
دفتر رازآلود
»طبری«، پرونده جنجالی اش و جلسات 
محاکمه او و همدستانش تا 21 مرداد، خبر 
هر روزه و داغ سایت های مختلف بود. از آن 
روز تا حاال دیگر چندان خبری از طبری 
در فضای مجازی هم نیست و همه منتظر 
اعالم حکم دادگاه هستند. دیروز یک فعال 
رسانه ای در توییتر نوشت: »امروز از کنار 
دفتر جنجالی، رازآلود و محل تبادل رشوه های سوپرمیلیاردی طبری )معاون 
سابق رئیس سابق ق.ق( می گذشتم که تابلو تغییر یافته اش، توجهم را جلب 
کرد. گویا پس از افشای فساد گسترده  او و سپردنش به محکمه، دفترش هم 

تخلیه و به »دفتر ارتباطات مردمی حوزه ریاست قوه« تغییر نام یافته است.

رنج و سرمستی
»ابراهیم اشرفی« همسر مرحوم »ماه چهره 
خلیلی« که چندی پیش به دلیل ابتال به 
سرطان کبد از دنیا رفت، در جدید ترین 
پست اینستاگرامی اش، عکسی را منتشر 
کرد و نوشت: »تمام قصه  ما با این عکس 
از فیلم رنج و سرمستی شروع شد... خوب 
یادمه از تو خواستم که عکسی به یادگار 
با هم بگیریم و تو با همان خنده  زیبا و روی گشاده استقبال کردی... در باورم 
نمی گنجید که روزی همسفرم بشی و این شش سال و اندی همیشه شاد و 
سرمست از با تو بودن گذشت و چه زود دیر شد... و حاال از رنج و سرمستی 

فقط رنج جانسوزش باقی مانده... نازنینم دلتنگتم و از این دلتنگی...«.

پول شهریه جدا، اینترنت جدا
شهریه های زیاد کالس های مجازی موجب 
گالیه مندی دانش آموزان و دانشجویان در 
فضای مجازی شده است. کاربران که در 
ترم گذشته هم شــهریه کامل حضوری 
را پرداخته و بعد بــه دلیل کرونا فقط از 
آموزش مجــازی برخوردار شــده بودند 
و پولــی به آن هــا برگردانده نشــده، در 
فضای مجازی نوشــته اند: »پرداخت شهریه کامل در ازای چنین آموزشی با 
سیاست گذاری های عدالت آموزشــی مطابقت داره؟... چرا وقتی قرار نیست 
مدارس باز بشن و آموزش قراره مجازی باشه، سفارش لباس فرم می گیرید؟ 

پول شهریه جدا می دهیم، پول اینترنت کالس مجازی جدا... به به!« 

هنوز  می جنگند
درســت که دیگر تلویزیون، اســتودیو 
مخصوص به اخبار کرونا را جمع کرده و 
خبرهای مربوط به کرونا، خبر اول رسانه ها 
نیست، اما این دلیل نمی شود فکر کنیم 
اوضــاع خیلی روبه راه و وضعیت ســفید 
است. اگر قرار شده زندگی مسالمت آمیز 
در کنار این ویــروس منحوس را تمرین 
کنیم، دلیل نمی شــود که فکر کنیم کار و وظایف کادر درمانی کشــورمان، 
آســان شده و آن ها دیگر زیر فشار نیستند. دیروز یک کاربر توییتر تصویری 
تأمل برانگیز از کادر درمان را منتشر کرد. قبول کنیم که مدافعان خط مقدم 

جبهه سالمت هنوز به شدت مشغول جنگیدن هستند.

 محمد تربت زاده جزئیات و حواشی توافق عادی سازی 
روابط میــان امارات و رژیم صهیونیســتی که به پیمان 
»آبراهام« معروف شده است را این روزها بارها از رسانه های 
مختلف شنیده اید. جزئیاتی مانند نخستین پرواز تل آویو-

ابوظبی، بازدید رئیس موســاد از امارات و... که رسانه های 
مختلف به حد کافی به آن هــا پرداخته اند. در این میان 
اما یکی از پشت پرده های پیمان آبراهام حسابی از چشم 
رسانه ها در سرتاسر دنیا پنهان مانده و فقط بخش کوچکی 
از آن ها به یهودی مرموزی که نقش کلیدی  در عادی سازی 
روابط اســرائیل و امارات ایفا کــرده، پرداخته اند. یهودی 
مرموزی که بارها در انتخابات آمریکا نقش های کلیدی و 
سرنوشت ساز ایفا کرده و حاال هم با دست داشتن در توافق 

»آبراهام« یک بار دیگر نامش را سر زبان ها انداخته است.

اشکدرچشمانمحلقهمیزند!#
نامش »حیم سابان« است. یکی از آن یهودی های پولداِر 
ساکن آمریکا که نامش در لیست 150 فرد ثروتمند جهان 
قرار دارد. اگرچه تابعیت اسرائیل و آمریکا را همزمان دارد 
اما در اصل در خاک مصر و در شــهر »اسکندریه« به دنیا 
آمده است. از همان کودکی همراه با خانواده اش به اسرائیل 

مهاجرت و تابعیت مصری اش را باطل کرده است.
از جوانی به آن طرف هم راهی آمریکا شــده و اقامِت این 
کشــور را گرفته اســت. خودش اما می گوید دلش پیش 
سرزمین های اشغالی است! حیم در توجیه مهاجرتش به 
آمریکا اعالم کرده فقط با هدف حفاظت از مصالح و منافع 
رژیم صهیونیستی به آمریکا رفته است. البته این میلیاردر 
یهودی کمی هم پیازداغ ماجرا را زیاد کرده و به خبرنگاران 
گفته است: »من از لحاظ روانی با اسرائیل در ارتباط هستم 
و هر وقت پرواز می کنم و از هواپیما ســواحل اسرائیل را 

می بینم اشک در چشمانم حلقه می زند!«

بهخاکسیاهنشست#
برخــالف تصورتان، این میلیاردر یهــودی در ابتدا هیچ 
ارتباطی با دنیای سیاســت نداشت. تا حدود 24 سالگی 
فعالیت هــای فرهنگی و هنری می کــرد. البته منظور از 
فعالیت هنری آن است که داللی هنرمندان را می کرد. به 
این صورت که از طریق ارتباطات گسترده اش با خواننده ها 
و هنرمندان معروف، آن ها را به اسرائیل می آورد و از کنار 

برگزاری کنسرت ها، مبالغ هنگفتی به جیب می زد. 
حیم تا ســال 1967، از این طریق روزگار می گذراند اما 
جنگ 1967 یا یوم کیپور تمام کاسه و کوزه اش را به هم 
ریخت. حیم سابان بیش از 600 هزار دالر به عنوان پیش 
پرداخت به خواننده ها و گروه های موسیقی مختلف برای 
ســفر به اسرائیل پرداخت کرده بود اما جنگ موجب لغو 
سفر همه آن ها شد! سابان هرطور بود توانست بدهی هایش 

را صاف کند اما پس از آن تقریباً به خاک سیاه نشست!

آغاززندگیجدید#
ســابان در دهه 80 میالدی تصمیم گرفت یک بار دیگر 
بی گــدار به آب بزند. به همین خاطر به لس آنجلس رفت 
 »Power Rangers« و با خرید حق سریال انیمیشن ژاپنی
وارد دنیای بازاریابی شــد. سابان در ســال 1988 بنیاد 
سرگرمی به نام خود در آمریکا ایجاد کرد و به نوازندگی و 
تهیه کنندگی برنامه های تلویزیونی کودکان پرداخت. دامنه 
فعالیت های رســانه ای سابان به فراتر از آمریکا و اروپا نیز 
کشیده شــد. در جوالی 2001 شرکت رسانه ای خود با 
 )Fox Family Worldwide Inc( »عنوان »خانواده فاکس

را به فروش رســاند و مبلغ 1.6 میلیارد دالر از این فروش 
بدست آورد. فاکس سپس به ای بی سی تغییر نام داد.

فعالیت های اقتصادی سابان آن زمان به بیشترین میزان 
خود رســیده بود. حیم حتی برای نخستین بار در تاریخ 
توانست حدود نیمی از حق امتیاز تبلیغات تلویزیون آلمان 
را هم به دســت بگیرد و از طریق آن بیش از 23 میلیون 

یورو سود به جیب بزند!

نفوذبهجامعهسیاسیآمریکا#
جاه طلبی های اقتصادی سابان سبب شد او پله های ترقی 
را یکی پس از دیگری طی کند. حوالی قرن بیست و یکم، 
ســابان به قدری در اقتصاد آمریکا قدرت گرفته بود که 
بخشی از اقتصاد این کشــور مدیون گردش های مالی او 
بود. در چنین شرایطی پای سابان، خواه یا ناخواه به عرصه 
سیاست کشیده شد و شروع به حشر و نشر با چهره های 

سیاسی کرد. 
این میلیــاردر یهودی بــه صورت نمایشــی کنترل 
بزرگ ترین رســانه های بین المللی آمریکا را در اختیار 
گرفت و همزمــان با آن، در ســال 2002، با بودجه 
ابتدایی 13 میلیون دالر، »مرکز سابان برای سیاست 
خاورمیانــه« را در پایتخت آمریکا راه اندازی کرد. این 
اندیشــکده شاخه ای از اندیشــکده بزرگ تر »مؤسسه 
بروکینگز« محسوب می شــود. هدف این مرکز، ارائه 
اطالعات و تحلیل رویکرد سیاست خارجی آمریکا در 

خاورمیانه به سیاست گذاران است.
سابان همان زمان در پاسخ به خبرنگارانی که از او درباره 
ورودش به عرصه سیاست ســؤال کرده بودند، پاسخ داد 
هدفش حفاظت از رژیم صهیونیســتی است. پس از این 
هم توضیح داده بود:»باید از سه روش برای نفوذ به جامعه 
سیاسی آمریکا استفاده کرد: ارائه کمک های مالی به احزاب 

سیاسی، ایجاد اندیشکده و کنترل رسانه ها«.

رفیقشفیق»کلینتون«#
ســابان پس از این به صورت رسمی وارد عرصه سیاست 
شد. دموکرات ها توانســتند با وعده های مختلف، او را به 
سمت خودشان بکشــانند. فقط در سال 2000 و 2001 
حیم سابان بیش از 10 میلیون دالر به دموکرات ها کمک 
مالی کرد! پس از این کمک ها او تبدیل به مشاور هیالری 
کلینتون شــد و همه  تالشــش را برای روی کار آمدن او 
انجام داد. کلینتون درباره سابان گفته است :»من به خاطر 
تعهد ســابان به اســرائیل، تالش برای ایجاد صلح پایدار 
در خاورمیانــه، ســرمایه گذاری در امور من و به خصوص 
اقداماتش در مسیر آشتی )پیمان صلح اسرائیل با اعراب( 

از او سپاسگزارم«.
ســابان روز به روز قدرت بیشــتری در عرصه سیاســت 
خارجه آمریکا می گرفت. عالوه بر این، نفوذش در محافل 
آکادمیک هم ادامه داشت، به طوری که توانست مجموعه 
سمینارهایی را در واشنگتن برگزار کند که هدفش آموزش 
سیاست های حمایت از رژیم صهیونیستی بود. این سمینار 
در هر دوره به 300 دانشــجو از صد ها دانشــگاه آمریکا 
آمــوزش داده تا آن ها را برای چالش ها و فرصت های آتی 

خود در دانشکده هایشان آماده کند. 
ســابان در نهایت تبدیل به کلیدی ترین مهره  سیاســت 
خارجی اسرائیل شد. اگر می خواهید به عمق نفوذ او در این 
ماجرا پی ببرید کافی است این قسمت از گزارش روزنامه 
اسرائیلی هاآرتص درباره او را بخوانید:»سابان نخست وزیر 

واقعی اسرائیل و دولت جهانی یهود است«.

نقِشمهم»سابان«#
چیــزی که نام »ســابان« را پس از مدت ها ســر زبان ها 
انداخته، گزارش شــبکه تلویزیونی »کان« اسرائیل است. 
این شــبکه تلویزیونی اعالم کرده سابان نقش مهمی در 

عادی سازی روابط امارات و اسرائیل ایفا کرده است.
بر اساس این گزارش، ماجرا از حدود سال پیش و با سفر 
سابان به امارات آغاز شده است. حیم در این سفر با محمد 
بن زاید ولیعهد ابوظبی دیــدار کرد. او همان زمان اعالم 
کرده بود روابط غیررســمی امارات و اســرائیل در سطح 
خوبی است، اما پنهانی بوده و باید علنی شود. این میلیاردر 
یهودی بار ها اشاره کرده که برای سال ها با محمد بن زاید 
و یوسف العتیبه، سفیر امارات در آمریکا دیدار کرده و در 
مورد ضرورت عادی سازی روابط با اسرائیل به آن ها تأکید 

کرده است.
آن طور که باشــگاه خبرنگاران گزارش داده، عادی سازی 
روابط امارات و اســرائیل یک اقــدام ناگهانی نبود؛ بلکه 
در ژوئن گذشته پس از انتشــار مقاله یوسف العتیبه در 
روزنامه صهیونیســتی یدیعوت آحارونوت در مورد الحاق 
کرانه باختری، زمینه ها فراهم شــد. العتیبه در این مقاله 
به مصالح و منافع مشترک بین اسرائیل و امارات و امکان 
همکاری بین تل آویو و ابوظبی تأکید کرد. العتیبه همچنین 
این مسئله را مورد تأکید قرار داد که امارات پل ارتباطی 
اسرائیل با جهان عرب اســت که ممکن است این پل با 

اجرای طرح الحاق از بین برود.
پس از انتشار این سخنان، منابع اسرائیلی فاش کردند حیم 
سابان در پشت پرده این مســئله حضور دارد. کانال 13 
اســرائیل اعالم کرد العتیبه 11 روز پیش از انتشار مقاله 
نزد سابان که او را دوست خود می داند رفته بود تا در مورد 
چگونگی ارســال پیام خود علیه تصمیم الحاق به جامعه 
اســرائیل و افکار عمومی مشورت کند. سابان به العتیبه 
پیشنهاد کرد این پیام به زبان عبری باشد و در یک رسانه 

بزرگ اسرائیلی منتشر شود.
پیش از اینکه ســابان مسئولیت انتشار مقاله العتیبه را 
بــر عهده بگیرد، قرار بود این مقاله در نیویورک تایمز یا 
واشنگتن پست منتشر شود. انتشار این مقاله در روزنامه 
یدیعوت آحارونوت و زمان انتشار آن نیز ایده موشه دبی، 
مشاور رسانه ای حیم سابان بود و این مسئله موجب شد 
مقاله العتیبه در ژوئن گذشــته منتشر شود و مقدمه ای 
برای آخرین گام عادی سازی روابط بین امارات و اسرائیل 

باشد.

