
من گاو مش حسن هستم

قدس زندگی: اول این خبر دو روز پیش را بخوانید که برخی ســایت ها 
آن را بــا آب و تاب به عنوان یک پدیده خیلی عجیب و غریب منتشــر 
کردند: »دانشــمندان می گویند، زنی که در باغچــه خانه اش مانند مرغ 
قدقد می کرد، احتماالً دچار یک اختالل روانِی مرتبط با افســردگی بوده 
اســت. این زن متأهِل ۵۴ ساله که نامش فاش نشده، اهل بلژیک است و 
یک شغل ثابت داشــته و هیچ گونه سابقه استفاده از مواد مخدر یا الکل 
نیز نداشته است. وقتی برادر این زن او را در باغچه خانه اش پیدا می کند 
او داشــته لپ هایش را پر از باد می کرده و ماننــد خروس ها گردنش را 
می کشیده اســت. او با مشــاهده این صحنه خواهرش را به بیمارستان 
منتقل می کند. این زن که از زمان مرگ یکی از اعضای خانواده اش دچار 
افســردگی شده بود به پزشکان می گوید احساس می کند یک مرغ است 
و حِس جدیدی در پاهایش احساس می کند. البته او بعد از تشنج از این 
حالت خارج می شود، اما دیگر چیز زیادی درباره »خودمرغ بینی« اش به 
خاطر نمی آورد و بعد از آنکه خانواده اش به او می گویند چه اتفاقی افتاده، 

به شدت خجالت زده می شود...«.
شــما هم اگر فیلــم »گاو« داریوش مهرجویی با بــازی مرحوم عزت اهلل 
انتظامی را دیده باشــید و یادتان باشــد که چطور »مش حسن« پس از 
مرگ گاوش، بیمار شــده و کم کم احســاس می کند خودش تبدیل به 
گاو مش حســن شده است، از خواندن و شــنیدن خبر این زن بلژیکی 

حیرت نمی کنید. 
در واقع خبری که خواندیــد و ادامه مطلب درباره بیماری »زوآنتروپی« 
اســت که بیماری جدید و تازه ای نیســت و حتی در زندگی نامه بوعلی 
ســینا هم نمونه ای از این بیماران یافت می شــود کــه بوعلی به درمان 
آن ها مبادرت می کند. لغت نامه های تخصصی و پزشــکی، زوآنتروپی را: 
»عقیده غیر طبیعی بیمار به این که جزو چهارپایان است« معنا کرده اند 
اما تجربیات پزشــکی و روانپزشکی نشان می دهد ۵6 مورد از این حالت 
روانی از سال ۱۸۵۹ تا ۲۰۱۲ در تاریخ پزشکی ثبت شده است. بیماران 
هم فکر می کردند ســگ، شیر، ببر، کفتار، کوســه، کروکودیل، قورباغه، 
گربــه، غاز، کرگدن، خرگوش، اســب، مار، پرنده، گــراز، زنبور یا بوفالو 

هستند! 
علم امروزی این وضعیت را به اختالالت زمینه ای روانی مانند شیزوفرنی، 
افســردگی روانی و اختالل خلق دوقطبی نســبت داده اســت. پزشکان 
گفته اند نشــانه های بیمــاری می تواند از یک روز تــا چند دهه به طول 
بینجامد و این توهم بیشتر در مناطق روستایی و غیرصنعتی رایج است. 
محققــان معتقدند که »زوآنتروپی« یــا وضعیتی که فرد فکر می کند به 
حیوان تبدیل شــده، اگرچه یک نوع توهم نادر به حساب می آید اما در 
بیشتر موارد ابتال به آن گزارش نمی شود و ناگفته می ماند. خالصه اینکه 
اگر خدای ناکرده در رؤیاها و یا افکارتان خیلی آرزو می کنید که پرنده یا 

ماهی باشید، مراقب هم باشید مبادا زوآنتروپی سراغتان بیاید.

