
کدامطرفایستادهای؟
کارن همایونفر که چند روز پیش با انتشار 
پستی در صفحه اینستاگرامش از بازی های 
سیاسی سلبریتی ها انتقاد کرده بود، پس از 
باال گرفتن انتقاد سلبریتی ها از خودش، در 
اینستاگرامش نوشت: »تاریخ هر سرزمینی 
پیچ های تنــد و خطرنــاک دارد؛ تاریخ 
ســرزمین ما بیشتر از کشور های دیگر. از 
انقالب مشــروطه به این سو که دیگر همه پیچ تند بود. همه  این ها هم فقط 
چند صفحه  تاریخ می شود که معلوم نیست 100 سال دیگر کسی حتی بخواند. 
مهم این است که در پیچ های تند کدام طرف ایستادی. طرف مردمت، طرف 

سرزمینت، طرف نسل های بعد یا طرف عافیت و پول و زندگی بی دغدغه«؟

کودکاندیگرچی؟
داریوش فرضیایی یا همان عمو پورنگ، 
درواکنش به دســتگیری مردی که یک 
کودک کار را در سطل زباله انداخته بود، 
در اینستاگرامش نوشــت: »به نظر شما 
این ختم ماجراست! اینکه پس از انتشار 
فیلم چند نفر واکنش نشان دادند و حتی 
سرپرســتی و خرج زندگی و تحصیل و 
تمکن مالی این کودک را به عهده گرفتند. این کودک بیچاره به واسطه نشر 
این فیلم شناخته شد و توانستند مجرم رو پیدا کنند، اما کودکان دیگر چی؟ 
در روز چند تا کودک نظیر همین بچه های معصوم را در خیابان ها می بینیم 
که یا سر در زباله ها دارند یا سر چهارراه شیشه ماشین پاک می کنند یا کنار 
پیاده رو نشسته و دستفروشی می کنند؟ آیا وقت آن نرسیده که فکری اساسی 

برای این معضل اجتماعی داشته باشیم«؟

فیلمیبرایدهههشتادیها
بهرام رادان در آخرین پست اینستاگرامش 
عکسی از پشت صحنه فیلم »گربه سیاه« 
را منتشر کرد و در باره آن نوشت: »فیلمی 
کــه مخاطــب آن »دهه هشــتادی ها« 
هســتند. روز های پایانی »گربه سیاه«. با 
گذشــت نزدیک به دو ماه از آغاز »گربه 
ســیاه« فیلم برداری این فیلم همچنان 
ادامه دارد. فیلم برداری فیلم »گربه ســیاه« به کارگردانی کریم امینی اواخر 
مهرماه آغاز شد و تا به حال اغلب بازیگران آن جلو دوربین رفته اند. پیش بینی 

می شود در هفته های آتی فیلم برداری »گربه سیاه« به پایان برسد«.

ناامیدنیستم
علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم پرسپولیس 
پس از ناکامی در کســب عنوان بهترین 
بازیکن ســال آسیا با انتشــار پستی در 
صفحه اینســتاگرام خود به این موضوع 
انتقاد کرد. بیرانوند در این باره نوشته است: 
»با هزار امید و آرزو رفتم واســه مراسم 
برترین های سال آسیا، به محض رسیدن 
خبر دادند که از آن  دیگریست! سخت بود، گذشت... ما هم می گذریم! به رغم 
تلخ کامی ها که همیشــه در زندگی ما رخ میده، ناامید نیستم و اصالً همین 

چیزاست که بهم نیرو میده تا سرپا باشم و به رؤیا پردازی ادامه بدم«.

محمدتربتزادهبه قول خودش »توان یاب« است، 
نه »معلول«. توان یابی که فقط 2 درصد از بدنش یعنی 
تقریباً دو انگشت از یک دستش، قابلیت حرکت دارند! 
»وحید رجب لو« اما درحال حاضر مدیر یک استارت آپ 
حرفه ای بــا حدود 30 کارمند اســت. برخالف تصور 
خیلی ها، نه بچه قســمت های شمالی شهر به حساب 
می آید و نه خانواده پولداری داشته که با وجود معلولیت 
او را به مدارس خاص و گرانقیمت بفرستند. تنها تفاوت 
وحید بــا دیگر توان یاب ها اما انگیزه عجیب و غریب و 
همت و پشتکارش است که او را از تایپ کردن تکالیف 
همکالسی ها در مدرســه به برنامه نویسی و راه اندازی 

استارت آپ رسانده است.

  اشتباه پزشکی
از همان روز اولی که به دنیا آمد، شــکل و ُفرم بدنش 
با ســایر بچه ها تفاوت داشت. آن زمان البته پزشک ها 
نتوانستند بیماری SMA را تشخیص دهند. به همین 
خاطر انواع و اقســام عمل های سنگین را روی ستون 
فقراتش انجام دادند. پــدر وحید آن روزها قصاب بود 
و نمی توانست خرج ســنگین عمل های وحید را جور 
کند. بــه همین خاطر پس از انجــام چند عمل، قید 
پروژه درمان او را زدند و به جلسات فیزیوتراپی بسنده 
کردند. وحید درباره آن روزها می گوید: »خانواده من به 
لحاظ مالی متوسط هستند. پدرم شغلش قصابی است 
و در یــک مغازه قصابــی کار می کند. ما پنج خواهر و 
برادر هستیم و خانواده ای هفت نفره داریم. هزینه های 
خانواده ما زیاد بود. هزینه تحصیل خصوصی و درمان و 
پیگیری و مراقبت و نگهداری از من خیلی سنگین بود. 
به همین دلیل از یک جایی درمان را رها کردم و تنها 

فیزیوتراپی و کاردرمانی را ادامه دادم«.
البته بعدها مشخص شد که تشخیص پزشک ها کاماًل 
اشــتباه بوده و با انجام عمل های سنگین روی ستون 
فقرات وحید، صدمات جبران ناپذیری به او وارد کرده اند 
و اصالً چه بسا اگر عمل ها را انجام نمی دادند، حاال وحید 
توانایی حرکت دادن دست ها و سر و گردنش را داشت.

  غیرقابل درمان
بیماری وحید یک مریضی ارثی به حســاب می آید که 
تقریباً غیرقابل درمان اســت. البته دانشمندان همین 
چند چند ماه پیش دارویی را برای درمان نوزادان مبتال 
به SMA ســاخته اند اما قیمتش چیزی در حدود 2 
میلیون دالر است. یعنی تقریباً 84 میلیارد تومان برای 
هر بار اســتفاده! این بیماری در اثر نقص های ژنتیکی 
ایجاد می شود و از همان زمان تولد شروع به پیشروی 
می کنــد؛ تا جایی که توانایــی حرکتی بدن را به طور 
کامل از بیــن می برد. وحید وقتی متوجه این بیماری 
شــد که خیلی برای کنترلش دیر بود. او حاال اما تمام 
تالشش را می کند تا 2 درصد توان حرکتی اش را حفظ 
کند و اجازه ندهد اندام های حرکتی اش به طور کامل 

از کار بیفتند.

  تو باهوشی
به سن مدرسه که رسید، هیچ کدام از مدرسه های تهران 
حاضر به ثبت نامش نشــدند. خودش درباره آن روزها 
می گوید:»وقتی مدرسه من را ثبت نام نکرد، مادرم به 
من نگفت مدرســه ثبت نامت نکرده است، بلکه گفت 
تو آن قدر باهوشــی که نیازی نداری به مدرسه بروی 

و مدرســه چیزی برای یاد دادن به تو ندارد! شاید اگر 
مادرم به من می گفت مدرســه تو را به خاطر وضعیت 
جســمانی ات نمی خواهد، من هیچ گاه اعتماد به نفس 

امروز را نداشتم«.
همان زمان بود که بیماری اش اوج گرفت و هر دو ماه یک 
بار به خاطر عفونت در بیمارستان بستری می شد. حدود 6 
تا ۷ سال درگیر جراحی های اشتباه روی ستون فقراتش 
بود به همین خاطر تا 13 سالگی حتی خواندن و نوشتن 
را هم یاد نداشت. از 13 سالگی به بعد که روند درمانش 
را رها کرد، تصمیم گرفت هزینه های درمانش را خودش 
دربیاورد. از همان موقع مشــغول ساخت کاردستی های 
کوچک مثل دســتبند، گردنبند و... شد و این آغاز روند 
استقالل مالی وحید بود. در این بین خواهر وحید تصمیم 
گرفت به او خواندن و نوشــتن یاد بدهد. استعدادش اما 
آن قدر عجیب و غریب بود که در عرض یک سال و نیم 
دوره دبستان را به پایان رساند، راهنمایی را هم زودتر از 
موعد تمام کرد و دبیرستان را آغاز کرد. تا دوم دبیرستان 
ادامه داد اما از آنجا به بعد باید معلم خصوصی می گرفت؛ 
به همین خاطر دوباره قید درس خواندن را زد و برگشت 

به دنیای کاردستی ها خالقانه اش. 
ادامه ماجرا را از زبان خودش بخوانید: »کارهایی مانند 
سیاه قلم، مجسمه سازی، سفالگری و… انجام می دادم. 
مادرم برایم کتاب آموزشــی می خرید یا اگر تلویزیون 
برنامه  آموزشی داشت، با دیدن آن برنامه فوت و فن کار 
را یاد می گرفتم. مثالً در هنر سیاه قلم این قدر پیشرفت 
کردم که این هنر را درس هم می دادم و شاگرد داشتم. 
دو سه سال هم به این صورت گذشت و من کم کم به 
1۹ سالگی رســیده بودم. بیماری ام در حال پیشرفت 
بود. دســت هایم به اندازه ای ضعیف شده بود که دیگر 
نمی توانستم مداد را در دستم بگیرم. خواهرم پیشنهاد 
داد کامپیوتــر بخریم. اما مشــکل مالــی برای خرید 

کامپیوتر داشتیم و پدرم توان مالی آن را نداشت«.

  مغازه  خانگی 
پدرش شرط کرده بود برای خرید کامپیوتر باید مرکزی 
را پیدا کند که به صورت اقســاطی کامپیوتر بفروشد. 
شــرط دوم هم این بود که پیــش پرداخت را خودش 
بپردازد. وحید آن روزها آه در بساطش نداشت به همین 
خاطر سالنه سالنه رفت دم خانه اجاره ای قدیمی شان 
و خط تلفنی که آنجا داشــتند را فروخت تا پول پیش 
کامپیوترش دربیاید. چندمــاه بعد از خرید کامپیوتر، 
پــدرش را راضی کرد برایش چاپگر بخرد. بعد زد توی 
کار نرم افزار »ُورد« و »آفیس«. کار با این دو نرم افزار را 
که یاد گرفت، به خواهر و برادرهایش می گفت تکالیف 
همکالسی هایش را بیاورند خانه تا او برایشان تایپ کند 

و در ازای آن مبلغ کمی دریافت کند.
وحید تا چند سال از همین طریق درآمدزایی می کرد 
امــا بعد از اینکــه چندبــار دل و روده کامپیوترش را 
بیرون ریخت، به چم و خم کار فنی ســوار شــد و به 
قول خودش ســراغ کار خدمات کامپیوتری رفت. اتاق 
خوابش دقیقاً کنار خیابان اصلی بود. برای همین یک 
تابلو چسباند باالی پنجره اش و تمام اهالی محل شدند 
مشتری ثابت مغازه کوچک وحید. آن روزها هم البته 
توانایی حرکتی اش به اندازه ای نبود که بتواند خودش 
همــه کارهای فنــی را انجام دهد بــه همین خاطر 
برادرش »مجید« را استخدام کرد تا با نظارت او، مغازه  

خانگی اش را بچرخاند.

  چسبید به اینترنت
وقتی وحید توانایــی اش برای انجام کارهای فنی را به 
طور کامل از دست داد، مغازه اش را تخته کرد و با خرید 
یک مودم اینترنتی، چســبید به اینترنت و فضای وب. 
وحید آن روزها آموزش های رایگان اینترنتی را سفت و 
سخت دنبال می کرد تا اصول برنامه نویسی کامپیوتری 
را یاد بگیرد. وقتی سایت مخصوص خودش را راه اندازی 
کرد، یکی از رفقایش که می خواســت کســب و کار 
صنعتی راه بیندازد، از او خواست یک سایت مثل مال 
خودش، برای او هم بســازد. وحید توانست این سایت 
را 50 میلیون بفروشــد و 10 درصد از آن را به عنوان 
دســتمزد بردارد. درآمدش که باال رفت، برای خودش 
یک ویلچر، یک لپ تاپ و گوشــی آخرین مدل خرید. 
بزرگ ترین مشــکل آن روزهای وحید، تایپ کردن با 
کیبورد لپ تاپش بود. به همیــن خاطر، یک نرم افزار 
طراحــی کرد که کیبورد مجازی تلفن همراهش را به 

لپ تاپ متصل می کرد!