ترسیمخاورمیانهجدید#
اگرچه رسانه ها ابعاد عادی ســازی روابط میان اسرائیل و 
امارات را پیچیده تر از ایــن حرف ها می دانند و از افرادی 
مانند یوسف العتیبه، سفیر امارات در واشنگتن به عنوان 
فــردی که نقش اصلــی را در این ماجرا ایفــا کرده، یاد 
می کنند اما »حیم سابان« مرموز ترین مهره این بازی است 
که تا پیش از عادی ســازی روابط، وظیفه اصلی برقراری 
ارتباط غیررسمی میان این دو دولت را بر عهده داشت و در 

برقراری توافق »آبراهام« نیز نقش کلیدی ایفا کرد.
با این حال، توافق نامه میان اسرائیل و امارات، پایان وظیفه 
مهم ســابان یعنی ترســیم »خاورمیانه جدید« نیست. 
رســانه ها حاال می گویند او درحال دستیابی به توافقی با 
»محمد بن سلمان« ولیعهد ســعودی برای عادی سازی 
روابط اسرائیل و عربستان سعودی است! ما هم باید منتظر 
بمانیم تا ببینیم آیا ســابان در مأموریت جدیدش موفق 

خواهد بود یا خیر.

حسین)ع( و مرامش

جمعه: امروز برای تهیه کتاب »بابا رجب« مجبور شــدم به چاپخانه بروم. 
کارگر چاپخانه، ســرظهِر روِز تعطیل، وقت اســتراحتش، کتاب بابارجب 
دستش بود و غرق مطالعه. شــگفت زده شدم. سرصحبتمان با یکدیگر باز 
شد. تمام کتاب های آن انتشارات را خوانده بود و با جزئیات برایم از کتاب ها 
می گفت. حتی از حواشــی زندگی راویان و نویسنده های کتاب هم باخبر 
بود. در دفتر چاپخانه در مورد او از مدیریت پرســیدم که پاســخ شنیدم: 
»بهترین کارگرمون همینه. اندازه پنج نفر کار می کنه. موقع اســتراحتش 

هم یا روزنامه می خونه یا کتاب!«
شــنبه: قبل از ســخنران هیئت محله ، یکی از بچه ها در حد دو سه دقیقه 
کتاب »بابارجب« را معرفی کرد. پس از مراســم در کمتر از 20 دقیقه حدود 
20 تا کتاب فروختیم. آنجا بود که درســتِی نظرم در خصوص کتاب خوانی و 
کتاب خری)کتاب خریدن( برای خودم عیان شد. نظر من در این خصوص این 
است که اگر کتاِب خوب، خوب معرفی شود مردم با رغبت و شوق آن کتاب 

را می خرند و می خوانند.
یکشنبه: در ایســتگاه صلواتی مردی چهارشانه با تیپی اسپرت سراغم آمد 
و گفت: »فقط کتاِب دریــادل داداش... فقط دریادل!« از اینکه بدون مقدمه 
ایــن حرف را بهم زد جا خوردم! گفتم: »بابارجب رو خوندید؟!« پاســخ داد: 
»خوندمــش!... ولی بــازم فقط دریادل!« هرچه من دربــاره کتاب های دیگر 
می گفتم، او باز تکرار می کرد: »فقط دریادل!« فکر کردم می خواهد ایستگاهم 
را بگیرد! به همین دلیل چند تا سؤال از دریادل و دیگر کتاب ها پرسیدم. همه 

را درست جواب می داد و آخرش هم باز گفت: فقط دریادل!
دوشــنبه: کمی از غذاهای نذری تاســوعا را نگه داشــتیم تا تبرک کنیم 
غذاهایمــان را. جوجه  برادرم کمی ناخوش احوال و بی حال بود و دو روزی بود 
نــوک به آب و غــذا نزده بود! برادرم چند تا برنج از همان غذاها برداشــت و 
بــه حیاط رفت و گفت: برم با غذای حضرت ابوالفضل شفاشــو بگیرم... چند 
دقیقه ای نگذشــت و شاد و خندان برگشت که: باالخره خورد... بیمه حضرت 
ابوالفضل شد... بعد دوباره برگشت به حیاط و دید جوجه اش به حرکت درآمده 

و جانی دوباره گرفته است.
سه شنبه: با آمدن نتایج آزمون دکترا و مجاز شدنم، استرس مصاحبه تمام 
وجودم را گرفته است! یک نفر از قدیمی ها از مصاحبه دوره دکترایش برایمان 
گفت که چجوری قبول شده است: »همه دوستاِن من با کلی رزومه و کتاب 
و مقاله به اتاق مصاحبه و پیش اســاتید می رفتند و با لب و لوچه ای آویزان 
برمی گشتند. ولی من فقط با دو تا برگ کاغذ رفتم داخل! آن دو تا برگ مهر 
تأیید دو تا از استادهای رشته ام بود!« نمی دانم شما اسم این نوع دکترا قبول 

شدن را چه می گذارید. من می گذارم دکتر سفارشی!
چهارشنبه: این شب و روزهای محرم وقتی بعضی حرکات و سکنات هیئتی 
را دیــدم و بعضی از حرف و حدیث های مختلف را از منبری ها و مداحان در 
مورد امام حسین)ع( و هیئت و... شنیدم، به یاد شعری از سعید بیابانکی افتادم 
که: حســین را، ز مرامش شناختن هنر است / حسین دیگری از نو نساختن 

هنر است...

 مجازآباد
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نتیجه دعوای سرمربی و مدیرعامل استقالل

 بی میلی بازیکنان 
به تمدید قرارداد

 وحید چاووش از ضرورت ثبت آیین های سوگواری در شرایط کرونایی می گوید

خلوت عزاداران؛ فرصت طالیی برای مستندسازی

چه کسی شلیک کرد؟
رقیه توسلی: آرشــیو حافظه ام را زیر و رو می کنم. بی محابا از صبح، غیرطبیعی 
شده ام. اخم می کنم توی هر آینه ای که جلو راهم سبز می شود. چشم هایم پکر است 

و صدایم. این را وقتی می فهمم که دارم ویس می فرستم برای دو نفر.
رستم و سهراب را پیدا می کنم. البته که می دانم افسانه ها ورای واقعیت اند و پدر-پسر 
دخلی به دایی-خواهرزاده ندارد. اما جانسوز، جانسوز است دیگر. شکل همین خبر 
اســیدداری که خوانده ام و روزم را به کل تجزیه کرده؛ »شــکارچی غیرمجاز دایی 

محیط بانش را کشت و خودکشی کرد«.
هر چه تقال می کنم، نمی شود... یعنی نمی توانم خودم را بگذارم جای رستم، جای 
ســهراب، جای دایی محیط بان، جای خواهرزاده شکارچی... مثل زهِر مار، کشنده 
است این همذات پنداری... سال ها با این فکر دست و پنجه نرم کردم که فرزند هیتلر 
و چنگیزمغول بودن چه حس دردناک و مرگباریست... اما امروز تقدیر محض، دیگر 
محل سؤالم نیست و درگیر قصه پیچیده تری شده ام... اینکه آیا می شود کسی بی 
پس و پیش، بی علت و معلول و فقط مطابق قضا و قدر مبدل شود به یک شکارچی 
غیرمجاز؟... به صیادی که تیرش در ارمک هرمزگان، دل تاریخی را نشــانه برود؟... 
اینکه آیا وسط این شلوغ پلوغیا کسی آن دستان نامرئی را می بیند یا نه...؟ همان 

دست ها که راهنما شدند و تفنگ ها را پرت کردند بغل خواهرزاده های ایرانی!
روزِ روسیاه به نظرم یعنی همین. یعنی بی خبر از همه جا، صبح بلند شوی، پرده ها 
را بکشی کنار، زیر کتری را شعله بدهی، چای خشک بریزی توی قوری، بعد بروی 
سروقت گوشی. هنوز چند پیام مالیم را نخوانده و رد نکرده باشی که یکهو همه چیز 
برود روی هوا. تو بمانی آن وقت و گدازه های آتشفشــانی خبری که پاشیده به در و 
دیوار ذهنت. تو بمانی و نفس های نصفه نیمه و اینکه سردرگم ندانی چه باید بکنی.

چه می گویم!؟ اتفاقاً بدانی... یعنی باز طبق روال، یقه خودت را بچسبی. پا شوی آب 
در آستانه جوش را خاموش کنی و از خیر خوردن و نوشیدن بگذری. با چند اهل 
درد، چت کنی. توی اتاق بایگانی سرت، بگردی دنبال پرونده های مشابه. دست به 
دامان روانکاوی رویداد شوی و بی اختیار راه بیفتی سمت محیط زیست هرمزگان 
و همان طور که اسامی شــهدای مناطق حفاظت شده استان را توی گوگل سرچ 
می کنی، بخوانی؛ شهید حسن نژاد، دهقانی، هرمزی. حاال می فهمم چه مادربزرگ 
مشتی و خردمندی داشت همکارم. همان مادربزرگ که هر روز در حق نوه اش دعا 

می کرد؛ الهی که سفیدروز باشی نورچشمم!  
شهریورنوشت: محض رضای خدا یک مثقال خبر خوش بریزید توی خبرگزاریتان... 
ویس صدا را می فرستم اما پاک می کنم. چرا باید یقه مدیرمسئول بی گناه را بچسبم 

درحالی که دوروبرم پُر از یقه های باگناه است. 
خانه نگاری: اخمالو ایستاده ام پشت پنجره. چرا اخمالو نایستم پشت پنجره، وقتی 
توی خیابان پســربچه ای را همراه پدرش می بینم که کالشــینکف اسباب بازی از 

گردنش آویزان است؟

برخی به گربه لگد نزده اند و سرمربی هستند!

عزیزی: رحمتی »َجنم« دارد

 از اجرای مداحی آذری تا یادمان شهدای مدافع سالمت 
در بازی پایانی جام حذفی فوتبال کشور

 تدارک آستان قدس 
برای یک فینال فرهنگی

هفتوانه

روزمره  نگاری

این یهودی  سرمایه دار معمار تفاهم نامه عادی سازی روابط امارات و اسرائیل  استاین یهودی  سرمایه دار معمار تفاهم نامه عادی سازی روابط امارات و اسرائیل  است

ازاسکندریهتاواشنگتنازاسکندریهتاواشنگتن

محسن ذوالفقاری
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حمیدرضا خداشناس: دیدار پایانی جام حذفی فوتبال 
کشورمان عصر امروز از ساعت 18:15 در ورزشگاه مدرن 
امــام رضا)ع( بــا قضاوت موعود بنیادی فــر بین دو تیم 
استقالل تهران و تراکتور تبریز برگزار خواهد شد. شاگردان 
ساکت الهامی برای رسیدن به فینال در یک دیدار نفسگیر 
با نتیجه یک برصفر توانستند از سد نفت مسجد سلیمان 
بگذرند و یاران فرهاد مجیدی با گذر از پرســپولیس در 
ضربات پنالتی خود را به این بازی رســانده اند. استقالل 
فصل را با عنوان نایب قهرمانی و تراکتورِ چهارمی به پایان 
رسانده و برنده فینال جام حذفی می تواند به طور مستقیم 
به لیگ قهرمانان آسیا صعود کند و خود را از پلی آف نجات 
دهد و این نکته حساسیت این بازی را دو چندان می کند.

امید آبی ها برای کسب هشتمین جام#
آبی پوشان تهرانی با برد ارزشمندی که مقابل پرسپولیس 
بدست آوردند، برای دوازدهمین بار در طول تاریخ موفق 
شدند به فینال حذفی برســند. استقالل تا پیش از این 
11 بار توانسته بود به فینال جام حذفی برسد که از این 
تعداد هفت بار جام قهرمانی را باالی سر برده بود. آخرین 
باری که آبی ها به فینال حذفی رسیدند و جام قهرمانی را 
دریافت کردند، در فصل 97-96 بود که با هدایت وینفرد 
شفر بازی نهایی را مقابل خونه به خونه بابل برگزار کردند 
و در نهایت با برتری یک بر صفر پیروز شدند. حاال بعد از 
دو فصل استقاللی ها برای دوازدهمین بار به فینال رسیدند 
و امیدوارند در مشــهد و ورزشــگاه امام رضا)ع( بتوانند 

هشتمین جام قهرمانی را باالی سر ببرند.

تراکتور به دنبال شکستن طلسم هشت ساله#
تراکتور تبریز در حالی برای پنجمین مرتبه به فینال جام 
حذفی صعود کرده که تنها یک بار پیش از این قهرمان این 
مسابقات شده است. این تیم در چهار حضور قبلی خود 
در دیدار نهایی جام حذفی به یک پیروزی رســیده و سه 
بار طعم تلخ شکست را چشیده است. تی تی ها در فصل 
1393-1392 با شکست یک برصفر مس کرمان توانستند 

جام قهرمانی را باالی سر ببرند. 

حاال تراکتور با »ساکت الهامی« در پنجمین فینال قرار دارد. 
آن ها بعد از هشت سال یک جام قهرمانی دیگر را می خواهند. 

اتفاقی که تنها با شکست استقالل تهران بدست می آید. 

شام آخر فرهاد #
اکنون همه می دانند فینال حذفی شام آخر فرهاد مجیدی 
در اســتقالل است او رسماً اعالم کرده بعد از سوت پایان 
مســابقه با تراکتور یک دقیقه هم در استقالل با چنین 
افرادی کار نخواهد کرد. استقالل با خرواری از حاشیه به 
مصاف تراکتور تبریز خواهد رفت بــا این حال از اردوی 
آبی پوشان خبر می رسد بازیکنان برای شکست تراکتور و 
رسیدن به جام قهرمانی هم قسم  شده اند. تمامی بازیکنان 
این تیم به دنبال یک برد هستند تا پایان خوشی را برای 
اســتقالل، هوادارانش و فرهاد مجیــدی رقم بزنند. این 

خواست آبی پوشان تهرانی است اما قرمزپوشان تبریزی هم 
تیمی قدرتمند هستند که به راحتی تسلیم نخواهند شد. 

مجیدی و الهامی در آستانه یک رکورد #
اما نکتــه جالب در مورد فینال اینکــه دو تیم در حالی 
باید رودرروی هم قرار گیرند که وجه اشتراک هایی روی 
نیمکت دارند. سرخابی های تهران و تبریز فصل را با مربیان 
نامدار خارجی )دنیزلی-اســتراماچونی( آغاز کردند و در 
ادامه راه هدایت تیمشان را به مربیان جوان داخلی سپردند. 
مجیدی و الهامی پیش از این هر دو در استقالل و تراکتور 
به عنوان ســرمربی موقت کار کردند و بعــد از آن برای 
نخستین بار سرمربیگری را تجربه کردند و در نخستین 
تجربه طوالنی مدت خود تیمشان را به فینال جام حذفی 
رسانده اند. هر کدام از دو تیم استقالل و تراکتور به قهرمانی 

جام حذفی برسند، مربی آن تیم توانسته در نخستین سال 
مربیگری اش یک مقام قهرمانی بدست آورد که این اتفاق 

خوبی برای آن هاست. 

