
این ها مردم نیستند؟!
راهپیمایی ها و حضور انبوه مردم در اعتراض 
به اغتشاشگران را که در دو سه روز اخیر در 
شهرهای کشور دیده اید؟ برخی شبکه های 
خبری بین المللی که در ایام آشوب، لحظه 
به لحظه درباره ایران خبر، مصاحبه، گزارش 
و میزگرد پخش می کردند اما انگار حضور 
پرشور مردم کشورمان را ندیده و دوست هم 
 BBC ندارند که ببینند. علی علیزاده در همین زمینه در توییتر نوشت: »از منظر
و من وتو، آدم های این عکس مردم نیستند، هیچ اند. چون بانک و پمپ بنزین آتش 
نمی زنند. چون کنش و حضورشــان با اهداف واشنگتن هم افزایی ندارد. چون با 
ارجاع به آن ها نمی شــود تحریم بیشــتر تصویب کرد. چون به درد بازنمایی در 

CNN  نمی خورند. این ها حتی اگر چند میلیون شوند هرگز دیده نمی شوند«!

عملیات روانی 
یکی از فعــاالن فضای مجازی با انتشــار 
رشــته توییتی، توضیحاتی را در خصوص 
اکانت های حامی یک هشتگ ضد ایرانی و 
ارتباط آنها با عربستان سعودی برمال کرد. 
او  نوشت: » یک نکته در خصوص هشتگ 
iran protests ... با بررســی میزان تأثیر 
پســت های منتشر شــده در خصوص این 
هشــتگ ، مشخص می شود که میزان تأثیرتوییت های اکانت شبکه عربستانی 
» وصال« چشمگیر است. غالب توییت های این هشتگ از نوع بازنشر هستند و 
به صورت مشــخص، ایجاد یأس و ناامیدی در فاز بعدی تولید محتوا قرار گرفته 
است. هشتگ iran protests رو در این ساعت ها بخونید تا به پروژه کارِ روانی 

دشمن پی ببرید«.

مرصاد 2 کلید خورده است
حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور به 
اغتشاشات اخیر کشورمان واکنش نشان 
داد و با انتشار توییتی در فضای مجازی، 
شــلوغی های اخیر را بــا عملیات »فروغ 
جاویــدان« که در جریــان دفاع مقدس 
توســط منافقین انجام شده بود، مقایسه 
کرد. آشــنا دراین باره در توییتر نوشــته 
اســت:»خیال کرده اند عملیات فروغ جاویدان 2 را کلید زده اند، ولی حاال به 

خوبی فهمیدند که در واقع عملیات مرصاد 2 کلید خورده است«.

شما دیگه کی هستین!
کاربران فضــای مجازی همزمان با پایان 
اغتشــاش ها در کشــورمان، هشــتگ 
توییتــر  در  را  #نه_به_ویرانی طلبــی 
فارسی داغ کردند. در ادامه چند نمونه از 
توییت های منتشر شده توسط کاربران را 
می خوانید:»حداقل یک کشور به ما نشون 
بدین که با دخالت آمریکا به دموکراسی و 
آزادی و آرامش و اســتقالل رسیده باشه تا شاید ما هم قانع شدیم.  براچی 
ســطل آشــغال آتیش می زنین... بین 10 تا 15 هزار میلیارد تومان برآورد 
خســارات این چند روزه. حتی غذا و دارو برای بیماران رو دریغ کردن اما به 
زور می خوان با آتیش زدن بانک ها برامون دموکراسی و حقوق بشر بیارن. بابا 

شما دیگه کی هستین«.

 محمد تربت زاده چند صبــاح پس از اینکه »ترامپ« 
روی کار آمد، »آیت اهلل مایک« ســوُگلی سازمان »سیا« 
از مدیریت مرکز ضدتروریســتی این سازمان استعفا کرد 
تا مدیریت بخشی از این سازمان را بپذیرد که وظیفه اش 
مقابله با ایران بود. بخش عملیات های ضدایرانی سیا که از 
سال 88 به این طرف حسابی به حاشیه رفته بود، با آمدن 
آیت اهلل مایــک، جانی دوباره گرفت، بودجه اش چند برابر 
شد و بسیاری از افسران خبره این سازمان را به کار گرفت 
تا یکی از بزرگ ترین شــعارهای انتخاباتی رئیس جمهور 
آمریــکا یعنی »مقابله با ایران« را عملی کند. هرچند آن 
روزهــا خیلی از اعضای کنگره با انتقال یکی از مهم ترین 
افســران سازمان ســیا به بخش عملیات های ضد ایرانی 
مخالفت کردند اما افســر معروف سیا توانست در مدت 
کوتاهی قولش را عملی کند. دی مــاه 96، اعتراض های 
پراکنــده 97 و باالخــره آبان 98. ایــن موضوع که تمام 
این اغتشاش ها یک ســرش به آیت اهلل مایک می رسد را 
نه مقام های داخلی خودمان، بلکه یک کارشناس سیاسی 
آمریکایــی، روز گذشــته در مصاحبه با شــبکه خبری 
»راشا تودی« فاش کرد. موضوعی که یک بار دیگر نام این 

افسر مرموز آمریکایی را سر زبان ها انداخت.

جاسوسپرور
نام کاملش »مایکل دی آندریا« اســت و در سالی نامعلوم 
در ایالت ویرجینیا و در یک خانواده جاســوس پرور به دنیا 
آمده! جاســوس پرور از آن بابت که عــالوه بر پدرش که 
افسر ســیا بوده، احتماالً چند عضو دیگر خانواده اش هم 
برای این سازمان کار می کنند، اما اطالعات دقیقی از آن ها 
در دسترس نیست. هرچند خیلی ها می گویند دی آندریا 
درحال حاضر حدود 70 ســال دارد اما ســن واقعی اش 
نامشــخص اســت و فقط همین را می دانیم که در سال 
1979 یعنی دقیقاً همزمان با انقالب در کشورمان، به سیا 
پیوسته است و با وجود 40 سال فعالیت در این سازمان، تا 
همین چهار سال پیش که یک خبرنگار از روزنامه نیویورک 
تایمز، درباره هویت او افشــاگری کرد، هیچ کس از وجود 

خارجی اش اطالع نداشت!

شاهزادهتاریکی
دی آندریا را از ســال  1979 تا 2015، فقط با نام مستعار 
می شناختند. حتی کارمندهای سیا هم او را با نام هایی مثل 
»عهده دار«، »شاهزاده تاریکی«، »آیت اهلل مایک« و »راجر« 
صدا می کردند. حتی سال 2012 که نام او کمی در محافل 
خبری آمریکا پیچید هم هیچ کس نتوانســت هویتش را 
شناسایی کند و تا سال 2015 رسانه ها از او به نام »گرگ« 
یاد می کردند. اگرچه یکی از شــخصیت های اصلی فیلم 
هالیوودی معروف »ســی دقیقه پس از نیمه شــب« که 
درباره عملیات ترور اسامه بن الدن ساخته شده، برگرفته 
از شــخصیت دی آندریا بوده، اما آن زمان هم هیچ کس 
نتوانست هویت این افســر مرموز را کشف کند. رسانه ها 
فقط می دانســتند که »آیت اهلل مایک« بدجور بداخالق 
اســت، کت و شلوار تیره می پوشد و سیگاری را با سیگار 

روشن می کند.

شکنجهوبازجویی
اینکه افســران امنیتی در تمام کشــورها گمنامند، چیز 
جدیدی نیست؛ اما مایک احتماالً تنها افسر امنیتی در دنیا 
بود که حدود 40 سال در رده های باالی امنیتی و حکومتی 
آمریکا حضور داشت و در کنگره رفت و آمد می کرد اما هنوز 
هیچ کس هویتش را کشف نکرده بود. اما یک ماه پس از آنکه 

شاهزاده تاریکی پس از 9 سال، از ِسمت مدیریت »مرکز 
مبارزه با تروریسم« استعفا کرد، »مارک مازتی« خبرنگار 
معروف نیویورک تایمز هویتش را در یک برنامه تلویزیونی 
افشــا کرد. نهادهای امنیتی آن روزها نیویورک تایمز را تا 
مرز تعطیلی کشاندند، اما این روزنامه پا پس نکشید و به 
افشاگری هایش ادامه داد. خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز، 
جلو چشم میلیون ها بیننده توضیح داد که دی آندریا چگونه 
در بسیاری از برنامه های بازداشت، بازجویی و شکنجه سیا، 
به عنوان مدیر عملیات های این سازمان دست داشته و در 
سمت مدیر مرکز مبارزه با تروریسم، یک تنه برنامه کشتار 
هدفمند سیا از طریق حمله های پهپادی در پاکستان و یمن 

را طراحی کرده است.

سوگلِیسیا
برای خیلی ها احتماالً هیجان انگیز ترین قسمت پرونده این 
افســر آمریکایی، رهبری عملیات ترور بن الدن باشد، اما 
عالقه شدید دولتمردهای آمریکایی به آندریا برمی گردد 
به خدمات ارزنده اش در ماجرای رســوایی بزرگ پهپادی 
در ســال 2015. ماجرا از این قرار بود که اولین روزهای 
سال 2015، یک شهروند آمریکایی و یک شهروند ایتالیایی 
که به دست القاعده اسیر شده بودند، در یکی از حمالت 
پهپادی سیا کشته شدند. اعتراف سیا به اینکه از حضور 
این دو شــهروند غربی در محل بمباران اطالعی نداشته، 
انتقادات از برنامه کشتارهای هدفمند پهپادی آمریکا را به 
اوج رســاند و حتی اوباما را مجبور به عذرخواهی رسمی 
در این بــاره کرد، اما در نهایت ایــن دی آندریا بود که در 
جلسات مخفیانه با اعضای کنگره توانست نمایندگانی از 
هر دو حزب آمریکا را متقاعد کند تا رأی به ادامه حمالت 

پهپادی در خارج از مرزهای آمریکا بدهند.

عاملحمالت11سپتامبر
»جیــن میر« خبرنگار مجله نیویورکــر آمریکا در کتاب 
جنجالی اش یعنی »جنبه تاریک« درباره نقش دی آندریا 
توضیح می دهد که وقتی »الحمزی -یکی از تروریست های 
ماجرای 11 سپتامبر- وارد آمریکا شد، سیا از این مطلب 
خبر داشت. همزمان، یکی از مأموران امنیتی به نام »داگ 
میلر« یادداشــتی را درباره ارتباط حمزی با تروریست ها 
نوشت و قصد داشت او را در اختیار مقامات ارشد قرار دهد 
تا دستور بازداشتش را صادر کنند اما افسر مافوقش یعنی 
مایکل دی آندریا به او دستور داد بی خیال ماجرا شود! داگ 
میلر اما موضوع را به بعضی از مقام های ارشد دیگر در سیا 
خبر داد و آن ها دی آندریا را مجبور کردند ماجرا را از طریق 
اف بی آی پیگیری کند. دی آندریا در آن زمان به دروغ به 
سازمان ســیا اعالم کرد موضوع را گزارش کرده، اما هیچ 
وقت این موضوع را بــه اف بی آی گزارش نکرد. دی آندریا 
البته بعدها دریافت هرگونــه اطالعاتی درباره الحمزی را 
انکار کرد و در کمال تعجب، چند ماه پس از ماجرای 11 

سپتامبر، چند درجه ترفیع گرفت!

چراآیتاهلل؟
همــه چیز برمی گردد بــه داســتان ازدواج او با یک زن 
مســلمان به نام »فریده کوریمجی« در کشور جزیره ای 
»موریس« در آفریقا. مایکل که مدت ها پیش برای انجام 
یک مأموریت اطالعاتی به آفریقا اعزام شده بود، در جزایر 
موریس با کوریمجی که حدود 10 سال از او بزرگ تر بود 
آشــنا شد و به او پیشــنهاد ازدواج داد. شرط فریده برای 
ازدواج با مایکل، مسلمان شدن او بود. افسر سیا هم برای 
رسیدن به معشوقه اش به اسالم روی آورد و از همان موقع 

در میان کارمندان سیا به »آیت اهلل مایک« مشهور شد.
البته بر اساس گزارش نیویورک تایمز، اصال عشق و عاشقی 
در کار نبوده و ثروت انبوه، تجارت های بین المللی خانواده 
فریده و فعالیت های شرکت خانوادگی اش در زمینه های 
ارتباطات، رسانه، امالک و توریسم، دلیل اصلی سر گرفتن 
این ازدواج بوده. باز هم بر اســاس گفته گزارش نیویورک 
تایمز، چشــم مایکل در ایــن ازدواج آن قدرها هم دنبال 
مال و منال نبوده و از آنجایی که می توانسته فعالیت های 
جاسوســی و اطالعاتی اش را در پوشــش شــرکت های 
بین المللی همسرش انجام دهد و از طرف دیگر هم مردم 
خاورمیانه و آفریقا - که بیشــتر مأموریت هایش در این 
مناطق جریان دارد- را بابت اســالم آوردنش، تحت تأثیر 

قرار دهد، به این ازدواج تن داده است.

گافاطالعاتی
بزرگ تریــن موفقیت دی آندریا پــس از ترور بن الدن و 
طراحی حمالت پهپادی در یمن و پاکستان، ترور »عماد 
مغنیه« محسوب می شــود. البته دی آندریا عالوه بر این 
موفقیت ها، شکست های اطالعاتی هم کم در کارنامه اش 
ندارد. معروف ترین گاف اطالعاتی افسر سیا مربوط می شود 
به شناســایی فردی به نام »همــام البلوی«. البلوی یک 
پزشک اردنی و جاسوس ســه جانبه بود که سال 2009 
همزمان با نفوذ در سازمان اطالعات اردن و سیا، خودش 
را فردی معرفــی کرد که می تواند در القاعده نفوذ کند و 
اطالعات ارزشمندی را درباره »ایمن الظواهری« رهبر آن 
زمان القاعده و جانشین اسامه بن الدن، برای اردن و آمریکا 
جمع آوری کند. درحالی که دی آندریا حسابی از پیدا کردن 
یک نفوذی در القاعده ذوق زده شــده بود، پزشک اردنی 
در ۳0 دسامبر 2009، با یک کمربند انتحاری در جلسه 
معارفه ای در یکی از پایگاه های ســیا در شهر »خوست« 
در افغانســتان حاضر شد و هنگام دیدار با چندین مأمور 
این ســازمان، خودش را منفجر کرد. در این ماجرا هفت 
افسر عالی رتبه سیا کشته شدند و دی آندریا به شدت مورد 
بازخواست سیا قرار گرفت تا جایی که هنوز هم خیلی ها 
دلیل اصلی استعفای او از ریاست مرکز مبارزه با تروریسم 

را همین ماجرا می دانند.

