
تخریب ایران و کوبا
رسانه های آن طرف آبی بابت همکاری 
ــران و کوبا در ساخت واکسن خیلی  ای
سروصدا راه انداختند غافل از اینکه کوبا 
از حیث پیشرفت های پزشکی سابقه 
خوبی دارد. علیرضا وهاب زاده، در توییتر 
نــوشــت: »رســانــه هــای فــارســی زبـــان که 
در حال تخریب پروژه ساخت واکسن ایران و کوبا هستند، برای یادآوری 
وضعیت پزشکی در کوبا این گزارش را مطالعه کنند. سال۲۰۱۳ کوبا 4هزار 
پزشک برای کمک به برزیل فرستاد. ۲۰۱4 بیش از ۵۰هزار کادر پزشکی از 

کوبا در دست کم۶۶کشور مشغول به کار بودند و...«.

چرا بی بی سی نگران است؟
در موج اول و دوم کرونا، برخی رسانه ها 
از جمله بی بی سی فارسی هرچه دروغ 
و درم که توانستند درباره تعداد فوتی ها 
در ایــران گفتند. کانال تلگرامی »هاون 
مدیا« فیلمی از  وضعیت وخیم و بحرانی 
سردخانه ها و غسالخانه ها در انگلیس 
)با حدود هزارو۳۰۰ فوتی در روزهای اخیر( را منتشر کرد و نوشت: »این 
وضعیت دولت رو مجبور به اجاره اماکن و ایجاد مراکز موقت برای نگهداری 
فوتی های کرونایی کرده است. چرا بی بی سی فارسی به جای پوشش این 

اخبار از کشورش، نگران خرید واکسن توسط ایران است؟«

مراقب باشیم
با  ســال هــاســت  انگلیسی  شیعه های 
ــیــت ســعــی در تخریب  ــبــاس روحــان ل
میان  تفرقه افکنی  و  مذهبی  بــاورهــای 
جوامع اسالمی دارند، بنابراین بیش از 
هر دشمن دیگری می توانند برای اسالم 
و تشیع، خطرساز و تهدیدکننده باشند. 
مهدی فضائلی، معاون رسانه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب در آستانه 
سالگرد شهادت حضرت فاطمه زهــرا)س( با انتشار توییتی در حساب 
شخصی خود از شکل گرفتن فتنه ای جدید  خبر داده و نوشته است: 
» در ایام شهادت  حضرت زهرا سالم هللا علیها فتنه جدیدی از سوی جریان 

 شیعه انگلیسی در حال شکل گیری است؛ مراقب باشیم!«

راه فرار بسته است 
اظهارات  به  پاسخ  در  رضایی  محسن 
مایک پمپئو،  در توییتی نوشت: »اگر 
در ایــن روزهـــای آخــر با جعل مــدرک و 
فرار  و  انداخته  بخواهید سنگی  دروغ 
کنید، سخت اشتباه می کنید .راه فرار بر 
شما بسته است.  آمریکا خالق القاعده، 
 طالبان و داعش با هدف ایجاد ناامنی در منطقه و بدنام کردن اسالم بوده 
تا از یک طرف با فروش تسلیحات دالرهای نفتی را برگرداند و به عنوان 

امنیت سازی در ارتش ها و سازمان های امنیتی نفوذ داشته باشد«.

اجازه بدهید این بار به جای اینکه درباره مشکالت 
بزنیم خود  آمــوزش مجازی در دانشگاه ها حرف 
دانشجویان کمی در این باره بگویند. اگر شما هم 
دانشجویی دارید که مدام از وضعیت آموزش و 
امتحانات مجازی می نالد یا خودتان دانشجویی 
بوده اید که زبانم الل به امید سوءاستفاده از امتحان 
مجازی، قید خوب درس خواندن را زده اید و بعد 
مصائب ریز و درشت امتحان آنالین گریبانتان را 
گرفته است، خواندن این گــزارش دانشجویی از 

قول »فارس« باید برایتان جالب باشد. 

مثل کابوس»
یک دانشجو که انگار از حال و هوای امتحانی این 
روزها بیزار است، می گوید: »امتحان مجازی برای 
من مثل یک کابوس شده، ترم پیش که استاد به 
ما ۱۰ سؤال تستی ـ مفهومی با ۲۰ دقیقه زمان 
یک  دانشجویان  از  نفر  حــدود ۱۰  بــا  ــود،  ب داده 
ساعت جلوتر در پارک کنار دانشکده جمع شدیم 
تا باهم امتحان دهیم، اما با این وجود باز هم وقت 

کم آوردیم«.
او این را هم اضافه می کند که: یکی از بچه ها هم 
که دوتا سیستم آورده بود تا به جای دوستش هم 
امتحان دهد، امتحان دوستش را داد و از امتحان 

خودش جا ماند.
ــــرای هــر ســــؤال؛ تستی-  ــتـــادان ب ــنــون کــه اسـ اک
تشریحی یک دقیقه وقت گذاشته اند همه باید 

قید این ترم را بزنیم.

این دماغ دردسرساز»
در میان دانشجویانی که تقلب می کنند، افرادی 
نیز وجـــود دارنـــد کــه بــرخــالف دوســتــان متقلب 
خود، درسشان را می خوانند اما در نگاه استادان 

تشخیص داده نمی شوند.
خصوص  در  کارشناسی  مقطع  دانشجوی  یک 
امتحاناتی که برخی اساتید به صورت تصویری 
می گیرند، می گوید: همیشه مطالب درســی ام را 
می خوانم اما در فضای امتحان مجازی که بیشتر 
بــه صـــورت تصویری برگزار  واحــد هــای درســـی ام 
مقابل صورتم  را  دوربین  مجبورم  چون  می شود 
بگیرم بینی ام را بزرگ تر می بینم به همین دلیل 
نــاخــودآگــاه حــواســم پــرت چــهــره ام مــی شــود و در 
را  امتحاناتم  تمامی  تمرکز  به علت عدم  نتیجه 

خراب می کنم!
استادان نسبت  اطمینان  دانشجویان معتقدند 
به دانشجویان سلب شده است و به همین دلیل 
باهم  و  تر و خشک  به دانشجو رحم نمی کنند 

می سوزند.
تجربه یکی دیگر از دانشجویان مقطع کارشناسی 
ارشد هم جالب است: »برای من نتیجه مطلوب 
یک بار  اســت؛  اهمیت  حائز  بسیار  امتحان  در 
یکی از اساتید، به نوبت از هر دانشجو با وب کم 
امتحان می گرفت و حتی اگر یک لحظه چشمان 

کسی بر می گشت می گفت: تقلب کردی؟ از شما 
امتحان نمی گیرم... نفر بعدی... .

ما هم قسم و آیه که وهللا و بالله نــه... بعد هم 
مات و مبهوت از این امتحان نمره های درخشان 
می گرفتیم. به شخصه در طول امتحان، آن قدر 
از چهره استاد که هر لحظه آماده مچ گیری بود، 
را  ناخودآگاه چشمانم  که  بــودم  شــده  مضطرب 
فکر  استاد  امــا  نبینم،  را  استاد  تا  می چرخاندم 
می کرد روی سقف تقلب نوشته ام و برای همین 

دائم آنجا را نگاه می کنم!«

حداقل از روی کتاب درست بخوان»
زمان مجازی  از  واقعاً  از دانشجویان هم  بعضی 
شدن امتحانات کتاب ها را به خیال »تقلب«  کنار 
گذاشتند اما گرفتار استادانی شدند که هم تیزبین 

بودند و هم سختگیر.
یکی از دانشجویان که تجربه شکست در تقلب 
را داشته است، می گوید: »دفعه پیش که امتحان 
مجازی داشتیم استاد تأکید کرده بود حتماً باید 
با وب کم امتحان دهید و هیچ عذری را هم پذیرا 
نبود. تا اینکه زمان امتحان رسید. نوبت من شد 
و استاد خواست که دسترسی به دوربین را فعال 
کنم. فعال کردم و همه چیز داشت خوب پیش 
می رفت و من هم به سؤاالتی که ایشان می پرسید 
جــواب مـــی دادم. ناگهان دستم اتفاقی به دکمه 
برگشت دوربین خورد و دوستانم که مثل سربازان 
آماده به خدمت روبه رویم در حال کمک رساندن 
بودند تمام و کمال در صفحه نمایش دانشجویان 

و استاد دیده شدند...«. 
می شود:  مدعی  هم  دانشجویان  از  دیگر  یکی 
»تقریباً دست تمامی استادان آمده که بچه ها از 
زمانی که کالس ها مجازی شده چندان به درس 
نمی کنند؛   زیــاد هم سخت گیری  و  ندارند  توجه 
دانشجویان  با  مسئله  ایــن  سر  بر  جاها  خیلی 
شــوخــی هــم مــی کــنــنــد. یــک روز کــه بــچــه هــا در 
خصوص امتحان اظهار نگرانی می کردند استاد 
گفت: در خانه نشسته اید؛ کتاب هم که پیش 
رویتان هست، رونویسی  از مطالبی که ارائه شده 
سخت نیست! یک بار در امتحان شفاهی مجازی 
که فقط با میکروفن باید به استاد پاسخ می دادیم 
یکی از بچه ها جــواب ســؤال را جا به جا خواند و 
استاد فوراً گفت شما که از رو می خوانی حداقل 

درست بخوان«.

دلچسب ترین امتحان»
»همیشه  به  خــودشــان  بین  دانشجویان  برخی 
حاضر در صحنه تقلب« معروفند! حتی با تغییر 
در  استادان  که  و محدودیت هایی  روش هــا  تمام 
نظر گرفته اند، بی خیال نشده و همچنان سعی 
در ابداع تقلب های جدید و پیچاندن استاد دارند.
یک دانشجوی مقطع کارشناسی با این ادعا که 
همیشه راهی برای تقلب پیدا می کند، می گوید: 

داشتیم  سختی  تخصصی  امتحان  کــه  یــک بــار 
و استاد هم گفته بود که سؤال ها برای هرکسی 

متفاوت و به شکل تستی طراحی شده است.
جدا  بــرای4۰دانــشــجــو،  استاد  می دانستم  بعید 
ســؤ ال طراحی کــرده باشد چــون اکــثــراً وقــت این 
کار را ندارند؛ برای همین به بچه ها گفتم:   بیایید 
یک گروه بزنیم و تا وارد سامانه امتحان شدیم 
سؤاالتمان را در آن گروه ارسال کنیم. وقتی این کار 
را کردیم متوجه شدیم که فقط چینش سؤال ها 
برای هر دانشجو متفاوت است؛ همان جا تصمیم 
را که می تواند  تا سؤالی  گرفتیم هرکس هرچند 
پاسخ دهد و بقیه هم استفاده کنند،  با همین روند 

آن  روز امتحان خیلی خوبی دادیم!
 دانــشــجــوی دیــگــری مــی گــویــد: مــن وقــتــی درس 
نخوانده باشم و استاد قصد امتحان گرفتن داشته 
بلد  که  را  سؤالی  هر  دادن  امتحان  موقع  باشد 
فکر  استاد هم  را قطع می کنم،  اینترنتم  نباشم 
می کند که مشکل اینترنت دارم و سراغ نفر بعدی 
ایــن دانشجو هم جالب است:  ادعـــای  مـــی رود. 
»یک بار امتحان مجازی زبان داشتم و هیچی بلد 
نبودم، یکی از دوستانم را که مترجم زبان است به 
خانه مان دعوت کردم تا او جای من امتحان دهد؛ 
به  و  را دادم  امتحان عمرم  آن روز دلچسب ترین 

راحتی آن واحد را پاس کردم.

هم مدرک، هم مطلب»
اســتــادان  بیشتر  اســت  معتقد  هــم  دانشجویی 
امتحان  تشریحی  شیوه  بــه  مــجــازی  فضای  در 
می گیرند، اگر سؤال ها مشخص باشد و مفهومی 
پاسخ  و  وارد گوگل می شوم  نباشد همان لحظه 
سؤال را جست وجو و کپی می کنم و داخل باکس 
جواب سؤال قرار می دهم، درست است که بسیار 

ریسکی عمل می کنم اما حداقل صفر نمی شوم.
یکی از دانشجویان مقطع دکترا هم می گوید: ما 
بیشترمان شاغل هستیم و بعضی روزها آن قدر 
درگــیــریــم کــه وقــتــی ســاعــت امــتــحــان بــا ساعت 
می شویم  مجبور  می کند،  پیدا  تداخل  کاری مان 
یک نفر را پیدا کنیم تا به جایمان امتحان دهد 
که برای این کار به او پول می دهیم... متأسفانه 
یک بار من مجبور شدم این کار را انجام دهم اما 
به تازگی استادان با شیوه های شفاهی ـ  تصویری 

کار  را برایمان سخت کردند.
دانشجویان باید بدانند با اینکه هربار ترفندهای 
اما  می کنند  پیدا  امتحاناتشان  بــرای  را  جدیدی 
استادان هم پا به پای آن هــا بــه روز شده و شیوه 
به  چــون  می شود؛  قبل سخت تر  از  امتحانشان 
دانشجو و شیطنت هایشان کامالً واقف  هستند و 

تمامی این مطالب  را می خوانند.
باالخره فراموش نکنیم که راه نجات، تقلب نیست. 
هر چند کسب مدرک مهم است اما خداوکیلی 
آمده ایم که در کالس های دانشگاه چیزی هم به 

معلوماتمان اضافه شود. 