  بیش از 3 هزار نفر
وحید رجب لو آن قدر برای رفت و آمد در شهر و انجام 
کارهای روزمره اش با مشکل مواجه می شد که به فکر 
ساخت وب سایتی برای ارائه خدمات به معلوالن افتاد. 
سه ماه پس از راه اندازی وب سایت »همیار مهر«، حدود 
500 نفر در آن عضو شدند. پس از آنکه چند نمایشگاه 
فناوری به او برای شــرکت در نمایشگاه غرفه رایگان 
دادند، ســایت همراه مهر در میان توان یابان گل کرد. 
وحید به فکر توسعه کسب و کارش افتاد و پس از تغییر 
نام آن به »توانیتو« سایتش را تبدیل به استارت آپ کرد. 
اســتارت آپ توانیتو حاال بیش از 3 هزار عضو دارد که 
به طور مداوم از این اپلیکیشن استفاده می کنند. روش 
کار این استارت آپ هم به این صورت است که خدمات 
مخصوص معلوالن و افراد کم توان را در منزل برایشان 
فراهم می کند یا حتــی در مواردی بــرای توان یابان 
متقاضی کار، در استارت آپ های مختلف مثل »تپسی« 

و »اسنپ« کار جور می کند.

  تسلیم نمی شوم
وحید اگرچه 30 کارمند دارد و روی صندلی مدیریت 
دفتر یک استارت آپ بزرگ می نشیند اما هنوز به تمام 
آرزوهایش نرســیده و قصد دارد مسیر پیشرفتش را 
حاال حاالها ادامه دهد. اگر می خواهید انگیزه و روحیه 
بی نظیر وحید رجب لو را درک کنید، باید پاســخش 
به خبرنگاری که از او درباره انگیزه اش می پرســد را 
بخوانید: »سال ها پیش خرید یک کامپیوتر برای من 
به مکافات تبدیل شــده بود، چون اطرافیان در ابتدا 
مخالف بودند و اصاًل ضروری نمی دانستند چون کنج 
خانه نشســته بودم. اطرافیانم فکر می کردند من در 
حال بازی کردن با کامپیوتر هســتم. چون من را آدم 
بی سوادی می دانستند که جسم بیماری دارد. وقتی 
کسی چنین مسائل پیش پا افتاده ای برایش مکافات 
بوده، دیگر برای هر مسئله ای راهکاری پیدا می کند. 
شاید برایتان عجیب باشد اما همین بیماری هم من 
را متوقف نکرده. بنا به گفته پزشکان آدمی با سطح 
گرید3 این بیماری که من دارم، تا 2۷سالگی بیشتر 
زنده نمی ماند، اما من 30ســالگی را هم پشــت سر 
گذاشته ام و هنوز هســتم چون تسلیم این بیماری 

نشدم و نخواهم شد«.

خانهخاندانکاظمیها

قدسزندگی:خانه های حیاط دار، با ســبک معماری 100 سال پیش، 
حــوض آب بزرگی که ماهی های قرمــزش دل بیننده ها را می برد، چند 
درخت کوچک و بزرگ، در و پنجره چوبی و... اگرچه داشتنش در شهرها 
و زندگی های امروزی تقریباً به رؤیا تبدیل شــده اســت اما دیدنش رؤیا 
نیست. مثاًل تعدادی از خانه های معروف به هزار متری در تهران که متعلق 
به آدم ها و شخصیت های سرشــناس قدیمی بوده، مدت هاست بازسازی 
شــده و همه مردم می توانند از آن ها بازدید کنند و دقایقی را در حال و 
هوای خانه ها و زندگی های 100 سال پیش نفس بکشند. یکی از این آثار 
باستانی خانه خاندان کاظمی هاســت که در کمال زیبایی و چشمنوازی 
از دوران قاجار به یادگار مانده اســت. کار شناســان می گویند بنای خانه 
کاظمی که اکنون 1800 مترمربع مساحت دارد، بنای کامل تری بوده که 
به نظر می رسد به مرور زمان قسمت هایی از آن در سمت غربی از آن جدا 
شده است. سرای کاظمی با 100 سال قدمت یکی از کامل ترین خانه های 
تهران است که دو حیاط شمالی و جنوبی، دو ورودی، اندرونی، آب انبار و 
سردخانه، رختشویخانه، تاالر و اتاق های متعدد با دو حمام مختص مردان 
و زنان و همچنین هشــتی  خانه که شامل تنورخانه، انبار و پستو بوده را 

در خود داشته است.

خداکندکه...
قدسزندگی:دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان فردیــس دیروز به 
خبرگزاری ها گفت:»کودک زباله گردی که توسط دو جوان مورد اهانت و تحقیر 
قرار گرفت شناسایی شده... نامش »زلمه« و تبعه افغانستان است و مدت 20 
روز است که در شهرستان فردیس ساکن شده و در یک مرکز جمع آوری زباله 
سکونت داشته است. هماهنگی های الزم با نهادهای حمایتی انجام گرفته تا 

برای این کودک کار امکانات تحصیلی فراهم شود...«. 
خبر واقعاً خوشــحال کننده است حتی خوشحال کننده تر از خبر دستگیری 
فــردی که »زلمه« را داخل زباله دان انداخته بود تا فیلمش در فضای مجازی 
دست به دست شود. ضمن اینکه آرزو می کنیم هر روز شاهد انتشار خبرهای 
خوبی از این دســت باشــیم این را هم آرزو می کنیم که حمایت از »زلمه« و 
دیگر کودکان کار محدود به روزهای پس از انتشــار فیلم و خبرش در فضای 
مجازی نشــود. خدا کند حمایت هایی از این دست در مورد همه کودکان کار 
دنباله دار و حساب شده باشد تا مسئوالن دیگر هم، کم کم به فکر حل مشکالت 

کودکان کار باشند.

 مجازآباد

شنبه 13 آذر  1398
چهار 

الثانی 1441 
7 ربیع 

  

سامبر 2019 
4 د

ماره 9125
ی و دوم  ش

 سال س

 zen
deg

i@q
uds

onl
ine

.ir

12

1011

ورزش
پرسپولیسدرماهشهر،تراکتورمیزبانمس

استقالل - سپاهان
فینال در یک چهارم

مسیبرایششمینباربرندهشد
امباپهبرایکسبتوپطالچهکارکند؟

 بیشتر جام ببر
 کمتر مصدوم شو!

گفتوگوباکارگردانپویانمایی»آخرینداستان«کهاینروزهارویپردهسینماهاست

قصه ای از شاهنامه در فصل سرد سینما

خوداستثناپنداری
قدسزندگی:از ســال ها پیش که جنگ سرد میان ابرقدرت های بلوک شرق و 
غرب پایان یافت و به قول برخی از متفکران، شکل و نظم حاکم بر جهان تغییر کرد، 
ظاهراً ابرقدرت های دو طرف هم از خر شیطان پیاده شدند تا همه سیاستمداران 
و سیاســت نداران جهان امیدوار شوند که سایه شوم جنگ سوم جهانی، دست از 
سر جهان برداشته است. »جان پیلجر« روزنامه نگار، گزارشگر و مستندساز معروف 
استرالیایی تبار که در 50 سال گذشته جنگ ها و درگیری های زیادی را در سراسر 
جهان پوشــش داده و جوایز معتبری را هم بــرده، اما جور دیگری فکر می کند. 
بخش هایی از سخنان و نظرات او را که روز گذشته »فارس« منتشر کرده بخوانید: 
»جهان قطعاً در تالقی گاه ژئوپلتیک خطرناک تری حتی به نســبت زمان بحران 
موشکی کوبا در سال 1۹62 در اوج جنگ سرد قرار دارد... تهدید جنگ شاید عاجل 
نباشد، ولی ما می دانیم یا باید بدانیم که رویدادها می توانند به سرعت تغییر کنند... 
زنجیره ای از رخدادها و گام های اشتباه می تواند موجب در گرفتن جنگی شود که 
می تواند به شکلی غیرقابل پیش بینی گسترش پیدا کند... یک »دشمن« حداقل 12 
دقیقه فرصت دارد تا تصمیم بگیرد آیا باید دستور یک عملیات تالفی جویانه اتمی 
را بدهد یا خیر؟... به شکل قابل توجهی بیشتر ناامنی های بشریت در خودباوری و 
خودتوهمی یک کشور ریشه دارد... یعنی ایاالت متحده آمریکا. درک تصور آمریکا 
از خودش معموالً برای بقیه ما دشــوار اســت... از زمان پرزیدنت روزولت »مأمور 
مأموریت مقدس« آمریکا، سلطه بر بشریت و منابع حیاتی آن، اگر از طریق ارعاب و 
رشوه نشد پس از طریق خشونت بوده است! در دهه 1۹40 »روشنفکران جنگی« 
آمریکا نظیر جرج کنان، دیپلمات و مورخ، ضرورت سلطه آمریکا بر حوزه ای بزرگ 
را توضیح داده اند که بخش عمده ای از جهان به خصوص اوراسیا و به ویژه چین را 
دربرمی گیرد. کنان نوشــته بود غیرآمریکاییان باید خود را با »تصویر ما« منطبق 
کنند، آمریکا یک سرمشق است... در سال 1۹45 این دیدگاه یا هذیان با شکست 
آلمان نازی دستخوش یک تغییر شد. امروز بسیاری از آمریکاییان معتقدند چون 
کشورشان پیروز جنگ جهانی دوم شده، آن ها انسان هایی »استثنایی« هستند... 
باید اضافه کنم که »خود استثناپنداری« تنها مورد پذیرش راست آمریکایی قرار 
ندارد... کسانی که خود را »چپ« توصیف می کنند نیز به آن اعتقاد دارند...«. »جان 
پیلجر« در پاسخ به این پرسش که با وجود سوابق و جوایز معتبری که برده اید چرا 
مدتی است مطلب و نوشته ای از شما در روزنامه های معتبر دیده نمی شود هم گفته 
اســت: »زمانی که من کارم را آغاز کردم روزنامه نگاری شرکتی نبود... امروز افراد 
صاحب رأی و مستقل حقیقی در رسانه های جریان اصلی جایی ندارند... به نحوه 
نگارش خبرها نگاه کنید... تقریباً هیچ کدام آن ها سرراست نیستند. من سال ها برای 

گاردین نوشته ام. آخرین مطلبم پنج سال پیش نبود«!

نگاهیبهزندگی»وحیدرجبلو«توانیاب98درصدیکهیکاستارتآپچندهزارنفریرامدیریتمیکند

استیون هاوکینگِ وطنی

مذاکراتتاجبرایفسخقراردادویلموتسشروعشد

 برانکو حرفش را 
به کرسی نشاند
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آن َورتر از خبر!

آن روزها
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سینا حسینی: همان طور که مهدی تاج برای عقد قرارداد با 
مارک ویلموتس بلژیکی به بروکسل رفت تا یکی از گران ترین 
قراردادهای تاریخ فوتبال ایران را با مرد بلژیکی امضا کند، حاال 
او دوباره به دیار فرنگ رفته تا این بار همان قرارداد را پس از 
مدتی کوتاه فسخ کند تا شاید با حضور یک مربی کروات تیم 
ملی ایران بتواند برای پنجمین بــار راهی رقابت های جام 

جهانی شود.
برانکو ایوانکوویچ که یکی از شــروطش برای همکاری با 
تیم ملی فوتبال ایران فســخ بدون درنگ ویلموتس بود، 
حاال در آســتانه تحقق یکی از شــروط اصلی خود برای 
همکاری با فدراســیون فوتبال ایران اســت، اما موضوع 
کلیدی این است که آیا برانکو در مرحله دوم به خواسته 
مالی اش  نیز دسترســی پیدا خواهد کرد تا روی نیمکت 
تیم ملی بنشیند؟او در مذاکرات جدی خود با محمدرضا 
صادق به عنوان نماینده وزیر و دولت ایران تأکید کرد به 
شــرط پرداخت بدهی معوقه دوران فعالیتش در باشگاه 
پرسپولیس و حل مشکل مالیاتی اش زیر برگه قرارداد با 
تیم ملی ایران را امضا می کند. آن هم قراردادی که ســه 

سال تداوم داشته باشد!
برانکو خواهان امضای قرارداد ســه ســاله با فدراسیون 
فوتبال است چون به خوبی می داند منتقدان دانه درشت 
بســیار زیادی در فوتبال ایران دارد و ممکن اســت در 
صورت موفقیت در انتخابی جــام جهانی امکان حضور 
در رقابت های 2022 قطر را از دســت بدهــد از این رو 
اصرار دارد که قراردادش بلند مدت منعقد شــود اتفاقی 
که برخی اعضای هیئت رئیســه فدراسیون فوتبال با آن 

مخالف هستند.
هرچند طیف دلباختگان او در وزارت ورزش معتقدند که 
ارزش ریالی برانکو با هزینه مورد اشاره وی برابری می کند 
اما با مقایسه ای اصولی می توان به این حقیقت اشاره کرد که 
پرداخت این مبلغ از هزینه استخدام مربیانی چون دیبازی که 
هم اکنون مسئولیت هدایت تیم ملی آلبانی را برعهده دارد 
سنگین تر است! اما این همه حقیقت موجود در خصوص 

قرارداد برانکو با فدراسیون فوتبال نیست.
جدا از این مبلغ که به عنوان پیش شرط از سوی سرمربی 
کروات برای قبول مســئولیت فنی تیم ملی لحاظ شده او 
خواهان دستمزدی جداگانه نیز شده چون معتقد است مبلغ 
مذکور ربطی به دستمزد جدید او ندارد بلکه پولی است که 
پرسپولیس باید به او می داده که به دالیل مختلف از پرداخت 

این مبلغ سرباز زده اند.
حاال شنیده می شــود مهدی تاج پس از مالقات با وکالی 
ویلموتس در اروپا به احتمال زیاد به زاگرب خواهد رفت تا در 
این سفر مخفیانه با برانکو همه چیز را یک بار دیگر مرور کنند.

