم و فقط چند 
عکس از ایشــان منتشر شده بود. آن زمان هم که 
شــبکه های اجتماعی و مجازی مثل االن نبود و 
افراد بیشتر با تلفن با هم صحبت می کردند اما در 
نخستین برخورد با آن قدبلند و سیمای زیبایش،  
خیلی کیف کردم و خودم را به ایشان معرفی کردم. 

ایشان گفت شعرهای من را خوانده است. 

 چند ســاله بودید و  نظرشان در مورد 
شعرهای شما چه بود؟ 

 ســی ساله بودم و قیصر هم مثل من، تصوری 
از من نداشــت چون فقط چندین بار تلفنی با 
هم صحبــت کرده بودیم. به مــن گفت، فکر 
می کردم بزرگ تر از سنت باشی. من گفتم چرا 
چنین فکری کردید و قیصر گفت، شــعرهایم 
را خوانده و گویا از شــعرهایم چنین نتیجه ای 

گرفته بود. 

  در آن کنگره چه گذشت و قیصر چه 
حال و احوالی داشت؟ 

خب این خاطره برمی گردد به پیش از تصادف 
ایشــان و اتفاقاتــی که بــرای او رخ داد. یادم 
هســت در آن کنگره من و عبدالجبار کاکایی 
هر دو یک رباعی و دوبیتی خواندیم و از ایشان 
خواستیم پشــت تریبون بیایند. وقتی ایشان 
آمدند جمعیت حاضر در کنگره ایستاده او  را 
تشــویق می کرد. قیصر  غزل» سراپا اگر زرد و 
پژمرده ایم / ولی دل به پاییز نســپرده ایم«  را 
که بعدها توســط عبداللهی اجرا و معروف هم 
شد، نخستین بار در همین کنگره خواند. شاید 
تنها تصاویر شــعرخوانی خوب و باکیفیتی که 
از قیصــر به جا مانده اســت، مربوط به همین 
کنگره باشد چون صدا و ســیما این برنامه را 

پوشش خبری داد و آن را پخش کرد. 

 در این دیدار و مصاحبت چه حســی 
نسبت به قیصر پیدا کردید؟ 

 در همان برخورد اول احســاس کردم با یک 
شــاعر تمام کمال و تمام عیار مواجه شــده ام 
چون بخشــی از زیبایی شــعر و زیبایی شاعر، 
وصل است. نمی شود شــعر زیبا گفت و رفتار 
زیبا نداشت. من هم شعر زیبا را در قیصر دیدم 

و هم رفتار و منش زیبا را. 

  قیصر جزو شاعرانی است که هر طیف 
و ســلیقه ای توانست با شــعر او ارتباط 
برقرار کند و جزو معدود شــاعرانی بود 
که در زمان حیاتــش آثارش پرفروش و 
مورد توجه بود. چه کرد این گونه شعرش 

وارد زندگی مردم شد و مورد توجه عام و 
خاص قرار گرفت؟

بخشــی از راز توفیق قیصر امین پور شــعر او 
و بخش زیــادی مربوط به شــخصیت او بود. 
ممکن است در روزگار خودمان شاعران بهتر و 
موفق تری داشته باشیم اما همه آن ها با اثرشان 
شناخته می شوند.  بسیار اتفاق افتاده که شعر 
شــاعری مورد توجه بوده اما وقتــی مردم با 
شخصیت آن شــاعر مواجه شده اند، می بینند 
شــخصیتش با اثری که خلق کــرده تفاوت و 
اختــالف دارد. مثاًل اگر در شــعر از مهربانی 
صحبت کرده، خودش نامهربان اســت یا  اگر 
در شــعر از افتادگــی صحبت کــرده خودش 
متکبر و مغرور اســت . ایــن تضادها کنار هم 
جمع نمی شــود اما در شــخصیت قیصر این 
مســائل و تضادهــا وجود نداشــت. به جرئت 
می گویم بخش عمــده ای از توفیق او، مرهون 
شــخصیت او بود. او بســیار دانشمند، فاضل ، 
مهربان و دانا بود. روزبه روز  بر شهرت بی بدیل 
و بی نظیر او افزوده می شــد . نظیر شــهرت او 
را در هیچ شــاعری نمی توان دید. این مسئله 

بســیار مهم اســت. خیلی ها تا کتابی منتشر 
می کنند یا در فیلمــی نقش آفرینی می کنند، 
خدا را بنده نیســتند اما قیصر این گونه نبود 
و برخالف همگان شــهرتش را مدیون رسانه ، 
تبلیغات و امواج سیاسی خاصی نبوده و نیست. 
شــهرت او به تدریج پس از سال ها به واسطه 
منش و دانش، شعر، کتاب ها و قلم او جمع شد 

و جمیع اتفاقات این شخصیت را شکل داد.  

