
و اما »صدای آمریکا«...
کانال تلگرامی ژئوپلتیک رســانه در مورد 
احتمال تعطیلی شــبکه »صدای آمریکا« 
نوشت: »با انزوای سیاست گذاران آمریکا در 
جهان حاال رسانه های مرتبط با این کشورها 
تغییر موضع داده اند. اما صدای آمریکا برای 
جلب رضایت سیاســتمداران این کشور و 
ممانعــت از تعطیلی شــبکه »وی.او. ای« 
حداقل رفتار حرفه ای رسانه را هم قربانی کرده است. پیش از این هم پژوهشگاه 
کنگره آمریکا، »صدای آمریکا«ی فارسی را در سال 2012 مورد ارزیابی قرار داده 
بود که با وجود بودجه 23 میلیون دالری کمتر از 5 درصد مخاطب داشت. از سوی 
دیگر، در مقایسه آماری بین سال 2010 تا 2011، میزان بینندگان و مخاطبان 

صدای آمریکا از 19/6 به 6/1 درصد کاهش یافته است«.

شوخی ندارد
اوایل شیوع کرونا که اطالع رسانی ها تالش 
داشتند خطر کرونا را گوشزد کنند اما مردم 
را نترسانند، انگار همه ترسیدند و پروتکل ها 
را رعایت کردند. حاال که قرار است همه از 
کرونا و خطراتش بترسند، به نظر می رسد 
بی خیال شــده اند. در همین باره کیانوش 
جهانپــور، رئیس مرکز روابــط عمومی و 
اطالع رســانی وزارت بهداشت در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: »بدون 
اعمال محدودیت های قانونی و ابزار های حاکمیتی برای توقف سفر های غیرضرور 
و اجباری کردن رعایت شیوه نامه های بهداشتی باید منتظر پاییز سیاه کرونایی 

باشیم. ما و شما اگر رودربایستی داریم، اما کرونا با کسی شوخی ندارد«.

ای کاش...
واکنش مادران شهدایی که پس از مدت ها 
انتظار، پیکرشان به وطن برگردانده می شود 
همیشه دیدنی و تأثربرانگیز است.   واکنش 
مادر شهید مدافع حرم، محمود رادمهر در 
ویدئویی که در فضای مجازی پخش شده، 
اما بسیار متفاوت از دیگر مادران شهداست. 
مادر این شــهید که فرزنــدش در منطقه 
خان طومان به شهادت رسید، هنگامی که خبر بازگشت پیکر شهیدش را شنید، 
سجده شکر بجا آورد و گفت: »من راضی به برگشت پیکر فرزندم نبودم و نیستم، 
چرا که وقتی با خداوند معامله ای می کنیم نباید انتظار برگشتی داشته باشیم... ای 

کاش  بازگشت پیکر شهدا موجب  باز شدن بیشتر چشم مسئوالن شود«.

تفسیرش با شما
ایــن روزها بیش از هر چیز ممکن اســت 
عکس های مربــوط به کرونا و پروتکل های 
بهداشــتی در فضای مجازی و رســانه ای 
طرفدار داشته باشــد و منتشر شود. شما 
هم البد تا امــروز تصاویر برگزیده زیادی را 
اینجا و آنجا دیده باشید که برایش تعبیر و 
تفسیر هم نوشته شده باشد. یک تصویر هم 
به تازگی منتشر شده که البد شــرح و تفسیرش را گذاشته به عهده بینندگان. 
کانال تلگرامی مطالعات زنان نوشته: »این عکس جالب سه روز پیش گـرفته شده! 
نوزادی که با تولدش ماســک را از چهره پزشک برمی دارد! با آرزوی از بین رفتن 

بالی جهانگیر کرونا«.

 محمد تربت زاده دانش آموخته رشــته باستان شناســی 
دانشــگاه تهران بود و اطراف میدان انقالب، کتاب فروشــی 
داشــت. بر اساس اخباری که تا کنون منتشر شده با ارتباط 
و اغفال شــماری از دانشجویان دختر پردیس هنرهای زیبا 
دانشگاه تهران در ســال های اخیر، به تعداد قابل توجهی از 

دانشجویان این مجموعه تجاوز کرده است.
داســتان تجاوز ســریالی کیوان امام وردی به شــماری از 
دانشجویان دختر دانشگاه تهران در سال های اخیر، از چند 
ماه پیش نقل محافل مجازی شد تا جایی که هشتگ نام او به 
یکی از ترندهای توییتر تبدیل شد و هزاران توییت در زمینه 
داستان های تجاوز او، فضای مجازی را پر کرد. مدتی بعد کار 
به قدری باال گرفت که دانشگاه تهران هم مجبور به واکنش 
نشان دادن به ماجرا شد و در نهایت مأموران انتظامی، کیوان 

امام وردی را به اتهام تجاوز دستگیر کردند.

خیلی زود اعتراف کرد#
داســتان، آشنا و تکراری بود. پسری با چرب زبانی، راه اندازی 
کانال در تلگرام و اینستاگرام و گپ زدن با دختران مختلف 
و برگزاری تورهای گردشگری و ایرانگردی، دختران دانشجو 
را اغفال کرده و آن ها را برای نوشــیدنی الکلی، به خانه اش 
دعوت می کرده و پس از بیهوش کردن قربانی، به آن ها تجاوز 
می کرده اســت.مأموران در بدو دستگیری، کیوان امام  را با 
تعدادی از قربانیانش روبه رو کرد که در نتیجه، او خیلی زود به 
جرمش اعتراف کرد. روند محاکمه اما به دلیل بیماری متهم به 
تأخیر افتاد. امام وردی در همان روزهای ابتدایی دستگیری اش 
برای انجام عمل سنگ کلیه به بیمارستان منتقل شد. حاال و 
پس از گذشت چندین ماه از عمل جراحی اش، روند رسیدگی 
به پرونده اش دوباره از سر گرفته شده؛ این بار اما با جزئیاتی 

تکان دهنده تر از پیش.

از سرتاسر دنیا#
پرونده کیوان امام وردی هم اکنون در شــعبه سوم دادسرای 
امنیت اخالقی تهران تحت رسیدگی است و تا کنون حدود 
30 دختــر جوان که از ســوی این متهم مــورد تجاوز قرار 
گرفته اند از او شــکایت کرده اند. 10 نفــر از این دختران در 
دادسرا حاضر شده اند و دیگران نیز به صورت تلفنی با دادسرا 
تماس گرفته و شکایت خود را مطرح کرده اند. شاکیان البته 
نه فقط از تهران بلکه از نقاط مختلف کشور و حتی خارج از 

کشور با دادسرا تماس گرفته اند!
کیــوان امام در ابتدا ادعا کرد روابطش با همه این دختران با 
رضایت خودشان صورت گرفته اما زمانی که مأموران بیش از 
40 فیلم سیاه که او از تجاوزش به دختران تهیه کرده بود را 

کشف کردند، باالخره لب به اعتراف گشود.

من روانی ام!#
وی که پس از اثبات اعمال مجرمانه اش راهی به جز فرافکنی 
نداشت، در اقدامی عجیب و غریب اعالم کرد به بیماری روانی 
»سادیسم« مبتالست! با این حال رسانه ها می گویند با آنکه 
متهم ادعای جنون دارد، اما هنوز جنون او توســط پزشکی 
قانونی تأیید نشده و عالوه بر آن، پلیس هم معتقد است متهم 

جنون ندارد.

مهدی عزیززاده، وکیل پایه یک دادگســتری در گفت وگو با 
باشــگاه خبرنگاران، با اشاره به مطرح شدن بحث سادیسم 
توسط متهم کیوان امام وردی توضیح داده است: »از نظر بنده 
سادیسم جنون به حساب نمی آید، زیرا در جنون مبنا نداشتن 
قصد است«. او همچنین درباره اینکه چرا کیوان امام ادعای 
ابتال به سادیسم را مطرح کرده، توضیح داده: بنا بر ماده 149 
قانون مجازات اسالمی هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم 
دچار اختالل روانی بوده، به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز 

باشد، مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد.

بیش از 300 مورد تجاوز#
در کنار همه این حاشیه ها اما از چند روز پیش پرونده کیوان 
امام وارد فاز تازه ای از حاشیه سازی شده است. ماجرا از جلسه 
مشترک مجمع نمایندگان تهران در مجلس و سردار حسین 

رحیمی، فرمانده انتظامی پایتخت آغاز شد. 
پس از برگزاری این جلسه، سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران 
به خبرنگاران گفت: »رئیس پلیس تهران در این جلسه اعالم 
کــرد متهم به تجاوز به بیش از 300 دختر طی 10 ســال 
اعتراف کرده اما تنها حدود 10 نفر حاضر شــده اند با حضور 

در دادسرا و قرار گرفتن در برابر متهم او را شناسایی کنند«.

اعدام نکنید!#
درحالی که انتشار این خبر به عنوان بزرگ ترین پرونده تجاوز 
تاریخ ایران بسیاری از کاربران فضای مجازی را شوکه کرده 
بود، بخشی از کاربران با همراهی چهره هایی مانند مهناز افشار 
کمپین #اعدام_نکنید را در حمایت از کیوان امام در فضای 
مجازی راه انداختند! مهناز افشار در توییتی عجیب نوشته 
اســت: »کاش این دسته از مشتاقان تفرقه و مرگ و اعدام و 
جنگ به قلب و روح و کالمشون یک مدت مرخصی بدهند. 
کتاب خوب بخوانند موسیقی خوب گوش کنند و فیلم خوب 

ببینند. مدیتیشن و دعا کنند«.
ســایر حامیان این کمپین هم مدعی شده اند کیوان امام با 
وجود 300 فقره تجاوز، مستحق اعدام نیست. البته گروهی 

از کاربران هم حسابی به این کمپین تاخته اند. کاربری نوشته 
است:»داشتم می گشتم از کیوان امام بی شرف تر پیدا کنم که 
الحمدهلل خودش پیدا شد. زبونم الل خواهر، دختر یا همسر 
خودتونم اگه قربانی این متجاوز بودن بازم براش هشــتگ 

می زدین؟«

 افساد  فی االرض#
در میان این همه هیاهوی مجازی اما وکیل پنج تن از قربانیان 
روز گذشــته اعالم کرد اعتراف کیوان امــام به 300 تجاوز 
حقیقت ندارد و معلوم نیســت نماینده تهران چطور چنین 
ادعایی مطرح کرده اســت! این وکیل پایه یک دادگستری 
گفته است:»متهم فعالً با عنوان افساد فی االرض تفهیم اتهام 
شده و اقرار به 300 مورد تجاوز، آن هم در 10 سال نمی تواند 

صحت داشته باشد«.
تعدادی از کاربران هم معتقدند این اعداد و ارقام غیرمنطقی به 
نظر می رسد؛ به عنوان مثال یکی از کاربران نوشته است:»من 
با تناقضات موجود در پرونده کاری ندارم فقط یک ســؤال؛ 
300 تقسیم بر 10 می شــود 30. پس در هر سالی به طور 
متوســط به 30 نفر، یعنی هر ماه تقریباً به دو نفر و نصفی 
تجاوز کرده. آن نصف نفر به کنار. مگر دانشــکده ایشان در 
جمع چند دانشجوی دختر داشته و متجاوز از کدام جذابیت 
برخــوردار بوده که هفته درمیان یک دختر جدید را به خود 

جذب می کرده!؟«
با این حال به نظر می رسد پرونده کیوان امام که چندین ماه 
پیش به عنوان اولین جنبش افشــاگری جنسی در توییتر 
فارسی سرزبان ها افتاده بود، این بار به عنوان بزرگ ترین پرونده 
تجاوز در تاریخ کشورمان، تبدیل به یکی از داغ ترین سوژه های 
فضــای مجازی شــده. در این میان اما بــه دلیل اطالعات 
متناقضی که هرازگاهی از سوی مسئوالن در فضای مجازی 
منتشــر می شــود، روز به روز به ابهامات این پرونده افزوده 
می شود. امیدواریم مسئوالن هرچه زودتر اطالعات تکمیلی را 
در زمینه پرونده کیوان اعالم کنند تا بیش از این به شایعه ها و 

حواشی پیرامون این پرونده جنجالی دامن زده نشود. 

دوست داشتن، ساز و ُدهل می خواهد!
یک: وقتی غمگین می شوی، چه می کنی؟ سکوت.

وقتی می ترسی چه؟ سکوت می کنم.
وقتی عصبانی هستی؟ سکوت می کنم.

وقتی بابت قضیه ای سرمست و خرسند باشی؟ سکوت می کنم.
وقتی تنهایی، خسته ای، گرســنه ای، فقیری، ثروتمندی، بیماری، برنده ای، توی 

پوست خودت نمی گنجی، شکست خورده ای یا دلتنگی چکار می کنی؟
ســکوت می کنم باز هم. کالً سکوت می کنم. می دانی اصوالً موجوِد ساکت و بی 

صدایی هستم.
خانوم روان شــناس برای لحظاتی بی خیال پرسش هایش می شود و می زند روی 
دکمه تفکر. زیرچشمی نگاهش می کنم. فکورتر از چند دقیقه پیش به نظر می رسد. 

از ذهنم می گذرد کار دارد به جاهای باریک می کشد. 
اما انگار نه، دست بردار نیست. می پرسد: وقت ابراز ِمهر و عالقه چطور؟ 

دســت می گذارد روی مهم ترین ها. مگر مهربانی، آرام ســرش می شود! می شود 
بی سازوُدهل کسی را دوست داشت و برایش سنگ تمام گذاشت!

