
مسئوالن ذوق نکنند!
روز گذشــته با وجود بارش شدید برف، 
تعــداد زیادی از مردم همــدان همراه با 
امام جمعه اســتان و شماری بسیاری از 
مسئوالن، خانواده شــهدا و دانشگاهیان 
در راهپیمایی علیه اغتشاشگران، حضور 
پیدا کردند. در حاشــیه این راهپیمایی 
تصویری از دست نوشته  یکی از حاضران 
در راهپیمایی، در فضای مجازی و رسانه ها منتشر شد که مورد توجه بخش 
زیــادی از کاربران قرار گرفت. این تصویر نشــان می دهد که یک شــهروند 
همدانی، روی پالکارد نوشته است:»مسئوالن ذوق نکنید! ما مخالف گرانی ها 

هستیم، فقط به عشق رهبر آمدیم«.

شکر نعمت یعنی چه؟
صفحه اینســتاگرام نوجوان، از صفحات 
منتســب به دفتر حفــظ و نشــر آثار 
حضــرت آیت اهلل خامنه ای، بخشــی از 
ســخنان رهبر انقالب را کــه با توجه به 
آیه ۲۰ سوره عنکبوت بیان شده، منتشر 
کرد. در بخشــی از متن این پست آمده 
اســت:»ببینید قرآن چقدر به علم و نظر 
کردن، تدبر کردن و از گذشته درس گرفتن تکیه می کند. ببینید چقدر شکر 
نعمت را بزرگ می شمارد. شکر نعمت یعنی چه؟ معنای شکر نعمت این است 
که شما آن نعمتی را که خدا داده اول بشناسید، بعد آن را در جای شایسته 

خود که بر حسب حکمت خود معین کرده مصرف کنید«.

گوسفندهای اسپانیایی
پایــگاه نشــنال جئوگرافیــک، یکــی از 
مشــهورترین وب سایت های منتشر کننده 
عکس و فیلم در حوزه طبیعت، حیات وحش 
و محیط   زیســت است که هر روز تصویری 
را به عنوان عکــس روز در فضای مجازی 
به اشــتراک می گذارد. عکس روز نشــنال 
جئوگرافیک این بار بــه تصویری از لحظه 
چرای گوسفندان در دامنه یک کوه سبز در اسپانیا اختصاص یافته است. بر اساس 
مطلبی که در ذیل تصویر منتشــر شده، این عکس در ماه های دسامبر یا ژانویه 

گرفته شده و پیش از این هم در مجله »مسافر« به چاپ رسیده است.

خاورمیانه  امن و شکوفا
عبداهلل شهبازی، مورخ و تحلیلگر مسائل 
سیاسی، در کانال تلگرام خود یادداشتی 
را بــا عنــوان »تأمالتی درباره شــورش 
آبــان ۹۸« منتشــر کرد. در بخشــی از 
این یادداشــت آمده اســت: »در ۴ آبان 
۱۳۹۸نوشتم: »به نظر می رسد برای ایران 
نیــز، مانند عراق و لبنــان، برنامه دارند. 
نمی خواهند بگذارند پیروزی جبهه مقاومت در منطقه به آن نتایجی برســد 
که آرزو می کنیم؛ یعنی ظهور خاورمیانه جدید، مستقل، امن و شکوفا«. این 
تحلیل در سخنان ۱۷ آبان ۱۳۹۸ اردوغان نیز بازتاب یافت. اردوغان گفت:ما 
حدس می زنیم اعتراضات در عراق توســط چه کسانی به راه انداخته شده و 
حتی تحلیلمان این است که برنامه دارند اعتراضات عراق را به ایران بکشانند«.

 قدس زندگی ســنگ نبود که از آن طرف می بارید. 
بیشتر تکه های بزرگ و تیز موزائیک، قطعاتی از بتن و 
تک و توک قلوه سنگ هایی که معلوم نیست چطور به 
دستشان رسیده بود. برایشان فرقی هم نمی کرد. فقط 
موزائیک و بتن و... را پرت می کردند تا ســر و صورت و 
بدن هر که در مسیرشــان بود را بشــکند یا پاره کند. 
موزائیک ها شده بودند شبیه ترکش های سرگردانی که 
رحم و مروت و پیر یا جوان حالیشــان نمی شد. مثل 
اینکه پرتاب کننده هایشــان، اهل ایــن محل نبودند. 
سرتاسر کوچه های محله را می گشتی نه این جورسنگ 
و موزائیک هایی را پیدا می کردی و نه آدم های مشکوکی 
که بتوانند آن هــا را این طور بیرحمانه به طرف مردم 

پرتاب کنند!

  پلدختر
شامگاه سه شنبه که مردم و بستگانش برای مراسم وداع 
آمدند، مرتضی ابراهیمی »شهید مدافع وطن« بود. دیروز، 
پیش از ظهر هم که روی امواج اشک و احساسات مردم 
»شــهریار« تشییع شد »شهید امنیت« نام گرفت. البته 
پیش از شهادت هم »مرتضی ابراهیمی« آنچنان که فکر 
می کنیم گمنام یا کم نام و نشــان نبود. گواهش سیل 
ســال گذشته که »مرتضی« را به عنوان فرمانده بسیج 
»مالرد« برای کمک به مردم وطنش به پلدختر کشاند. 
شاید آقای فرمانده می توانست در شهر خودش بماند، 
بسیجی ها را سرو سامان بدهد و گروه گروه برای کمک 
به سیل زدگان بفرستد اما به قول دوست و همکارش 
»حیدرپور« ۱5 نفر از بروبچه های بسیج را برداشت و به 
پلدختر آمد تا بیل بزند، گل و الی خانه های زیر سیل 
رفته را بیرون بکشــد و هرجور که بتواند، کمک کند. 
دوســت دیگرش »کرمی« که آقا مرتضی... آقا مرتضی 
از دهانش نمی افتد، می گوید: »از پنج ســال پیش که 
وارد لشکر شدم، آقا مرتضی را می شناسم. در چندین 
رشته ورزشی مثل کینک بوکسینگ و تکواندو هم حکم 
قهرمانی داشت هم کمربند سیاه. ایشان، قبالً در گردان 
امام حسین)ع( شهریار مشغول بودند و پیش از آن هم 
چندین سال در جبهه های جنوب، تخریبچی بودند. از 
آن روزها تعریف می کردند. آقا مرتضی، مدتی جانشین 
گردان امام حسین مالرد بود؛ پس از آن، تقریباً چهار 
ســال فرمانده گردان امام حســین)ع( شهریار شدند. 
مجدد جابه جا و فرمانده گردان شهرستان مالرد شدند... 
آقا مرتضی همیشه خنده رو بود. بیشتر، کار را رفاقتی 
پیش می برد. موقعی هم که وارد گردان مالرد شد، همه 
کارها را ۱۰۰ درصدی به نفرات ســپردند. یعنی مثاًل 
آقای کرمی   شــما که مسئول فرهنگی هستی، کار به 
عهده خودت است. برو انجام بده، من کمکت می کنم؛ 

نه اینکه رد کنم یا این چیزها، راهنمایی می کنم«.

  مسجد الغدیر
شاید شــهادتش، به این شــکل غریبانه و آن هم در 
»مالرد« غیرمنتظره است اما به قول دوستانش، اینکه 
سرنوشتش به شهید شدن بینجامد، خیلی غیرمنتظره 
نبود. مسئله این نیست که مثل خیلی از شهدای دیگر 
بارها به همکاران و دوستانش گفته بود: »ما نمی میریم... 
شــهید می شــویم« بلکه آقا مرتضی از بــرو بچه ها و 
تربیت شــده های مسجد محله »کهنز« بود. کاش فیلم 
مستند »عابدان کهنز« را دیده باشید یا اینکه داستان 
و ماجــرای آن را بدانید. مســجد »الغدیــر« در محله 

»کهنز« شــهریار آن قدر جوان در حوزه های فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی پرورش داده که 
از چند سال پیش اسم خودش و برخی جوان هایش سر 
زبان ها افتاده اســت. مستند »عابدان کهنز« روایت ۲5 
سال فعالیت این مسجد و همچنین برخی فعالیت های 
بروبچه های تربیت شده آن اســت. سه شهید مدافع 
حرم شهید »سجاد عفتی، شهید محمد آژند و شهید 
مصطفی صــدرزاده« که در این فیلم به آن ها پرداخته 
شــده، از دوســتان و بچه محل های »آقــا مرتضی« و 
همه شان تربیت شــده های مسجد و پایگاه بسیجش 
بودند. به قول یکی از دوســتانش: آن ســه نفر شهید 
شدند، آقا مرتضی هم قطعاً باید این مسیر را می رفت. 

اگر نمی رفت که نامردی بود.

  فحش های رکیک
روایــت حوادث و آشــوب روز شــهادتش را از زبان 
همکارانــش بخوانیــد که »رجا نیوز« منتشــر کرده 
است: »تقریباً حوالی ساعت ۷ غروب بود، ما از صبح 
که گفته بودند، در میدان گل های مارلیک مســتقر 
بودیم، منطقه امن بود، دســتفروش ها آنجا داشتند 
بســاط پهن می کردند. اهالی هم خیلی از ما تشکر 
می کردند. بعضی ها هــم بودند که تیکه های بدی به 
مــا می انداختند ولی ما جوابــی نمی دادیم... هوا که 
تاریک شد از یک ســمت میدان، یواش یواش افراد 
دیگر اضافه شــدند و بعد شــروع کردند به سر دادن 
شــعارهای: اســتقالل، آزادی، جمهوری ایرانی... از 
باالی برج مســکونی، چند نفــر از اهالی محل، داد 
می زدند »اســتقالل، آزادی، جمهوری اسالمی«، بعد 
این افراد خطاب به آن ها شــعار می دادند »بی شرف، 
بی  شــرف«... آن ها اهالی آن ســاختمان بودند، ولی 
این ها آشوبگر بودند، اکثراً خانم هایی که در جمعشان 
بودنــد فرماندهی می کردنــد، فحش های رکیک به 
ما می دادند، داشــتم با پیرزنی که نان خریده بود و 
لنگان لنگان به خانــه اش می رفت حرف می زدم که 
سنگ پرانی شان شــروع شــد... پیرزن را به یکی از 
خانه ها رساندم... خدا خیرشان بدهد، قسمشان دادم 
در را باز کردند، همین که در را باز کردند، حاج خانم 
را گذاشــتم و زود در را بســتم... زن و بچه هایی که 
می رفتند آن ســمت، قسمشان می دادیم که تو را به 
قرآن نروید آن سمت، فکر می کردند داریم باهاشون 
شــوخی می کنیم... نیروهای ما تجهیــزات نیاورده 
بودند... ســالح هم گفته بودند ممنوع اســت. وقتی 
ســنگ پراکنی شروع شد؛ منطقی است که فاصله ات 
را بیشتر کنی. وقتی فاصله می گرفتیم فکر می کردند 
ترسیدیم، هجوم می آوردند. ما را محاصره کردند. هر 
چقدر تماس گرفتیم که نیرو بفرستند نشد... در آن 
اوضاع، نمی شــد نیرو فرستاد... سنگی که به سر من 

خورد، اشتباه نکنم 5 کیلو وزنش بود...«.

