
رزمناوعاطفهها
شــاید هیچ کس پیدا نشود که بتواند زیان ها و آسیب ها و فرسایش عظیم 
توفان پرخطر و پرتهدید کرونا را در سطح جامعه و میهن بزرگ ایران زمین 
محاســبه و نیز بتوانــد آن را برای دیگران تبیین و تشــریح کند. اما این 
واقعیت هم بسیار آشکار است که هر ممنوعیت اجتماعی، در هر جامعه و 
ملتی، آسیب آفرین و خسارت آور است و این خسارت ها هنگامی که طوالنی 
شوند، بی تردید به ســازمان عاطفی و روحی انسان سرایت می کنند و آن 

را می شکنند.
 بدین گونه آدم و انســانی که در چنیــن وضعیتی قرار می گیرد از قدرت 
دوســت داشــتن یا قدرت مهرورزی ملی- میهنی دور می شود و سیستم 
به هم پیوســته عاطفه میهن گرایی با میهن پرســتی او از درون شکســته 
می شــود و تصور عاطفی انسان، در برابر کلیت میهن فرو می ریزد و بدین 
ترتیب بی تفاوتی یا بی نگاهی و بی مهری نســبت به جامعه و میهن در او 

شکل می گیرد.
 در واقــع تهدید بزرگ کرونا، همین نکته بود که به آن اشــاره کردیم و 
کرونا به هر جا پا می گذاشــت این خطر بزرگ را هم پخش می کرد. اما از 
دل قدرتمند فرهنگ تاریخی والیت، شکوه اندیشه  ای متولد شد که شعله  
حیات بخش برای عاطفه ها بود و جان ها و روح ها را مشتعل ساخت و همه  
کاشــانه های ترس زده و تهدیدزده را در آغوش گرم و امنیت آفرین خویش 
گرفت و در این دریای توفانی بیماری و بال، رزم ناو با جالل و شکوه »کمک 
مؤمنانه و مواسات« را به میدان آورد و همه  راه ها را برای تنفس پیش رونده 

دیو هراس بست و از بزرگ شدن و غول آسا گشتن آن جلوگیری کرد.
زیبایــی خیره کننــده و روح نواز این رزم ناو عاشــقانه، بی گمــان از همه 
زیبایی های مشــهور و برجسته  جهان بشری، زیباتر و دوست داشتنی تر و 
نگاه کردنی تر اســت. از آن مهم تر و عمیق تر، این توانایی را دارد که در هر 
مانور و حرکت مؤمنانه  خویش، پیوندی قدرتمند، مابین نگاه ها و دست های 
جامعــه و آدم هایش فراهم آورد که با کارهــا و حرکت های دیگر، چندان 

ممکن به نظر نمی رسد.
آن هایی که به فردای پیروزمندانه و مقتدرانه  این ســرزمین می اندیشــند 
و آنانی که در آرزوی درخشــش نقش جهانی والیت تاریخی ایران زمین، 
پرانگیــزه و با شــوقی پایان ناپذیر، به ســوی کارها و اعمــال و اقدامات 
جهادگرانه گام می زنند نباید بگذارنــد به هیچ بهانه ای حرکت دالورانه و 
شادی آفرین این رزم ناو کمک مؤمنانه کند و متوقف شده و بدین گونه به 
خط تولید پنهان و نامرئی پیوندآفرینی عاطفه های انسانی و افزایش قدرت 

ملی دوست داشتن اجتماعی آسیب و گزند وارد شود.
البته هرگز نباید فراموش کرد که در جهان انســان ها و ملت ها و تاریخ ها، 
فرهنگ برتر و قدرتمندتر و باشکوه تر، از آن ملتی است که شفقت انسانی 
و مؤمنانه را بتواند در دایره  خوفناک توفان های ترس آور؛ چونان ستاره های 
درخشــنده  آسمان، پردرخشش سازد و نور پرفروغ و امیدساز آن را، باال و 

باالتر ببرد. این فرهنگ و تاریخ برنده  نبرد با توفان هاست.

محمدتربتزادهنام وحید بهزادی و نجوا الشیدایی 
از چند روز پیش سوژه فضای مجازی و رسانه ای کشور 
است. زوج پرحاشیه ای که سخنگوی قوه قضائیه دو 
رسانه ای  را  فساد هایشان  پرونده   جزئیات  پیش  روز 
کرد. خیلی هایمان اما فقط همین را می دانیم که این 
و  شده اند  معروف  خودرو  به سالطین  جنجالی  زوج 
براساس آخرین اطالعات، در چند سال اخیر، بیش از 
6 هزار خودرو را با کاله به کاله کردن های اقتصادی و 
گاوبندی در پشت پرده، احتکار کرده اند. کمتر کسی 
اصلی  و روش های  نفر  دو  این  پرونده  از جزئیات  اما 
کالهبرداری هایشان باخبر است. پس اگر می خواهید 
بیشتر با این زوج کالهبردار که به اعدام محکوم شده اند، 

آشنا شوید، باقی مطلب را بخوانید.

شرکت های هرمی#
برای آشنایی بیشتر با وحید بهزادی و نجوا الشیدایی 
الزم اســت برگردیم به دهــه 80. یعنی همان زمانی 
که شــرکت های هرمی در اوج فعالیت های خودشان 
بودنــد و با تبلیغات جورواجور در سرتاســر کشــور، 
عضوگیــری می کردند. آن روزها خیلی ها، به خصوص 
جوان ترها می خواستند یک شبه به تمام آرزوهای دور 
و درازشــان برسند. به همین خاطر تبلیغات عجیب و 
غریب شــرکت های هرمی به مذاقشان حسابی خوش 
می آمد. هرچند زیاد طول نکشید تا بساط این شرکت ها 
در کشــورمان جمع شود اما در همان مدت کوتاه هم 
خیلی ها با سرمایه گذاری در این شرکت ها به خاک سیاه 
نشستند و مدیران شرکت های هرمی هم ره صدساله را 

یک شبه طی کرده و به ثروت های هنگفت رسیدند.
»وحید بهزادی« و همســرش »نجوا الِشیدایی« یکی از 
همین مدیران بودند که هرچند توانستند ثروت کالنی 
برای خودشــان دست و پا کنند اما مثل سایر مدیران 
شرکت های هرمی، هیچ وقت توسط نهادهای قانونی 

مورد بازخواست قرار نگرفتند.

26 میلیارد تومان#
بر اساس گزارشی که ایسنا تهیه کرده، عمده  »فعالیت 
اقتصادی« این زوج کالهبردار، از اواســط دهه  80 در 
یکی از شــرکت های هرمی به اسم »پالینور« آغاز شد. 
شــرکتی که در پاییز ســال 8۹ با دستگیری عناصر 
اصلی اش متالشــی شــده بود اما حاال که حدود 10 
سال از آن ماجرا می گذرد، مشخص شده عوامل اصلی 
این شرکت همین زوج جنجالی بوده اند که هیچ وقت 
دستگیر نشده اند!پرونده شرکت پالینور تا سال گذشته 
بسته بود تا اینکه در ســال ۹8 و در نخستین جلسه  
رســیدگی به پرونده تخلفات شــرکت سایپا، نماینده  
دادستان همین زوج را عناصر اصلی آن شرکت معرفی 
کرد و گفت تنها یک حساب بانکی نجوا الشیدایی بین 
ســال های 86 تا 88 حدود 1۳ میلیارد تومان گردش 
مالی داشته و مجموع عواید حاصل از این شرکت برای 

این زوج جوان بیش از ۲6 میلیارد تومان بوده است.

پولشویی با حساب های اجاره ای#
هنوز هیچ کس نمی داند نجوا الشــیدایی و همسرش 
چطور در آن ســال از چنگ قانون گریخته اند اما پس 
از بی اعتبار شدن شرکت های هرمی، این زوج با وجود 
آنکه سرمایه کالنی به جیب زده بودند، ازپای ننشستند 
و تصمیم گرفتند ســرمایه  خودشان را ببرند در مسیر 

دیگری.

قدم اوِل زوج کالهبردار، گسترش روابطشان با مدیران 
بانک های مختلف بود و پــس از آن هم نفوذ در میان 

واردکنندگان خودرو. 
»وحید بهزادی« و »نجوا الِشــیدایی« بــا اجاره کردن 
۲40 حساب بانکی، با همکاری چندین مدیر فاسد در 
بانک های مختلف شروع به ثبت سفارش صوری واردات 
خودرو کردند و پس از دریافت ارز از بانک پارســیان و 
ســرمایه، تمام آن ها را در بازار آزاد فروختند. بر اساس 
گزارش ایســنا، در این ماجرا بیــش از ۳ هزار و ۲00 

میلیارد تومان پول به جیب زدند! 

پرونده تخلف سایپا#
این پایان ماجرای زوج پرحاشیه  این روزها نبود. »وحید 
بهزادی« و»نجوا الِشیدایی« پس از این ماجرا، زدند توی 
خط ثبت نام خودرو تا از بازار آشفته خودرو در کشورمان 
هم سودی به جیب بزنند. دقیقاً همین پرونده هم بود 
که سبب شد این زوج به دام بیفتند و درنهایت به اعدام 
محکوم شــوند. »وحید بهزادی« و همسرش این بار از 
طریق دوستان پرنفوذشان، با عوامل دانه درشت شرکت 
سایپا آشنا شدند و از طریق تبانی با مدیرعامل، معاون 
بازاریابی و فروش و همچنیــن مدیر اداره  برنامه ریزی 
فروش ســایپا، توانستند 6 هزار و ۷00 دستگاه خودرو 

تنها با ۳0 میلیارد تومان پیش خرید کنند!
بر اساس اعترافات این زوج در پرونده »تخلفات سایپا«، 
قضیه از این قرار بوده که وحید و نجوا یک روز تصمیم 
می گیرند ثروت خود را در یک فعالیت اقتصادی مولد 
ســرمایه گذاری کنند. به این ترتیب از طریق یکی از 
نمایندگی های شــرکت ســایپا قرارداد »مشارکت در 
ساخت« محصوالت سایپا را منعقد می کنند و شرکت 
نیز با میانگین پیش پرداخت کمتر از 5 میلیون تومان 

خودروها را تحویل این زوج خوشبخت می دهد.
احتماالً حاال به راحتی متوجه می شوید که در روزهایی 
که خیلی هایمــان برای ثبت نام کــردن یک خودرو 
خودمان را به زمین و آسمان می زدیم و هرچقدر تالش 
می کردیم نمی توانستیم خودرو را به قیمت کارخانه از 
سایپا تحویل بگیریم، در پشــت پرده چه اتفاقاتی در 

جریان بوده است! 

بدون پرداخت یک ریال مالیات#
فهرســت ابتکارات و خالقیت های اقتصادی این زوج 
جوان به قدری بلند باالست که مرور آن توسط نماینده 
دادستان تمام وقت نخستین جلسه  محاکمه را به خود 
اختصاص داد. مشارکت در اخالل کالن در نظام پولی 
و ارزی منجر بــه قاچاق ارز از کشــور از طریق ثبت 
سفارشات صوری و غیرواقعی و انجام عملیات حوالجات 
ارزی و امــور صرافی بدون اخذ مجوز، مشــارکت در 
اخالل کالن در نظــام توزیعی نیازمندی های عمومی 
از طریق پیش خرید 6هزار و ۷00 خودرو، مشــارکت 
در اخالل کالن در نظام اقتصادی از طریق مشــارکت 
در عضوگیری و فعالیت مدیریتی در شــرکت هرمی 
پالینور به میزان ۲6۳ میلیارد ریال، جعل سند رسمی 
و استفاده از سند مجعول، مشارکت در انجام عملیات 
پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال 
معــادل ۳هزار و ۲00 میلیارد تومــان با بهره گیری از 
حساب ۲40 شــخص حقیقی و حقوقی و کشف ۲4 
هزار و ۷00 سکه تمام بهار و 100 کیلوگرم طال از منزل 
این زوج، اتهاماتی بود که در دادگاه به آنان تفهیم شد. 
این یعنی هزاران میلیارد تومان گردش مالی غیرقانونی 

بدون پرداخت یک ریال مالیات!

چقدر  رمانتیک!#
سخنگوی قوه  قضائیه در نشست خبری دو روز پیش، 
احکام ۳4 مجرم دخیل در این پرونده  چندجانبه )ارز، 
سکه و خودرو( را اعالم کرد. دادگاه ویژه  مبارزه با جرایم 
اقتصــادی، وحید و نجوا را کــه حلقه  اتصال تمام این 
فســادها و فاسدان بودند به اعدام و ضبط همه اموال و 
وجوهی که از طریق خالف قانون به دست آورده بودند، 
محکوم کرد. مدیرعامل ســابق سایپا حکم هفت سال 
زندان گرفت و دو »نماینده  مردم« در مجلس فعلی هم 
به خاطر همکاری در تخلفات سایپا هرکدام حکم پنج 
سال و یک ماه حبس گرفتند.عالوه بر این، با تحقیقاتی 
که از حساب های »وحید بهزادی« و »نجوا الشیدایی« در 
شرکت شهاب پارس برآمده است، بالغ بر 18 میلیارد 
تومان به حســاب خانمی واریز شده که گفته می شود 
مجری شــبکه »من  و تو« و مجری مرجان تی وی بوده 
که سال ۹4 از کشور خارج شده است. بر همین اساس 
آیه دریس، مجری و تهیه کننده شبکه »من و تو« فردی 
اســت که 18 میلیارد از سرمایه بیت المال را به غارت 

برده و در سال ۹4 از کشور گریخت!
حاال کاربــران فضای مجازی هــم در واکنش به داغ 
شــدن حواشــی پرونده این زوج جنجالی در فضای 
مجازی،هشتگ #سلطان_خودرو را در توییتر فارسی 
ترند کرده اند. در ادامه چند نمونه از توییت های منتشر 

شده توسط کاربران را می خوانید:
چقدر عاشقانه و رمانتیک. با هم اختالس کنید، با هم 

اعدام شید!
 آقا ما از بعد ازدواج در به در پیگیر خرید یک دســتگاه
خودرو هســتیم و هرروز هم یک مشــکل جدید سر 
راهمون ســبز می شــه. حاال که اون بزرگوار 6 هزار تا 
ماشــین از خودش به یادگار گذاشته نمیشه یکیشو 

بفروشید به ما؟!
می گن این دوتا وقتی سر سفره عقد بودن یکی بهشون 

گفته ایشاال به پای هم اعدام شین.