غایبان فینال#
دیدار نهایی جام حذفی غایبانی دارد که سهم تراکتور در 
این مورد بیش از استقالل است. ساکت الهامی برای این 
دیدار مهم ســه بازیکن کلیدی اش را در اختیار نخواهد 
داشت. رشید مظاهری، رضا اسدی و رضا شکاری بازیکنانی 
هستند که نمی توانند تراکتور را در فینال همراهی کنند. 
از سوی دیگر استقالل در این بازی قطعاً سیاوش یزدانی و 
بهزاد غالم پور را در اختیار نخواهد داشت و حضور رضاوند، 
چشمی، علی کریمی و فرشید اسماعیلی در هاله ای از ابهام 

است. 

برنامه های فرهنگی تربیت بدنی آستان قدس #
برای فینال

مدیرعامل مؤسســه تربیت بدنی آستان قدس رضوی در 
راستای همزمانی برگزاری مسابقه جام حذفی فوتبال با 
ایام عزاداری حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( به میزبانی شهر 
مقدس مشهد، گفت: آنچه این بازی را از دیگر مسابقات 
متفاوت می کنــد، اولویت ابعاد فرهنگی و مذهبی فینال 
بر ابعاد ورزشــی آن است.علیرضا تاج فیروز گفت: زمین 
چمن در بهترین وضعیت ممکن قرار دارد و دیگر امکانات 
ورزشــگاه هم برای برگزاری این بازی نهایی در آمادگی 
کامل هستند  وی در رابطه با اجرای برنامه های فرهنگی 
اعالم کرد: اجرای مداحی به زبان آذری پیش از شــروع 
بازی به دلیل حضور تیم تراکتور تبریز و حضور خادمان 
بارگاه منور حضرت ثامن الحجج)ع( با در دســت داشتن 
پرچم سیاه گنبد حضرت رضا)ع( و نیز قرائت دسته جمعی 
صلوات خاصه حضرت رضا)ع( از جمله تدارکات فرهنگی 
این مسابقه هستند. سه جایگاه با محوریت یادمان شهدای 
مدافع سالمت و سردار شــهید قاسم سلیمانی، جایگاه 
دریافت مدال و جایگاه دریافت جام قهرمانی در کنار زمین 

چمن جانمایی شده است.

از اجرای مداحی آذری تا یادمان شهدای مدافع سالمت در بازی پایانی جام حذفی فوتبال کشور

تدارک آستان قدس برای یک فینال فرهنگی

فروش پیراهن پورتو با نام طارمی
ورزش: باشگاه پورتو برای درآمدزایی فروش پیراهن مهاجم جدید ایرانی اش را آغاز 
کرد.کمتر از دو روز از ملحق شدن طارمی به پورتو، باشگاه پرتغالی فروش پیراهن این 
بازیکن با شماره 99 را آغاز کرده و فروش خوبی در آغاز راه داشته است. پیراهن طارمی 
در خیابان های شــهر ریوآوه دیده شده است. همچنین یک مهاجر ایرانی در آلمان 
پیراهن ستاره ایرانی را خریداری کرده است. طارمی فصل گذشته برای تیم ریوآوه 30 
بازی انجام داد که موفق شد با پیراهن این تیم 18 گل به ثمر برساند و عنوان آقای 
گلی لیگ پرتغال را بدست بیاورد. او این فصل با قراردادی چهارساله به پورتو پیوست.

انتقال قدوس به برنتفورد منتفی شد
ورزش: شبکه »اسکای اسپورت« خبر داد باشگاه برنتفورد انگلیس در جذب سامان 
قدوس، هافبک ایرانی آمیان فرانســه ناکام ماند و نتوانســت با باشگاه فرانسوی به 

توافق برسد. 
به همین خاطر باشگاه انگلیسی به دنبال جذب روبین هاک، مهاجم آلمانی به جای 
قدوس اســت. مذاکرات برای جذب هافبــک ایرانی برای مدت یک هفته میان دو 

باشگاه انجام شده ولی توافق حاصل نشد.
سامان قدوس در فصل پیش 10 گل برای آمیان  به ثمر رساند.

اعتراف پدر مسی درباره آینده فرزندش در بارسلونا
ورزش: خورخه مسی که برای مذاکره درباره خواسته فرزندش یعنی فسخ یکطرفه 
قرارداد با بارســلونا صبح دیروز به بارســلونا سفر کرد، به خبرنگارانی که از او درباره 
صحت و سقم تمایل لئو برای رفتن به منچسترسیتی سؤال پرسیدند اظهار کرد: »من 
درباره تمایل منچسترسیتی به خرید لئو چیزی نمی دانم. من با پپ گواردیوال هیچ 
صحبتی نداشته ام«. او همچنین اعتراف کرد خواسته فرزندش برای جدایی از بارسلونا 
کامالً جدی است و اینکه هواداران خیلی نباید به ماندن ستاره شماره 10 در نیوکمپ 

امیدوار باشند. او اظهار کرد: »خیلی سخت و بعید است لئو در بارسلونا بماند«.

پهلوان چهارمین خرید پرسپولیس
ورزش: بازیکن فصل گذشــته ذوب آهن با پرسپولیســی ها قرارداد بست. احسان 
پهلوان بازیکنی که چند روزی می شود در حال مذاکره با باشگاه پرسپولیس است 
دیروز با مدیران این تیم به توافق رسید و قرارداد خود را ثبت کرد. پهلوان چهارمین 
خرید سرخپوشان برای فصل جدید به شمار می رود. احسان پهلوان از جمله معدود 
بازیکنانی است که در تمامی رده های تیم ملی شامل تیم ملی نونهاالن، نوجوانان، 
جوانان، زیر 22 سال ، امید و تیم ملی المپیک کشورمان به میدان رفته است که در 

سال 9۴ به همراه این تیم به قهرمانی مسابقات غرب آسیا رسید.

حمیدرضا عرب: احمد ســعادتمند که این روزها در فکر 
بازگرداندن اســتراماچونی به استقالل است و حتی گفته 
می شود مذاکراتی با دونادونی داشته هنوز نتوانسته قرارداد 
بازیکنانی که با استقالل قرارداد ندارند را تمدید کند. یکی 
از بزرگ ترین دالیلی که سبب شده سعادتمند فقط موفق 
به تمدید قرارداد داریوش شــجاعیان شود، وضعیت مبهم 

سرمربیگری این تیم است.
طی روزهای گذشته اوضاع مربیگری استقالل برای فصل 
بعد با اظهاراتی که مدیرعامل باشــگاه اســتقالل داشته 
پیچیده تر شــده و مشخص است اگر همین تیم مدیریتی 
در باشگاه استقالل فعالیت کند، فرهاد مجیدی جایی روی 
نیمکت این تیم نخواهد داشت. در این میان برخی بازیکنان 
که به ماندن تمایل دارند دست نگه داشته اند تا تکلیف مربی 

فصل بعد مشخص شود.

جدایی های پرسود#
البته برخی بازیکنان هستند که احتمال جدایی شان درهر 
شرایطی وجود دارد و وابسته به نام مربی فصل بعد نیست. 
علی کریمی صحبت هایی با تیم های قطری انجام داده و 
با توجه به ســوابقی که در فوتبال اروپا دارد و جدایی اش 
چندان دور از ذهن نیست. در کنار او جدایی شیخ دیاباته 
از استقالل محتمل است اما تفاوت این بازیکن با دیگران 
این است که اگر بخواهد از استقالل جدا شود، باید مبلغ 
هنگفتــی را به عنوان حق انتقال به باشــگاه اســتقالل 
بپــردازد. در این میــان باید به احتمــال جدایی مهدی 
قایدی توجه ویژه ای داشت. قایدی با وجود اینکه دو سال 
دیگر از قراردادش با استقالل باقی مانده، با پیشنهادهایی 
از تیم های خارجی مواجه اســت که انتقــال او هم برای 

استقالل پرسود خواهد بود.

نیمکت رازآلود#
در عین حال بازیکنانی همچون چشــمی، اسماعیلی و 
باقری با استقالل قرارداد ندارند که این بازیکنان انتظار 
می کشند تا تکلیف مربیگری تیمشان برای لیگ بیستم 
مشخص شود. چنانچه ســعادتمند به ایتالیا نمی رفت 
و تکلیف نیمکت اســتقالل برای فصل بعد روشن بود، 
می شــد با اطمینان بیشتری درباره تداوم حضور برخی 
بازیکنان در استقالل صحبت کرد اما اکنون نه مشخص 
اســت که استراماچونی به طور قطع به ایران می آید نه 
اینکه مجیدی حاضر می شود با اتفاقاتی که در روزهای 

اخیر رخ داده با مدیریت کنونی استقالل کار کند.

 جدایی کمک ها#
مجیدی تصمیم گرفته است با هر نتیجه ای که در فینال 
رقم بخورد از استقالل جدا شود، مگر اینکه سعادتمند در 
باشگاه فعالیتی نداشته باشد. از دستیاران مجیدی سه نفر با 
او خواهند رفت و در تیم نمی مانند. سعید رمضانی سرپرست 
تیم استقالل از یک ماه پیش به باشگاه اعالم کرده بود که 
به دلیل حفظ ســالمتی اش دیگر نمی تواند آبی پوشان را 

همراهی کند.
ایــن اتفاق در حالی رخ می دهد که اســتقالل باید پس از 
فینال جام حذفی به فاصله چند روز راهی قطر شود و خود 
را آماده مســابقات لیگ قهرمانان آسیا کند. همچنین این 
تیم مدیر رسانه ای و روابط عمومی ندارد و مشخص نیست 
با این شــرایط، چه نفراتی به عنوان سرمربی، سرپرست و 

مدیررسانه ای روی نیمکت استقالل می نشینند.

منصوریان در کنار صالح؟#
خبرهای موثق از داخل باشگاه حکایت از آن دارد اصالً پولی 
نیست که بتوانند با آن، دستمزد مربی ایتالیایی را بدهند. به 
همین خاطر فصل آینده یک مربی ایرانی هدایت استقالل 
را برعهده خواهد داشــت. در همین حال نام منصوریان به 
صورت جدی برای بازگشــت به استقالل مطرح شده است. 
او با یکی از اعضای هیئت مدیره رابطه بســیار نزدیکی دارد 
و حتی برنامه خود را به این باشــگاه ارائه داده اســت. نکته 
اینجاست منصوریان دستیار اول را خود را مجید صالح معرفی 
کرده، این در حالی است که قبال خرمگاه را کنار خود داشت.

روشن: مجیدی به فکر آبروی خودش است#
در این رابطه پیشکسوت استقالل گفت: باشگاهی که کمیته 
فنی ندارد و قائم به شــخص است و تصمیماتش انفرادی 
گرفته می شود باید همین مشکالت را داشته باشد. فرهاد در 
این حالت فرصت مناسبی پیدا کرده برای اینکه آبروی خود 

را حفظ کند در این شرایط از تیم جدا شود. 
روشن با اشــاره به اینکه سعادتمند اعالم کرده بود اگر در 
جام حذفی و آسیا استقالل موفق نشود گزینه های بعدی 
سرمربیگری بررســی خواهند شد یادآور شد: استقالل در 
لیگ سهمیه گرفته و دیگر جام حذفی نباید آن قدر اهمیت 
داشــته باشد. اگر استقالل قهرمان جام حذفی شود در دو 
لیگ آسیا به میدان می رود؟ از طرفی عنوان قهرمانی حذفی 
به اندازه لیگ اهمیت ندارد. االن باید به مجیدی دلگرمی 
بدهند. فرهاد تنهاست و فکر می کنم در این وضعیت نیمکت 

استقالل باید قوی تر شود.

امیرمحمد ســلطان پور: پس از چند هفته مذاکرات و 
تردیدهایی که در روزهای آخر به وجود آمد، آرسنال باالخره 
بازیکن مورد نظر خود را خریداری کرد. گابریل ماگالیاس 
از لیل و با امضای قراردادی پنج ساله خط دفاع تیم میکل 
آرتتا را تقویت کرد تا هواداران توپچی ها آماده باشند که در 
آینده ای نزدیــک زوج او و دیگر جوان آینده دار تیم یعنی 

گابریل سالیبا را ببینند.

می خواهیم حقوق ها را کم کنیم!#
برای آرسنال خرید گابریل اتفاق بزرگی بود. آن ها در طول 
فرایند خرید این مدافع 22 ســاله برزیلی با چندین رقیب 
دیگر برای او مواجه شدند اما در نهایت با 25 میلیون پوند 
که در بازار امروز رقم بسیار خوبی محسوب می شود او را به 
لنــدن آوردند. اما از طرف دیگر آمدن گابریل به این معنی 
است که اکنون در تیم آرسنال شاهد حضور هشت مدافع 
وسط هستیم و البته کنستانتینوس ماوروپانوس دیگر مدافع 
این تیم که به صورت قرضی در اشتوتگارت توپ می زند را 
حساب نکرده ایم! برای هر تیمی این تعداد مدافع مرکزی 
بیش از اندازه محسوب می شود اما به خصوص برای آرسنال 
که به شــدت بــه دنبال کم کــردن پرداختی های حقوق 
بازیکنان خود است، این تعداد بازیکن خطرناک محسوب 
می شود و باید تا پایان پنجره نقل و انتقاالتی تابستان برخی 
از آن ها را به فروش برسانند. گابریل، پابلو ماری و سالیبا به 
تازگی به ترکیب آرســنال اضافه شده اند و به نظر می رسد 
قطعاً آرتتا برنامه های خاصی برایشان در نظر دارد؛ اما آینده 
داوید لوئیز، شکدران مصطفی، راب هولدینگ، کالوم چمبرز 

و سوکراتیس نامشخص است.

مورد مهم داوید لوئیز#
می توان گفت داوید لوئیز لیاقت باقی ماندن در تیم را دارد. 
شــاید او در این فصل بی ثباتی خاص خود را داشت اما در 
بــازی نیمه نهایی و فینال جام حذفی نشــان داد که چه 
مدافع خوبی اســت، به خصوص اگر در خط دفاع سه نفره 
قرار بگیرد. آرتتا هنوز او را کامالً قبول دارد و مطمئن است 
که این برزیلی 33 ساله نقش ویژه ای در کمک به سالیبا و 
گابریل جوان برای وفق پیدا کردن با محیط جدیدشان بازی 
خواهد کرد. ســالیبا هنوز 19 ساله است و کالً تجربه 32 
بازی در رده بزرگســاالن را دارد و گابریل پس از نقل مکان 
کردن از لیگ دسته دوم برزیل به تیم لیل در سال 2017، 
50 بازی برای بزرگســاالن تیم فرانسوی انجام داده است. 
مسلماً هر دو آن ها برای آداپته شدن با باشگاهی به بزرگی 

آرسنال و همین طور لیگ سخت انگلیس احتیاج به زمان 
خواهند داشــت و حضور داوید لوئیز در کنار آن ها چه در 
رختکن چه در زمین فشار را از روی آن ها برخواهد داشت. 
همان طور که گفتیم آینده خط دفاعی آرســنال متعلق به 
سالیبا و گابریل است اما بسیار بعید به نظر می رسد که آرتتا 
هر دو آن ها را از ابتدای فصل جدید در قلب دفاع تیمش قرار 
دهــد. این پیش بینی وجود دارد که آرتتا به چیدمان مورد 
عالقه جدیدش یعنی 3-۴-3 که در جام حذفی به خوبی 
جواب داد وفادار باقی بماند. به این ترتیب سالیبا در سمت 
راست و گابریل در سمت چپ دفاع سه نفره با حضور داوید 

لوئیز در مرکز حضور پیدا خواهند کرد.