  سپر انسانی
 »علی ورزدار« داماد خانواده ابراهیمی که البته بیشــتر 
و پیشــتر از خویشاوندی، دوســت دوران کودکی »آقا 
مرتضی« بوده، از آن هایی است که تا چند دقیقه پیش 
از شــهادتش چند بار تلفنی با او حرف زده اســت. او 
می گوید: »هر چند دقیقه یک بار با او تماس می گرفتم. 
یک بار صدای شلوغی و همهمه شدید شد... پشت تلفن 
از او خواســتم برگردد، اما گفت: مــن باید جلو بروم... 
من با گروهی روبه رو هســتم که بچه را بغل کرده اند و 
سپر بالی خودشان... راست می گفت؛ کدام پدر و مادر 
دلسوز و واقعی حاضر می شود کودک خردسال خود را 
وسط چنین جمع هایی بیاورد... این  ماجرا را رفقایش 
هم برایمان تعریف کردند؛ مو به مو. چند وقت قبل هم 
طبق شواهدی گزارش هایی مبنی بر کودک دزدی ارائه 
شده بود... بدون سالح، تأکید می کنم بدون سالح بین 
جمــع رفت تا با مردمی که آنجا بودند حرف بزند... اما 
همین که می خواست با مردم همصحبت شود، چند نفر 

محاصره اش می کنند...«.

  به بیمارستان که رسید...
بقیه ماجرا شاید واقعاً خواندنی نباشد. حداقل نوشتنش 
برای من سخت است. بگذارید آن را از زبان همکارش 
»حیدرپور« بخوانیم: »در آن شلوغی بچه های کوچکی 
هم آمده بودند آنجا برای تماشــا... شاید ۱۲-  ۱۳ساله 
بودند... یکی شــان آمده بود نزدیک ما...مدرسه شان 
تعطیل شده بود... گفتم عموجان برو درست را بخوان... 
برو علوم بخوان... گفت: یک سؤال علوم بپرسم... لباس 
تیره در آفتاب چند دقیقه ای خشک می شود؟ گفتم: 
۱۰ دقیقــه ای. گفت: نه ۱۹ دقیقه! همین پســربچه، 
وقتی آن ها به ما هجمه آورده بودند، دیدم دســتمالی 
آورده و به دوســتم می دهد که خون های صورتش را 

تمیز کند.
 قســمش دادم که برو داخل کوچه، زیر ماشین قایم 
شو. تو را هم می زنن، رحم نمی کردند، هر چه دستشان 
می آمد می زدند. همین حیــن، دیدم آقای ابراهیمی 
داخل جمعیت این ها افتاده اســت... شناســایی اش 
کرده بودند. به محض اینکه مرتضی را گرفتند، گفتم: 
بچه ها برگردید... دویدیم سمتشان ... مرتضی به زمین 
افتاده بود... گفتم: مرتضی بلند شــو، راه بیفت. گفت: 
نمی توانم... نمی توانم بیایم... پایش را انداختم زیر بغلم، 
بچه های دیگر هم آمدند... بلندش کردیم... یک ۲۰6 
هم آنجا بود... ان شــاءاهلل هر جا که هست، عاقبت به 
خیر شود... نگهش داشتیم، مرتضی ابراهیمی را سوار 
کردیــم، یکی از بچه هایمان هم با ماشــین رفت... با 
خودمان می گفتیم شــاید این از عوامل آن ها باشــد، 
مرتضــی را ببرند یــک جای دیگــر، در بیابان ولش 
کننــد... یکی از بچه ها که رفته بود، می گفت مرتضی 
داخل ماشین با من صحبت می کرد. هوشیاری داشت، 
می گفت: فالنی این کار را کن، آن کار را بکن... تا اینکه 
به بیمارستان رسیدند... سمت چپ شکمش تیر خورده 
بود... چاقــو هم در قلبش زده بودند...گلوله به یکی از 
کلیه هایش خورده بود و با قمه ای هم به کلیه دیگرش 
زده بودند... روی شکمش، چهار یا پنج جا چاقو خورده 
بــود... یک قمه هم به صورتــش زده و همه صورتش 
خونی بود... فکــر کنم به کبد و ریه اش هم با چاقو یا 
قمه آســیب زده بودند... وقتی به بیمارستان رسیدند، 

گفتند شهید شده...«.

تصمیم فرِد اعلی
رقیه توسلی: بروم از حراج گلخانه، گلدانی »آکازیا« و »بند کفشی« بخرم یا نه؟

به اطالع مدیر آپارتمان برســانم دســت واحدی که المپ های سوخته اش را با 
المپ های سالم پارکینگ عوض کرده برایم رو شده یا نه؟

با وجود سرمایی که کل پاییز لم داده در جانم، خطر کنم و بروم از ناوگان عمومی 
اســتفاده کنم یا نه؟ به همکاری که دست بگیرش شاهانه اما دست برگرداندنش 
فقیرانه است و دوباره امروز تقاضا کرده، قرض بدهم یا نه؟ اسائه ادب کارمند بانک، 
اعصابم را به هم بریزد یا نه؟ درمقابل اینترنتی که نیست و کاروبارم را ریخته به هم، 
بیفتم به دندان قروچه و جیغ بنفش یا نه؟ مخالفِت خواهری را بیندازم پشــت 
گوش و برای »گلی« جان، پازل پانصدتایی کادو بگیرم یا نه؟ سطل تی و شوینده 
را بیــاورم یک صفایی بدهم به پنجره ها یا نــه؟ زنگ بزنم به »بهاره« که با عرض 
پوزش »اتحادیه ابلهان« را زیر یک هفته خواندم، برو کیِک قول و قرار شــده ات را 
بپز رفیق یا نه؟ کارت دعوت عروسی را بردارم از روی میز و دوباره غرق چرایی سن 
و سال باالی عروس داماد بشوم یا نه؟ بروم بی خوابی ام را بسپرم دست عالیجناب 
گل گاوزبان یا نه؟ قالب تهی بکنم از دســت سوســک متجاوز گنده بکی که دارد 
جوالن می دهد توی خانه یا نه؟ قید قیل و قال رژیم را بزنم و بروم توی کار یک 
قابلمه ماکارونی فرد اعلی یا نه؟ می دانم همین طور اگر بخواهم دل به دِل سؤال ها 
بدهم تا ابدالدهر گیج و ویج باید بایستم وسط دوراهی. دوراهی های بی پایان. پس 
بیشتر از این وقت را هدر نمی دهم و می روم سراغ کسی که اگر من ندانم، او حتماً 
می داند. بی درنگ همه سؤال ها را می فرستم به شمای آقای همسر. زیر یک دقیقه 
جواب می آید. می خوانم و بی سؤال می شوم. درجا احساس نوزادی را پیدا می کنم 
که تازه از مادر متولد شده... سبکبال... بی چه کنم، چه نکنم... بی جوش و خروش. 
به خودم سلقمه می زنم که چرا خودت را از همفکری محروم می کنی جانم؟ ببین 

چطور دو اندیشه راهگشاتر است. جوابیه آقای همسر: ...نه.
یادآوری: حتماً معرف حضور هست که مسئولیت هر انتخابی با گیرنده تصمیم 

است نه مشاور.

»هوک« سنگ روی یخ شد
قدس زندگی: ماجرا از جایی آغاز شد که کاخ سفید از اغتشاشگران ایران حمایت 
کرد و حتی برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم  مدعی شد آمریکا 
قصد حمایــت از مردم ایران را دارد و ایرانی ها هــم از این موضوع رضایت دارند. 
رسانه روسی »راشاتودی« هم در پاسخ به این ادعا، یکی از خبرنگارانش را به ایران 
فرستاد تا از شهروندان ایرانی درباره  حمایت های ادعایی واشنگتن پرس و جو کند. 
حاال گزارشی که راشاتودی از پاسخ های شهروندان تهرانی منتشر کرده، حسابی 
در آمریکا حاشیه ساز شده است. بر اساس بخش هایی از این گزارش که در فضای 
مجازی به طور گسترده بازنشر شده، بیشتر شهروندان تهرانی به خبرنگار راشاتودی 
گفته اند  اعتقادی به کمک های آمریکا ندارند. در ادامه چند نمونه از پاسخ هایی که 

شهروندان ایرانی به خبرنگار راشاتودی داده اند را می خوانید:
پاســخ اول: »همه وعده های آمریکا دروغ است؛ آمریکا از هیچ کشوری حمایت 
نمی کند؛ تنها می خواهد کشور های ضعیف را زیر سیطره  خود قرار بدهد. مقام های 

ایرانی در اقدامی عاقالنه از دادن هرگونه امتیاز به آمریکا خودداری کردند«.
پاسخ دوم: »اگر آمریکا واقعاً می خواهد از ایران حمایت کند، ابتدا باید تحریم ها را 
بردارد و با کمک به مردم به بهبود وضع اقتصادی کمک کند. همه  خانواده ها بیمار 
در خانه دارند و نمی توانند از پس تأمین داروهایش بر آیند، به لطف ترامپ مشکالت 

ایرانی ها دوچندان شده است«.
پاسخ سوم: »آمریکا هیچ گاه خیرخواه دیگر ملت ها نبوده و اگر می گوید می خواهد 
از کشوری حمایت کند، فریبکاری است. کسانی که دارند به این شکل اعتراض و 
اموال عمومی را تخریب می کنند، آن ها واقعاً معترض نیستند، بلکه از جای دیگری 

دستور می گیرند«.
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ورزش
با وجود ناکامی استیلی و شاگردانش در بازی های تدارکاتی 

 تیم ملی امید 
در منگنه دستور وزیر

رئیس فدراسیون اعالم کرد

میزبانی ایران در جام جهانی 
شمشیربازی قطعی شد

 با کدام منطق اقتصادی سه فیلم کودک و نوجوان همزمان روی پرده رفته است؟!