بازار خودرو به آرامش می رسد؟#
احکام صادر شــده برای سالطین خودرو قابل تجدید 
نظر خواهی اســت و هنوز نمی شــود حکم اعدام این 
زوج را قطعی دانســت. با وجود این، در کنار تعریف و 
تمجید هایی که کاربران از قوه قضائیه و عوامل آن برای 
برخورد با مفســدان انجام می دهند، بخشی از کاربران 
هــم این مطالبــه را به راه انداخته اند کــه آیا با اعدام 
سلطان خودرو، مشــکل بازار خودرو حل خواهد شد؟ 
این کاربران از مسئوالن می پرسند واقعاً تمام مشکالت 
بازار خودرو زیر ســر این زوج پرحاشیه است؟ آیا قرار 
اســت پس از سالطین خودرو، بازار به آرامش برسد و 
ثبت نام خودرو مثل قدیم برای تمام مردم امکان پذیر 
شود؟ آیا اعدام این زوج، پایان جوالن دادن دالل ها در 

صنعت خودروسازی کشور است؟ 
در کنار تمام این پرسش ها بد نیست بدانید که در سال 
گذشــته بیش از 855 هزار خودرو در کشور تولید شد 
کــه این زوج تنها کمتر از 0.8 درصــد از آن را داللی 
کردند. این یعنی اگرچه باید از قوه قضائیه بابت مقابله 
با مفسدان بازار خودرو ممنون باشیم اما همزمان باید 
از مسئوالن هم بپرسیم که درکنار محاکمه مفسدان، 
چه برنامه ای برای بازگرداندن آرامش به بازار آشــفته 

خودرو دارند؟ 

اندرمصائباینجهان
رقیهتوسلی:توی اینستا می خواهم سفارش ضربه گیر در بدهم که اغفال 

می شوم.دیدن چند کیسه پُست نخوانده و استوری ندیده، دستم را می چسبد 
و وادارم می کند مرخصی یکی-دو ساعته رد کنم برای خودم.

پس ُمشتاق و خداخواســته از دنیای واقعی جدا می شوم و می روم ببینم در 
دنیای غیرواقعی چه می گذرد. اولویت با خانواده است حتی توی فضای مجازی 

-بعد- اقوام، دوستان، همکاران و غریبه ترها.
نمی دانم از کجا شــروع کنم. دایره های قرمز دانلود نشده زیادند و پست های 
تماشــا نشده. خوشحالم که وســط هزار کار نکرده به انتخاب روحم اهمیت 
داده و آمده ام سیر و سیاحت. خوشحالم که درهای اتاقمان، ضرب گیر ندارند. 
دقایقی بعد اما با لب و لوچه آویزان دیگر این حس را ندارم. شده ام آدمی که 

هر چه جلوتر می رود، خمودتر می شود.
و حال و احوال آدم ها چنگ می اندازد به دلش، جوری که انگار همه در برابرش 

اکیپی شده اند از پیاز. یا اشک اند یا می خواهند اشکش را دربیاورند.
می خوانم و لذت نمی برم، یاد نمی گیرم. می بینم و متأثر و پرسؤال و عصبانی 

می شوم.
 دســتم می آید شادی و امیدواری پیشکش، ته مانده حال خوبم را دارم توی 
این جهان بی در و پیکر به باد می دهم. با افسوس درحالی که ساعت دیواری را 

چک می کنم، درِ اینستاگرام را پشت سرم می بندم.
حال کســی را دارم که اموال قیمتی اش را به غارت برده اند. چون باارزش تر از 

وقت، بعید می دانم چیزی وجود داشته باشد.
مثل مالباخته ها از خودم می پرسم: چرا ما در رفتارهایمان ُمدام دچار غلویم؟

نزدیک به دو ساعت را حرام کرده ام. تازه، سنگین و متورم هم شده ام. سردرد 
هم گویا دارد کم کمک پیدایش می شود.

خیِر سرم نه تنها سفارشی نداده ام و سیاحتی هم شامل حالم نشد بلکه عده ای 
ُهلم دادند به آنجا. جایی که نام گذاریش کرده ام اتاق یکنفره ذهن. چاردیواری 
که پر شده از جمله و اندیشه و تصمیم. حسابی با خودم خلوت می کنم جوری 
که ذهنــم آرام آرام می افتد به پردازش:  »آدم اگر آدم اســت باید با خودش 
مهربان باشد، خودش را دوست داشته باشد، خودش را دق ندهد، باید گاهی 

بزند قد خودش، خودش را ببخشد، با خودش آشتی کند«.
از اتاق یکنفره که می زنم بیرون، یکراست می روم سراغ گالری گوشی. یکی از 
شادترین عکس ها را از فایل جدا می کنم و زیرش می نویسم: خودمان را گره 
بزنیم به صبر، به عشق... کرونا و شب و بیماری و غم دارند بازی مان می دهند... 

واقعاً خدا را در بهار نمی بینیم! 
 

پینوشت:سال هاست می خوانیم »لََقْد َخلَْقَنا الْإِنَْساَن فِي َکَبد« و نمی دانیم...

آلمانینوشــت:باید از »چارلز بوکوفسکی« خجالت بکشــم. باید از چارلز 
بوکوفسکی خجالت بکشیم.

از او که می داند ما برای رنج کشــیدن آفریده شده ایم و باید بپذیریم تنها راه 
ادامه دادن، لذت بردن از رنج هایی است که می کشیم!
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سیما و سینماسیما و سینما
تدارکسینماییتلویزیونبرایآخرهفته

  »دوئل« با »سرب«
 در شبکه چهار

مسببقطع»الکوثر«درآستانهروزقدسکیست؟

برفک روی شبکه های برون مرزی

میتوانیمغصهایراپَربدهیم
توی کوچه ای در حاشیه شهر، در را که زدیم، کمی طول کشید تا از آن طرف 
در یک نفر بگوید: »کیه؟« و در را باز کند. خانه حیاط مختصری داشت و بعد 

پذیرایی و اتاقی که این را از دری که نیمه باز بود فهمیدم.
مادری بود و دو پســر جــوان. یکی از آن ها خوابیده بود و مادرش به اشــاره 
حالیمان کرد که حالش خوب نبوده و بعد از مصرف کردن دارو به خواب رفته 
است. پسر دیگر خانواده معلول بود و به ما نگاه می کرد. از مادر خانواده که حاال 
60 سال را رد کرده بود سؤالی کردیم و مادر رو برگرداند به همان در نیمه باز 
اتاق و سؤال را دوباره پرسید از دختری که رفته بود توی اتاق. دختر بیرون آمد، 
سالمی گفت و جواب داد و بعد فهمیدم او اطالعات بیماری و درمان برادرها، 

ناخوش احوالی مادر و در کل زندگی را بهتر از همه دارد.
فهمیدم خودش به تنهایی نان آور خانواده چهار نفری اســت و در کارخانه ای 
کار می کند که حاال به خاطر کرونا تعطیل است. فهمیدم حقوق دختر زیر یک 
میلیون تومان است. فهمیدم مادرش باید عمل شود و نیاز دارد الاقل ویلچری 
داشته باشد تا وقتی می خواهد از خانه بیرون برود راحت تر برود. فهمیدم یکی 
از برادرها هر دو ماه باید برای درمان به بیمارستان برود و هزینه ای بیش از یک 
میلیون تومان را پرداخت کنند. فهمیدم بعضی از مدارک شناسایی خانواده حاال 
در یکی از بیمارستان های همین شهر برای نداشتن 800 هزار تومان گرو نگه 
داشته شده اند تا وقتی تسویه حساب کردند مدارک خانواده به آن ها برگردانده 
شود. بین حرف های دختر بیماری مادرش و گرو ماندن مدارک خانواده اش در 

بیمارستان سهم بیشتری داشت.
وقتــی دختر با حجــب و حیا از حال و احوال زندگیشــان می گفت من فکر 
می کردم چگونه می شود از روی دوش دختر کمی از بار زندگی را برداشت. برای 
همین از او خواستم تا فردا به بیمارستان برود و با کمکی که می کنیم مدارک را 
تحویل بگیرد.فردا دختر از بیمارستان تماس گرفت. با مددکار بیمارستان حرف 
زدم و سرانجام با 500 هزار تومانی که پرداخت کردیم دختر به شناسنامه و... 
رسید. خیلی خوشحال بود و چندین بار تشکر و دعا کرد. بعد از تماس دختر 
با خودم فکر کردم اگر هر کدام از ما کمی حواسمان به آدم های اطرافمان باشد 
اتفاقات خوبی رقم می خورد. می توانیم باری از روی دوشــی برداریم و غصه را 
از دلی پر بدهیم. می توانیم کاری کنیم آدم ها امیدوارتر بشوند مخصوصاً وقتی 

روزگار به خاطر بیماری کرونا به بعضی ها از پیش سخت تر می گیرد.

 »دی کاپریو « 
سبز می شود!

روزمره نگاری

حکایت امروز

عباسعلیسپاهییونسی
annotation@qudsonline.ir

باسلطانوملکهخودروبیشترآشناشویدباسلطانوملکهخودروبیشترآشناشوید

یک محاکمه عاشقانه !یک محاکمه عاشقانه !

سیناواحد

 نامه فرهنگ

12

12

سیماوسینما:فیلم »و ما سبز می شویم« که ظهور مسابقات اتومبیلرانی برقی 
فرمول E را به تصویر کشــیده، در تاریخ 4 ژوئن بــه نمایش درخواهد آمد.به 

»لئوناردو نقل از هالیوود ریپورتر، »و ما ســبز می شویم«  اثــر 
نی دی کاپریو« مســتندی درباره ظهور مسابقات  تومبیلرا ا
برقی فرمــول E، بــه طور انحصــاری در 

ایاالت متحده در سایت 
 »  )Hulu( »هولــو 
پخــش می شــود.

اســتیونز،  فیشــر 
مالکوم  و  اسکار  برنده 

وِنویل، کارگردانی این فیلم 
را برعهده داشتند.لئوناردو 

دی کاپریو که پیــش از این 
با فیشــر از قبل همکاری 

کرده، این مستند را که در مورد 
مبارزه با گرم شدن کره زمین 
و آلودگــی هواســت را در 
 Appian« شرکتش با عنوان

Way banner« تهیــه کــرده 
است.این مستند...
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کشــاورزی  شــرکت 
کشــت  تجمیع  با  رضوی 
تابعــه  صنعت هــای  و 
آســتان قدس رضوی در 
گســتره جغرافیایی مرکز 
97 آغاز به کار کرد.  و شرق کشور از سال 
هم افزایــی و ارائه خدمــات مدیریتی نوین 
در حوزه کشــاورزی استان و کشور، توسعه 
و  فرامنطقــه ای  طرح هــای  در  خدمــات 
در  بودن  لهام بخش  ا و  پیشــرو  برون مرزی، 
برند  بــر اصالت و  با تکیه  اقتصاد اســامی 
و  کارشناســی  توان  از  بهره گیری  و  رضوی 
متخصصیــن و نیــز اســتفاده از دانــش و 
فنــاوری هــای روزآمــد و حفظ ســرمایه 
و کیفی محصوالت  ارتقاء کمی  در  انســانی 
تولیدی کشــاورزی با برند رضــوی فعالیت 

 . ید می نما
روابــط عمومــی این موسســه تاش کرده 
اســت با هــم افزایی و تســهیل روشــهای 
ارتباطــی و برگزاری همایش ها و جلســات 
به  نیل  مســیر  مربوطه،  مدیــران  با  متعدد 
ایــن اهــداف همــوار نماید اولیــن تجربه 
ادغام در آســتان قدس رضــوی در حوزه 
انتظار  مورد  و  مطلوب  نتایج  به  کشــاورزی 

شود. نایل 
تخصصــی،  نمایشــگاه های  در  حضــور 
برگزاری جلســات هماهنگــی بین واحدها، 
ایجــاد بســتر ارتباطــی و پاســخگویی به 
و  ســازمانی  )درون  مخاطبــان  ســواالت 
کارگروههای  تشــکیل  ســازمانی(،  بــرون 
ســایت  وب  ایجــاد  پیگیــری  تخصصــی، 
مســتقل برای شــرکت، تهیــه لوگو و آرم 
)دردســت  اختصاصی شــرکت کشــاورزی 
اقــدام(، تشــکیل کارگاههــای آموزشــی، 
برگزاری جلســات و همایش هــای فرهنگی 
 . . - مذهبــی در واحدهای تحت پوشــش و.
از اقداماتــی اســت که در روابــط عمومی 
به  شده  تاش  رضوی  کشــاورزی  شــرکت 

نحو مطلوب کارســازی گردد.

سازمان موقوفات ملک به عنوان 
بزرگتریــن ســازمان موقوفه 
آســتان قدس رضوی در سال 
98 در راســتای رونق تولید و 
شکوفایی اقتصادی، فعالیت های 
دانش بنیان بسیاری در حوزه های مختلف »کشاورزی«، 
»دامپــروری«، »بهداشــتی و درمانــی« و »فرهنگی و 
آموزشی« داشته است که اطاع رسانی این اقدامات به 
عهده روابــط عمومی بــود.  اســتفاده از فنآوری و 
ماشــین آالت و بذور اصاح شــده، تاش مستمر در 
جهت کاهش هزینه های تولید و افزایش عملکرد در 
مزارع و باغات و استفاده از نیروهای متخصص از جمله 
فعالیت های دانش بنیان بخش کشاورزی بود. در بخش 
دامپــروری نیز تاش در جهت جهش کمی و کیفی 
تولید گوشت )250 تن در سال( و جوانه اصاح نژادی 
رجیستر صورت گرفت که اطاع رسانی الزم انجام شد. 
از دیگر اقدامات صورت گرفته در حوزه اطاع رســانی 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
برگزاری نخســتین همایش تمبر شناسی کشور در 

محل کتابخانه و موزه ملی ملک.
اهــداء کتاب بــه کتابخانه عمومی چنــاران و دیگر 

موسسات فرهنگی شهرستان.
برگزاری مســتمر کاس های آموزشی علوم قرآنی و 
حدیث در 30 مرکز آموزشی مهدالرضا )ع( و محافل 
انس با قرآن و اهداء قرآن به مســاجد شهرستان های 

چناران و فریمان 
کمک به بازســازی مســجد امام رضــا )ع( و کانون 

فرهنگی مسجد خاتم االنبیاء )ص( چناران
ایجاد ایستگاه های بین راهی استقبال زائرین پیاده در 
ایام شهادت امام رضا)ع( در مسیرهای چناران، گلبهار 

و تربت جام و فریمان به مشهد.
برگزاری مراســم ســاالنه یادبود فوت مرحوم واقف و 
ذکر مصائب اهل بیت )ع( و پذیرائی ایتام و محرومین 
تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی )ره( 

شهرستان چناران

روابط عمومی در دانشــگاه 
از  رضــوی  اســامی  علوم 
واحدهای قدیمی اســت که 
فعــاالن زیــادی را به خود 
دیده اســت که با تاریخچه 
این بخش در دانشگاه عجین شده اند. این بخش 
به تناسب موقعیت خود با مخاطبان گوناگونی که 
ویژگی آن ها از یک ســو علمی بودن و از ســوی 

دیگر دینی بودن است، ارتباط دارد. 
دانشــجویان، طاب، اســاتید و کارکنــان در بحث 
درون ســازمانی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ 
حوزه علمیه خراســان و کشور؛ آستان قدس رضوی 
و مؤسســات تابعه آن؛ دانشگاهها و مؤسسات علمی 
بین المللی و ســایر نهادهای کشوری و استانی نیز از 
حیث برون سازمانی با دانشگاه علوم اسامی رضوی 

ارتباط دارند. 
در سال گذشــته در عرصه نمایشــگاهی نهادهای 
حوزوی، دانشگاهی، نشر و خانواده بزرگ آستان قدس 
رضوی حضوری فعال داشته است. به تناسب حضور 
دانشجویان در دانشگاه، این بخش تاش داشته است 
در فضای مجازی با دایر نمودن چندین صفحه و کانال 

برای مخاطبان خود و نیز داوطلبان ورود به دانشگاه 
نیز اطاع رسانی داشته باشد. 