با لبخندی نُقلی می گویم: خیر. واقعاً از سکوت خبری نیست. آنجا مبدل به آدم 
دیگری می شوم. آدمی که عمیقاً می گرید، به آغوش می کشد، قربان صدقه می رود، 
ِکل می کشد. اصالً خاله و عمه و دختر و همسر و رفیق و همکار وارونه ای  می شوم 

که بیا و ببین... .
دو: از مطب روان کاو می زنم بیرون. ســاعتی آنجا خودم را بیشــتر شــناختم و 
خوشحالم. البته قسمتی از این طرب برمی گردد به اینکه بی ویزیت، ویزیت شدم و 
خانوم دکتر از دوستان اند؛ وگرنه که هزینه این تخصص ها باالست و وسع همگان، 

پایین.
پیاده راه می افتم در معرکه پاییز. رهگذران -دو در میان- ماسک بسته اند و آقایی 
دارد با غلتانک و چســب، کاغذی به دیوار نصب می کند. آگهی اش نظرم را جلب 

می کند. می ایستم به خواندن.
نمــی دانم چطور اما بین همه آدم ها یکهو یاد »وین دایر« می افتم که در کتابش 
نوشت: توانایی زندگی در لحظه اکنون را داشته باشید. وقتی مشغول خوردن سوپ 
هستید، به دسر فکر نکنید. هنگام مسافرت به جای اینکه فکر کنید هنگام برگشتن 

به خانه چه کارهایی باید انجام شود، در همان مسافرت باشید.
همه دارایی شما لحظه حال است.

پــس به حرف وین دایر گوش می دهم و فقط بــه »حراج فصل مزون رؤیا« فکر 
می کنم. به محتویات این تکه کاغذ که چسبانده اند در خیابان... و به جای کارهای 
عقب مانده، خیال می پزم. این طور که خیاط کاردرستی هستم که متر به گردن در 
خیاط خانه دارد نتیجه زحماتش را، آثارش را با عشق می چیند به رگال ها. بنفش ها، 
لیمویی ها، سفیدها، زیتونی ها... دامن ها، بلوزها و پیراهن ها را... و دوروبرش پر از تکه 
پارچه های اضافه اســت. خیاطی که به دخترکش قول داده امشب یک عروسک 

چهل تکه برایش می دوزد.
تجربه نوشت: اگر پول روان شناسی شدن نداریم، فدای سرمان! آزمایش کرده ام 
تا دلتان بخواهد راه های میانُبر وجود دارد؛ بخوانیم؛ خیال بپردازیم؛ سکوت کنیم؛ 

مهربان باشیم؛ دوست بداریم؛ بگذریم و اگر در توانمان بود، آدم لحظه ها باشیم.

 مجازآباد
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 درباره زنده یاد »اکبر عالمی« که نسلی را شیفته سینما کرد

آقا معلم »هنر هفتم«

خشن خوانی نکنیم

قدس زندگی: ابوذر بیوکافی از آن مداحان و ذاکران جوان امروزی است که با 
همه امروزی بودنش به اصالت کار مداحی و صحیح و زیبا خواندن معتقد است. 
در شب و روزهای نزدیک به عزای پیامبر)ص( و امام رضا)ع(، بخش کوچکی از 

گفت وگوی »فارس« با او را درباره آسیب های مداحی امروزی بخوانید. 
چند سالی است سبک جدیدی از شورخوانی در مداحی در حال شکل گیری 
است که از آن به راک خوانی یا در اصطالح رایج میان مداحان »اگزوزی خوانی« 

یاد می شود؛ نظر شما درباره این سبک خواندن ها چیست؟
این سبک از خواندن در مداحی، پدیده ای شناخته شده برای اهالی موسیقی 
است، اما برای جامعه مداحی ناشناخته است. این، نوعی از موسیقی اعتراض 
اســت که به ســمت راک، متال و... می رود و در آن شاهد صداهای عجیب و 
غریب هســتیم. موســیقی فاخر حرف دارد، کالم را تأیید و ماندگار می کند، 
امــا در این نوع مداحی هیچ کالمی ماندگار نمی شــود. تنها جوان با ضرب و 
ریتم آن ارتباط برقرار می کند... اینکه چه کسی این نوع خواندن را مهندسی 
کرده تا وارد هیئت شــود، سؤال است. برای این نوع خواندن که من نام آن را 
خشونت در مداحی  یا خشن خوانی می  گذارم، از لحاظ آواز، فنون استخراج صدا 
از حنجره، مخارج حروف، تحریرها، زینت ها و گام ها هیچ اســلوبی در دنیای 

مداحی وجود ندارد... .
مجال محتوا به ندرت به کسی داده می شود و در آن بیشتر ضرب مهم است. 
جدا از اینکه این نوع خواندن از سویی فرصت سوزی و حیف شدن انرژی جلسه 
اســت، از طرف دیگر حنجره این مداحان پنج سال یا نهایت 10 سال بیشتر 
دوام نمی آورد. مداحان این عرصه عموماً متولدان دهه ۷0 هستند که امروز به 
خاطر انرژی جوانی و توان قدرتمندی که دارند، در این سبک می خوانند و  یک 
عده هم او را تشویق می کنند، اما نمی دانند چه بالیی سر ساختار حنجره شان 
می آورند؛ در حالی که اگر روند را درست طی کنند مانند حاج  منصور ارضی در 

این سن و سال هم می توانند بخوانند.
اما هدف این افراد از این کار چیست؟ دنبال چه چیزی هستند؟ از یک طرف 
دیگر، وقتی مردم، ما را می بینند، می گویند نوکر یا روضه خوان امام حسین)ع( 
آمده؛ واقعاً زشــت نیســت این افراد را به عنوان اگزوزی خوان خطاب کنند؟ 
این چه مارکی اســت که روی پیشانی شان چسبانده اند؟ من از روی دلسوزی 
می گویم. شما نوکرهای امام حسین)ع( هستید، استعداد هم دارید، سبک ها و 

صداهای توانمندی دارید... از این شکل خواندن دست بردارید.
تغییر و تحول در مداحی باید بر اساس یک مبنایی باشد. شما زمانی می گویید 
من می خواهم در موسیقی ســنتی ایران بدعتی داشته باشم، ولی شما باید 
دستگاه ها را بلد باشید تا بتوان این بدعت را در یک قالبی تعریف کرد. نکته ای 
که خشن خوانی دارد، تأثیر آن بر روح و روان است. مثالً بچه من در اثر این نوع 

خواندن، چه روحیه ای پیدا می کند؟

روزمره نگاری

حکایت امروز

رسن، خلیل زاده و کامیابی نیا به بیرانوند و ترابی و علیپور پیوستندرسن، خلیل زاده و کامیابی نیا به بیرانوند و ترابی و علیپور پیوستند
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تردید مظاهری برای خروج از تبریز 

 فکری به حسینی: 
اجازه جدایی نداری!

به بهانه خداحافظی مهدی رحمتی از فوتبال

 چرا لباس سبز حجازی 
بر تن او ننشست؟

تیم ملی کشتی فرنگی بدون انتخابی 

 بنا: 
لیگ هم معیار ما نبود

رقیه توسلی

پرونده این فرد تبدیل به بزرگ ترین پرونده تجاوز در تاریخ ایران می شود؟
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ورزشـــیورزشـــی
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حمید رضا خداشناس: انگار بحران ها منتظر بودند تا 
شاگردان یحیی به فینال آسیا برسند تا بر سر موفق ترین 
تیم ایران در ســال های اخیر خراب شوند. پس از صعود 
سرخپوشــان پایتخت به فینال لیگ قهرمانان کمترین 
انتظار آن بود که این تیم با توجه به روحیه خوب خود، 
پس از اســتراحتی کوتاه مدت بدون کمترین حاشــیه 
ممکن اســتارت کار خود را برای فصل جدید رقابت ها 
و از همه مهم تر آماده سازی کامل برای فینال آسیا بزند 
و مســئوالن این تیم تمام هم و غم خــود را برای حل 
مشکالت بازیکنان به کار گیرند. برگزاری نخستین جلسه 
تمرینی تنها با 11 بازیکن، ادامه روند تمرینات با اعتصاب 
بازیکنان، نارضایتی شجاع خلیل زاده و فسخ قرارداد او و 
بعضی دیگر از بازیکنان تیم، خبر احتمالی پیوستن نادری 
به اســتقالل، احتمال جرایم سنگین تر با توجه به عدم 
پرداخت مطالبات برانکو، اختالف بین پیشکسوتان باشگاه 
در کنار خبر جدایی بشار رسن هیچ نشانی از شرایط یک 

تیم برنده باقی نمی گذارد! 

استوری خداحافظی رسن#
بشــار که با پیشــنهاد 3 میلیــون دالری تیم القطری 
مواجه شــده در اقدامی عجیب با انتشار یک استوری در  
اینستاگرام خود از پرسپولیس خداحافظی کرد! هر چند 
بشار دیروز این استوری را از اینستاگرام خود برداشت، اما 
آنچه رسانه های کشورهای حاشیه خلیج فارس از آن خبر 
می دهند، امیدی به ماندن این هافبک خالق پرسپولیس 
در این تیم نیســت، مگر اتفاقات عجیبی بیفتد.او دلیل 
جدایی اش را فقط مشکالت خانوادگی عنوان کرده است. 
با این حال باشــگاه رسماً اعالم کرده به او اجازه جدایی 

نمی دهد و از باشگاه قطری شکایت خواهد کرد.

شوک دوم؛ خبر فسخ شجاع#
خبر فســخ یک طرفه قرارداد شــجاع خلیل زاده شوک 
دوم را به پرســپولیس و طرفدارنش وارد کرد. در دو ماه 
اخیر شــجاع خلیل زاده صحبت های زیادی با باشــگاه 
پرســپولیس انجام داد تا عالوه بر حل مشکالتش درباره 
تمدیــد و افزایش مبلغ قراردادش بــا او مذاکره کنند با 
این حال مدیران پرسپولیس حاضر به گفت و گو با مدافع 
تیمشان نشدند و تعلل پشــت تعلل را در دستور کاری 
خود قرار دادند تا خلیل زاده هم - براســاس قوانین فیفا 
که به بازیکنان اجازه می دهد در صورت دریافت نکردن 
دو ماه حقوق، قرارداد خود را فسخ کنند - در تاریخ 1۴ 

مهر به صورت قانونی قراردادش را در سازمان لیگ فسخ 
کرده اســت. گفته می شود خلیل زاده پیشنهادی از یک 
تیــم قطری دارد. اگر خلیل زاده قراردادش را بر اســاس 
قوانین فیفا فسخ نمی کرد برای جدایی از پرسپولیس باید 

۴۰۰هزار دالر می پرداخت.

بی میلی خطرناک نسبت به بازگشت رادو!#
مسئله دیگر که شاید در میان حواشی باشگاه پرسپولیس 
این روزها زیاد به چشم نیامده، موضوع دروازه بان کروات 
این تیم است که باشگاه تاکنون اقدامی نسبت به تسویه 
مالی با این دروازه بان نکرده است. پرسپولیس در صورتی که 
نتواند بدهی خود به رادو را تا پایان مهرماه تســویه کند 
با شــکایت رادو که از وضعیت اسکان خود در تهران نیز 
ناگهان ناراضی شده روبه رو خواهد شد. قرارداد رادوشوویچ 

رسن، خلیل زاده و کامیابی نیا به بیرانوند و ترابی و علیپور پیوستند

پرسپولیس در محاصره جدایی طلبان

غیبت احتمالی رونالدو در بازی یووه - بارسا
ورزش: ســناریوی هیجان انگیز رویارویی برترین بازیکنان حال حاضر فوتبال جهان، 
کریستیانو رونالدو و لیونل مسی در هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا ممکن است، محقق 
نشود. روز سه شنبه فدراسیون فوتبال پرتغال از مثبت بودن تست کرونای کریستیانو 
رونالدو خبر داد و به این ترتیب او حداقل باید دو هفته قرنطینه شود. این در حالی 
اســت که اولین مصاف یوونتوس و بارســلونا قرار است روز هفتم آبان در ورزشگاه 
آلیانتس تورین برگزار شود، یعنی دقیقاً 1۴ روز دیگر، اما طبق پروتکل های بهداشتی 

یوفا ممکن است رونالدو اجازه حضور در این بازی را نداشته باشد.

نیمار رکورد رونالدو را شکست
ورزش: نیمار با هت تریک در پیروزی ۴ بر 2 صبح دیروز تیم ملی برزیل در خانه پرو 
در هفته دوم مرحله انتخابی جام جهانی 2۰22 در منطقه آمریکای جنوبی، شــمار 
گل های ملی اش را به 6۴ مورد افزایش داد و از این حیث از رونالدو نازاریو ســبقت 
گرفت. نیمار قبل از این بازی یک گل ملی کمتر از رونالدو داشــت، اما حاال دو گل 
ملی بیشتر از ستاره سابق تیم های رئال مادرید و اینتر دارد و دومین گلزن برتر تاریخ 
تیم ملی برزیل محسوب می شود. تنها کسی که حاال بیشتر از نیمار برای تیم ملی 
برزیل گلزنی کرده، پله است که 77 بار با پیراهن این تیم دروازه رقبا را باز کرده است.

