
ناگهان با خبر شدیم
همزمان با ســالگرد بازگشــت آزادگان، 
ویدئویی از ســخنان رهبر معظم انقالب 
در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
منتشر شــد. بخشی از ســخنان ایشان 
درباره صدام و آزاد کردن اسرای جنگی را 
بخوانید: »این احمق وقتی قضیه حمله به 
کویت پیش آمد، احساس کرد اگر بخواهد 
کویت را تصرف کند، باید از ایران مطمئن شــود و هیچ راهی جز آزاد کردن 
اسرا ندارد. به همین خاطر اول به رئیس جمهور وقت و بنده نامه نوشت، ولی 
چون جواب درستی از سمت ما نگرفت، خودش اسرا را آزاد کرد و ناگهان با 

خبر شدیم که اسرا خودشان از مرز گروه گروه در حال بازگشت هستند«.

هیس... سلبریتی ها  کرونا  نمی گیرند!
با اینکــه برخی از چهره های برجســته 
هنری کشــورمان به پویش های مختلف 
رعایت کردن پروتکل های بهداشــتی در 
مقابله با کرونا پیوسته بودند، اما در جشن 
حافظ اتفاقی کامالً بر عکس رقم خورد تا 
کارگردان ها، مجریان، بازیگران و... )البته 
به جز مریال زارعی( همه بدون ماســک 
و فاصله گذاری اجتماعی در مراســم حاضر شوند. این ماجرا واکنش انتقادی 
کاربران فضای مجازی را به دنبال داشــت: »اسکار تعطیل شد، جشن حافظ 
نه... هیس! سلبریتی ها کرونا نمی گیرند... با ویروسی هوشمند سروکار داریم 

که نه به محل کنکور وارد می شود و نه به جشن حافظ!«

دوربین مخفی 
محمد ایمانی، فعال رسانه ای در واکنش به 
نوسان های اخیر بورس، در کانال تلگرامی 
خود نوشت:  »اینکه سرمایه های مردم را 
با تشویق و ترغیب به بورس دعوت کنی 
اما با دادن شوک های دور از انتظار، موجب 
ریزش سنگین و ناگهانی شاخص ها بشی، 
سوءتدبیر؟  بی تدبیری؟  چیه؟  اســمش 

مردم آزاری؟ کیفور کردن رند های بازار بورس؟ دوربین مخفی؟ یا چی؟
بورس تهران امروز با ســقوط 88  هزار واحدی، رکورد کاهش شاخص بازار 

سرمایه را جابه جا کرد. دیروز هم بورس ریزش 70 هزار واحدی داشت«.

شما یادتون نمیاد
تطهیــر چهره خانــدان پهلــوی، چه 
زیرپوستی و چه آشکار، سیاستی است 
که هنوز از طرف رسانه های بیگانه دنبال 
می شــود. در واکنش به این سیاست و 
تبلیغات پرزرق و برق در فضای مجازی، 
یک کاربر این فضا درباره رفتار رضاخان 
با عشایر سیســتان در توییتی نوشت: 
»شــما یادتون نمیاد ولی رضاخان به حدی در جنگ هاش جوانمردی به 
خرج می داد که زبانزد خــاص و عام بود، به طوری که روزنامه دیلی میلز 
نوشته: رضاخان برای سرکوب عشایر بلوچستان که مخالف طرح اجباری 
لباس متحدالشــکل بودند تمام چاه های آب بلوچســتان را تا 100 مایلی 

کرمان مسموم کرد«.

 محمد تربت زاده ترامپ در آستانه انتخابات آمریکا انگار 
حاضر اســت خودش را به آب و آتش بزند تا به هر روشی 
که شده، مردم آمریکا را به نفع خودش پای صندوق های 
رأی بیاورد. از تالش برای برقراری ارتباط میان اسرائیل و 
اعراب و سر دادن شعار های ملی گرایانه و گرفتن ژست های 
آمریکاپرستانه بگیر تا برداشتن سرناسازگاری با شبکه های 
اجتماعی، به خصوص آن هایی که در مالکیت دولت آمریکا 

یا شهروندان این کشور نیستند! 
هرچند ترامپ از مدت ها پیــش روی دنده لج افتاده و با 
انواع و اقسام شبکه های اجتماعی مثل توییتر درگیر شده، 
اما از همان ابتدا مشــخص بود کــه جنس درگیری اش 
با »تیک تاک« فــرق می کند. ریشــه های این درگیری 
کــه تا االن منجر به باال گرفتــن احتمال فیلترینگ این 
شبکه اجتماعی در آمریکا و همچنین شکایت مسئوالن آن 
از رئیس جمهور آمریکا شده است را باید در انتخابات پیش 
روی آمریکا و همچنین سیاست خارجی دولت ترامپ و 
رویکرد او درزمینه روابط آمریکا و چین جست وجو کنیم. 

اصلی ترین رقیب اینستاگرام#
 اگر خاطرتان باشد رئیس جمهور آمریکا مدتی پیش اقدام 
به مسدودســازی فعالیت رمز ارز تلگرام کرد و در همان 
حین مخالفت ها و محدودیت های خود را برای شــرکت 
هوآوی افزایش داد. این پایان حاشیه ســازی های ترامپ 
نبود و او به دلیل خصومت شخصی با پلتفرم توییتر نیز به 
مشکل خورد و دغدغه هایی را برای مدیرعامل و کارکنان 
این شــبکه اجتماعی رقم زد. اما چند صباحی است که 
ترامپ شــاخک هایش را بنِد نرم افزار چینی »تیک تاک« 
کرده اســت. برنامه ای که در چند سال اخیر حسابی در 
میان کاربران فضای مجازی در سرتاسر جهان گل کرده و 

تبدیل به اصلی ترین رقیب اینستاگرام شده است.

تیک تاک جاسوسی می کند؟#
ماجرا از زمانی آغاز شد که رئیس جمهور آمریکا نرم افزار 
»تیک تاک« را به جاسوسی از کاربرانش متهم کرد. کاخ 
ســفید هم بعدها اعــالم کرد به این نتیجه رســیده که 
تیک تاک برای امنیت ملی آمریکا خطرناک است! پس از 
اعتراض مدیران این شرکت، یک تیم برنامه نویسی حرفه ای 
مسئول تحقیق در این زمینه شد و پس از انجام تحقیقات 
گسترده اعالم کرد هیچ مدرکی دال بر جاسوسی تیک تاک 
از کاربرانش وجود ندارد. هرچند به نظر می رسید پس از 
انتشــار نظر رسمی کارشناسان، درگیری دولت آمریکا با 
تیک تاک به پایان خواهد رسید، اما رئیس جمهور آمریکا 
حدود یک هفته پیش دستور نهایی برای فیلترینگ این 

برنامه در آمریکا را رسماً اعالم کرد!
حاال بر اساس آخرین اخبار منتشر شده در رسانه ها، برنامه 
مشهور چینی که منتشرکننده ویدئو های کوتاه کاربران 
خود است، قرار شده تا ماه آینده در آمریکا مسدود شود. 
اقدامی که نه تنها می تواند هزاران کارمند تیک تاک را دچار 
بحران شغلی کند بلکه روی ســایر شرکت های فناوری 
مانند گوگل و اپل که مسئولیت عرضه این نرم افزارها در 
فروشگاه های آنالین خود را بر عهده دارند هم تأثیر بگذارد.

غیرقانونی است#
مســئوالن تیک تاک، تحلیلگران و کارشناسان این حوزه 
رســماً اعالم کرده اند که این اقدام رئیس جمهور آمریکا 
غیرقانونی اســت. کار حتی به جایی رسیده که مدیران 
شرکت تیک تاک تصمیم گرفته اند تا پیش از فیلترینگ 
رسمی این شبکه اجتماعی در آمریکا، شکایتی را علیه کاخ 

سفید تنظیم کرده و به دادگاه تحویل دهند. از آن طرف اما 
ترامپ مدعی است اقدام های اخیر او بخشی از قوانین شرایط 
اضطراری قدرت های اقتصادی جهان است. در این قانون، 
رئیس جمهور کشور می تواند فعالیت اقتصادی یک نرم افزار 
و یا شــرکت را به دلیل خطر های احتمالی متوقف کند.  
ترامپ همچنین در یک بیانیه رسمی درباره مسدودسازی 
شبکه اجتماعی تیک تاک گفته است: »انتشار برنامه ها و 
نرم افزار ها در آمریکا که توسط شرکت های چینی ساخته 
شده اند همواره برای امنیت، اقتصاد و روابط خارجی این 
کشور یک خطر به حساب می آیند. در این زمان بهتر است 
اقدام هایی برای مسدودسازی این نوع برنامه ها، به خصوص 

تیک تاک صورت بگیرد«.

تالفی به خاطر شیوع ویروس کرونا!#
درحال حاضر شــرکت تیک تاک در آمریکا حسابی زیر 
فشار قرار دارد و انجام هرگونه معامالت مالی با این برنامه 
چینی تا ۴۵ روز آینده ممنوع اعالم شده است. این یعنی 
شــرکت هایی مانند گوگل و اپل باید نرم افزار مورد نظر را 
از صفحــات فروش اینترنتی خود حذف کنند. همچنین 
شرایط پرداخت حقوق به کارمندان وجود نخواهد داشت. 
درحالی که مســئوالن شــرکت تیک تاک ســخت در 
تالش هســتند تا از مسیر قانونی جلو مسدود شدن این 
شبکه اجتماعی در آمریکا را بگیرند اما رئیس جمهور این 
کشور در اظهاراتی عجیب و غریب اعالم کرده فیلترینگ 
این شبکه اجتماعی چینی تالفی دولت آمریکاعلیه چین 

به خاطر انتشار ویروس کرونا در جهان خواهد بود! 
صحبت های کودکانه ای که حسابی مورد انتقاد کاربران فضای 

مجازی به خصوص دوستداران تیک تاک قرار گرفته است.

ترامپ علیه چین#
بد نیست اما بدانید اقدام علیه شرکت های فناوری چینی 
نخستین بار نیست که در آمریکا رخ می دهد. اگر خاطرتان 
باشــد مدت ها پیش شرکت هوآوی دچار مشکل اساسی 
در آمریکا شــد که در نهایت ضرر هنگفتی را نصیب این 
شرکت کرد. به طور کلی می تواند گفت مشکل ترامپ با 
تمامی شرکت های چینی است که دولت آمریکا سهمی در 
فعالیت آن ها ندارد. دستورات ترامپ در حال حاضر درمورد 
گروه برنامه نویسی TenCent که مالک »وی چت« هستند 
هم صدق می کند. با این تفاوت که این گروه برنامه نویسی 
به صورت کامل از کار در آمریکا ممنوع شدند. این تصمیم 
ترامپ تأثیر بســیاری در بــازار بازی های تلفن همراه در 
 Riot مالک TenCent آمریکا می گذارد، چرا که شــرکت
Games اســت. گروه Riot Games برنامه نویسان بازی 
 TenCent هستند. شرکت League of Legends پرطرفدار

همچنین سهام بزرگی در بازی معروف فورتنایت دارد.

فروش اجباری #
بر اساس آخرین اخبار منتشر شده، فشارها بر تیک تاک 
به قدری باال گرفته که مسئوالن ارشد آن دیگر امیدی به 
نجات شرکتشان ندارند. در همین راستا هم دولت آمریکا 
پیشــنهاد عجیبی پیش روی آن ها گذاشته و آن، فروش 
نرم افزار به قیمت نه چندان باال به یک سرمایه دار آمریکایی 
است! شــرکت مایکروسافت نخستین مشتری تیک تاک 

است.
مسئوالن تیک تاک البته تا االن جواب مشخصی را برای 
فروش ســهام خود اعالم نکردند، اما آن ها طی بیانیه ای 
در وبالگ خــود اعالم کرده اند  رفتار مقام های آمریکایی 
نادرست است و در صورت لزوم از آن ها شکایت خواهد شد. 

