
شوق دیدار تو
روح اهلل رســتمی ملی پوش دسته ۶۷٫۵ 
کیلوگــرم پاورلیفتینــگ ایــران که در 
پارالمپیک ۲۰۱۲ لندن با مهار وزنه ۲۰۸ 
کیلوگرمی نشان نقره را از آن خود کرد، 
با انتشــار تصویری از دیــدارش با رهبر 
معظم انقالب، روز جهانی »بغل کردن« 
را به شیوه خاصی تبریک گفت! رستمی 
در صفحه اینستاگرامش نوشته است: »به بهانه بیست و یک ژانویه روز بغل 
گرفتن. هنوز یاد لحظه دیدار اول و نگاه اول قلبم را به تپش می اندازد و شوق 

دیدار دوباره توست که مرا به زندگی امیدوارتر می کند«.

باز عطر شهادت در کوچه ها پیچید
رســانه ها روز گذشــته اعــالم کردنــد 
مدافعان  از  »عبدالحســین مجدمــی« 
حرم، یار سردار سلیمانی و فرمانده بسیج 
دارخوین از توابع شهرســتان شــادگان 
اســتان خوزستان، بر اثر حمله مسلحانه 
افراد ناشــناس و نقاب دار به خانه اش، به 
شهادت رسیده اســت. بر اساس آخرین 
اخبار، تروریست ها دو موتورسوار مسلح به کالشینکف بوده اند. کاربران فضای 
مجازی هم در واکنش به این اتفاق هشتگ مربوط به نام این فرمانده بسیج 
را در توییتر داغ کردند. در ادامه چند نمونه از توییت های منتشر شده توسط 
کاربران را می خوانید: »باز عطر شهادت پیچید تو کوچه ها... شهادت مبارک 
فرمانده. چه غم های بزرگی رو این روزها شــاهد هســتیم، اما به امید خدا 

روزهای روشن پیش رو هستند«.

پخش زنده مالک نیست
حمید خواجه نژاد، مدیــر روابط عمومی 
معاونت ســیما در واکنش به ممنوعیت 
پخش زنده دو برنامه »جهان آرا« و »ثریا« 
و حواشــی به وجود آمده دربــاره این دو 
برنامه در حســاب توییتری خود نوشت: 
»الزام پخــش زنده به تنهایی برای برنامه 
شــأنیت ایجاد نمی کند. تعامل به لحظه 
با مخاطبــان، بازخوردگیری فوری برنامه و انعــکاس رخداد های مهمی که 
همزمانی وقوع و اطالع رســانی آن موضوعیت ملی و رسانه ای داشته باشد از 

جمله مؤلفه های پخش زنده برنامه های تلویزیون است«.

پرونده قدیمی است
پس از اعالم خبر احضار ترانه علیدوستی 
به مراجع قضایی به علت انتشــار پست 
جنجالــی اش پس از ســقوط هواپیمای 
اوکراینــی، محمــد فراهانی، ســردبیر 
خبرگزاری قوه قضائیه )میزان(، با انتشار 
پســتی در صفحه توییتــرش، در زمینه 
احضار ترانه علیدوستی به مراجع قضایی 
و حواشی پیرامون آن در فضای مجازی، نوشت:»حضور ترانه علیدوستی در 
مرجع قضایی ارتباطی به موضوعات اخیر ندارد؛ مربوط به پرونده ای است که 
سال 96 با شکایت پلیس از علیدوستی به جریان افتاد. مرجع قضایی هم در 

پی حل و فصل این پرونده قدیمی است«.

 ســینا واحد در جهانی زندگی می کنیم که همه 
زبان هــا و همه  چهره هــای پرآوازه، دائــم از عقل 
و قــدرت خالقیــت عقل ســخن می گویند و همه 
دستاوردهای جامعه انسانی را نشانگر پیشرفت عقل 

در جهان امروز به حساب می آورند.
هنگامی که آمریکایی ها »آپولو« را به فضا فرستادند 
و توانســتند پا گذاشتن انسان زمینی روی کره ماه 
را بــه نمایش جهانی و ژســتی قدرتمندانه تبدیل 
کنند، یک »کلمه شاخص« در فرهنگ همه ملت ها 
به گــردش درآمد که بیانگر پیشــرفت و خالقیت 
بی پایان »عقل« بشر شناخته شد. این عنوان جدید 
و پرجذبه، کلمه »عصر فضا« بود. شاید بتوان گفت 
از آن روز تا امروز، بیش از هزاران حرف و ســخن، 
مقاله، نوشــتار، گفتار و ســخنرانی در رســانه های 
جامعه جهانــی درباره »عصر فضا« کــه باید عصر 
درخشــش ستاره پرفروغ عقل بشــر قرن بیستم و 
فرایند تمدن ســازی مدرنیسم باشــد، منتشر شده 

است. 
ایــن پیام زیبا که »عصر فضا آغاز شــده و بشــر و 
تمدن بشــری همــه دره های جهالــت و نادانی را 
پشت سرگذاشــته« بارها و بارها به همه گوش ها و 
چشــم های فریفته ارسال شد تا بشر امروز باور کند 
که با آغاز عصر فضا، می تواند ســفر به کهکشان ها 
را آغاز کنــد و »جامعه انتقالــی« از زمین به فضا 
را ســاماندهی کــرده و تمدن انســانی را به کرات 
دوردست و سرزمین های ناشناخته کهکشان ها ببرد!

در همیــن دوره اســت کــه قــدرت تبلیغاتــی 
»ســتاره محور« یا »فضامحور« کلیــد می خورد و 
سریال »پیشتازان فضا« ســاخته می شود و سپس 
فیلم »جنگ ستارگان« جرج لوکاس، قدم در میدان 

و بازار فرهنگی جهان می گذارد. 
بعدها هــم فیلم پرفروش معروف »ای تی« از آقای 

»اســپیلبرگ« این تفکر و کلمه پرجذبه را به میان 
بچه ها و کودکان و نوجوانان می برد و از همه سو یا 
به سخن کامل تر در چهار سوی بازار فرهنگ جهان 
اعالم می کند که دوره جهالت بشــر به ســر آمده و 
در پایانه قرن بیستم، قدرت مدرنیسم تمدن سازی 
می خواهد به سوی کهکشان ها و فضاها و ستارگان 
ناشــناخته پرواز کند و کلمه »خوشــبختی« را بر 

کرانه های تاریک جهان ستارگان نقاشی کند.
بدین صورت، روندهــای تبلیغاتی خیال گرایانه - با 
بهره وری از علــوم فنی و پایه- به پشــتیبانی این 
کلمــه جدید رســانه ای تمدن غربــی و آمریکایی 
می آید و ســخن و سخنانی هفت رنگ و هفتاد معنا 
از به پرواز در آمدن کلمه دموکراســی و پیشرفت، 
رفاه و خوشــبختی در آســمان های دوردست و در 
 میان ســتارگان می گوید و می ســراید و منتشــر 

می کند!
در این دوره است که ایستگاه های فضایی، معماری 
فضایــی، حقوق فضایی، توریســم فضایی، هنرهای 
فضایــی و نیز گرافیک و طراحــی فضایی پیرامون 
کلمه »خوشــبختی تمدن آمریکایی« را به عنوان 
مفاهیم آینده ســاز جامعه جهانــی پر می کند و آن 
را آنچنان تنومند و قــوی هیکل جلوه می دهد که 
هیچ نویســنده و ذهنیت چالشگری به خود جرئت 
نمی دهد درباره این خوشــبختی پیش رونده فضایی 
سؤالی کند و یا آن را کالبد شکافی واقعی نماید و به 
دور از حجم آتشین تبلیغات رسانه ای، به آن بنگرد!

 اما، ســه دهه بعد از این خروش جهانی تســخیر 
فضا و پــرواز پرنده خوشــبختی آمریکایی و آوازه 
تمدن فضایی، این پرنده های آتش افروز و سوزاننده 
هستی جامعه انســانی است که به پرواز درمی آیند 
و بــه جای بردن تمدن بشــری به مــاه، مریخ و یا 
نپتون، سرزمین »افغانستان« را بمباران می کنند تا 

جنگجویــان »القاعده« را نابود کنند و بدین ترتیب 
از امنیت جهانی تمدن دموکراسی، محافظت نمایند 
و ســپس این »کشــور عراق« اســت که تهدیدگر 
امنیت جهانی شناخته می شود و بعد هم پرنده های 
ســیه چهره آهنین آتش افروز، آســمان عراق را به 
آتــش می کشــند و زمین را خاکســتر می کنند تا 
»القاعــده« نتواند در زمیــن راه برود و »تهدید« را 

توسعه و گسترش دهد!
چرا امروز هیچ پرسشگری فریاد نمی زند؟ چرا سؤال 
کننده ای مچ سردبیر »لوموند« را نمی گیرد؟ و چرا، 
جامعه شناس با وجدانی یقه سردبیر »اشپیگل« را 

نمی گیرد و نمی پرسد چه شد؟ 
عصر طالیی خوشــبختی فضایــی و پرنده های به 
پرواز درآمده خوشــبختی، ماه پیمــا و مریخ پیما، 
همه و همه چطور محو شــدند و حاال به جای کلمه 
زیبای »آغاز عصر فضا« سخن از جنگجویان جهانی 
»القاعده« می کنند و به جای تصویر رسانه ای »لویی 
آرمســترانگ« که قدم بر ماه گذاشت و عصر فضا را 
افتتاح کرد، تصویر »بن الدن« و »کالشــینکف« را 
به نمایش می گذارند و سخن از »تروریسم جهانی« 

به میان می آورند؟ 
حقیقتــاً نبایــد از کارگردانان بــزرگ تمدن غرب 
پرســید چه اتفاقــی در جهان بشــریت و در میان 
جوامع بزرگ انســانی رخ داده که به جای توریسم 
فضایــی، هم اینک فقط از تروریســم جهانی حرف 
می زنند و چشــم ها را از نگاه کردن به آســمان، به 
سوی نگاه کردن به »ابوبکر البغدادی« و »داعش« 

می چرخانند؟
آیــا اتفاق بزرگــی در خاورمیانه افتاده اســت؟ آیا 
رخدادی تاریخی و پرقــدرت و پرحرارت در کانون 
اصلی تمدن بشری که همان خاورمیانه است شکل 

گرفته است؟

مجازی ها علیه ایران
قدس زندگی: ماجرای سانسورهای سیاسی 
و غیرسیاسی شبکه های اجتماعی علیه ایران 
و جبهه مقاومت برمی گردد به مدت ها پیش. 
چــه آن زمان که فیس بوک روی بورس بود 
و چه حاال که توییتر، اینستاگرام و یوتیوب 
در کانون توجه کاربران فضای مجازی قرار 
دارند. البته سانســورها پس از ماجرای ترور 