من و »بینوایان« 
محسن ذوالفقاری: جمعه: به بهانه 
پــیــگــیــری هــای خــدمــت ســـربـــازی ام 
ــه یــکــی از پــادگــان هــای  رفـــت وآمـــد ب
نــظــامــی زیــــاد شـــده اســــت. همین 
ــانــی  ــازان دژب ــربـ ــده بــا سـ مــوجــب شـ
آشنایی ام بیشتر شود. چون هر وقت 

آنجا می رفتم کتابی زیر بغلم بود البد شاخک سربازها و دژبان ها 
حساس شده بود. البته حساس که می گویم از نوع مثبت. یعنی 
جوری حساس شدند که من بفهمم به کتاب عالقه مندند. نتیجه 
هم اینکه مجبور شــدم مــرام بــگــذارم و با دســت خــودم یک جلد 
»بینوایان« را که همراهم بود تقدیم دژبان کنم... تا باشد، ضرر و 

زیان آدم از همین نوع کتابی باشد. 
شنبه: به بهانه انجام کاری رفت وآمدم به یک سازمان زیاد شده است 
و الغرض مسئول آنجا هم از قبل به حقیر لطف و ارادت خاصی دارد. 
دوست داشتم این رفاقت و لطف در میان کارکنان آنجا مخفی بماند. 
برای همین عمداً روزهــا و ساعت هایی به آنجا می رفتم که احتمال 
حضور مدیر محترم کم باشد. امروز اما جلو خروجی ساختمان، مدیر 
مجموعه مرا دید و زیر نگاه کنجکاو کارمندان بسیار اظهار لطف و 

عالقه کرد و مرا به اتاقش برد. همه تالش هایم از بین رفت!
یکشنبه: امروز از باربری تماس گرفتند و گفتند بار کتاب دارم. وقتی 
کتاب ها به در خانه مان رسید متوجه شدم »تشکیالت بهشتی« به 

چاپ سوم رسیده است. خدا را شکر کردم.
دوشنبه: آخرهای شب بود که زلزله خانه  را لرزاند. توی هول و والی 
زلزله و پس لرزه هایش برادر کوچک ترم طبق عادت رفت سراغ عالمه 
گوگل که: ببینیم موقع زلزله چکار کنیم؟ عصبانی و البته به شکل 
عملی و کمی اِعمال خشونت یادش دادم که این طور مواقع به جای 
جست وجو در گوگل باید چکار کند و کجا پناه بگیرد. یک ربع بعد 

اما داشت زیر میز مطالعه، زلزله و... را سرچ می کرد! 
سه شنبه: ظهر به مسجد محله مان رفتم. بعد از دو نماز حاج آقا 
گفت:  خانم ها  از  یکی  وسط صحبتش  که  شد  مسئله گویی  وارد 
»حاج آقا نماز آیات رو بگو«. حاج آقا که از همه جا بی خبر بود تازه 
متوجه شد دیشب زلزله آمده است. بعد برای توجیه بی خبری اش 
گفت: »می بینید چه پیشنماز خوبی دارید. سرش تو کار خودشه. 

کاری به کسی نداره!« 
به رشته  را  برای حاج قاسم دلنوشته ای  برادر کوچکم  چهارشنبه: 
تحریر درآورده بود که پس از مطالعه  هم به داشتن این برادر بالیدم 
و هم سرچ زدن های شب زلزله اش را بخشیدم. نوشته بود: »علمدار 
رهبرت شدی و همانند علمدار کربال دستت از تنت جدا شد تا به 
همه  بیاموزد دست دادن با جنایتکارانی همچون آمریکا و اسرائیل 

ممنوع است!«

 مجازآباد

امتحان های دانشگاه ها در ایام سخت کرونایی چه حال و هوایی دارد؟ امتحان های دانشگاه ها در ایام سخت کرونایی چه حال و هوایی دارد؟ 

مصائب تلخ و شیرین مصائب تلخ و شیرین 
دانشجوی مجازی بودندانشجوی مجازی بودن
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ورزشورزش
مطهری در گفت و گو با قدس:

بازهمدردربیگلمیزنم

 آسیب شناسی کمک رسانی به مناطق بحران زده در گفت وگو با علی نیکبخت، کارگردان مستند »ناگهانگی« 

هجوم کنسرو و آب معدنی به سرزمین تولید!

برق مجانی، پیشکش!
رقیه توسلی: ایام به کام... روزگارتان بر وفق مراد... بال و بلیه، دور... 

احوالتان خوش ان شاءهللا تعالی.
امروز از آن  روزهاست. روزهای عجیب الخلقه که زیاد واگویه کنم. 
بگویم چرا ما این قدر کم، انرژی مثبت می فرستیم سمت هم که دمار 

پالس های منفی درنیاید؟ کم دعاگوی هم هستیم؟
امروز من، امروز ترسناکی بود. از آن  روزها که به عینه دیدم چطور 
جلو چشمم، اقبال و اداره برق، دست به یکی کردند بچزانندم. از آن 

روزها که بی بروبرگرد باید ثبت تاریخی شود.
مــی روم دندانپزشکی. کف دست بو نکرده بودم که درســت، نوبت 
بخت برگشته من قرار است برق برود و وا بمانم میان زمین و آسمان. 
وا بمانم زیردست مته و دندان نصف خالی و پزشک هولی که بعد 

ساعتی بالتکلیفی عذرم را بخواهد تا فردا.
»خیالی نیست... سرتان سالمت و شاد...«

 پشت بندش، لِه و دردمند برسم خانه، اما نرسم خانه... چه جور؟ 
و  توی آسانسور  کنم  گیر  بپرد،  ما  برق منطقه  بار  این  که  این جور 
error بزنم که واقعاً به این سرعت وارد فاز جدید مصیبت شده ام؟ 
از بخش کرونایی  که توی مستطیل فلزی که این روزها ترسش کم 

بیمارستان نیست، متشنج و دستپاچه پی راه نجات بگردم.
»غمی نیست... عاقبت تان سبز...«

آن وقــت با سالم و صلوات و امــداد همسایگان از گــودال آسانسور 
بجهم و توی اوضاع قاراشمیش برسم منزل و هنوز نفس چاق نکرده، 
هم اثر آمپول های بی حسی بپرد و هم از شیر آب فقط صدای هوا 
بشنوم و صدای لوله ای که نفس تنگی گرفته. صدایی که نیشتر بزند 
آلوده آمدی که آمدی، چکار کنم؟ فعالً از آب و صابون خبری نیست 
و برو بسنده کن به ضدعفونی تا بعد. تا اداره برق دلش بسوزد و آب 

و شوفاژ و نورتان را پس بدهد. برو و چک و چانه اضافی نزن.
»بخت و اقبال تان بلند... طالع تان سعد...« فکرش را هم نکنید... 
زندگی  است دیگر. چه می شود کرد مثل نوبرانه ها، خوب و بدش 

درهم است!
بعد توی همین هیروویر که درد دندان عاصیت کرده، بروی گوشه ای 
بچپی و ندانی از که بنالی و غُر و گالیه ات را تحویل که بدهی که 
موبایلت زنگ بخورد. که پشت گوشی کسی نباشد جز خواهرجانت. 
تا  زبــان. که جان به سرت کند  و لکنت  خواهری سراسر تشویش 
بگوید »آبان« توی بی برقی از پله افتاده و دستش شکسته. که آن ها 

بیمارستانند و اگر می توانم بروم دنبال عروسکش، »آقا خرسک«. 
»دل و روحتان آرام و خیرتان زیاد...!«

امروزنوشت: لطفاً یکی به مدیران اداره برق خبر دهد طبقه پنجم ما 
یک زن پابه ماه و طبقه چهارممان، پدربزرگی داریم که با آسانسور 

آمد وشد می کنند!
سنجاق: آب و برق مجانی، پیشکش. مکرر قطع نفرمایید.

بی پولی، یحیی و رسول پناه را کنار هم نگه داشت

صلحاجباری
دراردوگاهسرخها

هفتوانه

روزمره  نگاری

12
سیما و سینماسیما و سینما

بنیانگذارشعرکودکونوجوان
ایراندرگذشت
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سینا حسینی: ماجرای درگیری 
و  مــحــمــدی  گــل  یحیی  لفظی 
باشگاه  ــره  مــدی هیئت  رئــیــس 
پرسپولیس انگار با عقب نشینی 
ــن تیم  مــحــســوس ســرمــربــی ایـ
یحیی  هرچند  رسید.  پایان  به 
تهدید کــرده بــود اگــر ظــرف 48 
پــنــاه از هیئت  ســاعــت رســـول 
تبعات  نـــشـــود،  ــارج  مـــدیـــره خــ
و  ورزش  وزیـــر  بــا  آن  احتمالی 
ــا یک  ــا او ب جـــوانـــان اســــت، امـ
عقب نشینی راهبردی همه چیز 
را ماست مالی کرد تا مشخص 
شود به واسطه وصــول قــرارداد 
18 میلیاردی خود به هیچ وجه 

کنار نخواهد رفت.
البته در این میان برخی حامیان 
یحیی گل محمدی تالش کردند 
کنند  وانــمــود  چنان  را  موضوع 
که وی امتیازاتی را در قبال بقا 
در باشگاه دریافت کرده است، 
ــدری وضــعــیــت مالی  ــ ــا بــه ق امـ
اسفناک  پرسپولیس  بــاشــگــاه 
است که هیچ امتیاز ویژه ای به 
است  نشده  داده  گل محمدی 
با  بــعــیــد مــی رســد  از طــرفــی  و 
تیم  ایــن  کنونی  مالی  وضعیت 
بتواند در فصل نقل و انتقاالت 
دلخواه  بازیکنان  هم  زمستانی 

خود را جذب کند.
پرسپولیسی ها در مقطع کنونی 

بــه واســطــه پــرداخــت مطالبات 
ــو و  ــکـ ــرانـ ــه بـ ــ ــود ب ــ ــی خـ ــارجــ خــ
دستیارانش تمام موجودی خود 
به  حـــاال  و  انـــد  ــرده  کـ هزینه  را 
دردی که باشگاه استقالل با آن 

گرفتار شده است، مواجه اند.

بی پولی#
فینال  از  پــیــش  پــرســپــولــیــس 
آسیا 1۵ میلیارد تومان در دوره 
تومان  میلیارد   1۳ و  سمیعی 
در دوره رسول پناه قرض گرفت 
و  برانکو  مطالبات  بــر  عــالوه  تــا 
دستیارانش، طلب های بازیکنان 
ــه آن هــا  ب از ســـال هـــای قــبــل را 
باشگاه  مــدیــران  پــرداخــت کند. 
لیگ  فینال  پــاداش  به  امید  با 
پاداش  )و شاید  قهرمانان آسیا 
تأمین  را  مبالغ  ایــن  قهرمانی( 
کردند تا پس از دریافت پول از 
AFC بدهی ها پرداخت شود، اما 
آمریکا،  به تحریم های  توجه  با 
به  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
پرسپولیس اعــالم کــرده، امکان 

پرداخت پول وجود ندارد.
مدیران پرسپولیس که این روزها 
بازیکنان  مطالبات  بــحــران  ــا  ب
می کنند،  نـــرم  پنجه  و  دســـت 
باید ۵۰۰ هزار  بهمن هم  تا 1۲ 
بودیمیر پرداخت کنند  به  یورو 
برای  را  خــود  باید  آن  از  و پس 

پرداخت بدهی ۷8۰ هزار دالری 
آمــاده  دستیارانش  و  کــالــدرون 
کنند. ایــن در حالی  اســت که 
تنها منبع درآمدی پرسپولیس، 
کــارگــزار اســت کــه آن هــم تــا به 
ــه تــعــهــدات خـــود عمل  حـــال ب
کرده و تا پایان قرارداد سال اول 
)۳۰ اردیبهشت 14۰۰( فقط قرار 

دیگر  تومان  میلیارد   ۲8 اســت 
پــرداخــت کند کــه از ایــن مبلغ 
تا  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد   1۵
پایان سال ۹۹ پرداخت خواهد 
پرسپولیس  اگر  یعنی  این  شد. 
را  خــود  آسیایی  پــاداش  نتواند 
وصول کند، برای این فصل باید 
حداقل ۶۰ میلیارد تومان )بابت 

و  بودیمیر  ــدرون،  کــال مطالبات 
بدهی  ــیــاردی(  مــیــل  ۲8 بــدهــی 
پرداخت کند و ۹۰ درصد قرارداد 
بپردازد  را  کادر فنی  و  بازیکنان 
اما فقط ۲8 میلیارد تومان درآمد 

خواهد داشت.

