
از کی سجل دار و فامیل دار شدیم؟

فؤاد آگاه: گویا 85 ســال پیش، مثل امروز داشــتن نام خانوادگی برای 
ایرانی ها الزامی و اجباری می شــود. یعنی تا پیش از آن ایرانی ها رســم 
داشــتند افراد را به اســم و یا با نام و حرفه و مشخصات ظاهری پدر یا 

حرفه او صدا بزنند. 
مثــاًل: ابراهیم کج کاله، محمود آســیابان، جلیل نانوا و... در زمان قاجار 
هم آن هایی که دستشــان به دهانشان می رسید اگر از این جور فامیل ها 
خوششــان نمی آمد، پولی می دادند و از دربار لقبــی را می خریدند و با 
آن لقب شناخته می شــدند و همان هم می شد نام خانوادگی شان. البته 
فکر نکنید براســاس آنچه گفتیم اولین شناســنامه ایرانی هم در همان 
 85 سال پیش صادر شده است. شناســنامه، داستانش از نام خانوادگی 

جداست. 
اصاًل بگذارید تاریخچه شناســنامه و اولین شناســنامه ایرانی را تعریف 
کنیم. افراط در لقب گرایی و ارتباط با دیگر کشــورها، مســئوالن را در 
اواخر دوره قاجار به این فکر انداخت که برای هر ایرانی ســجل یا همان 
شناسنامه صادر کنند و نظام لقب گذاری را برچینند. از این رو، همزمان با 
نوسازی و مدرنیزاسیون و نیاز به شناسایی اتباع برای ایجاد ارتش منظم، 
اخذ مالیات و... تأســیس ثبت احوال نیز در دســتور کار قرار گرفت و در 
جلســه مورخه ۳۰ آذر ماه ۱۲۹۷ هجری شمسی این موضوع به تصویب 
هیئت وزیران رســید و چند روز بعد یعنی سوم دی ماه، ثبت احوال ایران 
کار خودش را با صدور نخســتین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه 

آغاز کرد. 
تا پیش از این تاریخ، بیشتر خانواده ها تولد فرزندانشان را پشت کتاب های 
مقدس، به خصوص قرآن و به تاریخ قمری یادداشت می کردند و خبری از 
شناسنامه نبود، البته بسیاری از افراد سعی می کردند سال تولدشان را با 
حادثه مهمی که در آن ســال رخ داده به یاد بسپارند. مثاًل اگر از کسی 
سؤال می شد چه سالی متولد شده ای؟ احتماالً می گفت: سال تاج گذاری 

مظفرالدین شاه یا سال به توپ بستن مجلس یا سال وبایی. 
اولیــن قانون ثبت احوال مشــتمل بر ۳5 ماده در خرداد ســال ۱۳۰۴ 
هجری شمسی در مجلس شــورای ملی وقت تصویب شد. براساس این 
قانون مقرر شد تمامی اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور باید دارای 
شناســنامه باشند. سه سال پس از تصویب اولین قانون ثبت احوال یعنی 
در ســال ۱۳۰۷ هجری شمسی، قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر ۱۶ 

ماده تصویب شد. 
با این همه هنوز خبر چندانی از اجباری شدن نام خانوادگی در کار نبود. 
تا اینکه با تصویب قانون مدنی کشــور در سال ۱۳۱۳ ثبت نام خانوادگی 

هم اجباری شد. 
بر اســاس قانون، سرپرست خانواده باید برای خانواده خود نام خانوادگی 
انتخاب می کرد و نام خانوادگی انتخاب شــده از سوی وی به سایر افراد 
خانواده اش هم اطالق می شــد. ابالغ و اجرایی شدن این قانون ماند برای 
۳۰ مردادماه ۱۳۱۴ که می شــود همان 85 ســال پیش که اول مطلب 

گفتیم.

روایت اول
یک ماه تا پنج سال حبس برای 

منتشرکننده سؤال های کنکور
 محمد تربت زاده حاشــیه های کنکور۹۹ انگار قرار 
نیســت حتی پس از برگزاری اش به پایان برسد! بعد از 
تمام جنجال هایی که درباره زمان برگزاری این آزمون در 
فضای مجازی ایجاد شده بود، باالخره مسئوالن تصمیم 
به برگزاری آن در موعد مقررشده گرفتند. چند ساعت 
پیش از برگزاری کنکــور هنر، اما تصاویری از دفترچه 
ســؤال های این کنکور در فضای مجازی منتشر شده 
که حواشــی زیادی به دنبال داشت. بسیاری از کاربران 
اعالم کردند سؤال های کنکور لو رفته و نتایج آن عادالنه 

نخواهد بود.
این حواشــی به قدری در فضای مجازی باال گرفت که 
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور مجبور شد نسبت 
به آن واکنش نشان دهد. دکتر ابراهیم خدایی با تأکید بر 
اینکه انتشار دفترچه سؤال های کنکور ۹۹ حین برگزاری 
آزمون و پیش از اعالم رسمی از سوی سازمان سنجش، 
کذب و کالهبرداری است، گفت: »کالهبرداران دفترچه 
سؤال های کنکور سال ۹8 را با عنوان دفترچه سؤال های 
کنکور امسال در فضای مجازی منتشر کردند؛ بنابراین 

داوطلبان گول این کالهبرداری ها را نخورند«.
آقای خدایی در حاشیه بازدید از حوزه امتحانی کنکور ۹۹ 
در دانشگاه الزهرا، در خصوص شایعه فروش سؤال های 
آزمون طی روز های اخیر هم گفت: »در خصوص امنیت 
ســؤال های امتحانی کنکور و لو رفتن آن ها باید بگویم 
که پاسخ دقیق به این شایعه زمان زیادی نمی برد، زیرا 
همین امروز )دیروز( ســؤ ال های آزمون داوطلبان گروه 
آزمایشی هنر دو ســاعت پس از اتمام این آزمون روی 
سایت سازمان ســنجش آموزش کشور قرار می گیرد. 
هر کســی ادعا دارد سؤال های کنکور ۹۹ لو رفته است 
می تواند آن ســؤال ها را با سؤال هایی که پس از آزمون 
منتشر خواهد شد مقایسه کند؛ بنابراین مباحثی که در 
این زمینه در فضای مجازی منتشــر شده بود آنچنان 
ناشیانه بوده و کالهبرداری آن روشن است که با کمی 
دقت می شود به دروغین بودن آن پی برد. کالهبرداران 
دفترچه سؤال های سال گذشــته را با عنوان دفترچه 
کنکور ۹۹ در فضای مجازی منتشــر کرده اند؛ بنابراین 
هر زمانی که دفترچه های ما منتشر شود پی بردن به این 
ادعا آنچنان هم نیاز به تخصص فنی ندارد و به راحتی 

می شود به این کالهبرداری پی برد«.
اما این پایان حاشیه های کنکور هنر نبود. بالفاصله پس از 
پایان کنکور و پیش از آنکه سؤال ها روی سایت سازمان 
سنجش قرار بگیرد، تصاویر سؤال های کنکور هنر ۹۹ در 
فضای مجازی منتشر شد. انتشاردهندگان این تصاویر 
مدعی شده بودند که سؤال ها پیش از برگزاری کنکور 
در اختیارشان قرار داشــته، اما به دالیل امنیتی آن را 
پس از کنکور منتشر کرده اند. بعد از آنکه مشخص شد 
این تصاویر واقعاً مربوط به دفترچه سؤال های ۹۹ است، 
موجی از اعتراض ها در فضای مجازی راه افتاد. داوطلبان 
حسابی سازمان ســنجش را بابت لو رفتن سؤال های 
کنکور، زیر ســؤال بردند. پس از باال گرفتن انتقادها اما 
فاطمه زرین آمیزی، سخنگوی سازمان سنجش آموزش 
کشــور درباره عکس های سؤال های کنکور هنر که در 
فضای مجازی منتشر شده است، گفت: »عکس ها توسط 
یک داوطلب مبتال به کرونا که در بیمارستان آزمون داده 
منتشــر شده و این داوطلب کنکور هنر در حال حاضر 

دستگیر شده است«.
سخنگوی ســازمان سنجش درباره جزئیات این ماجرا 
گفته اســت: »بعــد از پایان آزمــون دروس عمومی، 
یــک داوطلب کرونایی در بیمارســتان طالقانی تهران 
با سوءاستفاده از احساســات عوامل اجرایی و بیماران 
کرونایی، موبایل سر جلسه آزمون برد، از سؤال ها عکس 
گرفت و در شبکه های اجتماعی منتشر کرد. نکته قابل 
توجه این است که داوطلب وقتی این سؤال ها را منتشر 
کرده است که کنکور عمومی به پایان رسیده بود و فرد 

متخلف دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد«.
سخنگوی سازمان ســنجش در ادامه با اشاره به اینکه 
تقلبی صورت نگرفته، در ارتباط با انگیزه این داوطلب 
از انتشار ســؤال های کنکور اضافه کرده بود: »فرصت 
تقلب از این داوطلب ســلب شــد، با توجه به اظهارات 
این فرد، او قصد تقلب نداشت و هدفش بیشتر، القای لو 
رفتن سؤال های کنکور با توجه به وضعیت موجود بود. 
مجازات پیش بینی شده در قانون شامل جزای نقدی از 
۱۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال یا حبس از یک ماه 
تا پنج سال یا هر دو مجازات است«. با این حال تصاویر 
دیگری هم در فضای مجازی منتشــر شده که نشان 
می دهد داوطلبان دیگر هم به تلفن همراه دسترســی 
داشته اند اما مسئوالن هنوز واکنشی نسبت به این ماجرا 

نشان نداده اند.