قدس: رسانه های لبنان از وقوع انفجار شدید در بندر 
شــهر بیروت به دالیل نامعلومی خبر دادند که بر اثر 

آن، صدها نفر زخمی شده اند.
به گزارش مشــرق، دیشب رســانه ها از شنیده شدن 
صدای چند انفجار در شــهر بیــروت، پایتخت لبنان 
گزارش دادند. در حالی که شــبکه »سی ان ان« آمریکا 
از انفجار در بندر بیروت خبر داد، شــبکه الجزیره قطر 
گــزارش داد که ایــن انفجار در نزدیکی منزل ســعد 

الحریری، نخست وزیر سابق لبنان روی داده است. 
با این حال شبکه الجزیره دقایقی بعد به نقل از منابع 
لبنانی اعالم کرد اطالعات اولیه نشان می دهد انفجار 
در یکی از انبارهای مواد منفجره واقع در بندر بیروت 

رخ داده است.
تصاویر و ویدئوهای منتشــر شــده از محــل حادثه، 

حکایت از آن دارد که انفجار شدید بوده است.
شبکه المیادین لبنان نیز با تأیید وقوع انفجار در بندر 
بیروت، گزارش داد اطالعات اولیه نشان می دهد، این 
انفجار تروریستی نیســت. این منبع خبری به نقل از 
خبرنگار اعزامی خود اعالم کــرد محل انفجار مخزن 
بنزین بوده و به دالیل نامعلومی منفجر شــده اســت.
شــبکه الجزیره همچنین خسارت های مالی وارد شده 
به محل انفجار و مناطق اطراف را ســنگین دانســته 
است. از سویی خبرگزاری رسمی لبنان نیز در واکنش 
به ایــن انفجار تصریح کرد بر اثــر انفجار »ده ها« نفر 
مجروح شــده و برای مداوا به بیمارستان های بیروت 

منتقل شده اند. 
شــبکه »ام تی وی« لبنان نیز از قول خبرنگار خود در 
اطراف بندر نوشــت شدت انفجار باعث شده بخشی از 
انبار و سیلوی گندم در بندر بیروت که به محل حادثه 

نزدیک بوده؛ فرو بریزد.
»حمد حسن«، وزیر بهداشت لبنان در پی این انفجار  
دســتور داد همه بیمارستان های بیروت برای پذیرش 
مصدومــان این انفجار خود را آمــاده کنند و اقدامات 

الزم را سریعاً اتخاذ کنند.
بر اســاس گزارش های خبــری هر لحظه بــر تعداد 

مصدومان انفجار مهیب بیروت افزوده شــده و شبکه 
المیادین تعداد این مصدومــان را »صدها« نفر اعالم 

کرد.
در همین حال شــبکه الجزیره قطر بــه نقل از منابع 
امنیتی لبنان نوشت انفجار بندر بیروت ناشی از منفجر 
شدن همزمان مقادیر زیادی از مواد آتش زا مانند ترقه 
بوده و به گفته شــاهدان عینی، ابتدا انفجار کوچک و 

سپس انفجار شدید رخ داده است.
پس از وقوع این انفجار تعداد زیادی از نیروهای ارتش 
و امدادرسان به محل حادثه اعزام شدند. صلیب سرخ 
لبنان نیز شمار زیادی خودرو آمبوالنس به بندر بیروت 
گســیل داد و اعالم کرد: زخمی ها صدها نفر هستند 
که برخی سرپایی مداوا شــده و آن هایی که جراحت 

عمیقی داشتند، به بیمارستان ها منتقل شده اند.
خسارت های وارد شده به بندر بیروت گسترده گزارش 
می شود. ســعد الحریری، که الجزیره مدعی شده بود، 
انفجــار در نزدیکی منــزل او رخ داده، دقایقی پس از 

انفجار برای بازدید و بررسی، به محل رفت.
شــبکه »اوتی وی« لبنان به نقــل از منابع نزدیک به 
حزب اهلل ادعای برخی رســانه های لبنانی همســو با 
صهیونیســت ها مبنی بر اینکه علت انفجار حمله رژیم 

صهیونیستی به انبار تسلیحات بوده را رد کرد. 
آنچه رسانه های لبنان بدان اشاره دارند، سکوت مرموز 
رسانه های رژیم صهیونیستی در باره این انفجار است.