  البته قیصر شــاعری اســت که آثار 
متنــوع و متکثری دارد. هــر مخاطبی 
می تواند با بخشــی از آثار او ارتباط پیدا 

کند و از خواندن آن ها لذت ببرد.
 بله اگر آثار او را ببینید متوجه می شــوید در 
بیشــتر قالب های شعری شعر سروده که همه 
آن ها هم خوب هســتند. به غیر از شعر سپید 
که اصاًل سپیدسرا نبود، در قالب های نیمایی، 
غــزل، رباعی، دوبیتی، مثنوی، چهارپاره، ترانه 
شعر سروده که همه آن ها خوب و موفق هستند 
.  ســرودن در همه قالب ها کار دشواری است 
کــه قیصر از عهده این مهــم به خوبی برآمده 

اســت. به لحاظ محتوا و مضمــون هم آثار او 
متکثر و متنوع است . آثار عاشقانه و اجتماعی، 
ارزشــی و انتقادی دارد. همه این قالب ها را در 
این موضوعات ضرب کنید به گســتردگی ای 
می رسید که موجب می شود هر آدم اهل ذوقی 
که ســر سوزن ذوقی  دارد،  سرانجام در جایی 
به قالب قیصر گیر کند. در حالی که بســیاری 
از  شــاعران این گونه نیســتند و به یک قالب 
مســلط هســتند یعنی مثاًل غزلسرا هستند و 
فقط غزل می گویند آن هم از نوع عاشقانه اش. 
در این شرایط کسی که روحیات حماسی و یا 
انقالبی داشته باشــد با این نوع و محتوا لذت 
نمی بــرد و همذات پنداری نمی کند. بخشــی 
از توفیق قیصر به خاطــر همین تنوع و تکثر 
آثارش اســت. او به لحاظ سنی هم از معدود 
شاعرانی است که در حوزه نوجوانان آثار خوبی 

هم در نثر و هم در شعر دارد.  

  قیصر با این همه موفقیت در شــعر 
چطــور به فکــر راه اندازی »ســروش 

نوجوان« افتاد؟ 
وقتی ایشــان ســروش نوجوان را با همراهی 
و همــکاری فریدون عمــوزاده و بیوک ملکی 
راه اندازی کرد شاید خودش هم فکر نمی کرد 
این همه اهل قلم و عالقه مند نوجوان در کشور 
باشــند اما قیصر با این مجله موجی در ادبیات 
نوجوان  ایجاد کرد و نسلی تربیت کرد که در 
دوره هــای بعد او هم اتفاق نیفتاد. اصاًل چیزی 
با عنوان ادبیات نوجوان برای کسی مهم نبود 
امــا برای او مهــم بود در حالی که او اســتاد 
دانشــگاه بود و می توانست خودش را غرق در 
تحقیق و ادبیات کند اما او احســاس وظیفه و 
مسئولیت کرد و وســط میدان آمد و سروش 
نوجوان را راه اندازی کــرد. من تقریباً می دانم 
چقدر مدیریت یک مجله و نشــریه در کشور 
ما کار دشواری است به ویژه برای سن نوجوان 
اما نشریه »سروش نوجوان« در آن برهه آن قدر 
اثرگــذار بود که بخــش زیادی از شــاعران، 
نویسندگان، مجریان، منتقدان و روزنامه نگاران 
زمانی تحت تأثیر این نشــریه بوده اند یعنی یا 
مخاطب و خواننده اش بودند و یا برای سروش 
مطلب و شعر فرستاده اند و نامه نگاری کرده اند 

و به نوعی ارتباط داشته اند.  
این مجموعه بزرگ را قیصر امین پور به تنهایی 
هدایت کرد. ســروش نوجوان به تنهایی یک 
دانشــگاه، رسانه و یک فرهنگســرا بود. کاری 
که خیلی ها نتوانســتند بعد قیصر انجام دهند 
امــا او با همان مجله اش بــه تنهایی انجام داد 
و بزرگــی او همین جاها معلوم می شــود. او 
خســت نداشــت هر آنچه را که می دانست به 
بقیه منتقل می کرد . کســی که چیزی بداند و 
به دیگران منتقل نکند، ناشی از خست اوست  
اما خوشــبختانه او دانش و ذوقش را در سطح 