فیلم سوزی در فصل خزان اکران

پروفسور فضل اهلل رضا از دنیا رفت
بنیان گذار نظریه اطالعات و مخابرات

قدس زندگی: افتخارات علمی و غیرعلمی 
که »فضل اهلل رضا« در کارنامه ۱۰5 ســاله 
زندگی اش دارد، تقریباً سر به فلک می کشد. 
آن هم افتخارات بزرگی که هر کدامشان به 
تنهایی برای ماندگار شدن نام یک نفر کافی 
است. پروفسور رضا را اما تا همین روز گذشته 
که خبر درگذشــتش در کانادا منتشر شد، 

خیلی ها نمی شناختند. مردی که بنیان گذار »تئوری اطالعات« است که اساس رشته 
پیچیده و دشوار مخابرات محسوب می شود.اصل و نسبش می رسد به »حاجی آقا 
رضا« که یکی از مجتهدان بزرگ گیالن بوده. نام خانوادگی اش را هم به همین خاطر 
»رضا« گذاشــته اند. پروفسور رضا دیپلمش را در تهران گرفت و چند سال بعد هم 
از رشته مهندسی برق دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. البته درحوالی سال های 
۱۳۱۷، شمار کســانی که در کشورمان لیسانس داشتند احتماالً به هزار نفر هم 
نمی رسید. به همین خاطر اولین گروه دانش آموختگان دانشکده فنی دانشگاه تهران 
در آن ســال، حسابی در تهران اسم در کردند و خیلی هایشان برای ادامه تحصیل 
به آمریکا رفتند. وی موفق شد مدرک فوق لیسانسش را از دانشگاه کلمبیا بگیرد و 
برای گذراندن دوره دکترا، به دانشگاه پلی تکنیک نیویورک برود. پروفسور رضا پس 
از دریافت دکترا به ایران برگشت تا پس از محمدعلی مجتهدی، به عنوان دومین 
رئیس دانشــگاه صنعتی شریف آغاز به کار کند.  فضل اهلل رضا بعدها یک بار دیگر 
کشور را ترک کرد تا برای همیشه در »اتاوا« کانادا ساکن شود. البته ناگفته نماند که 
این نخبه ایرانی در آبان ۹۲ به وطنش آمد تا در مراسم باشکوهی که دانشکده فنی 

به مناسبت تولد ۱۰۰ سالگی اش برگزار کرده بود، حضور پیدا کند.
پروفســور رضا، در ســال های ۱۳۲۹ تــا ۱۳۳۴ عضو گروه مهندســی برق 
دانشــکده مهندسی دانشــگاه کاتولیک آمریکا و پس از آن دانشگاه   ام آی تی 
در بوســتون آمریکا بود. رضا در سال ۱۹65 به دلیل مشارکت در نظریه شبکه 
و اطالعات، به عنوان عضو پیوسته مادام العمر سازمان فوق حرفه ای »مهندسان 
برق و الکترونیک« انتخاب شد. فضل اهلل رضا از سال ۱۳5۷ تا آخرین روزهای 
زندگی اش، استاد دانشگاه های کنکوردیا و مک گیل در مونترال کانادا بود. آقای 
پروفســور البته رئیس افتخاری کنفرانس مهندسی برق ایران، استاد افتخاری 
دانشگاه تربیت مدرس، رئیس انجمن علمی ایرانیان در آمریکای شمالی و رئیس 

گسترش زبان و ادب فارسی هم به حساب می آمد. 

روایت شهادت »مرتضی ابراهیمی« که  از سیل پلدختر تا آشوب مالرد مدافع  امنیت وطن بود

عابدان »کهنز« نمی میرند

رضاوند در گفت وگو با قدس:

 استراماچونی درباره دقایق 
بازی ام تصمیم  می گیرد

روایت مجازی

روزمره نگاری

باالتر از خبر
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رئال مادرید در آستانه توافق با مدافع اینتر
ورزش: مدیر برنامه های میالن اشکرینیار فاش کرد که باشگاه رئال مادرید شانس زیادی 
برای غلبه بر بارســلونا در کورس جذب این مدافع ملی پوش در پنجره نقل وانتقاالت ماه 
ژانویه دارد. اشکرینیار طی یکی دو سال گذشته یکی از بهترین مدافعان جوان فوتبال اروپا 
بوده و به اینتر کمک کرده است که به جمع مدعیان قهرمانی در سری A و تیم های حاضر 
در لیگ قهرمانان اروپا برگردد. این بازیکن 24 ساله در پایان فصل گذشته در آستانه خروج 
از سن سیرو قرار داشت، اما در نهایت با اینتر قراردادی جدید بست که او را تا سال 2023 به 

این تیم متعهد کرد. او در این فصل هم برای اینتر خوش درخشیده است.

مارتینز: بلژیک الیق قهرمانی در یورو ۲۰۲۰ است
ورزش: سرمربی تیم ملی بلژیک شاگردانش را شایسته قهرمانی در جام ملت  های اروپای سال 
آینده می داند. روبرتو مارتینز می گوید: »اینکه ما قهرمان یورو خواهیم شد یا نه را نمی دانم اما 
مطمئناً ما پتانسیل قهرمانی در این رقابت ها را داریم. ما باید از چیزی که االن هستیم هم بهتر 
باشیم تا ببینیم که آیا می توانیم یک تورنمنت فوق العاده دیگر را هم تجربه کنیم. در جام جهانی 
قبل، سطحی باال از توانایی های مان را به نمایش گذاشتیم و سال آینده هم می خواهیم به پروسه 
پیشرفت مان ادامه دهیم. از حاال 7 ماه فرصت داریم تا خودمان را تا سرحد ممکن تقویت کنیم. 

این تیم الیق قهرمانی در یورو است اما در فوتبال تحقق چنین هدفی آسان نیست.«

گیگز: یکی از بهترین روزهای عمرم را تجربه کردم
ورزش: تیم ملی ولز به لطف پیروزی خانگی 2 بر صفر مقابل مجارســتان به عنوان 
دومین تیم از گروه E به مرحله نهایی یورو 2020 صعود کرد. این نخستین دستاورد 
مهم رایان گیگز سرمربی تیم ملی ولز بود.  او در این باره گفت: »بهتر از این نمی شد. 
حیرت آور است. از وضعیت بدی که به خاطر دو باختمان مقابل کرواسی و مجارستان 
در تابستان داشــتیم، حاال به لطف عملکرد خوب بازیکنان، توانستیم صعود کنیم. 
بازیکنانمان عطش، انگیزه و کیفیت بازی شان را نشان دادند. امروز یکی از بهترین 

روزهای زندگی من بود.«

جدایی مارادونا از خیمناسیا
ورزش: با تصمیم سران تیم خمیناسیای آرژانتین، دیه گو مارادونای اسطوره ای دیگر هدایت 
این تیم را عهده دار نخواهد بود. در ماه سپتامبر، اسطوره فوتبال آرژانتین هدایت باشگاه 
قعرجدولی خیمناسیا الپالتا در سوپرلیگ آرژانتین را برعهده گرفت، اما پس از هشت بازی 
نتوانست تحول خاصی در این تیم ایجاد کند و حاصل کار او سه پیروزی، پنج شکست و قرار 
گرفتن در رده بیست ویکم جدول 24  تیمی لیگ آرژانتین بود. هفته آینده تحوالتی در کادر 
مدیریتی باشگاه خیمناسیا ایجاد خواهد شد و گابریل پلگرینو، رئیس خیمناسیا که طرفدار 

پروپا قرص مارادوناست، ریاست این باشگاه را به فردی دیگر می سپارد.

ورزش: برگزاری جام جهانی کالس A شمشیربازی در 
ایران به قوت خود باقی اســت. فدراسیون شمشیربازی 
ایران همه ســاله میزبان رقابت های جام جهانی کالس 
A است که در اسلحه سابر و در رده سنی جوانان برگزار 

می شود.
شــنبه و یکشــنبه هفته آینده )2 و 3 آذرمــاه( زمان 
پیش بینی شــده برای برگزاری این رقابت ها در ســال 
جاری میالدی است. بر اســاس دعوتنامه ارسالی برای 
کشورهای عضو فدراسیون جهانی، ۱2 کشور آسیایی، 
اروپایی و آفریقایی برای ســفر به ایران و شرکت در این 

رقابت ها اعالم آمادگی کردند.
اســپانیا، رومانی، اوکراین، ازبکســتان، بلژیک، اردن، 
قزاقســتان، ایتالیــا، کویــت، ترکیه، تونــس و عراق 
کشورهایی هســتند که  شمشــیرباز اعزامی به ایران 

خواهند داشت.
طبق برنامه سفر تیم های متقاضی حضور در جام جهانی 
شمشیربازی کالس A جوانان به ایران آغاز شده واین در 
حالی است که فضل اهلل باقرزاده به خبرگزاری مهر گفت: 
هیچ مشــکلی برای میزبانی ایران و برگزاری مسابقات 
وجود ندارد. تمام تدابیر الزم اندیشــیده شــده تا این 
رقابت ها بدون مشکل و در سالمت و آرامش همیشگی 

برگزار شود.
وی تأکید کرد: در مکاتبه اخیری که با کشورهای شرکت 
کننده داشتیم بر برگزاری مســابقات در موعد از پیش 

تعیین شده تأکید کردیم و بر همین اساس برنامه سفر 
آن ها به ایران را دریافت کردیم. 

رئیس فدراسیون شمشــیربازی همچنین تصریح کرد: 
ایران به عنوان میزبان با 20 شمشــیرباز در مســابقات 
شرکت می کند. ۱2 کشــور خارجی هم در مجموع ۶۱ 
شمشیرباز در رقابت ها خواهند داشت. البته هنوز عراق 

تعداد نفرات اعزامی خود را مشخص نکرده است.
باقرزاده ابراز امیدواری کرد که جام جهانی شمشیربازی 
کالس A جوانان مانند ادوار گذشته در سطح کیفی باال 

برگزار شود.