فراهم آوردن بودجه برای پارتی!#
اوضــاع اما برای ســوکراتیس و مصطفــی جالب به نظر 
نمی رسد. هر دو این بازیکنان تنها یک سال از قراردادشان 
باقی مانده و آرسنال امیدوار است با پیشنهادی برای آن ها 
بتواند قبل از آنکه تابستان آینده رایگان از دستشان بدهد 
به فروششان برساند. ناپولی برای خرید سوکراتیس عالقه 
نشــان داده اما وکیل این مدافع یونانــی تاکید کرده که 
موکلــش عجله ای برای خروج از لنــدن ندارد حتی بعد 
از آنکه از شــروع مجدد مســابقات تنها دو بار به صورت 
کوتاه و به شکل تعویضی به زمین آمد. این به خوبی نشان 
دهنده کار سخت آرسنال برای کم کردن تعداد بازیکنان 
خود در آن پست و کاهش هزینه های مربوط به پرداخت 
حقوق هایش اســت. به خصوص این حقیقت که آن ها باز 
هم در لیگ قهرمانان حضور ندارند وضعیتشــان را از نظر 
مالی به شــدت بغرنج کرده است. توپچی ها با عالقه زیاد 
اعالم کرده اند که آماده شنیدن پیشنهادها برای هولدینگ 
از نیوکاســل و برای چمبرز از فوالم هســتند. چمبرز در 
فصل 2018/19 برای یــک فصل به صورت قرضی برای 
فوالم بازی کرده اما از آذرماه گذشته که دچار پارگی رباط 
صلیبی زانو شــد هنوز نتوانســته به تمرینات کامل خود 
بازگردد. این روزها آرســنال به شدت عالقه مند به خرید 
توماس پارتی هافبک اتلتیکومادرید و همین طور حســام 
اورار از لیون هســت اما بدون فروختن مدافعان خود بعید 

است بتوانند بودجه الزم را فراهم بیاورند.
آرتتا به دنبال به وجود آوردن تغییرات گسترده در آرسنال 
است و نمونه آن به خوبی در خط دفاع توپچی ها مشخص 
اســت. جوانان جدید خون تــازه ای را در رگ های تیم به 
جریان انداخته اند اما این گونه به نظر می رسد کنار گذاشتن 

بازیکنان قدیمی مدتی زمان خواهد برد.

نتیجه دعوای سرمربی و مدیرعامل استقالل

بی میلی بازیکنان به تمدید قرارداد
آرسنال »گابریل« را هم خرید

تیمی با یک اتوبوس دفاع مرکزی!
ضد  حمله

پژمان فر:
 توضیحات  وزیر ورزش و تاج قانع کننده نبود

تسنیم: رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی گفت: آنچه 
تاکنون مسلم است هم فدراســیون و هم وزارت ورزش در این زمینه 

کوتاهی کرده اند و ابعاد مختلف مسئله باید بررسی شود.
حجت االســالم نصراهلل پژمان فــر در گفت وگو با تســنیم اظهار کرد: 
بررســی پرونده ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی با قوت و قدرت در 
کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی دنبال می شود منتهی هنوز 
به جمع بندی نرســیده ایم. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای 
اسالمی گفت: متولیان وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال در کمیسیون 
حاضر شدند و توضیحات شفاهی دادند که این توضیحات قانع کننده 
نبود. پژمان فر افزود: قرار اســت مستندات مکتوبی در این زمینه ارائه 
شود و پرونده همچنان ساری و جاری است و شنبه مجدد در کمیسیون 

جلسه ای در مورد سرمربی سابق تیم ملی داریم.

جنجال مدیرعامل تراکتور در آستانه فینال
دنبال تقدیم دومین جام به تیم وزارت هستند!

ورزش: مدیرعامل باشــگاه تراکتور تبریز گفت: برخی ها به دنبال این 
هستند جام حذفی را به دیگر تیم تهرانی تقدیم کنند تا امسال هر دو 
تیم وزارت ورزش، از کسب جام قهرمانی بی نصیب نمانند. میرمعصوم 
سهرابی در خصوص دیدار تراکتور در فینال جام حذفی فوتبال مقابل 
استقالل بیان کرد: تیم تراکتور با آمادگی کامل راهی مشهد شده تا با 
تمام توان در فینال جام حذفی حضور پیدا کند و امیدوارم بتوانیم جام 
قهرمانی این مسابقات را برای هواداران پرشور این تیم به ارمغان بیاوریم 

و دل مردم شریف آذربایجان را شاد کنیم.

اقدام غیرحرفه ای پرسپولیس
عقد قرارداد میلیاردی بدون تست پزشکی!

ورزش: سعید آقایی، حامد لک و عیسی آل کثیر روز سه شنبه با حضور 
در ساختمان باشگاه پرسپولیس قراردادهای جداگانه ای را به مدت دو فصل 
برای حضور در جمع شاگردان یحیی گل محمدی امضا کردند تا این تیم 
را در ادامه رقابت های لیگ قهرمانان آسیا نیز همراهی کنند. هر سه خرید 
جدید پرسپولیس با قراردادهای میلیاردی به این تیم پیوستند. خریدهایی 
که هیچ کدام از آن ها سقف 3 میلیاردِی مد نظر فدراسیون فوتبال را رعایت 
نکرده و با سرخ ها قرارداد بستند. رسول پناه سرپرست باشگاه پرسپولیس که 
با تأیید کادر فنی این تیم اقدام به جذب آن ها کرد فرصتی به کادر پزشکی 
باشگاه برای انجام تست های مربوط از سه بازیکنی که سابقه مصدومیت های 

میان مدت در فصول گذشته را داشته اند نداد. 

جام ملت های فوتسال آسیا دوباره به تعویق افتاد
ورزش: یک رســانه کویتی از تعویق مسابقات فوتسال جام ملت های 
آســیا تا ماه دسامبر خبر داد.  رسانه »کویت فوتسال نیوز« خبر داد با 
تصمیم AFC جام ملت های فوتسال آسیا که قرار بود ماه نوامبر )آبان( 
برگزار شــود بازهم به تعویق افتاده و در ماه دسامبر برگزار خواهد شد. 
طبق گزارش این نشریه احتمال شروع این بازی ها از دوم دسامبر )12 
آذر( وجود دارد. پیش از این قرار بود جام باشگاه های فوتسال آسیا ماه 

دسامبر برگزار شود که AFC به طور کامل این مسابقات را لغو کرد.

 زمان دیدار دوستانه تیم ملی ایران 
مقابل ازبکستان مشخص شد

ورزش: زمان جدید دیدار دوســتانه تیم ملی ایران مقابل ازبکســتان 
مشخص شد. به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتبال ایران 
روز پنجشنبه 17 مهر در یک دیدار دوستانه در تاشکند به مصاف تیم 
ملی ازبکستان خواهد رفت. این دیدار در ورزشگاه بنیادکار برگزار خواهد 
شــد تا نخستین حضور دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی 

ایران به طور رسمی اتفاق افتد.

منهای فوتبال

فینال جام حذفی ایران
تراکتور - استقالل

      پنجشنبه 13 شهریور - 18:15 از شبکه سه

ورزش در سیما

لیگ برتر والیبال 13 تیمی می شود؟
ورزش: در آستانه یک هفته تا شروع رقابت های لیگ برتر والیبال، احتمال 
13 تیمی شــدن وجود دارد. مسابقات لیگ برتر والیبال از 19 شهریورماه 
آغاز خواهد شــد. 1۴ تیم برای حضور در مسابقات اعالم آمادگی کرده اند 
و در جدول رقابت ها قرار گرفته اند.  یک هفته تا شروع مسابقات لیگ برتر 
والیبال، تیم شــهرداری قزوین که جایگزین تیم شهروند اراک شده بود، تا 
امروز نتوانســته برخی از تعهدات خود را عملی کند. تیم شهروند اراک در 

تالش است تا بتواند به جدول رقابت ها راه پیدا کند.

رئیس فدراسیون کاراته: 
سبک ها بازوان فدراسیون هستند

ورزش: رئیس فدراسیون کاراته گفت: سامانه ملی کاراته یکی از اقدام های 
مهم ما در ســال 98 بود که به شفاف سازی، از بین بردن خطاها و از بین 
بردن فساد کمک خواهد کرد. سیدحسن طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته 
در مجمع عمومی سالیانه این فدراسیون گفت: در سال 98 یکی از مهم ترین 
و پرمخاطره ترین ســال های کاراته کشور را پشت سر گذاشتیم. 13 اعزام 
ورزشــی و تقریباً 15 اعزام در ســال 98 برای کاراته داشتیم. حاصل این 
اعزام ها کسب سهمیه ها در بخش پسران و دختران بود. طباطبایی عنوان 
کرد: امروز می توانیم از جوانانی که سال ها برای کاراته کشور زحمت کشیدند 
و از تحصیالت مناسبی برخوردار هستند در جای جای فدراسیون استفاده 
کنیم. در سبک ها 100 سبک ثبت شده داشتیم، اما با ارزیابی سبک ها آن ها 
که مدارکشان ناقص و در استان ها دچار مشکالتی بودند را قانونمند کردند. 
سبک ها بازوان فنی فدراسیون و کاراته کشور هستند و نیازمند رقابت بین 

سبک ها هستیم تا کاراته کشور به بالندگی برسد. 

رضا یزدانی قید کشتی گرفتن را زد
پلنگ جویبار نقطه عکس مهدی رحمتی!

ورزش: چندی پیش باشگاه استقالل با اعالم خبر تیمداری خود در لیگ 
برتر کشتی آزاد، رضا یزدانی را به عنوان سرمربی تیم خود انتخاب کرد. این 
کشــتی گیر باتجربه که قبالً هم سابقه مربیگری در لیگ را داشته، این بار 
قصد نــدارد برخالف تجربه قبلی خودش روی تشــک برود و می خواهد 
تمرکزش روی مربیگری باشد. بدین ترتیب به نظر می رسد برخالف مهدی 
رحمتی، دروازه بان باتجربه فوتبال ایران که این روزها به عنوان سرمربی تیم 
شهرخودرو انتخاب شده و قصد دارد همزمان با سرمربیگری درون دروازه 
بایستد، در رشته دیگری همچون کشتی رضا یزدانی نمی خواهد مربیگری و 

کشتی گرفتن را همزمان تجربه کند.

مجوز برگزاری لیگ برتر هندبال صادر شد
ورزش: پس از تصمیم فدراســیون هندبال برای برگزاری لیگ برتر آقایان 
و بانوان از مهر ماه ســال جاری، پی گیری هــای الزم در این خصوص برای 
کســب مجوز الزم از ستاد مقابله با کرونا در ورزش صورت گرفت و امروز از 
سوی فدراسیون پزشکی ورزشی، مجوز برگزاری لیگ برتر هندبال به صورت 
متمرکز و با رعایت تمام دســتورالعمل های بهداشتی صادر و به فدراسیون 
هندبال ابالغ شــد. علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال با اشاره به این 
مطلب و ابالغ مجوز برگزاری لیگ اظهار کرد: با توجه به اینکه مشــخص 
نیست ویروس کرونا تا چه زمانی با ما همراه است و از آنجایی که معیشت 
بازیکنان و مربیان ما در خطر جدی قرار گرفته بود و همچنین برای انتخاب 
بازیکنان ملی نیازمند برگزاری لیگ بودیم، خوشبختانه پیگیری ها جواب داد 
و پس از اخذ مجوز برگزاری اردوهای ملی موفق به اخذ مجوز برگزاری لیگ 

برتر شدیم.

ورزش: پیشکسوت فوتبال ایران گفت: 
مربیانی در لیگ هســتند که حتی به 
گربه هم لگد نزده اند، اما رحمتی بازیکن 

باتجربه ای است و َجنم مربیگری دارد. 
خداداد عزیزی در گفت وگو با ایســنا، 
در خصوص اخباری کــه درباره اضافه 
شدنش به باشگاه شهرخودرو به عنوان 
مدیرفنی مطرح شده اظهار کرد: در این 
خصوص هیچ کس با من صحبتی نکرده  
و نمی دانم از کجا این شایعه مطرح شده  

است.
وی در خصوص آغاز سرمربیگری مهدی 
رحمتی در فوتبال ایران و شــهرخودرو 

خاطرنشــان کرد: رحمتی رفیقم است 
و بــرای او آرزوی موفقیــت می کنم. او 
کار ســختی در پیش خواهد داشت. به 
رحمتی گفته ام که اگر در مشهد کاری 
از دســتم برآید تا برایــش انجام دهم، 

کوتاهی نخواهم  کرد.
عزیزی در خصــوص انتقادها از مهدی 
رحمتــی به دلیــل نداشــتن مدرک 
مربیگری عنوان کــرد: مهدی رحمتی 
بازیکن باتجربه ای است. مربیانی در لیگ 
داریم که به گربه هــم لگد نزده اند، اما 
کار می کنند. باالخره تمام فوتبالیست ها 
پــس از پایان دوران فوتبال خود از یک 

جایی مربیگری را آغاز کرده اند. رحمتی 
به وسیله تجربه اش، کار کردن با مربیان 
مختلف و شــخصیتی که دارد می تواند 
موفق شود، فکر می کنم رحمتی جنم 

این کار را داشته باشد.
پیشکسوت فوتبال خراسان در خصوص 
عملکرد باشگاه شهرخودرو در انتخاب 
مهــدی رحمتی گفت: مالکان تیم های 

خصوصــی بــرای تیمشــان تصمیم 
می گیرند. قرار نیســت شهرخودرو به 
سرنوشت ابومســلم دچار شود. مالک 
یک تیم خصوصی شاید هزینه کرده که 
تیمش را آتش بزند. اینجا فوتبال اروپا 
نیست که سهامدارانش طرفداران تیم 
خود باشند. در ایران یک نفر از جیبش 
هزینه می کنــد و برای تیمش تصمیم 

می گیرد. عزیزی یادآور شد: کم لطفی 
اســت که بخواهیم بگوییم مالک تیم 
خصوصی نگران تیمش نیســت. مگر 
می شود کسی در سال 30 تا ۴0 میلیارد 
تومان هزینه کند و نگران تیمش نباشد؟ 
معموالً تیم هــای خصوصی در ایران 

همیشه دچار مشکل شده اند، اما 
امیدوارم شهرخودرو سرنوشت 

متفاوتی داشته باشد.

