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 صحبت های محمد طلوعی درباره نوع ادبی »ناداستان« 

هنوز تاریخ شفاهی متولد نشده است

روایتمجازی

سپاهان مقابل السد گلباران شد

پرسپولیس روی نوار نبردن
10

10

1110

تیم پزشکی استقالل چه کاره است؟ 

 »دیاباته« 
در دسترس نیست! 

مصاحبه اختصاصی قدس با سرجان یووانوویچ سرمربی تیم بسکتبال آویژه صنعت

 برای همه تیم ها 
مشکل درست  می کنیم

ادعای جنجالی باشگاه نفت

 چیدمان اسکوچیچ 
عامل باخت به پرسپولیس بود!

رونمایی از عمارت »زم« در پاریس
قدس زندگی: در روزهای اخیر بخشــی 
از اعترافــات روح اهلل زم دربــاره خانه اش 
در فرانســه حســابی در فضــای مجازی 
حاشیه ساز شده است. ماجرا از جایی آغاز 
شــد که یکی از فعاالن فضای مجازی در 
صفحه توییتری اش اعالم کرد، روح اهلل زم 
از جزئیات محافظت از منزل اعیانی اش در 

فرانسه رونمایی کرده است. پس از آن تعدادی از رسانه ها صحبت های دقیق 
مدیر »آمدنیوز« را منتشر کردند. بر اساس این گزارش ها »زم« در جلسه دوم 
محاکمه گفته است: »]از سوی دولت فرانسه[ حفاظت نامحسوس گذاشتند تا 
اینکه آدرس خانه، تلفن، کارت های بانکی و مشخصاتم در سایت های داخلی 
منتشر شــد. پس از آن آدرس را به پلیس دادم و ۲۴ ساعت بعد خانه من را 
عوض کردند و تیم حفاظت سنگینی قرار دادند و هر دو ماه یک بار با من قرار 
می گذاشتند. تعیین وضعیت حفاظت می کردند و به من گفتند بعد از مکرون 

سنگین ترین تیم حفاظت برای توست«.
اما اگر برایتان سؤال شده که خانه »زم« در کدام قسمت فرانسه قرار داشته، باقی 
مطلب را بخوانید. بر اســاس گزارشی که خبرگزاری »دانشجو« تهیه کرده، زم در 
یکی از گرانقیمت ترین عمارت های پاریس زندگی می کرده است. خانه ای اعیانی که 
در مجاورت رود »سن« و در یکی از گرانقیمت ترین مناطق فرانسه واقع شده است. 
»ســن« پرآب ترین رودخانه فرانسه اســت که از وسط پاریس عبور می کند. 
پل هایی که روی این رودخانه نصب شده اند یکی از جاذبه های تفریحی به حساب 
می آیند. دو سوی این رودخانه نیز اغلب اماکن فرهنگی و گردشگری پاریس 
قرار دارند. در مجاورت رود سن، یعنی در کرانه رودخانه، یکی از قدیمی ترین 
عمارت های پاریس با نام hotel de ville مشاهده می شود. در این مجموعه 
تاریخی کاخ واره، که منطقه چهارم اداری پاریس به حساب می آید، تعداد زیادی 
از مجموعه های دولتی قرار دارند. یکی دیگر از اماکن جذاب این منطقه، کمی 
 saint آن طرف تــر از مجموعه د-ویل قرار دارد. نام این مــکان، برج معروف
jacques اســت. اما در این منطقه خوش آب و هوا و گرانقیمت، ساختمانی 
چندطبقه هم خودنمایی می کند؛ ساختمانی که درست مابین اماکن نام برده، 
جا گرفته و یک طرف آن خیابان ســنت مارتین قرار دارد، در ورودی آن در 
خیابان ویکتوریا باز می شود. این همان خانه معروف روح اهلل زم است که بنا بر 
اعتراف خودش، یک گارد محافظتی در حد و اندازه گارد حفاظتی »مکرون« 

از آن مراقبت می کرده اند!
      صفحه 9
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امیرمحمد سلطان پور: کمتر کسی توقع داشت که تیم آویژه 
صنعت مشهد در نخستین فصل سرمربیگری سرجان یووانوویچ 
بتواند چنین نتایج درخشانی را کسب کند. اما این مرد صرب و 
بازیکنانش بسیاری را غافلگیر کرده و توانستند به مرحله پلی 
آف رقابت های سوپر لیگ بسکتبال کشور صعود کنند. در زیر 

مصاحبه اختصاصی قدس را با یووانوویچ می خوانید:

  شما قبالً هم در ایران بوده ای و اکنون شرایط جدیدی 
را تجربه می کنی. چه شد که به ایران برگشتی؟

این سومین فصلی هست که در ایران حضور پیدا می کنم. قبالً من 
یک فصل را به عنوان بازیکن در شهرکرد به میدان می رفتم و یک 
فصل دیگر به عنوان دستیار سرمربی در تیم ثامن مشهد بودم. 
اکنون اما به عنوان سرمربی به مشهد بازگشته ام. این پیشنهاد 
فرصت بسیار خوبی برای من بود و باید حتماً آن را قبول می کردم 

و تاکنون نیز از تجارب جدید خود بسیار راضی هستم.

  با تمام تجارب قبلی که در ایران داشتی، وقتی در 
صربستان متوجه شدی که تماسی از ایران هست که از 
شما دعوت شده تا سرمربیگری یک تیم در این کشور را 

به دست بگیری چه حسی به شما دست داد؟
احساس فوق العاده ای به من دســت داد چون می دانستم به 
کشوری بر می گردم که حال و هوای خوبی برایم داشت. تمام 
مدتی که پیش از این در ایران بودم زندگی بسیار زیبایی داشتم 
و افرادی که پیرامونم بودند همگی با من رفتار مناسبی داشتند؛ 
و وقتی پیشنهاد جدید را گرفتم الزم نبود یک ثانیه بیشتر فکر 

کرده تا آن را قبول کنم.

  با چه چالش های ذهنی بــرای قبول این کار طرف 
بودی؟

من می دانستم که با وجود همه شرایط خوبی که خواهم داشت 
اما یک چالش بزرگ نیز برای زندگی حرفه ای من خواهم بود. 

من قبالً در کشورهای دیگر سرمربیگری بسکتبال کرده بودم اما 
در ایران و در حالی که تنها سرمربی خارجی سوپر لیگ هستم 
مسلماً شرایط خاص خودش را دارد و توقعاتم از خودم نیز برای 

کسب نتیجه مناسب بسیار باالست.

 تفاوت بین بازیکن بسکتبال بودن و سرمربی بودن 
در ایران چیست؟

تفاوت های بسیار زیادی وجود دارد. زمانی که اینجا بازی می کردم 
تنها فکر و تمرکزم بر این بود که چگونه شرایط آمادگی فیزیکی 
خودم را حفظ کنم و عملکرد خوبی در زمین به نمایش بگذارم؛ 
اما اکنون به عنوان سرمربی چیزهای بسیار زیاد دیگری هست 
که باید همیشه به آن ها توجه داشته باشم. تمام بازیکنان، تمام 

حریفان، شکل بازی تیم و بســیاری دیگر مجموعه بزرگی را 
می سازند که باید حواسم به عنوان سرمربی به همه آن ها باشد.

 بسیاری معتقد بودند آویژه صنعت حتی با ماندن در 
لیگ هم نتیجه رضایت بخشی را کسب کرده است. اما 
شما و بازیکنان پایتان را از آن فراتر گذاشته و به پلی آف 

هم صعود کردید.
من می دانستم که شرایط این فصل مسلماً با فصل گذشته تفاوت 
کرده اســت. فصل پیش تنها 9 تیم در لیگ بودند و بازیکنان 
خارجی زیادی هم حضور نداشــتند. اما این فصل شــرایط با 
تیم های بیشتر بسیار سخت تر شده، به خصوص باید اذعان کرد 
که 10 باشگاه از این لیگ همگی مدعی حضور در مرحله پلی آف 

بودند. زمانی که کارم را شــروع کردم آنچنان به نتیجه نهایی 
فکر نمی کردم و تمام تمرکزم را روی سازماندهی تیم و انجام 
تمرینات گذاشتیم. و خوشبختانه با گروه خوبی که از بازیکنان 
داریم نتایج خوبی گرفتیم و نشان دادیم که می توانیم برای همه 
تیم ها مشکالت زیادی به وجود آورده و سهمیه پلی آف را بدست 

بیاوریم. با این تیم حاال به رفتن به روی  سکو فکر می کنم.

 شما قبالً در شهرکرد و مشهد حضور داشتی و دوباره 
به آن بازگشته ای؛ نظرت در مورد این شهر چیست؟

مشهد شهر واقعاً بزرگی است. شهر من در صربستان یعنی بلگراد 
نیز شهر بزرگی محسوب می شود اما مشهد دو برابر آن است. اما 
برای من که تجربه حضور در پایتخت صربستان را داشتم تطبیق 
دادنم با این شهر و زندگی در آن کار آنچنان سختی نبود. درست 
است که من در هتل زندگی می کنم اما محله های دور و اطراف و 
مراکز خرید و چیزهای دیگری که برای زندگی الزم است کاماًل 
در دسترسم است. به راحتی می توانم بگویم که نسبت به مشهد 

حس خوبی دارم و انگار در خانه خودم هستم.

 رابطه ات با مدیر باشگاه چگونه است؟ با توجه به نتایج 
خوبی که کسب کرده ای احتماالًمذاکرات برای تمدید 

قرارداد آغاز نشده؟
می توان گفت اصلی ترین خصوصیت رابطه من به عنوان سرمربی 
با مدیریت باشگاه به خصوص آقای مستشاری صادقانه بودن آن 
است. خوشبختانه تاکنون به هیچ سوء تفاهمی با یکدیگر برخورد 
نکرده ایم و البته اینکه همیشه دو طرف واقع بینانه به قضایا نگاه 
کرده ایم نیز در این زمینه بی تأثیر نبوده است. در مورد تمدید 
قرارداد نیز باید بگویم که من در حال حاضربه آن فکر نمی کنم. 
چون هنوز از مدت قرارداد فعلی من باقــی مانده و تالش دارم 
تمرکزم را بر روی شرایط حاضر و تمام کردن فصل به بهترین 
شکل ممکن بگذارم. وقتی که فصل به پایان رسید زمان مناسبی 

است تا در مورد تمدید قرارداد صحبت کنیم.

مصاحبه اختصاصی قدس با سرجان یووانوویچ سرمربی تیم بسکتبال آویژه صنعت

برایهمهتیمهامشکلدرستمیکنیم

ادعای جنجالی باشگاه نفت
چیدمان اسکوچیچ عامل باخت به پرسپولیس بود!

ورزش: حسن نصراصفهانی رئیس هیئت مدیره باشگاه صنعت نفت  با اشاره به باخت مقابل 
پرسپولیس و ترکیب اسکوچیچ در این مسابقه ادعا کرد: در بازی با پرسپولیس به قول تمام 
بازیکنان نحوه چیدمان بازیکنان سبب شد تیم ما سردرگم باشد و در نهایت بازنده باشیم. حاضر 
بودیم به این مربی مرخصی 10 روزه بدهیم و با هزینه ما در اروپا درمان شود ولی او به یکباره بلند 

شد و جلسه را با عصبانیت ترک کرد.

