
از راننده ها یاد بگیریم
جمعه: بــا راننده اتوبــوس همصحبت 
می شوم و می گویم: »شغل سختی دارید 
ها!« شــنیدم: »هم ســخته هم تخته«. 
پاســخ می دهم: »منظورتونو نفهمیدم!« 
پاسخ می دهد: »سخته که استرس زیاد 
داره، تخت هم که تخته دیگه! باید صبح 
تا شب اینجا تخت بشینیم و گاز و ترمز 
بگیریم و هرکی هم هرچی گفت چیزی نگیم! البته برای منی که بد دهن و 
دعوایی بودم خوب شد! چون وقتی راننده اتوبوس شدم با خودم حساب کتاب 
کردم که من در قبال مسافرهایم مسئولیت دارم. پس نباید جلوی مسافرها هر 
حرفی بزنم و هر کاری بکنم! بعدش من نماینده سازمان اتوبوسرانی هستم؛ 
هرکاری بکنم و هر حرفی بزنم اسم سازمان خراب میشه!« در دلم تحسینش 
کردم و با خودم گفتم کاش همه  آن هایی که جایی مسئولیت دارند هم برای 

مردم و هم برای آبروی سازمان خودشان آن قدر دل بسوزانند.

شنبه: مصاحبه های کتاب ماشال هنوز که هنوز هست ادامه دارد. با اصرار و 
پیگیری های زیاد از آقا مجتبی می خواهم با عمویش صحبت کند تا در مورد 
ماشال صحبت کند. باالخره به بهانه میهمانی خانوادگی که داشتند من هم 
همراهشان رفتم. بعد از چایی خوردن و احوال پرسی ها، حسین آقا به برادرش 
گفت: »از داداش ماشال برا این جوونا بگو«. تا این را شنید چشم هایش گود 
شد، رنگ چهره اش عوض شد و گفت: »چند بار بگم نمی گم. نمی گم آقاجان. 
وقتی می گــم اعصابم بهم می ریزه، دیگه هم ازم نخواهید!« داشــتم نگران 
می شدم نکند اتفاقی برایش بیفتد. به آرامی گفتم: »از خوشی ها بگید حاجی، 
از دوران نوجوانی و کودکیتون بگید، بگید تا ما و نسل ما یاد بگیریم چه جوری 
با داداشامون برخورد کنیم«. پاسخ شنیدم: »یاد بگیر احترام داداش بزرگتو 
نگه داری! اگه زد تو گوشت هم چیزی نگی! ادب داشته باشی! فقط همین«!

یکشنبه: به کتاب فروشی یکی از دوستانم می روم. نوجوانی حدود ١٣ ساله 
می آیــد و کتابی هیجانی و کنجکاوانه می خواهــد. چند نمونه به او معرفی 
می کنم. برای خرید تخفیف می خواهد. دوستم تخفیف خوبی به او می دهد. 
چند دقیقه بعد وقتی به سمت خانه می روم همان نوجوان را می بینم که در 
هوای سرد زمستانی در کنار خیابان دستفروشی می کرد. نزدیکش شدم و در 
مورد کتاب خواندن همصحبت شــدیم. وقت هایی که مشتری نداشت برای 
اینکه بیکار نباشــد و از وقتش خوب استفاده کند کتاب می خواند. مسیرم را 
کج کردم و دوباره به کتاب فروشی دوستم رفتم و سفارشش را کردم! قرار شد 
با لطایف الحیلی پولش را برگرداند و هر موقع خواست کتاب به امانت بگیرد. 

دوشنبه: راننده تاکسی جوانی از وضعیت اقتصادی خود ناله می کرد؛ برای 
همدردی با او داســتان ٣00 تومنی که به علت نداشتن رمز دوم ازم دزدی 
کردنــد برایش تعریف کردم. در جوابم گفت: »گذاشــتن رمز دوم هم روش 
دزدی جدید برای بانک هاســت! هر پیامک برای گرفتن رمز جدید پول کم 

میشه دیگه«. این وضعیت کشور ما را به قهقرا می برد!

سه شنبه: امروز راننده تاکسی جوانی نیز حرفی زد که ظاهر کالمش خنده دار 
و شیرین بود ولی بطن و فحوای بیانش گریه دار و تلخ. گفت: »همیشه آرزوم 
این بود دختر بودم! تا این قدر صبح تا شب و شب تا صبح مثل چی کار نکنم 

و آخرشم هم شرمنده زن و بچه ام بشم«.

چهارشنبه: ساعت ٢ بامداد به تهران رسیدم. تا خوابگاه اسنپ گرفتم. راننده 
سیبیل کلفِت چهارشانه الت مسلِک میانسالی تا فهمید از مشهد آمدم »یا امام 
رضایی« از ته دلش گفت و به مقصد هم رسیدیم هرچقدر اصرار کردم پول 

نگرفت. این آقا هم به نوعی برای خودش خادمی سلطان را می کرد.

 محمد تربــت زاده هرچندتبلیغــات نامزدهای 
انتخابات مجلس به پایان رســید، اما حواشــی این 
هفته  جنجالی انگار قرار نیســت بــه این راحتی ها 
به پایان برســد. اگر در روزهــای اول فقط ماجرای 
گروه هــای تلگرامــی چند هزار نفــری و پرداخت 
هزینه های میلیاردی به فعاالن مجازی برای جذب 
مخاطب در کانال های هواداری مجازی مطرح بود، 
در ادامه کار بیشتر از این ها باال گرفته و پای تبلیغات 
عجیب و غریب به خیابان ها کشیده شد. تبلیغات پر 
حاشیه ای که به نظر می رســید فقط برای جنجال 
راه انداختن در فضای مجازی تدوین شده اند و قرار 
اســت نام نامزد محترم را به هر قیمتی که شده سر 
زبان ها بیندازند. این شیوه تبلیغاتی صدای کاربران 
فضای مجازی را حســابی درآورده و کار را به جایی 
رسانده  که بسیاری از فعاالن این حوزه کمپین هایی 
را برای جلوگیری از رأی آوردن نامزدهای پرحاشیه، 

در فضای مجازی به راه انداخته اند.

جشنهایالمپیکوار
در میــان تمام حواشــی انتخاباتی کــه این روزها 
فضای مجازی را تحت تأثیر قرار داده، مراسم افتتاح 
الکچری ســتاد انتخاباتی یکی از نامزدهای شــهر 
گچساران گل سرســبد است! مراسمی که خیلی ها 
آن را به جشــن های ٢500 ساله شاهنشاهی تشبیه 
کردنــد و خیلی های دیگر هم به مراســم افتتاحیه 
المپیــک! کار حتی به جایی رســید کــه برخی از 
کاربران از شورای نگهبان خواستند صالحیت آقای 
نامــزد را یک بار دیگر بررســی و ترجیحاً آن را رد 
کنــد! هرچند پس از این ماجرا برخــی از کاربران 
حمله هــای مجازی بــه نامزد انتخابــات مجلس را 
غیرمنصفانه دانســتند اما فقط چند روز پس از این 

ماجرا، تصاویــری از خودروی ســه میلیاردی این 
نامزد و همچنین فیلمی از دیدار او با دانشــجویان 
در فضای مجازی منتشــر شد که یک بار دیگر آقای 
نامزد را زیر فشار رسانه ای قرار داد. نامزد گچساران 
در ایــن فیلم در پاســخ به دانشــجویی کــه از او 
می پرسد آیا به شفافیت آرای نمایندگان رأی مثبت 

داده یا خیر، می گوید:»به تو چه!«
اما تبلیغات جنجالی و اظهارنظرهای عجیب و غریب 
به همین مورد خالصه نمی شود. کافی است چرخی 
در فضای مجازی بزنید تا با انبوه حاشیه سازی های 

انتخاباتی نامزدها مواجه شوید.

استفادهابزاریازکودکان
دومین حاشــیه پربازدید انتخاباتی مربوط به یکی 
از نامزدهاســت که در پوســترهایش وعده عجیب 
»ایجاد فضای مناســب برای ارضــای حالل غریزه 
جنسی جوانان« را داده اســت! این شعار تبلیغاتی 
حســابی صدای کاربران فضای مجازی را درآورده 
اســت. یکی از کاربران دراین باره نوشــته: »ابتذال 
تا چــه اندازه؟ اصاًل نماینــده مجلس مگر همچین 
اختیاری داره؟ واقعاً چرا هیچ کس نظارت روی این 

تبلیغات نداره؟«
در اصفهــان هم یک زوج مشــهور انتخاباتی، برای 
خودشــان بروبیایی راه انداخته  و حســابی اســم 
درکرده اند. ســتاد انتخاباتی این زوج، گروه سرودی 
از کودکان راه انداخته که کودکان در آن، ســرودی 
در وصــف پاکدســتی و کاردانــی ایــن دو نامزد 
می خوانند! کاربری درباره این شــیوه تبلیغ نوشته 
است:»اســتفاده ابزاری از کودک مگر شــاخ و دم 
داره؟ کاش شــورای نگهبان یک بار دیگه صالحیت  

این افراد رو بررسی کنه«.

ستادکبابخوری!
احتماالً در روزهای اخیر فیلم معروف از تبلیغات یکی 
از نامزد ها در شــهر ایذه اســتان خوزستان که نشان 
می دهد هواداران این نامزد انتخاباتی ستاد کباب خوری 
به راه انداخته اند را دیده اید... فردی که روی این ویدئو 
صحبت می کند، مدعی اســت به جای توزیع و الصاق 
عکس و پوستر این ستاد راه اندازی شده است! البته این 
ویدئو آن قدر بازتاب وســیعی در شبکه های اجتماعی 
داشــت که رئیس دادگســتری ایــذه توزیع کباب و 
راه اندازی کارناوال تبلیغاتی را مصداق تخلف اعالم کرد 

و از تشکیل پرونده قضایی در این زمینه خبر داد.
در تهران هم پوســتر فراخوان نشست انتخاباتی یک 
نامزد زن از لیست اصالح طلبان حاشیه ساز شده است. 
احتماالً باورش برایتان سخت باشد اما خانم نامزد در 
پوستر انتخاباتی اش اعالم کرده بود یک سالن زیبایی را 
برای برگزاری نشست تبلیغاتی اش در نظر گرفته است!

سجدهبرنامزدانتخاباتی
عالوه بر تمام این موارد، شبکه های اجتماعی این روزها 
پر است از عکس ها و فیلم های اقدامات عجیب و غریب 
نامزدهــا. از رقص و پایکوبی و ســجده کردن بر نامزد 
محترم گرفته تا ســواری گرفتن از مردم و تیراندازی با 
اسلحه! کار حتی به جایی رسیده که برخی از کاربران 
قید انتقاد از مسئوالن بابت عدم نظارت به رفتار نامزدها 
را زده اند و فیلم های مربوط به تبلیغات عجیب و غریب 
نامزدها را دستمایه شوخی های تلگرامی و توییتری قرار 

داده اند. 
گذشته از این شوخی های توییتری اما بسیاری از فعاالن 
و کارشناســان حوزه سیاست می گویند فضای مجازی 
بســتری را برای نامزدهای گمنــام فراهم کرده که نام 
خودشان را هرطور شده سر زبان ها بیندازند. این دسته 
از کارشناس ها معتقدند شهرت منفی برای بسیاری از 
این نامزدها به خصوص آن هایی که در شهرهای کوچک 
زندگی می کنند، بسیار بهتر از گمنامی است. حسابش 
را بکنیــد که پای صندوق هــای رأی مردم به یکدیگر 
می گویند: فالنی همان کســی است که فیلم رقص و 
پایکوبی اش به بی بی سی و ایران اینترنشنال هم رسید!

این شــهرت هرچند منفی به نظر می رسد اما خیلی ها 
را احتماالً مجاب می کند که نام نامزد جنجالی را روی 

برگه های رأی بنویسند. 
به همیــن خاطر اســت که حــاال کارشــناس ها 
می گویند اگر مسئوالن شــروع به برخورد جدی با 
حاشیه ســازی های مجازی و غیرمجازی نامزدهای 
انتخاباتــی نکنند، ایــن روش تبلیغاتی در آینده ای 
نــه چنــدان دور در میان نامزدها باب می شــود و 
زبانم الل مجلســی تحویل ما می دهند که احتماالً 
نماینده هایش قرار است به جای تصمیم گیری برای 
موضوعات حیاتی کشور، در بهارستان بزن و بکوب 

راه بیندازند یا منقل کباب باد بزنند!

الهی، عاقبتمان قشنگ
رقیه توســلی: خواهری برنج را که َدم می گذارد، می پرسد: یک کدبانو کی 

می رود سروقت سبزی باقالی پلو با گوشت؟
می گویم: به قول خانجان، زیره دانش که پُر باشد.

