
سؤال یک معلول کارآفرین از شهردار
وحید رجب لو، بیمار مبتال به sma است 
که تنها ۲ درصــد از بدنش کار می کند، 
اما کار های مهمی در زمینه های طراحی 
سایت و رهبری تیمی ۱۲ نفره را بر عهده 
دارد. این فعال معلول حــوزه فناوری با 
انتشار پستی در صفحه شخصی خود در 
توییتر نوشت: »جناب پیروز حناچی برای 
روز جهانی معلوالن با انتشــار تصویر من در صفحه اینستاگرام خود از لزوم 
توجه به افراد دارای معلولیت نوشتند، اما سؤال این است که اگر من رو یک 
فرد معلول موفق می دانند چرا چند ماه پیش درخواست جلسه من برای ارائه 

طرحی در زمینه کاهش مشکالت شهری معلوالن رو نپذیرفتند«؟

ارائه آمار را به دشمنان نسپاریم
ســید عزت اهلل ضرغامی، رئیس پیشین 
صداوسیما و عضو شــورای عالی فضای 
مجــازی در واکنــش بــه اعتراضات و 
اغتشاشات اخیر پس از اعالم سهمیه بندی 
بنزین با انتشار پستی در صفحه توییترش 
خطــاب بــه رحمانی فضلــی نوشــت: 
»جانباختگان حــوادث اخیر، ترکیبی از 
شهدای واالمقام امنیت، اشــرار و اغتشاشگران و مردم عادی هستند که در 
صحنه حضور داشته اند. وزیر کشور به عنوان رئیس »شاک« و فرمانده کنترل 
حوادث، باید در زمان مناسب که آمادگی دارد، شفاف سازی نماید. ارائه آمار و 

نحوه خسارات جانی را به دشمنان نسپاریم«.

مسلح بودن اغتشاشگرها ثابت شد
سید محمد حســینی، دبیر کل کانون 
دانشــگاهیان ایران اســالمی، با انتشار 
پســتی در زمینه کانــال تلگرامی »آوا 
تودی«، یکی از کانال های هدایت کننده 
اغتشــاش های اخیر در صفحه توییترش 
نوشــت: کانال تلگرامی »آوا تودی« که 
مروج خشونت، آشوب و براندازی است، با 
انتشار عکس هایی، مسلح بودن عناصر اغتشاشگر را اثبات کرده است! گرداننده 
اصلی این کانال »علی جوانمردی« است که در پوشش خبرنگار صدای آمریکا 

با سازمان سیا و گروه های تجزیه طلب همکاری دارد«.

تهدید یک نماینده به اعدام!
توییتــر در یکــی از جدیدترین اقدامات 
پرحاشیه اش، حساب کاربری دنیل استال، 
نماینده مجلس آمریکا را مســدود کرده 
اســت. ماجرا هم برمی گردد به انتشــار 
شایعه جاسوســی »الهان عمر« نماینده 
مسلمان مجلس آمریکا در فضای مجازی. 
درحالــی که خیلی ها ایــن اتهام را یک 
تسویه حساب سیاسی می دانند اما دنیل استال، چند روز پیش در توییترش 
خواستار اعدام کردن این نماینده مسلمان شد! توییتر هم به دلیل نقض قوانین 
این شبکه اجتماعی، حساب توییتر آقای نماینده را مسدود کرده است. دنیل 
اســتال البته در واکنش به اقدام توییتر گفته: »من هرگز الهان عمر را تهدید 

نکردم و تنها خواستار اجرای قانون در مورد او شدم«. 

 مجید تربت زاده مثل خواب و خیال است! به خصوص 
این روزها که قیمت بنزین قد کشــیده و آلودگی هوا هم 
نفس هایمان را تنگ کرده اســت. عقربه نشانگر سوخت 
ماشــینتان، آن پایین پایین ها ضربه فنی شــده و چراغ 
هشدار باک بنزین هم روشن است. آهسته کنار می کشید، 
ماشــین را خاموش می کنید، پیاده می شوید و به سمت 
کارگر فضای سبز کنار خیابان می روید که با شلنگ دارد 
درخت  و درختچه ها را آبیاری می کند. شلنگ را از دستش 

می گیرید و سراغ باک بنزین خودروتان می روید... 

  تصورش را بکنید...
البته اعتراف می کنم که تصویر و تصور باال ممکن اســت 
برای شــما آن قدرها که گفتیم خیالی نباشد و پیش از 
این نمونه اش را جایی دیده باشید. با این همه نمی توانید 
مدعی شوید که در سال های پیش و با هر بار گران شدن 
بنزین، یکی دوبار این آرزو را نکرده باشــید که به محض 
خالی شدن باک خودروتان، با 30 لیتر آب آن را پر کنید 
و راهتان را ادامه بدهید! البته پشت عالقه به آب و آب سوز 
کردن خودروها، فقط انگیزه های اقتصادی پنهان نیست. 
به عبارتی، تنها آدم هایی که می توانند از آب َکره بگیرند، 
آرزوی آب سوز شــدن خودروهایشان را ندارند. طرفداران 
محیط زیســت و آن هایی که برای هــوای پاک ارزش و 
احترام قائلند هم از خــدا می خواهند که روزی روزگاری 
همه خودروسازهای دنیا خودرو آب سوز تولید کنند. البته 
حواســتان باشــد در صورت تحقق چنین رؤیایی، دیگر 
کارت سوختی وجود نخواهد داشت که ماهیانه 60 لیتر 

سهمیه تان به آن واریز شود!

  ذوق آب
نام »عالءالدین جاســمی زرگانی« را نخســتین بار سال 
۱394 شــنیدیم. منتها اگر همیــن االن عبارت موتور 
آب ســوز یا خودرو آب ســوز را در اینترنت جســت وجو 
کنید، در میان نتایج یافته شده بیشتر از همه به نام این 
هموطنمان برمی خورید! او در اســفند ۱394 از خودرو 
آب سوز خود در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط 

زیست ایران رونمایی کرد و درباره آن گفت: »این خودرو 
با آب کار می کند... برای اســتفاده از آب به جای بنزین و 
گازوئیل، نیازی به تعویض کلیات خودرو نیست.خروجی 
این خودرو بخار است و هیچ گونه آلودگی محیط زیست 
به همراه ندارد. هر یک لیتر بنزین، ۲9 مگاژول انرژی تولید 
می کنــد درحالی که با هر یک لیتر آب 96 مگاژول انرژی 
تولید خواهد شــد.... با 60 لیتر آب که در مخزن سوخت 

خودرو بریزید می توانید 900 کیلومتر رانندگی کنید«!
»عالءالدین« با اختراعی که کمتر از چراغ جادو و غولش، 
عجیب و غریب نبود مدتی بعد در برنامه »حاال خورشید« 
شرکت کرد و باز هم درباره خودرو آب سوز و قابلیت هایش 
حــرف زد. خیلــی از اهالی طنز آن روزها مدعی شــدند 
»رشــیدپور« از شــدت ذوق و تصور اینکه روزی بتواند 
خودرواش را با 60 لیتر آب، 900 کیلومتر راه ببرد، وسط 
اجرای برنامه بی هوش شــده است.البته ما در این مطلب 
ادعای اهالی طنز و شــوخی را رد کرده و هرگونه ارتباط 

میان این دو ماجرا را تکذیب می کنیم!

  با پوزش
مجبوریم برای روشــن تر شــدن ماجرا چند سطر هم 
تخصصی و از قول متخصصان بنویسیم: »در حال حاضر 
با توجه به قوانین پذیرفته شده فیزیک هیچ راهی برای 
اســتخراج انرژی شیمیایی از آب به تنهایی وجود ندارد.  
...تقریباً تمامی روش های پیشنهاد شده در خودروهایی 
که از آب به عنوان سوخت استفاده می کنند به نوعی از 
الکترولیز برای تجزیه آب به هیدروژن و اکسیژن و سپس 
ترکیب آن ها استفاده می کنند. اما از آنجا که انرژی مورد 
نیاز برای جدا کردن عناصر آب بیشتر از انرژی آزاد شده 
از ترکیب مجدد آن ها خواهد بود از این فرایند نمی توان 

برای تولید انرژی استفاده کرد«. 

  منبع جدید انرژی
با وجود اینکه توضیحات علمی باال، همه چیز را رد می کند 
اما فقط »عالءالدین« ایرانی نیســت که اصرار دارد از آب، 
بنزین بگیرد. این تاریخچه را هم بخوانید: »گفته شــده  

چارلز اچ گرت در شهر »داالس« خودرویی با سوخت آب 
را در ۸ سپتامبر ۱93۵ برای چند دقیقه به نمایش درآورده 
است...  البته گواهی ثبت اختراع گرت موفق به ارائه راهی 
برای شناسایی یک منبع جدید انرژی نمی شود... در سال 
۱9۸0 اســتنلی مایر ادعا کرد قادر به استخراج انرژی از 
آب شده اســت... دادگاهی در اوهایو در ســال ۱996 او را 
به جرم تقلب و کالهبرداری گناهکار تشــخیص داد... در 
سال ۲00۲ شرکت فناوری هیدروژن کاربردی اختراعی 
به نــام »Aquygen« را ثبت کرد... این شــرکت ادعا 
کرد قادر است یک وسیله نقلیه را تنها با سوخت آبی به 
حرکت درآورد... بنیان گذار شرکت، دنیس کالین ادعا کرد 
در حــال انجام مذاکرات با تولیدکننده های بزرگ خودرو 
است... در سال ۲003 شرکت انرژی جهانی ژنزیس اعالم 
کرد فناوری تولید انرژی از آب را برای به حرکت درآوردن 
خودرو ارتقا داده است...اما هیچ گاه دستگاهی را به بازار ارائه 
نداد. در ســال ۲006، بنیان گذار این شرکت به پنج سال 
زندان به دلیل ســرقت و کالهبرداری و بازپرداخت 400 

هزار دالر به خسارت دیدگان محکوم شد«!

  فقط یک سکه بهار آزادی
مخترع ایرانی خودرو آب سوز در خرداد ماه ۱396 با اعالم 
اینکه آمادگی به راه انداختن انقالبی را در صنعت خودرو 
جهان دارد، این را هم اعالم کرد که آمادگی کامل دارد هر 
کسی متقاضی شد، خودرواش را آب سوز کند. عالءالدین 
جاسمی در مصاحبه با یک خبرگزاری این ها را هم گفته 
بود: »از ۱4 سال پیش به فکر آب سوز کردن خودروها بودم، 
اما با توجه به اینکه سن کمی داشتم، کسی به حرف های 
من توجهی نمی کرد...اختراعم را در انگلستان ثبت کرده ام 
چون چند ســال قبل یک اختراع دیگــرم در ایران را با 
پرداخت یک سکه بهار آزادی از من سرقت کردند... آمریکا 
از 43 ســال پیش به فناوری خودروهای آب ســوز دست 

یافت و در ناوگان نظامی خود از آن استفاده کرد.
چند ســال پیش یکی از شــرکت های خودروساز به ما 
پیشنهادی داد کل ســامانه را تحویلشان دهیم و پس از 
تست آن، به ما زنگ بزنند. تا امروز این سامانه روی هیچ 
یک از ماشین های متقاضیان نصب نشده و متقاضیان تنها 
از طریق کانال تلگرامی ما در حال اعالم آمادگی هستند...«.