کریمی:  به خاطر پول در جام باشگاه ها کشتی گرفتم
ورزش: دارنده یک مدال نقره و دو برنز جهان درباره اتفاقات عجیب رقابت های جام باشگاه های 
جهان که منجر به مصدومیت شدید او شد گفت: به خاطر بحث های مالی در این مسابقات شرکت 
کردم در غیر این صورت اصالً دوست نداشتم در چنین شرایطی که نیاز به استراحت داشتم بیایم و 
در این مسابقات کشتی بگیرم ولی همان طور که گفتم مجبور بودم. علیرضا کریمی در واکنش به 
اظهار نظر مسئوالن تیم بازار بزرگ ایران که مدعی شدند، او با وجود مصدومیت با خواست خود 
در مبارزه نهایی جام باشگاه های جهان آن هم در شرایطی که قهرمانی این تیم مسجل شده بود، 

به میدان رفته است گفت: نه اصالً این طور نبود. من  به زور راه می رفتم.

پورحسن: دیگر به تیم پیام مهلت نمی دهیم
ورزش: منوچهر پورحسن، سرپرست سازمان لیگ والیبال در پاسخ به این سؤال که حذف پیام 
مشهد از جدول مسابقات قطعی است یا خیر؟ گفت: بله، تیم پیام به دلیل عدم پرداخت بدهی از 
جدول مسابقات کنار گذاشته شده است و بازی کاله و پیام برگزار نخواهد شد. سرپرست سازمان 
لیگ والیبال در پاسخ به این سؤال که بارها این اتفاق رخ داده است که بر خالف اعالم سازمان لیگ 
اما بار دیگر مهلتی دوباره به تیم ها داده شده است آیا این امکان وجود دارد یا خیر؟ گفت: از نظر 
سازمان لیگ مهلتی داده نخواهد شد االن هم فقط بحث بدهی به فدراسیون مطرح نیست، تیم 

پیام به بازیکنان و مربیان خود نیز بدهکار است و نمی تواند به تعهداتش عمل کند.

طالی ناصرپور درکشتی فرنگی قهرمانی آسیا
ورزش: پویا ناصرپور فرنگی کار وزن ۵۵ کیلوگرم کشــورمان در فینال این وزن با 
نتیجه ۸ بر صفر از سد جسوربک اورتیبکوف از ازبکستان گذشت و به مدال طالی 
مسابقات قهرمانی آسیا هند دست یافت. همچنین میثم دلخانی فرنگی کار  وزن ۶۳ 
کیلوگرم در دیدار رده بندی به مصاف فیتداخمتوف از قزاقستان رفت و با نتیجه ۲ بر 
صفر به پیروزی رسید و مدال برنز را از آن خود کرد. پژمان پشتام در دیدار فینال وزن 
۷۷ کیلوگرم به مصاف تمرالن شادوکایف  از قزاقستان و با نتیجه 10 بر یک شکست 

خورد و به مدال نقره بسنده کرد.

جواد رستم زاده: هفته دوم لیــگ قهرمانان آسیا با ناکامی 
مطلق ایرانی ها تمام شد. پس از آنکه استقالل و شهرخودرو 
مقابل حریفان خود باختند دیروز هم ســپاهان مقابل السد 
گلباران شد و پرسپولیس نتوانست بازی ساده مقابل الشارجه را 
با پیروزی پشت سر بگذارد. دیروز مردان یحیی مقابل الشارجه 
امارات ۲ بر ۲ مساوی شدند تا اوضاعشان در جدول با یک امتیاز 

سامانی نداشته باشد.

 دبل علیپور
نیمه نخست از آن علیپور بود. هم خیلی زود پرسپولیس را به 
گل رساند و هم خیلی زود گل الشارجه را پاسخ داد. دقیقه 10 
و ۲۷ دقایقی بود که این مهاجم میهمان را پیش انداحت. روی 
گل دوم فقط دو دقیقه کافی بود تا علیپور یک تنه گل تساوی 
را پاســخ  دهد و تیمش را پیش انداخت. اما دفاع پر اشــتباه 
پرسپولیس اجازه نداد که این تیم برنده به رختکن برود. روی 
هر دو گل الشارجه دفاع های چپ و راست سرخ ها جا ماندند. به 
خصوص روی گل مندز که دقیقه ۲۶ به ثمر رسید اشتباه بچه 
گانه شجاع سبب شد که این بازیکن با بیرانوند تک به تک شود. 
در مجموع در 4۵ دقیقه نخست پرسپولیس مالک توپ و میدان 
بود اما بازیکنان میزبان زیرکانه هر وقت صاحب توپ شدند دفاع 
سرخ ها را به هم ریختند که این نشان از آنالیز خوب آن ها نسبت 
به ضعیف بودن شــیری و انصاری در حرکات دفاعی داشت.
عالوه بر این باید به ناهماهنگی عجیب مردان دفاعی این تیم 

در آفسایدگیری هم اشاره کنیم که در یک دو نوبت باعث شدند 
بیرانوند با مهاجمان زهردار حریف تک به تک باقی بماند. شاید 
همین هم بود که در ابتدای نیمه دوم یحیی جای سیدجالل را 

به کنعانی زادگان داد تا مشکالت دفاعی حل شود.

 قفل شدن بازی
دفاع پرسپولیس محکم تر شد اما حریف هم رو به  بازی بسته 
در زمین خود آورد و روی ضد حمالت همچون نیمه نخست 
حساب کرد. مالکیت توپ دست سرخ ها بود اما تمام روزنه ها 
برای نفوذ بسته بود به خصوص وقتی که امیری و ترابی در روز 
خوب خود نبودند. دقیقه ۷0 سرانجام تعویض هایی که همه 
منتظرش بودند انجام شد و استوکس به جای اوساگونا به زمین 
آمد  و بشار رسن هم جای  امیری را گرفت  تا شاید زهر خط حمله 
تیم یحیی افزایش یابد. با این حال هرچه به انتهای بازی نزدیک 
می شــدیم دفاع میزبان الیه های بیشتری پیدا می کرد و کار 
سرخ ها سخت تر می شد. در انتهای بازی پرسپولیس رو به بازی 
احساسی آورد که نتیجه ای در برنداشت تا بازی ۲ بر۲ تمام شود.

 ژاوی، ژنرال را برد
اما سپاهان در روزی سخت چاره ای جز شکست ۳بر صفر مقابل 
مردان ژاوی نداشت. دبل هیدوس و تک گل عفیف اکرم برای 
تسلیم شــدن ژنرال و مردانش کافی بود تا برد پرگل روز اول 
سپاهان کمرنگ شود. سپاهان با این باخت سه امتیازی باقی ماند.

حمیدرضاعرب: طبق زمانبندی قبلی قرار بود شیخ دیاباته 
پس از بازی با االهلی در ایران حضور یابد و به تمرین با استقالل 
بپردازد. دیاباته رفته بود تا تجدید قــوا کند و پس از دیدار با 
خانواده اش با حالت روحی مناســب تری درتمرینات حاضر 
شود اما حاال صحبت از تداوم غیبت او در تمرینات استقالل 
است. اسماعیل خلیل زاده، سرپرست موقت باشگاه استقالل 
در تازه ترین نطق خود مدعی شده این بازیکن تا 10 روز دیگر 
به ایران باز می گردد که این به معنــای خلف وعده بازیکن 

فرانسوی استقالل است. 
گفته می شود دیاباته قصد دارد مراحل درمان خود را زیر نظر 
پزشکان فرانســوی دنبال کند. حتی صحبت از حضور او در 
کلینیک یکی از باشگاه های فرانسوی است که البته باشگاه 
استقالل هیچ یک از خبرها را تأیید نکرده اما وقتی بازیکنی 
با آن وضعیت مصدومیت ایران را به مقصد کشــورش ترک 
می کند این بدان معناست که نمی  خواهد مراحل درمان را در 

ایران طی کند! در این شرایط تیم پزشکی استقالل 
نیز سکوت اختیار کرده و صحبتی درباره رفتار 

دیاباته ندارد.

 بی اطالعی پزشکان آبی
 طبق قوانین بازیکنــان باید زیر 

نظر پزشکان باشگاه های خود 
به مداوا بپردازند تا پزشکان 
باشــگاه دقیقاً درجریان 
وضعیــت ســالمت آن 
بازیکن قــرار بگیرند اما 
کاری که دیاباته کرده 

موجب بی اطالعی 
کامل پزشکان 
و مربیان باشگاه 

از  اســتقالل 
جسمانی  وضعیت 

این بازیکن خواهد شد 
ودیاباته اگر مصدومیت جدی تری 

داشته باشــد باشــگاه استقالل و 
عواملش هرگز درجریــان آن قرار 

نخواهند گرفت. البته این بدبینانه ترین حالت ممکن است 
اما درخوشبینانه ترین شکل ممکن نیز شخصیت حرفه ای 
پزشکان باشگاه استقالل به واسطه این رفتار زیر سؤال خواهد 
رفت و این بدان معناســت که بازیکن فرانسوی اعتمادی به 

متخصصان این حوزه در باشگاه استقالل ندارد.

 معماهای بزرگ
غیبت دیاباته عالوه بر مواردی که بیان شــد اســتقالل را 
دربازی های آتی با معماهای بزرگ تری در خط حمله مواجه 
خواهد کرد. هرچند که ارسالن مطهری این روزها نقش خود 
را به به عنوان مهاجم در ترکیب استقالل به خوبی ایفا کرده و 
تردیدی نیست که اگر آبی ها همه نیروهای خود را دراختیار 
داشــته باشــند، نتایج بزرگ تری رقم خواهد خورد وحتی 

اشتباه های داوری نیز نمی تواند مانع امتیازگیری شود. 
مسلماً اگر شــیخ در پیکان خط حمله استقالل قرار داشت 
حداقل یکی از آن فرصت های طالیی که ســایر مهاجمان 
این تیم از جمله دشتی و... از دست دادند را به تور دروازه 
االهلی می چسباند تا شادی گل معروفش»پنجه ببر« 
به جای شادی گل گومیس فرانســوی در الهالل به 
عنوان سوژه نخست رسانه ها مورد توجه قرار 

می گرفت. 
دیاباته با شرایطی که پیش آمده حتماً 
بازی با ذوب آهن و پس از آن گل گهر 
را از کف می دهد  و حضورش مقابل 
الوحده امارات نیز در هاله ای از ابهام 
قرار دارد. در این صورت با احتساب 
سه بازی اخیر، شیخ پنج بازی در 
نیم فصل دوم از دســت داده 

است . 
شــیخ در 
فصل  نیم 
نخست 

هفــت هــم 
دو بــازی بازی شامل 

بازی لیگ از هفته حذفــی و پنج 
چهارم تا هشتم از دست داده بود.