البته ترامپ در دستور فیلترینگ تیک تاک حق اعتراضی را 
برای طرف چینی در نظر نگرفته است!

از آن طرف اما شرکت مایکروسافت اعالم کرده سعی دارد با 
انجام مذاکره های متعدد، سهام تیک تاک برای فعالیت در 
آمریکا، استرالیا، کانادا و نیوزیلند را خریداری کند. بسیاری 
از خبرگزاری های فعــال در حوزه فناوری هم این ادعای 
مایکروسافت را تأیید کرده و اعالم کرده اند سهام تیک تاک 
به زودی به فروش خواهد رسید. اما بر اساس قانون عدم 
امکان انجــام معامالت اقتصادی با تیک تاک، شــرکت 
مایکروسافت ناچار است تا ماه آینده صبر کند. این وسط 
ترامپ هم قصد دارد تا جایی که می شــود از آب گل آلود 
ماهی بگیرد به همین خاطر مدعی شده دولت آمریکا باید 
سهمی از مبلغ پرداختی برای فروش تیک تاک را دریافت 
کند!  تا االن به جز مایکروسافت، شرکت های توییتر، اپل 
و نتفلیکس هم تمایل خود برای خرید تیک تاک را اعالم 

کرده اند.

بازی های کودکانه#
کارشناســان حوزه فناوری درباره اینکه چرا ترامپ روی 
برنامه محبوب تیک تاک دست گذاشته است، می گویند: 
رئیس جمهور آمریکا از ابتدای ریاست جمهوری نگرانی اش 
را نســبت به شرکت ها و نرم افزار هایی که آمریکا سهمی 
در آن ندارد اعالم کرده اســت. نمونــه اش مخالفت او با 
توسعه تلگرام و وی چت و همچنین جلوگیری از فعالیت 
هوآوی در این کشور.  هرچند ترامپ هربار برای مقابله با 
شرکت های چینی بهانه هایی مثل نقض قانون یا جاسوسی 
آورده است اما کسی نیست که نداند این ماجرا بخشی از 
درگیری سیاسی او با دولت چین است. به عنوان مثال نه 
در ماجرای وارد شدن اتهام جاسوسی به هوآوی در جریان 
توسعه ۵جی و نه در ماجرای تیک تاک، ادعای جاسوسی 
به هیچ عنوان تأیید نشد اما رئیس جمهور آمریکا با همین 

بهانه جلو فعالیت هر دو شرکت را گرفت. 
هرچند در ماجرای هوآوی سروته ماجرا تاحدودی جمع 
و جور شــد اما این بار ظاهراً ماجرا فراتر از جنگ سیاسی 
و اقتصادی میان آمریکا و چین اســت و ســرنخ های آن 
برمی گردد بــه انتخابات پیش روی آمریکا. بســیاری از 
تحلیلگران معتقدند ترامپ هیچ جــوره زیربار رفع فیلتر 
تیک تــاک نخواهد رفت مگر آنکه این شــرکت راضی به 
فروش ســهامش به آمریکایی ها شود. این موضوع هم به 
عقیده کارشناسان بخشی از شوی تبلیغاتی رئیس جمهور 
آمریکا در انتخابات است. ترامپ که بسیاری از برگ های 
برنده اش را از دست داده، حاال به دنبال رأی جمع کردن با 

اقدام های نمایشی و کودکانه است.

منتظر بمانیم#
با این حال تمام این حواشی به آن معنا نیست که برنامه 
تیک تاک از بستر فضای مجازی حذف خواهد شد. تا االن 
شرکت های گوگل و اپل پاسخی به درخواست ترامپ برای 
حذف تیک تاک از فروشگاه های آنالین نداده اند و به نظر 
هم نمی رسد که با این درخواست موافقت کنند. همچنین 
با فرض آنکه این نرم افزار در آمریکا فیلتر شود همچنان 
کاربران فضای مجازی در سرتاســر دنیــا به این نرم افزار 
دسترســی دارند و آمریکایی ها هــم می توانند از راه های 

مختلف فیلترینگ دولت آمریکا را دور بزنند. 
با وجود این، همچنان بایــد حدود یک ماه دیگر منتظر 
بمانیم تا ببینیم بازی جدید ترامپ واقعاً به فیلترینگ این 
شــبکه اجتماعی و ممنوعیت فعالیت آن در آمریکا ختم 

خواهد شد یا خیر!

مثبت اندیشی بد است!

فؤاد آگاه: واژه هایی مثل مثبت اندیشــی، انرژی مثبت و... را تا امروز خیلی 
شنیده اید. حتی ممکن است شما هنوز هم از جمله کسانی باشید که همواره 
مثبت فکر کردن را به دیگران توصیه می کنید. تا همین چند وقت پیش هم 
هر ماه و هر هفته مقاله یا کتابی جدید منتشــر می شد که به شما یاد بدهد 
چگونه از مسیر مثبت اندیشی به موفقیت و حتی خوشبختی برسید. اما مدتی 
است که جامعه شناسان یا روان شناسانی پیدا شده اند که ضمن تأیید آثار موقت 
مثبت اندیشی، معتقدند خیلی هم نباید مثبت اندیش بود! تحقیقاِت مفصل 
گروهی از روان شناسان دانشگاه نیویورک نشان می دهد »مثبت اندیشی« در 
طوالنی مدت، معموالً تأثیرات وخیمی بر عملکرد انســان ها می گذارد. سایت 
»ترجمان« به تازگی مطلب مفصلی را به قلم روان شــناس معروف »گابریله 
اوتینگن« در این زمینه منتشر کرده است. بخش های مختصری از این مطلب 
را بخوانید و ببینید آیا می شود نگاهی دوباره و دقیق به مثبت اندیشی داشته 

باشیم؟
»روان شناســِی عامه پســند و صنعت 12میلیارد دالری خودیاری از این باور 
رایج پشــتیبانی می کنند که تفکر مثبت می تواند روحیه ما را بهبود ببخشد 
و منجر به تغییرات اساسی در زندگی مان شود. مثالً »راندا برن« نویسنده ای 
که در زمینه خودیاری قلم می زند، در کتاب خود »تعلیمات ســّری روزانه« 
)2008( می نویســد: »هرچیــز بزرگی را که می خواهیــد، هم اکنون برایش 
شادمانی کنید، مثل اینکه به آن دست یافته اید«. اما تحقیقات در روان شناسی 
تصویر پیچیده تری را نشــان می دهد. ممکن است تفکر مثبت در کوتاه مدت 
موجب شود احساس بهتری داشته باشیم؛ اما در درازمدت، ریشه انگیزه ما را 
می خشــکاند، ما را از رسیدن به اهداف و آرزوهایمان بازمی دارد و با احساس 
ناامیدی و شکســت و جاماندگی رهایمان می کنــد. اگر واقعاً می خواهیم در 
زندگی مــان روبه جلو حرکت کنیم، باید با جهان در آمیزیم و از موانعی که بر 
سر راهمان هستند عبور می کنیم. ممکن است تعجب کنید از اینکه بفهمید 
تفکر مثبت واقعاً در حدی که می گویم مضر است. درحقیقت بله، در همین 
حد مضر اســت. طی دو دهه، من و همکاران دانشگاهی ام در خالل چندین 
پژوهــش به ارتباطی قوی بین تفکر مثبت و عملکرد ضعیف پی برده ایم. در 
این پژوهش، در تمام موارد، شاهد همبستگی بین فانتزی های مثبت و عملکرد 
ضعیف بودیم. یعنی هرچقدر افراد مثبت تر فکر می کنند و خودشان را در حال 
دستیابی به اهدافشان تصور می کنند، در واقعیت کمتر به آن اهداف دست پیدا 
می کنند. در واقع تفکر مثبت از این نوع، مانع عملکرد مثبت می شود و انگیزه 
و انــرژی الزم برای انجام کارها را کاهش می دهد. این آرامش به این علت به 
وجــود می آید که فانتزی های مثبت، ذهن ما را فریب می دهند، بدین صورت 
که فکر می کنیم به هدف هایمان رســیده ایم، اتفاقی که روان شناسان آن را 
»دستیابی ذهنی« می نامند. یعنی چون به طور مجازی به اهدافمان می رسیم، 
درنتیجه کمتر احساس نیاز می کنیم که در زندگِی واقعی کاری انجام دهیم. ما 
در آزمایش های متعددی دریافتیم کسانی که درباره آینده، فانتزی های مثبت 
می سازند، دیگر به اندازه افرادی با تفکرات منفی، واقعی و تردیدآمیز به سختی 
کار نمی کنند و این سبب می شود با عملکرد ضعیف تری با مشکالت مبارزه 

کنند«.

 مجازآباد
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ورزشورزش
جانشین بیرانوند از تبریز می آید

 »حامد لک« 
۹۰ دقیقه تا سرخپوشی

استقبال از طرح تابستانه کتاب 99 چگونه بود؟

 ُمسّکنی برای 
رونق بازار کتاب

یادداشت محمدکاظم کاظمی درباره »جایزه ادبی مشهد«

اتفاقی که باید زودتر می افتاد

و سایه نارونی تا ابدیت جاریست

رقیه توسلی: فکرم می رود سمت فیلم »جان دار«. فیلمی که قصه اش تلخ و 
سخت است و همه کاراکترها آنجا ناگزیرند به انتخاب؛ نعیم، اسرا، قاتل، همسر 

مقتول، یاسر، همسر اسرا، مادر قاتل.
توی ایستگاه اتوبوس، خسته و مردد ایستاده ام. مسافر زیاد است اما در کمال 
تعجب جز مادر و کودکی، کسی ماسک ندارد. بعِد کمی این پا و آن پا تصمیم 
می گیرم تاکسی بگیرم. دوسه تایی ترمز می کنند اما هم شیشه ها باالست و هم 

از پروتکل بهداشتی خبری نیست.
یــک آن، صدایی به مغزم نهیب می زند: خب! بنده خدا از ماســک های توی 

کیفت نذر کن.
مسرور از این راهنمایی به موقع، فی الفور برای ماشین های بعدی دست تکان 

می دهم.
حیرت انگیز می شود. چون تاکسی که می ایستد خالی است و راننده هم ماسک 
بسته. نشسته ننشسته، آقای راننده می گوید: کرایه نمی گیرم خانوم. صلواتی 
اســت.  تا آن لحظه ملتفت بلوز مشکی مرد و عکس جوانی که خورده سمت 

شاگرد نشده بودم. 
وقت پیاده شــدن، قصه چهار ماسک نذر کرده را توضیح می دهم برای جناب 
راننده و از تعداد مختصرش عذرخواهی می کنم. که می گیرد و می گوید: قبول 
باشــد. خدا مثل ما، در بنِد کم و زیاد نیســت، به تصمیممان نگاه می کند؛ 

می خواهد چهار ماسک باشد یا امضا پای برگه اهدای عضو.
تاکسی می رود و قلبم، گوشه خیابان بوکسوری می شود که پی در پی می کوبد 

به قفسه سینه. عمیقاً متأسف می شوم.
زیر سایه نارون، فاتحه ای نثار جوان تازه درگذشته می کنم و نمی توانم درگیر 
انتخاب ها نشــوم. درگیر جان دارانی که در شــبانه روز سروکارشان با صدها 
درســت و غلط است. درگیر پدری که به چند انسان جان می بخشد و درگیر 

بی نقاب هایی که از کنارم رد می شوند و به راحتی برمی گزینند ظلم کنند.