شهید سلیمانی، یکباره شدت گرفته و موجی عجیب و غریب علیه حساب های 
کاربری ایرانی، در فضای مجازی راه افتاده اســت.  پس از اتمام پروژه قلع و قمع 
کردن حســاب هایی که تصویر حاج قاسم سلیمانی را به اشتراک گذاشته بودند، 
اینستاگرام به سراغ حساب های کاربری ای رفت که بسیاری از آن ها حتی یک پست 
سیاسی هم نداشتند و تنها جرمشان از نظر این شبکه اجتماعی، ایرانی بودنشان بود! 
پروژه مسدودسازی حساب های کاربری غیرسیاسی ایران هم از صفحه اینستاگرام 
»آی فیلم فارســی« شروع شد. اینستاگرام بدون اینکه هشداری به این صفحه ها 
بدهد، یکباره صفحه اینســتاگرام فارســی و عربی آی فیلم را مسدود کرد! پس 
از آن هم حســاب کاربری روابط عمومی معاونت ســیما و شبکه های سه، افق و 
ســالمت را به طور کلی از دسترس خارج کرد! اینستاگرام پس از این اعالم کرد 
برای جلوگیری از افزایش تعامالت ایرانیان خارج از کشور با شبکه جهانی، پروژه 
مسدودسازی حساب های مجازی شبکه های جام جم و سایر شبکه های جهانی 
جمهوری اسالمی ایران را کلید زده است!  عالوه بر این ها شبکه های قرآن، مستند 
و امید هم به طور موقت از دسترس خارج شده اند. اینستاگرام همچنین مطالبی را 
که در صفحه شبکه پنج و برنامه های این شبکه از جمله »به خانه برمی گردیم«، 
»یک روز تازه«؛ »دستخط« و »تهران ۲۰« درباره سردار مقاومت منتشر شده بود، 
حذف کرده است. روند حذف صفحه های مجازی غیرسیاسی البته فقط مختص 
اینستاگرام نیست و یوتیوب هم شروع به مسدودسازی حساب های کاربری ایرانی 
کرده اســت. یوتیوب برای شروع، کانال شبکه آی فیلم و چند صفحه غیرسیاسی 
دیگر را مسدود کرده است. روندی که احتماالً حاال حاالها ادامه خواهد داشت و تا 
تمام صفحه های ایرانی در این شبکه های اجتماعی را به بهانه های مختلف مسدود 

نکند، دست بردار نیست!
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ورزش
بهرام افشارزاده در گفت وگو با قدس:

  تاج که زبان بلد نبود
 چطور از منافع ما دفاع می کرد؟

درآخرین روز مرحله دوم هندبال قهرمانی آسیا

 ایران یا کره جنوبی
کدام  یک جهانی می شوند؟

مهربانی، مرگ ندارد
رقیه توسلی: »بهاره« جان که حوصله اش 
سر برود، برای خودش بازی اختراع می کند 
و نمی شــود که به آن تن نداد. در همان 

موقعیت ایم.
می گویــد بیا دربــاره چیزهایی که مرگ 

ندارند جمله سازی کنیم.
بی چک و چانه قبول می کنم.

خودش داوطلب شروع می شود: عشق به کشک بادمجان مرگ ندارد.
می گویم: قالی دستباف مرگ ندارد... خاطرات مرگ ندارند... شب و روز مرگ 
ندارند...عینک دودی مرگ ندارد... مرگ، مرگ ندارد... که پشــت چراغ قرمز 
پسربچه ای بی هوا می کوبد به شیشه و بازی مان دوپاره می شود. شیشه طرف 
شاگرد را می دهم پایین. اصرار دارد از دستمال کاغذی ها و گل هایش بخریم. 
ســرما بیداد می کند و صورتش مچاله باد است. غمزده دوروبر را می پایم که 
فکــری خطور می کند به ذهنم. برایش توضیح می دهم ما بعد از چراغ، پارک 
می کنیم همراهمان بیاید کارش دارم. بهاره در سکوت نگاهم می کند و راهنمای 
سمت راست را می زند. توضیح می دهم برایش به دستمال کاغذی احتیاج ندارم 
اما اگر بخواهی یک آدرس همین نزدیکی ها برایت می نویسم که می توانی دو 
روز در هفته، یک شــاخه گل از آن سرزنده هایت را ببری آنجا... چکار کنیم، 

معامله کنیم؟ با شادی خسته ای سر تکان می دهد: آره خانوم. معامله کنیم. 
معامله می کنیم و او آدرس به دست وقتی که دارد پیاده می شود از ماشین سر 
می چرخاند سمت »بهاره«. بهاره خنده کنان می گوید: نه بابا! خوشم آمد. یعنی 
هالک هوشتم حاج بازاری... این نگاهت یعنی من چی؟ معلومه که ما هم اهل 
معامله ایم. فقط من مدلم گلی نیســت، داروخونه ایه.. باید َجلدی بری همین 
دواخونه )با انگشــت چندمتر آن ورتر را نشان می دهد( با پُماد »آسیکوولویر« 

برگردی. قبول؟
بیچاره پســرک گلفروش که هیچ جــوره انگار با معــادالت ذهنی اش جور 

درنمی آید این اسم... آسیکوولویر!
زمستان نوشت یک: پسرک ۱۱ ساله می رود و با دو بسته پُماد برمی گردد. 

جمله اش این است مادرم خیلی تبخال می زند.
دو: از وقتی که به خاطر دارم مرا با کتاب غافلگیر می کردند، خواهری را با گل ُرز.

سه: بهاره دوباره می رود ســروقت بازی اختراعــی اش؛ مهربانی مرگ ندارد... 
تنهایی خیلی مرگ دارد!

فعالً در پرتغال راحتم

 طارمی دست »استون ویال« 
را در پوست گردو گذاشت

روایت مجازی

دیدگاه

روزمره  نگاری

آیا بشر رؤیای فضا را فراموش کرده است؟

از توریسم فضایی
 تا تروریسم فضایی

گزارش خبرنگار قدس از سیستان و بلوچستان

رزق امشب را حضرت زهرا h رساند
محسن ذوالفقاری: امروز بالفاصله پس از نماز صبح به منطقه کنارک رفتیم 
تا به جمع همشــهری هایمان اضافه شویم. یعنی گروه جهادی فنی - فرهنگی 

- پزشکی! 
اول از همه گروه پزشــکی و فرهنگی در مســجد حضرت علی)ع( ساکن شده 
و بساطشــان را پهن کردند. بچه هــا با لباس های رنگارنــگ بلوچی کنار هم 
نشســته بودند. حاج آقایی با شعر و سرود فضا را آماده کرد و بعد آقای سنایی 
بازی هایش را رو کرد. بعد یکی دو ســاعت سر و کله زدن، نشاط و شادی را به 

بچه ها منتقل کرد و صحنه هایی دیدنی به وجود آمد.
ســری هم به بچه هــای فنی زدیم. هر فردی تخصصی داشــت. یکی برقکار و 
دیگری جوشــکار و فردی لوله کش. با ابزارهای کارشــان بــه منطقه آمده و 
مشغول شده بودند به ترمیم و رفع عیب و مشکالت خانه های مردم. خانه هایی 
که خیلی هایشــان بدون هجوم ســیل هم چندان ســرپا و آباد نبودند! اینجا 
بخشــی از حاشیه شهر بود که اصاًل شباهتی به شــهر نداشت. انگار تکه جدا 
 شــده ای از کشــور بود. کوچه ها و خانه ها یکی شده بودند و آب هنوز فروکش 

نکرده بود. 
بیشــتر از خرابی ســیل، فقر و محرومیت به چشــم می آید. مردم این منطقه 
پیش از هجوم بالیی طبیعی، دچار ســیل محرومیت شده بودند. تماشای این 

محرومیت از تماشای آثار سیل دردناک تر بود.

برای نماز که به محل اســکان برگشتیم، حاج حسین یکتا را دیدیم. نمازش را 
کامل خواند. انگار دائم الســفر اســت این بشر! همیشه به وقت جنگ و سیل و 

زلزله، در منطقه حاضر است و مشغول جهاد.
مســعود می گوید: »حاجی اگه می خوای شــهید شــی با محسن عکس بگیر. 
اول سال تو ســیل اهواز با حاج قاسم و ابومهدی المهندس عکس گرفت و...« 
حاج حســین یکتا، سریع دستم را گرفت و کنار خودش جایم داد و به مسعود 

گفت: »بگیر!«
شب در مســجد محله، مجلس روضه ای برگزار شد. رزق امشب ما را هم خود 

حضرت زهرا)س( رساند.

سیل نوشت

گزارشی از پشت صحنه سریال »آخرخط« که به زودی روی آنتن شبکه سه می رود

قصه دو پسرخاله که به مدافعان حرم گره می خورند

ماجرای پست جنجالی »نصیری«
قدس زندگی: مهدی نصیری، یکی از فعاالن رسانه ای که سابقه مدیریت در روزنامه 
کیهان را در کارنامه کاری اش دارد، چند روز پیش فعالیت رسمی اش را در توییتر 
آغاز کرد. از آنجایی که آغاز فعالیت او مصادف با سالگرد درگذشت مهندس بازرگان 
بود، نصیری تصمیم گرفت در اولین پست توییتری اش، به بازرگان بپردازد؛ به همین 
خاطر در صفحه توییترش نوشت:»اکنون که مهندس بازرگان را در بافت و سیاق 
»عصر حیرت« بازخوانی و تحلیل می کنم، احساس می کنم در تمام این سال ها در 

نقد نظری و معرفتی او جانب انصاف را رعایت نکرده ایم. غفر اهلل لنا و له«.
ایــن تعریف و تمجید توییتری از بازرگان اما آنچنان به مذاق مخاطبان توییتری 
خوش نیامد و اولین پســت نصیری در این شبکه اجتماعی، حسابی مورد انتقاد 
کاربــران قرار گرفت. نصیری هم پس از باال گرفتــن انتقادها، در توضیح توییت 
جنجالی اش نوشــت: »در مورد بازرگان بسیاری از ما انقالبیون، ناخشنودی خود 
را از مواضع سیاسی آن مرحوم، به اصل دیانت و همه باورهای دینی آنان سرایت 
دادیم که من بر این باورم دچار خطا و بی انصافی شدیم و از این بابت باید از خداوند 
برای خود و آنان طلب عفو و مغفرت کنیم. انقالبیگری و سنتی بودن و حتی نگاه 
ارتدوکسی و سختگیرانه داشتن در امر دین و معارف دینی هیچ مالزمه ای با عدم 
تساهل و مدارا با صاحبان اندیشه های متفاوت و دگراندیشان حقیقت طلب ندارد 
و بلکه بر اســاس مبانی دینی فقدان چنین تساهل و مدارایی غیر قابل دفاع و به 
خصوص در شرایط فکری و اندیشه ای کنونِی متکثر ایران و جهان بسیار زیانبار برای 

بسط دیانت و انقالبیگری عقالنی است«.



آگهی تغییرات شرکت بنیان بتن سبزوار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3347 و شناسه ملی 10380650541    
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1398,07,19 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای مهدی اردکانی به ش��ماره مل��ی 0793485924 به 
نمایندگی از شرکت سنجش سهام سیمان سبزوار به شماره ثبت1668 به سمت عضو هیئت مدیره .آقای علی امیری به شماره ملی 0793266122 
به نمایندگی ازش��رکت تولید آهک هیدراته بیهق به ش��ماره ثبت 3088 به س��مت رئیس هیئت مدیره .آقای وحید خالوئی پور به ش��ماره ملی 
5839492884 به نمایندگی از ش��رکت س��یمان الرسبزوار به شماره ثبت1353 به س��مت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند.و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء ثابت مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
دارای اعتبار می باشد و نامه های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد .تفویض اختیار هیئت مدیره به مدیر عامل به شرح 

صورتجلسات به تصویب رسید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار )744299(
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آگهی تغییرات هیئت ورزشی بدنسازی و پرورش اندام خراسان رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 6310 و شناسه ملی 14008012310    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مطابق اساسنامه مورخ 1397,10,16 ونامه ش��ماره 97,208,239,ص مورخ 1397,10,10 اداره کل ورزش و جوانان خراسان 
رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : س��روش پورآزاد به ش��ماره ملی 0779891023 به س��مت رئیس هیئت امناء علیرضا کرباس��یان به ش��ماره 
ملی 0933317735 به س��مت دبیر هیئت امناء خانم مژگان صالحی با ش��ماره ملی 0943448417 به س��مت خزانه دار مریم خیرخواه با ش��ماره 
ملی 0921955898 به س��مت عضو هیئت رئیس��ه صادق هادی با ش��ماره 4591249621 به س��مت عضو هیئت رئیس��ه فائزه جراحی با شماره ملی 
0780608534 به س��مت عضو هیئت رئیس��ه محمد حاجی جعفری با شماره ملی 0939611491 به سمت نائب رئیس هیئت امناء برای مدت 4 سال 

انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد تعهد آور موسسه با امضای رئیس هیئت امناء و خزانه دار همراه با مهر موسسه معتبر می باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )744301(
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آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی تک ستاره نیلوفر زرین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 52905 و 
شناسه ملی 14004521444    

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,06,10 و نامه ش��ماره 982,128,8512 مورخ 1398,06,12 اداره کل میراث فرهنگی 
گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی و نامه شماره 29734 مورخ 1398,06,24 سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: آقای حسین تیموری به شماره ملی 0067680143 با پرداخت 339320000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 680000 ریال 
به 340000000 ریال، آقای غالمرضا خس��روان به ش��ماره ملی 0731263979 با پرداخت 149700000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را 
از مبلغ 300000 ریال به 150000000 ریال، خانم معصومه تیموری دهخوارقان به ش��ماره ملی 094671301 با پرداخت 4990000 ریال به صندوق 
ش��رکت س��هم الش��رکه خود را از مبلغ 10000 ریال به 5000000 ریال، خانم سیده ش��هربانو هاشمیان به ش��ماره ملی 0934368147 با پرداخت 
4990000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 100000 ریال به 5000000 ریال افزایش دادند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 
1000000 به 500000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید. س��هم الش��رکه نهایی شرکا به شرح ذیل می باشد: آقای 
حس��ین تیموری به ش��ماره ملی 0067680143 دارای 340000000 ریال سهم الشرکه آقای غالمرضا خسروان به شماره ملی 0731263979 دارای 
150000000 ریال س��هم الش��رکه خانم معصومه تیموری دهخوارقان به ش��ماره ملی 094671301 دارای 5000000 ریال س��هم الشرکه خانم سیده 

شهربانو هاشمیان به شماره 0934368147 دارای 5000000 ریال سهم الشرکه .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )744302(
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 آگهی تغییرات شرکت ترکیبی حمل ونقل جاده ای و ریلی جام گستر توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 18952 
و شناسه ملی 10380344974    

 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,12,25 و نامه شماره 98,106 مورخ 98,1,21 انجمن صنفی شرکتها و موسسات حمل 
و نقل داخلی کاالی مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - آقای ناصر ضربی محمودآبادی به ش��ماره ملی 0731194314 به س��مت 
رئیس هیئت مدیره 2- آقای عبدا... ضربی محمودآبادی به شماره ملی0731193271 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 3- آقای 
محمودضربی محمودآبادی به شماره ملی 0732189004 به سمت عضو هیئت مدیره 4-آقای حسین اختری تقی آباد به شماره ملی 
0848615794 به سمت عضو هیئت مدیره 5-آقای کاظم تیاوری به شماره ملی 0849911184 به سمت عضو هیئت مدیره 6- آقای 
مهدی بخشی مهنه به شماره ملی 0849927374 به سمت عضو هیئت مدیره 7- آقای علی تیاوری به شماره ملی 0922958610 به 
س��مت عضو هیئت مدیره 8- آقای محمد تقوی تقی آباد به ش��ماره ملی 0849694272 به سمت عضو هیئت مدیره 9- آقای عباس 
تیادادی به ش��ماره ملی 0849701910 به س��مت عضو هیئت مدیره 10-آقای علی رضا س��االری به شماره ملی 0943280801 خارج از 
هیئت مدیره به س��مت مدیرعامل 2.کلیه اس��ناد واوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء ثابت مدیر عامل و متغیر رئیس هیئت 

مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )744420( 9ع
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آگهی تغییرات شرکت تولیدی گازهای طبی وصنعتی طوس سبزوار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 29076 
و شناسه ملی 10380443357    

 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,09,02 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - س��مت اعضاء هیئت مدی��ره به قرار ذیل 
تعیین گردیدند: خانم منیر حدادیان با کد ملی 0931351588 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید وهاب صاحبکار با کد ملی 
0938854518 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای سید رضا صاحبکار با کد ملی 0922477779 به سمت عضو 
هیئت مدیره برای مدت دو سال آینده انتخاب گردیدند. 2- کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و رسمی و بانکی با امضای ثابت 

مدیر عامل همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و یا فرد تفویض اختیار شده از سوی وی معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )744424(
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 آگهی تغییرات شرکت صنایع فوالدی پرالک خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 42584 و شناسه ملی 10380583896
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره م��ورخ 1398,04,09 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آق��ای ایمان طالب��ی کد ملی 
0946787735 به س��مت رئیس هیئت مدیره -آقای پویا پارس��ایی مقدم کد ملی 0924300299به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره- خانم منصوره بلوچ باقری کد ملی 0934606455به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره هیئت مدیره 
برای مدت باقیمانده تصدی تا تاریخ 98,7,16 تعیین ش��دند - کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای 

مش��ترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر خواهد بود
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )744436(
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آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان ثامن سهامی خاص به شماره ثبت 7845 و شناسه ملی 10380236386 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397,05,25 و نامه شماره 27310 مورخ 1397,10,12 سازمان 
خصوصی س��ازی تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - 
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به شماره ملی 10380099628 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
عباس��علی کوثری به ش��ماره ملی 4723548904 به عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. 

- صورتهای مالی س��ال 1396 تصویب ش��د.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )744437(
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 آگهی تغییرات شرکت تولیدی گازهای طبی وصنعتی طوس سبزوار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 29076 و
 شناسه ملی 10380443357 

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,09,02 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - آقای میالد عس��گری به شماره 
مل��ی 4310264093 ب��ه عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی عس��گری به ش��ماره مل��ی 4322234720 به عنوان بازرس عل��ی البدل برای یک 
س��ال مالی انتخاب گردیدند. 2- اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 س��ال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای س��ید رضا صاحبکار خراسانی به 
ش��ماره ملی 0922477779 و خانم منیر حدادیان به ش��ماره ملی 0931351588 و آقای س��ید وهاب صاحبکار به ش��ماره ملی 0938854518 

3- روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین ش��د. 4 - صورتهای مالی منتهی به 97,12,30 به تصویب رس��ید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )744440(
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آگهی تغییرات موسسه بهشت مادران گلبهار موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 59 و شناسه ملی 10861201155 
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره مورخ 1398,10,15 ونامه ش��ماره 920,98,13741 م��ورخ 1398,10,16 اداره بهزیس��تی چناران تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : 1 - خانم بیتا س��یاهپور به ش��ماره ملی 0943307309 به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای س��عید ساالری بیدختی به شماره 
ملی 0061261319 به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای س��ید اس��ماعیل محروقی به ش��ماره ملی 1062680340 به عنوان خزانه دار و خانم 
بیتا س��یاهپور به ش��ماره ملی 0943307309 به عنوان مدیرعامل برای مدت دوس��ال انتخاب شد ند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
موسس��ه از قبیل چک ، س��فته ، ب��روات ، قراردادها و عقوداس��المی با امضای مدیرعامل )خانم بیتا س��یاهپور (و نائ��ب رئیس هیئت مدیره 

)س��عید س��االری بیدختی (همراه با مهر موسس��ه معتبر میباش��د .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران )744473(
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آگهی تغییرات شرکت ندا سالمت شرق پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 64193 و شناسه ملی 14007506748 
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1398,02,20 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1- آقای مهدی نعیمی پور به ش��ماره ملی 
4432694270 به س��مت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره -آقای فرامرز مرادی نفط چالی به ش��ماره ملی 2161374351 
به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره -خانم ربابه ابوالفضلی فاروجی به ش��ماره ملی6359654903 به سمت عضو هیئت مدیره - 
خانم سمیه احمدی مسگران به شماره ملی 0941360717 به عنوان مدیر عامل خارج از هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی 
تا تاریخ 98,11,3 انتخاب شدند -کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهد آور رسمی و بانکی شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر 

عامل و مهر ش��رکت و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )744494(
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آگهی تغییرات شرکت الماس پروتئین یگانه خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 57434 و شناسه ملی 14005650263
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 1397,11,08 تصمیمات ذی��ل اتخاذ ش��د : 1 - آقای احم��د بیاری با ش��ماره ملی 
0793239931 ب��ه س��مت رئیس هیئ��ت مدیره و مدیرعامل 2-آقای محمود بیاری با ش��ماره ملی 0795026358 به س��مت نایب 
رئیس هیئت مدیره 3- آقای امیر بیاری با ش��ماره ملی 0793757241 به س��مت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 س��ال انتخاب 
گردیده اند. - کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور و رس��می و بانکی با امضای منفرد مدیرعامل ) آقای احمد بیاری ( همراه 

با مهر ش��رکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )744496(
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حمیدرضاعرب: مدیرعامل سابق باشگاه استقالل اعتقاد 
دارد که ســرمایه های داخلی فوتبال ایران می توانند جای 
مربیان خارجی را که میلیون ها دالر از ثروت های این کشور 
را در سال های اخیر به جیب زده اند پر کنند. افشارزاده در این 
راستا موضع جالب توجهی دارد. او به مسائل اخیر پیرامون 

حذف تیم های ایرانی نیز می پردازد.

  استقالل پس از کش و قوس های بسیار 
سرانجام فرهاد مجیدی را به عنوان سرمربی 

انتخاب کرد. آیا با این انتخاب موافقید؟
االن که می بینید مجیدی به عنوان ســرمربی دراستقالل 
انتخاب شده شــاید از سرناچاری باشــد چون فرهاد برای 
مربیگری در استقالل به خوبی آبدیده نشده است. شاید من 
هم بودم همین تصمیم را می گرفتم اما نباید کاری کنیم که 
سرمایه هایمان بسوزد. االن اگر مجیدی در استقالل نتیجه 
نگیرد دیگر بازگشتش سخت می شود. این هم یک دلیل 
بیشتر ندارد چون ما برای مجیدی ها کاری نکردیم. باید روزی 
که مجیدی ها بازنشسته می شــوند آن ها را به کالس های 
آموزشی متعدد بفرســتیم تا در چنین مواقعی که مربیان 
خارجی برایمان ناز می کنند بتوانیم از آن ها بهره کافی ببریم.

 شما اگر در استقالل مدیر بودید سراغ مربیان 
خارجی می رفتید؟

من کسی هســتم که همیشــه گفته ام باید به سرمایه های 
داخلی توجه کرد. مــن ســال ها در ورزش مدیریت کردم و 
تجربه های زیادی دارم. می دانیم که ورزشکاران ما سرشار از 
انرژی و ظرفیت  هستند. می دانم که اگر به آن ها بها دهیم ضرر 
نمی کنیم. وقتی می بینم که پس از رفتن استراماچونی این همه 
حاشیه ایجاد می شود عمیقاً نگران آینده فوتبال ایران می شوم. 
فوتبال ما نیاز دارد به ســمتی برود که بیشتر به سرمایه های 
داخلی توجه کند. اســتراماچونی به اعتقــاد من تحولی در 
استقالل ایجاد نکرد که مربیان ایرانی قادر به انجام آن نباشند. 
آیا نمی شود با مربیان ایرانی قهرمان آسیا شد یا به جام جهانی 
رفت؟ قباًل مگر چنین اتفاقاتی رخ نداده است؟ مگر ما قباًل با 
همین مربیان ایرانی قهرمان جام باشگاه های آسیا نشدیم؟ چرا 

این همه پول را به پای امثال استراماچونی می ریزیم؟ 

 ماجراهای اخیر در رابطه با محرومیت ایران 
از حضور در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا را 

آیا دنبال می کنید؟

بله، درجریان هستم وافسوس می خورم چرا افراد با دانش 
و کاربلدی نداریم که بتوانند در کنفدراسیون فوتبال آسیا 

از حقوق فوتبال ایران دفاع کنند. ما آدم هایی که رایزنی را 
بلد باشند در فدراسیون فوتبال نداریم. یک نفر)منظورش 
مهدی تاج است( هم رئیس فدراسیون فوتبال است و هم در 
کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا که نه کار اینجا را به 
درستی انجام می دهد و نه کار آنجا را. تاج زبان بلد نیست و 
درنتیجه نمی توانست به خوبی از حقوق فوتبال ایران دفاع 
کند. باید یک نفر را به کنفدراسیون فوتبال آسیا می فرستادیم 
که هم مسئولیت اجرایی بداند، هم زبان بلد باشد و هم علم 
مذاکره یا به اصطالح البی را خوب بداند. این طور نمی شود با 
یک نفر مسئولیت هایی به این مهمی را انجام داد و نتیجه اش 
بشود همین بازی هایی که برای فوتبال ایران درمی آورند. به 
اعتقاد من باید هرچه زودتر به مراجع باالتر شکایت کنند و 

اجازه ندهند حقوق فوتبال ایران پایمال شود.