سپاهان مقابل السد گلباران شد

پرسپولیس روی نوار نبردن
تیم پزشکی استقالل چه کاره است؟

»دیاباته« در دسترس نیست!
ضد  حمله

بازگشت قائدی مقابل ذوب آهن 
ورزش: مهدی قائدی به خاطر مصدومیت، بازی با االهلی عربســتان را از روی 
سکو های ورزشگاه جابر االحمد کویت تماشا کرد و در واقع مربیان استقالل روی او 
ریسک نکردند. شنیده می شود اگر مشکلی جدی در میان نباشد، قائدی در بازی 
یکشنبه آینده مقابل ذوب آهن اصفهان، استقالل را همراهی می کند و مشکلی از 

نظر مصدومیت ندارد.

اسماعیلی فر به استقالل می رسد
ورزش: دانیال اسماعیلی فر چند روز پیش از ناحیه زانو آسیب دید و این موضوع 
ابهاماتی را درباره رسیدن این بازیکن به بازی روز یکشنبه برابر استقالل ایجاد کرد 

با این حال نام وی در فهرست تیمش برای بازی با استقالل قرار خواهد گرفت.

دین محمدی در نساجی 
ورزش: پس از نتایج ضعیف تیم فوتبال نساجی در چند هفته گذشته لیگ برتر، با 
تصمیم مسئوالن این باشگاه و موافقت محمدرضا مهاجری، سیروس دین محمدی 

به عنوان مربی جدید به کادر فنی سرخپوشان قائمشهری اضافه شد.

مرادمند: چوب بی تجربگی مان را خوردیم
ورزش: مدافع تیم شهرخودرو گفت: متأسفانه با اینکه از نظر امکانات شرایط خوبی 
داشتیم، اما چوب بی تجربگی مان را خوردیم. حسین مرادمند در خصوص عملکرد 
شهرخودرو در برابر پاختاکوراظهار کرد: امیدوارم در ادامه راه بتوانیم نتایج بهتری 
کسب کنیم، اما به هواداران قول می دهیم که در لیگ برتر دوباره به سهمیه آسیا 

دست یابیم.

واکنش میلیچ به شایعات 
ورزش: شایعاتی مطرح شد که چون میلیچ مطالباتش را دریافت نکرده 
حاضر به بازی کردن مقابل االهلی عربستان نشده است. میلیچ در واکنش 
به این موضوع گفت: من بیمار شــده ام و به همین دلیل نتوانستم مقابل 

االهلی بازی کنم. اکنون هم بیشتر از این نمی توانم صحبت کنم.

مدیر استقالل متواری شد!
ورزش: با حکم ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانان فــردی به نام مهدی 
شریفی نیک نفس به عنوان یکی از اعضای جدید هیئت مدیره این باشگاه 
تهرانی معرفی شد، اما این عضو جدید باشگاه استقالل گویا یکی از متهمان 
فراری فساد کالن اقتصادی است و او با همکاری عده ای توانسته از کشور 
فرار کند و به امارات برود. وی در پرونده ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورویی 
پتروشــیمی و کاتالیست های تقلبی نقش داشــته و به همین دلیل هم 

اکنون از کشور متواری شده است.

منهای فوتبال

 پیشنهاد  ایران 
برای میزبانی تکواندوقهرمانی آسیا 

ورزش: فریبرز عســکری ســرمربی تیم ملی تکواندو در خصوص 
تعویق مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا اظهارکرد: متأسفانه تعویق 
مسابقات به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری کرونا همه ما را غافلگیر 

کرد، اما هنوز تمرینات تیم ملی را تعطیل نکردیم. 
وی در خصوص درخواســت میزبانی ایران برای برگزاری مسابقات 
تکواندو قهرمانی آسیا عنوان کرد: پس از تعویق مسابقات قهرمانی 
آسیا در لبنان، دو کشــور اردن و ایران پیشنهاد میزبانی دادند و در 
حال حاضر این دو پیشنهاد روی ســایت اتحادیه تکواندو آسیا در 
حال رأی گیری است. فدراسیون تکواندو ایران درخواست میزبانی 
این مسابقات را در بازه زمانی ۲0 تا ۳0 اسفندماه به اتحادیه تکواندو 
آسیا داده است و به خاطر نزدیکی این تاریخ نیز تمرینات تیم ملی 

را تعطیل نکردیم.

وزنه برداری جوانان آسیا
 نایب قهرمانی افشین طاهری

با یک طال و دو نقره
ورزش: در ادامــه رقابت های وزنه برداری قهرمانی جوانان آســیا 
در ازبکستان مسابقه دســته 9۶ کیلوگرم با حضور افشین طاهری 
نماینده کشورمان و ورزشکارانی از کره جنوبی، عربستان، قزاقستان 
و سوریه برگزار شــد. طاهری در حرکت یک ضرب با رکورد 1۶0 
کیلوگرم به مقام نخست رســید و صاحب مدال طال شد. وی در دو 
ضرب نیز با 1۸۶ کیلوگرم صاحب مدال نقره شــد و در مجموع با 
رکورد ۳4۶ کیلوگرم به مقام نایب قهرمانی رسید و یک نقره دیگر 

به ارمغان آورد.

سرپرست معاونت قهرمانی وزارت ورزش:
 بیشترین اعتبار المپیکی 

به کشتی داده شد
ورزش: مهدی علی نژاد سرپرست معاونت قهرمانی وزارت ورزش 
و جوانان با حضور در اردوی تیم ملی کشتی آزاد گفت: کشتی امید 
کاروان ایران برای المپیک آینده اســت و بیشترین اعتبار از سوی 
وزارت ورزش به کشــتی بوده است. وی خاطرنشــان کرد: پاداش 
کشتی گیرانی که ســهمیه المپیک را کسب کرده اند به آن ها داده 
شده و مابقی نفراتی که سهمیه توکیو را کسب کنند مانند سایرین 

به آن ها پرداخت می گردد.
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      صفحه 10

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
بدینوس��یله به شرکت سیما سنگ شرق به نشانی خ آفریقا کوچه قبادیان شرقی )خیابان( پالک 

99 واحد 19
ابالغ می شود که بانک کشاورزی جهت وصول طلب خود به مبلغ 49/098/838/621 ریال اصل 
و خس��ارت تا تاریخ 98/9/26 و از تاریخ مذکور تا روز وصول طبق مقررات به موجب س��ند رهنی 
ش��ماره 13803- 89/6/9 تنظیمی دفترخانه شماره 820 تهران علیه شما اجرائیه صادر نموده و 
پرونده اجرائی بکالس��ه 9802357 در این اداره تشکیل ش��ده و طبق گزارش مورخ 98/11/14 
مأمور مربوطه آدرس ش��ما بش��رح متن سند فوق شناخته نشده و آدرس فعلی شما نیز برای این 
اجرا مشخص نمی باشد لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه یک مرتبه در یکی از جرائد 
کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ 
محس��وب می گردد نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدامی ننمایید مورد وثیقه مندرج در سند /ا 
رهن��ی فوق با تقاضای بس��تانکار پ��س از ارزیابی از طریق مزایده فروخت��ه و از حاصل فروش آن 
طلب بس��تانکار و حقوق دولتی استیفاء خواهد ش��د. آ-9814885 م.الف 20630 شناسه آگهی: 

772765
رئیس اداره سوم اجرای اسناد رسمی

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده 9804139
بدینوس��یله ب��ه وراث مرحوم اکبر خاکی فرزن��د ایوب که عبارتند از: 1- زهرا زینلی 2- س��مانه 
خاکی 3- فاطمه خاکی 4- فاطمه ناسوتی همگی بنشانی: تهران بزرگراه رسالت چهارراه دردشت 
پشت فروشگاه ارتش 8 متری ولیعصر پ 7 ابالغ می گردد: خانم زهرا زینلی باستناد سند ازدواج 
8320- 1371/10/18 دفتر ازدواج 429 تهران جهت وصول مهریه خود به تعداد 124 عدد سکه 
طالی تمام بهار آزادی علیه مورث شما مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده اجرائی به کالسه 
9804139 در این اداره تشکیل شده و در جریان است. لذا با توجه به اینکه طبق گزارش مأمور 
پست مورخ 98/10/10 و 98/10/12 بعلت عدم شناسایی شما در آدرس متن سند مراتب از طریق 
درج در روزنامه به شما ابالغ میگردد مقتضی است حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ انتشار این آگهی 
نسبت به پرداخت بدهی مورث خود اقدام نمائید در غیر اینصورت عملیات اجرائی علیه شما ادامه 

خواهد یافت. آ-9814886 م.الف 20638  شناسه آگهی: 773794
سرپرست اداره پنجم اجرای اسناد رسمی- مریم اعزازی

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه محمد مزینانی وکیل مالکین مصطفی فرمانی و نعمت اله دیوس��االر برابر وکالتنامه 
شماره 135270- 98/2/24 دفتر 264 تهران بمساحت 105 مترمربع مشاع از 1236/10 مترمربع 
مش��اع از ششدانگ هر یک از سه قطعه زمین مجموعاً بمساحت 361050 مترمربع 4418 اصلی 
واقع بخش 7 تهران که س��ند مالکیت آن ذیل ثبت 35492 صفحه 217 دفتر 274 به ش��ماره 
چاپی 302133 بنام بانو صغری رس��تم بیک ثبت و صادر و تس��لیم شده است سپس برابر سند 
قطعی ش��ماره 7217 مورخه 45/10/14 دفتر 152 تهران مصطفی فرمانی و نعمت اله دیوس��االر 
منتقل ش��ده اس��ت که وکیل نامبرده با ارائه دو برگ استش��هادیه که بامضاء شهود رسیده است 
و ذیل آن طی ش��ماره 25008- 98/10/30 توس��ط دفترخانه 359 تهران گواهی امضاء گردید 
مدعی اس��ت که اصل س��ند مالکیت به علت نامعلوم مفقود شده اس��ت و تقاضای صدور المثنی 

سند مالکیت ملک مذکور را نموده لذا مراتب باستناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می ش��ود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نس��بت و یا در اختیار داشتن سند مالکیت 
نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از انتشار این آگهی به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت اقدام نماید بدیهی است در این صورت پس از تنظیم صورت مجلس 
اصل س��ند مالکیت به ارائه کننده مسترد خواهد شد و صدور المثنی سند مالکیت منوط به ارائه 
دادنامه از مراجع ذیصالح قضایی خواهد بود و پس از انقضاء مدت مذکور و عدم هرگونه اعتراض 
این منطقه نسبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد نمود. آ-9814887 م.الف 20641 