مطالبهدزدی
چند ماه پس از اغتشاش های دی ماه 96، بعضی از رسانه ها 
پای آیت اهلل مایک را وسط کشیدند اما آن زمان ماجرا در 
حد حدس و گمان های رســانه ای باقی ماند. این بار ولی، 
چند روز پس از اغتشــاش های آبان 98، سفیر آمریکا در 
آلمان، به زبان فارســی در صفحه توییترش نوشــت:»ما 
صدای مردم ایران را می شــنویم، ما مشکل را می دانیم، 
اگرچه فعالً نمی  توانیم جزئیات بیشــتری از آنچه تا حاال 
انجام دادیم منتشــر کنیم. اما بدانید که صدا و خواسته 
شــما را واضح و شفاف می شــنویم«. حاال به این ماجرا 
اضافه کنید صحبت های »مک آدامز« کارشناس آمریکایی 
درباره رهبری اغتشــاش های اخیر توسط آیت اهلل مایک 
را. کارشناسی که به »راشــا تودی« توضیح می دهد که 
دی آندریا با مجاهدین خلق و چندین تشــکل دیگر در 
ارتباط اســت، از طریق عوامل داخلــی این گروهک ها، 
خیابان های ایران را به آشوب می کشاند و دستور کشتن 
مردم را صادر می کند. آن وقت متوجه خواهید شــد که 
این بار دیگر حدس و گمان های رســانه ای در کار نیست 
و مطالبات معیشتی مردم به طورمستقیم توسط آیت اهلل 
مایک سرقت شــده تا در قالب اغتشاش های خیابانی در 

کشورمان، کلکسیون افتخارات افسر سیا را تکمیل کند.

خطبه های کتابی
 قدس زندگی: این را خیلی شنیده اید 
که دســتاوردهای بشــر امروز و بیشتر 
از همه فضای مجــازی اش، همان طور 
کــه ذائقه خوراکی و شــکمی آدم ها را 
فست فودی بار می آورد، ذائقه فکری و 
فرهنگی را هم به خوراک فســت فودی 
عادت می دهد. کافی اســت عضو چند 

کانال سیاســی، پزشکی و علمی باشــیم. آن وقت با خواندن چند مطلب 
فکر می کنیم هم سیاســت دان خوبی هســتیم و هم مشاور امور پزشکی 
و علمی! کمترین ضرر این ماجرا، این اســت کــه خودمان را از خواندن 
کتاب بی نیاز می بینیم. » فارس« در هفته کتاب خوانی ســراغ کسی رفته 
بود که این مشــکل زندگی های امروزی را خوب تشخیص داده و به فکر 

درمانش افتاده است. 
قطعاً حجت االســالم »هراتی مطلق«، امام جمعه بروجن نخستین کسی 
نیست که با کتاب به جنگ این مشکل رفته است، اما شاید از اولین امام 
جمعه هایی باشد که ضمن معرفی کتاب مفید برای مطالعه در خطبه های 
نماز جمعه، بخشــی از آن را هم برای نمازگزاران می خواند. بخش هایی از 
سخنان این امام جمعه با حال را بخوانید: »کتاب هایی که خود خوانده ام و 
فکر می کنم برای عموم مفید باشند را معرفی می کنم، عالوه بر معرفی هر 
هفته یک کتاب، سعی کردیم یک صفحه از آن کتاب را برای  نمازگزاران 
بخوانیم و با استقبال خوبی مواجه شدیم، گاهی مردم پیشنهاد کتاب و... 
می دادند، بیشتر کتاب هایی معرفی می شوند که متناسب با مناسبت های 

هفته، نیازهای روز و پاسخ به شبهات باشند«. 

بابا ها و دخترهایشان
قدس زندگی: باور کنید حکایت »بابایی 
بودن دختران« از آن حرف های قدیمی و یا 
بدون پشتوانه تجربی وعلمی برای لوس بار 
آوردن دخترها نیست. سایت »برترین ها« 
در این باره مطلب و توصیه هایی را منتشر 
کرده که اگر چه بیشــتر بــه درد پدران 
دختردار و آن هایی که قرار است در آینده 

دختردارشوند می خورد، اما برای همه پدر و مادرها مفید است: »رفتار پدر با 
دخترش تأثیر مهمی بر انتخاب های او در آینده خواهد داشت. پدر باید همواره 
نقش یک الگو و معلم دانا را در طول زندگی برای دخترش ایفا کند. اگر شما 
پدری دختردار هســتید، برای داشــتن رابطه ای موفق با او در هر فرصتی به 
چشــمانش نگاه کنید و به او بگویید که دوستش دارید. بدانید که در امنیت 
و اعتماد، هیچ فردی در دنیا نمی تواند جای پدرش را بگیرد... با رفتن به یک 
ســفر یا برگزاری جشن تولدی ساده، حافظه هیجانی دخترتان را از لحظاتی 
که با پدرش سپری کرده است، پر  کنید و همیشه در بزرگ ترین رویداد های 
زندگی اش در کنارش باشید. این نکته مهم است که او شما را به عنوان پدری 
همراه به ذهن بســپارد... دختر ها در مقایسه با پسر ها زیاد حرف می زنند. به 
فکرها، آرزو ها و هر آنچه با ربط و بی ربط می گوید، با جان و دل گوش بدهید و با 
او رؤیاپردازی کنید. راز ها و حرف های خصوصی او را جایی دیگر مطرح نکنید. 
در غیر این صورت، برگرداندن اعتماد از دست رفته کار سختی خواهد بود... به 
او یاد بدهید که این زیبایی فکری درونی او اســت که اهمیت دارد، نه زیبایی 
ظاهرش. با این کار به مرور به او آموزش داده اید که زیبایی چیزی اســت که 
در وجود هر فردی نهفته است و نیازی به لباس و آرایش های آنچنانی نیست.

 مجازآباد
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پرسپولیس صفر - نفت مسجد سلیمان یک

  سوشا ۳ امتیاز را 
از سرخ ها گرفت

تجلیل از حرکت فرهنگی تیم ملی بانوان در ورزشگاه امام رضا)ع(

 قهرمانان کبدی
 زیر سایه پرچم رضوی

 گفت وگو با محمد میرکیانی، نویسنده مجموعه داستان »حکایت های کمال« و ناظر کیفی سریال

ادبیات ایران ظرفیت زیادی برای اقتباس  دارد

کابوس ها را بیل نزن
رقیه توسلی: با بنزیِن ۳ هزار تومانی خیابان ها را گز می کنیم. سرعتمان کم 

است. باران هم می بارد.
چشمم آهنربایی شده که می چســبد به تابلوهای شهر و به هزار جور فکر و 

خیال.
دست خودم نیست. مثالً می خوانم »متخصص قلب و عروق« و می پرسم چرا 

مثل پسرخاله، طبیب نشده ام؟
می خوانم »مزون بانوان« و سؤال می شود برایم که چرا مثل دختر دایی دنبال 

حرفه الکچری نان و آبدار نرفته ام؟
»اغذیه ســرا« را که می بینم، بند می کنم که چه شد دنباله بیزینس همیشه 

بورس شکم را نگرفته ام؟
بعد که »گالری اتومبیل« می آید ســرراهم، نگاه می کنم به انگشتانم که چرا 

این ها در دانشگاه حسابداری نخوانده اند؟
»اسباب بازی فروشی« را هم که می گذرانیم از نظر، صدایی می پرسد آیا واقعاً از 

چینی ها هم بی ایده تری شما؟
چشــمم بعِد هر تابلوخوانی، می کشاندم گوشــه رینگ و چپ چپ وراندازم 
می کند. بعِد تابلو نمایندگی بیمه، آژانس هواپیمایی، جواهرفروشــی، بانک، 

آموزش موسیقی و... .
توی این بلبشو »آقای همســر« که صدایم می کند انگار پایان ختم دادرسی 

اعالم می گردد و کابوِس چون و چرا می رود پی کارش.
اما می شود آنچه نباید. دقیقه های باارزش را می بینم ریخته شده اند کف ماشین 
و پشــت بندش خودم را که مبدل شده ام به موجودی مردد که گذشته ها را 
بیل زده بلکه درســت و غلط دســتش بیاید. بفهمد چه آمده بر سر آرزوها و 

رؤیاهایش. جامانده اند در گذشته یا برای خودشان پادشاه شده اند؟
یک: اصالً چه فرقی می کند بازاری باشی یا نمایشگاه دار یا آشپز یا مترجم یا 
نویسنده. نِت که نباشد و اینترنت که رفته باشد، کسی آنچنان که باید احوالش 

میزان نیست.
دو: اشــکالی ندارد گاهی زیرلب شعر بخوانیم. مثالً بخوانیم: اصالً این فیلم را 
به عقب برگردان آن قدر که پالتو پوست پشت ویترین پلنگی شود که می دود 

در دشت های دور.
سه: پاییز رسیده است به آذر. به قول »آقاجان« دنیا را بی خیال، ژاکت پشمی 

و کاسه انار و مهربانی را عشق است.

رحمان رضایی در گفت و گو با قدس:

برخی ملی پوشان شهامت داشته 
باشند و بگویند آماده نیستیم

سبک زندگی

چه خبر؟

شنبه 2 آذر 1398روزمره نگاری 
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»مایکل دی آندریا« را بیشتر بشناسید
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سینا حسینی: پیش بینی منتقدان پس از ناکامی تیم 
ملی ایــران برابر بحرین و عراق درســت از کار در آمد و 
فوتبال ایران صدرنشینی خود در رده بندی آسیا را پس 
از سال ها از دست داد تا یک ناکامی دیگر برای مدیریت 

فوتبال ایران شکل گیرد.
تیم ملی که تا پیش از این به عنوان صدرنشین بالمنازع 
تیم های آســیایی در رنکینگ فیفا شناخته می شد پس 
از 6 سال این عنوان ارزشمند را دوباره به رقیب دیرینه 
خود  داد تا یک حســرت بزرگ برای فوتبالی ها به ثبت 
برسد. تیم ملی فوتبال ایران 6 ســال قبل در 28 نوامبر 
2013 توانست با سبقت از ژاپن با سه پله صعود عنوان 
صدرنشینی در رنکینگ فیفا را بدست آورد اما در آخرین 
رده بندی فیفا سامورایی ها پس از 6 سال تعقیب تیم ملی 
به واسطه دو شکست ایران برابر بحرین و عراق این امتیاز 

را از ما سلب کردند.

از چهارم به اول
کارلوس کی روش آوریل 2011 کــه هدایت تیم ملی 
فوتبال کشــورمان را در اختیار گرفت، شاگردانش روی 
پله چهارم قاره آســیا قرار داشــتند اما پس از دو سال 
فعالیت در تیم ملی و کسب نتایج قابل قبول از تیم های 
ژاپن، استرالیا، کره جنوبی سبقت گرفت و با سه امتیاز 
بیشتر از ســامورایی ها عنوان ارزشمند صدرنشینی در 
قاره کهن را بدست آوردند و این عنوان را به مدت 6 سال 

حفظ کردند.

ضربه از تدارکاتی ها
شاید این پرسش برای اهالی فوتبال به وجود آمده که 
آیا ناکامی های اخیر تیم ملــی در این اتفاق تأثیرگذار 
بوده اســت یا اتفاقاتی دیگر نیز در این رویداد دخیل 
بوده است؟ هر چند مهدی تاج مدعی بود که تیم ملی 
تاکنون از انجام بازی های فیفادی متضرر نشــده اما با 
بررسی این ماجرا مشخص شد که نبود بازی تدارکاتی 
و حریف تدارکاتی برای تیم ملــی در این موضوع نیز 
 دخیل بــوده و ژاپنی ها جــدا از بازی هــای مقدماتی 
جام جهانی به واســطه بازی های دوستانه و تدارکاتی 

و کسب پیروزی های مســتمر این عنوان را از ایرانی ها 
پس گرفته اند.

چگونه آفتاب تابان طلوع کرد؟
تیم ملی فوتبال ژاپن روز ســه شــنبه هفته گذشته در 
آخرین دیدار دوستانه ســال 2019 میالدی به مصاف 
ونزوئال رفت که در نهایت با نتیجــه 4 بر یک این بازی 
را واگذار کــرد. این نتیجــه بر خالف رونــدی بود که 
ســامورایی ها در ماه های اخیر در مســابقات مقدماتی 
جام جهانی داشــتند. شــاگردان هاجیمه موریاسو در 
این بازی ها هر چهار حریف خود را شکست داده و با 12 

امتیاز کامل رتبه نخست گروه را در اختیار دارند.
از نظر رده بندی فیفا هم نتایج ژاپن)کشور آفتاب تابان( 
برای فوتبال ایران از اهمیت باالیی برخوردار است. تیم 
ملی ژاپن در دیدارهای رسمی، بردهای متوالی بدست 

آورده و در رنکینگ جهانی صعود خواهد داشت. بر اساس 
محاسبات، بدون لحاظ کردن بازی دوستانه برابر ونزوئال، 
تیم ملی ژاپن هفت امتیاز مثبت داشت و به اندوخته هزار 
و 498 امتیازی ماه قبلی خود اضافه کرد. با این تفاسیر، 
امتیاز سامورایی ها به عدد هزار و 505 رسید. اما شکست 
سنگین برابر این تیم از قاره آمریکای جنوبی، نزدیک به 
پنج امتیاز از ژاپنی ها کم می کند و آن ها را تا امتیاز هزار 

و 500.05 کاهش داد.

سقوط در رنکینگ جهانی
در قیاس با وضعیت ژاپن، تیم ملی ایران تا قبل از این ماه 
هزار و 505 امتیاز داشت و در رده بیست و هفتم جهان 
قرار داشت. با این وجود شکست های اخیر، امتیاز ایران 
کاهش یافت و آن را تا عدد هزار و 488.4 کاهش داد. تنها 
فرصت باقی مانده برای شــاگردان ویلموتس به منظور 

رســیدن به امتیاز ژاپن، پیروزی در بازی دوســتانه در 
فیفادی بود که شاگردان ویلموتس به دلیل نبود حریف 
تدارکاتی به میدان نرفت تا بزرگ ترین ضربه به تیم ملی 

فوتبال ایران وارد شود. 
اما این تمام فاجعه ای نبود که بــرای تیم ملی ایران رخ 
داده بود، چون با از دســت دادن این چند امتیاز نه تنها 
ژاپن از ایران سبقت گرفت بلکه تیم های تونس، ترکیه، 
نیجریه و صربستان هم به واســطه بازی های تدارکاتی 
توانستند در مجموع امتیازها از ایران باالتر قرار بگیرند تا 

شاگردان ویلموتس در رتبه 33 قرار گیرند. 
حاال باید یک ســؤال از آقای رئیس پرسید که همچنان 
معتقد است که فوتبال ایران از نبود بازی های دوستانه 
متضرر نخواهد شد یا اینکه با این پسرفت به این واقعیت 
پی برده اند که فوتبال ما روز به روز در حال عقب افتادگی 

بیشتر است.