شاهین بد اقبالی روی دوش استقالل

 اخراج »دانشگر« 
حاشیه ها را شعله ور کرد

نیم نگاه

روزمره  نگاری

تیک تاک قربانی سیاست های انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا می شود؟تیک تاک قربانی سیاست های انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا می شود؟

 از خرشیطان پایین نمی آید! از خرشیطان پایین نمی آید!
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سینا حسینی: استقالل در یک بازی سرنوشت ساز در 
ورزشگاه آزادی مقابل پیکان متوقف شد تا بازی آخر این 

تیم در بوشهر به یک بازی حساس تبدیل شود!
ضعف تاکتیکی و نبود انسجام کافی در ترکیب استقالل 
کامالً مشهود بود در حالی که این تیم در بازی قبلی خود 
برابر سپاهان در جام حذفی نشان داد توانمندی ارائه یک 
بازی منطقی و قابل قبــول را دارد اما در جریان بازی با 

پیکان هیچ خبری از آن استقالل مقتدر و مدعی نبود!
کادر فنی اســتقالل و رأس آن فرهاد مجیدی امروز باید 
پاســخگو باشند علت این افت محســوس و فاحش چه 
عواملی بوده اســت، هرچند سرمربی استقالل این روزها 
ســکوت اختیار کــرده تا به خیال خود تمرکــزش را از 
دست ندهد اما مدیرعامل باشگاه باید به عنوان باالترین 
فرد حاضر در باشگاه به هواداران استقالل از وی توضیح 

بخواهد چرا و به چه علت چنین اتفاقی رخ داد؟

جنگ تا آخرین نفس#
استقالل اگر در بازی برابر پیکان امتیاز کامل را به مجموع 
حساب خود واریز می کرد می توانست بازی آخر خود در 
رقابت های لیگ برتر را به یک بازی کامالً تشریفاتی تبدیل 
کند اما حاال باید در گرمای بوشهر بازیکنان اصلی به میدان 
بروند تا با کسب امتیاز سهمیه استقالل در لیگ قهرمانان 

آسیا قطعی شود.
اگر اســتقالل بازی مقابل پیکان را با پیروزی پشت سر 
می گذاشــت؛ این فرصت در اختیار جوانان و امیدها قرار 
داشت تا به میدان بروند و تجربه جدیدی کسب کنند به 
همین واسطه بازیکنان اصلی استقالل استراحت می کردند 
تا با آمادگی بیشتری به مصاف رقیب سنتی خود در دربی 

پایتخت بروند.
حاشیه پشت حاشیه#

اما تمام دغدغه هواداران توقف برابر پیکان نیســت، بلکه 
مشــکالت حاشیه ای تیم نگرانی آن ها را دو چندان کرده 

است! ماجرای تأخیر در تعویض دانشگر و ورود عارف غالمی 
به زمین مسابقه همچنان برای هواداران جای سؤال دارد. 
خروج اتوبوس استقالل از استادیوم و جا گذاشتن دو بازیکن 
و تدارکات تیم این پرسش را به وجود می آورد آیا مدیر تیم 

فوتبال استقالل به مسئولیت های خود آگاهی دارد؟
در اینکه ســعید رمضانی از نظر فرهنگی انســانی آرام، 
باشــخصیت و صبور است تردیدی نیست اما مسئولیت 

مدیر تیم در باشگاه استقالل چیست؟ 

 دانشگر خط خورد#
مدیر تیم به عنوان نماینده مدیرعامل بایســتی همه امور 
اجرایی تیم را به دقت زیر نظر داشــته باشد تا مشکالتی 
اینچنینی به وجود نیاید، شاید اگر ماجرای اتوبوس تیم رخ 
نمی داد محمد دانشــگر هرگز اقدام به انتشار استوری های 

جنجالی و غیر حرفــه ای نمی کرد. بدون تردید اگر مدیر 
تیم صالبت و قاطعیت الزم را پیش از این به خرج می داد 
هرگز امروز محمد دانشگر به خود اجازه نمی داد این چنین 
برای تیم حاشیه سازی کند! وقتی بازیکنان فوتبال ما تا 
نیمه های شب به جای استراحت در فضای مجازی پرسه 
می زنند طبیعی است رفتارهایی اینچنینی از آن ها سر بزند.

مماشات مدیرعامل#
اما ایراد بزرگ باشگاه استقالل در مقطع کنونی مماشات 
بیش از اندازه احمد ســعادتمند با اتفاقات داخلی باشگاه 
است، بدون تردید اگر مدیرعامل باشگاه روزی که فرهاد 
مجیدی به نشانه هیس انگشــت خود را باال آورد او را به 
دفترش احضار می کرد تا از او توضیح بخواهد دیگر او به 
خــود اجازه نمی داد بر خالف قوانین و مقررات ســازمان 

لیگ از حضور در نشست های خبری صرف نظر کند. یا در 
ماجرای اخراج دانشگر از تمرین استقالل قاطعیت الزم از 
سوی مدیرعامل دیده می شد حاشیه سازی شنبه شب از 
جانب او سر نمی زد اما وقتی همه چیز به لبخند و شوخی 

برگزار می شود وقوع چنین اتفاقاتی کامالً طبیعی است!

مجیدی: دانشگر به هر تیمی که دوست دارد #
برود

محمد دانشگر در استوری اینستاگرامش اعالم کرد: در این 
چند بازی به خاطر روزبه چشــمی و شجاعیان به میدان 
رفته است. سرمربی استقالل در این مورد گفت:هیچ نامی 
باالتر از استقالل و هوادارانش نیست، محمد دانشگر حق 
حضور در تمرینات را نخواهد داشــت و آزاد است به هر 

تیمی که دوست دارد برود.
به این ترتیب مدافع استقالل نخستین بازیکن جدا شده 
این تیم برای فصل آینده خواهد بود. دانشگر پیش از این 
و چند هفته قبل به دلیل درگیری که در تمرینات با وریا 
غفوری داشت از اســتقالل کنار گذاشته شد که پس از 
حضور در جلسه کمیته انضباطی این باشگاه و عذرخواهی 
از کادر فنــی و هم تیمی هایش، به اردوی اســتقاللی ها 
بازگشت. قایدی، گادوین منشا، بلبلی، طارق، مرادی و... 
در طول فصول گذشته از زیر تیغ اخراج مجیدی گذشته 
اند تا نام این مربی به عنوان دســت به اخراج ترین مربی 

فصل ثبت شود.

فرشید باقری هم کنار گذاشته شد#
در جریان بازی اســتقالل و پیکان، فرشید باقری و صالح 
مصطفوی درگیری لفظی پیدا می کنند که این موضوع 
از چشم مجیدی دور نماند و سرمربی استقالل تصمیم به 

برخورد با هافبک تیمش گرفت. 
مجیدی تصمیم گرفته باقری را از تمرینات منع کند و در 

اختیار کمیته انضباطی باشگاه استقالل قرار دهد.

شاهین بد اقبالی روی دوش استقالل

اخراج »دانشگر« حاشیه ها را شعله ور کرد

قدوس در آستانه انتقال به برنتفورد انگلیس
ورزش: ســایت »SportExpressen« سوئد خبر داد سامان قدوس، هافبک ایرانی 
آمیان فرانســه در آستانه انتقال به باشگاه برنتفورد انگلیس است. باشگاه لندنی با 
آمیان مذاکره کرده است و به نظر می رسد قدوس به زودی با برنتفورد قرارداد امضا 
می کند. آمیان فصل گذشته در لیگ برتر فرانسه حضور داشت ولی در نهایت به دلیل 
ناتمام ماندن لیگ به دلیل کرونا به دسته پایین سقوط کرد. قدوس هفته گذشته 
اعالم کرد در صورت رسیدن پیشنهادی خوب از آمیان جدا می شود چون از بازی در 
لیگ دسته دوم فرانسه خوشحال نیست. تیم برنتفورد در دسته دوم انگلیس موسوم 

به چمپیونشیپ حضور دارد.

برد شارلروا با درخشش کاوه رضایی و قلی زاده
ورزش: در هفته دوم ژوپیر لیگ بلژیک تیم شارلروا با گلزنی کاوه رضایی برابر تیم 

اوستنده به پیروزی رسید.  
در یکی از دیدارهای هفته دوم ژوپیر لیگ بلژیک تیم های شــارلروا و اوستنده 
به مصاف هم رفتند که این بازی با یک گل به ســود شــارلروا تمام شد. کاوه 
رضایی مهاجم ایرانی تیم شارلروا در این دیدار نیمکت نشین بود اما در دقیقه 
۶۴ وارد زمین شد و در دقیقه ۷۶ با پاس علی قلی زاده دیگر هم تیمی ایرانی 
خود موفق شد برای شارلروا گلزنی کند. این نخستین بازی کاوه برای شارلروا 

در این فصل بود.

بنا: سوریان از آسیا شروع می کرد بهتر بود
ورزش: سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: به نظر من اگر از هیئت رئیسه آسیا شروع 
می کردیم و حمید سوریان کم کم به اتحادیه جهانی ورود می کرد نتیجه بهتری می گرفتیم. 
محمد بنا در گفت وگو با تسنیم، در مورد حمایت تورلیخانوف از کاندیداتوری حمید سوریان 
در انتخابات هیئت رئیسه اتحادیه جهانی اظهار کرد: کاش اگر  سوریان می خواست وارد 
انتخابات شود، مانند مامیاشــویلی عمل می کرد. من دوست داشتم او اول وارد کار فنی 
می شد، یعنی مثل مامیاشویلی که اول مربیگری کرد بعد رئیس فدراسیون روسیه شد و 
بعد هم به عضویت هیئت رئیسه اتحادیه جهانی درآمد. حمید سوریان هم می توانست اول 

از آسیا شروع کند، چون ما حمایت تورلیخانوف را داریم.

کوین دی بروینه بازیکن سال لیگ برتر انگلیس
ورزش: پس از معرفی الکســاندر آرنولد به عنوان بهترین بازیکن جوان فصل لیگ 
برتر انگلیس و یورگن کلوپ به عنوان بهترین مربی، بهترین بازیکن فصل لیگ برتر 
نیز معرفی شــد و بر این اساس کوین دی بروینه باالتر از سه رقیب لیورپولی خود 

توانست این جایزه را به خود اختصاص دهد.
سادیو مانه، ترنت الکساندر آرنولد و جوردن هندرسون سه بازیکن لیورپول جدی ترین 
رقبای دی بروینه بودند اما در نهایت ستاره بلژیکی بهترین بازیکن فصل معرفی شد. 
دنی اینگز، نیک پاپ و جیمی واردی نیز دیگر نامزدهای عنوان بهترین بازیکن فصل 

لیگ برتر بودند.

ورزش: کادرفنی پرســپولیس برای حراست از دروازه 
سرخپوشــان، صحبت های نهایی را با حامد لک انجام 
داده اند. به گزارش ورزش ســه، دروازه بان تیم فوتبال 
ماشــین سازی که سابقه حضور در تیم هایی مثل صبا، 
فوالد، تراکتور و... را دارد، در حالی به عنوان گزینه اصلی 
دروازه پرســپولیس در فصل آینــده پای میز مذاکره با 
مربیان پرســپولیس قرار گرفته که بوژیدار رادوشوویچ 
دروازه بان اهل کرواسی پس از جدایی علیرضا بیرانوند 
در قد و قواره یک گلر اصلی نشان نداده و همین مسئله 
تردیدهایی را در دل مربیان پرسپولیس ایجاد کرده است.

جایگاه متزلزل رادو#
رادوشــوویچ که در دوره حضور علیرضا بیرانوند به 

خاطر رقابت جویی، بازی هــای پرتعدادی را برای 
پرسپولیس با درخشــش خود از کار درآورد، در 

پی جدایی بیرانوند متزلزل ظاهر شده و در 
مسابقه شنبه ســه بار مقابل مهاجمان 

گل گهر تسلیم شد. 
اگرچه تنها روی یک گل مقصر 

بود و یکی دو ســیو خوب از 
خود نشان داد.