یواخیم لو: صعود به نیمه نهایی یورو حداقل انتظارم است
ورزش: ســرمربی تیم ملی فوتبال آلمان با وجود ناکامی شاگردانش برای کسب 
پیروزی مقابل سوئیس معتقد است که آن ها پتانسیل فراوانی دارند که باید در جام 
ملت های اروپا از آن استفاده کنند. یوآخیم لو می گوید: »بازیکنان ما باید ارتباطات 
میان خودشان را ارتقا دهند و زمانی که به یورو برویم، هدف مان این است که تا جای 
ممکن صعود کنیم، اما رسیدن به نیمه نهایی حداقل هدف ماست. این تیم پتانسیل 
فراوانی دارد. درست است که باید تعدادی از ایرادهای کارمان را برطرف کنیم، فکر 

می کنم که کلی دلیل دیگر برای هیجان زده بودن درباره این تیم وجود دارد.«.

انریکه: سرزنش دخه آ عادت بدی است
ورزش: سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا پس از شکست تیمش مقابل اوکراین در 
لیگ ملت های اروپا از دروازه بان خود در برابر انتقادات دفاع کرد. لوئیز انریکه در مورد 
دخه آ می گوید: »همیشه می توان بهتر کار کرد، اما سرزنش دخه آ عادت بدی است. 
اگر داوید برای چنین بازی مورد ســرزنش قرار گرفته که بهتر است میکروفن های 
خود را خاموش کنید و اینجا را ترک کنیم. وقتی شما به طور مدام به دروازه حریف 
حمله می کنید و اگر حریفتان دفاع می کند و نتیجه بدون گل دنبال می شود، آن ها 

در ادامه بازی به خودشان می آیند و در یک حرکت از شما پیشی می گیرند«.

امیرمحمد سلطان پور: نگاه به پست دروازه بان در 
ایران با همه جای دنیا متفاوت اســت. در حالی که 
همیشــه دروازه بان ها کمترین میزان محبوبیت را در 
میان بازیکنان فوتبال دارند، کارهای قهرمانانه آن ها 
معموالً خیلی زود فراموش می شــود و اشتباهاتشان 
تا ابد در ذهن می ماند؛ اما درایران این گونه نیســت. 
در این کشــور همیشــه احســاس خاصی نسبت به 

دروازه بانان وجود داشته است. 
دلیل آن شــاید این است که همیشه در میدان های 
بزرگی که حریفــان روی کاغذ از مــا برتر بوده اند، 
این دروازه بان ماســت که سردمدار جنگ با حریف 
نابرابری اســت که در تالش هســتیم بــا ذره ذره 
وجودمان او را شکســت دهیم. دروازه بان همیشــه 
آخرین سنگر ماســت که حتی وقتی همه خط های 
پیش روی او، توســط رقیــب فتح شــده اند، با قد 
رشــید و چهره با صالبت خود امیدها را در دل زنده 
 نگــه می دارد که این آخرین ســنگرمان فرو نخواهد 

ریخت. 
چــه بیرانونــد در مقابل پرتغال باشــد، چه حقیقی 
جلــو آرژانتین، چه نکیســا مقابل یوگســالوی، چه 
عابــدزاده مقابل آمریــکا و اســترالیا و چه حجازی 
 مقابل هلند، این ها دوست داشتنی ترین بازیکنانمان 

هستند.

حسرت بزرگ جام جهانی#
مهدی رحمتی می توانست یکی از این ها باشد. او در 
حالی در 37 سالگی از فوتبال خداحافظی کرد تا در 
پروژه جدید حمیداوی در شهرخودرو نقش سرمربی 
را بازی کند، که همیشه احساسی همراهش می ماند 
که در فوتبال به آن چیزی که می خواســت نرسیده 
اســت. او 77 بازی ملی برای ایران داشــت. مطمئناً 
همه شما با خواندن این آمار چشمانتان اندکی بیش 
از معمول درشــت شد؛ شاید بســیاری از شما توقع 
نداشــتید که رحمتی حتی نیمی از این تعداد بازی 
را بــرای تیم ملــی به میدان رفته باشــد. دلیل این 
چیست؟ او مگر کم درون دروازه ایران تالش کرد تا 
تیم ملی در مقدماتی جام جهانی 2۰1۰ موفق شود؟ 
او یکی از بهترین بازیکنان ایران در این بازی ها بود. 
او همه مالک هــا برای یک دروازه بان خوب بودن را 
داشــت، فیزیک مناسب، رفلکس و سرعت عمل باال، 
نترس بودن و ... اما هیچ کدام برای جاودانه شــدن او 

کافی نبود. 

زبان سرخ#
او حتی از نظر اخالقی نیز همیشــه تالش داشــت 
 رگــه هایــی از الگویــش یعنــی ناصر حجــازی را 

نشان دهد. 
معموالً از گفتن حقیقت ترســی نداشت، در گرفتن 
تصمیماتی که احســاس می کرد درست است شکی 
به خود راه نمی داد، اما نتیجه این اخالق خاص او در 
مقایسه با دیگر بازیکنان فوتبال یکی دو دهه گذشته 
ایران، متفاوت از اسطوره های دوست داشتنی از آب 

در آمد. 
رحمتی با اینکه همیشــه با پوشــیدن لباس ســبز 
حجازی ســعی می کــرد او را به یاد ما بیــاورد، اما 
یک چیزی در مقایســه با اسطوره آبی ها کم داشت. 
تصمیماتــی کــه گرفت بــه خصوص در خــروج از 
اســتقالل و تیم ملی بر مبنایی نبود که بتوان آن را 

درک کرد و به آن احترام گذاشت. 

سؤال ابدی#
شاید خوش شــانس نبود یا از کمبود کاریزمایی که 
تالش می کرد همیشه به عنوان نقطه قوت اصلی اش 

از آن نام ببرد رنج می برد. 
هر چه بود مهدی رحمتی در 2۰ سال حضورش در 
فوتبال ایران به هرچه در آن می شــد رســید، دست 
پیدا کرد؛ اما اینکه چه شــد کــه آن گونه که باید و 
شــاید نتوانست قلب مردم دروازه بان دوست ایران را 
تصاحب کند، سؤالی است که شاید خود رحمتی نیز 

جواب آن را به درستی نمی داند.

پست خداحافظی#
او در پســتی اینستاگرامی اعالم کرد بعد از 23 سال 

کفش هایش را آویزان خواهد کرد. 
او در این باره نوشــته اســت: بعد از 23 سال حضور 
در زمیــن چمــن و پوشــیدن پیراهــن پرافتخار و 
مقدس »ایران« و کسب جام ها و افتخارات مختلف 
باشــگاهی، لیگ بیســتم را به لطف خداوند متعال، 
بــا عنایت خاصه حضرت علی ابن موســی الرضا)ع( 
، حمایت مردم دوست داشتنی مردم مشهد و اعتماد 
هیئت مدیــره مجموعه بزرگ »شــهرخودرو« و در 
رأس آن جناب دکتر فرهاد حمیداوی، بعنوان مربی 

در خدمت فوتبال خواهم بود . 
بی شــک با تــالش و صداقت راه پر فراز و نشــیب 
معلمــی را در کنار حرم حضرت رضا)ع( و با حمایت 
طرفداران و عالقه مندان مشهدی فوتبال شروع کرده 
و به امید خدا برای موفقیت شهرخودروی خراسان به 
همراه همکاران و بازیکنان سختکوشم از هیچ تالش 
و ســختی فروگذاری نکرده و در این راه به حمایت و 
کمک تک تک مدیران استان ، مردم شریف ، اصحاب 
پرتالش رسانه و پیشکســوتان دوست داشتنی نیاز 

داریم.

ورزش: سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: فکرش 
را نمی کردیم اتحادیه جهانی در این مقطع مســابقات 
جهانی را برگزار کند. محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی 
فرنگی که دیروز در کنار دستیارانش از نزدیک نظاره گر 
عملکرد فرنگی کاران در مســابقات گروه ب لیگ برتر 
کشتی فرنگی بود، در حاشیه رقابت ها درباره قطعی شدن 

برگزاری مسابقات جهانی به صحبت پرداخت.

لیگ برای کشتی ایران منفعت داشت#
مسابقات این گروه ســطح باالتری دارد چون تیم های 
قوی تری در آن حاضر هســتند. در مسابقات گروه الف 
به جز تعداد محدودی کشتی گیر زیاد چهره ای ندیدیم. 
بیشتر داشــته های ما امروز و فردا روی تشک می روند. 

برای من به عنوان سرمربی تیم ملی و همین طور برای 
کشتی مسابقات لیگ یک منفعتی داشت؛ 

آن هم این بود که کشتی گیران بعد از 
هفت، هشت ماه روی تشک رفتند. 

اردوی تیم ملی از شنبه #
نمی توانیم از بچه ها انتظار داشته باشیم 
بعد از مدت هــا دوری همه کامالً آماده 
باشــند. ما مســابقات را رصد کردیم 

و خودمــان فاکتورهایی برای 
انتخاب داریم. هدف ما فعاًل 
همین مســابقات جهانی 
2۰2۰ است. به امید خدا 
بعد از پایان مســابقات 
لیگ، از روز شنبه وارد 

اردو خواهیم شد. 
فعالً تا قبــل از اینکه 
مســابقات این گروه 
برگــزار شــود، 23 
نفر را انتخاب کرده 
بودیــم و از ایــن 

هم  مســابقات 
5، 6 نفر دیگر 
انتخــاب  را 
تا  می کنیم 
به لیســت 
فــه  ضا ا

شوند. تقریباً فکر می کنم با 27، 28 کشتی گیر کارمان را 
آغاز کنیم. چهار مرحله اردو تا رسیدن به مسابقات جهانی 
گذاشتیم و در این مسیر تغییرات زیادی رخ خواهد داد. 

داستان انتخابی#
ما باید شرایط را در نظر بگیریم. فکرش را نمی کردیم 
اتحادیه جهانی در این مقطع مسابقات جهانی را برگزار 
کند. این مسابقات هم به جز کسب مدال جهانی هیچ 
سودی برای ما ندارد. نه کسب سهمیه در این رقابت ها 
انجام می شــود و نه در رنکینگ تأثیرگذار است. فقط 
این دوره یک مســابقاتی اســت کــه اتحادیه جهانی 
می خواهد آن را برگزار کند. این دوره زمانی به خاطر 
کرونا کاماًل حســاس است. تنها مسابقه ای که در این 
مدت داشــتیم، همین لیگ بود که آن هم نمی تواند 
مالک و معیار درســتی برای انتخاب باشد چون 
شــب قبل از مسابقه وزن کشی انجام می شود 
و دو کیلو هم ارفــاق وزن وجود دارد. فعاًل با 
شــرایطی که داریم، باید فاکتور انتخابمان را 
جهانی قزاقستان، جام تختی شیراز و آسیایی 

هند بگذاریم. 

 آماده ترین نفرات #
در جهانی 

بــا نفراتی که از گذشــته 
در نظر داشــتیم باید به 
آماده ترین  و  برویم  اردو 
نفــرات را بــه جهانی 
بفرســتیم تــا با یک 
نتیجه خوب برگردیم. 
باید  از طــرف دیگر 
کشــتی گیرانی  از 
کــه می خواهیم به 
مســابقات کســب 
ســهمیه بفرستیم، 
محافظــت کنیــم. 
ان شاءاهلل هدف نهایی 
مــا المپیــک توکیو 
است و باید برنامه ریزی 
مناسبی برای حضور در 

این رویداد داشته باشیم.

به بهانه خداحافظی مهدی رحمتی از فوتبال

چرا لباس سبز حجازی بر تن او ننشست؟
تیم ملی کشتی فرنگی بدون انتخابی 

بنا: لیگ هم معیار ما نبود
ضد  حمله

 خطر سقوط به دسته یک
 بیخ گوش ماشین سازی 

ورزش: لوســیانو پریرا مهاجم تیم فوتبال فوالد خوزســتان گفت: 
اگر باشــگاه ماشین سازی طلب مرا ندهد به لیگ دسته اول سقوط 
خواهد کرد. شــیمبا که 163 هزار دالر از این باشــگاه طلب دارد 
گفت: در حال حاضر پنجره نقل وانتقاالتی باشــگاه ماشین ســازی 
بســته اســت. من چند روز پیش با وکیلم صحبــت می کردم و او 
تأکید کرد که اگر مســئوالن ماشین سازی طلبم را ندهند این تیم 

به لیگ دسته اول سقوط خواهد کرد.

احضار بلبلی به کمیته انضباطی باشگاه استقالل
ورزش: محمــد بلبلــی بازیکن جــوان تیم فوتبال اســتقالل در 
تمرینات روزهای اخیر این تیم بدون دلیل موجه غایب بوده است. 
به همین دلیل این بازیکن به کمیته انضباطی باشــگاه اســتقالل 

فراخوانده شد.

تست کرونای دو پرسپولیسی  مثبت شد
ورزش: بعد از آخرین تست کرونای تیم فوتبال پرسپولیس مشخص 
شد تست دو نفر از اعضای این تیم مثبت است. روز سه شنبه در تمرین 
پرسپولیس از همه بازیکنان و مربیان و اعضای تیم تست کرونا گرفته 
شد و حاال مشخص شده که تست دو نفر مثبت است. بر همین اساس 
تست مظاهر رحیم پور، مربی بدنساز تیم و بهروز یوسفی، ماساژور تیم 

مثبت است و این دو به قرنطینه رفتند.