کشور منتشر کرد.  
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 مهر  تهیه کننده سریال »خواب زده« با اشــاره به آماده بودن توزیع این سریال، 
از فضای داستانی این مجموعه گفت و اینکه خواب، شیطان و انسان موضوعاتی 
هستند که همیشه ذهن آدمی را درگیر می کند. الهام غفوری، تهیه کننده سریال 
»خواب زده« درباره میزان پیشرفت این مجموعه که به کارگردانی سیروس مقدم 
برای پخش از شبکه نمایش خانگی در حال تولید است، گفت: ما یک روز دیگر باید 

تصویربرداری داشته باشیم تا صحنه های پایانی کار را هم ضبط کنیم.
فصل اول آماده اســت و بنای ما این است که از امروز عرضه سریال آغاز شود اما 

ممکن است این زمان به تأخیر بیفتد و فعاًل  قطعی نیست.
غفوری درباره تولید فصل های بعدی سریال بیان کرد: فصل اول و دوم با هم حدود 
۳0 و چند قسمت خواهد شد و این دو فصل کامالً در ارتباط هستند ولی سریال 
فصل سومی ندارد. این تهیه کننده درباره پیش بینی از استقبال و فروش این سریال 
در شــبکه نمایش خانگی هم عنوان کرد: »خواب زده« سریال بسیار جذابی شده 
است. سلیقه مخاطب را نمی توان پیش بینی کرد ولی به نظرم این سریال بتواند 
ســلیقه مخاطب را جذب کند. شیطان، خواب و انسان از سوژه هایی هستند که 
همیشه ذهن مخاطب را درگیر می کند و فکر می کنم مردم عالقه ای به پیگیری 

این داستان ها داشته باشند.

سریال جدید
 سیروس مقدم 

آماده شد

 تسنیم  بازیگر فیلم های »مختارنامه«، »امام علی)ع(« و »والیت عشق« با انتقاد شبکه خانگی
از تهیه کنندگان تاجر سینما و تلویزیون از دست اندرکاران صداوسیما خواست 
به ســراغ عوامل حرفه ای بروند. این بازیگر گفت: نویســندگان و کارگردانان 
خوبی داریم که با ســاخته های قبلی شان نشان دادند که چه توانمندی هایی 
دارنــد؛ اوالً تلویزیون باید به ســراغ عوامل حرفه ای برود نــه اینکه بازیگری 
حرفــه ای در کنار گروهی نابازیگر قرار می گیرد؛ وقتــی از بازیگران حرفه ای 
اســتفاده نمی کنند پای پســرخاله ها و فامیل ها و آشــنایان به بازیگری در 
مجموعه های تلویزیونی باز می شود؛ کاربلدهای پیشکسوت فراموش می شوند 
و کارها بی کیفیت از آب درمی آید. اکنون ســریال ها طوری شده اند که چند 
قسمت از سریال پخش می شود مخاطب می  داند چه اتفاقاتی را پیش رو دارد 
و می تواند آن ها را حدس بزند. عمدتاً هم حدس و گمان ها درست درمی آیند؛ 
چون ســال ها این موضوعات و سوژه ها را دیده اند و در سریال های تلویزیونی 
تنوع کمتری می بینیم. در حالی این اتفاقات می افتد که سوژه و موضوع زیاد 

داریم و من بارها گفته ام از منابع ادبی مان غافل شده ایم.
دهقان نسب با بیان اینکه چرا نباید حافظ و سعدی و عطار را بسازیم، ضمن اشاره 

به منابع غنی ادبی از هنرمندان خواست به این منابع رجوع کنند.

 حبیب دهقان نسب: 
 چرا »حافظ« و »سعدی« 

و »عطار«  نمی سازیم؟

تلویزیون

گفت وگو با سعید بیابانکی به انگیزه دوازدهمین سال مرگ شاعر آینه ها  

شعر و شخصیت »قیصر« یکی بود 

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد 
عادی یا رسمی آنان در هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و 
تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های 

ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 154- اصلی اراضی طارمی

1- شش��دانگ یکباب ساختمان مسکونی از پالک 70 فرعی از 154 اصلی فوق به مساحت 
100/79 متر مربع ابتیاعی خانم شیرین خاوری اول به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ 
و خانم ش��وکت نودهی به میزان س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ از محل مالکیت رسمی: 
شهرداری بجنورد برابر آراء شماره 1213-98 و 1214-98 مورخه 1398/06/11 – کالسه 