روایت دوم
مراقب وب کم هایتان باشید

شاید شــما هم جزو آن دسته ای باشید که همیشه از 
دوربین جلو تلفن همراه و دوربین وب کم لپ تاپ واهمه 
دارنــد! ترس و واهمه ای که زیاد هم بیراه نیســت. در 
دنیای امروز اگرچه توسعه تکنولوژی و گسترش وسایل 
ارتباطات جمعی، روابط ما را گسترش داده، اما از طرف 
دیگر هم حریم شخصی و امنیت ما را محدود تر کرده 
است. خیلی هایمان بدون آنکه بدانیم بسیاری از اطالعات 
خصوصی خودمان را در فضای مجازی در اختیار هکرها 
قــرار می دهیــم.  »یورو نیوز« هم باتوجــه به افزایش 
جاسوسی های اینترنتی در سال های اخیر، گزارشی را 
در ارتباط با همین موضوع تهیه کرده که می تواند به ما 
کمک کند تا خودمان را کمتر در معرض خطر جاسوسی 

قرار دهیم.
بر اســاس این گزارش که توســط عصر ایران ترجمه 
شده، اخاذی به وسیله هک دوربین وب کم، سابقه بلند 
و باالیــی در جهان دارد. به عنوان مثال ۶ ســال پیش 
پلیس فدرال آمریکا در بزرگ ترین عملیات سایبری تا به 
امروز توانست یک باند هکرها را که در ۱۲ کشور تصاویر 
وب کم رایانه قربانیان را ضبط می کرده و در بازار ســیاه 

آنالین می فروختند، متالشی کند. 
روش کار این هکرها به این صورت اســت که از طریق 
نصــب بدافزارها، کنتــرل رایانه قربانــی را در اختیار 
می گیرند. البته سیســتم های عامل پیوســته در حال 
به روزرسانی هستند تا حفره های امنیتی را مسدود کنند، 
اما تنوع روش های حمله و گوناگونی بدافزارها می تواند 

هکرها را در هدف خود موفق کند.
خیلی هــا برای جلوگیــری از قربانی شــدن، روی 
وب کمشان را می پوشــانند. این راه اگرچه می تواند 
مؤثر باشــد، اما درواقع پاک کردن صورت مســئله 
است. با این حال متخصصان توصیه می کنند که در 
صورت عدم استفاده از وب کم، بهتر است روی آن را 

بپوشــانید. این متخصصان البته برای کسانی که به 
طور مکرر از وب کم و دوربین جلو استفاده می کنند، 
راهکارهایی را در نظر گرفته اند که در ادامه بخشی 

از آن ها را مرور خواهیم کرد.
احتماالً پیش خودتان خیال می کنید که چون هیچ وقت 
نشانه ای از هک شــدن وب کم یا دوربین جلو خودتان 
ندیده اید، تابه حال هک نشده اید، اما بد نیست بدانید که 
بر اساس گفته متخصصان، بدافزارهای نصب شده توسط 
هکرها به قدر کافی هوشــمند هستند که سبب شوند 
کاربر به روشن بودن وب کم اش هرگز شک نکند. برای 
مثال برخی بدافزارها با قرار دادن کدی، از روشن شدن 

چراغ وب کم جلوگیری می کنند تا کاربر متوجه نشود.
گذشــته از این موضوع سؤال اصلی اینجاست که برای 
جلوگیــری از هک شــدن وب کم هایمــان در فضای 
مجازی چه کنیم؟ یکی از راحت ترین راه های مقابله با 
هک شــدن، قرار دادن کاورهای وب کم روی دوربین ها 
هستند. اگر به این کاورها دسترسی ندارید می توانید از 
یک چسب استفاده کنید. البته این روش برای کسانی 
مؤثر اســت که قصد دارند در مــدت زمان طوالنی، از 

وب کمشان استفاده نکنند. 
اگر هم از وب کم اکسترنال )جداگانه( استفاده می کنید، 
در مواقعی که به آن احتیاج ندارید کابل آن را قطع یا از 

درون سیستم و به طور نرم افزاری غیر فعال کنید.
این موضوع را هم در نظر داشــته باشــید که هکرها 
می توانند از صدا و میکروفن شما جاسوسی کنند. برای 
جلوگیری از این موضــوع، می توانید تنظیمات صدا و 
میکروفن در سیستم عاملتان را طوری تغییر دهید که 
وقتی از رایانه استفاده نمی کنید میکروفن غیرفعال شود. 
روش دوم شناســایی هکرها، استفاده از آنتی ویروس و 

نرم افزارهای شناسایی بدافزار است. 
البته این را هم در نظر داشــته باشــید کــه برخی از 
آنتی ویروس های غیراستاندارد خودشان به نوعی بدافزار 

حساب می شوند!
احتماالً با خودتــان می گوییــد آنتی ویروس ها اغلب 
گرانقیمت هســتند، اما می توانید از آنتی ویروس های 
رایگان مثــل Malwarebytes برای حفاظت از حریم 

شخصی خودتان استفاده کنید.
شاید باورش برایتان سخت باشد، اما بسیاری از کسانی 
که قربانی هکرها شــده اند، کســانی بوده اند که روی 
لینک های ناشــناس کلیک کرده انــد. این لینک های 
ناشناس معموالً در قالب ایمیل های تبلیغاتی، پیام های 
تبلیغاتی و... برای شــما ارسال می شوند. کلیک کردن 
روی بسیاری از این لینک ها، به هکر مجوز دسترسی به 
دستگاه شما را می دهد و او می تواند به راحتی دوربین 

جلو و وب کم شما را هک کند. 
نکته دیگری که می تواند به شما کمک کند این است 
که به موقعیــت قرارگیری لپ تاپ در اتاق توجه کنید. 
هیچ گاه رایانه تان را در اتاق طوری قرار ندهید که دوربین 
وب کم آن به سمت رختخواب شما یا محل عوض کردن 

لباس هایتان باشد.
در نهایت ســعی کنید پسوردهای قوی انتخاب کنید. 
بسیاری از هک های اینترنتی از راه  دور و از طریق ربودن 
پسورد رایانه قربانیان اتفاق می افتد. پس برای رایانه تان 
پسورد قوی انتخاب کنید و از انتخاب پسوردهای ساده 

و تکراری پرهیز کنید.
به طــور قطع با رعایــت تمام این مــوارد درکنار هم 
می توانید مطمئن باشید که وب کم و دوربین جلو شما 

هک نخواهد شد.

خدا هیچ کس را شرمنده جوجه هایش نکند!

جمعه: وانت هندوانه فروشی، کنار خیابان ایستاده و تابلو زده بود که: هندوانه 
کیلویی ۱5۰۰... رفتم ســه تــا از آن بزرگ بزرگ هایــش را انتخاب کردم. 
فروشــنده، هندوانه ها را روی ترازو که گذاشت، قیمت را کیلویی ۲۳۰۰ زد! 
وقتی اعتراض کردم، چند تا هندوانه نرسیده کوچک، کنار ماشینش را نشانم 
داد و گفت: اینا هزار و پونصدیه! خالصه خواستم بگویم به لطف علم تبلیغات 
امروزی و پیام های بازرگانی تلویزیون، خیلی از مشاغل یاد گرفته اند چطور با 

تبلیغات دروغین، مشتری پیدا کنند! 
شنبه: صحبــت از محسن چاووشی بود و اینکه روز تولدش پنج زندانی دیه 
و... را با کمک طرفدارانش آزاد کرده اســت. دوستم توی چشم هایم نگاه کرد 
و گفت: »یک محسن داریم که روز تولدش فقط برای دوستاش و آشناهاش 
استوری میذاره که تولدم بر شما مبارک! یک محسن هم هست که روز تولدش 
با استفاده از مشــارکت مخاطبان و طرفداراش، دست زندانی ها رو میگیره و 
آزادشون می کنه«. با اینکه شوخی کرد و همه خندیدیم ولی بدجوری مرا به 
فکر فرو برد. یک ســاعت بعد داشتم توی دلم از خدا می خواستم به من هم 

عنایتی کند و توفیق کارهای خیری از این دست را بدهد.
یکشنبه: دوستم که تازگی امام جماعت شده، تماس گرفت و خواست برای 
مسجدش پارچه ســیاه و ملزومات عزای محرم رو جور کنم. صادقانه جواب 
دادم: »هیئت و مسجد خودمون هم برنامه مفصلی داریم و وسایل و تجهیزات 
خیلی کم ...شرمندتم به خدا!« اون هم خیلی صریح پاسخ داد: »تو فقط بلدی 
برای مسجد و مسجد گردوندن، توییت بزنی... مرِد عمل نیستی که«! البته با 
شناختی که از آن مسجد دارم تقریباً مسجد پرو پیمانی است و فکر نمی کنم 
خرید چند متر پارچه مشکی آن قدرها هم برایشان سخت باشد. ولی کنایه اش 

بدجوری روی دلم ماند.
دوشنبه: جلسه ای با یکی از مسئوالن استانی با موضوع کتاب داشتیم. بعد 
از کلی توضیحات در مورد دنیای نشر و پخش و توزیع و تولید و ترویج کتاب 
ایشــان در یک جمله گوهربار فرمودند: »من زیاد اهل کتاب و کتاب خوانی 
نیستم ولی ایده و حرف در مورد کتاب زیاد دارم!« الحمدهلل مسئوالن ما اگر در 
حوزه ای هم متخصص نباشند ولی حرف برای گفتن زیاد دارند. در ضمن یکی 
از حرف ها و ایده هایش این بود که کتاب های زندگی نامه شهدا را مثل قرآن به 

صورت جیبی چاپ کنیم...همین!
سه شنبه: آخر شب به خانه رسیدیم. جوجه ها گوشه حیاط کز کرده بودند. 
داداش کوچکم سریع آب و غذایی برایشان جفت و جور کرد. این قدر گرسنه 
بودند که در یک چشــم به هم زدن همه غذایشان را خوردند. برادرم از اینکه 
دیر رسیده بودیم و جوجه هایش تشنه و گشنه مانده بودند ناراحت بود. دعایی 
کرد که آخر شبی همه ما را به خنده انداخت: خدایا! هیچ صاحب جوجه ای رو 

پیش جوجه هایش شرمنده نکن... .
چهارشنبه: امروز دیدم چطور چند جوجه فسقلی همه وقت و انرژی برادرم را 
گرفته بودند. هر دقیقه و ثانیه به فکرشان است. با همین ها سرش گرم است و 
کمتر سراغ تلویزیون و گوشی می رود. تازگی ها هم به این نتیجه رسیده است 
که چقدر مســئولیت و سرپرستی موجودات زنده سخت است و دل نگرانی و 

دل آشوبه دارد!