شناسه آگهی: 773798
رئیس ثبت اسناد و امالک خاوران- غضنفری

آگهی عدم تسلیم اسناد مالکیت مورث
س��ند مالکیت شش��دانگ یک باب مغازه واقع در طبقه زیرزمین اول به مساحت 21/45 مترمربع 
قطعه هشتم تفکیکی به پالک 49 فرعی از 1374 الی 1380 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
اصل��ی مذکور واقع در بخش 2 تهران بانضمام پارکینگ به مس��احت 11/52 مترمربع قطعه 98 
تفکیک��ی واقع در طبقه زیرزمین دوم و انباری به مس��احت 14/56 مترمربع قطعه دوم تفکیکی 
واقع در طبقه زیرزمین دوم با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک 
آپارتمانه��ا و آیین نامه اجرایی آن ذیل ثبت 238902 صفحه 314 دفتر 1587 به ش��ماره چاپی 
749298 به نام آقای احمد هژبر ثبت و صادر و تس��لیم ش��ده است سپس طی سند 115521- 
81/6/13 دفتر 223 تهران به محمود مقصودی )چهار دانگ( و لیال ش��اهرخی )دو دانگ( واگذار 
ش��ده است. سپس برابر گواهی حصر وراثت ش��ماره 188 مورخ 1383/02/22 شعبه 89 دادگاه 
عمومی حقوقی تهران مرحوم محمود مقصودی فوت وراث حین الفوت عبارتند از لیال ش��اهرخی 
)همسر( فاطمه مقصودی و فائزه مقصودی )دختران متوفی( فرنگیس روانی )مادر متوفی( و سپس 
فرنگیس روانی برابر گواهی حصر وراثت شماره 187 مورخ 1383/02/22 شعبه 89 دادگاه عمومی 
حقوقی تهران فوق وراث حین الفوت عبارتند مس��عود- مقصود- پروین )شهرت همگی مقصودی 
فرزندان متوفیه( هس��تند نظر به اینکه آقای مس��عود مقصودی با ارائ��ه گواهی نامه حصر وراثت 
شماره های 187 و 188 مورخ 83/02/22 شعبه 89 دادگاه تهران و سایر مدارک الزم درخواست 
صدور سند مالکیت سهم االرث خود از پالک ثبتی 49 فرعی از 1374 الی 1380 واقع در بخش 
2 تهران را نموده و اعالم داشته است که اصل سند مالکیت مورث نزد خانم لیال شاهرخی می باشد 
که از ارائه آن خودداری می نماید لذا حسب دستور تبصره سه از ماده 120 آئین نامه قانون ثبت این 
اداره طی اخطاریه حس��ن نیت ش��ماره 25024707 مورخ 1398/07/09 به آدرس تهران: اتوبان 
صدر منظریه جنوبی کوچه ناصری پالک 7 واحد 1 و 4 اخطار نموده است که اصل اسناد مالکیت 
مرق��وم را جه��ت اقدام الزم قانونی به این اداره ارائه نماید لهذا با انقضاء مهلت مقرر قانونی مراتب 
فقط یک بار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار )همین روزنامه( منتشر میشود تا چنانچه شخص 
یا اشخاصی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشند دارنده حداکثر ظرف مهلت 10 روز پس 
از انتشار این آگهی سند مالکیت را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند در صورت انقضای 
مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض س��ند مالکیت سهم االرث متقاضی باال صادر و به وی تسلیم و 
متعاقباً نیز سایر اقدامات الزم مطابق ماده قانونی فوق الذکر انجام خواهد شد. آ-9814888 م.الف 

20642 شناسه آگهی: 773610
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نارمک- شهمیرزادی

آگهی ابالغ اجراییه پرونده کالسه 9804920
بدینوس��یله به آقای دانیال ترنیان، نام پدر: نور محمد، شماره شناسنامه: 22118، شماره ملی: 
0077601564، نش��انی: تهران میدان ابوذر خیابان س��جاد س��مالی کوچ��ه البرزی پالک 13 
کدپستی 1363614561 ابالغ میشود خانم سارا غالمی جهت وصول تعداد 100 )یکصد( قطعه 
سکه طالی تمام بهار آزادی به انضمام حقوق دولتی به موجب سند ازدواج شماره 5166 مورخ 
1391/11/10 دفترخانه ازدواج 270 تهران علیه شما مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده 
اجرائی کالس��ه 9804920 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مأمور مربوطه آدرس شما 
مورد شناس��ایی واقع نگردیده و بستانکار هم نتوانسته شما را معرفی نماید و آدرس فعلی شما 
نیز برای این اداره مشخص نمیباشد. لذا به تقاضای وکیل بستانکار وارده به شماره 15034350 
مورخ 1398/11/05 طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی فقط یک مرتبه در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی میشود و چنانچه ظرف مدت 20 روز از تاریخ این آگهی 
روز ابالغ محس��وب میشود نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان 

خواهد یافت. آ-9814889 م.الف 20643 شناسه آگهی: 774786

آگهی ابالغ اجرائیه وفق ماده 19 آئین نامه اجرا
بدینوس��یله به فاطمه صفری )وارث ابوالفضل حقیقی آش��تیانی( به نش��انی: تهران خ ش��هید 
افراس��یابی کوچه ش��هید طحانی مزرعه نو پالک 24 ابالغ می گردد: خانم محبوبه اس��کندر به 
اس��تناد سند ازدواج ش��ماره 2599- 81/04/24 دفتر ازدواج شماره 214 و طالق 158 تهران 
جهت وصول 220 عدد س��که طالی یک بهار آزادی علیه مورث شما مبادرت به صدور اجرائیه 
نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه 9805134 در این اداره تش��کیل شده و در جریان است. لذا 
با توجه به اینکه ابالغ اجرائیه به ش��ما در آدرس متن س��ند میس��ر نشده، مراتب از طریق درج 
در روزنامه به ش��ما ابالغ میگردد مقتضی است حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی 
نسبت به پرداخت بدهی مورث خود اقدام نمائید در غیر این صورت عملیات اجرائی علیه شما 

ادامه خواهد یافت. آ-9814891 م.الف 20644 شناسه آگهی: 773617
رئیس اداره پنجم اجرای اسناد رسمی- اعزازی

آگهی اخطار ماده 101 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
محمدرضا مهدوی نیا مدیون پرونده اجرایی 9802411 به نشانی روبروی هتل الله پ 256 ابالغ 
میگردد: حس��ب درخواست بستانکار پرونده مذکور و طبق نظریه شماره 98/10/11 کارشناس 
رس��می دادگستری حق المتیاز تلفن همراه ش��ماره 09121581180 متعلق به شما به مبلغ 
110/000/000 ری��ال ارزیابی گردیده، لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی معترض میباش��د می توانید 
اعتراض خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتش��ار این آگهی ضمیمه فیش بانکی دس��تمزد 
کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 2/000/000 ریال واریز به حساب سیبا 0103134800001 نزد 
بانک ملی به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سپس رسید آن را به دفتر این اداره واقع 
در نبش چهارراه جهان کودک ساختمان اداره اجرا پالک 34 طبقه چهارم تسلیم نمائید. ضمناً 
به اعتراضی که خارج از موعد و فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر 

داده نخواهد شد. آ-9814893 م.الف 20645 شناسه آگهی: 773620
رئیس اداره چهارم اجرای اسناد رسمی- شبیبی

آگهی ابالغ اجرائیه
بدینوس��یله به آقای مجید هاش��میان فرزند سیدهاشم به شناس��نامه 825 به نشانی: تهران- خیابان 
حش��مت الدوله- خیابان عارف- کوچه فرشته- پالک 16 ابالغ می شود خانم ژیال اشکان جهت وصول 
1000 عدد س��که یک پهلوی طال به انضمام حقوق دولتی به موجب س��ند ازدواج شماره 52/6/21- 
1653 دفتر ازدواج ش��ماره 158 تهران علیه شما مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده اجرائی به 
کالسه 9803240 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 98/7/28 مأمور مربوطه آدرس شما 
مورد شناسائی واقع نگردیده است و بستانکار هم نتوانسته شما را معرفی نماید و آدرس فعلی شما نیز 
برای این اداره مش��خص نمی باش��د لذا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد 
رسمی مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه 
ظرف 20 روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

ننماید عملیات اجرائی ادامه خواهد یافت. آ-9814895 م.الف 20646 شناسه آگهی: 773622

پیش نویس آگهی فقدان سند مالکیت
خانم جمیله ختائی کاشانی اصالتاً با تسلیم استشهادیه گواهی شده شماره 27604 مورخ 1 / 11 / 98

 دفتر اس��ناد رسمی شماره 15 تهران طی درخواس��ت مورخ 98/11/02 با اعالم اینکه سند مالکیت 
شش��دانگ یک دس��تگاه آپارتمان واقع در غرب طبقه 4 بمس��احت 108/52 مترمربع پالک 10645 
فرع��ی از 3526- اصل��ی مفروز و مجزی ش��ده از پالک 7701 فرعی از اصل��ی مذکور واقع در بخش 
3 ته��ران ذی��ل ثب��ت 48143 صفحه 81 دفت��ر جلد 369 امالک طی ش��ماره چاپ��ی 3/052211 
بنام آقای حمید نواب صفوی آزاد ثبت و صادر و تس��لیم گردیده اس��ت و س��پس طبق س��ند قطعی

 192987-78/12/18 دفتر 68 تهران به خانم جمیله ختائی کاشانی منتقل گردیده است که، بعلت 
جابجائی مفقود گردیده، تقاضای صدور المثنی س��ند مالکیت پالک مذکور را نموده اس��ت در اجرای 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت )اصالحی 80/11/08( مراتب در یک نوبت آگهی می ش��ود تا چنانچه 
ش��خص یا اش��خاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود باشند 
ظرف مدت 10 روز پس از انتش��ار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا س��ند 
معامله به این اداره تس��لیم و رس��ید دریافت نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مهلت مقرر و عدم 
وصول اعتراض و یا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله ارائه نگردد طبق مقررات 
المثنی سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد. آ-9814897 م.الف 20648 شناسه آگهی: 773691

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ولی عصر)عج( تهران- زاهدی منش
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران- مجید زاهدی منش، از طرف افشین رسولی

آگهی ابالغ اجرائیه
بدینوس��یله به آقای حسین امیری دوگاهه به نش��انی: تهران مهرآباد جنوبی خ شمشیری خ طحانی 
کوچه میرزایی پ 56 ابالغ می گردد خانم حمیده رزم آرای میدانگاه به اس��تناد س��ند ازدواج شماره 
5386 مورخ 79/4/2 دفتر ازدواج شماره 29 تهران جهت وصول تعداد 500 عدد سکه طالی یک بهار 
آزادی علیه ش��ما مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9805207 در این اداره 
تش��کیل ش��ده و در جریان است. لذا با توجه به اینکه ابالغ اجرائیه به شما در آدرس متن سند میسر 
نش��ده، مراتب از طریق درج در روزنامه به ش��ما ابالغ میگردد مقتضی است حداکثر ظرف 20 روز از 
تاریخ انتش��ار این آگهی نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام نمائید در غیر اینصورت عملیات اجرائی 