مهدی تاج منتظر بود تا فسخ قرارداد با ویلموتس نهایی شود 
و سپس در این خصوص اقدام کند. 

طبق اطالعاتی که بدست آمده و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، 
سرمربی جدید تیم ملی تا پایان هفته آینده به صورت رسمی 

معرفی خواهد شد. 

عضو هیئت رئیسه:
 نبود ویلموتس تصمیم خوبی است!

به نظر می رسد فدراسیون فوتبال به جمع بندی نهایی رسیده 
که مارک ویلموتس را از هدایت تیم ملی کنار بگذارد.

این موضــوع در مصاحبه هدایــت اهلل ممبینی یکی از 
اعضای هیئت رئیسه فدراســیون فوتبال ملموس بود. 
جایی که او در واکنش بــه پایان حضور مارک ویلموتس 
در رأس کادر فنی تیم ملی می گوید: »خبر 100 درصد را 
باید بگذاریم وقتی قطعی شد. کار به جای نهایی رسیده 
و عملکرد ایشان رضایتبخش نبوده است. چند سالی که 
با آقای کــی روش بودیم روندی وجود داشــت اما پس 
از او مدیریت کردن سخت اســت. او کاری و سخت گیر 
 بود و فوتبال ما و کشورهای همســایه را شناخته بود در
24 ســاعتی که در اردو بود 5، 6 ســاعت بیشتر خواب 
نداشــت و مربی منحصربه فردی بود. ویلموتس از نظر 
کیفی و نتیجه گیری موفق نبود و نبود او تصمیم خوبی 
است و مسائل مالی را هم بهتر اســت من نگویم. برانکو 

هم یکی از گزینه های ماست و با توجه به شناختی که از 
فوتبال ما دارد او شانس حضور به عنوان سرمربی تیم ملی 

ایران را دارد«.
جدایی مــارک ویلموتس از تیم ملی هفته هاســت نقل 
رســانه های ایران و حتی رســانه های بلژیکی اســت اما 
فدراسیون فوتبال در روزهای اخیر ترجیح داد با صدور چند 
بیانیه در این باره اظهار نظر داشته باشد. اینکه تیم ملی به 
جام جهانی صعود می کند و فدراسیون فوتبال هر اقدامی 
الزم باشد برای موفقیت تیم ملی انجام خواهد داد. به واقع 
تا به امروز هیچ یک از بیانیه ها به طور رسمی عبور از مارک 
ویلموتس را تأیید نکرده بود اما با مصاحبه هدایت ممبینی 
مشخص شد که فدراسیون فوتبال به جمع بندی رسیده 
که مربی بلژیکی را کنار بگذارد و بعد از او عالقه مند است 

که هدایت تیم ملی را به برانکو محول کند. 

 حمایت ملی پوشان از برانکو
باخبر شدیم فدراسیون فوتبال ســر وقت بازیکنان رفته و 

از آن ها درباره ویلموتس ســؤال پرسیده است. سؤاالت هم 
بیشــتر حول و حوش مســائل فنی و همین طور مدیریت 
سرمربی بوده اســت. بازیکنان هم چندان خوب درباره این 

مربی حرف نزده اند.
در دوران کی روش یکی از دالیل موفقیت تیم ملی این بود 
که بازیکنان به شدت او را قبول داشتند و در واقع مدیریت و 
مشاوره های فوق العاده کارلوس سبب شده بود هر کدام در 

جایگاه خود پیشرفت داشته باشند.
هر چند برانکو با کی روش مشکل داشت و کاًل در دوره ای 
بازیکنان نسبت به او بدبین بودند ولی حاال که بحث حضور 
مربی کروات در تیم ملی مطرح شــده، با توجه به عملکرد 
ویلموتس، بازیکنان به شــدت راضی هســتند. در همین 
ارتباط با دو تن از بازیکنان تیم ملی درباره فســخ قرارداد 
ویلموتس و حضور برانکو صحبت کردیم که نتیجه حرف ها 
یکی بود: »از ویلموتس خیلی بهتر است«. این یعنی تیم ملی 
 به خوبی حضور برانکو را پذیرفته و همه چیز برای حضور او

 مهیاست.

صعود خیره کننده استراماچونی در رنکینگ جهانی
ورزش: در جدید ترین گزینشی که توسط سایت کالب ورلد رنکینگ انجام گرفت، علیرضا 
منصوریان، از رده 215 تا 218 )سه پله( سقوط کرد. یحیی گل  محمدی، سرمربی شهرخودرو 
نیز از رده 421 تا 442 ) 21 پله( تنزل جایگاه پیداکرد. آندرآ استراماچونی، سرمربی ایتالیایی از 
رده 577 تا 524 )53پله( صعود کرد. گابریل کالدرون، سرمربی آرژانتینی پرسپولیس از رده 
603 تا 605 )دو پله( سقوط کرد.  در این رده بندی ارنستو والورده، سرمربی تیم فوتبال بارسلونا 
به عنوان بهترین مربی جهان جایگاه خود را حفظ کرد. پس از او یورگن کلوپ، لیورپول و 

گاالردو از ریورپالت آرژانتین دوم و سوم شدند.

مدافع شهرخودرو انتخابی المپیک را از دست داد
ورزش: محمد آقاجانپور یکی از مهره های ثابت و تأثیرگذار تیم فوتبال امید کشورمان 
در دو سال گذشــته بوده که در پست دفاع راســت در مرحله مقدماتی رقابت های 

قهرمانی آسیا نیز حضور داشت. 
مدافع شهر خودرو مشــهد به دلیل مصدومیت اردوی اخیر این تیم در اندونزی و 
قطر المپیک را از دست داد و با توجه به نتایج MRI و همچنین نظر کادر پزشکی 
تیم امید امکان حضور در دور نهایی مسابقات قهرمانی زیر 23 سال آسیا و مرحله 

مقدماتی رقابت های المپیک را نخواهد داشت.

مورینیو: منچستری ها از سولسشر حمایت کنند
ورزش:  در آستانه بازی امشب منچستریونایتد در مقابل تاتنهام در لیگ برتر انگلیس 
سرمربی سابق شیاطین سرخ از هواداران خواست که از اوله گنار سولسشر سرمربی 
فعلی این تیم حمایت کنند. ژوزه مورینیو معتقد است: »استقبال از من حرکت خوبی 
است اما هواداران منچستریونایتد باید در جریان بازی از سولسشایر حمایت کنند. 
این ذات باشگاهی اســت که تاریخچه ای فوق العاده دارد و هوادارانی دارد که دقیقاً 
درک می کنند چقدر باید برای این باشگاه پرشور باشند. آن ها عاشق باشگاه خود و 

البته عاشق سولسشر هستند.«

هدایی نفر نخست زیر ۲۱سال جهان شد
ورزش: فدراسیون جهانی تنیس روی میز رنکینگ جدید بازیکنان را در ماه دسامبر اعالم 
کرد. در این رنکینگ یک اتفاق تاریخی برای پینگ پنگ ایران رخ داد و امیر حسین هدایی 
در رده زیر 21 سال توانست در رده یک جهان قرار بگیرد. این برای نخستین بار در تمامی 
رده های سنی اســت که یک پینگ پنگ باز ایرانی در رده نخست رنکینگ جهان قرار 
می گیرد.اما در رده بزرگساالن، نوشاد عالمیان با یک پله صعود در رده 62 جهان قرار گرفت 
اما نیما عالمیان با 12 پله سقوط از رنکینگ زیر 100 جهان خارج شد  و در رده 107 جهان 
ایستاد.در بخش بانوان نیز ندا شهسواری با هشت پله صعود در رده 1۹8 جهان قرار گرفت.

ورزش: هشــت تیم حاضر در مرحله یک چهارم نهایی 
جام حذفی رقیبان خود را شــناختند و حســاس ترین 
دیدار میان دو تیم استقالل و ســپاهان برگزار خواهد 
شد. پرسپولیس، اســتقالل، ســپاهان، تراکتور، مس 
کرمان، شاهین شهرداری بوشهر، نفت مسجد سلیمان 
و شــهرداری ماهشــهر هشــت تیمی بودند که دیروز 
نمایندگانش در محل سازمان لیگ گرد هم جمع شدند 
تا رقیبشــان در بازی بعدی را شناسایی کنند. به دلیل 
اینکه بازی های جام حذفی به صورت تک بازی برگزار 
می شود، تعیین میزبان و میهمان یکی از موضوعاتی بود 
که در گردهمایی دیروز مشخص شــد. این موضوع به 
میزبان یا میهمان بودن تیم ها در بازی های مرحله قبل 
بستگی داشت ولی در صورتی که دو تیم شرایط مشابهی 
داشــته باشــند، قرعه میزبان یا میهمان شدن آن ها را 
مشخص کرد. سیروس دین محمدی و ادموند بزیک دو 
بازیکن سابق فوتبال ایران، این قرعه کشی را انجام دادند.

پس از انجام قرعه کشــی تیم های حاضر در یک چهارم 
جام حذفی حریفانشان را شــناختند که مسابقات این 

مرحله به قید قرعه به شرح زیر است:
استقالل - سپاهان اصفهان ) بعد از قرعه کشی سپاهان 

میهمان تیم استقالل شد(.
شهرداری ماهشهر - پرســپولیس ) بعد از قرعه کشی 

شهرداری ماهشهر میزبان پرسپولیس شد(.
نفت مسجد سلیمان- شاهین شــهرداری بوشهر ) این 
بازی نیازی به قرعه کشی نداشــت و تیم نفت مسجد 

سلیمان میزبان است(. 
تراکتــور تبریز- مــس کرمــان ) این بــازی نیازی به 

قرعه کشی نداشت و تیم تراکتور میزبان است(. 
بدون شک تقابل استقالل و سپاهان که آماده های لیگ 

برتر در این روزها هستند، می تواند از بازی های جذاب 
و دیدنی این مرحله باشد که در ورزشگاه آزادی برگزار 
خواهد شد. این دو تیم در هفته پیش در لیگ برتر بازی 
دیدنی ای را به نمایش گذاشتند که آبی های پایتخت در 
حالی که تا دقیقه ۹5 از حریفشــان پیش بودند و خود 
را در صدر جــدول می دیدنــد، روی گل امید نورافکن 
غافل گیر شدند تا صدر جدول را به شاگردان قلعه نویی 

تقدیم کنند.
به گفته مسئوالن ســازمان لیگ تاریخ دوم دی را برای 
برگزاری مســابقات جام حذفی در این مرحله در نظر 
گرفته اند. همچنین فینال جام حذفی در ورزشگاه پارس 

شیراز برگزار خواهد شد.

قرعه ایده آل پرسپولیس
تیم فوتبال پرسپولیس به عنوان مدافع عنوان قهرمانی 
جام حذفی در مرحله یک چهارم نهایی حضور دارد. آن ها 
فصل گذشته با پیروزی مقابل داماش لیگ دویی قهرمان 
جام حذفی شدند و حاال در این مرحله نیز باید با تیمی از 

لیگ دسته دوم بازی کند.
سرخ ها استرس تقابل با تیم های قدرتمند در جام حذفی 
را داشتند اما در اوج خوش شانســی، به تیم شهرداری 
ماهشهر خورند. تیمی که تحت هدایت مهدی پاشازاده 
مدافع سابق استقالل و تیم ملی است و به دنبال بازگشت 

به لیگ آزادگان است.
نکته جالب این که سرخ پوشان باید در ماهشهر به مصاف 
حریف لیگ دویی بروند و این موضــوع قرعه را ایده آل 
کرده  است. به این خاطر که شاگردان کالدرون در صورت 
برد برابر شهرداری ماهشهر، شــانس میزبانی در نیمه 

نهایی را خواهند داشت.