آن روزها
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ورزشورزش
ویلموتس َزهرش را می ریزد؟

 خطر محرومیت تیم ملی 
از حضور در جام جهانی

امروز، پایان تاریخی ترین لیگ برتر

صعود و سقوط در 90 دقیقه

 تلویزیون با پخش ویژه برنامه های محرمی رخت عزا بر تن می کند

سیمای حسینیه ای به وسعت دل ها

جور دیگر باید دید
رقیه توسلی: چشم هایم روشن... چشم ها را باید شست... کور از خدا چی میخواد؟ 

دو چشم بینا...
نیفتاده ام به هذیان گویی. به گمانم طبیعی باشــد برای کله سحر. وقتی خروسان 
همسایه هنوز مشــغول قوقولی اند که ملتفت می شوی »گل ترمه« و مادرجانش 
پریده اند توی ماشــین و فرتی خودشان را با کادویی رسانده اند به تو. وقتی کرونا، 
آقاباالسر می شود و نمی گذارد عزیزانت جواب بیایید تو برای چای، را مثبت بدهند. 
وقتی بی بوسه و آغوش، پاکتی می دهند دستت و گردبادوار دور می شوند. وقتی مثل 
خاله ای بال درآورده چمبره می زنی روی هدیه و بازش که می کنی دوتا شاخ گوزنی 

پیچ پیچ روی سرت سبز می شود.
ساعت 8 صبح است و کمتر از دو ساعت خوابیده ام. خسته و مچاله، پاکت باز شده 
روی میز را ورانداز می کنم. مغزم، کم سوت نمی کشد. هر چه بیشتر می بینمش، 
سلول های خاکستری ام بیشتر قدرت تجزیه و تحلیلش را از دست می دهند. از هر 
زاویه ای این کادو را نمی فهمم. نمی فهمم چرا باید یک گلدان مریض رو به موت را 

برایم هدیه بیاورند که یک برگ بیشتر ندارد!
دلخور نمی شوم چون عشقشان را می شناسم. پُرسؤال می شوم.

فکر و خیال را اما وا می گذارم و پا می شوم. باید به گلدان محتضر برسم. آب و ناز 
و آفتاب برایش از اهم واجبات اســت. از کابینت، پرنده سفالی کوچک پایه داری 
مــی آورم و می کارم کنار تک برگ تا تنها نماند و بی همصحبت. اســمش را هم 
می گذارم »مردادک«. بس که ناز و کوچک و بی حال است و می برمش روی بالکن 

که به گلدان های دیگر معرفی اش کنم. 
برمی گردم. کله می کنم توی فریزر تا ببینم وعده مرغی هست که بساط زرشک 
پلو علم کنم یا نه، که تلفن خانه زنگ می خورد. می روم سر وقتش. گلی جان است 
آن ور خط. سالمم را که می شنود دیگر مجال نمی دهد و یک بند حرف می زند. از 
من و گلدان و حال قشنگ و انرژی مهربان. از خودش و دست هایش که دانه دانه 
گلبرگ های این گل را کنده طول هفت ماه. از مادرش که پیشنهاد داد این گلدان 

بالگرفته را بسپریم دست خاله که او شاید کاری کند بلکه نمیرد.
خواهــرزاده جان، قطــع که می کند، ِغّره می شــوم و درجا یــاد جمالت کتاب 
»پریدخت«  می افتم. آنجا که می گفت: بیگم باجی! کم زنانه گری یادمان نداده است. 
گردن گوسفندی را در غوره و بادمجان عمل می آوریم که بیا و ببین. یاد »عزیز« 

که ورد زبانش بود: عزیزکم! گل جماعت، هم گوش دارند هم چشم و هم قلب.
پی نوشت: بی بروبرگرد، »مردادک« خوش قدم است، چون این همه سال رفت 
و تــازه امروز دوزاری ام افتاد که چرا می گویند قضــاوت نکن. اگر هم کردی، زود 

قضاوت نکن.

با پرداخت 400هزار دالر بند آزادسازی

وحید امیری از پرسپولیس 
جدا می شود؟
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ورزش: پرســپولیس در پایان فصل یکی از ســتاره هایش را از 
دســت خواهد داد. وحید امیری هافبک و مهاجم 32 ســاله و 
ملی پوش پرسپولیس با یک پیشنهاد خوب خارجی روبه رو شده 

است و در پایان فصل این تیم را ترک می کند.

بند آزادسازی#
امیــری که در ابتدای فصل جاری و پس از یک فصل حضور در 
تیم ترابزون به پرسپولیس بازگشت  یک بند آزادسازی 400هزار 
دالری در قراردادش دارد که در صورتی که یک تیم خارجی این 
مبلغ را بپردازد می تواند پرسپولیس را ترک کند. حاال تیمی پیدا 
شده و می خواهد این 400 هزار دالر را به پرسپولیس بدهد و این 

وینگر چپ پا را به خدمت بگیرد.

پیشنهاد  جدی#
وکیــل وحید امیری این خبر را تأیید کــرد و گفت:» بله یک 
پیشنهاد جدی برای وحید امیری وجود دارد و آن باشگاه حاضر 
است مبلغ بند آزادســازی را به پرسپولیس بپردازد«. او درباره 
تصمیم وحیدامیری گفت:»هنوز این انتقال قطعی نیست و باید 

ببینیم ظرف روزهای آینده چه اتفاقی می افتد«.
وحید امیری که امســال ســومین جام قهرمانی اش را همراه 
پرسپولیس بدست آورد در سه فصل حضورش در این تیم 104 
بازی با لباس این تیم انجام داد و 15 گل به ثمر رساند. امیری 
بی شک یکی از مهم ترین بازیکنان پرسپولیس و همچنین تیم 
ملی ایرانی در پنج سال اخیر بوده است و جدایی اش نمی تواند 

خبر خوبی برای پرسپولیس باشد.
او پــس از یک فصل حضــور در فوتبال ترکیــه و ترابزون به 
پرسپولیس بازگشت و در این فصل مثل دو فصل دیگر حضورش 

در این تیم جام قهرمانی را باالی سر برد.

کمک 400هزاردالری#
با این وجود باید دید واکنش باشــگاه پرسپولیس در قبال این 
پیشنهاد چه خواهد بود؟ هرچند با پرداخت مبلغ بند آزادسازی از 
سوی باشگاه خواهان امیری، پرسپولیس عمالً کاری برای حفظ 
این بازیکن نمی تواند بکند اما شاید 400هزاردالر در این وضعیت 
مالی که باشگاه دارد بتواند کمک خوبی باشد تا در نقل و انتقاالت 

بتواند جایگزینی برای این مهره کلیدی و مهم پیدا کنند.

دلخوری های امیری#
البته گفته می شود وحید امیری نسبت به برخی کارها و رفتار 
باشگاه هم ناراحت است. باشگاه پرسپولیس در حالی طی روزهای 
گذشــته با بیشتر بازیکنان کلیدی اش مطالبات فصل پیش را 
تســویه کرده اما هنوز مطالبات دو فصل گذشته وحید امیری 

را نداده است آن هم در حالی که 
باشگاه از وحید امیری خواسته 
بود 30 درصد ازمطالباتش که 
مربوط به دو فصل پیش اســت 
را ببخشد و با وجود موافقت این 
بازیکن اما او برای تسویه حساب 

به باشگاه دعوت نشد.

تأکید  یحیی#
از ســوی دیگــر باید 

این نکته اشــاره  به 
کرد بــا توجه به 

عیـت  مـمنـو
خــریـــد 

پرســپولیس،  برای  خارجی 
اعالم  گل محمدی رســماً 
کــرده اســت بــه هیــچ 
لژیونر  اجــازه  بازیکنــی 
شــدن نمی دهد و به همه 
بازیکنان تیمش نیاز دارد. 
بــه خصوص امیــری که 
می تواند در چندین پست 
بــه یحیی کمــک کند. 
ماندن  معتقدند  خیلی ها 
یا نماندن بشار رسن خیلی 
از معــادالت خــط میانی 

تعیین  را  پرســپولیس 
می کند.

با پرداخت 400هزار دالر بند آزادسازی

وحید امیری از پرسپولیس جدا می شود؟
آیا آمدن »کومان« برای نگه داشتن »مسی« کافی است؟

»مسی« و  بزرگ ترین ترانسفر تاریخ

کار انتقال طارمی به پورتو تمام شد
ورزش: با اعالم یک روزنامه پرتغالی، کار انتقال مهدی طارمی به تیم پورتو تمام شده 
است. قرارداد طارمی با این باشگاه چهار ساله و به مبلغ ۶ میلیون یورو خواهد بود. طارمی 
پس از مشورت هایی که با کارشناسان انجام داد تصمیم قطعی به حضور در تیم پورتو 
گرفت. نام وعکس این بازیکن در چند روز گذشته همواره روی جلد روزنامه های معتبری 
چون رکورد، ابوال و اوجوگو بوده است. روزنامه ابوال بخشی از صفحه نخست خود را به 
طارمی اختصاص و خبر داده است کار توافق این مهاجم و پورتو با ۶ میلیون یورو تمام 

شده است. طبق ادعای ابوال، قرارداد طارمی چهار ساله خواهد بود.

ابراهیمی در قرنطینه االهلی
ورزش: امید ابراهیمی وارد دوحه شــد تا در دوره نقل  و انتقال های تابســتانی و 
آماده ســازی االهلی برای فصل جدید به این تیم بپیوندد. این بازیکن ایرانی فصل 
گذشته را به صورت قرضی در یوپن بلژیک بازی کرد و اکنون طبق مفاد قراردادش 

به االهلی دوحه بازگشته است.
ابراهیمی پس از پایان دوره دو هفته ای قرنطینه ناشــی از ویروس کرونا در قطر در 
تست های پزشکی شرکت می کند و قرارداد رسمی جدیدش برای همراهی االهلی 

در فصل آینده لیگ ستارگان امضا خواهد شد.