شــایان توجه این که دانشــگاه علوم اســامی 
رضوی هم اکنون در ســه مقطع کارشناســی، 
کارشناســی ارشــد و دکتری با نظام آموزشی 
منحصربــه فــرد تحصیــل هم زمــان حوزه و 
دانشــگاه از بیــن بــرادران و خواهــران واجد 
شــرایط با آزمون اختصاصی دانشجو می پذیرد، 
لذا در همین راســتا و به منظور اطاع رســانی 
نشســت های  برگزاری  دانشــگاه،  فعالیت های 
مطبوعاتــی و اطاع رســانی خبــری از طریق 
سایت دانشــگاه و سایر پایگاه های اطاع رسانی 
و نیز تولیدات متنوع تبلیغاتی در دســتور کار 

روابط عمومی بوده است.

نگاهی گذرا به اهم اقدامات 
شــرکت خمیرمایه رضوی، 
نشــان می دهد این موسسه 
گام هایی اساسی و ارزشمند 
در خصوص توسعه ارتباطات 
بــا مخاطبان، تعهد نســبت به مســئولیت های 

اجتماعی و معرفی محصوالت داشته است:
مشــارکت و ارســال خمیرمایــه جهــت امــر 
خداپســندانه تولید نان فاقد گلوتن برای مصرف 

بیماران سلیاکی
ارســال خمیرمایه و روپوش و کاه با آرم شرکت 

جهت زائران اربعین حسینی 
تشکیل ستاد مبارزه با ویروس کرونا و کارگروههای 
غربالگری پرسنل شرکت و ضدعفونی کردن اماکن 
و اطاقها و سرویسهای ایاب و ذهاب به طور مستمر 
و هرروزه و استفاده از مواد ضدعفونی کننده دست 
وماســک و دســتکش برای کلیه پرسنل و تهیه 
و نصب پوســتر در خصوص هشــدارها و مطالب 
آموزشــی در نانواییهای سطح کشور با موضوعیت 

پیشگیری از کرونا
تهیــه کلیــپ تبلیغاتی بــا همکاری شــرکت 

مبتکران و پخش در رسانه ملی در جهت معرفی 
توانایی های شرکت خمیر مایه رضوی

قدردانی از نمایندگان برتر ســطح کشــور طی 
مراسمی و اهداء جوایز

شرکت در جشنواره ملی برترین های زنجیره گندم، 
آرد و نان و کسب لوح تقدیر از وزارت صمت

شرکت در کاسها و همایشهای برندینگ و کسب 
دریافت لوح برند شایسته تقدیر سل 98

دریافــت لوح واحــد نمونه صنعتی در اســتان 
خراسان در سال 98

کســب عنوان نمونه استان براساس ارزیابی اداره 
کار استان خراسان در سال 98

 iso ,14001 iso , iso45001  کسب گواهینامه های
9001 در سال 98

تربیت بدنی آســتان قدس 
رضوی در سال 98 کوشش 
کرد تــا بیش از ســال های 
گذشته در کنار افزایش سرانه 
ورزش، ابعاد فرهنگی، ارزشی 
و اجتماعــی را در بســتر ورزش تقویــت کند. به 
شــماری از اهم اقدامات ســال 98 این مؤسســه 

ورزشی اشاره می شود:

ترویج فرهنگ رضوی در بستر ورزش
این موسسه با برنامه ریزی و اجرای بیش از 90 طرح 
فرهنگی در بســتر ورزش، مسیر حرکت به سمت 
مفاهیــم و آرمان های متعالی اســامی و فرهنگ 
رضوی را هموارتر کرده اســت. از برجســته ترین 
اقدامات صورت گرفته، اجرای برنامه های فرهنگی 
قبل و حین برگزاری بازی های لیگ برتر فوتبال در 
ورزشــگاه بین المللی امام رضا علیه السام، تقدیر از 
حرکت های فرهنگی ارزشی ورزشکاران، برگزاری دو 
دوره جام »رسانه و مهربانی« به نفع تأمین تجهیزات 
آموزشی و ورزشی برای مدرسه ای در حاشیه شهر 
مشهد و آزادی یک ورزشکار نوجوان زندانی و... است 

که با حضور موثر روابط عمومی صورت گرفت.
تولیــد و درج بیش از 250 خبر در رســانه های 
مکتــوب و فضای مجازی در طول ســال و تولید 
مصاحبه ها و گزارش های مختلف و همچنین تولید 
بیــش از 70 محتوای آموزشــی و تمرینی جهت 
ورزش در منــزل در دوران شــیوع ویروس کرونا 
جهــت عموم مردم و مخاطبین هم بخش دیگری 

از خدمات این روابط عمومی می باشد.
روابط عمومی تربیت بدنی آســتان قدس رضوی 
ســعی می نماید با توجه به جذابیت و اثربخشــی 
فرهنگــی و اجتماعــی ورزش، همگام با ســایر 
برنامه ها و فعالیت های موسسه، اولویت خود را بر 
اطاع رســانی خدمات به مردم و همچنین ارتباط 

موثر و هدفمند با رسانه ها قرار دهد.

15 سال از فعالیت بیمارستان 
فوق تخصصی رضوی می گذرد 
و در این مدت، دســتاوردهای 
ارزشمند و توانمندی های این 
مرکــز درمانی بــرای جامعه 
پزشکی کشور و نیز بسیاری از کشورهای دنیا شناخته 

شده است.
 این شناخت، به سبب حضور موثر واحد روابط 
عمومــی همراه بــا به روزترین شــرایط، نقش 
موثری در اطاع رســانی و ارتبــاط گیری موثر 
با مخاطبان بوده اســت و در طول سال 98 نیز 
با حضور بــه موقع در تریبون های رســانه ای، 
دعوت از رســانه ها، اســتفاده از ظرفیت رسانه 
ملی، حضــور در فضای مجازی و... فعالیت های 
درمانی، پژوهشــی و آموزشــی این بیمارستان 
اطاع رســانی شــد. از طرفی بحــث مدیریت 
رســانه ای و فضاآرایِی مرکزی این بیمارستان با 
شهرتی که در خاورمیانه دارد، ابعاد گسترده ای 
را دربرمی گیرد. لذا فعالیت هایی نظیر طراحی و 
محیط آرایی، نظرسنجی از کارکنان و مراجعان، 
ارتباط مؤثر و مداوم با مراجعان و نیز حضور در 

فضاهای رســانه ای اعم از شبکه های تلویزیونی 
و رادیویی، فضــای مجازی، خبرگزاری ها و... با 
همکاری مســتمر با مجموعــه مرکز ارتباطات 
و رســانه آســتان قــدس رضوی همــواره در 
حال انجام اســت. بــه عنوان ارائه ِشــمایی از 
بیمارســتان رضوی  اخیر  ارتباطی  فعالیت های 
می تــوان به نقش این مرکــز درمانی در کمک 
به بدنه درمانی کشــور برای حرکت رو به جلو 
رزمایــش دفاع بیولوژیک اشــاره کرد که مورد 
تأکید مقام معظم رهبری بــوده و قرار گرفتن 
در کنار دانشگاه علوم پزشکی مشهد که همواره 
مورد توجه بوده و در شــرایط مواجهه و مبارزه 
کشــور با ویروس منحوس کرونــا نیز بیش از 

پیش مورد توجه قرار گرفته است.

دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( طی دو دهه 
فعالیــت پرثمر، ضمن ایجــاد فضایی علمی، 
بر  فرهنگی و تربیتی توانســته اســت عاوه 
کسب رتبۀ ســطح یک در میان دانشگاه های 
غیردولتــی و فعال در عرصــه بین المللی، به 
یک دانشــگاه پیشرو و مرکزي براي پرورش 
اســتعدادهاي جوانــان مؤمــن، متخصص و 
انقابی در راســتای پاســخگویی به نیازهای 
کشــور تبدیل شود و مورد تحســین جامعه 
قرار گیرد.در حال حاضر 7000 دانشــجو در 
سه مقطع کارشناســی و کارشناسی ارشد و 
دکتــری در حریم علمی عالم آل محمد)ص( 
در دو پردیــس مســتقل خواهران و برادران 
مشــغول به تحصیل هستند و روابط عمومی 
دانشــگاه بین المللــی امام رضــا)ع( همواره 
تاش کرده است تا نقش موثری را در حوزه 
آگاهی بخشــی، اطاع رســانی و اطاع یابــی 
و  دانشــجویان  بزرگ  به ویــژه در خانــواده 
اســاتید ایفا نماید.از این رو طی ســال 98 
روابــط عمومی این دانشــگاه تــاش کرده 
اســت تا بــا اســتفاده از ابزارهــای مختلف 
6 تیزر در  تبلیغاتی از جملــه تولید و پخش 
نمایشــگرهای پهن پیکر ســطح شهر مشهد، 
ارســال حدود 500 هزار پیامک، تولیدحدود 

از فعالیت های  250 خبر و گزارش مکتــوب 
دانشــگاه بــرای انتشــار در خبرگزاری ها و 
روزنامه هــا و درج بیش از 2000 پُســت در 
شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی رسمی 
دانشــگاه بین المللــی امام رضــا)ع( ظرفیت 
و خدمات این دانشــگاه را بــه جامعه هدف 

نماید. معرفی 
و  اطاع رسانی  فعالیت های  کنار  در  همچنین 
طراحی  دانشگاه،  عمومی  فضای  در  رسانه ای 
بیــش از 300 پوســتر و اســتند، حضور در 
المللی، برگزاری  نمایشــگاه های ملی و بین 
و  از جمله عکاسی خبری  آموزشی  دوره های 
کاتالوگ  تولید  دانشجویان،  برای  خبرنویسی 
و بروشــورهای معرفی دانشــگاه به سه زبان 
فارســی، عربی و انگلیســی تنها گوشه ای از 
این واحد  فعالیت های صورت گرفته توســط 

است. گذشته  سال  در 

مقوله روابط عمومی که در ســال هــای قبل به عنوان 
یکی از ارکان اصلی فعالیت سازمان ها قلمداد می شد، 
امروز و در پی توســعه فناوری هــای ارتباطی اهمیت 
و جایگاهی بیش از همیشــه پیدا کرده اســت و هیچ 
ســازمانی بدون بهره مندی از روابــط عمومی قوی و 
موثــر در ابعاد مختلف نمی توانــد عملکرد مطلوبی به 

بگذارد. جای 

در این میان نهادهایی که ماهیت مردمی دارند، قطعا بیش 
از دیگران نیازمند برقراری ارتباط مفید، مؤثر و دوســویه 
با مخاطبان خود در اقشار مختلف جامعه هستند و از این 
رهگذر می بایست چرخه اطالع یابی و اطالع رسانی را به 
طور کامل ایجاد کنند؛ چرا که برای این سازمان ها مردم نه 
به عنوان افکار عمومی و حتی مخاطب، که به عنوان اجزای 

سیستم موضوعیت می یابند.

آســتان قدس رضوی به عنوان ســازمانی که از مردم، با 
مردم و برای مردم شــکل گرفته و به نام مبارک امام رضا 
علیه آالف التحیه و الثناء مشــغول خدمت رسانی به آحاد 
جامعه در حوزه های گوناگون است، یکی از مصادیق سازمان 
های مردمی به حساب می آید که در سال های اخیر تالش 
کرده ضمن رصد کامل افکار عمومی و ایجاد بســتر های 
ارتباطی مستقیم برای انتقال دیدگاه ها، نظرات، انتقادات 

روابــط عمومی بخشــی از 
ســازمان  مدیریت  وظایف 
است و عملی ممتد، مداوم 
و طــرح ریزی شــده که از 
طریق آن افراد و سازمان ها 
می کوشند تا تفاهم و پشتیبانی افرادی که با آنها 

سرو کار دارند را به دست آورند. 
روابط عمومی ها می توانند افکار عمومی و دید 
مثبت آنان را نســبت به عملکرد دستگاه های 
اجرایــی افزایش دهنــد و آیینه تمــام نمای 
باشــند. سابقه  اجرایی  عملکرد دســتگاه های 
فعالیت شرکت کمباین ســازي ایران به سال 
1348 برمی گردد، لیکن آســتان قدس رضوی 
در سال 1384 اقدام به خرید 51 درصد سهام 
این شــرکت نمود و در حال حاضر مالک 72 

درصد سهام موسسه می باشد.
از مهــم تریــن فعالیت های روابــط عمومی 
شــرکت کمباین ســازی ایــران می توان به 
7 نمایشــگاه تخصصی، برگزاری  حضــور در 
مقامات  ویــژه  )شــامل  بازدید  برنامه هــای 
مســئولین  تخصصــی  بازدیــد  کشــوری، 
عمومــی  بازدیدهــای  و  کارشناســان  و 
برگزاری  آمــوزان(،  دانــش  و  دانشــجویان 
اعیــاد و مراســم هــای ملــی و مذهبــی، 

از محصول جدید  برگزاری مراســم رونمایی 
)کمباین برنج(، مشــارکت در برگزاری بیش 
از 50 دوره آموزشــی و جلســات تخصصی، 
نظرســنجی تخصصی و عمومی از جامعه و... 
اشــاره نمود.  پیرو برگــزاری این رویدادها 
شــاهد انعکاس  بیش از صدها مورد گزارش 
صوتــی، تصویــری و متنی در صداو ســیما، 
خبرگزاری هــا و جراید عمومــی و تخصصی 

بوده ایم.  1398 در سال 
روابط عمومی شرکت کمباین سازی ایران در سال 1396 
 موفق به راه اندازی سایت اینترنتی این شرکت به آدرس

 WWW. IRANCOMBINE.COM گردید که در 
سال 1398 با افزایش بازدید 92 درصدی نسبت به 
سال 1397 به رقم 155485 مورد و میانگین ماهانه 

12957 بازدید دست یافت.