  مدعی جدید
بدون هیچ تأیید و تکذیبی در باره حرفهای دیروز و امروز 
»عالءالدین جاسمی« ، اول این نکته را اضافه کنیم که 
روز گذشته فردی به نام » محمد رضا صفری« با روزنامه 
تماس گرفت و مدعی شــد عالالدین جاســمی ، ایده 
خودرو آب سوز را از او به سرقت برده و در خارج کشور 
به ثبت رسانده است. » صفری« اضافه کرد از جاسمی 
شــکایت کرده و پیگیرشکایتش هم هست! دوم اینکه  
کارشناسان و استادان دانشــگاه ، پیش از این اختراع 
خودرو آبســوز ایرانی را رد کرده  و برخی هم با اشــاره 
به جزئیات علمی مختلف ،این ماجرا را نوعی عوام فریبی 
دانسته اند. با این وجود از هفته پیش خبرهایی منتشر 
شد و »جاســمی« در این خبرها اعالم کرد ثبت نام از 

متقاضیان آبسوز کردن خودروها را آغاز کرده است!
این در حالی است که مخاطبانی مانند من و شما هنوز 
نمی دانیم با وجود این همه تأیید و تکذیب های متفاوت 
آیــا باید منتظر کدام خبر باشــیم... انقالب در صنعت 
خودرو سازی جهان  یا خدای ناکرده تکذیب دیرهنگام 

مسئوالن و خبر کالهبرداری و ... ؟

سیاه، خوِد ماییم!

قدس زندگی: همه چیز از رخشان بنی اعتماد آغاز شد. خانم بازیگر با انتشار 
بیانیه  ای سیاســی  که بعداً به »بیانیه آبان« معروف شــد، از سایر هنرمندان 
خواست در حمایت از آشــوب های اخیر با او همراه شوند. فقط چند ساعت 
پس از درخواست رخشان بنی اعتماد از سلبریتی ها، خیلی هایشان بیانیه خانم 
بنی اعتماد را در اینستاگرام منتشر کردند تا این بیانیه تبدیل به یک کمپین 
مجازی شود. در مقابل این کمپین اما کاربران فضای مجازی هم کمپینی را در 
انتقاد از سلبریتی ها راه انداختند. کمپینی که سلبریتی ها را بابت جوسازی در 
هنگام انتخابات محکوم می کرد و می گفت سلبریتی ها با ایفای نقش گسترده 
در جریان انتخابات، خودشان یک پای مشکالت اخیر کشور به حساب می آیند. 
البته عالوه بر این، خبر مخالفت دولت با لغو معافیت مالی ســلبریتی ها هم 
همزمان در فضای مجازی منتشر شد تا انتقادهای مجازی از این گروه بیشتر 
از پیش باال بگیرد. یکی از کاربران با هشتگ #سلبریتی_اجاره_ای در صفحه 
توییترش نوشته بود: »کارمند با حقوق ۲میلیون و 7۵0 هزار تومان به باال باید 
مالیات بپردازد، اما هنرمنــدان که برای یک دقیقه بازی حقوق های نجومی 
می گیرند معاف از مالیات اند؛ تازه کمپین اعتراضی هم راه می اندازند و از شرایط 

بدشان گالیه می کنند. بگذریم از سال 96 البته«.
در میان ســلبریتی ها اما »کارن همایونفر« تنها شخصی بود که رو در روی 
همکارانش ایســتاد و همراه با مردم، نســبت به »بیانیه آبان« اعتراض کرد. 
هرچند فقط چند ســاعت پس از این ماجرا، صفحه اینستاگرام همایونفر به 
قدری مورد هجوم قرار گرفت که این شــبکه اجتماعی، آخرین پست آقای 
موسیقی ســاز را حذف کرد اما تصاویر پســت اینستاگرامی او حاال با سرعت 
زیادی در میان کاربران فضای مجازی دســت به دست می شود و خیلی ها از 
او بابت صداقت و همراهی اش با مردم تشکر می کنند. در ادامه بخش هایی از 
پست پرحاشیه کارن همایونفر را می خوانید: »بیانیه آبان را امضا نکردم. برای 
اعتراض نیازی به البه الی جمع قاطی شدن ندارم. از این بیانیه ها هزار  تا دیده ام 
به خصوص دم انتخابات. تمام این مدت که پست ها و استوری هایتان به تبلیغات 
و جشن تولد و آلودگی هوا گذشت اما حاال که خود تلویزیون و همه شروع به 
اعتراض کردند، ناگهان آبان ســیاه ایران مد شد؟ چرا ایران را سیاه می کنیم؟ 
ســیاه خود ماییم، سیاه کار خود ماییم. در صفحه ات اعتراض می کنی اما ۱.۵ 
میلیارد دســتمزد برای ۱0 روز می گیری؟ و اآلن هم از دست شوخی زشت 
شهروند البرزی با کودکی که در سطل زباله انداختند گله می کنی؟ اآلن که آن 
شهروند را دستگیر کردند و احتماالً کارش با کرام الکاتبین است، نمی خواهید 

کمپین برای آزادی اش ترتیب دهید؟
دوست عزیزی که همزمان با ایران اینترنشنال و »من و تو« مصاحبه می کنی 
بعدش هم با تلویزیون داخل، ۱۲ میلیارد با شهرداری قرارداد می بندی، حق 
نداری بیانیه در مورد مردم بدهی. ایران اگر سیاه است تو سپیدش کن. ایران 
اگر سراسر سیاه و ویران شود باز مردم اینجا هستند... شما که پاسپورتت آماده  

است برو«.

 مجازآباد
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ورزش
با همین افت جزو پنج تیم باالی جدول هستیم

 نوراللهی: 
پرسپولیس زیبا بازی نمی کند

برای کیانوش رستمی دنیا به آخر نرسیده

 صالحی امیری: 
پول ویلموتس را ما ندادیم

 گفت وگو با محمدحسن یادگاری، کارگردان فیلم اکتشافی »خانه ام کجاست؟«

تصویری مستند از سوداگری در بازار مسکن

ضرب المثل ها   بی گناه اند
می گفت:  روان شناســی  توسلی:  رقیه 
جهان پُر است از آدم هایی که می خواهند 
اما نمی توانند. اصوالً خواســتن همیشــه 

توانستن نیست.
تا نمونه هایش را به چشم ندیدم می گفتم: 
خیر، موافق نیستم. آدمیزاد باید تالشش را 

بکند و امیدوار هم باشد.
اما ُخب سال هاست با نظر دکتر مذکور، هم نظر شدم. با شنیدن و دیدن قصه 

زندگی »صنم«، »فاطمه« و آقا »یوسف«.
صنم در حاشیه شهر زندگی می کند و برادر جوانش را چند وقت پیش در آوار 
معدن از دست داد. امسال شــنیدم برادر دیگرش هم کارگر کوه زغال سنگ 

شده.
فاطمه را هم چهار ســالی است می شناســم. به عدد انگشتان یک دست از 
ازدواجش می گذرد و به گفته خودش، نشده روزی ناسزا نشوند و هفته ای دو بار 
کتک نخورد و سالی یک بار هم به خاطر شکستگی، بیمارستان نخوابد. او عین 
چهار سال است که برایم درددل می کند می خواهد برود تقاضای طالق بدهد.

آقایوســف هم مالباخته است. ورشکســته ای که مثل جناب سعدی از قوم و 
خویش می نالد. او طی چند فقره مهربانی که به برادرش داشته، خانه و ماشین 

و حقوقش رفته به باِد فنا.
حاال می خواهد از بی معرفتی اخوی اش شکایت کند، نمی تواند. می خواهد نکند، 

نمی تواند.
تازه اَعلی دلسوزی اش اینجاست که خانواده برادر متواری را رها نکرده به امان 

خدا و دستگیری شان می کند.
احساس می کنم به شدت جای تبصره و ماده در ضرب المثل های قدیمی خالی 
است. البته شاید هم ضرب المثل ها بی گناهند و این َمثل ها زمانی متولد شدند 

که آدمیزاد و خواسته هایش مثل جن و بسم اهلل نبودند.
اندوه نوشت: انگار ضربه های بدخیم قرار نیست دست از سر دنیا بردارند.

»آفرینــش« چند خط کوتاه پیام می دهد: عمه جان! دعا کن... »داماد« فوت 
کرده و دوستم توی ُکماست.

با حالی خراب زمزمه می کنم: خدایا صبر نازل کن. »عروس« ها را چه به لباس 
سیاه؟

ماجرای خودرو آب سوز باز هم خبرساز شده است

»عالء الدین« و ماشین جادو

در هر جایگاهی که قرار دارم مدیون مردم مشهد هستم

 طیبی: از قهرمانی خود 
در آسیا دفاع می کنیم

ناکامی مطلق فوتبال ایران در جوایز ساالنه قاره کهن

تاج دست خالی برگشت
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گل مدافع پرسپولیس بهترین گل آسیا شد
ورزش: پس از چند روز نظرسنجی، در نهایت گل شجاع خلیل زاده مدافع تیم فوتبال 
پرسپولیس به االهلی عربستان در مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا در سال 2019 به 
عنوان بهترین گل سال انتخاب شد. در این نظرسنجی که چند روزی به طول انجامید، در 
نهایت خلیل زاده موفق شد با 54 درصد آرا و حدود یک میلیون و 180 هزار رأی باالتر از 
دیگر رقبای خود قرار بگیرد. در این نظرسنجی بازیکنانی نظیر ویرا، سرجینیو، آلیجونوف، 
کیم دائه وون، رومارینهو، سافاوی رشید و... در کنار خلیل زاده حضور داشتند که درنهایت 

با آرای مردمی، مدافع پرسپولیس از سایر رقبا باالتر ایستاد.

تکذیب جدایی رضا شکاری از تراکتور
ورزش: مدیرعامل باشگاه تراکتور شایعه جدایی رضا شکاری از این تیم را تکذیب 
کرد. غالمرضا صادقیان در گفت و گو با برنامه موج فوتبال شبکه تلویزیونی سهند 
درباره وضعیت شکاری عنوان کرد: »تمام بازیکنان در اختیار تیم هستند و استفاده از 
آنان برعهده  سرمربی است. آقای شکاری به منظور آمادگی بیشتر، با اجازه سرمربی 
تراکتور در تمرینات تیم ملی امیــد حضور دارد و جدایی ایــن بازیکن را تکذیب 
می کنم«.باید منتظر ماند و دید تا نیم فصل رقابت های لیگ برتر چه اتفاقاتی درباره 

شکاری و تراکتور رخ خواهد داد.

آمار خیره کننده کاوه رضایی در لیگ بلژیک
ورزش: یک سایت بلژیکی به تمجید از درخشش کاوه رضایی در هفته های اخیر پرداخت و 
او را در زمره بهترین مهاجمان لیگ بلژیک قرار داد.کاوه رضایی، مهاجم ایرانی در هفته های 
اخیر عملکرد بسیار خوبی در تیم شارلروا داشته است و توانسته گل های مهم و مؤثری به ثمر 
برساند تا جایی که تیمش در این فصل در رده دوم جدول رده بندی قرار گرفته است.کاوه 
رضایی نقش مؤثری در این فصل برای تیمش داشته است. او در پنج مسابقه اخیر توانسته 
هفت گل به ثمر برساند تا نشان دهد در بهترین فرم خودش قرار دارد. حاال کاوه رضایی از 
روزهای نخست هم در بلژیک بهتر بازی می کند و در زمره بهترین مهاجمان لیگ قرار دارد.

فرشید باقری آماده بازی با شهرخودرو
ورزش: فرشید باقری هافبک تیم استقالل که در این فصل با مصدومیت عجیبی روبه  رو شد 
و سرانجام با تالش تیم پزشکی استقالل بدون انجام جراحی توانست مصدومیتش را پشت 
سر بگذارد، پس از چهار هفته غیبت می تواند در هفته سیزدهم لیگ برتر و مقابل شهرخودرو 
این تیم را همراهی کند. باقری که فصل گذشته از بهترین های استقالل بود، در این فصل 
بازی های زیادی را از دست داد و مصدومیت وی سبب شد تا زوج کریمی-ریگی در خط 
میانی آبی ها شکل بگیرد. هافبک با تجربه تیم استقالل سالمتی کامل خود را بازیافته و آماده 
بازگشت به میدان است و در صورت لزوم استراماچونی می تواند از این بازیکن استفاده کند. 