 واکنش ایران به این مسائل باید چطور باشد؟
باید کوبنده و قاطعانه ظاهر شــویم. هیچ کس حق محروم 
کردن فوتبال ایران را ندارد. در این کشور هر روز دارد ده ها 
پرواز خارجی انجام می شــود آن وقت برخی می روند برای 
فوتبال ایران دسیسه می کنند. باور کنید اگر اسدی که پیشتر 
در فدراسیون فوتبال حضور داشت اکنون بر مسند کار بود 
هرگز اجازه نمی داد چنین جریانی علیه فوتبال ایران به وجود 

آید. ما باید محکم بایستیم وعقب نرویم.

بهرام افشارزاده در گفت وگو با قدس:

تاجکهزبانبلدنبود،چطورازمنافعمادفاعمیکرد؟

مجیدی ومصدومیت جدی دو مدافع
ورزش: استقاللی ها در حالی غالمی را به دلیل مصدومیت از ناحیه همسترینگ از 
دست داده اند که پیش از این سیاوش یزدانی یکی دیگر از مدافعان میانی خود را به 

همین دلیل از دست داده بودند. 
یزدانی که ۹ آذر و در جریان دیدار مقابل سپاهان از ناحیه همسترینگ آسیب دید، 
هنوز شرایط بازگشت به تمرین را پیدا نکرده است. آسیب دیدگی همزمان این دو 

مدافع میانی نگرانی بزرگ و دغدغه اصلی این روزهای فرهاد مجیدی است. 

پشیمانی بایرنی ها؛ کوتینیو به بارسا بر می گردد
ورزش: سران بایرن بر این اعتقادند که فیلیپه کوتینیو بهتر است در پایان فصل به 
بارسا برگردد. کوتینیو تابستان امسال بود که به صورت قرضی با بند خرید دائمی از 
بارسا به بایرن پیوست و اگر بایرن قصد حفظ کوتینیو را دارد، باید مبلغ 120 میلیون 
یورو برای خرید دائمی او به بارسا پرداخت کند اما تیم آلمانی با وجود نمایش های 
خوب ستاره برزیلی و بودجه هنگفتش، تمایلی به پرداخت این مبلغ ندارد. بزرگترین 
مشکل کوتینیو در بایرن، عدم تداوم اســت و اینکه در کیفیت بازی او فراز و نشیب 

زیادی دیده می شود.

رقم پیشنهادی عجیب تاتنهام برای جذب گرت بیل
ورزش: دو روز پیش در برنامه ال چیرینگیتو فاش شــد که سران دو باشگاه رئال و 
تاتنهام برای انتقال گرت بیل وارد مذاکره شده اند. گرت بیل تابستان 2013 بود که 
با انتقالی 101 میلیون یورویی از تاتنهام به رئال، تبدیل به گران ترین فوتبالیست 
دنیا شد. او تا سال 2016 این رکورد را در اختیار داشت تا اینکه یونایتد با 105 میلیون 
یورو پل پوگبا را به خدمت گرفت.او در دو سه سال اخیر جایگاه ثابت خود را از دست 
داده و به دلیل مشغولیت هایش در ورزش گلف، همواره مورد انتقاد اسپانیایی ها قرار 

داشته است. به این ها مصدومیت های متوالی بیل را نیز باید اضافه کرد.

اعتراف مدیر سابق اوساسونا به خرید نتایج
ورزش:آنخل لوئیس ویسکای مدیرسابق باشگاه اوساسونا روز سه شنبه در دادگاه 
حضور یافت و درمورد پرونده مرتبط با این باشگاه، صحبت های تکان دهنده ای را بر 
زبان آورد. او اعالم کرد که در فصول 13-2012 و 14-2013 نتیجه بعضی بازی ها را 
خریداری می کرده و با پرداخت پول به چند تیم، از آن ها می خواسته تا اجازه دهند 
تا اوساسونا در بازی های مستقیم پیروز میدان شود.مثال  او فاش کرده است که در 
اواخر فصل 13-2012 با پرداخت پول به باشگاه ختافه از آن ها خواسته تا بگذارند 

اوساسونا در بازی خانگی اش به پیروزی برسد. 

ورزش: عملکرد خوب مهدی طارمی در ریوآوه در لیگ برتر 
این فصل پرتغال او را مورد توجه دو تیم مطرح و سرشناس 
این کشور قرار داده است. پورتو و بنفیکا. مدیر برنامه های 
مهدی طارمی به همین بهانه از کانادا وارد پرتغال شده است 
تا پیشنهادات ارائه شده را به همراه این بازیکن مورد بررسی 
قرار داده و هماهنگی های الزم را در این زمینه با باشــگاه 
ریوآوه مورد بررسی قرار دهد. از آنجایی که مهدی طارمی 
با این باشگاه قرارداد دارد جدایی او منوط به رضایت مالی و 

فنی باشگاه ریوآوه خواهد بود.

  پیگیری استون ویال
در این کش و قوس پیشنهادی هم از تیم استون ویال برای 
مهدی طارمی مطرح شده است. استون ویال پس از قطعی 
کردن قرارداد ساماتا به دنبال یک مهاجم دیگر است و به 
همین خاطر مهدی طارمی را مدنظر قرارداده است یکی از 
مسئوالن باشگاه تیم استون ویال با تأیید این خبر به اسکای 
گفت: ما در حال بررسی این انتقال هستیم ودر حال حاضر 
چیزی نمی توان گفت. با مســئوالن تیم ریوآوه درباره به 
خدمت گرفتن طارمی مذاکره کرده ایم و این مذاکرات در 
روزهای باقی مانده نیز ادامه خواهد داشت. تیم انگلیسی هم 
اکنون با 25 امتیاز از 24 بازی تیم شانزدهم لیگ برتر جزیره 
به شمار می رود. البته روزنامه رکورد پرتغال از تمایل تیم 
بیرمنگام هم برای جذب این بازیکن ایرانی خبر داده است. 

تیمی که بر خالف استون ویال در لیگ یک حضور دارد.

قدرت بدنی باال
یکی از رســانه هایی که آمــار طارمی را گرفته ســایت 

tasteoffootball است. این سایت درباره طارمی به 

این نکته اشاره کرده که او به لحاظ فیزیکی شرایط بسیار 
خوبی دارد و در ویدئوهایی که از او در لیگ پرتغال منتشر 
شده کامالً مشخص است که او از قدرت بدنی اش برای حمل 
توپ به خوبی بهره می برد ضمن آنکه این مهاجم ایرانی توان 
موقعیت سازی برای هم تیمی هایش را هم دارد.طارمی 
جدا از آنکه در نبردهای هوایی و بــه خاطر قد و قامتش 
بیشتر موفق است روی زمین هم بازیکن تکنیکی محسوب 
می شود و فرم بازی او شباهتی به مهاجمان قدبلند و کند 
ندارد چرا که مهدی یک بازیکن سریع است.نویسنده مطلب 
در ادامه به این نکته اشــاره کرده که مهم ترین نکته برای 
طرفداران استون ویال، قدرت تمام کنندگی باالی طارمی 
است و با توجه به آنکه تیم انگلیسی هافبک طراحی مثل 
جک گریلیش را در ترکیب دارد می توان انتظار داشت که 
طارمی در صورت پیوستن به این تیم می تواند فرصت های 

گلزنی زیادی بدست آورد.

طارمی: در حال حاضر پرتغال
با این حال مهدی طارمی در نشستی که با مدیر برنامه های 
خود داشته اســت ازعالقه مندی برای بازی در یکی از دو 
تیم پورتو و بنفیکا صحبت کرده اســت و اعالم کرده در 
این برهه از زمان تمایلی برای حضور در تیم های انگلیسی 
ندارد. مهدی طارمی این فصل 6 گل برای تیمش در لیگ 
برتر پرتغال به ثمر رسانده است. او که فصل گذشته از تیم 
الغرافه به تیم ریو آوه ملحق شــده است به خوبی می داند 
که در صورت ملحق شدن به تیم استون ویال در لیگ برتر 
جزیره برای بازی کردن روزهای سختی را پیش رو خواهد 
داشت و در حال حاضر می خواهد به حضور خود در لیگ 

برتر پرتغال ادامه دهد.

محمدرضا خزاعی: امــروز و در آخریــن روز مرحله 
دوم نوزدهمین دوره هندبال قهرمانی آســیا، انتخابی 
مسابقات  جهانی 2021 مصر، با انجام چهاربازی در سالن 
سعدعبداهلل شهر کویت، چهره چهار تیم صعود کننده به 
مرحله نیمه نهایی مشخص می شود. البته تیم های ژاپن 
از گروه یک و قطر از گروه دو با دو پیروزی و چهار امتیاز 
صعود خود را قطعی کرده اند. در گروه یک هم بحرین با 
وجود شکست برابر ژاپن، با توجه به پیروزی برابر امارات 
و شکست امارات مقابل ژاپن، شانس بیشتری دارد تا با 
پیروزی مقابل تیم بدون انگیزه عربستان بار خود را برای 

صعود و جهانی شدن ببندد.

 فقط پیروزی 
اما درگروه دو شرایط فرق می کند. قطر که صعودش به 
عنوان تیم نخست قطعی اســت می ماند تیم دوم گروه. 
ایران و کره جنوبی که هر دو تیم به قطر باخته و کویت 
میزبان را برده اند، با امتیاز امشب به مصاف هم می روند. 
تفاوت این دوتیم تا اینجای کار، تفاضل گل است. کره با 
تفاضل 2+ و ایران با تفاضل گل صفر رده های دوم و سوم 
را در دست دارند. این یعنی اگر بازی دو تیم مساوی شود 
کره جنوبی سهمیه جهانی می گیرد. با این حساب ملی 
پوشان ما چاره ای جز پیروزی و کســب امتیاز کامل از 

این بازی ندارند.

 ایران با تمام قوا
 همین سه ماه پیش بود که تیم ما در مسابقات انتخابی 
المپیک، تیم کره جنوبی را شکست داد. ضمن اینکه تیم 
فعلی ما خیلی بهتر و آماده تر از آن مسابقات است. سعید 
حیدری راد، ســجاد اســتکی و پویا نوروزی نژاد به تیم 
اضافه شــده اند و جوانانی مثل یونس آثاری، محمدرضا 
اورعی و مهران حسینی، بســیار آماده تر و قبراق تر شده 
اند و در چهار بازی گذشته همین رقابت ها نشان دادند 
که به مهره هایی تأثیرگذار تبدیل شده اند. مسئله دیگر 
سجاداستکی، مهره مؤثر هندبال ما در دهه اخیر است. 
ســجاد که در نیمه نخســت بازی برابر کویت، بهترین 
بازیکن تیم ایران بود درنیمــه دوم همان بازی مصدوم 
شــد و برابر قطر هم نتوانســت بازی کند، اما امشب در 
جمع شــاگردان حبیبی حضور خواهد داشــت. با این 
وضعیت شانس بازیکنان پرانگیزه ما و ترکیب مناسبی 
که علیرضا حبیبی از جوان ها و پرتجربه ها ساخته بیشتر 

از حریف است.