با مدیریت تاج پس از 6سال صدرنشینی در آسیا پایان یافت

پیش افتادن سامورایی ها از یوزها
حمیدرضاعرب: رحمان رضایی بر این باور است که بازیکن 
ناآماده خودش باید ســرمربی را در جریان نا آمادگی اش قرار 
دهد تا خدای ناکرده به تیم لطمه وارد نشــود. رضایی این پیام 
را به بازیکنانی می  دهد که دربازی با عراق زمینه ساز شکست 

تیم ملی شدند.

  تیم ملی در شرایط نسبتاً نامناسبی قرار دارد و وضعیت 
ادامه همکاری ویلموتس با فوتبال ایران نیز نامشخص 
است. شما سال ها در تیم ملی ایران بازی کردید. آیا ادامه 

این شرایط فوتبال ایران را به چالش خواهد کشید؟
ما همیشه مشکل داشتیم چه زمانی که پول بوده و چه زمانی که 
نبوده، آرزو می کنم شرایط فوتبال ایران بهتر شود و این مشکالت 
برای همیشه از فوتبال ایران دور شود. ویلموتس هم می داند که 
ما در تحریم هستیم به همین دلیل فکر می کنم صحبت از پول در 
این شرایط اصالً خوب نیست. به طور کلی در شرایط خوبی قرار 

نداریم و صحبت در این شرایط سخت به ضرر ماست.

  آیا با این شرایط تیم ملی می تواند به آینده 
خودش درآسیا امیدوارباشد؟

درست اســت که ما در رده بندی یک پله افت 
کردیم اما ظرفیت فوتبال ایران باالست و دوباره 
به جایگاه ســابق برمی گردیم. این دو باخت 
باید برای ما مثل یک درس بزرگ باشــد تا در 
بازی های بعدی نتایج بهتــری بگیریم. ما در 

این دو بازی از لحاظ تاکتیکی شرایط 
مناسبی نداشتیم و ضعیف عمل 

کردیم اما تساوی بحرین و 
عراق سبب می شود تا ما 
دوباره برای صدرنشینی 
درگــروه امیدوار شــویم. 
فوتبال ایران این ظرفیت 
را دارد که دوباره صدرنشین 
شود و به عنوان تیم نخست 
صعود کند. اما چیزی که 

من را ناراحت می کند شکم 
سیری بازیکنان است. یک تیم 

باید گرسنه باشد و انگیزه داشته 

باشد که درمقابل عراق این طور نبود. واقعاً ویلموتس باید یک 
شوک در تیم ایجاد کند که با انگیزه باشیم.

  لژیونرها تا چه اندازه در دو باخت تیم ملی نقش ایفا 
کردند؟

شما به عنوان بازیکن در زمین باید بدوید. به ویژه مقابل تیم های 
آسیایی که خیلی دونده هستند. شما به عنوان یک بازیکن  وقتی 
شرایط بدنی و روحی مناسبی نداری، تیم را از کیفیت می اندازی. 
از طرفی بازیکنان حرفه ای ما باید وقتی آماده نیستند، به مربی 
بگویند و اعتماد مربی را جلب کنند. نه اینکه بازی کنند و نتوانند 
کیفیت خوبی نشان دهند. بازیکن باید شهامت داشته باشد و 

بگوید شرایطم خوب نیست.

   شما ســال ها مدافع تیم ملی بودید. چه تحلیل از 
وضعیت خط دفاعی تیم ملی دارید؟

در مورد مدافعان تیم ملی به خصوص دو مدافع میانی کشورمان 
من معتقدم آن ها ضعف تجربه دارند به همین دلیل 
حضور مدافعی مانند شجاع که سال ها در قهرمانی 
پرسپولیس نقش مهمی داشته و در رقابت های 
لیگ قهرمانان تجربیات خوبی اندوخته حتماً 
می تواند به تیم ملی ما کمک کند. نظر ویلموتس 
مهم اســت اما حضور مدافعی مانند شــجاع 
بی گمان در نهایت به سود تیم ملی مان و شخص 

ویلموتس تمام خواهد شد.

  برای ویلموتس پیامی دارید؟
به او حق می دهم که با فوتبال 
ایران هنوز آشــنا نباشد اما 
او بایــد ســخت کار کند. 
فوتبال درآســیا بســیار 
سخت و پیچیده است. این 
طور نیست که فکر کنی 
یک عقبــه ای در فوتبال 
دنیــا داری و می آیــی 
اینجا موفق می شــوی. 
او درحال عبور از دوران 

گذر است.

ورزش: در ادامه برنامه هــای فرهنگی تربیت بدنی 
آســتان قدس رضوی، مراســم تجلیــل از تیم ملی 
بانوان کبدی ایران صبح پنجشــنبه هفته گذشــته 
با حضــور متولیــان اســتانی و کشــوری ورزش و 
ورزشکاران و پیشکسوتان رشــته کبدی مشهد در 

ورزشگاه بزرگ امام رضا )ع( برگزار شد.
علیرضا تاج فیروز، سرپرســت تربیت بدنی آســتان 
قدس رضوی در این جلســه با اشــاره بــه حرکت 
ارزشــمند بانوان تیــم ملی کبدی ایــران در ادای 
احترام به پرچم حرم مطهر رضوی گفت: دشــمنان 
نظام اسالمی روی دو محور مانور بسیاری می دهند؛ 
یکی بانوانــی که فعــال در عرصه های ورزشــی و 
اجتماعی هســتند و در درجه باالتر به روی حجاب 
بانوان برنامه ریزی های زیــادی صورت داده اند. تیم 
ملی کبــدی بانوان در عرصه های بین المللی نشــان 

دادند تحلیل های دشمن غلط است.
وی افزود: این ورزشکاران نخســت با حجاب کامل 
اســالمی توانســتند درجات عالی ورزشی را کسب 
کننــد و در درجــه دوم با ایــن حرکت ارزشــمند 
 خود در توسل به ســاحت اهل بیت)ع( خاصه امام 
علی بن موســی الرضا)ع( قبل و بعــد از حضور در 
میدان رقابت ها، فرهنگ ایرانی اســالمی خود را به 

منصه ظهور رساندند.
سرپرســت تربیت بدنی آســتان قــدس رضوی در 
ادامه توضیح داد: تربیت بدنی آســتان قدس رضوی 
به تأســی از تفقد سال گذشــته رهبر معظم انقالب 
به این بانوان قهرمان، خواست نشــان دهد که این 
حرکت فراموش نشــده و این مجموعه ورزشــی در 
برنامه های خود به حرکت های فرهنگی و ارزشــی و 

تجلیل از آن ها بها می دهد.

میزبانی آستان قدس با هیچ افتخاری برابری 
نمی کند

فرزاد فتاحــی، مدیرکل ورزش و جوانان خراســان 
رضوی نیز در این مراسم با تجلیل از حرکت ارزشی 
بانــوان تیم کبدی گفــت: رقابت کــردن با حجاب 
اســالمی در میادین جهانی و درخشــیدن در حد 
قهرمانی، اثبــات حقانیت دختــران ایرانی بود. در 
ســال هایی که دختران ما به خاطر محدودیت های 
کشــورهای خارجی کمتر در عرصه های بین المللی 

ورزش دیده می شدند، این حرکت خوبی بود.

وی در ادامــه توضیــح داد: فدراســیون کبدی هم 
با طراحــی لباس مناســب ایــن بانوان ورزشــکار 
گام مهمی برای ایــن موفقیت فرهنگی و ورزشــی 
برداشــت. بانوان ما از سال 96 گوی ســبقت را در 
عرصه های ورزشــی از آقایان ربودنــد، به خصوص 

بانوان محجبه کشورمان.
فتاحی در بخش دیگری از توضیحات خود گفت: به 
دلیل این اهمیت اســت کــه رهبرمعظم انقالب هم 
بالفاصله پس از قهرمانی ورزشکاران کشورمان، پیام 
تبریک می فرستند. تربیت بدنی آستان قدس رضوی 
هم به پاس قدردانی از این حرکــت بزرگ فرهنگی 
از ایــن قهرمانان پذیرایی و تجلیــل می کند که این 

افتخار با هیچ افتخاری برابری نمی کند.  

تأسی به اهل بیت)ع( ریشــه در باور دختران 
ما دارد

مریم رحیمی نژاد، سرپرست تیم ملی بانوان کبدی 
هم در ادامه این مراسم ابراز کرد: دختران ورزشکار 
این ســرزمین در هر مســابقه داخلــی و خارجی با 
وضو و تأســی به حضرات معصومیــن)ع( به زمین 
رقابت وارد می شــوند که این از اعتقــاد و باور قلبی 
آن ها سرچشــمه می گیرد و برنامــه از پیش تعیین 

شده ای نیست.
وی افزود: در نخســتین حضور تیم کبدی بانوان در 
مسابقات آســیایی گوانگجو 2010 چین برنز کسب 
کردند که نخستین مدال تیمی بانوان پس از انقالب 
بود. بعد در مسابقات آســیایی اینچئون کره جنوبی 
توانســتند نخســتین مدال نقره تیمی بانوان پس از 

انقالب را از آِن خود کنند.
به گفته رحیمی نژاد، نخســتین مدال طالی تیمی 
بانوان هــم در مســابقات آســیایی جاکارتا 2018 
توســط تیم ملــی بانوان کبــدی ما بدســت آمد. 
ورزشــکاران ما با پوشــش کامل و در دشــوارترین 
شــرایط حرارتی آب و هــوای کشــورهای میزبان، 
حضــور مقتدرانــه ای دارند تــا پیــش از موفقیت 
ورزشی، ارزش های ملی و مذهبی خود را به نمایش 

بگذارند.
تجلیل و اهدای لوح یادبود به دختر و همســر شهید 
مدافع حرم حســین محرابی و نیز بانوان ملی پوش 
قهرمان کبدی و مربی تیــم ملی با حضور چهره های 

ورزشی پایان بخش این مراسم بود.

رحمان رضایی در گفت و گو با قدس:

برخی ملی پوشان شهامت داشته 
باشند و بگویند آماده نیستیم

jتجلیل از حرکت فرهنگی تیم ملی بانوان در ورزشگاه امام رضا

قهرمانان کبدی زیر سایه پرچم رضوی
ضد  حمله

پرسپولیس صفر - نفت مسجد سلیمان یک
 سوشا ۳ امتیاز را از سرخ ها گرفت

ورزش: پرسپولیس در هفته یازدهم لیگ برتر مقابل نفت مسجد سلیمان 
شکست خورد. پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان دیروز در چارچوب هفته 
یازدهم لیگ برتر به مصاف هم رفتند که این دیدار با پیروزی یک بر صفر 
نفتی ها به پایان رسید. تک گل این دیدار را علیرضا علیزاده در دقیقه ۷6 به 
ثمر رساند. با این نتیجه پرسپولیس 19 امتیازی باقی ماند و در رده سوم 

قرار گرفت و نفت مسجد سلیمان هم با 1۷ امتیاز به رده ششم صعود کرد.

بازگشت استراماچونی به تمرین استقالل
ورزش: آندره آ اســتراماچونی ســرمربی تیم فوتبال استقالل که روز 
چهارشنبه تمرین را به نشانه ناراحتی ترک کرده بود، پنجشنبه تمرین 
آبی پوشان را زیر نظر گرفت. همچنین میالد زکی پور به دلیل مصدومیت 
همچنان در تمرینات استقالل حضور ندارد. مدافع هافبک چپ استقالل 

در دیدار با نساجی نیز غایب خواهد بود.

تیم ملی امید و دو شکست و یک تساوی
ورزش: فدراسیون فوتبال از بازگشت شاگردان حمید استیلی پس از 
اتمام اردوی خارجی این تیم به تهران خبر داد. تیم ملی امید اواســط 
هفته گذشته برای انجام دو بازی دوستانه مقابل اندونزی و قطر کشور 
را ترک کرد. ابتدا در برابر اندونزی موفق به کسب یک تساوی شد اما 
در دومین دیدار، در دقایق پایانی برابر میزبان شکست خورد. شاگردان 
استیلی سپس راهی قطر شدند و برابر شاگردان فیلیکس سانچس به 
میدان رفتند که با حساب دو بر یک تن به شکست دادند. تیم ملی امید 
در حالی حدود 45 روز دیگر کار خود را بــرای صعود به المپیک آغاز 
می کند که در سه بازی دوستانه خود با حضور تمام بازیکنان داخلی و 
خارجی نتوانست بردی را بدست آورد. این تیم در یک سال اخیر سه 

مربی مختلف را باالی سر خود دیده است.

گل گهر سیرجان به دنبال محسن مسلمان
ورزش: محسن مسلمان هافبک طراح سابق پرســپولیس و ذوب آهن، 
آنچنان که باید در ســپاهان و زیر نظر امیر قلعه نویی فرصت بازی کردن را 
پیدا نکرده است و حاال به نظر می رسد که قصد جداشدن از این تیم را دارد. 
گل گهرسیرجان که وضعیت خوبی در جدول ندارد، به دنبال تقویت ترکیبش 
است و گفته می شود که محسن مسلمان یکی از گزینه های این باشگاه در 
خط هافبک است. مسلمان نیز در نظر دارد که فوتبال خود را دوباره احیا کند 

تا بتواند دوباره به شرایط آرمانی خود بازگردد. 

بازی تراکتور در جام حذفی لغو نمی شود
ورزش: تراکتور طبق برنامه قرار بود دیروز میزبان شهرخودرو مشهد 
باشد، ولی این دیدار همچون ســه بازی دیگر هفته یازدهم لیگ برتر 
لغو شد ولی دیدار این تیم در جام حذفی برگزار خواهد شد. تراکتور از 
مرحله یک هشتم حذفی میهمان نود ارومیه خواهد بود؛ این دیدار طبق 
برنامه اعالمی روز سه شنبه برگزار خواهد شد. پس از لغو دیدار تراکتور 
برابر شهرخودرو، برگزاری دیدار جام حذفی سرخ پوشان آذربایجان نیز 
در هاله ای از ابهام قرار داشــت ولی دیروز به این تیم اعالم شد که بازی 

آن ها مقابل نود ارومیه در جام حذفی برگزار خواهد شد.

مخالفت پرسپولیس 
با حضور رسن در تیم  ملی عراق

ورزش: تیم ملی عراق یکی از تیم هایی است که در جام خلیج فارس با 
حضور کشورهای عربی شرکت خواهد کرد. با توجه به اینکه تورنمنت 
جام خلیج فارس در فیفادی برگزار نمی شــود، تیم های شرکت کننده 
مشکالتی بابت در اختیار داشتن لژیونرهایشان پیدا کرده اند. تیم ملی 
عراق نیز هنوز نتوانسته مجوز استفاده از دو بازیکن خود را دریافت کند. 
دو باشگاه پرسپولیس ایران و اســماعیلیه مصر که بشار رسن و طارق 
همام را در عضویت دارند، اجازه حضور نفــرات خود در تیم ملی عراق 
برای شرکت در جام خلیج فارس را نداده اند. فدراسیون فوتبال عراق در 
این خصوص نامه نگاری هایی انجام داده تا بتواند از بشار و طارق در تیم 
ملی استفاده کند، اما به نظر نمی رسد باشگاه های ایرانی و مصری مجوز 

حضور آن ها در تیم ملی عراق را صادر کنند.