های 0197-97 و 97-0198
بخش دو بجنورد پالک 169- اصلی اراضی صدرآباد

2- شش��دانگ یکباب خانه از پالک 160 فرعی از 169 اصلی فوق به مس��احت 81/76 متر 
مرب��ع ابتیاعی خان��م حیات جعفر قلی زاده بوانلو از محل مالکیت رس��می: نه نه خانم یکه 
کار و سکینه حقانی برابر رای شماره 1087-98 مورخه 1398/05/26- کالسه97-0430
لذا لذا بدینوسیه به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ 
می گردد چناچه اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل 
تا2ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسیداخذ نمایدمعترضین باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نمایدوگواهی تقدیم دادخواس��ت ب��ه اداره ثبت محل تحوی��ل دهنددرصورتی که اعتراض 
در مح��ل قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل 
ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف895  آ-9809237
تاریخ انتشارنوبت اول1398/07/24

تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/08/08
علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ر رای ش��ماره 139860306015004427- 1398/7/14 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جعفر ش��جاعی رباطی به شناس��نامه 
ش��ماره 13 کد ملی 0749924276 صادره از تایباد فرزند براتعلی در شش��دانگ یکباب منزل 
به مس��احت 172.59 متر مربع پالک شماره 184 فرعی از 125 اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت محمد آقا محمدی و قسمتی 
از پ��الک محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مرات��ب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 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 اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد9809073
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/07/21 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/08/06

غالمرضا آقازاده-رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ر رای ش��ماره 139860306015004428- 1398/7/14 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد ش��جاعی به شناسنامه شماره 5 کد 
مل��ی 0749728043 ص��ادره از تایباد فرزند براتعلی در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 
451.85 متر مربع پالک ش��ماره 184 فرعی از 125 اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش 14 
مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت محمد آقا محمدی و قسمتی از پالک 
محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از 
اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.9809072 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/07/21

  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/08/06
غالمرضا آقازاده

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد

آگهی تحدیدحدود اختصاصی
حوزه ثبتی شهرستان شیروان

پی��رو آگهی تحدی��د حدودقبلی که به موجب مق��ررات ماده 14قانون ثبت منتش��ر گردیده 
اینک برحس��ب درخواس��ت واصله مس��تند به ماده مذک��ور وماده 61آئین نام��ه قانون ثبت 
تحدیدح��دود یک قس��مت از امالک واق��ع در بخش 6قوچان حوزه ثبتی این واحد به ش��رح 
زیر:پ��الک 16اصلی واق��ع درقریه ینگی قلعه علیا قطعه 2گیف��ان  بخش 6قوچان 242فرعی 
از127فرعی س��ازمان جهادکش��اورزی )بنمایندگی دولت(  ششدانگ یکباب ساختمان درروز 
س��ه شنبه 98/8/28س��اعت 9قبل از ظهر انجام خواهد ش��د لذا بموجب ماده 14قانون ثبت 
امالک به صاحبان امالک ومجاورین شماره های فوق الذکر  بوسیله این آگهی اخطار میگردد 
ک��ه در روز و س��اعت مقررباال درمحل حضوربهم رس��انند چنانچه هری��ک از صاحبان امالک 
یانماین��ده قانونی آنه��ا درموقع مقررحاضرنباش��ند مطابق ماده 15قانون قان��ون مذبور ملک 
مورد آگهی باحدوداظهارش��ده ازطرف مجاورین تحدیدخواهدشدواعتراضات مجاورین نسبت 
ب��ه حدودوحقوق ارتفاقی ونیزصاحبان امالک که در موق��ع مقررحاضر نبوده اند مطابق ماده 

20قانون ثبت فقط تاسی روزا تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهدشد ودراجرای تبصره 2ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی ،معترضین میبایس��ت ازتاریخ تس��لیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم 

وگواهی الزم از مراجع مذکور اخذوبه  این اداره تسلیم نماید.9809668
تاریخ انتشار:98/08/04

صمد ابراهیم زاده / رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

                          ) آگهی تحدید حدود اختصاصی(      تاریخ انتشار : 1398/08/08
چ��ون تحدید حدود شش��دانگ پ��الک 1841 - فرعی از 29- اصل��ی واقع در بخش 1طبس 
تاکنون بعمل نیامده اینک برحسب درخواست کتبی آقای علی اکبر عباس پور و خانم طاهره 
کاش��فی متقاضی ثبت وبا رعایت مواد14و15 قانون ثبت عملیات تحدید حدود آن س��اعت 8 
صبح روز چهار ش��نبه مورخ98/08/29 درمحل ش��روع و به عمل خواهد آمد لذا بدینوس��یله 
انتش��ار آگهی از متقاضی و صاحبان امالک مجاور دعوت میش��ود تا در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور به هم رس��انند وهر ادعائی نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده 
محدد اظهار و ابراز دارند و کسانی که به عملیات تحدید حدود واخواهی داشته باشند میتوانند 
به استناد ماده 20 قانون ثبت ودر اجرای مواد 74 و 86 آئین نامه اصالحی قانون ثبت از تاریخ 
تحدید ظرف یکماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اس��ناد طبس تس��لیم و رس��ید دریافت 
نماین��د ونی��ز ظرف مدت یکماه از تاری��خ اعتراض به اداره ثبت دادخواس��ت خودرا به مرجع 
ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی الزم از مرجع قضائی مربوطه اخذ وبه اداره ثبت تسلیم نماید 