برخی به گربه لگد نزده اند و سرمربی هستند!

عزیزی: رحمتی »َجنم« دارد

      صفحه 11

برگ سبز خودروی سواری سمند  LXEF7مدل 1394 
به ش���ماره انتظامی 32 ایران 578 ه 56 رنگ سفید 
و ش���ماره موتور 0145692H 147 و ش���ماره شاس���ی 
508725FF6JE1NAACJ  ب���ه مالکیت علی محمد 
نجف���ی س���رنابادی مفقود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد . ,ع
99
05
90
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودروی سواری پژو پارس نقره ای متالیک  
م���دل 1387 ب���ه ش���ماره انتظام���ی 46ص795 ایران 
32 ش���ماره موتور 12487162370 و ش���ماره شاسی 
NAAN01ca09e 740842  متعلق به جعفر داشابی 
فرزن���د عل���ی اصغر مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. ,ع
99
05
94
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند محض���ری و س���ند کمپان���ی موت���ور س���یکلت 
پیشتاز125CDI مدل 1395 رنگ قرمز به شماره انتظامی 
18575/774  ش���ماره موت���ور 0124NEG429686 و 
ش���ماره شاسی 125A9501332***NEG به مالکیت 
س���عید س���بحانی چرمی مفق���ود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
99
05
90
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سند خودرو سواری بنز مدل 1994 به شماره انتظامی 
86 د 767 ایران 85 و شماره موتور 11997512001732 
و ش���ماره شاس���ی  WDB1240341B997246 بن���ام 
محم���د عمر گمش���ادزهی مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

,ع
99
05
93
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

تی���پ  کبی���ر   سیس���تم  موتورس���یکلت  س���ندنوع 
ش���ماره  ابهام���ی    رقی���ه  مال���ك:  ن���ام   KM200
شاس���ي  ش���ماره    0198NCV235033  : موت���ور 
NCVFEKKHEJ1F07032 شماره پالك :ایران 776-

78948 مدل 1397 مفق���ود گردیده واز درجه اعتبار 
ساقط می باشد . ,ع

99
05
93
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

پروان���ه اش���تغال ب���ه کار س���ازندگان مس���کن و 
س���اختمان ش���رکت کاوی���ان مج���ری اکس���ون به 
ش���ماره ثب���ت 64788 و ش���ماره پروانه اش���تغال 
٠٠147-19-7 مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار 

ساقط است. ,ع
99
05
66
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

تاسیس موسسه غیر تجاری تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی درتاریخ 1399,03,07 به شماره ثبت 6873 به شناسه ملی 14009167021

 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع : به استناد نامه شماره 99,50,ص 
و  نظم  و  توازن  حفظ  و  مربوطه  امور  ساماندهی  منظور  به  رضوی  خراسان  کشاورزی  و  ،معادن  صنایع  بازرگانی  اتاق   1399,01,27 مورخ 
انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام  فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید ، استفاده و 
نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد ، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکالت و نارسائیها 
در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو، اتحادیه تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان صنایع لبنی استان خراسان رضوی به استناد بند )ک( ماده )5( قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی ایران 
و ماده ) 5 ( قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مطابق با مفاد زیر تشکیل می گردد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذیربط و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : 
استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله بلوار جانباز - جانباز 1 - ساختمان نیکا - طبقه 4 واحد 405 به                                                     
به  به سمت عضو هیئت مدیره - خزانه دار  به شماره ملی 0731276681  : آقای هوشنگ کامالن  اولین مدیران  کد پستی 9197611968 
مدت 2 سال آقای سیدمهدی طالبیان به شماره ملی 0938739220 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای صالح کیانی فرد به 
شماره ملی 1062845110 به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 2 سال آقای محمد حیدری به شماره ملی 5229167343 
به سمت عضو هیئت مدیره - عضو  به شماره ملی 6448984143  به مدت 2 سال آقای هادی هائدی  نایب رئیس هیئت مدیره  به سمت 
علی البدل به مدت 2 سال آقای علی اصغر فیاض به شماره ملی 6449665637 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمود 
مرید احمدی به شماره ملی 0731659481 به سمت منشی هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال اقای مهدی هدایت نیا به شماره 
ملی 0939307502 به سمت دبیر هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علی اصغر محمد پور به شماره ملی 0638985560 به سمت بازرس اصلی 
به مدت 1 سال اقای فرهاد زمانی مود به شماره ملی 0652863213 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال انتخاب گردیدند. دارندگان 
حق امضا : کلیه اسناد و مدارک مالی تعهداور باامضای ثابت مهدی هدایت نیا وامضا متغییر اقای علی اصغر فیاض و یا اقای محمدحیدری 
همراه با مهر اتحادیه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیراالنتشار قدس به عنوان روزنامه اصلی برای درج 

آگهی های موسسه انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )967818(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد)967840(

آگهی تغییرات شرکت جاده رانان شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5948 و شناسه ملی 10380217827

صنفی  انجمن   1399,05,27 99,1070مورخ  شماره  ونامه   1399,05,26 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
پایان  به  منتهی  مالی  : 1 - صورتهای  اتخاذ شد  کارفرمایان موسسات وشرکت های حمل ونقل داخلی کاالی مشهدتصمیمات ذیل 
سال 1398 مورد تصویب سهامداران رسید . -2خانم منصوره طاهری بشماره ملی 0933850281 بعنوان بازرس اصلی و خانم سیما                   
کوه نشین به شماره ملی 0919918778 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند -3 روزنامه قدس به عنوان 

روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید . 
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آگهی تغییرات شرکت قند تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت 103 و شناسه ملی 10380019602

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,02,17 ونامه شماره 122,67177 مورخ 1399,04,18 سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای علی شادمان به شماره ملی 0919739441 به عنوان نماینده جدید شرکت خمیر مایه رضوی تا پایان تصدی هیئت 
به  فر  معتمدی  کاظم  میباشد: آقای  به شرح ذیل  تاتاریخ 1400,08,29  انتخاب گردید -2 سمتهای مدیران  ایشان  بعنوان جایگزین  مدیره 
شماره ملی 6439554832 به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای علی اکبر جعفری خطایلو به شماره ملی 2753412766 به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره - آقای علی برین به شماره ملی 0939273691 به سمت عضو هیئت مدیره - آقای علی شادمان به شماره ملی 0919739441به 
سمت عضو هیئت مدیره - آقای محمود انتظاری سرکاریزی به شماره ملی 0703538519 به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای احسان اله 
اژدری به شماره ملی 0870317334 به عنوان مدیر عامل هیئت مدیره آقای علی اکبر جعفری خطایلو به شماره ملی 2753412766به عنوان 
نائب رئیس هیئت مدیره -2 کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهد آور شرکت از قبیل چک وسفته وبروات ،قراردادها وعقود اسالمی با امضای 
مدیرعامل و مدیر مالی شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در هر حال همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه)967851(

      صفحه 10

اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگه��ی موض��وع ماده۳قان��ون وماده۱۳آئی��ن نامه قان��ون تعیین تکلیف 
وضعی��ت ثبت��ی اراض��ی وس��اختمانهای فاق��د سندرس��می براب��ررای 
شماره۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۰۸۹۳هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی 
ح��وزه ثبت ملک فریمان،تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی 
عزت طلب فرزندعباسعلی  به شماره شناسنامه۲۲۰۷صادره ازمشهددریک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت ۸۱۷۵۱۱مترمربع پالک فرعی ازباقیمانده 
۳۴۴اصلی واقع دربخش۵ازمحل مالکیت رس��می متقاضی محرز گردیده 
اس��ت.لذابه منظوراطالع عموم مرات��ب دردونوبت بفاصله۱۵روز آگهی می 
شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باشند می توانند ازتاریخ انتش��اراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض 
خود رابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذرس��ید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواس��ت خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
اس��ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وص��ول اعتراض،طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهدشد. -۹۹۰۵۹۳۹
تاریخ انتشارنوبت اول:۹۹/۵/۲۵  تاریخ انتشارنوبت دوم:۹۹/۶/۱۳

محمدرضارجایی مقدم - رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان فریمان ,ع
99
05
91
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اینجانب سید رضا فاضل زاده مالک خودروی رانا 
 NAAUO1FEXHT188300 سفید به شماره بدنه
و ش���ماره موت���ور 163B0301188 ب���ه علت فقدان 
اس���ناد فروش تقاضای رونوش���ت المثنی اس���ناد 
مذکور را نموده است لذا چنانچه هر کس ادعایی 
در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت 10 روز به 
دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو 
واقع در پیکان ش���هر س���اختمان س���مند مراجعه 
نماید بدیهی اس���ت پس از انقضای مهلت مزبور 
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد ش���د، ضمناً برگ 

سبز خودرو مفقود گردیده است.

دی
قو
مف
هی
آگ

س���ند کمپانی خودروی وانت پیکان مدل 1387 رنگ 
ش���یری روغنی به ش���ماره انتظام���ی 976ق23 ایران 
42  ش���ماره موتور 11487033096 و ش���ماره شاسی 
NAAA46AA48G031398 به مالکیت علی ارغیانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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دی
قو
مف
ی
گه
آ

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سمانه معراجی 
نام پدر علیرضا ش ش1289 صادره از مش���هد 
مقطع کاردانی رش���ته تربیت بدنی و مربیگری 
صادره از واحد دانش���گاه آزاد چالوس بش���ماره 
سریال 821580202985 مفقود گردیده و فاقد 
اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل 
م���درک را به دانش���گاه آزاد چال���وس به آدرس 
چالوس خیابان هفده ش���هریور روبرو مسجد 
ام���ام حس���ین صن���دوق پس���تی 46615-397 

ارسال نماید.
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آ امید  فطرت  خوش  شرکت  تغییرات  آگهی 

مورموری موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 
62 و شناسه ملی 14007842002

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
 1397,08,27 مورخ  العاده  فوق 
1-نام   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
فطرت  خوش  خیریه  به  موسسه 
 1 نمودوماده  تغییر  مورموری  امید 
اصالح  مذکور  شرح  به  دراساسنامه 

شد .
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانایالم
مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاری

آبدانان)969392(
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امید  فطرت  خوش  شرکت  تغییرات  آگهی 
مورموری موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 

62 و شناسه ملی 14007842002

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1397,08,27 مورخ  العاده  فوق 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
مشتمل  موسسه  جدید  اساسنامه   -1
به  و25تبصره  و35ماده  بر3فصل 
اساسنامه  وجایگزین  رسید  تصویب 

قبلی شد. 
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانایالم
مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاری

آبدانان)969406(
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طوس  سفید  آرد  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6935 

و شناسه ملی 10380227456

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
العاده مورخ 1399,05,26 تصمیمات  بطور فوق 
مالی  صورتهای  و  ترازنامه   -  : شد  اتخاذ  ذیل 
تراز  موسسه   -  . رسید  تصویب  به   1398 سال 
 14004773042 ملی  شناسه  به  ماندگار  محاسب 
بعنوان بازرس اصلی و آقای سید علی سجادی 
بازرس     بعنوان   0939870649 ملی  شماره  به 
انتخاب   1399 مالی  سال  برای  البدل  علی   
آگهی  درج  جهت  قدس  روزنامه   -  . گردیدند 

های شرکت تعیین گردید . 
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریمشهد

)967832(

,ع
99
05
91
5

حیدریه  تربت  قند  شرکت  تغییرات  آگهی   
و   103 ثبت  شماره  به  عام  سهامی  شرکت 

شناسه ملی 10380019602

مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
شماره  ونامه   1399,01,20 مورخ 
122,67177 مورخ 1399,04,18 سازمان 
بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1 -اختیارات هیئت مدیره به مدیر 

عامل به شرح صورتجلسه تفویض گردید. 
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسان
رضویمرجعثبتشرکتهاوموسسات

غیرتجاریتربتحیدریه)967852(
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ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضویمرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتربتحیدریه)967854(

 آگهی تغییرات شرکت قند تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت 103 و شناسه ملی 10380019602

 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  بهادار  واوراق  بورس  سازمان   1399,04,18 مورخ   122,67177 شماره  ونامه   1398,12,26 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
1 - آقای کاظم معتمدی فر به شماره ملی 6439554832 به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای خلیل بهزاد به شماره ملی 0749626062 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
- آقای علی برین به شماره ملی 0939273691 به سمت عضو هیئت مدیره -آقای علی اکبر جعفری خطایلو به شماره ملی 2753412766 به سمت عضو هیئت مدیره

 - آقای محمود انتظاری سرکاریزی به شماره ملی 0703538519 به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای احسان اله اژدری به شماره ملی 0870317334 به عنوان مدیر عامل 
شرکت تا پایان تصدی هیئت مدیره 1400,08,29 انتخاب شدند -2 کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهد آور شرکت از قبیل چک وسفته وبروات ،قراردادها وعقود اسالمی با 
امضای مدیرعامل و مدیر مالی شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
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ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضویمرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریچناران)967871(

آگهی تغییرات شرکت پایا فرآیند هزاره نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 614 و شناسه ملی 10380509988

العاده مورخ 1397,06,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : غالم رضا  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق   
ملی  شماره  امیرعطار  و  ملی093797275  شماره  پور  عباسی  رضا  علی  و  ملی0939557436  شماره  نازپرورصوفیانی 
0943381037 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. پیمان دیبایی گورابی شماره ملی 
2595318731 و سجاد علی مردانی شماره ملی 0946335702 به ترتیب به سمت بازرسان اصلی وعلی البدل برای یک 

سال انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
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هزاره  فرآیند  پایا  شرکت  تغییرات  آگهی   
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  نوین 

614 و شناسه ملی 10380509988

 1397,06,20 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
صوفیانی  نازپرور  رضا  غالم   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
امیرعطار  و  رئیس  سمت  به   0939557436 ملی  شماره 
شماره ملی 0943381037 به سمت نایب رئیس و علی رضا 
مدیرعامل  سمت  به   093797275 ملی  شماره  پور  عباسی 
واوراق  اسناد  کلیه  شدند.  انتخاب  دوسال  مدت  برای 
تعهدآور وبانکی شرکت با امضای ثابت رئیس و مدیرعامل 
واوراق عادی با امضای منفرد رئیس یامدیرعامل به همراه 

مهرشرکت معتبر است. 
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریچناران

)967872(

,ع
99
05
92
2

شرکت  صنعت  بهسو  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   8643 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

شناسه ملی 10380244053

سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
 -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,04,19 مورخ 
های  آگهی  درج  جهت  قدس  کثیراالنتشار  روزنامه 
ملی  شماره  به  صدیق  امیر  آقای   - شد.  تعیین  شرکت 
0930621646 به عنوان بازرس علی البدل و خانم عاتکه

 2269428439 ملی  شماره  به  مقنی  زاده  حسین  سید   
انتخاب  مالی  سال  یک  برای  اصلی  بازرس  عنوان  به 

گردیدند. - صورتهای مالی سال 1398 تصویب شد. 
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریمشهد

)967887(

,ع
99
05
92
3

برگ س���بز س���ند کمپانی و س���ند محض���ری خودروی 
پرای���د م���دل 1381 رنگ س���فید ب���ه ش���ماره انتظامی 
932ب65 ای���ران 36  ش���ماره موت���ور 00352559 و 
شماره شاسی S1412281817855 به مالکیت قاسم 
شبان هاش���م آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
99
05
92
9
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

انفجاربیروتسریالمیشود
ایسنا:سریال »عنبر ۱۲« با موضوع 
انفجــار بندر بیــروت و خرابی های 
حاصــل از آن در لبنــان ســاخته 
می شود. به نقل از المیادین )شبکه 
خبری لبنان(، شــرکت فیلم سازی 
صباح اعالم کرده اســت این پروژه 

پنج قسمتی را خواهد ســاخت. در این سریال درباره علل و پیامدهای انفجار 
بیروت صحبت خواهد شد. تصویربرداری این سریال پیش از اتمام سال میالدی 
جاری شــروع خواهد شد. فیلم نامه را باسم باریش می نویسد و امین دره آن را 
کارگردانی خواهد کرد. به احتمال زیاد متن فیلم نامه پیش از پایان سال ۲۰۲۰ 
آماده شده و گروه تصویربرداری را شروع خواهند کرد.این سریال خسارت های 
مالی و جانی مردم لبنان در انفجار ۴ آگوست بندر بیروت را به تصویر می کشد؛ 
انفجــاری که تقریباً نیمی از بنــدر بیروت را ویران کرده اســت. فادی حداد، 
کارگردان لبنانی نیز فیلمی سینمایی با همین موضوع خواهد ساخت. گفته شده 
داستان این فیلم براساس واقعیت خواهد بود، زیرا این کارگردان یکی از افرادی 

است که در این انفجار متحمل خسارت های زیادی شده است.