منهای فوتبال

هفته سیزدهم لیگ برتر انگلیس
کریستال پاالس - لیورپول

    شنبه 2 آذر - ساعت: 18:۳0 از شبکه ورزش

هفته سیزدهم سری آ ایتالیا
تورینو - اینتر

    شنبه 2 آذر - ساعت: 2۳:15 از شبکه ورزش

هفته سیزدهم لیگ برتر انگلیس
منچستر سیتی - چلسی

     شنبه 2 آذر - ساعت: 21:00 از شبکه ورزش

هفته چهاردهم اللیگا اسپانیا
لگانس - بارسلونا

 شنبه 2 آذر - ساعت: 15:۳0 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

لیگ برتر کشتی آزاد
 بازار بزرگ با پیروزی برابر اترک قهرمان شد

ورزش: مرحله نهایی رقابت های لیگ برتر کشــتی آزاد از صبح دیروز در 
سالن 12 هزار نفری آزادی تهران برگزار شد و با معرفی تیم های راه یافته به 
دیدارهای فینال و رده بندی در نوبت عصر پیگیری شد. در دیدار فینال تیم 
بازار بزرگ ایران با پیروزی 9 بر یک مقابل اترک خراسان شمالی به عنوان 
قهرمانی دست یافت. پیش از این دانشگاه آزاد با پیروزی 6 بر 4 مقابل تا ثبت 

جهانی توس در دیدار رده بندی به عنوان سوم رسیده بود.

آغاز اردوی حدادی در کیش از شنبه
ورزش : احســان حدادی از امروز اردوی آماده سازی خود را در کیش آغاز 
می کند. حدادی که به عنوان نخستین دوومیدانی کار ایران سهمیه المپیک 
2020 توکیو را کسب کرد، پس از اردوی 10 روزه ای که در مشهد داشت، عازم 
جزیره کیش خواهد شد. حدادی که هنوز وضعیت قرارداد مربی آمریکایی اش 

مشخص نشده است، از امروز تمرینات خود را در این جزیره آغاز می کند.

شهرداری گرگان پیروز بازی بزرگ هفته ششم
ورزش:  رقابت های هفته ششــم لیگ  برتر بسکتبال باشگاه های کشور با 
برگزاری پنج دیدار پیگیری شد که در حساس ترین بازی، تیم شیمیدر قم، 
مدعی قهرمانی، با حساب 58 - ۷3 نتیجه را به میزبان  خود یعنی شهرداری 
گرگان واگذار کرد. به این ترتیب شهرداری  گرگان  پنجمین پیروزی خود 
را کسب کرد و تیم شیمیدر نیز سومین شکســت خود در فصل جاری را 
متحمل شد. شاگردان محمدرضا اسالمی پیش از این نیز برابر دو تیم مدعی 
پتروشیمی بندر امام و مهرام تهران نتیجه را واگذار کرده بودند. در سایر دیدارها 
نیز رعد پدافند هوایی شهرکرد از سد نیروی زمینی تهران گذشت. شهرداری 
بندرعباس ذوب آهن اصفهان را شکست داد، پتروشیمی بندرامام مقابل 
اکسون تهران پیروز شد و توفارقان آذرشهر نیز برابر شورا و شهرداری قزوین 
تن به شکست داد. دیدار تیم های مس کرمان با مهرام تهران و دیدار تیم های 
نفت آبادان با آویژه صنعت مشهد نیز با تصمیم مسئوالن فدراسیون لغو و به 

زمان دیگری موکول شد.

صعود ۹ پله ای بانوی بدمینتون باز ایران 
در رنکینگ جهانی

ورزش: فدراسیون جهانی بدمینتون، رنکینگ جدید بازیکنان را اعالم کرد 
و ثریا آقایی توانست در این رنکینگ 9 پله صعود کند. آقایی که برای کسب 
سهمیه المپیک تالش می کند، در آخرین رقابت خود در مسابقات کامرون به 
مقام قهرمانی رسید که همین مسئله سبب شد در رنکینگ جهانی صعود کند. 
آقایی اکنون در رده 110 جهان قرار دارد. ثمین عابد خجسته دیگر نماینده 
ایران نیز با سه پله صعود در رده 1۷2 جهان قرار گرفت.  دربخش مردان تنها 
امیر جباری از ایران  فعال است و در مسابقات بین المللی شرکت می کند که او 

با دو پله سقوط در رده 2۷5 جهان ایستاد.
صفحه 10   1398/09/02

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده
شرکت سهامی خاص قند آبکوه به شماره ثبت 628 و شناسه ملی 10380079861

    بدینوس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه 
مجم��ع عمومی عادی بطورفوق العاده که در س��اعت 10 روز پنج ش��نبه م��ورخ 1398/09/14 در محل 
مشهد – چهارراه شهدا – سازمان مرکزی آستان قدس رضوی- دفترقائم مقام محترم آستان قدس 

رضوی  تشکیل می گردد حضور بهم رسانند .
دستور جلسه :

1- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش ناظرتصفیه برای عملکرد سالهای مالی منتهی به 
1396/04/31 و 1397/04/31

2- بررس��ی و تصوی��ب صورته��ای مال��ی ب��رای عملک��رد س��ال مال��ی منته��ی ب��ه 1396/04/31 و 
1397/04/31

3- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به 1398/04/31
4- انتخ��اب روزنام��ه کثیراالنتش��اربه منظ��ور درج آگهی های ش��رکت برای س��ال مال��ی منتهی به 

1398/04/31
5- سایرمواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد . 

9ع
81
05
76

فراخوان یک مرحله ای مزایده فروش روده کور ، استحصالی از خطوط 
کشتار موسسه صنعتی گوشت مشهد 

 1- نام و نش��انی مزایده گزار : موسسه صنعتی گوشت مشهد ، کیلومتر 20 جاده مشهد 
فریمان ، انتهای تپه سالم 

2- موضوع مزایده : فروش روده کور گوس��فندی اس��تحصالی از خطوط کش��تار موسسه 
صنعتی گوشت مشهد مطابق با مدارک مزایده و قرارداد 

3- سپرده شرکت در مزایده : مبلغ 150.000.000 ریال به صورت سپرده نقدی یا ضمانت 
نامه بانکی 

4- محل دریافت اسناد مناقصه : )دبیرخانه موسسه به آدرس مندرج در بند 1 ( با ارائه 
معرفینامه معتبر 

5- زم��ان و مهلت دریافت اس��ناد : از تاری��خ 98/09/02 لغایت 98/09/04 در س��اعات 
اداری میباشد .

6- تحویل مدارک و اسناد مزایده : از مورخ 98/09/05 لغایت 98/09/14 میباشد . /ع
98
10
57
2

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده
شرکت سهامی خاص قند آبکوه به شماره ثبت 628 و شناسه ملی 10380079861

   بدینوس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می ش��ود تا در جلسه 
مجم��ع عمومی عادی بطورفوق العاده که در س��اعت 12 روز پنج ش��نبه م��ورخ 1398/09/14 در محل 
مشهد – چهارراه شهدا – سازمان مرکزی آستان قدس رضوی- دفترقائم مقام محترم آستان قدس 

رضوی  تشکیل می گردد حضور بهم رسانند .
دستور جلسه :

1- اس��تماع گزارش فعالی��ت هیئت مدیره و گزارش ناظرتصفیه برای عملکرد س��ال مالی منتهی به 
1398/04/31

2- بررسی و تصویب صورتهای مالی برای عملکرد سال مالی منتهی به 1398/04/31 
3- انتخ��اب ب��ازرس قانون��ی و حس��ابرس مس��تقل ب��رای دوره مال��ی هش��ت ماه��ه منته��ی ب��ه 

 1398/12/29
4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشاربرای درج آگهی های شرکت

5- سایرمواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد . 

9ع
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آگهی تغییرات ش�رکت ابزار پزشکی اسوه 
آسیا شرکت س�هامی خاص به شماره ثبت 
35044 و شناس�ه ملی 10380503716 
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی 
 1398,02,23 م��ورخ  الع��اده  ف��وق 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضاء 
هیئت مدیره از 4 نفر به 3 نفر کاهش 
یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح 

فوق اصالح گردید .
 اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان خراسان 
رض��وی اداره ثب��ت ش��رکت ه��ا و موسس��ات 

غیرتجاری مشهد )665939(

9ع
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آگهی تغییرات ش�رکت پاریز ابنیه ش�رق نوین 
شرکت س�هامی خاص به شماره ثبت 65166 و 

شناسه ملی 14007748755 
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی 
بطور فوق العاده م��ورخ 1398,04,13 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : 1 - آقای مهدی عباس��ی قیافه 
شناس به ش��ماره ملی 0939996278 به عنوان 
بازرس اصلی ، آقای حس��ن کنویس��ی به شماره 
ملی 0936106522 به عنوان بازرس علی البدل 
ب��رای یک س��ال مال��ی انتخ��اب گردیدن��د. 2- 
روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جه��ت درج آگهی 

های شرکت تعیین شد.
 اداره کل ثبت اس��ناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت ش��رکت ها و موسس��ات غیرتجاری مش��هد 

)665977(

98
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آگهی تغییرات ش�رکت گروه س�رمایه گذاری صنعتی 
بازرگانی آریان کاال توس ش�رکت س�هامی خاص به 

شماره ثبت 23645 و
 شناسه ملی 10380390916 

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه 
 : م��ورخ 1398,04,25 تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د 
ترازنامه س��ال مالی 1397 م��ورد تصویب قراگرفت . 
2-خانم اعظم یوس��فی دوس��ت آبادی به ش��ماره ملی 
0889020329 به س��مت ب��ازرس اصل��ی و آقای اراز 
گلدی قدرتی به ش��ماره ملی 2031336657 به سمت 
ب��ازرس علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب 
گردیدند .روزنامه قدس جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب گردید .
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان خراسان رضوی 
اداره ثبت ش��رکت ها و موسس��ات غیرتجاری مش��هد 

)665983(
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آگهی تغییرات شرکت بهنانه خراسان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 8892 و شناسه 

ملی 10380246492    
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی بطور 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1398,03,21 تصمیم��ات ذیل 
اتخاذ ش��د : 1 - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت 
درج آگه��ی های ش��رکت تعیی��ن ش��د. 2 - اعضاء 
هیئ��ت مدی��ره ب��رای مدت 2 س��ال به ق��رار ذیل 
تعیین گردیدند: آقای نادر بهبودی به شماره ملی 
1062671791 و آق��ای ناصر محم��د علی بهبودی به 
ش��ماره ملی 1060268884 و آق��ای مجید بهبودی 
به ش��ماره مل��ی 1063995930 3 - صورتهای مالی 

منتهی به 97,12,29 به تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )665914(
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 آگهی تغییرات شرکت خدمات علمی صنعتی 
استان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 9106 و شناسه ملی 10380248591    
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 
1398,05,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای 
محمد روش��نی به شماره ملی 5729562829 به 
عن��وان ب��ازرس اصلی ، آقای قاس��م عس��گرنیا 
فع��ال به ش��ماره مل��ی 0942196775 به عنوان 
بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب 
گردیدن��د. 2 - روزنام��ه کثیراالنتش��ار ق��دس 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
3 - صورتهای مالی سال 1397 به تصویب رسید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری مشهد )665917(

9ع
81
05
53

آگهی تغییرات شرکت داروسازی آباد اکسیر 
شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

63460 و شناسه ملی 14007318319    
م��ورخ  مدی��ره  هیئ��ت  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه   
1397,05,03 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : خانم الناز 
مطه��ری دارای ک��د مل��ی 0946692920 بعن��وان مدیر 
عام��ل جایگزین آقای وحید کریم پ��ور دارای کد ملی 
0943228883 برای باقی مانده مدت تصدی مدیران 
تاتاریخ 1398,10,11 گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعه��دآور ش��رکت ب��ه امض��ای عبدالرحی��م مطهری 
همراه با مهر ش��رکت و اوراق عادی و نامه های اداری 

به امضای الناز مطهری همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری مشهد )665929(
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نوبت دوم    1398/09/17صفحه 11    1398/09/02

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

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
ــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى  آگه

و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
ــون  ــوع قان ــت اول موض ــماره 139860306010002259- 1398/8/16 هيئ ــر رأى ش براب
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمان هاى فاقد س تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم هاجر اشنا قريه دولو فرزند 
ــاحت  ــنامه 1280 صادره از قوچان در يك قطعه زمين مزروعى به مس ــماره شناس قدير بش
ــمتى از پالك شماره 215 اصلى بخش دو قوچان واقع در اراضى  91846/50 مترمربع در قس
ــه منظور اطالع عموم  ــت. لذا ب ــنا محرز گرديده اس ــرگ و از محل مالكيت آقاى قدير آش آبگ
ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتى كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
ــت در صورت انقضاى  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس اعتراض، دادخواس
ــند مالكيت صادر خواهد شد9810512.  مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

كالسه 1398114406010000067
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/2

تاريخ انتشار نوبت دوم 98/9/17
رئيس ثبت اسناد و امالك قوچان- عباس برق شمشير

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

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى/برابر رأى شماره 139860306010002283- 1398/8/19 
هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم سيده 
ــنامه 6383 صادره از قوچان در  ــيد نوراهللا بشماره شناس ــى قوچان عتيق فرزند س زهرا قرش
ششدانگ يك باب منزل به مساحت 104/61 مترمربع در قسمتى از پالك شماره 166 اصلى 
ــش دو قوچان واقع در اراضى فرخان عليا و از محل مالكيت آقاى قربان صاحبكار فرخانى  بخ
ــت به فاصله 15 روز آگهى  ــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوب ــت. ل محرز گرديده اس
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
ــليم و  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس مى توانند از تاريخ انتش
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 

قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد9810523. كالسه 1398114406010000074

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/2                           تاريخ انتشار نوبت دوم 98/9/17
رئيس ثبت اسناد و امالك قوچان- عباس برق شمشير

آگهى مزايده اموال منقول پرونده اجرايى كالسه 9701246 
به موجب پرونده اجرايى كالسه فوق له على محموديان و عليه حميدرضا زرانيه و محمدرضا 