 خلعتبری: شهرخودرو کمک زیادی
 برای سپاهانی شدنم کرد

ورزش: مهاجم تیم فوتبال ســپاهان گفت: پیشنهاد سپاهان را چشم 
بســته قبول کــردم و هرکس دیگری هم بود همیــن کار را می کرد. 
محمدرضا خلعتبری در گفت وگو با فارس تصریح کرد: این پیشنهاد را 
قبول کردم و به هیچ چیز دیگری هم فکر نکردم. چون یک فصل دیگر 
با شهرخودرو قرارداد داشتم با فرهاد حمیداوی مالک این باشگاه صحبت 
کردم. با این که شهرخودرو به بازیکن احتیاج داشت اما حمیداوی به من 

کمک کرد که جدا شوم و به سپاهان بیایم. 

آزمون در میان پنج بازیکن ارزشمند آسیا 
ورزش: ســردار آزمــون، مهاجم ملی پــوش ایرانــی تیم زنیت 
ســن پترزبورگ کــه فصل درخشــانی را همراه این تیم ســپری 
 کــرد یکــی از ارزشــمندترین نماینده های قاره آســیا در فوتبال 

جهان است. 
ســایت» min 9۰« نگاهی به پنج بازیکن ارزشــمند قاره آسیا در 
فوتبال جهان کرده اســت که به این بازیکنان به این شرح هستند: 
1. ســون هئونگ مین )تاتنهام( - 6۴ میلیون یورو 2-  تاکفوســا 
کوبو)ویارئال( - 3۰ میلیون یورو 3. کانگ این لی )والنســیا( - 2۰ 
میلیــون یورو ۴. تاکهیرو تومیاســو )بولونیا( - 18 میلیون یورو 5. 

سردار آزمون )زنیت سن پترزبورگ( - 18 میلیون یورو

مبعلی مربی نساجی مازندران شد
ورزش: ایمان مبعلی، بازیکن اســبق تیم استقالل تهران به عنوان 
مربی جدید تیم نســاجی مازندران انتخاب شــده است. مبعلی که 
سابقه عضویت در کادرفنی تیم فوالد خوزستان را در کارنامه دارد 
به کیش سفر کرده تا در اردوی آماده سازی قرمزپوشان قائمشهری 

شرکت کند. 
مبعلی درحالی به عنوان مربی جدید نســاجی انتخاب شــده که 
در هفته گذشــته پــس از جدایی محمود فکــری، وحید فاضلی 

سرمربیگری این تیم را پذیرفته است.

جریمه 10 درصدی خاطیان فرودگاه دوحه
ورزش: نشست انضباطی سه بازیکن تیم استقالل، حسین حسینی، 
فرشید اسماعیلی و محمد دانشگر طی روزهای گذشته در محل باشگاه 
اســتقالل برگزار شد و این نفرات توضیحاتی را درباره اتفاقات رخ داده 
در فرودگاه دوحه که احمد ســعادتمند به بخشی از آن ها اشاره کرده 

بود ارائه کردند.
باشگاه استقالل اعالم کرد قرار است نتیجه این جلسه به زودی رسانه ای 
شود اما ظاهراً این سه بازیکن در تمرینات تیمشان حضور دارند) به جز 
اسماعیلی که مشکوک به کرونا است( با جریمه 5 تا 1۰ درصدی کسر 

قرارداد مواجه خواهند شد.

منهای فوتبال

رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری برکنار شد!
ورزش: در حالی که برکناری تاماش آیان رئیس پیشــین فدراسیون 
جهانی وزنه برداری و افشای فسادمالی و اداری مدت هاست بحران های 
اساسی را در این رشته المپیکی ایجاد کرده، شوک دیگری بر سیستم 

مدیریتی فدراسیون جهانی وزنه برداری وارد آمد.
بر این اســاس هیئت اجرایی فدراســیون جهانی وزنه برداری »اورساال 
پاپاندره آ« را از ریاســت موقت فدراسیون جهانی برکنار و »اینتارانات« 

تایلندی نایب رئیس اول فدراسیون جهانی را جایگزین او کرد.
این در حالی است که چندی پیش توماس باخ رئیس کمیته بین المللی 
المپیک با لحنی بســیار جدی و تهدیدآمیز از امور اجرایی فدراسیون 
جهانی وزنه برداری انتقاد و اعالم کرد اگر این روند رو به بهبود نرود، وزنه 

برداری در المپیک 2۰2۴ پاریس حضور نخواهد داشت!

ایران میزبان والیبال نوجوانان جهان شد
ورزش: از مدت ها قبل فدراسیون والیبال به دنبال گرفتن چند میزبانی 
در رده های مختلف در سطح قاره آسیا و حتی جهان است. پیش از این 
فدراسیون از قطعی شدن میزبانی ایران در مسابقات نوجوانان و جوانان 
آســیا خبر داده بود و حاال فدراســیون جهانی با میزبانی ایران در یک 

رویداد جهانی هم موافقت کرده است.
پس از ارائه پیشنهادهای میزبانی از سوی کشورهای مختلف، فدراسیون 
جهانی میزبانان مسابقات رده های سنی مختلف جهان در سال 2۰21 

را معرفی کرد. 

آغاز اردوهای تیم ملی کبدی از اوایل آبان
ورزش: رئیس فدراسیون کبدی گفت: می خواهیم اردوهای تیم ملی 
کبدی ساحلی بانوان را از اوایل آبان با حفظ پروتکل های بهداشتی آغاز 
کنیم.عباس اورســجی در مورد آغاز اردوهای تیم ملی کبدی ساحلی 
اظهار کرد: خیلی دوست داریم که اردوهای تیم ملی از آبان شروع شود 
و برنامه ها را نیز برای همان زمان می بندیم اما با توجه به افزایش شیوع 
کرونا کمی می ترسیم که مبادا مشکلی رخ دهد. به دنبال این هستیم 
که با رعایت دقیق تر پروتکل ها بتوانیم طبق برنامه مربیان، اردوهای تیم 

ملی را از آبان شروع کنیم.
اورســجی افزود: بــه امید خدا از 3 آبان قرار اســت اردوهای تیم ملی 
بانوان به میزبانی تهران آغاز شود. البته ممکن است اردوها با چند روز 
جابه جایی شــروع شــود، اما در نهایت هفته اول آبان استارت خواهد 
خورد. اگر اســتان دیگری میزبانی اردوها را بپذیرد می توانیم همزمان 
اردوهای آقایان را نیز شروع کنیم اما در غیر این صورت باید پس از اتمام 

اردوهای بانوان، اردوی آقایان را شروع کنیم.

نبرد انتقامی  فیروزجا و کارلسن بر سر قهرمانی 
ورزش: رقابت های شطرنج نروژ که  با حضور 6 استاد بزرگ و به صورت 
حضوری برگزار می شود، امشب شاهد نبرد حساس علیرضا فیروزجا و 
مگنوس کارلســن قهرمان 1۰ ساله گذشته جهان و نفر اول رده بندی 
این رشته در ریتینگ جهانی اســت. فیروزجا که در این تورنمنت در 
دیدارهای کالســیک شکستی را نپذیرفته، در دیدارهای آرماگدون دو 
پیروزی برابر آرونیان و یک پیروزی و شکست برابرکاروآنا و یک شکست 

برابر کارلسن را تجربه کرده است.

هدایی هم بازی نوشاد عالمیان شد
ورزش:امیرحسین هدایی ملی پوش تهرانی تیم ملی تنیس روی میز 
کشــورمان با امضای قراردادی به عضویت تیم فراسنج در فصل آینده 
رقابت های لیگ برتر درآمد. هدایی 22 ساله در آخرین رنکینگ منتشر 
شده از سوی فدراسیون جهانی تنیس روی میز در رده 3 ایران و 168 

دنیا قرار دارد.
او دومین ملی پوشی است که به تیم فراسنج ملحق می شود. پیش از این 

نوشاد عالمیان به فراسنج پیوسته بود.

پرسپولیس مطالبات شناگران را پرداخت می کند؟
ایسنا: در حالی که لیگ واترپلو و شنا مدت زیادی است تمام شده اما 
هنوز پرسپولیس مطالبات دو تیم شنا و واترپلو را پرداخت نکرده است. 
کل مبلغ قراردادهای دو تیم شــنا و واترپلو حدود 5۰۰ میلیون تومان 
است که این رقم در مقابل قرارداد یک فوتبالیست پرسپولیسی ناچیز 
اســت. با این وجود مشخص نیست که چرا پرسپولیس برای پرداخت 
مطالباتش تعلل می کند. دبیر فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو در این 
خصوص گفت: متأســفانه هنوز پرسپولیس بدهی خود را به شناگران 
پرداخت نکرده اســت، قول هایی داده شــده که با خوب شدن اوضاع 

اقتصادی بدهی ها را سریع تر پرداخت کنند.

حســین  ســید  حمیدرضاعرب: 
حســینی برای اینکه یــک فصل را 
خارج از اســتقالل باشــد، پیشنهاد 
جدایــی داده و حتی دراین راســتا 
فوالد  و  تراکتورســازی  باشــگاه  دو 
خوزســتان نیز عمیقــاً خواهان عقد 
قرارداد با او هســتند. البته حسینی 
بیشــتر تمایل دارد بــه تبریز برود 
و شــاگرد منصوریــان شــود، امــا 
مربیان اســتقالل مانع از خروج او از 
درآخرین  شــده اند.  استقالل  لیست 
صحبت هایــی که میان حســینی و 
فکری انجام شــد، سرمربی استقالل 
صراحتاً به دروازه بان خود گفت باید 
و دیگر صحبتی  بمانی  دراســتقالل 
از جدایی به میان نیاوری. حســینی 

هم که فهمید ســرمربی اســتقالل 
هیــچ عالقه ای به جدایــی او ندارد، 
درنهایــت از فاز جدایی خارج شــد. 
حال اینکه حســینی ته دلش راضی 
به ماندن باشــد یــا نــه، در آینده 
مشــخص خواهد شــد؛ به این دلیل  
فعاًل سیاست  استقالل  دروازه بان  که 
ســکوت درپیش گرفته و سعی دارد 
با همین رویه ادامه دهد و چیزی به 
زبان نیاورد. حسینی درتالش است تا 
اگر هم از استقالل جدا شد درفضایی 
دوستانه باشــد اما سرمربی استقالل 
هیــچ اعتقادی به جدایی حســینی 

ندارد.

دوئل حسینی- مظاهری#
 با این تفاســیر بایــد منتظر رقابت 

حســینی و مظاهری درلیگ بیستم 
برای  مانعی  مظاهــری  بود. چنانچه 

محمدرضاخزاعی: سالن سردارشهید قاسم سلیمانی، این 
روزها محل برخورد قدرت بهترین های هندبال کشور است. 
سی و سومین دوره مسابقات هندبال باشگاه های برترکشور، 
که به خاطر شرایط کرونایی، قرار است درچند مرحله و به 
صورت مجتمع برگزار شود، مرحله نخست را دراین سالن 
پشــت سر می گذارد. 12 تیم حاضر در لیگ سی و سوم،  
رقابت ها را در دو گروه 6 تیمی آغاز کرده اند که البته تیم 
ستارگان دشتستان به دلیل ابتالی اکثر بازیکنان به ویروس 
کرونا به تهران نیامدند تا رقابت های گروه الف با شرکت پنج 
تیم برگزار شود.  بعد ازظهر روز گذشته، حساس ترین بازی 
گروه اول این دوره را دو تیم نیروی زمینی شهیدشــاملی 
کازرون و ذوب آهن اصفهان، دارندگان عناوین دوم و سوم 
فصل قبل، برگزار کردند که تابلو نتایج در پایان برتری )28-

32( به نفع نیروی زمینی شهید شاملی کازرون را نشان می 
داد. درادامه این مسابقات و درگروه 2 ، امروزسه بازی برگزار 
می شود. دراین گروه، تاکنون تیم های زغال سنگ طبس و 
مس کرمان با دو پیروزی و ۴ امتیاز باالتر از دیگر تیم های 

گروه قراردارند.

برنامه بازی های امروز: 
ساعت 12:3۰ سپاهان - پروازهوانیروز

ساعت 15:3۰  فرابام خائیز دهدشت - مس کرمان
ساعت 18:3۰  کیمیا کاشت کردستان - زغال سنگ طبس

نتایج بازی های انجام شده:
نیروی زمینی شهید شــاملی کازرون -29 - پرسپولیس 

بهبهان 18
ذوب آهن اصفهان 3۴ - پاس ناجا قم 22

صنعت مس کرمان 31 - پرواز هوانیروز 2۴
فرازبام خائیزدهدشت 29 - کیمیاکاشت کردستان 2۰

فوالدمبارکه سپاهان 2۰ - زغال سنگ طبس 21
پاس ناجا قم 3۰ - پرسپولیس بهبهان 29

ذوب آهن اصفهان 3۰ - نفتوگازگچساران 19
پرواز هوانیروز 22 - کیمیاکاشت کردستان 22

صنعت مس کرمان 21 - فوالدمبارکه سپاهان 19
زغال سنگ طبس 36 - فرازبام خائیزدهدشت 22

نیــروی زمینی شــهید شــاملی کازرون 32 - ذوب آهن 
اصفهان28

پیروزی بزرگ کازرون
اوج هیجان در هندبال باشگاه های کشور

با پرســپولیس تا پایان فصل آینده لیگ برتر ایران است 
که در صورت عدم پرداخت بدهی فصل گذشــته او، پول 
قرارداد سال آینده وی نیز باید به طور کامل پرداخت شود.

