
ضربه مالیم مغزی!
شــبکه من و تو چند روز پیش به نقل از 
ارتش آمریکا در خبری اعالم کرد که در 
نتیجه حمله موشکی ایران به عین االسد، 
۱۱ نظامی به  دلیــل ضربه مالیم مغزی 
تحت مداوا قرار گرفته اند! کاربران توییتر 
هم در واکنــش به این خبر، هشــتگ 
#ضربه_مالیم_مغزی را در توییتر ترند 
کردند. در ادامه چند نمونه از توییت های منتشــر شــده توسط کاربران را 
می خوانید: »آیا می دانستید در حمله موشکی به عین االسد، تعداد زیادی از 
سربازان آمریکایی دچار مرگ مالیم شده اند؟... رونمایی من و تو از یک بیماری 
نادر و تازه کشف شده که فقط نوع خاصی از سربازان آمریکایی که توسط ایران 

مورد حمله قرار گرفته اند، دچار می شوند: ضربه مالیم مغزی«.

اسکار خطای توییتری
صــادق زیباکالم روز گذشــته در صفحه 
توییترش نوشت: »آدم حسابی تر و باسواد تر 
از زیبــاکالم تو این مملکت نداریم... اینکه 
حرفاش با ســلیقه تو جور نیست، اشکال 
اندیشــه تویه«! پس از انتشار این پیام در 
توییتر، کاربران اعالم کردند آقای زیباکالم 
قصد داشــته با یکی از حساب های فیک 
توییتری اش، از خودش تعریف کند اما به اشــتباه متن تمجیدی را از حساب 
اصلی اش منتشر کرده است! سید محمود رضوی هم دراین باره در توییتر نوشت: 
»اسکار خطای انسانی سال در توییتر را باید تقدیم به آقای دکتر زیباکالم کرد 
که با اکانت خودشون از خودشــون تعریف کردن بعد فهمیدن عجب خطای 

انسانی بوده! استاد تمام نظرات و توییت هاتون همین مدلیه؟«

مثل بلبل!
کاربران فضای مجازی در واکنش به آخرین 
توییت فارسی رئیس جمهور آمریکا، هشتگ 
#ترامــپ را در توییتــر داغ کردند. یکی از 
کاربران نوشته است: »به مردم ایران گفتی 
ملت تروریســت، اجازه ورود مردم ایران به 
خاک آمریکا رو نمیدی، هدف تحریم هایت 
مردم ایران هستند، حتی دارو به مردم ایران 
نمی دهی و این یعنی برای تو مردم ایران مفهومی ندارند. بعد دم از حمایِت مردم 
ایران می زنی؟ برای تو همه چیز بهانه ای است تا به ثروت و قدرت بیشتر برسی«. 
کاربر دیگری هم نوشته است:»یه چند تا موشک دیگه هم به تل آویو بزنیم، ترامپ 

از ترس، غزلیات حافظم مثل بلبل می خونه، چه برسه به توییت فارسی زدن«.

پاسخگو باشید
عزت اهلل ضرغامی در واکنش به اعالم خبر 
رد صالحیت 90 نماینده فعلی مجلس، در 
توییتر خود نوشــت: »عالقه مندم بدانم 
موضع »هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 
مجلس« در مورد رد صالحیت 90 نفر از 
نماینــدگان فعلی به دلیل تخلفات مالی 
چیســت؟ تقاطع عملکرد این هیئت با 
عملکرد»هیئت نظارت شورای نگهبان« بســیاری از ناکارآمدی ها را روشن 

می کند. تشکیالت نظارتی مجلس باید به افکار عمومی پاسخ دهد«.

نمازجمعه های دیگر  تمام  با  انگار  جنسش   کیان راد 
فرق داشت. از سربند های »یا منتقم« که در مصلی توزیع 
می شد بگیر، تا تصاویر حاج قاسم و مردمی که از سر و کول 
هم باال می رفتند تا خودشان را زودتر به مصلی برسانند. 
اولین نمازجمعه تهران بود که بزرگ ترین  این احتماالً 
رسانه های جهان هم بخشی از برنامه هایشان را به پخش 
زنده خطبه های آن اختصاص داده بودند. البد تقدیر این 
بود که حاال و پس از گذشت  حدود 40 سال از 28 دی 
ماه 58، آن بخش از خطابه رهبر انقالب در اولین نماز 
جمعه ای که از سوی امام خمینی)ره( به امامت جمعه 
منصوب شده بودند را بهتر از همیشه درک کنیم: »نماز 
جمعه یک واجب سمبلیک است، یک سمبل و رمز است، 
نماز است و ذکر خداست. ثانیاً سالح است، حالت  اوالً 
جنگیدن با دشمن خدا و با شیطان هاست. امام جمعه 
که رمز نماز جمعه است باید عصای خود را سالحی قرار 
بدهد و در مقابل مردم بایستد و اساسی ترین و الزم ترین 
و اصلی ترین مسائل را در اجتماعی بزرگ از زبانی ایمن و 

مورد اطمینان با مردم درمیان بگذارد«.

  و ان یکاد بخوانید
شهادت حاج قاسم، موشــکباران عین االسد در عراق که 
نخستین حمله به پایگاه نظامی آمریکا پس از جنگ جهانی 
دوم به حساب می آمد، سانحه سقوط بوئینگ اوکراینی و 
ورود سه کشــور اروپایی عضو برجام به مرحله جدید یا 
همان مکانیسم ماشه؛ مجموع این اتفاقات را که کنار هم 
بگذارید، متوجه خواهید شد چرا کاربران فضای مجازی از 
عصر روز پنجشنبه، هشتگ #نماز_جمعه_تاریخ_ساز را 
در توییتر فارســی ترند کردند و از نماز جمعه ای نوشتند 
که با تمام نماز جمعه های دیگر تفاوت داشت و قرار بود در 
تاریخ 40 ســاله انقالب، ثبت شود. در ادامه چند نمونه از 
توییت هایی که کاربران فضای مجازی منتشر کرده بودند 
را می خوانید: »وان یکاد بخوانید که ماه می آید... جمعیت 
میلیونی ملت ایران در تشییع سردار سلیمانی را فراموش 
کردید و به چند صد نفر در کف خیابان دلخوش کردید. 
پس مجدد حضور عظیم مردم ایران و پرچم های لگد مال 
شده در زیر پای آن ها را نگاه کنید... از شهید نواب صفوی 
پرسیدند شما چرا آرام نمی نشینی. ببین آیت اهلل بروجردی 
آرام است. گفت آقای بروجردی سرهنگ است و من سرباز. 
اگر سرباز کارشو درست انجام نده، سرهنگ و فرماندهان 
مجبور می شن بیان تو میدون. حاال ببینید ما سربازها در 
کجا کوتاهی کردیم که قرار است فرمانده وارد میدان شود«.

 تصویر واقعی مردم ایران
مثل همیشــه، در ابتدای کار، حاشیه ها پررنگ تر از متن 
بودند. در روزهای پیش از برگزاری نمازجمعه، چند فیلم 
در ارتباط با ممانعت دانشجویان از رد شدن از روی پرچم 
آمریکا در فضای مجازی منتشــر شده بود. این فیلم های 
جنجالی حتی به دست دولتمردان آمریکایی هم رسیده 
بود و بعضی هایشان با استناد به همین فیلم، مدعی شده 
بودند مردم ایران هیچ دشمنی ای با حکومت آمریکا ندارند! 
اما فیلم هایی که چند ساعت پیش از برگزاری نماز جمعه 
در فضای مجازی منتشر شد، نشان می داد نمازگزاران با 
استفاده از پرچم آمریکا کفش هایشان را تمیز می کنند! این 
فیلم با ســرعت زیادی در توییتر فارسی دست به دست 
شــد. یکی از کاربران به زبان انگلیسی خطاب به ترامپ 
نوشــته بود: »تصویر واقعی مردم ایران را ببین و بترس؛ 
مثل ســربازهایت در عین االسد«. این البته تنها حاشیه 

پیش از برگزاری نماز جمعه نبود. چند ساعت مانده به آغاز 
خطبه خوانی رهبر انقالب، رسانه های آن طرف آبی شروع به 
شایعه پراکنی در مورد حضور آشوبگران در میان نمازگزاران 
کردند و مدعی شدند قرار است معترضان ایرانی در هنگام 
سخنرانی رهبر انقالب، جو مراسم را به هم بزنند! برخی از 
شبکه ها هم مدعی شدند رهبر معظم انقالب قصد دارند در 
نمازجمعه تهران، استعفایشان را اعالم کنند! شایعه ای که 
البته فقط چند ساعت بعد و پس از پایان مراسم، تبدیل به 

سوژه شوخی های توییتری کاربران شد. 

 ملت مقاومت
کاربران فقط چند ساعت پس از پایان نمازجمعه تهران، 
عالوه بر هشــتگ #نماز_جمعه_تاریخ_ســاز، هشتگ 
#ملت_مقاومت_علیه_آمریکا را هم در توییتر فارسی داغ 
کردند. در ادامه چند نمونه از توییت های منتشر شده در 
قالب این هشتگ ها را می خوانید: »وقتی از ملت مقاومت 
علیه آمریکا صحبت می کنیم، از ملت قاسم سلیمانی پروری 
حرف می زنیم که مادرانش الالیــی جهاد و مقاومت در 
گوش نوزادان زمزمه می کنند. از ملتی حرف می زنیم که 
40 سال، در مقابله با استکبار آمریکا، شهید داد اما بیدارتر 
و مقاوم تر و مجاهدتر شــد...  امام روح اهلل: ما می گوییم تا 
شرک و کفر هســت، مبارزه هست و تا مبارزه هست ما 
هستیم. امام خامنه ای: رزمندگان سپاه قدس،  رزمندگان 
بدون مرز هستند و هرکجا الزم باشند هستند. خامنه ای، 

خمینی دیگر است...  «.
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در کنــار کاربران فضای مجازی اما چهره های شــاخص 
سیاسی، فرهنگی و رسانه ای هم به نمازجمعه تاریخ ساز، 
واکنش نشــان دادند. مهدی محمدی، تحلیلگر مسائل 
سیاســی در صفحه شــخصی خود در توییترنوشته بود: 
»انرژی های عظیم آزاد شــده پس از شهادت حاج قاسم 
سلیمانی باید صرف چه چیزی شود؟ رهبر انقالب تکلیفش 
را روشن فرمودند: قوی تر شدن ایران و کنار گذاشتن هر 

جریانی که می خواهد ایران را ضعیف کند«.
عطااهلل مهاجرانی هم دراین باره نوشته بود: »انا اعطیناک 
الکوثر... ملت ایران مصداق کامل و تفسیر زنده کوثر است. 
نماز جمعه تهران را می بینم. درود بر ملتی زنده، هوشمند، 

امیدبخش و پاک کننده غبارها و آلودگی ها و آالیش ها«.
برای حسن ختام اما بد نیست تحلیل جمع و جور و دقیق 
علی علیزاده از نمازجمعه تاریخ ساز را بخوانید: »اگر آقای 
خامنه ای طرح جدیدی ارائه می کرد و ســخنی متفاوت 
می گفت عمالً در مقــام واکنش به ترامپ قرار می گرفت 
و می پذیرفت که در وضعیت اضطراری و دشواری هستیم. 
این می توانســت باعث افزایش اضطراب جامعه شــود. 
اما ســخنرانی او نشــان داد وضع فرقی نکرده. راه همان 
است. »نه جنگ می شــود نه مذاکره می کنیم« برخالف 
توقع مخالفان و مدافعان، ســخنرانی رهبر ایران محتوای 
متفاوت و برجسته ای نداشت. به گمانم این، کامالً عامدانه 
و هوشــیارانه بــود. رهبر ایران با انتخاب این فرم ســاده 
می خواست جامعه ای که دو هفته یک بند زیرفشار روانی-

هیجانی-احساسی باال و پایین شده را التهاب زدایی و آرام 
کند و موفق شد.عتاب می کنند که آقای خامنه ای را باید 
رهبر کل منطقه و مسلمانان جهان خطاب کنی. مطمئنم 
اگر ارتش سایبری سعودی می خواست به مقاومت ضربه 
بزند با اکانت های جعلی همین را می گفت. فتنه ســوریه 
و ناآرامی هــای اخیر عراق و لبنان را ندیدید؟ نمی فهمید 
نگاه امپریالیستی شما منطقه را مقابل ایران قرار می دهد؟ 
در خطبه عربی رهبر ایران خواهان اتحاد همه ملت های 
منطقه حول دو هدف اصلی شد: بیرون کردن امپریالیسم 
از منطقه و حذف پیوســت اســتعماری اسرائیل؛ و برای 
حصــول این دو هدف خواهان اتحاد نظامی-رســانه ای-

اقتصادی شد. صحیح است. آزادسازی کل منطقه نیازمند 
اتحاد همه ملت ها فارغ از خطوط تفرقه مذهبی است. برای 
ثبت در تاریخ: آن جنتلمن های پشت میز مذاکره همان 
تروریســت های فرودگاه بغداد هستند. فقط لباس عوض 
می کنند. تنها راه پیش روی ملت ایران این است که قوی 

بشود. رهبر ایرانیان. جمعه بیست و هفتم دی ماه 98«.