برمی گردد سمتم: یادت می آید نسخه شان برای آدِم آمپر چسبانده چه بود؟
زیرچشمی نگاهش می کنم: یا برود پی یک لیوان آب یا چشم هایش را ببندد و 

آن قدر صلوات بفرستد که شیطان بزند به چاک.
می پرسم: چی شده مائده جان...؟

همان طور که می چرخد پای سماور، جواب می دهد: هیچی.
دوزاری ام می افتد که ساعت سمج شدن است. باید آن قدر پیله شوم که غمش 
را ُمقر بیاید. که می آید. دستگیرم می شود باز آن درِد کهنه، نیشتر زده. همان 
قصه ضمانت و بی معرفتی آشنای وام گیر. بالیی که ُمد شده و توی هر خانواده 
پیدا می شوند نفراتی که زهر این نامردی را چشیده باشند و بانک ها هنوز قانون 

جدیدی برایش وضع نکرده اند که نکرده اند.
رسوب می کنم توی خودم که خواهری سؤال می کند: کمرنگ یا پررنگ؟
می گویم: هر جور که عاشقمی، چای ریز! به قول خانجان جیبت پُِر اشرفی.

پنجشنبه نوشت: امروز ورد زبانمان شمایید خانجان. پنجشنبه است آخر. 
روزی که می گفتی قدرش را می دانی و تویش حال مخصوص داری. اصالً انگار 
که تویی و درخت ها و گنجشگ ها و سارها. تویی و پرهیز از گونی قرص ها. که 
بروی چادر عروسی مادرت را سر کنی و قّد چند روز نماز قضا بخوانی برایش.

»مهرنــاز« از ینگــه دنیا پیام داده پنجشــنبه اســت امروز، دلــم خانجان 
می خواهد...»مائده« چندبار بغضش را شسته و زیره پاک کرده و گفته، به نیت 
شما دارد سبزی پلو خیرات می کند...»سارا« خوابتان را دیده که موهایتان را دو 
گیس کرده اید و نشسته اید وسط سبزه زار...»علی« َچت کرده از بس خاطرات 
بچگی اش را داده به خورِد دوستانش، کلی خاطرخواه ردیف شده برای خانجان 
و من که دلتنِگ »الصمد« و »الوهاب« های شــمایم و سرکشی به عمارت و 

آرامگاه هم بدادم نمی رسد.
پنجشنبه اســت خانجان! همان پنجشنبه که شــماره خانه بچه هایت را به 
ترتیب می گرفتی برای دعوتی شــام. لبخند مهربانت بیشــتر می شد. همان 
روز که زیاد تویش نصیحتمان می کردی: گور بابای دنیا را دست کم نگیرید. 
همان پنجشنبه که خوشگل ترین پیراهنت را می پوشیدی. به بچه گربه ها غذا 
می دادی. خوش حوصله، صندوقچه اســرارمان می شدی و آدم های بدجنس 
و ناخوب را هم می گذاشــتی باالی سرت... همان پنجشنبه است... خواستم 
بگویم قربان شخصیتتان که هیچ وقت آدم ها را به خوب و بد تقسیم نکردید 
و همیشه می گفتید آدمیزاد دو قسم بیشتر ندارد، یا بنده حواس پرت خداست 

یا بنده قشنگ خدا.
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ورزش
رقابت های بسکتبال کاپ آسیا امروز در تهران آغاز می شود

 ایران- سوریه 
در نخستین گام

 گزارش قدس 
از ریزش کاندیداهای ریاست فدراسیون فوتبال

 قانون بازنشستگی
معادالت را پیچیده کرد

گفت وگو با مستغاثی، منتقد سینما، درباره دالیل و آثار انتخاب فیلم »انگل« در اسکار 2020

یک فیلم کره ای با فرمول آمریکایی

نگاهی به تبلیغات نامتعارف نامزدهای انتخابات

جذبرأیبههرقیمت

هنوز هم حالم از تصمیم کمک داور بد است

مطهری: می گفتند در حد 
ذخیره های استقالل هم نیستی

روزمره نگاری

 سینا واحد

نامه  فرهنگ

با ۵ طال، یک نقره و ۳ برنز

تیمملیکشتیفرنگیایران
قهرمانآسیاشد

محسن ذوالفقاری

صدای قدرت
در آســمان حکومت و سیاست تاریخ خاورمیانه، تنها یک پرنده  وحشت آفرین 
پرواز می کرد و هیچ پرنده  دیگری حق پرواز نداشــت و نمی توانســت در این 
آســمان پهناور، آوازی سر دهد. آواز خواندن همانا و در قفس رفتن و بی نفس 

گشتن همانا.
آسمان قدرت خاورمیانه، در انحصار عقاب سیاه استبداد بود و تبعیت بی چون 
و چرا از سازمان سیاســی استبدادی حکومت، یگانه  کار و یگانه راهی بود که 
مردم می توانســتند با انجام آن، روزگار جامعه را سپری کنند و تلخکامی ها را 

پشت سر بگذارند.
بر فراز همه  حکومت های کوچک و بزرگ کشــورهای خاورمیانه - یا آســیای 
غربی- یک عقاب ســیاه بد چشــم و بد فکر و بد مغز، نشسته بود که در برابر 
ملت های خویش چکمه پوش و مسلســل به دســت ظاهر می شدند و در برابر 
قدرت های بزرگ غربی، ســر خمیده و دست بسته و آکنده از احساس تسلیم، 

ظاهر می گشتند!
در قاموس سیاسی تاریخی همه  خاورمیانه، مردم یا جامعه نه قدرت دارند، نه 
هویت سیاســی دارند و نه هویت ملی؛ تنها قدرتی که دارند و می توانند آن را 

آشکار کنند، تبعیت کامل یا فرمان پذیری از حکومت است.
نادیده انگاری نقش مردم در تعیین سرنوشــت سیاســی جامعه و کشــور، در 
سرتاسر آسمان و زمین خاورمیانه، گویی اصل و یا شعار باستانی است که همه  
حکومت های این جغرافیا، درباره آن پیمان نوشته اند که با قاطعیت و خشونت 
وافر از آن دفاع کنند و نگذارند مردم حتی یک قدم جلو بیایند و قدرت نهفته  

خویش را نشان دهند.
اما هیچ پیشــگو یا طالع بین یا آینده بینی، در کاخ های عقاب نشین استبدادگر 
حکومت های خاورمیانه پیدا نشد که هشدار دهد این پیمان باستانی، عمرش به 
سر آمده و روزگار دفن آن در دل تاریخ سیاست و کشورداری فرا رسیده است!

در برابر توفان سهمگین زیر و رو کننده  سنت های سیاسی سازمان های حکومتی 
کشــورهای خاورمیانه، هیچ نیرویی یارای مقاومت نداشت و ترس از این توفان 
بی پایان و قدرتمند، همه  عقل های سیاســی و صاحبان تجربه های سیاســی را 
بهت زده و سرمازده و از اندیشه عکس العمل و یک کنش خردپذیر ناتوان کرده بود.

و بدین ترتیب، ســال شکسته شــدن این پیمان جاهلی و دیرینه فرا رسید و 
سال ١٣57 از راه رسید؛و در فاصله ١0 روز، تمامی ارکان حکومت فرو نشست 
و اولیــن دعوت بزرگ از مردم، برای سرنوشت ســازی و حکومت آفرینی، آغاز 
گشــت و در این زمان تاریخی، اولین صنــدوق رأی مردم یا مردمی در مرکز 
آســمان دیکتاتورزده  خاورمیانه، به نمایش درآمد و ایران اسالمی را آغازگر و 
پیشرو اندیشه ضد دیکتاتوری محبوب خاندان های حکومتی خاورمیانه، ساخت. 
تصویرســازی اجتماعی از شرایط آن زمان تهران و سایر شهرها، در یک مقاله 
کوتاه، کاری بســیار سخت و دشوار است؛ که در چه شرایط...!؟ قدرت صندوق 
رأی در برابــر دیدگان تاریخی همه رصدکنندگان و خیره شــدگان ملت ها و 
حکومت های خاورمیانه قرار گرفت و چشم های شگفت زده را به چرخش های 
خویشــتن کاوانه وادار ساخت؛ با این حال اگر بخواهیم یک تصویر واقعی از آن 
زمان ترسیم کنیم، باید بگوییم هیچ گونه محدودیت سیاسی و فکری و اندیشگی 
و حزبی و جغرافیایی وجود نداشت و فضای سیاسی جامعه، در یک آزادی قابل 

لمس و رؤیت قرار داشت.
بدین خاطر، پیام انقالب اســالمی یا پیام ایران 58 و یا پیام ایران جدید بدون 
پادشاه؛ پیامی قدرتمند و پر نفوذ در جغرافیای ذهنیت ملل خاورمیانه به شمار 
آمد و به همان اندازه که در چشم و دل مردم و نخبگان اثرگذاری شورآفرینانه 
کرد، در سازمان ها و ارکان حکومت ها و کاخ و دربار پادشاهان، تولید نگرانی ها 

و ترس های بی پایان نمود.
چشــم تاریخ فر آفرین آسمان همیشه مســلمان خاورمیانه، خوب می داند و 
شــهادت شــجاعانه می دهد، در برابر همه کاخ های پادشاهی و استبدادی که 
صدای قدرتمند و پرطنین رأی مردم ایران، در نابودی کاخ پادشاهی و آفرینش 
و تأسیس جمهوری اسالمی از باب المندب تا کشمیر را شیفته صدای خویش 

کرد و تاریخ جدید خاورمیانه را آغاز نمود.
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علیپور و یک گل تا رکورد پیوس در آسیا
ورزش: مهاجم پرســپولیس با زدن دو گل در بازی با الشــارجه توانســت شمار 
گل های خود را در لیگ قهرمانان آسیا به ۱۰ گل برساند تا به تنهایی برترین گلزن 

پرسپولیس در این رقابت ها باشد. 
او پیش از این دیدار در کنار طارمی هشــت گله برترین گلزن پرسپولیس در لیگ 
قهرمانان بود. برترین گلزن پرســپولیس در رقابت های باشگاهی در آسیا فرشاد 
پیوس است که ۱۱ گل به ثمر رسانده است. علیپور این شانس را دارد که در مرحله 

گروهی و در ورزشگاه آزادی شما ر گل های خود را افزایش دهد.

خلعتبری: شانس صعود داریم
ورزش: محمدرضا خلعتبری در مورد شکست 3 بر صفر شهر خودرو مقابل پاختاکور 
ازبکستان اظهار کرد: این باخت به قدری برای ما دردناک بود که واقعاً نمی دانیم در 
موردش چه بگوییم. واقعاً مستحق چنین نتیجه ای نبودیم البته گل دوم آن ها کاماًل 
آفساید بود و نقش مهمی در رقم خوردن این نتیجه داشت. انصافاً حقمان باخت نبود 
و اگر قدر موقعیت ها را می دانستیم نتیجه پایانی خیلی فرق می کرد. اما نباید همه 
چیز را تمام شده بدانیم. هنوز شانس صعود داریم و می توانیم با یک بازی خوب مقابل 

شباب االهلی امیدمان برای صعود را زنده کنیم.

عنوان قوی ترین مرد آسیا به ایران رسید
ورزش: در پایان مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان سال۲۰۲۰ قاره 
آسیا در تاشــکند عنوان قوی ترین وزنه بردار به اســفندیاری و شریفی ملی پوشان 
کشورمان رسید. در آخرین روز از مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان 
۲۰۲۰ آسیا به میزبانی تاشکند ازبکستان، آیت شریفی و رضا حسن پور دو ملی پوش 
دســته ۱۰۹+ کیلوگرم جوانان کشــورمان روی تخته رفتند. در نهایت شریفی با 
مجموع 3۷۲ کیلوگرم دو مدال طال و یک نشــان نقره را کسب کرد و حسن پور با 
مجموع 3۶۴ کیلوگرم به یک مدال طال، یک نشان نقره و یک گردن آویز برنز رسید.

دوپینگ هدایتی مثبت شد
ورزش: فدراسیون کشتی اعالم کرد در زمانی که مسابقات قهرمانی آسیا در کشتی 
فرنگی در حال برگزاری بود و قبل از انجام مسابقات نیمه نهایی آزمایشگاه کلن اعالم 

کرد که یکی از آزمایشات هدایتی در جام تختی مثبت شده است.
با توجه به این نامه اگر ورزشکاری موفق به کسب مدال شود، مدال ها از وی گرفته 
خواهد شد و اگر ورزشکار ما موفق به کسب مدال می شــد باید آزمایش دوپینگ 
دیگری می داد که این مورد شــامل جریمه جدیدی برای او می شد بنابراین وی از 

انجام کشتی انصراف داد.

امیرمحمد سلطان پور: پس از آغاز مرحله حذفی رقابت های 
لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا از امشب دور حذفی مسابقات 

لیگ اروپا نیز شروع می شود.