علیه شما ادامه خواهد یافت. آ- 9814898 م.الف 20649 شناسه آگهی: 773695

اخطاراجرایی
مش��خصات محکوم له : زهرا امامی نام پدر: محمد علی نش��انی محل اقامت : پیش��وا. خ امام)ره( کوی عطایی 
پالک12 مش��خصات محکوم علیه : هوشنگ محمدی جنیدی نام پدر: میرزاموسی نشانی محل اقامت : مجهول 
المکان // بموجب رای 314درتاریخ 92/1/27حوزه3شورای حل اختالف شهرستان پیشوا ودادنامه شماره:دادگاه 
عمومی شهرس��تان پیش��وا که قطعیت یافته اس��ت.محکوم علیه محکوم اس��ت : به انتقال رسمی سند مالکیت 
ی��ک باب مغازه متعل��ق به پالک ثبتی202فرعی از)113( اصلی درحق محکوم له // باس��تناد ماده19آیین نامه 
اجرائ��ی ماده189قانون برنامه س��وم توس��عه اقتص��ادی. اجتماعی.فرهنگی. محکوم علیه مکلف اس��ت تاازابالغ 
ای��ن اخطاراجرای��ی ظرف ده روزمفاد آنرااجرابگذارد ویاترتیبی برای پرداخ��ت محکوم به ویاانجام تعهدمفاد رای 
رابدهد درغیراینصورت پرونده جهت اقدام مدنی برای اجرای احکام دادگستری شهرستان پیشوا تحویل خواهد 

شد131/م الف آ-9814860
رییس شعبه 3شورای حل اختالف شهرستان پیشوا

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( کالسه 9700022

به موجب پرونده اجرائی به شماره 139604006091001117 ششدانگ پالک 763 فرعی از 49 اصلی بخش دو 
مه والت به نام آقای سعید گلکار مقدم به آدرس مه والت فیض آباد حافظ غربی 12 که طبق نظر کارشناس رسمی، 
بدون در نظر گرفتن تعهدات و دیونی که ممکن اس��ت داش��ته باشد به مبلغ 5174700000 ریال )پنج میلیارد و 
یکصد و هفتاد و چهار میلیون و هفتصد هزار ریال( ارزیابی شده و پالک فوق یک باب منزل مسکونی ویالیی دارای 
297/45 مترمربع عرصه، در دو طبقه همکف و اول که طبقه همکف دارای دو دربند مغازه به مساحت حدود 52 
مترمربع و پش��ت همکف یک واحد مس��کونی که در اجاره مهدکودک می باشد و طبقه اول یک واحد مسکونی در 
تصرف شخص مالک می باشد با مصالح آهن و آجر و اسکلت فلزی غیرمهندسی و نمای آجر و سیمان سیاه، درب 
مغازه کرکره که حدوداً در س��ال 1378 س��اخته شده است. کف آشپزخانه اول سرامیک، کابینت فلزی، آبگرمکن، 

دارای انشعابات شامل یک امتیاز آب، سه امتیاز برق، دو امتیاز گاز و ت خط تلفن ثابت و یک کولر آبی و یک کولر 
گازی می باشد و همچنین ششدانگ پالک 1657 فرعی از 42 اصلی بخش دو مه والت به نام آقای محمد مسعود 
خطیبی به آدرس مه والت فیض آباد خیابان حجت ش��مالی کوچه شهید نیک بین که طبق نظر کارشناس رسمی، 
بدون در نظر گرفتن تعهدات و دیونی که ممکن اس��ت داش��ته باشد به مبلغ 3020900000 ریال )سه میلیارد و 
بیست میلیون و نهصد هزار ریال( ارزیابی شده و پالک مزبور یک باب منزل مسکونی ویالیی دارای 316/20 مترمربع 
عرصه، دارای اعیان مس��کونی همکف و انباری داخل حیاط جمعاً به مس��احت 160 مترمربع قدیمی ساز با قدمت 
حدود 30 سال، نمای ساختمان سیمان، کف هال و اتاق ها موزائیک و فاقد تأییدیه نظام مهندسی ساختمان، ضمن 
اینکه عرصه ملک از حاشیه کوچه حدود دو متر در مسیر عقب نشینی قرار دارد و ملک موصوف در حال حاضر در 
تصرف شخص مالک قرار دارد. که طبق سند رهنی شماره 7562 مورخ 1394/03/26 دفترخانه اسناد رسمی 344 
شهر مشهد در رهن صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان رضوی قرار گرفته و پس از اجرا در 
شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد، وفق مقررات به واحد اجرای این اداره نیابت عملیات اجرایی اعطا شده 
است. پالک های فوق از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1398/12/26 در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
مه والت واقع در شهرستان مه والت شهر فیض آباد بلوار خرمشهر جنب مدیریت جهاد کشاورزی از طریق مزایده به 
فروش می رسد. مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه 
روز مزایده تعطیل رسمی گردد. مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 

م.الف 6/98/113  آ-9814900
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مه والت- علی اکبر شجاعی

 آگهی تغییرات شرکت کارگزاری رسمی بیمه آینده سازان آسایش فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 45642 و شناسه ملی 10380615820    
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,10,15 ونامه ش��ماره 98,403,128985 مورخ 1398,10,08 بیمه مرکزی ایران تصمیمات 
ذی��ل اتخ��اذ ش��د : 1 -بنابر اختیار حاصل��ه از مجمع عمومی ف��وق العاده م��ورخ 1398,05,15 وباعنای��ت به اظهارنامه تنظیم��ی وهم چنین 
سندحسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات وانتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش سرمایه راعملی 
دانس��ته درنتیجه مبلغ 1,990,000,000 ریال ازحساب بدهی شرکت کس��رگردیده وبه حساب سرمایه منظور درنتیجه ماده 5 اساسنامه به 
ش��رح ذیل اصالح میگردد ماده 5 اصالحی س��رمایه شرکت مبلغ 2,000,000,000 ریال منقس��م به 1000 سهم 2,000,000 ریالی با نام میباشد 

که تماما پرداخت شده است .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )774133(

9ع
81
47
01

آگهی تغییرات شرکت همیار گردشگر نگین خراسان رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 51460 و شناسه ملی 14004112386    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی بطور فوق الع��اده مورخ 1395,03,18 ونامه ش��ماره 952,128,19182 م��ورخ 1395,05,23 اداره کل 
میراث فرهنگی صنایع دس��تی وگردش��گری خراس��ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 -قربان میرزائی س��قرلو0035780622 به نمایندگی 
س��ازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی و آقای علیرضا سهیلی0702308242 به نمایندگی موسسه توسعه گردشگری و آقای محمد علماء 
خباز0933818939 به نمایندگی ش��رکت تجارت س��ازان آویژه آریا به س��مت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند. -2 آقایان 
مهدی فتاحی به کد ملی 5749201686 و علی امیر شیبانی به کدملی 0938036130 را بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای 

مدت یکسال تعیین شدند -3 روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج اگهی های شرکت تعیین شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )774143(

9ع
81
47
49

ب��رگ س��بز خ��ودروی س��واری پ��ژو405 م��دل 1397 
رنگ نق��ره ای متالیک به ش��ماره انتظامی 313ص64 
ای��ران 42 ش��ماره موت��ور 124K1192664 و ش��ماره 
شاس��ی NAAM11VEXJK028010 به مالکیت مهس��ا
 شاه قاسی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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مدرک گواهی موقت پایان تحصیالت دوره 
کارشناسی رش��ته صنایع غذایی اینجانب 
محسن محمددوس��ت مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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اص��ل س��هام واگ��ذاری ش��رکت س��پاد از ش��ماره 
س��هم143811و 143830و از ش��ماره سهم 127288 
ال��ی 127307 بن��ام عباس م��داح زاده فرزند علی و 
شماره شناسنامه 9 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 
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 آگهی قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 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: 
خانم حمیرا فاروقی به شناسنامه شماره 55 کد ملی 0749360976 صادره تایباد فرزند رمضان در ششدانگ یک 
قطعه زمین محصور مشتمل بر انباری به مساحت 1970.30 متر مربع پالک شماره 551 فرعی از 250 اصلی واقع 
در خراس��ان رضوی بخش 14 مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت رسمی و مشاعی خانم حمیرا 

فاروقی ) متقاضی( و قسمتی از پالک کالسه 93-177 
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.9814836
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/11/30          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/15

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد - غالمرضا آقازاده 

 آگهی قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 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: 
خانم طیبه حیدری به شناس��نامه ش��ماره 1 کد ملی 0749492244 صادره تایباد فرزند عبدالرحیم در ششدانگ 
یکباب مغازه تجاری و طبقه فوقانی به مساحت 268 متر مربع پالک شماره 19 فرعی از 251 اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش 14 مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت رس��می و مش��اعی خانم طیبه حیدری 

)متقاضی( و قسمتی از پالک کالسه 96-216 
توضیحا اینکه برابر نامه شماره 8441-2/5/98 شهرداری تایباد و نقشه ممهور به مهر شهرداری از ضلع شمال به عمق 
2 متر در طول 7.25 متر و از ضلع غرب به عمق 0.39 متر و 3.50 متر و مساحت 11.50 متر و همچنین پخی در 

کنج شمال غرب بطول وتر 5 متر عقب نشینی دارد. 
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.9814837
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/11/30           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/15

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد - غالمرضا آقازاده 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم سکینه صفری دارای شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به کالسه 3/980424ح از این شورا 
درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمد صفری  به شناسنامه 30 در تاریخ 

1396/12/24 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  رسول صفری فرزند محمد ش ش 1104 متولد 1348/6/20 صادره از پل بند تایباد فرزند متوفی

2- رمضان صفری فرزند محمد ش ش 902 متولد 1347/1/2 صادره از تایباد پل بند فرزند متوفی 
3- سکینه صفری فرزند محمد ش ش 5 متولد 1360/1/1 صادره از تایباد نصرت آباد فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد 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 شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد. 9814838
محمد باری  - قاضی شورا شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم نسیم اسدی فرزند خلیل دارای شناسنامه شماره 243 به شرح دادخواست به کالسه 3/980462ح 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خلیل اسدی  به شناسنامه 671 در 

تاریخ 1375/05/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  مریم اسدی فرزند حسین ش ش 728 متولد 1336/3/4 صادره از تایباد همسر متوفی 
2- مجید اسدی فرزند خلیل ش ش 1137 متولد 1357/11/1 صادره از تایباد فرزند متوفی

3- امید اسدی فرزند خلیل ش ش 981 متولد 1359/9/10 صادره از تایباد فرزند متوفی
4- نسیم اسدی فرزند خلیل ش ش 243 متولد 1362/6/7 صادره از تایباد فرزند متوفی

5- صدیقه اسدی فرزند خلیل ش ش 348 متولد 1364/5/4 صادره از تایباد فرزند متوفی
6- سوسن اسدی فرزند خلیل ش ش 2571 متولد 1365/8/16 صادره از تایباد فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد 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 شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد. 9814839
محمد باری

قاضی شورا شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای قدیر دولتی ارزه ئی دارای شناسنامه شماره 9 به شرح دادخواست به کالسه 3/980420ح 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد احمدبائی یوسف 
آبادی  به شناس��نامه 98 در تاریخ 1334/7/2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به : 
1-  حنیفه احمدبائی یوس��ف آبادی فرزند س��کندر ش ش 9 متولد 1276/7/1 صادره از تایباد همسر متوفی 