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از منابع بیمارســتانی و 
امنیتــی گزارش داد که حداقــل ۱۰ نفر بر اثر انفجار 
بیروت کشــته شده اند. »مارون عبود« استاندار بیروت 

نیز رسماً شهر بیروت را »ویران شده« توصیف کرد.

اتصال برق علت احتمالی انفجار#
شــبکه العالم نیز به نقل از منابــع لبنانی گزارش داد 
علــت انفجار اتصال برق بوده و آتش از کانتینر ترقه ها 

به کانتینر مواد نیترات سرایت کرده است.
سرلشــکر »عباس ابراهیم«، مدیــر کل اداره امنیت 
عمومی لبنان در پاســخ به رسانه ها گفت علت انفجار 

احتماالً به دلیل مواد با قدرت انفجار باال بوده باشد که 
پیشتر مصادره شده بود.

شبکه تلویزیونی »ال بی سی« می گوید مواد مورد نظر 
سرلشــکر ابراهیم، ماه ها پیش از یک کشتی کشف و 

ضبط شده و قرار بود نابود شود.
او گفــت که تا زمان پایان یافتن تحقیقات باید منتظر 
ماند و به محــض پایان تحقیقات، گــزارش آن را به 

صورت علنی و عمومی منتشر خواهد کرد.
بر اســاس گزارش رســانه های لبنان، »نزار نجاریان« 
دبیر کل حزب الکتائب اللبنانیه  جزو زخمی  شده های 
انفجار بیروت بوده و گفته می شــود حال او  »بســیار 

وخیم« است و به کما رفته است.
شبکه المیادین لبنان که پس از انفجار به پخش زنده 
از محل حادثه پرداخت، گفت: ارتش لبنان کشتی های 
اطفای حریق را برای خاموش کردن آتش مشتعل در 

بندر بیروت به محل حادثه ارسال کرده است.
در همین حال خبرگزاری فرانســه گزارش داد انفجار 
در بندر بیروت به قدر مهیب بوده اســت که ســاکنان 

جزیره قبرس آن را شنیده اند.

اعالم عزای عمومی در لبنان#
حســان دیاب، نخســت وزیر لبنان در پی این حادثه  
اعالم کرد به دلیل انفجار و خســارت و تلفات زیاد آن 
چهارشــنبه در لبنان عزای عمومی خواهد بود. میشل 
عون، رئیس جمهور لبنان نیز شــورای عالی دفاع این 
کشــور را به یک نشســت اضطراری در کاخ بعبدا فرا 

خواند.

واکنش کاخ سفید و تل آویو به انفجار#
کاخ ریاســت جمهوری آمریکا نیــز در بیانیه ای اعالم 
کرد انفجــار مهیب در بندر بیــروت را به دقت رصد 
می کند. همچنین رســانه های رژیم صهیونیســتی به 
نقل از یک منبع سیاسی در فلسطین اشغالی گزارش 
دادند که »انفجــار در بندر بیروت هیچ گونه ارتباطی 

به اسرائیل ندارد«.

خودتان را به گزیدن ندهید!