اما در حالی که گفته می شد 
پرسپولیس برای جانشینی 
روی چهره هایی  بیرانونــد 
مثل علیرضا حقیقی و رشید 

مظاهری نظر دارد، دروازه بان 
ماشین سازی  تیم  ســاله   ۲۹
جلوتــر از بقیــه بــا مربیــان 

پرسپولیس به توافق رسیده و اگر 
اتفاقی نیفتد در پایان فصل قرارداد 

خود را با سرخپوشان امضا می کند 
تا به آرزوی همیشــگی اش بازی در 

پرسپولیس برسد. 
لــک این فصل عضو تیم ماشــین 
سازی تبریز بوده و از گلرهای موفق 
این فصل محســوب می شود. بنابر 

اطالع خبرنگار ما پرسپولیسی ها همچنین نیم نگاهی به 
پیام نیازمند دروازه بان ملی پوش ســپاهان دارند اما او 
یک فصل دیگر با ســپاهان قرارداد دارد و جدایی اش 
از این تیم مقدور نیســت. با جدایی بیرانوند و حضور او 
در تیم آنتورپ بلژیک، بدون شک پست دروازه بانی در 
تیم پرسپولیس به یکی از چالش های یحیی گل محمدی 
تبدیل خواهد شد. چرا که در غیبت مرد شماره یک تیم 
ملی کار پرسپولیس برای پیدا کردن مهره ای در سطح او 
ممکن نیست. به خصوص دیگر ملی پوشان فوتبال ایران 
تحت قرارداد تیم های دیگر هســتند و آزاد 

کردنشان تقریباً ناممکن است. 

فرصتی  برای رفتن به #
سطح باالتر

در عیــن حال باید به این نکته هم 
اشاره کرد که شاید این فرصتی برای 
حامد لک باشد که بتواند در 
را  خود  باالتر  ســطحی 
در قواره یک گلر درجه 
اول نشــان بدهد و او 
در ســال های خوبش 
فصول خوبی را پشت سر 
گذاشته اما با وجود حضور 
در اردوهای تیم ملی پیش از 
جام جهانــی ۲۰۱۴ هرگز فرصت 
این را پیدا نکرده که زیر نگاه جدی 
میلیون ها هوادار فوتبال قرار بگیرد. این 
اتفاقی اســت که برای حامد لک در فصل 
آینده به احتمال بسیار زیاد رخ خواهد داد. 
انتخابی که ظاهراً زیر نظر داوود فنایی مربی 
دروازه بان های پرســپولیس صورت گرفته 

است.
 حامد لک حاال یک بازی حســاس را در 
برابر صنعت نفت خواهد داشت و پس از 
آن شاید برای نهایی کردن قرارداد خود 

راهی تهران شود.

امیرمحمد سلطان پور: زمانی که خبر به توافق رسیدن 
باشگاه اینتر مایامی با بلیز ماتویدی منتشر شد، این خرید 

موجی از هیجان و در عین حال ناراحتی را به وجود آورد.
از یک طرف صحبت از بازیکنی است که به همراه تیم ملی 
فرانسه قهرمانی جام جهانی را در کارنامه دارد و همین طور 
چندین جام را با دو غول باشگاهی فوتبال یعنی یوونتوس و 

پاری سن ژرمن باالی سر برده است.
از طرفی دیگر با اینکه ماتویدی شاید در حد و اندازه نام های 
دیگری که اینترمایامی برای خرید آن ها تالش کرده مانند 

کاوانی، داوید سیلوا، ویلیان، خامس 
رودریگز و ســوارز نباشــد، اما 
وقتی جزئیات این انتقال در روز 
پنجشنبه هفته گذشته اعالم شد 
به این نتیجه می شود رسید که 
باشــگاه تحت تملک دیوید بکام 
رسماً خود را وارد عرصه یک غول 

باشگاهی در شمال آمریکا کرده است. 
به انجام رساندن این انتقال را می توان 

اینترمایامی  توسط  شاهکار  یک 
لقب داد، چون کمتر باشگاهی 

هم اکنون در آن ســمت 
جهان می تــوان پیدا کرد 
کــه چنین خریــدی را 

انجام دهد.
اما نکتــه ای کــه در 
انتقال  ایــن  خصوص 
اصاًل  شاید  دارد  وجود 
این نباشد اینتر مایامی 
موفق شده با بازیکنی 
قرارداد  ماتویدی  مثل 
ببندد. بلکه قضیه از این 
باشگاه های  است  قرار 
لیگ آمریکا به دالیل 
مالی در هــر پنجره 
نقل و انتقاالتی اجازه 

دارند تنها ســه بازیکن 

گرانقیمت با حقوق زیاد را خریداری کنند. حرکت جالبی 
که اینتر مایامی موفق به انجام آن شده این است که آن ها 
ماتویدی را با قول کاهش قرارداد خریداری کرده و او جزو 
این سه بازیکن محسوب نخواهد شد. به این ترتیب ماتویدی 
در مقایسه با حقوق قبلی خود در هر فصل یک میلیون دالر 
پول کمتری دریافت خواهد کرد. همین طور پس از اینکه 
اینتر مایامی دو ســهمیه از سه سهمیه بازیکن گرانقیمت 
خود را با خرید ســتاره مکزیکی یعنــی رودولفو پیزارو و 
پدیده آرژانتینی یعنی ماتیاس پلگرینی مصرف کرده، اکنون 
بدون توجه به خرید ماتویدی می تواند تا پایان پنجره نقل و 

انتقاالتی یک خرید گرانقیمت دیگر داشته باشد. 

 دور زدن قانون#
البتــه این قانون یــک محــل دور زدن دارد، حرکتی که 
لس آنجلس گالکسی با زالتان ابراهیموویچ انجام داد و در سال 
اول فقــط حقوق ۱.5 میلیون دالر را به وی پرداخت 
کرد اما در ســال های بعد آن را به شدت 
افزایش داد. این باشــگاه همچنین 
ســتاره هایی مثل اشــلی کول و 
نایجل دی یونگ را با استفاده از 
موقعیت مکانی جذاب خودش 
برای ســتاره ها یعنی شــهر 
لس آنجلس وسوســه کرد 
تا با آن قرارداد امضا کنند. 
این توانایی خاص در بازار 
نقل و انتقاالت را کمتر 
دارد.  اروپا  باشگاهی در 
هیچ وقــت ندیده ایــم 
باشند  حاضر  ستاره ها 
تیم هــای اروپایی را با 
کم کردن حقوق خود 
انتخاب کنند در حالی 
که این کار را برای رفتن 
به شــهرهایی مثل لس 
آنجلس و مایامی انجام 

می دهند.

جانشین بیرانوند از تبریز می آید

»حامد لک« ۹۰ دقیقه تا  سرخپوشی
ماتویدی آمد، خامس نفر بعدی است؟

»دیوید بکام« به دنبال ساختن سوپر باشگاه!
ضد  حمله

 رامین رضاییان 
در ترکیب تیم منتخب هفته لیگ ستارگان قطر

ورزش: مدافع تیم الشحانیه در ترکیب تیم منتخب هفته لیگ ستارگان 
قطر قرار گرفت.  ســایت استاد الدوحه قطر ترکیب تیم منتخب هفته 
بیست ویکم لیگ ستارگان را معرفی کرد و نام رامین رضاییان را در میان 
۱۱ بازیکن برتر قرار داد. تیم الشحانیه در بازی هفته بیست ویکم لیگ 
ستارگان قطر با یک گل مغلوب الدحیل صدرنشین شد. الشحانیه با ۱5 
امتیاز قعرنشین جدول رده بندی این رقابت هاست اما در صورت کسب 

پیروزی در بازی هفته پایانی برابر الخور شانش ماندن خواهد داشت.

 پیشنهاد رسمی فنرباغچه
برای جذب مهدی طارمی 

ورزش: فنرباغچه ترکیه پیشــنهاد رسمی خود را برای جذب مهدی 
 Fotospor طارمی به باشــگاه ریوآوه پرتغال ارائه داد. به نقل از روزنامه
ترکیه، نمایندگان رســمی باشــگاه فنرباغچه ترکیه با رئیس باشگاه 
ریوآوه پرتغال درباره انتقال مهدی طارمی، مهاجم ایرانی دیدار کردند.  
فنرباغچه برای جلب نظر ریوآوه در انتقال مهدی طارمی پیشنهاد مالی 
خوبی ارائه داده اســت. پیش از این رسانه های پرتغالی از توافق نهایی 

پورتو با ریوآوه برای عقد قرارداد انتقال طارمی خبر داده بودند.

رسن؛ یونان یا پرتغال؟
ورزش: به نقل نشــریه »فوتبال« عراق، بشار رسن، هافبک ملی پوش 
عضو باشگاه پرسپولیس ایران اعالم کرد: از باشگاه های یونان و پرتغال 
برای فصل آینده پیشنهاد دریافت کرده است. در همین راستا، ارسالن 
مرتــاض مدیر برنامه های این بازیکن در مورد این مصاحبه اظهار کرد: 
تمام اخبار مربوط به بشــار رســن اعم از جدایی، ماندن و یا هر اتفاق 
دیگری فقط از طریق من انجام می شود و هیچ مطلبی از بشار رسن در 
هر رسانه ای حتی عراقی بدون هماهنگی با من درست نیست. برنامه ما 

مشخص است و این صحبت های مطرح شده درست نیست.

برگزاری دیدار دوستانه ایران و سوریه منتفی شد
ورزش: فدراسیون فوتبال سوریه درخواست ایران برای برگزاری دیدار 
تدارکاتی را رد کرد. به نقل از ســایت »الکوره«، نبیل معلول، سرمربی 
تیم ملی فوتبال سوریه از رد درخواست فدراسیون ایران برای برگزاری 
دیدار تدارکاتی با تیم ملی این کشور خبر داد. معلول در این زمینه گفت: 
از تیم ملی ایران برای برگــزاری دیدار تدارکاتی در تهران عذرخواهی 

می کنم. اما دیدار دوستانه با عراق پابرجاست. 

منهای فوتبال

اسفندیار به بلژیک رفت، کریمی جا ماند
ورزش: از بین دو لژیونر جوان والیبال ایران در حال حاضر فقط یک بازیکن 
توانسته راهی بلژیک شود. جواد کریمی و امیرحسین اسفندیار که مدتی 
قبــل قرارداد خود را با تیم گریــن یارد بلژیک نهایی کردند، در هفته های 
اخیر در تالش برای فراهم کردن شرایط برای سفر به این کشور بودند تا در 

تمرینات تیم جدید خود شرکت کنند.
این دو لژیونر جوان والیبال ایران قرار بود دیروز راهی بلژیک شــوند که در 
نهایت اسفندیار توانست برای حضور در تمرینات تیم گرین یارد به این کشور 
سفر کند، اما جواد کریمی به خاطر برخی مشکالت ویزایی موفق به این کار 
نشد. کریمی، پاسور تیم ملی والیبال ایران قرار است طی ۱۰ روز آینده راهی 

بلژیک شود تا اسفندیار را در تمرینات تیم گرین یارد همراهی کند.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز: 
نگران مسابقات قهرمانی جهان هستم

مهر: سرمربی تیم ملی تنیس روی میز با تأکید بر اینکه هنوز برنامه اردویی 
این تیم در شــرایط کرونا مشخص نیســت گفت: نگران هستم که با این 

وضعیت موقعیتمان در دسته اول جهانی به خطر بیفتد.
جمیل لطف اهلل نســبی با بیان اینکه تیم ملی تنیس روی میز مسابقات 
قهرمانی جهان را در پیش دارد اما هنوز مجوزی برای شــروع تمرینات و 
اردوها نگرفته است گفت: اسفندماه باید در این رقابت ها شرکت کنیم. اگر 
نتوانیم تمرینات منسجم و کاملی تا آن زمان داشته باشیم قاعدتاً در کسب 
نتیجه به مشکل برمی خوریم و همین مسئله من را بیشتر نگران کرده است.