در حاشیه حراج تهران
فارغ از احوال دنیا!

باورش  قدس زندگی: احتماالً 
برایتان ســخت باشــد اما بد 
نیســت بدانید همین حاال که 
اهالــی جنــوب کشــورمان با 
سیل بی ســابقه دست و پنجه 
نرم می کنند و اوضاع سیاســی 
و اقتصادی کشــور هم کمی تا 
قسمتی ملتهب است، تعدادی از 
هنرمندان کشورمان، در یکی از 
هتل های الکچری تهران جمع 
شــده اند و فــارغ از غم و غصه 

هموطنانشان، تابلوهای نقاشی عجیب و غریبشان را به قیمت های گزاف چند 
میلیارد تومانی به فروش گذاشته اند! البته این دهمین حراجی مربوط به »هنر 
معاصر ایران« بود که روز جمعه با اجرای حســین پاکدل در هتل پارســیان 
آزادی با ۱۱4 اثر برگزار شد و در مجموع با فروش نجومی ۳4 میلیارد و ۳88 

میلیون به کار خودش پایان داد. 
تابلو نصرت اهلل مسلمیان که به گفته سایت حراجی تهران، در زمینه جایگاه 
انسان معاصر در جهان خلق شده است، یکی از آثار جنجالی این حراجی بود 
که به قیمت ۱20 میلیون تومان به فروش رسید. البته کاربران فضای مجازی 
خیلی ادعای سایت حراجی تهران را قبول ندارند و معتقدند این تابلو نقاشی 

می تواند در اثر چپه شدن قوطی رنگ روی بوم نقاشی خلق شده باشد!
یکی دیگر از تابلوهای جنجالی عرضه شــده در حراجی هم مربوط به اصغر 
محمدی بود که خالقش نام »یازده سپتامبر« را روی آن گذاشته بود. این تابلو 
اگرچه هیچ شباهتی به حادثه ۱۱ سپتامبر ندارد اما 55 میلیون تومان برای 
خریدارش آب خورد! یکی از کاربران درباره این تابلو نوشته است: »من هرچی 
به این نگاه می کنم هیچی نمی فهمم. من نفهمم یا شما هم فکر می کنید این 

تابلو به همه چیز شبیه جز ۱۱ سپتامبر؟«
تابلو دیگری که در فضای مجازی سروصدا به راه انداخته، مربوط به قوطی 
نوشابه ای می شود که مچاله شــده و »هومن بیات« نام آن را »اورژینال« 
گذاشته اســت. این تابلو عجیب وغریب هم در میان بهت کاربران فضای 
مجازی به قیمت ۳0 میلیون تومان توسط یکی از حاضران خریداری شد! 
کاربری درباره این اثر نوشــته است:»آخرین باری که رفتیم پیتزا بخوریم، 
قوطی نوشابمو همین طوری مچاله کردم. ولی اگه می دونستم عکسشو ۳0 
میلیون می خرن، حتماً ازش عکس می گرفتم و اجازه نمی دادم گارســون 
بندازش تو سطل آشغال«. البته این قیمت ها در مقابل قیمت آثار هنرمندان 
مطرح تری مثل »حسین زنده رودی« آنچنان هم به چشم نیامدند. مثالً تابلو 
»قوس آبی نیلگون«،اثر زنده رودی در حراج تهران ۳ میلیارد و 200 میلیون 
تومان به فروش رسید. تابلو بدون عنوان منیر فرمانفرمائیان، یکی از نوادگان 
معروف خاندان قاجار هم البد به خاطر اسم و رسم خانوادگی اش، به قیمت 2 

میلیارد و 900 میلیون تومان به فروش رفت!
گذشــته از این ها، شــاید حق با یکی از فعاالن رسانه ای باشد که در انتقاد از 
برگزاری این حراجی در شرایط فعلی، نوشته است:»یک لحظه خودتان را جای 
آن خانواده بگذارید که زندگی اش در سیل از دست رفته است. خانواده ای که 
هرآنچه داشــته و نداشته در یک شب نابود شده و حاال این خبر را می شنود 
که چند کیلومتر آن طرف تر در هتلی لوکس در پایتخت یک تابلو نقاشی به 
قیمت چند میلیارد تومان فروخته شده است... چه حالی به او دست می دهد؟ 
حالی به جز غم و خشــم؟ خشــم از آن ها که پول های میلیاردی شان را برای 
تابلوهایی خرج می کنند که ازقضا مورد عالقه غربی هاست و بین آن ها طرفدار 
دارد... تابلوهایی که ردی از نظام و انقالب که هیچ... ردی از درد و غم هموطنان 

سیستانی هم در آن نیست«.

 مجازآباد
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نقد و بررسی فیلم »جهان با من برقص« نخستین ساخته سروش صحت در گفت وگو با منتقدان

فیلمی که جهان را جدی نمی گیرد

سیل بی تدبیری! 
شــب را در نهبنــدان ماندیم. 
پــس از نمــاز صبــح حرکت 
کردیم. تابلو تا چابهار را 995 
فاصله  نشان می دهد.  کیلومتر 
شهرها و روستاها در سیستان 
خیلی زیاد و مشــکل بنزین با 
نبود کارت ســوخت در بیشتر 
جایگاه ها دوچندان شده است. 

انگار خدا با ما بود چون جایگاهی با کارت سوخت پیدا کردیم و خودمان را 
به شهر دلگان رسانده و میهمان گروه جهادی محمد رسول اهلل)ص( شدیم. 
از محموله کمک های تازه رسیده چند تا راش تهیه کردیم. سیدسجاد، بچه 
تهران که ۱۳ســال مداوم در منطقه سیستان و بلوچستان فعالیت داشته 
و مثل کف دســت از منطقه باخبر است سفره دلش را برایمان باز می کند: 
»مردم چهره درستی از این منطقه ندارند و این دو عامل بیشتر نداره، اول 

دشمن خائن، دوم دوست جاهل.
 دشــمن ها که تکلیفشون مشخصه. دشمن باید دشمنیشو بکنه! دوست ها 
هم ناغافل تو زمین دشمن بازی می کنن! اصل بحثم اینه هر کی میاد اینجا 
دوربین ها رو درمیاره و فقط نقاط منفی رو نشون میده! فقط محرومیت ها 
رو روایت می کنه! این اســتان پر شــده از نقاط مثبته، پر از انســانیت! پر 
از اســتعداد! چرا مهمون نوازی مردم اینجا گفته نمیشــه؟ چرا لباس بلوچ 
باید نماد فقر باشــه؟ چرا جوونای اینجا باید برای تحصیل فقط نگاهشون 
به تهران و شــهرهای دیگه باشــه و وقتی هم میرن دیگــه برنمی گردن 
شهرشــون؟ چرا کپر با این نمای زیبا و دلنشــینش مظهر گردشــگری 
سیستان نمیشه؟ چرا ســازمان ها و گروه ها بدون هیچ شناختی از منطقه 
میان اینجا ساختمون ســازی می کنن و بعدش هیچ کس هم نمیره توش 
زندگــی کنه؟ چرا خیریه ها، هالل احمر و بچه هــای جهادی با نگاه باال به 
پایین به این مردم نگاه می کنن و دست نوازش روی سر این افراد می کشن 
امــا همه انرژی و قــوت و اعتماد به نفس این مــردم رو نابود می کنن؟ و 

هزاران چرای دیگر!
بهتون بگم این استان سال ها درگیر سیل بی تدبیریه! شما هم سیل رو ول 

کنین و بیاین هنرمندانه این نگاه ها رو اصالح کنید«!

روایت مجازی

 محسن ذوالفقاری

سیل نوشت
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پولی که از جیب مردم خرج می شود

 ۳۰ میلیارد تومان
هزینه مربیان سرخابی 

محمد صالح در آستانه دیدار حساس با شیاطین سرخ

 پاس گل به اندازه گلزنی 
خوشحالم می کند

شکست نزدیک هندبال ایران مقابل بحرین

صعود 
به عنوان تیم دوم
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سینا حسینی: همان طور که توقع می رفت نمایندگان 
فوتبال ایــران در رقابت هــای لیگ قهرمانان آســیا در 
واکنش به تصمیم جنجالی و سیاسی afc  مبنی بر بازی 
در کشــور ثالث به دلیل ناامنی، در یــک همگرایی ملی 
واکنش معقوالنه ای انجام داده و زیر بار این مسئله نرفتند. 
نمایندگان چهار باشــگاه صبح روز شنبه در فدراسیون 
فوتبال دور هم جمع شدند تا تصمیم نهایی را اخذ کنند. 
این در حالی است که فیفا به شدت ادعا دارد سیاست نباید 
وارد فوتبال شود و البته خود و کنفدراسیون های تابعه اش 

از برخوردهای سیاسی به نفع خودشان ابایی ندارند. 

 خروج شجاعانه
جلسه مهم در طبقه چهارم فدراسیون با حضور بهاروند، 
شکوری، اســدی، انصاری فرد، تابش، حمیداوی و بهرام 
امیری آغاز شد و در نهایت قرار شد فدراسیون فوتبال با 
ارسال نامه ای به هیئت رئیسه کنفدراسیون فوتبال آسیا 
صراحتاً اعالم کند به جــز گزینه انجام بازی های خانگی 
نمایندگان فوتبــال ایران در این مســابقات هر تصمیم 
دیگری اخذ شــود؛ به معنای انصراف باشگاه های ایرانی 
خواهد بود.پیش از اتمام جلســه حیدر بهاروند از سئول 
جنوبی به سئول شــمالی رفت تا با وزیر ورزش و جوانان 
مالقات کند و تصمیم نمایندگان باشگاه را به اطالع وی 
برساند، خروجی جلسه بهاروند و سلطانی فر همان چیزی 
بود که توقعش می رفت، ایران به هیچ وجه زیر بار تصمیم 
کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر انجام 

بازی ها در کشور ثالث نمی رود!

AFC  خسارت بزرگ به 
اما با اخذ چنین تصمیمــی بی گمان فوتبــال ایران با 
تنبیهات انضباطی کنفدراســیون فوتبال آســیا مواجه 
خواهد شد. با این حال ذکر این نکته نیز ضروری است که 
کنفدراسیون فوتبال آســیا نیز با اقدام نمایندگان ایران 

با دردســرهایی رو به رو خواهد شــد که مطمئناً تبعات 
ناخوشایندی را برای آن نهاد آسیایی در برخواهد داشت. 
نبود نمایندگان ایران ســبب افت کمــی و کیفی لیگ 
قهرمانان از لحاظ فنی خواهد شــد و با ریزش بی سابقه 
تماشاگر و بیننده تلویزیونی روبه رو می شود. همه ساله 
باالترین آمار تماشاگر بدون هیچ اغراقی با حضور 100 
هزار نفری تماشاگران استقالل و پرسپولیس متعلق به 
ایران بوده است. قهر تماشاگران ایرانی سبب خواهد شد 
که اسپانسرهای زیادی قرارداد دور زمین و تلویزیونی را 

کنسل کنند و خسارات مالی زیادی به AFC وارد شود.