 تجمع هواداران مقابل مجلس #
حواشــی چند روزه اخیر باشگاه پرسپولیس که به نوعی 
ســبب نگرانی هواداران این تیم شــده بود، باعث شــد 
هواداران صبح دیروز در مقابل مجلس شــورای اسالمی 
تجمع کنند. هواداران پرسپولیس در این تجمع شعارهایی 
علیه مهدی رســول پناه سرپرســت باشگاه پرسپولیس 
و مســعود ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانان سر دادند. 
هواداران در شعارهای خود خواستار استعفای رسول پناه 
و هیئت مدیره پرسپولیس شدند و همچنین شعار »وزیر 

استقاللی« سر دادند.

پشت پرده اعالم جدایی ها
فشار برای دریافت پوئن

سینا حســینی : حکایت اعتراض بازیکنان و کادر فنی 
پرسپولیس به وضعیت مالی موجود در باشگاه بیشتر از آنکه 
شبیه به یک اعتصاب باشد، نوعی خط و نشان برای افزایش 

رقم قرارداد و دریافت پوئن های بیشتر است.
بازیکنان پرسپولیس در شرایطی به نحوه پرداخت های باشگاه 
اعتــراض دارند که تا به امروز بیش از 9۰ درصد دســتمزد 
فصل گذشته خود را دریافت کردند اما دلیل اعتراض آن ها 
در مقطع کنونی سهمشان از پاداش لیگ قهرمانان آسیاست 
به همین خاطر سناریو اعتراضی فعلی را به اجرا در آوردند تا 
شــاید با اعمال فشار بیش از اندازه هواداران را با خود همراه 

کنند تا بخشی قابل توجه را به عنوان پاداش دریافت کنند.
البته در این میان کادر فنی هم با اعتراض هدفمند بازیکنان 
همسو شدند تا فشار مضاعفی به سیستم مدیریت باشگاه وارد 
شود تا مدیران باشگاه به درخواست های یحیی نیز توجه کند.

گل محمدی کــه پیش از ایــن تهدید به اســتعفا کرده 
بود،خواهان انتصاب هایی در باشگاه است اما رسول پناه مقابل 
این توقعات تاکنون ایستادگی کرده تا سرمربی تیم با وی به 

شدت سرشاخ شود.
در این میان منتقدان رســانه ای باشگاه در فضای مجازی 
پرده از شیطنت های هدفمند برخی دالل ها در این جریان 
برداشتند و مدعی شدند یک دالل در جریان اختالفات اخیر 
نقش ویژه ای ایفا کرده به همین دلیل مدیران باشــگاه با 
اطالع از این وضعیت هیچ از درخواست ها را منطقی ندانستند 

تا دست آقای دالل از مقاصدش کوتاه شود.
نکته قابل تأمل رفتار برخی بازیکنان پرسپولیس است که 
با وجود اطالع از اتفاقات پشت پرده به سمت سیاست های 
منفعت طلبانه دالل مذکور غش کردند تا با استفاده از جایگاه 
خود نزد هواداران فشــار را روی مدیر باشگاه بیشتر کند اما 
رسول پناه و هیئت مدیره تاکنون در برابر این زیاده خواهی ها 
کوتاه نیامدند و اعتقاد دارند این جریان با پرداخت پول برانکو 

و بازگشایی پنجره نقل و انتقاالت تیم برطرف خواهد شد.
اما جالب آنجاست که تهدیدهای بازیکنان و کادر فنی تیم 
را زیاد نباید جدی گرفت چون آن ها به هیچ وجه حاضر به 
جدایی از باشــگاه نیســتند و گرنه تا به امروز بارها این کار 
را انجــام داده بودند،این اتفاق در خصوص گل محمدی نیز 

وجود دارد!

zoom

حضــور درقفــس توری اســتقالل 
نداشته باشــد، باید با حسینی برای 

حضور درترکیــب اصلی بجنگد؛ چرا 
که محمود فکری از حفظ حســینی 
اهدافــی دارد وانگار بــه دنبال این 
سیاست نیست که برای کسی حاشیه 
امنیت درست کند. سرمربی استقالل 
در تازه تریــن اظهارات خود آشــکارا 
گفتــه بود بــه هیچ بازیکنــی برای 
حضور در ترکیب اســتقالل تضمین 
نمی دهد و قصــد دارد بهترین ها در 
ترکیب تیمش به میدان بفرسد. این 
حرف بدان معناســت که اســتقالل 
فکری با آنچه در زمان مجیدی رقم 

خورد متفاوت است.

تفاوت فرهاد و محمود#
 فرهــاد گاهی در قبال برخی بازیکنان 
مماشــات به خرج مــی داد وحتی در 

شرایط نا آماده از آن ها استفاده می کرد، 
اما فکری بنای کار خود را روی استفاده 
از بهترین ها گذاشته و مظاهری که از 
مدیران سابق استقالل قول گرفته بود 
در لیگ بیستم دروازه بان اول استقالل 
باشد، حاال باید با حسینی رقابت کند 
تا صاحب پیراهن شماره یک استقالل 
در لیگ بیستم شود. هیچ بعید نیست 
صحبت های اخیر محمود فکری باعث 
دلخوری مظاهری هم شود و او را برای 
جدایی از استقالل ترغیب کند. هرچند 
که ایــن دروازه بان تــا کنون صحبتی 
دربــاره جدایی به زبان نیاورده و دراین 
خصوص حرفی نزده، اما شاید مظاهری 
دراین شرایط بی میل نباشد که باشگاه 
سابقش تراکتورسازی مانع جدایی اش 

شود.

تردید مظاهری برای خروج از تبریز

فکری به حسینی: اجازه جدایی نداری!
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تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه پیوند مهربانی درتاریخ 1399,07,10 به شماره ثبت 6987 به شناسه ملی 14009481005 

نامه  استناد  :به  فعالیت  موضوع  تجاری  غیر  موسسه  مهربانی  پیوند  خیریه   : نام  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت 
مشارکتهای  فعالیت های حوزه های  از  بخشی  که  است  بهزیستی  به جامعه هدف سازمان  مشهد خدمت رسانی  بهزیستی شهرستان  1399,3,31 مدیریت  920,99,25527 مورخ  شماره 
مردمی اجتماعی و اشتغال را شامل می شود . اهداف مؤسسه عبارتند از : - برنامه ریزی و اجرای طرحهایی در خصوص توانمند سازی و اشتغال نیازمندان با اولویت خانواده های
 تحت پوشش جامعه هدف بهزیستی - بستر سازی برای خوداشتغالی خانواده های بدون سرپرست که توانایی انجام کار در حرفه های مختلف را دارند با در اختیار قرار دادن ابزار 
کار و مواد اولیه مورد نیاز - فراهم آوردن زمینه مهارت آموزی مددجویان با پرداخت تمام یا بخشی از هزینه حرفه آموزی آنان و در نتیجه باالرفتن مهارت آنان برای تولید کاال 
با کمک خیرین و نهادهای دولتی و غیردولتی و همیاری تولیدکنندگان کسبه و دیگر توانمندان عالقمند  بازارچه خیریه  بازار - برپایی  بهتر به منظور تسهیل فروش کاال در  با کیفیت 
استان   : اصلی  مرکز  نامحدود  مدت  به  ثبت  تاریخ  از   : فعالیت  مدت  باشد.  نمی  فعالیت  پروانه  صدور  و  اخذ  منزله  به  مذکور،  فعالیت  موضوع  ثبت  محلی.  های  بازارچه  بخصوص 
واحد   ،  13 طبقه   ، خاور  زیست  ساختمان   ،  0 پالک   ،  8,1 کوهسنگی  خیابان   ، کوهسنگی  خیابان   ، کوهسنگی  محله  مشهد،  شهر   ، مرکزی  بخش   ، مشهد  شهرستان   ، رضوی  خراسان 
1308 کدپستی 9174656611 سرمایه شخصیت حقوقی 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای احمد نصرالهی اولقی به شماره ملی 0453502814 دارنده 
150000 ریال سهم الشرکه خانم عطیه صفدری به شماره ملی 0779504887 دارنده 150000 ریال سهم الشرکه آقای بیژن تاج الدین به شماره ملی 0779601661 دارنده 150000 
 150000 دارنده   0933968051 ملی  شماره  به  پیوندزاده  محمدعلی  آقای  الشرکه  سهم  ریال   150000 دارنده   0889183521 ملی  شماره  به  خزائی  سعید  آقای  الشرکه  سهم  ریال 
ریال سهم الشرکه آقای جالل فارسیان به شماره ملی 0934394091 دارنده 150000 ریال سهم الشرکه آقای محمد پیوندزاده به شماره ملی 0940363925 دارنده 100000 ریال 
سهم الشرکه مدیران خانم عطیه صفدری به شماره ملی 0779504887 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای بیژن 
 3 به مدت  به سمت خزانه دار  به شماره ملی 0889183521 و  3 سال آقای سعید خزائی  به مدت  امناء - عضو اصلی  به سمت عضوهیئت  به شماره ملی 0779601661 و  الدین  تاج 
3 سال خانم  به مدت  امناء - عضو اصلی  به سمت عضوهیئت  0930574664 و  به شماره ملی  3 سال آقای علیرضا مجری سازان طوسی  به مدت  به سمت عضو هیئت مدیره  سال و 
به شماره ملی 0933968051  پیوندزاده  3 سال آقای محمدعلی  به مدت  البدل  به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی  0932885292 و  به شماره ملی  مرضیه قصاب محمدآبادی 
3 سال آقای  به مدت  البدل  به شماره ملی 0934394091 و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی  3 سال آقای جالل فارسیان  به مدت  امناء - عضو اصلی  و به سمت عضوهیئت 
محمد پیوندزاده به شماره ملی 0940363925 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای 
با امضاء  بهادار و تعهدآور مؤسسه  3 سال دارندگان حق امضا : تمامی اسناد و اوراق  امناء - عضو اصلی به مدت  اکبر صابری فر به شماره ملی 0943621194 و به سمت عضوهیئت 
مدیرعامل ) آقای محمد پیوندزاده ( و خزانه دار یا نائب رئیس هیئت مدیره ) آقای سعید خزایی یا خانم عطیه صفدری ( همراه با مهر مؤسسه ، معتبر خواهد بود . بازرسان آقای 
علیرضا جاللی به شماره ملی 0452155649 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای احمد نصرالهی اولقی به شماره ملی 0453502814 به سمت بازرس علی البدل به 

مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید.
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1021820(

م���درک تحصیلی اینجانب مس���عود هاش���م زاده 
فرزند حسن ش ش 15268 کدملی 0933966921 
صادره از مش���هد در مقطع تحصیلی کارشناسی 
پیوس���ته رش���ته علوم سیاس���ی ص���ادره از واحد 
دانشگاهی مشهد با شماره 77111424188 مورخ 
1383/6/8 مفقود گردیده و فاقد اعتبار است از 
یابنده تقاضا می ش���ود اصل م���درک را به آدرس 
مش���هد- قاس���م آباد- چه���ارراه اس���تاد یوس���فی- 
پردیس دانش���گاه- اداره دانش آموختگان ارسال 

نمایند.
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رش���ته  فرهمندپ���ور  عرف���ان  دانش���جویی  کارت 
مدیریت MBAکس���ب و کار، مقطع کارشناس���ی 
ارش���د، دانش���گاه صنعت���ی ش���اهرود به ش���ماره 
دانش���جویی 9836284  مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.
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س���ند مالکی���ت )ب���رگ فروش( خ���ودرو تیبا بش���ماره 
رن���گ س���فیدروغنی  ب���ه  556 م 88  انتظام���ی 21- 
موت���ور  ش���ماره   M15/8575617 ب���ه   1397 م���دل 
NAS811100J5785656 و شماره شاسی  متعلق به 
خانم منا کاشی جعفری مفقود وازدرجه اعتبارساقط 

می گردد. ,ع
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مدرک گواهینامه موقت فارغ التحصیلی 
اینجان����ب ن����ادره صباغی ن����ژاد مهرجردی 
فرزن����د محمدرضا به ش����ماره شناس����نامه 
کارشناس����ی  مقط����ع  در   4420190736
رش����ته  ارتب����اط تصویری  ص����ادره از واحد 
دانش����گاهی یزد مفقود گردیده اس����ت و 
فاق����د اعتبار می باش����د از یابن����ده تقاضا 
می ش����ود  مدرک را به دانش����گاه آزاد یزد 

ارسال نماید .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فاروج )1007569(

آگهی تغییرات شرکت صنعتی اترک الکترویک خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 239 و شناسه ملی 14003230010 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,04,29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق 
قانون  اساسنامه و الیحه اصالحی  تشریفات مقرر  با رعایت  و  به هیئت مدیره  افزایش سرمایه  العاده مورخ 1399,4,27 در خصوص 
تجارت، سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی به مبلغ دومیلیارد ریال منقسم به یکصد سهم 
بیست میلیون ریالی از محل آورده نقدی و از طریق ارزش اسمی سهام ) به استناد گواهی نامه بانکی بانک سپه شعبه فاروج به شماره 
نامه 55 مورخ 28,04,1399 به شماره حساب 890800186310( افزایش و عملی گردید و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح 

مذکور اصالح می گردد. 