ماندن رسول پناه#
مدیران  می شود  گفته  طرفی  از 
از  جلوگیری  بابت  پرسپولیس 
یک بحران مالی دیگر با خروج 
ــاه از هــیــئــت مــدیــره  ــن ــول پ رســ
مخالفند؛ چون در صورت خروج 
به وی  را  کــالن  باید مبلغی  وی 
دلیل  به همین  کنند،  پرداخت 

خروج او منتفی شد.
ــام  ــجـ ــای انـ ــری هـ ــیـ ــگـ ــیـ ــق پـ ــبـ طـ
ــکــی از دالیـــــل اصــلــی  شــــده ی
ادامـــــه حــضــور رســـول پـــنـــاه در 
باشگاه  بــدهــی  ــره،  مــدی هیئت 
پرسپولیس به اوست. رسول پناه 
که در زمان سرپرستی در باشگاه 
و  برانکو  مطالبات  پرسپولیس 
دستیارانش را پرداخت و پنجره 
را  پرسپولیس  انتقاالتی  و  نقل 
بــاز کــرد، بــرای پرداخت آخرین 
مبلغی  برانکو،  مطالبات  قسط 
را بــه عــنــوان قــرض الــحــســنــه به 
حاال  و  داد  پرسپولیس  باشگاه 
برای جدایی از این باشگاه، باید 
مطالبات او به طور کامل پرداخت 

شود. عالوه بر رسول پناه، هیئت 
مدیره باشگاه پرسپولیس مبلغ 
یلوه  رضــا  از  تــومــان  میلیارد   4
ــق ایــن  ــتــصــادی ســاب مـــعـــاون اق
باشگاه به صورت قرض الحسنه 
ــود کــه مــدیــران  دریــافــت کـــرده ب
جدید پرسپولیس در زمان قطع 
را  مبلغ  ایــن  یــلــوه،  بــا  همکاری 
اما هنوز  پرداخت کردند،  او  به 
بــدهــی بــاشــگــاه بــه رســول پــنــاه 
جدایی  صــورت  پابرجاست.در 
مــدیــره  از هــیــئــت  ــاه  ــنـ ــول پـ رسـ
میلیارد  چند  باید  پرسپولیس، 
تومان به او پرداخت شود که در 
شرایط مالی کنونی پرسپولیس 
و بدهی های فــراوان این باشگاه 
سخت و شاید غیرممکن به نظر 

می رسد.

روزهای سخت#
با این تفاسیر به نظر می آید با 
شرایط مالی پرسپولیس یحیی 
و شاگردانش باید خود را آماده 
کنند؛ چون  تر  روزهـــای سخت 
با  سلیقه ای  مشکالت  کنار  در 
اعــضــای هیئت مــدیــره بــه ویــژه 
غول  حــاال  پناه  رســـول  شخص 
بی پولی هم سایه خود را بر سر 
باشگاه انداخته و بعید نیست 
ــر آن هــا  ــفــاق عــرصــه را ب ایـــن ات

تنگ تر از قبل کند.

بی پولی، یحیی و رسول پناه را کنار هم نگه داشت

صلح اجباری در اردوگاه سرخ ها

مسی و گریزمان سد راه ممفیس دیپای 
با وجود عالقه کومان به خرید ممفیس دیپای، مهاجم لیون، موانعی بر 
سر راه این انتقال وجود دارد. تقویت خط حمله بارسلونا از اولویت های 
سرمربی این تیم، بوده است. کومان بسیار عالقه مند به خرید ممفیس 
دیپای، مهاجم تیم لیون فرانسه است اما فرم فعلی لیونل مسی و آنتوان 
گریزمان در حال حاضر عملی کردن چنین نقشه هایی را مشکل کرده 
است. جدای از فرم خوب بارسلونا در حمله، آن ها منابع مالی مورد نیاز 

برای حضور پرقدرت در فصل نقل و انتقاالت را ندارند.

بازگشت ستاره رئال به بوندس لیگا
دوران عجیب لوکا یوویچ در مادرید موقتاً رو به پایان بوده و او در حال ترک 
اسپانیا است. این مهاجم ۲۲ ساله بعد از ماه ها نیمکت نشینی فرصت 
دارد یک بار دیگر در بوندسلیگا خودش را ثابت کند. لوکا یوویچ در آستانه 

ترک رئال مادرید و بازگشت قرضی به اینتراخت فرانکفورت است.
این بازیکن ۲۳ ساله در تابستان ۲۰1۹ با پرداخت ۶۰ میلیون یورو از این 
باشگاه آلمانی به رئال مادرید پیوست، اما نتوانست روزهای درخشان 

خود را در پایتخت اسپانیا نیز تکرار کند.

فغانی در بین برترین داوران جهان
فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار با توجه به آغاز سال ۲۰۲1 میالدی و 
دهه جدید، اقدام به معرفی برترین های فوتبال جهان در یک دهه اخیر 
نیز کرده است.علیرضا فغانی داور ایرانی که پیش تر نیز به عنوان بهترین 
گرفت  قــرار  نوزدهم  رده  در  بود  انتخاب شده  در سال ۲۰۲۰  آسیا  داور 
و در بین برترین داورهــای یک دهه اخیر قــرار گرفت. در بین داورهــای 
آسیایی تنها دو داور در این فهرست حضور دارند که فغانی از ایران و 

روشن ایرماتوف از ازبکستان هستند.

باقری از استقالل کنار گذاشته شد
با تصمیم کادر فنی استقالل فرشید باقری از امروز حق شرکت در تمرینات تیمش 
را ندارد. ماجرا از این قرار است که این بازیکن طی هفته های اخیر رفتارهایی از خود 
نشان داده که باعث نارضایتی کادر فنی استقالل شده است. هافبک استقالل در 
جریان بازی با پرسپولیس و زمانی که روی نیمکت نشسته بود صحبت هایی را در 
مورد ترکیب تیم و نوع بازی استقالل انجام داد که این موضوع به گوش کادر فنی 
رسید. پیش از این سرمربی تیم فوتبال استقالل به بازیکنان این تیم اعالم کرده 

بود در صورت هرگونه بی نظمی با آن ها برخورد خواهد کرد. 

از  یــکــی  مــطــهــری  ارســـــالن  حمیدرضاعرب: 
چــهــره هــای ویـــژه دربـــی ۹4 بـــود. بــازیــکــنــی که 
گل  استقالل  بــرای   ۲ دقیقه  از  قبل  توانست 
بزند ونام خودش را درمیان سریع ترین گلزنان 
از  بعد  که  مطهری  برساند.  ثبت  به  بــازی  ایــن 
گلزنی همراه با احمد موسوی شادی جالبی را به 
تصویر کشید عمیقاً دوست داشت این گلزنی 
با برد استقالل همراه می شد اما از اقبال بد او 
چنین اتفاقی نیفتاد و حتی استقالل تا آستانه 

شکست هم پیش رفته بود.

دوباره در دربی گل زدی. چه حسی داری؟س
داشتم  دوســـت  امــا  خوشحالم  خیلی  طبیعتاً 
این گل، گل برتری استقالل در دربی باشد. من 
هروقت در دربی گل زدم بازی مساوی شده! به 
هرحال این هم از شانس من است اما همین که 
می توانم دراین بازی برای استقالل گل بزنم خدا را 
شکر می کنم. من خیلی دوست داشتم این گلزنی 

با برد استقالل همراه باشد که نشد. 

از مدیریت س بــه شــدت  ــازی  ب از   بعد 
باشگاه گله کردید. دلیلی داشت؟

همین طــور اســت چــون مــا از خلف 
وعده ها به شدت دلگیر هستیم. به 
ما گفته بودند قبل از این بازی به شما 
حقوق می دهیم اما این کار را نکردند. 
همین موضوع باعث شد که نه فقط 
من بلکه همه بازیکنان از ماجراهایی 
کنند.  ــی  ــاراحــت ن ــراز  ــ ابـ داده  رخ  کـــه 
شاید اگر مدیران به مشکالت مالی 

بازیکنان رسیدگی می کردند 
ــگــــری  ــ ــات دی ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ اتـ

ما  و  ــی داد  ــ مـ رخ 
مــی تــوانــســتــیــم 

بـــــا آرامـــــــش 
ذهـــــــنـــــــی 

ــیــشــتــر  ب
ایـــــــــــن 
ــازی  ــ ب

ا  ر

ببریم. به هرحال این اتفاق رخ نداد و درنهایت 
بازی مساوی شد اما ما انتظار داریم به وضعیت 
مالی بازیکنان رسیدگی شود. برخی بازیکنان ما 
هیچ پولی نگرفتند و حتی مطالبات فصل قبل 
هم باقی مانده است. با این شرایط ادامه دادن 

دشوار می شود. باید کاری کنند.

به نظر می رسد خیلی ناراحتی.س
اگــر اوضــاع  زیــاد چــون احساس می کنم  خیلی 
بیرون تیم خوب بود وهمه چیز سرجای خودش 
ــی داد. ما  ــ ــرار داشـــت اتــفــاقــات دیــگــری رخ م قـ
امــا ذهن  بــازی برنامه داشتیم  ایــن  بــردن  بــرای 
تمرکز  بازیکن  یک  وقتی  بــود.  درگیر  بازیکنان 
نداشته باشد اتفاقاتی رخ می دهد که اصالً قابل 

پیش بینی نیست.

فکر می کنی بازهم دردربــی ها برای استقالل س
گل بزنی؟

باید  با تمام وجــودم دوست دارم و  را  استقالل 
به  عیار هستم.  تمام  استقاللی  یک  که  بگویم 
تیمی که درآن بازی می کنم افتخار 
بزرگی  تیم  اســتــقــالل  مــی کــنــم. 
است و از کودکی عاشق بازی 
درایــن تیم بــودم. االن که به 
آرزویــم رسیدم باید قدر این 
پیراهن را هم بدانم. مطمئن 
باشید اگر در استقالل باشم 
و دردربــــی هــا فــرصــت بــازی 

پیدا کنم بازهم گل می زنم.

پس از شکست ۲-1 بارسا برابر کادیز و شکست 
برای  امیدها  همه  یوونتوس،  مقابل  سنگین ۰-۳ 

بارسلونا از دست رفته به نظر می رسید.
اما شاگردان رونالد کومان از آن زمــان، در هشت 
بازی است که شکست نخورده اند و بخش اعظمی 
از موفقیت تیم مدیون فرم خوب فرانکی دی یونگ 
است.کومان قصد داشت از دی یونگ در نقش یکی 
از دو هافبک مقابل خط دفاعی استفاده کند اما با 
ادامه روند نزولی بارسا و سقوط بلوگرانا در جدول 

رده بندی، نظرش را تغییر داد.
در هفته های اخیر دی یونگ آزاد بوده تا با حضور 
سرخیو بوسکتس و پدری، نقش بیشتری در خط 
هافبک بارسا بازی کند. این بازیکن تا پیش از اینکه 
کومان پست جدیدی به او محول کند، به دلیل 
نداشتن  و  عرضی  پاس های  فرستادن  در  ناتوانی 
خصوصیات تهاجمی همواره مورد انتقاد واقع شده 
بود.در هشت بازی اخیر بارسا، پس از باخت برابر 

یووه، هیچ تیمی در اللیگا نتوانسته به اندازه 
آن ها گلزنی کند. 1۷ گل در هشت بازی 
که از این تعداد فرانکی دی یونگ در چهار 
گل نقش داشته؛ دو گل زده و دو پاس 

گل داده است.

دستاوردهای دی یونگ#
در واقع دی یونگ توانسته دستاوردهای خود 

در خط حمله را دو برابر کند. پیش از 
این دی یونگ به طور متوسط  

۰.۲۷ شانس در طول 
ــقــه  ــی دق  ۹۰ ــر  ــ هـ

می کرد،  ایجاد 
او  اکنون  اما 

بــــه آمــــار 
ــک  ــ یـ

شانس در هر بازی رسیده است.
همچنین آمار احتمال پاس گل و احتمال گلزنی او 
نیز دو برابر شده و در عین حال قدرت دریبل زنی 
بیشتری نیز پیدا کرده است و به آمار سه دریبل 
در هر بازی در مقابل آمار قبلی 1.۶۷ دریبل در هر 

بازی رسیده است.

