
از بهاره جان تا پویا
ادمین اینستاگرام بی بی سی فارسی دوباره 
گاف داد! ظاهراً او در این ســوتی جدید، 
متنی را درباره خبر وضعیت کرونا در ایران 
آماده کرده و بعد قرار بوده برای تأیید، آن 
را به صورت خصوصی برای فردی به نام 
»پویا« بفرستد؛ اما متن خبر با این جمله 
در صفحه اینستاگرامی بی بی سی فارسی 
منتشر شــده: »پویا این خوبه؟...«. این ماجرا از چشم فعاالن فضای مجازی 
پنهان نماند و بالفاصله واکنش های طنز به آن با جمله »از بهاره جان تا پویا« 
آغاز شد. البته صفحه اینســتاگرامی بی بی سی فارسی چند ساعت بعد این 

پست را حذف کرد.

از بمب های فسفری چیزی نپرسید؟!
پس از انتشار شایعه قطع انگشت دو جوان 
به خاطر سرقت و تکذیب آن، مهناز افشار 
در توییتر نوشت: »یکی از همکاران آلمانی 
گفت انگشت دست دو تا جوان به خاطر 
دزدی در ایران قطع شــده، صحت داره؟ 
هیچی نمی تونســتم بگم!... متأسفم! چه 
بی رحمانــه به عقــب برمی گردیم«. این 
توییت کافی بود برای اینکه کاربران فضای مجازی به مهناز افشار واکنش های 
دقیق و جالبی نشان دهند: »همکار آلمانی شما از آدم های قطع عضو شده یا 
ریه و قلب مجروح با بمب های فسفری آلمانی چیزی نپرسید؟... خداییش چند 

سال ایران زندگی کردی، کی همچین اتفاقی افتاده...؟«

کوفتمان!  
همان طور که می دانید شبکه »من وتو« 
که ادعای آزادی بیانش، گوش فلک را کر 
کرده، یکی از میهمانان برنامه اش - فربد 
طالیــی - را که گویا از ایــران حمایت 
کرده بود، پشت صحنه و توسط چند نفر 
حسابی گوشمالی می دهد. این کارشناس 
مسائل سیاســی و بین الملل هم جریان 
کتک خوردن پشت صحنه اش را رسانه ای می کند. کاربران فضای مجازی با 
اشاره به این ماجرا نوشتند: »ظاهراً در کنار آزادی بیان یه چیزی هم هست به 
اسم آزادی عمل... می زننت تا بر ضدشون حرف نزنی... جلو دوربین گفتمان، 

پشت دوربین کوفتمان!«

کتیبه داریوش
ما چیزی نمی گوییم اما خودتان این ماجرا 
را بخوانید و آن را بگذارید کنار ماجرایی 
مثــل هولوکاســت، مثل اقدام نشــریه 
شــارلی ابدو در فرانسه و خیلی از اتفاقات 
دیگر. یک کاربر فضای مجازی با انتشــار 
ایــن تصویر در توییتر نوشــت: »نمادی 
از ستون تخت جمشــید در میدانی در 
ریودوژانیرو برزیل... در سال 2012 یکی از کتیبه های داریوش که به زبان های 
فارسی، انگلیسی و پرتغالی درج شده است از سوی ایران به این شهر اهدا شد... 
به دلیل مخالفت هایی که از سوی یهودیان در آن زمان انجام شد، شهرداری ریو 

از افتتاح رسمی آن خودداری کرد!«

 محمد تربت زاده احتماالً نسل جوان امروز اصالً تصویری 
از گوشی های صاایران با کلیدهای برجسته و آنتن های بلند 
و جمع شونده نداشته باشند. گوشی هایی که بیشتر شبیه به 
بی سیم بودند و در نخستین روزهای ورودشان به بازار حسابی 
در میان نسل جواِن آن روزها سر و صدا به راه انداخته بودند.

هرچنــد آن روزها خیلی هــا تصور می کردنــد صاایران در 
آینــده نه چندان دور بازار تلفن همراه را قبضه کرده و حتی 
محصوالتــش را به خارج از ایران هــم صادر خواهد کرد اما 
این شرکت خیلی زود از بازار تلفن همراه کنار کشید و جای 
خودش را به محصوالت خارجی داد. حدود یک هفته پیش 
اما وزیر ارتباطات اعالم کرد خط تولید این شرکت تلفن همراه 
پس از حدود 20 ســال، دوباره راه اندازی شــده و نخستین 
محصول صاایران خیلی زود به بازار عرضه خواهد شــد تا با 

نمونه های خارجی به رقابت بپردازد.

500 میلیارد تومان#
وزیر جوان همان زمان در توضیح راه اندازی مجدد خط تولید 
شــرکت صاایران گفته بود:»سری اول گوشی های هوشمند 
تولیدی شــرکت صاایران برای توزیع به ایرانسل داده شده 
است. این گوشی ها با سیم کارت ایرانسل و به صورت باندلینگ 

به زودی وارد بازار ایران می شوند«.
قرار بود این گوشــی بومی، بازار گوشی های اقتصادی را در 
کشــورمان در اختیار بگیرد. آذری جهرمی حتی گفته بود 
قرار است خط اعتباری 500 میلیارد تومانی برای ارائه وام به 
اپراتورهای تلفن همراه داده شود تا گوشی های صاایران را به 
صورت قسطی به مشتریان عرضه کنند. هدف اصلی عرضه 
این تلفن های همراه بومی به بازار، توزیع آن ها با قیمت پایین 
در میان دانش آموزان و دانشجویانی بود که توان مالی کافی 

برای تهیه گوشی های خارجی را ندارند.

مشخصات گوشی جدید صاایران#
تا همین چند روز پیش خبری از تولید جدید شرکت صاایران 
نبود تــا اینکه یکی از فعاالن حــوزه تکنولوژی که معموالً 
پیش از رونمایی از گوشــی های هوشمند روز دنیا، تصاویر و 
مشخصات آن را افشا می کند، این بار دست به افشاگری درباره 

تولید جدید شرکت صاایران زد. 
آرش کریم بیگی، روز گذشته در حساب توییتر خود نوشته 
بود: »تا به حال همش خبر درز اطالعات و عکس گوشی های 
اون ور آبی رو می نوشــتیم؛ حاال میخوام عکس و مشخصات 
یکی از دو مدل موبایلی که به زودی توســط صاایران عزیز 

عرضه میشه رو برای اولین بار منتشر کنم«.
این کاربر فضای مجازی با انتشــار تصاویری از این گوشــی 
هوشمند، توضیح داده بود تولید جدید شرکت صاایران دارای 
پردازنده 8 هسته ای مدیاتک، 4 گیگابایت رم، نمایشگر 6.3 
اینچی فول اچ دی، اندروید 9 و دوربین دوگانه 16 مگاپیکسلی 

است. 
او درباره گوشی دوم صاایران اعالم کرد این دستگاه مجهز به 
یک نمایشگر 6.1 اینچی، دوربین سه گانه با سنسورهای 8، 
2 و 2 مگاپیکسلی، دوربین سلفی 5 مگاپیکسلی، 3 گیگابایت 
رم، 32 گیگابایت حافظه داخلی، پردازنده 4 هسته ای، باتری 
3500 میلی آمپرساعتی، شارژر معکوس و اندروید 10 است. 

او در توییت دیگری اعالم کرد گوشــی های صاایران با برند 
»ویرا« راهی بازار می شوند.

»ویرا«#
کاربــران ایرانــی توییتر اما تنها به چند ســاعت زمان 
نیاز داشتند تا کشــف کنند گوشی جدید صاایران که 
قرار اســت راهی بازار شود، متعلق به چه برندی است. 
 ،Ulefone کاربری با انتشــار عکســی از صفحه شرکت
اعالم کرد گوشی صاایران در واقع همان Power 6 است 
که در این شرکت چینی تولید شده است!  نکته عجیب 
ماجرا در انتشــار عکس »نســخه صاایران« این بود که 
حتی برند این گوشــی چینی هم از روی بدنه گوشــی 
پاک نشده و برچسبی برای پوشاندنش روی گوشی قرار 

گرفته است! 
پس از این، تصاویر رسمی گوشی ویرا در فضای مجازی 
منتشر شــد که نشان می داد نسخه نهایی کمی شسته 
رفته تر از تصاویر اولیه گوشــی است. در نسخه نهایی، 
برند گوشــی چینی از روی بدنه حذف و نام ویرا روی 
آن حک شــده اســت. تا اینجا همین االن اگر تصاویر 
رسمی گوشی ویرا را در گوگل جست وجو کنید، متوجه 
خواهید شد این گوشی همان گوشی چینی پاور6 است 

که نام روی آن تغییر کرده است.

گوشی درجه سوم چینی#
پس از این، برخی از کاربران اعالم کردند شاید این ماجرا 
فقط یک تشابه ظاهری باشد. اما در تصاویر »رسمی« از 
این گوشــی شــاهد نصب برنامه یوتیوب بر آن هستیم. 
پلتفرمی که ســال ها در کشــور ما مســدود شده و در 
دســترس کاربران ایرانی قرار نــدارد. این یعنی اگر این 
گوشــی تولید داخل بود، دلیلی نداشت نرم افزار یوتیوب 
به صورت رســمی روی گوشی قرار بگیرد و به جای آن 

باید نرم افزار مشــابه آن یعنی آپــارات روی تلفن همراه 
نصب می بود.

حاال آن طور که کارشناسان این حوزه می گویند، گوشی 
صاایران احتماالً تنها یک نسخه ری برند شده از یک برند 
گمنام چینی است. مســئوالن اما هنوز واکنشی به این 
ماجرا نشان نداده اند. کاربران اما از مسئوالن می خواهند 
هرچه زودتــر درباره جزئیات این طرح و هزینه هایی که 

روی آن شده، شفاف سازی کنند. 
کاربر دیگری هم نوشــته اســت:»جلو تخصیص ارز به 
واردات گوشــی رو گرفتید با هدف اینکه گوشی داخلی 
تولید کنید. در نتیجه قیمت گوشــی چندبرابر باال رفت. 
حاال با همون ارزها رفتین یه گوشــی آشغال چینی وارد 
کردیــن و گفتیــن تولید داخله. حاال هم که مشــخص 
شــده قضیه چیه هیچ کس اونو نمی خــره و تنها چیزی 
که نصیب مردم شــد، افزایــش چندبرابری قیمت تلفن 

همراه بود«.