فؤاد آگاه: صبــح دیروز، اول وقت از خانه بیرون زده بودم تا طبق وعده 
منشــی تلفنی یک فوق تخصص گوارش معروف شهر، از ساعت ۸ به بعد 

به صورت حضوری نوبت ویزیت بگیرم. 
اینکه جلو ساختمان چند نفر جمع شده و فرم نوبت هم گویا از نیمه شب 
گذشته تکمیل شــده بود و جایی نداشت، بماند. اما نکته جالب این بود 
که اغلب مراجعان می گفتند برای درمان کرونا آمده اند! ماجرا هم مربوط 
می شد به فایل صوتی دو سه هفته پیش این فوق تخصص گوارش و پیوند 
کبد و... که ادعا می کرد با داروی فشــارخون، کرونا را درمان می کند! اگر 
ماجرا فقط همین یک مورد و یا یک ادعای ســاده، توسط یک آدم عادی 

و معمولی بود، می شد از کنار آن به آسانی گذشت. 
اما وقتی پرفســور عظیم اکبرزاده خیاوی، متخصص بیوشــیمی بالینی 
و عضو انســتیتو پاســتور نه فقط در فضای مجازی بلکه در شبکه سوم 
ســیما از تأثیر قطعی نیش زنبور در درمان کرونا می گوید و ادعا می کند 
آمپول نیش زنبور را هم ســاخته، نمی شــود از مردم توقع داشــت جلو 

کنجکاوی شان را بگیرند.
یعنی حرفم این اســت که در فضای پرالتهــاب و کرونایی این روزها، که 
همه مسئوالن پس از هشدارها و توصیه ها اعالم می کنند قطعاً هنوزهیچ 
دارو، واکســن، خوراکی و غیره ای کشف یا ساخته نشده که ۱۰۰ درصد 
بتوانــد جلو ابتال را بگیرد یا بیمــاران را درمان کند، اعصاب و روان همه 
مردم و ذهن های خسته شان آماده و تشنه شنیدن خبرهای امیدوارکننده 
درباره یک دارو اســت که قادر به درمان کرونا باشد. پس بدیهی است که 
بــا پخش چنین ادعاهایی از ســوی یک متخصــص و نمایش آن هم در 
تلویزیون، عده زیادی به فکر درمان بیماری یا واکســینه کردن خودشان 

با یافته های ادعایی بیفتند. 
حتی اگــر قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشــت یعنی 
دکتر »شاهین آخوندزاده« قسم و آیه بخورد که هنوز هیچ داروی مؤثر بر 
کرونا وجود ندارد و آزمایش نیش زنبور روی چند نفر نمی تواند به معنی 

تأیید روش و ماده درمانی باشد. 
حتــی اگر روابط عمومی مؤسســه پاســتور اطالعیه بدهــد که: »آقای 
 دکتر عظیــم اکبرزاده خیاوی، وابســتگی علمی به انســتیتو پاســتور 

ایران ندارد... 
نامبرده عضو هیئت علمی بازنشســته این انستیتو بوده و ادعاهای مطرح 
شده در این ارتباط، در انســتیتو پاستور ایران مورد بررسی و تأیید قرار 
نگرفته اســت... این روش های درمانی، ادعاهای اثبات نشــده محسوب 
می شــود و مورد تأیید نیست و توصیه نمی شود« با وجود همه این ها من 
فکر می کنم باز هم من، شــما و خیلی ها کنجکاو شده ایم که نیش زنبور 
را آزمایش کنیم، چون اســتدالل می کنیم که مثل داروهای شــیمیایی 
عوارض سوء ندارد! حاال خدا کند به دنبال این ماجرا، از فردا زنبور و نیش 

شفابخشش، کیمیا نشود یا نسل زنبور عسل ور نیفتد!
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ادب و هنرادب و هنر
 گفت وگو با استاد امیرخانی 

به انگیزه برگزاری نمایشگاه »نستعلیق میراث ملی«

 نمایش بخشی از 
تاریخ خوشنویسی ایران

  پویش کمک  مؤمنانه ورزشکاران 
در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی

پهلوانان در کنار مردم

گفت وگو با جعفر ابراهیمی)شاهد( که مجموعه داستانی درباره امام هادی j نوشته است    
 سخت گیری های سلیقه ای 
مانع خلق اثر ماندگار دینی می شود