 شیاطین سرخ به دنبال ادامه روند خوب
از ساعت ۲۱:۲5 تیم کلوب بروژ بلژیک در پایتخت این کشور 
میزبان منچستریونایتد خواهد بود. شیاطین سرخ در بازی های 
اخیر داخلی خود فرم خوبی را نشان داده و در چهار مسابقه بدون 
شکست و سه پیروزی نیز بدست آورده است. آخرین پیروزی 
آن ها در روز دوشنبه رقم خورد جایی که آن ها موفق شدند در 
استمفورد بریج چلسی را مغلوب کنند. یونایتد در دور گروهی 
به عنوان صدرنشین به مرحله بعد رفت و در این مرحله از 3۲ 
بازیکن مختلف استفاده کرد، اما اکنون مسابقات برای آن ها 
شکل جدی تری خواهد گرفت چون سولسشر می داند قهرمانی 
در لیگ اروپا عالوه بر بردن یک جام معتبر می تواند سهمیه لیگ 

قهرمانان فصل بعد آن ها را نیز قطعی کند.
در دیگر بازی مهم امشب اینترمیالن که در جنگ برای کسب 
قهرمانی سری آ ایتالیا قرار دارد و به خاطر سوم شدن در دور 
گروهی به لیگ اروپا تنزل کرده در شــهر رازگراد بلغارستان 
میهمان لودوگورتس خواهد بود. شاید اوضاع شاگردان کونته 
در چند هفته اخیر آنچنان خوب نباشد و به خصوص به خاطر 
باخت بد هفته گذشته مقابل التزیو دوره افت روحی خود را 
سپری می کنند،  اما مسلماً بدشان نمی آید که تا جایی که امکان 
دارد در لیگ اروپا پیش بروند. بسیاری از کونته به عنوان استاد 
بازی های حذفی نام می برند و مسابقات لیگ اروپا میدان خوبی 

برای امتحان دوباره او خواهد بود. سویا پر افتخارترین تیم تاریخ 
لیگ اروپا/جام یوفا نیز که در این مسابقات جزو مدعیان است در 

همین ساعت میهمان کلوژ رومانی است.

 توپ های جنگی آماده شلیک در آتن
در آتن پایتخت یونان و جایی که شاید بزرگ ترین بازی امشب 
برگزار می شود المپیاکوس میزبان آرسنال خواهد بود. میکل 
آرتتا از زمانی که هدایت توپچی های لندن را به عهده گرفته 
تفکرات جدیدی را به تیمش تزریق کرده و با اینکه در هفته های 
اول آنچنان شاهد بهبود نتایج قرمزپوشان نبودیم اما پس از 
پیروزی اخیر ۴برصفر مقابل نیوکاسل اوضاع روحی این تیم 
بهتر از گذشته به نظر می رســد. طرفداران آرسنال آن جایی 
امیدواری بیشتری نسبت به این تیم پیدا کردند که بهبود خوبی 
در عملکرد دو ستاره این تیم یعنی مسوت اوزیل و نیکوالس 
پپه شاهد بوده اند. درخشش این دو در کنار الکازت و اوبامیانگ 
می تواند آن ها را در هر تورنمنتی تبدیل به تیمی مدعی کند و 
بسیار خوشبین هستند که از باخت در فینال دوره گذشته درس 

گرفته و این بار بتوانند در نهایت جام را باالی سر ببرند.
بازی های دیگر امشب به این شرح است:

آینتراخت فرانکفورت - ردبول سالزبورگ/ شاختار دونتسک 
-بنفیکا /  اسپورتینگ لیسبون -  باشاک شهیر/ ختافه - آژاکس

کپنهاگن - سلتیک / آلکمار - السک / آپوئل نیکوزیا - بازل
بایر لورکوزن - پورتو/  وولفسبورگ -  مالمو

آ اس رم - خنت /گالسکو رنجرز -  براگا
وولورهمپتون -  اسپانیول

علی عبداحد: کاپ آســیا، تورنمنت یا شکل جدیدی از 
رقابت های قهرمانی آسیا است که با نظر فیبا به جای مسابقات 
قهرمانی آسیا و هر چهار سال یکبار برگزار می شود. نخستین 
دوره آن در سال ۱3۹۶ )۲۰۱۷( به میزبانی لبنان برگزار شد 
و تیم ایران با هدایت مهران حاتمی و در حالی که تیم های 
استرالیا و نیوزیلند حضور داشتند، با شکست مقابل استرالیا 
نایب قهرمان شــد. رقابت های انتخابی کاپ آسیا در سال 
۲۰۲۱ میالدی )اسفند ۱3۹8( در پنجره اول با اعالم رسمی 
فدراســیون جهانی از امروز با میزبانی ایران در سه مرحله 
انتخابی پیگیری می شــود، ۲۴ تیم حاضر در رقابت های 
آسیایی در ۶ گروه چهار تیمی قرار گرفته اند که تیم ملی ایران 
در گروه E با تیم های عربستان، سوریه و قطر همگروه است. 
در گروه A؛ تیم های فیلیپین، اندونزی، تایلند و کره جنوبی. 
و در گروه B؛ چین تایپه، ژاپــن، مالزی و چین. در گروه C؛ 
استرالیا، هنگ کنگ، نیوزیلند، و گوام. در گروه D؛ بحرین، 
لبنان، هند و عراق. در گروه F؛ اردن، قزاقستان، سری النکا و 
فلسطین حضور دارند. یادآور می شود طبق اعالم فدراسیون 
بسکتبال حضور خانواده ها برای دیدار مسابقات تیم ملی در 

سالن بسکتبال مجموعه آزادی بالمانع است.
 شاگردان مهران شاهین طبع که از هفته گذشته تمرینات 
خود را شــروع کرده اند، در نخســتین بازی خود از سری 
مسابقات انتخابی کاپ  آسیا ۲۰۲۱، از ساعت ۱۶ فردا در سالن 
بسکتبال آزادی میزبان سوریه هستند و یکشنبه چهارم اسفند 
ماه مقابل قطر میزبان خواهند بود. طبق گفته شاهین طبع 
ملی پوشان شــرایط خوبی برای این مســابقات دارند، اما 

کاپیتان صمد نیکخواه بهرامی و آرمان زنگنه احتماالً به دلیل 
مصدومیت هایی که از بازی های لیگ گریبانشان را گرفته، در 

این دو دیدار به زمین نخواهند رفت.
با توجه به اینکه تیم ملی ایران میزبان است و ستاره هایی چون 
حامد حدادی را به عنوان بهترین سنتر آسیا، محمد جمشیدی 
و بهنام یخچالی را در ترکیب خود دارد، بسیاری معتقدند که 
بازی مقابل سوریه نمی تواند آسمان خراش های ایران را به 
دردسر بیندازد، اما کارشناسان بسکتبال معتقدند که وجود 
برخی مصدومیت ها در تیم ایران و استفاده تیمی مثل قطر از 
برخی بازیکنان چند ملیتی، می تواند کار را تا حدودی سخت 
کند. با توجه به اینکه عربستان در مسابقات ورزشی با میزبانی 
ایران شرکت نمی کند. این احتمال می رود که بازی های تیم 
ملی ایران مقابل عربستان همانند فوتبال در کشور ثالث برگزار 

شود که البته هنوز فیبا این موضوع را اعالم نکرده است.

 برنامه مسابقات تیم ملی ایران
پنجره اول

سوریه- ایران پنجشنبه ۹8/۱۲/۱
ایران- قطر یکشنبه ۹8/۱۲/۴

پنجره دوم
ایران- عربستان ۹۹/۹/۷
ایران- سوریه ۹۹/۹/۱۰

پنجره سوم
قطر – ایران ۹۹/۱۱/3۰

عربستان- ایران ۹۹/۱۲/3

امشب آغاز مرحله حذفی لیگ اروپا

خیز یونایتد، اینتر  و دیگر غول ها
رقابت های بسکتبال کاپ آسیا امروز در تهران آغاز می شود

ایران- سوریه در نخستین گام
ضد  حمله

سایپا از دو پنجره نقل و انتقاالت محروم شد
ورزش: به نقل از فدراسیون فوتبال، در پی شکایت باشگاه شاهین شهرداری 
بوشهر از باشگاه سایپا، کمیته وضعیت اعالم کرد: این باشگاه از ثبت قرارداد با 
هر بازیکن جدیدی )اعم از بازیکن داخلی و بین المللی( به مدت دو دوره زمانی 
کامل و متوالی نقل وانتقاالت محروم می گردد. همچنین محمد صادق بارانی به 
محرومیت چهار ماهه از شرکت در بازی های رسمی )اعم از باشگاهی و ملی( 

محکوم شد.

سید جالل غایب بزرگ بازی با سپاهان
ورزش: تیم فوتبال پرسپولیس در حالی مقابل شــارجه امارات در هفته دوم 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا تن به تساوی۲بر۲ داد که سید جالل حسینی 
دچار مصدومیت شد. از قرار معلوم مصدومیت قدیمی سیدجالل کار دست او داده 

است و او نمی تواند این تیم را حداقل در بازی با سپاهان اصفهان همراهی کند.

ابهام ۱۲۵ هزار دالری در ماجرای ایسما و استقالل
ورزش: با وجود گذشت چند ماه از جدایی ایسما، نامه باشگاه پاختاکور چالشی 
جدید را برای استقالل رقم زده و مشخص نیست چه اتفاقی رقم خورده که اکنون 
پای ۱۲5 هزار دالر در میان است. ماجرا از این قرار است که باشگاه پاختاکور در 
نامه هایی به باشگاه استقالل خواستار پرداخت پول حق انتقال ایسما گونکالوس 

به استقالل شده است. 
باشگاه ازبکستانی در نامه آخر خود که  برای یک ماه گذشته است، تهدید کرده که 
در صورت پرداخت نشدن ۱۲5 هزار دالر از حق انتقال ایسما، از استقالل به فیفا 
شکایت خواهد کرد. مسئوالن استقالل نیز پاسخ نامه را داده و اعالم کرده اند که 
با توجه به تغییرات مدیریتی در باشگاه استقالل در اسرع وقت این پول پرداخت 

می شود، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.

 صعود تراکتور به نیمه نهایی جام حذفی 
با عبور از مس کرمان

ورزش: در جریان مرحله یک چهارم نهایــی رقابت های جام حذفی، دو تیم 
تراکتور و مس کرمان به مصاف هم رفتند این بازی با نتیجه ۴ بر یک به سود 

شاگردان ساکت الهامی به پایان رسید.

مطالبات میلیچ پرداخت شد
ورزش: غیبت میلیچ در دیدار اســتقالل مقابل االهلی شایعاتی را به 
وجود آورده بــود اما به گفته این مدافع کــروات دلیل عدم حضورش 
در این دیدار سرماخوردگی بوده اســت. با این حال باشگاه استقالل 
مطالبات میلیچ را پرداخت کرد تا به شایعاتی که در مورد ناراحتی او به 

وجود آمده بود پایان بدهد.

منهای فوتبال

هفته بیست و سوم بوندس لیگا آلمان
بایرن مونیخ - پادربورن

جمعه ۲ اسفند - ۲3:00 از شبکه ورزش

لیگ اروپا
کلوب بروژ - منچستریونایتد

 پنجشنبه ۱ اسفند -  ۲۱:۲۵ از شبکه ورزش

ورزش در سیما

با ۵ طال، یک نقره و 3 برنز
تیم ملی کشتی فرنگی ایران قهرمان آسیا شد

ورزش: تیم ملی کشتی فرنگی ایران با 5 مدال طال، یک مدال نقره و 3 مدال 
برنز مقتدرانه عنوان قهرمانی سی امین دوره رقابت های قهرمانی آسیا در کشور 

هند را بدست آورد.
ایران با 5 مدال طالی پویا ناصرپور در وزن 55 کیلوگرم، امین کاویانی نژاد در 
وزن ۷۲ کیلوگرم، مهدی ابراهیمی در وزن 8۲ کیلوگرم، محمدهادی ساروی 
در وزن ۹۷ کیلوگرم و امین میرزازاده در وزن ۱3۰ کیلوگرم، یک مدال نقره 
پژمان پشتام در وزن ۷۷ کیلوگرم و 3 مدال برنز مهدی محسن نژاد در وزن 
۶۰ کیلوگرم، میثم دلخانی در وزن ۶3 کیلوگرم و حسین اسدی در وزن ۶۷ 

کیلوگرم و کسب ۱۹۰ امتیاز مقتدرانه به قهرمانی دست یافت.

فرازبام، شگفتی ساز هفته دوازدهم هندبال
محمدرضا خزاعی: تیم فرازبام خائیزدهدشت که به عنوان تیم سوم گروه 
ب، به جمع هشت تیم برتر هندبال باشگاه های کشور راه یافته است، در هفته 
دوم این مرحله دست به کار بزرگی زد و در کازرون، مقابل تیم شهید شاملی 
نیروی زمینی به برتری »۲۶بر۲8« دست یافت.  سالن ملت ذوب آهن، میزبان 
شهرآورد هندبال اصفهان بین دوتیم پرآوازه هندبال کشوربود. فوالدمبارکه 
اصفهان آمده بود تا جایگاه خودرا در مکان سوم جدول مرحله نهایی تثبیت 
کند. اما کیوان صادقی، خواب هایی برای شاگردان محسن طاهری دیده بود که 
بازیکنانش، قدرتمندانه آن را تعبیر کردند. تابلو نتایج درپایان برتری »۲3بر۲۷« 
ذوب آهن را نشان داد و با این نتیجه ذوب آهن جای سپاهان را درمکان سوم 
گرفت. در دیگر بازی این هفته صنعت مس کرمان تیم بدون شکست لیگ 
سی و دوم، »۲۹بر33«  زاگرس اسالم آباد را از پیش رو برداشت و با ۱8 امتیاز 
جای خود را درصدر جدول رده بندی مستحکم کرد.  آخرین بازی این هفته 
قراربود درسالن شهید بهشتی مشهد بین تیم های اشتادسازه خراسان و نفت و 

گازگچساران برگزارشود که نفت و گاز به مشهد نیامد!