لنگرودى و دهكده آبى پارس اموالى به شرح زير:
ــس  ــارك مدي ــدل RSCAN5030C م ــتگاه م ــك دس ــت X_RAY ي ــتگاه گي 1_ دس
ــى Xray براى بازرسى بسته هاى با سايز 50 در 30 سانتيمتر_  ــتگاه بازرس الكترونيك_ دس
حداكثر وزن بار 10 كيلوگرم_ داراى مانيتور LCD_ سرعت تسمه نقاله 16cm/s به ارزش 
700/000/000 ريال 2_ دستگاه گيت X_RAY يك دستگاه مدل RSCAN6040 مارك 
ــتگاه بازرسى Xray براى بازرسى بسته هاى متوسط با سايز 40 در  مديس الكترونيك_ دس
60 سانتيمتر_ حداكثر وزن بار 180 كيلوگرم_ داراى مانيتور 19 اينچ LCD_ سرعت تسمه 

نقاله 20 تا 30 سانتيمتر در ثانيه كه قابل تنظيم مى باشد به ارزش 900/000/000 ريال
ــه  ــده آبى پارس و محمدرضا لنگرودى و حميدرضا زرانيه كه برابر صورتجلس ــق به دهك متعل
ــت و طبق نظريه كارشناس رسمى جمعاً  مورخ 1397/12/19 مامور اجرا اموال مذكور بازداش
ــد. مزايده  به مبلغ 1/600/000/000 ريال ارزيابى گرديده از طريق مزايده به فروش مى رس
ــاعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 1398/09/19 در محل اتوبان تهران_ كرج گرمدره  از س
ــتانكارى آقاى على محموديان آغاز و  دهكده آبى پارس از مبلغ ارزيابى هريك از اموال به بس
به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا فروخته خواهد شد و چنانچه روز مزايده مصادف با تعطيل 
رسمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيل در همان محل و ساعت انجام مى شود و حقوق 

دولتى و حق مزايده طبق مقررات نقدا وصول خواهد شد.9810545
تاريخ انتشار 1398/09/02 

از طرف رييس اجراى ثبت كرج_ قاسمى

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوى
 (آگهى فقدان سندمالكيت)

ــيد محمد باقر حسينى برابر وكالتنامه شماره 70936 – 1393/03/20  نظربه اينكه  آقاى س
ــهد  ــماره  72172 – 1393/11/14 دفتر 35 مش ــهد برابر تفويض وكالتنامه ش دفتر 35 مش
ــده منظم به تقاضاى كتبى جهت دريافت سند مالكيت  ــتناددوبرگ استشهاديه گواهى ش باس
ــهم از 120  ــند مالكيت  32 س ــت س المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعى اس
ــهم باستثناء ثمن اعيان  ششدانگ  ــمت از 12 قسمت  دو سهم مشاع از  ده س ــهم  دو قس س
پالك 3فرعى از 332  اصلى بخش 5 مشهد كه متعلق به سيد كاظم حسينى  ميباشد بعلت 
ــد كه سند مالكيت ذيل دفتر  ــت بابررسى دفترامالك معلوم ش ــده اس بى احتياطى مفقود ش

ــماره چاپى 059396سرى الف سال89  ــند بش ــماره 15733ثبت وس 86 صفحه 304 به ش
ــتنادتبصره ذيل  ــت  . دفترامالك بيش ازاين حكايتى ندارد.لذا باس ــده اس ــليم ش صادروتس
ــبت به ملك  ــى قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى ومتذكرميگرددهركس نس ماده120اصالح
ــتى ظرف  ــند مالكيت نزدخودميباشدبايس مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجودس
ــندمالكيت ياسند  ــت اصل س ــاراين آگهى اعتراض كتبى خودرا به پيوس 10روز ازتاريخ انتش
ــمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت  معامله رس
ــند معامله رسمى نسبت به صدور سند  ــند مالكيت يا س مقرريا وصول اعتراض بدون ارائه س

مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهدشد.9810586
محمدرضا رجايى مقدم

رئيس ثبت اسنادوامالك فريمان

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوي
(آگهى فقدان سندمالكيت)

ــيد محمد باقر حسينى برابر وكالتنامه شماره 70936 – 1393/03/20  نظربه اينكه  آقاى س
ــهد  ــماره  72172 – 1393/11/14 دفتر 35 مش ــهد برابر تفويض وكالتنامه ش دفتر 35 مش
ــده منظم به تقاضاى كتبى جهت دريافت سند مالكيت  ــتناددوبرگ استشهاديه گواهى ش باس
ــهم از 120  ــند مالكيت  32 س ــت س المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعى اس
ــمت  دو سهم مشاع از  ده سهم ششدانگ پالك 2فرعى از 332   ــهم  دو قسمت از 12 قس س
ــينى  ميباشد بعلت بى احتياطى مفقود  ــهد كه متعلق به سيد كاظم حس اصلى بخش 5 مش
ــند مالكيت ذيل دفتر 86 صفحه 301 به  ــى دفترامالك معلوم شد كه س ــده است بابررس ش
ــال89 صادروتسليم شده  ــماره چاپى 059393سرى الف س ــماره  15732ثبت وسند بش ش
ــتنادتبصره ذيل ماده120اصالحى قانون  ــت  .دفترامالك بيش ازاين حكايتى ندارد.لذا باس اس
ــك مورد آگهى معامله اى  ــبت به مل ــت مراتب يك نوبت آگهى ومتذكرميگرددهركس نس ثب
انجام داده يا مدعى وجودسند مالكيت نزدخودميباشدبايستى ظرف 10روز ازتاريخ انتشاراين 
ــند معامله رسمى به اين اداره  ــت اصل سندمالكيت ياس آگهى اعتراض كتبى خودرا به پيوس
تسليم نمايد بديهى است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرريا وصول اعتراض بدون 
ــند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى وتسليم آن به  ارائه س

متقاضى اقدام خواهدشد.9810587
محمدرضا رجايى مقدم

رئيس ثبت اسنادوامالك فريمان

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوي
(آگهى فقدان سندمالكيت)

ــيد محمد باقر حسينى برابر وكالتنامه شماره 70936 – 1393/03/20  نظربه اينكه  آقاى س
ــهد  ــماره  72172 – 1393/11/14 دفتر 35 مش ــهد برابر تفويض وكالتنامه ش دفتر 35 مش

ــده منظم به تقاضاى كتبى جهت دريافت سند مالكيت  ــتناددوبرگ استشهاديه گواهى ش باس
ــهم از 120  ــند مالكيت  32 س ــت س المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعى اس
ــهم باستثناء ثمن اعيان  ششدانگ  ــمت از 12 قسمت  دو سهم مشاع از  ده س ــهم  دو قس س
ــد  ــينى  ميباش ــيد كاظم حس ــهد كه متعلق به س پالك 1فرعى از 332  اصلى بخش 5 مش
ــى دفترامالك معلوم شد كه سند مالكيت ذيل  ــت بابررس ــده اس بعلت بى احتياطى مفقود ش
ــرى الف  ــماره چاپى 059395س ــند بش ــماره 15734 ثبت وس ــر 86 صفحه 307 به ش دفت
سال89 صادروتسليم شده است. دفترامالك بيش ازاين حكايتى ندارد.لذا باستنادتبصره ذيل 
ــبت به ملك  ــى قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى ومتذكرميگرددهركس نس ماده120اصالح
ــتى ظرف  ــند مالكيت نزدخودميباشدبايس مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجودس
ــندمالكيت ياسند  ــت اصل س ــاراين آگهى اعتراض كتبى خودرا به پيوس 10روز ازتاريخ انتش
ــمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت  معامله رس
ــند معامله رسمى نسبت به صدور سند  ــند مالكيت يا س مقرريا وصول اعتراض بدون ارائه س

مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهدشد.9810588
محمدرضا رجايى مقدم

رئيس ثبت اسنادوامالك فريمان

آگهى فقدان سند مالكيت موضوع ماده 120 آئين نامه قانون ثبت
ــنامه 1727 به شماره ملى 0680506276  ــماره شناس خانم نبات مجردى فرزند حمزه به ش
ــهود مذكور در آن در دفتر  ــهاديه كه صحت امضاء ش صادره از بجنورد با ارائه دو برگ استش
اسناد رسمى يك بجنورد گواهى شده است مدعى شده اند كه سند مالكيت شش دانگ پالك 
2271 فرعى از 125 اصلى واقع در اراضى قريه عزيز بخش دو بجنورد كه ذيل ثبت 44595 
ــابقه رهن  ــى 192052 ثبت و صادر گرديده و فاقد س ــماره چاپ ــه 98 دفتر 257 به ش صفح
ــماره 1396168002533787- 1396/12/16 شعبه بازپرسى  ــد و برابر نامه هاى ش مى باش
دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 12( امام خمينى) تهران و شماره 1395/09/30-950541 
ــد و به علت نامعلومى  ــت مى باش ــراى عمومى بجنورددر بازداش داديار محترم قضايى دادس
ــند المثنى نموده  لذا طبق ماده 120 آئين نامه قانون  ــده است درخواست صدورس مفقود ش
ــبت به ملك مذكور  ــود تا هر كس مدعى انجام معامله نس ثبت مراتب يك نوبت آگهى مى ش
بوده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشارآگهى 
ــند معامله تسليم نمايد  ــند مالكيت يا س به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه س
ــد اداره ثبت طبق مقررات نسبت به  ــت چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرس بديهى اس

صدور سند مالكيت المثنى اقدام خواهد كرد9810590.م الف985
تاريخ انتشار 1398/09/02

احمد اصغرى شيروان-رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 2 بجنورد

ایران دومین تیم دارای بیشترین 
تنزل در رده بندی فیفا

در فاصله 6 روز مانده به اعالم رســمی رده بندی ماقبل 
آخر تیم های ملی جهان در سال 2019 توسط فدراسیون 
جهانی فوتبال سایت »فوتبال رنکینگ« با توجه به نتایج 
رقم خورده در 182 بازی ملی از رنکینگ قبلی، اقدام به 
محاسبه و پیش بینی جایگاه احتمالی تیم های ملی در 
رده بندی بعدی فیفا کرده است. طبق اعالم این سایت 
تیم ملی ایران که در بازی رسمی اخیر خود مقابل عراق 
تن به شکست داد، در رده بندی فیفا 6 پله سقوط خواهد 
داشت و پس از رومانی )با هشــت پله سقوط( دومین 
تیمی است که بیشتر تنزل جایگاه را در این رده بندی 
خواهد داشت، در نتیجه این افت جایگاه، تیم ملی در رده 
سی و سوم جهان قرار خواهد گرفت. بدین ترتیب تیم ایران 
پس از چند سال عنوان تیم نخست آسیا در رنکینگ فیفا 
را هم از دست خواهد داد چرا که انتظار می رود ژاپن بدون 
تغییر جایگاه در رده بیست وهشتم دنیا باقی بماند و پنج 

پله باالتر از شاگردان مارک ویلموتس قرار بگیرد.

نیل جونز/مترجم: امیرمحمد ســلطان پور: این موقع 
از ســال به نگران کننده ترین مقطع برای لیورپول تبدیل 
شده است. صدرنشــینان لیگ برتر بعد از پایان بازی های 
ملی دوباره به میادین باز خواهند گشت، و امروز باید سفر 
سختی را به لندن و به زمین کریستال پاالس داشته باشند.

شــاگردان کلوپ قبل از تعطیالت باشــگاهی، با شکســت 
منچسترسیتی یک کوه بزرگ را فتح کردند اما در هفته های 
آینده یک رشته کوه را در پیش رو خواهند داشت. با چهارده 
بازی در شــش هفته آن ها در شــرایطی قرار گرفته اند که 

می تواند حتی سرنوشت نهایی این فصل آن ها را رقم بزند.

کابوسی به شکل مصدومیت و خستگی!
ایــن روزها یورگن کلــوپ بیشــتر از اینکه نگــران برنامه 
های تاکتیکی تیمش باشــد بایــد از از گرفتگی عضالت و 
همسترینگ ستاره هایش بترسد. مثال در بازی امروز مقابل 
پاالس آن ها احتماال بدون محمد صالح به میدان بروند که 

همچنان درگیر مصدومیت قوزک پایش اســت که هشــت 
هفته قبل از آن مقابل لسترســیتی دچارش شده بود. برای 
ستاره مصری این یک شــرایط عجیب است. او در هر فصل 
کامل حضورش در مرسی ســاید، 52 بازی برای تیمش به 
میدان رفت که در کنار کیفیت باالیش ثبات و آمادگی بدنی 
باالی خود را نیز به رخ می کشید. تیم پزشکی لیورپول تمام 
تالش خود را خواهد کرد تا او را به بازی با پاالس برســاند و 
کلوپ نیز احتماال هر ریسکی را در بازی دادن او بپذیرد. چرا 
نپذیرد وقتی که آن ها تنها امتیازهایی که در لیگ برتر این 
فصل از دست دادند را بدون او در اولدترافورد تجربه کردند؟ 

چنین شرایطی برای اندی رابرتسون نیز صدق می کند که 
خود را به عنوان یکــی از بهترین مدافعان چپ جهان ثابت 

کرده اما از لحاظ بدنی این روزها مشکل دارد.

زیر 20 ساله ها آماده باشند
آن ها حتی به بازیکنان زیر 20 ســال خــود مثل کورتیس 
جونز، رایان بروستر و هاروی الیوت نیز نیاز پیدا خواهند کرد؛ 
نه فقط برای بازی عجیبی کــه در مرحله یک چهارم نهایی 
جام اتحادیه یک روز بعد از بازی آن ها در جام باشــگاه های 
جهان در قطر در مقابل استون ویال خواهند داشت بلکه برای 

بازی های رسمی نیز قطعاً دقایقی حضور پیدا خواهند کرد. 
شاگردان کلوپ باید این هفته در لیگ قهرمانان مقابل ناپولی 
پیروز شــوند تا صعود خود را به عنوان صدرنشــین قطعی 
کرده و بازی آخر در دور گروهی مقابل سالزبورگ را بتوانند 
با جوانان خود به میدان بروند. هشت بازی آن ها در لیگ در 
حدود پنج هفته آینده برگزار خواهد شد و اگر به خوبی برای 
پاالس، برایتون، اورتون، بورنموث، واتفورد، لســتر، وولوز و 
شفیلدیونایتد آماده نشوند ممکن است تمام پیش افتادگی 

خود در صدرجدول را از دست بدهند.
آن ها باید از نظر روانی نیز برای این شــرایط سخت آماده 
شوند و ذهنیت خود را به گونه ای متمرکز کنند که هر بازی 
شــرایط فینال را برای آن ها دارد. البته بــه مقدار زیادی 
شــانس نیز در یک ماه و نیم آینده نیاز خواهند داشت که 

باید در داخل و خارج زمین به کمک آن ها بیاید.
چیزی می تواند جلــو آن ها را بگیرد؟ چنــد وقت دیگر 

مشخص خواهد شد.