یکی، هی عطسه می زند! 
سکانس یک: توی مطب نشسته ام. مردی دو صندلی آن  طرف تر، حرف خوبی 
می زند. می گوید: ما آدم ها عجیب ایم. به شکل تقریبی بیشتر عمر، آنجایی که 

هستیم، نیستیم. خودمان یک جاییم، ذهن و روانمان جای دیگر.
به شدت حرف دل مرا می زند این بنده خدا. مثالً همین الساعه من، توی اتاق 

انتظار نیستم، در خانه »عزیز« دارم رخت های شسته را پهن می کنم. 
یــا دیروز وقت آبکش کــردن عدس پلو، با خواهری رفته بــودم بازار، خرید 

ماسک های نذری.
صبح هم به وقت ترجمه، اعظِم حواسم پی سرفه زدن های آفرینش بود.

دارم همین طــور برای خودم نمونه می آورم کــه آدمیزاد چه موجود پیچیده 
غریبی است، که منشی نوبتم را صدا می زند.

دو: توی تاکسی با خانوم جوانی هم مسیرم که ثانیه ای سر از گوشی اش بیرون 
نمی کشــد. دارد تندتند اینســتایش را الیک می کند. غرقش می شوم. هیچ 
مطلبی را نمی خواند و روی هیچ عکسی، وقت نمی گذارد. فقط پست ها را هول 
می دهد به سمت باال و با انگشت سبابه ضربه می زند روی قلب های سفید، که 

قرمز بشوند. 
می پرسم: چند نفر دنبالت می کنند؟

با خوشرویی جواب می دهد: 6۱۲ نفر ناقابل.
- چرا برای دنبال کننده هات وقت قائل نیستی؟

+ می گوید: من مقصر نیســتم واقعاً. همه دوســت دارند دروغ بشنوند. وگرنه 
ولمــان می کنند، می روند. آدم ها عین کالغ اند. عین کالغ ها، کینه می کنند و 

انتقامجویند.
متمرکز که می شوم می بینم دختر جوان چندان بیراه نمی گوید. من هم کم 

کالغ نیستم.

ســه : خیابان منتهی به خانه را باال می آیم و زیر ماسک و دستکش درحال 
نیم پز شدنم، که می بینمشان. گروه مادران و کودکان گردشگر آوازه خوان را.

در َدم، گیج و ویج می شوم. 
کســی درونم جیغ می کشد؛ باشد... اصالً گرما و ساعت اشتباهی را بی خیال، 
ماسک و دستکش و فاصله اجتماعی را هم بی خیال... پهلوانان! واقعاً نمی شنوید 

یکی تان دارد هی عطسه می زند!؟
کسی درونم جواب می دهد آدم ها مخاطره جویند.

 مدیرعامل استقالل 
روی مالکیت ورزشگاه سالخورده مانور می دهد

 گچ مالی 
ویرانه های مالی استقالل

باورمیکنید؟

روزمرهنگاری
رقیه توسلی

 رسانه های لبنان از وقوع حادثه ای تلخ در پایتخت این کشور خبر دادند

انفجار مهیب بندر بیروتانفجار مهیب بندر بیروت

1011

ورزشورزش
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مدیریت کند، برودمدیریت کند، برود



10
چهارشنبه 15 مرداد 1399

 15 ذی الحجه1441 5 آگوست 2020  سال سی و سوم  شماره 9312  

ورزشـــیورزشـــی
11

           چهارشنبه 15 مرداد 1399
 15 ذی الحجه1441 5 آگوست 2020  سال سی و سوم  شماره 9312  

ورزش: احمد نوراللهی یکی از کاپیتان های پرسپولیس و 
یکی از بازیکنان درخشان این فصل فوتبال ایران، در گفت 
و گو با ورزش سه حرف های تند و متعجب کننده ای بر 

زبان آورد.