راه افتادن موتور مسی#
و  بــوده  نیز  مسی  لیونل  نفع  به  تغییرات  ایــن   
مسی توانسته هفت گل از 11 گل خود در اللیگا 
را در هشت بازی قبلی به ثمر برساند و هر دو 
پاس گل خود را دراین هشت بازی بدهد.نه تنها 
دی یونگ اغلب بهتر خودش را به منطقه حمله 
رساندن  در  نیز  خوبی  کیفیت  بلکه  می رساند 
قبالً  که  داده  نشان  از خود  به خط حمله  توپ 

جای خالی اش احساس می شد.

کلید نبرد#
انتقادات  از  بسیاری  کــه  حالی  در 
وارده به بارسا به دلیل عدم حضور 
پس  تیم،  در  مؤثر   ۹ شــمــاره  یــک 
و  باشگاه  ایــن  از  از خــروج ســـوارز 
اکنون  ــوده،  ب مسی  افــت  همچنین 
به نظر می رسد که این تغییر کوچک 
در تــاکــتــیــک هــمــان چــیــزی اســـت که 
اند. نیاز داشته  بارسا  هافبک های 
نیرو و تحرک اضافه شده 
یونگ  دی  جانب  از 
بـــه وضـــــوح تــأثــیــر 
زیــــــــادی بــــرای 
بـــــارســـــلـــــونـــــا 
داشــتــه است 
ــه  ــ ــرچـ ــ اگـ و 
آن ها هنوز 
ر  د
بــاالی 

جــدول 
مادرید  اتلتیکو  با  اللیگا 
فاصله دارند، این بازیکن 
کلید  مــی تــوانــد  هــلــنــدی 
ــارســا بـــرای حفظ  نــبــرد ب
پایان  در  قهرمانی  عنوان 

فصل باشد.

مطهری در گفت و گو با قدس:

بازهمدردربیگلمیزنم
بارسا دچار تغییرات اساسی شد

»دییونگ«مهندسجدیدکاتاالن

عبدالحمید  حضور  با  همکاری  جانبه  سه  نامه  تفاهم 
احمدی، معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت 
ورزش و مهدی میرجلیلی، رئیس سازمان بسیج ورزشکاران 
کشور و علیرضا تاج فیروز، مدیرعامل مؤسسه تربیت بدنی 

بنیاد کرامت رضوی در حضور سعید فتاحی، رئیس اداره 
ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در مؤسسه تربیت 
بدنی آستان قدس امضا شد در ابتدای این جلسه علیرضا 
و  مستقل هستیم  کامالً  ما مجموعه  فیروز گفت:  تــاج 
براساس برنامه های از پیش تعیین شده حرکت می کنیم 
و براساس قانون که مکلف کرده توازن همگانی و قهرمانی 
باید برقرار باشد و همچنین تأکید مقام معظم رهبری در 
دیدارهای مختلف با ورزشکاران در رابطه با ورزش همگانی 

اولویت و پیگیری ما ورزش همگانی است نه قهرمانی. 

ضد  حمله

صعود فرش آرا به رده دوم با شکست راگا
دیدارهای هفته ششم لیگ برتر فوتسال عصر دیروز برگزار شد 
که در گروه ب این مسابقات در روزی که سن ایچ ساوه استراحت 
داشت فرش آرای مشهد در یک بازی جذاب و البته نزدیک موفق 
شد راگا شهر ری تیم دوم این گروه را شکست دهد و جای این تیم 
را در رده دوم بگیرد. مس سونگون هم در یک بازی یکطرفه ۷ بر 
صفر ایمان شیراز را شکست داد و جایگاهش را در صدر جدول 

مستحکم کرد.

دیاباته پاسخ شایعات را داد
باشگاه  ساختمان  محل  در  با حضور  دیاباته  ــروز شیخ  دی ظهر 
استقالل، با احمد مددی مدیرعامل استقالل دیدار و گفت وگو کرد. 
مهاجم استقالل در این جلسه که در فضایی مثبت و دوستانه 
برگزار شد، شایعات اخیر مبنی بر اختالفش با کادرفنی استقالل را 

تکذیب و اعالم کرد با قدرت به کارش ادامه می دهد.

سیدعباسی: از رحمتی حمایت کامل می کنیم
باشگاه  مدیران  خــودرو گفت: همه  باشگاه شهر  اجرایی  معاون 
از رحمتی حمایت می کنند و بارها عنوان شده که قــرارداد ما با 
رحمتی سه ساله است. داوود سیدعباسی گفت: تیم ما نسبت به 
فصل های قبل تغییرات زیادی داشته و بسیار جوان شده است و 

در حال حاضر نباید توقعات گذشته را از این تیم داشت. 

 جزئیات پیشنهاد یونانی ها 
برای انتقال قرضی بیرانوند

 آاِک آتن پیشنهاد انتقال قرضی علیرضا بیرانوند را برای مدت ۶ ماه 
به آنتورپ داده بود که تاکنون با پاسخ مثبتی از سوی تیم بلژیکی 
مواجه نشده است. به نظر می رسد آنتورپ پس از آسیب دیدگی 
بوتز، دروازه بان نخست این تیم تمایلی به انتقال قرضی بیرانوند 

ندارد اما به دنبال جذب دروازه بان جدیدی است.

 3 پرسپولیسی
 نامزد بهترین بازیکن لیگ قهرمانان آسیا

نامزد عنوان بهترین بازیکن این مسابقات شدند. سایت رسمی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( در ادامه نظرسنجی های خود برای 
عنوان »جایزه هواداران«، دیروز به سراغ عنوان بهترین بازیکن لیگ 
قهرمانان آسیا ۲۰۲۰ رفت که نام شجاع خلیل زاده و بشار رسن، دو 
بازیکن پیشین پرسپولیس و حامد لک، دروازه بــان فعلی این تیم 

میان گزینه ها دیده می شود.

دژاگه به استقالل می رسد
هافبک - مهاجم تیم فوتبال تراکتور از روز جمعه هفته پیش رو 
در تمرینات این تیم حاضر می شود. به نقل از سایت رسمی 
باشگاه تراکتور، اشکان دژاگه که هفته گذشته راهی آلمان شده 
بود، امروز به ایران برمی گردد و از فردا به تمرینات تیم ملحق 

خواهد شد.
یازدهم  هفته  چارچوب  در  ماه  دی   ۲۹ دوشنبه  تراکتور  تیم 

رقابت های لیگ برتر فوتبال میزبان استقالل است.

خبر

فدراسیون فوتبال عاشق می خواهد نه کاسب
در دوره اول آقای کفاشیان او تنها فردی بود که کاندیدا بود و انتخاب 
شد، اما در دوره های بعد کاندیداهای دیگری هم وارد رقابت شدند. 
انتصاب  از  همواره شکلی  فدراسیون  انتخابات  در  مدت  این  در 
به چشم می خورد به طوری که بعد هم شاهد آن بودیم که آقای 
کفاشیان سکان فدراسیون را به دوست خودش یعنی مهدی تاج 
داد. این دوره مدیریتی دو صعود به جام جهانی داشــت که این 
موضوع از منظر مدیران وقت موفقیت های کاملی برای فدراسیون 
به حساب می آمد، اما در زمینه مالی مسائل زیادی وجود داشت 
که قابل دفاع نبود. به طور مثال قــراردادی که با آقای ویلموتس 
بسته شد، یک فاجعه ملی بود. هنوز برای ما سؤال است که چطور 
قـــراردادی بسته شد که حاصل آن فقط شکست بــود؟ از منظر 
مدیریتی در ضعیف ترین سال های تاریخ فوتبال ایران بودیم. رؤسای 
فدراسیون به هیچ عنوان استقالل نداشتند و برای حفظ صندلی 
ریاست خودشان، تابع تصمیم مقامات باالدستی خود بودند و برای 
حفظ صندلی خود تن به هر کاری دادند. در مورد پافشاری مهدی 
تاج برای ماندن در پست ریاست فدراسیون فوتبال هم در خاطرم 
هست که درحالی که از راه های مختلف وی نتوانست به ریاست 
برسد سپس به اینفانتینو متوسل شد تا توانست ماندگار شود این 

در حالی است که جامعه خواستار او نبود.
تاج،  و  بــود  کــی روش رئیس  کــارلــوس  تــاج،  در فدراسیون مهدی 
کارمند اجرای دستورات کی روش بود. با این حال ما در رسانه ها 
خواندیم که یک فساد گسترده و مشکالت زیادی در بخش های 
مختلف فوتبال وجود داشت. درناکارآمدی فدراسیون مهدی تاج و 
علی کفاشیان هیچ تردیدی وجود ندارد. فوتبال ورزش بزرگی است 

که آدم های بزرگ می خواهد. 
منافع شخصی  به  را  ملی  منافع  باید  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
خود ترجیح دهد. ما در دوره اخیر، فدراسیون مولدی نداشتیم که 

بازیکن، مربی و مدیر تولید کند.
عاشقان  تــاج،  و  کفاشیان  کاسب.  نه  می خواهد  عاشق  فوتبال 
در  چــون  و  کردند  خــارج  از صحنه  بــود  نحوی  هر  به  را  فوتبال 
کاسب ها سرازیر شدند.  دارد،  وجود  پول  و  فوتبال شهرت  این 
در انتخابات پیش رو هم باید فردی به عنوان رئیس  فدراسیون 
فوتبال انتخاب شود که شجاع باشد و استقالل خود را حفظ کند. 
او نماد فوتبال ایران است و اگر بی شخصیت باشد، فوتبال ایران 

را بی شخصیت می کند.

یادداشت

امیرحاج رضایی
annotation@qudsonline.ir

از  کاملی  ظرفیت  می توانیم  مــا  داد:  ادامـــه  فــیــروز  تــاج 
امکانات را بــرای اردوهــا فراهم کنیم چــون بــرگــزاری این 
اردوهــا در مشهد هم بــار فنی و هم بــار معنوی دارد و 
این  فدراسیون  کمک  با  ورزش  وزارت  از  ما  درخــواســت 
کنند.  ــداف، کمک  اهــ ــن  ای تحقق  در جهت  کــه  اســت 
احمدی معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت 
ورزش هم بیان کرد : امروز روز خیلی خوبی برای ورزش 
و  ورزش  راه  در  بزرگی  گــام  اینکه  بابت  از  اســت  کشور 
مقدس  وجــود  آن  منشأ  که  می شود  برداشته  معنویت 

حضرت رضا )ع( است. این ظرفیت به وجود آمده توسط 
آستان قدس رضوی پشتوانه عظیمی برای ورزش کشور 
می تواند باشد و باید قدردان این ظرفیت کم نظیر باشیم. 
ترویج فرهنگ رضوی و علوی با سفیر شدن ورزشکاران و 
خادمیار شدن مربیان محقق خواهد شد و از آنجایی که 
این مؤسسه از نظر ورزشی هیچ چیزی کم ندارد و تمام 
ظرفیت های مورد نیاز فدراسیون های وزارت ورزش را دارد 
و همین طور قابلیت برگزاری اردو های تیم های ملی در این 

مؤسسه امکان پذیر است.

همکاری مؤسسه تربیت بدنی بنیاد کرامت رضوی 
با وزارت ورزش و سازمان بسیج ورزشکاران 

تفاهمسهجانبه
 برنامه ادامه هفته یازدهم و معوقه

از هفته نهم لیگ برتر
جمعه  26  دیس

نساجی قائمشهر – ماشین سازی تبریز)معوقه هفته نهم(
سپاهان- پیکان تهران    

سایپا تهران – ذوب آهن اصفهان   
آلومینیوم اراک – گل گهر سیرجان   

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه خانم فاطمه   حیدری    دارای شناس��نامه 6701  به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه   
470  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمعلی  
حیدری    به شناسنامه   129  در تاریخ  1396/12/7  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  فاطمه  حیدری    فرزند غالمعلی ش.ش 6701   ت.ت  1352/2/15  نسبت فرزند مرحوم 
2. مریم   حیدری  فرزند غالمعلی ش.ش 6702      ت.ت   1354/1/20  نسبت فرزند مرحوم
3. طاهره  حیدری    فرزند غالمعلی  ش.ش 70   ت.ت  1342/4/10   نسبت فرزند مرحوم   
4.  علیرضا  حیدری   فرزند غالمعلی  ش.ش 17      ت..ت  1342/4/10  نسبت فرزند مرحوم

5 . حسین   حیدری   فرزند  غالمعلی ش.ش 7734   ت.ت  1358/10/1   نسبت فرزند  مرحوم
6.  ابوالفض��ل  حی��دری  فرزن��د غالمعل��ی  ش.ش 372    ت.ت   1363/10/4   نس��بت  فرزن��د  

مرحوم
7 .  صدیقه حیدری  فرزند غالمعلی  ش.ش 26   ت.ت  1340/10/7     نسبت  فرزند    مرحوم 

8  حبیبه رحمانی فرزند قره خان ش.ش 170 ت.ت 1318/2/3 نسبت همسر مرحوم       
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت 
آگهی می نماید  تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.    آ-9910819                                                                                                          