وی با تأکید بر اینکه مجوز ستاد ملی مبارزه با کرونا برای آغاز اردوی تیم ملی 
الزم است گفت: امیدوارم هرچه زودتر این مجوز در اختیار فدراسیون قرار 

بگیرد تا بیشتر از این برای آماده سازی فرصت را از دست ندهیم.

رئیس فدراسیون ووشو:
خواهران منصوریان شأن خود را حفظ نکردند 

تســنیم: امیر صدیقی، رئیس فدراسیون ووشــو درباره محرومیت 
خواهران منصوریان به دلیل حواشی ایجاد شده پس از اعالم دوپینگ 
مریم هاشمی اظهار کرد: شهربانو منصوریان قهرمانی است که سال ها 
برای کشــور افتخار آفریده  اســت. خواهر کوچک تر اما کمتر. سهیال 
منصوریان ۶ ســال است عضو تیم ملی ووشو نیست، اما در رقابت های 
مختلف حاضر می شود. این موارد را در نظر گرفتیم و توضیحات آن ها 
را در حضور وکالی این ورزشکاران شنیدیم. مسائل خاصی بود که به 
حوزه امنیت ملی برمی گشت. در شأن ورزشکار ملی نیست ضد منافع 
کشــورش اقدام کند یا اینکه رفتارش، خارج از شــأن یک الگو باشد. 

وظیفه ما حفظ شخصیت و ارزش های ووشو در کشور است.

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی            برابر رای شماره  139860308001004398   مورخ  1398/11/29  هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عصمت چاجی  فرزند علی اکبر  بش��ماره شناس��نامه 2 صادره از 
بیرجند  و کد ملی 0652291457   در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 185/92 متر مربع قسمتی از پالک 
1396 � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت صغری دستیگردی   محرز 
گردیده است . 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 دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 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-9904310
تاریخ انتشار نوبت اول : 11 /1399/05                           تاریخ انتشار نوبت دوم  : 27 /1399/05                          

علی فضلی  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره  139860308001004054   مورخ  1398/10/30  هیات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه انوری فرزند علیرضا بش��ماره شناس��نامه 
350  صادره از بیرجند  و کد ملی 0651848611   در شش��دانگ یکباب س��اختمان به مس��احت 175/40 
متر مربع قس��متی از پالک 1396 � اصلی واقع در خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل 
مالکیت صغری 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 اش��خاص 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 رسید،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 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-9904313
تاریخ انتشار نوبت اول : 11 /1399/05                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 27 /1399/05                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بوکان

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی ش��ماره 139960313010001079 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضیان آقای احمد رستمی فرزند رشید بشماره شناسنامه 86 صادره از بوکان در 
ششدانگ عرصه و مقدار 199 سهم از 216 سهم ششدانگ اعیانی یک باب مغازه به مساحت 25 / 23 
مترمربع  پالک 2303 فرعی از 130 – اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 130 اصلی واقع در بخش 
17 شهرستان بوکان خریداری از وراث عبدالرحمن مهتدی مالک رسمی پالک 2303 فرعی از 130 
اصلی محرز گردیده که برای آن پالک 4561 فرعی از 131 -  اصلی تعیین و اختصاص یافته است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نس��بت به صدور س��ند 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 یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .آ-9904372
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/05/12      تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/05/27

هادی حبیبی – رئیس ثبت اسناد و امالک بوکان
آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 
هیئت حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی 
متقاضیان پرونده های تش��کیلی طبق قانون مذکور را براس��اس گزارش کارشناس��ان و به اس��تناد 

مدارک موجود در پرونده به ش��رح آراء ذیل تایید نموده اند. 
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139960330001000143 ش��ماره  رأی   �1
در  اس��ماعیل  فرزن��د  وش��نوه  ابوطالب��ی  خس��رو  آقای/خان��م   1398114430001001133
شش��دانگ ی��ک ب��اب س��اختمان بمس��احت 145/33 مترمربع پ��الک ش��ماره 11004  اصلی 
واق��ع در بخ��ش ی��ک ثبت ق��م. مبایع��ه نامه ع��ادی خری��داری مع الواس��طه از حس��ین پلوئی 
)  6782 ال��ف  )م  قطعی92913مورخ1398/11/10دفترخانه6ق��م.  س��ند  موج��ب  ب��ه 
2- رأی شماره 139960330001002324 مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000112 
آقای/خانم فاطمه اکبری زاده فرزند عزیزاله در شش��دانگ یک باب س��اختمان بمس��احت 48/43 
مترمربع پالک ش��ماره 10291  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. س��ند مالکیت مش��اعی صادره 
در دفتر189 صفحه478 به موجب س��ند قطع��ی 21488مورخ1335/06/06دفترخانه 16قم. )م 

ال��ف 6783 (
3- رأی شماره 139860330001016388 مربوط به پرونده کالسه 1398114430001001646 

آقای/خانم محمد رحمتی فرزند ضیا ءالدین در دو دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب ساختمان 
بمس��احت شش��دانگ65/45 مترمربع پالک ش��ماره 11244  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. 

مبایعه نامه عادی مع الواس��طه از س��ید حس��ین طاهری ورثه گوهر فاطمی. )م الف 6784 (
4- رأی شماره 139860330001016389 مربوط به پرونده کالسه 1398114430001001647 
آقای/خان��م محم��د محمد لو فرزند جعفر در دو دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب س��اختمان 
بمس��احت شش��دانگ 65/45 مترمربع پالک ش��ماره 11244  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. 

مبایعه نامه عادی مع الواس��طه از س��ید حس��ین طاهری ورثه گوهر فاطمی. )م الف 6785 (
5- رأی شماره 139860330001016391 مربوط به پرونده کالسه 1398114430001001649 
آقای/خان��م زه��را جعفری نیا فرزند مردعلی در  دو دانگ مش��اع شش��دانگ یک باب س��اختمان 
بمس��احت شش��دانگ65/45 مترمربع پالک ش��ماره 11244  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. 

مبایعه نامه عادی مع الواس��طه از س��ید حس��ین طاهری ورثه گوهر فاطمی. )م الف 6786(
م��ورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده اس��ت پس از نش��ر آگهی و انقضاء موعد مقرر 
س��ند مالکیت رس��می صادر گردد ب��ا توجه به عدم دسترس��ی به مالکین مش��اعی مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اش��خاص ذینفع اعتراضی داش��ته باش��ند ظرف مدت 2 
ماه از تاریخ انتش��ار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد منطقه یک قم تس��لیم 
و رس��ید آن را اخ��ذ و ظرف مدت یکماه پس از تس��لیم اعتراض به اداره ثب��ت به دادگاه مراجعه 
و دادخواس��ت خ��ود را به مرجع قضائی تقدی��م و گواهی آنرا به این اداره تحوی��ل نمایند الزم به 
توضیح اس��ت که صدور س��ند بر اس��اس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر ب��ه دادگاه نخواهد 

ب��ود. )ق��دس( آ-9904362
تاریخ انتش��ار اول: 1399/05/12
تاریخ انتش��ار دوم: 1399/05/27

محمدرضا ادیبان � رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک منطقه یک قم

                              اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی
                                       اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زبرخان

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موض��وع م��اده 3 قانون وم��اده 13 آیین نام��ه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبت��ی واراضی 
وس��اختمانهای فاقد سندرس��می نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ش��رکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی در یک 
باب س��اختمان به مساحت  823,58متر مربع در قسمتی از پالک 49 فرعی باقی مانده از 137 اصلی 
بخ��ش3 زبرخ��ان واقع در اراضی تلخ زنج از محل مالکیت خود متقاضی محرز گردیده اس��ت . لذا به 
موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می وماده 
13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار در 
شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات الصاق تا 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد ش��د وصدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه 
مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به 
صورت همزمان با اطالع می رساند ونسبت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد 

ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید . آ-9904349
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/5/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 27 /99/5
سید حسن پورموسوی  - رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زبرخان

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موض��وع م��اده 3 قانون وم��اده 13 آیین نام��ه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبت��ی واراضی 
وس��اختمانهای فاقد سندرس��می نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد غریبی فرزند محمد علی به شماره شناسنامه 
521 صادره از قدمگاه در یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت 148943,73متر مربع در قس��متی 
از پ��الک 51 اصلی واقع در مزرعه و قنات حصار بخ��ش 3 از محل مالکیت علی اصغر حصاری محرز 
گردیده اس��ت . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می وماده 13آیین نامه مربوطه این آگه��ی در دو نوبت به فاصل��ه 15روزاز طریق روزنامه 
محلی / کثیر االنتش��ار در ش��هرها منتش��ر و درروس��تا ها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص 
نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 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 نماین��د ودر این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه 
دادگاه نخواه��د بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب 
را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رس��اند ونس��بت به امالک در 
جریان ثبت وفاقد س��ابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتش��ر 

می نماید .آ-9904350
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/5/12              تاریخ انتشار نوبت دوم: 27 /99/5
سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

توس  طالئی  خاک  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13495 

و شناسه ملی 10380291467

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
سالیانه مورخ 1399,04,29 تصمیمات ذیل اتخاذ 
به   1398,12,29 به  منتهی  مالی  صورتهای   : شد 
کدملی  پناه  مخدر  محمدتقی   . رسید  تصویب 
فاطمه  و  اصلی  بازرس  بعنوان   0945757931
 0938752049 کدملی  آباد  اسد  اول  رنجبر 
یکسال  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  بعنوان 
جهت  قدس  روزنامه   . گردیدند  انتخاب  مالی 

درج آگهی های شرکت تعیین گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)945579(
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 آگهی تغییرات شرکت بینای سیستم هوشمند شرق گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 43372 و شناسه ملی 10380592467

تغییر  به نحو ذیل  العاده مورخ 1399,05,08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع شرکت  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق   
یافت: طراحی و اجرا انواع ساختمانها، ابنیه اعم از آجری، بتنی و فلزی ، انواع بندها و سدها ، سازه های هیدرولیکی و مخازن و 
شبکه های توزیع آب ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضالب، کانال های انتقال آب و آبیاری و زهکشی و تصفیه خانه های آب و 
فاضالب وانواع راه های اصلی و فرعی ، ریلی ، بزرگراه ها ، باند فرودگاه انواع تونل و راههای زیر زمینی ، بهینه سازی مصرف انرژی 
، تولید و توزیع و انتقال نیرو برق، پست های توزیع و سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق، اتوماسیون صنعتی ، مهندسی پزشکی 
، ربات های صنعتی و اکتشافی، انواع سیستم های کنترل هوشمند ترافیک ، خطوط انتقال آب، نفت و گاز، شبکه گاز رسانی انواع 
تاسیسات مکانیکی و الکتریکی عام وخاص، انواع مختلف شبکه های ارتباطی ، سیستم های مخابراتی و کامپیوتری، صوتی و تصویری، 
الکترونیکی ، آسانسور و پله برقی ، انجام کلیه امور کشاورزی، دامی ، دامپروری خرید ، فروش ، صادرات و واردات در زمینه فعالیت 
پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد . و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح گردید . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945582(

 آگهی تغییرات شرکت کیان سازه آذرخش 
ثبت  به شماره  بارثاوا شرکت سهامی خاص 

54327 و شناسه ملی 14004872846

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
تصمیمات   1399,05,04 مورخ  العاده  فوق 
آدرس  به  شرکت  محل   -  : شد  اتخاذ  ذیل 
خراسان رضوی شهر مشهد محله عامل خیابان 
 ) )جاودان   1 مجد  ساختمان   21 قرنی  شهید 
اس ای7 طبقه چهارم واحد 401 به کدپستی 
9195811800 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945595(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945603(