هیچ چیز نمی تواند لیورپول را متوقف کند

14 بازی در 6 هفته!
قرعه کشی مرحله پلی آف یورو 2020 انجام شد

ورزش: چهــره 20 تیــم از 24 تیم حاضر در یــورو 2020 
مشخص شده است و 16 تیم باقی مانده که امیدوار به حضور 
در این رقابت ها هستند برای کسب چهار سهمیه باقی مانده 
با هم به رقابت خواهند پرداخــت. در مرحله پلی آف این 16 
تیم در چهار مسیر A، B،C و D تقســیم شده اند. هر مسیر 
دو بازی تک حذفی دارد. برنده هر یــک از این دو بازی با هم 
رو به  رو می شــوند تا در نهایت یک تیم به مرحله نهایی یورو 

2020 صعود کند. 

مسیر D: بازی نیمه نهایی یک: گرجستان )1( - بالروس )4(/ 
میزبان: گرجستان بازی نیمه نهایی دو: مقدونیه )2( - کوزوو )3(/ 

میزبان: مقدونیه
طبق قرعه برنده بازی نیمه نهایی یک )یکی از دو نیم گرجستان یا 

بالروس( در بازی فینال این مسیر میزبان خواهد بود.

مسیر C: بازی نیمه نهایی یک: اسکاتلند )1( - رژیم صهیونیستی 
)4(/ میزبان: اسکاتلند بازی نیمه نهایی دو: نروژ )2( - صربستان 

)3(/ میزبان: نروژ
طبق قرعه برنــده بازی نیمه نهایــی دو )یکــی از دو تیم نروژ یا 

صربستان( میزبان بازی فینال این مسیر خواهد بود.

مســیر B: بازی نیمه نهایی یک: بوســنی و هرزگوین )1( - 
ایرلندشمالی )4(/ میزبان: بوسنی و هرزگوین بازی نیمه نهایی دو: 

اسلواکی )2( - ایرلند )3(/ میزبان: اسلواکی
طبق قرعه برنده بازی نیمه نهایی یک )یکی از دو تیم بوسنی یا ایرلند 

شمالی( میزبان بازی فینال این مسیر خواهد بود.

مسیر A: بازی نیمه نهایی یک: ایسلند )1( - رومانی )4(/ میزبان: ایسلند 
بازی نیمه نهایی دو: بلغارستان )2( - مجارستان )3(/ میزبان: بلغارستان

سولسشر: مورینیو آمد، دست از سر من بر می دارید!
ورزش: سرمربی شیاطین سرخ عقیده دارد بازگشت ژوزه مورینیو به لیگ برتر اتفاق 
خوبی است که دست کم توجهات را از روی او بر می دارد. اوله گنار سولسشر در پاسخ 
به خبرنگاران درباره احتمال حضور پوچتینو به جای او می گوید: »این موضوع به هیچ 
عنوان مرا آزار نمی دهد؛ من بهترین شــغل جهان را دارم و فرقی نمی کند شما شغلی 
داشته باشید یا نه، منچستر همیشه رویایی است؛ بنابراین هیچ اهمیتی ندارد که گوشه 
و کنار چه اتفاقی رخ می دهد. خوب است که خوزه برگشته به ویژه برای خبرنگاران و 

شاید برای من؛ بنابراین شما می توانید راجع به او بنویسید و حرف بزنید.«

آبیدال و رئیس سابق بارسا دادگاهی شدند
ورزش: اریک آبیدال ستاره فرانسوی سابق بارسا و مدیر فنی فعلی این باشگاه همراه با ساندرو 
راسل امروز در دادگاه حاضر خواهند شد و به اتهاماتشان پاسخ خواهند داد.  اریک آبیدال سال های 
2010 و 2011 با بیماری سرطان دست به گریبان بود. در آن دوران او نیاز به یک کبد جدید برای 
ادامه زندگی داشت که توسط یکی از اقوامش به او اهدا شد. چند سال پیش این اتهام به او و نیز 
ساندرو راسل رئیس وقت بارسا وارد شد که اهدای عضو به صورت غیرقانونی انجام گرفته است. 
اتهامی که به شدت تکذیب شد اما این پرونده در جریان بود و هفته گذشته فردی که به آبیدال 

کبد اهدا کرده بود، در دادگاه حاضر شد و حتی مورد بررسی های دقیق پزشکی نیز قرار گرفت.

رونالدو غایب بزرگ بازی با آتاالنتا
ورزش: سرمربی یوونتوس تایید کرد که رونالدو به احتمال 99 درصد به بازی امروز برابر 
آتاالنتا نخواهد رسید. مائوریسیو ساری می گوید: »بین من و رونالدو پس از اتفاقات بازی 
با میالن، چیزی برای شفاف سازی وجود ندارد. اصال نیازی برای این کار نبود. واکنش 
رونالدو یک واکنش طبیعــی در فوتبال بود. او در برگامو بــه احتمال 99 درصد حاضر 
نخواهد بود و برنامه ما برای حضور او در لیگ قهرمانان برابر اتلتیکو است. من از دهه 90 
در حال مربیگری ام و همیشه شــاهد این اتفاقات بوده ام. حتی در سطح آماتوری هم 
بازیکن از تعویضش ناراحت می شود. باید بازیکن را در این مواقع به حال خود گذاشت.«

حمله عجیب دنیزلی به فالکائو! 
ورزش: سرمربی تیم تراکتور تبریز گفت: امضای قرارداد سه ساله با بازیکن 33 ساله با مبلغ 
16 میلیون یورو به معنای ریختن پول به داخل چاه است. مصطفی دنیزلی، سرمربی تیم 
تراکتور تبریز در مصاحبه با سایت »ینیاس« ترکیه به انتقاد از هزینه های سرسام آور باشگاه های 
کشورش پرداخت.  او گفت: جذب فالکائو یک اشتباه بزرگ بود. همه می گویند که این مهاجم 
شناخته شده است اما باشگاه گاالتاسرای نیز بزرگ است. امضای قرارداد سه ساله با بازیکن 33 
ساله با مبلغ 16 میلیون یورو به معنای ریختن پول به داخل چاه است. ترکیه همیشه بازیکنان 

جوان با استعدادی دارد چرا باید به این جوانان میدان ندهیم.
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فرهنگ و هنر

خبر

ضرورت ورود چهره های جدید به سینما
فرهنگ و هنر/ زهره کهندل: 
تهیه کننده  ردایــی،  مســعود 
سینما با تأکید بر اینکه باید در 
انقالبی  سازمان های سینمایی، 
ارتقای  ایجاد شــود تا موجب 
ســطح هنــری و ســینمایی 

و معرفی افراد جدید به عرصه ســینما شــود، گفت: در حال حاضر 
ســاالنه حدود 100 فیلم تولید می شود و تعداد مشخصی بازیگر در 
90 درصد این فیلم ها بازی می کنند، پس بهتر اســت شرایطی برای 

ورود چهره های جدید به سینما مهیا شود. 
وی که در فیلم »ســال دوم دانشــکده من« دو چهــره جدید را به 
عرصه بازیگری معرفی کرد، درباره ضرورت ورود چهره های جدید به 
ســینمای ایران، عنوان کرد: باید راه برای افراد جدید در سینما باز 

شود تا وارد عرصه بازیگری شوند.
وی افزود: ضرورتی ندارد تهیه کننــدگان بخش خصوصی روی این 
مســائل سرمایه گذاری کنند بلکه سازمان سینمایی و بنیاد فارابی یا 
حتی ســازمان اوج که بودجه های خوبی در حوزه فیلم سازی دارند 

باید برای معرفی بازیگران جدید پیشقدم شوند.
به گفته ردایی معموالً بودجه فیلم ســازی این سازمان ها در اختیار 
کارگردان هایی قرار می گیرد که از گروه خودشــان استفاده می کنند 
و این به ارتقای ســطح هنری و ســینمایی اضافــه نمی کند. بخش 
خصوصــی در حد توان مالی خودش اقدام می کند در حالی که توان 
مالی و حرفه ای آن سازمان ها بسیار بیشتر از بخش خصوصی است. 
وی با اشــاره به تمایل تهیه کنندگان برای حضور بازیگران چهره در 
فیلم هایشان گفت: شخصی از من پرســید حاضر بودی تهیه کننده 
فــالن فیلم طنزی که 22 میلیارد تومان فروخته، باشــی؟ گفتم نه، 

چون شأن من در حد آن فیلم نیست. 
برخی از تهیه کنندگان نگاهشان صرفاً تجاری است و برایشان فرقی 
نمی کند بازیگران را با چه دســتمزدی پای کار بیاورند چون به فتح 
گیشه فکر می کنند. فتح گیشه زمانی خوب است که شرایط ساخت 

فیلم هم مناسب باشد و موازین اخالقی زیر پا گذاشته نشود.
ردایــی در دو فیلم اخیر خود یعنی»ســال دوم دانشــکده من« و 
»ماالریــا« چهره هــای جدیدی را به عرصه بازیگــری معرفی کرد. 
سها نیاستی، فرشته ارسطویی که نقش های اصلی فیلم »سال دوم 
دانشکده من« را در نقش دو دختر دانشجو ایفا کردند از میان 900 
نفر متقاضی و پس از پشــت ســر گذاشتن مراحل تست و تمرینات 

بازیگری برای حضور در این فیلم انتخاب شدند.

 فرهنگ و هنر/ خدیجــه زمانیان  مجموعه 
تلویزیونــی »حکایت های کمال« که  هر شــب از 
شبکه دوم سیما پخش می شود براساس مجموعه 
داستانی با همین عنوان ساخته شده است. تجربه 
ساخت این مجموعه و مجموعه هایی مانند قصه های 
مجیــد که با اقتباس از یک اثــر ادبی و با توجه به 
ســبک زندگی جاری مردم و آداب و رسوم ایرانی 
ساخته شده همیشه در جامعه ما با اقبال مخاطب 
همراه بوده است. محمدمیرکیانی، نویسنده مجموعه 
»حکایت هــای کمال« و ناظر کیفی این ســریال، 
داســتان های مجموعه را گسترش داده و قرار است 

در پنج جلد به زودی منتشر شوند. 
راجع به مجموعه داستان »قصه های کمال«، سیر 
ساخت این سریال  و ظرفیت های ادبیات کودک و 
نوجوان برای اقتباس با این نویســنده به گفت وگو 
نشســته ایم که می خوانیــد. »حکایت های کمال« 
به کارگردانی قدرت اهلل صلح میرزایی داســتان یک 
نوجوان به نام »کمال« اســت. این سریال روایتی از 
دهه ۴0 اســت که ســاختاری اپیزودیک دارد و در 

مرکز سیما فیلم تولید شده است. 

 چه شد شروع کردید به نوشتن مجموعه 
»حکایت های کمال«؟  

این اثر بــه نوعــی دایره المعارف مــردم دهه ۴0 
تهران قدیم اســت. ســبک زندگی، آداب و رسوم، 
مردم شناسی و زندگی آن دوران برای بچه های امروز 
ناشناخته اســت در حالی که نسل امروز باید بداند 
پدران و مادرانشان در روزهای کودکی و نوجوانی چه 
شرایطی داشتند. این مجموعه داستان ها و سریالی 
که براســاس این داستان ها ســاخته شده، نشان 
می دهد زندگی بچه های دهه های قبل با سختی و 
رنج همراه بوده و اکثر آن ها با فقر و تنگدستی دست 
و پنجه نرم کرده اند ولی  اکنون زندگی بچه ها فرق 
کرده ، هم امکانات آن ها بیشتر شده و هم تفریح ها 

و دورهمی ها.  

 بین قصه های نوشــته شــده با آنچه در 
تلویزیون نمایش داده می شــود، چه تفاوتی 
وجود دارد و آیا داستان ها برای تصویری شدن 

تغییر کرده اند؟
حتماً وقتی اثــر ادبی می خواهــد تبدیل به اثری 
تصویری شــود در آن تغییراتی بــه وجود می آید. 
اساس و جوهره فیلم نامه براساس شخصیت کمال 
در کتاب اســت اما گاهی قصه ها جابه جا شده و یا 
با هم ترکیب شــده اند . برای گســترش طرح هم 
شخصیت هایی به شخصیت های اصلی کتاب اضافه 
شــده تا به یک اثر تلویزیونی تبدیل شــود. در این 
داستان  هم تغییراتی داده شد و  حذف و اضافه هایی 
انجام شد تا قصه ظرفیت بصری بیشتری پیدا کند.

اما شــخصیت ها تقریباً همان هایی هستند که در 
داســتان ها هم حضور دارند. کمال، پدر و مادرش و 
شخصیت های فرعی مثل عباس هم در داستان های 
مکتوب و هم در ســریال هســتند.  آنچه به عنوان 
سریال »حکایت های کمال« پخش می شود براساس 
مجموعه »داستان های کمال« است و هسته اولیه 
همان کتاب است یعنی اگر آن کتاب نبود این سریال 

هم ساخته نمی شد. 

 شما به عنوان نویسنده مجموعه داستان 
»حکایت های کمال« در جریان این تغییرات 

بودید؟ 
بله من در جلســه ای که با گروه سازندگان سریال 
داشــتم گفتم در تغییر آنچه به جذابیت های قصه 
کمک می کند، آزاد هســتند. در همه جای دنیا اگر 
نویســنده ای بخواهد اثرش تبدیــل به محصوالت 
تصویری شــود باید آزادی عمل را به گروه سازنده 

بدهد.  

 مجموعه داســتان »حکایت های کمال« 
چه ویژگی هایی داشت که به مرحله اقتباس 

رسید؟
به طور کلی هنرمنــد و فیلم نامه نویس می تواند از 
آثار ادبی کــه ارزش و ظرفیت زایش، تولید فکر و 
فرهنگ دارند، اســتفاده کند و نسخه های بصری 

تــازه ای تولید کند. این آثار نه یک بار بلکه چندین 
بار می توانند مــورد اقتباس قرار بگیرنــد. مثالً از 
حکایت های کمــال به خاطر ظرفیت هایی که دارد 
می توان چندین بار برای نسخه های متفاوت اقتباس 
کرد و نسخه های انیمیشن و یا سینمایی براساس آن 
ساخت مثل اتفاقی که برای آثار ادبی مثل پینوکیو، 
رابین هود، باخانمــان، هاکلبری فین، آن شــرلی، 
بینوایان و بســیاری از آثار ادبی مطرح دنیا رخ داده 
و کارگردان ها نسخه های متفاوت انیمیشن، سریال و 
سینمایی برای گروه های سنی مختلف براساس این 

آثار ساخته اند که معموالً با اقبال مخاطب مواجه شده 
است. این آثار معموالً به دلیل روایت جریان اصیل 
زندگی و اندیشــه های جاری در آن ها، مورد توجه 
قرار می گیرند و قدرت زایش جدید دارند چون برای 
صاحبان هنر ظرفیت هایی ایجاد می کند تا هربار با 
نگاهی تازه به ســراغ آن ها بروند و در مورد آن ها به 

ابعاد تازه ای فکر کنند.   