ورزش: یکی از بازیکنان آماده پرســپولیس احمد نوراللهی 
است که این فصل توانسته هم در تیم باشگاهی عملکرد خوبی 
از خود ارائه دهد و هم اینکه در تیم ملی کشــورمان یکی از 
مهره های مؤثر باشد. این بازیکن خیلی زود توانست اعتماد 
مارک ویلموتس را جلب کند و حاال یکی از 11 ملی پوش اصلی 

تیم ملی کشورمان است. 
نوراللهی در گفت  وگو با فارس، در خصوص شرایط این روزهای 
خودش، شرایط پرسپولیس و مشکالتی که امروز گریبان این 

تیم را گرفته صحبت هایی کرد که در زیر می خوانید:
 به دلیل شــرایط بدنی که داشتیم در این بازی ها 
شکست خوردیم اما در بازی هایی که باختیم حقمان 

اصالً باخت نبود. پس از آن هر چه که از لیگ بیشتر 
گذشت وضعیت بهتری پیدا کردیم و توانستیم 

چند هفته خوب داشته باشیم. 
 راضی نبودن هواداران دلیــل خاصی ندارد. 

پس از هفت قهرمانی کار خیلی سخت 
می شــود. قبول دارم که قشنگ 

بازی نمی کنیم.
 با وجــود اینکه هفت 
قهرمانی آوردیــم اما از 
همان ابتدای فصل از 
ما حمایت خوبی نشد 
و امیــدوارم هواداران 
باز هم مثل گذشــته 
حمایت کنند تا با حضور 

آن ها در ورزشــگاه ما هم 
روحیه بیشتری بگیریم. 

 برانکو رفته و کالدرون آمده 
است و همه باید دست به دست هم 

بدهیم تا با تالش بیشتر بتوانیم نتایج 
خوبی بگیریم. 

  کم کاری در پرسپولیس شایعه 
ذهن شایعه سازان است.

 هر کجا که مربیــان صالح بدانند 
باید بازی کنیم چون بازیکن هستیم و 

موظفیم که نظرات سرمربی را در زمین 

پیاده کنیم. 
  تیمی که می خواهد قهرمان شــود باید امتیازات خانگی 

را بگیرد و در بازی های خارج از خانه هم نتایج خوبی بگیرد. 
 تیم های سپاهان، استقالل، شهر خودرو و تراکتور خیلی 
خوب هستند که سال قبل هم با ما در کورس قهرمانی بودند. 

 مشخص بود که جونیور بازیکن خوبی نیست و نمی دانم که 
مدیریت قبلی این بازیکن را با چه هدفی جذب کرده بود. آیا 
اصالً این بازیکن قبل از پیوستن به پرسپولیس دیده شده بود؟ 

با جذب جونیور یک مهره سوخت. 
 دوست ندارم در خصوص قهرمانی حرف بزنم. 
باید بازی به بازی پیــش برویم تا بتوانیم نتیجه 
بگیریم. مسابقات جام حذفی را هم در پیش داریم 
و االن به جمع هشت تیم برتر رسیدیم و منتظریم 

که ببینیم با چه تیمی رو در رو خواهیم شد.
 اهل کری خوانی نیستم اما در چهار سال اخیر 
همه پرسپولیس را دیده اند. آماده بازی با 
استقالل، سپاهان، تراکتور و هر تیم 
دیگری در جام حذفی هستیم. 
  با افتی که کرده ایم جزو 
پنج تیــم بــاالی جدول 
هستیم و به جمع هشت 
تیم برتر جــام حذفی 

رفتیم. 

این افت ها برطرف می شــود و مطمئناً با 
تالش کادر فنی و همت بچه ها دوباره جزو 
مدعیان خواهیم بود. امیدوارم هواداران هم 
به ورزشگاه بیایند و باز هم حمایت کنند تا 

همراه با هم به سمت قهرمانی برویم.

ورزش: رضا صالحی امیــری، رئیس کمیته ملی المپیک در 
نشست دیروز با رسانه ها صحبت هایی را درباره وضعیت کاروان 

ایران در المپیک 2020 ارائه کرد.

بودجه میلیاردی
ما در ماه هــای اخیر برای المپیک 2020 در ســه ســطح 
برنامه ریزی را انجام دادیم. سطح نخست این بود که رئیس 
فدراسیون در هیئت اجرایی حاضر می شود و نیازها و مشکالت 
وظرفیت ها را مطرح می کند. ما هم هفته ای یک جلســه 
به فدراســیون ها می رویم. تا االن بیش از 15 فدراسیون در 
مجموع در هیئت اجرایی حاضر شدند و ما هم کمک های الزم 
را به آن ها کردیم. تا االن حدود 2.5 میلیارد تومان کمک های 

خارج از سقف بودجه مصوب به فدراسیون ها داشتیم. 

تصمیم نهایی در ستاد عالی 
در سطح دوم سجادی سرپرست کاروان به همراه همکارانش 
ارزیابی را درباره کسب سهمیه و شانس های کسب مدال در 
المپیک انجام می دهند. در سطح ســوم هم ستاد عالی را به 
ریاست وزیر ورزش داریم که تصمیمات نهایی گرفته می شود. 

تعداد خوب سهمیه 
شرایط کاروان ایران از نظر کسب سهمیه نسبت به دوره های 
قبلی در وضعیت خوبی هست. در المپیک های ریو و لندن نیز 
در این چنین مقطعی این تعداد سهمیه بدست آمده بود. همه 

فدراسیون ها درگیر کسب سهمیه هستند و ما هم در حدی که 
توان داریم به آن ها خدمات می دهیم.

 کیانوش در آخر دنیا 
برخی از ورزشکاران دچار مصدومیت هستند که وظیفه خودمان 
می دانیم به آن ها کمک کنیم. همچنین برخی دیگر مثل احسان 
حدادی، حامد حدادی، کیانوش رستمی و... با فدراسیون به مشکل 
خوردند و بازهم وظیفه ماست که ورود کنیم. کیانوش رستمی هم 
از این قاعده مستثنا نیست. به او نیز کمک کردیم، اما اتفاقاتی افتاد 
که هیچ کدام از ما رضایت نداشتیم. از نظر من کیانوش رستمی 
قهرمان ملی است و نباید او را تخریب کنیم. االن هم از او حمایت 

می کنیم و از نظر ما آخر دنیا المپیک 2020 نیست.

امیدواری به امیدها
مسئولیت تیم فوتبال امید را از روز نخست به فدراسیون فوتبال 
واگذار کردیم. وظیفه ما حمایت مالی و معنوی است. در دو مرحله 
400 میلیون تومان کمک کردیم. در آخرین جلســه ای که با 

استیلی داشتم، به او گفتم که انتظارات مردم را برآورده کنید. 

ما پول ویلموتس را ندادیم
اینکه می گویید پول مارک ویلموتس را ما دادیم، صحت ندارد. ما 
به تعهداتمان به ژیمناستیک عمل کرده ایم. ما 500 میلیون به این 
فدراسیون کمک کردیم. شنبه یک میلیارد کمک فوق برنامه را 
برای فدراسیون ها تصویب کرده ایم. بیش از این در توانمان نیست. 

امیرمحمد سلطان پور : مراسم برترین های سال 2019 
فوتبال قاره آسیا دیروز بعد از ظهر در هنگ کنگ برگزار شد 

که دست نمایندگان ایران از کسب جایزه کوتاه ماند.
کشورمان در پنج رشته بهترین بازیکن فوتبال لژیونر مردان، 
بهترین سرمربی فوتبال بخش بانوان، بهترین فوتبالیست 
مرد اصلی، جایزه بهترین فدراسیون الهام بخش و همین طور 
بهترین بازیکن مرد فوتسال نامزد بود که در این بخش ها 

شاهد اهدای جوایز به رقیبان بودیم.
در بخش بهترین لژیونر، ســردار آزمون مهاجم ملی پوش 
کشورمان که در تیم زنیت سنت پترزبورگ عضویت دارد در 
کنار ماکوتو هاسبه بازیکن ژاپنی تیم آینتراخت فرانکفورت 
و سون هیونگ مین بازیکن اهل کره جنوبی شاغل در باشگاه 
تاتنهام نامزد بود که در این بخش در نهایت سون که روزهای 
بسیار خوبی را در باشگاه انگلیسی اش سپری می کند این 
جایزه را بدست آورد.در بخش بهترین فوتسالیست که در 
چند سال گذشته شاهد اهدای آن به نمایندگان ایران بودیم 
این بار ناکام ماندیم و مهدی جاوید از روی صندلی های سالن 
به تماشای توموکی یوشیکاوای ژاپنی نشست که از پله ها باال 
رفته و جایزه خود را از دستان مهدی تاج رئیس فدراسیون 

کشورمان دریافت کرد.
تاج موقع اهدای این جایزه ناراحت بود اما زمانی ناراحتی اش 
بیشتر شد که متوجه شد پس از این همه تعریف و تمجید 
فدراسیونی که ریاســتش را بر عهده دارد در بخش جایزه 
بهترین فدراسیون الهام بخش دستش از کسب جایزه کوتاه 

مانده است. با اینکه فدراسیون فوتبال کشورمان که با توجه 
به عملکرد ضعیف این فدراسیون در چند وقت گذشته به 
شکل عجیبی در میان نامزدهای نهایی قرار گرفته بود، اما 
این فدراسیون فوتبال ژاپن بود که جایزه را بدست آورد. با 
اینکه این انتخاب به خاطر اتفاقاتی که در فوتبال ایران به 
خاطر عدم توانایی های مدیریتی فدراسیون فوتبال افتاده، 
کامال واضح بود اما با توجه به صحبت های همیشگی مهدی 
تاج در خصوص قابلیت های این فدراسیون و پنج ستاره بودن 
آن، می توان اظهار کرد: ضربه بدی برای آینده کاری تاج و 
همکارانش به شمار می رود.کتایون خسرویار سرمربی تیم 
ملی بانوان کشورمان نیز که یکی از نامزدهای جالب توجه 
در بخش بهترین ها بود نتوانســت جایزه نهایی را به خود 
اختصاص داده و آســاکو تاکاکورا از ژاپن پس از درخشش 
مجدد تیمش در مسابقات جهانی برای هفتمین بار این جایزه 
را به خود اختصاص داد.اما در حالی که همچنان در آسیا به 
شکل عجیبی شاهد اهدای جایزه بهترین بازیکن سال به 
شکل جداگانه به بازیکنان شاغل در لیگ های خارج از آسیا 
و داخل این قاره هستیم، علیرضا بیرانوند نیز نتوانست جایزه 
بهترین بازیکن مردان را تصاحب کند. در این بخش شاهد 
موفقیت بازیکن قطری یعنی اکرم عفیف بودیم که باالتر 
از دروازه بان تیم ملی و پرسپولیس و همین طور توموآکی 
ماکینو از ژاپن جایزه بهترین بازیکن مرد ســال را به خود 
اختصاص داد تا ایران شب خوبی را در هنگ کنگ سپری 

نکرده و با دست خالی به تهران باز گردد.

با همین افت جزو پنج تیم باالی جدول هستیم

نوراللهی: پرسپولیس زیبا بازی نمی کند
برای کیانوش رستمی دنیا به آخر نرسیده

صالحی امیری: پول ویلموتس را ما ندادیم
ناکامی مطلق فوتبال ایران در جوایز ساالنه قاره کهن

تاج دست خالی برگشت
ضد  حمله

 درخواست استقالل 
برای تغییر ساعت دیدار با شهرخودرو

ورزش: استقالل و شهر خودرو در چارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر، 
پنجشنبه 14 آذر در ورزشــگاه آزادی به مصاف هم می روند. بر اساس 
اعالم قبلی سازمان لیگ، این دیدار قرار است ساعت 15 برگزار شود اما 
استقاللی ها با ارسال نامه ای به سازمان لیگ خواهان تغییر ساعت این 
دیدار شدند. اســتقاللی ها در این نامه درخواست کردند که در صورت 
امکان دیدارشان با شهرخودرو دیرتر برگزار شود و در حال حاضر منتظر 

پاسخ سازمان لیگ هستند.

6 بازی معوقه برنامه ریزی ها را بهم ریخت
لیگ نوزدهم قهرمان نیم فصل ندارد!

ورزش: شاید جالب باشد اما برنامه ریزی عجیب سازمان لیگ موجب 
خواهد شد تا مسابقات امسال قهرمان نیم فصل نداشته باشد!