سفر نایب رئیس فدراسیون جهانی به ایران 
میهمان ویژه فدراسیون شمشــیربازی ایران برای این 
میزبانی »جیورجیو اسکارســا« نایب رئیس فدراسیون 
جهانی شمشیربازی اســت. وی که ریاست فدراسیون 
شمشــیربازی ایتالیا را هم بــر عهــده دارد جمعه به 
کشــورمان ســفر می کند تا جام جهانی کالس A را از 

نزدیک ببیند.
نایب رئیس فدراسیون جهانی شمشیربازی در مدت زمان 
حضور در تهران دیدارهایی هم با سیدرضا صالحی امیری 
رئیس کمیته ملی المپیک خواهد داشت. این دیدار شنبه 

آینده برگزار می شود.
»ریگوبرتو مورخونالنس« ناظر کوبایی این رقابت هاست 

که امشب به ایران سفر می کند.

رضاوند در گفت وگو با قدس:

 استراماچونی درباره دقایق بازی ام تصمیم  می گیرد
رئیس فدراسیون اعالم کرد

میزبانی ایران در جام جهانی شمشیربازی قطعی شد

مصاحبه ویژه

رضایی: نمی خواهم درباره فصل بدم 
در بروژ فکر کنم

ورزش: مهاجــم تیم ملی کشــورمان و عضو باشــگاه 
شارلروای بلژیک گفت: با خودم تصمیم گرفتم تا درباره 

اتفاقات فصل گذشته فکر نکنم.
کاوه رضایی، مهاجم ملی پوش کشورمان و عضو باشگاه 
 »Sport-Foot« شارلروا بلژیک مصاحبه ای را با نشریه
بلژیک انجــام داد. در ابتدا رضایی دربــاره بازی مقابل 
اوســتنده که پس از 424 روز گل نزدن موفق به گلزنی 
شد، اظهارکرد: ما همیشــه در مسیر قرار داریم و سختی 
نیز همیشه در این مســیر وجود دارد. ما در آن زمان در 
رده دهم بودیم و نیاز به سه امتیاز کامل داشتیم. آن ها به 
ما فشار می آوردند تا گل بزنند اما ما فشار آن ها را خنثی 
کردیم و در نهایت من موفق به گلزنی شدم. در این بازی 
اصاًل به وضعیت خودم فکر نمی کردم و فقط می خواستم 

تیم موفق شود.
وی درباره ناکامی اش به همراه بروژ در فصل گذشــته 
عنوان کرد: با خودم تصمیم گرفتم تــا درباره اتفاقات 
فصل گذشــته فکر نکنم و تمرکز من به بازی های این 
فصل اســت. تمام چیزی که االن فکر می کنم درباره 
شارلرواست که چطور بتوانم به تیمم کمک کنم. وظیفه 
من گلزنی است و لحظات ســخت زیادی را گذراندم، 
همیشه به دنبال راه های حرفه ای برای موفقیت بودم. 
هر روز تمرین و تالش مــی کنم و از توانایی های خودم 
آگاهم و هیچ شکی به آن ها ندارم. اگر در شرایط خوب 

باشم می توانم هر کاری انجام دهم.
مهاجم ایرانی درباره کریم بلحســین، سرمربی شارلروا 
تصریح کرد: او مربی جوان و هوشمندی است. او با تمام 
توان کار می کند و به مــا در بازی ها کمک می کند. او در 
شارلروا به دنبال پیشرفت روز افزون است. این هدف تمام 

باشگاه است تا پیشرفت گام به گام داشته باشیم.
مهاجم تیم ملی ایران افزود: همیشــه شــما تحت فشار 
هستید و من نیز همیشه آماده مواجه شدن با این فشارها 
هســتم. در واقع من این فشارها را دوســت دارم. شما 
نمی توانید این فشارها را کنار بگذارید و امری بد بدانید، 

بلکه باید آن ها را به کار بگیرید تا بهتر شوید.

پیتر اســمیت/مترجم: امیرمحمد ســلطان پور: 
دوازده ساعت نشد که تاتنهام مائوریســیو پوچتینو که 
هیچ جامی را برای این تیم نبرده بــود را با ژوزه مورینیو 
یکــی از موفق ترین ســرمربیان تاریخ عــوض کرد. این 
تصمیمی قاطعانــه از طرف دنیل لــوی مدیرعامل این 

باشگاه بود که شاید به ظاهر بسیاری را 
غافلگیر کرد اما از دید او با توجه 

به عملکرد بسیار ضعیف در 
لیگ برتر که سبب شده به 
جایگاه چهاردهم جدول 
ســقوط کنند، حذف از 
جام اتحادیه با شکست 
از کولچســتر و باخــت 

خانگی 7 بر یــک مقابل 
بایرن در لیــگ قهرمانان، 

الزام آور به نظر می رسید.

اتوبوس وارد می شود
اما هر چه که باشد این یک قمار است و دنیل لِوی اعتبار 
خود را گرو گذاشــته اســت. مورینیو بر خالف ســنت 
همیشگی مربیان اسپرز، به سراغ مورینیو رفته که به هر 
کاری برای کسب پیروزی دســت می زند. فلسفه فوتبال 
پوچتینو که پنج سال گذشته تاتنهام را شکل داده بود و بر 
پایه تاریخ فوتبال هجومی و جذاب این تیم شکل گرفته 
بود حاال به مربی واگذار شده که اتوبوس پارک می کند و 
هر سیاستی را در پیش می گیرد تا بتواند تیمش را از خط 
پایان به ســالمت عبور دهد. این تحول کــه از روز اول 
تمرینات تاتنهام توسط مورینیو اعمال خواهد شد تغییر 
بزرگی برای بازیکنان سفیدپوش خواهد بود. همچنین 
لوی اسپرز را به ریسک اتفاقات حاشیه ای کشیده که 
آخرین ماه های حضور مورینیو را در منچســتریونایتد 
تحت تأثیر قرار داد. درگیری در کنفرانس خبری، درگیری 
با بازیکنان و ایجاد یک جو سمی که هواداران را به دو 
دسته موافق و مخالف او تبدیل و در نهایت موجب 

اخراج او از شغل رؤیایی اش شد.

اگر اوضاع در تاتنهام خوب شروع نشود و لوی و مورینیو با هم 
درگیر شوند از همین حاال مشخص است که چه پیامدهایی 
خواهد داشت. اما مسلماً لوی همه این ها را سبک و سنگین کرده 
و در نهایت به این نتیجه رسیده که امید به چیزی که می تواند 
با مورینیو با آن دست یابد به همه این احتماالت می چربد؛ این 
امید که مورینیو بتواند در کوتاه مدت تأثیر مثبت خود را بگذارد 
و تاتنهام را به رده های باالی جدول لیگ برتر برساند، در جام 
حذفی نیز پیشروی کنند و البته چند شب خاطره انگیز نیز در 
دور حذفی لیگ قهرمانان رقم بزنند. کارنامه مورینیو نشان 

می دهد که توانایی انجام این کارها را دارد.

دیگر از پول خبری نیست
اما از دید مورینیو هم این یک قمار است. او با وجود خروج بد 
از یونایتد اما موفق شد هدایت یک باشگاه لیگ برتری حاضر 
در لیگ قهرمانان اروپا را بدست بیاورد که شاید فکر نمی کرد 
به این راحتی به دست بیاید. و وقتی قدم به استادیوم تازه ساز 
آن  ها بگذارد ظرفیت های زیادی را خواهــد دید. اما در کنار 
این نباید فراموش کند که اوضاع چندین بازیکنی که تحویل 
می گیرد در پایان یک چرخه قــراردارد. برخی از بازیکنان به 
دنبال به اتمام رساندن قرارداد خود و رفتن از این باشگاه 
هستند، برخی دیگر باید انگیزه ای دوباره پیدا کنند 
و البته یکی دو خرید به خصوص در پست دفاع 
راست و هافبک وســط الزم به نظر می رسد. 
مورینیو باید ترمیم تیم خود را با حمایت مالی 
بسیار کمتری که از طرف مدیران باشگاه های 
قبلی خود می دید انجام دهد.  انتصاب مورینیو 
به عنوان سرمربی تاتنهام برای لوی و آقای 
خاص ترکیبی از موقعیت و تهدید است. هر 
دو برای موفقیت باید برخی از اخالقیات 
و رویکردهای خــود را قربانی کنند و 
البته با شناختی که از هر دو داریم در 
صورت بروز مشــکل، اهل مماشات و 

عقب نشینی نیز نیستند.

پوچتینو اخراج و مورینیو سرمربی تاتنهام شد 

چالش بازگشت آقای خاص به لندن

ضد  حمله

 برنامه دیدارهای تیم ملی فوتسال 
در تورنمنت مشهد

ورزش: با توجه به برگزاری مسابقات مرحله نهایی قهرمانی فوتسال آسیا 
در اسفند سال جاری، کمیته فوتسال تورنمنت چهار جانبه را از ۱0  تا ۱3 
آذرماه  برای آماده سازی مناسب تیم ملی فوتسال در سالن شهید بهشتی 

مشهد مقدس برگزار می کند.
برنامه مسابقات این تورنمنت با حضور تیم های ایران، اسلواکی، بالروس 

و کویت به شرح زیر است:
یکشنبه ۱0 آذر؛  اسلواکی – کویت، ایران – بالروس
دوشنبه ۱۱ آذر؛  اسلواکی – بالروس، ایران – کویت

چهارشنبه ۱3 آذر؛ بالروس – کویت، ایران – اسواکی

عصبانیت استراماچونی از تدارکات استقالل
 سرمربی ایتالیایی قهر کرد

ورزش: تمرین دیروز استقالل در شرایطی برگزار شد که یک اتفاق باعث 
عصبانیت شدید سرمربی ایتالیایی آبی پوشان شد.

در شرایطی که استراماچونی مثل روزهای گذشته منتظر دریافت لباس 
از مسئوالن تیم بود اما اعضای تدارکات تیم استقالل لباس سرمربی آبی 
پوشان را که در زمین نفت تهرانسر باقیمانده بود را به ورزشگاه انقالب 
نیاوردند و همین موضوع باعث عصبانیت مرد اول نیمکت اســتقالل 
شد. بعد از این اتفاق اســتراماچونی با ناراحتی زمین مجموعه ورزشی 
انقالب را ترک کرد و تمرین تاکتیکی آبی پوشان زیر نظر دستیاران وی 

برگزار می شود.
این در شــرایطی اســت که آبی پوشــان روز 4 آذر به مصاف نساجی 

خواهند رفت.