ورزش سه: ارسالن مطهری بی تردید ستاره استقالل در نیم فصل 
دوم بوده است، بازیکنی که در ۶ بازی که در ترکیب استقالل به میدان 
رفته موفق شده ۶ گل بزند و آمار فوق العاده ای از خود به ثبت برساند. 

 خیلی ها تو را یک ذخیره مطمئن برای قائدی و دیاباته 
می دانســتند. خودت فکر می کردی بتوانی معادالت خط 

حمله را تغییر دهی؟
 این که خوب است، در آن زمان خیلی ها مصاحبه کردند و گفتند من 
در حد ذخیره های استقالل هم نیستم و این مصاحبه ها موجود است 
اما من با هدف به استقالل آمده بودم و دوست داشتم نامم در ذهن 

هواداران استقالل بماند. 

 چقدر عالقه ات به این تیم در این اتفاق تأثیرگذار است؟
۱۰۰ درصد مؤثر است، من در اســتقالل با تمام وجود و قبلم بازی 
می کنم. من با آمدن به استقالل تمام حواشی را کنار گذاشتم و تمرکزم 

را روی این تیم گذاشتم چون شما در استقالل فرصت اشتباه ندارید.

 به آقای گلی فکر می کنی؟
صادقانه بگویم که وقتی مهاجم باشــی باید به آقای گلی فکر کنی 
ولی من این را از ته قلبم می گویم، دوست دارم در کنار گلزنی به هم 
تیمی هایم کمک کنم که آن ها هم گل بزنند و این دقیقاً همان حسی 

است که همه بازیکنان در تیم دارند.

 شاید خیلی کم باشند بازیکنانی که در نخستین دربی 
خود موفق می شوند دوگل بزنند. این موضوع 

برای تو چه حسی داشت؟
ولی از زدن دو گل به پرسپولیس احساس غرور 

و خوشحالی می کنم و خیلی این شرایط را 
دوست دارم. 

 شادی که شبیه به نواختن گیتار 
است خیلی مورد توجه هواداران 

استقالل قرار گرفته است.

سینا حسینی: با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات فدراسیون 
فوتبال این پرسش به وجود آمده که سرانجام کدام کاندیداها برای حضور 
در مرحله پایانی جواز نهایی از کمیته رسیدگی کننده به صالحیت ها را 

کسب خواهند کرد؟
با انصراف برخی کاندیداها حاال پازل انتخابات تکمیل تر و واقعی تر به نظر 
می آید، با این حال برخی اخبار حکایت از این دارد از جمع کاندیداهای 
موجود برخی دیگر هم تصمیم به کناره گیری خواهند گرفت تا شانس 
رقبای اصلی افزایش یابد. گفته می شود به احتمال فراوان دو عضو فعلی 
هیئت رئیسه فدراسیون که برای رقابت بر سر پست ریاست اقدام به 
نام نویسی کردند به زودی از کاندیداتوری انصراف خواهند داد. این شایعه 
دو بخش دارد نخست اینکه بهاروند و ممبینی با مشکل قانونی مواجه 
هستند از طرفی هم گفته می شود فرم های ثبت نام ممبینی مخدوش 
است از این رو برابر قانون وی قادر به شرکت در انتخابات نیست. از سویی 
دیگر گفته می شود سازمان بازرسی کل کشور با حضور بهاروند به دلیل 
بازنشستگی و ممبینی به خاطر شــائبه های مطرح اجازه شرکت در 

انتخابات را نمی دهد. با این حال هنوز هیچ یک از این دو نفر در این ارتباط 
موضع گیری مشخص نداشته اند و همانند سابق اعتقاد دارند هیچ منعی 

برای شرکت در انتخابات ندارند.

 موانع بازنشستگان
با این وجود مسعود طاهری بازرس کل امور ورزش و جوانان سازمان 
بازرسی کل کشور به صورت رســمی اعالم کرد ممنوعیت فعالیت 
بازنشستگان در دستگاه های اجرایی مشمول ماده 5 قانون بوده و هیچ 
فرد بازنشسته ای نمی تواند در انتخابات آتی فدراسیون در پست ریاست 

و نواب رئیس اول تا سوم شرکت کند.

بر همین اساس حیدر بهاروند، سرپرست فعلی فدراسیون فوتبال حق 
ندارد در انتخابات ریاست این فدراسیون شرکت کند. با توجه به اینکه او از 
سوی سایر نامزد های این پست یعنی مهدی محمدنبی، حبیب کاشانی، 
هدایت اهلل ممبینی، محمد حسین قریب و عباس صوفی به عنوان نایب 
رئیس دوم معرفی شده است نمی تواند در مجمع انتخاباتی فدراسیون 

در این پست هم رقابت کند.
محمد جواد ششگالنی، رئیس هیئت فوتبال آذربایجان شرقی هم که 
به عنوان نایب رئیس اول از سوی صوفی پیشنهاد شده، بازنشسته است 
و نمی تواند در انتخابات حاضر شود. حبیب کاشانی و مهدی محمد نبی 
هم محمود اسالمیان را برای پست نایب رئیسی اول فدراسیون پیشنهاد 

کرده اند، اما عضو فعلی هیئت رئیسه هم با توجه به بازنشستگی نمی تواند 
در پست نایب رئیسی فدراسیون فعالیت کند.

 ماجرای فرم ها
اما یک اتفاق عجیب و بحث برانگیز کــه می تواند در روزهای پیش رو 
جنجال بزرگی به راه بیندازند، تعداد فرم های شرکت در انتخابات است 
که بیشتر از تعداد اعضای مجمع است، منابع خبری با تأیید این خبر 
مدعی شدند برای برگزاری انتخابات ۷5 عدد فرم معرفی رئیس و نواب 
رئیس آماده شد که در اختیار اعضا قرار گرفت تا آن ها کاندیداهای خود 
را معرفی کنند اما نزدیک به 8۴ فرم به دبیرخانه رسیده که این مطلب 
سبب نگرانی بسیار زیادی شده و شائبه های فراوانی را در این راستا به 

وجود آورده است!
حاال باید دید با افزایش شــائبه های و گمانه زنی ها در خصوص نحوه 
برگزاری انتخابات آیا این انتخابات به موقع در موعد مقرر برگزار خواهد 

شد یا خیر؟

هنوز هم حالم از تصمیم کمک داور بد است

مطهری: می گفتند در حد ذخیره های استقالل هم نیستی
 ببینید این شــادی بود که رویش فکر کرده بودم و به دل خودم 
نشسته بود و خب خدا را شکر که به دل هواداران استقالل هم 
نشسته است. اینکه هواداران سبک شادی گل من را پسندیده اند 

برایم بی نهایت لذتبخش است.

 در مورد گلی که در بازی با االهلی زدی و مردود شد 
صحبت کن، آخر فهمیدی دلیل تصمیم کمک داور 

بازی چه بوده است؟
من همیشه وقتی گل می زنم به داور و کمک 
داور نگاه می کنم که مطمئن شوم گلم سالم 
است، وقتی گل زدم خوشحالی کردم و 
داور و کمک داور هردو گل را قبول کردند 
و نمی دانم یک لحظه چه اتفاقی رخ داد. 
آقا بهزاد لب خط گفت داور صحنه را 
آفســاید اعالم کرده است و من خودم 

شوکه شدم.

 فکر می کنی می توانی به تیم ملی برسی؟
من تالشم این است که کارم را در باشگاهم خوب انجام بدهم و وقتی 

بتوانم این کار را انجام بدهم، اتفاق های خوبی برایم رخ می دهد.

 مصدومان پرتعداد اســتقالل باعث شده خیلی ها این 
موضوع را به ضعف کادرفنی ربط بدهند. نظر خودت در این 

باره چیست؟
 واقعا شرایط عجیب ما به خاطر نداشتن زمین تمرین مناسب، بازی 
های پرفشار، نداشتن تمرینات پیش فصل خوب و سفرهای پرتعداد 
است. اولین بار است که می گویم ولی واقعا زمین تمرین استقالل 
اصال خوب نیست و شرایط برگزاری تمرین را ندارد. من در زمان آقای 
استراماچونی عضو استقالل نبوده ام ولی کادرفنی ما و آقا فرهاد خیلی 
زیاد روی تیم وقت می گذارند و مطمئن باشید مصدومان ما برسند 
شرایط خیلی فرق می کند. البته تمام بازیکنان خوب هستند ولی به 
هرحال بازیکنان اصلی برسند شرایط ما خیلی فرق می کند و دست 

کادرفنی برای انتخاب ترکیب بازتر می شود. 

گزارش قدس از ریزش کاندیداهای ریاست فدراسیون فوتبال

قانون بازنشستگی معادالت را پیچیده کرد

آگهی اخطاریه ماده 101 پرونده اجرایی کالسه 9806493
بدین وس��یله به آقای علی اکبر به آبادی نام پدر: محمدحس��ین تاریخ تولد: 1350/01/07 ش��ماره ملی: 
0943936195 شماره شناسنامه: 1 ابالغ می شود: در خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق، به موجب گزارش 
مورخ 1398/11/19 کارشناس رسمی دادگستری، ششدانگ پالک ثبتی 79 فرعی از 159 اصلی به مبلغ 
836/000/000 ریال ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید، اعتراض 
کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتش��ار این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس 
تجدیدنظر به مبلغ 3/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا 
فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ- 9814862 م.الف 588

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9808775
بدینوس��یله به آقای سیدحس��ین عنایتی نام پدر: میرحس��ن تاریخ تولد: 1358/01/01 ش��ماره ملی: 
0933429894 شماره شناسنامه: 3631 بدهکار پرونده کالسه 9808775 که برابر گزارش مأمور ابالغ 
به آدرس متن سند شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند ازدواج شماره 23802- 1387/09/06 
به خانم صبوراسادات عنایتی تعداد 14 عدد سکه تمام بهار آزادی بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این 
اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ 
انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد 
ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری 

عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. آ- 9814864 م.الف 589
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی اخطاریه ماده 101- اموال غیرمنقول
بدین وسیله به آقای احسان محمدی فرزند حسن کدملی 0946485216 اعالم می گردد: در خصوص 
پرونده اجرایی کالس��ه فوق، ب��ه موجب گزارش مورخ 98- 658- 1398/05/14 کارش��ناس رس��می 
دادگستری پالک ثبتی فرعی: 8844 از پالک اصلی 235 در بخش: 9 به مبلغ 10/500/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ انتشار این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 
3/000/000 ریال علی الحساب به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد 

فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ- 9814865 م.الف 590
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9400773
بدینوسیله به آقای حسن دلیر فرزند حیدر بشماره ملی 0938611143 )بعنوان بدهکار و راهن( مدیون 
سند رهنی 6332- 91/05/08 تنظیمی دفترخانه 203 مشهد ابالغ می گردد که تعاونی اعتبار فرشتگان 

اجرائیه ای به کالسه 9400773 علیه شما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور اجرای ثبت مشهد، آدرس 
شما مورد شناسائی واقع نگردیده، لذا بدینوسیله به شما ابالغ می گردد که بدهی شما بابت سند مذکور 
به مبلغ نهصد و ش��صت میلیون ریال )960/000/000 ریال( تا تاریخ تقاضا میباش��د و سایر هزینه های 
قانونی تا روز پرداخت نیز به آن اضافه میگردد و طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، یک 
نوبت در روزنامه جهت اطالع ش��ما منتش��ر و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائیه ابالغ شده محسوب، در 
غیر این صورت طبق ماده 34 اصالحی قانون ثبت پس از گذشت ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، عملیات 
اجرائی جریان خواهد یافت و مورد رهن عبارت است از: ششدانگ اعیان یک باب آپارتمان دارای پالک 
ثبتی پنجاه و هشت هزار و نهصد و هجده )58918( فرعی از سی و هفت هزار و هشتصد و پنجاه و نه 
)37859( فرعی از چهار اصلی بخش نه مشهد که طبق مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد رسید و 

بجز آگهی مزایده، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. آ- 9814866 م.الف 591
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

ابالغ اخطاریه ارزیابی کالسه 9300534
بدینوسیله به آقای محمود شاهسونی فرزند علی اصغر بشماره ملی 0819529850 ابالغ میگردد که:

1- ششدانگ اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی بمساحت نود و نه ممیز سه )99/3( مترمربع واقع در طبقه 
دوم دارای پالک ثبتی دو هزار و پانصد و هشت )2508( فرعی از دو هزار و سیصد و بیست و پنج )2325( فرعی 

از بیست و چهار )24( اصلی بخش نه مشهد به مبلغ هفتصد و شصت و پنج میلیون )765/000/000( ریال
2- شش��دانگ اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی بمس��احت نود و نه ممیز دو )99/2( مترمربع واقع 
در طبقه س��وم دارای پالک ثبتی دو هزار و پانصد و نه )2509( فرعی از دو هزار و س��یصد و بیس��ت و 
پنج )2325( فرعی از بیست و چهار )24( اصلی بخش نه مشهد به مبلغ هفتصد و سی و چهار میلیون 