دنیای گوشی های هوشمند تغییر کرده#
اگرچه مســئوالن هنوز درباره حواشــی گوشــی جدید 
صاایران توضیح نداده اند اما مشخص است دنیای موبایل 
و گوشی های تلفن همراه از زمین تا آسمان تغییر کرده 
و اصاًل قابل مقایســه با گذشته نیســت. اگر صاایران در 
گذشته با برندهایی مانند موتوروال و نوکیا رقابت داشت؛ 
حاال با ده ها برند چینی بســیار موفــق در بازار موبایل 
رقابت خواهد کرد که برخی محصوالتشان حتی بهتر از 

تولیدات شرکت های بزرگ دنیا هستند.
با وجود همه این حواشــی، باید منتظر بمانیم تا ببینیم 
آیا پروژه عرضه گوشــی داخلی اقتصادی و ارزان قیمت 
با ســیم کارت ایرانسل به موفقیت می رســد یا داستان 
تکراری دیگر برندهای ســازنده گوشــی داخلی را پیدا 

خواهد کرد؟
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قانون منع استخدام خارجی ها 
برداشته نمی شود

سرمربی تیم ملی فوتسال:

 اعزام به ازبکستان 
با ترکیب اصلی قطعی نیست

 یادداشتی از کامران پارسی نژاد

داستان دفاع مقدس و سند تاریخی معتبر

محله هفت نفره ها

قدس زندگی: شــاید باورش سخت باشد. آن هم در روزهایی که قیمت زمین و 
خانه آن باالباالها، جایی دور از دست اغلب مردم ِسیر می کند و خا نه دار شدن برای 
نسل جوانی که می خواهد تشکیل زندگی بدهد، غیرممکن است و دیگر حتی رؤیا 

هم حساب نمی شود! 
دیروز در صفحه فرهنگ مجله اینترنتی »فارس پالس« گزارشی منتشر شد از محله 

هفت نفره های تهران. بخشی هایی از آن را بخوانید.
»زمین را به خانواده های هفت نفره یا بیشتر می دادند؛ کسانی که حداقل پنج فرزند 
داشتند و اگر پدربزرگ و مادربزرگ هم همراه خانواده زندگی می کردند، آن ها را هم 
می شمردند! چقدر زمین می دادند؟ به هر خانواده 160 مترمربع. چند بود؟ ارزان تر 
از قیمت بازار، خیلی ارزان تر. چه سالی بوده؟ سال 1359 درست در اوایل جنگ 
و دو ســال پس از پیروزی انقالب. مصالح ساخت خانه از کجا می آمد؟ آن را هم 
به قیمت دولتی می دادند تا خانه ای یک طبقه ساخته شود و خانواده کم درآمدی 
خانه دار شــود. این کمکی بود که دولت به خانوارهای پُرفرزند ارائه می داد... شاید 
خیلی ها باورشــان نشود که اصال چنین اتفاقی در تهران افتاده باشد، اما حقیقت 
دارد. پرجمعیت ها آمدند و خانه ها را ساختند و یک محله شکل گرفت به نام »محله 
هفت نفره ها«. محله ای محصور به خیابان های پاسدار گمنام، نبرد شمالی، بزرگراه 
شهید محالتی و خیابان شهید شاه آبادی که امروزه بخشی از محله شاهد در منطقه 
14 تهران است. البته اغلب اهالی، این محله  را همچنان با همان اسم قدیمی اش 
یعنی محله قیام می شناسند. هفت نفره ها نیز هنوز میان قدیمی های این محله نامی 
آشناست؛ ولی جوان ترها دیگر چنین نامی را به کار نمی برند و فقط بعضی هایشان 
شــنیده اند که روزگاری دولت زمین های ارزان  به پرجمعیت ها داده است، اما نام 
»هفت نفره ها« به گوش خیلی ها نخورده است... بخشی از محله شاهد که زمانی 
محله هفت نفره ها بود، حاال محدوده  ای است با آپارتمان های نوساز؛ محدوده شهری 
مرغوبی در جنوب  شــرق پایتخت. شکل گیری محله هفت نفره ها هم بخشی از 
سیاســت کالن اجتماعی برای تأمین مسکن و عدالت در مالکیت مسکن بود و از 
ثبت نام برای واگذاری زمین به خانواده های پرجمعیت، افراد بی بضاعت و کارگران 
شهرستانی آغاز شد. پایگاه ثبت نام اولیه نیز مسجد نبی اکرم)ص( در خیابان نبرد 
و بعدها مسجد شهید  بهشــتی بود...«. این مطلب را بازنشر کردیم نه فقط برای 
خاطره بازی. برای اینکه از خودمان و البته بیشتر از مسئوالن بپرسیم آیا نمی شود 
با همین سبک و سیاق، با همین میزان حمایت و با برنامه هایی به روزتر و حساب 
شده، زمین های اطراف شهرها را پیش از اینکه طعمه رانت خواران و دالالن شود به 

خانواده های بی مسکن واگذار کرد؟ 

جنگ داغ، کباب داغ

فؤاد آگاه: فکرش را بکنید وسط معرکه جنگ، وقتی که یکی دو روز از عملیات 
گذشته و هنوز درگیر پاتک های سنگین و خطرناک دشمن هستید، ماشین حمل 
غذا، مثل هر روز بیاید و بر خالف هر روز، بوی کباب را هم با خودش بیاورد! البته 
من شکمو نیستم اما باور کنید این غافلگیری شیرین برای خود من پیش آمده که 
زیر باران خمپاره ها و گلوله های پاتک دشمن، پس از دو سه روز کنسرو یا در نهایت 
استامبولی خوردن، ظرف غذا را باز کردم و چشمم افتاده به دو تا کباب خوشگل و 
خوش عطر و بویی که فقط دیدنش روی پلو، خستگی، حال و هوای جنگ و همه 
سختی های چند روز گذشته را می شورد و می برد. »فارس« در چهلمین سالگرد 
آغاز جنگ تحمیلی در گزارشــی متفاوت از »گردان چلوکبابی ها« نوشته است. 
بخش هایی از این مطلب شیرین و کبابی را بخوانید. با این توضیح که ابتکارهایی از 
این دست،معموالً هر از چندی برای روحیه دادن به رزمندگان در لشکرهای مختلف 
انجام می شد. شما حتی می توانید تصور کنید که مثالً در یک روز گرم، زیر آفتاب 
سوزان جنوب، همراه ماشین غذا، تانکری هم حرکت کند و کلمن های رزمندگان را 

با دوغ نعنایی یا نوشابه تگری فلّه ای پر کند!
اهالی خیابان آذربایجان تهران و نمازگزاران مسجد حضرت ولی عصر)عج( در دوران 
دفاع مقدس با کمک کاسب های محل، برای تهیه مواد غذایی و لباس تالش خیلی 
زیادی کردند، اما یک بار که مرحوم سیدعلی حسینی پناه برای رساندن کمک ها به 
جبهه ها می رود، می بیند بهترین غذای رزمنده ها در نهات، قیمه سیب زمینی است. 
آقاسید که عالقه زیادی به رزمنده ها داشته، تصمیم می گیرد در جمع یک گروه نه 
چندان حرفه ای که کارشان طبخ غذا نبوده، برای پختن چلوکباب به جبهه ها برود... 
مرحوم سیدعلی حسینی پناه، نانوایی داشت. فرزندش می گوید: »هربار که بنا بود 
این جمع راهی منطقه  شود، پدرم دوره می افتاد و با چلوکبابی ها صحبت می کرد 
تا کباب زن و به قول قدیمی ها سیخ گیر خود را به جبهه ها بفرستند. در این جمع 
18 تا 20 نفره حداقل چهار تا پنج نفر سیخ گیر حضور داشت تا بتوانند به سرعت 
گوشــت را به سیخ بزنند و آماده کباب شدن کنند«. برنامه گردان چلوکبابی ها از 
این قرار بود که ابتدا با جذب کمک های مردمی هزینه الزم برای خرید حداقل 35 
گوسفند و یک گوساله را تهیه می کردند. بعدش از چلوکبابی ها و قصابی های محل 
و اطراف، افرادی را جذب می کردند و در نهایت با مینی بوس یکی از افراد محله راهی 
جبهه ها می شدند. آن ها در مجموع سه روز در یک منطقه جنگی حاضر می شدند. 
روز اول به بررسی تعداد رزمنده ها و خرید گوسفند و گوساله می گذشت. روز دوم 
ناهار چلوکباب می دادند و در نهایت روز ســوم نیز بارها را جمع کرده و به تهران 
برمی گشتند. البته ماجرا را ساده فرض نکنید چون مثالً تهیه 8 هزار سیخ کباب آن 
هم در سه روز و با وجود نبود منقل و امکانات مناسب، کاری نبود که از دست هر 

کسی بر بیاید. در هر حال، جنگ به گردان چلوکبابی ها هم نیاز داشت.
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آن روزها

خاطره بازی

گفت وگو  با  زینب عرفانیان گفت وگو  با  زینب عرفانیان 
نویسنده کتاب »مربع های قرمز« نویسنده کتاب »مربع های قرمز« 

تقریظ رهبر یتقریظ رهبر ی
مسئولیتم را  مسئولیتم را  

سنگین تر می کندسنگین تر می کند
این گوشی قرار بود بومی باشد...