وقتی ابتدای فصــل برانکو رفت همه هواداران س
نگران تیم و آینده آن بودند. برای شــما هم این 

نگرانی وجود داشت؟
من می خواســتم درباره مشکالت آخر حرف هایم حرف 
بزنم اما االن که پرســیدید باید جــواب بدهم. به نظرم 
مدیریــت ضعیف از یک طرف و اینکه قدر مربی بزرگی 
را ندانســتن، عامل اصلی جدایی او بود. شرایط برای ما 
سخت شــد اما پس از آن آقای کالدرون آمدند و ایشان 
البته خیلی کمک کرد. شــرایط را برای ما خوب کرد و 
با تفکراتی که داشــت تیم را موفق کرد در صدر جدول 
تحویل داد و با توجه به مشــکالت رفت و در نهایت آقا 
یحیی آمد. دوباره با ایشــان توانستیم روند خوبمان را 
حفظ کنیــم. حضور مربیان خوب در این فصل خیلی 

به ما کمک کرد. 

درباره مشکالت مدیریتی گفتید اما این موضوع س
در فصول اخیر از سوی رقبا وجود داشته که این 
تیم نیاز به مدیر ندارد و به حد کافی از سوی وزارت 

برای دستیابی به هدفش حمایت می شود.
چند سال است پرسپولیس ضعف مدیریتی دارد. طی 6 
سالی که در این تیم هستم بیشتر سال ها مشکل مدیریتی 
داشتیم. قبلی ها را کنار بگذارم و به حال هم نگاه کنیم 
شرایط خیلی سخت است. طلب آقایان برانکو و کالدرون 
وجود دارد. خیلی مشــکالتی که نمی دانم مدیرعامل یا 
سرپرست با مدیریت آقای رسول پناه پیش رو قرار دارد و 

نمی دانم چه برنامه ای برای آن خواهند داشت. 

به نظرت چه تصمیمی برای آینده باشگاه باید س
گرفته شود؟

نظر شــخصی من این اســت اگر آقای رسول پناه در 
خــودش نمی بیند به تیم کمک کنــد برای چه اینجا 
آمدند؟ اگــر من را به عنوان مدیرعامل پرســپولیس 
انتخاب کنند و بگویند برو به باشگاه پرسپولیس و بدانم 
کمکی از دســتم برنمیاد هرگز نمی آیم. باشگاهی که 
این همه هوادار دارد با این تیم زندگی می کند حقش 
این است؟ تیمی که چهار دوره است قهرمان می شود 

حقش این شرایط نیســت نگران بسته شدن پنجره 
نقل و انتقاالت و کســر امتیاز باشد و با توجه به 
اینکه ما لیگ قهرمانان آسیا را هم در پیش داریم 
بازیکنانی داریم که هنوز آینده شــان نامشخص 
اســت. بازیکنی مثل بشار رسن قطعاً جزو یکی 
از برترین بازیکنان آسیاست اما شما ببینید 70 

درصــد مطالباتش 

است  باقی مانده 
و هــر روز امروز و 
فردا می کنند. قرارداد 
خودم سه ماه است که 
هر روز بــه من امروز و 

فردا گفته اند. 

طبــق شــنیده ها س
پرداخت  برای  باشــگاه 
بدهی برانکو و دوری از خطر 
محرومیت کمتر از سه روز فرصت 

دارد.
طلب آقای برانکو فکر کنم یک میلیون 

یورو باشد و بخشی از آن را احتماالً با پول 
بیرانوند می خواهند بدهند و اگر این پول نبود 
چه می خواســتند بکنند؟ راهکاری داشتند تا 

مشکل پرسپولیس حل شود؟ این اگر اسمش ضعف 
مدیریتی نیست پس چیست؟ صادقانه بگویم خودم هم 

خوشبین نیستم این مشکالت حل شود. 