)734/000/000( ریال
3- شش��دانگ اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی بمساحت نود و نه ممیز یک )99/1( مترمربع واقع 
در طبقه چهارم دارای پالک ثبتی دو هزار و پانصد و ده )2510( فرعی از دو هزار و س��یصد و بیس��ت 
و پنج )2325( فرعی از بیس��ت و چهار )24( اصلی بخش نه مش��هد به مبلغ هفتصد و چهارده میلیون 

)714/000/000( ریال
4- ششدانگ اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی بمساحت نود و نه ممیز چهار )99/4( مترمربع واقع 
در طبقه اول دارای پالک ثبتی دو هزار و پانصد و هفت )2507( فرعی از دو هزار و س��یصد و بیس��ت و 
پنج )2325( فرعی از بیس��ت و چهار )24( اصلی بخش نه مش��هد به مبلغ هفتصد و نود و پنج میلیون 
)795/000/000( ریال ارزیابی گردیده اس��ت که مورد وثیقه س��ند رهنی 6265- 91/06/18 دفترخانه 
200 مش��هد له تعاونی اعتبار فرشتگان )مؤسسه اعتباری کاسپین( علیه شما میباشد. چنانچه به مبلغ 
فوق الذکر اعتراضی دارید طبق ماده 101 آئین نامه اجرای ثبت ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار آگهی 
مهلت دارید اعتراض خود را کتباً به انضمام مبلغ سه میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی هر یک موارد 
وثیقه به صورت علی الحساب به این شعبه تحویل دهید. ضمناً به اعتراض خارج از مهلت مقرر یا بدون 

پرداخت هزینه کارشناسی ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ- 9814867 م.الف 592
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9709418
بدین وسیله به آقای حامد ناظران نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1359/02/23 شماره ملی: 0942891627 
ش��ماره شناس��نامه: 805 ابالغ میگردد بانک س��امان به اس��تناد س��ند رهنی: 184545، تاریخ سند: 
1393/11/16 دفترخانه 59 مشهد اجرائیه ای تحت کالسه 9709418 علیه شما صادر نمود و چون برابر 
گزارش مأمور پس��ت مشهد، آدرس شما مورد شناسائی واقع نگردیده است، لذا بدینوسیله به شما ابالغ 

میگردد که بدهی شما بابت سند مذکور به مبلغ:
موضوعات الزم االجرا: 4/577/995/896 ریال )چهار میلیارد و پانصد و هفتاد و هفت میلیون و نهصد و 

نود و پنج هزار و هشتصد و نود و شش ریال(
- اصل طلب: 1/738/240/775 ریال           - سود: 512/781/028 ریال

- خسارت تأخیر تأدیه: 2/326/974/093 ریال،
- خسارت تأخیر روزانه: 2/189/350 ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1397/10/26

تا تاریخ تقاضا می باشد و خسارت تأخیر و سایر هزینه های قانونی تا روز پرداخت نیز به آن اضافه می گردد 
و طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رسمی، یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از 
زمان انتشار در روزنامه، اجرائیه ابالغ شده محسوب می شود، در غیر این صورت طبق ماده 34 اصالحی 
قانون ثبت پس از گذشت ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و مورد رهن 
عبارت است از: ششدانگ با پالک ثبتی چهل و هشت هزار و هشتصد و نود و پنج فرعی از چهار اصلی 
بخش نه مشهد می باشد، طبق مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد رسید و بجز آگهی مزایده، آگهی 

دیگری منتشر نخواهد شد. آ- 9814868 م.الف 593
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای محمود قالیچی برابر وکالتنامه شماره 49264 مورخ 1398/11/26 دفتر 52 رباط کریم 
بوکالت از طرف آقای سید محمد مهدی سلیمان زاده موسوی باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به 
فرم تعهد جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت سند 
مالکیت شش��دانگ یکباب خانه به ش��ماره پالک صفر فرعی از 5253 اصلی بخش دو مشهد که متعلق 
به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد ششدانگ 
مالکیت نامبرده در ذیل شماره دفتر امالک الکترونیک 139720306003025361 ثبت و سند به شماره 

چاپی 194093 ج 97 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد......
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به 
این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام 

خواهد شد. آ- 9814869 م.الف 594
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علیرضا لعلی

آگهی مشمولین سه ماهه سوم سال 1398خورشیدی حوزه ثبتی شهرستان شیروان
بدستور ماده 12وماده59آئین نامه مذکور اشخاص که نسبت به امالک مجهول المالک واقع در بخشهای 
5قوچان حوزه ثبتی شهرس��تان شیروان تاآخرآذرماه98تقاضای ثبت نموده آمد و همچنین مواردی که 
آگهی آن برابرتبصره یک ماده 25اصالحی ثبت بایدتجدیدگردد بانوع ملک موردتقاضابرای اطالع عموم 

بشرح ذیل اعالم میگردد
قطعه یک شیروان بخش 5قوچان

1172وی��ک فرع��ی از1194اصلی شش��دانگ دوباب مغازه بان��وان آزیتا صباغی ش��یروان ،آذر صباغی 
شیروان،اصغرصباغی شیروان ،اکبرصباغی شیروان،معین صباغی شیروان،زهراصباغی شیروان،منیژه قربان 
نژاد،مژگان قربان نژادوحمیدرضا قربان نژاد،احمدفخرایی شیروان،احس��ان فخرایی،بهمن تابش،روح اهلل 
ابراهیم زاده،هدی صباغی شیروان،نداصباغی شیروان،بهروز صباغی شیروان،برات صباغی،باباسرونازفخرایی 

شیروان،برابرگواهی انحصاروراثت کما فرض اهلل
1266اصلی آقای محمداس��المی مقدم ،علی اس��المی مقدم،فروزان اسالمی مقدم،نوری اسالمی مقدم، 
علی اس��المی مقدم،آزاده اسالمی مقدم،بارگل همتی،آذراسالمی مقدم،محسن اسالمی مقدم،ششدانگ 

یک قطعه زمین محصور
قطعه دوشیروان بخش 5قوچان واقع درقریه توده پالک 21اصلی

220فرعی آقای محمدرضا نورمحمدزاده یک سهم مشاع از8سهم ششدانگ دیمزار قریه توده
قطعه سه شیروان بخش5قوچان 13اصلی باغات وحومه

7545فرعی از63فرعی آقای علی اصغرآرئین پورششدانگ یک قطعه باغچه وخانه باغ
قطعه4شیروان بخش5قوچان پالک1اصلی سه یک آب

2945فرعی از58فرعی آقای مسعود خان محمدی ششدانگ یک قطعه زمین
قطعه4شیروان بخش 5قوچان واقع درقریه یقین پالک28اصلی

237فرعی آقای علی اکبر صادقیان 4دانگ مشاع ازششدانگ یک باب منزل
ل��ذا به دس��تور مواد16و17قانون ثبت هرکس نس��بت به امالک آگهی ش��ده درباالمعترض می باش��د 
ویااینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی شده ودرجریان است می بایستی اعتراض ویا گواهی 
مشعربرجریان دعوی خودراازتاریخ انتشارنوبت اول این آگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف نود روز ودرمورد 
آگهی اصالحی درمدت س��ی روز به اداره ثبت اس��ناد و امالک ش��یروان تس��لیم ورسید دریافت نموده 
ودراجرای تبصره 2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبت معترضین ازتاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواس��ت اعت��راض خودرابه مراجع ذیصالح قضایی تقدیم گواهی 
الزم از مراجع مذکور اخذوبه این اداره تسلیم نمایند ضمنأحقوق ارتقای درموقع تحدید حدود درصورت 
مجلس تحدیدی منظورمیگردد وازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تاسی روز قابل اعتراض خواهد 

بود.آ-9813493
تاریخ انتشارنوبت اول:98/11/1
تاریخ انتشارنوبت دوم:98/12/1

صمد ابراهیم زاده 
  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی تغییرات شرکت شایگان داده الکتریک پویش )سهامی خاص( به شماره ثبت 14964 و شناسه ملی 14007247334    
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,12,15 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای میالد دباغها به کد ملی 4310246443 
به س��مت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره - ش��رکت بسا پارس صنعت)س��هامی خاص( به شناسه ملی 10320174724 به نمایندگی 
)آقای مهدی مقصودی( به کد ملی 0059620692به سمت رئیس هیئت مدیره - خانم نفیسه فالح به کدملی 0491607458 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.حق امضاء کلیه اوراق واسنادبهاداروتعهدآورازقبیل چک،سفته وبروات و اوراق عادی 

و اداری با امضا دو امضا از سه امضا اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )776576(
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36

آگهی تغییرات شرکت توان گستر خضرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36793 و شناسه ملی 10380523392    
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1397,06,14 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - ریحانه صفیر امرغان بش��ماره ملی 
0934571589 به س��مت رئیس هیئت مدیره 2- حس��ن یعقوب زاده بشماره ملی 0700335651 به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره 3- حسن یعقوب زاده بشماره ملی 0700335651 به سمت مدیر عامل 4- ملیحه رضایی بشماره ملی 0872443892 
به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند . و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی 

با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )775712(
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 آگهی تغییرات شرکت پارس سیال شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 42532 و شناسه ملی 10380583425    
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1398,07,09 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1.آقای محم��د رضا چمنی کدملی 
0943004837 رئی��س هیئ��ت مدیره و مدیرعا مل 2� آقای محمدحس��ن چمنی کدمل��ی0932831001 نائب رئیس هیئت 
مدیره 3. آقای امیر طالبیان کدملی0942390512 به س��مت عضو هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند . و 
کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل : چک ،س��فته و بروات و عقد عقود اس��المی با امضا منفرد آقای 

محمد رضا چمنی همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )775713(

9ع
81
49
32

 آگهی تغییرات شرکت تعاونی منحله در حال تصفیه مسکن فرهنگیان ناحیه یک مشهد به شماره ثبت 8453 و شناسه ملی 10380242197    
 به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ 1398,05,16 و نامه شماره 2,64637 مورخ 98,5,24 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد تصمیمات 
ذی��ل اتخ��اذ ش��د : 1 - وحید میرغالمی مش��هد 0938796534 بس��مت رئیس هیئ��ت تصفیه و مدیر اجراء تصفیه و س��یداحمد رس��تگار مقدم 
2291353330 به س��مت نائب رئیس هیئت تصفیه و علی رضا خانی 3670786953 به س��مت منش��ی هیئت تصفیه انتخاب ش��دند 2 - کلیه 
قراردادها و اس��ناد تعهدآور بانکی از قبیل چک- س��فته و برات و اوراق بهادار با امضای وحید میرغالمی مشهد رئیس هیئت تصفیه ودر غیاب 
ایشان سیداحمد رستگارمقدم نائب رئیس هیئت تصفیه به اتفاق وحید میرغالمی مشهد مدیر اجراء تصفیه و مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار 

است و اوراق عادی و نامه ها با امضای وحید میرغالمی مشهد مدیراجراء تصفیه و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )775714(
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س��ند مالکی��ت )ب��رگ سبز(وس��ند کمپان��ی خودرو 
س��واری پرای��د ه��اچ ب��ک م��دل 1375 به ش��ماره 
انتظامی 79 – 285و35 وش��ماره موتور000004790 
وشماره شاسی S 1442275120528 مفقود گردیده 

وازدرجه اعتبارساقط می باشد.)قزوین(
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س��ند کمپان��ی موتورس��یکلت تیزت��ک م��دل 
1383 رنگ نقره ای شماره موتور 31153473 
و شماره شاسی 83774541 به شماره انتظامی 
46986 ای��ران 766 به مالکی��ت ناصر حامدی 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار ساقط می باشد.  دی

قو
مف

ی 
گه

آ

آگهی مزایده اموال منقول
به اس��تناد پرونده کالسه  ۹۷۰۵۸۳/ش ۳  احکام حقوقی محکوم علیه نمایندگی سایپا ۵۲۰۸ محکوم 
است به پرداخت مبلغ ۳۰۶.۵۱۰.۲۵۸ ریال اصل خواسته و واریز  حق بیمه  از تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱  لغایت 
۱۳۹۷/۵/۲۹ به مبلغ ۶۴.۶۱۹.۱۳۱  ریال در حق محکوم له خانم الهه شکل زهی فرزند اسماعیل و مبلغ 
۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال  حق االجرای دولتی در حق دولت که محکوم له  اقالم فوق را توقیف  نموده که توسط 

هئیت کارشناسان سه نفره  بدین شرح کارشناسی گردیده است:
۱-کمک فنر جلو ، راست صبا به تعداد ۹ عدد به ارزش برآوردی ۱۶.۲۰۰.۰۰۰ ریال

 ۲-لنت ترمز جلو ریو به تعداد ۱۲ جعبه به ارزش برآوردی ۲۵.۶۰۰.۰۰۰ ریال
۳-لنت ترمز عقب ریو  به تعداد ۷ جعبه به ارزش برآوردی ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۴-لنت عقب پیکاپ و مگان به تعداد ۶جعبه به ارزش برآوردی ۱۶.۵۰۰.۰۰۰