بازگشت پرحاشیه »صاایران«

پرسپولیس - الدحیل؛ انتقام با طعم صعود

نویدکیا امیدوار به نخستین 
پیروزی آسیایی سپاهان
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امین غالم نژاد: قهرمان لیگ کشــورمان که در شروع 
مجدد لیگ قهرمانان خوب ظاهر شده و توانست دو بار 
تیم التعاون عربســتان سعودی را شکست بدهد اکنون 
با هفــت امتیاز در صــدر جدول گروه اســت اما هنوز 
صعودش قطعی نشــده و امشب از ساعت 19:30 جدال 
 C بسیار حساسی را با الدحیل قطر خواهد داشت. گروه
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا حسابی شرایط پیچیده ای 
پیدا کرده و اکنون هر چهار تیم این گروه شانس صعود 
دارند و شاگردان گل محمدی اگر سودای صعود در سر 
دارند باید از سد تیم قدرتمند و متمول قطری عبور کنند. 
این بازی برای سرخپوشــان جنبه انتقام خواهد داشت؛ 
چرا که آن ها دیدار رفت را واگذار کرده بودند در حقیقت 
این بازی را می توان فینال گروه دانست. تیم برنده شانس 
زیادی برای صدرنشــینی و صعود قطعی خواهد داشت. 
هرچند مساوی هم برای پرسپولیس نتیجه  بدی در این 

بازی محسوب نمی شود.

چهره ویژه جدال سخت#
بدون شــک رامین رضاییان بازیکن ســابق پرسپولیس 
و خریــد جدید الدحیل چهره ویژه این بازی حســاس 
خواهد بود که باید امشب مقابل تیم سابقش قرار بگیرد. 
پرسپولیسی ها بی گمان به صورت ویژه حواسشان به این 
بازیکــن خواهد بود و البته هواداران الدحیل که در چند 
روز گذشته از این بازیکن ایرانی انتقادهایی کرده بودند 
بی صبرانه منتظرند ببینند رضاییان مقابل تیم سابقش 

چگونه ظاهر می شود.

غایب بزرگ این دیدار#
اما خبر خوش برای پرسپولیس و هوادارانش اینکه مهدی 
بن عطیه ملی پوش مراکشی و ستاره الدحیل که در بازی 
مقابل الشارجه اخراج شــده بود جدال با پرسپولیس را 
از دســت داده و به این بازی حساس نمی رسد اما نباید 

فراموش کرد این تیم متمول قطری بازیکنان بزرگی را 
در اختیــار دارد که می توانند جای بن عطیه را پر کنند 

از معزعلی.

 گل محمدی: انگیزه باالیی#
 برای پیروزی داریم

یحیی گل محمدی در نشســت خبری پیش از بازی با 
الدحیل قطر اظهار کرد: هر بازی دشواری خاص خودش 
را دارد. پنجمیــن بازی گروه ماســت. الدحیل یکی از 

مدعیان صعــود از گروه و قهرمانی آسیاســت. تیمی با 
امکانات فوق العاده و بازیکنان خیلی خوبی اســت. بازی 
کردن مقابل الدحیل برای ما خیلی سخت است و با توجه 
به نتایجی که در بازی با التعاون گرفته ایم، با امیدواری و 

انگیزه بیشتری به مصاف الدحیل می رویم.

العین کورسوی امید سپاهان#
ســپاهان که با حضور محرم نویدکیا امید داشت نتایج 
خوبی را در آســیا کسب کند، اما به نوعی مقابل النصر 

عربستان غافلگیر شد و با دو شکست روزنه های امیدش 
برای صعود کمرنگ شــد. شــاگردان محرم حاال بخت 
اندکی برای صعود دارند ولی در دنیای فوتبال هیچ چیز 
غیرقابل پیش بینی نیست. العین حریف امشب سپاهان 
تیم قعرنشین گروه است که با روزهای خوبش کیلومترها 
فاصله دارد. ســپاهان اگر بتواند العین را شکست بدهد 
می تواند به صعود امیدوار بماند و البته به کمی شــانس 
نیــاز دارد تا نتایج مورد نظرش در دیگر دیدارهای گروه 

رقم بخورد.

نویدکیا امیدوار به نخستین پیروزی آسیایی سپاهان

پرسپولیس - الدحیل؛ انتقام با طعم صعود

طارمی در نخستین بازی برای پورتو پنالتی گرفت
ورزش: تیــم فوتبال پورتو بامــداد دیروز در هفته نخســت رقابت های لیگ 
 فوتبــال پرتغــال میزبان اســپورتینگ براگا بود کــه با نتیجــه 3 بر یک به 

پیروزی رسید. 
مهدی طارمی، مهاجم ملی پوش کشــورمان از ابتــدا در ترکیب اصلی پورتو 
حضور نداشت و در نهایت در دقیقه 86 بازی به جای خسوس کورنا وارد زمین 
شــد و فرصت کمی برای عرض اندام داشــت. البته او به محض ورود به زمین 

برای تیمش پنالتی گرفت.

استیون بیت آشور به باشگاه کولورادو پیوست
ورزش: باشــگاه کولورادو رپیدز از جذب اســتیون بیت آشــور خبر داد. این 
بازیکن به عنوان بازیکن آزاد شــناخته می شد با قراردادی راهی تیم آمریکایی 
شــد. او دو فصل در لس آنجلس بازی کرد و آمار 45 بازی را به ثبت رسانید. 
پیش از این در فضای مجازی خبرهایی در خصوص پیشــنهاد باشگاه تراکتور 

به این بازیکن منتشر شده بود.
بیت آشــور تاکنون 6 بازی برای تیم ملی کشورمان انجام داده است اما موفق 

به گلزنی با پیراهن تیم ملی نشده است.

جوکوویچ دوباره خشمگین شد!
ورزش: مرد شماره یک جهان که دو هفته پیش به خاطر ضربه به داور خط از اپن آمریکا 
اخراج شده بود در تنیس مسترز رم نتوانست خشم خود را کنترل کند و دوباره عصبانی 
شد. درست است تنیسور صربستانی مانند دو هفته پیش اخراج نشد اما این بدان معنی 
نبود که توجه ها را به خود جلب کند. او پس از اینکه اشتباه های پیاپی اش موجب شد 
در ست دوم از کوپفر عقب بیفتد راکتش را محکم به زمین کوبید و آن را شکست. داور 
به همین خاطر به مرد شماره یک جهان تذکر داد. کوپفر در این ست پیروز شد تا برنده 

در ست سوم مشخص شود که در نهایت جوکوویچ توانست به نیمه نهایی صعود کند

کامیابی نیا: 
امیدوارم رامین مقابل ما شرایطش خوب نباشد

ورزش: کمال کامیابی نیا درباره رویارویی با رامین رضاییان که زمانی در کنار یکدیگر 
بودند پرداخت و اظهار کرد: قبالً در پرسپولیس با رامین همبازی بودم. وی بازیکن 
خیلی خوبی است که در این مدت پیشرفت چشمگیری داشته است. رضاییان سال 
گذشــته در الشحانیه بود و با سعی و تالش توانست نظرات تیم الدحیل را به خود 
جلب کند و به این تیم برود. برای رامین در بازی های بعدی آرزوی موفقیت می کنم 

و امیدوارم مقابل ما شرایط خوبی نداشته باشد.

سینا حسینی: برخی اخبار منتشر شده در فضای مجازی 
حکایت از این دارد که ممکن اســت قانون منع استخدام 
ســرمربی و بازیکن خارجی به زودی لغو شــود. در حالی 
مســئوالن فدراسیون فوتبال این خبر را تکذیب می کنند 
و تأکیــد دارند این قانون تا پایان فصل جاری ادامه خواهد 
داشت و ممکن است در صورت صالحدید در فصل بعدی 
مسابقات لیگ برتر دوباره اعمال شود. اما با این حال برای 
بســیاری از اهالی فوتبال این پرسش مطرح است چرا و به 
چه علت این قانون وضع شد و فدراسیون فوتبال نسبت به 
اجرای آن پافشاری داشت. گفته می شود علت اصلی وضع 
این قانون تصمیم وضعیت بدهکاری باشگاه های لیگ برتری 
و شــرایط مالی آن ها در مقطع کنونی اســت، از این رو با 
توجه به حساسیت های AFC و احتمال فعالیت باشگاه های 
بدهکار در لیگ های داخلی از ســوی این نهاد بین المللی 
در آینده نزدیک فدراســیون فوتبال به توصیه کارشناسان 
حقوقی چنین تصمیمی را اتخاذ کرد تا از بروز مشــکالت 
بزرگ تر جلوگیری کند.بر اساس تازه ترین تصمیماتی که 
کمیته اجرایی کنفدراســیون فوتبال آسیا گرفته کمیته 
مســابقات می تواند مانــع از حضور تیم هــای بدهکار در 
بازی های لیگ قهرمانان آســیا شــود. حتی این اجازه به 
کمیته مسابقات داده شده که تیم های بدهکار را از حضور 
در لیگ های داخلی محروم کند. این تصمیمات بدین معنی 
است که کنفدراسیون فوتبال روی سالمت مالی باشگاه ها 

تأکید دارد چرا که معتقد است اگر سالمت مالی بازی های 
لیگ رعایت نشود هرج و مرج و تبانی شکل خواهد گرفت.

فدراســیون فوتبال پس از اطــالع از اجرای این تصمیم و 
پرونده های مالی برخی باشگاه ها که در حال حاضر در فیفا 
در حال پیگیری است تصمیم می گیرد برای جلوگیری از 

پیامدهای بیشتر مانع از استخدام های جدید خارجی شود.
به ویژه اخباری به فدراســیون رسیده بود که برخی تیم ها 
قصد دارند برای فصل بیستم به مربیان خارجی پیشنهاد 
همکاری دهند در حالی که هنوز پرونده های قبلی آن ها با 

مربیان سابقشان به نتیجه نرسیده است.

سرپیچی استقاللی ها#
نکته قابل توجه این بــود وزارت ورزش و جوانان چند ماه 
قبل تر از این تصمیم دو باشــگاه زیر مجموعه خود را ملزم 
به اجرای قانون منع به کارگیری مربیان و بازیکنان خارجی 
کرده بود اما برخالف این مصوبه مسئوالن باشگاه استقالل 
بدون اطالع وزارت ورزش و جوانان به ایتالیا ســفر کرد و 
با استراماچونی وارد مذاکره شــد! و تأمل برانگیزتر اینکه 
مدیرعامل باشگاه استقالل مدعی است که بر اساس مصوبه 
هیئت مدیره به ایتالیا ســفر کرده است در حالی که گفته 
می شود در مصوبه مذکور تنها به سعادتمند اجازه داده شده 
بود برای مذاکره پیرو شــکایت استراماچونی از استقالل و 

گرفتن تخفیف در قطر حاضر شود که این اتفاق رخ نداد.