آگهی تغییرات شرکت ترنج نگار پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 20465 و شناسه ملی 10380359730

ملی  شماره  به  نوغانی  موحدی  علی   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,02,31 مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
0940502232 و دنیا موحدی نوغانی به شماره ملی 0079251838 و آرش موحدی نوغانی به شماره ملی 0920978282 به سمت 
اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ساسان عقیلی به شماره ملی 0920563570 به عنوان بازرس اصلی و ستاره 
عقیلی به شماره ملی 0921602693 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار قدس 

جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945623(

آگهی تغییرات شرکت برنا ابزار طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12684 و شناسه ملی 10380283669

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,11,09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای سیدرضاموسوی 
به شماره ملی 0701667801 وآقای سیدحسین موسوی  بایگی  به شماره ملی 0933705931 و آقای سیدعلی اصغرموسوی  بایگی 
بایگی به شماره ملی 0703531131 به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای سیدمحمدحسین 
به عنوان  ملی 0942150988  به شماره  اصلی آقای سیداحمد علمداربایگی  بازرس  به عنوان  ملی 0942511077  علمداربه شماره 

بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد . 
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توس  بنای  آبتین  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 50806 

و شناسه ملی 14003933795

عمومی                         مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات   1399,02,10 مورخ  العاده  فوق 
به سه  : اعضای هیئت مدیره  اتخاذ شد  ذیل 
بدین  اساسنامه   31 ماده  و  یافت  کاهش  نفر 
هیئت  وسیله  به  شرکت  گردید:  اصالح  شرح 
وسیله  به  که  عضو  نفر   3 از  مرکب  ای  مدیره 
سهام  صاحبان  بین  از  عادی  عمومی  مجمع 
انتخاب می شوند اداره خواهد شد.مدیران 

کال یا بعضا قابل عزل می باشند .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945631(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایباد )945849(

 آگهی تغییرات شرکت تولیدی مرغداری سپید پر باخرز شرکت تعاونی به شماره ثبت 797 و شناسه ملی 14000290098

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,03,01 و نامه شماره 384 مورخ 99,3,3 نمایندگی تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان باخرز تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1 - رضا دانشی با کد ملی :0748817484 به سمت رئیس هیئت مدیره 2- آقای یاسر دانشی با کد ملی : 0740019961به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 3- آقای حجت دانشی با کد ملی : 0749947802به سمت منشی هیئت مدیره 2 - کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور 
بانکی از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادار با امضای: آقای : یاسر دانشی )مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره(و آقای رضا دانشی )رئیس 

هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی با امضاء : آقای: یاسر دانشی مدیرعامل و 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 )945854(

آگهی تغییرات شرکت ژرف اندیشان فاخر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 41164 و شناسه ملی 10380570164

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,02,06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد صادق به شماره ملی 5228539271 
به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم فریبا رحمانی بایگی به شماره ملی 0940809801 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و آقای محمد باقر بستانی به شماره ملی 0731880714 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها وعقود اسالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 

)محمد صادق( به همراه 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 )945856(

 آگهی تغییرات شرکت گوهران خاک خراسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 53529 و شناسه ملی 14004678357

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,03,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح شد: فراوری پودر پنتونیت خوراک دام پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد 
بلوار شهید قرنی  ماقبل اخر خیابان شهید قرنی 35)شهید خیاطی 3ک(معبر آخر  معبر  ابوطالب  راه  به آدرس خیابان چهار  ثبتی مشهد  2 - محل شرکت در واحد 
پالک 0ساختمان برجیس طبقه اول واحد 181 کد پستی9195959891 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 3 -آقا ی خلیل اله گل مکانی با کدملی 
مبلغ  به  ریال   500000000 مبلغ  از  شرکت  سرمایه  نتیجه  در  گرفت  قرار  شرکت  شرکای  ردیف  در  شرکت  صندوق  به  ریال   60000000 پرداخت  با   0922690928

560000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران )945860(

آگهی تغییرات شرکت داروسازی آرمان دارو خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 815 و شناسه ملی 14005924015

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,02,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - بنا بر تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 98,2,23مبنی بر افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت لذا با توجه به اظهار نامه 
به حساب  نتیجه مبلغ 40999000000ریال  افزایش سرمایه راعملی دانسته ،در  تنظیمی وگزارش رسمی دادگستری ، هیئت مدیره 
سرمایه منظور گردیده است و ماده 5 اساسنامه به شرح زیراصالح گردید : ماده 5: سرمایه شرکت مبلغ41000000000 ریال منقسم به 

100سهم 410000000ریالی 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 )945865(

 آگهی تغییرات شرکت بازرگانی رکن آذین خاور میانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 43174 و شناسه ملی 10380590028

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,04,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - صورتهای مالی منتهی 
به 1397,12,29 مورد تصویب قرار گرفت . - مؤسسه حسابرسی ترازمحاسب ماندگاربه شناسه ملی 14004773042 به سمت 
بازرس اصلی وآقای محمود الری دشت بیاض به شماره ملی0889338345 بعنوان بازرس علی ا لبدل برای سـال مالی 

1398 انتخاب گردیدند . - روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید . 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945262(

آگهی تغییرات شرکت رهروان نور توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 31993 و شناسه ملی 10380472062

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,03,08 ونامه شماره 99,19,1538 مورخ 1399,03,10 مدیریت حج وزیارت خراسان 
رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فضل اهلل زارعی شاندیز بشماره ملی 0934929599 بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسین 
زارعی شاندیز بشماره ملی 0938117106 بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدحسین شکیبامنش بشماره ملی 0652445888 بسمت 
عضوهیئت مدیره و اشرف وطن دوست بشماره ملی 0941771806 بسمت عضوهیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند . کلیه 

اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور ورسمی و بانکی با امضای مدیرعامل همراه با 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 )945244(

آگهی تغییرات شرکت رهروان نور توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 31993 و شناسه ملی 10380472062

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,03,08 ونامه شماره 99,19,1538 مورخ 1399,03,10 مدیریت 
حج وزیارت خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فضل اهلل زارعی شاندیز بشماره ملی 0934929599 و حسین زارعی شاندیز 
بشماره ملی 0938117106 و محمدحسین شکیبا منش بشماره ملی 0652445888 و اشرف وطن دوست بشماره ملی 0941771806 
به   0923552807 ملی  بشماره  بزرگ  صومعه  معنوی  علیرضا  گردیدند.  انتخاب  سال  دو  مدت  برای  مدیره  هیئت  اعضا  سمت  به 
سمت بازرس اصلی و حسین مالکی بشماره ملی 0934304017 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین 

گردیدند.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945220(

آگهی تغییرات شرکت پویا تدبیر رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 40875 و شناسه ملی 10380566429

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,06,02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای علی نبی زاده مقدم نوقابی 0919348191 
نایب رئیس هیئت مدیره 3- آقای محمد خیامی  به سمت  به سمت رئیس هیئت مدیره 2 - خانم فرخنده خیامی 0919372236 
از اعضاء هیئت  به سمت مدیرعامل )خارج  نغندر 0922350991  به سمت عضو هیئت مدیره 4- خانم عاطفه آرانه   0919906451
مدیره( شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضاء مدیر عامل و رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه با مهر شرکت 

معتبر خواهد بود.

س
,  9

90
50

38

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر )945216(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور بافت گستر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2194 و شناسه ملی 10862051773

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,06,06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای نصرت ا      هلل نقدبیشی با کد ملی 2239716274 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید 
محسن ضیائی با کد ملی 0940193159 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای رضا ایرانی با کدملی : 6449746092 به سمت مدیرعامل آقای آنوش حیدر نژاد با کد ملی 
0943341264 به سمت عضو هیئت مدیره آقای حمیدرضا رهنما با کدملی 0941820149 به سمت عضو هیئت مدیره آقای حمید علی نژاد با کدملی 0939849666 به سمت 
عضو هیئت مدیره آقای غالمحسین سهیل ثانی با کدملی 0939345341 به سمت عضو هیئت مدیره آقای قاسم احمدپور با کدملی 0943843510 به سمت عضو هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت و اوراق اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت 

مدیره هرکدام به تنهایی با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد .

س
,  9

90
50

32

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945214(

آگهی تغییرات شرکت جهان شهر معماری پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 67576 و شناسه ملی 14008217604

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,03,08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت مدیره 
برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی حسن نیا ش ملی 0938817434 - خانم میترا اصغری طرقبه ش ملی 
2- خانم بی بی ملیحه ژیان اخوان به شماره ملی 0942824520 به  0922958203 - خانم هانیه عاشورپور ش ملی 5229339871 
عنوان بازرس اصلی ، مجتبی معمارزاده طهرانی ش ملی 0944968120 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب 

گردیدند.
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دوشنبه 27 مرداد 1399

 27 ذی الحجه1441 17 آگوست 2020  سال سی و سوم  شماره 9321  

ادب و هنرادب و هنر

درباره »جایزه ادبی مشهد« 
اتفاقی که باید زودتر می افتاد 

به تازگــی فراخوان رویــداد بــزرگ »جایزه 
ادبی مشــهد« در حوزه های شــعر، داستان و 
روایت نگاری منتشر و از پوستر این رویداد هم 
رونمایی شده است. این رویداد را خانه هنرمندان 
شهرداری مشهد برگزار می کند و زمان برگزاری 

آن احتماالً پاییز امسال خواهد بود.
به راســتی که مشــهد و حتی خراســان 
سال هاست از یک رویداد مهم ادبی در سطح 
ملی خالی اســت. از آخریــن دوره برگزاری 
جشــنواره »از توس تا نیشــابور« دو سال 

گذشته است و تنها جشنواره ملی ادبی خراسان، عمالً تعطیل شده است. این 
در حالی است که در بعضی جا های دیگر در کشور که شاید از نظر وسعت 
در اندازه خراسان نباشند جشنواره های ساالنه ملی برگزار می شود، همچون 

جشنواره ملی شمس در شهر خوی و جشنواره ملی جم در شهر جم.
خراســان هم از نظر وســعت جغرافیایی، هم از نظر پیشینه ادبی و هم از 
نظر مفاخر ادبی درگذشــته و زنده این مرز و بوم، از قطب های ادبی کشور 
است و نباید از رویدادهای بزرگ ادبی نیز خالی باشد. به راستی چرا چنین 
است؟ شاید یکی از دالیل آن، دور بودن از مرکز باشد و مرکزگرایی که در 
تصمیم گیری ها و امکانات فرهنگی وجود دارد. اما مشهد خودش پایتخت 
فرهنگی کشور است با نهادها و سازمان های بزرگی که هر کدام در سطح 
کشور دارای وجاهت ملی هستند، همچون آستان قدس رضوی، دانشگاه 

فردوسی مشهد، سازمان فرهنگی هنری شهرداری و ... .
برای شــهری با چنیــن ظرفیت و امکاناتی الزم نیســت برگزاری چنین 

رویدادی منتظر تصمیم های مرکز باشد، که خراسان خود، مرکز است.
اما به راستی چرا چنین رویدادی در مشهد کمتر شکل می گیرد؟ به نظر 
می رسد یکی از دالیل آن می تواند این باشد که وجه ادبی مشهد، در پرتو 
وجه مذهبی آن قرار گرفته و الجرم مقداری کمرنگ شده است. مسلماً اگر 
این مرکزیت مذهبی و مرکزیت ادبی در دو شهر متفاوت بودند، بهره وری 
بیشــتری صورت می گرفت. ولی حقیقت این اســت که ما می توانیم این 