بر اساس برنامه ریزی انجام شده از سوی سازمان لیگ بازی های امسال 
از این پس به صورت کاماًل فشرده خواهد بود و به جز یک ماهی که در 
دی ماه مسابقات به دلیل رقابت های مقدماتی المپیک و البته دیدارهای 
دوستانه ملی لغو خواهد شد، دیگر زمانی برای استراحت وجود ندارد. 
نکته قابل توجه این اســت که تعطیالت نیم فصل فوتبال ایران امسال 
پس از پایان هفته پانزدهم لیگ نیست و بعد از انجام دو هفته از مسابقات 
دور برگشت مسابقات از تاریخ 6 دی ماه تعطیل خواهد شد. در کنار این 
موضوع 6 مســابقه معوقه لیگ برتر هم دردسر جدیدی برای سازمان 

لیگ ایجاد کرده است. 

سپهرحیدری به پرسپولیس بازگشت
ورزش: سپهر حیدری، مدافع سابق پرسپولیس که با توجه به گلزنی در 
ثانیه های پایانی جدال با سپاهان که با قهرمانی شاگردان افشین قطبی 
همراه شــده بود، از محبوبیت باالیی بین هواداران این تیم برخوردار 
است، کار خود را بار دیگر با این باشگاه و این بار به عنوان مربی تیم امید 

آغاز کرده است.

اسامی محرومان هفته سیزدهم لیگ برتر
ورزش: اسامی محرومان هفته سیزدهم لیگ برتر فصل 99-98 اعالم شد.

به نقل از سایت ســازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی محرومان به شرح 
زیر است: سباستین لتو مربی استقالل، ســروش رفیعی شهر خودرو، 
سجاد شهباززاده سپاهان اصفهان، مصطفی احمدی شاهین شهرداری 

بوشهر،عادل باباپور مربی ماشین سازی تبریز)انضباطی(.

منهای فوتبال

 شکست تیم  ملی بسکتبال با ویلچر 
برابر استرالیا

ورزش: در چهارمین روز از رقابت های بســکتبال با ویلچر قهرمانی 
آسیا و اقیانوسیه تایلند 2019، تیم ملی مردان ایران برابر تیم استرالیا 

به میدان رفت و با ۷8 بر 55 نتیجه را واگذار کرد.
این در حالی است که شاگردان میرعظیمی در نخستین دیدار خود 
مقابل تیم ملی چین به پیروزی رســیده و در دیدار دوم نتیجه را به 
ژاپن واگذار کرده بودند. تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان کشورمان 

امروز ساعت 14:۳0 به وقت محلی، به مصاف تایلند می رود.

سعیدی، دبیرکل کمیته ملی المپیک شد
ورزش: کیکاووس سعیدی که پس از استعفای شاهرخ شهنازی از 
دبیرکلی کمیته ملی المپیک به عنوان سرپرست در این پست فعالیت 
می کرد، از این پس رســماً به عنوان دبیرکل کمیته ملی المپیک به 

کار خود ادامه می دهد.

بازگشت کوالکوویچ به تهران پس از دو ماه
ورزش: کوالکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال ایران که پس از اتمام 

مسابقات جام جهانی به مرخصی رفته بود، دیروز به ایران بازگشت.
او در بدو ورود به تهران گفت: خیلی خوشــحالم که دوباره در ایران 
هستم و همکاران، بازیکنان و دوستانم را می بینم. ما برای ادامه کار 
جهت کسب سهمیه المپیک توکیو تالش می کنیم. مسابقات والیبال 
انتخابی المپیک در آسیا، 1۷ تا 22 دی ماه سال جاری در جیانگمن 
چین برگزار خواهد شــد و تیم ملی والیبال ایران با تیم های چین، 

قزاقستان و چین تایپه همگروه است.

 پرتغال تنها راه رسیدن پینگ پنگ ایران 
به توکیو

ورزش: تیم ملی تنیس روی میز ایران مســابقات کســب سهمیه 
المپیک تیمی را پیش رو دارد که از اهمیت زیادی برخوردار اســت 
چراکه در این مسابقات سهمیه المپیک توزیع می شود و کشورهایی 
که بتوانند سهمیه تیمی را بگیرند، سه سهمیه انفرادی هم بدست 

می آورند.
در کل 16 سهمیه تیمی توزیع می شــود که در حال حاضر تکلیف 
هفت سهمیه آن مشخص شده است و در مسابقات  کسب سهمیه 
المپیک تیمی که به میزبانی پرتغال برگزار می شود، 9 سهمیه دیگر 

توزیع خواهد شد.

نوبت دوم   1398/09/28صفحه 10   1398/09/12
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بهار

ــند رسمى آگهى موضوع  ــاختمانهاى فاقد س  هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و س
ــت موضوع قانون تعيين  ــماره 139860326007000817 مورخه 1398/8/18 هيئ ــمى برابر راى ش رس
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه  ــماره شناس ــه بالمعارض متقاضى آقاى ابوالفضل تقى زاده فرزند حجت اهللا يش ــار تصرفات مالكان به
3861541092 صادره از همدان در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت 
ــى صالح آباد حوزه ثبتى بهار بخش  ــالك 2660 فرعى از 126 اصلى واقع در اراض ــع پ 41826/36 مترمرب
چهار همدان خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى ولى اله بختيارى محرز گرديده است. لذا به منظور 
ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتى كه اش اطالع عموم 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 
ــليم اعتراض، دادخواست  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس خود را به اين اداره تس
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.( م الف 326)9811061
 تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/9/12
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/9/27

هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار 

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بهار
ــند رسمى آگهى موضوع  ــاختمانهاى فاقد س  هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى  و س
ــاختمانهاى فاقد  ــت ثبتى و اراضى و س ــون تعيين تكليف وضعي ــاده 13 آئين نامه قان ــون و م ــاده 3 قان م
ــند رسمى برابر راى شماره 139860326007000820 مورخه 1398/8/18 هيئت موضوع قانون تعين  س
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بهار  ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره شناسنامه  ــى  بش ــيد باقر عظيمى مويد فرزند سيدعيس تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى س
2644 صادره از بهار در سه دانگ مشاع اعيانى ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 419/80 متر مربع 
ــطه  پالك 10967 فرعى از 522 فرمى از 139 اصلى واقع در بهار بخش چهار همدان خريدارى مع الواس
از مالك رسدس آقاى سيد باقر فرزند سيد رحيم محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى  ــود در صورتى كه اش دو نوبت به فاصله، 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره  ــته باش اعتراضى داش
ــت خود را به مراجع  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس تس
قضايى تقديم نمايند.بديهى  است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت مادر خواهد شد.( م الف 332)9811062
 تاريخ انتشار نوبت اول :1398/9/12
تاريخ انتشار نوبت دوم :1398/9/27

هادى يونسى عطوف- رئيس ثبت اسناد و امالك بهار 

اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك همدان – منطقه دو همدان
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

آگهى موضوع
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس ــاده 3 قان م
ــماره 139860326034000765 مورخه 1398/7/13 هيئت موضوع قانون تعيين  ــمى // برابر راى ش رس
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــدان - منطقه دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم قمر تاج خلجى امامزاده عباس  فرزند عزت  هم
ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت  ــنامه 1987 صادره از همدان در شش ــماره شناس اله به ش
40462/12 مترمربع  تحت پالك 131/210 واقع در همدان  روستايى  شيرين آباد بخش 5 خريدارى مع 
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ــطه  از نصرت اله رضا پور محرز گرديده اس الواس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از  ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
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 

شد.( م الف 1184) 9811031
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/9/12
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/9/27

رئيس اداره  ثبت اسناد وامالك منطقه دو همدان – موسى حنيفه

اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك همدان – منطقه دو همدان
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

آگهى موضوع 
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس ــاده 3 قان م
ــماره 139860326034000767 مورخه 1398/7/13 هيئت موضوع قانون تعيين  ــمى // برابر راى ش رس
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــدان - منطقه دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم قمر تاج خلجى امامزاده عباس  فرزند عزت  هم
ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت  ــنامه 1987 صادره از همدان در شش ــماره شناس اله به ش
ــيرين آباد بخش 5 خريدارى  ــتايى  ش 107108/38 مترمربع  تحت پالك 131/209 واقع در همدان  روس
ــالع عموم مراتب در دو نوبت به  ــت. لذا به منظور اط ــطه  از نصرت اله رضا پور محرز گرديده اس ــع الواس م
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش داش
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 شد.( م الف 1182) 9811034

تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/9/12
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/9/27

رئيس اداره  ثبت اسناد وامالك منطقه دو همدان – موسى حنيفه

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
ــماره 139860306007000647- 98/09/04 هيئت اول/دوم موضوع  ــمى // برابر رأى ش ــند رس فاقد س
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ــول فيل الهى فرزند گل محمد  ــى غ ــك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى/خانم موس مل
بشماره شناسنامه 168 صادره از تربت جام در يك باب ساختمان به مساحت 111 مترمربع پالك 0 فرعى 
ــان رضوى  ــده از پالك..... فرعى از..... اصلى قطعه.... واقع در خراس از 182- اصلى اصلى مفروز و مجزى ش
ــمى آقاى/خانم حسينعلى و غالمنبى محرر احمدى محرز گرديده  ــهد خريدارى از مالك رس بخش 13 مش
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور 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 اعتراض، 
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت در ص ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.آ9811037 م.الف 98/161
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/09/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/09/28

رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام- سيدمجتبى جوادزاده

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى حوزه ثبت تايباد 
ــمى مصوب  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ــتور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و س نظر به دس
1390/9/20 امالك متقاضيان كه در هيئت موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر دربخش 14مشهد واحد 
ــيدگى و تصرفات مالكانه وبالمعارض آن محرز و راى الزم صادر گرديده  ــتان تايباد مورد رس ثبتى شهرس

جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى ميگردد:
ــماره 834صادره تايباد فرزند عبدالرحيم در ششدانگ سه باب  ــنامه ش آقاى محمد نعيم محمدى به شناس
ــاحت 93,25 مترمربع پالك شماره 115 فرعى از 251 اصلى از محل  مغازه به انضمام طبقه فوقانى به مس

قسمتى از مالكيت خانم مريم رفيعى مشهدريزه ئى و قسمتى از پالك كالسه 97-379
ــند رسمى و ماده 13  ــاختمانهاى فاقد س لذا بموجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــار در  ــه 15 روز از طريق روزنامه محلى و كثير االنتش ــه اين آگهى در دو نوبت به فاصل ــن نامه مربوط آئي
ــر و در روستاها راى هيئت الصاق تا در صورتيكه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض  ــهرها منتش ش
ــتاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض  ــار اولين آگهى و در روس ــند بايد از تاريخ انتش ــته باش داش
ــليم ورسيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض  خود را به اين اداره تس
ــت به اداره ثبت  ــى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواس ــت به دادگاه عموم ــادرت به تقديم دادخواس مب
ــت و در صورتيكه  محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارايه حكم قطعى دادگاه اس
ــت به دادگاه عمومى محل ارائه  ــراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواس اعت
ــند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به  ــند مالكيت مينمايد و صدور س نكند اداره ثبت مبادرت به صدور س

دادگاه نيست. 9810328
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/08/27 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/9/12 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد غالمرضا آقازاده

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
حسب تكاليف مقرر در ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 
ــبزوارتصرفات  ــتقر در واحد ثبتى س 1390/09/20 آراء صادره از هيئت موضوع ماده يك قانون مذكور مس

مالكانه و بال معارض اشخاص محرزو جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
بخش 1 سبزوار

- شركت كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوان نسبت به ششدانگ اعيانى يك باب ساختمان به مساحت 
ــبزوار از محل مالكيت  ــالك باقيمانده1634 اصلى واقع در بخش يك س ــمتى ازپ 2569/97 متر مربع قس

موقوفه ميرزا ابراهيم كوه ميشى
بخش3 سبزوار

پالك يك اصلى اراضى كالته استاد حسن خان
ــدانگ يك باب ساختمان به مساحت90/38 متر مربع قسمتى از  ــبت به شش - خانم فاطمه ميركى گرز نس