ورزش: بر اســاس هماهنگی و تفاهم صورت گرفته میان 
فدراسیون های فوتبال ایران و ازبکستان، تیم های ملی فوتبال 
و فوتسال دو کشور در مهرماه در تاشکند دیدار خواهند کرد. 
بر این اساس، تیم ملی فوتبال کشورمان روز پنجشنبه 17مهر 
در یک دیدار دوستانه مقابل تیم ملی فوتبال ازبکستان قرار 
می گیرد. همچنین تیم ملی فوتسال در روزهای چهارشنبه و 
پنجشنبه 16 و 17 مهرماه سال جاری دو دیدار دوستانه برابر 

تیم ملی فوتسال ازبکستان خواهد داشت.

2 بازی در ازبکستان#
ســرمربی تیم ملی فوتســال ایران تأکید کرد: با توجه به 
شرایط ایجاد شده حاصل از شیوع ویروس کرونا، باید قدر 
دو بازی دوســتانه با ازبکســتان را بدانیم. به نقل از سایت 
فدراسیون فوتبال، سیدمحمد ناظم الشریعه در ابتدا گفت: 
با اینکه در ماه های اخیر امکان اعزام و میزبانی مسابقات را 
نداشتیم، اما شرایط تیم ملی خوب است. اردوها را تا جایی 
که می توانستیم به خوبی پیش بردیم و از شرایط بازیکنان 

آگاهی کاملی پیدا کردیم.
وی افزود: شــیوع کرونا سبب شد تا کار سخت و پیچیده 
شود، حتی مسابقات جام ملت ها را برای چندین بار دچار 
وقفه کرده است. در برخی از موارد که فدراسیون کشورها 
مخالفتی با اعزام تیم هایشــان نداشتند، اما دولت ها اجازه 
سفر را به تیم های ملی کشورشان ندادند. اما با پیگیری های 
صورت گرفته اکنون فرصت خوبی برای ما ایجاد شده که دو 

بازی دوستانه با ازبکستان داشته باشیم و با توجه به شرایط 
فعلی باید قدر این دو بازی را بدانیم.

حضور تلفیقی#
سرمربی تیم ملی فوتسال ایران درخصوص نفرات اعزامی 
تصریح کرد: یک اردوی دیگر تا پیش از اعزام خواهیم داشت 
که با هدف ایجاد هارمونی تاکتیکی برگزار خواهد شد. البته 
با نفرات اصلی عازم شــویم، هنوز قطعی نیست. به هرحال 
فوتســال ایران عالوه بر بازیکنان ارزشمند و شناخته شده، 
بازیکنان جوانی دارد که باید به آن ها فرصت بدهیم. فوتسال 
ایران سومی جهان را در کارنامه دارد و باید نکات مختلفی را 
در نظر داشته باشیم. ناظم الشریعه ادامه داد: با همکارانم در 
کادرفنی و سایر همکاران در باشگاه ها درباره اعزام با تلفیقی 
از بازیکنان باتجربه و جوان مشورت خواهم کرد تا تصمیم 
نهایــی را بگیریم. اینکه به بازیکنان جوان فرصت بدهیم و 
از طرفی دســت خودمان را بــرای حریفان رو نکنیم، چرا 
که از االن باید به دور دوم مســابقات و احتمال بسیار زیاد 
رویارویی با ازبکستان نیم نگاهی داشته باشیم. وی با اشاره 
به نحوه اعزام تیم به ازبکســتان گفت: به هر حال دو تیم 
ملی با هم عازم خواهیم شد. فوتبال همیشه جایگاه خاص 
خود را دارد و فوتسال هم که چندین دوره قهرمانی آسیا و 
سومی جهان را کسب کرده است این اتفاق خوبی است. در 
ســال های گذشته اعزام های سخت و مناسبی داشتیم، اما 
این بار خوشبختانه با شرایطی بهتر از همیشه عازم می شویم.

وزارت پا پس نمی کشد 

قانونمنعاستخدامخارجیهابرداشتهنمیشود
سرمربی تیم ملی فوتسال:

اعزامبهازبکستانباترکیباصلیقطعینیست
ضد  حمله

خبر خوب برای سرخابی ها
بدهی شفر و برانکو به زودی تسویه می شود

ورزش: شنیده می شود با برگزاری جلســات ویژه در وزارت ورزش و 
جوانان مقدمات پرداخت بدهی برانکو ایوانکوویچ و وینفرد شفر فراهم 
شده و به احتمال بسیار زیاد به زودی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس با 
دو شاکی خارجی خود تسویه حساب می کنند تا محرومیت های اعمال 

شده از سوی فیفا برای این باشگاه ها برطرف شود.
این خبر می تواند در زمره اخبار خوب فوتبالی برای هواداران دو باشگاه 
به حساب آید البته به این شرط که در ادامه تصمیمات مدیریتی زمینه 

تکرار مشکالت مشابه را به وجود نیاورد.
اما اتفاق عجیبی که در این میان رقم خورده، اینجاست که عده ای به 
دنبال این هستند به این شکل به جامعه هواداری القا کنند که آن ها با 
پشتکار و تالش خود زمینه تأمین منابع مالی را فراهم آوردند در حالی 
که اطالعات بدســت آمده حکایت از این دارد اعضای هیئت مدیره دو 
باشگاه در تأمین مبلغ بدهی به شاکیان خود ناکام ماندند و کمک های 

بیرونی زمینه حل این مشکل را فراهم آورده است.
با پرداخت مطالبات معوقه وینفرد شفر و برانکو ایوانکوویچ هر دو باشگاه 

می توانند بدون هیچ محدودیتی فعالیت نقل و انتقاالت داشته باشند. 

پیروزی آ.اک با حضور انصاری فرد 
ورزش: تیم فوتبال آ.اک در نخســتین بازی خود در فصل جدید 
ســوپر لیگ یونان به مصاف تیــم پانتولیکوس رفــت و با نتیجه 
2بر صفر به پیروزی رســید. کریــم انصاری فرد، مهاجم ملی پوش 
کشــورمان در این بازی ابتدا در ترکیب آ.اک حضور داشــت و تا 

دقیقه 80 برای تیمش بازی کرد اما موفق به گلزنی نشد.

چمنیان: 
رحمتی علت اصلی حذف »شهرخودرو« بود

ورزش: عباس چمنیان، پیشکســوت فوتبال مشهد در گفت وگو با 
ایسنا درباره انتخاب مهدی رحمتی به عنوان سرمربی شهرخودرو و 
نتایج اخیر این تیم گفت: اینکه یک نفر بدون اینکه در هیچ کالس 
مربیگری شــرکت کرده باشد، در تیم ســطح پایین تری مربیگری 
نکرده باشــد و از همه مهم تر طبق روال، ســرمربی نشــده باشد، 

بی گمان می تواند به وجهه او ضربه بزند. 
بســیاری از بازیکنان بزرگ که مربی شــدند، یا پلکان مربیگری را 
طی کرده اند یا دســتیار مربیان در تیم های مختلف بوده اند. بدون 
تردید باختی که شــهرخودرو داشت، تا حد زیادی به دلیل تجربه 

کم رحمتی است.

منهای فوتبال

لیگ قهرمانان آسیا
پرسپولیس - الدحیل

    دوشنبه 31 شهریور - 19:30 از شبکه سه

لیگ قهرمانان آسیا
سپاهان - العین

     دوشنبه 31 شهریور - 22:30 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

سوریان، جانشین رنگرز در تیم قهرمان لیگ کشتی
ورزش: در حالی که سال گذشته به صورت رسمی حسن رنگرز هدایت تیم 
بازار بزرگ ایران را برای حضور در لیگ برتر کشتی فرنگی برعهده نداشت، 
اما به نظر می رسید کارهای فنی برعهده اوست. بازار بزرگ ایران که مدافع 
عنوان قهرمانی محســوب می شود، باید به فکر جانشین برای رنگرز باشد. 
کیومرث محرابی سرپرســت تیم ایران مال گفت: پست جدید را به حسن 
رنگرز تبریک می گویم. او لیاقت پست های باالتر را دارد، اما به خاطر سنگینی 
کارش، خودش اعالم کرد قادر به همکاری نیست. به همین خاطر ما محسن 
ســوریان را که پیش از این به عنوان مربی فعالیت می کرد، از این پس به 

عنوان سرمربی تیم در لیگ کشتی فرنگی انتخاب کردیم.

خداحافظی رئیس دوتابعیتی بدون استعفا
ورزش: ایلخان نوری، رئیس فدراسیون نجات غریق که مادر آمریکایی االصل 
دارد، پس از کش و قوس های فراوان مجبور شد کنار برود. نوری روز چهارم 
دی 1396با رأی کاملی که از مجمع گرفت به ریاست فدراسیون رسید، اما 

یک روز بعد اعالم شد که او دوتابعیتی است. 

 پیشنهادهای فدراسیون والیبال 
برای پنج گزینه سرمربیگری تیم ملی

ورزش: »والدیمیــر آلکنــو«، »دجورجی«، »کاســتالنی«، »جیانی« و 
»لورزنتی« پنج مربی خارجی در فهرست نهایی فدراسیون والیبال هستند و 
قرار است گزینه نهایی از بین این فهرست معرفی شود تا هدایتگر تیم ملی 
در بازی های المپیک توکیو باشد. میالد تقوی درباره مذاکرات فدراسیون با 
پنج گزینه هدایت تیم ملی والیبال گفت: پیشنهادهای خود را برای هر پنج 
مربی ارســال کرده ایم و قرار است آن ها پیشنهادهای خود را ارسال کنند. 
زمانی مشخص نکرده ایم ولی خیلی طوالنی نخواهد شد. دبیر فدراسیون 
والیبال در ادامه درباره تیم شهروند اراک گفت: کارت بازی صادر شده است 

و مشکلی برای برگزاری بازی نیست.