فوت 1347/7/20 
2- فی��ض محمد احمدبائی یوس��ف آبادی فرزند محمد ش ش 100 متول��د 1301/7/1 صادره از تایباد فرزند 

متوفی فوت 1378/1/18 متوفی
3- مری��م احمدبائی یوس��ف آبادی فرزند محمد ش ش 102 متول��د 1295/7/1 صادره از تایباد فرزند متوفی 

فوت 76
4- محبوبه احمدبائی یوس��ف آبادی فرزند محمد ش ش 4 متول��د 1317/2/10 صادره از تایباد فرزند متوفی 

فوت 1398/9/6 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد 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 شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 9814840
محمد باری

قاضی شورا شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

آگهی تحدیدحدوداختصاصی
حوزه ثبتی سبزوار

پیروآگهی تحدیدحدود قبلی که بموجب مقررات ماده14و15قانون ثبت منتشر گردیده اینک برحسب درخواست 
واصله مستندبه ماده مذکور وماده61آیین نامه قانون ثبت تحدیدحدود یکقسمت از امالک واقع در بخش 3 سبزوار 

حوزه ثبتی این واحد بشرح زیر میباشد:بخش3 سبزوار-پالک7-اصلی-کالته آقازاده
733فرعی-ششدانگ یکباب ساختمان-حامدبیدی فرزند محمد  

تاریخ تحدید: پنج شنبه1398/12/22 ساعت8صبح انجام خواهدشد. 
لذاب��ه موج��ب ماده14قانون ثبت امالک به صاحبان امالک ومجاورین ش��ماره های فوق الذکر بوس��یله این اگهی 
اخطار میگرددکه  درروزوس��اعت مقررباالدرمحل حضوربهم رس��انید.چنانچه هریک ازصاحب��ان امالک یانماینده 
قانونی آنهادرموقع مقررحاضرنباشندمطابق ماده15قانون مزبورملک موردآگهی باحدوداظهارشده ازطرف مجاورین 
تحدیدخواهدشدواعتراضات مجاورین نسبت به حدودوحقوق ارتفاقی ونیزصاحبان امالک که درموقع مقررحاضرنبوده 
اند مطابق ماده20قانون ثبت فقط تا30روزازتاریخ تحدیدحدودپذیرفته خواهدشدودراجرای تبصره2ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین میبایس��ت ازتاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه 
دادخواس��ت اعتراض خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم وگواهی الزم ازمرجع مذکوراخذ وبه این اداره تس��لیم 
نمایند در غیراین صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید.اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 

ادامه می دهد.)م الف 98/100/3304( آ- 9814899
تاریخ انتشار:چهار شنبه 1398/11/30

علی آب باریکی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهی فقدان سند مالكیت موضوع ماده 120 آئین نامه قانون ثبت
آقای سیدحس��ن سیدحسین زاده فرزند سید اصغر به شماره شناسنامه 218 و شماره ملی 0829376232 صادره 
از ش��یروان برابر وکالتنامه ش��ماره 64136 مورخه 92/05/10 تنظیمی دفتر 23- بجنورد و برابر مش��روحه شماره 
98/13810 مورخه 98/11/15 با تس��لیم دو برگ استش��هادیه که صحت امضاء شهود مذکور در آن در دفتر اسناد 
رسمی شماره 22 – شهرستان بجنورد گواهی شده است مدعی شده اند که سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ 
پ��الک 3186- فرع��ی از 169- اصلی واقع در بخش دو بجنورد به ش��ماره ثبت 45176 صفحه 208 دفتر 222 به 
شماره چاپی 328415 به نام خانم اشرف خانم اسماعیل زاده فالح فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه 406 و کد 
ملی 0828296782 صادره از شیروان به علت نامعلومی مفقود شده است در خواست صدور سند المثنی نوبت اول 
نموده . لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می ش��ود تا هر کس��ی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مذکور بوده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند. بدیهی است چنانچه در 
ظرف مهلت مقرر اعتراض نرس��د اداره ثبت طبق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد کرد.م 

الف1264  آ-9814841
علیخان نادری - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تویسرکان  
آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه  ثبتی تویسرکان  

نظر با اینکه هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر  
در اداره ثبت اس��ناد و امالک تویسرکان به موجب رای شماره 13986032600400885 مورخ 98/11/3 تصرفات 
مفروزی و مالکانه خانم معصومه طهماسبی به شماره ملی 33978230089 فرزند نعمت اله متقاضی پرونده کالسه 
139760326004000070در شش دانگ یک باب ساختمان مغازه به مساحت 44/56متر مربع قسمتی از پالک 
ش��ماره 42 فرعی از 3540-اصلی واقع در بخش 1  تویس��رکان بلوار اشرفی خریداری مع الواسطه از محمد شمس 
الهی محرز گردیده است لذا مفاد رای صادره باستناد ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون مذکور در دو نوبت به 
فاصله 15 روز در این روزنامه آگهی می گردد در صورتیکه شخص یا اشخاص ذینفع به رای صادره اعتراض داشته 
باشند از تاریخ انتشار این آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تویسرکان تسلیم و رسید عرض حال جهت 
ارائه به دادگاه صالحه دریافت نمایند .ضمًنا معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع قضایی 
دادخواست تقدیم و رسید آن را به ثبت محل ارائه نمایند در غیر اینصورت متقاضی می تواند گواهی عدم دادخواست 
را از دادگاه دریافت وبه اداره ثبت تسلیم نماید  که اداره ثبت نیز بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را برابر مقررات 

ادامه خواهد داد ضمنا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد . آ-9814096 )م الف207( 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98.11.15      تاریخ انتشار نوبت دوم :98.11.30 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تویسرکان – سیروس قلی زاده

آگهی تغییرات خیریه اندیشه محمد امین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 2687 و شناسه ملی 10380512821    
به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,04,06 ونامه ش��ماره 920,98,141263 مورخ 1398,10,25 اداره بهزیستی مشهد تصمیمات ذیل 
اتخ��اذ ش��د : 1 - آق��ای س��عید جوان بخت به ش��ماره ملی 0938565818 به س��مت رئی��س هئیت مدی��ره 2 - ابوالفضل خاکپور به ش��ماره ملی 
0872276074 به س��مت نایب رئیس هئیت مدیره 3- آقای محمدعلی فیروزفر به ش��ماره ملی 0872137351 به سمت خزانه دار4- ابوالفضل 
خاکپور به ش��ماره ملی 0872276074 به س��مت مدیر عامل 5- خانم عفت زره اقبالی به ش��ماره ملی0931936152 به س��مت عضو هئیت مدیره 
6- خانم عش��رت جوانبخت به ش��ماره ملی0872185435 به سمت عضو هئیت مدیره .برای مدت سه سال انتخاب شدند وتمامی اسناد و اوراق 
بهادار و تعهد آور موسسه با امضاء مدیر عامل )آقای ابوالفضل خاکپور ( یا رئیس هیئت مدیره )آقای سعید جوانبخت ( و خزانه دار )آقایمحمد 

علی فیروز فر ( همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )774147(

9ع
81
47
55

آگهی تغییرات شرکت کیا کاروان آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 54458 و شناسه ملی 14004909317    
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,07,15 و برابر نامه شماره4434مورخ97,7,18 انجمن 
صنفی کارفرمائی ش��رکتهای حمل و نقل بین المللی خراس��ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : � اعضای هیئت مدیره عبارتند 
از خان��م مریم صحرابین به ش��ماره ملی 0848534344 خانم زینت صحرابین به ش��ماره مل��ی 0849512883 خانم معصومه 
ملکی به ش��ماره ملی 0075793679 برای مدت دو س��ال انتخاب ش��دند -خانم الهه داریوش نیا به شماره ملی 0840072260 
به س��مت بازرس اصلی و خانم بتول شجاعی رس��تگار به شماره ملی 0920692206 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )774177(

9ع
81
47
81

برگ سبز خودروی ام وی ام مدل 1395 رنگ سفید 
ب��ه ش��ماره انتظام��ی 453 ه 88 ایران 42 ش��ماره 
موت��ور MVM484FBDF005050 و ش��ماره شاس��ی 
NATGBAYL2F1004980 ب��ه مالکیت زکیه بهادری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
98
14
82
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
14
89
4

برگ سبز خودرو سواری سپند PK مدل 1384 رنگ 
نقره ای متالیک  ش��ماره موت��ور M131164819 و 
ش��ماره شاسی 053076 به ش��ماره انتظامی 366 ج 
37 ایران 12 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س��ند وبرگ س��بز  نوع وانت سیس��تم پی��کان تیپ 
36ای��ران  پ��اک  1393ش��ماره  م��دل   1600OHV
267ط44 ش��ماره موت��ور 118P0023563   ش��ماره 
شاس��ی NAAA36AA7DG627733   نام مالک محمد 
س��عید عصار مفقودگردیده واز درجه اعتبار س��اقط 

می باشد  ,ع
98
14
89
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 آگهی تغییرات شرکت مدیران برتر صنعت هوشمند خوارزم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 43508 و شناسه ملی 10380593624    
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,10,01 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - س��مت اعض��اء هیئت مدیره به 
ق��رار ذیل تعیی��ن گردیدند: آقای مهدی نوروزیان عیدگاهی 0942971329 بس��مت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی                    
معین الدینی 0939916037 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و خانم زینب شیرزاد 2093555794 بسمت 
عضو هیئت مدیره و خانم نفیسه زمان زاده 0945847971 بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند 
ب ( کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت اعم از چک - سفته – بروات – قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی 

و اداری با امضاء مشترک رئیس هئیت مدیره ومدیر عامل همراه با مهر شرکت معتر خواهد بو د
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )774590(

9ع
81
48
26

 آگهی تغییرات شرکت مدیران برتر صنعت هوشمند خوارزم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 43508 و شناسه ملی 10380593624    
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,10,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم زهرا محمدی قنات غستانی 
به ش��ماره ملی 0731657543 به عنوان بازرس اصلی ، خانم بی بی خدیجه نبوی به ش��ماره ملی 0938361872 به عنوان بازرس 
علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. 2 - اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 س��ال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان 
مه��دی نوروزی��ان عیدگاهی 0942971329 ، مرتضی معین الدینی 0939916037 و خانمها نفیس��ه زمان زاده 0945847971 ، زینب 

شیرزاد 2093555794 3- روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )774597(

9ع
81
48
27

ب��رگ س��بز، کارت ماش��ین،کارت س��وخت وبیم��ه 
خودروس��واری پرای��د  م��دل 97ب��ه رن��گ س��فید 
ب��ه  س65   897 ای��ران21/  انتظام��ی  ش��ماره  ب��ه 
شاس��ی    وش��ماره   M13/6177010 موت��ور  ش��ماره 
NAS411100J1122913 متعل��ق به آقای قدرت ا... 
شیخ طاهری مفقود وازدرجه اعتبارساقط می گردد  ,ع

98
14
88
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سهم از ش��ماره 141699 الی شماره 141742 
ش��رکت آبادان��ی و مس��کن الهیه خراس��ان بنام 
عباس مداح زاده فرزند علی و شماره شناسنامه 
س��اقط  اعتب��ار  درج��ه  از  و  گردی��ده  مفق��ود   9

می باشد. 