با این تفاســیر پس باید گفت مدیریت باشگاه س
برخالف کادرفنی، بازیکنان و هوادار نتوانسته به 

وظایف خود به درستی عمل کند؟
باید این را هم بگویم با همه این مشکالت یک بحث دیگر 
اختالف بین اعضای هیئت مدیره اســت. مگر می شود در 
باشگاه بزرگی مثل پرسپولیس وقتی تنها سه عضو دارد با 
یکدیگر مشکل داشته باشند. اگر نمی توانند باشگاه را اداره 
کنند چه بهتر خالی از مدیر باشــد. من پیش خودم فکر 
کردم اگر قرار اســت با حضور مدیران هم محروم شویم و 

این همه مشکل داشته باشیم چه نیازی به مدیر وجود دارد. 

عجیب اســت به عنوان بازیکنی که هیچ گاه س
مصاحبه پرچالشی نداشتی صبرت به این شکل 

لبریز شده است.
من نمی خواهــم خیلی حرف ها را بزنم. من و بازیکن 
و کادر فنــی اگر حرفــی بزنیم هــوادار می داند 
برای خودمان و منافع ما نیســت. مایی که 
در بدترین اوضاع بــرای تیم جنگیدیم 
اما  مصدوم شــدیم، محروم شــدیم 
هیچ  و  آوردیم  قهرمانی  جنگیدیم. 
چیــزی نگفتیم. مــن نمی خواهم 
بگویم این دوســتان با چه رزومه ای 
انتخاب می شوند. با این انتخاب ها 
چه کمکی به باشــگاه شــد. ما 
تحــت هــر شــرایطی و با هر 
انتخاب قهرمان شــدیم اما این 
انتخاب ها چه آینده روشنی برای 
پرسپولیس دارند. برای یک سال آینده چه 

برنامه ای دارند؟ 

دقیقاً همین طور است و به طور مثال االن س
هوادار نگران آینده باشــگاه در خصوص 

تمدید و ادامه همکاری با بازیکنان است.
االن مهدی ترابی، علی علیپور و ... قراردادشان 
تمام شــده؛ این چیز عجیبی نیست تیمی که 
چهار سال قهرمان شده برای بیشتر بازیکنانش 

پیشنهاد داشته باشد. 
چیز عجیبی نیســت وقتی در لیگ و آسیا 
موفق عمل کرده اند پیشنهاد داشته باشند. 
از یک طرف بازیکن تمام تالشــش را برای 
تیم می کند، کادرفنی کار می کند و هوادار 
حمایت، اما از طرف دیگر مدیریت در سمت 
مخالف این جریان قرار دارد و هیچ تالشــی 
نمی بینیم برای برطرف شدن مشکالت تیم 

وجود داشته باشد.

تا س شده  ســبب  موضوع  این 
خیلی از بازیکنان شاید از قبول 
استقبال  خوب  پیشنهادهای 
کنند و نخواهنــد درگیر این 

مسائل باشند. نظرت در این باره چیست؟
پیشــنهاد وجود دارد اما باور کنید در قلبشــان دوست 
دارند از هر بازیکنی سؤال کنید مطمئناً می گویند اولویت 
پرسپولیس است اما از طرفی این انتظار عجیبی نیست 
که به دنبال این باشــیم تا ببینیم آیا در باشــگاه کسی 
دنبال کار اســت یا خیر. اما چنین چیزی را نمی بینیم. 
از طرفی شــاید هر کسی بخواهد از تیم برود حق دارد. 
عده ای دوســت دارند لژیونر شوند و پیشرفت بیشتری 
داشته باشــند و برای اینکه در مسیر لژیونر شدن قرار 
داشته باشند باالترین تالش را برای تیم داشته اند اما این 
را قبول کنید کســانی که باید آن هــا را نگه دارند هیچ 

تالشی نمی کنند! 