ع 9
90
67
91

      صفحه 11

پ���اک موتور س���یکلت تکت���از CG150م���دل 95 رنگ 
آب���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 23137/775  ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   0149NEJ013041 موت���ور 
NEJ***150K9507721 ب���ه مالکیت محمد بهادری 
مق���دم چناربوئ���ی مفقود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
99
06
77
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبزو سند مالکیت وانت سیستم سایپا تیپ 
ب���ه  م���دل 1394  روغن���ی    - رن���گ س���فید  ب���ه   151
شاس���ی   ش���ماره  و  موت���ور5397198  ش���ماره 
NAS4511004939593 به ش���ماره پاک 333ج 41 

ایران 64 مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط 
می گردد.  ,ع

99
06
79
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبزسند مالکیت و کارت وانت کمپرسی سیستم 
زامی���اد تی���پ  Z24NI به رنگ س���فید م���دل 1394به 
ش���ماره موتور 685875 و شماره شاسی 676760 به 
ش���ماره پاک 976ج 33 ایران 64 مفقود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط می گردد. 

,ع
99
06
79
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
06
74
5

برگ س���بزوبرگ کمپانی موتورسیکلت دلتا125 مدل 
1393 به ش���ماره موتور 0125NC5017637 و شماره 
شاس���ی 9326095 به ش���ماره انتظامی 59129 ایران 
772 ب���ه مالکی���ت عل���ی باباخانی مفق���ود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت پاک و شناس���نامه )برگ سبز (  خودرو سواری 
پرای���د مدل 1393 به ش���ماره پ���اک 847ج26-ایران 
95 ب���ه ش���ماره موتور 5251776 به ش���ماره شاس���ی  
NAS411100E3698772  بن���ام یحی���ی کلکلی فرزند 
ملک محمد به ش���ماره مل���ی 3591544647 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد  ,ع
99
06
76
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت پ���اک خ���ودرو س���واری رن���و پ���ارس تن���در ب���ه 
رن���گ س���فید روغنی م���دل 1396 ب���ه ش���ماره موتور 
شاس���ی  ش���ماره  ب���ه   K4MA690R232498
NARLSRALDH1332976 به شماره پاک 971ج71-

ایران 95 بنام یوسف شاه ولی بر فرزند احمد مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

,ع
99
06
76
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند مالکیت س���واری پژو تیپ ROA مدل 87 رنگ 
ن���وک مدادی متالیک به ش���ماره انتظام���ی 32 ایران 
163 ط 83 ش���ماره موت���ور 11686089219 به ش���ماره 
شاس���ی CNG 61383426 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد .

,ع
99
06
74
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودروی س���واری پراید تی���پ صبا جی ال 
ایکس آی مدل 1386 رنگ س���بز زیتونی به  ش���ماره 
موت���ور  ش���ماره  757ج22   -  56 ای���ران  انتظام���ی 
2175173  و شماره شاسی S 1412286629068  بنام 
عبداله ش���هید مکی مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط است .  ,ع
99
06
79
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و سند کمپانی و س���ند محضری خودروی 
پراید 132مدل 1388 رنگ س���فید به شماره انتظامی 
477ه�42 ایران 42  شماره موتور 2791499 و شماره 
شاسی S1422288053913 به مالکیت جواد عامری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
06
73
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
06
75
4

دفترچ���ه کار اتوب���وس متعلق ب���ه اینجانب 
آق���ای محس���ن جاوی���دی اصل به ک���د ملی 
 1351/01/04 تول���د  تاری���خ  و   0932182119

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

صورتجلس���ه و تعرف���ه واگذاری زمین به ش���ماره 
قطع���ه 1696 ب���ه مس���احت 129/5 محل���ه4 بنام 
محمود ملکی صادره از ش���رکت آبادانی و مسکن 
الهیه خراس���ان مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط است. ,ع
99
06
76
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت هوش���مند کامی���ون م���اک کش���نده به 
فاطم���ه  ن���ام  کارت 2160333ب���ه  ش���ماره 
محم���ودی مفق���ود گردیده واز درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد.)قزوین(

,ع
99
67
98

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )991303(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی عقاب خراسان آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 63653 و شناسه ملی 14007370756

صنفی  انجمن   1399,06,23 مورخ   4006 شماره  نامه  استناد  به   1399,06,22 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : : آقای نعیم خضرائی به سمت مدیر عامل و عضو 
هیئت مدیره آقای رحیم خضرائی به سمت رئیس هیئت مدیره آقای نیما خضرائی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضاء دو نفر از سه نفر اعضاء 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 

,ع
99
06
77
1

آگهی تغییرات شرکت مشهد ثبات سهامی 
خاص به شماره ثبت 4131 و شناسه ملی 

10380200241

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1397,12,12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
به  مشهد  ثبتی  واحد  در  شرکت  محل   -  1  :
آدرس مشهد - بلوار شهید کالهدوز - خیابان 
شهید  خیابان   -  16 طباطبایی  قاضی  شهید 
کالهدوز 48 - پالک 22 - طبقه چهارم- واحد 
1 - کد پستی 9184983196 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 )991297(

,ع
99
06
76
9

 آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی بایا 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  طوس 

8342 و شناسه ملی 10380241110

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,04,24 مورخ 
ملی  شناسه  به  توس  تکالن  شرکت   : شد 
به  توس  پرکوک  -شرکت   10380200689
یوبان  شرکت   -10380270832 ملی  شناسه 
توس به شناسه ملی 10380291321به عنوان 
دو  مدت  برای  مدیره  هیئت  اصلی  اعضای 

سال انتخاب گردیدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)991315(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایوان )992406(

آگهی تغییرات شرکت چهار هزار و دویست و نود و شش خدمات فنی و نظافتی فنی کاران کار پاک جوی زر شرکت تعاونی به شماره ثبت 541 و شناسه ملی 14007712435

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,10,09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید . تمام امور فنی و نظافتی - نظافت و خدمات- فنی- تامین نیرو- ساخت و نصب- امور پژوهشی- امور فرهنگی- حمل و نقل درون شهری- تعمیر و 
نگهداری شامل:تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری)به غیر از امور رایانه(، خدمات فنی خودرو- امور آشپزخانه و رستوران شامل: طبخ و توزیع غذا، اداره 
 : نگهداری و خدمات فضای سبز شامل  تلفنی-  پاسخگویی  آبدارخانه، خدمات  امور  پیشخدمتی،  نامه رسانی،  بوفه- خدمات عمومی شامل:تنظیفات،  و  رستوران 
خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز- امور تاسیساتی شامل: تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی- نگهبانی در صورت ضرورت قانونی 
انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوز الزم . ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد رونوشت - اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان 

ایوان بازگشت بشماره 1558 مورخ 1397,10,10 جهت اطالع . 

,ع
99
06
75
0

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )986473(

آگهی تغییرات شرکت باغداری الفت شرکت تعاونی به شماره ثبت 1449 و شناسه ملی 10860317059

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399,04,22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت سه سال 
انتخاب گردیدند: آقای خسرو مدیری نیشابوری به شماره ملی 1060349639 عضو اصلی هیئت مدیره خانم مریم نجفی به شماره ملی 1063947707 
ابوالقاسم  رحمانی  ایمان  آقای  مدیره  هیئت  اصلی  عضو   1062734858 ملی  شماره  به  نیشابوری  مدیری  پرویز  آقای  مدیره  هیئت  اصلی  عضو 
1064012256 - عضو علی البدل هیئت مدیره - آقای علیرضا طرزی به شماره ملی 1062744128 به سمت بازرس اصلی و خانم عصمت بهمن زاده 

دهقان به شماره ملی3992502627 به سمت بازرس علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )991321(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی ارتباطات وفن آوری طلیعه شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 26881 و شناسه ملی 10380422891

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,04,26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - مواردی به شرح ذیل به موضوع شرکت الحاق 
گردید: رشته نیرو : در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق و تاسیسات برقی پست های 
توزیع و الکترونیک عام و خاص. رشته ارتباطات : دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی ، بخش آی سی تی 
شامل مخابرات صوتی ، تصویری و داده ای. ساخت ایستگاه های اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های زیر ساختی و خدماتی شامل 
پستی و مخابراتی . شبکه های انتقال سیمی، بیسیم و اینترانت پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدورپروانه 

فعالیت نمی باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )991326(

آگهی تغییرات شرکت معدن کاران احیاء شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11833 و شناسه ملی 10380275290

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399,06,02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- شرکتهای احیاء صنایع خراسان به شناسه ملی 
بعنوان  ملی 10380495269  شناسه  به  جنوبی  خراسان  صنایع  احیاء  ملی10380333415  شناسه  به  سبز  تجارت  الملل  بین  توسعه   10380270277
اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. تراز نامه و صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به 1398,12,29 به تصویب 
رسید - حمید ثابت بیرجندی به شماره ملی0934510903 بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد مخیران به شماره ملی0933130007 بعنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد .
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آگهی تغییرات شرکت گنجینه سیر باراجین روشن )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 14798 و شناسه ملی 14006994747

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,12,13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 آقای عرفان رشیدی تلم خان فرزند اکبر شماره 
شناسنامه 0 متولد 1379,05,11 صادره از قزوین کد ملی 4311604270 با پرداخت مبلغ 2000000 ریال به صندوق شرکت و آقای محمدرضا زارع 
نژاد فرزند حسن شماره شناسنامه 11373 متولد 1367,05,11 صادره از تهران کد ملی 4324401276 با پرداخت مبلغ 2000000ریال به صندوق 
شرکت و آقای حمیدرضا زارع نژاد فرزند حسن شماره شناسنامه 27835 متولد 1366,04,06 صادره از تهران کد ملی 0081034601 با پرداخت 
مبلغ 2000000ریال به صندوق شرکت و آقای حسن زارع نژاد فرزند محمدتقی شماره شناسنامه 116 متولد 1334,07,01 صادره از آذرشهر کد 
ملی 1699530858 با پرداخت مبلغ 1000000 ریال به صندوق شرکت همگی ساکن قزوین ، شهرک کوثر ، خیابان ابوذر شمالی ، کوچه ایثار هفتم 
، پالک 8 ، طبقه همکف کد پستی 3471947431 در ردیف شرکا قرار گرفتند . درنتیجه تغییرات فوق سرمایه شرکت ازمبلغ 10000000 ریال به 
17000000 ریال که تماماپرداخت شده است افزایش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصالح گردید. سهم الشرکه شرکاپس ازافزایش 
سرمایه به شرح ذیل میباشد: آقای خشایار فالح مبلغ 1000000 ریال سهم الشرکه - خانم نیلوفر مظفری مبلغ 2000000 ریال سهم الشرکه - خانم 
زهرا رشیدی قلم خان مبلغ 5000000 ریال سهم الشرکه - خانم آذردخت حقوقی مبلغ 2000000 ریال سهم الشرکه - آقای عرفان رشیدی تلم 
خان مبلغ 2000000ریال سهم الشرکه- آقای محمدرضا زارع نژاد مبلغ 2000000 ریال سهم الشرکه - آقای حمیدرضا زارع نژاد مبلغ 2000000 
ریال سهم الشرکه آقای حسن زارع نژاد مبلغ 1000000 ریال سهم الشرکه. -2 آدرس محل شرکت از قزوین )مکان سابق( به استان قزوین ، شهرستان 
قزوین ، بخش مرکزی ، دهستان اقبال غربی ، روستا باراجین، کوچه اصلی ، خیابان اصلی ، پالک 0 ، بوستان ملی باراجین ، طبقه همکف کد پستی 