  سید حسن سامغانی  قاضی شورا شعبه   هفتم دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه خانم فاطمه   حیدری    دارای شناسنامه 6701  به شرح دادخواست به کالسه   469  
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حبیبه رحمانی    
ب��ه شناس��نامه   170  در تاریخ  1399/6/16  در اقامتگاه دائمی خ��ود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  فاطمه  حیدری    فرزند غالمعلی ش.ش 6701   ت.ت  1352/2/15  نسبت فرزند مرحوم 
2. مریم   حیدری  فرزند غالمعلی ش.ش 6702      ت.ت   1354/1/20  نسبت فرزند مرحوم
3. طاهره  حیدری    فرزند غالمعلی  ش.ش 70   ت.ت  1342/4/10   نسبت فرزند مرحوم   
4.  علیرضا  حیدری   فرزند غالمعلی  ش.ش 17      ت..ت  1342/4/10  نسبت فرزند مرحوم

5 . حسین   حیدری   فرزند  غالمعلی ش.ش 7734   ت.ت  1358/10/1   نسبت فرزند  مرحوم
6.  ابوالفضل  حیدری  فرزند غالمعلی  ش.ش 372    ت.ت   1363/10/4   نسبت  فرزند  مرحوم
7 .  صدیقه حیدری  فرزند غالمعلی  ش.ش 26   ت.ت  1340/10/7     نسبت  فرزند    مرحوم 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت 
آگهی می نماید  تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.      آ-9910820                                                                                                        

  سید حسن سامغانی  قاضی شورا شعبه   هفتم دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه  خانم زینب حفظی   دارای شناسنامه  0060902876 به شرح دادخواست به کالسه  
467  از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  حسین 
خسروی    به شناسنامه   1860  در تاریخ 1399/8/30  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  مهال خسروی   فرزند حسین   کد ملی  02086534  ت.ت   1390/2/5 نسبت فرزند مرحوم  
2.  مینا خسروی   فرزند  حسین   کد ملی   0201553546  ت.ت  1388/4/29 نسبت فرزند مرحوم 
3. نیما خسروی    فرزند  حسین    کد ملی  0025213903  ت.ت 1381/8/15  نسبت فرزند مرحوم     
4. زینب حفظی    فرزند  نوراله  کد ملی 0060902876  ت.ت 1356/6/30 نسبت همسر  مرحوم
5 . علی اکبر خسروی  فرزند حبیب اله   کد ملی 5749125246  ت.ت 1337/5/1  نسبت پدر  مرحوم
6.  صغری فرمانی     فرزند اکبر  کد ملی 5749654141  ت.ت 1337/1/15  نسبت مادر   مرحوم
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت 
آگهی می نماید  تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.        آ-9910821                                                                                                      

   سید حسن سامقانی
  قاضی شورا شعبه  هفتم دشورای حل اختالف شهر خرو 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رس��می            برابر رای شماره 139960308001004509 مورخ  08/ 
10/ 1399 هی��ات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای سلیمان رضائی فرزند برات بشماره شناسنامه 16 صادره از بیرجند و کد ملی 5239954021 
درشش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 91/41 متر مربع قس��متی از پالک 1396- اصلی واقع در 
خراس��ان جنوبی بخ��ش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت حس��ین دس��تیگردی محرز 
گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. آ-9910827
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/25                          

  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/11/11                         
علی فضلی

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139960308001002068 مورخ  26/ 06/ 1399 
هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه صادقی 
بورنگ فرزند اسداله بشماره شناسنامه 10 و کد ملی 5239735980 درششدانگ یکباب ساختمان 
دوطبقه اسکلت فلزی به مساحت 137/94 متر مربع قسمتی از پالک 1396- اصلی واقع در خراسان 
جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت زینل دستیگردی محرز گردیده است . لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
م��دت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د.  آ-9910851

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/25                          
  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/11/11                         

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی 

آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و م��اده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رس��می برابر رای شماره 139960318603010216 مورخ 1399/08/22 
هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت تصرفات مالکانه بالمعارض خانم  ملیحه علی زاده خسمخی 
فرزند علی به شماره شناسنامه 1241 صادره از فومن در قریه خسبخ در ششدانگ یک قطعه زمین 
مش��تمل بر ساختمان به مساحت 55/92 متر مربع پالک فرعی 22065 از اصلی 12 مفروز مجزی 
از پالک 42 باقیمانده از اصلی 12 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای ابوتراب 

برازنده محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 2785    آ-9910294

تاریخ انتشار نوبت اول:1399/10/10
تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/10/25

حسین اسالمی کجیدی  -  مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت 

آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

براب��ر رای ش��ماره 139960318018001716م��ورخ 99/06/24هی��ات موض��وع قان��ون تعیین 
تکلی��ف وضعی��ت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واح��د ثبتی حوزه 
ثب��ت مل��ک س��نگر تصرف��ات مالکان��ه بالمع��ارض متقاض��ی مه��دی رحمت��ی پور نش��رودکلی 
فرزن��د عل��ی ج��ان بش��ماره مل��ی 6539792042 در شش��دانگ ی��ک ب��اب خان��ه و محوطه به 
مس��احت 398 مت��ر مرب��ع مجزی ش��ده از 5/6 فرعی از س��نگ 3 اصل��ی واقع در قری��ه رودبرده 
بخ��ش 12 گی��الن ، که ب��رای آن ش��ماره  2784 فرعی در نظر گرفته ش��ده خری��داری از مالک 
رس��می )زارع: نق��ی فره��ودی، ش��ماره زارعان��ه 74304-51/02/05 ( مح��رز گردی��ده اس��ت .

لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  م الف 2771   9910297

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/10
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/10/25 

علی نصرتی  -  رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رأی شماره 139960306023000108 مورخ 1399/07/30 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک مه والت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اکبر مدرس ش��ادمهری فرزند حس��ین 
بشماره شناسنامه 1414 صادره از شادمهر در یک قطعه محوطه مشتمل بر ساختمان )دامداری( به 
مس��احت 5240 مترمربع قسمتی از اراضی مشاع پالک 45- اصلی واقع در اراضی شادمهر خراسان 
رضوی بخش یک مه والت خریداری از مالک رس��می آقای حسین مدرس شادمهری محرز گردیده 
اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

م.الف 7/99/86  آ-9910303
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/10/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/25

رئیس ثبت اسناد و امالک- علی اکبر شجاعی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد)1077999(

 آگهی تغییرات شرکت تولیدی آلومینیوم یاران خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12861 و شناسه ملی 10380285369

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,04,26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم مریم پروازراد به کد ملی 0932302671 به 
سمت رئیس هیئت مدیره-خانم فاطمه پروازراد به کد ملی 0946377316 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره -خانم مرضیه فتحیان 
به کد ملی 0939373181 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای هادی پروازراد به کد ملی 0920037585 خارج از هئیت مدیره به 
عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور رسمی وبانکی با امضاء منفرد آقای هادی 

پروازراد به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1078020(

آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی علوم گسترتوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 64078 و شناسه ملی 14007485956

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,05,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - شرکت صنایع تولیدات 
ملی:0939686864(  )کد  پوربرات  کورش  آقای  نمایندگی  با  ثبت:1353(  شماره  و  ملی:10380131843  خراسان)شناسه  کاغذی 
،شرکت گروه کارخانجات کاغذ سازی نگین خراسان )شناسه ملی:10380495332 و شماره ثبت :34322( با نمایندگی خانم طاهره 
شماره  ملی:10380518694و  توس)شناسه  سلولز  نوید  کاغذی  تولیدات  صنایع  شرکت  ملی:0651823730(و  مفرد)کد  زاده  حسن 
برای مدت 2سال  به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره  اکبری )کد ملی:0651531561(را  ا    هلل  نمایندگی آقای عزیز  با  ثبت:36344( 

انتخاب نمایند. 
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م���دل 1385  پرای���د  خ���ودروی  کارت  و  ب���رگ س���بز 
رنگ س���فید ب���ه ش���ماره انتظام���ی 563ص72 ایران 
شاس���ی  ش���ماره  و   1492086 موت���ور  ش���ماره    32
S1412285824495 ب���ه مالکی���ت فرزان���ه س���روری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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م���دل  ب���رگ س���بز و كارت موت���ور س���یكلت دین���و 
شاس���ی ش  و   ٧٧٦-٦٧٣٩٤ پ���اك  ش  ب���ه   ٩٦
موت���ور  ش  و   NBYADAKFDH1D01393
0149NBY000803 بنام غامحس���ن فخرایی مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط میباشد
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رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم هما وجدانی دارای شناسنامه شماره 0740145411 به شرح دادخواست به کالسه 9900402 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان امان اهلل وجدانی ارزه ئی به 
شناس��نامه 0748475982 در تاریخ 99/7/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1- تاجور بسترآهنگ با کدملی 0731350391 فرزند سلیمان صادره از تربت جام همسر متوفی

2- علی وجدانی ارزه ئی با کدملی 0749805765 فرزند امان اهلل صادره از تایباد فرزند متوفی
3- پژمان وجدانی ارزه ئی با کدملی 0749562633 فرزند امان اهلل صادره از تایباد فرزند متوفی

4- هما وجدانی ارزه ئی با کدملی 0740145411 فرزند امان اهلل صادره از تایباد فرزند متوفی
5- شیال وجدانی ارزه ئی با کدملی 0740201921 فرزند امان اهلل صادره از تایباد فرزند متوفی

6- نادیا وجدانی با کدملی 0749570628 فرزند امان اهلل صادره از تایباد فرزند متوفی
7- هلن وجدانی با کدملی 0749790962 فرزند امان اهلل صادره از تایباد فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9910892
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم زهرا حقدادی سعدآبادی دارای شناسنامه شماره 0748596501 به شرح دادخواست به کالسه 
9900301 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالحسین حقدادی 
سعدآبادی به شناسنامه 0748593985 در تاریخ 1357/1/1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- کیمیا روشن با کدملی 0748364587 فرزند میرسیداحمد صادره از تایباد همسر متوفی

2- حقداد حقدادی سعدآبادی با کدملی 0749444770 فرزند عبدالحسین صادره از تایباد فرزند متوفی
3- فاطمه حقدادی سعدآبادی با کدملی 0748596321 فرزند عبدالحسین صادره از تایباد فرزند متوفی

4- زهرا حقدادی سعدآبادی با کدملی 0748596501 فرزند عبدالحسین صادره از تایباد فرزند متوفی
5- عذرا حقدادی سعدآبادی با کدملی 0748596607 فرزند عبدالحسین صادره از تایباد فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9910893
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم زهرا حقدادی سعدآبادی دارای شناسنامه شماره 0748596501 به شرح دادخواست به کالسه 
9900302 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان کیمیا روشن به 
شناس��نامه 0748364587 در تاریخ 1394/6/15 در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- حقداد حقدادی سعدآبادی با کدملی 0749444770 فرزند عبدالحسین صادره از تایباد فرزند متوفی
2- فاطمه حقدادی سعدآبادی با کدملی 0748596321 فرزند عبدالحسین صادره از تایباد فرزند متوفی

3- زهرا حقدادی سعدآبادی با کدملی 0748596501 فرزند عبدالحسین صادره از تایباد فرزند متوفی
4- عذرا حقدادی سعدآبادی با کدملی 0748596607 فرزند عبدالحسین صادره از تایباد فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 

تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9910894

قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه اینکه آقای هادی س��لیمانی سردابی دارای شناسنامه ش��ماره 0749870699به شرح دادخواست به کالسه 
1,9900453ح ازاین شورادرخواس��ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان نوراحمدسلیمانی 
سردابی به شناسنامه 7484درتاریخ 1387,8,20دراقامتگاه دائمی خودبدرودزندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصراس��ت به:1-فاطمه فیض محمدی به شماره شناس��نامه 074946257تاریخ تولد1322,10,14محل صدور 
ازتایباد-کاریزمادرمتوفی2-رحیمه حسنی کاریزی شماره شناس��نامه 0749555955تاریخ تولد1361,6,30محل 
صدورتایباد-سعدآبادهمس��رمتوفی3-مریم س��لیمانی س��ردابی ب��ه ش��ماره شناس��نامه 0740534653تاری��خ 
تولد1382,1,5محل صدورتایبادفرزندمتوفی4-مهدیه س��لیمانی سردابی به شماره شناسنامه0740709781تاریخ 
تولد1387,4,6محل صدورتایبادفرزندمتوفی5-شاهین سلیمانی سردابی  به شماره شناسنامه0748591796تاریخ 
تولد1342,5,10محل صدورتایباد_س��رداب خواهرمتوفی6-نورمحمدس��لیمانی س��ردابی به ش��ماره شناس��نامه 
0749525932تاری��خ تولد1348,4,10مح��ل صدورتایباد-ریزه برادرمتوفی7_شهالس��لیمانی س��ردابی ش��ماره 
شناس��نامه 0748414444تاریخ تولد1352,6,9محل صدورتایبادخواهرمتوفی8-شهنازس��لیمانی سردابی شماره 
شناس��نامه0749868295تاریخ تولد1359,1,1محل صدورتایبادکاریزخواهرمتوفی9-مهدی س��لیمانی س��ردابی 
شماره شناس��نامه0749567211محل صدورتایبادکاریزبرادرمتوفی10-هادی سلیمانی سردابی شماره شناسنامه 
0749870699تاری��خ تولد1366,1,10محل صدورتایبادکاریزبرادرمتوفی11_حیدرس��لیمانی س��ردابی ش��ماره 