 حبیبی: می جنگیم و حق اشتباه نداریم
علیرضا حبیبی، سرمربی تیم ملی در مورد عملکرد تیم 
ملی هندبال ایران مقابل قطر در رقابت های قهرمانی آسیا 
و انتخابی جهان اظهار کرد: با پیروزی مقابل کویت کار 

را برای کره جنوبی راحــت کردیم، چون ضربه محکمی 
به این تیم زدیم و آن ها روحیه خود را از دســت دادند. 
برای دیدار مقابل کره جنوبی هم آن ها با خستگی زیاد و 
افسردگی وارد زمین شدند. فکر می کنم شکست کویت 
مقابل ایران کمی مشکالت درون تیمی هم برای آن ها 

ایجاد کرد.
ســرمربی تیم ملی هندبال ایران با اشــاره به شــرایط 
مصدومان تیم ملــی گفت: بازیکنانی همچون ســجاد 
و اهلل کرم اســتکی، موســوی، حیدرپور و کرمیان دچار 
مصدومیت هستند، اما تمام تالش خود را به کار گرفته ایم 
تا این بازیکنان برای دیدار حســاس مقابل کره جنوبی 

آماده شوند. 
وی درمورد دیدار مقابل کره جنوبی تصریح کرد: تیم  کره 
 جنوبی تنها 20 دقیقه مقابل قطر دوام آورد و در نهایت 
با اختالف زیادی نتیجه را واگذار کرد، اما ما نیمه نخست 
دیدار با قطر را به سود خود رقم زدیم و در لحظات پایانی 
شکســت را پذیرفتیم؛ ضمن اینکه در نهایت با اختالف 
کمتری نســبت به کــره  جنوبی باختیم. بازی بســیار 
حساســی در پیش داریم و آخرین گام ما برای احیای 
هندبال خواهد بود. می جنگیم تا پیروز شویم و در این راه 

حق اشتباه نداریم.
تیم ملی هندبال ایران امروز ساعت 18:30 در پنجمین 
مســابقه خود در رقابت های قهرمانی آســیا باید مقابل 

کره جنوبی قرار بگیرد.

فعالً در پرتغال راحتم

 طارمی دست »استون ویال« 
را در پوست گردو گذاشت

درآخرین روز مرحله دوم هندبال قهرمانی آسیا

ایران یا کره جنوبی، کدام یک جهانی می شوند؟
ضد  حمله

یک چهارم نهایی لیگ برتر فوتسال
فرش آرا به نیمه نهایی نرسید

ورزش: تیم فوتسال مس سونگون با غلبه بر تیم حفاری راهی مرحله نیمه 
نهایی لیگ برتر فوتسال شد و دیدار شهروند ساری با ستارگان ورامین نیمه 
تمام ماند. به این ترتیب تیم مس با کسب دو برد از سه مسابقه راهی مرحله 
نیمه نهایی شد. در دیگر بازی امروز، تیم فرش آرا در مشهد به مصاف سن ایچ 
ساوه رفت که این دیدار در پایان وقت قانونی و اضافه با نتیجه 2 بر 2 به پایان 
رسید. سپس کار به ضربات پنالتی کشیده شد که در نهایت تیم سن ایچ ساوه 
موفق شد با نتیجه 4 بر 3 در ضربات پنالتی از سد فرش آرای مشهد بگذرد و 
راهی نیمه نهایی شود.پیش از این هم تیم گیتی پسند با عبور از تیم سوهان 

محمد سیما قم موفق شده بود به مرحله نیمه نهایی راه یابد.

 اسکوچیچ:  به عنوان یک مربی خارجی
 در ایران امنیت کامل دارم

ورزش: دراگان اســکوچیچ در مورد اخبار منتشر شده مبنی بر استعالم 
مسئوالن فدراسیون فوتبال از مدیران باشگاه صنعت نفت آبادان برای حضور 
او در تیم ملی فوتبال ایران اظهار کرد: در جریان این پیشنهاد نیستم و باشگاه 
هم چیزی به من نگفته است. این موضوع را از رسانه ها شنیدم و هیچ فردی با 
من در این مورد صحبت نکرده است. او در مورد مشکالتی که کنفدراسیون 
فوتبال آسیا برای حق میزبانی تیم های ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا به 
وجود آورده است، خاطرنشان کرد: من به عنوان یک مربی خارجی شاغل در 

لیگ فوتبال ایران هیچ مشکلی ندارم و امنیت کامل را دارم.

 حمیداوی: با مدارک، امنیت کشور 
را ثابت کنیم 

ورزش: فرهاد حمیداوی مالک باشگاه شهرخودرو درباره دیدار با دبیرکل 
AFC  گفت: به نظر من دیدار نماینده چهار باشگاه که در واقع سفیر ایران 
هستند، با دبیرکل AFC می تواند تاثیرگذار باشد و بازدهی باالیی داشته 
باشد. ما مدارک زیادی داریم که می توانیم امنیت کشور خود را ثابت کنیم و 
چشم آسیایی ها را روی واقعیت ها که خالف دروغ های دشمنان ایران است 
باز کنیم. مثالً شهر مشهد سالیانه 32 میلیون توریست دارد که تا به حال هیچ 
مشکلی هم از لحاظ امنیتی برایشان پیش نیامده و سفر خوبی را در ایران 
داشته اند. ما امیدواریم دیدار فردای ما مؤثر باشد و میزبانی به ایرانی ها برگردد.

سوشا مکانی: به لیگ نروژ برمی گردم 
ورزش: دروازه بان باتجربه نفت مسجدسلیمان از برخی مسئوالن دلخور 
است؛ او قصد جدایی کرده و به زودی به لیگ فوتبال نروژ برمی گردد. سوشا 
مکانی درباره دلخوری اش از نحوه تنظیم قرارداد مســئوالن نفت مسجد 
ســلیمان با وی گفت: در قراردادی که برای من نوشته بودند آمده بود که 
سوشا مکانی فقط در مواقعی پول بگیرد که تیم ببرد یا مساوی کند. این 
عجیب نیست؟ به نظر من که این قرارداد مضحک از طرف آدم های خنده 

دار نوشته شده است! 
متأسفانه این افراد از اعتماد من سوءاستفاده کردند. من ۹ سال پیش قرارداد 
700 میلیون تومانی داشتم. االن آمدم و 600 میلیون قرار داد بستم چون 
فقط می خواستم یک نیم فصل بازی کنم و به نروژ برگردم. اما با قراردادم 
کاری کردند که خودشان هم نمی دانند یعنی چه! اما اینکه از اعتماد و احترام 
بازیکنی سوءاستفاده شود کثیف ترین کار ممکن است. وی افزود: در یکی، 
دو روز آینده قراردادم را با یک تیم نروژی قطعی می کنم. صحبت های نهایی 

انجام شده و به زودی بار دیگر لژیونر می شوم.

2 بازیکن خارجی در مسیر ورود به استقالل
ورزش:پس از اتفاقات رخ داده در راه عقد قرارداد با ایبینی تالش باشگاه 
استقالل برای جذب دو بازیکن خارجی ادامه دارد تا جایی که درگیر و دار 
ماجراهای سلب میزبانی در پلی آف لیگ قهرمانان آسیا خبرهایی از ورود 
قریب الوقوع این بازیکنان به تهران برای تست های پزشکی و عقد قرارداد به 
گوش می رسد.  بهرام امیری معاون ورزشی و اجرایی باشگاه استقالل با تأیید 
این موضوع گفت: »قرار است تا هفته آینده دو بازیکن خارجی به تیم اضافه 

شوند. کار های اداری این دو بازیکن در حال انجام شدن است.
 فرهاد مجیدی فهرستی به ما داده و خواهان بازیکنانی در برخی از پست ها 
شده است. ما هم بر اساس نیاز سرمربی تیم، در تالش هستیم بازیکنان 

مدنظر را جذب کنیم«.

منهای فوتبال

هفته بیست و یکم لیگ برتر بسکتبال
پرتاب های آتشین در تهران

علی عبداحد:  هفته بیست و یکم لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور در 
حالی امروز پیگیری می شود که در هفته بیستم، چهار دیدار به علت بارش برف 
لغو شد. در مهیج ترین بازی در تهران، مهرام در رقابتی حساس و فینال گونه امروز 
میزبان تیم مدعی و دوم جدولی پتروشیمی بندر امام است )مهرام سوم جدول(. 
شاگردان مصطفی هاشمی )سرمربی مهرام( در دور رفت توانسته اند در بندر امام 
شاگردان فرزاد کوهیان را 76 بر 74 شکست دهند. ذوب آهن اصفهان پذیرای 
آویژه صنعت مشهد است. اصفهانی ها که دور رفت و در مشهد 8۹ بر 10۹ مغلوب 
آویژه ای  ها شده اند، طبیعتاً در خانه خود به دنبال پیروزی هستند. شهرداری 
بندرعباس میهمان اکسون تهران است )دور رفت 68 بر 62 با برتری بندری ها(. 
شهرداری گرگان در قزوین با شورا و شهرداری بازی می کند )دور رفت 84 بر 58 
با برتری گرگان(. شیمیدر قم میزبان نیروی زمینی است )دور رفت 8۹ بر 67 با 
برتری شیمیدر(. پاالیش نفت آبادان در شهرکرد به دیدار رعد پدافند می رود 
)دوررفت ۹6 بر 65 با برتری نفتی ها(. صنعت مس در کرمان با توفارقان آذرشهر 

بازی می کند )دوررفت 80 بر 65 با برتری توفارقان(.
برنامه هفته بیست و یکم  پنجشنبه 98/11/3 )ساعت 16(

رعد پدافند شــهرکرد- پاالیش نفت آبادان/   صنعت مس کرمان- توفارقان 
آذرشهر  /   ذوب آهن اصفهان- آویژه صنعت پارســا مشهد/   مهرام تهران- 
پتروشیمی بندر امام/    شیمیدر قم- نیروی زمینی /   شورا و شهرداری قزوین- 

شهرداری گرگان /    اکسون تهران- شهرداری بندرعباس

فرنگی کاران مدعی در شیراز محک می خورند
 جام تختی، با ارزش تر از همیشه 

برای محمد بنا
ورزش: چهلمین دوره مسابقات جام تختی در رشته کشتی فرنگی در حالی 

آغاز می شود که رقابت اصلی میان کشتی گیران داخلی است.
 کشتی گیرانی از کشورهای ارمنستان، قزاقســتان، قرقیزستان، روسیه و 
تاجیکستان به همراه کشتی گیران مطرح و عنوان دار ایرانی در این رقابت ها 
به میدان خواهند رفت. با توجه به اینکه محمد بنا حتی اعزام تیمش به ایتالیا 
را هم لغو کرد به نظر می رسد نمایش کشتی گیران مدعی در جام تختی جزو 
معیارهای اصلی او برای اعزام نفرات به قهرمانی آسیا و حتی المپیک 2020 
است.البته کشتی گیران مدال آور و دارندگان سهمیه المپیک در مسابقات 
جهانی 201۹ از حضور در این رقابت ها معاف شده اند. محمد بنا، حسن رنگرز 

و حسام الدین جعفری اعضای کمیته فنی این رقابت ها را تشکیل می دهند.