س
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78
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تاسیس شرکت سهامی خاص رسام سه بعدی درنیکا درتاریخ 1399,06,30 به شماره ثبت 73748 به شناسه ملی 14009448208 

تولید   ، :طراحی  فعالیت  موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت 
 ، اولیه  مواد  تامین  و  محصول  توسعه  و  طراحی   ، محصول  طراحی  زمینه  در  مشاوره  خدمات   ، بعدی  سه  پالستیکی  محصوالت  عرضه  و 
طراحی ، ساخت ، تولید ، خرید ، فروش ، واردات و صادرات انواع ماشین آالت صنعتی و نیمه صنعتی اعم از انواع پرینترهای سه بعدی 
، دستگاههای حکاکی لیزری ، همچنین خرید و فروش فطعات یدکی مربوطه و قطعات الکترونیکی ، نمونه سازی محصول از طریق پرینتر 
سه بعدی ، ساخت محصوالت از جنس پالستیک از طریق پرینتر سه بعدی خرید و فروش و پخش مواد اولیه از جنس پالستیک ، صادرات و 
واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، شرکت در مناقصات و مزایدات، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام 
وتسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانک های دولتی وخصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی جهت شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی از 
شرکت ها و موسسات داخلی وخارجی، مشارکت و شرکت درنمایشگاه های بین المللی تخصصی و غیرتخصصی داخل و خارج کشور. تمامًا 
طبق قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله امیریه ، کوچه شهیدآراسته 1,1 ، 
کوچه شهیدآراسته 1 ، پالک 0 ، مجتمع ماهان ، )بلوک 1( ، طبقه پنجم ، واحد 118 کدپستی 9187458395 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 300,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 3000000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 300000000 ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 99,4083,574 مورخ 1399,06,19 نزد بانک آینده شعبه قاسم آباد با کد 4083 پرداخت گردیده است اعضا 
هیئت مدیره آقای ولی اهلل حسین زاده ثانی به شماره ملی 0670464503 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقای سید هادی حسینی مقدم به شماره ملی 0923120572 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فاطمه یوسفی 
شعر بابکی به شماره ملی 0933071647 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و کلیه نامه های عادی و اداری قراردادها عقود 
اسالمی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم راهله 
عباس زاده بز آباد به شماره ملی 0828734976 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمود علی محمدی سلمانی به 
شماره ملی 0932914268 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

99
07

87
3

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1021823(

آگهی تغییرات شرکت نگار بخش خراسان مهر 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  رضوی 

41629 و شناسه ملی 10380574455 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 
1398,08,14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خدمات 
ماندگاربه  محاسب  تراز  حسابرسی  و  مدیریت 
شناسه ملی 14004773042)حسابداران رسمی ( 
رابه سمت بازرس اصلی وآقای محمد حشمت پور

بازرس  سمت  به   0944606921 ملی    کد  به   
انتخاب  مالی  یکسال  مدت  برای  البدل  علی 
شدند صورتهای مالی منتهی به 29, 12, 1397را 
درج                جهت  قدس  روزنامه  رسید  تصویب  به 

آگهی های شرکت انتخاب شد.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1021821(
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پنجشنبه 24 مهر 1399

 27 صفر 1442 15 اکتبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9369  

سیما و سینماسیما و سینما

خبر

 توضیحات مدیر کل صداوسیمای مرکز کرمان 
درباره ساخت سریال »راز ناتمام«

فرهاد جم در نقش شهید باهنر
مدیرکل  ســینما:  و  ســیما 
صداوسیمای مرکز کرمان می گوید: 
ساخت سریالی با موضوع شخصیت 
و زندگی »شهید باهنر« از مدت ها 
پیش دغدغه شان بوده است. وی 
همچنیــن از فرهاد جم به عنوان 
بازیگر نقش شهید باهنر نام می برد.

در روزهای اخیر خبر ســاخت سریال »راز ناتمام« با موضوع زندگی شهید 
باهنر در مرکز صداوسیمای کرمان اعالم و در جریان آن از گریم شهید بهشتی 
رونمایی شــد. احمدعلی رمضانی، مدیرکل صداوسیمای مرکز کرمان، در 
گفت وگویی با ایسنا درباره سریالی که قرار است زندگی شهید باهنر را روایت 
کند، توضیح داد: این سریال با نام »راز ناتمام« به نویسندگی سیدجالل الدین 
دّری در ۲۶ قسمت ۴۰ دقیقه ای ساخته می شود و به گفته دوستان، تولید 
آن گام بلندی در حوزه نویسندگی صداو سیما به شمار می آید. ساخت سریال 
شهید باهنر با سریال ها و تله فیلم های ساخته شده قبلی بسیار متفاوت است؛ 
چرا که پرداختن به زندگی بزرگوارانی همچون شهید باهنر کار عظیمی است 
و از حساســیت باالیی برخوردار است. وی با بیان اینکه یکی از قابلیت های 
استان کرمان، نیروی انسانی شایسته و چهره ها و مفاخر سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی و هنری اســت، ادامه داد:  از جمله این نیروهای شاخص می توان 
به شــهید باهنر و شهید سلیمانی اشاره کرد. ساخت سریال زندگی شهید 
باهنر که از اندیشمندان کشــور و از تئوری پردازان انقالب اسالمی است، از 
مدت ها پیش دغدغه ما بود. رمضانی افزود: برای انتخاب عوامل دست اندرکار 
و بازیگران سریال سعی بر این  بوده تا جایی که ممکن است از نیروهای بومی 
استفاده شود، البته برای چنین کار فاخری استفاده از بازیگران سطح یک ملی 
نیاز مبرم اســت. همچنین ۵۰ درصد منابع مالی تولید سریال »راز ناتمام« 
توسط استان کرمان تأمین شده است. وی درباره وضعیت تولید فیلم و سریال 
در مرکز کرمان در سال های اخیر هم توضیحاتی داد و گفت: صداوسیمای 
مرکز کرمان در چهار سال گذشته ساخت سریال ها و تله فیلم های متعددی 
از جمله »موریانه ها«، »سرسرا«، »خانه مادری« و همچنین ساخت موسیقی 
»سردار دل ها« را در کارنامه خود دارد که عالوه بر پخش از شبکه استانی، از 
شبکه های سراسری نیز پخش شده اند. همچنین در سال ۹۶ با تولید حدود 
۵۰۰دقیقه پویانمایی به عنوان قطب تولید پویانمایی و تله فیلم در جنوب شرق 
مطرح شده و در حوزه مستند نیز کارهای فاخری تولید کرده که از شبکه های 

سراسری پخش شده است.

 سیما و سینما/ زهره کهندل »پیش از رفتن 
به کالس اول دبســتان بودم کــه برنامه »آن روی 
سکه« با اجرای استاد اکبر عالمی از تلویزیون پخش 
می شد. برنامه رویکردی آموزشی درباره سینما داشت 
و طبیعی بود که کســی در ســن و سال من از آن 
سردرنمی آورد، اما همه بچه های آن روزگار می دانند 
که هر برنامه ای با نمایش بخش هایی هرچند کوتاه 
از فیلم های روز دنیا می توانست چه جذابیتی داشته 
باشد. »آن روی سکه« چنین برنامه ای بود و در یکی 
از قســمت هایش استاد سنگ تمام گذاشت؛ جنگ 
ســتارگان و جیســون و آرگونات ها، با هم در یک 
برنامه. تکه هایی از هر دو فیلم را پخش کرد و درباره 
تکنیک های ساخت جلوه های ویژه شان گفت و من 
و برادرم را شیفته سینما کرد و این طور شد که من 
نخستین نماهای جنگ ستارگان را با ایشان به یاد 
می آورم. سال ها بعد در دانشگاه شاگردشان شدم و از 
خاطره برنامه آن روی سکه گفتم و گفتم چه تأثیر 
مهمی برمن گذاشته است. تعجب کرد که برنامه را 
به خاطر داشــتم و تأکید کرد چقدر امیدوار بوده با 
آن برنامه جلوه های ویژه در سینمای ایران را تکانی 
بدهد. آخرین دیدارم با ایشان در جلسه معرفی کتاب 
-جعبه ابزاری برای فیلمســاز- با ترجمه دکتر لیدا 
کاووسی بود. هنوز هم امیدوار بودند به اینکه آموزش 
سینما می تواند نسل بسازد و من مطمئن بودم که 
درست فکر می کنند به شــرط آنکه معلمی چون 
اکبرعالمی باشــد، دانشمند، قاطع، خوش صحبت، 
خوش قیافه و صریح. کسی که سال ها در دایره سینما 
چرخید و با سختکوشــی آن را بزرگ تر کرد. استاد 
ســفرتان به خیر و ممنونم، امیدوارم روزی سمت 
روشــن نیرو باز شاگردتان شــوم«. این یادداشت 
نوشته شهرام مکری، کارگردان جوان کشورمان برای 
درگذشــت »اکبر عالمی« بود. کسی که بسیاری از 
کارگردان های جوان امروز کشــورمان، جرقه های 
یادگیری و عشــق ورزیشان به ســینما را مرهون 
حرف های او بودند، ولی کرونا بار دیگر بی رحمی کرد 
و اکبر عالمی را از سینمای ایران گرفت، همان طور 

که خسرو سینایی را.
زنده یاد عالمی را بسیاری با برنامه »هنر هفتم« 
در قــاب تلویزیون دهــه 7۰ به یــاد دارند. او 
مجری و کارشــناس تلویزیون، اســتاد دانشگاه 
تربیت مــدرس، عکاس و مستندســاز بود که از 
انتقــال آموخته هایش به عالقه مندان تصویر چه 
در برنامه های تلویزیونی اش و چه در کالس های 
درسش دریغ نمی کرد. اکبر عالمی در 7۵ سالگی 
زمانی که برای ساخت یک مستند به بیمارستان 
بیمــاران کرونایی رفته بود، با وجود رعایت تمام 
پروتکل های بهداشتی به بیماری کرونا مبتال شد 
و درگذشــت. پیکر او دیروز در قطعه هنرمندان 

بهشت زهرای تهران آرام گرفت. 

جز راستی و درستی از او ندیدم#
جبار آذین، منتقد سینما 
و تلویزیون و از دوســتان 
زنده یاد عالمی، درباره این 
به خبرنگار ما  شخصیت 
متأسفانه کرونا  می گوید: 
یک بــار دیگــر از میان 
اهالی فرهنگ، هنر و رســانه، بزرگی دیگر را ربود و 
در کنار بزرگ دیگر ســینما؛ خسرو سینایی نشاند. 
زنده یاد عالمی از دوستان صمیمی و قدیمی ام بود 
که جز راستی و درســتی از او ندیدم. کمتر کسی 
همچون او در سالمت و صداقت در سینمای ایران 
یافت می شود. وی با بیان اینکه اکبر عالمی، منتقد، 
مستندســاز، مجری و مدرس بااخالق و بامعرفت 
ســینما، از جهان مــا هجرت کرد و بــا ملکوتیان 
همنشین شد، خاطرنشان می کند: اکبر از دوستان، 
همکاران و همراهان صــادق و باصفای صمیمی و 
قدیمــی ام بود که از دوران فعالیت های رســانه ای، 
سینمایی و دانشگاهی خود کارنامه ای مثبت به جا 

گذاشت، کوچ او بسیار دل آزار و اندوهناک است.
آذیــن تأکید می کند: او جزو معــدود هنرمندان و 
منتقدان سینمای کشور بود که با تکیه بر دانش و 
تجربه سینمایی به خدمت در سینما مشغول بود. 
زنده یــاد عالمی افزون بر اینکــه از منظر اخالقی و 
انســانی جزو شــریف ترین هنرمندان عرصه نقد و 
سینما به شــمار می رفت، در کنار پرداختن به نقد 

علمی رسانه ها، در عرصه های تصویری، سینمایی و 
تلویزیونی هم فعالیت داشت. 

وی با بیان اینکه زنده یاد عالمی جزو مجریان موفق 
برنامه های پربیننده تلویزیونی ساخته شده درباره 
ســینما بود، می گوید: مخاطبانی که به تماشــای 
برنامه های تلویزیونی او می نشستند، در کنار آموزش 
صحیح مفاهیم ســینما با پدیده های هنرهفتم هم 
آشــنا می شدند، به گونه ای که هر برنامه تلویزیونی 
برای مخاطبان عالقه مند به سینما یک کالس درس 

محسوب می شد.
آذیــن ادامه می دهد: عالمی افزون بــر کار اجرا در 
تلویزیون، در حوزه تولید آثار مســتند هم فعال بود 
و برخی از مســتندهای او برای عالقه مندان بسیار 
آموزنده و راهگشاســت. او جــدای از آنکه تأثیرات 
مثبت و ســازنده ای در اقبال جوانان دوستدار نقد و 
سینما داشت، در میان هنرمندان و منتقدان همنسل 
خودش هم دارای جایگاهی شایسته و قابل احترام 

بود. 
وی یادآور می شود: زنده یاد عالمی عالوه بر داشتن 
کارنامه ای درخشان در عرصه هنری و رسانه ای، در 
عرصه فعالیت های دانشــگاهی و تربیت شاگرد هم 
خوش درخشید، به طوری که عده ای از سینماگران 
و منتقدان امروز سینمای کشورمان دانش آموخته 
کالس های او هستند. جایش برای اهالی هنر و رسانه 
خالی است و جزو شخصیت های تکرارنشدنی تاریخ 

سینما و تلویزیون خواهد بود. 