»حریماخالقی«رویمیزنقدسینما
سیماوسینما:برنامه نقد سینما 
که جمعه ها هر هفته ســاعت ۲۲ 
با اجرای بهــروز افخمی روی آنتن 
شبکه پنج سیما می رود، این هفته 
موضوع »حریم اخالقــی« را روی 
میز نقد ســینما می بــرد.  برنامه 

پیش روی »نقد سینما«، این هفته برای واکاوی حریم اخالقی، نقد و بررسی 
ســینمایی»لتیان« و اهمیت صدای خوب و تأثیرگذار در سینما روی آنتن 
می رود. در بخش اول این برنامه امیررضا مافی با همراهی آرش خوشــخو و 
علی فرهمند، به بهانه اکران اینترنتی سینمایی »لتیان« آن را نقد، بررسی و 
تحلیل خواهند کرد.  در این برنامه بهروز افخمی در ادامه بحث صدا در سینما، 
نکات قابل تأمل و حائز اهمیتی در خصوص اهمیت صدا در ســینما تبیین 
می کند. همچنین خاطرات جذاب این تهیه کننده از چگونگی ساخت و تولید 
سینمایی»عروس« با هنرنمایی ابوالفضل پورعرب و نیکی کریمی شنیدنی 
اســت.  »حریم اخالقی ســینما« که از جمله موضوع های مهم این روزهای 
فضای مجازی است، عنوان پرونده موضوعی این هفته برنامه »نقدسینما« است. 
برای این بخش از برنامه دکتر احسان شاه قاسمی »مدرس دانشگاه« میهمان 

برنامه خواهد بود.

می
می

ص
ن 

می
 آر

س :
عک

سیماوســینما/زهرهکهندلکرونا آمد ولی 
زندگی مردم را تعطیل نکرد؛ شــکل زندگی کردن 
را تغییــر داد. غم اباعبداهلل)ع( بــرای مردم ایران و 
شــیعیان جهان، بخشی از زندگی شــان است که 
ویروس کووید۱9، شــکل ســوگواری بر این غم را 
تغییر داد. دسته های بزرگ عزاداری و شور باشکوه 
سینه زنان حسینی به محافل کوچک خانوادگی و 
شعور عظیم سوگواران بدل شد. غم بود ولی شکلش 
عوض شد، عمیق شد، جانکاه تر و ملموس تر از پیش. 
هر کســی در خلوت خودش، عزای امام حسین)ع( 
و یارانش را به دوش کشــید و چقدر سنگین تر شد 
این درد. مستندســازان هم در این روزها فرصت را 
مغتنم دانستند تا این ســوگ باشکوه را به تصویر 
بکشــند. وحید چاووش، مستندســاز آثار دینی و 
مذهبی که در سال های اخیر آثار قابل توجهی درباره 
راهپیمایی اربعین ساخته است، درباره ظرفیت های 
مستندسازی در شرایط کرونایی امسال که مجالس 
عزاداری به صورت محدود و در فضای باز برگزار شد، 
به خبرنگار ما می گوید: در این شــرایط روضه های 
کوچک خانگــی و عزاداری های چنــد نفره، قوت 
بیشتری گرفته اســت. من به عنوان مستندساز به 
این فضاها بیشتر عالقه مند هستم. مثالً پیرزنی را در 
روستایی می شناختم که با پول اندک زحمتکشی اش 
یک بز کوچک خریده بود و آن بز را برای پذیرایی از 
۱5-۱۰ میهمانش در مجلس سوگ حسینی قربانی 
کرده بود. او مجلس عزایش را با همه داشته هایش 
هرچند اندک، این طور برگزار کرد و این ســوگواری 
از منظر مِن مستندساز، بسیار شکوهمند و عظیم 
است؛ به نظر من چنین فضاهایی برای ساخت فیلم 

مستند، فوق العاده است. 
او اضافه می کند: در تاسوعا و عاشورای امسال، فیلمی 
در فضای مجازی منتشر شد که پیرمردی تنها در 
خیابان زنجیرزنی می کرد. این قصه بسیار عجیب و 
زیباست، فیلم های بسیار خوبی از این سوژه می توان 
ساخت. این شکل از عزاداری های کوچک و تکنفره 
در عاشــورا و تاسوعای امسال به وفور دیده می شد؛ 
عزاداری های بدون تظاهــر و مخلصانه. روضه های 
کوچک خانگی توی حیاط یا پشت بام خانه ها برگزار 
می شــد و غم سنگین و عظیمی در این مجالس و 
محافل کوچک وجود داشــت یــا اینکه یکی مثل 
محمود کریمی، دوره گرد شــده بود و مداحی اش را 

کوچه به کوچه در خیابان های شهر انجام می داد.

ثبت یک اتفاق مهم#
از منظر چاووش، تهدید بیماری کرونا را در برپایی 
عزاداری های حسینی می توان یک فرصت یافت؛ او 
توضیح می دهد: اینکه مردم در شرایط فعلی مجبور 
شده اند با رعایت فاصله فیزیکی و به صورت محدود، 
مجالس عزاداری را برگزار کنند سبب شده به صفا و 

خلوص روضه ها و عزاداری های قدیم برسیم. درباره 
روضه تکنفره از قدیمی ها شنیده بودیم؛ اینکه زنی 
تنها توی خانــه اش، مجلس روضه برپا می کند و با 
روایت خوانــی روضه خوان اشــک می ریزد، فضای 
زیبایی است که همیشه در ذهنم تجسم می کردم 
یا روضه هایی که با جمعیت اندک برگزار می شود و 
هر کسی، خلوت خودش را دارد. ماجرای کرونا، ما را 
ناگزیر به برپایی روضه ها و محافل کوچک عزاداری 
کرد و اگر ذوق و سلیقه مستندسازان و فیلم سازان 
با این قصه ها پیوند بخورد، آثار قابل توجهی ساخته 

خواهد شد.
او ظرفیت هــای نهفتــه در قصه آدم ها و شــکل 
عزاداری ها را برای فیلم سازان مغتنم دانسته و اضافه 
می کند: امســال مردم در برپایی مجالس عزاداری 
از خودشان ابتکار نشان دادند. عزاداری ها به خاطر 
بیماری کرونا تعطیل نشد بلکه شکل برگزاری آن 
تغییر کرد و این، اتفاق مهمی است که باید در تاریخ 

ثبت شود.
وی که مستندهای مهمی درباره راهپیمایی اربعین 
ساخته است، می گوید: بعید است امسال راهپیمایی 
اربعین از ایران به سمت عراق برگزار شود و احتماالً 
به خاطر کرونا، مرزها بسته خواهد ماند. باید ببینیم 
مردم چه ابتکار دیگری از خودشان نشان می دهند. 
اگرچــه در روزهــای تاســوعا و عاشــورا، با وجود 
محدودیت هایی که وجود داشت عزاداری ها در عراق 
با شور و هیجان برگزار شد و اربعین عراق هم چنین 

خواهد بود.
چــاووش خاطرنشــان می کند: مــردم در برپایی 
آیین های عزاداری پیشرو بودند، با وجود اینکه حفظ 

سالمتی خود و اطرافیانشان برایشان اهمیت داشت، 
مجالس حسینی تعطیل نشد؛ از این شرایط به نحو 
احسن بهره بردند و مجالس کوچک خانگی را رونق 
بخشیدند. در مورد اربعین هم نمی توان پیش بینی 
خاصی داشــت که مردم به جای پیاده روی باشکوه 
هر سال، چه تدبیری می کنند تا اربعین امسال هم 
با عظمت گرامی داشته شود؛ اما به طورقطع شاهد 

حرکت های زیبای مردمی خواهیم بود. 
به گفته این مستندساز، ظرفیت های پنهان زیادی 
در محرم و صفر امســال نهفته است که فیلم سازان 
عالقه مند می توانند این عشق و ارادت را به شیوه ای 
هنرمندانه ثبت و ضبــط کنند. فضای مجازی هم 
فرصت خوبی برای جمع آوری فیلم های مردمی است 
و محتوای ارزشــمندی برای مستندسازان به شمار 
می رود. چاووش می افزاید: مستندسازان می توانند 
فیلم هایی را که توســط مردم با موبایل هایشان در 

عزاداری های امسال به صورت شخصی گرفته و در 
فضای مجازی منتشر شــده، جمع آوری و تدوین 
کننــد.  او تأکید می کند: بیماری کرونا بهانه ای بود 
تا عظمت عزاداری های کوچک و تکنفره به نمایش 
درآید و خلوت خالصانه عزاداران و ارتباط عمیقشان 
با غم اباعبداهلل)ع( پررنگ تر شود. معموالً در فیلم ها  
و مستندهایی که درباره ماه های محرم و صفر ساخته 
می شد، شــکوه جمعیت عزاداران و کّمیت حضور، 
چشــم مخاطب را پر می کرد ولی اکنون فرصت به 
نمایش گذاشــتن عظمت عزاداری های کوچک و 
کیفیت حضور اســت. خود من فضاهای اینچنینی 
را بسیار دوست دارم، چون در این فضاهای خلوت، 
آدم ها هویتشــان را به نمایــش می گذارند و این ها 

دیدنی تر است. 

محرم، دغدغه مدیران تلویزیون نیست#
چاووش بــا انتقــاد از قصور تلویزیــون در تأمین 
برنامه های تولیدی نوآورانه و ارزشمند برای ماه های 
محرم و صفر، خاطرنشــان می کند: محرم، دغدغه 
مدیران تلویزیون نیست، نوروز مردم برایشان مهم تر 
از محرم مردم است، در حالی که ماه های محرم، صفر، 
رمضان و ایام فاطمیه، چهار ماه از ۱۲ ماه مردم ایران 
را تشکیل می دهد که برایشــان بسیار مهم است. 
ما یک مملکت اســالمی هستیم که مناسبت های 

مذهبی و دینی برای مردم اهمیت دارد. 
او ادامــه می دهد: مدیران تلویزیون، چند ماه پیش 
از نوروز برای تحویل ســال و ایام نوروز برنامه ریزی 
می کنند که چه برنامه و سریالی را تولید کنند، حتی 
برنامه ریزی می کنند که مجری برنامه تحویل سال 

چه کســی باشــد و برای تولید برنامه های نوروزی 
بودجه های زیــادی را مصوب می کننــد، اما برای 
ماه های محرم و صفر چنین برنامه ریزی و پیش بینی 

را ندارند. 
به گفته این مستندساز، چند روز مانده به ماه های 
عزا، یادشان می آید که باید آنتن تلویزیون را پر کنند 
و نازل ترین برنامه ها را برای این ایام در نظر می گیرند. 
او می گوید: بیشــتر برنامه های تلویزیون، شبیه به 
هم هستند. هر شــبکه ای را می زنید یک نفر دارد 
حرف های تکراری هر سال را می گوید، درحالی که 
این برنامه ها در شأن محرم و عاشورای مردم نیست. 
تا دلتان بخواهد فیلم و مستند خوب ساخته شده یا 
می تواند ساخته شود که آنتن تلویزیون را به بهترین 
شکل پر کند ولی بهایی به این ها داده نمی شود، چون 

برنامه ریزی می خواهد و هزینه بر است. 
چاووش با بیان اینکه برای بهبود عملکرد تلویزیون 
در تولیــدات ماه های محرم و صفــر راهکار وجود 
دارد، عنوان می کند: همان طور که برای برنامه های 
نوروزی از ماه های قبل برنامه ریزی می شود یا گروه 
دفاع مقدس و گروه روایت فتح در صدا و سیما وجود 
دارد، بــرای تولیدات محرمی هم باید از ماه ها پیش 
برنامه ریزی و گروه ویژه ای برای آن تشــکیل شود. 
اصالً محرم، دغدغه مدیران تلویزیون اســت که به 
تولیــدات آن بها بدهند؟ بارها این موضوع را مطرح 
کردم ولی گوش شنوایی نیست. تلویزیون باید برای 
محرم و صفر مردم فکر کند در حالی که از مردم عقب 

مانده است. 
او اضافــه می کنــد: مردم تظاهــر را در برنامه های 
تلویزیونی متوجه می شــوند، اجراهای برنامه های 
محرمی به دل نمی نشیند چون متظاهرانه است؛ این 
رویه باید تغییر کند. چطور مدیران تلویزیون از ماه ها 
پیش درباره تولید سریال های نوروزی یا حتی برنامه 
کاله قرمزی برنامه ریزی می کنند اما برای محرم و 
صفر برنامه ای ندارند، برای ماه رمضان و ایام فاطمیه 

برنامه ای ندارند و دقیقه نودی اقدام می کنند؟
به گفته این مستندساز، شــاید مدیران تلویزیون 
اهمیت این واقعه و حماسه را درک نمی کنند، شاید 
به اندازه مردم عــرق ندارند. چاووش می افزاید: من 
در کوچه و خیابان می بینم برخی به خاطر شرایط 
پیش آمده از بیماری کرونا همچون سالیان گذشته 
نمی توانند عــزاداری کنند و غم ســنگینی دارند؛ 
این نشــان می دهد مردم با همه قلب خود عاشق 
سیدالشهدا)ع( هســتند اما برخی از مدیران ما به 

اندازه مردم، امام حسین)ع( را نشناخته اند.
او یادآور می شــود: هرچند هر ســال یکسری آثار 
تکراری در این حوزه پخش می شود اما اگر به میان 
مردم بروید می بینید با وجود این، باز هم دوســت 
دارند همان آثار تکراری را تماشــا کنند؛ این نشان 

می دهد چقدر در این حوزه ظرفیت داریم.