امیرمحمد سلطان پور: »بی گمان یک نفر پیدا خواهد شد 
که رکورد من را بشکند«. این جمله ای است که لیونل مسی 
پس از کسب ششمین توپ طالی خود به مجله فرانس فوتبال 
گفت: کریستیانو رونالدو نزدیک ترین تعقیب کننده اش با پنج 
توپ طالست اما بعید است که او نیز به دوران آخر فوتبال خود 
نزدیک می شــود بتواند توپ طالی دیگری را به کارنامه اش 
اضافه کند. بسیاری معتقدند ستاره تازه ظهور کرده فوتبال 
جهان یعنی کیلیان امباپه می تواند همین بازیکن مورد نظر 
مسی باشد. ستاره 20 ساله و فرانســوی پاری سن ژرمن در 
سه سال گذشته ســه بار در جمع 10 بازیکن برتر فهرست 
نهایی توپ طال قرار گرفته اما با وجود استعداد فوق العاده هنوز 
نتوانسته در حد برنده شدن خوب عمل کند. در اینجا نکاتی که 
امباپه می تواند بهبود ببخشد تا به شانس نخست کسب توپ 

طال تبدیل شود را برررسی می کنیم:

درخشش بیشتر در لیگ قهرمانان
سال گذشته امباپه به خاطر درخشــش خیره کننده در جام 
جهانی روسیه موفق شد در رتبه سوم بهترین های توپ طال 
قرار بگیرد. سال قبل از آن او که یک جوان حدودا 18 ساله بود 
به خاطر عملکرد عالی به همراه موناکو در لیگ قهرمانان و صعود 
به جمع چهار تیم پایانی باز هم به شکلی بسیار خوب در رتبه 
هفتم بهترین ها قرار گرفت. در تابستان امسال او در تعطیالت 
به سر برد و حاال می فهمد که در چنین سال هایی که خبری از 
تورنمنت های ملی نیست، درخشش در لیگ قهرمانان اروپا 
می تواند چه تأثیر باالیی در موفقیت احتمالی او داشته باشد. 
پس از به ثمر رســاندن تنها پنج گل و دادن دو پاس گل که با 
حذف از گردونه چمپیونزلیگ در دور یک شانزدهم نهایی در 
دستان منچســتریونایتد همراه بود، نباید هم توقعی باالتر از 
رتبه ششمی داشته باشد که امسال به آن نائل آمد. امباپه اگر 
می خواهد در مراسم سال آینده در پاریس به باالی ِسن برود 
باید همان عملکردی که حدود دو ماه پیش در زمین بروژ نشان 
داد را ادامه دهد. ستاره پاریسی ها در آن شب در مدت 22 دقیقه 

هت تریک کرد و یک پاس گل داد. فردای آن روز تمام رسانه ها و 
مطبوعات عملکرد وی را به سر خط خبرهای خود تبدیل کردند؛ 
دقیقا همان اتفاقی که بارها و بارها در طول فصل برای کریستیانو 
رونالدو و لیونل مسی افتاد. به همین ترتیب است که یک بازیکن 

در اذهان می ماند و می تواند توپ طال را بدست بیاورد.

کمتر مصدوم شدن
از ابتدای فصل جاری کیلیان امباپه تنها در هشت بازی از 14 
بازی پاریسی ها در لیگ دسته نخست فرانسه به میدان رفته 
است. مشکالت عضالنی که او به تازگی دچارش شده آمار وی 
را به شدت خراب کرده است تا حدی که او تنها پنج گل را در 
لیگ به ثمر رسانده است. حضور نداشتن در بازی های بزرگی 
مثل دیدار رفت مقابل رئال مادریــد در لیگ قهرمانان که با 
پیروزی 3برصفر تیمش همراه بود از آن شب هایی است که 
می تواند برنده شدن یا نشدن یک بازیکن در جوایز انفرادی را 
به دنبال داشته باشد. امباپه باید در ادامه فصل از بدن خود بهتر 

مراقبت کند و در شب های بزرگ بیشتری بدرخشد.

باال بردن جام های بیشتر
از زمانی که قطری ها مالکیت باشــگاه پی اس جی را بدست 
گرفته اند، این تیم معموالً در تمامی عنوان های داخلی فرانسه 
قهرمان شده است. البته فصل گذشته پاریسی ها فقط در لیگ 
به قهرمانی دســت پیدا کرده و در دو جام اتحادیه و حذفی 
فرانسه ناکام ماندند. برای امباپه بدتر آنجا بود که قبل از بازی 
فینال جام حذفی به خاطر مسائل انضباطی از تیم خط خورد. 
موقع رأی گیری برای بهترین بازیکن تعداد جام ها بسیار مهم 
است؛ به خصوص اینکه قهرمانی در لیگ فرانسه هیچ گاه به 
مانند قهرمانی در اللیگا و لیگ برتر انگلیس پرستیژ ندارد. 
امباپه عالوه بر تالش برای قهرمانی در اروپا به همراه پاریس 
باید تابستان آینده در یورو 2020 نیز به همراه کشورش جام 
قهرمانی را باالی سر ببرد و آن موقع می توان او را برنده تقریباً 

واضح توپ طال دانست.

پرسپولیس در ماهشهر، تراکتور میزبان مس

استقالل - سپاهان؛ فینال در یک چهارم
مسی برای ششمین بار برنده شد، امباپه برای کسب توپ طال چه کار کند؟

بیشتر جام ببر، کمتر مصدوم شو!

ورزش: ســرمربی تیم ملی هندبال ایران گفــت: دو هفته آخر 
زمان طالیی ماست. امیدوارم فدراسیون در این زمان بازی های 

تدارکاتی خوبی را فراهم کند.
علیرضا حبیبی در خصوص اردوی تیم ملی هندبال برای حضور 
در مسابقات قهرمانی آسیا، اظهار کرد: از روز یکشنبه هفته آینده 
تمرینات تیم ملی در تهران شروع می شود. پس از مدتی تعطیلی 
تیم ملی در پایان مســابقات انتخابی المپیک و حضور تیم های 
زاگرس و سپاهان در جام باشگاه های آسیا و همچنین برگزاری 
چهار هفته مسابقات لیگ که یک هفته آن برگزار نشد، از شنبه 
بازیکنان در اختیار تیم ملی قرار مــی گیرند تا اردوی تیم ملی 

از سر گرفته شود.

استارت با داخلی ها
ســرمربی تیم ملی هندبال افزود: تا دهه سوم دسامبر لژیونرها 
درگیر مسابقات باشگاهی خود هستند به همین دلیل  در اردوی 

نخســت از 20 نفر از بازیکنان داخلی دعوت شده است. غیر از 
بازیکنانی که در ســال های قبل و در انتخابــی المپیک حضور 
داشــتند، نفراتی که در این چند هفته عملکرد خوبی در لیگ 
داشتند وهمچنین برای پســت هایی که در آن ضعف داشتیم، 

چند بازیکن به اردو اضافه شدند.

بازی تدارکاتی؟
حبیبی در خصوص بازی های تدارکاتی گفت: زمان بسیار کمی 
که تا مسابقات قهرمانی آســیا داریم. پس از مسابقات انتخابی 
المپیک که با آمادگی کمی در آن حاضر شدیم، جام باشگاه های 
آسیا و مسابقات لیگ برگزار شد. تمام تالش خود را می کنیم که 
از همه بازیکنانی که تجربه دارند و همچنین از بهترین ظرفیت 

هندبال ایران استفاده کنیم.
وی تأکید کرد: در اردوی 12 روزه تهــران بازیکنان را ارزیابی 
و نفرات نهایی را انتخاب می کنیم  و از 18 دســامبر نیز بیشتر 

لژیونرها می توانند به تیم اضافه شــوند. با هماهنگی فدراسیون 
در 24 دســامبر اردوی تدارکاتی در قطر داریم. دو بازی با تیم 
ملی قطر در 28 و 2۹ دسامبر قطعی است و احتماالً چند بازی 

تدارکاتی با باشگاه های قطر داریم.

اردوی طالیی
سرمربی تیم ملی هندبال گفت: بیشــتر لژیونرها در قطر ما را 
همراهی می کنند. این اردو یک هفته است پس از آن وارد اردوی 

سوم می شویم. فدراسیون در تالش اســت برای بازی دوستانه 
با لهســتان و کرواســی که تفاهم نامه داریم به توافق برسد. دو 
هفته آخر زمان طالیی ماست. امیدوارم فدراسیون در این زمان 

بازی های تدارکاتی خوبی را فراهم کند.

در انتظار لژیونرها
وی در پاســخ به این پرســش که آیا همراهــی لژیونرها در 
مسابقات قهرمانی آسیا قطعی است گفت: فدراسیون مکاتباتی 

را با باشگاه های لژیونرها انجام داده و برخی به صورت کتبی 
رضایت دادند، برخی شــفاهی گفتند و منتظر پاسخ برخی 

دیگر هستیم . 
امیــدوارم در یــک هفته آینــده زمان حضــور قطعی آن ها 
مشخص شــود. همزمان با اردوی قطر و مســابقات قهرمانی 
آسیا، مســابقات آفریقا و اروپا هم برگزار می شود ضمن اینکه 
تیم های اروپایی درگیر تعطیالت و IHF DAY هستند. از 
 اردوی قطر تا پایان مسابقات مشــکلی برای حضور لژیونرها 

نداریم.
حبیبی در خصوص شانس ایران در مسابقات قهرمانی آسیا برای 
صعود به جمع چهار تیم پایان گفت: در این مســابقات 13 تیم 
 حضور دارند که در چهار گروه تقسیم شدند و ایران با بحرین و 

نیوزیلند همگروه است. 
به عنوان تیم اول یا دوم می توانیم صعود کنیم اما در مرحله یک 
هشتم کار سخت است. کره، ژاپن، بحرین، قطر، امارات، کویت 

و عربستان همراه ما در جمع هشت تیم خواهند بود و چهار تیم  
جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب می کنند.

 20 بازیکن در اردوی تیم ملی هندبال 
از ســوی کادر فنی 20 بازیکن بــه اردوی تیم ملــی هندبال 
بزرگساالن کشورمان برای آمادگی در رقابت های قهرمانی آسیا 

دعوت شدند.
اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

1-میالد قلندری 2-محمد علی قاسمی3-فرزاد رستمی4-علی 
رحیمی 5-جالل کیانی 6-میالد مســائلی 7-وحید مسعودی 

8-امین کاظمی ۹-مجید مسعودی 10-مهرداد صمصامی
11-مجتبی حیدرپــور 12-محمد رضــا اورعی13-امید رضا 
سرپوشــی 14-محمد امیــن فرهادی 15-مجتبــی کرمیان 
16-مهران حسینی 17-ســالمان بربط 18-علی مهدی زاده 

1۹-محمد سیاوشی20-مهدی موسوی

ورزش: پس از برانکو و دستیارانش، حاال نوبت به شکایت ماریو 
بودیمیر رسیده است؛ مهاجمی که یک نیم فصل در جمع قرمزها 
بود و البته نتوانست رضایت هواداران را جلب کند.شکایت او در 
حالی به باشگاه پرسپولیس رسیده که 80 صفحه است و همین 
موضوع سبب تعجب اهالی فوتبال شــده است. انصاریفرد شب 
گذشته با بیان این موضوع گفت: قرارداد او با پرسپولیس حدود 
500 هزار یورو بود کــه 25 هزار تا را دریافت کــرد. او حاال حق 
دادرسی و وکیلش را هم در پرونده آورده که اگر محکوم شویم به 
600 هزار یورو افزایش می یابد.باشگاه پرسپولیس چند روز قبل 
طرح دفاعیات خود را به فیفا ارسال کرد.نکته جالب این که ماریو 
بودیمیر در دوران چهار ماهه حضورش در پرسپولیس، باتوجه به 
تعطیلی و حضور در خارج و... کمی بیشتر از 80 روز در ایران ماند، 

اما بدقولی مدیران پرسپولیس و تصمیم گابریل کالدرون درباره او، 
سبب شد تا حاال با شکایت 80 صفحه ای کار خود را پیش ببرد.