ظرفیت ها را به کمک هم بگیریم و هم افزایی کنیم.
البته نباید این را از نظر دور بداریم که برگزاری یک رویداد بزرگ ادبی 
برای رشد ادبیات یک شهر بسنده نیست. من بارها در جلساتی حضور 
داشــته ام که در آن ها درباره ضرورت فعالیت هــای کالن ادبی و گاه 
برنامه های نمادین بزرگ صحبت شده است و من همیشه دغدغه ام را 
نسبت به قسمت سازنده و پرورنده ادبیات یعنی فعالیت های آموزشی، 
انتشــاراتی و کارگاهی بیان کرده ام. از طرفی این فعالیت ها هم بدون 

یک رویداد بزرگ دیده نمی شود. 
همچنان که در ورزش، هم برگزاری مسابقات داریم و هم تمرین های 
روزانه فشرده و سخت و اردوهای مقدماتی، در ادبیات هم می باید این 
دو همراه با همدیگر باشند. خراسان در دهه 70 فاقد یک رویداد بزرگ 
ادبی بود، ولی در پرورش شاعران جوان، بسیار مولد بود و جالب است 
که دبیر این جایزه یعنی حسین لعل بذری در دهه 70 از دانش آموزان 
بســیار مستعد خراسان و از برندگان جایزه های دانش آموزی در سطح 
کشــور بود؛ همچنان که دبیر بخش شــعر آن، جواد گنجعلی در شعر 
چنین موقعیتی داشــت. البته این را هم می دانیم که در همان سال ها 
نیز هم فعالیت های آموزشــی و اردویی وجود داشــت و هم مسابقات 
کشــوری؛ چیزی که به افراد بالیده در آن اردوها و جلســات، انگیزه 
تالش و جدیت بیشــتر می داد و ســبب می شــد که در سطح کشور 

دیده شوند.
به واقع رویدادهای بزرگ، باید محصول و ویترین فعالیت های مســتمری 
باشند که در طول ســال تداوم می یابند و در برگزاری یک جایزه، حاصل 
خود را به نمایش می گذارند. طبیعتاً برای مخاطبان بیرونی و مسئوالن، این 
رویداد بزرگ بیشــتر ملموس و مؤثر است و همین، برگزاری آن را توجیه 

می کند و حمایت همه مسئوالن از آن را ضروری می سازد.

 ادب و هنــر/ مهدیه قمری  چهاردهمین دوره 
طرح توزیع یارانه کتاب از طریق کتاب فروشی ها با 
عنوان »تابستانه کتاب ۹۹« از ۱۸ مرداد همزمان با 
عید غدیرخم با شعار »کتاب بخوانیم، ایمن بمانیم« 
کار خود را آغاز کرد. براساس گزارش مؤسسه خانه 
کتــاب و ادبیات ایران، در ایــن  طرح تهران با ۱۱7 
کتاب فروشی، اصفهان با ۸۵، خراسان رضوی با ۸۲ و 
قم با 70 کتاب فروشی، استان های پیشتاز در میزان 

مشارکت کتاب فروشی ها هستند.
در طرح های فروش فصلی، کتاب فروشــی هایی که 
شرایط الزم را داشته باشند، پس از ثبت نام، می توانند 
کتاب های خود را با درصدی تخفیف و در قبال ثبت 
کد ملی افراد بفروشند و میزان تخفیف اعمال شده 
را از معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

دریافت کنند.
آماری که مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران از ۱۸ تا 
۲۲ مرداد اعالم کرده، فروش ۱۵0 هزار و ۹77 جلد 
کتاب با ارزش ۵ میلیارد و 700 میلیون تومان بوده 
است. امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا و قرنطینه 
برای کاهش این بیماری، بیشتر مردم به خاطر اینکه 
سعی می کنند کمتر برای انجام کارهای خود به سطح 
شهر بروند، اوقات فراغت بیشتری برای مطالعه دارند. 
همچنین در »تابستانه کتاب ۹۹« به منظور رعایت 
پروتکل های بهداشتی در شرایط شیوع و گسترش 
ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی، امکان 
خرید های غیرحضوری نیز با ثبت اطالعات الزم در 
پنل از سوی کتاب فروشی ها فراهم شده است. از این 
رو سراغی از کتاب فروشی ها گرفتیم تا ببینیم نظر 
مدیران کتاب فروشی ها درزمینه اجرای طرح تابستانه 
کتاب امسال چیست و استقبال مردم از آن چگونه 
بوده و آیا کرونا و قرنطینه موجب شده فروش کتاب 

افزایش یابد یا خیر؟

تبلیغات کافی انجام نشده است#
مدیر کتاب فروشی به  نشر 
)انتشــارات آستان قدس 
رضوی( اســتقبال مردم 
از طرح های فصلی کتاب 
را خوب عنــوان می کند. 
مهرآبادی  رشیدی  میثم 
می گوید: امســال با وجود شیوع بیماری کرونا و با 

اینکه حضور و تردد مردم در خیابان انقالب و اساساً 
راسته کتاب فروشی های این خیابان بسیار کمرنگ 
شــده و حضور کم مردم روی فروش کتاب بسیار 
تأثیرگذار بوده، باز هم استقبال در این مدت خوب 
بوده است. وی ادامه می دهد: به نظر می رسد امسال 
تبلیغات کافی برای اجرای این طرح انجام نشده، زیرا 
به عنوان مثال بخشی از این طرح، تخفیف مناسب 
برای نویسندگان و فعاالن اهل قلم بوده، اما آن ها از 
این تخفیف هایی که امســال وزارت ارشاد برای این 
گروه از افراد جامعه قرار داده اطالع ندارند و شاید برای 
همین است که برای خرید کتاب اقدامی نکرده اند. به 
گفته او، سود حاصل از فروش کتاب در طرح تابستانه 
امسال برای کتاب فروشی ها کمتر بوده و این موضوع 
نمی تواند عاملی برای رونق بازار کتاب باشــد، اما به 
طور کلی طرح های فصلی از گذشته تاکنون به عنوان 
مسکن هایی برای رونق بازار کتاب مورد توجه وزارت 
ارشاد بوده است. مدیر کتاب فروشی به نشر با اشاره به 
اینکه برخی می گویند برگزاری نمایشگاه کتاب سبب 
ایجاد مشکالت اقتصادی و عدم رونق بازار کتاب در 
۱0 روز برگزاری خود می شود، اضافه می کند: نظر 
من خالف این موضوع است، اگرچه ممکن است در 
آن ۱0 روز برگزاری نمایشــگاه کتاب، کتاب فروش 

سود زیادی نداشته باشد، اما برگزاری این نمایشگاه 
می تواند عاملی برای تعامل و شــناخت مخاطب از 
نویسندگان، ناشران و کتاب فروشی ها باشد. رشیدی 
مهرآبادی توضیح می دهد: مخاطب وقتی با ناشــر، 
نویسنده یا حتی کتاب فروشی ها آشنا شود، در طول 
سال تعامل خود را ادامه می دهد، حتی ممکن است 
در آن ۱0 روز نمایشگاه، امکان خرید همه کتاب های 
خود را نداشته باشد، ولی این تعامل سبب می شود 
در ســال برای خرید کتاب های مورد نظر خود به 

کتاب فروشی ها مراجعه کند.
به گفته او، طرح تابســتانه کتاب امسال به صورت 
مجــازی نیز اجــرا می شــود و مــردم می توانند 
غیرحضوری با ارسال کد ملی و شماره تماس خود، 
از تخفیف این طرح برخوردار شــوند. به گفته مدیر 
کتاب فروشی به نشــر در قرنطینه اول، آمار فروش 
کتاب تا حدی افزایش داشــته، اما در قرنطینه دوم 
که مردم براساس شرایط خود تصمیم به قرنطینه 
گرفتند تمایل به ســمت خرید کتاب کمتر شده و 
شاید سرگرمی های دیگری جایگزین آن شده است.

رشیدی مهرآبادی بیان می کند: بیشترین عناوین 
کتاب هایی که در مدت شیوع کرونا به فروش رسیده 

مربوط به کتاب های مذهبی و ادبیات است. 

توجه مردم به خرید مجازی کتاب #
مسئول فروشــگاه ســوره مهر نیز در گفت وگو با 
خبرنگار ما می گوید: شیوع بیماری کرونا سبب شده 
حضور فیزیکی مردم در کتاب فروشی ها کمتر شود و 

آن ها بیشتر به خرید مجازی کتاب رو آورند.
عزیزی با بیان اینکه افزایش قیمت کتاب ها و رشد 
دوباره قیمت کاغذ در چند ماهه اخیر، عالقه مردم 
را به خرید کتاب کم کرده اســت، درباره آثاری که 
مورد توجه مردم بــوده، توضیح می دهد: مردم چه 
پیش از شیوع کرونا چه در 6 ماهه اخیر، بیشتر به 
کتاب های مناسبتی، رمان و داستان عالقه داشته اند 
و کتاب هایی با این موضوعات را بیشتر از کتاب های 

دیگر خریداری کرده اند.

درباره طرح به مردم اطالع رسانی شود #
مدیر  جهانگیری،  عباس 
کتاب فروشی  و  انتشارات 
حافظ که برای نخستین 
بــار اســت در طرح های 
فصلی کتاب شرکت کرده، 
درباره این طرح گفت: هر 
طرحی که درباره فروش کتاب، تشویقی باشد خوب 

است، اما در این میان باید راه های سوءاستفاده برای 
برخی افراد سودجو را بست.

وی بــا بیان اینکه اجــرای چنین طرح هایی خوب 
است، اما کافی نیست، افزود: می توان با تشویق مردم 
برای حضور در کتاب فروشی ها در قالب برنامه های 
مختلف، فرهنگ ســازی کرد و بــا طرح هایی مثل 
تابستانه و بهارانه، آن ها را جذب کتاب و کتاب خوانی 

نمود.
جهانگیری ادامه داد: اصل کار خوب است و می تواند 
در وضعیت کنونی که اقتصاد نشر و فعالیت در این 
حوزه برای صنعت نشر با چالش ها و مشکالت بسیار 

همراه است، مفید باشد.
وی همچنین درباره استقبال مردم از طرح تابستانه 
کتاب در کتاب فروشی حافظ گفت: با پوسترهایی که 
به درِ کتاب فروشــی زدیم مردم مراجعه می کنند و 
پس از اطالع از تخفیــف ۲0 درصدی، برای خرید 
تشویق شده و کتاب خریداری می کنند؛ همچنین 
به خاطر اینکه نامشان درج می شود، خود را در میان 

کتابخوان ها می بینند و حس خوبی دارند.
جهانگیری در بخش دیگر صحبت های خود با انتقاد 
از تخفیف های غیرمتعارف کتاب توسط دستفروشان 
کتاب، عنوان کرد: مسئله ای که در این میان وجود 
دارد این است که مردم توقع دارند کتاب را با تخفیف  
۵0 درصدی خریداری کنند، زیرا وقتی گوشه خیابان 
یا سایر نقاط شاهد هستند که کتاب ها با تخفیف ۵0 
درصدی فروخته می شــود توقع دارند کتاب ها در 

کتاب فروشی هم با همین تخفیف به فروش برسد.
وی یادآور شد: االن در پیاد ه روها شاهد فروش کتاب 
با تخفیف باال هستیم که این توقع را در میان مردم 
ایجاد کرده و از آنجایی که نمی دانند بخش زیادی از 
این کتاب ها قاچاق هستند، نگاهشان به کتاب فروش 

به عنوان گرانفروش است.
به گفته جهانگیری، از سوی دیگر بعضی ناشران در 
سایت هایشان کتاب ها را با تخفیف باال می فروشند و 
در کل، مــردم هم توقع تخفیف باال دارند؛ در حالی 

که این کار اصالً سود باالیی ندارد.
مدیر کتاب فروشــی حافظ با بیان اینکه باید درباره 
طرح به مردم اطالع رســانی شود، گفت: مردم باید 
بدانند این تخفیف ۲0 درصد، یارانه دولت به حوزه 
کتاب و مردم است و تخفیف کتاب فروش نیست و در 

این زمینه باید به تفاوت های آن آگاه باشند.