,ع
98
14
83
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودروی پراید مدل 1388 رنگ سفید به 
ش��ماره انتظامی 223ص78 ایران 36 شماره موتور 
3218657 و ش��ماره شاس��ی S1412288371864 به 
مالکیت زهره س��ادات رضائیان مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
98
14
85
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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ادب و هنر

خبر

 ادب و هنــر/ خدیجــه زمانیــان  دورهمی ادبی 
»شــمس« با حضور محمد طلوعی و دبیری علی 
براتــی گجوان به بررســی نوع ادبی »ناداســتان« 

پرداخت. 
محمد طلوعی سردبیر مجله »ناداستان« با حضور در 
میان داستان نویسان جوان به ارائه تجربیاتش در این 
نوع ادبی پرداخت. نویسنده مجموعه داستان »هفت 
گنبد« گفت: امروزه مــا در قالب های ادبی دو نوع 
»فیکشن و نان فیکشن« یا »داستان و ناداستان« را 
داریم که قالب های غیرداستانی هم وقتی به باالترین 

سطح خود برسند، ادبیات محسوب می شوند.  
ایــن نویســنده و روزنامه نــگار بــا بیــان اینکه 
ناداستان ها گستره های وســیعی از انواع نوشته ها 
و مطالب را دربرمی گیرند، افزود: جســتار، مموآر، 
روزنوشت، خاطره نویسی، ســفرنامه، زندگی  نامه و 
خود زندگی نامه  نویســی و حتی برخی گزارش های 
مطبوعاتی نمونه های ناداســتان ها هســتند. این 
نوشته ها لزوماً پیش  زمینه داستان نیستند و خودشان 
می توانند به طور مستقل اثر ادبی محسوب شوند، 

منتها معیارهای خودشان را دارند. 
طلوعی معتقد است: گستردگی و تنوع ناداستان ها 
موجب شــده این روزها زیاد نوشته و خوانده شوند. 
وی خاطرنشــان می کند: گــزارش مطبوعاتی هم 
البته ناداستان اســت و اتفاقاً جزو مهم ترین دسته  
نان فیکشن هایی اســت که در تاریخ ادبیات نوشته 

شده است. 
 

 ناداستان ابداع ما نیست 
به گفته این نویسنده »ناداستان«ها ابداع ما و متعلق 
به این زمان نیســت. این نوع ادبی همیشــه وجود 
داشته و به خصوص در دهه 40 رونق زیادی داشته 
است، فقط اســمی روی آن نگذاشته بودند و ما به 
نظرمان رسید عنوان فارسی »ناداستان« را برای آن 

به کار ببریم. 
 نویســنده رمان »قربانی باد موافق« در پاســخ به 
پرسشــی، از نمونه های موفق ناداســتان در زبان 

فارسی نام برد. طلوعی توضیح داد: خاطرات روزانه 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی یکی از بهترین نمونه های 
روزانه نویســی، گزارش های بیهقی یکی از بهترین 
شــکل های ارائه  گزارش اســت، یا خودزندگی نامه 
»ســنگی بر گوری« جالل آل احمد یکی از بهترین 

شکل های اجرای خود زندگی نامه نویسی است. 
وی در ادامه صحبت هایش درباره »ناداســتان« از 
تأثیر نویسندگان خارجی و ترجمه آثار آن ها بر توجه 
نویسندگان داخلی به این نوع ادبی هم صحبت کرد. 
نویســنده »من ژانت نیستم« گفت: توجه نوبل در 
ســال 2015 به نوع ادبی ناداســتان که الکسیویچ 
برای مســتندنگاری هایش به دســت آورد، موجب 
شــد مترجمان و ناشــران با آثار او آشنا شوند و به 

نوشــته هایش توجه کنند و موجی از ترجمه آثار او 
در ایران به راه افتاد. پس از این جایزه اســتقبال از 
ناداستان توسط نویسنده های حرفه ای بیشتر شده 
و گرنه میل خوانندگان از قبل وجود داشــته است. 
ناداستان نسبت به داستان مردم وارِی بیشتری دارد، 

همین  طور چگالی کمتری برای خواننده. 
سردبیر مجله»سان« به کارگیری و عدم به کارگیری 
عنصر تخیل را مهم ترین تفاوت داستان و ناداستان 
بیان کرد. وی توضیح داد: ناداســتان خالق از تمام 
تکنیک ها و عناصر داستان بهره می برد جز تخیل و 

تنها وجه تمایزش واقعی بودن آن است. 
طلوعی در بخش دیگری از صحبت هایش به اخالق 
در ناداستان ها اشاره کرد. وی گفت: با توجه به اینکه 

نوشتن ناداســتان مبتنی بر واقعیت است، چگونه 
می توان به ادعای  نویسنده ناداستان مبنی بر اینکه 
تمام آن چیزی که نوشته، واقعیت است، اطمینان 

کرد؟  

 اهمیت رعایت اخالق در ناداستان
این روزنامه نگار افزود: راه حلی برای راســتی آزمایی 
نیست . در طول تاریخ ادبیات مرز باریک ناداستان 
و داستان بارها توسط نویسنده ها جابه جا شده است 
و همواره این پرسش مطرح شده که نویسنده چقدر 
باید به حقیقت پایبند باشد؟ ظاهراً نقطه  مشخصی 
برای تعیین این وضعیت وجود ندارد، اما نویســنده 
هرچه از واقعیت بیشتر فاصله بگیرد و خیال پردازی 

کند، متن بیشتر به سمت داستان  شدن میل پیدا 
می کند.  طلوعی در خصوص تناسب تاریخ شفاهی با 
ناداستان گفت: تاریخ شفاهی ها هم در ذیل ناداستان 
قرار می گیرند، اما در کشــور ما اصالً تاریخ شفاهی 
وجود ندارد.  وی توضیح داد: شاید بگویید کتاب هایی 
که به وفور با عنوان تاریخ شفاهی در کشور ما منتشر 
می شوند، چیست، اما این ها فقط کتاب های مصاحبه 

هستند، نه تاریخ شفاهی. 
وی توضیح داد: من مخالف تاریخ شــفاهی نیستم، 
اما مخالف انتشار آثاری هستم که به اشتباه با عنوان 

تاریخ شفاهی منتشر می شوند.
طلوعی گفت: تاریخ شفاهی اصالً مکتوب نیست. به 
همان فایل های صوتی تاریخ شفاهی می گویند، اما 

اگر قرار است مکتوب شود باید حتماً تدوین شود. 
نویسنده مجموعه داستان »تربیت های پدر« معتقد 
اســت: بســیاری از کتاب های مصاحبــه ای که با 
عنوان تاریخ شفاهی توسط نشرهای دولتی منتشر 
می شوند، تدوینگر ندارند و یا تدوینگر به نوع ادبی 
نان فیکشن مسلط نیست، به همین دلیل هنوز نمونه 
خوبی از ناداستان خوب تاریخ شفاهی عرضه نشده 

است. 
وی در این مورد به گفت وگوهای فاالچی اشــاره 
کــرد و گفت: اوریانــا فاالچی با افــراد حقیقی 
گفت وگو می کنــد و صوت هــای مصاحبه های 
او منتشــر می شــود، اما وقتی قرار اســت این 
گفت وگوها به صورت مکتوب منتشر می شود با 
تدوین خوبی همراه و عرضه می شــود. به طوری 
که گفت وگوهای او به عنوان بهترین نمونه های 
مصاحبه هــای تاریــخ روزنامه نگاری شــناخته 
می شــود، اما آثــار مکتوبی که در کشــور ما به 
عنوان تاریخ شفاهی منتشر شده نسبت به فایل 
صوتی ارزش افــزوده ای ندارند و همان مواداولیه 
فایل های صوتی هســتند که به اشتباه با عنوان 
تاریخ شــفاهی معرفــی می شــوند، ضمن اینکه 
حقیقــت و تاریخ در بســیاری از آن ها تحریف 

شده است. 

صحبت های محمد طلوعی درباره نوع ادبی »ناداستان« 

هنوز تاریخ شفاهی متولد نشده است

ترویج  فرهنگ  یتیم نوازی با راه اندازی کنگره شعر
ادب و هنــر: مؤسســه خیریه 
عترت بوتراب برای ترویج فرهنگ 
ملی  کنگره  نخستین  یتیم نوازی 

شعر »یتیم« را برگزار می کند.  
ایــن کنگــره در پنــج بخــش 
شعرسنتی، شعر نو، تصنیف و ترانه، 
شعر کودک و نوجوان و قطعه ادبی 

از شاعران خواسته آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. 
مرتضی امیری اســفندقه، دبیر علمی کنگره ملی شعر »یتیم« در نخستین 
نشست خبری این کنگره با بیان اینکه کنگره به موضوع مطرح شده نگاهی 
علمی دارد، گفت: کنگره ملی یتیم نوازی قصد ندارد نگاهی سفارشی و تهی 
به ذوق و شوق در شعر داشته باشد و آثار با نگاهی علمی داوری خواهند شد. 
وی در خصوص هیئت داوران توضیح داد: گروه داوران باید صاحب اثر باشند، 
نه  اینکه تنها شــعر را بشناسند بلکه آثارشان از چشم انداز دانشکده و مردم 
داوری شــده باشد. از این منظر کنگره تالش کرده بهترین شاعران را از این 
دو زاویه تمنا و تقاضا کند و دســتور کار کنگره بر حضور شــعر شاعران در 
همه قالب ها بوده است. سید علی موسوی  گرمارودی، شاعر نام آشنای 6دهه 
معاصر، مصطفی علیپور، شــاعری که بیش از 14 سال در متن شعر فارسی 
حضور داشــته و ناصر فیض آثار ارســالی این کنگره را داوری خواهند کرد. 
همچنین سعید یوسف نیا در بخش ترانه و تصنیف آثار را داوری خواهد کرد 

و سعید بیابانکی دسِت دِل ما در بخش علمی این کنگره را خواهد گرفت.
در ادامه این نشســت خبری دبیراجرایی کنگره فرهنگی و ادبی »یتیم« را 
نخستین اتفاق هنری در موضوع یتیم نوازی عنوان کرد و گفت: در نخستین 
دوره فقط به ســراغ ادبیات رفتیم، اما بنا داریم برای ســال های آینده و در 
عرصه های دیگر فرهنگی مانند هنرهای تجسمی، موسیقی و ادبیات داستانی 

ورود کنیم.
محمود حبیبی  کسبی افزود: همه قالب های شعرسنتی، شعر نو، تصنیف و 
ترانه، شعر کودک و نوجوان و قطعه ادبی پنج بخش کنگره هستند که آثار 

ارسالی جداگانه داوری و معرفی خواهند شد.
دبیر اجرایی کنگره »یتیم« درخصوص مهلت ارسال آثار به این کنگره گفت: 
عالقه مندان تا پایان اردیبهشت  ماه سال ۹۹ فرصت دارند آثار را به دبیرخانه 
ارسال کنند و اختتامیه نیز پس از ماه رمضان، پنجم تیرماه 1۳۹۹ در دهه 

کرامت برگزار خواهد شد.
وی همچنین از انتشار تمام آثار برگزیده این کنگره در کتابی با عنوان »شعر 
ایتام از تاریخ ادبیات تا به امروز« خبر داد و گفت: اثر برگزیده بخش ترانه و 
تصنیف توسط یکی از خوانندگان بزرگ و مشهور کشورمان آهنگ سازی و 

خوانده خواهد شد. 