انصاریفرد همچنین گفت: مشکل ما با بازیکنان خارجی این طور 
است که مثالً بودیمیر در باشگاه قبل از پرسپولیس ماهی 1500 
یورو می گرفت و حاال 2800 یورو. با توجه به قرارداد یک و نیم ساله 
او با پرسپولیس، فیفا می گوید شما باید این گپ بین 25000 یورو و 
پانصد هزار یورو را پرداخت کنید. در واقع سرخ پوشان جدا از اعاده 

دادرسی، باید بیش از 450 هزار یورو به ماریو بودیمیر بپردازند.
نکته جالب این است که باشگاه پرسپولیس در حالی قرارداد 500 
هزار یورویی با بودیمیر بست که ارزش این بازیکن در لیگ کرواسی 
در بهترین شرایط حدود 30 هزار یورو در سال است و پرسپولیس 

چیزی حدود 20 برابر این رقم را باید به این بازیکن پرداخت کند!

ضد  حمله

 سقوط دو پله ای فوتسال ایران 
در رده بندی جهانی

 futsal ورزش: در جدیدترین رده بندی تیم های ملی فوتسال که از سوی سایت
world ranking و همه روزه منتشر می شود، تیم ملی فوتسال ایران با دو پله 
سقوط در جایگاه ششم جهان قرار گرفت. شاگردان ناظم الشریعه با هزار و 630 
امتیاز همچنان در رده نخست تیم های آسیا قرار دارند. رده بندی تیم های ملی 
فوتسال در حالی منتشر شده که تیم ایران در تورنمنت سه جانبه فوتسال در 
مشهد مقدس حضور دارد و در صورت پیروزی در دیدارهای دوستانه پیش رو،  
می تواند جایگاه خود در این جدول را بهبود ببخشد. برزیل، اسپانیا، روسیه،  

آرژانتین و پرتغال تیم های اول تا پنجم این رده بندی را تشکیل می دهند.

محرومیت پنج هفته ای زاهدی فر
ورزش: رئیس کمیته داوران اعالم کرد داور دیدار استقالل و سپاهان پنج 
هفته از قضاوت در لیگ برتر محروم شده است.هدایت ممبینی تصریح 
کرد: طبق آیین نامه های فیفا و AFC با تمام داورانی که اشتباه تأثیرگذار 
در نتیجه مسابقه دارند برخورد می شود. محرومیت ایشان پنج هفته 
است. وقتی نمره داور از 10 نمره، زیر هفت وچهار باشد این داور در 
رده های پایین تر قضاوت می کند آمادگی ذهنی و روحی را بدست بیاورد 
تا برگردد. ممبینی در پاسخ به اینکه کمک داور و کمک داور پشت خط 
هم محروم شدند، گفت: آن ها هم چند هفته ای استراحت می کنند و در 

لیگ های پایین تر قضاوت می کنند.

 یک برزیلی و یک آفریقایی 
در راه پیوستن به پرسپولیس

ورزش: با جدایی جونیور براندائو از پرسپولیس حاال مسئوالن این باشگاه در تالش 
هستند تا بتوانند بازیکنی کارآمد جایگزین جونیور کنند. در همین راستا بازیکنانی 
از صربستان، برزیل و آرژانتین گزینه های نهایی مسئوالن باشگاه و کالدرون بودند 
که سرمربی پرسپولیس با جمع بندی در نهایت با حضور بازیکن برزیلی در تیمش 
موافقت کرده است. از طرف دیگر با توجه به درخواست مسئوالن باشگاه، کالدرون 
یک مهاجم آفریقایی هم به مسئوالن پرسپولیس معرفی کرد و باید دید که در 

نهایت چه تصمیماتی برای جذب بازیکن گرفته خواهد شد. 

 نایب قهرمانی عجیب ایران 
در تورنمنت سه جانبه فوتسال مشهد

ورزش: تیم بالروس با شکست ایران قهرمان تورنمنت فوتسال مشهد شد. 
تیم ملی فوتسال کشورمان در دومین و آخرین بازی خود در تورنمنت سه 
جانبه مشهد مقابل بالروس3 بر 2 شکست خورد تا عنوان دومی این رقابت ها 
را بدست آورد. تیم فوتسال بالروس نیز پیش از بازی با تیم ملی کشورمان موفق 
شده بود 4 بر یک اسلواکی را شکست دهد تا با دو پیروزی قهرمان تورنمنت 
بین المللی فوتسال مشهد شود. با وجود پایان تورنمنت مشهد، تیم های ایران و 

اسلواکی امروزیک بازی دوستانه را برگزار می کنند.

مشورت آقاخان برای بازگشت
ورزش: مرتضی آقاخان بازیکنی است که در ابتدای لیگ هجدهم با استقالل 
قرارداد امضا کرد اما به دلیل دو مصدومیت در ابتدای فصل و نیم فصل تا 
کنون حتی یک دقیقه هم برای آبی ها به میدان نرفته است. آقاخان با فرا 
رسیدن نیم فصل فوتبال ایران مصدومیتش به طور کامل برطرف می شود و 
می تواند به فهرست استقالل برگردد، اما قرار است او برای حضور در جمع آبی 
پوشان با استراماچونی صحبت کند.در صورتی که استراماچونی برای حضور 
این بازیکن ابراز تمایل کند نام او به فهرست استقالل اضافه خواهد شد و در 
غیر این صورت احتماالً تیم جدیدی برای ادامه فوتبالش انتخاب خواهد کرد.

استارت هفته چهاردهم لیگ برتر از امروز
ورزش: هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال کشورمان عصر امروز با دو دیدار آغاز 

می شود و سایر بازی ها روز پنجشنبه برگزار خواهد شد.
چهارشنبه 13 آذر 13۹8

سایپا - فوالد 
پارس جنوبی جم - ماشین سازی تبریز 

پنجشنبه 14 آذر 13۹8
استقالل - شهر خودرو  

تراکتور - شاهین شهرداری بوشهر  
گل گهرسیرجان - نفت  مسجدسلیمان  

نساجی مازندران - سپاهان  
صنعت نفت آبادان - پیکان 

ذوب آهن - پرسپولیس

منهای فوتبال

هفته هشتم لیگ برترهندبال 
ثبت نخستین شکست درکارنامه کازرونی ها

محمدرضا خزاعی: درادامه ســی ودومین دوره مســابقات هندبال 
باشگاه های کشور، نخستین شکســت درکارنامه تیم نیروی زمینی 
شهیدشاملی کازرون به ثبت رسید. کازرونی ها که در سالن ملت اصفهان 
به مصاف ذوب آهن رفته بودند »1۹بر20« شکست خوردند. با این نتیجه، 
نیروی زمینی شهیدشاملی کازرون با 12 امتیاز، همچنان در صدر گروه 
الف باقی ماند.تیم سربداران این هفته درطبس، میهمان زغال سنگ این 
شهربود، که دریک بازی خوب، »22بر32« میزبان خودرا شکست داد تا 
با 6 امتیاز در رده چهارم گروه قرارگیرد.در دیگر بازی این گروه، زاگرس 
اســالم آبادغرب که در برازجان به میهمانی تیم ستارگان دشتستان 
رفته بود، با تساوی »23بر23« متوقف شــد.در گروه ب، مس کرمان 
همچنان یکه تازی می کند. شاگردان حمیدصادقی این هفته میزبان 
تیم قعرجدولی خیبراراک بودند که به راحتی و با نتیجه »20بر30« برنده 
شدند. سپاهان، دیگر تیم مدعی این گروه هم در دهدشت، و دریک بازی 

نزدیک باحساب »20بر21« ازسد فرازبام خائیز گذشت.
رقابت های هفته نهــم روزجمعه 15 آذر برگزار می شــود و پس از آن 
مسابقات به علت برگزاری مرحله اول اردوی تیم ملی تا پایان آذر تعطیل 

خواهد شد.

موسوی، دومین مدافع برتر لیگ لهستان
ورزش: در هفته هشــتم لیگ والیبال لهســتان )پالس لیگا ( تیم 
اولشتین با عملکرد درخشان ستاره ایرانی خود سیدمحمد موسوی، 
در یک دیدار نزدیک و جذاب برابر میزبانش تیم بیدگوشــچ به یک 
پیروزی ارزشمند رســید و هفتمین برد خود در این فصل را بدست 
آورد. موسوی که با کسب 15 امتیاز، نقش مهمی در این برد خارج 
از خانه تیمش داشت، با عملکرد عالی و جالب توجه خود، هم اکنون 

دومین مدافع برتر لیگ لهستان است.

 نوربخش: حضور برخی 
در تیم ملی خیانت به کشتی است

ورزش: مربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی گفت: مربیانی در تیم ملی 
هستند که حتی یک شاگرد هم نداشتند و هیچ کشتی گیری را پرورش 
ندادند.ناصر نوربخش، مربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی گفت: به شخصه 
40 سال است مربی هستم، اما یک بار هم در لیگ شرکت نکردم. در تیم 
ملی هم شرایط همین طور است. االن مربیانی در تیم ملی هستند که حتی 
یک شاگرد هم نداشتند و هیچ کشتی گیری را پرورش ندادند. باید جایی 
برای مربیان سازنده در تیم ملی باز شود. حضور برخی از مربیان فعلی در 

تیم ملی خیانت به کشتی است.

هفته نهم لیگ برتر بسکتبال
شکست کار دست نماینده گرگان داد

ورزش: هفته نهم لیگ برتر بسکتبال در حالی به پایان رسید که جایگاه 
هفت تیم دستخوش تغییرات شد، شهرداری گرگان یکی از این تیم هاست 
که به خاطر باخت برابر مهرام یک پله سقوط کرد. نتیجه دیدارهای بدست 

آمده در هفته نهم لیگ بسکتبال و جدول رده بندی به این شرح است:
* توفارقان آذرشهر 61 - نفت آبادان 81

* ذوب آهن اصفهان 83 - رعد پدافند هوایی شهرکرد 5۹
* مس کرمان 76 - پتروشیمی بندرامام 83
* شیمیدر قم 78 - آویژه صنعت مشهد 70

* مهرام تهران 67 - شهرداری گرگان 66
* اکسون تهران 82 - نیروی زمینی 70

* شورا و شهرداری قزوین 6۹ - شهرداری بندرعباس 76

اسم خانه کشتی تغییر می کند
ورزش: در حالی که خانه کشتی شماره یک )عبداهلل موحد( در دست 
تعمیر و بازسازی است، اکنون خانه کشتی شماره دو که در سال های 
گذشته به نام محمد بنا نام گذاری شده است، تنها محل تمرینی تیم های 

ملی و برپایی اردوهاست.
چندی پیش محمد بنا از فدراسیون کشتی خواست تا نام این سالن به 
جای نام خودش، به اسم یکی از شهدای مدافع حرم که کشتی گیر هم 
بوده نام گذاری شود. بنابراین با توجه به پیگیری و درخواست سرمربی تیم 
ملی فرنگی، طی مراسمی در روزهای آینده که خانواده شهید نیز در آن 
حضور خواهند داشت، نام خانه کشتی شماره دو به نام شهید مصطفی 

صدرزاده نام گذاری خواهد شد.

سرمربی تیم ملی هندبال: 

مشکلی برای حضور لژیونرها نداریم

فقیر در کرواسی، ثروتمند در تهران

اتفاق عجیب در ماجرای قرارداد بودیمیر!