مایلی کهن: دلم برای مجیدی می تپد
ورزش: محمد مایلی کهن، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال در برنامه اینترنتی 
کریم باقری حضور پیدا کرد و در بخشی از صحبت هایش گفت: من زمانی که 
در تیم ملی بودم و 17 گل به مالدیو زدیم یک پاداش 50 دالری برای بهترین 

بازیکن در نظر گرفته بودم و آن را به خداداد عزیزی دادم. 
من با اینکه پرسپولیســی هســتم برای همه تیم ها احتــرام قائلم. همین االن 
خیلــی نگران فرهاد مجیدی هســتم و دلم برایش می تپد و دوســت دارم در 

کارش موفق شود.

سامان قدوس در آستانه حضور در انگلستان
ورزش: تیم فوتبال برنتفورد، از نقل و انتقاالت زمستانی به دنبال جذب سامان 

قدوس بود اما این انتقال اتفاق نیفتاد. 
سایت »بیرمنگام میل« در گزارشی در این ارتباط نوشت سعیدبن رحمه وینگر 
تیم برنتفورد مورد توجه چلســی و لیدزیونایتد قرار دارد و اخبار حاکی است 
که این بازیکن کاماًل به خروج از برنتفورد نزدیک است. توماس فرانک سرمربی 
تیــم برنتفورد اما برای جایگزینی او ســامان قدوس بازیکن ایرانی آمیان را در 

نظر دارد.

جواد رســتم زاده: لیگ برتر با تمام فراز و نشــیب های 
عجیبش در فصل کرونا سرانجام به ایستگاه آخر رسید. در 
این فصل جدای از بحــث توقف طوالنی به خاطر کرونا و 
غیبت مهم تماشاگران در بازی های یک سوم پایانی شاهد 
بزرگ ترین قطع همکاری ها و پوست اندازی ها در بین فصل 
بودیم. پرســپولیس سریع ترین قهرمانی را جشن گرفت و 
سپاهان با قلعه نویی به آخر نرسید. همان طور که استقالل 
و شــهرخودرو مربیان درجه یک خود را در میانه فصل از 
دســت دادند. با تمام این اوصــاف و با تمام مخالفت های 
منفعت طلبانه برای ادامه لیگ امشب تکلیف سهمیه های 
آســیا و سقوط کننده ها مشخص می شود تا برگی عجیب 

از فوتبال ایران رقم بخورد.  

نبرد  سهمیه#
آبی پوشان تهران در آخرین هفته از لیگ برتر میهمان تیمی 
هستند که سقوط آن ها به لیگ دسته اول از پیش قطعی 
شــده و اگرچه این دیدار برای شاهین میزبان تشریفاتی و 
البته حیثیتی است، اما برای شاگردان مجیدی از حساسیت 
باالیی برخوردار است و آن ها برای نایب قهرمانی و سهمیه 
مستقیم آسیا به شدت به امتیازات آن نیاز دارند. استقاللی ها 
دو مهره خود، علی کریمی و روزبه چشــمی را در اختیار 
نخواهند داشــت. ضمن اینکه دانشگر و باقری هم تنبیه 
انضباطی شدند تا مجیدی با دستانی بسته به مصاف شاهین 
برود. طالیی پوشــان اصفهانی 48 امتیازی هستند و نکته 

خوشبینانه برای این تیم، اینکه تراکتور 50 امتیازی با فوالد 
48 امتیازی که به دلیل تفاضل گل کمتر یک رده پایین تر 
از سپاهان در جدول رده بندی ایستاده است، درهفته پایانی 
بازی مستقیمی را برگزار می کند. این شرایط یعنی شکست 
فوالد خوزستان حتی در صورت باخت سپاهان مقابل پیکان 
در صورتی که یکی از ســه تیم پرســپولیس، استقالل یا 
تراکتور قهرمانی جام حذفی را جشن بگیرند، می تواند منجر 
به کسب سهمیه آسیایی برای طالیی پوشان اصفهانی شود. 
البته پیکان در هفته های اخیر تیمی منســجم نشان داده 
و در معرض خطر ســقوط بودن شاگردان عبداهلل ویسی، 
مصاف با آن ها را برای هر حریفی ســخت می کند. اما در 
پایین جدول جنگ های خونینی در حال شکل گیری است. 
مسابقه پارس جنوبی و نفت مسجد سلیمان در حد قهرمانی 
لیگ مهم بــرای مردم پارس اهمیت دارد. درســت مثل 
دیدار ماشین ســازی و نفت آبادان که در صورت شکست 

ماشین سازی یک سهمیه مهم از تبریز سقوط می کند.

نبرد بی خاصیت در مشهد#
اما در مشــهد در حالی که می شد برای سهمیه جنگید با 
ســهل انگاری و اشــتباهات و اختالفات خود ساخته باید 
شاهد نبردی تشریفاتی و بی  خاصیت باشیم. شهرخودرو جا 
مانده از کورس به مصاف نساجی می رود که انگیزه ای جز 
پایان خوش و خرم ندارد. افسوس از فرصت های طالیی که 

مشهدی ها از خودشان گرفتند به هزار و یک دلیل.

ورزش: یک سایت بلژیکی خبر داد در صورتی که فدراسیون 
فوتبال ایران طلب مارک ویلموتس را پرداخت نکند ممکن 
است مجازات  سنگین تری اعمال شود. سایت بلژیکی »فوتبال 
کرانت« با انتشــار گزارشی نوشت: »اختالف بین فدراسیون 
فوتبال ایران و مارک ویلموتس هنوز تمام نشده است. فدراسیون 
جهانی فوتبال )فیفا( فدراســیون فوتبال ایــران را محکوم 
به پرداخت بیش از ۶ میلیون یورو به این ســرمربی بلژیکی 
کرده اســت و اگر این مبلغ در مدت 30 روز پرداخت نشود، 
مجازات های بیشتری در انتظار فدراسیون فوتبال ایران خواهد 
بود. همچنین این احتمال وجود دارد تیم ملی فوتبال ایران 
 از حضور در جام جهانی و تورنمنت های دیگر محروم شود«.

دست و پا زدن های وزارت و فدراسیون#
مسعود ســلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان در حاشیه جلسه 
هیئت دولت درباره قرارداد مارک ویلموتس گفت: این قضیه 
بــه نظر من چند وجــه دارد. اول اینکه حتماً اگر در هنگام 
عقد قرارداد خدایی نکرده قصور و سهل انگاری به وجود آمده 
و مشکلی وجود داشته طبیعتاً دستگاه های نظارتی، بازرسی 
کل کشور و نهادهای امنیتی بررســی کردند و پرونده الزم 
را تشکیل دادند و به محاکم قضایی می دهند. مهدی محمد 
نبی، دبیرکل فدراسیون فوتبال درباره روند برنامه ریزی های 
فدراســیون پس از اعالم رأی اولیه فیفا در پرونده سرمربی 
سابق تیم ملی عنوان کرد: »بالفاصله پس از دریافت این رأی 
توسط وکالی پرونده نشستی با حضور سرپرست فدراسیون، 

اینجانب و تیم وکال برگزار شد. بر این اساس و با توجه به این 
رأی ناعادالنه و حسب هماهنگی های به عمل آمده کارگروه 
مجربی تشکیل خواهد شد که در آن جمعی از حقوقدان های 
برجسته کشور در نقشه راه پیگیری شکایت به دادگاه عالی 

ورزش فدراسیون را همراهی خواهند کرد.
در همیــن حال گفته می شــود حراســت وزارت ورزش با 
هماهنگی نهادهای نظارتی تحقیقات گسترده ای را درباره 
چگونگی انعقاد قرارداد جنجالی با مارک ویلموتس آغاز کرده 
است که بر این اساس در نخستین گام تعدادی از مطلعان و 

مرتبطان به این پرونده احضار شده اند. 

تبانی مدیران فدراسیون#
پژمان فر، نماینده مجلس شــورای اســالمی درباره احتمال 
تبانی مدیران فدراسیون فوتبال در پرونده مذکور گفت: من 
حرف قطعی نمی زنم، اما در یکی از گزارش های رسیده به ما 
آمده اســت احتمال تبانی وجود دارد که باید بررسی شود. 
کسانی مسئولیتی در حوزه گردشگری داشته اند و در مقطعی 
در ســفری که رفتند، دیدارهایی داشتند که به جزئیات آن 
نمی پردازم. این موضوع باید بررســی شود و مسئولیت های 

وزارت ورزش بر عهده این افراد است.
وی دراین باره که گفته شــده ممکن است پول ویلموتس از 
طریق فروش امالک مدیران فدراسیون فوتبال پرداخت شود 
تصریح کرد: دســتگاه قضایی باید در این خصوص تصمیم 

بگیرد و ما قضاوت پیش دستانه ای نداریم. 

امروز،پایان تاریخی ترین لیگ برتر

صعود و سقوط در 90 دقیقه
ویلموتس َزهرش را می ریزد؟

خطر محرومیت تیم ملی از حضور در جام جهانی
ضد  حمله

صیادمنش مشروط به تیم ملی می رود
ورزش: مظلومی، ســرمربی تیم ملی جوانان درباره امکان اضافه شدن 
اللهیار صیادمنش به تیم فوتبال جوانان گفت: این اتفاق خوبی است اللهیار 
هم در این رده سنی می تواند به تیم ما کمک کند و حتماً چنین بازیکن 
باتجربه ای برای تیم جوانان بســیار مفید و تأثیرگذار اســت. تنها شرط 
من این است قبل از مســابقات و حداقل در اردوهای آخر صیادمنش را 
در اختیار داشــته باشیم و این طور نباشد فقط برای تورنمنت به جمع ما 

اضافه شود. 

محکومیت یک میلیون و ۱00 هزار یورویی 
تراکتوری ها 

ورزش: تراکتور و کوین فورچونه در کمیته حل اختالف فیفا علیه یکدیگر 
شــکایت کردند و حاال پس از چند ماه کمیته حل اختالف فیفا باشــگاه 
تراکتور را در این پرونده به پرداخت یک میلیون و 100 هزار یورو محکوم 
کرده است. باشگاه تراکتور تبریز پس از ابالغ این رأی درخواست گراند رأی 

)مشروح رأی( را از فیفا خواهد کرد.
نکته جالب در این پرونده این اســت لودیک دلشــات وکیل سوئیســی 
فدراسیون فوتبال در پرونده مارک ویلموتس، در شکایت فورچونه از باشگاه 
تراکتور وکالت این بازیکن مارتینیکی را بر عهده داشت و برای دومین بار 

علیه باشگاه تراکتور حکم گرفت.