از ثبت پرونده در یونسکو تا جشنواره های دالری

ترکیه »خوشنویسی« را به نام خود سند نزند
یلدا آبان: ترکیه در ۲۵ مــارس ۲0۲0 )6 فروردین ۱3۹۹( 
پرونده »خوشنویسی اسالمی« را با شماره ۱6۸4 در فهرست 
یونسکو برای بررسی در سال ۲0۲۱ ثبت کرده و ثبت این هنر 

به نام ترکیه در حال بررسی است. 
براساس کنوانســیون مصوب سال ۲003 در یونسکو، میراث 
فرهنگی ناملموس جوامع و کشورها شامل رسوم، بازنمایی  ها، 
تجلیات، دانش ها، مهارت ها و ابزارها، اشــیا، دست ساخته  ها و 
فضاهای فرهنگی مرتبط با آن هاســت و ثبت شان، احترام به 
تنوع فرهنگی و خالقیت بشــری را ترویج می دهد؛ از این رو 
کشورها تالش می  کنند با ثبت میراث ناملموس خود، عالوه بر 
حفظ و نگهداری آن از خطر انحراف یا انقراض، توجه دیگر ملل 

را به آن مقوله جلب کنند.
یکی از هنرمندان خوشنویس در توضیح بیشتر اقدام ترکیه، 
می گوید: از چند سال گذشته ترکیه و امارات در تالش هستند 
دو رشته خوشنویسی و تذهیب را به نام خود ثبت کنند؛ این 
در حالی است که ترکیه در یک حرکت کامالً از پیش تعیین 
شده با برنامه ریزی دقیق و کامل اقدام به برگزاری جشنواره های 
خوشنویسی کرده است. در این جشنواره ها از هنرمندان ایرانی 
هم دعوت شده اما از آن ها خواسته شده آثار خود را امضا نکنند.

به گفتــه امیرعباس نصیری، ترکیه با 
شعار اینکه قرآن در حجاز نازل شد، در 
مصر قرائت شد و در استانبول کتابت 
می شــود، اقدام به ثبت خوشنویسی 
به نام خود کرده اســت .این در حالی 
اســت که ترکیه در سال های اخیر در 
حالی میزبان جشنواره های خوشنویسی از جمله »زیتون بورنو«، 
»ارسیکا« و »حلیه« بوده است که در ابتدا به خط نستعلیق، خط 
الفارسی می گفتند و بعد آن را به تعلیق نام بردند.  این هنرمند 
خوشــنویس و پژوهشــگر همچنین گفت: احمد قره حصاری، 
خوشــنویس و هنرمند فقید ترک که خوشنویســی ترکیه را 
گسترش داده، شاگرد اسداهلل کرمانی، هنرمند خوشنویس ایرانی 
بوده است و قره حصاری در کتابت قرآن ها، عنوان استاد خودش 
را آورده است.نصیری دلیل این اقدام ترکیه را اهمال و سستی 
مسئوالن ایرانی می داند و تأکید می کند: درست است که ترکیه 
با برگزاری جشنواره های مختلف و قرار دادن جوایز به دالر از 
هنرمندان ایرانی حمایت کرده و شاید از این حیث حق آن ها 
ضایع نشده، اما اکنون به دلیل سستی مسئوالن، شاهد ثبت 

خوشنویسی به نام ترکیه هستیم.

اسناد تاریخی هنر در دسترس قرار گیرد #
به باور این هنرمند خوشنویس اگر در ایران جشنواره هایی برای 
حمایت و حفظ هنر خوشنویسی و هنرمندان این رشته برگزار 
شود، هنرمندان ایرانی مجبور نیستند در هر شرایطی به حضور 

در جشنواره های خارجی تن دهند. 
نصیری در پاســخ به این پرسش که ایران باید چه کند تا به 
درســتی میراثدار فرهنگ و هنر خود باشــد، می گوید: ایران 
چهره هایــی مانند »ابن مقله بیضاوی شــیرازی« را در خود 
پرورش داده اســت. ابن مقله، هنرمند شیرازی توانست خط 
اسالمی را گسترش دهد و خطوط شش گانه را قاعده مند کند. 
اگر شرایطی ایجاد شود تا چنین اسناد تاریخی مربوط به هنر 
خوشنویسی یا دیگر هنرهای اسالمی که ریشه در تاریخ و کهن 
ایران دارد توســط مسئوالن در سایت های موزه ها  به نمایش 
گذاشته شود، کشــورهای مختلف برای اینکه میراث هنری 

ایرانی را به نام خود ثبت کنند، اقدامی نمی کنند.
او توضیح می دهد: موزه ها باید راه را برای پژوهش باز کنند و 
آثار، به صورت اسکن شده و دیجیتالی در اختیار عالقه مندان 
قرار گیرد؛ در این صورت هنر و فرهنگ پویاتری خواهیم داشت 
و در این شرایط، ترکیه و سایر کشورها نمی توانند فرهنگ و 

هنر ما را به نام خودشان به ثبت برسانند. 
این هنرمند خوشــنویس با اشاره به کاغذ ابر و باد که ترکیه 
به نام خودش ثبت کرده نیز می گوید: این کاغذ نیز در ســال 
۹۲0 قمری در شیراز استفاده می شد و سده های بعد در ترکیه 
ورود پیدا می کند و حاال می بینیم ترکیه این کاغذ را هم به نام 

خودش ثبت کرده است.

هنرهای تجسمی

استقبال از طرح تابستانه کتاب 99 چگونه بود؟

ُمسّکنی برای رونق بازار کتاب

در حوالی شعر

محمدکاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر 
annotation@qudsonline.ir

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945599(

آگهی تغییرات شرکت سپهر بام شرق مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 45727 و شناسه ملی 10380619634

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,05,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترکیب هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی 
هیئت مدیره تا تاریخ 1399,8,25 به شرح ذیل میباشند : 1- قدیر گلمکانی بشماره ملی 0941332403 به سمت رئیس هیئت مدیره

2- ابوالقاسم گلمکانی بشماره ملی 5229265841 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 3- حسام الدین گلمکانی بشماره ملی 0921035993 
مدیر عامل )خارج از اعضا( 4- علی گلمکانی بشماره ملی 5229734868 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . و کلیه اوراق 

و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضاء مدیرعامل همراه با 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 )945866(

آگهی تغییرات شرکت ژرف اندیشان فاخر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 41164 و شناسه ملی 10380570164

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399,02,06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
ملی  به شماره  بستانی  باقر  آقای محمد  و  ملی 5228539271  به شماره  آقای محمد صادق  گردیدند:  انتخاب  برای مدت دو سال 
0731880714 و خانم فریبا رحمانی بایگی به شماره ملی 0940809801 - آقای مهدی هروی فاز به شماره ملی 0931388724 به 
انتخاب  مالی  برای یک سال  البدل  بازرس علی  به عنوان  به شماره ملی 0943536618  بازرس اصلی و آقای هاشم خوب  عنوان 

گردیدند. 
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اترک  صنعتی  گروه  شرکت  تغییرات  آگهی 
شیمی شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

25858 و شناسه ملی 10860189580

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
 1399,04,30 مورخ  سالیانه  عادی 
ترازنامه   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
1398,12,29به  به  منتهی  مالی  سال 
قدس  -روزنامه   . رسید  تصویب 
بعنوان روزنامه کثیر االنتشار برای درج                

آگهی ها شرکت انتخاب گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )945567(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایباد )945320(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی مرغداری سپید پر باخرز شرکت تعاونی به شماره ثبت 797 و شناسه ملی 14000290098

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399,03,01 و نامه شماره 384 مورخ 99,3,3 نمایندگی تعاون کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان باخرز تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - هادی دانشی 0932325149 به سمت بازرس اصلی و شهناز نشتفانی 0748905685 به 
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 2- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا دانشی 
افضلی  به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سبحان  یاسر دانشی 0740019961  و  0748817484 و حجت دانشی 0749947802 

0749692847 و مهدی دانشی 0740121332 به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره تعاونی برای مدت سه سال انتخاب شدند.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945312(

آگهی تغییرات شرکت مشهد آوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19321 و شناسه ملی 10380348550

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,02,28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع شرکت به نحو ذیل الحاق 
یافت: اجرای کارهای پیمانکاری مربوط به رشته های ساختمان و ابنیه – آب – راه و ترابری – تاسیسات و تجهیزات – نیرو )برق(- 
نفت و گاز – کشاورزی – صنعت و معدن – ارتباطات و فن آوری اطالعات – مرمت آثار باستانی و کاوشهای زمینی در برگیرنده امور 
پیمانکاری در رشته های فوق پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد 

وماده 2 اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد.
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آزمایان خاور  معدن  تغییرات شرکت  آگهی 
قدر خراسان شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 46194 و شناسه ملی 10380621874

عمومی                            مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات   1399,01,30 مورخ  العاده  فوق 
در  شرکت  محل   -  1  : شد  اتخاذ  ذیل 
بخش  مشهد،  آدرس  به  مشهد  ثبتی  واحد 
بزرگراه  بهارستان،  مرکزی، شهر مشهد، محله 
پالک.  آبادگران،  خیابان  کالنتری،  شهید 
پستی  کد  نهم،  طبقه  آفتاب،  اداری  برج   ،
9176983536 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945288(
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برگ سبز و سند کمپانی و سند محضری موتور سیکلت 
احس���ان مدل 1389 رنگ مشکی به شماره انتظامی 
33646/763  ش���ماره موت���ور 156FMI0110848 و 
شماره شاس���ی N2N***125E8958092 به مالکیت 
احمد جعفری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ,ع
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جواز حمل سالح ساچمه زنی نه پر دولول کالیبر 
12 مدل کوس���ه به ش���ماره بدنه 807900و شماره 
س���ریال 1719016 به نام س���ید ابوالفضل راهنمای 
راهچمندی مفقود ش���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.
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ب���رگ س���بز، س���ند کمپان���ی خ���ودروی پرای���د111 مدل 
1395 رنگ س���فید به ش���ماره انتظامی 711و82 ایران 
74  ش���ماره موتور M135688178 و ش���ماره شاسی 
حمیدرض���ا  مالکی���ت  ب���ه   NAS431100G5881946
س���یرغانی مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 
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اصل س���ند موتور س���یکلت لیفان تیپ 125cc مدل 
 0125nc5045446 1395، رنگ سفید با شماره موتور
و   nc5***125n9520507 شناس���ایی  ش���ماره  و 
ش���ماره پالک 774،46889 بنام اق���ای رضا مکاریان 
نج���ف آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط                   
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برگ سبز خودروی نیسان مدل 1387 رنگ آبی روغنی 
به شماره انتظامی 753ع69 ایران 42  شماره موتور 
 NAZPL140TBL170856 459902 و ش���ماره شاسی
به مالکیت محسن مسعودیان نژاد مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ سبز، سند مالکیت سواری سیستم سمند تیپ 
ایکس 7به رنگ نقره ای متالیک مدل 1383به شماره 
موتور 12482017949وش���ماره شاس���ی 83218735 
به ش���ماره پالک 54-638ص53 مفقود گردیده واز 

درجه اعتبارساقط می گردد. 
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برگ س���بز وبرگ کمپانی خودروی س���واری  پژو  207 
م���دل 89 ب���ه ش���ماره انتظام���ی 79 – 867 ق 76 و 
ش���ماره شاس���ی NAAR13FE2BJ976943 وشماره 
موتور 13589009598 مفقود گردیده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد. )قزوین(
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