پرسپولیس - نفت مسجدسلیمان
جمعه برگزار می شود

ورزش: با تصمیم سازمان لیگ فوتبال ایران، دیدار پرسپولیس و نفت 
مسجدســلیمان از هفته یازدهم لیگ برتر، روز جمعه برگزار می شود. 
سازمان لیگ فوتبال ایران اعالم کرد، مشکالت فروش بلیت مسابقه دو 
تیم پرسپولیس تهران و نفت مسجدسلیمان از هفته یازدهم لیگ برتر 
فصل ۹۹-۹۸ برطرف شد و این مسابقه طبق اعالم برنامه قبلی برگزار 
خواهد شد. این مسابقه روز جمعه اول آذر ۹۸ ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه 

آزادی تهران برگزار می شود.

آذری: ادامه دهید، صحبت های جالبی 
برای گفتن دارم

ورزش: مدیرعامل تیم فوالد خوزســتان در واکنش به اتهامات مطرح 
شده علیه او گفت: اگر این صحبت ها ادامه پیدا کند برای رفع ابهامات 

صحبت های جالبی به زبان خواهم آورد.
 سعید آذری مدیرعامل باشگاه فوالد در پاسخ به انتقادات مطرح شده 
علیه او در برنامه تلویزیونی گفت: ذوب آهن باشگاه همیشگی من است و 
مدیون آن ها هستم و موفقیت خیلی بزرگی را با این باشگاه بدست آوردم 
و خاطرات خوبی در ذهن من باقی مانده اســت. طرفداران فوتبال در 
فضای مجازی و همچنین جامعه در خصوص اتهاماتی که علیه بنده در 
خصوص بدهی باشگاه و همچنین نحوه جذب بازیکنان خارجی مطرح 
شده، سؤاالتی دارند و می خواهند پاسخ دهم. اما با توجه به اینکه هفته 
آینده بازی مهمی با ذوب آهن داریم دوســت ندارم با صحبت کردن به 

حواشی دامن بزنم.
وی در ادامه گفت: ولــی اگر این صحبت ها ادامه پیــدا کند برای رفع 

ابهامات صحبت های جالبی به زبان خواهم آورد.

کالدرون: بازیکنانم شایسته بهترین ها هستند 
ورزش: ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس می گوید: بازیکنانش با 
وجود مشکالت فراوان بدون منت به کارشان ادامه می دهند.  گابریل 
کالدرون ضمن تشــکر از تالش های انصاریفرد گفــت: بازیکنان من 
امســال بدون هیچ گونه منتی تالش کرده اند و شایســته بهترین ها 
هســتند. فشــار تمرینات ما خیلی باال بوده اما بازیکنــان با وجود 
مشکالت مالی به بهترین نحو کارشان را انجام داده اند و من از آن ها 

تشکر می کنم.

شیری: جدایی از پرسپولیس را تکذیب می کنم
ورزش: مهدی شــیری در خصوص شــایعاتی که در خصوص فسخ 
قراردادش با پرسپولیس مطرح شــده گفت: من قویاً این شایعات را 
تکذیب می کنم و هیچ بحثی در این خصوص نداشته ام. به هر حال در 
تیم های بزرگ بازی کردن این سختی ها را هم دارد و شایعات زیادی 
درباره بازیکنان به راه می افتد. هر چند که نمی توان همه شــایعات 
را هر روز تکذیب کرد. من هیچ مشــکلی با پرسپولیس ندارم و مثل 
همیشــه با تمام توان در خدمت این تیم و هواداران خوبش خواهم 
بود. متأســفانه برخی ها با به راه انداختن این شایعات اهداف خاصی 

را دنبال می کنند.

۶ میلیون یورو، قیمت بیرانوند برای ویتوریا
ورزش: باشگاه پرتغالی عالوه بر پرداخت بند آزادسازی قرارداد بیرانوند 

باید مبلغی در حدود ۶ میلیون یورو به این دروازه بان پرداخت کند.
آبوالی پرتغال نوشــت: این روزها بحث حضور علیرضا بیرانوند در 
تیم ویتوریا گیمارش پرتغال مطرح شــده اســت. برای این منظور 
ابتدا تیم پرتغالــی باید بند آزادســازی این دروازه بــان را به تیم 
پرســپولیس پرداخت کند و در ادامه با رقــم ۶ میلیون یورو که جا 
برای مذاکره دارد به ســراغ این دروازه بان خواهد رفت که بهترین 

دروازه بان کشورش است.

 پورعلی گنجی: با باشگاه های ایرانی 
مذاکره نکرده ام

ورزش: در روزهای اخیر رسانه های قطری در اخباری متفاوت از عدم 
رضایت العربی از عملکرد پورعلی گنجی نوشته اند. اخباری که به نظر 
درست نیست و سبب شده تا شــایعه بازگشت این مدافع ملی پوش به 
لیگ ایران شنیده شود. مرتضی پورعلی گنجی اما در گفت وگویی کوتاه با 
»ایران ورزشی« می گوید: »با العربی نزدیک به دو سال و نیم دیگر قرارداد 
دارم و هدفم هم ادامه حضور در لیگ ســتارگان قطر است. مذاکره ای 
با هیچ باشگاه ایرانی نداشــته ام و می خواهم همین جا بمانم و با قدرت 
برای موفقیت العربی تالش کنم. نمی دانم این شایعه ها از کجا می آید 
اما به العربی تعهد دارم و دوست دارم با این تیم به عنوانی خوب در لیگ 
ستارگان قطر دست پیدا کنم. پس از مصدومیتی که داشتم، خدا را شکر 

وضعیت بهتری دارم و به روزهای خوبم برمی گردم«.

منهای فوتبال

داورزنی رسماً به فدراسیون والیبال برگشت
ورزش: مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال به ریاست عبدالحمید 
احمدی، معــاون فرهنگی و همگانی وزارت ورزش برگزار شــد در 
نهایت داورزنی برای چهار ســال آینده سکاندار والیبال ایران شود. 
پس از انجام رأی گیری و شــمارش آرا، محمدرضا داورزنی با 2۶ ، 

بهنام محمودی ۱۵ رأی و رشیدی هیچ رأیی کسب نکردند. 

پایان کار سنگنوردان ایران در آسیا 
با یک مدال

ورزش: تیم ملی سنگنوردی نوجوانان و جوانان  ایران در ماده کامباین 
با یک مدال برنز به کار خود در مسابقات سنگنوردی قهرمانی آسیا که 
در کشور چین برگزار شد پایان دادند.  تنها مدال ایران را محیا دارابیان 

کسب کرد. 

لرستان قهرمان بوکس کشور شد
ورزش: رقابت های بوکس قهرمانی بزرگســاالن کشور که از روز 
جمعه با حضور ۱73 بوکسور از 30 استان به میزبانی آذربایجان غربی 
آغاز شده بود، با شناخت نفرات و تیم های برتر به اتمام رسید. تیم 
لرستان با 24 امتیاز به عنوان قهرمانی دســت یافت. تهران با 2۱ 
امتیاز )دو طال( نایب قهرمانی شد و خوزســتان با 2۱ امتیاز )یک 

طال( به عنوان سومی رسید.

اگر اترک نیاید
مرحله ضربدری لیگ برتر کشتی آزاد 

دوره ای می شود
ورزش: درصورتی که تیم اترک بر تصمیم خود مبنی بر انصراف پافشاری 
کند، به نظر می رسد به جای مرحله ضربدری، مسابقات پایانی لیگ برتر 

کشتی آزاد به صورت دوره ای برگزار خواهد شد.
هرچند همچنان تالش برای حل این مشــکالت وجود دارد، اما امکان 
عدم حضور اترک در مرحله ضربدی، برگزاری مســابقات روز جمعه را 

تحت الشعاع قرار داده است.

هفته نوزدهم لیگ برتر والیبال
شکست پیام در خانه

ورزش: در ادامه رقابت های لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور، هفته هفتم 
این مسابقات با پیروزی پیکان  و شکست پیام ادامه یافت.

در نخستین بازی تیم پیکان سه بر یک  شهرداری گنبد را شکست داد. پیام 
هم در مشهد مقابل سایپا در حضور تماشاگرانش سه بر یک شکست خورد.
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حمیدرضاعرب: آرش رضاوند سیاســت خوبی در پیش 
گرفته تا آرام، آرام در اســتقالل به مهره ای کلیدی و همواره 
ثابت بدل شود. رضاوند اعتقاد دارد باید تحت هر شرایطی به 
تصمیم استراماچونی احترام بگذارد تا پروسه اعتمادسازی 
برای سرمربی را سپری کند. رضاوند در آستانه بازی استقالل با 
نساجی مازندران از امیدواری هایش برای پیروزی دراین بازی 

رونمایی می کند.

   لیگ برای برگزاری بازی های ملی تعطیل شد. آیا این 
تعطیلی در روند حرکتی شما تأثیر نمی گذارد؟

این موضوع سبب می شود تا کمی از شرایط ایده آل مان دور 
شویم اما ما خیلی سخت در تمرینات تالش کردیم و با انجام 
بازی های دوستانه مقابل سرخپوشان پاکدشت سعی کردیم 
شرایط مان را به بهترین شکل ممکن حفظ کنیم، برای ما مهم 

کسب امتیاز است.

   چرا استقالل شــروع خوبی در لیگ 
نوزدهم نداشت؟

 به دلیل تغییرات زیادی که داشــتیم خیلی 
هماهنگ نبودیم به همین دلیل ناکامی هایی 
داشتیم و در نتیجه گیری چندان موفق نبودیم اما 

هر چه گذشت شرایطمان بهتر شد و موجب 
شــد تا در بازی های اخیرمان 

خیلی خــوب کار کنیم و 
نتایج عالی کسب کنیم. 
خدا را شــکر از خجالت 
هواداران درآمدیم. با این 
برد ها شرایط روحی مان 
خیلی خوب شده و همه 
امیدواریم که بازی به بازی 

بهتر کار کنیم.

   بازی حساسی با 
نساجی دارید. برای 
این تقابل چه تفکری 

دارید؟
ما برای برد به قائمشهر 

می رویــم امــا بــازی در 

ورزشگاه شهید وطنی با نساجی که در شهر خودش هواداران 
زیادی دارد چندان راحت نیست. من دوستان خیلی خوبی در 
نساجی نظیر علی شجاعی، حامد شیری، رضا علیاری و حتی 
کفشگری دارم اما به رقابت جدی با این تیم اعتقاد دارم و باید 
با امتیاز کامل به تهران برگردیم. با هیچ کدام از آن ها هم کاری 
ندارم اما بازی های نساجی را نگاه کردم و آن ها را زیر نظر داشتم.