: 3433181402 انتقال یافت. لذا ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )991458(

کارت پاک و شناس���نامه )برگ سبز (  خودرو سواری 
پرای���د مدل 1393 به ش���ماره پ���اک 847ج26-ایران 
95 ب���ه ش���ماره موتور 5251776 به ش���ماره شاس���ی  
NAS411100E3698772  بن���ام یحی���ی کلکلی فرزند 
ملک محمد به ش���ماره مل���ی 3591544647 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . ,ع
99
06
76
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 3صفر 1442 21 سپتامبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9349  

ادب و هنرادب و هنر

داستان دفاع مقدس و سند تاریخی معتبر
داســتان های   19 قــرن  در 
جنگــی در غرب  توانســتند به 
طور آشــکار هویت مســتقل و 
ثابتی پیدا کنند و عمالً توســط 
مخاطبــان و تحلیلگران ادبی به 
رسمیت شــناخته شوند. در پی 

آن سه رمان مشهور »جنگ و صلح« نوشته »تولستوی«، »پارما« نوشته 
»استاندال« و »نشان سرخ شجاعت« نوشته »استیفن کرین« توانستند 
الگوی اصلی داستان های مدرن جنگی را در غرب تبیین کنند. رمان جنگ 
و صلح اختصاص دارد به جنگ ناپلئون در روســیه، پارما شرح حال نبرد 
واترلو را بیان می کند و داستان نشان سرخ شجاعت به جنگ های داخلی 
آمریکا اختصاص دارد. پس از خلق این آثار ماندگار، برای نخســتین بار 
بن مایه ها و مضامین رئالیستی به طور جدی در بستر داستان جنگ مطرح 
شــدند. آن چنان که این آثار به عنوان سند دست اول تاریخی به کرات 
مورد ارزیابی مورخان قرار گرفتند. در آثاری چون جنگ و صلح به مسائل 
و رویدادهای مهم اجتماعی، تاریخی و فرهنگی اشاره شده که تمام موارد 
ذکر شده برای مورخان حکم سند تاریخی را پیدا کرده اند. این در حالی 
است که تجارب و اندوخته های مطرح در رمان هایی از این دست هیچ گاه  
در بســتر کتاب های تخصصی تاریخی ثبت و مطرح نشده است؛ چرا که 
تاریخ توانمندی الزم برای پرداختن به جزئیات مهم اجتماعی و فرهنگی را 
در خالل وقوع حادثه مهمی چون جنگ ندارد، اما رمان این قابلیت را دارد 
که تمام ساحت هستی را به دقت و درستی به تصویر بکشد و تحلیل کند.  
بیان حقایق جنگ، عینیت نگری، مستندسازی و حفظ عنصر داللتگری 
شالوده اصلی این گونه آثار را تشکیل می دهند. در این آثار، نویسندگان 
همچون پژوهشگران امانتداری بودند که با دقت و ریزبینی خاصی به ثبت 
اطالعات و رویدادهای مهم جنگی پرداختند و توانستند در قالب داستانی 

آن رویدادهای مهم را حفظ  کنند. 
در ایران نیز جا دارد نویســندگان دوره کنونی با خلق داســتان های 
رئالیســتی و تلفیق رویدادهای مهم جنگی با تخیل منطبق با قوانین 
درونی حاکم بر داســتان، آثار ماندگاری را پدید آورند؛ به گونه ای که 
مورخــان پس از آن برای درک اوضاع و احوال زمان جنگ به این آثار 
رجوع کنند. حوادث مهم و سرنوشت سازی چون فتح خرمشهر تاکنون 
به درســتی با آن ابعاد پیچیــده اش در قالب رمانی بزرگ و تمام عیار 
خلق نشده است که هم دارای اسکلت بندی مستحکم باشند، هم نثری 
تأثیرگذار داشــته باشند و هم بسیاری از حقایق اجتماعی، تاریخی و 

فرهنگی جنگ  که تاریخ قادر به بیانش نیست  را به تصویر بکشند. 
در اینجا نــوع پژوهش، نحوه جمع آوری اطالعات و نوع شــکل گیری 
ساختار و بافت داستان بسیار مهم است و در ماندگاری اثر ایفای نقش 
می کند. باید به این مسئله توجه داشت که الزم نیست همه نویسندگان 
داستان دفاع مقدس و جنگ چنین شیوه ای را برگزینند، اما این مسئله 
نباید به آنجا ختم شــود که پس از هشــت سال جنگ و گذشت زمان 
طوالنی حتی یک داستان جنگ ماندگار و ارزشمند رئالیستی در کارنامه 
داســتان های دفاع مقدس یافت نشود. در این گونه آثار مستندسازی و 
بیان حقایق جنگ آن هم در قالب  اثری کاماًل داستانی امری پسندیده 
و حائز اهمیت اســت، بنابراین می طلبد نویســندگان این حوزه بدون 
غرض ورزی و اعمال نفوذ در کالم راوی و شخصیت ها، رویدادهایی را در 
کنار هم قرار دهند که نماینده جنگ واقعی هشت ساله باشد تا آنجا که 
پژوهشگران و مورخان بتوانند به اطالعات ریز و در عین حال مهمی که 

تاریخ توانایی بازگویی و ثبت آن ها را ندارد، دست یابند.
توجه به این مســئله ضروری است که نســل های آینده به واسطه آثار 
داستانی نباید با اطالعات اشتباه و نادرستی مواجه شوند،بنابراین خلق 
داســتان های ضدارزش های دفاع مقدس کــه تنها برای تخریب حقایق 
جنگ، سیاه نمایی و تعمیم دادن یک اشتباه کوچک به تمام فضای حاکم 
بر جنگ هشت ساله خلق شدند، می تواند لطمه های جبران ناپذیری را بر 

پیکره داستان دفاع مقدس بزند.

 ادب و هنر/ صبا کریمی شــنبه گذشته متن 
تقریظ رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای 
بر کتاب»مربع های قرمز« خاطرات حاج حسین یکتا 
و به قلم زینب عرفانیان، در بهشت زهرا)س( منتشر 

شد. 
این اثر به خاطرات حاج حسین یکتا، فرمانده قرارگاه 
فرهنگی خاتم االوصیاء)ص( از دوران کودکی تا پایان 
دفاع مقــدس پرداخته و برهه حضــور وی در دفاع 
مقدس در این کتاب برجســته شــده است. کتاب 
»مربع های قرمز«عنوان پرسش برانگیزی است که 

جلد کتاب نیز براساس آن طراحی شده است.

خستگی همه سال های نوشتن از تن من #
بیرون آمد

زینب عرفانیان در واکنــش به تقریظ مقام معظم 
رهبری بر این تازه ترین اثرش، به خبرنگار ما گفت: 
اتفاقی که افتاد چیزی جز توفیق نبود و اگر تقریظی 
نوشته شد به دلیل اخالص راوی )آقای یکتا( و ناشر 
کتاب )آقای خلیلی( بوده است. اما اثری که این اتفاق 
مهم روی من داشــت این بود که اگر خستگی در 
طول سه سال نوشتن این کتاب و مجموع چندین 
سالی که به نوشتن مشغول هستم، وجود داشت، با 
این اتفاق محو شد و البته خستگی های بعدی هم 
وجود نخواهد داشــت. این اتفاق مسئولیت من را 
نسبت به قبل سنگین تر می کند و ان شاءاهلل بتوانم 

از پس آن بربیایم.
وی درباره انگیزه نگارش خاطرات حاج حسین یکتا و 
آشنایی او با این رزمنده، اظهار کرد: پیش از نگارش 
این کتاب و با توجه به همه شــهرتی که آقای یکتا 
داشتند، ایشــان را نمی شناختم. نخستین جلسه 
مصاحبه کتاب، نخستین جلسه آشنایی ما بود و در 
واقع پیشنهاد ایشان بود که این کتاب به رشته تحریر 
دربیاید و این گونه نبود که شهرت ایشان انگیزه ای 
شــود تا من کتاب خاطراتشان را بنویسم که البته 
شاید کم توفیقی من بوده که تا آن زمان آقای یکتا را 
نمی شناختم، اما پیشنهاد نگارش این کتاب نخستین 

بار از طرف خودشان مطرح شد.