شرکت مهندسی آب و خاک 
قدس رضوی با مشارکت در 
ساخت پروژه های عمرانی و 
زیربنایی، ضمــن کمک به 
رفع نیازهای کشــور در این 
حوزه، با اجرای زیرساخت های مناسب تولید، در 
مسیر ایجاد اشتغال پایدار و توسعه و آبادانی گام 
برداشته است. اجرای ده ها کیلومتر راه و آزادراه و 
زیرســازی راه آهن و ساخت چندین سد بزرگ و 
کوچک، آماده ســازی اراضی شــهری و ساخت 
مســکن بــا کیفیــت در کنار کســب رتبه های 
برترسدسازی، راه سازی، ابنیه و صنعت و معدن، 
وظیفه اطاع رســانی را بیــش از پیش مهم و با 

اهمیت جلوه می دهد.
از طرفی باید گفت اجرای فعالیتهای اقتصادی 
هیچ گاه مانــع از حمایت دلســوزانه از مردم 
شــریف کشــورمان در مواقع بحرانی و بایای 
طبیعی نظیر ســیل ابتدای ســال 98 نگردیده 
اســت. این موسســه همواره تاش داشته در 
کنار خدمات زیرساختی، همگام با سایر نهادها 
مســئولیت اجتماعــی خــود را در برابرمیهن 

ایفاد نماید.  عزیزمان 
از جملــه فعالیت های حوزه اطاع رســانی این 

موسسه عبارتند از:
هماهنگی با واحد خبر و رســانه آســتان قدس 
رضوی جهت تهیه گزارش فعالیت های شــرکت 
و پروژه های اجرایی توسط ریاست محترم هیئت 

مدیره و مدیر عامل شرکت 
مراسم افتتاح سد ابیورد درگز با حضور وزیر نیرو

عرض تبریک و شــرکت در منازل پرسنل سادات 
بهمراه کارکنان

لبنی  فرآورده های  شــرکت 
رضــوی در ســال 1375 با 
ظرفیت روزانه 100 تن شیر 
دریافتی و بــا هدف تکمیل 
زنجیره تولید شیر استحصالی 
از دامداری های مزرعه نمونه و شرکت های کشت و 
صنعت آســتان قدس رضوی تاًســیس شد. این 
شرکت انواع محصوالت پاســتوریزه، استریلیزه و 
هموژنیزه تولید می کند. استفاده از مواد اولیه و لوازم 
بسته بندی مناسب، ماشین آالت خودکار پیشرفته، 
دانش فنــی و نیروهای متخصص باعث گردیده تا 
محصوالت تولیدی این شــرکت در بازار رقابت از 
امتیازات ویژه برخوردار گشــته و در سطح کشور 
سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دهد. 
روابط عمومی این موسسه فعالیت های متنوعی را در 
خصوص شناساندن محصوالت تولیدی و جمع آوری 
نظرات مردمی انجام داده است که به برخی از آنها 

خاصه وار اشاره می شود:
ســاخت و تدوین کلیپ معرفی شرکت لبنی رضوی 

جهت مهمانان داخلی و خارجی
ساخت تیزرهای ده ثانیه ای با محوریت مسئولیت های 

اجتماعی و شعار »افزایش سرانه مصرف شیر = جامعه 
سالم«

 www.labanirazavi.ir راه اندازی سایت جدید و مستقل
www.labanirazavi.com و

راه اندازی فروشــگاه اینترنتی B to B جهت فروش 
اینترنتی به فروشگاه های زنجیره ای، هتل ها و سوپر 

مارکت های سطح شهر مشهد
استفاده از 30 استرابورد و 2 پل جانباز و بیمارستان 

رضوی برای تبلیغات محیطی
انجــام مطالعات و بررســی های الزم خصوص تغییر 

بسته بندی گروه محصوالت 
برگزاری تور ویزیت پزشــکان مطرح مشهد در محل 

شرکت لبنی رضوی
برگزاری همایش های فصلی و ساالنه

شــرکت داروســازی ثامن به 
عنــوان یکــی از ارکان دارویی 
کشــور، اقدامــات ارزنده ای در 
حوزه تأمین سامت هم وطنان 
داشته است که موجب می شود 
روابط عمومی این موسسه تاش مضاعفی برای معرفی 
دستاوردها داشته باشــد که عناوین بعضی از اقدامات 
بدین شرح است: برگزاری همایش های تخصصی مرتبط 
در سطح کشور با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی و 
داروسازی، همچنین معاونت علمی ریاست جمهوری، 
بنیاد نخبگان و مراکز علمی- تحقیقاتی و امکان ارتباط 
بدون واســطه با مصرف کنندگان محصوالت دارویی 
عکاســی و طراحی محصوالت، اقتباس مطالب علمی 
و فنــی جهت خوراک پرتال اطاع رســانی و درج در 

بروشور و کاتالوگ محصوالت
انتخاب بــه عنوان واحد کارآفرین برتر در جشــنواره 

امتنان استان 
حامی همایش انجمن داروسازان

حمایت و حضور در مراســم روز جهانی  CF )بیماری 
های حاد تنفسی مادر زادی(

حضور و حمایت سمینار سراسری نفرولوژی )بیماریهای 
کلیوی( در تبریز

  )CF(افتتاح فاز تولید داروهای بیماران تنفسی مادرزادی
با حضور تولیت معزز آستان قدس رضوی

حضور و حمایت از کنگره سراسری بیماریهای ریوی و 
تنفسی کودکان در گرگان

حمایت مالی و حضور در سمینار بیماریهای تنفسی در مشهد
حضور در نمایشگاه تخصصی داروسازان )ایران - فارما( 
برگزاری همایش پرســتاری جهت آموزش استفاده از 

تجهیزات دیالیز صفاقی تولید داخل
مراسم رونمائی از تجهیزات دیالیز صفاقی  تولید داخل 
با حضور تولیت معزز آســتان قدس رضوی و معاون 

علمی ریاست جمهوری 
هماهنگی بازدیدهای تخصصی و دانشجویی با دانشگاه 

های کشور و مراکز علمی و پژوهشی
هماهنگی بازدیدهای  متخصصین و تأمین کنندگان خارجی

موسسه عمران و توسعه رضوی 
با موضوع خدمت به مجاوران 
امام رئوف به خصوص محرومان 
و مســتضعفان و در پرتــوی 
تاش کارشناســان متعهد و 
متخصص و کارکنان خود، می کوشد تا در چارچوب 
وظایف و اهداف تعریف شده سازمانی، در مسیر رفع 
محرومیت و خدمت رسانی به زائران امام رضا )ع( قدم 

بردارد.
سال گذشــته، حضور موسســه عمران و توسعه 
رضوي در سی و دومین نمایشگاه ملی صنایع دستی 
در محل نمایشگاه بین المللی تهران به عنوان معین 
اقتصادي سرخس و چناران، زمینه عرضه بی واسطه 
صنایع دستی تولیدشده در مناطق محروم سرخس 
و چنــاران را فراهم نمود. حضور روابط عمومی در 
این نمایشگاه، ارتباطی دوسویه با مخاطبان را رقم 
زد. دیگر فعالیت های روابط عمومی این موسســه 

عبارتند از:
- برگزاری مراســم جشــن ویژه عید غدیر خم با 

حضور پرشور مردم در هتل قصرالضیافه.
- برگزاری ماهانه برنامه »بر آســتان مهر« )تشرف 

همکاران سازمان عمران و توسعه رضوي به بارگاه 
منور حضرت علي بن موسی الرضا علیه السام(.

- بازتاب خبری بازدید تولیت معزز آســتان قدس 
رضوی از مجتمع بین راهی امــام رضا)ع( در مرز 

میرجاوه در روزنامه قدس و خراسان و...
- بازتاب خبری دســتورات تولیت آســتان قدس 
رضوی در خصوص بخشــودگی اجاره بهای اماکن 
تجاری وابســته به آســتان قدس رضوی تا پایان 

فروردین 1399
- اطاع رســانی جامع در خصوص پیشــگیری و 
مقابله با کرونا و مصوبات ســتاد مقابله با ویروس 

کرونا موسسه.

در بحــث روابــط عمومــی، 
شناخت محیط داخل و خارج 
ســازمان در نهایت به انعکاس 
خدمات سازمان به مخاطبان و 
دریافت خواســته ها و بازخورد 
آن به ســازمان منجر خواهد شــد. در این مســیر 
بهره گیری از فناوری های جدید نقش موثری در ارتقای 
کمی و کیفی این فرایند خواهد داشت و استفاده از ابزار 
الکترونیکی به عنوان یکی از سریع ترین و متنوع ترین 
امکانات همواره مورد توجه سازمان ها و از جمله روابط 

عمومی های موفق است.
سازمان کتابخانه ها با دارا بودن 46 کتابخانه در سطح  
شهر مشــهد و کشــور، چهار موزه )قرآن و هدایای 
رهبری، مرکزی، فرش و مردم شناسی(، مرکز اسناد 
و مطبوعات، گنجینه نســخ خطی و چاپ سنگی و 
کتابخانه دیجیتــال، خدمات متنوعی را به مخاطبان 
خویش در سراسر کشور وخارج از کشور ارائه می نماید 
و از طرفی مخاطبان نیز انتظار بی شماری از این سازمان 
دارند؛ لذا سعی شــده است در راستای سیاست های 
آستان و سازمان گام های موثر ومفیدی برداشته شود. 

مختصری ازتاش های انجام شده عبارتند از:
نظرسنجی وافکار سنجی از مخاطبان و اعضای سازمان 
تبلیغات محیطی در راستای معرفی امکانات وخدمات 
سازمان در قالب تهیه بروشور، کاتالوگ، پوستر، تیزر 

وکلیپ و انتشار آن در فضای مجازی و پخش از رسانه 
ملی

برگــزاری مســابقه های کتابخوانــی، زنــگ کتاب، 
نشست های ادبی شــمس، کاس های روانشناسی و 

اخاق و کارگاه های کتاب درمانی 
برگزاری همایش های مختلف با مشارکت دیگر سازمان 

های فرهنگی
برگزاری نمایشــگاه های مناسبتی)ملی و مذهبی( به 

صورت فیزیکی و مجازی
پایــه ریزی انعاقد تفاهم نامه هــای داخلی و خارجی 
)درســال 98  15 تفاهم نامه داخلی با مراکز علمی و 
پژوهشی منعقد شده و زمینه انعقاد تفاهم نامه خارجی 

با بیش از 13 مرکز فراهم شده است(
فراهم کردن امکان بازدید از مجموعه سازمان توسط 
نهادهای مختلف جهت آشنایی با سازمان و امکانات آن
تهیه مستندی از مجموعه سازمان با عنوان میراثی از 

سناباد که بزودی از رسانه ملی پخش خواهد شد.

کتابخانه و موزه ملی ملک، 
نخســتین مــوزه وقفــی- 
از  یکی  و  ایــران  خصوصی 
در  کشور،  بزرگ  6کتابخانه 
منظومه فرهنگ و هنر ایران 
جایگاهــی ویــژه دارد. این گنجینــه تصویری 
شایسته از نیک اندیشــی حاج حسین آقا ملک، 
بنیان گذار و واقف آن، همچنین از کوشــش های 
فرهنگی آســتان قدس رضوی در جایگاه متولی 
این موقوفه به نمایــش می گذارد. کتابخانه ملی 
ملک با داشتن نزدیک به 20 هزار نسخه خطی، 
یکی از بزرگ ترین گنجینه های خطی ایران است. 
همچنین مجموعــه ای ارزشــمند از کتاب های 
چاپــی قدیمی و روز، چاپ ســنگی و ســربی، 
نشریات و ســندهای تاریخی در خود جای داده 

است. 
شناساندن و بازشناساندن کوشش های فرهنگی 
بزرگ ترین موقوفه فرهنگــی ایران به همگان، 
از مهم ترین ماموریت های  در سال های گذشته 
روابــط عمومی ایــن موقوفه بوده اســت. این 
کوشــش در یک دهه گذشــته به ویژه از سال 

1393 بدین ســو بــا تمرکز بر آگاهی بخشــی 
رسانه ای دســتاوردهایی چشــم گیر داشته، به 
گونه ای که در بازه زمانی 1393 تا پایان 1398 
خورشیدی هفت هزار و 945 دقیقه برنامه ویژه 
تلویزیونی و رادیویی درباره این موسسه پخش 
شده، هم زمان شش هزار و 190 خبر و گزارش 
در روزنامه ها و خبرگزاری در این باره نشر یافته 

است. 
حضور گسترده در شــبکه های اجتماعی، دیگر 
رویکرد آگاهی بخشــی این موقوفــه به ویژه در 
شرایط کنونی به شــمار می آید که به گسترش 

روی دارد.