۵-دیسک چرخ جلو زانتیا به تعداد ۷ عدد به ارزش برآوردی ۳۱.۱۶۲.۰۰۰ ریال
۶- لنت جلو ریو به تعداد ۵۹جعبه به ارزش برآوردی ۲۴۴.۲۰۰.۰۰۰ ریال
۷-لنت جلو L۹۰  به تعداد ۹ بسته به ارزش برآوردی ۳۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال
۸-لنت جلو ماکسیما به تعداد ۳۹ بسته به ارزش برآوردی ۱۳۶.۵۰۰.۰۰۰

۹-لنت عقب ماکسیما به تعداد ۶ بسته به ارزش برآوردی ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال 
۱۰-لنت عقب ماکسیما )سامسونگ( به تعداد ۱۴ بسته به ارزش برآوردی ۹۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۱- لنت عقب ریو به تعداد ۵۰ بسته به ارزش برآوردی ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
جمع یازده ردیف قطعات یدکی فوق مبلغ ۷۴۵.۶۶۴.۰۰۰ ریال )معادل هفتاد و چهار میلیون و پانصد و 

شصت و شش هزارو چهارصد تومان ( برآورد و ارزیابی گردد.
 نهایتا این اجرا پس از طی مراحل قانونی  و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد  در 
تاریخ ۹۸/۱۲/۱۴ چهارش��نبه  از س��اعت ۹ الی ۱۱ صبح با حضور نماینده محترم دادستان و همچنین 
محکوم له در محل اجرای احکام مدنی دادگستری زاهدان  از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم 
علیه به قیمت پایه کارشناس��ی  به فروش برس��اند طالبان و خریداران  میتوانند همه روزه تا یک هفته   
قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا  بازدید و در زمان مزایده حضورا ش��رکت 
نمایند بدیهی است که اموال مورد مزایده به کسی فروخته خواهد شد که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند 
و خریدار بایس��تی  مبلغ ۱۰ درصدی پیش��نهادی مزایده را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری 
زاهدان واریز نماید و مابقی را ظرف مدت یکماه به حساب سپرده دادگستری واریز و تحویل اجرای احکام 
مدنی نماید و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم  تقاضای انتقال مالکیت اموال 
نماید و در صورت عدم تایید مزایده توس��ط دادگاه مبلغ ده درصدی واریزی به خریدار مس��ترد خواهد 
ش��د  و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حس��اب س��پرده  واریز ننماید و یا 
اعالم انصراف نماید مبلغ ده درصدی پیش��نهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد ش��د و خریدار حق 
هیچگونه اعتراضی را نخواهد داش��ت تش��ریفات مزایده با رعایت مواد ۱۱۳  به بعد قانون اجرای احکام 
مدنی  در صورت نبود خریدار طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده قبول نماید 

.آ-۹۸۱۴۹۴۳  م الف: ۱۰۰۹
تاجیان – مدیر دفتر اجرای احکام مدنی زاهدان

آگهی مزایده اموال منقول – نوبت اول
به موجب اجرائیه صادره  از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی  زابل محکوم علیه هادی اکبری فرزند علیجان محکوم 
ب��ه پرداخت  تعداد ۵۰۰ عدد س��که تمام بهار آزادی در حق محکوم ل��ه زهرا نظری  و حق االجرای دولتی در حق 
صندوق دولت گردیده است مقرر می دارد چون محکوم له  در قبال بدهی خود یک دستگاه خودروی  پژو ۴۰۵ به 
شماره انتظامی  ۶۹ ب ۲۵۳ ایران ۸۵ را معرفی  که خودرو فوق توسط کارشناس ارزیابی به مبلغ ۱۷۲.۰۰۰.۰۰۰ 
ری��ال  ارزیاب��ی می گردد . ل��ذا با توجه به تقاضای محکوم له  خودرو فوق از طریق مزای��ده در تاریخ ۹۸/۱۲/۷ روز 
چهارش��نبه راس س��اعت ۱۰ صبح به  فروش می رسد  .متقاضیان میتوانند پنج روز مانده به روز مقرر  با هماهنگی 
این اجرا از مورد مزایده بازدید س��پس در صورت تمایل در جلس��ه مزایده شرکت نمایند  ضمنا فروش آن از قیمت 
پایه شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید مورد مزایده به او واگذار می گردد همچنین کلیه هزینه 
های مربوطه به عهده برنده و انتقال سند بنام خریدار تابع مقررات خواهد بود این آگهی به تجویز مواد ۱۱۴ و ۱۱۸ 

و ۱۲۰   آ-۹۸۱۴۹۴۶  م الف:۱۶۷۲
قانون اجرای احکام مدنی در یکی از روزنامه های محلی منتشر می گردد.

قاضی اجرای احکام حقوقی دادگستری زابل

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور - حوزه ثبت ملک  ناحیه ۲ رشت
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۸۶۰۳۰۰۸۷۴۱مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه ۲ رشت ، تصرفات مالکانه 

بالمعارض آقای س��ید محس��ن موسوی کوزانی فرزند سید عباس به شماره شناسنامه ۵۵۶ صادره از رشت در قریه 
پاسکیاب در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۱۶۳/۲۰ متر مربع پالک فرعی ۶۸۳۲ از 
اصلی ۴۳ مفروز مجزی از پالک ۶۳۰ از اصلی ۴۳ واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای محمد 

برهانی محرز گردیده است، 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 ۵۰۹۳  آ-۹۸۱۴۱۰۷
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۱۱/۱۶  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ 

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

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1398
به دستور ماده ۱۲ قانون ثبت و ماده ۵۹ آئین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به 
امالک واقع در قطعه ۳ درگز بخش ۷ قوچان تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۸ تقاضای ثبت نموده 

اند با اشاره به نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میشود:
پالک یک اصلی اطراف شهر قطعه سه درگز بخش ۷ قوچان

۱.پالک ۵۰۲۴ فرعی مجزی شده از ۱۷۰ فرعی از یک اصلی آقای قنبر اریان نه سهم مشاع از 
ده سهم ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ ۹۳/۶۰ متر مربع

۲.پالک ۵۰۲۵ فرعی مجزی ش��ده از ۱۵۰ فرعی از یک اصلی آقای پیمان ظفریان نه س��هم 
مشاع از ده سهم ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ ۹۸/۵۵ مترمربع

لذا به دستور ۱۶و۱۷ قانون ثبت هر کس نسبت به امالک آگهی شده در باال اعتراضی داشته 
باشد و یا اینکه بین متقاضیان و دیگری اقامه دعوی شده و یا در جریان باشد بایستی اعتراض 
و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی تا ۹۰ روز کتباً 
به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان درگز تسلیم و رسید دریافت دارند و در اجرای تبصره 
۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی،معرضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم 
از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تس��لیم نمایند ضمناًحقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود 
و در ص��ورت مجلس تحدیدی قید میگ��ردد و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳۰ 

روز قابل اعتراض خواهد بود.آ-۹۸۱۳۴۲۳
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۸/۱۱/۰۱         تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۸/۱۲/۰۱

ناصر حسن زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان درگز

))آگهی نوبتی سه ماهه سال 1398 حوزه ثبتی شهرستان طبس((
بدس��تور ماده  ۱۲ قانون ثبت وماده ۵۹ آیین نامه قانون مذکور اسامی اشخا صیکه نسبت به 
امالک مجهول المالک واقع در بخش��های تابعه حوزه ثبتی شهرستان طبس )استان خراسان 

جنوبی( تا آخر آذر ماه سال ۱۳۹۸ تقاضای ثبت 
نم��وده اند و همچنین مواردیکه آگهی نوبتی آن برابر تبصره یک ماده ۲۵اصالحی قانون ثبت 

باید تجدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم بشرح ذیل آگهی میگردد.
 )قطعات واقع در بخش یک طبس(

۱۸۴۳ از ۱۱۱۲ فرعی از ۲۹- اصلی روس��تای دیهش��ک پایین ششدانگ یکباب منزل محمد 
ساالری.

۱۳۸ فرعی از ۴۹۲- اصلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور جواد نوروزیان .
۵۰۷اصلی یک س��هم مشاع از ۲۴سهم ششدانگ یک قطعه بند مشهور به بند جنگاه حسین 

اعراب شیبانی.
۱ فرعی از ۱۶۱۶- اصلی ششدانگ قسمتی از یک باب منزل محمدجواد شعبانیان .
۳۲ فرعی مجزی از ۱۹۵۸اصلی ششدانگ یک قطعه زمین کلوریا وکیلی شیبانی .
۳۳ فرعی مجزی از ۱۹۵۸اصلی ششدانگ یک قطعه زمین کلوریا وکیلی شیبانی .
۳۴ فرعی مجزی از ۱۹۵۸ اصلی ششدانگ یک قطعه زمین کلوریا وکیلی شیبانی

 ۳۵ فرعی مجزی از ۱۹۵۸ اصلی ششدانگ یک قطعه زمین کلوریا وکیلی شیبانی 
 ۳۶ فرعی مجزی از ۱۹۵۸-اصلی ششدانگ یک قطعه زمین گلوریا وکیلی شیبانی

 ۳۷ فرعی از ۱۹۵۸-اصلی ششدانگ یک قطعه زمین حسین عسکری

۳۸ فرعی از ۱۹۵۸-اصلی ششدانگ یک قطعه زمین حسین عسکری
۳۹ فرعی از ۱۹۵۸اصلی ششدانگ یک قطعه زمین زهره سابقی

 ۲۹۷۲-اصلی شش دانگ یک قطعه زمین حبیب اهلل مهری
) قطعات واقع در بخش دو طبس( 

۱۱۴۱ فرع��ی از ۲۶-اصل��ی یک هزار و پانصد س��هم مش��اع از چهارده هزار و پانصد س��هم 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی سید جواد آتشی روستای کریت.
 ۷۲۰ فرعی از ۱۳۷اصلی شش دانگ یک قطعه زمین فاطمه بیکی.

)قطعات واقع در بخش سه طبس(
۲۵۲ فرعی از ۳ اصلی روس��تای خرو علیا ش��ش دانگ یک قطعه زمین محصورمش��تمل بر 

ساختمان و استخر حسن سلمانی.
۹۸ فرعی از ۲۲-اصلی روستای ازمیغان شش دانگ یک قطعه باغ عباس جواهری .

۱۷۶ فرعی از ۲۲اصلی روستای ازمیغان شش دانگ یک قطعه باغ نرجس جواهری .
۱۲۲۶ فرعی از ۴۱اصلی روس��تای جوخواه - ابتدای جاده اکبراباد ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی رمضانعلی ازرسینا.
۱۲۲۷ فرعی از ۴۱اصلی روس��تای جوخواه شش��دانگ یک قطعه زمی��ن مزروعی رمضانعلی 

ازرسینا.
۱۲۲۸ فرع��ی از ۴۱اصلی روس��تای جوخ��واه - ابتدای جاده اکبراباد شش��دانگ قطعه زمین 

مزروعی فیض اله رضائی .
لذا بدستور مواد ۱۶ و ۱۷ قانون ثبت هرکس نسبت به امالک آگهی شده باالمعترض میباشد 
و یا بین متغاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی ش��ده و در جریان اس��ت میبایست اعتراض ویا 
گواهی مش��عر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتش��ار نوبت اول این اگهی نس��بت به آگهی 
نوبت��ی ظرف نود روز و در مورد آگهی اصالحی درمدت س��ی روزبه اداره ثبت اس��ناد طبس 
تسلیم و رسید دریافت نموده و در اجرای تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده 
های معترض ثبتی معترضین از تاریخ تس��لیم اعتراض به این اداره ظرف یکماه دادخواس��ت 
اعت��راض خود را ب��ه مرجع ذیصالح قضایی تقدی��م و گواهی الزم از مرج��ع مذکوراخذ و به 
این اداره تس��لیم نماین��د ضمنا حقوق ارتفاق��ی در موقع تحدید حدود و در صورت جلس��ه 
تحدیدی منظورمیگردد و از تاریخ صورت جلس��ه تحذیدی تا س��ی روز قابل اعتراض خواهد 

بود.آ-۹۸۱۳۴۰۳
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/۱۱/۰۱   تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۹۸/۱۲/۰۱

غالمرضا کدخدائی / رئیس اداره ثبت واسناد وامالک شهرستان طبس

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال1398
حوزه ثبتی زیرکوه

به دس��تور ماده ۱۲ قانون ثبت و ماده ۵۹ آئین نامه قانون مذکور اس��امی اشخاصی که نسبت به امالک 
مجهوااللمالک واقع در بخش��های تابعه حوزه ثبتی زیرکوه تا آخر آذر ماه س��ال یکهزار و س��یصد و نود 
و هش��ت شمس��ی تقاضای ثبت نمودهاند و همچنین مواردی که آگهی نوبتی آن برابر تبصره یک ماده 
۲۵-اصالح��ی قان��ون ثبت باید تجدید گردد، ب��ا نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم به ش��رح ذیل 

آگهی می شود:
 بخش۹زیرکوه:  قطعات مفروزه کرکسو پالک  ۶۴۱-اصلی

۱-پالک ۲ فرعی علی ش��اکری شش��دانگ یک  قطعه زمین مزروعی  به نش��انی  بخش زهان روستای 
شاج- اراضی مزرعه کرکسو.