پالك 40 فرعى از يك اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى عباس معمار زاده
پالك 3 اصلى اراضى كالته سيفر

ــبت به ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 60 متر مربع قسمتى از پالك  - آقاى رمضانعلى كيفى نس
565 فرعى از 3 اصلى واقع در بخش سه سبزوار محل مالكيت مالك رسمى على اكبر و حليمه و حسن و 

حسين و فاطمه شهرت همگى صمدى
ــاختمان گلخانه به مساحت  ــه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب س ــن رامشينى نسبت به س - آقاى محس

1192/65 متر
ــمى  ــبزوار از محل مالكيت مالك رس ــه س ــمتى از پالك 90 فرعى از 3 اصلى واقع در بخش س مربع قس

عبدالجواد برادران سلمانى
ــاختمان گلخانه به مساحت  ــاع از ششدانگ يك باب س ــينى نسبت به سه دانگ مش ــن رامش - آقاى حس
1192/65 متر مربع قسمتى از پالك 90 فرعى از 3 اصلى واقع در بخش سه سبزوار از محل مالكيت مالك 

رسمى عبدالجواد برادران سلمانى

پالك 5 اصلى اراضى قلعه نو
ــاحت 52/50 متر مربع  ــدانگ يك باب ساختمان به مس ــمى نسبت به شش ــماعيل چش - آقاى محمد اس

قسمتى از پالك5141 فرعى از 5اصلى واقع در بخش سه سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى خودش
- آقاى احمد عباسى نسبت به ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 92/85 متر مربع قسمتى از پالك 

2/208 فرعى از 5اصلى واقع در بخش سه سبزوار ازمحل مالكيت مالك رسمى محمد رضا قلعه نوى
ــعيد شايسته جم نسبت به ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 82/55 متر مربع قسمتى از  - آقاى س

پالك 159 فرعى از 5اصلى واقع در بخش سه سبزوار ازمحل مالكيت مالك رسمى عباس عاطفى زاده
ــاحت 110/66 متر مربع قسمتى  ــاختمان به مس ــدانگ يك باب س ــبت به شش - آقاى على عفتى تبار نس
ــين  ــمى حجى حس ــبزوار ازمحل مالكيت مالك رس ــه س از پالك 378 فرعى از 5اصلى واقع در بخش س

بقائى نژاد
ــبت به ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 88/21 متر مربع قسمتى از پالك  - خانم زهرا دارينى نس

240 فرعى از 5اصلى واقع در بخش سه سبزوار ازمحل مالكيت مالك رسمى ابراهيم قلعه نوى
- خانم زهرا كوشكى نسبت به ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 255/14 متر مربع قسمتى از پالك 
ــمى ورثه اسماعيل نيكو صفت  ــبزوار ازمحل مالكيت مالك رس ــه س 599 فرعى از 5اصلى واقع در بخش س
(فاطمه دسترسى و على و رضا و احسان و معصومه وطيبه و زهره و طاهره و زهرا شهرت همگى نيكو صفت 

و صغرى قلعه نوى ) و غالمرضا و عليرضا شهرت هر دو كوشكى
پالك6 اصلى اراضى كلوت

ــدانگ يك باب ساختمان به مساحت 123 متر مربع قسمتى از  ــبت به شش - آقاى على اكبر زيد ابادى نس
پالك 9755 فرعى از 6 اصلى واقع در بخش سه سبزوار از محل مالكيت رسمى عباس على ابادى

- آقاى مجيد ريوندى نسبت به ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 94/30 متر مربع قسمتى از پالك 
913 فرعى از 6اصلى واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمى عصمت موذنى

- خانم مريم سلطانى نسب نسبت به ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت30/10 متر مربع قسمتى از 
پالك30 فرعى از 6اصلى واقع در بخش 3 سبزوار ازمحل مالكيت مالك رسمى غالمرضا غالم دانايى

ــدانگ يك باب منزل به مساحت102/23 متر مربع قسمتى  ــبت به شش - آقاى محمد حيدرى توپكانلو نس
ــكنى و  ــمى ابراهيم مس ــبزوار از محل مالكيت مالك رس از پالك 152 فرعى از 6اصلى واقع در بخش 3 س

محمد مهرابادى
ــاختمان به مساحت 99/99  ــدانگ يك باب س ــاع از شش ــه دانگ مش ــبت به س - خانم فاطمه برزوئى نس
ــمى  ــبزوار از محل مالكيت مالك رس ــمتى از پالك 865 فرعى از 6اصلى واقع در بخش 3 س متر مربع قس

خودش
ــدانگ يك باب ساختمان به مساحت 146/43 متر مربع قسمتى از  ــميرى نسب به شش - آقاى مهدى كش

پالك 75 فرعى از 6اصلى واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمى صفر على كوشكى
- خانم مهرى اكبرى نسب به ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 101/81 متر مربع قسمتى از پالك 

4585 فرعى از 6اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى شهين سالخى
- آقاى ابوالفضل جزندرى نسب به ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 150 متر مربع قسمتى از پالك 

51 فرعى از 6اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى محمد رضا غفورى غروى
- آقاى محمد تقى روحانيان نسب به ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 144/13 متر مربع قسمتى 

از پالك 681 فرعى از 6اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى يداله برزوئى
- آقاى سيد جواد برغمدى نسب به ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 118/03 متر مربع قسمتى از 

پالك 92 فرعى از 6اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى عفت ابراهيم ابادى
ــدانگ يك باب ساختمان به مساحت 187/20 متر مربع قسمتى از  ــب به شش - آقاى على اصغر نودهى نس

پالك 1044 فرعى از 6اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى فرهنگ طالبيانى
ــب به چهار دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت  ــين خان ذاتى كيذقان نس - آقاى حس
104/30 متر مربع قسمتى از پالك 4590 فرعى از 6اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك 

رسمى برات اله غالم دانائى
ــاختمان به مساحت 104/30  ــدانگ يك باب س ــاع از شش ــبت به دو دانگ مش - خانم ماندگار جهانى نس
ــبزوار از محل مالكيت مالك رسمى  ــمتى از پالك 4590 فرعى از 6اصلى واقع در بخش 3 س متر مربع قس

برات اله غالم دانائى
پالك 162 اصلى اراضى ايزى

- آقاى مجيد ارشادى ن   ژاد نسبت به ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 151/62 متر مربع قسمتى از 
پالك 610 فرعى از 162اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى طيبه جهدى خرق

پالك 227 اصلى اراضى كريم اباد
- خانم اقدس پاك دل نسبت به ششدانگ يك قطعه باغ به مساحت 54848/1 متر مربع قسمتى از پالك 

30 فرعى از 227 اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى حجى رضا مسكنى
بخش 12 سبزوار

پالك 1 اصلى اراضى عميداباد
ــاحت 100/70 متر مربع قسمتى از  ــدانگ يك باب منزل به مس ــبت به شش - آقاى غالمرضا درقدمى نس
پالكهاى 4148 و4149 و4140 فرعى از يك اصلى واقع در بخش 12سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى 

شهردارى سبزوار و صديقه دانش فيروز ابادى
- آقاى محمد قانعى نسبت به ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 267/67 متر مربع قسمتى از پالك 

170 فرعى از يك اصلى واقع در بخش 12سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى عبداله زارعيان
- خانم هما عزيز ابادى نسبت به ششدانگ يك باب منزل به مساحت 147/74 متر مربع قسمتى از پالك 
401 فرعى از يك اصلى واقع در بخش 12سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى حجيه بى بى زارع مقدم

- آقاى مهدى دائى ميالنى نسبت به ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 69/70 متر مربع قسمتى از 
پالك 4994 فرعى از يك اصلى واقع در بخش 12سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى الهه سادات صدر

پالك 2 اصلى اراضى عبدالرحمن
ــدانگ يك باب ساختمان به مساحت 100 متر مربع قسمتى از پالك  ــبت به شش - آقاى على قلعه نوى نس

82 فرعى از 2اصلى واقع در بخش 12سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى حسين محمودى زاده
ــاختمان قسمتى از از پالك 14335 و  ــاع از ششدانگ يكباب س ــه دانگ مش - آقاى على اكبر كرابى در س

ــبت به تمامت پالك 9396فرعى  ــماحت 147/86 متر مربع نس تمامت پالكهاى 10407 و9396 فرعى بس
بال واسطه از محل مالكيت

ــالك 14335 و تمامت پالك  ــمتى از پ ــبت به قس ــمى محمد تاج ابادى و محمد نامنى و نس مالكين رس
10407 فرعى بال واسطه از محل مالكيت رسمى خودش

ــه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب ساختمان قسمتى از پالك 14335 و تمامت  - خانم فاطمه كرابى در س
ــالك 9396فرعى بال  ــبت به تمامت پ ــماحت 147/86 متر مربع نس ــاى 10407 و9396 فرعى بس پالكه

واسطه از محل مالكيت
ــمتى از پالك 14335 از محل مالكيت  ــبت به قس ــمى محمد تاج ابادى و محمد نامنى و نس مالكين رس
ــمى على  ــطه از محل مالكيت مالك رس ــبت  به تمامت پالك 10407 فرعى بال واس ــمى خودش و نس رس

اكبر كرابى
ــدانگ يك باب ساختمان به مساحت 126/09 متر مربع قسمتى از  ــم زينلى نسبت به شش - آقاى ابوالقاس

پالك 7 فرعى از 2اصلى واقع در بخش 12سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى فريبرز ناوى
ــدانگ يك باب ساختمان به مساحت 100/38 متر مربع قسمتى از  ــبت به شش - آقاى محمد رضا نوده نس

پالك 82 فرعى از 2اصلى واقع در بخش 12سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى محمد پرويز نيا
ــاختمان به مساحت 113/09 متر مربع منطبق بر  ــمى نسبت به ششدانگ يك باب س - آقاى ابراهيم چش
ــهم مشاعى متقاضى در پالك 14335از 2اصلى  ــدانگ پالكهاى 10535 و 15397 فرعى و تمامت س شش

واقع در بخش 12سبزواراز محل مالكيت مالك رسمى خودش
ــدانگ يك باب ساختمان به مساحت 100 متر مربع قسمتى از  ــى الرضا بينقى نسبت به شش - آقاى موس

پالك 82 فرعى از 2اصلى واقع در بخش 12سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى حسين محمودى زاده
- آقاى سيد حسن حسينى نسبت به ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 144/20 متر مربع قسمتى 
ــيد  ــمى س ــبزوار از محل مالكيت مالك رس از پالكهاى 4035و4036 فرعى از 2اصلى واقع در بخش 12س

عباس حسينى گرز
ــاحت 141/46 متر مربع قسمتى از  ــدانگ يك باب مغازه به مس ــبت به شش - آقاى مجيد چمن پيراى نس

پالك 82 فرعى از 2اصلى واقع در بخش 12سبزواراز محل مالكيت مالك رسمى حسن قرائى
ــه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 98/16  ــبت به س - آقاى ابراهيم دولت ابادى نس
متر مربع قسمتى از پالك 10293 فرعى از 2اصلى واقع در بخش 12سبزواراز محل مالكيت مالك رسمى 

جواد قاسمى
ــاختمان به مساحت 98/16 متر  ــاع از ششدانگ يك باب س ــه دانگ مش ــبت به س - خانم بتول مهرى نس
ــمى  ــبزواراز محل مالكيت مالك رس ــمتى از پالك 10293 فرعى از 2اصلى واقع در بخش 12س مربع قس

جواد قاسمى
ــاختمان به مساحت 48/75 متر مربع قسمتى  ــين قياسى نژاد نسبت به ششدانگ يك باب س - آقاى حس
ــمى فرزانه هويدا  ــبزواراز محل مالكيت مالك رس ازباقيمانده پالك 62 فرعى از 2اصلى واقع در بخش 12س