این شــرکت عاوه بر اجرای 
در  عمرانی  عظیم  پروژه های 
حرم مطهر رضوی و پروژه های 
انبوه سازی  و  عمرانی شهری 
مســکن، برنامه ریزی دقیقی 
نســبت به امر تولید داشــته و توانســته با تولید 
محصوالتــی اعم از بتن، قطعات بتنی، انواع مصالح 
ساختمانی و بلوکه های بتنی سبک )هبلکس( گامی 
اثرگذار در فضای عمومی جامعه بــردارد.در حوزه 
روابط عمومی، این شــرکت توجه ویژه ای به ایجاد 
ارتبــاط با مخاطبین خود که دو طیف پرســنل و 
مشتریان می باشند، داشته و اقدامات قابل توجهی 

خصوصاً طی دو سال گذشته انجام داده است.
در حوزه پرسنلی، می توان به اقداماتی همچون 
توجه بــه نظــرات همــکاران و ارتقــاء نظام 
و همایش های  برگزاری جلســات  پیشنهادات، 
پرســنلی با حضــور مدیــر عامــل و مدیران 
انگیزشی  کردن سیســتم های  پررنگ  ارشــد، 
و رفاهــی، هماهنگــی جهت حضور پرســنل 
در مناســبتهای ویــژه و برگزاری جشــن های 
مناســبتی مانند ایام ا... دهه فجر، عید فطر و... 
و باال بردن ســطح اعتقادی همکاران از طریق 

برگزاری جلســات اخاق اشاره کرد و در حوزه 
ارتباط مؤثر بــا مشــتریان، اقداماتی همچون 
انجــام نظرســنجی های دوره ای، ایجاد ارتباط 
دوســویه و توســعه تفاهم با مخاطبان، حضور 
در نمایشــگاه های مرتبــط، چــاپ محصوالت 
انتشــاراتی و تبلیغی، و معرفــی توانمندی های 
و  مجــازی  فضــای  و  ســایتها  در  موسســه 
فرهنگ ســازی برای ترغیب افــکار عمومی در 
جهت مراجعــه و دریافت خدمات و محصوالت 
این شــرکت اقدامات مؤثری صــورت پذیرفته 

است.

مقام  فرمایش  راســتای  در 
کــه  رهبــری  معظــم 
باید به قطب  »امامــزادگان 
شــوند«  تبدیل  فرهنگــی 
آســتان حضرت حسین بن 
موســی الکاظم)ع( طبــس و زیارتگاه شــهید 
مدرس)ره( کاشــمر در طول سال های گذشته با 
عملکردی بی نظیر، به عنوان قطب های فرهنگی 

در منطقه شناخته شده اند.
بقعه خواجه ربیع مشهد نیز فعالیت های ارزشمندی 
خصوص تبدیل شــدن به یک مرکز مهم فرهنگی 
انجــام داده اســت. عــاوه بــر موارد ذکر شــده 
فرهنگسرای حضرت امام رضا)ع( سبزوار و کتابخانه 
حضــرت امام رضــا)ع( قائن از دیگــر پایگاه های 
فرهنگی در تحقق ماموریت های این موسســه به 

شمار می روند.
از شــاخص ترین فعالیت هــای فرهنگی و حوزه 
روابط عمومی این موسســه می توان به برگزاری 
ویــژه برنامه ترتیل خوانی »گلشــن وحی« و در 
ایام ماه مبارک رمضان اشــاره کرد که با توجه به 
کســب رتبه دوم صدا و سیمای خراسان جنوبی 

در سطح کشــور در ســال جاری از شبکه های 
بین المللی ســحر و سراسری دو سیما به صورت 

زنده در حال پخش است.
ارائه خدمات شــبانه روزی به زائران با تسهیات 
اقامتــی رفاهی )دفتر زائرســرا، اتاق، ســوئیت، 
آشــپزخانه، پارکینــگ، خودپرداز، کشــتارگاه، 
ســکوهای اقامتی، گرمابه، فضای ســبز متنوع، 
نظافت عالی، سرویس بهداشتی و...( توسط قریب 
به هزار نفر پرسنل، خادم، راهنمای زائر و خادمیار 

اداره می گردد.

شــرکت فرآورده هاي غذایي 
تولیــد  عهــده دار  رضــوي 
محصوالت غذایي با کیفیت و 
سالم شــامل انواع کمپوت و 
کنســرو و رب گوجه فرنگی، 
تولیدکنسانتره آبمیوه، آب آشامیدنی و معدنی، انواع 
آبمیوه قوطی و پاکتی، تولید انواع سس سرد و گرم 
و... است.این موسســه در راستای رسالت خویش 
برای تولید محصــوالت با کیفیت و جلب رضایت 
مشتریان، با سبدی متنوع از محصوالت غذایی در 
بازار رقابتی حضور یافته است که با توجه به فضای 
داغ رقابتی، بحث تبلیغ و اطاع رســانی از اهمیت 

ویژه ای برخوردار می باشد. 
از جمله اقدامات ارتباطی و تبلیغی روابط عمومی 
این موسســه می توان به تاش برای ایجاد ارتباط 
موثــر با مخاطبان، نظرســنجی از مشــتریان در 
نمایندگی های فروش سراســر کشور در خصوص 
کیفیت محصوالت تولیدی، تولید تیزرهای تبلیغاتی 
و پخش از شــبکه های سراسری و استانی، تهیه و 
نصب 6 تابلو المان در نقاط پر تردد شهر مشهد نظیر 
میدان شهدا، بلوار وکیل آباد و جاده سنتو اشاره کرد. 

شرکت مسکن و عمران قدس 
رضوی از سال 1362به عنوان 
توانمندترین  و  معتبرتریــن 
شرکت تخصصی عمرانی در 
ســطح منطقه با استفاده از 
دانش و فن آوری های نوین و نوآوری در طراحی به 
مشــارکت و سرمایه گذاري در ســاخت واحدهاي 
مسکوني، غیرمسکوني و شهرک سازي در داخل یا 
خارج کشور مشغول بوده است. این شرکت با هدف 
کمک به رفع محرومیت و هم چنین تحقق اهداف 
اصولی نظام در راســتای محرومیت زدایی و ساخت 
مســکن برای اقشــار کم درآمد، اقداماتی همچون 
ساخت شهر هویزه، بازسازی شهر بم پس از زلزله، 
ورزشگاه و شهرک مسکونی ثامن و بزرگراه صدمتری 
شهرک رضویه شمال مشهد را به اجرا درآورده است.
در حوزه روابط عمومی، برخی از فعالیت های انجام 

شده در سال 98 عبارتند از:
برنامه ریزی و اجرای مراسم آغاز عملیات اجرایی راه 
آهن شیروان - بجنورد با حضور وزیر راه و شهرسازی 

و مسئولین محترم در تابستان 98  
دعوت از رسانه ها و برگزاری مصاحبه مدیر عامل 

شرکت کشاورزی رضوی

دانشگاه علوم اسالمی رضویسازمان موقوفات ملک

تربیت جسم و جان در بستر ورزش شرکت خمیرمایه رضوی

بیمارستان رضوی 

شرکت کمباین سازي ایران دانشگاه بین المللی امام رضا)ع(

شرکت لبنی رضویشرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی

موسسه عمران و توسعه رضوی شرکت داروسازی ثامن

سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد

کتابخانه و موزه ملی ملک

آستان حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع( و زیارتگاه شهید مدرس)ره(شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی 

شرکت مسکن و عمران قدس رضوی شرکت فراورده های غذایی رضوی

سامان هاشمی / مسئول روابط عمومی شرکت کشاورزی رضوی

علی جان فزا / مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم اسالمی رضویغالمرضا برزیگر /مدیر روابط عمومی و تضمین کیفیت سازمان موقوفات ملک

مجید موالیی / مسئول ارتباطات و رسانه مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضویمهدی آیانی / نماینده روابط عمومی شرکت خمیر مایه رضوی

محمدعربی / سرپرست روابط عمومی و امور تشریفات بیمارستان رضوی

امیر بهنام راد / کارشناس روابط عمومی شرکت کمباین سازی ایرانزهرا چکنه / سرپرست روابط عمومی دانشگاه بین المللی امام رضا)ع(

محمد جعفر شاهرخی / مسئول روابط عمومی شرکت لبنی رضویحبیب زرین لعل / مسئول روابط عمومی شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی

مهران کالگر / مدیر روابط عمومی موسسه عمران و توسعه رضویمحمد سمرقندی / رئیس روابط عمومی شرکت داروسازی ثامن

محمد جواد قوی / رئیس اداره ترویج و توسعه ارتباطات فرهنگی

مهدی یساولی / مسئول روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک

مهدی تکمیلی / کارشناس روابط عمومی موسسه بقاع متبرکه و اماکن مذهبی آستان قدس رضویحمیدرضا  ذبیحی زاده /رئیس اداری و روابط عمومی شرکت بتن و ماشین قدس رضوی

حسین کریمی  / مسئول روابط عمومی شرکت مسکن و عمران قدس رضویمریم  جلیلیان / نماینده روابط عمومی شرکت فراورده های غذایی رضوی 

روایتی از خدمات بخش های روابط عمومی درآستان قدس رضوی:

از مـردم با مـردم بـرای مـردم
و پیشنهادات مردم، در فرایند اطالع رسانی نیز گزارش های مورد 
نیاز را در بســترها و قالب های مختلف اعم از انتشارات، تبلیغات 
محیطی، نمایشگاه ها، فضای مجازی، مطبوعات، رسانه ملی و ... به 

همه ارادتمندان ساحت قدسی امام مهربانی ها منتقل نماید.
اما پیش از این هــا و بیش از این ها روابط عمومی ها در این نهاد 
مقدس، وظیفه خطیر انتقال معارف و معنویت منبعث از آســتان 
نورانی حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السالم را بر عهده دارند 

و به حق تالش های ارزشمندی نیز در این زمینه رقم خورده است.
مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی که به عنوان مرجع 
فعالیت های ارتباطی و رسانه ای این نهاد وظیفه طراحی و تدوین 
سیاســت ها و برنامه ها، هماهنگ سازی و همگرایی و مدیریت 
جریان فعالیت های حوزه روابط عمومی در گستره سازمان را بر 
عهده دارد، همواره بنا داشته ضمن ایجاد زیرساخت های مناسب 
ارتباطی با آحاد جامعه، زمینه نقش آفرینی فعاالن عرصه روابط 

عمومی در اجزای مختلف سازمان را نیز فراهم آورد.
هفته روابط عمومی فرصت مناســبی است که به این طریق از 
همه همکاران خدوم و تالشــگر عرصه روابط عمومی در جای 
جای آستان قدس رضوی تقدیر نماییم و توفیق روز افزون آن 
ها را در مســیر خدمت صادقانه به حضرت رضا علیه الســالم 
و زائران و مجاوران و ارادتمندان ایشــان را از خداوند منان 

بنماییم. مسئلت  مهدی رضوی کیا

شرکت به نشر در سه بخش 
اصلی تولیــد، توزیع و ترویج 
مشغول به فعالیت می باشد و 
وظایف روابط عمومی به نشر 
قدس  آســتان  )انتشــارات 
رضــوی( به دو بخش اصلی اطاع رســانی تمامی 
اقدامات اعــم از دو حوزه اصلی تولیــد و توزیع و 
همچنین برنامه ریزی و اجرای برنامه های فرهنگی 
حوزه کتاب و کتابخوانی در بخش ترویج تقســیم 

می شود.
در سال 98 توسط حوزه تولید 374 عنوان کتاب با 
تیراژی بالغ بر 840 هزار نسخه منتشر شد و بیش 
از 18 جایزه از جشــنواره های ملی و استانی به آثار 
به نشر اختصاص یافت که از جمله آنها ناشر برگزیده 
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد 

در بخش کتاب های کودک و نوجوان بود.
افزایــش 25 درصدی فروش در بخــش توزیع و 
بازرگانــی در 28 فروشــگاه کتــاب و محصوالت 
فرهنگی این شــرکت در سراسر کشــور، حضور 
در نمایشــگاه های بین المللی کتاب کشــورهای 
ترکمنستان، آلمان، جمهوری آذربایجان، صربستان 

و چین، تقویت فروش اینترنتی و عرضه بیش از180 
هزار عنوان کتاب از 500 ناشر کشوری در فروشگاه 
های کتاب به نشــر و... از مهم ترین اتفاقات در سال 
98 بود که اطاع رسانی الزم توسط روابط عمومی 

صورت گرفت. 
انتشــار 115 خبــر و گــزارش تولیــدی و رصد 
حــدود 1000 بازتــاب در روزنامه ها، ســایت ها و 
خبرگزاری هــای اصلی و تخصصی، رســانه ملی و 
فضای مجازی در کنار سایر فرمت های اطاع رسانی 
مانند پیامک، تیزر، موشن، انعکاس در فضای مجازی، 
ارائه گزارش های حضوری و مکتوب، نظرســنجی، 
بازدیدهای مســئوالن، اســتفاده از پتانسیل های 
مردمی و شــبکه های مرجع )سلبریتی های حوزه 

کتاب( از دیگر فعالیت هاست. 

شرکت به نشر؛ مثلث اطالع رسانی، تبلیغ و ترویج
سیداحسان مصطفی زاده / مدیرروابط عمومی و تبلیغات به نشر

موسسه خدمات دارویی رضوی 
بــا توجه بــه مرکزیــت آن و 
همجواری با بیمارســتان امام 
رضا)ع( و مزیت هایی همچون: 
وجود داروهای خاص و کمیاب، 
ارائه تخفیفــات دارویی به نیازمندان و مســتمندان، 
پوشش کامل شرکتهای مختلف بیمه، وجود واحدهای 
مختلفی از جمله بخش گیاهان دارویی، پیک موتوری 
ارسال دارو و خدمات و... مراجعین زیادی دارد. با توجه 
به اینکه فرآیند تاییــد دارو زمان زیادی از وقت ارباب 
رجوع را می گیرد و نبود پارکینگ و وجود ترافیک برای 
بیشتر مراجعین باعث بروز مشکاتی شده است، تایید 
و ارســال دارو مورد اهتمام قرار گرفت که با استقبال 
مخاطبان مواجه شد.پاســخگویی تلفنی در خصوص 
موجودی، قیمت و تأمین دارو، ارتباط خطوط تلفنی با 
مســئولین فنی در خصوص پرســش های پزشکی و 
دارویی، پیگیری تایید نسخ در داروخانه، صدور فاکتور 
داروهــا و اعــام آن به صــورت تلفنی بــه بیماران، 
نظرسنجی مستمر از مشتریان و بیماران جهت رضایت 
از عملکرد ایــن واحد، ثبت اطاعات بیماران در بانک 
اطاعاتی، ثبت درخواســت هــای دارویی و اطاعات 

بیماران در صورت تامین موجودی دارو و... از خدمات 
قابل ارائه این بخش از موسســه می باشد. مجاورین و 
زائرین می توانند با شماره گیری خط 5 رقمی 31908 
و یا تماس با شــماره های موسسه از این خدمات این 
بخش بهره مند شوند.این موسسه به منظور همراهی با 
مردم شریف ایران در مبارزه با ویروس منحوس کرونا، 
اقدام به تولید محصوالت ضدعفونی سطوح و دست در 
ظرف های ده و بیست لیتری بر اساس فرمول جهانی 
بهداشت جهانی )who( کرد که برای توزیع در اماکن 
مقدســه حرم حضرت رضا علیه الســام، مســاجد، 
حسینیه ها، حوزه های علمیه و مراکز فرهنگی، ادارات و 
شرکت ها و موسســه های زیر مجموعه آستان قدس 
رضوی، بانکها، درمانگاه های خصوصی، خیریه ها و توزیع 

رایگان در مناطق حاشیه شهر مشهد ارسال شد.