پیشنهاد ۱۶ میلیارد تومانی بازیکن تیم ملی 
ورزش: باشگاه استقالل تهران که قصد داشت یکی از بازیکنان اصلی تیم 
ملی ایران را به خدمت بگیرد با پیشنهاد نجومی 1۶ میلیارد تومانی مدیر 

برنامه های او برای یک فصل روبه رو شد.
پیشنهادی که ایجنت این بازیکن به مدیران باشگاه پرسپولیس ارائه می دهد 
تا بتواند هافبک تیم ملی را که توانایی بازی در چند پست را هم دارد به یکی 
از دو باشگاه پرطرفدار پایتخت وصل کند. همین موضوع سبب ارجاع این 

پیشنهاد به وزارت ورزش شده تا آن را مورد بررسی قرار دهند.

بازی ایران و ازبکستان لغو شد
ورزش: فیفادی پیش رو بــه تاریخ 24 ژانویه تا اول فوریه 2022 به 
تعویق بیفتــد. البته این تصمیم فیفا برای تمــام قاره های فوتبال به 
جز اروپاســت که می توانند در فیفادی پیش رو بازی های دوســتانه 
و بیــن المللی خود را انجام دهنــد. همچنین فیفادی تاریخ های 5 تا 
13 اکتبــر 2020 و ۹ تا 17 نوامبر 2020 به قوت خود باقی اســت. 
بــا این تغییرات، بازی دوســتانه تیم های ملی ایران و ازبکســتان در 
17 شــهریور در تاشکند دستخوش تغییراتی شده و چه بسا در زمان 

دیگری برگزار شود.

ضد حمله

ورزش در سیما

هفته سی ام لیگ برتر
پرسپولیس - سایپا

     پنجشنبه 30 مرداد - 20:45 از شبکه سه

هفته سی ام لیگ برتر
       شاهین شهرداری  بوشهر - استقالل

     پنجشنبه 30 مرداد - 20:45 از شبکه ورزش

برنامه بازی های لیگ برتر  در ایستگاه پایانی
ورزش: لیگ برتر کشــور امروز  با برگزاری  8 بازی همزمان  به پایان 
می رسد. برنامه همه بازی ها که رأس ساعت 20:45 برگزار می شود به 

شرح زیر است:
پرسپولیس - سایپا  

ذوب آهن- گل گهرسیرجان  
شاهین شهرداری بوشهر- استقالل  

نفت  مسجدسلیمان- پارس جنوبی جم  
پیکان- سپاهان  

شهرخودرو - نساجی مازندران  
ماشین سازی تبریز- صنعت نفت آبادان  

فوالد - تراکتور  

جذب بازیکن و مربی خارجی کالً ممنوع شد        
ورزش: هیئت رئیسه سازمان لیگ بنا به مالحظات متعدد مصوب کرد در 
فصل 1400-13۹۹ مسابقات باشگاهی عقد قرارداد با بازیکنان و مربیان 
خارجی جدید در باشگاه ها ممنوع شود و بازیکنان و مربیان خارجی فعلی 
شاغل در صورت اتمام مدت قرارداد فقط می توانند با همان باشگاه فعلی 

خود تمدید کنند و پیوستن آن ها به سایر باشگاه ها ممنوع است.

آدام همتی به سومقاییت پیوست 
ورزش: آدام همتی که در دوره برانکو ایوانکوویچ پیراهن پرسپولیس را برتن 
کرد حاال پس از دو سال حضور در فوتبال ایران، راهی لیگ آذربایجان شده 
است. سومقاییت نام تیمی است که همتی را به خدمت گرفته و او حاال در 
این تیم آذربایجانی بازی خواهد کرد. پیمان بابایی، مهدی شــریفی، علی 
قربانی، سامان نریمان جهان و پیمان کشاورز بازیکنان ایرانی شاغل در لیگ 

آذربایجان به شمار می روند.

امیرمحمد سلطان پور: اگر هر فصل دیگری بود، این طرفداران 
بارسلونا بودند که با هو کردن ها و تکان دادن دستمال های سفید 
از روی سکوهای نیوکمپ مراتب اعتراض خود را به باشگاه نشان 
می دادند. اما در این فصلی که بیش از یک ســال طول کشید و 
تماشاگران به خاطر کرونا بیرون از ورزشگاه ماندند لیونل مسی 

تصمیم می گیرد خود وارد عمل شود.
او ماه هاست که عصبانی است. ابتدا به خاطر عدم تالش باشگاه 
بــرای برگرداندن نیمــار، و به تازگی تقدیم 
کردن جــام قهرمانی اللیگا به رئال! او پس 
از شکســت خانگی در هفته پایانی اللیگا 
مقابل اوساســونا گفت: »ما نمی خواستیم 
فصل این گونه به پایان برسد، اما این بازی به 
خوبی نشان دهنده وضعیت ما در این 
فصل بود. ما تیمی بسیار ضعیف و 

باانگیزه بسیار پایین بودیم«.
شکســت 8بــر2 در مرحله 
اروپا مقابل  یک چهارم  نهایی 
بایرن دقیقاً ســندی بود بر 
چیزهایی که مسی بارها از 
آن ابــراز نگرانی کرده بود. 
اکنون گزارش های مختلفی 
می رسد که دیگر جان به لبش 
رســیده و به شکلی جدی به خروج از 
بارســلونا فکر می کند. نخستین بار 
این خبر را مارچلو بِچلر اعالم کرد. 
او همان خبرنگاری است که خبر 
انتقال نیمار به پاریس را اعالم 
کرده بــود و به عنوان منبعی 
قابل اعتماد در اطراف باشگاه 
بارسلونا شناخته می شود. 
پیام مسی در آن روشن 
می خواهــد  او  بــود: 
بارسلونا را ترک کند، 
نه در پایان قراردادش 
در تابستان آینده، 

بلکه االن! 

بچلر اضافه می کند: »عدم قهرمانی در اللیگا و آن شکست مقابل 
بایرن مسی را به این فکر انداخته که در سه الی چهار سال آینده 
می تواند در این سطح به فوتبالش ادامه دهد و با باشگاهی دیگر 
به موفقیت دست یابد. هنوز یک سال دیگر از قراردادش باقی مانده 
و غیرممکن است باشگاهی بتواند 700 میلیون یورو رقم فسخ 
قرارداد او را پرداخت کند، اما بارسلونا می داند به خاطر خدماتی 

که مسی به این باشگاه داشته نمی تواند او را زندانی نگه دارد«.
اگر این اتفاق بیفتد شبیه به ترانسفرهای مثل رفتن فیگو از بارسا 
به رئــال مادرید، یا رفتن بکام به لس آنجلس یا انتقال نیمار به 
پاریس اســت. البته این نکته واضح اســت که اگر مسی به تیم 
دیگر اروپایی منتقل شود از همه آن ترانسفرها شوکه  کننده تر 

خواهد بود.

 انتخاب کومان و دیگر کارها #
برای منصرف کردن مسی!

از طرفی دیگر مدیران بارسلونا معتقدند: مسی احتماالً یک سال 
دیگر باشــگاه را ترک خواهد کــرد و می خواهند از این فرصت 
اســتفاده کنند تا وی را دوباره خوشحال کنند. به همین دلیل 
آن ها کیکه ستین که مسی او را قبول نداشت را اخراج کرده و یک 
بارسایی قدیمی یعنی رونالد کومان را به عنوان سرمربی منصوب 
کردند. اما مسلماً کارهای بیشتری باید انجام بگیرد. بارسلونا از 
ســال 2015 قهرمان اروپا نشده و این فصل برای نخستین بار 
در۶ سال گذشته بود که هیچ جامی نبردند. در 33 سالگی مسی 
نمی تواند به این فکر کند که تا زمان بازنشستگی اش دیگر قهرمان 

اروپا نشود.
هواداران بارســا اکنون امیدوارند به خاطر نبود گزینه مشخصی 
برای خرید، این حرف های مســی برای تکان دادن بارســلونا و 
مدیریت آن باشــد. در وضعیت کنونی و اوضاع بد مالی جهانی، 
باشــگاه ها حتی حاضر به پرداخت 100 میلیون یورو برای یک 
بازیکن نیستند چه برسد به مبالغ باالتر؛ اما این شانس که شاید 
بهترین بازیکن تاریخ را بخریــد و از توانایی های داخل زمین و 
منفعت تجاری خارج از زمین او استفاده کنید، شاید تنها یک بار 
درِ باشگاهتان را بزند! اینتر میالن دوباره یکی از گزینه هاست و 
مالک بسیار پولداری دارد. منچسترسیتی به تازگی از دست قانون 
فیرپلی مالی خالص شده و شاید حضور مجدد گواردیوال و مسی 

در کنار هم باز وسوسه کننده باشد.
      صفحه 10
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      صفحه 11

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )946879(

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,10,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حامد کوهی به کدملی 0322335086

بسمت نائب رئیس هیئت مدیره 2 ـ آقای سید محمد باقر مجتهد سیستانی به کدملی 0931947510 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره 3 ـ آقای محمد غدیرزاده طوسی به کدملی 0942054040 بسمت رئیس هیئت مدیره 4 ـ آقای محمدرضا فرشاد به کدملی 
به کدملی 0942613449 به سمت عضو هیئت  0941856402 به سمت عضو هیئت مدیره 5 ـ آقای صادق هوشیار حاجیان یزدی 
مدیره 6 ـ خانم هما غفوریان یخ فروش به کدملی 0939019469به سمت عضو هیئت مدیره و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 

شرکت با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
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توس  سازه  آبگیر  شرکت  تغییرات  آگهی   
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 22393 

و شناسه ملی 10380378739

فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
ذیل  تصمیمات   1399,04,01 مورخ  العاده 
واحد  در  شرکت  محل   -  1  : شد  اتخاذ 
هنرستان- بلوار  آدرس  به  مشهد  ثبتی 
با  سوم  هنرستان23-پالک8-طبقه 
کد  و   )051(38652326 تلفن  شماره 
ماده  و  یافت  تغییر  پستی9178746760 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
و  ها  شرکت  ثبت  اداره  رضوی  خراسان 
)946800( مشهد  غیرتجاری  موسسات 