 منافع ملی مهم تر از جریمه ها
هوشنگ نصیرزاده در پاسخ به پرســش قدس مبنی بر 
Afc محرومیت هــای احتمالی فوتبال ایران از ســوی
می گوید: برابر قانون ما در صورت انصراف تا پیش از شروع 
مسابقات با جریمه مالی مواجه خواهیم شد، البته جریمه 
مالی کمترین نوع برخورد قضایی است اگر کنفدراسیون 
فوتبال آسیا تصمیم سختگیرانه انضباطی در نظر بگیرد 
می تواند از یک سال تا دو سال نمایندگان ایران را از حضور 
در مسابقات لیگ قهرمانان آســیا محروم کند، و پس از 
این محرومیت می تواند ســهمیه ایران را برای حضور در 
لیگ قهرمانان آســیا کاهش دهد.وی در ادامه گفت: با 
وجود این محرومیت ها نباید از این نکته مهم غافل بمانیم 
که ما حرفمان یک مسئله اســت که منافع کشور از هر 
afc مسئله ای مهم تر است، ما باید بپذیریم که اگر شرط
را بپذیریم یعنی اینکه امنیت در کشور ما وجود ندارد در 
حالی که ما در همین کشور روزانه ده ها مسابقه را برگزار 
کردیــم و مســئوالن کالن ورزش تضمین های امنیتی 

الزم را داده اند.

 میزبانی حق ماست
حیدر بهاروند، سرپرست فدراســیون فوتبال نیز در این 

خصوص گفت: این تصمیم غیرقانونی بوده و برای اعضای 
کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شده تا 
آن ها تأیید کنند اما تأییدیه آن ها هنوز مشخص نشده که 

ان شاءاهلل تا روز یکشنبه مشخص خواهد شد.
بهاروند ادامه داد: ضمن اینکه براســاس تصمیماتی که 
فدراسیون فوتبال و باشگاه ها به صورت جمعی گرفتند، 
همه یکصدا هستند که بی گمان جلو این تصمیم بایستند. 
ما به هیچ وجه در کشور دیگری بازی نمی کنیم. تصمیم 
فدراسیون و باشگاه ها این است که اگر رأی Afcقطعی 
شود به هیچ وجه به کشور دیگر نروند. باید میزبانی کنیم 
چون حق مردم ماست، نباید تماشــاگران خودمان را از 
میزبانی محروم کنیم. این حق مســلم ماست و پای این 

حق ایستاده ایم. 

 جواب قاطع به شیخ سلمان
وی در خصوص اینکه این تصمیم تبعاتی را خواهد داشت 
و آیا ایــن تبعات را می پذیرند، گفت: بایــد این تبعات را 
بپذیریم و یــک بار جلو آن ها بایســتیم. در مورد بازی با 

تیم های عربستانی جلو آن ها نایستادیم و آن اتفاق افتاد 
و اگر جلو این قضیه هم نایستیم مطمئن باشید پشت آن 
قضیه دیگری وجود خواهد داشت که به ضرر فوتبال ایران 
خواهد بود.سرپرست فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه 
هرچهار باشگاه ایرانی پذیرفته اند در این مسابقات شرکت 
نکنند گفت: هر چهارباشگاه، مجموعه فدراسیون فوتبال 
و مجموعه ورزش کشــور تصمیم گرفته اند در مسابقات 
شرکت نکنند به خصوص باشــگاه ها که تصمیم گیرنده 
اصلی هستند. وزیر ورزش هم جواب داده است و به شیخ 
سلمان پیام خوبی داد. ما هم جواب دادیم خود باشگاه ها 
جوابشان را دادند و ما هم به Afcارسال می کنیم که اگر 
این رأی قطعی شــود، بی گمان از مسابقات کناره گیری 
خواهیم کرد.اما مســئله دیگری که مطمئناً با اخذ این 
تصمیم در فوتبال ما نقش خواهد داشت، احتمال سقوط 
ایران در رنکینگ فدراسیون جهانی فوتبال است، از آنجا 
که احتماالً ما در مســابقات لیگ قهرمانــان نماینده ای 
نخواهیم داشــت امتیاز این آیتم را از دست خواهیم داد 
به همین دلیل احتمال کاهش رتبه را شاهد خواهیم بود.

انصراف چهار نماینده ایران از لیگ قهرمانان
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دیلی میل خبر داد: استوکس به پرسپولیس پیوست
ورزش:  دیلی میل خبر داد آنتونی استوکس ۳1 ســاله با امضای قراردادی ۶ ماهه 
به تیم فوتبال پرسپولیس پیوست. این بازیکن در حال حاضر بازیکن آزاد محسوب 
می شود و به همین خاطر می تواند بعد از پایان نقل و انتقاالت زمستانی نیز قرارداد 

جدیدی داشته باشد.
 با حضور استوکس در پرسپولیس، سهمیه بازیکنان خارجی این تیم تکمیل می شود. 
کریستین اوساگونا، آنتونی استوکس و بوژیدار رادوشویچ بازیکنان اروپایی و بشار رسن 

سهمیه بازیکن آسیایی تیم پرسپولیس خواهند بود.

توافق دخسوس با شاهین شهرداری بوشهر
ورزش:  پس از فسخ قرارداد فرناندو دخسوس دروازه بان برزیلی تیم فوتبال پارس 
جنوبی جم با این باشگاه، مدیران باشــگاه شاهین شهرداری بوشهر مذاکراتی با او 

انجام داده و دو طرف به توافق رسیدند.
 دخسوس سابقه بازی در تیم های استقالل خوزســتان و گسترش فوالد تبریز را 

در کارنامه دارد.
سعید مسیگر مدیرعامل باشگاه شاهین شهرداری بوشهر ضمن اعالم این خبر به 

تسنیم گفت: ما با او به توافق رسیدیم و احتماالً قراردادش امضا می شود.

تابش: مخالف حضور قلعه نویی در تیم ملی هستیم
ورزش:  تابش مدیرعامل باشگاه سپاهان در خصوص صحبت هایی مبنی بر حضور امیر 
قلعه نویی روی نیمکت تیم ملی اظهار کرد: نه فدراسیون و نه امیر قلعه نویی با ما صحبتی 
نداشته اند اما به طور طبیعی در این شرایط بی گمان متضرر می شویم. شرایط سپاهان خوب 
است و فکر می کنم خود امیر قلعه نویی به ادامه همکاری با سپاهان عالقه مند است و ما هم 
تمایل داریم همکاری را با او ادامه دهیم. وی در مورد اینکه آیا در جریان این مسئله قرار دارد، 
گفت: ما هم مرتب شنیده ایم اما همان طور که گفتم صحبت مستقیمی از طرف فدراسیون با 

ما نشده و مکاتبه ای هم نبوده است ولی به هر حال 100درصد مخالف هستیم.

تارتار: نوبت سرمربیگری من در پرسپولیس هم می شود
ورزش:  تارتار با اشــاره به اینکه در بین گزینه های سرمربیگری پرسپولیس بوده و 
کناره گیری اش از نفت مسجد سلیمان ربطی به پیشنهاد پرسپولیس نداشته انتخاب 
یحیی گل محمدی به عنوان سرمربی پرســپولیس را اتفاق خوبی در پرسپولیس 
دانست و گفت: فکر می کنم این تیم با فراهم بودن شرایط با اختالف قهرمان می شود. 
تارتار درباره احتمال حضورش در پرســپولیس در سال های آینده اضافه کرد: من 
پرسپولیسی هستم و اطمینان دارم روزی سرمربیگری این تیم نوبت من هم می شود. 

تالشم را برای سرمربیگری پرسپولیس می کنم، اما انتخابم دست باشگاه است.

ورزش: دو باشگاه استقالل و پرسپولیس در لیگ نوزدهم 
باید رقمی حــدود ۳0 میلیارد تومان بــرای کادر فنی 
خود پرداخت کنند.به گزارش ایســنا، تیم های فوتبال 
استقالل و پرسپولیس در لیگ نوزدهم با پدیده ای نادر 
همراه بودند؛ از دســت دادن سرمربی تا پایان نیم فصل. 
استراماچونی دست استقاللی ها را قبل از هفته چهاردهم 
در پوســت گردو گذاشــت و کالدرون نیز پس از پایان 
نیم فصل تهــران را ترک کرد و در روزهــای نزدیک به 
آغاز نیم فصل دوم لیگ خبر قطع همکاری او با باشــگاه 
پرسپولیس به صورت رسمی اعالم شد.مجموع مبلغی 
که دو باشگاه استقالل و پرسپولیس برای مربیان در یک 
سال جاری هزینه  کرده اند افزون  بر ۳00 میلیارد ریال 

می شود. ریز هزینه ها به این شرح است.

  استراماچونی و سه دستیارش
رقم قــرارداد اســتراماچونی در طــول دو فصل مدت 
قراردادش به طور دقیق و رسمی اعالم نشد اما رسانه های 
خارجی از رقم یک میلیون و ۶00 هزار دالر خبری دادند 
در حالی که در داخل کشور خبرها حاکی از قرارداد یک 
میلیون و ۲00 هزار دالری بــود و در نهایت نیز به طور 
دقیق مشخص نشد که قرار داد این سرمربی ایتالیایی به 

همراه دستیارانش برای دو فصل چقدر است.
با این وجود به طور رسمی از سوی اسماعیل خلیل زاده- 
عضو هیئت مدیره باشگاه اســتقالل اعالم شد که رقم 
قرارداد استراماچونی به همراه سه دستیارش روی هم 

۷00 هزار یورو است!

 کالدرون و دو دستیارش
در ســوی دیگر اما قرارداد کالدرون با پرســپولیس به 
مدت یک فصــل و معادل ۸۵0 هزار دالر منعقد شــده 
بود و دســتیارانش برای همین مدت زمانی، یکی 1۳0 
هزار دالر و دیگری 100 هزار دالر با پرسپولیس قرار داد 
امضا کرده بودند.کالدرون تاکنون ۳00 هزار دالر از رقم 
قراردادش را دریافت کرده و ۵۵0 هزار دالر نیز از باشگاه 

پرسپولیس مطالبه دارد.
 یحیی و رضایت نامه اش

بررســی روند انتقال یحیی گل محمدی به پرسپولیس 
نشان می دهد، این باشگاه چیزی حدود ۹ میلیارد تومان 
برای ســرمربی جدیدش باید پرداخت کند، انتقالی که 
پس از کش  و قوس های فراوان در پی رضایت ۶ میلیارد 
تومانی باشگاه شهر خودرو خراسان انجام شد تا این مربی 
بتواند قرارداد همکاری خود را با باشگاه پرسپولیس به 

مدت یک فصل و نیم، به امضا برساند.
بنابراین رقم قرارداد یحیی گل محمدی برای نیم فصل 
باقی مانده لیگ نوزدهم با احتساب رضایت نامه باشگاه 

شهر خودرو معادل ۳ میلیارد تومان است.
 فرهاد مجیدی

قرارداد فرهاد مجیدی با استقاللی ها 1.۵ فصل است و 
هنوز رقم دقیق و حتی حدودی قرارداد مشخص نیست 
اما بعید به نظر می رسد که باشگاه استقالل برای او مبلغی 
کمتر از یک میلیارد تومان بــرای نیم فصل پیش رو در 

نظر گرفته باشد.
 قابل اشاره...

مبالغ محاسبه شــده برای مربیان خارجی استقالل و 
پرسپولیس در شرایطی است که این مربیان به دلیل عدم 
پرداخت مطالبات از سوی دو باشگاه ایرانی در موعد مقرر 
به فیفا شکایت نکنند، چرا که در این صورت سرخابی های 
پایتخت باید با توجه به مفاد منــدرج در قرارداد، مبلغ 
مضاعفی را به عنوان غرامت پرداخت کنند. در عین حال 
باید اشــاره کرد که در این گزارش یورو معادل 1۵ هزار 
تومان و دالر معادل 1۳ هزار و ۵00 تومان )قیمت روز در 

بازار آزاد( لحاظ شده است.