پایان سلطنت 44 ساله آیان بر وزنه برداری جهان؟
ورزش: به نظر می رسد جلسه پیش روی هیئت اجرایی فدراسیون بین المللی 
وزنه برداری آبستن حوادث زیادی خواهد بود که ممکن است به برکناری تاماش 
 ،insidethegames آیان و انتخاب سرپرست موقت منجر شود. به نقل از
 )IWF( سلطنت تاماش آیان به عنوان رئیس فدراسیون بین المللی وزنه برداری
هنگامی که جلسه هیئت اجرایی اعضای هیئت رئیسه برای بحث و تبادل نظر 
در مورد آینده این ورزش برگزار می شود، بزرگ ترین چالش پیش رو برای رئیس 
فعلی است.تعداد 21 نفر از اعضای هیئت اجرایی علیه آیان مخالفت کرده اند و 
گفته می شود که دو نفر تالش مشترکی را برای تغییر وی و جانشینی آیان در 
نشست دوحه در قطر انجام داده اند. برخی از اعضای هیئت مدیره معتقدند که 

در جلسه فردا رئیس موقت انتخاب می شود.

طالیی المپیک ریو چگونه می تواند به توکیو برسد؟
سهراب مرادی و تازیانه 400 کیلوگرمی

ورزش: مصدومیت های طوالنی مدت سهراب مرادی حضور او در المپیک را در 
هاله ای از ابهام قرار داده است. در حالی که بیش از پنج ماه از جراحی کتف سهراب 
گذرد، این وزنه بردار در سکوت خبری تمرینات خود  مرادی در هانوفر آلمان می ٰ
را پیگیری می کند و کسی از وضعیت رکوردهای او باخبر نیست. مرادی که 
نمی خواست از رقبای خود عقب بیفتد، در مسابقات گزینشی سوئیس که اواسط 
آبان ماه برگزار می شد، روی تخته رفت و فقط برای اینکه در جدول امتیازات قرار 
بگیرد 200 کیلوگرم در مجموع وزنه زد.آن طور که سهراب به همراه کادرفنی 
برنامه ریزی کرده تا به المپیک برسد، دو مسابقه قهرمانی غرب آسیا و قهرمانی 
آسیا به عنوان دو مرحله پایانی گزینشی المپیک برای او در نظر گرفته شده است. 
این وزنه بردار ایرانی که هنوز نامش در میان رکوردداران جهان دیده می شود، 
باید در هر دو مسابقه بیش از 400 کیلوگرم در مجموع ثبت کند. البته ثبت 
رکورد باالی 400 کیلوگرم برای سهراب در روزهای اوج اصالً کار سختی نبود. 

رابین بایرنر/مترجم: امیرمحمد سلطان پور: پاریسی ها امید دارند که به قله فوتبال 
اروپا برسند اما برخورد اشــتباه با یکی از قهرمانان تیم نشان می دهد که اوضاع در 

سطح مدیریت   این باشگاه تعریفی ندارد.
اگر ادینسون کاوانی این ماه پی اس جی را ترک کند، همیشه به عنوان بازیکنی در 

خاطره ها باقی خواهد ماند که هیچ گاه آن اعتباری که الیقش بود را دریافت نکرد.
 محبوب قلب پارک دو پرنس، جایی که هواداران او را به خاطر تعهد، سختکوشی 
و گلزنی هایش بسیار دوست دارند؛ اما با وجود همه موفقیت هایش هیچ گاه چنین 
عشــقی را از طرف نیمکت تیم دریافت نکرد. از همان زمانی که در سال 2013 به 
عنوان گرانقیمت ترین بازیکن آن زمان تاریخ باشگاه با 64 میلیون یورو به پایتخت 
فرانسه آمد؛ تا پی اس جی از خرید جدید رقیبش موناکو یعنی رادامل فالکائو عقب 
نماند او همیشه در جنگی نابرابر حضور داشته تا ثابت کند شماره ۹ اصلی تیم است. 

در زمانی که زالتان ابراهیموویچ در تیم بود او به اجبار در بال بازی 
می کرد و هیچ انتقادی نداشــت که چرا در پســت تخصصی اش 
بازی نمی کند. پس از سه ســال او فرصت پیدا کرد که در پست 
شماره ۹ قرار بگیرد تا توانایی های خود را نشان دهد. او در ناپولی 
پیش از این ثابت کرده بود که اگر در نــوک حمله قرار بگیرد 

گل می زند و این اتفاق در پاریس هم افتاد. این اعتمادی 
که به او شد میانگین حدود یک گل در هر بازی را 

برایش ثبت کرد و چوپو موتینگ هم به عنوان 
مهاجم جانشین وی خریداری شده بود. آن ها 
در تابستان گذشــته ایکاردی را به ترکیب 
خود اضافه کردند و او آن قدر شروع خوبی 

در پیراهن آبی داشــت که کاوانی به نیمکت منتقل شد. 
کاوانی از لحاظ بدنی هم دچار مشــکل شد تا توخل او را 
به کلی کنار بگذارد. او 6 ماه دیگر از قراردادش بیشتر باقی 
نمانده و یا این زمستان و یا در تابستان باشگاه را ترک خواهد 
کرد. چنین خروجی برای کســی که بازوبند کاپیتانی 
باشگاه را بسته، سه ســال خود را قربانی بازی در 
پست غیر تخصصی کرده و رکورددار بیشترین 
گلزنی در تاریخ باشگاه با 1۹8 گل است واقعاً 

لیاقت ادینسون کاوانی نیست.
 با اینکه بــه نوعی مدیران پاریســی 
مشغول هل دادن او به سمت درهای 

خروج باشگاه هستند، این اتفاق اصاًل تصویر زیبایی از پی اس جی به مخاطبان ارائه 
نمی کند. مشکلی که برای کاوانی به وجود آمده این است که توخل دیگر به او اصاًل به 
عنوان یک بازیکن ثابت نگاه نکرده و فقط اگر ایکاردی مصدوم باشد او فرصت از ابتدا 
به زمین رفتن را پیدا می کند؛ اما از طرف دیگر سرمربی او را به عنوان یک بازیکن 
تعویضی لوکس نیز دوست دارد و نمی گذارد شرایط برای خروج او فراهم شود. پس 
جای تعجب ندارد که ستاره اروگوئه ای دیگر نمی خواهد در تیمی باشد که سال ها با 
تمام وجود به آن به بهترین شکل خدمت کرده و به چشم یک بازیکن اضافه به او نگاه 

شود. او درخواست خروج خود را رسماً به باشگاه ارائه داده است.
 مسلماً لئوناردوی برزیلی که به عنوان مدیر ورزشــی به باشگاه برگشت تا شرایط 
ارتباط میان ستاره ها و مدیریت را بهبود ببخشد با از دست دادن کاوانی شاهد ضربه 

ای بسیار سخت به وجهه و اعتبار این باشگاه خواهد بود.

سینا حسینی: انتقادات گسترده ای به نبود دانش کافی میان 
چهره های شاخص ورزش ایران و عدم تســلط آن ها به زبان و 
حقوق بین الملل وجود دارد اما انگار گوش شنوایی برای شنیدن 
این انتقادات وجود ندارد، اما پرسشی که همچنان ذهن اهالی 
ورزش ایران را به خود معطوف ســاخته این است که تا به کی 
باید ورزش ایران از دانش مدیرانی کارآمد و مســلط به زبان و 
حقوق بین الملل محروم باشند!نمونه بارز این اتفاق را می توان 
به حضور مهدی تاج در هیئت رئیسه کنفدراسیون فوتبال آسیا 
مشاهده کرد! البته مهدی تاج تنها مدیر ورزشی ایران نیست که 
به چنین دردی گرفتار باشد، مدیران ارشد ورزش ایران نیز به 
همین مشکل گرفتارند، به شکلی که رئیس کمیته ملی المپیک 
ایران و وزیر ورزش و جوانان هم به دلیل عدم تسلط کافی به زبان 

انگلیسی نیازمند حضور مترجم همزمان هستند تا متوجه شوند 
طرف مقابل چه می گوید و چه تفکری در سرش وجود دارد!

حتی از جمع هیئت اعزامی ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا 
چهار عضو که به عنوان مدیران عامل باشگاه های حاضر در لیگ 
قهرمانان شناخته می شوند هیچ یک نه به زبان انگلیسی مسلط 
هستند نه با دانش حقوق بین الملل آشنایی دارند، در حالی که 
قرار است آن ها برای دفاع از حقوق ورزش ایران به مالقات دبیرکل 

کنفدراسیون فوتبال آسیا بروند!
شــاید مدیران فوتبال ایران توانمنــدی روخوانی از یک متن 
انگلیسی را با مشقت فراوان داشته باشــند اما معدود افرادی 
هستند که قدرت مباحثه و چانه زنی را داشته باشند، در شرایطی 
که چانه زنی و ممارســت برای دفاع از حقوق فردی و گروهی، 

الزمه و اصل نخست برای پیروزی در یک مذاکره هدفمند است!
نکته تعمق برانگیز اینجاست که برخی از همین افراد چه فوتبال  
چه افراد شاغل در سایر فدراسیون های ورزشی تالش بی شائبه 
ای انجام می دهند که در مجامع بین المللی صاحب کرسی شوند 
در حالی که شــروط اولیه احراز این سمت را ندارند اما به لطف 
بسته های صنایع دستی و سوغات ایرانی موفق به ورود به مجامع 
بین المللی می شــوند.به نظر می آید قبل از آنکه وزیر ورزش و 
رئیس کمیته ملی المپیک برای تغییر ساختار ورزش ایران به 
سمت تغییر اساس نامه گام بردارند باید تعریف درستی از یک 
مدیر بین المللی را مشخص کنند تا به واسطه آن افرادی بتوانند 
پیشقدم شوند که تنها از روابط دیپلماسی سالم و خداحافظی را 
بلد نباشند و قدرت ارتباط گرفتن و چانه زنی را نیز داشته باشند.

بی دانشی مدیران، آفت ورزش ایران در مجمع بین المللی

 یک عملکرد ضعیف دیگر
 از مدیریت پی اس جی

 کاوانی الیق
 این رفتار نیست

آمار نبرد با کره ای ها
چشم بادامی ها سابقه ۱2 حضور در رقابت های قهرمانی 
جهان را در کارنامه دارند و حتی در ســال ۱۹۹۹ موفق 
شدند به عنوان هشتمی این رقابت ها دست یابند، آن ها 
همچنین در مجموع  ۸ مرتبه هم در رقابت های المپیک 
حاضر شدند که بهترین نتیجه آن ها به المپیک ۱۹۸۸ 
سئول و کسب عنوان دومی این رقابت ها بازمی گردد، کره 
ای ها همچنین ۶ مدال طالی بازی های آسیایی یک مدال 
نقره و 2 مدال برنز این رقابت ها به همراه ۹ مدال طالی 
قهرمانی آسیا، سه مدال نقره و یک مدال برنز را در کارنامه 
دارند. این در حالیست که بهترین عنوان تیم ملی هندبال 
کشورمان در رقابت های قهرمانی آسیا عنوان سومی این 
رقابت ها است و عالوه بر آن تیم ملی کشورمان دو مرتبه 
هم موفق به کسب مدال در بازی های آسیایی شده است 
که یکی از آن ها به رنگ نقره و دیگری رنگ برنز بوده است 
هندبالیست های ایرانی همچنین یک بار توانستند در 
رقابت های قهرمانی جهان حاضر شوند و تاکنون هیچ 

سابقه ای در مسابقات المپیک هم نداشتند.
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سیما و سینما

خبر

رایزنی برای اکران استانی فیلم های فجر
تهیهکنندگانرضایتمیدهند؟

مهر:رایزنی برای توافق بر ســر 
راه یافته  فیلم های  اکران  شرایط 
به بخش »سودای سیمرغ« سی 
و هشتمین جشنواره فیلم فجر 