 ساخت نسخه سریالی براساس داستان های 
این مجموعه پیشنهاد شما بود؟ 

بلــه ســال 95 و در بدو ورود آقای ســید مرتضی 
میرباقری  به عنوان معاون سیما، شورایی با عنوان 
شورای سیاست گذاری برنامه های کودک و نوجوان 
تشکیل شــد که من در همان ســال به این شورا 
پیشنهاد دادم مجموعه حکایت های کمال براساس 
داســتان هایی با همین عنوان، ساخته شود. آقای 
میرباقری از این پیشنهاد اســتقبال کرد و دستور 
ساخت آن را برای شبکه یک داد اما چون این شبکه 
امکانی نداشت برای گروه سنی کودک اثری تولید 
کند پیشنهاد و طرح ساخت سریال به مرکز سیما 

فیلم ارجاع داده شد. 
  

 داســتان ها چه ویژگی داشت که شما را 
ترغیب کرد چنین پیشنهادی بدهید؟ 

می خواســتم بچه های امــروز قدر داشــته ها و 

زندگی شــان را بدانند . انتظارات بچه های امروز 
خیلی زیاد شــده بــه طوری کــه گاهی همین 
انتظــارات نابجا پدرها و مادرهــا را وادار می کند 
به ســمت درآمدزایی هایی بروند که واقعاً شــاید 
درست نباشــد و مهم ترین آسیبش همین است 
که خانواده ها کمتر فرصــت دارند دور هم جمع 
شوند . مسئله بعدی خواستم میزان رضایتمندی 
بچه های دهه ۴0 را به بچه های امروز نشان دهم 
که با کمترین امکانات احســاس خوشــبختی و 
شادی داشتند به طوری که فقیرترین بچه امروز، 
ثروتمندترین بچه آن روز بوده است . این احساس 
رضایتمنــدی البته در کل جامعه وجود داشــت 
حتــی بزرگ ترها و خیلی برایم اهمیت داشــت  
اثر به گونه ای ســاخته شود که هر دو گروه سنی 
کودک و نوجوان و بزرگسال را به عنوان مخاطب 
داشته باشد تا خانواده ها به انگیزه دیدن آن، دور 
هم جمع شوند. دیدن این سریال برای بزرگ ترها 
نوستالوژی است  چون با دیدن آن، خاطره هایشان 
زنده می شــد و بچه ها متوجه نوع زندگی پدرها و 

مادرهایشان می شدند. 

آیا  ادبیات کــودک و نوجوان ایران ظرفیت 
اقتباس های سینمایی و تلویزیونی دارد؟ 

بله  تا به حال از آثار نویسنده های زیادی اقتباس شده 
که خوشبختانه اکثر آن ها تجربه های موفقی بوده اند. 
آثار هوشــنگ مرادی کرمانی، محمدرضا یوسفی، 
محمدرضا بایرامی، جعفر ابراهیمی شــاهد، شکوه 
قاسم نیا، مهری ماهوتی، محمدرضا سرشار ، حسین 
فتاحی، مهدی آذریزدی و آثار خود من و نویسندگان 
دیگر که از روی آثار آن ها به صورت انیمیشن، فیلم 
و یا سریال اقتباس شده، این تجربه ها نشان می دهد 
این ادبیات ظرفیت های زیادی دارد تا مورد استفاده 

هنرمندان و فیلم سازان قرار بگیرد. 

 حکایت های کمال قرار اســت ادامه پیدا 
کند یا در قســمت های ساخته شده به پایان 

می رسد؟
ایــن کار در حال حاضر  در 31 قســمت تولید 
شده است . شهرکی به نام حکایت های کمال با 
متریال واقعــی در مقیاس ۴ هزار مترمربع برای 
ســاخت این سریال ساخته شــده و  قرار است 
همه آثاری که با این موضوعات ساخته می شود 
در این شهرک فیلمبرداری شود، بنابراین امکان 
ادامه داشــتن این مجموعه هست چون در این 
شهرک بناها، خانه ها، مغازه ها، آب انبار، امامزاده 
و کاًل معماری آن زمان در دســترس اســت و 
ساخت ادامه سریال، حتماً با هزینه های کمتری 
انجام می شــود اما همه چیز مربوط می شود به 

نوع اقبال مخاطب و خواست سازمان. 

برش

به  اثر  داشت   اهمیت  برایم 
دو  هر  که  شود  ساخته  گونه ای 
و  نوجوان  و  کودک  سنی  گروه 
مخاطب  عنوان  به  را  بزرگسال 
به  خانواده ها  تا  باشد  داشته 
جمع  دور هم  آن،  دیدن  انگیزه 

شوند

گفت وگو با محمد میرکیانی، نویسنده مجموعه داستان »حکایت های کمال« و ناظر کیفی سریال

ادبیات ایران ظرفیت زیادی برای اقتباس  دارد

نوبت دوم    1398/09/17صفحه 12    1398/09/02

آگهى نوبتى سه ماهه دوم سال1398حوزه ثبتى زيركوه
ــامى اشخاصى كه نسبت  ــتور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آئين نامه قانون مذكور اس به دس
ــهريور ماه سال  ــهاى تابعه حوزه ثبتى زيركوه تا آخر ش به امالك مجهوااللمالك واقع در بخش
ــيصد و نود و هشت شمسى تقاضاى ثبت نمودهاند و همچنين مواردى كه آگهى  يكهزار و س
ــى آن برابر تبصره يك ماده 25-اصالحى قانون ثبت بايد تجديد گردد، با نوع ملك مورد  نوبت

تقاضا براى اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى شود:
بخش14 زيركوه:

قطعات مفروزه مزرعه حاجى آباد پالك 49-اصلى
1-پالك 633 فرعى غالمرسول نادى فندخت فرزند حيدرششدانگ يك باب منزل به مساحت 

321/58متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد بلوار پيروزى .
ــاحت  ــدانگ يك باب منزل به مس ــى فرزند تقى شش ــى صغرى عابدين ــالك 635 فرع 2-پ

316/60متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد بلوار پيروزى .
ــين ششدانگ يك باب منزل سه طبقه به  ــين پور فرزند حس 3-پالك 638 فرعى يحيى حس

مساحت 361/95متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد بلوار پيروزى .
ــى فرزند محمد،  ــين جام ــرود فرزند غالمعلى ،حس ــى على ماليى بم ــالك 2781 فرع 4-پ
ــداله ششدانگ يك قطعه زمين داير  ــداله احمدى فرزند محمود و كاظم احمدى فرزند اس اس
ــاحت 969/08متر مربع به آدرس  ــاع) به مس ــبت به يك ونيم دانگ مش مزروعى(هركدام نس

زيركوه شهر حاجى آباد. 
ــند انتقال جريانى قطعى غير  ــن وندى فرزند غالمرضا به موجب س 5-پالك 2805فرعى حس
ــناد رسمى شماره 3حاجى آباد از على  ــماره 16940مورخه 1398/06/17 دفتر اس منقول ش
ــاحت 220/72متر مربع به آدرس   ــدانگ يك قطعه زمين داير مزروعى  به مس نادى آبيز شش

شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد خيابان ارشاد .
ــدانگ يك قطعه زمين داير مزروعى به  ــادى فرزند على شش 6- پالك 2815 فرعى ناصر ش

مساحت 450متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد كوچه 22بهمن2 .
7- پالك 2819 فرعى طلعت احرارى فرزند شجاع الدين ششدانگ يك قطعه زمين داير مزروعى  

به مساحت 198/28متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آبادخيابان مطهرى7.
8_پالك 2820فرعى مهدى هاشمى فرزند محمدششدانگ يك قطعه زمين داير مزروعى به 

مساحت 243/25متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد بلوار غفارى يك .
ــيدحاجى ششدانگ يك قطعه  ــفاد فرزند س ــماعيلى اس ــيد على اس 9- پالك 2824فرعى س
ــهر حاجى آباد بلوار  ــتان زيركوه ش ــاحت 149/11متر مربع به آدرس  شهرس محوطه به مس

جهاد-جهاد21 .
10- پالك 2825فرعى غالمعلى مالئى بمرود فرزند نوروز ششدانگ يك باب منزل به مساحت 

231/60متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد خيابان 22 بهمن7 .
11- پالك 2826فرعى مهدى آذرى فرزند سمندر ششدانگ يك قطعه زمين داير مزروعى به 

مساحت 500 متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد خيابان سردار زارعى.
12- پالك 2827فرعى مهدى آذرى فرزند سمندر ششدانگ يك قطعه زمين داير مزروعى به 

مساحت 500 متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد خيابان سردار زارعى.
ــدانگ يك قطعه زمين باير به  ــن شش 13- پالك 2830 فرعى محمد حبيبى پورفرد فرزندحس
مساحت 194/52 متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد خيابان بهشتى يك.

ــك باب منزل به  ــدانگ ي ــى عبدالرحيم نهتانى پورفرزند عباس شش ــالك 2831فرع 14- پ
مساحت 300/40متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد خيابان مطهرى2.

15- پالك 2832فرعى عليرضاخجسته فرزند محمد رضا ششدانگ يك قطعه زمين داير مزروعى 
به مساحت 200 متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد بلوارجهاد-جهاد14.

ــه زمين باير به  ــدانگ يك قطع ــى محمدغالمى فرزند كماچعلى شش ــالك 2833فرع 16 -پ
مساحت 376/20 متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد بلوار پيروزى.

ــين عباسى فرزند مجيد ششدانگ يك قطعه زمين داير مزروعى به  17- پالك 2836فرعى حس
مساحت 214/45 متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد بلوارجهاد-جهاد14.

ــدانگ يك باب منزل به مساحت  ــن رضا دالكه فرزندغالمرضا شش 18- پالك 2837فرعى حس
261/63متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد بلوار غفارى- خيابان غفارى4.

قطعات مفروزه مزرعه افين پالك 262-اصلى
19- پالك 2908فرعى غالمرضا هزارى افين فرزند ميرعليجان ششدانگ يك قطعه زمين به 

مساحت 1474مترمربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهرك افين.
قطعات مستثنيات دشت شيركوه پالك 355-اصلى

ــجر به  ــدانگ يك قطعه زمين مش ــى صفرعلى بيابانى فرزند على شش ــالك 355-اصل 20- پ
ــتاى شيرگ دشت شيركوه  ــتان زيركوه روس ــاحت 33596/60مترمربع به آدرس  شهرس مس

اراضى چاه اسداللهى.
قطعات مستثنيات دشت شيركوه پالك 356-اصلى

ــدانگ يك قطعه زمين مشجر  21- پالك 356-اصلى محمد مصطفايى فرزند كماچعلى شش
به مساحت 43801/20متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه روستاى شيرگ دشت شيركوه 

اراضى چاه اسداللهى.
قطعات مستثنيات دشت شيركوه پالك 357-اصلى

22- پالك 357-اصلى محمد مصطفايى فرزند كماچعلى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى 
به مساحت 26198/57متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه روستاى شيرگ دشت شيركوه 

اراضى چاه اسداللهى.
لذا به موجب ماده16 و17 قانون ثبت هركس نسبت به امالك آگهى شده در باال معترض مى 
باشد ويا اينكه بين متقاضيان وديگرى اقامه دعوى شده ودر جريان است مى بايست اعتراض 
ــبت به  ــار نوبت اول اين آگهى نس ــعر بر جريان دعوى خود را از تاريخ انتش ــا گواهى مش و ي
آگهى نوبتى ظرف90روز و به استناد تبصره يك ماده 25-اصالحى قانون ثبت در مورد آگهى 

اصالحى در مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد وامالك زيركوه تسليم و رسيد دريافت نموده،و 
برابر ماده74 و86 آئين نامه قانون ثبت، معترضين مى بايست از تاريخ تسليم اعتراض به اداره 
ثبت،ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضائى تقديم و گواهى الزم 
ــليم نمايند.در غير اين صورت متقاضى ثبت و نماينده  از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تس
قانونى وى مى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقديم دادخواست را دريافت و به 
اداره ثبت تسليم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتى را طبق مقررات ادامه 
دهد. ضمناً حقوق ارتفاقى در موقع تحديد حدود در صورت مجلس تحديدى منظور ميگردد 

و از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد تا 30 روز قابل اعتراض خواهد بود..9809501
تاريخ انتشارنوبت اول1398/08/01

تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/09/02 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زيركوه

غالمرضا صادقيان 

(آگهى نوبتى سه ماهه دوم سال 1398 حوزه ثبتى شهرستان طبس)
ــامى اشخا صيكه نسبت به  ــتور ماده 12 قانون ثبت وماده 59 آيين نامه قانون مذكور اس بدس
ــهاى تابعه حوزه ثبتى شهرستان طبس (استان خراسان  امالك مجهول المالك واقع در بخش
ــن موارديكه آگهى نوبتى آن برابر تبصره يك ماده  ــى) تقاضاى ثبت نموده اند و همچني جنوب
ــرح  ــت بايد تجديد گردد با نوع ملك مورد تقاضا براى اطالع عموم بش ــى قانون ثب 25اصالح

ذيل آگهى ميگردد.
(قطعات واقع در بخش يك طبس)

917 فرعى از 25- اصلى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى محمد احمدى .
918 فرعى از 25- اصلى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى مشجر حسن احمدى .

919 فرعى از 25- اصلى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى حسن احمدى .
920 فرعى از 25- اصلى ششدانگ يك قطعه زمين محصور با كاربرى زراعى حسن احمدى.

1825 مجزى از 476 فرعى از 29 - اصلى ششدانگ يك قطعه زمين محصور بى بى عصمت سجادى. 
1834 فرعى از 29- اصلى ششدانگ يك قطعه زمين محصور مهدى الهى .

1835 فرعى از 29- اصلى ششدانگ يك قطعه زمين محصور رجب تقى پور .
1836 فرعى از 1101 از 29- اصلى ششدانگ يك باب منزل سيد جعفر حسين زاده

139 فرعى از 492 - اصلى ششدانگ يك باب منزل سميه طاهرى .
ــهور به بند رمضانى  ــدانگ يك قطعه بند مش ــاع از شش  2 فرعى از 494 اصلى يك دانگ مش

كلوريا وكيلى شيبانى
ــهور به بند رمضانى  ــدانگ يك قطعه بند مش ــاع از شش ــى از 494 اصلى يكدانگ مش 2 فرع

محمدرضا يحيى شيبانى
2 فرعى از 494 اصلى چهار دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه بند مشهور به بند رمضانى على قاضى

4969 - اصلى ششدانگ يك قطعه زمين داير مزروعى فتح اله يعقوبى .
4970 اصلى ششدانگ يك قطعه زمين محمد زمانى .