مترجم: امیرمحمد سلطان پور: وقتی در ِملوود )زمین های 
تمرین اختصاصی باشــگاه لیورپول( قــدم می زنید، پیدا 
کردن کسی که قرمزها بخش زیادی از موفقیت های اخیر 
خود را به او مدیونند کار سختی نیست. محمد صالح قبل 
از مصاحبه در راهرویی قدم زد کــه روی دیوار آن تعداد 
جام های کسب شده نقاشی شــده و البته به تازگی پس 
از کسب جام باشــگاه های جهان به روز شده است. در زیر 
مصاحبه اسکای اسپورتس با محمد صالح را می خوانیم که 
در مورد موضوعات مختلف از جمله بازی حســاس امروز 

تیمش با منچستریونایتد صحبت به عمل آورده است:

 بازی با یونایتد مسلمًا انگیزه های زیادی به 
شما می دهد.

چه قبل و چه در جریان بازی از شــور و حــال هواداران 
می تــوان فهمید کــه آن هــا چقــدر از بــازی مقابل 
منچستریونایتد هیجان زده اند و چقدر دلشان می خواهد 
که در این دیدار پیروز باشند. اما نباید فراموش کنیم که 
این لیگ بسیار سختی است و با اینکه بازی مهمی است 
اما نباید به خاطر آن روی شــانه های خود فشار بیشتری 
وارد کنیم. این احساس در ذهن هست که طرفداران، شما 
را برای پیروزی در این بازی بیشتر از همیشه به جلو ُهل 

می دهند اما باید این بازی مثل یک بازی معمولی در 
نظر گرفته شود؛ باید ســه امتیاز را کسب کرد و 

ادامه داد.

 پیش از این به صورت 
شخصی رکورد خوبی را مقابل 

منچستریونایتد ثبت نکرده ای؟
من فکر می کنم منچســتریونایتد در مقابل من به 

شکل متفاوتی با دیگر تیم ها بازی می کند. آن ها 
به شــکل متفاوتی دفاع می کنند. 

این یــک چالش اســت برای 
من اما از ایــن بابت ناراحت 
نیســتم. تــا زمانــی که 
تیم بــه پیروزی برســد 

خوشــحال خواهم بود.

 مسلمًا یونایتد تنها تیمی نیست که اوضاعت 
را برای گلزنی سخت کرده است. پس از فصل 

اول که رکوردشکن ظاهر شدی اکنون تیم ها تو 
را بسیار تحت فشار می گذارند.

در فصل اولی که به آنفیلد آمدم بیشــتر به عنوان وینگر در 
زمین حاضر بودم. در فصل دوم تیم های حریف برای من در 
بال های کناری چالش جدیدی به وجود آوردند و همیشه 
می دانستم که دو مدافع آماده هســتند تا من را به شکلی 
نزدیک یارگیری کنند. من متوجه شدم که باید موقعیت خود 
در زمین را تغییر دهم. بیشتر متمایل به وسط شدم و گاهی 
نیز به عنوان مهاجم نوک به کار گرفته شدم. فکر می کنم از 

این چالش سربلند بیرون آمده و عملکرد خوبی داشته ام.

 شاید در 18 ماه گذشته مانه بیشتر از تو گل 
به ثمر رسانده باشد اما تو جنبه دیگری از بازی 

خود را نیز که ساختن موقعیت و پاس گل که 
بهترین در بین همه بازیکنان لیورپول است 

را به نمایش گذاشتی. آیا از پاس گل دادن نیز 
مانند گل زدن احساس رضایت می کنی؟

بعضی وقت ها مردم شما را بر طبق گل هایی که می زنید 
قضاوت می کنند اما تمام فکر و گوشزدهای سرمربی به من 
در مورد ساخت موقعیت است. فکر می کنم هم 
تیمی هایم نیز از این شرایط راضی باشند. 
من هم به انــدازه گل زدن موقع دادن 

پاس گل خوشحال می شوم.

 در مورد نقش یورگن کلوپ در 
بگو. لیورپول  اخیر  موفقیت های 

کلوپ دقیقاً می داند که در مورد هرکدام از 
ما چگونه رفتار کند. او هر کدام از بازیکنان را 
چه به شکل شخصی و چه در قالب تیم 
کمک زیادی کرده و ســبب 
شده ما تبدیل به بازیکنان 
بهتری شویم. او با همه 
ما رابطه بســیار خوبی 

دارد.

پولی که از جیب مردم خرج می شود

۳۰ میلیارد تومان؛  هزینه مربیان سرخابی
محمد صالح در آستانه دیدار حساس با شیاطین سرخ

پاس گل به اندازه گلزنی خوشحالم می کند
ضد  حمله

مجید حسینی راهی هرتابرلین می شود؟ 
ورزش: به نقل از karadenizgazete ترکیه تیم های خواهان مجید 
حسینی که قراردادش با تیم ترابزون اسپور در پایان فصل جاری سوپرلیگ 
ترکیه خاتمه خواهد یافت رو به افزایش هستند. در این میان تیم هرتابرلین 
آلمان نیز پیشنهاد رسمی خود را به این مدافع ایرانی ارائه داد. بازیکنی که 

پیش ازاین پیشنهادهایی از اسپانیا و ایتالیا دریافت کرده بود.

قرارداد مربی خارجی استقالل امضا شد
ورزش:  لکیچ، مربی اسپانیایی-صربستانی که سابقه کار در تیم های 
پایه رئال مادرید را هم داشته، برای کار با مجیدی به توافق رسید و به 
ایران آمد.قرارداد لکیچ ۶ ماهه است و بندی برای تمدید یکساله در 

پایان فصل در آن گنجانده شده است.

نیمکت شهر خودرو ایتالیایی شد
ورزش:  اســتفانو کوزین، مربی ایتالیایی و جدید تیم شهر خودرو 
همان طور که پیش از این مسئوالن تیم مشهدی عنوان کرده بودند 
سرانجام وارد این شهر شد.استفانو کوزین، دستیار سابق والتر زنگا 

در تیم النصر امارات بود.

واکنش سازمان لیگ به اعتراض شاهین
ورزش: ســازمان لیگ فوتبال ایران، واحد نقل و انتقاالت سازمان 
لیگ فوتبال ایران در خصوص اعتراض باشــگاه شاهین شهرداری 
بوشهر مبنی بر اســتفاده دو بازیکن غیرمجاز از سوی شهرخودرو 
مشــهد در هفته هفدهم لیگ برتر اعالم کرد: طبــق  تبصره ماده 
1۵ آیین نامه عدم ورود به ماهیت موضوع و صرفا ثبت فســخ های 
یکطرفه طبق دلیل موجه ) شرط داشتن بندهای قرارداد مالی( از 
وظایف  کمیته نقل و انتقاالت سازمان لیگ است که این بازیکنان با 

فسخ های یکطرفه قانونی به باشگاه شهر خودرو پیوستند.

دایی رو ی نیمکت تیم ملی
ورزش: خبرهای رسیده از داخل هیئت رئیســه حکایت از آن دارد 
علی دایی گزینه اول و آخر آن هاســت و در این بیــن نام قلعه نویی 
هم از لیست خارج شده است.همه بازیکنان تیم ملی شدیدا از دایی 

حمایت کرده اند.کل بازیکنان دوست دارند او سرمربی ایران شود.

بازیکن استقالل مصدوم شد
ورزش: عارف غالمی در جریان دیدار دوستانه استقالل و داماش مصدوم 
شد و وضعیت آسیب دیدگی این بازیکن بعد از تست های پزشکی مشخص 

می شود.این بازیکن احتماال یکی دو هفته خانه نشین خواهد بود.

منهای فوتبال

شکست نزدیک هندبال ایران مقابل بحرین
صعود به عنوان تیم دوم

محمدرضا خزاعی: تیم ملی هندبال مردان ایران در دومین بازی 
خود از رقابت های قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی به مصاف تیم 
قدرتمند بحرین رفت و در یک بازی نزدیک با نتیجه ۲۲ بر ۲0 شکست 
خورد. با این نتیجه تیم ایران به عنوان تیم دوم گروه خود راهی یک 

هشتم نهایی شد. 
صعود تیم های بحرین و ایران به مرحله دوم، قبل از این بازی قطعی 

شده بود و این بازی جنگ صدرنشینی دو تیم بود.
در این بازی دو تیم بازی نزدیکی را به نمایش گذاشــتند که کم گل 
بودن بازی مؤید همین نکته اســت. حبیبی، ســرمربی تیم ملی با 
جسارتی مثال زدنی »آثاری« از سبزوار و »اورعی« از مشهد را با وجود 
سن پایینی که دارند در ترکیب تیم ملی در این بازی مهم استفاده کرد 
و اتفاقاً خوب هم جواب گرفت. مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جام 

جهانی از ۲۷ دی تا ۷ بهمن در کویت برگزار می شود.
هشت تیم  مرحله دوم در غالب دو گروه به رقابت با هم می پردازندکه 
در پایان این مرحله، از هر گروه دو تیم ضمن صعود به مرحله نیمه 

نهایی سهمیه مسابقات جهانی را هم کسب می کنند.

زیباترین فن و بهترین کشتی روز جهان 
کوالک محمدیان در رم

ورزش:  فن سالتو از پشت محمدحســین محمدیان مقابل حریف 
قزاق و کشــتی مقابل کایل اســنایدر قهرمان جهــان و المپیک از 
آمریکا به عنوان برترین فن و مبارزه روز کشتی جهان انتخاب شد.  
محمدحســین محمدیان آزادکار وزن ۹۷ کیلوگرم در پنج مبارزه 
خود توانست بدون اینکه یک امتیاز از دست بدهد با کسب ۴۹ امتیاز 

مقتدرانه به مدال طال برسد.

هفته هجدهم بوندس لیگا
هرتابرلین - بایرن مونیخ

   یکشنبه 29 دی - 18:00 زنده از شبکه ورزش

هفته بیست و سوم لیگ برتر انگلیس
لیورپول - منچستریونایتد

     یکشنبه 29 دی - 23:15 زنده از شبکه سه

ورزش در سیما

      صفحه 10

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9800132
بدینوسیله به سید محسن سجادی فرزند سید محمود به شماره ملی 0770019323 متولد 1368/9/11 بدهکار 
پرونده کالس��ه مذکور که برابر گزارش مامور پس��ت ش��ناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر س��ند ازدواج 
16147-89/2/15 دفتر ازدواج 10 بجنورد بین شما و نرگس احمدی تعداد یکصد و چهارده عدد سکه بهار آزادی 
بدهکار می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی 
اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی 
بش��ما ابالغ می گردد از تاریخ انتش��ار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه 
منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی 

دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.آ-9813294
مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی درگز- ناصر حسن زاده

آگهی مزایده در خصوص مال غیر منقول نوبت اول
به موجب دادنامه ش��ماره 9809975199600636 صادره از ش��عبه اول دادگاه عمومی باخرز محکوم علیهم 1. 
معراج مصلح نوبهار فرزند حس��ین 2. فاطمه پردل نوبهار غالم خانه و 3. عظیم مصلح نوبهار فرزند زمان محکوم 
هستند به پرداخت تعداد یکصد عدد سکه تمام بهار آزادی از محل ما ترک مرحوم حسین مصلح در حق ریحانه 
اس��دی و پرداخت مبلغ18.975.000 تومان بابت نیم عش��ر دولتی در حق صندوق دولت که از ماترک مرحوم 
حس��ین مصلح 1. زمی��ن گاو داری )با عرصه و اعیان( به مس��احت تقریبی1265 متر مرب��ع و 2.یک باب منزل 
مسکونی )با عرصه و اعیان( به مساحت تقریبی 460 متر مربع توقیف گردیده )با مشخصات ذیل( که محکوم له 
بابت دریافت محکوم به ، تقاضای مزایده و فروش اموال مرحوم حسین مصلح را نموده است اموال توقیفی توسط 
کارشناس دادگستری به جمعا به مبلغ 3.400.000.000 ریال ارزیابی گردیده است مزایده در تاریخ 98.12.05 
ساعت 10 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری باخرز از طریق مزایده به فروش برسد. متقاضیان 
خری��د جه��ت بازدید از ملک توقیفی می تواند ظرف مهلت 5 روز قبل از برگ��زاری مزایده به این اجرا مراجعه تا 
ترتیب بازدید از ملک داده شود تا با تودیع 10 در صد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند . مزایده از قیمت 
کارشناس��ی ش��روع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد گردید هزینه های اجرایی بر 