مذاکرات تاج برای فسخ قرارداد ویلموتس شروع شد

برانکو حرفش را به کرسی نشاند

صفحه 10   1398/09/13

آگهی تغییرات شرکت مرکز بررسی و تحقیق و آموزش صنایع قند موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 155 و شناسه ملی 10380028017
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/04/13و نامه شماره 120/1869961مورخ 1398/07/20 سازمان صنعت معدن تجارت خراسان رضوی تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : - س��مت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غالمرضا کاظمی با کد ملی 0042625361 به س��مت رئیس هیئت مدیره آقای 
کاظم معتمدی فر با کد ملی 6439554832 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره کاظم معتمدی فر با کد ملی به 6439554832 به عنوان مدیرعامل آقای س��ید 
مجید رباط سرپوشی با کد ملی 0793371260 به عنوان قائم مقام مدیر عامل و آقای علی اکبر عابدینی با کد ملی 0793665205 را بعنوان دبیر جلسات هیئت 
مدیره برای مدت دوس��ال انتخاب نمودند. کلیه اس��ناد و اوراق تعهد آور، قراردادها، چک ها، س��فته ها و افتتاح حساب نزد بانکها و برداشت از حسابهای فوق 
اعم از سپرده و یا جاری با امضای مدیر عامل و یا قائم مقام مدیر عامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره یا با امضای ریاست هیئت مدیره و آقای علی مهرپور 
الیق��ی )عض��و منتخ��ب هیئت مدی��ره( و در هر حال با مهر مرکز انج��ام و معتبر خواهد بود ولی مکاتبات ع��ادی و نامه ها فقط با امضای مدی��ر عامل یا قائم مقام 

مدیرعامل معتبر می باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )682207(
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 آگهی تغییرات موسسه باغات آستان قدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 506 و شناسه ملی 10380069639    
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,02,30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح گردید: جمع آوری و نگهداری توده های بومی و همچنین ژنوتیپ ها و ارقام داخلی و خارجی برای تامین منابع ژنتیکی در مجموعه 
های بانک بذر ، مواد رویشی و باغ مادری . تکثیر ، تولید و فروش بذر و مواد رویشی سالم ، اصیل و با کیفیت که شامل اصالح ارقام ، تولید، فرآوری، 
بس��ته بن��دی ، انب��ار ، تضمین کیفیت ،بازاریاب��ی و مطالعات مربوطه، فروش و خدمات پ��س از فروش و همچنین انتقال فناوری و بومی س��ازی آن می 
باش��د . تکثیر ، تولید و فروش نهال های اصالح ش��ده و پر محصول درختان مثمر از طریق تکثیر پایه های رویش��ی و بذری. تکثیر ،تولید و فروش نهال 
های اصالح ش��ده درختان و درختچه های غیر مثمر تجاری . تکثیر، تولید و فروش نش��اء س��بزی، گیاهان زینتی ، دارویی و زارعی . ایجاد صنایع مرتبط 
با تکثیر ، تولید ،بس��ته بندی و فروش بذر و نهال و مواد رویش��ی . ایجاد و توس��عه واحد های تعیین کیفیت و س��المت بذر، نهال و مواد رویش��ی قابل 
تکثیر براس��اس اس��تاندارهای ملی و بین المللی. ایجاد و توسعه واحد های تکثیر ، تولید و مطالعات شامل آزمایشگاه ، گلخانه ، خزانه های تولید نهال 
و نهالس��تان ، س��الن های فراوری و بسته بندی ، انبار و سردخانه . تخصیص بخش��ی از سود حاصل از فعالیت های اقتصادی موسسه به توسعه موضوع 
آن عقد قرارداد به منظور گسترش فعالیت های تولیدی و اقتصادی در قاب مدل های مشارکتی ایجاد واحد تخصصی بازرگانی متناسب با حوزه فعالیت 
موسس��ه عقد قرارداد با اش��خاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تس��هیالت از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری پس از اخذ مجوزهای 
الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدورپروانه فعالیت نمی باش��د. - نام ش��رکت به " بذر و نهال رضوی " 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 )682105(
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آگهی تغییرات شرکت کشاورزی رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 68474 و شناسه ملی 10380127747    
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,05,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای محمد جواد وریدی به شماره ملی : 0651686970 به نمایندگی 
از آستان قدس رضوی به سمت رییس هیئت مدیره - آقای محمد اسماعیل افسر پناه به شماره ملی 0859216845 به نمایندگی از سازمان اقتصادی 
به س��مت نائب رییس هیئت مدیره -آقای ناصر ش��اه نوش��ی فروشانی به شماره ملی 1817045490 به نمایندگی از موسسه باغات آستان قدس رضوی 
به سمت عضو هیئت مدیره - آقای میثم دهقان بنادکی به شماره ملی 0321742117 به نمایندگی از شرکت زنجیره تامین رضوی به سمت عضو هیئت 
مدیره - آقای علی اورعی به ش��ماره ملی 0937643122 به نمایندگی از ش��رکت کیفیت رضوی به س��مت عضو هیئت مدیره - آقای محمود صادقی به 
شماره ملی 0859658759 به مدت 2 سال به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب گردید - کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک و سفته ، بروات 

، قرارداد ها و عقود اسالمی با امضا مدیر عامل و یک نفر از اعضا 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 )682114(
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آگهی تغییرات موسسه خیریه گروه راه سالمتی اتیسم خراسان رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 6121 و شناسه ملی 14007671965 

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ف��وق العاده م��ورخ 1397/11/06 و نامه ش��ماره 3853/1/7665 مورخ 
1397/12/08 فرمانداری شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ماده 13 اساسنامه به شرح ذیل اصالح 
گردید : مجمع عمومی امنا موسس��ه 20 نفر می باش��د و عالی ترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی 
و فوق العاده تشکیل می گردد . ماده 19اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید : موسسه دارای هیئت مدیره ای 

مرکب از 16 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل خواهد .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )682251(
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اینجان��ب ناص��ر درودی مالک خودروی 206TU3 به ش��ماره شاس��ی NAAP03EE4FJ220953 و ش��ماره موتور 
165A0031111 به علت فقدان اس��ناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه 

هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران 
خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.

دی
قو

مف
هی 

آگ

صفحه 11    1398/09/13

 آگهی تغییرات شرکت مهندسی موج رفیع توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 16831 و 
شناسه ملی 10380324162    

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده م��ورخ 1398,08,02 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1 - اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال عبارتند از خانم لیلی حمیدنیا کدملی: 0702491438 
آقایان بیژن راهبریان یزدی کدمل��ی: 0941862623 داریوش راهبریان یزدی کدملی:0937868043 
2-آق��ای مخت��ار امیری کد مل��ی: 1060708426 به س��مت بازرس اصل��ی و آقای ابوذرادگ��ی کد ملی: 
1063619742 به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب شدند 3-روزنامه قدس 

جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )682115(
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 آگهی تغییرات شرکت راه اندازان صنعت خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8633 و
 شناسه ملی 10380243962    

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1397,03,31 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - تراز مالی س��ال 
96 به تصویب رس��ید . جواد محمدزاده به ش��ماره ملی 0934467791 بعنوان بازرس اصلی و س��ارا علی آبادی 
به ش��ماره ملی 0682378828 بعنوان علی البدل برای مدت یکس��ال مالی ش��رکت انتخاب گردیدند . جمشید 
شریفی اصفهانی به شماره ملی 1286262003 و بندر تیموری به شماره ملی 1950024946 و سید علی معرب به 
شماره ملی 0938382543 به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و ماشاءا... صمدی به شماره ملی 0939416281 و 
محس��ن کارگذار به شماره ملی 0700161971 به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 

گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )682171(
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آگهی تغییرات موسسه مرکز بررسی و تحقیق و آموزش صنایع قند موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 155 و شناسه ملی 10380028017
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/04/13 و نامه ش��ماره 120/1869961 مورخ 1398/07/20 
س��ازمان صنع��ت معدن تجارت خراس��ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - اعض��اء هیئت مدیره به قرار ذی��ل انتخاب گردیدند: 
غالمرض��ا کاظم��ی به ش��ماره مل��ی 0042625361 اس��معیل زرین زاده به ش��ماره مل��ی 0939530813 کاظم معتمدی فر به ش��ماره 
مل��ی6439554832 غ��الم عباس بهمنی به ش��ماره ملی0532114957 علی مهرپور الیقی به ش��ماره مل��ی 0063400741 به عنوان 
اعضای اصلی هیئت مدیره و س��ید مجید رباط سرپوش��ی ک��د ملی 0793371260 و مهدی صبوری کد مل��ی0702948497 به عنوان 

اعضای علی البدل برای مدت دوسال انتخاب نمودند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )682211(
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آگهی تغییرات موسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه شهید رجائی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 204 و شناسه ملی 10380036062
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398/07/22 و نامه ش��ماره 1692 مورخ 1398/08/21 س��ازمان اقتصاد اس��المی ایران تصمیمات 
ذی��ل اتخاذ ش��د : آقای محمدرضا ن��وری کوهبنانی کد ملی 0935882261 به س��مت رئیس هیئت مدیره -آقای رمضانعل��ی پورمحمدی کد ملی 
0944274201 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای علی داودی کد ملی 0934436061 به سمت خزانه دار و آقایان عباسعلی لطفی میامی 
کد ملی 0944264123 و حس��ین لطفی میامی کد ملی 0936263873 به س��مت عضو اصلی هیئت مدیره و همچنین آقای مهدی لطفی میامی به 
کدملی 0946370028 به س��مت مدیرعامل برای مدت دوس��ال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دو نفر از چهار 
نف��ر آقای��ان : مه��دی لطفی میامی و محمدرضان��وری کوهبنانی و رمضانعلی پورمحم��دی و علی داودی همراه با مهر صندوق معتبر می باش��د. - 

مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر صندوق معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )682248(

ح
/9
81
11
01



12
چهار شنبه 13 آذر  1398

7 ربیع الثانی 1441 4 دسامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9125 

فرهنگ و هنر

خبر

قائم مقام شبکه »نسیم« :
تلویزیونبرند»خندوانه«راحفظمیکند

فرهنــگوهنــر:قائم مقام 
شبکه »نســیم« درباره وضعیت 
برنامه های این شــبکه از جمله 
»دورهمی« و »خندوانه« نکاتی 
را بیان کــرد. علی اکبر کاظمی، 
درباره  »نسیم«  قائم مقام شبکه 

پخش »دورهمی« که پیش از این تهیه کننده اش اعالم کرده بود آذر ماه 
روی آنتن می رود، اظهار کرد: مجموعه ای از عوامل وجود دارد که موجب 
شده حتمی بودن ساخت و پخش مجموعه »دورهمی« محقق نشود و ما 
نه می توانیم بگوییم این مجموعه پخش می شود و نه می توان گفت پخش 
نمی شود. وی درباره اینکه شنیده شده بود که عوامل برنامه قرارداد هم 
بسته اند، ادامه داد: تاکنون هیچ چیز قطعی نیست و هرگاه نتیجه قطعی 
حاصل شد، اعالم خواهیم کرد. کاظمی همچنین درباره سرنوشت تولید 
ســری جدید برنامه »خندوانه« هم گفت: »خندوانه« یکی از برندهای 
تلویزیون است. تلویزیون برندهایش را از بین نمی برد بلکه آن ها را پرورش 

می دهد. مواظبت و همراهی می کند که از بین نروند.
قائم مقام شبکه نسیم تأکید کرد: »خندوانه« از جمله برندهایی است که 
حتماً تلویزیون آن را حفظ خواهد کرد اما هرگاه زمان آن برســد تولید 
می شــود. وی اضافه کرد: فصل جدید »کودک شو« را خواهیم داشت. 
مسابقه »دست فرمون« هم ادامه پیدا می کند و تالش ما این است که به 

یک برند تلویزیونی تبدیلش کنیم.

لوریس چکناواریان:
دولتمشخصکندایراِنبافرهنگمیخواهد

یاایرانتجاری؟
فرهنــگوهنــر:لوریــس 
چکناواریان می گوید، »دولت باید 
مشخص کند که ایراِن بافرهنگ 
می خواهد یــا ایران تجــاری« و 
ادامه می دهد: »هیچ بچه ای نباید 
نگران این باشد که برای کنسرت 

و تئاتر پول ندارد«. سومین برنامه از فصل دوم »شوکران« با حضور لوریس 
چکناواریانـ  آهنگســاز و موسیقیدان ۸۲ سالهـ  دوشنبه ۱۱ آذر از شبکه 
چهار ســیما روی آنتن رفت. چکناواریان در این برنامه از موسیقی به عنوان 
معجزه ای بزرگ یاد کرد که می تواند جهان را زیباتر کند و ادامه داد: موسیقی 
درمان بسیاری از دردهاست و قدرت بازسازی فرهنگ را دارد. موسیقی زبان 
خداست و آن قدر بزرگ است که تمام آفریده های خدا صدا دارد و بدون صدا 
زندگی دیوانه کننده است. وی در بخش دیگری از برنامه گفت: البته برخی 
از موسیقی سوءاستفاده می کنند و افرادی هستند که می خواهند جوانان را 
منحرف کنند. اینجا وزارت ارشــاد باید کمک کند، باید بیشترین بودجه را 
داشته باشــد، چون از فرهنگ مردم حراست می کند. من همیشه ناراحتم 
که چرا مردم دنیا فکر می کنند موالنا ترکیه ای است. می گویم کتاب ها چاپ 
کنید و کنفرانس ها برگزار کنید تا موالنا را به عنوان یک ایرانی بشناسند اما 
ارشاد می گوید بودجه نداریم. چرا نباید بودجه داشته باشد؟  وی گفت: تمام 
ارکسترها و اپراهای دنیا توسط دولت ها حمایت می شوند تا بلیت ارزان داشته 
باشند و مردم بتوانند بروند و ببینند. اما وزارت ارشاد بودجه کافی ندارد. دولت 
باید مشخص کند که ایراِن بافرهنگ می خواهد یا ایران تجاری؟ مگر مسجد 

و کلیسا می رویم پول می خواهد؟  
زمانی در ارمنستان بود که در شبانه روز یکی ، دو ساعت بیشتر برق نداشتیم 
اما هر هفته کنسرت داشتیم با نرخ بلیت یک روبل و من هزینه ها را از طریق 

دیگر تأمین می کردم، چون الزم بود، چون فرهنگ ساز بود.
این هنرمند ۸۲ ســاله تأکید کرد: هنر باید در خدمت باشــد. وزارت ارشاد 
باید اینجا مانند ارتش بایســتد و روی هنرمنــدان جوان هزینه کند، چون 
این ها آینده کشور هستند. دولت باید این فکر را بکند، کاری که آلمانی ها، 
اتریشی ها، فرانسوی و آمریکایی ها کردند، چون می دانند اگر فرهنگ نباشد، 

از بین می روند.
چکناواریان اذعان کرد: اپرای موالنا را نوشته ام اما متأسفانه اسپانسر ندارم که 
آن را اجرا کنم. قرار بود کیارستمی کارگردانی اپرا را انجام دهد و فیلمش را 

بسازد اما فرصت نیافت.