در مراکز استان ها ادامه دارد.
چند ســالی اســت  همزمان با 

آغاز جشنواره فیلم فجر در تهران، برخی از استان های کشور نیز میزبان 
فیلم های بخش سودای سیمرغ می شوند، البته استان ها فرصت نمایش 
همه فیلم ها را ندارند و تنها تعدادی از فیلم ها آن هم با موافقت تهیه کننده 

آن ها اجازه نمایش پیدا می کنند.
در ایــن میان برخــی از تهیه کنندگان از اجــرای چنین طرحی راضی 
نیســتند و معتقدند نمایش فیلم در استان ها آن هم با تعداد سانس باال 
می تواند در اکران عمومی فیلم در سطح کشور، صدمه بزند. البته برخی 
از تهیه کنندگان نیز از این امر اســتقبال کرده و آن را اتفاق خوبی برای 

سینمای ایران می دانند.
با توجه به اینکه تنها 10 روز به برگزاری ســی و هشتمین جشنواره 
فیلم فجر باقی مانده اســت، هنوز مشخص نیست چه فیلم هایی در 
مراکز اســتان ها در طول برگزاری جشــنواره فیلــم فجر به نمایش 

درمی آید.
این را باید به خاطر داشــته باشیم نمایش فیلم های جشنواره فیلم فجر 
در اســتان ها رایگان نبوده و براساس قراردادی که بین تهیه کنندگان و 
برگزارکنندگان جشنواره فیلم فجر بسته می شود، بخشی از هزینه فروش 

فیلم ها در شهرستان در اختیار صاحبان فیلم ها قرار می گیرد.
معموالً نمایش فیلم های سودای ســیمرغ در استان ها گسترده نیست 
و تنها برای هر فیلم ســه سانس درنظر گرفته می شود. همچنین آرای 
مردمی در انتخاب بهترین فیلم از نگاه تماشــاگران در این بخش درنظر 

گرفته نشده است.
شــنیده ها حاکی از آن اســت که گروهی از تهیه کنندگان به  عنوان 
نماینده این قشــر از سینمای ایران جلســاتی را با برگزارکنندگان 
جشــنواره فیلم فجر برگزار کرده اند که دربــاره چگونگی نمایش و 
تعداد ســانس فیلم هایی که تمایل به نمایش در اســتان ها را دارند، 

به نتیجه نهایی برسند.
پیش از این شــورای عالی تهیه کنندگان اعالم کرده بود در صورتی که 
خواسته صاحبان فیلم ها تأمین نشود، هیچ فیلمی در این دوره از جشنواره 

فیلم فجر در استان ها نمایش داده نمی شود.

سیماوسینما/زهرهکهندلمجموعه تلویزیونی »آخرخط« 
مضمونی کمدی و طنز دارد و داستان دو پسرخاله است که بسیار 
شرور هستند و خانواده ها از دست این دو نفر به ستوه آمده اند. این 
دو به دلیل جرمی به زندان می افتند و تصمیم به مهاجرت از کشور 
می گیرند. مجموعه تلویزیونی»آخرخط«  که به زودی روی آنتن 
شبکه سه سیما می رود، روند ساختش به دلیل تغییر تهیه کننده 
چندین ماه عقب افتاد ولی با آمدن مهران مهام در مقام تهیه کننده، 
ســاخت آن دوباره به جریان افتاد و قسمت های پایانی این سریال 
که به ماجرای مدافعان حرم گره می خورد و قرار بود در ســوریه و 
لبنان فیلم برداری شود، به همت لشکرفاطمیون، سپاه امام رضا)ع( و 
مسئوالن مشهدی در مجتمع »آیه ها« این شهر فیلم برداری شد. در 
مدتی که گروه تولید این سریال در مشهد کار می کردند با هماهنگی 
روح اهلل جاللی طلب، مدیر تولید بخش جنگی پروژه به پشت صحنه 
این سریال رفتیم تا از آخرین وضعیت ساخت قسمت های پایانی 

این مجموعه تلویزیونی جویا شویم و با عوامل آن گفت وگو کنیم. 
علی مسعودی، نویسنده و کارگردان مجموعه تلویزیونی »آخرخط« 
که مشغول بازی در یکی از نقش های این سریال بود، پس از پایان 
سکانس توضیحاتی درباره روند ساخت این مجموعه به خبرنگار ما 
می دهد و می گوید: ساخت این سریال را اوایل آبان ماه سال گذشته 
کلید زدم و قرار بود اردیبهشت ماه امسال به پایان برسد. بخشی از 
فاز اول کار را با یک تهیه کننده انجام دادیم، ادامه کار را قرار بود با 
تهیه کننده دیگری همکاری کنیم که این آقا هفت ماه کار را تعطیل 
کرد و وعده هایی داد که عملیاتی نشد؛ قرار بود گروه را برای ادامه 
تصویربرداری به سوریه و لبنان ببرد ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. یک 
ماه پیش تهیه کننده سوم کار معرفی شد که شکرخدا پس از ماه ها 

تعطیلی پروژه شرایط ادامه کار مهیا شد.
وی خاطرنشــان می کنــد: بــه لطف آقــا امام رضــا)ع(، کمک 
لشــکرفاطمیون، ســپاه امام رضا)ع(، نیروی انتظامی، استانداری، 
فرمانداری و تمام مسئوالن مشهدی که پای کار آمدند، کار ادامه 
یافت. وقتی اســم مدافعان حرم به میان آمد همه ســنگ تمام 

گذاشتند و هر کمکی که می توانستند انجام دادند.
وی با بیان اینکه بخش دشــوار سریال که مربوط به قسمت های 
پایانی می شــد، پیش تولیدش در کمتــر از 10 روز کلید خورد، 
می گوید: همزمان با تدوین قســمت های پایانی ســریال پخش 
خواهیم داشت و این مجموعه به زودی روی آنتن شبکه سه می رود. 
قسمت های جنگی سریال از قسمت 25 به بعد است و قسمت های 
اولیه ســریال آماده پخش لود که به شبکه سه تحویل داده شده 

است. پیش بینی ما برای این سریال 32 قسمت است.

یککمدیخوبوخندهدار
مســعودی درباره فاصله ای که در روند 
تولید کار افتاد و تأثیری که روی کیفیت 
آن داشــت، توضیح می دهد: بازیگران 
فاز اول، خودم، شــهرام قائدی، عباس 
جمشــیدی فر و علی صبوری بودیم و 
فاصله ای که در تولیــد افتاد ما را اذیت 
کرد. تعطیلی چند روزه یک پروژه طبیعی است ولی وقتی 7-6 ماه 
کار تعطیل شود، همه را دلسرد می کند حتی به عنوان کارگردان 

تمرکزم را از دست می دهم. 

وی اضافه می کند: خدا را شکر آقای مهام آمد و به همه ما روحیه 
داد. لطف آقا امام رضا)ع( و مســئوالن خوب مشهدی موجب شد 

کارها با سرعت زمینه سازی شود و شروع به فیلم برداری کردیم. 
این کارگردان تلویزیونی با بیان اینکه مردم منتظر تماشــای یک 
کمدی خوب و خنده دار در تلویزیون مثل ســریال هایی همچون 
ســه درچهار، خانه به دوش باشــند، به مضمون سریال که درباره 
مهاجرت اســت اشــاره کرده و می گوید: سریال »آخرخط« قصه 
دوپسرخاله است که تصمیم می گیرند به کشوری اروپایی بروند ولی 
به خاطر اینکه مجرم فراری هســتند شرایط خروجشان از کشور 
متفاوت است و اتفاقاتی برایشان رخ می دهد که آن ها را وارد فضای 
دیگری می کند به طوری که بخشــی از آن به ماجرای داعش گره 

می خورد. 
به گفته او قســمتی از ســریال که قرار بود در ســوریه و لبنان 
فیلم برداری شود و ماجرای آن درباره مدافعان حرم بود، در مجتمع 
آیه های مشهد فیلم برداری شده و از بچه های لشکرفاطمیون هم 

کمک گرفته اند. 
مســعودی عنوان می کند: وقتی گفتیم قرار است یک کار درباره 
مدافعان حرم بسازیم تمام مسئوالن مشهدی معرفت به خرج دادند 
و از ما حمایت کردند به طوری که نامه نگاری ها در کمتر از یک روز 
پاسخ داده شد و تمام هماهنگی های فیلم برداری در مشهد در کمتر 

از یک هفته انجام شد.
مسعودی در خصوص فیلم برداری صحنه های خارجی سریال 
یادآور می شــود: لبنــان که نمی توانیم برویم و دنبال کشــور 
دیگری هســتیم که بتوانیم صحنه های خارجی این سریال را 
جلو دوربین ببریم، چرا که در داســتان نیاز است کاراکترهای 
ســریال به بیروت بروند و 30 دقیقه کارمان باقی مانده و پنج 
روز کار داریم. به کشــور دیگری خواهیم رفت که شبیه سازی 

بهتری صورت بگیرد.

ماجرایدوپسرخاله
عبــاس جمشــیدی فر از بازیگران این 
مجموعه می گوید: من نقش »فرامرز« 
را بــازی می کنم که یکــی از دو نقش 
اصلی سریال اســت و ماجراهایی برای 
او و پســرخاله اش پیش می آید. نقش 
»ســیامک« را هم علی صبــوری ایفا 
می کند. وی درباره همکاری در این پروژه تلویزیونی توضیح می دهد: 
این مجموعه سومین کار مشترک من با علی مسعودی است که او 
در مقام نویسندگی قرار دارد، ولی در این سریال کارگردانی را نیز 
عهده دار است. نخستین همکاری ما »سه دونگ، سه دونگ« و دومی 

هم »آقا و خانم سنگی« بود.
وی دربــاره جذابیت های نقش فرامــرز می گوید: چند وجهی بودن 
این شخصیت برای من مسئله بود، او در خانواده ای زندگی می کند 
که به دلیل نداشتن پدر باید بیشــتر هوای مادرش را داشته باشد. 
شیطنت های بامزه ای دارد و اتفاقاتی که برای این دو پسرخاله می افتد 
به خاطر نقشه های ناموفق سیامک، فرامرز را توی دردسر می اندازد. نوع 
قصه پردازی و شخصیت پردازی سریال هم جذابیت های زیادی دارد 

و تمام شخصیت های سریال دارای پیشینه خاص و جالبی هستند.
جمشــیدی فر درباره اینکه ســریال های طنز می تواند مردم را با 
تلویزیون آشتی دهد، معتقد است: صرفاً سریال طنز مردم را پای 
تلویزیون نمی نشاند بلکه قصه خوب است که مردم را به تماشای 
ســریال های تلویزیونی مجاب می کند. وقتی قصه ای خوب نباشد 
گونه طنز نمی تواند تماشــاگر را جذب کند شاید یکی دو قسمت 
مــردم را پای تلویزیون بنشــاند، اما مخاطب تماشــاگر ثابت آن 
نمی شود. آنچه اهمیت دارد قصه خوب و جذاب است. وقتی سریالی 

قصه درست و خوبی نداشته باشد نمی تواند بیننده را جذب کند.
وی تأکید می کند: اینکه سریال های طنز مردم را جذب تلویزیون 

می کنند، اشــتباه است. در چند ســال اخیر قصه های خوب در 
تلویزیون کم داریم، اگر هم قصه خوبی داشته باشیم روایت خوبی 
از آن نداریم، شاید دلیلش تعجیل در ساخت سریال یا بودجه های 
کم باشد، همه این ها دست به دست هم می دهد که سریال خوبی 

ساخته نشود. 
این بازیگر درباره اینکه »آخرخط« قصه خوبی را خوب روایت خواهد 
کرد، می گوید: این ســریال قصه بسیار خوبی دارد و از لحاظ خلق 
موقعیت های خاصی که آقای مســعودی در فیلم نامه ایجاد کرده 
اســت می تواند مخاطب را جذب کند. یعنی عالوه بر قصه خوب، 
روایت خوبی هم دارد. نگاهی به سریال هایی که علی مسعودی پیش 
از این آن ها را نوشته است اثباتی بر این مدعاست. مثالً سریال هایی 
همچون سه در چهار، سه دونگ سه دونگ، قرارگاه مسکونی یا آقا 

و خانم سنگی از پرمخاطب های تلویزیون بودند. 