بخش۱۴ زیرکوه:
قطعات مفروزه مزرعه حاجی آباد پالک ۴۹-اصلی

۲-پالک ۲۸۵۰  فرعی حس��ین مطهری  شش��دانگ یک قطعه زمین بایر  به نش��انی  شهر حاجی آباد 
بلوار شاهد-شاهد ۱۲.

۳-پالک ۲۸۵۳ فرعی  آقایان اس��فندیار و عید محمد س��عدی شش��دانگ یک قطعه زمین بایر)هرکدام 
نسبت به سه دانگ مشاع( به نشانی  شهر حاجی آباد بلوار امام رضا )ع(

۴- پالک ۲۸۵۴ فرعی حس��ن بخشانی ششدانگ یک قطعه زمین بایر به نشانی  شهر حاجی 
آباد خیابان بهشتی یک.

۵-پالک ۲۸۵۵ ابراهیم عباسی ششدانگ یک قطعه زمین دایر مزروعی به نشانی  شهر حاجی 
آباد بلوار جهاد جهاد۱۷.

۶- پالک ۲۸۵۶ فرعی غالمحسن غالمحسینی ششدانگ یک باب ساختمان دوطبقه به نشانی  

شهر حاجی آباد بلوار غفاری.
۷- پالک ۲۸۸۷فرعی حسین لشکری ششدانگ یک قطعه زمین دایر مزروعی به نشانی  شهر 

حاجی آباد بلوار مطهری-خیابان مطهری ۲۲ .
۸_پالک ۲۸۸۸ فرعی حجی علی س��کندری شش��دانگ یک قطعه زمین بایر به نشانی  شهر 

حاجی آباد بلوار شاسکوه.
۹- پالک ۲۸۹۰ فرعی محمد رضا فالحی شش��دانگ یک قطعه زمین دایر مزروعی به نشانی  

شهر حاجی آباد بلوار جهاد-جهاد۱۰.
۱۰- پ��الک ۲۸۹۱ فرعی فاطمه عامری شش��دانگ یک قطعه زمی��ن  غیر موات مزروعی  به 

نشانی  شهر حاجی آباد- خیابان بهشتی سه.
قطعات مفروزه مزرعه آبیز پالک ۸۳-اصلی

۱۱-پالک ۲۵۴ فرعی علی زنگنه ششدانگ یک قطعه باغ به نشانی شهرستان زیرکوه -شهر آبیز
۱۲-پالک ۳۶۷۰ فرعی علی زنگنه ششدانگ یک قطعه باغ به نشانی شهرستان زیرکوه- شهر آبیز

۱۳- پالک ۳۶۷۱ فرعی حس��ین یاری آبیز یک قطعه زمین مزروعی به نش��انی شهرس��تان 
زیرکوه- شهر آبیز

لذا به موجب ماده۱۶ و۱۷ قانون ثبت هرکس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد ویا 
اینکه بین متقاضیان ودیگری اقامه دعوی شده ودر جریان است می بایست اعتراض و یا گواهی مشعر بر 
جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف۹۰روز و به استناد 
تبصره یک ماده ۲۵-اصالحی قانون ثبت در مورد آگهی اصالحی در مدت ۳۰ روز به اداره ثبت اس��ناد 
وامالک زیرکوه تس��لیم و رسید دریافت نموده،و برابر ماده۷۴ و۸۶ آئین نامه قانون ثبت، معترضین می 
بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت،ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح 
قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.در غیر این صورت متقاضی 
ثبت و نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت 
و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه دهد. 
ضمناً حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود در صورت مجلس تحدیدی منظور میگردد و از تاریخ تنظیم 

صورت مجلس تحدید تا ۳۰ روز قابل اعتراض خواهد بود..آ-۹۸۱۳۴۲۶
تاریخ انتشارنوبت اول :۱۳۹۸/۱۱/۰۱      تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۸/۱۲/۰۱     

  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زیرکوه
  

 آگهی نوبتی سه ماهه سوم   سال 1398 حوزه ثبتی بخش نیمبلوک        
به دستور ماده ۱۲ قانون ثبت و ماده ۵۹ آیین نامه قانون مزبور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک 
واقع در بخش ۱۲ حوزه ثبتی نیمبلوک تا آخرآذر ماه سال۱۳۹۸تقاضای ثبت نموده اند همراه با نوع ملک مورد تقاضا 

برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
بخش ۱۲ نیم بلوک .

پالک ۱۱-اصلی رودخانه میان بیاض و پالک ۱۲-اصلی مزرعه گریمنج .     
ششدانگ یک قطعه زمین  پالک ۳۱۱۳فرعی از ۱۲ اصلی  از بخش ۱۲ نیمبلوک متصرفی دولت جمهوری اسالمی 

ایران با نمایندگی سازمان تحقیقات ، آموزش وترویج جهاد کشاورزی
که در اجرای بخشنامه ۹۱/۲۳۵۱۱مورخ ۹۱/۰۱/۲۹ ) قسمتی از آن مشتمل بر تاسیسات وساختمان و چاه کشاورزی 
پالک ۵۹۸فرعی از ۱۱ –اصلی از رودخانه میان بیاض به مساحت ۳۳۲۱۵۷/۸۵ متر مربع وقسمت دیگر به مساحت 
۲۸۶۶۸/۶۰ مت��ر مرب��ع از  پالک ۳۱۱۲ فرع��ی از ۱۲ اصلی مزرعه گریمنج ( به پ��الک ۳۱۱۳ فرعی از ۱۲ اصلی 

استاندارد سازی شده است.
لذا به موجب ماده ۱۶ و ۱۷ قانون ثبت هر کس نس��بت به ملک آگهی ش��ده فوق معترض می باشد و یا اینکه بین 
متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوا شده و در جریان است ،می بایست اعتراض و یا گواهی مشعر به جریان دعوی 
خود را ازتاریخ انتش��ار نوبت اول این آگهی نس��بت به آگهی نوبتی ظرف ۹۰ روز ودر مورد آگهی اصالحی در مدت 
سی روز به اداره ثبت اسناد و امالک بخش نیمبلوک تسلیم و رسید دریافت دارند و دراجرای مواد۷۴و۸۶ آئین نامه 
اصالحی قانون ثبت معترضین ازتاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه ، دادخواست اعتراض خودرا به مرجع 
ذیصالح قضایی تقدیم وگواهی الزم از مرجع مذکور اخذ وبه اداره تسلیم نمایند درغیر این صورت متقاضی ثبت یا 
نماینده  قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواس��ت را دریافت و به اداره ثبت 
تس��لیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد ، ضمنا حقوق 
ارتفاقی درموقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدید منظور میگردد و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 

تا ۳۰ روز قابل اعتراض خواهد بود.آ-۹۸۱۳۴۴۴
تاریخ انتشار نوبت اول ۰۱/ ۱۳۹۸/۱۱ 

تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳۹۸/۱۲/۰۱    
رئیس ثبت اسناد و امالک بخش نیمبلوک

 تاسیس موسسه غیر تجاری حقوقی تالشگران عظیم جامع ایرانیان درتاریخ 1396,06,05 به شماره ثبت 42547 به شناسه 
ملی 14007020034    

 ثب��ت و امض��ا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع : انجام امور مش��اوره 
حقوق��ی و وکال��ت از طری��ق وکالی دارای پروانه وکالت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزه��ای الزم از مراجع ذیربط مدت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : تهران ش��هر تهران-نظامی گنجوی-کوچ��ه مروارید-کوچه عطاء اله امینی-پالک 2-طبقه اول-

واحد 7- کدپستی 1434734367 سرمایه شخصیت حقوقی : 1,000,000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : آقای 
فیروز فروزنده به ش��ماره ملی 4679145803 دارنده 500,000 ریال س��هم الش��رکه خانم معصومه مطلبی جونقانی به ش��ماره ملی 
4679157127 دارنده 500,000 ریال س��هم الش��رکه اولین مدیران : آقای فیروز فروزنده به ش��ماره ملی 4679145803 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم معصومه مطلبی جونقانی به شماره ملی 4679157127 به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، س��فته ، 
بروات و قرار داد ها با امضای مدیر عامل موسس��ه ومهر موسس��ه معتبر است . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع 

فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )775394( 9ع

81
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آگهی تغییرات شرکت شایگان داده 
الکتریک پویش )سهامی خاص( به 
شماره ثبت 14964 و شناسه ملی 

14007247334
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1397,12,16 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : 
آدرس محل ش��رکت از: قزوین)نش��انی سابق( 
ب��ه آدرس جدید: اس��تان قزوین ، شهرس��تان 
قزوی��ن ، بخش مرکزی ، ش��هر قزوین، باراجین، 
بلوار ش��هیدبابائی ، بلوار اندیش��مندان ، پالک 
0 ، طبق��ه همکف به کد پس��تی 3471991984 و 
ماده مربوطه در اساس��نامه به شرح فوق اصالح 

گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین 
)776568(

,ع
98
14
93
5

آگهی تغییرات شرکت وحدت دژ رضا شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 31040 و شناسه 

ملی 10380462661
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 
1398,10,21 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : فاطمه 
آس��یابان نقن��در ک��د مل��ی 0935223932 به 
س��مت رئی��س هیئت مدی��ره و ش��هناز وحدتی 
پن��اه ک��د مل��ی 0935233105 به س��مت نایب 
رئی��س هیئت مدی��ره و رض��ا وحدت��ی پناه کد 
ملی 0934591113 به س��مت مدیر عامل و عضو 
هیئت مدی��ره انتخاب گردیدند. کلیه اس��ناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء منفرد 
مدیرعامل هم��راه با مهر ش��رکت دارای اعتبار 

می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)775711(

,ع
98
14
84
8

 آگهی تغییرات شرکت تعاونی منحله در 
حال تصفیه مسکن فرهنگیان ناحیه یک 

مشهد به شماره ثبت 8453 و شناسه ملی 
10380242197

 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
م��ورخ 1398,05,03 و نام��ه ش��ماره 2,64637 
مورخ 98,5,24 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 
مش��هد تصمیم��ات ذیل اتخ��اذ ش��د : 1 - وحید 
خان��ی  علیرض��ا  و   0938796534 میرغالم��ی 
سیداحمدرس��تگارمقدم  و   3670786953
منصوری 2291353330 به سمت اعضاء هیئت 
تصفیه برای مدت 2 س��ال انتخ��اب گردیدند و 
محمد شاهرخی فرد 5919774061 به سمت ناظر 

تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)775715(

,ع
98
14
93
4
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سیما و سینما

خبر

»منطقه پرواز ممنوع« 7 میلیاردی شد
مهر: فیلم سینمایی »منطقه پرواز 
ممنوع« به کارگردانی امیر داسارگر 

7میلیاردی شد.
فیلم ســینمایی »منطقــه پرواز 
ممنوع« به کارگردانی امیر داسارگر 
با ۵میلیارد و ٩٠٠ میلیون تومان 

فروش بلیت در ســینماتیکت و یک میلیارد و 2٠٠میلیون تومان فروش در 
مناطق و شهرهای فاقدسینما )سینماسیار( از مرز 7میلیارد عبور کرد.

فیلم ســینمایی »منطقــه پرواز ممنوع« بــه کارگردانی امیر داســارگر و 
تهیه کنندگی حامد بامروت نژاد، داستان سه نوجوان است که در حین آماده 
شدن برای شرکت در مسابقات ساخت هواپیما، با پیدا شدن یک یوزپلنگ 

در حوالی محل زندگی شان، وارد مسائل و درگیری های مختلف می شوند.
عالقه مندان برای اکران این فیلم سینمایی در شهرهای بدون سینما می توانند 

به سایت »عماریار« به نشانی http://ammaryar.ir مراجعه کنند.

»سامو بندری« سریال جدید ابراهیم فروزش در شبکه دو 
داستان یک خانواده بندری 

فارس: پخش مجموعه تلویزیونی 
تهیه کنندگی  به  بندری«  »سامو 
سیدعلیرضا سبط احمدی به زودی 
آغاز می شود. با اینکه تصویربرداری 
ســریال »ســامو بنــدری« بــه 
و  فــروزش  ابراهیم  کارگردانــی 

تهیه کنندگی سید علیرضا سبط احمدی سال گذشته به پایان رسید و تحویل 
شبکه داده شد، اما به تازگی پخش آن آغاز خواهد شد.

با پایان پخش فصل دو سریال»از سرنوشت« این سریال 13قسمتی »سامو 
بندری« جایگزین آن خواهد شد. در خالصه داستان این سریال آمده است: 
ناخــدا صبور و خانــواده اش در بندری کوچک در نزدیکی بوشــهر زندگی 
می کنند. ناخدا از معتمدان   بندر است و اهالی بندر او و خانواده اش را به خوبی 
می شناسند. سامو تنها پسر و فرزند کوچک اوست که ماجراجویی های زیادی 
می کند و ناخدا را به دردسر می اندازد. ناخدا با صبوری و به همراه خانواده اش 
سعی می کند مشکالت پیش آمده برای سامو را حل کند و آرامش را دوباره 

به خانواده بازگرداند، اما دوباره سامو ماجراجویی جدیدی می کند.
تدوین این سریال توسط سعید یاسی پور در حال انجام است و مهدی فقیه 
نقش پدر یک خبرنگار را در این سریال ایفا می کند. حسن پورشیرازی، مائده 
طهماسبی، مهدی فقیه و علی اوسیوند از جمله بازیگران این مجموعه و باقی 

بازیگران از هنرمندان بومی جنوب کشور هستند.