تازه های نشر

پاسخ به یک پرسش »در مکتب مصطفی« 
راه یار:»در مکتب مصطفی« الگوی تربیت نیروی انسانی 
در تشکل های مردمی و زندگی شهید مصطفی صدرزاده 
به چاپ ششــم رســید. کتاب »در مکتب مصطفی« 
جستاری علمی درباره سیره تربیتی شهید مدافع حرم 
مصطفی صدرزاده، به  عنوان الگوی تربیت نیروی انسانی 
در تشــکل های مردمی است. مصاحبه های این کتاب 
توسط محمدمهدی رحیمی و تحقیق و تألیف آن توسط 
دکتر جمال یزدانی صورت گرفته اســت. نویسنده این 

کتاب با نگاه به تربیت غیررسمی، از جمله طرح تربیتی صالحین که توسط سازمان 
بســیج مستضعفین اجرا شده، پرسشی را در ذهن نگارنده ایجاد می کند که:»چرا 
الگوی تربیتی در تشــکل های مردمی موجب تربیت نیروی انسانی در نبرد میدانی 
ســوریه شده است؟« وی برای پاســخ به این پرسش، از میان شهدای مدافع حرم، 
مصطفی صدرزاده را برای مطالعه برمی گزیند. شــهید صدرزاده متولد 1۳65، آبان 

سال 1۳۹4 در شهر حلب به مقام شهادت نائل می آید.

نیســتان: به تازگی اثر دیگری از سعید تشکری 
به بازار کتاب آمده اســت.  رمان »آرتیست« یکی 
از متفاوت ترین آثار داســتانی سعید تشکری است 
که او  در این داســتان زبانی تازه برای مواجهه با 
مخاطب خود خلق کرده است. زبانی که نه محاوره 
است و نه رسمی و این اوج اوست که می تواند این 
دو شکل از بیان را درهم بتند و به زبانی برسد که 

خاص اوست.
»آرتیســت« داستانی است درباره خلق شــدن یک داستان. روایتی که در 
آن نویســنده دســت مخاطب خود را گرفته و به دل چالش های پیش روی 
خودش برای شکل دادن به داستانش می برد و از این منظر تالش نویسنده 
برای خلق اثری متفاوت که تنه به تنه برخی از روایت های مهم سینمایی و 

داستانی جهان می زند، خواندنی است.
رمان »آرتیست« در 144صفحه با قیمت ۳0هزار تومان منتشر شده است. 

گســتره: صادق کرمیار تازه ترین رمان خود را با 
عنوان »وامانده« از ســوی نشــر گستره زیر چاپ 
بــرد. کرمیار در ایــن رمان داســتانی اجتماعی با 
تم مهاجرت از شهرســتان ها بــه تهران در فضای 
پــس از پیروزی انقالب اســالمی و نیز ناکامی ها و 
تلخ کامی های زندگی شهری را دستمایه خود قرار 
داده اســت و در کنار آن نگاهی انتقادی و تلخ به 
پدیده بروکراسی و آسیب های اجتماعی، سیاسی و 

فرهنگی در فضای ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی دارد.
 کرمیار دو ســال پیش نیز رمان »مســتوری« را با تم مفاسد اقتصادی در 
کشور از سوی انتشارات کتاب جمکران منتشر کرده بود که نگاهی جسورانه 
به این موضوع داشــت. صادق کرمیار، نویسنده و روزنامه نگار و خالق رمان 
ماندگار »نامیرا« اســت که پیش از ایــن در جایزه ادبی جالل آل احمد نیز 

تجلیل شده بود. 

توجه به مهاجرت در »وامانده« »آرتیست« روایت خلقت داستان

 شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفادآیین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق مناقصه عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نمایید 

ف
مبلغ برآورد اولیهمدت اجراموضوعردی

به ریال
مبلغ تضمین شرکت در
نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کاررتبه و رشته مورد نیازفرآیند ارجاع کار به ریال

1

نگهداري   ، تعمیر  راهبري، 
 , انشعابات  از  برداري  بهره  و 
انتقال  و  آوري  جمع  هاي  شبکه 
درمحدوده  فاضالب  وتأسیسات 
مشهد شهرستان   4-1 منطقه 

36

ماه
51/129/026/3601/700/000/000

حداقل  صالحیت  گواهی 
برداری  بهره   3 رتبه 
های  شبکه  از  ونگهداری 
شرکت  از  صادره  فاضالب 
مهندسی آب وفاضالب کشور 

به حساب جاري شماره  نقدی  واریز   .1
شعبه  پاسارگاد  100050005بانکی 

آبفای مشهد
2 . ضمانتنامه بانکی

3 . اوراق مشارکت
4. چک تضمین شده بانکی

1.کارفرم�ا : ش�رکت آب و فاض�الب مش�هد        2.مح�ل تأمین اعتبار : بودجه غی�ر عمرانی       3.تاریخ و محل دریافت اس�ناد ارزیابی کیفی و مناقصه  : از تاریخ 98/11/29 لغای�ت 98/12/4 از محل دفتر 
قراردادهای شرکت اب و فاضالب مشهد یا در سایت اینترنتیhttp://iets.mporg.ir  دریافت می باشد.      4.آخرین مهلت عودت پاکات اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه تکمیل شده : پایان وقت 

اداری )ساعت 15:20 ( مورخ 98/12/19 .      5.محل تسلیم پاکات ارزیابی کیفی و مناقصه : مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 26 ، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد. 
6.مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد.   7..هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 98117710

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

/ع
98
14
87
4

آب نعمت بزرگ الهی است ، آن را درست مصرف کنیم .
فراخوان مناقصه ) نوبت دوم ( ))آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی((

 دانشکده علوم پزشکی تربت جام  در نظر دارد 
واگذاری  خدمات بهداشتی و درمانی در مراکز و 
پایگاههای  سالمت تحت پوشش خود را از طریق 
انج��ام مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار 
نماید. اش��خاص حقوقی واجد شرایط می توانند 
ظرف مدت 12 روز از تاریخ درج آگهی با مراجعه 
به  س��ایت www.setadiran.ir اس��ناد و شرایط 
مناقص��ه ش��ماره 2098091219000011  را دریافت 
و حداکث��ر 11 روز پ��س از پایان مهل��ت دریافت 
اس��ناد مناقص��ه نس��بت ب��ه بارگ��ذاری اس��ناد 

مناقصه اقدام نمایند . قابل ذکر است :  
مبل��غ   ف��وق  مناقص��ه  تضمی��ن  ش��رکت  در   *
بانک��ی ضمانتنام��ه  ری��ال    1/480/000/000

 می باشد.
* کلیه پیشنهادات رسیده حداکثر 3 روز پس از 
پایان مهلت ارسال مدارك در محل  دفتر ریاست 

دانشکده بازگشایی و قرائت خواهد گردید.
* هزین��ه درج آگه��ی ب��ه عه��ده برن��ده مناقصه 

می باشد%ب
 تلفن پاسخگویی به سواالت :     

05152529412

ع 9
81
47
76

آگهی تغییرات شرکت مجتمع ورزشی بهمن پویای توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13920 و شناسه ملی 10380295646    
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1396,11,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای رحیم قوچانی نژاد حسن پور به شماره 
مل��ی 0938453017 ب��ه س��مت رئیس هیئت مدی��ره و مدیر عامل و آقای علیرضا صادق النجاة به ش��ماره مل��ی 0939343959 به 
س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کرباس��ی به ش��ماره ملی 0870292323 به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضاء 
اصلی هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب ش��دند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها و عقود اس��امی با امض�اء مش��ترک آقای�ان رحیم قوچانی نژاد حس��ن پور و علیرضا صادق الّنجاة و در غیاب هر کدام با 

امضاء آقای محّمد کرباسی به همراه مهر شرکت معتبر باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )774211(

9ع
81
47
95

ب��رگ س��بز، کارت س��وخت، س��ند کمپان��ی و کارت 
خ��ودروی پ��ژو پ��ارس م��دل 1398 رنگ س��فید به 
ش��ماره انتظامی 581ق64 ایران 36 ش��ماره موتور 
ب��ه   kh511428 شاس��ی  ش��ماره  و   124K1345445
مالکیت س��یده زهرا عصمتی مقدم مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
98
14
85
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
14
87
1

برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پراید  مدل 
1389 رنگ مش��کی شماره موتور 3433253 و شماره 
شاس��ی S1412289173309 ب��ه ش��ماره انتظامی به 
مالکی��ت امید یعقوب��ی  مفقود گردی��ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 آگهی تغییرات شرکت سپهر کیمیا راد شرکت تعاونی به شماره ثبت 64598 و شناسه ملی 14007604489     
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,08,15 و نامه شماره 245761 مورخ 1397,10,09 اداره تعاون کار و رفاه 
اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - مواردی به شرح ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید: خرید و فروش ماشین 
آالت و ادوات کش��اورزی و دامداری، صادرات محصوالت تولیدی و واردات ماش��ین آالت و س��ایر موارد مورد نیاز شرکت، کشت و 
فرآوری گیاهان دارویی، اخذ نمایندگی از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی ، اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی 

و خارجی پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدورپروانه فعالیت نمی باشد
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )774224(

9ع
81
48
20

آگهی تغییرات شرکت فرا رسانه اتوماسیون شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 46972 و شناسه ملی 10380630806    
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,01,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای جعفر عباس پور به شماره ملی 
0934292264 به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای محمود عباس پور به شماره ملی 0933590601 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل - آقای احمد عباس پور به ش��ماره ملی 0920643124 به س��مت عضو هیئت مدیره برای مدت 
2 س��ال انتخاب گردیدند . کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی شرکت با امضاء ثابت مدیر عامل و یکی 

دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )774145(

9ع
81
47
54

آگهی تغییرات شرکت فرا رسانه اتوماسیون شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 46972 و شناسه ملی 10380630806    
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,01,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - قای محمدرضا سعادت کیان 
ب��ه کدملی 0942510569 به س��مت بازرس اصلی و آق��ای عبدالعزیز دلدار به کدملی 0945983336به س��مت بازرس 
علی البدل برای مدت یکس��ال مالی انتخاب گردیدند. - اعض��اء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جعفر 
عب��اس پ��ور، کد مل��ی 0934292264 ، آقای محمود عباس پور ، ک��د ملی 0933590601 آقای احم��د عباس پور ، کد ملی 

0920643124 برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )774178(

9ع
81
47
86
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