(قطعات واقع در بخش دو طبس)
1173 فرعى از 4- اصلى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى اصغر محمدى .

ــهم مشاع از چهارده هزار و پانصد سهم كل ششدانگ  1141 فرعى از 26- اصلى يك هزار س
يك قطعه زمين مزروعى عليرضا باقريان .

ــهم مشاع از چهارده هزار و پانصد سهم كل ششدانگ  1141 فرعى از 26- اصلى يك هزار س
يك قطعه زمين مزروعى حسين ريحانى .

ــهم مشاع از چهارده هزار و پانصد سهم كل ششدانگ  1141 فرعى از 26- اصلى يك هزار س
يك قطعه زمين مزروعى محمدعلى اخوان صفار .

223 فرعى از 50 اصلى شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى وقفى اداره اوقاف و امور خيريه 
شهرستان طبس به تصدى و توليت موقوفه عامه فضلعلى .

125 فرعى از 62- اصلى شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى وقفى اداره اوقاف و امور خيريه 
شهرستان طبس موقوفه عامه يوسفعلى كرمى .

2181 فرعى از 117 اصلى شش دانگ يك قطعه زمين محمد رحيمى .
(قطعات واقع در بخش سه طبس)

383 فرعى از 22- اصلى ششدانگ يك باب باغ منزل فاطمه اسماعيلى .
ــجار  ــتخر و اش ــتمل بر اس ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى مش 258 فرعى از 33 اصلى شش

فاطمه اميرى .
342 فرعى از 33 اصلى شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى وحيد احمدى .

اصالحى
4 فرعى از 1317- اصلى شش دانگ يك باب منزل امير كماليان مقدم كه در اگهى قبلى تحت 
ــده بود و بعدا برابر رأى شماره ى 1398187008295000069  پالك 4945اصلى اگهى ش
ــى از 1317- اصلى  ــان جنوبى به پالك 4 فرع ــتان خراس ــت نظارت اس - 1398/7/02 هيئ

اصالح گرديد.
لذا بدستور مواد 16 و 17 قانون ثبت هركس نسبت به امالك آگهى شده باالمعترض ميباشد 
ــت ميبايست اعتراض ويا  ــده و در جريان اس ويا بين متقاضيان ثبت و ديگرى اقامه دعوى ش
ــبت به آگهى  ــار نوبت اول اين اگهى نس ــعربر جريان دعوى خود را از تاريخ انتش گواهى مش
ــناد طبس  ــى روز به اداره ثبت اس ــى ظرف نود روزو در مورد آگهى اصالحى درمدت س نوبت
تسليم و رسيد دريافت نموده و در اجراى تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين و تكليف پرونده 
ــت  ــليم اعتراض به اين اداره ظرف يكماه دادخواس هاى معترض ثبتى معترضين از تا ريخ تس
ــع مذكور اخذ و به  ــى تقديم و گواهى الزم از مرج ــود را به مرجع ذيصالح قضاي ــراض خ اعت
ــه  ــى در موقع تحديد حدود و در صورت جلس ــد ضمنا حقوق ارتفاق ــليم نماين اين اداره تس

ــى روز قابل اعتراض خواهد  ــه تحديدى تا س تحديدى منظورميگردد و از تاريخ صورت جلس
بود. 9809497

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/08/01
تاريخ انتشار نوبت دوم:  98/09/02

غالمرضا كدخدايى- رئيس ثبت اسناد و امالك طبس

آگهى مزايده اموال غيرمنقول(اسنادذمه اى)
بستانكار:زاهده پورهاشمى فرزند غالمرضاساكن سبزوار
بدهكار:احسان خسروجردى فرزند عليرضاساكن سبزوار

ــه دانگ مشاع از ششدانگ پالك هفده هزاروششصدو سيزده فرعى  مورد مزايده و محل آن:س
مجزى از هزاروششصدوپنجاه وهشت فرعى از يك اصلى بخش دوازده سبزوار به مساحت يك 
صدونه متروچهل و پنج صدم مترمربع كه نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ذيل صفحه 
ــماره سندمالكيت472823سرى ب سال91ثبت  ــماره ثبت52258 به ش 248دفتر334به ش
وسندمالكيت به نام احسان خسروجردى فرزند على رضا صادرشده است و ششدانگ محدود به 
حدود ذيل است:شماالدرب و ديواريست بطول چهارمترونودوپنج سانتيمتر به خيابان14مترى.
ــماره باقيمانده هزاروششصدوپنجاه وهشت فرعى. ــرقاديواربديواربطول بيست ودومتربه ش ش
جنوبا ديواربديواربطول پنج متربه شماره نه هزاروهفتصدودوفرعى.غرباديواربديواربطول بيست 
ــيزده فرعى كه برابرنظريه كارشناس رسمى دادگسترى  ــيزده هزارو س ــماره س و دو متربه ش
ــون ريال  ارزيابى قطعى گرديده وبصورت  ــدانگ به مبلغ دوميلياردوچهارصدوپنجاه ميلي شش
ــع وزيربناى طبقه  ــاى زيرزمين حدودنودمترمرب ــكونى كه زيربن ــكونى دو واحدمس خانه مس
ــدواحدها به صورت يك خوابه كف اتاق و هال در  ــت مترمربع مى باش اول حدودهشتادوهش
ــقف سفيدكارى داراى  ــراميك ديوارها و س زيرزمين موزاييك و كف اتاق و هال طبقه اول س
ــتم گرمايشى بخارى  ــراميك و كابينت فلزى سيس ــتى وآشپزخانه با كف س ــرويس بهداش س
ــاختمان آجرسفال  ــى كولرآبى نماى خارجى س ــتم سرمايش گازى وآبگرمكن ديوارى و سيس
ــعاب  ــفيد داراى يك پاركينگ و داراى انش ــيمان س ــه و س و نماى داخلى و حياط اندود ماس
ــاق  ضربى با قدمت  ــقف تيرآهن وط ــد ديوارباربربا س ــترك مى باش هاى آب و برق وگازمش
ــدكه  ــتفاده و در تصرف مالك مى باش ــال زيرزمين خالى  و طبقه اول در حال اس حدود25س
ــتانكاردر پرونده  ــت و پنج ميليون ريال طلب بس ــت وبيس ــال مبلغ يك ميلياردودويس در قب
ــنبه  مورخه 1398/09/23ازساعت9صبح الى12ظهر در  ــه9800610در روز ش اجرايى كالس
ــبزواراز طريق مزايده حضورى نقدا بفروش مى رسد،مزايده  ــعبه اجراى ثبت اسنادس محل ش
ــه باالترين رقمى كه  ــروع وب ــت و پنج ميليون ريال ش ــت و بيس از مبلغ يك ميلياردو دويس
خريدارداشته باشدفروخته مى شود و هزينه هاى سند انتقال اعم از عوارض شهردارى ماليات 
ــند انتقال  ــخص نبوده و به عهده برنده مزايده و تنظيم س دارايى و ديگرادارات ذى ربط مش
ــاع نداشته  ــد و اجراى ثبت تكليفى در تخليه ملك مش ــاب مى باش منوط به ارائه مفاصا حس
ــى گردد و چنانچه روز مزايده  ــه هاى قانونى و اجرايى مطابق مقررات وصول م ــا هزين و ضمن
ــه مزايده روز بعد از آن در همان ساعت و مكان تشكيل  ــمى گردد جلس مصادف با تعطيل رس

مى گردد.9810546
تاريخ انتشار:شنبه1398/09/02

على آب باريكى-رئيس ثبت اسنادوامالك سبزوار 

آگهى فقدان سند مالكيت
ــين نژاد خالنلو قيمومتا از طرف حسين حسين نژاد خالنلو باستناد  ــول حس نظر به اينكه رس
ــهاديه گواهى شده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت سند مالكيت المثنى  دو برگ استش
نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده و مدعى است سند مالكيت ششدانگ پالك 200 فرعى از 
ــين حسين نژاد خالنلو مى باشد  259- اصلى واقع در درگز بخش 7 قوچان كه متعلق به حس
به علت نامعلومى مفقود شده است با بررسى دفتر امالك معلوم شد ششدانگ پالك فوق ذيل 
ــين نژاد خالنلو ثبت و سند مالكيت  ــين حس ثبت 27889 صفحه 253 دفتر 190 به نام حس
ــت. دفتر امالك بيش از اين  ــال 93 صادر و تسليم گرديده اس ــرى الف س چاپى 690460 س
ــاده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى و  ــتناد مفاد م حكايتى ندارد لذا به اس
متذكر مى گردد هر كس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند 
ــد بايستى ظرف ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را  مالكيت نزد خود باش
به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در 
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند 

معامله رسمى نسبت به صدور سند وفق مقررات اقدام مى گردد. 9810500
رئيس ثبت اسناد و امالك درگز- ناصر حسن زاده

شعبه اول دادگاه عمومى شهرستان باخرز
(آگهى ابالغ وقت رسيدگى به خوانده)
شماره پرونده: 9809985199600557  شماره بايگانى: 980920 

ــًال مجهول المكان  ــادى فرزند على محمد، فع ــين اقدام محمد اب ــيله به آقاى حس بدين وس
ــود كه خانم معصومه روئين تن فرزند شيرمحمد دادخواستى به خواسته طالق به  ابالغ مى ش
ــه 980920 ثبت و  ــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى باخرز ارائه و به كالس ــما به ش طرفيت ش

ــنبه مورخه 98/10/7 ساعت 8/30 وقت رسيدگى تعيين گرديده است لذا مطابق  براى روز ش
ماده 73 ق-آ-د-م مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج مى گردد شما مى توانيد قبل 
از رسيدگى به دفتر شعبه اول دادگاه حقوقى عمومى شهرستان باخرز مراجعه و با ارائه آدرس 
ــيدگى در  ــت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رس ــخه ثانى دادخواس جديد خود نس

دادگاه حاضر شويد و در صورت عدم حضور غياباً رسيدگى خواهد شد. آ9810535
قاضى شعبه اول دادگاه عمومى شهرستان باخرز- اسحاق كارگر

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان شمالى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو بجنورد

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
ــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى  آگه

و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
ــوع قانون تعيين  ــه 195-97 هيئت موض ــماره 1220-98 مورخ 98/7/7 كالس برابر رأى ش
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه  ــاختمان هاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــت ملك منطقه دو بجنورد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فاطمه نجمى طراقى  ثب
ــنامه 0670227481 صادره از بجنورد در يك باب منزل به  ــماره شناس فرزند محمدقلى بش
ــاحت 125/85 مترمربع از پالك 44 فرعى از 125 اصلى اراضى قريه عزيز خريدارى مع  مس
الواسطه از مالك رسمى حسين مه پيكران فرزند ولى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
ــخاص نسبت به  ــود در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  صدور س
ــيد، ظرف مدت يك ماه از  ــليم و پس از اخذ رس مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت در  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس ــليم اعتراض، دادخواس تاريخ تس
ــند مالكيت صادر خواهد  صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

شد. آ9810534
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/2                   تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/9/17

رئيس ثبت اسناد و امالك- احمد اصغرى شيروان

شعبه اجراى احكام مدنى بخش نصرآباد
آگهى مزايده اموال غيرمنقول مرحله اول

ــى دادگاه عمومى بخش  ــراى احكام مدن ــه 980100 اج ــه موجب پرونده اجرايى به كالس ب
ــعبه 12 اجراى احكام  ــه 950284 مورخ 98/6/16 واصله از ش ــاد (پرونده نيابت كالس نصرآب
ــت به پرداخت مبلغ  ــهد) محكوم عليه يحيى براهانى قاين محكوم اس ــترى مش مدنى دادگس
ــته در حق محكوم له شركت توليدى قند شيروان  77/618/498/075 ريال بابت اصل خواس
با وكالت سيدمجيد ميردامادى. عليهذا شخص ثالث جهت وصول محكوم به اموال غيرمنقول 
ــت در  ــط اجراى احكام توقيف و محكوم له تقاضاى فروش آن را نموده اس را معرفى كه توس
ــتا ارزيابى اموال به كارشناس رسمى دادگسترى ارجاع بشرح ذيل توصيف و ارزيابى  اين راس

گرديده است.
ــع در اراضى ديمزار  ــهد واق ــگ پالك ثبتى 2 فرعى از 181 اصلى بخش 13 مش ــش دان - ش
ــتاى آغل كمر با مختصات جغرافيايى (3935318    241750 زون 41) متعلق به آقاى  روس
ــده به  ــاحت 49520/5 مترمربع كه ارزش ملك معرفى ش جعفر رحيمى فرزند محمد به مس
مبلغ 742/807/500 ريال تعيين گرديده است. مزايده از ساعت 11 الى 12 صبح چهارشنبه 
ــاد، امام رضاى 22 اجراى  ــهر نصرآب ــتان تربت جام، ش مورخه 1398/9/13 در آدرس شهرس
احكام مدنى دادگاه عمومى بخش نصرآباد برگزار و اموال فوق از طريق مزايده بفروش مى رسد 
ــروع و به هر شخص حقيقى يا  ــده (742/807/500 ريال) ش ــى ش و از قيمت پايه كارشناس
ــد. 10درصد قيمت خريد فى  ــنهاد نمايد فروخته خواهد ش حقوقى كه باالترين قيمت را پيش
ــر يك ماه از وى وصول و پس از  ــورت نقد از خريدار اخذ و الباقى ظرف حداكث ــس بص المجل
ــك خواهد گرديد. در صورتى كه خريدار در  ــام مراحل قانونى اموال به برنده مزايده تملي انج
ــر هزينه هاى مزايده  ــپرده وى پس از كس مهلت مقرر بقيه وجه مزايده را پرداخت ننمايد س
بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. همراه داشتن كارت ملى جهت شركت در مزايده الزامى 
ــت كه در صورت تمايل براى بازديد ملك ظرف 5 روز قبل از مزايده به اين  ــت. بديهى اس اس

اجرا احكام مراجعه نماييد9810533. م.الف98/158
مدير دفتر شعبه اجراى احكام مدنى دادگاه عمومى بخش نصرآباد

اصالحيه
ــاى 98/03/29و98/04/15يك مورد  ــدس در تاريخ ه ــه ق ــره در روزنام ــى منتش ــرو آگه پي
ــاد  ــه پرونده162و161-98موردتقاضاى خانمهازبيده ش ــالح ميگرددكالس ــرح اص ــن ش بدي
ــه دانگ مشاع ازششدانگ يكباب منزل به مساحت256/25مترمربع  وناهيدرضانژاد هركدام س
ــمى بردر  ــيروان خريدارى از مالكيت نريمان قاس ــمتى ازپالك1303اصلى قطعه يك ش قس

صحيح ميباشد.9810569
صمد ابراهيم زاده 

رئيس ثبت اسناد و امالك شيروان
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