برش

به  ناگزیر  را  ما  کرونا،  ماجرای 
برپایی روضه ها و محافل کوچک 
عزاداری کرد و اگر ذوق و سلیقه 
با  فیلم سازان  و  مستندسازان 
آثار  بخورد،  پیوند  قصه ها  این 

قابل توجهی ساخته خواهد شد

وحیدچاووش،ازضرورتثبتآیینهایسوگواریدرشرایطکروناییمیگوید

خلوت عزاداران؛ فرصت طالیی برای مستندسازی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( پرونده اجرایی شماره 139704006091000483 بکالسه 9705224

و   139904306091000194 و   139804306091000234 ش��ماره های  مزای��ده  آگه��ی  پی��رو 
139904306091000195 موضوع پرونده های اجرایی بکالسه های 9705831 و 9705226 و 9706029 اعالم 
می گردد: بانک کشاورزی به استناد سند رهنی شماره 13344- 1393/04/29 دفترخانه 202 مشهد اجرائیه ای تحت 
شماره 9705224 علیه آقای ابوالفضل دشتبانی فرزند غالمحسین بشماره ملی 0933204531 )بعنوان وام گیرنده 
و راهن( در قبال مبلغ 3/291/980/611 ریال تا تاریخ 1397/05/20 بانضمام خس��ارت تأخیر تا یوم الوصول صادر 
نموده که پس از ابالغ اجراییه در تاریخ 1397/07/16 بصورت ابالغ قانونی )الصاق( در پایان مهلت مقرر در آیین نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده مورد وثیقه که عبارتست از: ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی بمساحت 13584/40 مترمربع واقع در مزرعه کمین گران پالک ثبتی شماره 18 فرعی از 3 

فرعی از 121 اصلی بخش 10 مشهد ملکی آقای ابوالفضل دشتبانی می باشد.
برابر گزارش شماره 99/403/ک- 1399/04/25 هیئت کارشناسان رسمی دادگستری ملک به آدرس مشهد، جاده 
آرامگاه فردوس��ی، ش��اهنامه 80، اراضی کمین گران به مبلغ 30/695/015/000 ریال ارزیابی و قطعیت یافته که 

مشخصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش مذکور بدین شرح می باشد:
برابر تصویر سند مالکیت ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی بمساحت 13584/40 مترمربع، شماره چاپی 637910 
سری الف/83، دفتر 1278 صفحه 203 بشماره ثبت 214779 در پالک 18 فرعی از 3 فرعی از 121 اصلی بخش 

10 مشهد انتقالی بنام ابوالفضل دشتبانی.
ملک مورد تعرفه مورد ترافع میباشد. دارای مختصات UTM =718274 -4048678 می باشد و پالک ثبتی فوق 
معروف به مزرعه کمین گران بمساحت 13584/41 مترمربع همراه با راه اختصاصی در حدود 12 کیلومتری شهر 
توس واقع شده است. در روز ارزیابی پالک موصوف در تصرف مالک می باشد و حدود اربعه ملک با حدود مندرج در 
سند مالکیت مطابقت دارد. ملک مورد نظر در حال حاضر به صورت واحد پرورش مرغ گوشتی در حال فعالیت که 
در زمان بازدید در سالن ها جوجه ریزی انجام نشده بود. در مجاورت ملک نیز ایستگاه تقلیل فشار گاز موجود بود و 

دارای مدارک ذیل می باشد:
پروانه بهداش��تی بهره برداری دامداری به ش��ماره 96/1234/75287 دارای اعتبار تا تاریخ 1400/06/05 از سازمان 
دامپزش��کی کش��ور و پروانه تولید مرغ گوش��تی بدون مصرف آنتی بیوتیک به ش��ماره 94/1234/29666 مورخه 

1396/09/20 دارای اعتبار به مدت چهار سال از سازمان دامپزشکی کشور.
پروانه بهره برداری پرورش جوجه گوش��تی از س��ازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی به 

شماره 75287 به تاریخ تمدید 1396/06/05 به ظرفیت تولید 32000 قطعه.
گواهی پایان کار ساختمانی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها توسط دفتر فنی استانداری خراسان به شماره 

38/41/41828 مورخ 1392/12/26 جمع کل زیربنا 2977 مترمربع.
ملک مورد تعرفه دارای مستحدثات، ابنیه، تجهیزات شامل موارد ذیل می باشد:

1- سالن شماره یک مرغداری به مساحت 1117/6 مترمربع و سقف سوله دارای پوشش 8 سانتی متری از پشم شیشه.
2- سالن شماره دو مرغداری به مساحت 1300 مترمربع و سقف سوله دارای پوشش 8 سانتی متر از پشم شیشه.

3- خانه سرایداری به مساحت 74/07 مترمربع که حدود 48 مترمربع پس از اخذ مجوز اضافه شده است.
4- برای هر سالن یک هیترخانه در نظر گرفته شده به متراژ 25/5 مترمربع و 26 مترمربع و جمعاً به مساحت 51/5 مترمربع 

5- محل ذخیره به مساحت 51/25 مترمربع
6- اتاق گاز به مساحت 10/5 مترمربع
7- رختکن به مساحت 21/6 مترمربع

8- موتورخانه به مساحت 16/5 مترمربع
9- اتاق کالبد شکافی به مساحت 6/20 مترمربع

10- انبار دان به مساحت 166/25 مترمربع
11- ساختمان خنک کننده به مساحت 24/94 مترمربع

12- دیوارکشی به ارتفاع حدود 2/2 متر به پی کنی و شفته ریزی با مصالح آجر و سیمان بعرض حدود 35 سانتی متر 
و حدود 68/4 متر ش��مالی، 189/8 متر غربی، 68/8 متر جنوبی و 222/3 متر ش��رقی و دیوارکش��ی جمعاً به طول 

549/3 متر طولی
13- ساختمان مدیریت به ابعاد 7*6 متر در دو طبقه، طبقه همکف بصورت انباری و طبقه اول آجر و سیمان، سقف 

تیرآهن با سرویس کامل به متراژ 85 مترمربع
14- هواکش بزرگ 16 عدد به قطر 1/4 متر به قدرت 32000 مترمکعب در ساعت ساخت شرکت پویا نوتاش توس
15- هواکش کوچک 8 عدد به قطر 1 متر به قدرت 16000 مترمکعب در ساعت ساخت شرکت پویا نوتاش توس

16- سیستم گرمایش )هیتر( 4 عدد با قدرت 300/000 کیلو کالری با فن حلزونی ساخت شرکت پویا نوتاش توس
17- سیس��تم س��رمایش 4 س��ری ش��امل کولرهای آبی، مه پاش های لوله ای داخل سالنی، سیس��تم فن و پد و 

لوله کشی های مربوطه
18- انشعاب برق 1 عدد برق سه فاز 100 آمپر با تراس و تابلو برق

19- برق اضطراری 1 عدد موتور رومانی 50 کاوا
20- انشعاب آب روستایی 1 عدد با لوله کشی و انتقال

21- انشعاب گاز 1 عدد به شماره اشتراک 75380024
22- باسکول 1 عدد 50 تنی با توزین الکترونیک و جنس بتن

23- سیستم آسیاب 21 چکش و میکسر سه تنی و خوراک دهی هر کدام 1 سری
24- منبع زیرزمینی آب 160 مترمکعب

25- استخر ذخیره آب به ظرفیت 240 مترمکعب به ابعاد 3*8*10 متر با آجر و سیمان و بتن ریزی کف و لوله کشی
26- منبع آب به ظرفیت 14/000 لیتر مشتمل بر 4 مخزن آب 1000 لیتری و یک مخزن هوایی 10/000 لیتری با ورق سفید
27- مخزن سوخت به ظرفیت 120/000 لیتر مشتمل بر 2 مخزن 60/000 لیتری گازوئیل ورق سیاه با لوله کشی 

و شیرآالت مربوطه
28- سیستم آبخوری 4 سری مشتمل بر 4 خط آبخوری نیپل در 4 ردیف جهت سالن ها بطول 47 متر

29- سیستم دان خوری 4 سری که هر کدام مشتمل بر دانخوری بشقابی 3 ردیف جهت سالن ها به طول 47 متر
30- سیستم آبیاری قطره ای با کف کش جهت آبیاری درختان میوه

31- دوربین مدار بسته 1 سری
32- درب ورودی آهنی 1 عدد به ابعاد تقریبی 2*3/20 متر

33- درخت کاری و زعفران کاری 430 اصله شامل درختان زردآلو، بادام، سیب، گالبی و انگور با میانگین سنی 8 تا 
10 سال که در بین ردیف درختان زعفران کاری نیز انجام شده است.

پالک مذکور برابر پاسخ استعالم ش��ماره 139785606004006126- 1397/07/14 اداره ثبت منطقه دو مشهد 

دارای حدود مشخصات ذیل می باشد؛ مالکیت آقای ابوالفضل دشتبانی بعنوان مالک ششدانگ عرصه و اعیان موضوع 
س��ند مالکیت اصلی بشماره 637910 در صفحه 203 دفتر امالک جلد 1278 ذیل شماره 214779 ثبت گردیده 
است و محدود است: شماالً بطول 67/44 مترمربع )شصت و هفت مترمربع و چهل و چهار دسیمترمربع( اول پی است 
براه اختصاصی غالمحس��ین دشتبانی دوم پی است بزمین رضا نخودی از پالک 3 فرعی، شرقاً بطول های 136/01 
مترمربع )یکصد و س��ی و شش مترمربع و یک دس��یمترمربع( و 84/6 مترمربع )هشتاد و چهار مترمربع و شصت 
دسیمترمربع( پی است بزمین غالمعلی سرباز از پالک 3 فرعی، جنوباً بطول 69/06 مترمربع )شصت و نه مترمربع و 
شش دسیمترمربع( پی است بزمین محمدرضا نخودی از پالک 3 فرعی، غرباً بطول های 55 مترمربع )پنجاه و پنج 
مترمربع( و 40/01 مترمربع )چهل مترمربع و یک دسیمترمربع( و 95/14 مترمربع )نود و پنج مترمربع و چهارده 
دس��یمترمربع( پی اس��ت بزمین غالمعباس نخودی از پالک 3 فرعی و حقوقی ارتفاقی ندارد. و برابر پاس��خ شماره 
1399/05/12- 139985606004004759 اداره ثبت منطقه 2 مشهد بغیر از رهنی فوق دارای یک مورد بازداشت 

دائم نزد شعبه 12 اجرای احکام مدنی دادگستری مشهد دارد.
مزایده پالک ثبتی فوق در روز سه ش��نبه مورخ 1399/06/25 از س��اعت 9/00 الی 12/00 در محل شعبه اول اداره 
اجرای اسناد رسمی مشهد واقع در خیابان پاسداران نبش پاسداران 3/1 برگزار و از مبلغ 30/695/015/000 ریال 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار میگردد. ضمناً حق مزایده و نیمعشر اجرائی زائد بر مبلغ مزایده و 
سایر هزینه های قانونی اعم از معلوم یا نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزایده می باشد و برابر ماده 
125 آیین نامه اجرا نقداً و فی المجلس وصول خواهد شد و چنانچه روز مزایده با تعطیلی مواجه گردد، مزایده بالفاصله 
بعد از روز تعطیل برگزار خواهد شد. ضمناً شرکت در جلسه مزایده مشروط به حضور خریدار یا نماینده قانونی وی و 

پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه ارزیابی به حساب سپرده ثبت می باشد. آ- 9905878
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده اموال منقول پرونده 9809000
پرونده اجرایی کالسه 9809000 خانم حنانه بیداری به استناد سند شماره 19293 تاریخ 1395/10/10 دفترخانه 
ازدواج شماره 22 شهر مشهد استان خراسان رضوی شهرستان مشهد علیه حمید افشاریان فرزند علیرضا به ش ملی 
0922035652 مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده به کالسه 9809000 در اداره اجرای شعبه دوم اداره اجرای 
اسناد رسمی مشهد تشکیل و پس از ابالغ اجرائیه در مورخه 1398/12/03 بر حسب تقاضای وکیل بستانکار طی 
وارده 254- 1399/01/16 خودرو س��واری پراید مدل 1385 به شماره انتظامی 533 ق 77- 74 متعلق به مدیون 
بازداشت گردید که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شماره وارده 1399/05/04- 9751 ارزیابی و طبق گزارش 

کارشناس رسمی با مشخصات اعالم شده:
مشخصات خودرو:

شماره موتور: 1413434 شماره شاسی: 1412285765405
تیپ: GTXI تعداد چرخ: 4 تعداد محور: 2 تعداد سیلندر: 4 نوع سوخت: بنزین ظرفیت 4 نفر

اطاق و بدنه سالم داشبورد سالم صندلی و تودوزی نسبتاً سالم تجهیزات استاندارد موتور و گیربکس و دیفرانسیل 
سالم بنظر می رسد تایرها جلو 40 درصد عقب 50 درصد

نقایص ظاهری: گلگیرهای جلو و عقب سمت چپ درب موتور گلگیرهای جلو و عقب سمت راست دربهای سمت 
راست درب صندوق عقب نیاز به صافکاری و رنگ آمیزی دارد دربهای سمت چپ خط و خش دارد.

شماره کیلومتر: 148680
وضعیت بیمه نامه شخص ثالث سواری فوق مشخص نشد.

با توجه به عدم دسترسی به سوئیچ وسیله مذکور و توقف طوالنی امکان آزمایش مکانیکی مقدور نشد و شماره موتور 
و شماره شاسی و سایر مشخصات فنی از سیستم شماره گذاری راهنمایی و رانندگی استعالم گردید.