شناسنامه 0740074652تاریخ تولد1369,8,17محل صدورتایبادبرادرمتوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9910895
قاضی شورا- شعبه یک شورای حل اختالف  شهرستان تایباد- قنبر مرزانی

» آگهی مزایده اتومبیل «
شماره آگهی: 139903913449000012  تاریخ آگهی: 16 / 10 / 1399  شماره پرونده : 139804013449000100

به موجب پرونده اجرائی کالسه 9700105 له خانم رباب علیایی فیض آباد و علیه آقای سجاد ویس نژاد ، یک دستگاه 
اتومبیل mvm با مشخصات رنگ سفید ، مدل 1395 ، بنزین سوز ، وضعیت ظاهری تصادفی ) که دو درب سمت 
راننده و سپر جلو و چراغ جلو خسارت دیده و ایربک های وسیله نقلیه مزبور باز شده ( ، الستیک 70 درصد به شماره 
انتظامی ایران 27 – 894 ق 25 متعلق به آقای سجاد ویس نژاد که طبق نظر خبره محلی به مبلغ 870/000/000 
ریال ارزیابی شده از ساعت 9 صبح الی 12 قبل از ظهر روز یکشنبه مورخ 1399/11/05 در اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان تکاب واقع در خیابان امام ، بلوار تخت سلیمان مجتمع اداری از طریق مزایده به فروش می رسد . مزایده از 
مبلغ 870/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدی فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی به 
عهده برنده مزایده خواهد بود و نیم عشر دولتی و حق مزایده نقداً وصول می گردد ، ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل 
رسمی اعالم گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. آ-9910896    

تاریخ مزایده : 05 / 11 / 1399
محمد طلوعی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تکاب

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پیرو آگهی قبلی که به موجب ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده اینک بر حسب در خواست واصله مستند به ماده 
مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت،تحدید حدود یک قسمت از امالك واقع در قطعه 3 درگز بخش 7 قوچان در 

س��اعت اداری در تاریخ مندرج در متن آگهی انجام و به ش��رح ذیل آگهی می گردد:پالك 19-اصلی واقع در مزرعه 
دستجرد قطعه 3 درگز بخش 7 قوچان

پالك 350 فرعی مجزی شده از 19- اصلی دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی شرکت آب و فاضالب استان 
خراس��ان رضوی شش��دانگ یک باب ساختمان اداری واقع در شهر درگز میدان جهاد بلوار مصلی جنب اداره جهاد 

کشاورزی    تاریخ تحدید:1399/11/21 
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورین شماره های فوق به وسیله این آگهی اخطار میگردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضوربهم رسانندو چنانچه هر یک از صاحبان امالك و یا نماینده 
قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی ونیز صاحبان امالکی که در موقع 
مقرر حاضر نبوده اند مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین میبایست 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم 

و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.  تاریخ انتشار:1399/10/225  آ-9910826
ناصر حسن زاده

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك درگز

متن آگهی اموال غیر منقول)اسناد ذمه ای(
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9900181 ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششصد و شصت و چهار متر 
مربع و بیست و هفت صدم متر مربع پالك 184 فرعی مجزا شده از پالك 33 اصلی واقع در روستای لک لک مستند) 
ماده  برنامه چهارم توسعه اقتصادی( ذیل ثبت 25040 صفحه 196 دفتر 161 بنام آقای جلیل هوشمندی زارع فرزند 
اسمعیل شماره شناسنامه 1081 صاده اسدآباد سند مالکیت صادر و تسلیم شده است و حدود و مشخصات ملک به 
شرح پرونده ثبتی عبارت است از شماال به طول 7 متر دیواری است به کوچه شرقا به طول ده متر و 4 سانتی متر 
دیوار به پالك یکصد و نود و هشت فرعی جنوبا به طول هفت متر و یازده سانتی متر دیوار به پالك مرقوم غربا به طول 
ده مترو یک سانتی متر دیوار  به پالك یکصد و نود و شش فرعی حقوق ارتفاقی ندارد ثبت و صادر گردیده است و 
برابر سند رهنی شماره 50214 مورخ 88/5/11 به نفع بانک کشاورزی در رهن می باشد که با توجه به مکاتبه صورت 
گرفته با مرتهن بانک کشاورزی اعالم نموده که جلیل هوشمندی در سند رهنی فوق فاقد بدهی و سند رهنی به دلیل 
استفاده از بخشودگی بند خ ماده 33 تسویه گردیده  و اعالم فک رهن منوط به اعالم ثانوی است که برابر اجرائیه 
شماره  139904182925000075مورخ 99/5/21 دفترخانه ازدواج شماره 46 و طالق شماره 82 شهر کنگاور در 
قبال دو میلیون تومان وجه نقد که به مبلغ 540/850/095 ریال تقویم گردیده بابت مهریه خانم حمیده شریفی براز 
فرزند نوروزعلی به شماره ملی  4010714174 علیه ورثه مرحوم جلیل هوشمندی زارع به نام های سوسن و محمد 
و رسول و صابر و فاطمه شهرت همگی هوشمندی زارع  و تاجی کوروندی مورد بازداشت قرار گرفته است و طبق 
نظر کارشناسی رسمی ششدانگ به مبلغ 1/670/000/000 ریال یک میلیارد و ششصد و هفتاد میلیون ریال ارزیابی 
شده و کاربری ملک مسکونی است که از مساحت 664/27مترمربع عرصه و اعیان آن به مساحت تقریبی 80 متر 
مربع مسکونی با نمای سیمانی به صورت طاق ضربی قابل سکونت دارای انشعابات که بخشی از عرصه محل نگهداری 
دام بصورت طویله به مساحت تقریبی 90 متر مربع می باشد که با توجه به میزان طلب بستانکار مقدار 31 شعیر 
از 96 )به صورت مش��اعی( از س��اعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 99/11/12 در اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد 
واقع در اسدآباد خیابان رفسنجانی کوچه احد از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ 540/580/096 ریال 
پانصد و چهل میلیون وپانصد و هشتاد هزار و نود شش ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می 
شود شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا 
نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از 
تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده 
واریزنکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و 

نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا  نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. )م الف 434( آ-9910822

تاریخ مزایده 99/11/12 تاریخ انتشار 99/10/25  
رئیس اداره اجرا اسناد رسمیشهرستان  اسدآباد-  کامران متقی

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
برابر شرح وارده شماره 99/1/3581مورخه1399/10/16 رسیده از طرف آقای حمید رضا لطفی فرزاد فرزند مظفر 
به شماره ملی 4000023896نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت52963/34 متر مربع 
مبنی بر تحدید حدود اختصاصی پرونده کالس��ه 99/114موضوع قانون تعیین تکلیف در قس��متی از پالك از103 
اصلی واقع در اسدآباد اراضی روستای پیرملو خریداری از مالک رسمی خود متقاضی آقای حمید رضا لطفی فرزاد 
که برابر رای هیئت شماره139960326003001270 مورخه1399/10/07 که منجر به صدور رای مبنی بر صدور 
سند مالکیت به نام آقای حمید رضا لطفی فرزاد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی شده است لذا برابر 
تبصره ذیل ماده 13 قانون مذکور و بند 289 مجموعه بخشنامه های ثبتی در روز دوشنبه مورخه1399/11/20 در 
ساعت 9 صبح به عمل خواهد آمد بدین وسیله به مجاورین و اشخاصی که نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی در ملک 
مذکور برای خود حقی قائلند می توانند در تاریخ مذکور در محل حضور داشته و مراتب اعتراض خود را اعالم نمایند 
به مالکین و مجاورین پالکهای فوق الذکر به وسیله این آگهی ابالغ می گردد که در روز مقرر در آگهی در محل وقوع 
ملک حضور به هم رسانند تا تحدید امالك آنها انجام شود چنانچه هر یک از صاحبان امالك یا نماینده قانونی آنها 
در موقع تهدید حدود حاضر نباشند طبق ماده 15 قانون ثبت ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تهدید 
خواهد شد ضمنا واخواهی نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی رقابت مورد تهدید طبق ماده 20قانون از تاریخ تنظیم 

صورت مجلس تحدیدی به مدت 30 روز پذیرفته خواهد شد.) م الف 429( تاریخ انتشار99/10/25 آ-9910823

آگهی مزایده اتومبیل
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 9900201 یک دس��تگاه اتومبیل پژو پارس به ش��ماره انتظامی ایران38-759 و 
26 واقع در پارکینگ ش��بانه روزی فجر اس��دآباد متعلق به آقای محس��ن پش��وتن دلیر فرزند حسین به کد ملی 
4011529133 که طبق نظر کارش��ناس رسمی اتومبیل فوق با مشخصات فنی رنگ سفید مدل سال 1392 نوع 
س��وخت بنزین موتور روش��ن دارای بیمه شخص ثالث دارای رنگ، الس��یک 50 درصد به مبلغ 1/000/000/000 
ریال معادل صد میلیون تومان ارزیابی ش��ده اس��ت. از ساعت 9 الی 12 روز چهارش��نبه مورخ 99/11/15 در اداره 
ثبت اسناد اسدآباد واقع در اسدآباد خیابان رفسنجانی کوچه احد از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ 
1/000/000/000 ریال معادل صد میلیون تومان شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود شرکت 
در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی 
او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به 
حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده واریزنکند مبلغ 
مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا  نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز 

اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. )م الف 437(  آ-9910824
تاریخ مزایده 99/11/15 تاریخ انتشار 99/10/25  

رئیس اداره اجرا اسناد رسمی شهرستان  اسدآباد - کامران متقی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1077993(

 آگهی تغییرات شرکت تولیدی آلومینیوم یاران خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12861 و شناسه ملی 10380285369

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399,04,26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم هامریم پروازراد به کد ملی 
0932302671،مرضیه فتحیان به کد ملی 0939373181 ، فاطمه پروازراد به کد ملی 0946377316 را برای مدت دوسال به سمت 
بازرس اصلی  به سمت  را  به کد ملی 0942403819  انتخاب شدند آقای محمد جواد خالقی مختاری  اعضای اصلی هیئت مدیره 
وآقای محمد امین غالمی به کد ملی 0703214764 را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند - روزنامه 

قدس برای درج آگهی شرکت تعیین شد صورتهای مالی سال 97 به تصویب رسید 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1078023(

 آگهی تغییرات شرکت نگار کاوش شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 22103 و شناسه ملی 10380375848

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,03,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین شد. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم مریم شیخی آذری کد ملی0054370655 آقای عزیزاهلل اکبری 
کد ملی0651531561 آقای کورش پوربرات کد ملی0939686864 به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت 2سال انتخاب گردیدند. - آقای 
حسن ظفریان به شماره ملی 0940821168 به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم ایمانی به شماره ملی 0941122956 به عنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. -ترازنامه وصورت سود وزیان منتهی به1398,06,31به تصویب رسید. 
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30 جمادی االول 1442 14 ژانویه 2021  سال سی و چهارم  شماره 9443 

سیما و سینماسیما و سینما

خبر

کیانوش و من، در پنج نگاه
بــود، در  نام »محمود کیانوش« در کودکی  با  نخستین برخورد من 
مجالت و کتاب های درسی دبستانی که از ایران می آمد یا در سفرهایی 
که داشتیم تهیه می کردیم. محمود کیانوش از نام های پرتکرار در آن 

کتاب ها و مجالت بود، با شعرهایی که بسیار دوست داشتم.
در اوایل دهه 70 یک دوره آموزش ادبیات کودک برای فرهنگیان در 
مشهد گذاشته بودند، از دوره های آموزش ضمن خدمت که در آموزش 
و پرورش رایج است. جناب مصطفی محدثی از همکاران آن دوره بود 
و من را هم ایشان به مسئوالن آن معرفی کرده بود. من مانده بودم که 
درباره ادبیات کودک چه بگویم، در حالی که هیچ شناخت و مطالعه ای 
ندارم. دوستان کتاب »شعر کودک در ایران« محمود کیانوش را معرفی 
کردند و به  راستی آن کتاب، همه آن دوره من را ساخت. چقدر از 
این کتاب ارزشمند بهره بردم و چقدر آموختم و چقدر برای آن دوره 

آموزشی از آن استفاده کردم.
در یکی از سال های دهه 80 بود که تلفنی به من شد از خارج. تلفن را 
برداشتم. گفت: »من محمود کیانوش هستم«. حیرت زده شدم. من؟ 
محمود کیانوش؟ آن هم از لندن؟ ایشان گویا یک مطلب درباره شعر 
افغانستان یا ادبیات کودک و نوجوان افغانستان )درست به خاطرم 
نیست( از من خواست برای انتشار در جایی. با ایمیل به هم مرتبط 
شدیم و برایم شگفت آور بود که کسی در آن سن با امکانات جدید 
ارتباطی آشناست. بسیار خونگرم و مهربان بود و بسیار با احترام 
برخورد کرد نسبت به من که شاید نیمی از سن او را داشتم. در حین 
صحبت از ناراحتی چشم شکایت کرد و اینکه نشانی ایمیل یا چنین 

چیزی را به زحمت توانسته بود بخواند.
جناب سیداحمد میرزاده، شاعر و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان 
کتابی در نقد آثار پژوهشی در مورد کودک و نوجوان نوشته بود و 
بخش قابل توجهی از آن کتاب به نقد کتاب »شعر کودک در ایران« 
محمود کیانوش اختصاص داشت. باز همان شاعر دوران کودکی من 

پیش چشمم قرار گرفت.
و امروز، خبر درگذشت محمود کیانوش را شنیدم، کسی که هر چند 
گاه به گاه، ولی در طول نزدیک به ۴۵ سال با نام و آثار او ارتباط داشتم. 