 ســیما و سینما/  زهره کهندل   فیلم »انگل« 
محصــول کره جنوبــی در ژانــر کمدی ســیاه به 
نویســندگی و کارگردانی »بونگ جون-هو« است 
که در ســال 2٠1٩ منتشر شــد.  این فیلم درباره 
پســرجوانی اســت که آینده ای برای خود متصور 
نیست. او در خانه ای در محله ای فقیرنشین به همراه 
خانواده اش زندگی می کند. شغل آن ها درست کردن 
جعبه  پیتزا برای یک رستوران است. خانه  آن ها بسیار 
وضع بدی دارد و از اینترنت بی سیم همسایه استفاده 
می کنند، اما »کی وو« برای آینده اش برنامه هایی دارد 
و به پیشــنهاد دوستش می خواهد معلم خصوصی 
فرزند یک خانواده پولدار شود. باز شدن پای او به آن 
خانه، اتفاقات عجیبی را برای »کی وو« و خانواده اش 

رقم می زند.
این فیلم در بخش اصلی جشنواره کن 2٠1٩ حضور 
داشــت و برنده نخل طالی جشنواره شد. »انگل« 
برای نخســتین بار نامزد جایزه بهترین کارگردانی، 
بهترین فیلم نامه و بهترین فیلم غیرانگلیســی زبان 
در هفتاد و هفتمین مراسم گلدن گلوب 2٠2٠ شد 
و توانست جایزه بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان را از 
آن خود کند. ســونگ کانگ-هو نیز به خاطر بازی 
در این فیلم مورد تحسین منتقدان قرار گرفت. این 
فیلم همچنین نامزد دریافــت 6جایزه در آکادمی 
اســکار بود که از بین آن ها برنــده جوایز بهترین 
فیلم نامه، بهترین فیلم، بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان 
و بهترین کارگردان شــد. »انگل« نخســتین فیلم 
غیرانگلیسی زبان است که برنده جایزه بهترین فیلم 
آکادمی اسکار می شود. درباره این انتخاب آکادمی 
اسکار و محتوای این فیلم کره ای با سعید مستغاثی، 

منتقد سینمایی گفت وگو کردیم که می خوانید.

 به نظر شــما فیلم »انــگل« دارای چه 
ویژگی هایی بود که توانست جوایز چهار بخش 
جشنواره اسکار و حتی جایزه بهترین فیلم 

بخش اصلی را بگیرد؟
ببینید برای اســکار مهم نیســت که فیلم از چه 
کشوری است یا کارگردانش چه ملیتی دارد. پیش 
از این شاهد بودیم فیلم های غیرانگلیسی زبان اعم 
از فیلم های فرانســوی و ایتالیایی یا کارگردان های 
غیرآمریکایی هم نامزد شده و جایزه گرفتند مانند 
فیلم »شــکل آب« که کارگردانــش مکزیکی بود، 
بنابراین برای اسکار مهم نیست که کارگردان یا فیلم 
به چه ملیت و زبانی باشند بلکه مهم این است که 
فرهنگ، ایدئولوژی آمریکایی و چالش های روزغرب 
را نشــان دهد. فیلم انگل وقتی جایزه کن را گرفت 
وارد فهرست فصل جوایز شد و در همان روزهای اول 
فصل جوایز در همه لیست ها حضور داشت همچون 
لیســت های منتقدین، کارگردان ها، تهیه کننده ها، 

بازیگرها و فیلم نامه نویس ها. 

آنچه در فصل جوایز مشــخص بود اینکه یکی از دو 
فیلم »انگل« یا »1٩17« جایزه اسکار را می گیرند 
و این جایزه قابــل پیش بینی بود، بنابراین انتخاب 
غافلگیرکننــده ای نبود. حتی انتخــاب منتقدین 
آمریــکا هم فیلم »انگل« بــود. مهم تر از همه چیز 
برای آکادمی اســکار، توجه به چالش های روز غرب 
و رعایت پارامترهای ایدئولوژی آمریکایی است که در 
فیلم های منتخب وجود داشت. تم اصلی فیلم های 
فصل جوایز اسکار، تئوری جوکر بود. یعنی شورش 
و طغیان طبقه فرودست عقده مند و بی اصالت علیه 
طبقه فرادست سرمایه داری که خیلی مهربان است. 
این تئوری در فیلــم »انگل«  بیش از همه فیلم ها 
وجود داشــت حتی بیشتر از فیلم »جوکر«. اگرچه 
فیلم هایــی همچون »مــرد ایرلندی« یــا »روزی 
روزگاری در هالیوود« هم این تم را در الیه های فیلم 
داشتند، ولی این تم در فیلم انگل بیش از همه وجود 
داشت و پیش بینی می شد جوایز این دوره اسکار را 

بگیرد.

 گفته می شد یکی از دالیل اسکار نگرفتن 
بهترین فیلم برای فیلم »1917« دالیل سیاسی 
بوده چون در این فیلم به توحش آلمانی ها در 

جنگ جهانی اول اشاره می کند؟
به نظرم حرف درســتی نیســت چــون در فیلم» 
1٩17« صحنه هــای زیــادی از جنگ نمی بینیم. 
به بیان دیگر در این فیلم خیلی کمتر از فیلم های 
جنگی دیگر، صحنه های جنگ می بینیم و بیشتر 
شاهد ارتباط بین دو ســرباز و رسیدنشان به خط 
مقدم هستیم. در واقع این فیلم جنگی، غیرجنگی 
اســت  که در خاطرات جنــگ اول می گذرد، البته 
نگاه آرمانی صهیونیستی هم دارد. مثالً شعری که 

ســربازها در جزیره می خوانند برگرفته از آیه دوم 
ِسفر خروج )دومین کتاب از تورات یهودیان( و عهد 
عتیق مسیحیان است، اما چون تم اصلی فصل جوایز 
این دوره از اســکار، طغیان و شورش قشر فرودست 
بی هویت و خشــونت طلب علیه قشر سرمایه دار یا 
لیبرال دموکراسی بود، این تم براساس چالش های 
روز غرب تعیین شده است. غرب بیش از یک سال 
است که با جنبش ضدسرمایه داری فرانسه دست و 
پنجه نرم می کند و مانند یک استخوان در گلویش 
گیر کرده اســت. تم این دوره از جشنواره اسکار بر 
همین اســاس تعیین شده که نشــان دهد همه 
جنبش هــای ضدســرمایه داری، بی اصالت و حقیر 
هســتند، این موضوع در فیلم انگل بیشتر از همه 

دیده می شود.

 این تم در فیلم جوکر هم بسیار عیان بود. 
چرا این فیلم جایــزه بهترین بازیگری مرد را 
گرفت و نه بهترین فیلم یا بهترین کارگردانی را؟ 
در اســکار جایزه بهترین کارگردانــی از نظر درجه 

اهمیت، زیر جایزه بهترین بازیگر مرد و زن اســت. 
ترتیب جوایز با بهترین فیلم آغاز می شود و پس از 
بهترین بازیگر مرد و زن، جایزه بهترین کارگردانی 
قرار دارد. وقتی فیلم جوکر، جایزه بهترین بازیگری 
مرد را می گیرد یعنی در رده بندی اســکار دومین 
فیلم برتر است، ضمن اینکه تئوری جوکر در تمام 
فیلم هــای راه یافته به مرحله نهایی جاری بود. این 
فیلم جزو فیلم هایی بود که بیشترین نامزدی را در 

بخش های مختلف داشت. 

 به سابقه حضور فیلم های غیرانگلیسی زبان 
در میان نامزدهای بخش اصلی اسکار اشاره 
داشتید، اما این بار شاهد اهدای جایزه بهترین 
فیلم به یک فیلم آسیایی بودیم. آکادمی اسکار 

از این کار هدف خاصی را دنبال می کند؟
به نظرم این اتفاق خیلی عجیب نیست، برای اسکار 
آدم ها، زبان ها و ملیت ها مهم نیستند بلکه مهم اشاعه 
فرهنگ و ایدئولوژی آمریکایی اســت. ضمن اینکه 
کمپانی تولیدکننــده فیلم»انگل« اصالتاً آمریکایی 
است. برای آن ها مهم نیست فیلم در کجا یا به چه 
زبانی تولید شــده بلکه رعایت اصول و مبانی اسکار 

اهمیت دارد.

 گمان می کنید اهــدای این جایزه به یک 
فیلم آسیایی می تواند در تسریع جریان نفوذ 
فرهنگ هالیوود و ایدئولوژی سینمای غرب در 

سینمای شرق مؤثر باشد؟
این جریــان نفوذ مربوط به امروز و دیروز نیســت 
بلکه سال هاست این جریان نفوذ وجود دارد. بونگ  
جون-هو، کارگــردان فیلم »انگل« زمانی که فیلم 
»میزبان« را ســاخت مشــخص بود که یک فیلم 

آمریکایی ساخته و حتی بقیه فیلم هایش همین طور 
بود. این نفوذ نه فقط در ســینمای کره جنوبی که 
در سینمای ژاپن هم ریشــه دارد. مثالً کوروساوا با 
اینکه بسیار ژاپنی بود، اما در جایی به او غیرمستقیم 
گفتند اگر می خواهی جایزه بگیری باید فیلم هایی 
مثل »راشومون« بســازی  تا درغرب مطرح شوی. 
سال هاست این جریان نفوذ در سینمای آسیا وجود 
دارد حتی در خود ایران. وقتی سرمایه گذاری از طرف 
اتحادیه اروپا روی فیلم »گذشــته« اصغر فرهادی 
سرمایه گذاری می کند یعنی اهداف خاصی را دنبال 
می کند، چون براســاس تم آن سال می خواستند 
مهاجران مسلمان را زیرسؤال ببرند. سال هاست که 
این سرمایه گذاری را در کشورهایی همچون هند و 
روسیه هم انجام می دهند. سینمای کره جنوبی به 
یک سینمای هویت باخته آمریکایی تبدیل شده تا 
بتواند بازارهای جهانی را فتح کند یا در کشورهای 
دیگــر اکران بگیرد، به همیــن دلیل فیلم هایش با 
فرمول های آمریکایی ســاخته می شــوند. در فیلم 
»انگل« هم می بینید کارگردان چه تصویر سیاهی از 
کره نشان می دهد و چقدر نسبت به فضای آمریکایی 
و کاالی آمریکایی ابراز تمایل و شوق می کند. در واقع 
»انگل« یک فیلم تبلیغاتی برای آمریکاست. این فیلم 
را با فیلم چینی »وداع« مقایسه کنید، در فیلم وداع 
نسبت به فضاهای آمریکایی احساس تنفر می شد به 

همین دلیل فیلم اصالً مطرح نشد.

 به نظر شــما این جایــزه تأثیری روی 
بیشتر  تمایل  و  جریان سینمایی کره جنوبی 
خواهد  غربی  ایدئولوژی  به  فیلم ســازانش 

گذاشت؟
جریان ســینمای کره جنوبی به سمت ایدئولوژی 
آمریکایی متمایل بــوده و حتماً این جایزه تأثیر 
بیشــتری روی آن خواهد گذاشــت. مثل جایزه 
اسکار اصغر فرهادی که تأثیرش را روی سینمای 
ایران گذاشت و در جشــنواره فیلم فجر امسال، 
سندروم فرهادی را در بسیاری از آثار شاهد بودیم 
به طوری که چند فیلم دقیقاً با همان نگاه ساخته 

شده بودند. 
باید به این نکته توجه داشــت هر ســال اسکار 
یک تمی دارد و این تم براســاس چالش های روز 
سیاســتمداران غربی تعیین می شــود. به همین 
دلیل از میــان چند صد فیلم فقــط 1٠-1۵ تا 
به مرحله نهایی می رســند در حالی که بسیاری 
از فیلم های خوب و هنری بیرون از این مراســم 
قــرار می گیرند، چون تم اســکار را ندارند. حتی 
فیلم هایــی که باال آمدند و کمی از این تم فاصله 
داشتند، نادیده گرفته شدند مثل »مرد ایرلندی« 
یا »داســتان ازدواج« که جزو فیلم های لیســت 

پُرکن بودند.

برش

سینمای کره جنوبی به یک سینمای 
تبدیل  آمریکایی  هویت باخته 
جهانی  بازارهای  بتواند  تا  شده 
کشورهای  در  یا  کند  فتح  را 
همین  به  بگیرد،  اکران  دیگر 
فرمول های  با  فیلم هایش  دلیل 
در  می شوند.  ساخته  آمریکایی 
واقع »انگل« یک فیلم تبلیغاتی 

برای آمریکاست

گفت وگو با مستغاثی، منتقد سینما، درباره دالیل و آثار انتخاب فیلم »انگل« در اسکار 2020

یک فیلم کره ای با فرمول آمریکایی
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