و فاطمه سنگ سفيدى
پالك 5 اصلى اراضى فتح اباد

- آقاى حسن اكبرى نسبت به ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 65/07 متر مربع قسمتى از پالك 
506 فرعى از 5اصلى واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى اصغر برازنده دولت ابادى

ــاحت 67/75 متر مربع قسمتى  ــبت به ششدانگ يك باب ساختمان به مس ــان نس - خانم وجيه راه كاكش
ــليمانى  ــمى عزيزاله س ــبزوار از محل مالكيت مالك رس از پالك 39 فرعى از 5اصلى واقع در بخش 12 س

باداشيانى
پالك 8 اصلى اراضى جعفراباد

- آقاى حسن زارعى طزرقى نسبت به ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 70/68 متر مربع قسمتى از 
پالك 240 فرعى از 8 اصلى واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى خودش

اگهى اصالحى
بخش 12

پالك2 اصلى اراضى عبدالرحمن
ــاحت 321/66 متر مربع قسمتى از  ــبت به ششدانگ يك باب ساختمان به مس ــتنى نس - آقاى مهدى باش
پالك 1840 فرعى وتمامت پالك 14046 فرعى از 2 اصلى بخش 12 سبزوار ازمحل مالكيت مالك رسمى 
حسين و بهرام وفايى زاده كه در اگهى قبلى اشتباها قسمتى ازپالك 14046 فرعى قيدشده بود كه بدين 

وسيله اصالح مى گردد.
ــتناد مفاد ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از  لذا به اس
ــر ميگردد در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند  طريق اين روزنامه منتش
ــار اولين آگهى در روزنامه و در روستاها از تاريخ الصاق راى در محل تا دو ماه  ــهرها بايد از تاريخ انتش در ش
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم ورسيد اخذ نمايند .معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ 
ــت به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست را  ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس تس
ــت  ــل تحويل نمايد . در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارايه حكم قطعى دادگاه اس ــه اداره ثبت مح ب
ــت به دادگاه  ــه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض ، گواهى تقديم دادخواس ــى ك و در صورت
عمومى محل ارائه نكند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد.صدور سند مالكيت مانع 
ــمت از امالكى كه قبال  ــت .برابر ماده 13 آيين نامه مذكور در مورد آن قس از مراجعه متضرر به دادگاه نيس
نسبت به آن ها اظهار نامه ثبتى پذيرفته نشده، واحد ثبتى طبق راى هيئت پس از تنظيم اظهار نامه ثبتى 
حاوى تحديد حدود ملك ،مراتب را در اولين آگهى نوبتى و تحديد حدود به صورت همزمان به اطالع عموم 
ــبت به امالك در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را  ــاند و نس ميرس

به صورت اختصاصى منتشر مى نمايد .(م الف 98/100/3120)  آ-9810350
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/08/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/09/12

على آب باريكى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك سبزوار

صفحه 11    1398/09/12
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ورزش: لژیونر مشهدی تیم ملی فوتسال ایران گفت: در 
هر جایگاهی که قرار دارم مدیون مردم مشهد هستم و 

بازی در این شهر برایم افتخار است.
حسین طیبی در گفت  و گو با ایسنا در خصوص تساوی 
تیم ملی فوتسال ایران مقابل اسلواکی در تور سه  جانبه 
بین المللی فوتسال در مشــهد اظهار کرد: بازی خوبی 

انجام دادیم.
 اسلواکی یکی از تیم های خوب اروپاست و بازی فیزیکی 

و قدرتی این تیم به تیم ایران کمک خواهد کرد. 
با توجه به اینکه امسال درگیر جام ملت های 

آسیا و جام جهانی هستیم، بازی  در این 
تورنمنــت به کمک ایــران می آید و 

نقاط ضعف تیم مشخص می شود.
وی بیان کرد: بیشتر بازیکنان 
تیم ملی درگیــر بازی های 
لیگ هســتند و فقط دو روز 
برای این بازی تمرین کردیم. 

ســایر لژیونرها هم عملکرد خوبی در 
تیم ملی نداشتند. 

نتایج بازی های تدارکاتی مهم نیست و باید 
بازی های زیادی را پشت ســر بگذاریم تا 
برای رقابت های بزرگ آماده شویم. بازی 
با تیم های خوب و قــوی اروپایی موجب 
می شــود تا نقاط ضعف و قوت تیم ملی 
مشخص شود. دیدارهای دوستانه برای 
شناسایی مشکالت تیم است نه کسب 

نتیجه.
لژیونر مشــهدی تیم ملی فوتســال 
ایــران اضافه کــرد: از زمان شــروع 
بازی تا پایان، روی تیم حریف فشار 
آوردیم و پرسینگ را به خوبی انجام 
دادیم. زمانی کــه مرتکب خطای 
پنجم شدیم، تمرکز تیم ازدست 
رفت اما با صحبت های کادر فنی، 
پنالتی دو به حریف ندادیم. در هر 

جایگاهی، همــواره مدیون مردم 

مشــهد هســتم و بازی در مشــهد برایم افتخار است. 
سازمان  دهی تورنمنت بین المللی بسیار سخت است، 
اما این مهم توسط هیئت فوتبال استان به بهترین نحو 

ممکن صورت گرفت.
طیبــی یــادآور شــد: تیم های 
آســیایی روز بــه روز در حال 

پیشرفت هستند.
یک مثــال می زنم کــه بدانید 
تیم های آســیایی چقدر در 
حال پیشــرفت هستند. 
ویتنام هشت بازیکنش 
را بــه واســطه مربــی 
اســپانیایی اش به لیگ 
اسپانیا فرستاده تا با آن ها 
تمرین کنند و شرایط ایده 
آلی بــرای جــام ملت ها 
داشته باشند. این نشان 
می دهــد همــه تیم ها 
دارند تــالش می کنند. 
بازی هــای  ژاپــن 
تدارکاتی بــا تیم های 
خوب اروپایی می گذارد. 

باید شرایط تیم ملی بهتر  
شــود و مســئوالن نگاه ویژه تری 
داشته  باشــند. مردم همیشه توقع 
قهرمانــی از تیــم ملی دارنــد اما باید 
بدانند که سایر تیم ها به شدت قوی شده و 
پیشرفت کرده اند. تالش می کنیم تا از عنوان 
قهرمانی خود در جام ملت های آسیا دفاع کنیم. 
به امید برد و ارائه یک بازی زیبا و جذاب به مصاف 

بالروس خواهیم رفت. 
آقای ناظم الشریعه )سرمربی تیم ملی( هم عالی عمل 
می کند و به جوان ها میــدان می دهد و اجازه می دهد 
خودشان را نشان بدهند. باید همه کمک کنیم تیم ملی 
شرایط خوبی داشته باشد و به برنامه های ناظم الشریعه 

احترام بگذاریم.

در هر جایگاهی که قرار دارم مدیون مردم مشهد هستم

طیبی: از قهرمانی خود در آسیا دفاع می کنیم
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فرهنگ و هنر

خبر

از محمود رضوی تا یلدا جبلی
هیئت انتخاب فیلم های سینمایی جشنواره 

»فجر ۳۸« معرفی شدند
فیلم های  انتخاب  هیئت  مهر: 
سینمایی سی و هشتمین دوره 
جشــنواره فیلم فجــر معرفی 

شدند.
بــه نقــل از روابــط عمومی 
جشــنواره فیلم فجــر، محمد 

احسانی، محمود اربابی، همایون اسعدیان، یلدا جبلی، رضا درستکار، 
ســیدمحمود رضوی و حســین کرمی در ســی و هشــتمین دوره 
جشنواره فیلم فجر، انتخاب فیلم های بخش سودای سیمرغ )مسابقه 
ســینمای ایران( و نــگاه نو )ویژه فیلــم اول کارگردانان( را برعهده 

خواهند داشت.
محمد احسانی؛ عضو شــورای پروانه نمایش فیلم سینمایی و مدیر 
شــبکه های تماشا، نمایش و نســیم، محمود اربابی؛ فیلم نامه نویس، 
عضو شورای پروانه ساخت و معاون توسعه فناوری و مطالعات سازمان 
سینمایی، همایون اسعدیان؛ فیلم نامه نویس،  تهیه کننده، کارگردان و 
رئیس هیئت مدیره خانه سینما، یلدا جبلی؛ فیلم نامه نویس، تدوینگر 
و کارگردان جوان سینما، رضا درستکار؛ منتقد، نویسنده کتاب های 
ســینمایی و مستندساز، ســیدمحمود رضوی؛ تهیه کننده سینما و 
عضو شــورای صنفی نمایش و حســین کرمی؛ عضو شورای پروانه 
ساخت و نمایش فیلم های ســینمایی و قائم مقام معاونت سیما در 
روزهای آینده رســماً فعالیت خود را به عنوان اعضای هیئت انتخاب 
فیلم های سینمایی سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر آغاز می کنند 
و تا ۱۵ دی ماه فیلم های راه یافته به بخش ســودای سیمرغ و نگاه 

نو را معرفی خواهند کرد.
سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه سال جاری 
همزمان با گرامیداشــت چهــل و یکمین ســالگرد پیروزی انقالب 

اسالمی به دبیری ابراهیم داروغه زاده برگزار می شود.

محمد حمزه زاده خبر داد
 ساخت و احیای ۱۰ پردیس سینمایی 

و ۳۱۲ پرده نمایش تا سال ۱۴۰۰
پایان  تــا  هنری  حوزه  ایلنا: 
سال ۱۴۰۰ در سه فاز اجرایی، 
۱۶۱ پرده سینما و ۱۰ پردیس 
سینمایی در استان ها و مناطق 
مختلف کشــور می ســازدو با 
بازسازی و احیای ظرفیت های 

موجود این رقم به 3۱۲ پرده نمایش می رسد.
محمد حمزه زاده از بزرگ ترین طرح توســعه و ساخت سینما توسط 
مؤسســه بهمن سبز حوزه هنری خبر داد و گفت: پروژه های تعریف 
شــده در برنامه توسعه و عمران مؤسســه بهمن سبز در سه اولویت 
طراحی و تعریف شــدند که پروژه های اولویت اول تا نیمه نخســت 
ســال ۹۹، اولویت دوم تا نیمه دوم سال ۹۹ و اولویت سوم تا پایان 

نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به اتمام خواهند رسید.
وی اضافه کرد: شــرایط فرهنگی و اجتماعی استان و تعداد و کمیت 
ســالن های ســینما از جمله شــاخص های مهم و راهبردی در این 
فازبندی بوده اســت. ابتدا روی ســینماهایی کار کردیم که سودده 
نبوده و ضررده بوده اند و از لحاظ شرایط فیزیکی، بحث مقاوم سازی 
و تجهیزات نمایشی به روز نبودند؛ به ویژه، استان هایی که یک سالن 
ســینما را به عنوان تنها مرکز فرهنگی خودشان داشتند و به همین 
دالیل جزو اولویت یک ما محســوب شدند. مدیر سازمان سینمایی 
حوزه هنری همچنین نوید داد: البته خبر خوب دیگر این اســت که 
در این میان قطعاً پروژه هایی پیش می آید و شرایطی ایجاد می شود 
که ما حتی از ۲۹۲ ســالن هم فراتر می رویم، زیرا تعدادی ســینما 
وجود دارد که در این فازبندی- یک، دو و سه- تعریف شده نیستند 
مثل: سینمای شهر بجنورد در خراسان شمالی یا ۱۲ پرده ای که قرار 
اســت به مجموعه سینمایی آزادی اضافه شود جزو این طرح توسعه 

محاسبه نشده اما به ظرفیت اکران ما اضافه می شوند.

 فرهنــگ و هنــر/ فاطمه عامــل نیک  
»محمدحســن یادگاری« از جمله کارگردانانی 
اســت که در دوره های مختلف جشنواره مردمی 
فیلم عمار حضور داشــته و در دهمین دوره این 
جشنواره نیز با دو اثر مستند حضور پیدا خواهد 
کرد. یکی از این مســتندها، مســتند »خانه ام 
کجاست؟« است که در آن به مشکل مسکن در 
شهر تهران پرداخته شده است. با توجه به اهمیت 
این موضوع، این اثر چندین بار از صدا و ســیما 
به ویژه شبکه مستند پخش شده است. مستند 
»خانه ام کجاست« ماجرای اوضاع نابه سامان این 
روزهای بازار مسکن است و با نگاهی متفاوت به 
پشت پرده ریشه ها و علل این موضوع می پردازد.