داستان »مربع های قرمز«  چیست؟#
وی درباره دلیل انتخــاب عنوان »مربع های قرمز« 
برای این کتاب گفــت: »مربع های قرمز« برگرفته 
از یک بخش کتاب اســت. داستان از این قرار است 

که یک دفترچه آماری دســت راوی کتاب بوده که 
اســامی نیروهای گردان در آن نوشــته شده بود و 
جلو اسم افرادی که شهید می شدند یک مربع قرمز 
می کشیدند. زمان می گذرد و این دفترچه بخشی از 
زندگی آن ها می شــود و همیشه این پرسش برای 
رزمندگان وجود داشته که چه زمانی و کجا جلو نام 
من در این دفترچه مربع  قرمز می کشند و شهادت 
برای آن ها یک آرزو می شود؛ اسم کتاب هم برگرفته 

از این آرزوست.
عرفانیان درباره زمان نگارش این کتاب و شیوه خلق 
اثر، عنوان کرد: نگارش این کتاب تقریباً سه سال از ما 
زمان گرفت و به صورت واقعه نگارانه به رشته تحریر 
درآمده و براســاس خاطرات شــفاهی نوشته شده 
اســت. اگر اصول و فنون داستان مانند فضاسازی، 
شخصیت پردازی و برش زمانی به کار گرفته شود تا 
جایی که به واقعیت لطمه ای وارد نکند، قابل استفاده 
است، زیرا این یک مجموعه تاریخ شفاهی است و قرار 
است به دلیل اطالعاتی که در آن وجود دارد مرجع 

باشد؛ بنابراین موظف بودم هم کتاب را خواندنی کنم 
و خشکی اطالعات نظامی را با فنون داستانی بگیرم 
و هم اینکه در امانت خیانت نشود. برهمین اساس 
نیز راستی آزمایی های زیادی هم صورت گرفت و از 

تکنیک های مصاحبه و روان شناسی استفاده شد و در 
نهایت هم نسخه ای از این کتاب به دست همرزمان 

راوی داده شد تا آن را بخوانند.
عرفانیان در ادامه افزود: البته بخش هایی با واقعیت 
تطابق نداشــت و در برخی بخش ها نیز خطاهایی 
وجود داشــت که همگی اصالح شدند و تمام این 
کارها انجام شد تا خیال من از اینکه نوشته ها منطبق 
با واقعیت است، آســوده شود و در نهایت کتاب به 

چاپ رسید.
این نویســنده درباره ردپای قلمش در نگارش این 
خاطرات گفت: واقعیت این است که من در نگارش 
کتاب  پیرنگ داســتانی به خاطرات دادم و ســعی 
کردم روایت به صورت خطی و خسته کننده نباشد 
و در آن تعلیــق ایجاد کــردم، فلش بک هایی میان 
خاطرات گذاشته شد تا مخاطب احساس خستگی 
نکند و بتواند پابه پای این کتاب 500صفحه ای همراه 
شــود. طبیعتاً بخش هایی از ایــن کتاب که حاوی 
اطالعات نظامی است می تواند خسته کننده باشد، 

اما ســعی کردم فضای کتاب را به گونه ای تلطیف 
کنم که خواننده بتواند با کتاب همراه شــود که  با 
بازخوردهایی که از این کتاب داشتم در کنار نقدهای 
متعددی که بوده، متوجه تأثیر این کتاب شــدم و 
بارها مخاطبان گفته اند بــا این کتاب گریه کرده و 
خندیده ایم و آن برهــه ای که کتاب را می خواندند 
قسمتی از زندگی شــان شــده و روی آن ها تأثیر 

گذاشته است.

کتابی که 11 بار بازنویسی شد#
این نویسنده در ادامه درباره حساسیت های نگارش 
»مربع های قرمز« یادآور شــد: ایــن کتاب 11 بار 
بازنویسی شد تا به نسخه فعلی و اصلی رسید و در 
هر بازنویسی تغییراتی می کرد و مرجع  و منبع هایی 
به آن اضافه می شد و کم کم رشد کرد تا به چیزی که 
امروز می بینید، رسید؛چرا که این کتاب باید به جایی 
می رسید که مطمئن باشم از نظر من اشکالی ندارد و 

تا به آن نقطه برسد 11 بار بازنویسی شد.

برش

شد  بازنویسی  بار  کتاب 11  این 
تا به نسخه فعلی و اصلی رسید 
تغییراتی  بازنویسی  هر  در  و 
می کرد و مرجع  و منبع هایی به آن 
اضافه می شد و کم کم رشد کرد 
می بینید،  امروز  که  چیزی  به  تا 
به  باید  کتاب  این  که  رسید؛چرا 
جایی می رسید که مطمئن باشم از 

نظر من اشکالی ندارد

گفت وگو با زینب عرفانیان، نویسنده کتاب »مربع های قرمز«  

تقریظ رهبری، مسئولیتم را سنگین تر می کند 

در حوالی داستان

کامران پارسی نژاد، نویسنده و منتقد
annotation@qudsonline.ir

تازه های نشر دفاع مقدس
»عاشقانه هایی« از جنگ

راه یار: دفتر دوم کتاب»عاشــقانه ها«؛ با عنوان کامل 
»عاشقانه هایی از شــهدای مدافع حرم« که به کوشش 
پژمان عرب گردآوری و تدوین شــده اســت، توســط 
انتشــارات »راه یار« منتشــر و روانه بازار نشر شد. دفتر 
دوم کتاب »عاشــقانه ها«؛ برش هایی از وصیت نامه های 
تعدادی از شــهدای مدافع حرم خطاب به همســران و 
فرزندانشان اســت. آن طور در ابتدای کتاب می خوانیم 
»این وصیت نامه ها عموماً در فضای مجازی در دسترس 
قــرار دارند، اما تا به حال در قالب کتابی مســتقل و به 

صورت موضوعی« به این وصایا که عالوه بر نمایاندن ابعاد عاطفی و روابط خانوادگی 
شــهدای مدافع حرم می تواند شروع فصلی نو برای توجه به موضوعات و سوژه های 
زمین  مانده انقالب باشد، پرداخته نشده است. در بخشی دیگر از مقدمه کتاب، چنین 
آمده است: »در جبهه فرهنگی انقالب اسالمی با صد ها سوژه و موضوع مواجهیم که 
در طول این 40 ســال، برای بعضی از آن ها به  صورت مستقل، حتی یک محصول 
خوب هم تولید نشده است. ما با تولید و بازآوری آثاری مانند »عاشقانه ها« می کوشیم 
از سویی چنین کاســتی هایی را در جبهه فرهنگی انقالب اسالمی کمتر کنیم و از 
سوی دیگر با ایده دهی و برجسته کردن حوزه های مغفول  مانده و روایت  نشده جبهه 
فرهنگی انقالب اسالمی، خون تازه ای به جریان تاریخ شفاهِی این جبهه انقالب تزریق 
کنیم«. دفتر دوم کتاب »عاشــقانه ها« در 168 صفحه و با قیمت 17هزار تومان در 
دسترس عالقه مندان به خواندن این آثار قرار گرفته است. الزم به ذکر است؛ دفتر اول 
این مجموعه هم که برش هایی از وصیت نامه شهدای دفاع مقدس است به زودی و 

همزمان با هفته دفاع مقدس راهی بازار نشر خواهد شد. 

دنیای بهشتی تخریبچیان
نشر شــهید کاظمی: کتاب »بهشــت تخریب« به 
خاطرات مرتضی نادر محمــدی، معاون گردان تخریب 
لشکر 32 انصارالحسین یا به تعبیر همرزمانش، شکارچی 
گردن کج، فرمانده جلوتر از فرمانبر، معبرگشای پابرهنه، 
تخریبچی روضه خوان می پردازد. این کتاب به قلم حمید 
حسام منتشر شد. این کتاب دریچه ای  به دنیای بهشت 
گونه تخریبچیان کم سن و سال باز می کند، آنان که یکی 

از پرمخاطره ترین واحد های رزمی را برگزیده بودند.
خاطرات مرتضی نادر محمدی تنها روایت او نیست بلکه 

آینه تمام نمای نسلی است  که منظومه ای  از حماسه و عرفان را وسط میدان مین 
از فاو تا مجنون و شلمچه در جنوب تا مهران و میمک و ماووت در غرب آفریدند.

این کتاب پس از دو ســال مصاحبه، تدوین و نگارش به ســامان رســید. نویسنده 
در مقدمه کتاب به شــیوه مصاحبه تاریخ شــفاهی خود با این راوی اشاره می کند 
و می نویســد: »مرتضی از تهران به همــدان می آمد و پیش از مصاحبه، عکس های 
همرزمان تخریبچی شهیدش را مقابلش می گذاشت. گویی که قرار است برای آن ها 
درددل کند. از هر شهیدی که خاطره می گفت، گریه میان کلماتش فاصله می انداخت 
و من بیشتر و بیشتر به آن نگاه ژرف اندیش حاج مهدی کیانی می رسیدم که: »اگر 
از مرتضی بنویسی، از همه نوشته ای«. »بهشت تخریب« در 10 فصل »میرزاکوچک 
مالیر«، »مشــق جنگ«، »پاهای بی قرار«، »گروه پاپتی«، »شبیه گودال قتلگاه«، 
»بهشــت تخریب«، »بمب های متحرک«، »کربالی شــلمچه«، »ردپابرهنه ها« و 
»روز های آخر« تدوین شده است و در خالل آن، تصاویر، اسناد و پی نوشت ها، متن 

را کامل کرده اند. 

پرواز »باِز نخچیر« در آسمان دفاع مقدس
سوره مهر: کتاب »بازِ نخچیر« خاطرات سرهنگ خلبان 
غالمعلی شــیرازی، روایتی صادقانه از حضور مصمم و 
بی ادعای یک خلبان رزمنده در دفاع از آســمان و خاک 
ایران اســالمی است که با تنظیم و تدوین موسی غیور 
نگارش یافته و به بازار نشــر ارائه شــد. غیــور در مورد 
اهمیت خاطرات این تیزپــر و از دفاع مقدس این گونه 
می نویسد: این کتاب عالوه بر اینکه خاطرات یک خلبان 
نیروی هوایی ارتش را از کودکی تا پس از بازنشستگی در 
برمی گیرد، اتفاقات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه 

ایران را از اواخر دهه 30 به مدت 50 سال از زبان او روایت می کند که این 50 سال 
به دلیل در برگرفتن حدود دو دهه از حکومت پهلوی، انقالب اسالمی، جنگ تحمیلی 
و ... از مقاطع بسیار مهم تاریخ معاصر کشور ماست. در عین حال این کتاب به یکی از 
هیجان انگیزترین تجربیات بشر یعنی پرواز می پردازد، آن هم از نوع شکاری و جنگی. 
از سوی دیگر خواننده کتاب می تواند اطالعات ذی قیمتی از موضوع کمتر پرداخت 
شده یعنی نقش نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در جنگ تحمیلی عراق 
علیه ایران بدست بیاورد و به راحتی نیروی هوایی پیش از انقالب را با نیروی هوایی 
پس از انقالب مقایسه کند. وی با تأکید بر اهمیت این مصاحبه در ادامه می گوید: آذر 
ماه 1390 برای شرکت در مراسم رونمایی کتاب »نورالدین پسر ایران« به حوزه هنری 
در تهران دعوت شده بودم. پیش از جلسه رونمایی، آقای مرتضی سرهنگی در اتاق 
کارش، خلبان احمد مهرنیا را به بچه هایی که از تبریز برای رونمایی رفته بودند، معرفی 
کرد و همان گفت وگو موجب شد تا پس از برگشت به تبریز با سرهنگ شیرازی تماس 

بگیرم و او را به بیان ادامه خاطراتش ترغیب کنم. 