   درباره بازی های پلی آف اســتقالل در آسیا هم 
صحبت کن. شما دو بازی سخت درپیش دارید تا تازه 
به مرحله گروهی برسید. برای آن روزها چه برنامه ای 

دارید؟
بازی در لیگ قهرمانان آسیا همیشه سخت است چون تیم ها 
با انگیزه وارد این رقابت می شوند. تأکید می کنم که ما دو 
بازی ســخت داریم اما ما تمام تالشمان را انجام می دهیم 
چون برای موفقیت در همــه جام ها برنامه ریزی 
کرده ایم و برای تحقق اهدافمان و خوشحال 
کردن هوادارانمان با تمام وجود می جنگیم 

تا به خواسته هایمان برسیم.

    واینکه چه زمــان فکر می کنی به 
بازیکنی همواره ثابت درترکیب استقالل 

تبدیل می شوی؟
من بــه جز دو ســه بــازی در دیگر 
بازی های تیمم حضور داشتم 
و بازی کردم و در هر بازی هم 
که به میدان رفتم نهایت 
تالشم را انجام دادم و به 
عنوان بازیکنی حرفه ای 
اعتراضی بــه تعداد 
دقایق بازی ام ندارم. با 
این حال باید بگویم 
که مــن بازیکن 
تیم هســتم و 
نمی توانم در مورد 
تعداد دقایق بازی ام 
نظر بدهم چون ســرانجام بازی هر 
بازیکنی به نظر سرمربی تیم و سایر 
اعضای کادر فنی تیمش بستگی دارد.

سینا حســینی: وزیر ورزش ایران پس از سکوتی 
طوالنی ســرانجام به ناکامی های اخیر فوتبال ایران 
واکنش نشــان داد و مدعی شد شکســت تیم ملی به 
بحرین و عراق سبب شــد غرور ملی ایران خدشه دار 
شود، از این رو باید در حوزه فوتبال ملی این ناکامی ها 

جبران شود.
نارضایتی ســلطانی فر نشــان می دهد وزیر ورزش و 
جوانان به هیچ وجه از شرایط موجود رضایت ندارد به 
همین دلیل مستقیم و بدون واسطه این نارضایتی را 
علنی کرده چون به خوبی مــی داند در صورت تداوم 
شــرایط موجود و ناکامی تیم ملی در دور برگشــت 
مســابقات دور اول مقدماتی جام جهانی می تواند چه 
تبعات ناخوشــایندی برای وی رقم بخورد به همین 
دلیل بــا تأکید به مهــدی تاج از وی خواســته به هر 
قیمتی شده فضای کنونی را به گونه ای مدیریت کند 

که اتفاق غیر منتظره ای رخ ندهد.

دستور وزیر
اما عجیب ترین بخش اظهارات وزیر ورزش و جوانان 
به جایی برمی گردد،که ســلطانی فــر خطاب به تاج 
گفته تیم امید ایران باید به مســابقات المپیک توکیو 
راه پیدا کند تا طلسم 44 ســال ناکامی شکسته شود. 
در این که تمام اهالی فوتبال و ورزش کشور انتظار و 
توقع خلق چنین موفقیتی را دارند تردیدی نیست اما 
باید از وزیر ورزش پرســید بر اساس کدام سخت افزار 
و نرم افزاری و پیــش زمینه ای چنیــن مطلبی را به 

مهدی تاج یادآور شده است؟
اگر کســب موفقیت آن هم در این سطح با یک دستور 
عملیاتی می شــد مطمئناً پیش از ســلطانی فر افراد 
زیادی اقدام به صدور چنین دستوری می کردند، همین 
مسئله نشــان می دهد ورزش کشــور نه تنها گرفتار 
مشکالت سخت افرازی، بلکه دچار سوء مدیریت و عدم 
وجود مدیران متخصص در سطوح باالی مدیریتی نیز 

هست و گرنه وزیر ورزش کشور در این مقطع حساس 
با چنین اظهارنظری فشــار مضاعفی را به تیم المپیک 

ایران و کادر فنی این تیم وارد نمی کرد. 

باال بردن توقعات
از طرفی بیان چنین مطلبی توقعات افکارعمومی را نیز به 
شکل گسترده ای باال می برد تا جایی که در صورت ناکامی 
تیم المپیک یک هجمه سنگین به کادر فنی این تیم وارد 

می شود که نتوانسته است موفقیت الزم را بدست آورد! 
مسعود سلطانی فر در برهه کنونی خود بهتر از هر کسی 
شرایط حاکم بر اردوی تیم المپیک را می داند و مطمئناً 
خبردار شده این تیم از ســال گذشته تا کنون تنها سه 
بار سرمربی اش تغییر کرده و این نشانه خوبی برای یک 
تیم حرفه ای که قصد کسب سهمیه ورودی المپیک را 
دارد نیست! از طرفی این تیم با وجود انجام بازی های 

تدارکاتی گسترده تا کنون نه تنها امیدوار کننده ظاهر 
نشده بلکه با شکست های متعدد و پرشمار انتظار کسب 

موفقیت را به پایین ترین سطح ممکن رسانده است.

رنگ رخساره امید 
ناکامی تیم تحت هدایــت حمید اســتیلی در دو بازی 
تدارکاتی اخیر در اندونزی با حضــور تمام بازیکنان تیم 
نشــان داد تیم المپیک ایران با تیمی که توقع کســب 
ســهمیه از آن می رود فاصله های بسیار زیادی دارد. ابراز 
نگرانی منتقدان و اهالی فوتبال نســبت به سرنوشت این 
تیم کاماًل با دیدگاه وزیر ورزش در تضاد اســت از این رو 
می توان به این باور رسید یا وزیر ورزش برای اقناع افکار 
عمومی و کاهش بار مسئولیت ناکامی احتمالی این تیم 
چنین مطلبی را عنوان کرده است یا اینکه مشاوران وی 

حقیقت ماجرا را به وی اعالم نکرده اند.

با وجود ناکامی استیلی و شاگردانش در بازی های تدارکاتی 

تیم ملی امید در منگنه دستور وزیر

ورزش: تنها 4 تیم از میان ۸ تیمی که در پایان مرحله دوم 
مقدماتی جام جهانی 2022 در رتبه دوم جدول رده بندی 
گروه ها قــرار می گیرند می توانند بــه مرحله بعدی صعود 
کنند.با توجه بــه بازی های باقیمانده و شــرایط تیم ها در 
گروه های هشــت گانه به نظر می رسد که رسیدن به امتیاز 
۱۵-۱۶ می توانــد یک تیــم را به مرحله ســوم مقدماتی 

جام جهانی برساند. 
با توجه به نحوه امتیازگیری و بازی های باقیمانده تیم های 
حاضر در گروه های A،D،C و E شانس بیشتری برای حضور 
در میان چهار تیم برتر دوم مرحله گروهی رقابت ها خواهند 

داشت. 
گــروه C مســابقات با تســاوی بحریــن و عــراق یکی از 

پیچیده ترین گروه های حال حاضــر رقابت های مقدماتی 
جام جهانی 2022 در قاره آسیا است. از نکات عجیب اینکه  
ایران مدعی اول صعود از این گروه در حال حاضر با ۶ امتیاز 
در رده سوم قرار گرفته است اما شــرایط این گروه به گونه 
ای است که تیم های اول تا سوم هم شانس صعود مستقیم 

دارند و هم می توانند از صعود باز بمانند. 
در حال حاضر و بــا توجه به میانگیــن امتیازات عراق ۱۱ 
امتیازی شانس اول صعود مســتقیم به عنوان صدرنشین 
اســت و بحرین و ایران باید برای مقام دومی رقابت کنند. 
اما ماجرا این است که تیم ملی ایران یک بازی کمتر نسبت 
به دو مدعی دیگر دارد و در صورت پیروزی در 4 مســابقه 
آینده به عنوان صدرنشــین مســتقیم صعود خواهد کرد. 

جالب تــر اینکه عراق هم بــرای اینکــه روی کاغذ بتواند 
قطعا به عنــوان صدرنشــین صعود کند بایــد هر 3 بازی 
باقیمانده اش را ببرد. بحرین هم همین شرایط را دارد و از 
آنجایی که هر دوتیم باید در تهــران به مصاف ایران بروند 
شرایط صعود به عنوان تیم اول و همچنین رسیدن به رتبه 

دوم دشوار خواهد شد. 
با این حال ایران اگر از چهار بازی باقیمانــده اش ۱0 امتیاز 
هم بگیرد می تواند با رسیدن به امتیاز شانزده شانس زیادی 
برای صعود به عنوان یکی از تیم های دوم داشــته باشد. اما 
اگر ایران ۱2 امتیاز از 4 بازی اش بگیرد با توجه به بازی های 
باقیمانده، عراق می تواند با رسیدن به امتیاز ۱7 به عنوان تیم 

دوم صعود کند.

بررسی صعود به جام جهانی 
به عنوان تیم دوم

همه چیز 
در چنگ 
یوزهاست

سلطانی فر: دستمزد سه ماه آینده 
ویلموتس را دادیم

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه شکست های اخیر تیم 
ملی فوتبال غرور ملی ما را خدشه دار کرد، گفت که حقوق 

ماه های اخیر ویلموتس پرداخت شده است.
مسعود سلطانی فر در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت در 
پاسخ به پرسشی درباره علت لغو برخی مسابقات فوتبال 
داخلی بیان کرد: ما براساس نظر شورای تأمین استان ها 
عمل کردیم. آن ها نظراتی درباره وضعیت امنیت کشور 

داشتند و صالح دیدند برخی دیدارها به تأخیر بیفتد.
وی در مورد صعود به جام جهانــی گفت:   البته با نتیجه 
اخیر دیدار عراق و بحرین ما هنوز فرصت اول شدن را در 
گروهمان داریم. با عزم و اراده وزارت ورزش و فدراسیون 
فوتبال برنامه ریزی می کنیم تا بهترین نتایج را بدست آوریم.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا فرصت های 
فیفادی را از دست می دهیم، خاطر نشان کرد: با هفت یا 
هشت کشور برای برگزاری مسابقه دوستانه صحبت شده 
بود. حتی با لیبریا هم تفاهم به دست آمده بود اما به خاطر 
مشکالت آن ها امکان برگزاری مسابقه فراهم نشد. ما حتما 

از فیفادی های بعدی استفاده خواهیم کرد.
وزیر ورزش درباره پرداخت حقوق ســرمربی تیم ملی 
فوتبالمان نیز بیان کرد: پول وی پرداخت شده و ما حتی 

دستمزد سه ماه آینده وی را نیز پرداخت کردیم.
سلطانی فر درباره آخرین وضعیت پرداخت حق پخش از 
سوی صداوسیما گفت: صداوسیما با توجه به الزام قانون 
برنامه ششم باید جدی وسط بیاید و قانون را اجرا کند. ما دو 
سال و نیم است که با صداوسیما مذاکره می کنیم ولی اراده 
جدی در صداوسیما برای پرداخت حق پخش وجود ندارد. 
اما ما مکاتباتی با معاون اول رئیس جمهور و رئیس مجلس 
داشته ایم و دو کمیسیون برای بررسی موضوع انتخاب 

شده اند که نظر صداوسیما را هم بگیرند. 