مؤسسه خدمات دارویی رضوی 
علیرضا برادران آجیلیان/ مسئول روابط عمومی و آموزش مؤسسه خدمات دارویی رضوی 
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

تدارک سینمایی تلویزیون برای آخر هفته
 »دوئل« با »سرب« در شبکه چهار

ســیما و ســینما: فیلم 
بــه  »ســرب«  ســینمایی 
کیمیایی  مسعود  کارگردانی 
و »دوئــل« بــه کارگردانــی 
احمدرضــا درویــش، ۱ و ۲ 
خرداد از شــبکه چهار سیما 

پخش می شوند.سرب به نویسندگی و کارگردانی مسعود کیمیایی داستان 
یک زوج جوان یهودی ایرانی را در اواخر دهه۲۰ خورشیدی روایت می کند 
که خواهان عزیمت به سرزمین موعود )سرزمین های اشغالی فلسطین( 
هستند، اما پس از مواجهه با مخالفت سازمان یهودی هاگانا و کشته شدن 
عمویشان به دست آن ها، مجبور به فرار شده و درگیر ماجراهای پس از 
آن می شوند. در این فیلم که روز پنجشنبه ۱ خرداد ساعت ۲۰:۳۰پخش 
می شــود، جالل مقدم، فریماه فرجامی، امین تارخ، جمشید مشایخی 
و فتحعلی اویســی بازی کرده اند.فیلم ســینمایی »دوئل« به کارگردانی 
احمدرضا درویش جمعه ۲ خرداد ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما 
پخش می شود.داستان فیلم حول یک گاوصندوق می چرخد. در بحبوحه 
جنگ عده ای تالش می کنند از خروج یک گاو صندوق از کشور جلوگیری 
کنند. گفتنی است، واحد تأمین برنامه شبکه چهار سیما هر هفته روزهای 
پنجشنبه و جمعه ساعت ۲۰:۳۰ بهترین آثار سینمایی ایران و جهان را 

تقدیم عالقه مندان به هنر هفتم می کند.

احتمال تعویق جوایز اسکار ۲۰۲۱ 
سیما و سینما: با وجود اینکه برای برگزاری نود و سومین دوره مراسم 
اهدای جوایز اسکار تا فوریه )اسفند ۹۹( فرصت است، اما آکادمی اسکار دارد 
به احتمال به تعویق افتادن بزرگ ترین شب سینمای جهان فکر می کند . 
منابع خبری به ورایتی اعالم کرده اند آکادمی اسکار طرحی برای به تعویق 
انداختن نود و سومین دوره جوایز سینمایی اسکار در نظر دارد که البته 
هنوز به تصمیم نهایی و قطعی نرسیده است.مراسم اسکار ۲۰۲۱ برای تاریخ 
۲۸ فوریه سال آینده میالدی برنامه ریزی شده و هنوز خبر رسمی تعویق 
و تاریخ های احتمالی جدید این رویداد سینمایی منتشر نشده است. دیوید 
روبین، رئیس آکادمی اسکار در ماه آوریل و همزمان با اعالم تغییراتی برای 
تسهیل واجد شرایط شدن آثار برای رقابت در اسکار با توجه به شرایط خاص 
بحران کرونا، تأکید کرد: اکنون خیلی زود است که بدانیم پخش تلویزیونی 
مراسم اسکار ۲۰۲۱ تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار خواهد گرفت یا خیر 

و آگاهی از چشم انداز این جوایز در حال حاضر غیرممکن است. 

 سیما و سینما/ فاطمه موسوی   قطع پخش 
برنامه های شبکه الکوثر برای کشورهای غرب آسیا 
و شمال آفریقا در آستانه روز قدس، واکنش برخی 

مدیران صدا و سیما را به دنبال داشت.  
گــزارش  بــه  بنــا 
خبرگزاری ها، معاون برون 
ضمن  صداوسیما  مرزی 
انتقاد از دستگاه هایی که 
با فهم ناقص از ظرفیت 
رسانه بین المللی، موجب 
قطع پخش برنامه های »الکوثر« در آستانه روزقدس 
شدند، تأکید کرد: سهل انگاران باید پاسخگو باشند.

پیمان جبلی، معاون برون مرزی سازمان صدا وسیما 
که روز گذشته در مراسم رونمایی از مستندهای 
»آخرین ســرباز« و »شهر آرام« تولید گروه مستند 
شبکه حضور داشــت،  در سخنانی درباره قطعی 
پخش شــبکه »الکوثر« به دلیل بدهی انباشــته 
صداوســیما، به مشکالت رسانه ملی اشاره و بیان 
کرد: ما در ســخت ترین شرایط و دوره های حیات 
رسانه ملی این جلسه را برگزار می کنیم. فشارهای 
روزافزون رقبا در کنار ســهل انگاری یا عدم درک 
صحیح برخی از دســتگاه های تصمیم گیر و فهم 
ناقص آن ها از ظرفیت رســانه بین المللی، موجب 
شده است شبکه های برون مرزی تحت فشار باشند.

وی با اشــاره به قطعی شبکه الکوثر گفت: ما در 
آستانه روزقدس شاهد اتفاقی تلخ هستیم و یکی 
از اصلی ترین شــبکه های جهان عــرب که روی 

ماهواره یوتلســت دریافت می شد، قطع می شود. 
الکوثر یکی از شبکه های برند معاونت برون مرزی 
است و برنامه »مفازا« در ماه رمضان برند این شبکه 
بود که شرکت کنندگانی از نقاط مختلف جهان به 
صورت تصویری در این برنامه ظاهر شــدند. این 
شبکه به عنوان پرچمدار جمهوری اسالمی ایران 

بود و امیدوارم مشکالت حل شود.

قطع پخش شبکه الکوثر روی یوتلست #
به دلیل کارشکنی دولت

همچنیــن در این رابطه  مدیرکل روابط عمومی 
رسانه ملی اعالم کرد: ناقص و حداقلی تخصیص 
دادن بودجه ارزی صداوســیما از ســوی دولت، 
موجب قطع پخش برنامه های شبکه الکوثر برای 

کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا شد.
به نقل از روابط عمومی رســانه ملی، شــرکت 
ماهواره ای یوتلســت ۳۱ اردیبهشت ماه پخش 
شبکه الکوثر را به بهانه بدهی های انباشته سازمان 
صدا و ســیما به این شــرکت ارائه خدمت های 
ماهــواره ای، قطع کرد. پخش شــبکه عربی زبان 
بین المللی الکوثر روی ماهواره یوتلســت، امکان 
دسترسی مخاطبان در کشورهای عربی منطقه 
در غرب آسیا و شمال آفریقا را به برنامه های این 
شبکه فراهم می کرد. با توقف پخش شبکه الکوثر 
روی ماهواره یوتلست، این شبکه در حوزه عربی 
غرب آسیا و شــمال آفریقا قابل دریافت نیست. 
الکوثر شــبکه عربی زبان جمهوری اسالمی  برای 

کشورهای عربی است که از سال ۱۳۸۴ تاکنون 
در حوزه ترویج معارف و سبک زندگی اسالمی و 
در قالب یک شبکه عمومی فعالیت داشته است.

الکوثر که از سابقه پخش چند دهه ای برخوردار 
است تا ســال ۱۳۸۴به عنوان شبکه سحر عربی 
فعالیت می کرد و از آن زمان با افزایش برنامه ها و 
تبدیل آن به یک شبکه ۲۴ ساعته مستقل تحت 

عنوان »الکوثر« به فعالیت خود ادامه داد.
شبکه الکوثر به ویژه در کشورهای عراق، عربستان، 
لبنان، بحرین و نیز کشــورهای شــمال آفریقا، 

مخاطبانی جذب کرده است.
 معاونت برون مرزی رسانه 
هشدار  مدت هاست  ملی 
ارزی  انباشت بدهی  داده 
به شرکت های ماهواره ای، 

سـایر شبکه  های  برون
اسالمی  جمهوری    مرزی 
ایران را نیز در آستانه توقف پخش قرار داده است.

محمدحســین رنجبران، مدیرکل روابط عمومی 
رســانه ملی پــس از توقف پخــش الکوثر روی 
یوتلســت اعالم کرد: ناقص و حداقلی تخصیص 
دادن بودجه ارزی صداوســیما از ســوی دولت، 
موجب قطع پخش برنامه های شبکه الکوثر برای 
کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا شد.یکی از 
مهم ترین شبکه های جبهه رسانه ای مقاومت در 
حالی قطع می شود که چند ماه است همه مراحل 
قانونی برای تخصیص بودجه ارزی طی شــده و 

همه مخاطرات آن برای مسئوالن اجرایی توضیح 
داده شده است.

 سایر شبکه های برون مرزی#
 در آستانه توقف

به گزارش خبرگــزاری ابنا، شــرکت ماهواره ای 
»یوتلست« پخش شبکه »الکوثر« را قطع کرد. این 
اقدام به دلیل بدهی های انباشــته سازمان صدا و 
سیما به شرکت ماهواره ای یوتلست رخ داد.پخش 
شــبکه عربی زبان بین المللی الکوثر روی ماهواره 
یوتلست، امکان دسترسی مخاطبان در کشورهای 
عربی منطقه در غرب آســیا و شمال آفریقا را به 

برنامه های این شبکه فراهم می کرد.
با توقف پخش شبکه الکوثر روی ماهواره یوتلست، 
این شــبکه در حوزه عربی غرب آســیا و شمال 
آفریقا قابل دریافت نیست.الکوثر شبکه عربی زبان 
جمهوری اسالمی برای کشورهای عربی است که از 

سال ۱۳۸۴ تاکنون در حوزه ترویج معارف و سبک 
زندگی اسالمی و در قالب یک شبکه عمومی فعالیت 
داشــته و مورد توجه و اقبــال مخاطبان خود در 
کشورهای عربی است. این شبکه برنامه های متنوعی 
برای مخاطبان منطقه ای خود پخش می کند و از 
محبوبیت قابل توجهی در بســیاری از کشورهای 
عربی برخوردار است.این شبکه که از سابقه پخش 
چند دهه ای برخوردار اســت تا ســال  ۱۳۸۴به 
عنوان شبکه ســحر عربی فعالیت می کرد و از آن 
زمان با افزایش برنامه ها و تبدیل آن به یک شبکه 
۲۴ ساعته مستقل تحت عنوان »الکوثر« به فعالیت 
خود ادامه داد.شــبکه الکوثر به ویژه در کشورهای 
عراق، عربســتان، لبنان، بحرین و نیز کشورهای 
شمال آفریقا مخاطبان فراوانی را جذب کرده است.

انباشــت بدهی ارزی به شــرکت های ماهواره ای، 
ســایر شــبکه های برون مرزی جمهوری اسالمی 
ایران را نیز در آستانه توقف پخش قرار داده است.

»دی کاپریو« سبز می شود!

سیما و سینما: فیلم »و ما سبز می شویم« که ظهور مسابقات 
اتومبیلرانــی برقی فرمول E را به تصویر کشــیده، در تاریخ 
۴ ژوئن به نمایــش درخواهد آمد.به نقل از هالیوود ریپورتر، 

»و ما سبز می شویم« اثر »لئوناردو دی کاپریو« مستندی درباره 
ظهور مسابقات اتومبیلرانی برقی فرمول E، به طور انحصاری 
در ایاالت متحده در ســایت »هولو )Hulu( « پخش می شود.

فیشر استیونز، برنده اســکار و مالکوم وِنویل، کارگردانی این 
فیلم را برعهده داشتند.لئوناردو دی کاپریو که پیش از این با 
فیشر از قبل همکاری کرده، این مستند را که در مورد مبارزه 
با گرم شــدن کره زمین و آلودگی هواست را در شرکتش با 

عنوان »Appian Way banner« تهیه کرده است.
این مســتند نگاهی به پشت صحنه مســابقات اتومبیلرانی 
قهرمانــی فرمول E دارد و شــرح می دهــد که چگونه طرح 
پیشــگامانه مســابقه با اتومبیل های برقی سازگار با محیط 
زیســت، چگونه از زمان آغــاز فعالیت در ســال ۲۰۱۴ به 
سریع ترین مسابقه در نوع خود در جهان تبدیل شده است.

لئوناردو دی کاپریو در ســپتامبر ۲۰۱۴ به سمت سفیر صلح 
ســازمان ملل متحد و نماینده این سازمان در امور تغییرات 

جوی برگزیده شد.
وی فعالیت های وسیعی را برای منابع طبیعی به خصوص در 
حفظ و نگهداری گوریل ها انجام می دهد و نیز تقبل بخشی 
از کمک های بیمارستان لس آنجلس که مخصوص کودکان 
ســرطانی  اســت را به عهده دارد. وی در سپتامبر ۲۰۱۴ به 
سمت سفیر صلح سازمان ملل متحد و نماینده این سازمان 

در امور تغییرات جوی برگزیده شد. 
وی از سال ۱۹۹۸ تاکنون همواره برای حفظ محیط زیست 
تالش کرده  اســت و در بنیادی که با نام او راه اندازی شــده، 
فعالیــت می کند.او در اکتبر ۲۰۱۴ برای ایجاد و گســترش 
مناطق حفاظت شــده دریایی و همچنیــن متوقف کردن 
صید غیرقانونی در دریاها و پنــج اقیانوس زمین، ۲میلیون 
دالر کمــک کرد، مجموع کمک های مالی وی در این زمینه 
بــه بیش از ۳ میلیون دالر می رســد.دی کاپریو در ۱۶ ژوئن 
۲۰۱۶ در واتیکان با پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان جهان، 

به صورت خصوصی دیدار کرد. این دو نفر در مورد نگرانی ها 
در زمینه محیط زیست سخن گفتند و لئوناردو دی کاپریو از 
طرف مؤسسه خیریه اش چکی را به پاپ اهدا کرد. او همچنین 
کتاب آثار هیرونیموس بوش، نقاش قرن پانزدهم میالدی را 
به پاپ هدیه داد. در عوض پاپ هم نســخه ای جلد چرمی از 
لوداتوسی، بخشنامه ای که در خصوص محیط زیست نوشته و 
کتاب پیشینش »لذت تعالیم مسیح« را به لئوناردو دی کاپریو 

تقدیم کرد.
فعالیت های زیســت محیطی دی کاپریو منتقدانی نیز دارد 
کــه او را به دورویی و ریــاکاری متهم کرده اند و بیان کردند 
دی کاپریو از حفظ محیط زیســت و گرمایش زمین سخن 
می گویــد، در حالی که خودش در یات های عظیم)قایق های 
تفریحی مجلل و گرانقیمت( میهمانی می گیرد و با جت های 
خصوصی اش مســافرت می کند که مصرف ســوخت باالیی 

داشته و برای محیط زیست مضرند.