 ویـژه هـفـته  ویـژه هـفـته 
دفاع مقدسدفاع مقدس

اگهی انحصاروراثت
 اقای ابراهیم بهزادی یکتا بش��ماره شناسنامه 35801300915 به شرح دادخواست به کالسه 99/613 از 
این دادگاه درخواس��ت نموده چنین توضیح داده که ش��ادروان هاجر عزیزی   توریگی   بشماره شناسنامه 
1039 در تاری��خ 1395/8/10 در اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود حیات گفته ورث��ه حین الفوت ان مرحوم 
منحصر است به :1-متقاضی با مشخصات فوق همسر  متوفی 2-احمد رضا بهزادی یکتا بشماره شناسنامه 
3581943506    3- محمد رضا بهزادی یکتا بشماره شناسنامه 3581405105   4- غالم رضا بهزادی یکتا 
بشماره شناسنامه3581405083   5- علی رضا بهزادی یکتا بشماره شناسنامه 3581405091 فرزندان 
ذکور متوفی 6- خاتون عزیزی توریگی بش��ماره شناسنامه1018 مادر متوفی . مرحوم ورثه دیگری ندارد 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد  و یا وصیتنامه 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .آ-9906753

عظیم بامری-رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان

آگهي فقدان سند مالكيت
نظر به اینکه خانم عفت هروی با ارائه دو برگ استش��هادیه گواهی امضاء ش��ده تقاضای 
کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی 
گردیده که سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی 898 / 1587- اصلی واقع در بخش 11 
قاینات به علت جابجایی مفقود شده است لذا با بررسی ثبت دفاتر امالک و پرونده ثبتی 
معلوم گردید که شش��دانگ پالک فوق ذیل ثبت 20834صفحه 151 دفتر 131 به نام 
خانم عفت هروی فرزند محمدعلی ثبت و سند مالکیت به شماره سریال 016147 الف 
83 صادر و تسلیم گردیده و سابقه ای بیش از این ندارد لذا مراتب به استناد ماده 120 

آئین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب
 8/ 11 / 80 یک نوبت آگهی و متذکر می گردد که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله ای انجام داده که در این آگهی ذکر نشده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد 

و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود سند مالکیت المثنی 
نوبت اول صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد..  تاریخ انتشار: 99/6/31   آ-9906748

علی  صفایی  فر - رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک  شهرستان  قاین

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
  نظر به اینکه آقای  محمد اس��ماعیل  برجی  دارای شناس��نامه   610   به ش��رح دادخواس��ت به کالسه    
292   از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  آسیه برجی  به 
شناس��نامه   5749729842   در تاریخ  1399/3/2   در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1. محمد اسماعیل  برجی  فرزند عباسعلی  کد ملی  5749016161   ت.ت 1345/6/20   نسبت همسر  مرحوم  
2. علی  برجی   فرزند محمد اسماعیل   کد ملی  1050264266    ت. ت  1369/118/1 نسبت فرزند مرحومه
3. ناصر  برجی   فرزند محمد اسماعیل   کد ملی  1050029331  ت.ت 1368/2/1   نسبت فرزند مرحومه     
4 مرتضی  برجی    فرزند محمد اسماعیل   کد ملی  5740065763   ت.ت 1373/3/12   نسبت فرزند مرحومه
5 . هاجر  برجی   فرزند محمد اسماعیل    کد ملی 5740089379   ت.ت  1376/2/25   نسبت فرزند مرحومه
6. لیلی  برجی   فرزند محمد اسماعیل  کد ملی 5749606252 ت.ت  1327/7/5  نسبت مادر  مرحومه
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید  تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.         آ-9906746                                                                                                     

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

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه  خانم زهره  مرش��دلو   دارای شناس��نامه   5749211444   به ش��رح دادخواست به کالسه  
295  از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد حسین  
مرشدلو   به شناسنامه   5887  در تاریخ  1399/6/17   در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  زهره   مرشدلو    فرزند محمد رضا    کد ملی  5749211444  ت.ت  1357/6/26    نسبت همسر  مرحوم  
2. مهران  مرشدلو    فرزند محمد حسین کد ملی   5740081858  ت.ت  1375/9/6    نسبت فرزند مرحوم 

3. مهزیار   مرشدلو    فرزند  محمد حسین    کد ملی  0971757860   ت.ت  1395/9/24 نسبت فرزند مرحوم    
4. مائده  مرشدلو    فرزند محمد حسین    کد ملی   0938371549  ت.ت  1385/9/8  نسبت فرزند مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید  تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.       آ-9906747                                                                                                       

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره  139960308001001648   مورخ  
1399/05/25  هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
عبداله علی زاده  فرزند غالمحس��ین   بش��ماره شناسنامه 8 و کد ملی 5239876452   در ششدانگ 
یکقطعه محوطه مش��تمل بر یک اتاق به مس��احت 224/15 متر مربع قسمتی از پالک 1396 � اصلی 
واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت کلثوم دستی گردی  محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اش��خاص نسبت به صدور س��ند 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 تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت 
انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9905973
تاریخ انتشار نوبت اول : 15 /1399/06                     تاریخ انتشار نوبت دوم  : 31 /1399/06                          

علی فضلیرئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  139960308001000120   مورخ  1399/01/31  
هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم  نظری  

فرزند محمد  بش��ماره شناس��نامه 1075 و کد ملی 0651512654   در شش��دانگ یکباب منزل به 
مس��احت 201/54 متر مربع قس��متی پالک 1028 فرعی از 1554 � اصلی ) توضیحاپالک 1514 � 
اصل��ی با پالکهای دیگر تحت عنوان 1554 � اصلی تجمیع گردیده اس��ت .( واقع درحوزه ثبت ملک 
بیرجند از محل مالکیت س��ید ابولفضل کوش��ه محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت 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 اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9905966
تاریخ انتشار نوبت اول : 15 /1399/06                  تاریخ انتشار نوبت دوم  : 31 /1399/06                          

علی فضلی    رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره  139960308001001647   مورخ  
1399/05/25  هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
عبداله علی زاده  فرزند غالمحس��ین   بش��ماره شناسنامه 8 و کد ملی 5239876452   در ششدانگ 
یکباب محوطه مشتمل بر انباری به مساحت 216/10 متر مربع قسمتی از پالک 1396 � اصلی واقع 
در خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت کلثوم دس��تی گردی  محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اش��خاص نسبت به صدور س��ند 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 تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت 
انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9905971

تاریخ انتشار نوبت اول : 15 /1399/06                          
تاریخ انتشار نوبت دوم  : 31 /1399/06                          

علی فضلی  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی تغییرات شرکت گنجینه سیر باراجین روشن )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 14798 و شناسه ملی 14006994747

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,12,14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 آقای خشایار فالح کد ملی 43101300013 با 
دریافت 1000000 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد. خانم نیلوفر مظفری کد ملی 0020768915 
ملی  کد  حقوقی  آذردخت  خانم  ندارد.  سمتی  و  حق  گونه  هیچ  دیگر  و  خارج  شرکت  صندوق  از  خود  الشرکه  سهم  ریال   2000000 دریافت  با 
4322043585 با دریافت 2000000 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد. خانم زهرا رشیدی قلم 
خان کدملی 4310635288 با دریافت مبلغ 2000000 ریال ازصندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 5000000 ریال به مبلغ 3000000 ریال 
کاهش داد . در نتیجه تغییرات باال سرمایه شرکت از مبلغ 17000000 ریال به 10000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح 
مذکور اصالح گردید. سهم الشرکه شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای عرفان رشیدی قلم خان مبلغ 2000000ریال سهم الشرکه- خانم زهرا رشیدی قلم 
خان مبلغ 3000000 ریال سهم الشرکه - آقای حسن زارع نژاد مبلغ 1000000 ریال سهم الشرکه- آقای محمدرضا زارع نژاد مبلغ 2000000 ریال 
سهم الشرکه- آقای حمیدرضا زارع نژاد مبلغ 2000000 ریال سهم الشرکه. -2 تعداد اعضای هیئت مدیره به 5 نفر تغییر یافت.لذا ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )991457(

آگهی تغییرات شرکت گنجینه سیر باراجین روشن )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 14798 و شناسه ملی 14006994747

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,12,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عرفان رشیدی تلم خان ) احدی 
از شرکا ( با کد ملی 4311604270 و خانم زهرا رشیدی قلم خان )احدی از شرکا( با کد ملی 4310635288 و آقای محمدرضا زارع نژاد ) احدی 
از شرکا ( با کد ملی 4324401276 و آقای حمیدرضا زارع نژاد ) احدی از شرکا ( با کدملی 0081034601 و آقای حسن زارع نژاد ) احدی از شرکا 
( با کدملی 1699530858 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب که خانم زهرا رشیدی قلم خان ) احدی از شرکا ( به شماره 
ملی 4310635288 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا زارع نژاد ) احدی از شرکا ( به شماره ملی 4324401276 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن زارع نژاد ) احدی از شرکا ( به شماره ملی 1699530858 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عرفان رشیدی 
تلم خان ) احدی از شرکا ( به شماره ملی 4311604270 به سمت عضو هیئت مدیره آقای حمیدرضا زارع نژاد ) احدی از شرکا ( به شماره ملی 
0081034601 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.حق امضاء کلیه ی اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ،بروات با 
امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و در صورت نبود رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 

و اوراق عادی با امضای مدیرعامل در صورت غیاب ایشان با امضای نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )991479(
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