در غیر اینصورت اقدامات قانونی بنا به تقاضای ذینفع به عمل خواهد آمد. 9809667
غالمرضا کد خدایی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طبس

)آگهی حصروراثت(
احتراما به استحضار میرساند خانم فاطمه اخوان اقدام به طرح دعوی به خواسته حصر وراثت 
نموده وچنین اظهار میدارد که مرحوم حسن نیکبخت در مورخه97.09.16در اقامتگاه دایمی 

خود فوت نموده وورثه حین الفوتش عبارتند از
1.امیر نیکبخت متولد 80.08.18 ب ش ملی0740507591فرزند ذکور متوفی

2.رامین نیکبخت متولد 73.03.01 ب ش ملی 1050537912فرزند ذکور متوفی
3.سمیرا نیکبخت متولد  70.11.08 به ش ملی 0740140418فرزند اناث متوفی
4.سهیال نیکبخت متولد 92.04.11 ب ش ملی 0740885758فرزند اناث متوفی

5.فاطمه اخوان متولد  44.01.01 ب ش ملی0703185896همسر متوفی 
6.بمان��ی خرمی نیا متولد 32.08.03ب ش ملی 0701216484 مادر متوفی میباش��د وبجز 
اینه��ا وارثی ندارد.ل��ذا مراتب فوق طی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار درج 
آگهی شده تا هرکسی نسبت به ان مرحوم ادعایی داشته ویا وصیت نامه ای دارد ظرف مدت 
یکماه پس از نش��ر این آگهی به شورای حل اختالف باخرز مراجعه وگرنه گواهی حصروراثت 

برابر مقررات قانونی صادر خواهد شد.9809666
دبیر ح دوشورای حل اختالف باخرز 

 خدادادی   

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع دربخش6 یزد –  تفت و توابع
 4001- اصلی –  خانم افرین نیک فام شش��دانگ  خانه باغچه بطورمفروز قس��متی از پالک 
ثبتی برابربه مساحت 329/40مترمربع  برابر رای شماره 139860321006001683 مورخ  

1398/07/09 واقع درتفت خریداری عادی از داریوش نیک  فام مالک رسمی  
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص 
نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.9809687
تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1398/08/08
تاریخ انتشارنوبت دوم: پنج شنبه 1398/08/23

امیر حسین جعفری ندوشن      
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع دربخش14 یزد –  نصرآباد و توابع
 90- اصلی – محمود محمد پناه همت آباد ششدانگ  خانه باغچه بطور مفروز قسمتی از پالک 
ثبتی  برابر به مس��احت 1024/50مترمربع  بموجب رای شماره 139860321006001403 
م��ورخ  1398/06/09 واق��ع درمزرع��ه محمد آباد خری��داری عادی ازصفرعل��ی محمد پناه                  

همت آباد 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص 
نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.9809688
تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1398/08/08
تاریخ انتشارنوبت دوم: پنج شنبه 1398/08/23

امیر حسین جعفری ندوشن      
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

ادب و هنر: آرامگاه  قیصر در محل زادگاه او یعنی گتوند قرار دارد که از میراث 
فرهنگی این شهرستان محسوب می شود. خبرنگار قدس همزمان با  سالروز 
درگذشت این شاعر به آرامگاه او رفته است . عکس های زیر یک روز پیش از 
سالروز درگذشت این شاعر گرفته شده است. وضعیت نامناسب آرامگاه نشان 
می دهد مسئوالن این شهرستان حتی آرامگاه را برای میزبانی از دوستداران 
قیصر مهیا نکرده اند و وضعیت این آرامگاه در فاصله یک روز مانده به سالگرد 

این شاعر هنوز نامناسب است. 

برش

تنهایی  به  نوجوان  سروش 
یک  و  رسانه  دانشگاه،  یک 
فرهنگسرا بود. کاری که خیلی ها 
انجام  قیصر  بعد  نتوانستند 
مجله اش  همان  با  او  اما  دهند 
به تنهایی انجام داد و بزرگی او 

همین جاها معلوم می شود
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