عهده محکوم علیه می باشد تخلیه و تحویل ملک تابع مقررات است و ربطی به این اجرا ندارد.
مشخصات دو ملک با توجه به نظر کارشناسان به شرح ذیل می باشد

1. زمین گاو داری با مشخصات زیر
عرصه: میزان عرصه وضع موجود به مس��احت تقریبی 1000 متر مربع به ارزش هر متر مربع 1.000.000 ریال 

جمعا به ارزش 1.000.000.000 ریال می باشد
اعی��ان: به مس��احت 265 متر ش��امل ب��ار بند و انب��اری: ایرانی��ت پوش فلزی و دیوار کش��ی جمع��ا به ارزش 

1.060.000.000 ریال می باشد
2. منزل مسکونی با مشخصات زیر

عرصه: میزان عرصه وضع موجود به مساحت تقریبی 350 متر مربع به ارزش هر متر مربع 1.500.000 ریال به 
جمعا 525.000.000 ریال می باشد 

اعیان: به مساحت 110 متر مربع بنا در حال ساخت که تا مرحله پوشش سقف و نصب در و پنجره فلزی و ایزوگام 
پیشرفت فیزیکی داشته و همچنین 150 متر بنای ایرانیت پوش فلزی که بعنوان محل نگهداری دام استفاده می 

شود جمعا به ارزش818.000.000 میباشد هیچگونه امتیاز نصب شده در محل مشاهده نگردید.آ-9813263
دادورز اجرای احکام مدنی باخرز

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اینکه آقای امراله فاضلی احمدآبادی دارای شناس��نامه ش��ماره 251 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
2/980142ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحمت اله 
فاضلی احمدآبادی به شناس��نامه 736 در تاریخ 1369/12/19 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به : 
1-  امرال��ه فاضلی احمدآبادی فرزند رحمت اله متولد 1331/12/10 به ش��ماره مل��ی 0748719512 

فرزن��د  متوف��ی 
2- حلیم��ه فاضلی احمدآبادی فرزند رحمت اله متول��د 1337/1/7 ب��ه ش��ماره مل��ی 0748663274

 فرزن��د متوف��ی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. آ-9813262 تاریخ انتش��ار : 1398/10/29 
سیدسعید هرمزی

قاضی شورا شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فریمان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان 
های فاقد س��ند رسمی برابر رای ش��ماره 13986030602200493 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زری شیرپرس��تی فریمانی فرزند حیدر به ش��ماره شناسنامه 512 
صادره از فریمان در یک باب س��اختمان به مس��احت 210 مترمربع پالک 17687 فرعی از 276 اصلی واقع 
در بخش 13 از محل مالکیت مش��اعی متقاضی محرز گردیده اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند میتوانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و 
پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد ش��د.آ-9812668
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/10/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/29

محمدرضا رجایی مقدم
رئیس ثبت اسناد و امالک

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

 در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیئت 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو 

نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-کالسه پرونده 69-98 آقای حسن شرافتمند  فرزند محسن در ششدانگ یک باب مغازه تجاری به مساحت 16/85 
متر مربع تمامی پالک شماره 2210فرعی از651فرعی از2 اصلی مزرعه حصار خریداری از مالک رسمی آقای محسن 

شرافتمند
2-کالسه پرونده 17-98 آقای حسن شرافتمند فرزند محسن  در ششدانگ یک باب مغازه تجاری به مساحت 12/50 

متر مربع تمامی  پالک 651فرعی از2  اصلی  خریداری از مالک رسمی آقای محسن شرافتمند
3-کالسه پرونده 44-98  آقای حسن معنوی  فرزند ابراهیم  در ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 224/26 

متر مربع قسمتی از پالک  یک اصلی سه یک آب خریداری از مالک رسمی آقای مصطفی مهدوی
4-کالسه پرونده 70-98  آقای حسن شرافتمند فرزندمحسن در ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 125/50 
مترمربع تمامی پالک 2211فرعی از651فرعی از2اصلی مزرعه حصارخریداری از مالک رسمی آقای محسن شرافتمند

5-کالسه پرونده 308-98  خانم ام البنین بنیادی فرزند عباسعلی در ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 
111/20مترمربع قسمتی ازپالک441فرعی از13اصلی باغات وحومه خریداری ازمالک رسمی آقای ابوالقاسم ستارزاده

6-کالس��ه پرونده86-98آقای جمشید قویدل فرزند عباس درششدانگ یک دربند مغازه به مساحت 28/34مترمربع 
قسمتی از الک 189فرعی از13اصلی باغات وحومه خریداری ازمالک رسمی آقای محسن صناعتگر اول

7-کالس��ه پرونده 232-96آقای نورعلی مرادی فرزند براتعلی درششدانگ یکبار منزل به مساحت 336/02مترمربع 
قس��متی ازپالک 116فرعی از11اصلی خریداری ازمالک رسمی علیرضا وبراتعلی وسکینه هدایتی وگلدسته عابدزاده 

ورثه های عباسعلی هدایتی مایوان
   به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.9812714
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/10/14

تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/10/29
صمد ابراهیم زاده / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 139860318603004936 مورخ 1398/07/10 هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ،تصرفات مالکانه بالمعارض 
آقای فرهاد بوربورفرون آباد فرزند حیدر به شماره شناسنامه 878 صادره از شهر ری در قریه شالکو در دو دانگ عرصه 
بانضمام  ششدانگ اعیان یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 399 مترمربع پالک فرعی 38835 از اصلی 
77 مفروز مجزی از پالک 285 از اصلی 77 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای محمد ابراهیم 

جعفری شالکوهی محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م 

الف 4578  آ-9812663
تاریخ انتشار نوبت اول:1398/10/14                تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/10/29

حسین اسالمی کجیدی
رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک  ناحیه 2 رشت 

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

برابر رای ش��ماره 139860318603007179مورخ 1398/08/19 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
آقای محمود احمد زاده نصراله آبادی فرزند موس��ی به ش��ماره شناسنامه 1806 صادره از رشت در قریه کیژده در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 73/03 متر مربع پالک فرعی 3809 از اصلی 
78 مفروز مجزی از پالک 2 از اصلی 78 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای اکبر ایزد دوست 

محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

م الف 4513  آ-9812664
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/14                    تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/10/29 

حسین اسالمی کجیدی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک  ناحیه 2 رشت

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

برابر رای ش��ماره 139860318603007178مورخ 1398/08/19 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
خانم سکینه تیغ نورد مالسرائی فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه 1163 صادره از رشت در قریه کیژده در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 73/03 متر مربع پالک فرعی 3809 از اصلی 78 
مفروز مجزی از پالک 2 از اصلی 78 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای اکبر ایزد دوست محرز 

گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

م الف 4511 آ-9812667
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/14              تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/10/29 

حسین اسالمی کجیدی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 139860306007000803- 98.10.3 - هیئت اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض  
متقاضی آقا/ خانم  مرتضی رحمتی زاده    فرزند نور محمد      به ش��ماره شناس��نامه 0  صادره تربت جام  در  یک  
باب ساختمان مسکونی به  مساحت  67 متر مربع پالک 12فرعی از   874 -   اصلی مفروز و مجزی شده واقع   در  
خراسان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم حسین غول فیل الهی  محرز گردیده  است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

م الف :98.206 آ-9812677
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/14       تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/29

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 139860306007000816- 98.10.3 - هیئت اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض  
متقاضی آقا/ خانم  کشور پندی   فرزند غالمرسول به شماره شناسنامه 8628  صادره تربت جام  در  یک  باب منزل 
مس��کونی به  مس��احت  111.20 متر مربع پالک فرعی از   26 -   اصلی مفروز و مجزی ش��ده واقع   در  خراس��ان 
رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم محمد ابراهیم امیر تیمور کاللی  محرز گردیده  است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

م الف :98.207 آ-9812678
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/14                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/29

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 139860306007000838- 98.10.5 - هیئت اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض  
متقاضی آقای فرهاد بنیاد فرزند برات     به شماره شناسنامه 2  صادره نصرآباد  در  یک  باب ساختمان مسکونی به  
مس��احت  132.80 متر مربع پالک   908 -  اصلی اصلی مفروز و مجزی ش��ده واقع   در  خراس��ان رضوی بخش 13   
خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم سهم لیال احدی از ورثه غالمحسین و محمد عظیم همگی ایلبیگی    متقاضی 
محرز گردیده  اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود و در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف : 98.203 آ-9812679
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/14                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/29

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای ش��ماره 139860306007000837- 98.10.5 - هیئ��ت اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 

بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم  محمد پور محمد باقری  فرزند  غالمعلی    به شماره شناسنامه 131888  صادره مرکزی  
در  یک  باب ساختمان مسکونی به  مساحت  133.3 متر مربع پالک فرعی از   908 -   اصلی مفروز و مجزی شده 
واقع   در  خراس��ان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رس��می آقا/ خانم لیال احدی  محرز گردیده  اس��ت. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

م الف :98.204 آ-9812680
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/14            تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/29

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد 

نظر به دس��تور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مصوب 
1390/09/20 امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر دربخش 14مشهد واحد 
ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه وبالمعارض آن محرز و رای الزم صادر گردیده جهت 

اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد: 
آقای محمد بیش دار به شناسنامه شماره 31 کد ملی 0749951532 صادره تایباد فرزند حسین در ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 800 متر مربع پالک شماره 42 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه 

ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت علی اصغر قائنی و قسمتی از پالک کالسه 94-616 
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتش��ار منتش��ر تا در 
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایندو گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتیکه 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت مینماید و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست.آ-9812675
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/14 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/29

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد - غالمرضا آقازاده 

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد  

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر دربخش 14مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد 
مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه وبالمعارض آن محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل 

آگهی میگردد: 
آقای داود بیش دار به شناسنامه شماره 526 کد ملی 0749158352 صادره تایباد فرزند حسین در ششدانگ یکباب 
منزل به مساحت 647.5 متر مربع پالک شماره 42 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک 

تایباد از محل قسمتی از مالکیت سرور عظیم پور و قسمتی از پالک کالسه 94-615 
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایندو گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ-9812676
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/14            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/29
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد - غالمرضا آقازاده 

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان / اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان 

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139860322002002407-98/9/13    هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه 
بال معارض متقاضی آقای حسین بومری   فرزند محمد بشماره شناسنامه  3661970585 صادره از زابل 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  201/40 متر مربع در قسمتی ازپالک  26 فرعی  از 1- اصلی  واقع 
در بخش 2 سیستان شهر زابل خیابان کوچه 6 منشعبه از خیابان جام جم خریداری از مالک رسمی آقای 
عباس راضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
های کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد . م الف:1418 آ-9812669
تاریخ انتشار نوبت اول:   1398/10/14 
  تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/10/29

مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

آگهی تغییرات موسسه انجمن سلیاک خراسان رضوی به شماره ثبت 4665 و شناسه ملی 14005060863    
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی م��ورخ 1396,05,03 ونامه ش��ماره 38,22,23576 مورخ 1396,07,29 اس��تانداری خراس��ان رضوی 
تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : س��ید علی جعف��ری کد مل��ی 0918679575 ومحمد علی کیانی به ک��د ملی 0934163537 ومیت��را احدی به کد ملی 
0940692996 و محم��د رض��ا فرزان��ه فر به کد مل��ی 0932120946 و محم��د صفریان به کد ملی 3050684313 و حس��ین عل��ی نوابی به کد ملی 
0700268421 و نفیسه رحیم پور ازغدی به کد ملی 0934524033 بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و زینب معموری به کد ملی 0945038062 
بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند . س��ید محمد رضا حس��ینی یزدی به کد ملی 0940583550 بعنوان 

بازرس اصلی و جواد شیخی سنو به کد ملی 0919063586 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )737328(
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81
32
46

آگهی تغییرات موسسه انجمن سلیاک خراسان رضوی به شماره ثبت 4665 و شناسه ملی 14005060863    
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1396,05,03 ونامه شماره 38,22,23576 مورخ 1396,07,29 استانداری خراسان 
رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : س��ید علی جعفری به کد ملی 0918679575بعنوان رئیس هیئت مدیره و محمد علی کیانی 
ب��ه کدمل��ی 0934163537 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و حس��ینعلی نوابی به کد مل��ی 0700268421بعنوان خزانه دار 
و نفیس��ه رحی��م پور ازغدی ب��ه کد ملی 0934524033 بعنوان مدی��ر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و 
تعه��دآور ب��ا امض��ای مدیر عامل و خزانه دار و در صورت غیاب خزانه دار ، مدیر عام��ل و رئیس هیئت مدیره و با مهر انجمن 

معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )737333(

9ع
81
32
47

آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی سنگر آب شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14131 و شناسه ملی 10380297726    
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,10,02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدی 
فاضل عبداله زاده یزدی پور به شماره ملی 0943377838 بسمت بازرس اصلی و لیال پهلوان به شماره ملی 
0934536481 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. نامبردگان ذیل به عنوان اعضاء 
هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب شدند : نادر خجس��ته مهر به شماره ملی 2298981922 و مریم سپنج 

به شماره ملی 2297627394 و ایمان الهی به شماره ملی 0938054473 . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )737352(

9ع
81
32
48

آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی سنگر آب شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14131 و شناسه ملی 10380297726    
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 1398,10,02 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : نادر خجس��ته مهر به ش��ماره ملی 
2298981922 به س��مت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و مریم س��پنج به ش��ماره ملی 2297627394 به س��مت نائب 
رئیس هیئت مدیره و ایمان الهی به شماره ملی 0938054473 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند . کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد آور ش��رکت با ا مضاء منفرد مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه 

با مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )737358(

9ع
81
32
49

آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان بانک صادرات خراسان شرکت تعاونی به شماره ثبت 1778 و شناسه ملی 10380154431    
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,07,06 و برابر نامه شماره 2,88753مورخ 1398,7,30اداره تعاون 
،کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به واحد ثبتی مشهد به آدرس :استان 
خراس��ان رضوی، شهرستان مشهد، بخش مرکزی، شهر مشهد، محله,فرامرزعباسی، معبر ما قبل آخر. خیابان شهید 
فرامرزعباس��ی 44 ) آزادی 75 ( بلوار ش��هید فرامرزعباسی )فردوسی 21( پالک 0 برج نور طبقه: منفی 1کد پستی 

9197949711 تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصالح گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )738333(

9ع
81
32
51

آگهی تغییرات شرکت تیدا طب تجارت پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 54295 و شناسه ملی 14004865367    
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,10,04 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : بنا بر تفویض اختی��ار حاصله از مجمع عمومی                 
فوق العاده مورخ 98,10,1 و با توجه به اظهار نامه تنظیمی و سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور 
به حس��اب سرمایه ش��رکت هیئت مدیره شرکت،افزایش س��رمایه راعملی دانس��ته ،در نتیجه مبلغ 1,000,000,0000ریال از حساب 
بدهی ش��رکت کسر و به حس��اب سرمایه منظور گردیده است و ماده 5 اساسنامه به شرح زیراصالح گردید ماده 5: سرمایه شرکت 

مبلغ2,100,000,000 ریال منقسم به 2,100,000 سهم 1000 ریالی با نام می باشد که تمامًا پرداخت گردیده است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )738358(

9ع
81
32
52

آگهی تغییرات شرکت تجهیزات و سازه توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6288 و شناسه ملی 10380221066    
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,10,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای مهرداد معتمدی به کدملی 
0921029934 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید حسین نباتی یزدی به کدملی 0940350793 به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره آقای س��ید امیر نباتی یزدی به کدملی 0946321434 به س��مت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 2 - کلیه 
اوراق و اس��ناد رس��می و تعهدآور و بانکی با امضای مش��ترک مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت به 

مدت دو سال دارای اعتبار خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )738384(

9ع
81
32
56

آگهی تغییرات شرکت تجهیزات و سازه توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6288 و شناسه ملی 10380221066    
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی بطور فوق العاده م��ورخ 1398,10,05 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - آقای عباس مهتر 
سفیدس��نگی به ش��ماره ملی 5579131879 به عنوان بازرس اصلی و خانم اش��رف تکریمی به شماره ملی 0934070636 به عنوان 
بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
3- اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهرداد معتمدی به شماره ملی 0921029934 و آقای 

سیدحسین نباتی یزدی به شماره ملی 0940350793 و آقای سیدامیر نباتی یزدی به شماره ملی 0946321434 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )738388(

9ع
81
32
57

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آتی نگر برتر راستین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 64372 و شناسه ملی 14007552557    
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,10,01 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای صدیقه عودی به ش��ماره ملی 
0380907100 به س��مت رئیس هیئت مدیره آقای غالمحس��ین شیبانی به شماره ملی 0702049506 به سمت عضو هیئت 
مدیره آقای هادی نجاتیان به شماره ملی 0700313907 به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیرعامل 

یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )738421(

9ع
81
32
59

آگهی تغییرات شرکت سنگاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 345 و شناسه ملی 10380054298     
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1398,04,29 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - صورتهای مالی ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 
منتهی به 1397,12,29 به تصویب رسید 2- کارخانجات تولیدی و صنعتی ثابت خراسان به شناسه ملی 10100439250 شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان 
به شناس��ه ملی 10100383781 ش��رکت قند تربت حیدریه به شناس��ه ملی 10380019602 شرکت قند آبکوه به شناس��ه ملی 10380079861 شرکت قند چناران 
به شناس��ه ملی 10380079707 ش��رکت سهامی خاص کش��اورزی و دامپروری قدس خراسان به شناسه ملی 10380189750 شرکت کشاورزی و باغات فریمان به 
شناس��ه ملی 10380198735 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و کارخانه قند نیش��ابور به عنوان عضو علی البدل به شناسه ملی 10860445038 برای مدت 
دو سال انتخاب شدند 2- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بصیر محاسب توس با شناسه ملی 14005277508 به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی 
و خدمات مالی پارس بهروش با شناس��ه ملی 10100647159 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. 3- روزنامه کثیراالنتش��ار 

قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه )738442(

9ع
81
32
60
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سیما و سینما

یادداشت

خبر

هرگز نیندیشیدیم که مرگ را نمی توان تراشید1
مصطفی یوسف زاده: فیلم سازان زیادی در طول تاریخ سینما به سراغ 
مرگ و انسان های در آستانه مرگ رفته اند و هر یک به گونه ای مرگ را 

اندیشیده اند.
به عنوان نمونه اینگمار برگمان، فیلمســاز شــهیر ســوئدی مرگ را 
مطمئن ترین رویداد زندگی می دانــد، رویدادی که هراس از آن همواره 

و هر بار به گونه ای در میان انسان ها تجلی می یابد.
بنابرایــن در فیلم »ُمهرهفتم« تالش می کند تمثیلی بیابد با موضوعی 
بسیار ساده: انسان، جست وجوی ابدی او در راه یافتن خداوند و مرگ به 

عنوان تنها عامل مطمئن.
فیلم سازان مهم دیگری چون برسون، درایر، تارکوفسکی و... نیز مسئله 
مرگ و مواجهه انســان با آن را در آثارشان به شکل های متفاوت مطرح 

کرده اند که در جای خود قابل بررسی است.
شــاید قدرمشترک همه آن ها را بشود در چند سطر بیان کرد که در 
آستانه مرگ، انسان می ترسد، ترسی که با گسست از زندگی روزمره، 
با اندیشیدن به هستی و پرسش از آن می تواند به دلهره تبدیل شود. 
دلهره سرآغاز آگاهی از هســتی خود و دیگران است.مرگ به عنوان 
یقینی ترین امکان زندگی، انســان را در حصار زمان محدود می کند 
و انســان راســتین هنگام رویارویی با مرگ خود یا دیگری تصمیم 
می گیرد به زندگی اش در دنیا معنایی ببخشــد و این معنا بخشیدن 

می تواند نوع مواجهه انسان با مرگ را رقم بزند.
جهانگیر در فیلم سروش صحت در مواجهه با مرگی زودهنگام قرار دارد. 
دوستان او به دعوت برادرش دور هم جمع می شوند تا در روزهای واپسین 

در کنار جهان دمی خوش باشند.
هر یک از این دوستان با خود داستانی به فیلم می آورد که لزوماً ربطی به 
مسئله محوری فیلم یعنی مرگ جهان ندارد، اما در همگرایی آرام و بدون 

تأکید فیلمساز تا پایان فیلم ربط می یابد.
ربطــش در این اســت که حضور ایــن افراد در فیلــم موجب طراحی 
موقعیت هایی می شــود که بیش از هر چیز پوچی، سهل و ممتنع بودن 
موقعیت انســان امروز ایرانی را در روایت موازی با مرگ تدریجی جهان 

به نمایش می گذارد. 
برای همین است که جهان ترجیح می دهد گاهی از این جمع پرهیاهو 
فاصله بگیرد و همصحبت گاوی شــود که چون او مریض و در آســتانه 
مرگ اســت. نمود بیرونی و نمادین افراد را می توان در صحنه هجوگونه 
تابلوی شام آخر به وضوح تماشا کرد، آنجا که ژست هر یک موقعیتشان 

در داستان را تداعی می کند.
مشاجره فرخ و احسان در رابطه با نسیم در صحنه مذکور با مانع شدن 
فرخ در نزدیک شدن احسان به نسیم نمود می یابد. بهمن کماکان رضا 
را از نیلوفر جدا می کند. حمید و ناهید نیز به گونه ای تصویر می شــوند 
که همچنان دغدغه فضای مجازی را دارند. شــایان و آسا بیشتر به هم 
نزدیک شــده اند و پیرمرد)پدر شایان( سر بر میز نهاده و به فکر فرورفته 
است.در این میان گاو  جلو میز نشسته و در نظرگاه جهان است، چراکه 
او همصحبت جهان در فیلم است.این صحنه در حقیقت بازتاب همه افراد 
داستان در مواجهه با مرگ جهان است.هر یک به فکر خویشتن و غافل از 

جهانی که به مرگ نزدیک و نزدیک-تر می شود.
فیلم جهان با من برقص با همین ایده های به ظاهر ســاده اما دیوانه وار 
تالش می کند تا از انتقال مفهومی عمیق شانه خالی کند و به مخاطبش 
حالی کند آن قدرها جدی نگیرید. مرگ اســت دیگر خواهی نخواهی به 
ســراغت می آید و فقط الزم است از او نترســی چنانکه خود جهان در 
دفترچه خاطراتش از زبان بهمن در آخر فیلم می گوید:هر کاری می کنم 
نمی توانم مرگ را دوست داشته باشم، اما دیگه ازش نمی ترسم. بنابراین 
آن فضای مفرح و سرخوش پایان فیلم معنا می-یابد.جایی که دوستان 
جهان باالی تپه ای جمع شــده اند و با هــم ترانه ای را زمزمه می کنند و 
می رقصنــد. فیلم برای رســیدن به چنین پایانــی از ایده های عجیب 
و دیوانه واری وام گرفته است.داســتان فیلم در دل طبیعتی بسیار زیبا 
می گذرد که با توجه به مسئله اصلی فیلم )مرگ و زندگی( تضادی قابل 
تأمل را خلق کرده اســت.اجرای موســیقی زنده در کنار صحنه از آن 
ایده هایی است که شــاید فقط از سروش صحت برآید. به یاد بیاورید 
صحنه اجرای شــبانه موســیقی محلی را در حالی که جهان پس از 
اقدام به خودکشــی با طنابی به درخت آویزان است.فیلم در طراحی 
موقعیت های کمدی ظرافت بسیاری به خرج داده است.صحنه هایی که 
در طویله و در حضور گاو اجرا شده هم در پیشبرد کلی داستان و هم 