ارزش پایه و روز خودرو: 320/000/000 ریال معادل سی و دو میلیون تومان تعیین و برآورد می گردد.
با توجه به گزارش ارزیابی فوق و نماینده دادستان عمومی و انقالب مشهد خودرو مذکور در زمان بازدید در پارکینگ 
خین عرب متوقف می باشد و با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده در محل شعبه دوم اجرای ثبت مشهد واقع در خیابان 
امام خمینی 28 روز سه شنبه مورخه 1399/6/25 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر از مبلغ پایه 320/000/000 ریال 
شروع و به باالترین قیمتی که خریدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد ضمناً مبلغ 16/000/000 ریال نیم عشر 
دولتی و مبلغ 19/200/000 ریال حق مزایده میباشد و طبق ماده 121 آئین نامه اجرا هزینه های قانونی طبق مقررات 
از خریدار وصول خواهد شد. همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین 
شده برگزار میگردد. همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده 

و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. آ- 9905879 م.الف 238
تاریخ انتشار: 1399/6/13

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرایی کالسه 9900043
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 9900043 مطروحه ش��عبه س��وم اجرای ثبت مشهد آقای سیدمحمد حسینی 
نام پدر: سیدحس��ین تاریخ تولد: 1362/12/30 ش��ماره ملی: 0933590369 ش��ماره شناسنامه: 8967 به استناد 
ش��ماره چک: 1059/555240، تاریخ چک: 1398/12/25، بانک- ش��عبه: پاس��ارگاد علیه: - یداله اربابی نام پدر: 
محمدعلی تاریخ تولد: 1320/10/18 ش��ماره ملی: 0039482774، ش��ماره شناسنامه: 1607- مسعود ابراهیمی 
شرقی نام پدر: رضا تاریخ تولد: 1321/08/01 شماره ملی: 0938315226 شماره شناسنامه: 592 و شرکت ره بان 
آس��فالت در قبال مبلغ 4/000/000/000 ریال )چهار میلیارد ریال( صادر نموده که پس از ابالغ اجرائیه در مورخه 
1399/01/22 و 1399/01/23 به مدیونین حسب درخواست وکیل بستانکار وارده به شماره 586- 1399/02/02 
مبنی بر بازداشت یک دستگاه خودرو کامیون کمپرسی بنز مدل 1389 به شماره انتظامی 32- 917 ع 45 بشماره 
شاس��ی 37433316605798 و شماره موتور 33593210113809 خودرو مذکور بازداشت که در آدرس مشهد، 
پارکینگ عسکریه توقیف می باشد به مبلغ 7/800/000/000 ریال ارزیابی و قطعیت یافته که مشخصات و توصیف 

اجمالی خودرو برابر گزارش هیئت کارشناسان در روز ارزیابی بدین شرح میباشد:
از خ��ودرو مذک��ور واقع در پارکینگ عس��کریه بازدید میدانی بعمل آورده و با در نظ��ر گرفتن فاکتورهای مؤثر در 

ارزش گذاری روز خودرو، نظریه کارشناسی خود را بشرح ذیل اعالم می داریم.
الف(- مشخصات وسیله نقلیه:

نوع: کامیون کمپرسی سیستم: بنز تیپ: 1926 ال کا رنگ: نارنجی مدل: 1389
شماره پالک انتظامی: ایران 32- 917 ع 45 شماره موتور: 10113809 شماره شاسی: 605798

ب(- نظریه کارشناسی:
کامیون کمپرس��ی فوق دو محور بوده و دارای امکانات و معایبی بش��رح زیر اس��ت: درب موتور و گلگیرهای جلو 
رنگ آمیزی شده است- درب جلو سمت راست و سینی جلو رنگ آمیزی شده است- شاسی و فنربندی جلو و عقب 
سالم است- چراغ های جلو و عقب، شیشه ها و صندلی ها سالم و مستعمل هستند- لگن کمپرسی سالم و مستعمل 

است- الستیک های جلو دارای 90 درصد و الستیک های عقب دارای 40 درصد عمر مفید می باشند- وضعیت بقیه 
قطعات کامیون، مستعمل و متناسب با قدمت آن میباشد شایان ذکر است بستانکار، علیرغم پیگیری به عمل آمده، 
دسترس��ی به سویچ خودرو نداش��ت لذا، کامیون با موتور خاموش مورد بازدید قرار گرفت. بنابراین وضعیت موتور، 

گیربکس و دیفرانسیل نامعلوم است. همچنین بیمه نامه خودرو مشاهده نشد.
با توجه به توضیحات فوق الذکر، قیمت پایه کارشناس��ی کامیون کمپرسی مذکور به میزان 7/800/000/000 ریال 

معادل هفتصد و هشتاد میلیون تومان برآورد میگردد.
همچنین برابرنامه ش��ماره 350- 1399/02/08 پلیس راهور اس��تان خراسان رضوی، خودرو مذکور فاقد بازداشتی 
می باش��د. با توجه ب��ه توضیحات فوق، مزایده خ��ودرو فوق الذکر از مبل��غ 7/800/000/000 ریال به انضمام مبلغ 
390/000/000 ریال به عنوان حقوق دولتی و مبلغ 468/000/000 ریال به عنوان حق حراج در روز دوشنبه مورخ 
1399/06/24 از ساعت 9 الی 12 ظهر در خیابان امام خمینی 28 شعبه سوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار میگردد. الزم به ذکر است طبق تبصره 6 ماده 121 آ.ا پرداخت بدهی های 
مزبور به خالفی و مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم یا نامعلوم باشد 
به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد و مبالغ مربوط به نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول میگردد. ضمناً چنانچه روز مزایده با 
تعطیلی مواجه گردد روز بعد مزایده در همان س��اعت و مکان مقرر برگزار خواهد ش��د. همچنین شرکت در مزایده 
منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه 

مزایده الزامی است. آ- 9905880 م.الف 239
تاریخ انتشار: 1399/06/13

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده اجرایی شماره 139904006091000059 بکالسه 9901451
بدینوس��یله به آقای محمد زحمتکش فرزند غالم بش��ماره مل��ی 6649596205 بدهکار پرونده کالس��ه فوق که 
برابر گزارش مأمور ابالغ پس��ت آدرس ش��ما ش��ناخته نگردیده، ابالغ می گردد که برابر سند رهنی شماره 4799- 
1392/12/26 بین شما و بانک شهر مبلغ 14/642/484/366 ریال تا تاریخ 1399/01/30 بانضمام خسارت تأخیر 
روزانه تا یوم الوصول بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از 
تشریافت 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 چاپ و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت عملیات 
اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. ضمناً مورد وثیقه ششدانگ مغازه بشماره پالک 14204 فرعی از 

276 اصلی بخش 13 فریمان می باشد. آ- 9905882 م.الف 241
ریاست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- اجتهادی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای بهرام پرچمی عراقی باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ اعیان یکباب منزل به شماره پالک 
7381 فرعی از 844 فرعی از 5 اصلی بخش 9 مش��هد که متعلق به نامبرده میباش��د به علت س��هل انگاری مفقود 
گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد ششدانگ مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 151664 دفتر 760 
صفحه 371 بنام منوچهر وثیق مقدم ثبت و س��ند به ش��ماره چاپی 498128 صادر گردیده است سپس برابر سند 
قطعی شماره 128605 مورخ 1379/10/24 دفترخانه 19 مشهد بنام بهرام پرچمی عراقی منتقل شده سپس برابر 
اسناد رهنی 30890 مورخ 1398/10/30 و 25298 مورخ 1396/08/22 دفترخانه 356 مشهد در رهن بانک ملت 

قرار گرفته 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- 9905883 م.الف 242
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه رضا روش��تیان برابر وکالتنامه شماره 17812 مورخ 1399/04/07 دفترخانه 151 مشهد بوکالت 
از طرف آقای حیدر س��نچولی باس��تناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک باب آپارتمان به شماره 
پالک 29 فرعی از 122 فرعی از 127 اصلی بخش یک مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده اس��ت. با بررس��ی دفتر امالک، معلوم ش��د مالکی��ت نامبرده در ذیل ش��ماره دفتر الکترونیک 
139520306003016561 بنام حیدر س��نچولی ثبت و س��ند به شماره چاپی 393536 د 93 صادر گردیده 

است و دارای یک فقره بازداشت نیز میباشد. 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 س��ند مالکیت نزد خود میباش��د، بایس��تی ظرف مدت ده روز 
از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل س��ند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره 
تس��لیم نماید. بدیهی اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند 
مالکیت یا س��ند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

آ- 9905884 م.الف 243
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

شماره: 29154 تاریخ: 99/6/10
»آگهی فقدان سند مالکیت«

نظر به اینکه رضا روش��تیان برابر وکالتنامه شماره 17815 مورخ 1399/04/07 دفترخانه 151 مشهد بوکالت 
از طرف آقای حیدر س��نچولی باس��تناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت 
المثن��ی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت شش��دانگ یک ب��اب آپارتمان به 
ش��ماره پالک 18 فرعی از 122 فرعی از 127 اصلی بخش یک مش��هد که متعلق به نامبرده می باش��د به علت 
س��هل انگاری مفقود گردیده اس��ت. با بررس��ی دفتر امالک، معلوم ش��د مالکیت نامبرده در ذیل ش��ماره دفتر 
الکترونیک 139620306003023308 بنام حیدر س��نچولی ثبت و س��ند به ش��ماره چاپی 195641 ب 95 

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 س��ند مالکیت نزد خود میباش��د، بایس��تی ظرف مدت ده روز 
از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل س��ند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره 
تس��لیم نماید. بدیهی اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند 
مالکیت یا س��ند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

آ- 9905885 م.الف 244
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم پروین بقائی راوری مع الواس��طه برابر تفویض وکالتنامه ش��ماره 190675- 1399/04/25 دفترخانه 25 
مشهد از طرف آقای موسی صدراالدبائی با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/14616 
مورخ 1399/06/04 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان پانصد سهم مشاع از سیزده هزار و شش سهم 
شش��دانگ پالک 261 فرعی از 180- اصلی واقع در بخش ده طرقبه ش��اندیز که پالک فوق الذکر به ش��ماره 
شناس��ه الکترونیکی 139920306008000865 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در 
اثر س��هل انگاری مفقود ش��ده را نموده اس��ت در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک 
نوبت آگهی تا چنانچه اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 
روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را همراه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا 
مراتب صورت جلس��ه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل 
س��ند مالکیت یا س��ند معامله ارائه نش��ود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام 

مالک خواهد نمود. آ- 9905887 م.الف 245
تاریخ انتشار: 1399/06/13

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی اخطاریه ماده 101- اموال منقول کالسه: 139404006092000351/2
بدینوس��یله به متعهد: محمدرضا بنس��بردی بده��کار پرونده کالس��ه 139404006092000351/2 که برابر 
گزارش مأمور پست آدرس متن سند شناخته نگردید ابالغ می گردد در خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق به 
موجب گزارش مورخ 1399/05/20 کارشناس رسمی دادگستری، تعداد 9900 سهم شرکت ابنیه و ساختمان 
به مبلغ 218/394/000 ریال و تعداد 976 سهم شرکت توسعه به مبلغ 280/805/936 ریال ارزیابی گردیده. 
لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ 
این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 3/000/000 ریال به دفتر این اجرا 
تس��لیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دس��تمزد کارش��ناس تجدیدنظر باشد 

ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ- 9905958 م.الف 246
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه 9707471 
بانک سامان به استناد سند رهنی شماره 185183 تاریخ سند 1392/10/19 دفتر خانه 70 مشهد علیه اقایان 

محسن حسن پور برزشی نام پدر محمود شماره ملی 0932232094 شماره شناسنامه 59912 
علی حس��ن پور برزش��ی نام پدر محمود شماره ملی 0937848476 شماره شناس��نامه 1040 اجرائیه تحت 
کالس��ه 9707471 در قبال مبلغ 3،492،470،431 ریال )سه میلیارد و چهارصد و نود دو میلیون و چهارصد 
و هفتاد هزار و چهارصد و س��ی و یک ریال( و خس��ارات متعلقه صادر نموده که پس از ابالغ اجرائیه در مورخه 
97/9/22 در پایان مهلت مقرر در ایین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می الزم االجرا و تقاضای بس��تانکار شش 
دانگ پالک ثبتی 1110)هزار و صد و ده(فرعی از 229)دویس��ت و بیس��ت و نه( اصلی بخش 9)نه( مش��هد به 
ادرس خیابان 17 ش��هریور خیابان صدر ش��مالی صدر 4 پالک 5 ارزیابی و کارشناسی شد.حدود و مشخصات 

برابر با استعالم دفتر امالک به شرح ذیل است:
شماال بطول 9متر به خیابان

شرقا بطول 23.30 متر دیوار به دیوار اعیان حسن دلگری
جنوبا بطول 8 متر دیوار به دیوار اعیان کابری و غالمی

غربا بطول 23.60 متر دیوار به دیوار خدیجه نوری
حدود و مشخصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش کارشناس در روز ارزیابی به این شرح است:

اعیان ملک در دو طبقه مجموعا 229 متر مربع مس��احت دارد از این مقدار 120 متر مربع ان کاربری انباری 
مسکونی و پارکینگ در زیر زمین واقع شده و مابقی ان به عنوان یک واحد مسکونی در طبقه اول قرار دارد.

اسکلت ساختمان اجری ،سقفهای ان طاق ضربی ،از بیرون فاقد نماسازی و از داخل حیاط ،در طبقه اول دارای 
4 اطاق به همراه پذیرایی ،اشپزخانه و حمام می باشد.

پله های ارتباطی سنگی ،گرمایش بخاری گازی ،سرمایش کولر ابی و قدمت ملک بیش از بیست سال می باشد. 
ساختمان دارای انشعابات اب و برق و گاز بوده و در زمان بازدید ساختمان در اختیار مستاجر بود.

نظریه کارشناسی :
ب��ا توجه به موارد فوق بررس��یهای ب��ه عمل امده و در نظر گرفتن کلیه عواملی که در ارزیابی موثر می باش��د.

)از جمله مس��احت عرصه و اعیان ،نوع و قدمت اعیان ،موقعیت مکانی و جغرافیایی ملک،تناس��ب ابعاد ،شکل 
هندس��ی ،تراکم زیاد مس��کونی ،مصالح بکار رفته (ارزش مناذفع استیجاری 199/32 متر مربع عرصه ملک به 
همراه اعیان قدیمی س��از و اش��تراکات مربوط به مبغ 9/960/000/000)نه میلیارد و نهصد و ش��صت میلیون 

ریال ارزیابی و قطعیت یافته است.
ملک مذکور برابر گزارش مامور در روز ارزیابی در تصرف مس��تاجر میباش��د ملک موصوف برابر نامه ش��ماره 
139985606003006270 مورخ 99/6/4 دفتر امالک بازداش��تی فاقد بازداش��ت میباشد.مزایده شش دانگ 
پالک ثبتی فوق در قبال مبلغ 9.960.000.000 ریال در روز مورخه 1399/6/25 از ساعت 9 الی 12 ظهر در 
محل ش��عبه اول اجرای ثبت مشهد واقع در خیابان پاسداران ، پاسداران3.1 شعبه رهنی اداره اجرا شروع و به 

باالترین قیمت پیشنهادی نقدا واگذار میگردد.
ضمنا مبالغ حق مزایده و نیم عشر دولتی زاید بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های قانونی اعم از معلوم یا نامعلوم 
طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزایده میباش��د و چنانچه روز مزایده با تعطیلی مواجه گردد روز بعد 
مزایده برگزار خواهد ش��د ش��رکت در جلس��ه مزایده منوط به واریز مبلغ 10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی به 

حساب سپرده ثبت است.آ-9905904
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد
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