کارگردان این مستند به سراغ بنگاه های معامالت 
ملکی رفته و ناگفته هایی را بیان می کند. همچنین 
با مروری به قوانین وضع شده در حوزه مسکن در 
دهه های اخیر، سیاست های مسکن را مورد نقد 
و بررسی قرار می دهد.این فیلم در ژانر اکتشافی 
تولید شده و در تالش است به افشای مفاسد پدید 
آمــده در این حوزه بپردازد. این مســتند بحران 
مســکن را از منظر تاریخی هم مورد توجه قرار 
داده و در نهایت ســعی کرده راهکارهایی را برای 
حل اساســی این نیاز اصلی در شهرهای بزرگ 
ایران ارائه دهد. توجه اکتشافی به خألهای قانونی 
و بحران اقتصادی - اجتماعی در سال های اخیر 
دستمایه مناسبی را برای تهیه فیلم های اینچنینی 
فراهم کرده که مستند »خانه ام کجاست؟« از این 
فرصت استفاده کرده است. دغدغه اصلی این فیلم 
براســاس »ارائه حق مسکن به هر فرد و خانواده 
ایرانی براســاس اصل 3۱ قانون اساسی« ساخته 

شده است. 

 مستندساز باید با سوژه درگیر باشد
»محمدحسن یادگاری« دکترای علوم ارتباطات 
اجتماعی، مستندساز، مدرس و پژوهشگر رسانه 
اســت. نخســتین اثر جدی او در زمینه مستند 
»ناگفته هایی از نام های نه چندان دور« نام دارد که 
مستندی روایی پیرامون نام های خیابان های شهر 
تهران است. یادگاری درباره این اثر گفته است: آن 
مستند نگاهی اجتماعی به این موضوع دارد که 
مخاطب عام هم با آن ارتباط برقرار می کند. مردم 
ما هر روز از یک خیابان و یا یک کوچه  خاص عبور 
می کنند و هیچ گاه به نام خیابان توجه نمی کنند. 
من می خواستم با این بهانه به مردم بگویم که ما 
بسیاری از اسطوره های ملی و مذهبی کشورمان را 
نمی شناسیم. وی پس از »ناگفته هایی از نام های 
نه چندان دور« باز هم سراغ سوژه هایی رفته که 
مــردم در زندگی روزمره با آن درگیر هســتند. 
تعدادی از مستندهای تولیدشده از این پژوهشگر 
»داوطلبین عزیــز«، »بهت میاد«، »فوتبال علیه 
دشمن«، »بار دیگر مردی که دوست می داشتیم« 

و... هستند.
یادگاری در خصوص علت انتخاب سوژه مستند 
جدید خــود می گوید: تمام موضوع هایی که من 
تاکنون کار کردم دغدغه های شخصی و اجتماعی 
خودم بوده  است. مسائلی بوده که خودم با آن ها 
درگیــر بوده و از نزدیک با آن ها مواجه شــده ام. 
مســکن هم برای من در همین دسته قرار دارد. 

شاید در نگاه اول این طور به نظر برسد که من در 
مستندهایم سیری را دنبال نمی کنم اما همه نوعی 
از مسائل اجتماعی هستند که حرف مهمی را بیان 
می کنند و به سراغ هر کدام که رفته ام چه کنکور، 
چه مد و چه حاال مســکن به این خاطر بوده که 
معتقد بودم حرف هایی در این حوزه ها وجود دارند 
که باید شنیده شوند. به نظرم مستندسازی یعنی 
همین که خود مستندســاز با موضوعات درگیر 
باشــد. به همین خاطر در هر موضوعی که ورود 
پیدا کرده ، سعی کرده ام با کسب اطالعات، دانش 

و انجام پژوهش به سوژه نزدیک شوم. 
کارگردان مستند »خانه ام کجاست؟« در خصوص 
ساخت فضای مســتندش می گوید: من پس از 
پژوهش در کارهایم معموالً سعی می کنم به قصه 
و روایتی برســم و در فیلم این قصه و روایت را با 
ورود یک شخص تعریف می کنم. به عنوان مثال 
در مستند »خانه ام کجاست؟« ما سه جوان داریم 
که اصل 3۱ قانون اساســی »ارائه حق مسکن به 
هر فرد و خانواده ایرانی « در شهر تهران از باالی 
شهر گرفته تا پایین شــهر به دنبال یافتن یک 
خانه برای خود هستند. دوربین ما این سه نفر را 
دنبال می کند و ما در ماجراهایی که این افراد از 
سرمی گذرانند، با سوداگرهای بخش مسکن آشنا 

می شویم.
 

 افشای فساد در هیچ جای دنیا بد نیست
یادگاری مستند جدید خود را یک اثر اکتشافی 
می دانــد و در این خصوص می گویــد: »خانه ام 
کجاســت؟« در ژانر مســتندهای اکتشافی قرار 
دارد و ما به شکل میدانی به سراغ سوژه رفته ایم. 
پژوهش هایی پیش از کار انجام شــده بود اما کار 
به شکل کامالً میدانی ســاخته شده  است. این 
کار کمی با آثار قبلی من متفاوت اســت اما هر 

ســوژه ای ژانر خودش را می طلبــد. موضوعاتی 
که افشــاگرانه هستند مانند مفاسد اقتصادی به 
نظر من بیشــتر مختص ژانر اکتشافی هستند و 
نمی توان با کارهای آرشــیوی به سراغشان رفت. 
در واقع محتواســت که فرم کار شما را مشخص 
می کند. وی در خصوص پژوهش های انجام شده 
در مســتند می گوید: درست است کار به صورت 
میدانی ساخته شده اما تحقیقاتی پیش از شروع 
کار داشته ایم. منتها پژوهش در مورد یک مستند 
با یک پژوهش علمی متفاوت است. در اینجا شما 
بیشتر دنبال این هســتید که به یک داستان و 
یک موقعیت برای ساخت اثرتان برسید. ما سعی 
کردیم به یک موقعیت برســیم و دنبال منطقی 
بودیم که براساس آن بتوانیم داستانی را در مورد 

تعیین قیمت مسکن در تهران دنبال کنیم.
کارگردان مستند »بهت میاد« در مورد روند رو به 
رشد تولید مستندات اکتشافی در چند سال اخیر 
می گوید: موضوعات بسیاری است که باید به آن ها 
پرداخته شود و تعداد این مستندها باید بیشتر از 
اینی که هست، شود. این افزایش هم مستلزم این 
است که حرف ها را بتوان آزادتر بیان کرد، آن وقت 

اتفاق خوبی می افتد. افشای فساد در هیچ جای دنیا 
بد نیست. وی در خصوص متوقف ماندن این گونه 
مستندها در جشــنواره ها و عدم تأثیرگذاریشان 
می گوید: من در خصوص جشــنواره ها تخصصی 
نــدارم، جشــنواره ها ادبیاتی دارنــد و یک بده و 
بســتان هایی در آن ها وجود دارد که من برایشان 
وقت و حوصله نــدارم که مدل آن ها بازی کنم و 

منتظرشان نمی مانم و کارم را انجام می دهم.

 سوداگری در بازار مسکن را 
نشان دادیم

وی در مــورد دیده شــدن صحنه هایــی که در 
مستند با دوربین مخفی گرفته شده  است،توضیح 
می دهد: اگر کار خوب شــده و درآمده  به خاطر 
این است که ما مشــاهده میدانی انجام داده ایم 
و نشــان دادیم که چه بازاری برای سوداگری در 
حوزه مسکن به وجود آمده  است. وی با اشاره به 
اینکه هیچ قسمت از مستند بازسازی شده نیست، 
بیان می کند: ما ســراغ افراد رفته ایم و آن ها را با 
پرسش هایی در موقعیت قرار دادیم. در خیلی از 
صحنه ها ما فرار کردیم. اصالً علت اینکه چهره ها 
در فیلم شطرنجی هستند، همین است که هیچ 
صحنه ای از قبل چیده نشــده و ما بازیگر در کار 

نداریم و به سبک دوربین مخفی پیش رفته ایم. 
کارگــردان مســتند »داوطلبیــن عزیــز« در 
ادامه می گوید: در کنار بیان مشــکل مســکن، 
مستند»خانه ام کجاست؟« به راهکار هم پرداخته و 
توضیح می دهد: به طور مثال در این مستند بحث 
مالیات ها و بســته های مالیاتی در حوزه مسکن 
مطرح می شود. مالیات بر مسکن خالی می تواند 
مانع بســیاری از ســوداگری ها شــود، این طرح 
به عنوان یکی از راه های مبارزه با احتکار مســکن 
و کاهش قیمت آن مطرح شده  است که طبق آن 

از خانه هایی که بیش از مدت معلوم خالی مانده 
باشند، مالیات بیشتری اخذ شود. این قانون متعلق 
به ۱۰۰سال پیش آمریکاست. برای 7۰ سال پیش 
انگلیس و آلمان اســت. در حقیقت مسکن بازار 
پول سازی نیست. مسکن جزو نیازهای اولیه بشر 
اســت که دولت وظیفه اش است برای شهروندان 
شرایطش را فراهم کند اما بازار شده  است و مثل 
سکه ، دالر و نفت با آن برخورد می شود. مسکن 
مثل آب آشامیدنی است و باید مانند آن با این حق 
برخورد شود. تصور کنید سرمایه دارها بروند سد 
کرج و روی آب سرمایه گذاری کنند و سهام بخرند. 
چه غوغایی در مورد آب تهران درست می شود؟ آن 
وقت هیچ نظارتی هم وجود نداشته باشد. این دقیقاً 
اتفاقی ا ست که برای مسکن در تهران افتاده است. 
وی با بیان اینکه در مستند »خانه ام کجاست؟« به 
خألهای قانون پرداخته شده  و در مورد این خألها 
مســئوالن باید توضیح بدهند، تصریح می کند: 
تعدادی از مسئوالن پاسخگو بودند و تعدادی هم 
نه! اما باید توجه کنیم در حوزه مســکن مشکل 
فرد نیست. این طور نیست که بگوییم فالن دولت 
مســئول اســت یا نه. در حوزه مسکن مشکل از 

زیرساخت هاست.

 مستندها مسیر گفت وگو 
در مورد مشکالت را باز می کنند

یادگاری در همه کارهایش به سراغ موضوعات روزمره 
رفته  است. سوژه هایی که بعضی دارای پژوهشی هم 
پیش از این نبوده اند. وی در خصوص توجه دوربینش 
به این امور می  گوید: مدرک دکترای علوم ارتباطات 
دانشــگاه تهران را دارم، مسائل فرهنگی اجتماعی 
برای من دغدغه اســت یعنی از االن پروژه دو سال 
بعدم را فکر می کنم. در حوزه رســانه هم پژوهشگر 
هستم، فوق لیسانسم مطالعات فرهنگی و رسانه بود. 
مطالعات فرهنگی مسائلش وقایع روزمره و نسبتشان 
با قدرت اســت. حاال مســائل روزمــره را نام ببر، 
چیست؟ کنکور، مد و فوتبال. همه این ها موضوعات 
عادی روزمره هســتند که به نظر ساده می رسند و 
ما به راحتی از کنارشــان رد می شویم مثل همان 
اســم خیابان ها، اما عمق دارند و در خصوصیشان 
حرف های نگفته بســیاری  است که باید بیان شود. 
کارگردان مستند»فوتبال علیه دشمن« در خصوص 
بازخورد مســتندهایی که تاکنون ســاخته است، 
می گوید: پس از پخش بعضی از کارها مانند» فوتبال 
علیه دشــمن« یا مستندی که در مورد مد داشتم، 
انگار تازه بحث شــکل گرفت و افرادی به سراغ این 
سوژه ها رفتند البته بدون اینکه از من اسمی به میان 
بیاورند یا بگویند دستت درد نکند که مسیر خوبی را 
باز کردی. من بازخورد این آثار را در فضای مجازی 
یا رسانه ها دیده  و متوجه شده ام که مسیر گفت وگو 
در خصوص این امور شکل گرفته  است. وی در پایان 
در مورد کار بعدی اش می گوید: من هزاران ســوژه 
دارم. همیــن االن دارم روی بازی های کامپیوتری 
کار می کنم. من به سراغ فرهنگ عامه و مشکالت 
روزمــره رفته ام و به نظرم ایــن موضوعات کوچه و 
خیابانی را مردم می فهمند و بیشــتر دغدغه مردم 
است تا فالن ناو آمریکایی در فالن جا. البته این نظر 
من است و معتقدم باید از موضوعات کوچه بازاری 
 شــروع کرد و کم کم به طرح مباحث آرمانی رسید.