,ع
99

05
25

3

آستارائی  ارمغان  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3390 

و شناسه ملی 10380192915

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,03,08 مورخ 
فریدون مجد دارای کد ملی شماره 0938312121 
به سمت بازرس اصلی و علی شکوهی فرد دارای 
کد ملی 0941789640 به سمت بازرس علی البدل 
 . گردیدند  انتخاب   99 مالی  سال  برای  شرکت 
شرکت  های  اگهی  انتشار  جهت  قدس  روزنامه 
انتخاب گردید . ترازنامه و صورتهای سال مالی 98 

مورد تصویب قرار گرفت .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)946803(

,ع
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شرق  صنعت  حسام  شرکت  تغییرات  آگهی   
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19877 

و شناسه ملی 10380353890

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
 1399,05,11 مورخ  العاده  فوق  بطور 
هیئت  اعضاء   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب 
شماره  به  زاده  احمد  احمد  آقای  گردیدند: 
آقا  مرتضی  سید  آقای  و   1060342391 ملی 
میرزاده به شماره ملی 0932165575 و خانم 

ثمانه مطمئن به شماره ملی 0942849132
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )946807(

,ع
99
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یمین  الستیک  مهندسی  شرکت  اصالحی  آگهی   
شماره  به  محدود  مسئولیت  با  شرکت  خراسان 

ثبت 842 و شناسه ملی 10380098646

مکانیزه  شماره  آگهی  پیرو 
  1399,4,21 مورخ    139930406190000189
الشرکه آقای محمد هادی  نهم سهم  در سطر 
سطر  در  و  ریال   40000000 مبلغ  صابری 
مبلغ  یعقوبی  مجید  آقای  الشرکه  سهم  دهم 
120000000 ریال صحیح می باشد که بدین 

وسیله اصالح می گردد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری                                
تربت حیدریه )946820(

,ع
99
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )946841(

آگهی تغییرات شرکت افضل آیتک شرق شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 45398 و شناسه ملی 10380613341

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,05,12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت 
به  به شماره ملی 0934443629 مرضیه کیانی  الفضل افضل جوان  ابو  انتخاب گردیدند: آقای سید  به قرار ذیل  مدیره 
به شماره  با کد ملی 0921980086 آقای سید احسان افضل جوان  شماره ملی 0942269251 سید احمد افضل جوان 
انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار  نامحدود  ملی0924669519به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت 

قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )946814(

آگهی تغییرات شرکت افضل آیتک شرق شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 45398 و شناسه ملی 10380613341

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,05,12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1ـ آقای سید ابو الفضل افضل جوان به شماره ملی 
0934443629 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 2ـ خانم مرضیه کیانی به شماره ملی 0942269251به سمت نایب هیئت 
مدیره 3- سید احمد افضل جوان با کد ملی 0921980086به سمت عضو هیئت مدیره 4ـ آقای سید احسان افضل جوان به شماره 
با  بهاء دار  انتخاب شدند کلیه اسناد و مدارک و اوراق  نامحدود  ملی0924669519به سمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت 

امضاء سید ابو الفضل افضل جوان همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
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س���ندوفاکتور فروش خودرو -شناسنامه )برگ سبز( 
نوع س���واری سیس���تم پژو تیپ206 مدل 1385 رنگ 
نقره ای متالیک شماره موتور13385003512  شماره 
شاسی 12804108 شماره پالک 862 ن 56 ایران 73 
بنام محمد حمید شیخعلی مفقود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط میباشد  ,ع
99

05
31

9
دی

قو
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آ

برگ س���بز خ���ودروی پ���ژو405 م���دل 1391 رنگ نقره 
ای متالی���ک به ش���ماره انتظام���ی 397د85 ایران 12

شاس���ی  ش���ماره  و   124K0108645 موت���ور  ش���ماره 
NAAM01CA6DH397893 ب���ه مالکیت ناصر نوری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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 Cj125 ب���رگ س���بز موت���ور س���یکلت لینهای،تی���پ
رن���گ قرمز گوج���ه ای،م���دل 1383 با ش���ماره موتور

 4D9671و ب���ا ش���ماره تنه cgh8348901 و ش���ماره 
پ���الک771،49223  بنام اقای محمدطاهر یوس���فی 
فرزند غالمحس���ین ص���ادره از ترب���ت حیدریه مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد ,ع
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 30 ذی الحجه1441 20 آگوست 2020  سال سی و سوم  شماره 9324  

سیما و سینماسیما و سینما

خبر

 پیچیده ترین نقش »رحیم نوروزی« 
در سریال امنیتی تلویزیون

تســنیم: بازیگر شناخته شــده 
از  ســریال های تلویزیونــی پس 
ملــودرام،  اکشــن و تاریخی، این 
بــار در مقابل دوربیــن مجموعه 
تلویزیونی در فضای جاسوســی- 
امنیتی قرار گرفته است.این روزها 

»خانه امن« با شرایط  سخت کرونایی کارش را جلو می برد تا هر چه سریع تر 
به آنتن سیما برسد. به گفته تهیه کننده اش ابوالفضل صفری، به تازگی رحیم 
نوروزی بازیگر شناخته شده تلویزیون، تئاتر و سینما به این سریال تلویزیونی 
پیوسته و پیچیده ترین و متفاوت ترین نقش کارنامه کاری اش را ایفا می کند، 
نقشی که شاید مشــابه آن در میان سریال های تلویزیونی دیده نشده باشد.  
پس از پیوستن قربان نجفی به عنوان داعشی ماجرای »خانه امن«، مادر شدن 
شهره سلطانی و شــیوا ابراهیمی در این سریال، نوبت به بازیگر سریال های 
»پس از باران« و »یوســف پیامبر« رســیده که جلو دوربین احمد معظمی 
قرار بگیرد. »خانه امن« پربازیگر و پرلوکیشن در 50 قسمت توسط مرتضی 
اصفهانی طراحی و به قلم حســین تراب نژاد نگاشته شده و تا امروز بازیگران 
زیادی را جلو دوربینش قرار داده اســت. بازیگرانی همچون  حمیدرضا پگاه، 
امین زندگانی، پرویز فالحی پور، سیما تیرانداز، حمید عطایی، سامان صفاری، 
شهروز ابراهیمی، سپیده خداوردی، سوگل طهماسبی، علیرضا رئیسی، نیلوفر 
کوخانی، ارسطو خوشرزم، روژین رحیمی طهرانی، زهره نعیمی وسامان دارابی.

تصویر عاشورا در سینما از »سفیر« تا»رستاخیز«
سیما وســینما: برنامــه »نقد 
ســینما« شبکه پنج ســیما این 
جمعه به مناسبت آغاز ماه محرم 
و ایام سوگواری امام حسین)ع ( به 
بررسی آثار عاشورایی در سینمای 
ایران می پردازد. در بخش اول این 

برنامه که با اجرای امیررضا مافی روی آنتن می رود، اکبر نبوی، نویســنده و 
منتقد سینما حضور دارد تا درباره تصویر عاشورا در سینمای ایران مباحث 
و موضوعاتی را مطرح و بررســی کند. همچنین بهروز افخمی نیز همراه با 
میکائیل شهرستانی درباره بازیگری و شیوه های آموزش بازیگری گفت وگو 
خواهند کرد. گفتنی است، پرونده »روایت تاریخی - مذهبی در سینما« عنوان 
پرونده موضوعی این هفته برنامه»نقدسینما« شبکه پنج است که  محسن 

علی اکبری، تهیه کننده سینما و تلویزیون، میهمان برنامه خواهد بود. 

 سیما و ســینما/ زهره کهندل  محرم امسال 
متفاوت از سال های گذشته از راه می رسد. بیماری 
کرونا، بیشتر برنامه های جمعی و هیئتی را در سراسر 
جهان تعطیل کرد و عاشقان حسینی که هر ساله 
در ماه های محرم و صفر خودشان را برای پاسداشت 
نام و یاد شــهدای کربال آماده می کردند، امسال در 
برگزاری مراسم های عزاداری تغییر رویکرد داده اند. 
با توجه به ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی به 
ویژه فاصله گذاری اجتماعی، محرم امســال حال و 
هوایی دیگر دارد. آیین های سوگواری محرم و صفر 
امسال هم مانند سال های قبل پرشور برگزار خواهد 
شد، اما به شیوه ای دیگر. در این میان وظیفه اهالی 
رسانه که باید برای مخاطبان خانه نشین تولید محتوا 
کنند، سنگین تر شده است و تلویزیون به عنوان یکی 
از پرمخاطب ترین رسانه های رسمی ایران، مسئولیت 
خطیرتر و ســنگین تری دارد. در آستانه ماه محرم، 
شبکه های مختلف صدا و سیما برنامه های مناسبتی 
را برای مخاطبان تدارک دیده اند تا هر خانه را تبدیل 

به یک حسینیه و تکیه کنند.
چند روز پیش مدیر شبکه قرآن و دبیر شورای معارف 
سیما در نشست خبری خود که به صورت مجازی 
پخش شد، از برنامه ریزی جدید تلویزیون در ماه های 
محرم و صفر نســبت به ســال های قبل خبر داد و 
گفت: »حســینیه تلویزیونی ایران« برنامه متفاوت 
سیما در ایام محرم خواهد بود تا حسرتی که مردم 
برای عدم حضور در برخی از مراســم ها و هیئت ها 
داشتند با پخش این برنامه تلویزیونی، جبران شود. 
جواد شیخ اکبری با اشاره به برنامه های رسانه ملی 
برای محرم امســال اضافه کرد: اگرچه صدا و سیما 
در مناسبت های مختلف توانست با پخش برنامه های 
مختلــف از اماکن مذهبی و بقــاع متبرکه رضایت 
نسبی مخاطبان را بدســت آورد، اما شرایط محرم 
با سایر ماه ها فرق دارد زیرا با یک محبت بی نهایت 

نسبت به امام حسین)ع( مواجه هستیم.