روحش شاد.

»دیدن این فیلم جرم است« رکورد فروش 
در دوران کرونا را شکست 

به گــزارش روابــط عمومی پروژه، 
ایــن  ــدن  ــ »دیـ سینمایی  فیلم 
فیلم جرم است« به کارگردانی 
رضا زهتابچیان و تهیه کنندگی 
محمدرضا شفاه پس از گذشت 
یک هفته از اکران در سینماهای 

کشور و با وجود آنکه سینماهای تهران را برای اکران در اختیار نداشت، 
توانست با جذب ١٠ هزار تماشاگر به فروش ١٢٠ میلیون تومانی برسد و 
از این نظر رکورد فروش فیلم هایی که در دوران کرونا روانه پرده سینما شده 
بودند را بشکند. پیش بینی می شود با اضافه شدن سینماهای تهران به 
سینماهای اکران کننده »دیدن این فیلم جرم است« سطح فروش این 
فیلم بتواند جهش چشم گیری را تجربه کند. شب گذشته نیز این فیلم 
عالوه بر فروش در پردیس سینمایی چارسو به سانس فوق العاده رسید.

»دیدن این فیلم جرم است« هم اکنون در سینماهای تهران و ١٩ استان 
کشور و تمامی شهرهای با وضعیت زرد اکران شده است.

چرا عنوان »ناگهانگی« را برای این مستند   
انتخاب کردید؟

وقتی بحرانی رخ می دهد، اتفاق های »ناگهانی« 
پیرامون آن بحران شکل می گیرد، ناگهان سیل 
راه می افتد، ناگهان خانه ها را آب می برد، ناگهان 
همه ما فکر می کنیم که باید برای کمک به این 
مناطق بشتابیم. در واقع یک امر »ناگهانگی« 
در همه موقعیت ها شکل می گیرد به ویژه اینکه 
وقتی اتفاقی رخ می دهد، بسیاری از ما ناگهان 
فکر می کنیم باید برویم کمک کنیم؛ این مستند 
به فراگیری از رفتار ناگهانی اشــاره می کند. به 
بیان دیگر، یک پاندمی در بحران شکل می گیرد 
که مربوط به همه سطوح می شود یعنی هم در 
مدیریت و ستاد و هم در بدنه و صف. به همین 
دلیل این عنوان را برای مستند انتخاب کردیم. 

آیــا سیل بلوچستان ســال گذشته، جرقه   
ساخت این مستند را در ذهن شما زد یا از پیش 

به این موضوع فکر کرده بودید؟
من در بسیاری از بحران ها حضور داشتم از زلزله 
بم بگیرید تا زلزله ورزقان و سیالب های مختلف. 
در سیل لرستان متوجه این بحران پنهان شدم 
تا  از زمانی که متوجه موضوع می شوید  ولــی 
زمانی که قرار است سناریو را بنویسید، زمان 
می برد بنابراین فرصت کافی برای پرداخت به 
این موضوع را در سیل لرستان و سیل خوزستان 
نداشتم. زمانی که سیل بلوچستان اتفاق افتاد، 
ذهنم انسجام الزم را برای روایت »ناگهانگی« 
پیدا کرده بود و به سرعت به منطقه رفتم. من دو 
هفته کامل در آنجا بودم و شاید بیشتر از دیگر 
گروه های فیلمساز در منطقه حضور داشتم، به 
طوری که در این دو هفته حدود ۴هزار کیلومتر 
جابه جا شدم. سعی ام بر این بود گروه هایی را پیدا 
کنم که قرار است در سطوح مختلف کمک رسانی 
داشته باشند یعنی همه طیف ها را در نظر گرفتم 
از بازاری ها گرفته تا روشنفکرها و بسیجی ها. با 
در  را  تا عملکردشان  آن هــا همراه شــدم  همه 
مواجهه با بحران ببینم تا روایتی درست و صادق 
از زحمات و نیات خیرشان ثبت کنم. قطعاً تمام 
گروه هایی که در موقعیت بحران به منطقه رفتند 
نیت خیر داشتند، شکی در این ندارم اما برای 
حضور در منطقه بحران زده و فعالیت در آنجا، 
به اندازه جیبشان به منطقه رفتند و نه به اندازه 
نیاز واقعی مردم گرفتار در بحران. وقتی این توجه 
اولیه، بذرهای  صــورت نمی گیرد در دل بحران 

بحران های بعدی کاشته می شود. 
این فیلم به کاشته شدن بذر بحران های بعدی 
ــزارشــی و  ــردازد بــه همین دلــیــل رفــتــار گ مـــی پـ

گردشگری ندارد اتفاقاً وقتی تمرکز مسئله این 
بــه »توریست  کــه  شکلی مــی شــود، می بینیم 
بحران« دچار شدیم یعنی افرادی با نیت خیر به 
مناطق بحران زده می روند، اندازه جیبشان خرج 
می کنند و به نوعی خودارضایی روحی دارند. 
حقیقتش را بخواهید به نظرم این مستند از 
تلویزیون پخش نخواهد شد و حتی فکرش را 
نمی کردم که در جشنواره حقیقت برای نمایش 
پذیرفته شود. فکر می کردم که این مستند به 
آرشیو می رود و خاک می خورد، خیلی خوشحالم 
که فرصتی بــرای نمایش پیدا کــرد و امیدوارم 
مسئوالن آن را ببینند، ضمن اینکه همه متوجه 
باشیم اگر موقعیتی بحرانی پیش آمد، شتابزده 

عمل نکنیم.

شما در این مستند به موضوع مهمی اشاره   
کردید، ایجاد یک بحران دائمی ناخواسته توسط 
کسانی که با نیت خیر به منطقه می آیند، آن ها 

با کمک های بدون برنامه شان، بذر نیازمندی و 
محتاجی را در میان مردم این منطقه می کارند، 
از زیست واقعیشان  را  بومیان  بیان دیگر  به 
که کار و تولید است دور کرده و به نیازمندانی 

دائمی بدل می کنند.
هــمــیــن طــــور اســـــت. ایــــن رفـــتـــار هــیــجــانــی 
اراده، مناعت طبع  به  کمک رسانی شهری ها 
و خرده فرهنگ های مردمان بومی این مناطق 
ضربه مــی زنــد. ما تهرانی ها 2۵0 ســال است 
زندگی در  اما  که شهرمان، شهر شده است 
سرزمین سیستان، هزار ساله است. اگر آب و 
برق ما قطع شود، زمین و زمان را فحش می دهیم 
امــا مــردم بومی هــزار ســال اســت که بلدند با 
شرایط اقلیمشان زندگی کنند. در سیل اخیر 
بلوچستان، 700 کیلومتر سیالب آمده بود یعنی 
مسیر تهران تا سبزوار! ولی یک نفر کشته نشد 
چون این آدم ها یاد گرفته اند که چطور زندگی 
کنند. در این سیالب، یک هزار و 100 میلیارد 

وارد  آسیب  منطقه  زیرساخت های  به  تومان 
شد و بسیاری از جاده ها و پل ها تخریب شدند 
یعنی مدرنیته در این سیل نابود شد اما یک 
نفر هم کشته نشد. این آدم ها چطور توانستند 
زنده بمانند؟ آن ها زیست و زندگی در اقلیمشان 
را بلدند. آن طور که آن ها حکمت سرزمینشان 
را یاد دارند ما شهری ها نمی دانیم. سیالب وارد 
یک مسجد نشده اما ببینید که چند مدرسه را 
آب گرفته است؟ آن ها می دانند که سازه هایشان 

را متناسب با اقلیمشان بسازند.

ــا،    ــرای ایــن آدم هـ و عجیب اســت کــه مــا بـ
نسخه می پیچیم که چطور زندگی کنند، در 
ــم تغییر می دهیم،  واقــع زیست آن هــا را داری
مردمان این منطقه آدمِ غذاهای کنسروی و آب 
معدنی نیستند، آن ها بلدند که غذایشان را از 

سرزمینشان بدست بیاورند. 
دقیقاً، شهرنشینانی که قرار است برای مردم 

این منطقه کمک ببرند، چه می برند؟ چیزی که 
با خودشان می برند وابسته به دنیای مصرف 
تولید  در سرزمین  آن هـــا  کــه  حالی  در  اســت 
زندگی می کنند. اصالً بگوییم که تولیدشان بد 
و کم کیفیت اســت ولــی آن هــا دارنـــد با همین 
تولید، زندگی می کنند. ما نباید بر اساس یک 
خودخواهی روحی به زیرساخت های فرهنگی 
و اجتماعی منطقه آسیب های جبران ناپذیری 
بزنیم. همان طور که در این مستند نشان داده 
شد بچه های آن ها می بینند که پدرشان با یک 
کارت ملی، 12 کیلومتر دنبال کامیون کمک های 
مردمی می رود تا یک کیسه آرد بگیرد، در حالی 
که خودشان کشاورزی دارند. آن آدم اگر دنبال 
کامیون نرود، زن و بچه اش توبیخش می کنند 
چون ما ساختار زندگی آن ها را بر هم زدیم. داریم 
به زندگی مردم آنجا با هر کیفیتی، لطمه وارد 
می کنیم. ما آدم هایی هستیم که ادعــای فهم، 
سواد و شعور داریم و آن ها را محروم و نیازمند 
فرض می کنیم در حالی که این ها به نگاه خودمان 
برمی گردد. من قصد جسارت به هیچ کسی را 

ندارم بلکه دارم موقعیت را توصیف می کنم. 

یعنی مقصران اصلی ماجرا ما هستیم که   
به خاطر خودخواهی روحی خودمان، زیست 
مردمان این اقلیم را از بین می بریم و سعی داریم 

که دنیای آن ها را شبیه دنیای خودمان کنیم؟
متأسفانه همین طــور اســت، آسیب های این 
اتفاق کم نیست و از همه بدتر، تحقیر شدن 
اراده این آدم ها در سرزمینشان است. به نظرم 
ما شهری ها نیاز به اصالح نگاه و آسیب شناسی 

داریم.

چرا مستند را در 31 دقیقه جمع کردید،   
آیا این موضوع نیاز به شرح و بسط بیشتری 

نداشت؟
سعی داشتم از زیاده گویی پرهیز کنم. ضمن 
اینکه مسئوالن ما می خواهند سریع وارد اصل 
مطلب شوند، به همین دلیل اگر می توانستم 
زمان مستند را به زیر 20 دقیقه هم برسانم این 
کار را می کردم اما نهایت فشردگی در همین 
زمان جمع شد. امیدوارم مستند را مسئوالن 
و فعاالن اجتماعی ببینند. به نظرم در مرحله 
نخست بهترین مکان برای پخش این مستند، 
دانــشــکــده هــای عــلــوم اجتماعی اســت یعنی 
اگر بتوانیم تلنگری به آن هــا بزنیم، شــروع به 
گفتمان سازی می کنند. اگر این گفتمان سازی 
شکل بگیرد شاید این آسیب تا یک دهه آینده 

رفع شود.

محمود کیانوش؛ شاعر، نویسنده، منتقد ادبی و مترجم سه شنبه 
2۳ دی در 86 سالگی در بیمارستانی در شمال لندن درگذشت. 