در پرداخت شخصیت های دخیل در قصه مؤثر است.
در طویله اســت که بازی خیالی رضا با توپ، مخاطب جدی ســینما 
را به یاد اثر جاودانه  آنتونیونی، فیلمســاز شــهیر ایتالیایی می اندازد، 
هرچند بین ایــن فیلم و آن تفاوت فراوانــی در مضمون وجود دارد.
سروش صحت در فیلم »جهان با من  برقص« بر آن است تا به شیوه 
خود مواجهه با مرگ را روایت کند، نه با لحنی جدی و فیلسوف مآبانه 
چونان فیلم ســازان بزرگی که در اول نوشــتار ذکرشان رفت بلکه با 
لحنی تلطیف شده، طنازانه و گاهی هجوگونه.اگر چون نگارنده پیگیر 
یادداشــت های او در روزنامه ها درباره مســائل روزمره باشــید، تأیید 
خواهید کرد که همان لحن در نوشــته ها و نگاهش به روزمره های ما، 

اینجا نمودی تصویری و سینمایی یافته است.
1- از نامه میکل آنژ به وازاری

 سیما و سینما/ زهره کهندل  سروش صحت در 
نخستین فیلمش به مسئله »مرگ آگاهی« می پردازد. 
»جهان با من برقص« فیلمی به کارگردانی صحت و 
که  است  صفایی  ایمان  با  او  مشترک  نویسندگی 
سال گذشته تولید شد و برای نخستین بار در سی 
وهفتمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش 
درآمد که توانست سیمرغ بهترین کارگردانی را برای 
صحت به ارمغان بیاورد. این فیلم نخستین ساخته 
سینمایی سروش صحت در مقام کارگردان است 
که توانسته نظر مردم و منتقدان را جلب کند.قصه 
فیلم درباره مردی به نام جهانگیر است که به خاطر 
سرطان در آستانه مرگ قرار دارد، دوستانش برای 
آخرین تولد او دور هم جمع می شوند و موقعیت هایی 
درباره  می شود  موجب  که  می آید  پیش  برایشان 

زندگی و خودشان فکر کنند.
امیررضــا مافی، منتقد 
سینما درباره ساختاری 
که صحت در این فیلم به 
توانسته  و  رســیده  آن 
مخاطب خاص و عام را 
راضــی نگــه دارد بــه 
خبرنگار مــا می گوید: در فیلــم »جهان با من 
برقص« برخی عوامل دست به دست هم داده اند تا 
مخاطــب عام و خــاص جــذب آن شــود. از 
ابتدایی ترین نکته بگیرید که زیبایی شناسی بصری 
اســت و بســیاری از مخاطبان زندگی کردن در 
شمال ایران برایشان رؤیاست تا پرداختن به طبقه 
متوسط شــهری، تیپیکال بودن شخصیت ها و 
آدم هایی که طبقه متوســط جامعه را نمایندگی 
می کننــد. وی اضافــه می کند: از ســوی دیگر 
تضادهایــی که بین شــخصیت ها وجــود دارد، 
موقعیت های غیرقابل پیش بینــی را در فیلم به 
وجود می آورد همچون رابطه جهانگیر با خر و گاو 
توی طویله که برای مخاطب عجیب است اینکه 
علی مصفا با یک گاو گپ می زند. این موقعیت ها 
مخاطــب را در وهله اول غافلگیــر و طنز ایجاد 
می کنــد، نکته مهــم دیگر اینکه شــوخی ها و 
موقعیت های طنز این فیلم برخالف بســیاری از 

کمدی های روی پرده، سخیف و مبتذل نیست. 

 کتابخوانی درجه یک
این منتقد با بیان اینکه صحت براساس مطالعاتی 
که در حوزه های مختلف فرهنگی داشــته است، 
کتاب خوانی درجه یک است، خاطرنشان می کند: 
این کارگردان الیه پنهانی را در فیلمش قرار داده 
که با آن الیه پنهان توانســته مخاطب جدی تر 
ســینما را راضی نگه دارد، اما به این معنا نیست 
که فیلم صحت، بدون ایراد اســت. فیلم »جهان 

با من برقص« در آشــفته بازار سینمای امروز ما 
فیلم خوبی است.

به باور مافی آن قدر فیلم بد دیدیم که فیلم صحت 
در نسبت با فیلم های بد سینما، خوب است. آن قدر 
کمدی مبتذل دیدیم که شــوخی های این فیلم 
برایمان جذاب است. وی می گوید: سروش صحت 
به عنوان خالق اثر به دلیل سابقه بسیار طوالنی 
که در خواندن دارد و اولویتش بر»دانستن« فارغ 
از اینکه جهان بینی اش را می پسندیم یا نه، خیلی 
دقیق و ریزبین وارد شخصیت پردازی می شود که 
این دقت و جزیی نگری را در سریال لیسانسه ها 
هم شــاهد بودیم.به گفته وی سروش صحت به 
لحاظ شخصیتی آدم شوخ طبعی است و زندگی 
را به شــوخی می گیرد. ایــن رویکرد او به جهان 
است یعنی همه چیز را بدون تخریب کردن آن به 
بازی و خنده می گیرد و این نگاه را در همه آثارش 
می بینیم. سروش صحت رفتارهای طبقه متوسط 
شــهری که رفتارهای اگزجره و بی معنی است را 

کاریکاتوری کرده و جلو مخاطب می گذارد.

 شبیه به زندگی آدم های طبقه متوسط
مافی با بیان اینکــه ویژگی مهم فیلم »جهان با 
من برقص« شــباهت زیاد آن به زندگی آدم های 
طبقه متوسط است، عنوان می کند: این فیلم برای 
آدم های طبقه متوسط جذاب است چون نقدها و 
شوخی هایی که صحت در این فیلم دارد، آدم های 

این طبقه آن را تجربه کرده اند.
وی ادامه می دهد: ما با فیلمی مواجه هستیم که 
پیرنگ اصلی دراماتیک به معنای کالسیک ندارد، 
یعنی فیلم دارای نقطه فراز و فرود نیســت. همه 
منتظرند که مرگی رخ بدهــد، خرده قصه هایی 
که نویسندگان اثر یعنی صحت و ایمان صفایی 
نوشــته اند، جذابیــت دارد و ایــن خرده قصه ها 
بازنمایی طبقه متوسط است. سروش صحت وقتی 
با آدم های جهان پیرامون خودش مواجه می شود 
رفتارهای کلیشه ای و اداواطوارهایشان را به خوبی 

درک کرده و با دقت آن ها را بازنمایی می کند .
ایــن منتقد با تأکیــد بر اینکه با یک شــاهکار 
ســینمایی مواجه نیســتیم بلکه بــا یک فیلم 
ســینمایی خوب روبه رو هستیم، یادآور می شود: 
این کار به عنوان فیلم اول بسیار خوب است، چون 
کارگردان این اثر آدمی پخته با کارنامه قابل قبول 
هنری است. ضمن اینکه سروش صحت باالی 50 
سال سن دارد و خیلی صبوری می خواهد که پس 
از چند دهه کار هنری، نخستین فیلم سینمایی 
خودش را در این زمان بسازد.وی می گوید: صحت 
به لحاظ شخصیتی آدم شوخ طبعی است و جهان 
را جدی نمی گیــرد. فیلم »جهان با من برقص« 

بسیار شبیه کارگردانش است. در سینمای امروز 
کم داریم فیلم سازانی که شبیه خود واقعی شان 
فیلم بسازند. مثالً کارگردان فیلم در صحنه هایی 
که قرار اســت مخاطب را با اتفاقی مهیب مواجه 
کند، او را غافلگیر می کند.مافی یادآور می شــود: 
فیلم »جهان با من برقص« فیلم مهمی اســت و 
امیدوارم صحت در فیلم های بعدی اش توســط 
جریان های سینمایی مصادره نشود و همین قدر 
به لحاظ روحی و اندیشه ای بکر بماند، آنچنان که 
خودش هست، فیلم بسازد و اگر همین رویکرد را 
ادامه بدهد، در آثار بعدی اش نیز موفق خواهد شد.

 موجی از امیدآفرینی
جبار آذین، منتقد سینما 
با بیان اینکه صحت در 
نخستین فیلم سینمایی 
خود خوشفکر و متحول 
ظاهر شــده اســت، به 
می گوید:  مــا  خبرنگار 
پیشــینه بازیگری و کارگردانی او در سریال های 
تلویزیونی و نگارش فیلم نامه ای متعدد سبب شده 
که مدیوم تصویر و سینما را به خوبی بشناسد. با 
توجه به تسلط این هنرمند به نگارش فیلم نامه، 
شــناخت بازی ها و استفاده از مضامین چندپهلو 
فیلم »جهان با من برقص« توانسته به عرصه های 

تازه ای از محتوا و ساختار هنری دست یابد.
به گفته وی، صحت با استفاده درست از مضمون 
و محتوایی فراگیر و جهانی، مسئله مرگ و زندگی 
را بــا نگاهی متفاوت روایت می کند. در واقع او با 
مضمون »مرگ آگاهی« توانسته فیلمی متعادل 
بسازد که نوع نگرش ســینما به مسئله مرگ و 

زندگی را ارتقا می بخشد.
آذین توضیح می دهد: این کارگردان توانسته اثری 
را خلق کند که در قصه پردازی کمترین حفره های 
داستانی را دارد و از نظر فیلم نامه دارای چارچوب 

اســتوار و محکمی است. این هنرمند از بازیگری 
سررشــته دارد و بازی های خوبــی از بازیگرانش 
گرفته اســت. مهم تر اینکه تیپ هــای این اثر از 
تیپ های رایج آثار سینمایی جلوتر رفته اند و به 
شخصیت نزدیک شــده اند در حالی که در اکثر 
آثار سینمایی، شخصیت سازی قربانی تیپ سازی 
و ســطحی نگری می شــود، ولی در این فیلم با 
توجه به موضوع مهم فیلم و شناخت درستی که 
فیلمساز از شخصیت ها داشته، شخصیت پردازی 
فیلم باورپذیر شده است. به گفته وی، ویژگی های 
مثبت این فیلم موجب شده نظر مساعد برخی از 
منتقدان سختگیر هم جلب شود و ضمن سرگرم 
کردن مخاطب عام، حرفی برای گفتن داشــته 
باشــد. در واقع آنچه از یک اثر سینمایی مردمی 
انتظار می رود، این اســت که افزون بر ســرگرم 
گردن مخاطب، حرفی برای گفتن داشــته باشد 
وگرنه فیلم های خوش ســاخت و جذاب زیادی 
هستند که مخاطب را سرگرم می کنند ولی حرفی 
برای گفتن ندارند. در واقع فیلم صحت موجی از 

امیدآفرینی را به مخاطب القا می کند. 