 فصل پایان زندگی اش هم #
با مستندسازی بود

ســلیم غفــوری، مدیر 
پیشین شــبکه مستند 
هم درباره این شخصیت 
ماندگار در عرصه سینما 
خبرنگار  به  تلویزیون  و 
مــا می گویــد: آقــای 
عالمی، شخصیتی جامع داشت، استاد دانشگاه، 
مستندساز، منتقد ســینما و کارشناس مجری 
برنامه هــای تلویزیونی بود و در فضاهای مختلف 
کار کرد. ایشان مدت ها مسئولیت البراتوار سازمان 
صــدا و ســیما را بر عهده داشــت و در حفظ و 

حراست از این گنجینه ارزشمند تالش کرد.
وی ادامه می دهد: زنده یاد عالمی چندین ســال، 
مجری کارشناس برنامه های سینمایی تلویزیون 
بود و در این حوزه تدریس می کرد، حتی در مرحله 
آخر زندگی اش هم مشغول تولید مستندی درباره 
بیماری کرونا بود که در بیمارستان حضور یافت و 
با وجود اینکه همه اعضای گروهشان پروتکل های 
بهداشتی را رعایت کرده بودند، ولی تقدیر برای 
ایشان به گونه ای دیگر رقم خورد. در شرایط تولید 
یک مستند به این ویروس منحوس مبتال شد و 
از دنیــا رفت، یعنی فصل پایان زندگی اش هم با 

مستندسازی بود. 
وی با بیان اینکه بســیاری از هنرمندان خوب و 

کاربلدی که امروز در عرصه سینما کار می کنند 
جزو شاگردان ایشان بودند، خاطرنشان می کند: 
زنده یاد عالمی نســلی را آمــوزش داد که امروز 
ثمره آن آموزش ها را شــاهد هســتیم. در بحث 
نقد هم بســیاری از برنامه های مهم تلویزیون در 
حوزه ســینما با اجرای ایشان بوده است. در دهه 
7۰ بــا برنامه »هنر هفتم« خوش درخشــید و 
پس از آن برنامه »ســینما ماوراء« را ساخت که 
جزو برنامه های اثرگذار در حوزه ســینما بود. در 
بسیاری از برنامه های سینمایی تلویزیون به عنوان 
کارشناس حضور پیدا کرد. تسلط و فهم درست 
او از سینما موجب شده بود که در جایگاه مجری 

کارشناس باشد نه یک مجری صرف. 

شیفته سینمای غرب و هالیوود نشد#
غفــوری با بیــان اینکــه زنده یــاد عالمی جزو 
مستندســازان اثرگذار کشــورمان بود که ده ها 
مجموعه مســتند را در فضای مختلف ســاخته 
است، می گوید: برنامه های سینمایی ایشان، فهمی 
از سینما را به مخاطبان ارائه می کرد که بسیاری 
را به سینما عالقه مند کرد، ضمن اینکه تحصیالت 
خودش هم در این حوزه بود و شاگردانی را در این 
عرصه تربیت کرد که امروز ثمره آن آموزش ها را 

می بینیم.
وی با اشــاره به تالش های اکبر عالمی در تربیت 
فیلم بــرداران دوران دفاع مقدس، عنوان می کند: 
بخشــی از فیلم بردارانی که دوربین به دست به 
جبهه های جنگ می رفتند تــا دالورمردی های 
رزمندگان را ثبت کنند از شاگردان ایشان بودند. 

غفوری تأکید می کند: ایشان عالوه بر مسائل فنی 
به جنبه های تئوریک سینما هم بسیار مسلط و 
آشنا بود، یعنی در تدریسشان فقط بحث های فنی 
را به شــاگردان منتقل نمی کرد بلکه جنبه های 
نظری و تئوریک سینما را هم آموزش می داد. با 
وجود اینکه به سینمای غرب و هالیوود مسلط بود 
و شناخت کافی از آن داشت، اما شیفته سینمای 
هالیوود و سبک زندگی غربی نشد. گاهی عده ای 
که مســلط به این عرصه هستند جذب این فضا 
شــده و ناخواســته مبلغ و مروج سینمای غرب 

می شوند، ولی زنده یاد عالمی چنین نبود.
مدیر شبکه افق یادآور می شود: کمتر فردی را 
در عرصه سینما داریم که هم تجربه مدیریتی 
داشته باشــد، هم استاد دانشــگاه باشد، هم 
مجری کارشــناس و هم مستندساز و عکاس 
باشــد. از این رو فقدان ایشان خسران بزرگی 
اســت و امیدواریــم روحشــان قرین رحمت 
الهی شــوند. خاطره و خدمات ایشان فراموش 
نخواهد شد و جزو چهره های ماندگار سینمای 

ایران خواهند ماند.

درباره زنده یاد »اکبر عالمی« که نسلی را شیفته سینما کرد

آقا معلم »هنر هفتم«

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1021831(

آگهی تغییرات شرکت سامان داروی هشتم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 34320 و شناسه ملی 10380496158 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,04,12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به 
قرار ذیل انتخاب گردیدند: - آستان قدس رضوی به شناسه ملی 14004342173 - مؤسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی 
بهادار  اوراق  کارگزاری بورس  به شناسه ملی 10380192267 - شرکت  ثامن )سهامی خاص(  10380129694 - شرکت داروسازی 
رضوی )سهامی خاص( به شناسه ملی 10861642000 - شرکت هامر نوین دارو تولید )سهامی خاص( به شناسه ملی 14006270199 

برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 1400,11,30 انتخاب گردیدند . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1021833(

آگهی تغییرات شرکت بام بران توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 38704 و شناسه ملی 10380543408 

شرکت  فعالیت  موضوع  به   -  1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,07,30 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
) انجام مجموعه فعالیت های مشاوره،طراحی، محاسبه، تامین و  موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: 
فروش قطعات و تجهیزات، نصب و راه اندازی، مونتاژ ، آسانسور و پله برقی و ارائه خدمات پس از فروش، بازسازی، تعمیر و 
سرویس و نگهداری و بهره برداری آسانسور و پله برقی پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 

و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
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آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9806504
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 9806504 خانم طیبه عس��گری نوغانی مقدم به اس��تناد سند نکاحیه به شماره 
2968 مورخ 1365/05/01 دفتر ازدواج 56 مش��هد اجرائیه ای جهت وصول مهریه خود به تعداد 100 عدد س��که 
تمام بهار آزادی علیه: محمدرضا ثناگردربانی صادر که پس از ابالغ اجرائیه در مورخه 1399/2/24 حسب درخواست 
بستانکار وارده به شماره 6951- 1398/09/02 ششدانگ پالک ثبتی 62536 فرعی از 175 اصلی بخش 10 مشهد 
ملکی مدیون بازداش��ت که برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری به شماره وارده 9385- 1399/05/02 پالک 
ثبتی فوق واقع در مشهد قاسم آباد بولوار حجاب حجاب 77 فاز تجاری پالک 57 بازدید و موارد به شرح ذیل قابل 

اعالمی میباشد:
به استناد مدارک موجود ششدانگ عرصه و اعیان مغازه با پالک ثبتی فوق قطعه سوم تفکیکی دارای سند مالکیت به 
شماره سریال 883100 ب 94 در مالکیت مدیون به صورت یک باب مغازه تجاری بمساحت 20/3 مترمربع با دهانه 
مفید حدود 2/6 متر و ارتفاع مفید حدود 3/6 متر دارای کفسازی موزاییک و دیوارها سنگ و نمای شیشه سکوریت 
و امتیازات آب و برق و گاز در زمان بازدید با عنوان خشکشویی شقایق در حال فعالیت کسبی است. حدود اجمالی 

ملک با سند مطابقت می نماید و در زمان بازدید در تصرف مستأجر است.
ارزش ششدانگ عرصه و اعیان ملک مذکور با توجه به کلیه سوابق جوانب امر موقعیت مکانی قدمت ساختمان حدود 
اربعه شکل هندسی ممر دسترسی و مصالح بکار رفته مساحت عرصه و اعیانی فارغ از هرگونه دیونی که ممکن است 
به اشخاص حقیقی و حقوقی وجود داشته باشد و سایر عوامل مؤثر در قیمت گذاری و بررسی های میدانی با فرض عدم 

واگذاری سرقفلی مبلغ 4/000/000/000 ریال معادل چهارصد میلیون تومان برآورد و اعالم می گردد.
حدود اربعه ملک: شماالً بطول 2/90 متر درب و دیوار به خیابان شرقاً بطول 7 متر دیوار اشتراکی با واحد تجاری و 
به داکت جنوباً به طول 2/91 متر دیوار بدیوار پالک 46096 فرعی غرباً به طول 7 متر دیوار به دیوار پالک 46094 

فرعی و دیوار به خیابان 
که با توجه به مطالبات بس��تانکار و س��هم مدیون شش��دانگ پالک ثبتی مذکور در قبال طلب بس��تانکار به مبلغ 
4/000/000/000 ری��ال مزای��ده خواهد ش��د. ضمناً مبل��غ 160/000/000 ریال حق مزایده و نیم عش��ر به مبلغ 
200/000/000 ریال میباشد که طبق تبصره ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده میباشد و مزایده بمقدار 
فوق از مبلغ 4/000/000/000 ریال از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز یکش��نبه مورخه 1399/8/11 در محل 
شعبه دوم اجرا شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهیهای مربوطه 
اعم از آب و برق و گاز حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات 
وصول خواهد شد همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار 
می گردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای ثبت 
برگزار میگردد. ضمناً واریز ده درصد مبلغ پایه در صندوق ثبت توسط خریداران و حضور خریدار در جلسه مزایده 

الزامی است. م.الف 300  آ9907880
تاریخ انتشار: 1399/7/24

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9806504
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 9806504 خانم طیبه عس��گری نوغانی مقدم به اس��تناد سند نکاحیه به شماره 
2968 مورخ 1365/05/01 دفتر ازدواج 56 مشهد اجرائیه ای جهت وصول مهریه خود به تعداد 100 عدد سکه تمام 
بهار آزادی علیه: محمدرضا ثناگردربانی صادر که پس از ابالغ اجرائیه حس��ب درخواس��ت بستانکار وارده به شماره 
6951- 1398/09/02 شش��دانگ پالک ثبتی 76383 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد ملکی مدیون بازداشت که 
برابر گزارش کارش��ناس رسمی دادگس��تری به شماره وارده 9387- 1399/05/02 پالک ثبتی فوق واقع در مشهد 

سیدرضی 44 پالک 398 طبقه اول بازدید و موارد به شرح ذیل قابل اعالم میباشد:
به استناد مدارک موجود ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی فوق قطعه یک تفکیکی دارای سند مالکیت به شماره 
سریال 795875 الف 91 در مالکیت مدیون مجتمع با عرصه موقوفه و موقعیت جنوبی بصورت چهار سقف مشتمل بر 
همکف پارکینگ و فضای مشاعی و انباری و طبقات اول و چهارم تک واحدی و طبقات دوم و سوم دو احدی مجموعاً 
ش��ش واحد مس��کونی اس��ت و آپارتمان مورد ارزیابی در طبقه اول واقع گردیده است آپارتمان با اعیانی بمساحت 

159/76 مترمربع که 3/95 مترمربع آن تراس مسقف است دارای پذیرایی با پوشش کاغذ دیواری و کف سرامیک 
آشپزخانه اپن با کابینت ام دی اف و کف سرامیک دارای 3 اتاق خواب با کف سرامیک و دیوارها کاغذ دیواری سرویس 
توالت و حمام توالت فرنگی و دارای امتیازات آب و برق و گاز مستقل و انباری اختصاصی بمساحت 3/06 در همکف 
پارکینگ مشاعی سیستم سرمایشی کولر گازی و گرمایش پکیج و رادیاتور است نمای شمالی مجتمع سنگ ترکیبی 
با پنجره آلومینیومی و نمای جنوبی سرامیک به پنجره پروفیل فلزی دارای آسانسور و قدمت حدود 10 سال می باشد. 

حدود اجمالی ملک با سند مطابقت می نماید و در زمان بازدید در تصرف مستأجر است.
ارزش منافع شش��دانگ آپارتمان مذکور با توجه به کلیه س��وابق جوانب امر موقعیت مکانی قدمت ساختمان حدود 
اربعه شکل هندسی ممر دسترسی و مصالح بکار رفته مساحت عرصه و اعیانی فارغ از هرگونه دیونی که ممکن است 
به اش��خاص حقیقی و حقوقی وجود داش��ته باشد و س��ایر عوامل مؤثر در قیمت گذاری و بررسی های میدانی مبلغ 

18/000/000/000 ریال معادل یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان برآورد و اعالم می گردد.
حدود اربعه انباری: ش��ماالً دیواریس��ت به طول 1/70 متر به آسانسور شرقاً درب و دیوار است به طول 1/80 متر به 

پیلوت مشاعی جنوباً دیواریسا به طول 1/70 متر به پیلوت مشاعی غرباً دیواریست به طول 1/80 متر به راه پله
که با توجه به مطالبات بستانکار و سهم مدیون بر اساس نامه وارده شماه 3822- 1399/06/24 مأمور محترم اجرا به 
201 سهم مشاع از 600 سهم ششدانگ پالک ثبتی مذکور در قبال طلب بستانکار به مبلغ 6/030/000/000 ریال 
مزایده خواهد شد. ضمناً مبلغ 241/200/000 ریال حق مزایده و نیم عشر به مبلغ 301/500/000 ریال میباشد که 
طبق تبصره ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده میباشد و مزایده بمقدار فوق از مبلغ 6/030/000/000 ریال 
از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز یک ش��نبه مورخه 1399/8/11 در محل شعبه دوم اجرا شروع و به باالترین 
قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهیهای مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب 
و یا حق اش��تراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها 
معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد همچنین در صورت 
تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. مزایده در آدرس خیابان امام 
خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای ثبت برگزار میگردد. ضمناً واریز ده درصد 
مبلغ پایه در صندوق ثبت توسط خریداران و حضور خریدار در جلسه مزایده الزامی است. م.الف 301  آ9907881

تاریخ انتشار: 1399/7/24
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای رضا معمر عطائیه با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/17980 مورخ 1399/07/05 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان یکصد سهم مشاع از ده هزار و هفتصد و پنجاه سهم ششدانگ پالک 242 
فرعی از باقیمانده 180- اصلی واقع در بخش ده طرقبه شاندیز که در صفحه 365 دفتر 913 ثبت گردیده و حسب 
اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه 
قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود 
می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت 
محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک 

خواهد نمود. م.الف 366   آ9907882
تاریخ انتشار: 1399/07/24

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

در اجرای آگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی 

وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وس��اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب90/9/20- 
امالک واحدثبتی تربت جام  به شرح ذیل آگهی می گردد .