12
پنجشنبه 30 آبان  1398

23 ربیع االول 1441 21 نوامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9114 

فرهنگ و هنر

خبر

همزمانباهفتهکتابوکتابخوانی
 »هم قسم« کتاب برگزیده سال خراسان 

رونمایی و خوانش می شود
با  همزمان  فرهنگ و هنــر: 
هفته کتاب و کتاب خوانی مراسم 
رونمایــی و خوانش کتاب »هم 
برگزیده شانزدهمین  اثر  قسم« 
دوره کتاب سال خراسان رضوی 

در مشهد برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی به نشر، »هم قسم« شرح زندگی و خاطرات ام 
یاسر؛ همسر شهید سیدعباس موسوی، دبیرکل پیشین حزب اهلل لبنان 
است که با ترجمه »احمد نطنزی« توسط انتشــارات به نشر روانه بازار 

کتاب شده است.
مراسم رونمایی و خوانش »هم قسم« با همکاری اداره کل کتابخانه های 
عمومی خراسان رضوی، کتابخانه قلم، مرجع بهبود نگرش انسان، اداره 
کتابخانه های عمومی مشــهد و انتشارات به نشــر روز شنبه دوم آذرماه 
98 ســاعت 12 در کتابخانه قلم واقع در خیابان آخوندخراســانی، بین 

آخوندخراسانی 22 و 24 برگزار می شود.
کتاب »هم قســم« برگردان کتاب »الوصول« است که »عبدالقدوس 
االمین« نویســنده لبنانی به رشــته تحریر درآورده اســت و در آن 
خواننده در فراز و نشیب داستان با روح بزرگ بانویی همراه می شود 
که قدم به قدم در کنار وجود معنوی شــهید ســیدعباس موسوی 
می بالــد و در قامت یک شــهید قد می افرازد و برای کســانی که به  
دنبال یافتن نمونه ای از انســان ناب آن هم از نوع شــیعه  هستند، 

ام یاسر قهرمانی کم نظیر است. 
گفتنی اســت، در آیین افتتاحیه بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی 
کتاب مشــهد، تولیت آســتان قدس رضوی از احمد نطنزی جانباز 70 

درصد و مترجم کتاب »هم قسم« قدردانی  کردند.
یادآور می شــود: اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی با هدف 
ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در کشــور با همکاری سازمان ها و 
ارگان های فرهنگی مراســم معرفی، خوانش و نقد و بررسی آثار متعدد 
در حوزه ادبیات دینی، انقاب اســامی، ادبیات پایداری و ... را در دستور 
کار خود قرار داده و در همین راستا مراسم رونمایی و خوانش مجموعه 
»قصه های احکام برای کودکان«، رونمایی و خوانش کتاب »به سفارش 
مادرم« با همکاری انتشــارات به نشر مهر ماه ســال جاری در کتابخانه 
مرکزی امام خمینی)قدس سره( مشــهد به عنوان بزرگ ترین کتابخانه 

عمومی کشور برگزار شد.

 فرهنگ و هنر/ زهره کهندل  سه فیلم کودک 
و نوجوان »منطقه پــرواز ممنوع«، »بنیامین« و 
»تورنــادو« از نیمه آبان مــاه به صورت همزمان 
اکران شــدند که نمایش همزمان این فیلم ها با 
ژانر مشــابه و مخاطبانی تقریباً یکسان موجب 
نارضایتی فیلم ســازان از شرایط رقابت در چرخه 
اکران شد چون سبب فیلم ســوزی می شود. در 
ادامه دالیل نبود توازن اکران فیلم های ژانر کودک 
در طول ســال را در گفت وگو با اهالی این حوزه 
بررسی کردیم. سهیل موفق، کارگردان فیلم های 
»پاستاریونی« و »شکاتی« در این باره به خبرنگار 
ما می گوید: نمایش همزمان سه فیلم کودک در 
چرخه اکران بســیار غلط اســت. اگر فیلم های 
کــودک ما تعداد معقولی بود یــا اینکه در همه 
فصل های اکران، فیلم کودک و نوجوان داشتیم، 
اکران همزمان چند فیلم کودک ایرادی نداشت 
چون تعداد فیلم ها و شــکل اکران چنین امکانی 
را می داد ولی وقتــی  فیلم های کودک با فاصله 
زیادی اکران می شوند، پخش همزمان سه فیلم 
کــودک آن هم در این فصل )که دو فیلم من در 
این فصل اکران سوخت( قطعاً به ضرر سینمای 

کودک و نوجوان است.
وی ادامه می دهد: اکران فیلم های کودک و نوجوان 
از نیمه آبان ماه تا عید نوروز نباید اتفاق بیفتد چون 

موجب فیلم سوزی می شود. با توجه به استقبالی 
که از نمایش فیلم های خودم در جشنواره کودک 
و اصفهان شده بود، پیش بینی فروش خوبی را در 
اکران داشتیم ولی به دلیل زمان بد اکران، کمتر از 
یک سوم پیش بینی ما در گیشه فروخت. دو فیلم 
من از ابتدای آذر ماه اکران شد که به دلیل آلودگی 
هوا، امتحانات دانش آموزان  و برودت هوا با ریزش 

مخاطب مواجه شدیم.
وی خاطرنشــان می کند: از اواسط آذرماه تا عید 
نوروز نباید فیلم کودک و نوجوان اکران شود چون 
فیلم سوزی در فصل بد اکران موجب از بین رفتن 
انگیزه کارگردان ها برای تولید آثار جدید می شود. 

 سردترین فصل اکران
سهیل موفق با اشاره به 
فقر تولید در ســینمای 
نوجــوان  و  کــودک 
خاطرنشــان می کنــد: 
این  نمایــش  چرخــه 
ناقصی  فیلم ها چرخــه 

اســت که دارد تکرار می شود. در سال های اخیر 
دلخــوش بودیم ســینمای کــودک دارد رونق 
می گیرد اما فیلم ها در اکران شرایط بدی را تجربه 

کردند که این بازار را سرد می کند.

وی اضافــه می کنــد: بهتر اینکه از آبــان ماه تا 
فروردیــن ماه فیلم کودک اکران نشــود چون با 
شکست مواجه خواهد شد به ویژه فیلم هایی که 
امید به گیشه دارند. فیلم هایی که چندان دغدغه 
گیشه ندارند می توانند در این فصل اکران شوند 
ولی برای فیلم هایی که امید به گیشه دارند، اکران 

در این فصل آن ها را با شکست مواجه می کند.
کارگردان فیلم »پاستاریونی« با اشاره به وضعیت 
تبلیغات فیلم های کــودک و نوجوان می گوید: 
تبلیغــات در این ژانر با مشــکات زیادی همراه 
اســت چون امیدی به گیشه این فیلم ها نیست، 
ســرمایه گذار هم در این حوزه بســیار کم است. 
فیلمساز در این شرایط نمی تواند کاری کند، فقط 
اینکه دیگر فیلم نسازد. سرمایه گذاری در سینمای 
کودک با دید وســیع نیست در چنین شرایطی 

دیگر میل و انگیزه ای برای ساخت فیلم کودک در 
فیلمساز نمی ماند و کم کم موجب ریزش نیروها 
در ژانر کودک خواهد شــد. به باور او، بســیاری 
از فیلم سازان ســراغ ژانر کودک نمی آیند یعنی 
حاضرند زردترین فیلم ها را بسازند ولی سراغ این 

ژانر نیایند. 
موفق تأکید می کند: باید حمایت واقعی و درستی 
در این حوزه صورت بگیرد و سینماگران کودک  
سازو کار درست را مطالبه کنند، نه اینکه عده ای 
زد و بند کنند بلکه همه باید مطالبه گری درست 
داشــته باشــند چون شــورای صنفی و شورای 
تهیه کنندگان از اهالی ســینما هستند و خود ما 

باید کاری کنیم.