هیئت داری تلویزیون#
براســاس اعالم دبیر شــورای معارف سیما، تمام 
شــبکه های تلویزیون از ســاعت ۱۷ تا حدود یک 
بامداد، جدول پخش مجازی دارند که هر شبکه ای 
رأس ساعت مشخصی، یک هیئت تلویزیونی را روی 
آنتن می برد که شامل مداحی و سخنرانی می شود 
و هر آنچه در هیئت هــا رخ می دهد در این هیئت 
مجازی هــم اتفاق می افتد. در واقع اگر مردم به هر 
دلیلی نتوانستند از خانه بیرون بیایند از این هیئت ها 

می توانند استفاده کنند.
مدیر شــبکه قرآن به پویش های موفق تلویزیونی 
هم اشــاره کرده و گفته است: با همکاری سازمان 
تبلیغات اسالمی، پویش »نذر حسین )ع(« طراحی 
و راه اندازی شده است که به نذورات معنوی مردم در 

ماه محرم توجه دارد. همچنین پویش »هر خانه یک 
حسینیه« هم راه اندازی خواهد شد تا مردم بتوانند 
از ظرفیت های فضای مجازی بیشــتر بهره ببرند. 
براین اساس محتوایی در بستر فضای مجازی فراهم 
می شود تا هر کســی در هر ساعتی که خواست از 

روضه یا محتواهای معنوی و مذهبی استفاده کند.
راه اندازی کانال شمس در فضای مجازی هم از دیگر 
اقدام های تلویزیون است که روزی سه ساعت برنامه 
شامل ســخنرانی و مرثیه کوتاه از این کانال پخش 
می شود. برنامه زنده »اذن عزا«  از حرم امام رضا )ع( 
در دهه اول محرم و احتمال پخش زیارت »وارث« از 
کربال طی هماهنگی با یکی از شبکه های عراقی هم 

از دیگر برنامه های شبکه قرآن است.

رنگ سوگ در قاب جادویی#
در این ایام گروه معارف شــبکه های مختلف سیما 
هم فعال شــده اند تا بــا پخش برنامه هــای ویژه 
مذهبی، میزبان عزاداران حسینی  شوند. شبکه یک 
سیما که قدیمی ترین شــبکه تلویزیونی است هر 
روز سخنرانی مذهبی را در قالب برنامه »حسینیه 
ایران« با سخنرانی حجت االسالم میرهاشم حسینی 
و سیدحسین مؤمنی دارد. ویژه برنامه »این شب ها« 
به صــورت زنده با حضور کارشناســان مذهبی در 
۱3 قسمت پخش می شــود و پخش مداحی های 
مختلف در سراسر کشور و هیئت های خانگی از دیگر 

برنامه های این شبکه در ایام عزاداری است. 
شبکه دو ســیما هم میزبان برنامه»کوی محبت« 
با پخــش زنده از کربالی معلی اســت. برنامه های 
»تکیه خانه«، »کوی محبت«، »ذکر عاشوراییان«، 
»ناگفته ها«، »خانه ها و تکیه ها«، »مکث«، »شــعر 
عاشورایی«، »آئینه خانه« و »بر بال تعزیه« از دیگر 

برنامه های شبکه دو اســت که رنگ  و بوی شور و 
شعور حسینی دارند. سخنرانی شیخ حسین انصاریان 
و شــیخ مســعود عالی نیز جزو برنامه های روزانه 
جدول پخش  اســت. روابط عمومی این شبکه در 
توضیح کوتاه برنامه های محرمی این شــبکه اعالم 
کرد:»تکیه خانه« برنامک های متنوعی اســت که 
آیین های عزاداری را به صورت زنده پخش می کند. 
»کوی محبت« هم برنامه ای زنده از کربالی معلی 
با موضوع ابعاد قیام عاشوراست. »ذکر عاشوراییان« 
پخش مداحی مداحان بنام کشور و مداحان جوان 
را در ایــن ایام دارد. »ناگفته ها« برنامه ای با موضوع 
واکاوی ناگفته های تاریخ عاشورا با محوریت اصحاب 
امام حسین)ع( است. »خانه ها و تکیه ها« معرفی و 
گفت وگو با خانواده ای که ســال ها مراسم روضه در 
منزل برپا می کردند. »مکث« برنامه گفت وگومحور 
با موضوع محرم است. پخش گلچین اشعار شاعران 
آیینی در شب های شعر عاشورایی از دیگر برنامه های 
این شبکه خواهد بود. »آئینه خانه« ویژه برنامه ای با 
کارشناسی حجت االسالم مرادی با حضور جوانان و 
»بر بال تعزیه« روایت قصه های عاشورا به زبان تعزیه 

برای نوجوانان است.
شــبکه ســه که هم بر تــن برنامــه »مخاطب 
خاص« رخت سوگ می پوشــاند و هم برنامه ای 
ترکیبی را بــا حضور کارشناســان و مداحان به 
مخاطبان عرضه می کند. »سمت خدا« برنامه ای 
گفت وگومحــور درباره مســائل روز خواهد بود و 
»در آســتان خورشید« مناســبت های مذهبی 
در عتبات عالیــات را منعکس می کند. طرفداران 
سخنان حجت االسالم رفیعی هم می توانند در این 
ماه از صحبت های این اســتاد حوزه و دانشگاه در 

شبکه سه بهره مند شوند. 

یاد خدا در ضیافت حسینی#
عالوه بر سه شبکه قدیمی تلویزیون، دیگر شبکه ها 
هم عزمشان را برای برپایی حسینیه بزرگ ایران از 
قاب تلویزیون جزم کرده اند. شــبکه چهار در برنامه 
»پرده عشــاق« مدایــح و نوحه خوانی نوحه خوانان 
قدیمی را بررســی می کنــد. » ســوره« برنامه ای 
بــا رویکرد مذهبــی و هنری به جنبــه ادبی قیام 
عاشوراست.  »نغمه های عاشورایی« در هر قسمت 
به نغمه خوانی یکی از شهرهای کشورمان می پردازد 
و ساعد باقری در برنامه »سرگذشت« شرح شفاهی 
کتاب »گنجینه االسرار عمان ســامانی« را خواهد 
داشــت. برنامه های »رضوان«، »عشق یعنی«، »تا 
نیایش«، »ســوگواره«، »قصه کربال«، »سخنرانی« 
حجت االســالم پناهیان و »مداحی« حسین سازور 
و حســین امیرحســینی از برنامه های شبکه پنج 
سیماســت. براســاس اعالم روابط عمومی شورای 
معارف ســیما، هیئت ها و پیشکسوتان منبری در 
تهران و شهرستان ها در برنامه »نگین ری« شبکه 
قرآن معرفی خواهند شــد. برنامه »رو به راه« ویژه 
معرفی ســخنرانان و مداحــان و برنامه »ضیافت 
حســینی« معرفی پیرغالمان و علمــای اعالمی 
که خدمتی به ســاحت حســینی کردند، از دیگر 
برنامه های این شبکه است. برنامه »یاد خدا« معطوف 
به موضوعات ایام محرم  و برنامه »خوشبخت« ویژه 
خانواده ها از دیگر برنامه های این شبکه است که با 

حال و هوای محرم پخش می شود.
شــبکه مســتند هم در برنامه  »نغمویه« ســراغ 
نغمه های قدیمی بوشهری در باب روز عاشورا می رود. 
پخش مســتند »هیئت« درباره زندگی شخصی و 
اجتماعی وعاظ و مداحان مشهور و »صدای انقالب« 
که شامل ســخنان کوتاه علما در خصوص محرم 

است، از دیگر برنامه های این شبکه است.
جالب اینکه کــودکان و نوجوانان هم از برنامه های 
محرمی تلویزیون بی بهره نیســتند. پخش مداحی 
میثم مطیعی با حضور دانش آموزان از شبکه کودک 
از برنامه های محرمی این شبکه است. »پاشو پاشو 
کوچولو« هم با موضوع محرم قرار است که بذر عشق 
حسینی را در دل کودکان بکارد. ویژه برنامه »مثل 
قاسم« در دهه اول محرم الحرام روی آنتن شبکه امید 
می رود. ویژه برنامه »احلی من العســل« با محوریت 
گردهمایی نوجوانان عاشــورایی در سراسر کشور با 
مرکزیت و برقراری اســتیج شبکه امید در امامزاده 
صالح)ع( تهران دیگر برنامه ویژه محرم است. برنامه 
»به توان خدا« نیز در این ایام پاسخگوی پرسش های 

نوجوانان درباره حماسه حسینی خواهد بود.

علمدار روی آنتن افق#
شــبکه افق هم با پخــش ویژه برنامه های مختلف 
تلویزیونی و مســتند به استقبال ماه محرم می رود. 
از جمله این برنامه ها می توان به »علمدار« اشــاره 
کرد، برنامــه ای گفت وگومحور با حضور هنرمندان 
هنر عاشــورایی؛ این برنامه با اجرای قاسم صرافان 
طی دهه نخســت ماه محرم روی آنتــن می رود. 
سخنرانی مذهبی اساتید حوزوی بخش دیگری از 
ویژه برنامه های ماه محرم شــبکه افق سیماست که 
هر روز در ســه نوبت پخش خواهد شد. همچنین 
قرار است شــاهد پخش مداحی سیدرضا نریمانی 
از اصفهان به صورت زنده هر شــب از شــبکه افق 
باشیم. پخش سریال تلویزیونی »یلدا« هم از هفته 
اول محرم از دیگر برنامه های این شــبکه اســت. 
مستندهای تک قسمتی مختلفی هم برای پخش از 
شبکه افق به مناسبت ماه محرم تدارک دیده شده  
که از آن جمله می توان به سید ظهیر، از خون جون، 
چهارپایه، شوق شبیه، سقا، شهرنامه، بدون حد بدون 
مرز، مردان زندگی، ترکیب بند، نخل شمیران و خانه 

حاجی علی اکبر اشاره کرد.
تولیدات برنامه های ترکیبی و زنده از شــبکه های 
مختلف تلویزیــون در ایام محرم نشــان از برپایی 
آیین های ســوگواری پرشور و شــعور حسینی در 

ماه های عزا دارد. 
بــا وجود اینکه بیمــاری کرونا چندین ماه اســت 
گروه هــای تولید فیلم و ســریال را زمینگیر کرده، 
اما سازندگان ســریال های محرمی به تعهداتشان 
پایبند بودند و ســریال های »زمین گرم«، »نجال«، 
»بوم وبانو« و »ســرزده« که محتوایی معنوی دارند 
از شــبکه های مختلف ســیما پخش خواهند شد. 
نگاهی کلی به برنامه هایی که شــبکه های مختلف 
تلویزیون ویژه محرم تدارک دیده اند یا رنگ و بوی 
محرمی برنامه های روتین شبکه های مختلف، نوید 

هیئت داری تلویزیون در محرم امسال را می دهد. 