برش

ما مشاهده میدانی انجام داده ایم 
بازاری  چه  که  دادیم  نشان  و 
برای سوداگری در حوزه مسکن 
مالیات  است.  آمده   وجود  به 
مانع  می تواند  خالی  مسکن  بر 
شود،  سوداگری ها  از  بسیاری 
این طرح به عنوان یکی از راه های 
مبارزه با احتکار مسکن و کاهش 

قیمت آن مطرح شده  است

فرهنگ و هنر: مراسم رونمایی و خوانش کتاب 
»تــا ابد با تو می مانم« خاطــرات مریم مقدس، 
همسر سردار جانباز اکبر نجاتی در مشهد برگزار 

می شود.
مراســم رونمایی از کتاب »تا ابد با تو می مانم« 
به قلم مریم عرفانیان روایتی عاشقانه و ماندگار 
از همراهی همسری دلسوز در هشت سال دفاع 
مقــدس و حکایتی مانــدگار از لیلی و مجنون 
قصه ها اما در زندگی واقعی با مشارکت جمعی از 

سازمان های فرهنگی در مشهد برگزار می شود.
مراسم رونمایی از کتاب »تا ابد با تو می مانم« با 
حضور ســردار جانباز اکبر نجاتی، مریم مقدس؛ 
راوی اثــر و مریــم عرفانیان؛ نویســنده کتاب 

چهارشــنبه ۱3 آذر ماه ســاعت ۱7 در ســالن 
همایش های مؤسســه فرهنگی قــدس واقع در 

بولوار سجاد، چهارراه گلریز برگزار می شود.
کتاب »تا ابد با تو می مانم« که توسط انتشارات 
به نشر)انتشارات آســتان قدس رضوی( در سال 
۱3۹8 روانه بازار کتاب شده و با استقبال خوبی 
از ســوی مخاطبان روبه رو شده، در ژانر ادبیات 
دفاع مقدس بر مبنای روابط درون خانوادگی به 
شکل خاطره نوشته شده و نوعی ادبیات شفاهی 
توســط نویسنده روایت می شــود که زاویه اول 

شخص دارد.
»تا ابد با تو می مانم« در ۲۶ فصل و ۲۴7 صفحه 
زندگی شــیرزنی را به تصویر می کشد که عشق 

دنیــوی مانع بندگی اش نشــد و با اشــک و آه 
عزیزترین دلبســتگی اش را رهسپار میدان نبرد 

کرد.
»تا ابد با تو می مانم« ماحصل ساعت ها مصاحبه، 
هفته ها تأمل، ماه ها نوشــتن و تدوین خاطرات 
مریم مقدس، به همت مریم عرفانیان گردآوری 

و تدوین شده است.
گفتنی است، از مریم عرفانیان، نویسنده ادبیات 
دفــاع مقــدس پیــش از این کتــاب »به وقت 
اردیبهشت« مروری بر زندگی شهید مدافع حرم 
حسن قاســمی دانا توسط انتشــارات به نشر به 

چاپ رسیده است.
روایــت جانباز 7۰  فاتحان خرمشــهر)تاصبح( 

درصــد محمود باقــرزاده، از نــگاه من آخرین 
پرواز )مصاحبه با همسر شهید رضا خاک بین(، 
)گرم ترین شب زمستانی( داستان کوتاه براساس 
خاطرات شــهدا و... دیگر آثار این نویسنده دفاع 

مقدس را تشکیل می دهند.

 »تا ابد با تو می مانم« 
رونمایی و خوانش

می شود

ادبیات

گفت وگو با محمدحسن یادگاری، کارگردان فیلم اکتشافی »خانه ام کجاست؟«

تصویری مستند از سوداگری در بازار مسکن

صفحه 12      1398/09/12

آگهی تغییرات شرکت لنان ماد صنعت و 
تجارت سهامی خاص به شماره ثبت 333172 

و شناسه ملی 10103710717    
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
س��الیانه م��ورخ 1397,04,31 تصمیم��ات ذی��ل 
اتخ��اذ ش��د : موسس��ه حسابرس��ی و خدم��ات 
مدیری��ت بی��داران ب��ه ش��ماره ثب��ت 3063 و 
شناسه ملی 10100205795 بسمت بازرس اصلی 
و خانم مریم امیر خانی )ش ملی4621786393( 
بس��مت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب ش��دند . ترازنامه وحس��اب س��ود 

وزیان سال مالی 96 به تصویب رسید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)679963(

9ع
81
10
25

 آگهی تغییرات شرکت سپیداران دشت سبز با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 180194 و 

شناسه ملی 10102224093    
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1398,05,14 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 
- آدرس ش��رکت به: استان تهران ، شهرستان 
ته��ران ، بخ��ش مرک��زی ، ش��هر ته��ران، محل��ه 
س��عادت آب��اد ، بلوار ش��هید پاک ن��ژاد ، کوچه 
ش��هید محمود جوی پا ، پالک 38 ، طبقه ششم ، 
واحد 31 کد پستی 1998798367 تغییر یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)679964(

9ع
81
10
26

 آگهی تغییرات شرکت پیر امید پایدار آریا با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 325433 و 

شناسه ملی 10103647894    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1397,08,01 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : به 
موضوع شرکت موضوع کلیه امور مربوط به کنترل 
و بازرس��ی عملیات اجرای ساختمان و ابنیه و کلیه 
امور مربوط به طراحی.نظارت.اجراء .بهداش��ت کار 
و حفاظ��ت فنی)HSE( و... .اداره برگزاری همایش 
ها و مجالس و سمینارها و کنفرانس ها در صورت 
ضرورت قانون��ی انجام موضوعات فوق پس از اخذ 
مجوزه��ای الزم الح��اق گردی��د و م��اده مرب��وط در 

اساسنامه شرکت اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)679970(

9ع
81
10
33

آگهی تغییرات شرکت مهندسی نوآوران رایان انرژی با مسئولیت محدود به شماره ثبت 163481 و شناسه ملی 10102060836    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,06,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید محمد شبیری 
ب��ا کد ملی0010270477 بعنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره آقای س��ید علی ش��بیری با ک��د ملی 0017785596 بعنوان عضو و 
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره خانم فاطمه فریدروحانی با کد ملی0036757561 به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود 
انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیر 
عامل آقای س��ید علی ش��بیری با کد ملی 0017785596و یا آقای سیدحسین شبیری با کد ملی 0383593514)احدی از شرکاء( به 

تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )679961(

9ع
81
10
14

آگهی تغییرات شرکت آبتین بتن هیراد با مسئولیت محدود به شماره ثبت 433548 و شناسه ملی 14003185672    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,03,02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای آژنگ رسول زاده 
ک.م 0054842662 با دریافت مبلغ 100000ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شد درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 
1700000 ریال به مبلغ 1600000ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصالح گردید. اسامی شرکا و سهم الشرکه 
ه��رک از آنه��ا پس از تغییرات فوق :خانم زهره طاهری مق��دم ک.م 0043950973 دارای صدهزارریال و آقای بهامین 

کرمی ک.م 0520290951 دارای مبلغ 1500000 ریال . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )679962(

9ع
81
10
19

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن 
شماره دو کارکنان شرکت بهره برداری 

راه آهن شهری تهران و حومه به 
شماره ثبت 434181 و شناسه ملی 

    10320845783
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بط��ور فوق العاده مورخ 1397,06,11 و مجوز 
 97,9,28 م��ورخ   972,15,184746 ش��ماره 
اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان 
تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه 
و حس��اب سود و زیان منتهی به سال 96 به 

تصویب رسید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)682021(

9ع
81
10
56

آگهی تغییرات شرکت بهپویان آینده 
روشن شرکت سهامی خاص به 

شماره ثبت 397264 و شناسه ملی 
    10320483288

 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی 
عادی بطور فوق الع��اده مورخ 1398,06,04 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای حمیدرضا 
ایوب��ی کدمل��ی 2092015941 و خان��م هاجر 
قائدی به شماره ملی 2297062605 و آقای 
مهدی محیط نژاد ، کدملی: 0421911751 به 
س��مت اعضاء هیئت مدیره ب��رای مدت دو 

سال انتخاب شدند 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )679966(

9ع
81
10
28

آگهی تغییرات شرکت مهندسی ثبات ساز الند 
سهامی خاص به شماره ثبت 191112 و شناسه 

ملی 10102330808    
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1398,08,07 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : 
- کلیه س��رمایه تعهدی ش��رکت توسط صاحبان 
سهام پرداخت گردیده است. سرمایه شرکت از 
مبل��غ10000000 ریال به مبل��غ6000000000 ریال 
منقس��م به60000 س��هم 100000 ریال��ی با نام از 
طریق مطالبات حال ش��ده افزایش یافته و ماده 
مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح وذیل 
ثب��ت از لحاظ افزای��ش س��رمایه در تاریخ فوق 

الذکر تکمیل امضاء گردیده است . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)679967(

9ع
81
10
29

برگ سبز خودروی پراید مدل 1383 رنگ سبز روغنی 
به ش��ماره انتظامی 576و81 ایران 36 شماره موتور 
00714684 و شماره شاس��ی S1412283247216 به 
مالکیت محسن خاکس��ار زارعها مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
98
11
07
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز ن��وع کاربری س��واری هاچ بک سیس��تم 
سایپا  تیپ 111SE مدل 1395  شماره پالک 36ایران 
ش��ماره   M13/5623671 موت��ور  ش��ماره  389ه96  
شناس��ایی) NAS431100G5869279 (VINنام مالک 
عل��ی صف��ری  مفقود ش��ده واز درجه اعتبار س��اقط 

می باشد  /ع
98
11
05
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب��رگ س��بز و س��ند کمپان��ی خ��ودروی پرای��د مدل 
1382 رن��گ س��فید ب��ه ش��ماره انتظام��ی 612ه�74 
ایران 36 ش��ماره موتور 00525522 و شماره شاسی 
S1482282102634 به مالکیت غزاله یاقوتی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
98
11
06
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
11
07
3

برگ س��بز خودروی سواری پراید سفید مدل 1390 
رنگ س��فید  به ش��ماره موتور 4287847 و شماره 
شاس��ی S3412290979905 به شماره انتظامی 461 د 29  
ایران 42 به مالکی��ت مهدی رحیمی نژاد  مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد. دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
11
07
1

ب��رگ س��بز موتور س��یکلت تیپ 125CC رن��گ بنفش به 
ش��ماره موت��ور 0124NBJ419804 و ش��ماره شناس��ایی 
NBJ***125G9527823 ب��ه ش��ماره انتظامی 19518  ایران 774 
ب��ه مالکیت یحی��ی هنرمند گلش��ن مفقود گردی��ده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد. دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
11
07
2

س��ند ب��رگ کمپان��ی و ب��رگ س��بز موتور س��یکلت 
ب��ه   1390 م��دل  س��فید  رن��گ   RTR180 آپاچ��ی 
تن��ه  ش��ماره  و   0E6FB2099300 موت��ور  ش��ماره 
انتظام��ی           ش��ماره  NE8***180B9023492ب��ه 
37613ایران 776 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد. دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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