ادایدینکوچکیبهمدافعانحرم
محمد مختاری از بازیگران این مجموعه 
درباره نقــش حاج محمد در ســریال 
»خط آخر« می گوید: حاج محمد یکی 
از فرماندهــان مدافع حرم اســت که با 
پســرش به سوریه آمدند و در این خط 
می جنگند.  وی درباره جذابیت های این 
نقش توضیح می دهد: من در قســمت های آخر این سریال بازی 
می کنم، آقای مسعودی که از دوستانم هستند طرح کلی قصه را 
برایم تعریف کردند و از من خواستند در این نقش بازی کنم. ضمن 
اینکه ما به مدافعان حرم بدهکاریم و اگر بتوانیم لحظاتی از ایثارگری 

و جانفشانی آن ها را نشان دهیم، ادای دین کوچکی کرده ایم. 
این بازیگر خاطرنشــان می کند: مدتی که سر فیلم برداری بودم، 
لحظاتی خلق شــد که بغض گلوی عوامل تولید را گرفت، اینکه 
به بهانه ساخت یک سریال تلویزیونی یادی از شهدای مدافع حرم 
شود برای من بسیار ارزشمند است. اگر توانسته باشم لحظه ای از 
فداکاری این عزیزان را بازسازی کنم و مخاطب با دیدن آن لحظات، 

ایثارگری مدافعان حرم برایش یادآوری شود، برای ما کافی است. 
بــه گفته مختاری متأســفانه گاهــی حرف های غلطــی درباره 
مدافعان حرم زده می شــود که دل آدم را آتش می زند. این بچه ها 
از جان و زندگی شان می گذرند ولی حرف های ناحقی درباره آن ها 
گفته می شود، این ها کسانی هستند که جانشان را کف دستشان 

گذاشتند و به جبهه های حق علیه باطل شتافتند. 
وی با تأکید بر اینکه همه ما مدیون مدافعان حرم هستیم، می گوید: 
تا زمانی که نســبت به موضوعی شناخت و آگاهی نداشته باشیم 
درباره آن قضاوت می کنیم ولی وقتی نســبت به موضوعی آگاهی 
پیدا می کنیم می بینیم چه قضاوت های غلطی داشتیم. امیدوارم 
»آخرخط« مجموعه ای موفق باشد تا حق بچه های مدافع حرم تا 

حدودی ادا شود.
مختاری یادآور می شود: معموالً نقش های مشابه را قبول نمی کنم 
چون به مــن می گویند دوباره نقش بســیجی و رزمنده را بازی 
کردی؟ برای همین سعی می کنم گزیده کار باشم ولی خیلی اوقات 
ادای دین است، مگر می شود شهدای دفاع مقدس را فراموش کنیم؟ 
مدافعان حرم به گــردن ما خیلی حق دارند و امیدوارم این کار را 

خدا از ما قبول کند.

گزارشیازپشتصحنهسریال»آخرخط«کهبهزودیرویآنتنشبکهسهمیرود

قصهدوپسرخالهکهبهمدافعانحرمگرهمیخورند

 آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی آجر ماشینی امین اسفراین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 438 و شناسه ملی 10860302007    
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 1398,09,20 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - س��مت اعضاء هیئ��ت مدیره به قرار 
ذیل تعیین گردید: آقای س��ید علی اصغر مرتضوی به ش��ماره ملی 0638525977 به س��مت رئیس هیئت مدیره آقای س��ید 
محمد امین مرتضوی به ش��ماره ملی 0630143773 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره خانم صغری تقوی فر به ش��ماره ملی 
2218342014 به س��مت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره - کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، ب��روات ، قراردادها و عقود اس��امی ، اوراق عادی و اداری با امضاء آقای س��ید علی اصغ��ر مرتضوی و خانم صغری تقوی فر 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان شمالی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین )743014(
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50

آگهی تغییرات موسسه بهشت مادران گلبهار موسسه غیر تجاری 
به شماره ثبت 59 و شناسه ملی 10861201155

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور ف��وق العاده م��ورخ 1398,10,15 ونامه 
ش��ماره 920,98,13741 مورخ 1398,10,16 اداره بهزیس��تی چن��اران تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: 1 - خانم بیتا سیاهپور به شماره ملی 0943307309 وآقایان سعید ساالری بیدختی 
به ش��ماره ملی 0061261319 وس��ید اس��ماعیل محروقی به ش��ماره ملی 1062680340 به 
عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت س��ه سال انتخاب شدند و خانم مرضیه عبداللهی 
به ش��ماره مل��ی 0934626960 به عنوان ب��ازرس اصلی برای مدت یکس��ال مالی انتخاب 

شدند و روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های موسسه انتخاب شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران )744517(
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آگهی تغییرات موسسه خیریه امید فردای معلولین توس موسسه غیر 
تجاری به شماره ثبت 5999 و شناسه ملی 14007487111

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,2,25وبرابر 
نامه ش��ماره 920,98,107703مورخ 1398,8,18اداره بهزیس��تی شهرستان 
مش��هد تصمیمات ذیل اتخ��اذ گردید : صورتهای مالی س��ال 97 به تصویب 
رس��ید . آقای آرش ناظری به کدملی 0941669696 به عنوان بازرس اصلی 
و خانم اجالله کاشفی خراسانی با شماره ملی0081075529 به عنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه قدس جهت 

درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری مشهد )744512(
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آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی آرین آساک شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 730 و شناسه ملی 10380088808

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی م��ورخ 1397,10,10 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - اعضاء هیئت مدیره به ق��رار ذیل انتخاب 
گردیدند: خانم آرزو ش��فاعتی به ش��ماره ملی 0872482431 آقای بهمن ش��فاعتی به ش��ماره ملی 6359901641 آقای س��عید ش��عرباف 
تبری��زی به ش��ماره مل��ی 0941990087 برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند . - خانم فاطمه یزدانی به ش��ماره مل��ی 0872363864 به 
عنوان بازرس اصلی و آقای محمد اشتیاق به شماره ملی 0871535548 به عنوان بازرس علی البدل ، برای مدت یک سال مالی انتخاب 

گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان )744592(
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آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت صیانت آب و خاک شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 27990 و شناسه ملی 10380433766

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,03,20 و بنا به تفویض اختیار از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,03,20در خصوص 
افزایش س��رمایه ش��رکت و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی برتصفیه مطالبات و انتقال مذکور به 
حس��اب س��رمایه هیئت مدیره شرکت افزایش س��رمایه مزبور عملی دانس��ته در نتیجه مبلغ 8,000,000,000ریال از حساب بدهی شرکت 
کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است و در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید 1 - سرمایه شرکت مبلغ 

000,000,000, 10ریال منقسم به20,000 سهم 500,000 ریالی با نام می باشد که تماما پرداخت گردیده است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )744590(
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آگهی تغییرات شرکت نوین آتی گستران اقلیم هشتم شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 52605 و شناسه ملی 14004434709

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,03,08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 
آقای کیهان ساجدی کدملی 0932232248 آقای ارسالن قفقازی کدملی 0943361214 آقای سید علی اخلمدی کدملی 5229870052 آقای فرشادقندهاری 
فردوس��ی ک��د ملی 0939646161 آقای کیارش رفعتیان کدمل��ی 0061354317 علی وطن خواه لطف آبادی کدمل��ی 0779420330 آقای علیرضا ناجی کدملی 
0931973740 محمدجواد ناجی طالکار کدملی 1817867016 خانم فروغ بوستانی کدملی 0944998781 نگین ذکائی کدملی0073585408 برای باقیمانده مدت 
تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 1399,12,4 انتخاب گردیدند. - آقای آرمین طالبیان به شماره ملی 0901371645 به عنوان بازرس اصلی ، آقای هادی گوهری به 

شماره ملی 0872960821 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )744572(
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آگهی تغییرات شرکت بازرگانی رویان تجارت امید پاژ شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 50780 و شناسه ملی 10380672371

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,05,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید حجت اله سمائی به 
شماره ملی 0943052629 وخانم طاهره رسولی به شماره ملی 0043361811وآقای کاظم تصویری به شماره ملی 0859367754 به سمت 
اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. خانم محدثه غالم زاده به ش��ماره ملی 0923042199 وآقای محمد هدایت 
به ش��ماره ملی 0938915959 به ترتیب به س��مت بازرس��ین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه قدس 

جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )744531(
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آگهی تغییرات شرکت ندا سالمت شرق پارس شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 64193 و شناسه ملی 14007506748

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,02,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-ترازنامه و صورت حساب سود و زیان 
س��ال مالی منتهی به 29 اس��فند 1397مورد تصویب قرار گرفت 2- روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیر االنتش��ار برای درج آگهی های 
شرکت انتخاب شد. 3-آقایان علیرضا عظیم زاده به شماره ملی 0933267495بعنوان بازرس اصلی و محمود فروزانیان به شماره ملی 
0937776556 بعنوان بازرس علی البدل برای س��ال مالی منتهی به98,12,29 انتخاب ش��دند 4-آقای مهدی نعیمی پور 4432694270 
-خانم ربابه ابوالفضلی فاروجی6359654903 - آقای فرامرز مرادی نفط چالی 2161374351 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت 

باقیمانده تصدی تا تاریخ 98,11,3 انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )744514(
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آگهی تغییرات شرکت بازرگانی رویان تجارت امید پاژ شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 50780 و شناسه ملی 10380672371

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,05,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید حجت اله سمائی به شماره ملی 0943052629 
به س��مت رئیس هیئت مدیره خانم طاهره رس��ولی به شماره ملی 0043361811 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره آقای کاظم تصویری 
به ش��ماره ملی 0859367754 به س��مت عضو هیئت مدیره آقای مهدی احمدی خرازی به ش��ماره ملی 0942604075 ) خارج از اعضا و 
سهامداران ( به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت 2 سال برگزیده شدند . کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و رسمی با امضاء ثابت رئیس 

هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )744497(

آگه�ی تغییرات ش�رکت صنایع آرد 
وث�اق ش�رکت س�هامی خ�اص ب�ه 
ش�ماره ثبت 20373 و شناسه ملی 

10380358837
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
م��ورخ 1397,03,19 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : 
صورتهای مالی س��ال 1396 تصویب ش��د. - آقای 
امی��ن وه��اب زاده با ک��د مل��ی 2297636679 به 
س��مت بازرس اصلی و خان��م مرضیه محمدزاده با 
کد ملی 0939081342 بس��مت بازرس علی البدل 
برای م��دت یک س��ال انتخاب ش��دند. -روزنامه 
کثیراالنتش��ارقدس برای درج آگهی های شرکت 

انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )744602(
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آگهی تغییرات ش�رکت دامپ�روری صنعتی 
قدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره 

ثبت 148 و شناسه ملی 10380026792
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1398,09,10 تصمیم��ات ذیل 
اتخاذ ش��د : 1 - اعضاء هیئ��ت مدیره برای مدت 2 
سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آستان قدس 
رضوی به شناسه ملی 14004342173 - سازمان 
اقتصادی رضوی به شناسه ملی 10380129694 - 
ش��رکت فراوردهای لبنی رضوی به شناس��ه ملی 
10380285409 - ش��رکت کش��اورزی رض��وی به 
شناس��ه ملی 10380127747 - ش��رکت کش��ت و 

صنعت اسفراین به شناسه ملی 10860302064
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )744529(
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