 یافتن رگه های زندگی در مرگ
آذین با بیان اینکه مســئله مرگ از دیدگاه های 
مختلف مورد بحث و تحلیل قرار گرفته اســت، 
می گوید:  در این فیلم شــاهد ترس شخصیت 
اصلی از مرگ هســتیم، ولی کارگردان در ابعاد 
مختلف مرگ، رگه های زندگی را دیده و نگاهش 
به نــگاه ادیان الهــی نزدیک اســت. او مرگ و 
زندگی را در پیوندی محکم در حرکت هســتی 
نشــان داده و به همین دلیل به راحتی توانسته 
با مقوله مرگ شــوخی کند. این منتقد با اشاره 
به بازی های خــوب شــخصیت های این فیلم 
می گوید: فیلمساز مضمون فیلمش را به درستی 
می شناسد و در انتخاب بازیگران هم دقت باالیی 
داشته است، یعنی از توانایی آن ها مطلع بوده و 
جنس بازیگری آن ها را می دانسته است. از سوی 
دیگر این فیلم شخصیت پردازی خوبی هم دارد 
که همه این ها موجب می شود بازی های خوب  
و متفاوتی را از بازیگران شاهد باشیم.وی با بیان 
اینکه سروش صحت با وجود سابقه طوالنی که 
در عرصه هنر دارد، ولی برای ساخت فیلم اولش 
عجله نمی کند، یادآور می شــود: الزمه ساخت 
یک فیلم خوب، باروری توانایی و اســتعدادهای 
فیلمساز است. صحت می توانست مانند بسیاری 
از فیلم ســازان، سال های گذشته نخستین فیلم 
ســینمایی خودش را بســازد ولی صبر کرد تا 
جهان بینی اش کامل تر شــود و اثری بسازد که 

نقاط ضعف کمتری داشته باشد.

برش

طبقه  آدم های  برای  فیلم  این 
متوسط جذاب است چون نقدها 
و شوخی هایی که صحت در این 
فیلم دارد، آدم های این طبقه آن 

را تجربه کرده اند
طنز  موقعیت های  و  شوخی ها 
از  بسیاری  برخالف  فیلم  این 
کمدی های روی پرده، سخیف و 

مبتذل نیست

یک کمدی در مکتب اصفهان

مرا درباره مرگ قانع نکرد

سیما و سینما: بهروز افخمی در برنامه »نقد 
سینما« بیان کرد: فیلم »جهان با من برقص« 
نوعی شوخی سیاه دارد که در مکتب اصفهان 

ساخته شده است.
به گــزارش روابط عمومی برنامــه در ابتدای 
این برنامه بهــروز افخمی اظهار کرد: قرار بود 
در بحث سلبریتی ها و ماجراهای تحریم هایی 
که در هفته گذشــته از طرف برخی رخ داد، 
حرف بزنم و به  حساب برخی برسم، اما نظرم 
عوض شد و دلیلش این بود که چند ساعت پیش فیلم سروش صحت را دیدم 
کــه پر از دعوت به آرامش بود. در این فیلم آدم هایی را می بینیم که ترس از 
مــرگ دارند، اما در عین حال ما را می خندانند و به  تدریج فکر می کنیم این 
موقعیت خیلی هم ترســناک نیست. افخمی با اشاره به ساختار کمدی این 
فیلم گفت: به نظرم این نوع کمدی بی سابقه است و شاید به آن بتوان گفت 
کمدی مکتب اصفهان که در تئاتر هم می توان آن را پیدا کرد، اما در سینما 
به شــکل مدرنی اجرا شده است. کمدی اصفهانی با نوعی تلخی، نیشخند و 
مرگ اندیشی همراه است و شوخی های آن با دیگر نقاط ایران متفاوت است. 
من این نکته را در زمان ساخت »گاوخونی« متوجه شدم که هر چقدر جلو 
رفتم دیدم این داستان به کمدی نزدیک است. سروش صحت برخالف من 
که احتماالً نتوانستم »گاوخونی« را آن طور که باید به درستی بسازم، خیلی 
خوب ساخته است. او شوخی تیپیک اصفهانی را با نوعی تلخ اندیشی و نگاه به 
جنبه پوچ زندگی به خوبی درآورده است و مردم دائماً در حال خنده هستند.
افخمی در ادامه درباره نظرش نسبت به این فیلم تصریح کرد: از این نظر برای 
من سخت است که موضوعی سخت مثل مرگ را انتخاب کرده است، اما آن 
را تقلیل نداده است. بدون اینکه آن را تخفیف دهد و از ابهت آن کم کند، ما را 
وادار به خندیدن می کند و این نکته اش برای من عجیب است و فکر می کنم 

در ارتباط با موضوع مرگ این فیلم منحصربه فرد است. 

سیما و ســینما: آرش خوشــخو، منتقد 
ســینما در برنامه »نقد ســینما« با اشاره 
به ســاختار »جهان با من برقص« عنوان 
کرد: جمع شدن اعضای خانواده و دوستان 
چند سالی است در سینمای جهان و ایران 
دیده می شود. نمونه های زیادی هم از این 
مدل داشته ایم. بسیاری از فیلم هایی که با 
جمع شــدن آدم ها شکل می گیرد، درباره 
مرگ اســت. تفاوت فیلم فرهادی این است که دوربین او رو به پایین و 
درباره روابط و زندگی و مادیات است، اما در فیلم های اینچنینی مرگ 
و سرنوشــت اهمیت پیدا می کند. صحت هم سعی دارد نگاهی درباره 
زندگی و مرگ به ما منتقل کند.خوشــخو با طرح یک پرسش در ادامه 
یادآور شد: من نگاه صحت را درباره مرگ متوجه نشدم و این فیلم مرا 

درباره مرگ قانع نکرد. 
او می خواهد برای فیلم و درباره مرگ معنایی بتراشد که من آن را درک 
نکردم. به خصوص در پایان فیلم که انگار نوعی مانیفســت می خواهد 
ارائه کند و غیر از این خوبی این فیلم این است که مدام احساس ماورا 
را منتقل می کند. خوشخو همچنین با اشاره به بازی های بازیگران فیلم 
گفت: فیلم گرم و معلوم است بازیگران حالشان خوب است. بازی خوبی 
از پژمان جمشــیدی دیدیم و هانیه توسلی بازی متفاوتی داشت، البته 

تقریباً همه خوب بودند. 

نقد کوتاه

نقد کوتاه

نقد و بررسی فیلم »جهان با من برقص« نخستین ساخته سروش صحت در گفت وگو با منتقدان

فیلمی که جهان را جدی نمی گیرد

 روایت مقاومت ۲۲ روزه فلسطین 
در مستند »فریاد سپیده دم«

فارس: به مناســبت روز غزه، 
فلسطین  مقاومت  نماد  سالروز 
در جنــگ ۲۲روزه برابــر رژیم 
صهیونیســت و آمریکا، مستند 
»فریاد سپیده دم« امروز از شبکه 
یک روی آنتن می رود.به نقل از 

روابط عمومی شبکه یک، مستند »فریاد سپیده دم« با محوریت ظلم و 
ستم صهیونیست ها به مردم مظلوم فلسطین از دوران استعمار انگلیس 
بر این سرزمین تا امروز از جمله حمایت های اخیر دولت ترامپ از رژیم 
صهیونیســتی می پردازد.در این مستند می بینیم که امروز فلسطینی ها 
بــا محوریت نوار غزه به دلیل برخــورداری از قدرت مقاومت چگونه در 
برابر تجاوزها و جنایت های رژیم صهیونیستی می ایستند و شرایط را به 
نسبت دهه های گذشته تغییر داده اند.عوامل تولید این مستند عبارتند 
از: نویســنده: هومن نیری، مدیر تولید: مهران علیزاده، نریتور: ابوالفضل 
شــاه بهرامی و تصویریاب: حسن کوچکی. مستند »فریاد سپیده دم« به 
تهیه کنندگی هومن نیری کاری از گروه سیاسی شبکه یک سیماست که 

امروز یکشنبه ۲۹ دی ساعت 1۶:۳0 پخش می شود.

      صفحه 12

اداره کل ثبت اس��ناد و امالک سیستان و بلوچستان / اداره ثبت 
اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی  و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13آیین نام��ه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی 
    ۹۸/1۰/۰۴-13۹۸۶۰3۲۲۰۰۲۰۰۲۶۷۴ ش��ماره   رای  براب��ر 
هیئ��ت اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای حس��ن 
میرحدی   فرزند علی یاور بش��ماره شناس��نامه  3۶۶۰3۹۴1۲۲ 
ص��ادره از زابل در شش��دانگ ی��ک باب خانه به مس��احت  ۲۴۵ 
مت��ر مربع در قس��متی ازپالک  1۲۲۹ فرع��ی  از 1- اصلی  واقع 
در بخش ۲ سیس��تان ش��هر زابل خیابان ولیعصر ۴  خریداری از 
مالک رس��می آقای ش��کراهلل حس��ن پور محرز گردیده است. لذا 
ب��ه منظ��ور اطالع عموم مراتب در دو نوبت ب��ه فاصله 1۵ روز در 
روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتش��ار اولی��ن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
م الف:1۴۲۰آ-۹۸1۲۶۷۰

تاریخ انتشار نوبت اول:   13۹۸/1۰/1۴ 
تاریخ انتشار نوبت دوم:  13۹۸/1۰/۲۹
مهدی پهلوانروی

 رئیس ثبت اسناد امالک زابل

آگهی تغییرات شرکت فضا سیر مبتکران 
خاورمیانه شرکت تعاونی به شماره ثبت 

38895 و شناسه ملی 10380546147    
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1397,11,06 و برابر نامه شماره 
2,105272م��ورخ 1398,10,2اداره تع��اون ،کارو 
رفاه اجتماعی شهرس��تان مشهد تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : آقای علی رضا برزن به شماره ملی 
093967413064 به عنوان بازرس اصلی-آقای 
سیدنقی جعفرنیا به شماره ملی 83922457 به 
عن��وان بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال 

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

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )737385(

9ع
81
32
50

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آتی نگر برتر 
راستین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
64372 و شناسه ملی 14007552557

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1398,10,01 تصمیمات ذیل 
اتخ��اذ ش��د : اعض��ای هیئت مدیره ب��رای مدت 
دو س��ال به ش��رح ذیل انتخاب گردیدند : خانم 
صدیق��ه عودی به ش��ماره مل��ی 0380907100 و 
آقای هادی نجاتیان به شماره ملی 0700313907 
و آق��ای غالمحس��ین ش��یبانی ب��ه ش��ماره ملی 

 . 0702049506
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )738366(

9ع
81
32
53

 آگهی تغییرات شرکت اشکان لفاف 
توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

38742 و شناسه ملی 10380543811    
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی 
عادی بطور ف��وق العاده م��ورخ 1398,09,11 
تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : - آق��ای نادر 
زواش��کیانی به شماره ملی 0937745154 
و آق��ای هاش��م گواه��ی ب��ه ش��ماره مل��ی 
ش��جاعیان  جم��ال  س��ید  0930632869و 
حسینی شماره ملی 0940881071 به سمت 
اعضای هیئ��ت مدیره برای مدت دو س��ال 

تعیین شدند 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

/ع
98
13
25
4

آگهی تغییرات شرکت خدماتی جهان پاک 
سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

23418 و شناسه ملی 10380388729    
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1397,02,10 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 
ش��عبه ای از شرکت به نشانی اس��تان تهران - 
شهرستان ری - بخش مرکزی - شهر ری - محله 
الهیه - کوچه شمشاد سوم غربی - بلوار شهدا 
- پ��الک 0 - پاس��اژ قائم یک - طبق��ه همکف - 
واحد 10 و کد پس��تی 1845917674 با مدیریت 
آقای جواد ش��هپری با کد مل��ی 0639535313 

تاسیس گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )738376(

9ع
81
32
55

آگهی تغییرات شرکت فوالد گستر خواف شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 539 و شناسه 

ملی 14003058884    
به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1396,12,24 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : به 
استناد ماده 33 قانون تجارت سرمایه شرکت از 
مبلغ 21000000000 ری��ال به مبلغ 15000,000,000 
کاهش یافت وتعداد س��هام نیز از 210000 س��هم 
100,000 ریال��ی ب��ه 150,000 س��هم 100,000 ریالی 
کاه��ش یافت وماده 5 اساس��نامه به ش��رح ذیل 
اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 15000000000 
منقسم به 150000 هزار سهم 100000 هزار ریالی 

با نام که تماما پرداخت گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری خواف )738389(

9ع
81
32
58
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