 سینمای کودک و نوجوان 
بی صاحب است

بامروت نــژاد،  حامــد 
فیلــم  تهیه کننــده 
ممنوع«  پرواز  »منطقه 
که فیلمــش روی پرده 
سینماهای کشور است، 
باره به خبرنگار  این  در 

ما می گوید: سینمای کودک و نوجوان بی صاحب 
و بی پدر و مادر اســت و گاهی در بین فیلم های 

بفروش سینمایی، تنها رهایش می کنند. 
وی بــا بیان اینکــه متولی ســینمای کودک و 
نوجوان، بنیاد فارابی است و قرار بود از این سینما 
حمایت کرده و تسهیلگری کند ولی کنار کشیده 
است، می افزاید: اکران همزمان سه فیلم کودک 
و نوجــوان معلول بی سروســامانی در این گونه 

سینمایی است.
وی با اشــاره به نبود برنامه زمانبندی مشخص 
برای اکران فیلم های کودک و نوجوان خاطرنشان 
می کند: عاوه بر اکران این ســه فیلم که پخش 
آن ها از نیمه آبان ماه آغاز شــده، در ابتدای آذر 
ماه دو فیلم دیگر کودک و نوجوان اکران خواهد 
شد که پخش پنج فیلم با مخاطب یکسان موجب 
شکســت همه آن ها در گیشــه خواهد شد. اگر 
توزیع زمان اکران فیلم های کودک و نوجوان در 
طول سال بود، در هر فصلی یک یا دو فیلم خوب 

کودک و نوجوان روی پرده می رفت. 
بامروت نژاد می گوید: وقتی می خواهیم وارد عرصه 
تبلیغات شــویم به سینمای کودک و نوجوان به 
عنوان ســینمای اقلیت نــگاه می کنند و انگیزه 
تبلیغاتی شــان برای این فیلم ها فقط پول است، 
حتی برای پخــش تیزرهای تلویزیونی همچون 

فیلم بزرگسال برخورد می شود. 
وی دربــاره فصل اکران هم توضیــح داد: وقتی 
توجه ویژه به این سینما نشــود، این فیلم ها در 
هر فصلی اکران شوند، به چشم طفیلی به آن ها 
نگاه می شود، شاید در این فصل به فروش مدارس 

بتوان امید بست.
این تهیه کننده تأکید می کند: سینمای کودک 
و نوجوان مخاطب متفاوتی دارد و ســینمای 
ایران این مخاطب را به رســمیت نمی شناسد. 
خانواده های  گونــه ســینمایی،  این   مخاطب 
ایرانــی هســتند و بــا قیمت بــاالی بلیت و 
هزینه هــای رفت و آمد، هزینه نســبتاً باالیی 
به خانواده ها تحمیل می شود که باید برای آن 

فکری شود. 
به باور او فیلم های کودک و نوجوان را در سینمای 
رسمی و در میان فیلم های بفروش رها می کنند 
و توقع دارند از پس خودش بربیاید در حالی که 

توان رقابت ندارد.
بامروت نژاد یادآور می شود:  کف فروش هفته سوم 
برای فیلم های کودک و نوجوان عادالنه نیســت 
چون خانواده ها از هفته دوم و ســوم به ســینما 
می آیند و شرایط فیلم های این گونه با فیلم های 
بفروش متفاوت اســت. برای این سینما فکری 
نمی شود چون سینمای کودک و نوجوان قواعد 
و سازوکارهای خودش را دارد که نیازمند مراقبت 

و حمایت است.

برش

را  نوجوان  و  کودک  فیلم های 
میان  در  و  رسمی  سینمای  در 
می کنند  رها  بفروش  فیلم های 
خودش  پس  از  دارند  توقع  و 
بربیاید در حالی که توان رقابت 

ندارد

با کدام منطق اقتصادی سه فیلم کودک و نوجوان همزمان روی پرده رفته است؟!

فیلم سوزی در فصل خزان اکران

صفحه 12    1398/08/30

آگهی تغییرات شرکت فضا سیر مبتکران خاورمیانه شرکت تعاونی به شماره ثبت 38895 و شناسه ملی 10380546147    
 به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,02,16 ونامه شماره 93468 مورخ 1397,05,11 اداره تعاون 
کارورفاه اجتماعی شهرس��تان مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : هیئت مدیره اصلی از 7 نفر به 5 نفر و علی البدل از 
4 نفر به 3 نفر تغییر و ماده 22 اساس��نامه به ش��رح مربوطه اصالح گردید . نش��انی مرکز اصلی ش��رکت از محل قبلی به 
آدرس شهرس��تان مشهد – شهر مشهد - کوی پلیس-خیابان شهید خسروی)جمهوری اسالمی 21( خیابان شهید خسروی 

1)شهید مهرزاد2( پالک 79 طبقه اول 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 )665814(

/ع
98
10
42
5

آگهی تغییرات شرکت مصرف کارگران شرکتهای تکالن توس و بایا توس و چدن خراسان شرکت تعاونی به شماره ثبت 11554 و شناسه ملی 10380272547    
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,03,09 و به استناد نامه شماره 104715مورخ 1397,05,27 مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
شهرس��تان مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای محمدقاسمی فر به شماره ملی 0935670221به س��مت رئیس هیئت مدیره و محسن نیازی 
به ش��ماره ملی 5229305991 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و غالمعلی امین نژاد به ش��ماره ملی 5228710337 به س��مت منش��ی هیئت 
مدیره انتخاب ش��دند و آقای مهدی درودی به ش��ماره ملی 5749285235 به س��مت مدیرعامل شرکت برای مدت 3 سال انتخاب شدند و کلیه 
قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک – سفته – برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای مهدی درودی )مدیرعامل ( و آقای 
محمدقاس��می فر )رئیس هیئت مدیره( یا آقای محس��ن نیازی )نایب رئیس هیئت مدیره( و مهر ش��رکت دارای اعتبار است . و اسناد عادی نامه 

ها با امضای مهدی درودی )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )665825(
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آگهی تغییرات شرکت تولیدی نان شیرین نام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 20322 و شناسه ملی 10380358330    
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,03,24 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - س��مت اعضاء هیئت مدیره به 
قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای نادر بهبودی به شماره ملی 1062671791 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ناصر محمد 
علی بهبودی به ش��ماره ملی 1060268884 به س��مت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای مجید بهبودی به ش��ماره ملی 
1063995930 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند 2 - کلیه اوراق واس��ناد بهادار وتعهدآور و رس��می 

وبانکی شرکت با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )665833(

9ع
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آگهی تغییرات شرکت ابزار پزشکی اسوه آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 35044 و شناسه ملی 10380503716    
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,02,23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ابوالفضل سیف فردبا کدملی 
0932043607 به س��مت رئیس هیئت مدیره آقای رضا عاقله دیز قندی با کدملی 0702520993 به س��مت نایب رئیس 
هیئ��ت مدی��ره آقای امیر یکتا باکدملی 0941592650 به س��مت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ش��رکت برای باقیمانده 
م��دت تصدی مدی��ران تا تاری��خ 1398,08,24 تعیین گردیدند . کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور رس��می و بانکی 

باامضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )665837(

9ع
81
04
82

آگهی تغییرات شرکت آژند پویش سیکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 55945 و شناسه ملی 14005275749 
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,07,25 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1( آقای س��امان حریری کدملی :0941458611 
به س��مت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 2( خانم مریم قلیچ خانی کدملی :0067157076 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره 3� 
آقای سعید محسنی کدملی :0939850664 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند . -کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک ، س��فته بروات و عقد عقود اس��المی با امضاءمنفرد مدیر عامل به همراه مهر ش��رکت معتبر 

خواهد بود.
    اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )665852(

/ذ
98
10
49
0

آگهی تغییرات شرکت بهنانه خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8892 و شناسه ملی 10380246492 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,03,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردیدند: آقای نادر بهبودی به ش��ماره ملی 1062671791 به س��مت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل آقای ناصر محمد علی بهبودی 
به ش��ماره ملی 1060268884 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مجید بهبودی به ش��ماره ملی 1063995930 به سمت عضو 
هیئت مدیره 2 - کلیه اوراق واس��ناد بهادار وتعهدآور و رس��می وبانکی ش��رکت با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )665854(

/ذ
98
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1

آگهی تغییرات شرکت آژند پویش سیکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 55945 و شناسه ملی 14005275749 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,07,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :1-نامبردگان ذیل بعنوان 
اعضای اصلی ش��رکت برای مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند: آقای سامان حریری کدملی : 0941458611 � آقای سعید محسنی کدملی 
: 0939850664 -خانم مریم قلیچ خانی کدملی : 0067157076 2-آقای بابک الهی کدملی: 3621081259 به س��مت بازرس اصلی و 

مهران شیر علی زاده کدملی: 0848524004 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )665863(

/ذ
98
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49
4

آگهی تغییرات شرکت آژند پویش سیکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 55945 و شناسه ملی 14005275749 
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,07,25 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - به موضوع شرکت موارد ذیل 
الح��اق و م��اده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید: ) خدمات اجرای س��اختمان پ��س از اخذ مجوزهای الزم و ثب��ت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش��د.( محل ش��رکت از آدرس )قبلی( به آدرس جدید : استان خراسان رضوی ، 
شهرس��تان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مش��هد، محله ملک آباد ، خیابان فرهاد3]قدس4[ ، خیابان فرهاد]شهیددستغیب28-ملک 

آباد7[ ، پالک -15 ، طبقه همکف -کدپستی 9185757988 تغییر یافت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )665884(
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آگهی تغییرات شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 28982 و شناسه ملی 10860233706  
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 1398,05,13 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : بنا به تفویض اختیار حاصل��ه از مجمع عمومی فوق 
الع��اده م��ورخ1398,05,13 به هیئت مدیره در خصوص افزایش س��رمایه ضمن رعایت کلیه تش��ریفات قانونی س��رمایه ش��رکت از مبلغ 
1000000000ریال به مبلغ 3000000000ریال از محل س��ود انباش��ته مورد تصویب قرار گرفت.و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین 
س��ند حس��ابداری صادره مبنی بر انتقال سود انباشته به مبلغ 2000000000 ریال به حس��اب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور 
را عملی دانس��ته و در نتیجه ماده 5 اساس��نامه به ش��رح ذیل اصالح می گردد : ماده 5 اصالحی : س��رمایه شرکت مبلغ 3000000000 ریال 

منقسم به1000 سهم3000000 ریالی با نام می باشد که تمامًا پرداخت گردیده است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )665890(  
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آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای سامان پوشش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 16672 و شناسه ملی 10380322629 
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,10,17 و نامه ش��ماره 398364 - 97 مورخ 1397,08,12 مدیریت امور نمایندگان و کارگزاران 
بیم��ه آس��یا تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : بنا به تفویض اختی��ار حاصله از مجمع عمومی ف��وق العاده مورخ97,10,17 به هیئ��ت مدیره در خصوص 
افزایش س��رمایه ضمن رعایت کلیه تش��ریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ 600000000 ریال به مبلغ 1500000000ریال از طریق افزایش مبلغ 
اس��می س��هام از 600000 ریال به 1500000ریال واز محل تبدیل مطالبات حال شده سهامداران مورد تصویب قرار گرفت.و با عنایت به اظهارنامه 
تنظیمی و همچنین س��ند حس��ابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حس��اب س��رمایه هیئت مدیره شرکت افزایش 
مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 900000000 ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه 
ماده 5 اساس��نامه به ش��رح ذیل اصالح می گردد : ماده 5 اصالحی : سرمایه ش��رکت مبلغ 1500000000ریال منقسم به1000 سهم1500000ریالی با 

نام می باشد که تمامًا پرداخت گردیده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )666033(
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