سینما

مسبب قطع » الکوثر« در آستانه روز قدس کیست؟

برفک روی شبکه های برون مرزی

      صفحه 12

آگهی اخطاریه ماده 87 پرونده اجرایی کالسه 9804999
بدینوس��یله ب��ه آقای محمدرضا آتش��ی نام پ��در: محمدحس��ن تاریخ تول��د: 1348/12/29 ش��ماره ملی: 
3620169756 ش��ماره شناس��نامه: 17080 ابالغ می گردد: یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 
5012 فرعی از 183 اصلی بخش ده مشهد متعلق به شما در قبال طلب خانم مریم سعید هدایتی بازداشت 
گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب بشما اخطار میشود ضمناً هرگونه نقل انتقالی از طرف شما 

نسبت بمورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود. آ- 9901286 م.الف 752
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 87 پرونده شماره: 139804006092001424/1
بدینوس��یله به وراث مرحوم رضا س��عیدی ش��ماره شناس��نامه 42 )سارا س��عیدی نام پدر: رضا تاریخ تولد: 
1365/08/10 شماره ملی: 0945849508 شماره شناسنامه: 11763 و اشکان سعیدی نام پدر: رضا تاریخ 
تولد: 1385/06/15 ش��ماره ملی: 0928272656 ش��ماره شناسنامه: 0928272656 با قیمومت آقای علی 
فرزین منش فرزند رضا متولد 1364/02/28 به ش��ماره ملی 0943142318، و پارسا سعیدی نام پدر: رضا 
تاریخ تولد: 1380/01/26 ش��ماره ملی: 0925676111 شماره شناسنامه: 0925676111( اعالم می گردد 
پالک ثبتی 12226 فرعی از 233 اصلی بخش 9 مش��هد متعلق به ش��ما در قبال طلب خانم طاهره سعیدی 
بازداش��ت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب بشما اخطار میشود ضمناً هرگونه نقل انتقالی از 
طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود. در ضمن این آگهی در یک نوبت 

در روزنامه..... چاپ..... منتشر گردیده است. آ- 9901287 م.الف 753

ابالغ اجراییه پرونده کالسه 9900566
بدین وس��یله به آقای س��یامک خزاعی نام پدر: علی تاریخ تولد: 1347/11/29 شماره ملی: 0730076385 
ش��ماره شناس��نامه: 7774 به نشانی: مش��هد قاس��م آباد در منزل پدرش چهارراه مخابرات امامی 18 پالک 
46 ابالغ می ش��ود که خانم فاطمه صفائی کنگ س��فلی نام پدر: رضا تاریخ تولد: 1353/06/01 شماره ملی: 
0702463140 ش��ماره شناس��نامه: 633 به نش��انی: تربت حیدریه خیابان فردوسی نزدیک پمپ بنزین در 
منزل پدرش پالک 25 جهت وصول 124 عدد س��که بهار آزادی به اس��تناد مهریه مندرج در س��ند ازدواج 
ش��ماره 1391- 1375/02/17 دفتر 45 تربت حیدریه علیه ش��ما اجرائیه ص��ادر نموده و پرونده اجرائی به 
کالسه 9900566 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1399/02/17 مأمور، محل اقامت شما به 
شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این 
آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد، نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان 

خواهد یافت. آ- 9901288 م.الف 754

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم نیره خرس��ند باس��تناد 2 برگ فرم استش��هادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت س��ند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به ش��ماره پالک 1560 فرعی از 106 فرعی از 226 اصلی بخش 9 مش��هد 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 139620306003027406 ثبت و سند به شماره چاپی 180652 ب 

95 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد...........
لذا به اس��تناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نس��بت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود میباش��د، بایستی ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت 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- 9901289 م.الف 755
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9607764
بدینوس��یله ب��ه مری��م حس��ن زاده نقندر ن��ام پ��در: نوروزعلی تاری��خ تول��د: 1331/02/05 ش��ماره ملی: 
0935231382 ش��ماره شناس��نامه: 2079 و راضیه خاتم منش نام پدر: مهدی تاریخ تولد: 1349/07/01 
شماره ملی: 0935140573 شماره شناسنامه: 1649 ابالغ میگردد که بانک ملت باستناد سند رهنی شماره 
سند: 9407، تاریخ سند: 1392/11/10 اجرائیه ای به کالسه 9607764 علیه شما صادر نموده و چون برابر 
گزارش مأمور اجرای ثبت مشهد بدلیل عدم شناسایی آدرس شما به شرح متن سند، لذا بدینوسیله به شما 
ابالغ میگردد که بدهی شما بابت سند مذکور به مبلغ 255/595/125 ریال اصل طلب، خسارت تأخیر تأدیه: 
35/461/073 ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1396/09/01 و خسارت تأخیر روزانه: 147/054 ریال، 
جمعاً به مبلغ 291/056/198 ریال )دویست و نود و یک میلیون و پنجاه و شش هزار و صد و نود و هشت 
ریال( 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 شما منتشر 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 اس��ت از: پالک ثبتی یک صد و بیس��ت و پنج فرعی 
از هش��ت اصلی بخش نه مش��هد میباش��د، طبق مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد رسید و بجز آگهی 

مزایده، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. آ- 9901290 م.الف 756
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9607761 
بدینوس��یله ب��ه مری��م حس��ن زاده نقندر ن��ام پ��در: نوروزعلی تاری��خ تول��د: 1331/02/05 ش��ماره ملی: 
0935231382 ش��ماره شناس��نامه: 2079 ابالغ میگردد که بانک ملت باس��تناد سند رهنی شماره 9406، 
تاریخ س��ند: 1392/11/10 اجرائیه ای به کالس��ه 9607761 علیه ش��ما صادر نم��وده و چون برابر گزارش 
مأمور اجرای ثبت مش��هد بدلیل عدم شناسایی آدرس ش��ما به شرح متن سند، لذا بدینوسیله به شما ابالغ 
می گردد که بدهی ش��ما بابت س��ند مذکور به مبلغ 287/778/180 ریال اصل طلب، خسارت تأخیر تأدیه: 

34/126/347 ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1396/09/01 و خسارت تأخیر روزانه: 165/571 ریال، 
جمعاً به مبلغ 321/904/527 ریال )س��یصد و بیس��ت و یک میلیون و نهصد و چهار هزار و پانصد و بیست 
و هف��ت ریال( و س��ایر هزینه های قانونی تا روز پرداخت نیز ب��ه آن اضافه میگردد و طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی، یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائیه 
ابالغ ش��ده محس��وب، 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: پالک ثبتی یکصد و بیست و 
پنج فرعی از هشت اصلی بخش نه مشهد میباشد، طبق مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد رسید و بجز 

آگهی مزایده، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. آ- 9901291 م.الف 757
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 101- اموال غیرمنقول
بدین وسیله به محمدرضا خلخالی نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1359/07/25 شماره ملی: 0941471918 
ش��ماره شناس��نامه: 1522 و تکتم کارگر حس��ین آباد نام پدر: احمد تاریخ تولد: 1362/08/19 شماره ملی: 
0940000679 ش��ماره شناس��نامه: 3951 ابالغ می ش��ود در خصوص پرونده اجرایی کالسه 9607705- 
9607707 به موجب گزارش مورخ 1398/02/08 کارش��ناس رسمی دادگستری پالک ثبتی 48768 فرعی 
از 232 اصلی بخش 9 مشهد واقع در: مشهد جهان آرا 8 چهارراه آخر پالک 657 به مبلغ 2/000/000/000 
ری��ال ارزیابی گردیده. ل��ذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باش��ید، اعتراض کتبی خود را 
ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دس��تمزد کارش��ناس تجدیدنظر علی 
الحس��اب به مبلغ 3/000/000 ریال به دفتر این اجرا تس��لیم نمایید. ضمناً ب��ه اعتراضی که خارج از موعد 
یا فاقد فیش بانکی دس��تمزد کارشناس تجدیدنظر باش��د ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ- 9901292 م.الف 
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آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9607760
بدینوسیله به:

- مریم حس��ن زاده نقندر نام پدر: نوروزعلی تاریخ تولد: 1331/02/05 ش��ماره ملی: 0935231382 شماره 
شناسنامه: 2079 و طاهره خاتم منش نام پدر: مهدی تاریخ تولد: 1354/06/09 شماره ملی: 0932218271 
ش��ماره شناس��نامه: 58534 ابالغ میگردد که بانک ملت باستناد سند رهنی شماره سند: 9414 تاریخ سند: 
1392/11/10 اجرائیه ای به کالس��ه 9607760 علیه ش��ما صادر نموده و چ��ون برابر گزارش مأمور اجرای 
ثبت مش��هد بدلیل عدم شناس��ایی آدرس شما به شرح متن سند، لذا بدینوس��یله به شما ابالغ میگردد که 
بدهی ش��ما بابت سند مذکور به مبلغ 281/694/349 ریال اصل طلب، خسارت تأخیر تأدیه: 74/644/593 
ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1396/09/01 و خسارت تأخیر روزانه: 162/070 ریال، جمعاً به مبلغ 
356/338/942 ریال )س��یصد و پنجاه و ش��ش میلیون و سیصد و س��ی و هشت هزار و نهصد و چهل و دو 
ریال( 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 شما منتشر 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: پالک ثبتی یکصد و بیست و پنج فرعی از 
هشت اصلی بخش نه مشهد میباشد، طبق مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد رسید و بجز آگهی مزایده، 

آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. آ- 9901293 م.الف 759
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی اخطاریه ماده 87 کالسه 9705483
بدین وسیله به ورثه زوج مرحوم حسن رحمانی فرزند محمدامین به شناسنامه 37 به نام های هانیه رحمانی 
فرزند حسن کدملی 0690028812 و علی اصغر رحمانی فرزند حسن کدملی 0980598321 هر دو ورثه 
به قیمومیت محمد امین رحمانی شناس��نامه 3 ابالغ میشود که مبلغ 270/000/000 ریال متعلق به مورث 
شما در قبال طلب خانم فاطمه کرمانی فرزند علی اکبر بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای 
مراتب بش��ما اخطار میش��ود ضمناً هرگونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و 

ترتیب اثر داده نمی شود. آ- 9901294 م.الف 760
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای هادی پارمنش باس��تناد 2 برگ فرم استش��هادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت س��ند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت 3/5 س��هم مش��اع از 32 
سهم ششدانگ یکباب خانه به شماره پالک 2858 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده 
میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل 
ش��ماره دفتر امالک الکترونیک 139820306003019963 ثبت و س��ند به شماره چاپی 799613 ب 98 

صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. ....
لذا به اس��تناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نس��بت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود میباش��د، بایستی ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت 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- 9901295 م.الف 761
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمد جواد غالمی

آگهی استرداد سند مالکیت
نظر به اینکه آقای محمد حس��ن رحیمیان به اس��تناد گواهی حصر وراثت شماره 9609977500601119 
مورخ 1396/09/11 برابر درخواست وارده به شماره 23039 مورخ 1399/02/10 تقاضای صدور سند سهم 
االرث خود در پالک های ش��ماره 104 فرعی از 19 فرعی از 6 اصلی بخش 9 مش��هد و پالک یک فرعی از 
1804 اصلی بخش یک مشهد را نموده که به حکایت ثبت دفتر امالک ششدانگ پالک های مذکور در ذیل 
صفح��ه 448 دفتر 360 ثبت 67608 به ش��ماره چاپ��ی 198581 و 198580 و دفتر 54 صفحه 174 ثبت 

5492 به ش��ماره چاپی 923226 بنام خانم زینت س��لطان طاقتی ثبت و سند صادر گردیده است. متقاضی 
فوق مدعی اس��ت که س��ند اولیه نزد آقای محمدحسین رحیمیان می باش��د که اخطاریه به نامبرده ابالغ و 
س��پس گواهی گردیده اس��ت. که اس��ناد اولیه را ارائه دهد لیکن ظرف مهلت مقرر از تحویل سند خودداری 
نمود لذا بدینوسیله یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه سند اولیه نزد نامبرده یا هر کس دیگر میباشد ظرف 
مدت 10 روز از تاریخ انتش��ار آگهی س��ند اولیه را به این اداره تحویل و رسید اخذ نماید. ضمناً پس از انجام 

تشریفات قانونی سند مالکیت بنام متقاضی صادر خواهد شد. آ- 9901296 م.الف 762
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظ��ر به اینکه آقای حمیدآبادی باس��تناد 2 برگ فرم استش��هادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت س��ند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت شش��دانگ شماره پالک 
3868 فرعی از 449 فرعی از 204 فرعی از 5 اصلی بخش 9 مش��هد که متعلق به نامبرده میباش��د به علت 
س��هل انگاری مفقود گردیده اس��ت. با بررسی دفتر امالک، معلوم ش��د مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 
40191 دفتر 237 صفحه 301 بنام آقای حبیب اله ایرانیان ثبت و س��ند به ش��ماره چاپی 598730 صادر 
گردیده اس��ت سپس مع الواسطه برابر س��ند قطعی 121589 مورخ 1380/10/06 دفترخانه 69 مشهد بنام 