1-برابر راي ش��ماره139960306007001888-07/09/ 1399تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مرتضي 
صالحي تیزابي در  ششدانگ یک باب ساختمان )مغازه( به مساحت 29.60 مترمربع پالک 1361 فرعي از 3- اصلي 

واقع درخراسان رضوی بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي مرتضی صالحی تیزابی   محرز گردیده است.
2-براب��ر راي ش��ماره 139960306007001886-1399/07/9 تصرفات مالکانه بالمع��ارض متقاضي آقاي جواد 
رمضاني قره چماق در یک باب منزل  به مس��احت 232.15 مترمربع پالک 5 فرعي از 3 اصلي  واقع در خراس��ان 

رضوی بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي شاه محمد ساالری محرز گردیده است
3-برابر راي ش��ماره139960306007001887-1399/07/24 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي قاس��م 
محمدي حس��ن آبادي در یک باب منزل مس��کونی به مساحت 213.5مترمربع پالک شماره باقمیانده  968 اصلي 
مفروز و مجزي ش��ده واقع درخراس��ان رضوی بخش 13 مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي محمد صدیق موذن 

احمدی  محرز گردیده است.
4-برابر راي شماره139960306007001777-1399/07/07 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي یوسف علي 
پور در یک باب ساختمان  به مساحت 91.15 مترمربع پالک8 فرعي از 726 - اصلي مفروز و مجزي شده  واقع در 
خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد خریداري از مالک رسمي آقاي ابراهیم ابراهیمی سراب و خانم گل اندام عبدلی  

محرز گردیده است.
5-برابر راي ش��ماره 139960306007001783-1399/07/07 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد 
فیضي س��ربوزي در یک باب منزل به مس��احت 289.40 مترمربع پالک یک فرعي از 1533- اصلي  در خراس��ان 
رضوی بخش 13 مش��هد خریداري از مالک رس��مي  زمرد بیداله خانی و زرین بیداله خانی و محمد فیضی سربزی 

محرز گردیده است.
6-برابر راي ش��ماره 139960306007001785-1399/07/07 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مرتضي 
زحمتکش در یک باب منزل  به مساحت 140 مترمربع از  پالک2 فرعي از 670-اصلي  مفروز و مجزي شده  واقع 
در بخش 13 مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي یوسفعلی غول احمدی و سهم االرث امیر محمد غول احمدی و 

به قیومیت خانم زینب حسن پور  محرز گردیده است.
7-برابر راي ش��ماره 139960306007001786-1399/07/07 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد 
مهدي مومني درششدانگ  یک دربند مغازه  به مساحت 30.95 مترمربع پالک 3122 فرعي از 3- اصلي مفروز و مجزي 
شده واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي محمد یعقوب نژاد محرز گردیده است.

8-برابر راي شماره 139960306007001784-1399/07/07 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم جان بگم 
قادر آتش��گر در قس��متی از ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 133 مترمربع از پالک 173-174 اصلي 
مفروز و مجزي ش��ده واقع در خراس��ان رضوی بخش 13مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي نور احمد اله دادی 

غیاث ابادی محرز گردیده است
9-برابر راي شماره 139960306007001782-07/07/ 1399 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدرضا 
اعتباري در قس��متی از شش��دانگ ساختمان  به مساحت 108 مترمربع پالک 173 و 174 اصلي واقع دربخش 13 

مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي محمد عمر دوستخواه احمدی  محرز گردیده است
10-برابر راي شماره 139960306007001776-1399/07/07تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مرادعلي 
س��االر احمدي در قسمتی از ششدانگ ساختمان مس��کونی  به مساحت 144.70 مترمربع پالک شماره باقیمانده  
204- اصلي مفروز و مجزي شده  واقع دربخش 13 مشهد خریداري واز مالک رسمي آقاي مراد علی ساالر احمدی   

محرز گردیده است.
11-برابر راي شماره 139960306007001781-1399/07/07 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي امین اهلل 
جویني کلوتي در قس��متی از شش��دانگ منزل  به مساحت 168.80 مترمربع پالک167 -اصلي  واقع در بخش 13 

مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي اسفندیار مقصودپور محرز گردیده است
12-برابر راي شماره139960306007001780-1399/07/07 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمود   
نیک محمدي در قسمتی از ششدانگ منزل مسکونی به مساحت 186.80 مترمربع پالک شماره 173-174 اصلي-  

واقع دربخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي محمود احمدی بنکدار  محرز گردیده است.
13-برابر راي ش��ماره139960306007001779-1399/07/07 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي فرهاد 
حسیني ملک آّبادي در قسمتی از ششدانگ  به مساحت 159.55 مترمربع پالک شماره 173-174 -اصلي  واقع در بخش 
13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي محمد ترحمی از محل سهم االرث عبدالرحیم و نصرت  محرز گردیده است.

14-برابر راي شماره 139960306007001787-1399/07/07 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مسعود 
اخالقي در قسمتی از ششدانگ ساختمان مسکونی به مساحت 287.45 مترمربع پالک 4 فرعي از 3- اصلي  واقع در 

بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي خلیل کریمی تیموری محرز گردیده است.
15-براب��ر راي ش��ماره139960306007001941-1399/07/12 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي غالم 
فاروق گلذاري در قسمتی از ششدانگ  به مساحت 138.15 مترمربع پالک باقیمانده  3133و517 فرعي از 166- 

اصلي  واقع دربخش 13 مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي علی زیوری محرز گردیده است.
16-برابر راي شماره139960306007001942-1399/07/12 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي نعمت اله 
افروز در قس��متی از ششدانگ یک باب منزل نیمه اسکلت به مس��احت 117.50 مترمربع پالک 1880 فرعي از 3 

-اصلي واقع دربخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي محمد جان حیاتی محرز گردیده است.
17-برابر راي ش��ماره133960306007001943-1399/07/12 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رسول 
قایني بیدکي در یک باب منزل مسکونی  به مساحت 117.10 مترمربع پالک 5 فرعي از 3 اصلي  واقع در  خراسان 

رضوی بخش 13 مشهد خریداري از مالک رسمي آقایان ایوب ندایی و یوسف دربارپناه محرز گردیده است.
18-برابر راي ش��ماره139960306007002181-1399/07/20 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد 
حس��یني در شش��دانگ منزل  به مساحت 141.10 مترمربع پالک فرعي از 173 و 174 اصلي  دربخش 13 مشهد  

خریداري از مالک رسمي آقاي محمد عمر دوستخواه احمدی محرز گردیده است
19-برابر راي ش��ماره 139960306007002183-1399/07/20 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي فاروق 
عظیمي زاده در شش��دانگ یک باب منزل به مس��احت 200.70 مترمربع )175.20متر مربع از پالک 4 فرعی از 
659 - اصلی و مقدار 24.80متر مربع از پالک باقیمانده 658- اصلی ( واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد 
خریداری از مالک رس��می  مجید قدیمی و ورثه حیدر واللهی به نام های محمد علی و خانم بیگم ش��هرت هر دو 

واللهی جامی محرز گردیده است.
20-برابر راي شماره  139960306007002185-1399/07/20 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عرفان 
رحیمیان تاکک در ششدانگ یک باب منزل  به مساحت 182.90 مترمربع پالک 5 فرعي از 3 اصلي واقع در بخش 

13 مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي جان میرزا غوریانی  محرز گردیده است.
21-برابر راي شماره 139960306007002187-1399/07/21 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ارسالن 
فیضي در ششدانگ مغازه به مساحت 23 مترمربع پالک 14 فرعي از 379- اصلي  واقع در خراسان رضوی بخش 

13 مشهدخریداري از مالک رسمي آقاي براتعلی فیضی  محرز گردیده است.
آگهی اصالحی

1-پی��رو آگه��ی روزنام��ه ق��دس ه��ردو ب��ه  تاریخه��ای 80/6/31 و80/7/15که تصرف��ات مالکان��ه وبالمعارض 
احمدس��لجوقی نس��بت به   ش��ش دانگ یک باب منزل به مس��احت 398.54مترمربع  واقع درخراس��ان رضوی  

بخش13مشهداشتباهامنتشرگردیده است ،که صحیح آن به مساحت414 مترمربع می باشد.
2- پی��رو آگهی روزنامه رس��الت هردو به  تاریخه��ای 84/6/6 و84/6/21که تصرفات مالکانه وبالمعارض س��عداهلل 
رحیمی تلخکی نس��بت به   ش��ش دانگ یک باب منزل به مس��احت 219.09مترمربع  واقع درخراس��ان رضوی  

بخش13مشهداشتباهامنتشرگردیده است ،که صحیح آن به مساحت225.40 مترمربع می باشد.
لذابه موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی وماده 13آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی وماده 13ایین نامه مربوطه این آگهی  در دونوبت 
به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی وکثیراالنتشاردرشهرها منتشرتادرصورتی که اشخاص ذینفع به اراءاعالم شده  
اعتراض داش��ته باشند بایدازتاریخ  انتش��اراولین  آگهی درمحل تادوماه وهمچنین برای آگهی اصالحی ظرف مدت 
یکماه اعتراض خودرابه  اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذنماید ومعترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست  به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهدکه دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودرصورتی که اعتراض درمهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 

بصدورسند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از  مراجعه متضرر به دادگاه  نیست .آ-9907877
تاریخ انتشار نوبت اول :99/07/24
تاریخ انتشار نوبت دوم :99/08/10

سیدمجتبی جوادزاده
رئیس ثبت اسناد وامالک تربت جام

/ع
99
07
89
1

برگ س���بز خودرو س���واری پراید صب���ا جی تی ایکس 
م���دل 1379 به ش���ماره موت���ور 00203171 و ش���ماره 
شاسی S1412279675716 به شماره انتظامی     516 
و 42 ای���ران 36 ب���ه مالکیت لیال خلیل���ی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز و سندکمپانی خودروی 206 مدل 1386 رنگ 
خاکستری متالیک به شماره انتظامی 678د82 ایران 
32  ش���ماره موتور 14186009074 و ش���ماره شاس���ی 
21505497 ب���ه مالکی���ت مری���م مختاری مس���ینائی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آگهي دعوت مجمع عمومي عادی به 
طور فوق العاده تعاونی مرزنشینان چاالب 

مهران )نوبت اول(   
تاريخ انتشار: 1399/07/24

جلس��ه مجمع عمومی عادی به ط��ور فوق العاده  
تعاونی مرزنش��ینان چاالب مهران روز یکشنبه 
مورخ1399/8/25 رأس ساعت 15عصردر محل 
مسجد قمر بنی هاشم)ع( شهر مهران با حضور 
کلی��ه نماین��دگان منتخب مرحله اول تش��کیل                
می گردد از عموم نمایندگان دعوت بعمل می آید 
که در روز مقرر و در محل مذکور حضور به هم 
رسانند. بدیهی است حضور کلیه نمایندگان در 
جلس��ه ضروری و در صورت ع��دم حضور برابر 
مفاد اساسنامه هیچگونه اعتراضی در رابطه با 

تصمیمات متخذه در مجمع مؤثر نخواهد بود.
دستور جلسه:

1- ارائه گزارش توسط رئیس هیئت مدیره  
2- قرائت بیالن مالی سال 1398

3- برگزاری انتخابات  هیئت مدیره
ب��ه                    حاصل��ه  تصمیم��ات  ثب��ت  مأموری��ت   -4

هیئت مدیره
 روح ا... علی بیگی- رئیس هیئت مدیره 

تعاونی مرزنشینان چاالب مهران  9ع
90
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88

اگهی دعوت مجامع عمومی عادی بطور 
فوق العاده و عمومی فوق العاده 

شرکت آب پوی ) سهامی خاص ( به شماره 
ثبت 6798 شناسه ملی 10380226080 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق الذکر 
عادی  می  دعوت می ش��ود ت��ا در مجام��ع عمو
بط��ور ف��وق الع��اده و عموم��ی فوق الع��اده که 
ب��ه ترتی��ب در س��اعات 9 و 11 صب��ح م��ورخ  
1399/08/06 ب��ه آدرس مش��هد –بلوار الهیه 
40-صادقیه5 –شهید اکبری ذوق 23- انتهای 
کوچه سمت راست طبقه چهارم به کد پستی 
9184113111برگ��زار م��ی گ��ردد حض��ور بهم 

رسانید
 دس��تور جلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی بطور 

ف��وق الع��اده:
1-انتخاب مدیران 2- انتخاب بازرس

 3- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار
4- تصویب صورتهای مالی

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت  
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