»آخرین  فرهنگوهنر/زهــرهکهندل
داســتان« نخستین انیمیشــن بلند سینمایی به 
نویســندگی و کارگردانی اشــکان رهگذر اســت 
که ســاخت آن حدود ۱0 ســال زمان برده است. 
داستان این فیلم برداشتی آزاد از روایت »ضحاک« 
در شــاهنامه اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی است که 
تصویرگری، صداگذاری و موسیقی جذابی دارد. این 
انیمیشن که سیمرغ بهترین انیمیشن را در جشنواره 
ســی و هفتم فیلم فجر گرفته است، در جشنواره 
بین المللی فیلم انیمیشــن انســی که مهم ترین 
جشنواره ســاالنه انیمیشن جهان به شمار می رود، 

حضور داشته و معرفی شده است.
این انیمیشن که یکی از نمایندگان ایران در اسکار 
۲0۲0 است، از هفته گذشته روی پرده سینماهای 
کشور آمده اســت. اکبر زنجانپور، حامد بهداد، لیال 
حاتمی، پرویز پرســتویی، مجید مظفری، اشکان 
خطیبی، باران کوثری، حســن پورشیرازی، شقایق 
فراهانی، ملیکا شــریفی نیا، فرخ نعمتی، بیتا فرهی 
و زهیر یاری از مجموع بازیگرانی  هســتند که روی 
شخصیت های این انیمیشن صداگذاری کرده اند. با 
کارگردان  انیمیشن درباره این اثر سینمایی که بدون 
داشتن سرگروه سینمایی در زمان اکران با مشکالتی 

روبه رو شد، گفت و گو کردیم که می خوانید.

اززماناکرانفیلمتانراضیهستید؟
چاره  دیگری نداشتیم. اگرچه فصل پاییز فصل خوبی 
برای اکران نیســت اما زمان جشنواره فیلم فجر و 
اسفند ماه، زمان های مرده تری برای اکران هستند. 
آن قدر ترافیک فیلم زیاد است که اگر به همین زمان 
هم راضی نشویم، فرصت را از دست می دهیم. اکران 
فیلم ما خیلی دیر شده بود و چاره ای نداشتیم. اگرچه 
این فیلم، سیمرغ جشنواره فیلم فجر را گرفته بود 
و امکان اکران در عید نوروز را داشــت ولی مسائلی 
داشــتیم که باید رفع می کردیم و کمی زمان برد. 
تقریباً از اواســط تابســتان برنامه ریزی برای اکران 
را شــروع کردیم که نزدیک ترین زمان برای اکران، 

آذرماه بود.

بهفروشفیلمتاندرگیشهامیددارید؟
چهارشنبه هفته پیش روز شروع اکران این فیلم بود 
کــه جلو اکران ما را گرفتند و عمالً روز اول اکران را 
از دست  دادیم چون یکسری کاغدبازی های اداری 
را باید انجام می دادیم که می توانســتند با مالطفت 
بیشتری برخورد کنند و فروش را باز بگذارند ولی این 
کار را نکردند. ضمن اینکه اجازه پیش فروش نداشتیم 
و زمان اکران هم سانس های ما را بستند که حرکت 
بدی بود. می توانستند بگویند که فالن نقص اداری 
را رفع کنید و ۲4 ساعت وقت دارید ولی بدون اینکه 
از این موضوع باخبر شویم، دیدم که اکران ها بسته 

شــده اســت. پس از آن هم اکران با سه سالن تک 
سانس شروع شــد. فروش فیلم ما با این شرایط با 
فیلم هایی که در همان روز ۱5 سانس داشتند، رقابت 
کرد و فاصله فروش بسیار کمی با آن ها داشت. من 
به فروش فیلم امیدوار هستم به این شرط  که به ما 
ســالن بدهند و بگذارند که این فیلم در سالن ها و 

شهرهای مختلف اکران شود. 

چهطیــفمخاطبیرابــرایاینفیلم
موردنظردارید؟

فیلم ما مشــخصاً برای نوجوان و بزرگسال است و 
برای طیف ســنی ۱۲ سال به باال کارشناسی شده 
که کارشناسی درستی است. با توجه به اینکه فیلم 
در فصل پاییز اکران شــده امیدواریم که از ظرفیت 
مدارس استفاده کنیم. البته اکنون مشکل آلودگی 
هــوا را داریم در حالی کــه روز اول اکــران 500 
دانش آموز فیلم را دیدند و خیلی هم لذت بردند. این 
فیلم یک بازی موبایلی هــم دارد که عده زیادی از 
دانش آموزان دبیرستانی پس از تماشای فیلم، بازی 
آخرین داســتان را هم دانلود کردند و از سوی آن ها 

مورد استقبال قرار گرفت. 

نوجواناندبیرستانیسطحتوقعباالییاز
فیلمهایانیمیشندارندچونتولیداتداخل
راازنظرفنیباانیمیشنهایخارجیمقایسه

میکنند.بهنظرشماتولیداتداخلیماازنظر
انتظار فنیوداستانیپاسخگویاینسطح

است؟
دقیقاً همین طور است، سطح انتظار این طیف نسبتاً 
باالســت. پیش از اکران فیلم به دانش آموزان گفتم 
قرار نیست فیلم کودک ببینید. وقتی این را گفتم، 
همه ساکت شدند و همهمه ها خوابید. جالب اینکه 
در زمان پخش فیلم هم 500 تا دانش آموز ســاکت 
نشسته بودند و فیلم را می دیدند یعنی کامالً با فیلم 
درگیر شده بودند. نوجوان ها، مخاطب جدی سینما 
هســتند و باید برای آن ها تولیدات جدی داشــت. 
خوشبختانه بازخوردها هم مثبت بوده است، البته 
کمی بازخورد منفی نسبت به صداگذاری بازیگران 

داشتیم. 

دلیلــشچیســت؟اینموضــوعدر
انیمیشنهایخارجیخیلیرایجاستولی

صداگذاریتوسطبازیگراندرانیمیشنهای
ایرانیبابجدیدیاست.آیابازیگرانیکهبرای
صداگذاریانتخابشدند،ضعفعملکردندیا
معموالًکارهایجدیدبامخالفتهمراهاست؟

خب این موضوع در ســینمای ایران جدید اســت. 
مخاطب ایرانی بسیار وابسته به دوبله است و با مفهوم 
»وویس اکتینگ« در فیلم های داخلی روبه رو نشده 
است. وقتی با این موضوع مواجه می شود، کمی گارد 
می گیــرد. البته بازیگران ایرانــی در حوزه »وویس 
اکتینگ«، کم تجربه هســتند. این حرف را خیلی 
شنیدم که می گویند در سینمای هالیوود، دوبلورهای 
خوبی ندارند و بازیگران خوبی دارند به همین دلیل 
از بازیگران برای صداگذاری انیمیشــن ها استفاده 
می کنند در حالی که چنین نیست، آنجا دوبلورهای 
حرفه ای دارند اما مدیوم سینما، جای جسارت کردن 
و پیشــرو بودن اســت. به جرئت می گویم تکنیک 
»وویس اکتینگ« در ایران نداشــتیم. انیمیشــن 
تهران ۱500 هــم »وویس اکتینگ« نبود چون از 
بازیگران خواســته بودند که با تکنیک های دوبله، 
صداپیشگی را انجام دهد ولی بازیگر ما، بازی می کرد 
و صدا را برمی داشتیم. بازیگردان انیمیشن ما خانم 
تینا پاکروان بود که از نتیجه کار راضی بودیم البته 
برخی از بازیگران این کار همچون پرویز پرستویی، 
فرخ نعمتی و حسن پورشیرازی، سابقه دوبله دارند و 
دوبلورهای خوبی هستند. ضمن اینکه بازیگران این 

فیلم، فن بیان خاص خودشان را دارند یعنی زمانی 
که صدای لیال حاتمی را روی شــخصیت شهرزاد 
می شــنوید، متوجه صاحب صدا می شوید. معموالً 
کار جدید با گارد از سوی عده ای مواجه می شود که 

طبیعی است.

انتخاببازیگرانبــرایصداگذاریروی
نقشهابرچهاساسیبود؟

برای این انتخاب ها خیلی دقت شده بود مثالً نقش 
شــهرزاد که لیال حاتمی آن را صداگــذاری کرده، 
شخصیت نسبتاً مظلوم اما محکم و باوقاری است ولی 
نقش ماندانا که باران کوثری آن را صداگذاری کرده، 
شخصیت جنگجو و پرهیجان است. فهرست اسامی 
بازیگران بارها بازبینی شــد و با خانم پاکروان، بارها 
درباره شخصیت ها صحبت کردیم. ممکن است کار 
دارای ضعف هایی باشــد اما اتفاق جدیدی در حوزه 

انیمیشن ایران رخ داده است.  

چندسالیاستتولیدمحصوالتجانبی
برایانیمیشــنهادرایرانبابشدهوفیلم
شماهمازاینقاعدهمستثنانیست.آیااین
محصوالتموجبماندگارشدنشخصیتهای

انیمیشنخواهندشد؟
یک ویژگی انیمیشن نسبت به فیلم سینمایی این 
است که فقط وابسته به فروش در گیشه نیست. این 
اثر جدا از فروش در گیشــه، یک سرمایه به شمار 
می رود که در محصوالت جانبی متبلور می شود. ما 
فقط یک فیلم به اسم »آخرین داستان« نساختیم 
بلکه جهانی به اســم »آخرین داستان« را براساس 
شــاهنامه فردوســی خلق کردیم. 6 رمان مصور از 
سری »آخرین داستان« با تکیه بر داستان جمشید 
در شاهنامه منتشــر کردیم که دو جلد آن تجدید 
چاپ شده و چهار جلد فروش خارجی داشته است. 
ضمن اینکه با شرکت هایی که در حوزه های مختلف 
کار می کنند برای محصول مشترک قرارداد بستیم. 
بازی هــای رایانه ای، بازی های رومیزی، پوشــاک و 
طیف گسترده ای از محصوالت جانبی را تولید کردیم 
که بــرای عرضه این محصوالت فرهنگی فقط بازار 
داخلی مدنظر ما نیســت بلکه بازار جهانی را مورد 

هدف قرار دادیم.

بهفکرساختنسریدوماینانیمیشنهم
هستید؟

فعالً نه، در حال حاضر بنا داریم که »آخرین داستان« 
در چارچوب محصوالت جانبــی باقی بماند. برای 
ساخت این انیمیشن از توان مالی خانوادگی خودمان 
استفاده کردیم و برای ساخت این فیلم، زندگی مان 
را فروختیم. در حال حاضر توان مالی ما اجازه ساخت 

سری دوم آن را نمی دهد.

برش

امیدوار  فیلم  فروش  به  من 
ما  به  که  شرط   این  به  هستم 
سالن بدهند و بگذارند که این 
شهرهای  و  سالن ها  در  فیلم 

مختلف اکران شود

مهدی قزلی:

حضور پنج نویسنده »اثر اولی« در میان نامزدهای دوازدهمین جایزه جالل
فرهنگوهنر:دبیر اجرایی دوازدهمیــن جایزه ادبی جالل 
گفت: پنج نویسنده از ۲6 نویسنده نامزد در این دوره »اثر اولی« 
محسوب می شوند. نشست خبری دوازدهمین دوره جایزه ادبی 
جالل آل احمد با حضور محمدرضا شرفی خبوشان، دبیر علمی و 
مهدی قزلی، دبیر اجرایی جایزه صبح روز سه شنبه ۱۲ آذرماه در 

محل بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان برگزار شد.
در ابتدای این نشســت قزلی با ارائه آماری از وضعیت این دوره 
جایزه جالل اظهار کرد: اعضای هیئت علمی که از ســوی دبیر 
هیئت امنا جایزه پیشنهاد می شوند و پس از تأیید اکثریت اعضا از 
رئیس هیئت امنا حکم عضویت در هیئت علمی جایزه را دریافت 
می کنند، شامل منیژه آرمین، مریم برادران، حمیدرضا شاه آبادی 

و محمدرضا شرفی خبوشان دبیر علمی است.