تلویزیون با پخش ویژه برنامه های محرمی رخت عزا بر تن می کند

سیمای حسینیه ای به وسعت دل ها

      صفحه 12

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )946742(

 آگهی تغییرات شرکت نازنین گل توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 20617 و شناسه ملی 10380361212

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397,04,21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین شد. 2 - اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد مهدی عالوی 
طوسی به شماره ملی0939534541 و خانم ملیحه سادات ناظر کاخکی به شماره ملی 0942354419 3- موسسه رایان بهروش پارس به 
شناسه ملی 10320362243 به عنوان بازرس اصلی و خانم عزت هوری پور به شماره ملی 0939383764 به عنوان بازرس علی البدل 

برای یک سال مالی انتخاب گردید. 4 - صورتهای مالی 1396 به تصویب رسید. 
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 آگهی تغییرات شرکت افضل آیتک شرق شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 45398 و شناسه ملی 10380613341

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,05,12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -مواردی به شرح ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید: 
پخش ، تامین ، توزیع ، بازاریابی ، خرید و فروش ، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی داخلی و خارجی در زمینه هر نوع کاال اعم از 
کاالهای الکتریکی - الکترونیکی - تاسیسات گرمایشی و سرمایشی و نصب و راه اندازی و نگهداری آنها و محصوالت کشاورزی و پتروشیمی ، تجهیزات 
پزشکی - تجهیزات ورزشی- ابزار آالت ، لوازم خودرویی ، ملزومات اداری و وسایل خرازی پوشاک و البسه و منسوجات ، محصوالت پالستیکی 
و لوازم منزل محصوالت بهداشتی - دارویی ، آرایشی - سلولزی ، مواد غذایی- پروتئینی و نوشیدنی - ادویه ها و ترشی ها و حبوبات و آجیل و 
خشکبار صیفی جات و همچنین ترخیص کاال ازکلیه گمرکات داخلی وبین المللی - شرکت در مناقصه ومزایده های داخلی وخارجی عقد قرارداد 
با اشخاص حقیقی وحقوقی - گشایش اعتبارات وال سی - اخذ وام وتسهیالت ریالی وارزی از کلیه بانکها وموسسات مالی و اعتباری مالی واعتباری 
داخلی وخارجی - اخذ نمایندگی مجاز از شرکتها وموسسات داخلی و خارجی واعطا ی نمایندگی به آنها و مشارکت و شرکت در نمایشگاه های

 تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج از کشور - خرید و فروش کاالهای مجاز بازرگانی - پخش وتامین توزیع و بازرایابی و بازار سازی غیر شبکه 
ای در زمینه هر نوع کاال اعم از غذایی وبهداشتی ودارویی پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدورپروانه 

فعالیت نمی باشد. 

,ع
99

05
25

4

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )946802(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )946816(

آگهی تغییرات شرکت ندا سالمت شرق پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 64193 و شناسه ملی 14007506748

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399,02,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -ترازنامه و صورت 
حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398به تصویب رسید .2- روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیر االنتشار 
برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 3-آقایان علیرضا عظیم زاده به شماره ملی 0933267495بعنوان بازرس اصلی 
و محمود فروزانیان به شماره ملی 0937776556 بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1399,12,29انتخاب 

شدند 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )946823(

آگهی تغییرات شرکت افضل آیتک شرق شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 45398 و شناسه ملی 10380613341

ـ آقای سید احسان افضل جوان   : اتخاذ شد  العاده مورخ 1399,05,12 تصمیمات ذیل  استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق  به   
کدملی 0924669519 با پرداخت 500000ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 
به شرح ذیل                  لیست جدید شرکا  به شرح مذکور اصالح گردید.  اساسنامه  ماده مربوطه در  و  یافت  افزایش  به 1500000ریال  ریال 
می باشد : آقای سید ابوالفضل افضل جوان دارنده 980000 ریال سهم الشرکه خانم مرضیه کیانی دارنده 10000 ریال سهم الشرکه 

آقای سید احمد افضل جوان دارنده 10000 ریال سهم الشرکه آقای سید احسان افضل جوان دارنده 500000 ریال سهم الشرکه 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )946872(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل کاالی داخلی راحلین سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 15511 و شناسه ملی 10380311400

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,11,30 ونامه شماره 98,3579 مورخ 1398,12,07 انجمن صنفی کارفرمایان موسسات 
و شرکتهای حمل و نقل داخلی کاال تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امید کاملی بازه به شماره ملی 0933417187 برای باقی مانده 
تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 1400,4,27 به عنوان مدیرعامل ) خارج از هیئت مدیره ( انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
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آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت سپیدار 
طوس پارس شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 57348 و شناسه ملی 14005630060

عمومی                       مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات   1397,12,01 مورخ  العاده  فوق 
در  شرکت  محل   -  1  : شد  اتخاذ  ذیل 
 ، مرکزی  بخش  آدرس  به  مشهد  ثبتی  واحد 
بلوار  آباد  اسماعیل  روستای  طوس  دهستان 
کدپستی   4 آباد  اسماعیل   117 توس   ، توس 
9197161804 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

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

)946895(
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آگهی تغییرات شرکت مسکن شماره دو خانه صنعت 
و معدن خراسان رضوی شرکت تعاونی به شماره 

ثبت 36942 و شناسه ملی 10380524906

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1398,06,25و  مورخ  العاده  فوق 
2,96847مورخ  شماره  نامه  برابر 
رفاه  و  ،کار  تعاون  1398,9,3اداره 
تصمیمات  مشهد  شهرستان  اجتماعی 
ذیل اتخاذ شد : مدت فعالیت تا پایان 
سال 1398مورد تصویب قرار گرفت.
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
و  ها  شرکت  ثبت  اداره  رضوی  خراسان 
)946840( مشهد  غیرتجاری  موسسات 
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شرق  آیتک  افضل  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  شرکت 

45398 و شناسه ملی 10380613341

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1399,05,12 مورخ  العاده  فوق 
تعداد   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
به  نفر   3 از  مدیره  هیئت  اعضاء 
مربوطه  ماده  و  یافت  افزایش   4

اساسنامه اصالح گردید. 
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
و  ها  شرکت  ثبت  اداره  رضوی  خراسان 
)946835( مشهد  غیرتجاری  موسسات 

س
,  9

90
52

70

اندیشه سازان صنعت  انحالل شرکت  آگهی 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  برق 

21468 و شناسه ملی 10380369598

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,01,15 مورخ 
علی  آقای  و  رسید  تصویب  به  شرکت  انحالل 
کاهانی زارعی به شماره ملی 0944627013برای 
انتخاب  تصفیه  مدیر  سمت  به  سال  دو  مدت 
گردید.نشانی محل تصفیه استان خراسان رضوی 
شهر مشهد - شهرک صنعتی توس ) فاز یک ( - 
تالش شمالی 5- فاز یک کارگاهی - پالک 102 با 

کدپستی .9185175949 تعیین گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )946699(
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آگهی تغییرات شرکت تولیدی فیدار شیمی 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  پارس 

59706 و شناسه ملی 14006260711

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
ذیل  تصمیمات   1399,04,10 مورخ  سالیانه 
زنجانی  کاظمی  مریم  خانم   -1  : شد  اتخاذ 
به  لطف آبادی به شماره ملی 0944746081 
فروغی  مهدی  آقای  و  اصلی  بازرس  عنوان 
ترشیز به شماره ملی 0936390281 به عنوان 
مالی  یکسال  مدت  برای  البدل  علی  بازرس 
منتهی  مالی  2-صورتهای  گردیدند.  انتخاب 

به 98,12,29 مورد تصویب قرار گرفت . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )946774(
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ها  کانی  کاوان  لیان  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  به شماره  انرژی شرکت سهامی خاص 

36884 و شناسه ملی 10380524317

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
ذیل  تصمیمات   1399,04,31 مورخ  سالیانه 
به  منتهی  مالی  -صورتهای   1  : شد  اتخاذ 
1398,12,29 به تصویب رسید . 2- آقای قاسم 
و  اصلی  بازرس  بعنوان   0932036899 لطفی 
 0945757931 پناه  مخدر  تقی  محمد  آقای 
یک  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  بعنوان 
سال مالی انتخاب گردیدند 3-روزنامه قدس 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )946796(
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تصفیه  حال  در  منحله  شرکت  تغییرات  آگهی 
شقایق  دشت  دامداری  و  کشاورزی  باغداری 
طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 9977 

و شناسه ملی 10380257084
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1397,02,17 مورخ  سالیانه  عادی 
آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
ملی  شماره  به  لطفی  اسماعیل 
1061310159 به عنوان مدیر تصفیه 

برای مدت دو سال انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  رضوی 

غیرتجاری مشهد )948068(
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خراسان  بار  میعاد  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 20039 

و شناسه ملی 10380355509

عمومی                                 مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
نامه شماره  العاده مورخ 1397,10,06 و  فوق 
صنفی  انجمن   1397,10,06 مورخ   97,3938
شرکتها و موسسات حمل و نقل داخلی کاالی 
مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضاء 
هیئت مدیره از 9 نفر به 11 نفر افزایش یافت 
اصالح  صورتجلسه  شرح  به  اساسنامه  ماده  و 

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

)948061(
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توس  نصیران  فدک  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 34169 

و شناسه ملی 10380494097

عمومی                           مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات   1399,03,11 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 )946855(
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