آقای حمیدآبادی منتقل شده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد....
لذا به اس��تناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نس��بت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود میباش��د، بایستی ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت 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- 9901297 م.الف 763
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمد جواد غالمی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه( 9800287
ب��ه موجب پرون��ده اجرائی کالس��ه 139604006093000176 )9800287( له محم��د امین ضرابی اول 
فرزند هاش��م ش��ماره ملی 0943015766 علیه فاطمه اصحابی فرزند غالمرضا شماره ملی 0930614356 
تمامت شش��دانگ یکقطعه باغ پالک ثبتی 268 فرعی از 180- اصلی بخش 10 مش��هد ثبت ش��ده در دفتر 
111 صفحه 336 ش��ماره ثبت 22437 با ش��ماره چاپی 122192 به آدرس جاده ش��اندیز- ثامن االئمه 5- 
س��مت راست- دو قطعه مانده به باغس��رای ملک به موجب چک برگشتی شماره 559688- 1395/12/18 
بانک ملت ش��عبه بلوار سجاد مش��هد در قبال مبلغ 50/000/000/000 ریال تشکیل که اجرائیه در مورخه 
1396/03/31 به بدهکار ابالغ گردیده برابر درخواس��ت وکیل بستانکار آقای سیدمحمد موسوی پالک فوق 
در قبال اصل طلب به مبلغ 44/000/000/000 ریال به انضمام حقوق دولتی متعلقه که سند آن در صفحه 
336 دفتر 111 امالک ثبت و مع الواس��طه به خانم فاطمه اصحابی منتقل ش��ده اس��ت بازداش��ت که طبق 
نظر کارش��ناس رس��می به مبلغ 44/030/000/000 ریال ارزیابی شده و پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز 
یکشنبه 1399/04/22 از طریق مزایده به فروش می رسد. حدود اربعه: شماالً بطول 110 متر بدیوار باغ خانم 
اعظم اصحابی شرقاً: بطول 47/10 متر دیواریست به باغ آقای درخشان جنوباً: بطول 110/30 متر دیواریست 
به باغ مرضیه اصحابی غرباً: بطول 47/10 متر درب و دیواریست به کوچه. مزایده از مبلغ 44/030/000/000 
ریال 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 ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا 
نش��ده باش��د به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد خواهد ش��د و نیم عشر به مبلغ 2/201/500/000 ریال و حق مزایده به 
مبلغ 1/761/200/000 ریال 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. آ- 9901298 م.الف 764
رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کالسه 705/90 )8900779 و 8900780(
بانک تجارت باس��تناد اس��ناد رهن��ی بش��ماره های 102055- 1383/09/09 و 108264- 1386/06/28 
دفترخانه 18 مش��هد اجرائیه ای تحت کالسه 8900779 و 8900780 در قبال مبالغ 166/559/350 ریال 
و 207/349/414 ریال علیه ش��رکت مرغاب توس )سهامی خاص( به ش��ماره ثبت 13143 بعنوان بدهکار 
و آقای غالمرضا آس��ائیان طرق فرزند عباس به شماره شناس��نامه 64074 بعنوان راهن صادر نمود که پس 
از اب��الغ اجرائیه در مورخ��ه 1389/11/02 و 1389/09/23 و 99/2/14 در پای��ان مهلت مقرر در آیین نامه 
اجرای مفاد اس��ناد رس��می الزم االجرای و تقاضای بانک مبنی بر ارزیابی و مزایده مورد وثیقه که عبارتست 
از: شش��دانگ اعیان یکباب آپارتمان بمس��احت 96/5 مترمربع طبقه دوم شمالی بانضمام تراس بمساحت 2 
مترمربع پالک ثبتی 14044 فرعی از 3540 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 9 مشهد )پالک ثبتی چهارده 
هزار و چهل و چهار فرعی از س��ه هزار و پانصد و چهل فرعی از پنج اصلی بخش نه مش��هد( که عرصه آن 
موقوفه اوقاف و استیجاری می باشد ملکی آقای غالمرضا آسائیان طرق که برابر گزارش کارشناس ملک واقع 
در: مشهد خیابان دانشسرا- دانشسرای 2- پالک 12، طبقه دوم شمالی که به مبلغ 4/820/000/000 ریال 

)چهار میلیارد و هشتصد و بیست میلیون ریال( ارزیابی گردیده است.
مش��خصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش کارشناس بدین شرح می باشد: پالک تعرفه شده یک واحد 
آپارتمان اس��ت به مس��احت 96/50 مترمربع بانضمام 2 مترمربع تراس با حق اس��تفاده اختصاصی از انباری 
به مس��احت 1/74 مترمربع واقع در خرپش��ته و حق استفاده اش��تراکی از پارکینگ و مشاعات واحد مذکور 
در قس��مت ش��مالی طبقه دوم س��اختمان با عرصه موقوفه، 4 طبقه 7 واحدی )همکف و س��ه طبقه( واقع 
ش��ده است اسکلت ساختمان فلزی و نمای آن آجر سه س��انتی و بدون آسانسور است دارای پایانکار شماره 
1/8678 مورخ 76/07/13 است واحد مذکور دارای دو اتاق خواب با کف موکت و بدنه کاغذ دیواری هال و 
پذیرایی با کف س��رامیک و بدنه کاغذ دیواریس��ت آشپزخانه باز با کابینت ام دی اف راهرو پانل پی وی سی 
کار ش��ده است سیستم گرمایش بخاری گازی و س��رمایش کولر آبی است درها و کم آن چوبی است دارای 
انشعابات آب و برق و گاز است. با توجه به موقعیت مکانی و منطقه ایی معابر و دسترسی ها قدمت و کیفیت 
و امکانات اعیان )حداقل 22 ساله( ابعاد و مساحت و سایر عوامل مؤثر ارزش ششدانگ پالک ثبتی فوق الذکر 
بانضمام انش��عابات منصوب��ه بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی احتمالی ب��ه مراجع حقیقی و حقوقی مبلغ 

4/820/000/000 ریال )چهار میلیارد و هش��تصد و بیس��ت میلیون ریال( برآورد می گردد. همچنین حدود 
اجمالی ملک با محل مطابقت دارد و ملک در تصرف مدیون آقای غالمرضا آسائیان میباشد.

حدود اجمالی ملک بدین شرح می باشد:
ش��ماالً: اول بطول 4/30 متر پنجره و دیواریس��ت به فضای خیابان دوم در سه قسمت بطول های یک متر و 
1/75 متر و 1/15 متر پنجره و دیواریس��ت و دریس��ت به تراس اختصاصی س��وم در سه قسمت بطول های 
1/45 متر و 15 متر و 4/5 متر پنجره و دیواریس��ت به فضای خیابان ش��رقا: بطول 8/80 متر دیوار به دیوار 

اعیان ابوالحسن ورودی وزیران مهر.
جنوباً: اول بطول 5/70 متر دیواریس��ت مش��ترک با آپارتمان مجاور دوم در 4 قسمت بطول های 1/6 و 1/3 
و 0/5 و 3/20 متر درب و دیواریس��ت به راه پله مش��ترک سوم بطول های 1/80 متر پنجره ایست به نورگیر 

مشترک.
غرب��اً: بطول ه��ای 7/70 متر دیوار به دیوار آقای ایمان رفیع زاده. رعایت قانون تملک آپارتمان ها برای س��ایر 

طبقات الزامی می باشد.
ملک موصوف برابرنامه شماره 139985606003000214- 99/1/30 دفتر امالک بازداشتی فاقد بازداشتی 
می باش��د. مزایده بصورت شش��دانگ از مبلغ ارزیابی در قبال ارزیابی شده فوق شروع می شود. مزایده در روز 
دوش��نبه مورخ 19 خرداد 1399 از س��اعت 9 الی 12 ظهر در محل ش��عبه اول اجرای ثبت مشهد واقع در 
خیابان پاس��داران، پاس��داران 3/1 شروع و به باالترین قیمت پیش��نهادی نقداً واگذار میگردد. حق مزایده و 
نیم عش��ر دولتی و حق مزایده زائد بر مبلغ مزایده و س��ایر هزینه های قانونی اعم از معلوم یا نامعلوم طبق 
تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزایده میباشد و چنانچه روز مزایده با تعطیلی مواجه گردد روز بعد مزایده 
برگزار خواهد شد. شرکت در جلسه مزایده منوط به واریز مبلغ ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب 

سپرده ثبت است. آ- 9901277
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی اصالح پالک 40فرعی از 38 اصلی بخش 2 قشالقی 
احترام��ا نظ��ر به اینکه آقای علیرضا صمصامی احدی از مالکین مش��اعی پالک ثبتی 40 فرعی از 38 اصلی 
بخش دو قش��القی واقع در قریه خیرودکنار تقاضای صدور س��ند تک برگی نموده و صدور س��ند تک برگی 
مس��تلزم اصالح حدود و مس��احت پالک مذکور به در خواست مالکین مشاعی می باشد مراتب جهت اطالع 
کلیه مالکین پالک فوق آگهی می گردد . لذا مالکین مهلت دارند ظرف ده روز از تاریخ انتش��ار نس��بت به 
اق��دام مذک��ور به این واحد مراجعه نمایند و در صورت عدم مراجعه وفق مقررات اقدامات اصالحی انجام می 

گیرد .آ-9901344
 تاریخ انتشار : 99/02/31 م الف: 19901136

فرامرز کلبادی نژاد
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد رهنی(
شش��دانگ یک دس��تگاه آپارتمان واقع درطبقه س��وم واحد نهم تفکیکی به شماره پالک ثبتی 1177 فرعی 
از16 اصل��ی مف��روزو مجزا ش��ده از384 فرعی از اصل��ی مذکورقطعه 9 واقع دربخ��ش 3 ناحیه حوزه ثبت 
ملک تنکابن اس��تان مازندران به مس��احت 98.44 متر مربع واقع درس��مت جنوبی طبقه س��وم که 3.48 
دس��یمترمربع آن تراس مسقف شرقی -1.41 مترمربع آن پیشرفتگی اس��ت.که به شماره دفتر الکترونیکی 
139520310008010036 به نام عیس��ی خانی الموتی دارای س��ابقه ثبت اس��ت به نش��انی:تنکابن – خ 
فردوس��ی ش��رقی– پاس��بان محله جنب مس��جد جامع وحدودومش��خصات آن به ش��رح ذیل است:شماال 
درهفت قس��مت که قس��مت های اول و هفتم آن شرقی قسمت های دوم وچهارم آن جنوبی است.اول درب 
ودیواریس��ت مش��ترک به طول 1.74 سانتیمتربه راه پله مش��اعی دوم دیواریست مشترک به طول 2.90 به 
آپارتمان قطعه 8 س��وم دیواریست مش��ترک بطول 1.57 به آپارتمان قطعه 8 چهارم دیواریست مشترک به 
طول 1.21 سانتیمتربه آپارتمان قطعه 8 پنجم دیواریست مشترک بطول 4.66 سانتیمتربه آپارتمان قطعه 8 
ششم دیواریست مشترک بطول 1.24 سانتیمتر به آپارتمان قطعه 8 هفتم دیواریست مشترک بطول 5.49 
سانتی متربه آپارتمان قطعه 8 شرقا درچهارقسمت که قسمت های اول ودوم وسوم وچهارم آن جنوبی است.

اول دیواروپنجره اس��ت بطول 2.56 بفضای کوچه دوم نرده ایس��ت بطول 1.31 سانتی متر سوم نرده ایست 
قوس بیرونی بطول 2.53 سانتیمترچهارم نرده ایست قوس بیرونی بطول 2.53 سانتیمترجنوبا دیواروپنجره 
اس��ت بطول 9.26 س��انتیمتربه فضای س��قف طبقه اول غربا درسه قسمت که قس��مت های دوم وسوم آن 
ش��مالی است.اول دیواروپنجره است بطول 5.44 سانتیمتربه فضای سدرودخانه دوم دیواریست بطول 4.96 
س��انتیمتربه فضای محوطه مش��اعی س��وم دیواریس��ت بطول 0.61 سانتیمتربه راه پله مش��اعی. به انضمام 
پارکینگ قطعه 8 به مس��احت 11.5 به حدود اربعه ش��ماال خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول 2.30 
سانتیمترشرقا خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول 5.0 متر جنوبا خط فرضی به محوطه مشاعی است 
بطول 2.30 سانتیمترغربا خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول 5 متر،انباری قطعه 8 به مساحت 2.44 
به حدود اربعه ش��ماال درب ودیواریس��ت بطول 1.36 سانتیمتربه پیلوت مش��اعی شرقا دیواریست مشترک 
بطول 1.78 س��انتی متربه انباری 7 جنوبا دیواریست بطول 1.36 سانتیمتربه پیلوت مشاعی غربا دیواریست 
مشترک بطول 1.81 سانتیمتربه انباری قطعه 9.طبق نظریه کارشناس واحد مذکورواحد نهم ازیک دستگاه 
آپارتمان تجاری– مس��کونی چهارطبقه مس��کونی ب��رروی تجاری بوده که دارای زیربن��ای تقریبی 44/98 
مترمربع می باشد.از دوخواب–هال وپذیرایی آشپزخانه وسرویس بهداشتی تشکیل گردیده ودارای مشخصات 
داخلی:اسکلت سازه ای بتن مسلح دیواری آجری کف سرامیک وبتن درب و پنجره چوب وآلومینیوم کابینت 
ام دی اف وس��ربندی وپوشش فلزوحلب میباشد.واحدازامتیازات برق وآب وگازبرخورداربوده وقدمت تقریبی 
بنای یاد ش��ده نوس��ازمی باش��د.درخصوص بیمه واجاره مدرکی ارائه نشده اس��ت.پالک مذکور طبق نظریه 
کارش��ناس مبلغ 4.385.040.000 ریال معادل چهارصدوس��ی وهش��ت میلی��ون وپانصدوچهارهزارتومان 
محاس��به و تعیین میگردد.که درروزس��ه شنبه مورخه 99.03.20 ازس��اعت 9 الی 12 درشعبه اجرای ثبت 
تنکابن از طریق مزایده به فروش میرس��د مزایده ازمبلغ فوق ش��روع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته 
خواهد ش��د.حق حراج ونیمعش��راجرایی برعهده بدهکارپرونده است.بدهی های آب،برق،گازوتلفن اعم ازحق 
انشعاب،اش��تراک،ومصرف برعهده برنده مزایده میباش��د.بدهی های دارایی وشهرداری برعهده برنده مزایده 
اس��ت.ضمنا چنانچه روزمزایده با روزتعطی��ل غیرمترقبه مصادف ش��ودفردای آن روز مزایده درهمان زمان 

وهمان مکان برگزار خواهد شد. تاریخ انتشار : 1399.02.30 م الف 19901117  آ-9901345
شهریار شکوری

سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن
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