 مبلغ جایزه همسنگ جایزه کتاب سال
وی با اشــاره به آمار جوایز دوره های پیشین گفت: در پنج دوره 
اخیر )دوره هفتم تا یازدهم( آثار منتشرشده از ۲۲ ناشر از جایزه 

جالل جایزه گرفته اند. آثار نشر چشمه چهار بار موفق به دریافت 
جایزه شده اند و آثار نشرهای نی، مرکز، سوره مهر، نیماژ و هرمس 
هر کدام دو بار و نشرهای دیگر)از بین ۲۲ نشر( تنها یک بار برنده 
جایزه جالل شــده اند. در این دوره همچنین از میان ۲۳ عنوان 
کتاب نامزد شــده، نشرهای چشمه و سوره مهر هر کدام با سه 

عنوان کتاب بیشترین تعداد نامزدی را داشته اند.
قزلی افزود: پنج نویســنده از ۲6 نویســنده نامزد در این دوره 
»اثر اولی« محسوب می شوند: )حامد جاللی/ وضعیت بی عاری/ 
شهرســتان ادب(؛ )حسین لعل بذری/ افتاده بودیم در گردنه ی 
حیران/نشر نیماژ(؛ )مسعود سلطانی/ گرنوشته/ نشرسوره مهر(؛ 
)ماندانا جعفری/ مشــت خالی گل یا پوچ / نشریوشــا(؛ )علی 
نورآبادی/ سرزمین خارج از نقشــه/ مؤسسه انتشارات قدیانی( 
بودند. همچنین نام چهار نشر یوشا، هیال، گلگشت و انتشارات 
قدیانی برای نخستین بار است که در میان نامزدهای جایزه جالل 
دیده می شود. همچنین تنها دکتر حسین پاینده، نامزد نقد ادبی 
این دوره و آرش صادق بیگی، نامزد داستان کوتاه این دوره هستند 
که پیش از این نامزد جایزه جالل بوده اند. دکتر پاینده در )دوره 

هفتم( و آرش صادق بیگی در)دوره نهم(.
قزلی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: می خواستیم امسال 
برای پنجاهمین سال درگذشت جالل آل احمد یک ویژه برنامه 
داشته باشیم که البته هنوز هم مشخص نیست بتوانیم آن را اجرا 

کنیم اما کارهای مربوط به اختتامیه در جریان است.
وی همچنین درباره مبلغ جایزه جالل گفت: پیرو مصوبه شورای 
هیئت امنای جایزه جالل قرار بر این شــد جایــزه این رویداد 

فرهنگی همسنگ و هم اندازه جایزه کتاب سال باشد.

  اهمیت بازخورد مخاطبان
قزلی تاکید کرد: شبهاتی درباره حضور مرتضی سرهنگی در جمع 
داوران دوره دوازدهم جایزه جالل مطرح شد که با توجه به سلیقه 
و عالقه ایشــان به حوزه جنگ و محل کارشان یعنی سوره مهر 
این شــبهه برای برخی پیش آمد که سنگینی نگاه ایشان روی 
داوری آثار باشــد. آقای ســرهنگی در دوره دهم هم داور جایزه 
بوده و در دوره دهم هیچ یک از برگزیدگان و آثار اصالً جنگی و 

از سوره مهر نبودند.

در ادامه شــرفی خبوشان نیز با اشــاره به اهمیت بازخوردهای 
مخاطبان درباره انتخاب کتاب ها عنوان کرد: سعی ما این بود که 
در داوری ها به نکات مختلفی توجه داشتیم، از جمله اینکه یک 
کتاب پس از انتشار چه بازخوردهایی داشته و چه قشری با آن 
سروکار داشته  است. عالوه بر این برای ما مهم است که داوران چه 
نگاهی دارند و قطعاً اگر نگاه علمی و ادبی همه آنها یکسان باشد 
اتفاق خوبی در انتخاب آثار رخ نمی دهد. ضمن این که باید به نگاه 
جامعه، مطبوعات و دانشگاهیان به اثر هم توجه کنیم و با دیدی 
فراگیر و با اتکا به فرم و ســاختار دســت به انتخاب اثر برگزیده 
بزنیم. مراسم پایانی این دوره از جایزه شنبه، ۲۳ آذرماه، از ساعت 
۱5 در کتابخانه ملی برگزار می شود و در این مراسم برگزیدگان و 

تقدیرشدگان احتمالی معرفی خواهند شد.

ادبیات

گفتوگوباکارگردانپویانمایی»آخرینداستان«کهاینروزهارویپردهسینماهاست

قصه ای از شاهنامه  در فصل سرد سینما

صفحه 12      1398/09/13

 آگهی تغییرات شرکت کشاورزی رضوی شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 68474 و شناسه 

ملی 10380127747    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی بطور 
ذی��ل  تصمیم��ات   1398,05,19 م��ورخ  الع��اده  ف��وق 
اتخاذ ش��د : 1 -آس��تان قدس رضوی به شناسه ملی 
ب��ه  رض��وی  اقتص��ادی  س��ازمان  و   14004342173
شناس��ه ملی 1080129694 و موسس��ه باغات آس��تان 
ق��دس رض��وی ب��ه شناس��ه مل��ی 10380069639 و 
ش��رکت مدیریت زنجیره تامین رضوی به شناسه ملی 
14007662581 و موسس��ه کیفیت رضوی به شناس��ه 
ملی 14007544286 به س��مت اعض��ای هیئت مدیره 

برای مدت دو سال تعیین شدند
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )682127(

9ع
81
10
93

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آستان 
قدس رضوی سهامی خاص به شماره ثبت 

10997 و شناسه ملی 10380267089    
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق الع��اده م��ورخ 1398,01,05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین شد. 2 - سازمان 
بازرس��ی حسابرس��ی و خدمات مدیریت آستان 
قدس رضوی به شناس��ه ملی 10380033834 
ب��رای م��دت یک س��ال به عن��وان ناظ��ر تصفیه 
تعیین گردید. 3 - آقای س��ید حس��ین سادات 
ش��یرازی کد ملی 0943205808 برای مدت یک 

سال به عنوان مدیر تصفیه ، انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )682135(

9ع
81
10
94

آگهی تغییرات شرکت مسکن شماره یک 
خانه صنعت و معدن خراسان رضوی 

شرکت تعاونی به شماره ثبت 36508 و 
شناسه ملی 10380520385    

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1397,09,24 و نامه 
ش��ماره 15695 مورخ 1398,02,15 اداره 
تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : -مدت فعالیت 

شرکت تا پایان سال 97 تمدید گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )682197(

9ع
81
10
96

 آگهی تغییرات شرکت مسکن شماره هفت 
خانه صنعت و معدن خراسان رضوی شرکت 
تعاونی به شماره ثبت 37130 و شناسه ملی 

    10380526868
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1397,11,06 و نامه ش��ماره 
15703 م��ورخ 1398,02,15 اداره تع��اون کار و 
رفاه اجتماعی مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: صورته��ای مالی س��ال 95 م��ورد تصویب قرار 
گرفت . ثریا اکبرزاده کدملی 5539785088 به 
س��مت بازرس اصلی و کامران مالغفاری کدملی 
0072647851 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )682204(

9ع
81
10
97

آگه�ی تغیی�رات ش�رکت مس�کن ش�ماره دو 
خانه صنعت و معدن خراس�ان رضوی ش�رکت 
تعاونی به ش�ماره ثبت 36942 و شناس�ه ملی 

 10380524906
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی 
بط��ور ف��وق الع��اده م��ورخ 1397/11/06 و نامه 
ش��ماره 15711 مورخ 1398/02/15 اداره تعاون 
کارورفاه اجتماعی مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د : 1 - صورته��ای مالی س��ال 95 به تصویب 
رس��ید -2 فهیمه ابراهیم زاده 0946158428 
به س��مت بازرس اصلی و محمود محمودی اصل 
0946093350 ب��ه س��مت ب��ازرس عل��ی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )682209(

ح
/9
81
10
99

آگهی تغییرات شرکت دامپروری صنعتی قدس 
رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 148 

و شناسه ملی 10380026792 
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی 
س��الیانه م��ورخ 1398/03/09 تصمیم��ات ذیل 
اتخاذ شد : - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین شد. - حسابرسی 
مفید راهبر به ش��ماره مل��ی 10861836531 به 
عنوان بازرس اصلی برای س��ال مالی منتهی به 
1398/12/29 انتخ��اب گردیدن��د. - صورته��ای 

مالی سال 1397 تصویب شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )682275(

/ذ
98
11
10
6

آگهی تغییرات شرکت مسکن شماره سه 
خان�ه صنعت و معدن خراس�ان رضوی 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 37401 و 

شناسه ملی 10380529837 
به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی 
ف��وق العاده م��ورخ 1397/11/30 و نامه 
ش��ماره 33247 م��ورخ 98/3/23 اداره 
تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد تصمیمات 
ذی��ل اتخاذ ش��د : مدت فعالیت ش��رکت تا 
پایان سال1397 مورد تصویب قرارگرفت.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )682250(

ح
/9
81
11
02

 آگهی تغییرات شرکت معادن قدس 
رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
12211 و شناسه ملی 10380279032    
عموم��ی  مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه   
عادی بط��ور فوق الع��اده م��ورخ 1398,05,01 
تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : آس��تان قدس 
 14004342173 مل��ی  شناس��ه  ب��ه  رض��وی 
س��ازمان اقتص��ادی رض��وی به شناس��ه ملی 
10380129694 شرکت مسکن و عمران قدس 
رض��وی به شناس��ه مل��ی : 10380186188 به 
عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 

دو سال انتخاب گردیدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )682104(

/ع
98
11
08
8

 آگهی تغییرات شرکت معادن قدس رضوی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12211 و 

شناسه ملی 10380279032    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی 
س��الیانه م��ورخ 1398,04,31 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : موسس��ه حسابرسی مفید راهبر 
به عنوان بازرس قانونی ش��رکت برای س��ال 
مالی منتهی ب��ه 1398,12,29 انتخاب گردید . 
صورت های مالی منتهی به تاریخ 1397,12,29 
به تصویب رس��ید .روزنامه قدس به عنوان 
روزنامه کثیر االنتش��ار جهت درج آگهی های 

شرکت برای سال 1398 انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )682108(

9ع
81
10
90

آگهی تغییرات شرکت مسکن شماره هفت 
خانه صنعت و معدن خراسان رضوی 

شرکت تعاونی به شماره ثبت 37130 و 
شناسه ملی 10380526868  

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی 
فوق العاده م��ورخ 1397/09/24 و نامه 
ش��ماره 15701 م��ورخ 1398/02/15 اداره 
تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهدتصمیمات 
ذی��ل اتخاذ ش��د : فعالیت تعاون��ی تا پایان 

سال1397 تمدید گردید .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )682252(

/ذ
98
11
10
4

آگه�ی تغیی�رات ش�رکت مس�کن ش�ماره یک 
خانه صنعت و معدن خراس�ان رضوی ش�رکت 
تعاونی به ش�ماره ثبت 36508 و شناس�ه ملی 

 10380520385
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
ف��وق العاده م��ورخ 1397/11/06 و نامه ش��ماره 
تع��اون کار  اداره  م��ورخ 1398/02/15   15698
و رف��اه اجتماعی شهرس��تان مش��هد تصمیمات 
ذی��ل اتخاذ ش��د : س��ید مصطفی مش��یریان به 
کدملی0939789401 به س��مت بازرس اصلی و 
امید اخرتی فخر داوود به کدملی0946062560 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب گردیدند . - صورتهای مالی س��ال 

مالی95 مورد تصویب قرار گرفت .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )682268(

/ذ
98
11
10
5

آگهی تغییرات شرکت مسکن شماره دو 
خانه صنعت و معدن خراسان رضوی 

شرکت تعاونی به شماره ثبت 36942 و 
شناسه ملی 10380524906 

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی 
ف��وق العاده م��ورخ 1397/09/24 و نامه 
شماره 15708 مورخ 1398/02/15 اداره 
تعاون کارورفاه اجتماعی مش��هد تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1 - مدت فعالیت شرکت تا 

پایان سال1397 تمدید گردید .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )682279(

/ذ
98
11
10
7


	9
	10-11
	12