او در زمینه های گوناگون آثــاری از خود به جا گذاشته اســت. از 
وی به عنوان »بنیان گذار شعر کودک و نوجوان به شکل امروزی« 
یاد می شود. به گزارش قدس انتشارات فرهنگ جاوید، ناشر آثار 
این شاعر، داستان نویس، منتقد  از درگذشت  محمود کیانوش، 
ادبی و مترجم در روز سه شنبه، 2۳ دی ماه خبر داده است. محمود 
کیانوش نخستین کتاب شعرش را که یک شعر بلند نیمایی بود با 
عنوان »شبستان« در سال ۳۹ منتشر کرد. کیانوش عالوه بر ده ها 
کتاب شعر و داستان و نمایش نامه و نقد و تحقیقات ادبی، چندین 
ترجمه از آثار نویسندگان بزرگ را در ایران منتشر کرده بود، سه دفتر 
شعر به زبان انگلیسی و منتخبی از آثار شاعران بنام ایران به ترجمه 

خودش با مقدمه ای بلند به زبان انگلیسی هم منتشر کرده است.
ــی، کتاب شعر و داستان های کوتاه  وی عــالوه بر آثــار فـــراوان ادب
ــرورش فکری کودکان و  و بلند، از اعضای شــورای کتاب کانون پ

نوجوانان ایران بود. کیانوش چند سال پیش از انقالب به لندن 
رفت و همان  جا ماند. محمود کیانوش یکی از بازماندگان دهه  
درخشان ۴0 در ادبیات ایران است و در دهه های پس از آن نیز 
فعال بود. ویژگی  این گروه از چهره های ادبی ایران بی قراری برای 
کار است و تجربه های مداوم. او ترجمه کرده است، داستان و رمان 
برای بزرگساالن و کودکان و نوجوانان نوشته است، پژوهش و نقد 
ادبی دارد، تدریس و نویسندگی و گویندگی رادیو در کارنامه دارد. 
روزنامه نگاری و سردبیری کرده است و نمایش نامه نوشته است و 
این همه در کنار شعر و شاعری و ملحقات آن است که برایش 
جایگاه ویــژه ای داشــت. دفترهای متنوع شعر از او منتشر شده 
است و پیش از احمد شاملو شعر سپید )بی وزن( سروده و آن را 
رها کرده و بنیان گذار شعر کودک و نوجوان ایران به شکل امروزی 
است یا دست کم صورت بندی نظری شعر کودک و نوجوان امروز 
ایران مدیون اوست. کیانوش در شهریور سال 1۳1۳ در شهر مشهد 
به دنیا آمد. از آثار او می توان به این ها اشاره کرد: در زمینه نقد: 

»شعر کودک در ایران«  در زمینه داستان : »آدم یا روباه«، »دهکده 
نو«، »از باالی پله چهلم«، شعر: »زبــان چیزها«، »طوطی سبز 
هندی«، »نوک طالی نقره بال«، »باغ ستاره ها«، »بچه های جهان«، 
»طــاق هفت رنگ« ، »آفتاب خانه مــا«، »شبستان«، »ســاده و 
غمناک«، »شکوفه  حیرت«، »شباویز«، »ماه و ماهی در چشمه  
بــاد«، »آب هــای خسته«، » مــرد گرفتار«، »غصه ای و قصه ای«، 
»در آنجا هیچ  کس نبود«، »این آقا کی باشند؟«، »و بال آمد و 
شفا آمد«، »حرف و سکوت«، »برف و خون«، »غواص و ماهی«، 
»در آفاق نفس« و »در طاس لغزنده«.  کیانوش آثاری در گونه های 
مختلف را نیز به فارسی برگردانده است از جمله: »هاوایی: گوهر 
اقیانوس آرام«، »سرزمین و مردم ژاپن«، »سنگ پشت و پلنگ خانه 
می سازند« ، »میمون گلی کوچولو« و »راهی به کشور آفتاب تابان«. 
بازنویسی محمود کیانوش از داستان های شاهنامه »از کیکاوس تا 
کیخسرو )سیاهی، شبگیر، آفتاب(«  نیز در سال 1۳۵۴ از سوی اداره 

کل نگارش وزارت فرهنگ به چاپ رسیده است.

بنیان گذار شعر کودک و 
نوجوان ایران درگذشت 

چهره

آسیب شناسی کمک رسانی به مناطق بحران زده در گفت وگو با علی نیکبخت، کارگردان مستند »ناگهانگی« 

هجوم کنسرو و آب معدنی به سرزمین تولید!
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 زهــره کهندل  شاید دیــدن تصویر دویــدن بچه های بلوچ به دنبال 
خودروهای کمک رسان مردمی در سیل بلوچستان، قابی غمبار برای 
بسیاری از ما باشد اما آنچه در پشت این تصویر وجود دارد، خبر از 
خیزش اتفاق هولناکی می دهد که در آینده ای نه چندان دور، تبعاتش 

دامنگیر مردمان این سرزمین خواهد شد. مستند »ناگهانگی« از یک 
بحران بزرگ تر از سیل حرف می زند که توسط فعاالن اجتماعی 
و گــروه هــای خــودجــوش مردمی بــرای کمک رسانی به مناطق 
آسیب دیده ایجاد می شود، بحرانی هیجانی و ناخواسته که 

در درازمــدت، آسیب های جدی برای زیستِ مردمان 
بومی آن منطقه ایجاد می کند؛ بحران نیازمندی و 

مصرف زدگی در سرزمین تولید. 

و   ۹8 ســال  زمستان  در  بلوچستان  سیل  بــه  »ناگهانگی«  مستند 
فعالیت های خودجوش مردمی در راستای کمک به سیل زدگان اشاره 
دارد که نقاط ضعف و قوت عملکرد گروه های جهادی و مردمی را بررسی 
می کند. ضرورت بهینه سازی کمک های مردمی در بحران ها از مواردی 
است که کارگردان اثر به آن توجه جدی داشته است، به طوری که 
رفتارهای هیجانی و بدون برنامه، ناخواسته سبب آسیب های 
فرهنگی و اجتماعی در این مناطق خواهد شد. این مستند 
تهیه کنندگی  و  نیکبخت  علی  کارگردانی  به  دقیقه ای   ۳1
روح هللا رفیعی، کاری از گروه مستند روایت فتح است. 
در ادامه با نیکبخت درباره جزئیات بیشتر این 

مستند گفت وگو کردیم که می خوانید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1077155( 

آگهی تغییرات شرکت خدمات دامپزشکی حافظ دام توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 24047 و شناسه ملی 10380394865 

ملی  شماره  به  مشهدی  قدردانی  امیر  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,09,09 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
نایب رئیس هیئت مدیره و  باقری به شماره ملی 1060924331 به سمت  0941758206 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد 
آقای نیما دانشور حسینی به شماره ملی0938670719 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای امیر عباس رضائی منش به 
شماره ملی 0943274354به عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 

قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1077276( 

آگهی تغییرات شرکت دلتا سازه سناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 23779 و شناسه ملی 10380392217 

بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,09,16 
1399,09,14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 500000000 ریال منقسم به 50000 
سهم 10000 ریالی بانام از محل مطالبات افزایش یافته است و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصالح گردید: ماده 
اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ 500000000 ریال منقسم به 50000 سهم 10000 ریالی با نام می باشد که تمامًا پرداخت 

گردیده است . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1077157( 

آگهی تغییرات شرکت خدمات دامپزشکی حافظ دام توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 24047 و شناسه ملی 10380394865 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,09,09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امیر قدردانی مشهدی به شماره 
ملی 0941758206 ،آقای محمد باقری به شماره ملی 1060924331 و آقای نیما دانشور حسینی به شماره ملی 0938670719 و آقای امیرعباس 
رضائی منش به شماره ملی 0943274354برای مدت دو سال به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. - موسسه حسابرسی آیین محاسب 
و همکاران به شناسه ملی 10380626700 به سمت بازرس اصلی آقای سعید نادری فراجردی به شماره ملی 0945128258 به سمت بازرس علی 

البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1398 مورد تصویب قرار گرفت. 
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نگار خاوران  انگیزه  تغییرات شرکت  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 16282 

و شناسه ملی 10380318902 

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
العاده مورخ 1399,06,13 تصمیمات  بطور فوق 
به  منتهی  مالی  های  صورت   : شد  اتخاذ  ذیل 
1398,12,29مورد تصویب قرار گرفت . موسسه 
تدبیر  نیک  وانیا  مدیریت  مشاوره  و  حسابرسی 
عظیمی  نیکی  خانم  و  اصلی  بازرس  عنوان  به 
عنوان  0939775980به  ملی  شماره  به  قالیباف 
بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب 
درج  جهت  قدس  االنتشار  کثیر  روزنامه  شدند. 

آگهی های شرکت انتخاب گردید .  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1077279( 

س
,  9

91
08

41
سناباد  سازه  دلتا  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 23779 

و شناسه ملی 10380392217 

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1399,09,09 مورخ  العاده  فوق  بطور 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ابراهیم فالح 
سمت  به   0938005200 ملی  شماره  به  تفتی 
به  حیدرشاهی  جالل  آقای  و  اصلی  بازرس 
بازرس  سمت  به   0067495028 ملی  شماره 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 

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

 )1077278(

س
,  9

91
08

40

دامپزشکی  خدمات  شرکت  تغییرات  آگهی 
حافظ دام توس شرکت سهامی خاص به شماره 
 10380394865 ملی  شناسه  و   24047 ثبت 

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1399,09,09 مورخ  العاده  فوق 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضاء 
نفر  4)چهار(  به  نفر   5 از  مدیره  هیئت 
اساسنامه  مربوطه  ماده  و  یافت  کاهش 

اصالح گردید.  

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

 )1077156(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1078026(

آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی علوم گسترتوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 64078 و شناسه ملی 14007485956

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,05,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -شرکت صنایع تولیدات کاغذی خراسان)شناسه ملی:10380131843 و شماره 
ثبت:1353( با نمایندگی آقای کورش پوربرات)کد ملی:0939686864( به سمت رئیس هیئت مدیره ، شرکت گروه کارخانجات کاغذ سازی نگین خراسان )شناسه 
ملی:10380495332 و شماره ثبت :34322( با نمایندگی خانم طاهره حسن زاده مفرد)کد ملی:0651823730( به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع 
تولیدات کاغذی نوید سلولز توس)شناسه ملی:10380518694و شماره ثبت:36344( با نمایندگی آقای عزیز ا      هلل اکبری )کد ملی:0651531561( به سمت عضو هیئت 
مدیره و آقای علی سیروس )کد ملی:0941442918( به سمت مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار 

و تعهد آور و رسمی و بانکی با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1078028(

آگهی تغییرات شرکت تولیدات کاغذی شکوفه خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3317 و شناسه ملی 10380192174

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399,02,22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای حسن ظفریان به شماره ملی 0940821168 به عنوان بازرس 
اصلی ، خانم مریم ایمانی به شماره ملی 0941122956 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه وصورت سود وزیان برای دوره مالی منتهی به 1398,06,31به تصویب رسید. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردیدند: صنایع تولیدات کاغذی خراسان گلریز به شناسه ملی10380131843 با نمایندگی آقای محمد رضا هاشمیان کد ملی0054143829 شرکت گروه کارخانجات 
کاغذ سازی نگین خراسان به شناسه ملی 10380495332 با نمایندگی آقای محمدکمال هاشمیان کد ملی0056213069 شرکت تولیدات کاغذی نوید سلولز توس به 

شناسه ملی 10380518694 با نمایندگی آقای جلیل هاشمیان کد ملی0938855212 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 2سال انتخاب نمایند. 
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برگ س���بز خودروی وانت آریس���ان م���دل 1397 رنگ 
س���فید ب���ه ش���ماره انتظام���ی 535م75 ای���ران 12

ش���ماره شاس���ی  و   118J5017345 موت���ور ش���ماره 
NAAB66PE8JC477148 به مالکیت علی ضربتی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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ب���رگ س���بز و س���ند کمپان���ی موت���ور س���یکلت تی���پ 
125CDI سیس���تم ت���وس ن���و م���دل 1386 ب���ه رن���گ 
قرم���ز ب���ه ش���ماره پ���اک ای���ران 133- 42726 ب���ه 
ش���ماره موت���ور 156FMI00220 و ش���ماره شاس���ی 
NCA***125T8619237 ب���ه مالکی���ت علی حس���ین 

قنبری مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ,ع
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پروانه)مجوز(اسلحه ش���کاری بشماره13 �17115618 
K ش���ماره بدن���ه1668 از ف���ردی ب���ه هوی���ت مه���دی 
مینائ���ی ف���ر فرزن���د عل���ی ش: مل���ی 0859840751 
س���اکن شهرستان بشرویه مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است
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