برنامه  خودت برای آینده چه خواهد بود؟س
خودم هم پیشــنهاد دارم اما قطعاً اولویت همیشــگی و 
اولم پرسپولیس است. قبالً هم گفتم اینجا برایم آرزوی 
بچگی ام بوده. امیدوارم مشکالت را حل کنند اما مطمئن 

هستم این اتفاق نمی افتد. 
خودم بعید می دانم مشکالت حل شود و همیشه بوده و 
االن هم هست من احمد نوراللهی اگر نتوانم خوب بازی 
کنم و هوادار ناراضی باشد و راحت بگویم اگر من روزی به 

درد باشگاه پرسپولیس نخورم می روم!

با این شرایط آینده پرسپولیس چه خواهد شد؟س
مــا باید االن روی جام حذفی و لیگ قهرمانان تمرکز 
کنیــم. هنوز رؤیاهــای بزرگی داریم و دوســت دارم 
در آســیا موفق باشیم اما این شــرایط باعث می شود 
ناخــودآگاه تمرکــز بازیکــن و کادرفنی به ســمت 
مشــکالت برود. باز هم تمام تالشــمان را می کنیم و 
وظیفه داریم لبخند را روی لبان آن ها بیاوریم. بدون 
اینکــه بهانه بیاوریم و بدون اینکــه کوتاه بیاییم و از 

هدف دور شویم. 

حرف پایانی؟س
روز بازی با ذوب آهن هوادار و بازیکن باید خوشحال 
باشد از قهرمانی و جشن بگیرد اما باید نگران باشد از 
تیم محروم می شود، کسر امتیاز است یا بازیکن می رود 
و می ماند و این مشــکالت ماست. این هم شانس تیم 
ماســت، البته شــانس که نه، دقیقاً باید بگویم ضعف 
مدیریتی چند ســاله! مدیرانی کــه هیچ وقت آینده و 

جلو را نگاه نکردند. 

طغیان احمد نوراللهی در آستانه جشن قهرمانی

رسول پناه اگرنمی تواند مدیریت کند، برود

حسینی در ردیف نخست فهرست فروش ترابزون اسپور 
ورزش: بــه نقل از Asistanaliz ترکیه، باشــگاه ترابزون اســپور به زودی تصمیم 
نهایی اش درباره آینده مجید حســینی را اتخاذ می کند. بر اساس ارزیابی مدیران 
باشــگاه ترابزون اسپور؛ مجید حسینی بازیکنی است که می تواند در ردیف نخست 
بازیکنانــی قرار بگیرد که قابلیت فروش دارند. این بازیکن خط دفاعی در طول دو 
فصل اخیر به صورت چرخشی و با وقفه هایی در ترکیب اصلی ترابزون اسپور بازی 
کرد. در این میان باشگاه ترابزون اسپور می خواهد بازیکن بهتری را در خط دفاعی 

جذب کند و به همین دلیل مجید حسینی در فهرست فروش قرار گرفت.

رایزنی میالد محمدی برای پیوستن به لیدزیونایتد
ورزش: در روزهای گذشــته رسانه های انگلیس خبر دادند باشگاه لیدز یونایتد با 
هدایت »مارچلو بیلسا« که به تازگی به لیگ برتر انگلیس صعود کرده است، خواهان 
به خدمت گرفتن میالد محمدی است.  مهرداد محمدی که با پایان لیگ پرتغال به 
ایران بازگشته است درباره وضعیت برادر دو قلوی خود گفت: خدا را شکر باشگاه لیدز 
به میالد پیشنهاد داده است و این پیشنهاد خیلی جدی است. میالد دارد با باشگاه 

خنت صحبت می کند. ان شاءاهلل میالد را بدهند برود. 
وی افزود: لیدز پول خوبی می دهد و خیلی خوب می شود اگر میالد به این تیم برود. 

زاهدی در میان مهاجمان برتر لیگ اوکراین 
ورزش: مهاجم سابق پرســپولیس جزو 6 مهاجم برتر فصل 2020-2019 لیگ 
اوکراین انتخاب شد.  سایت »football.ua« اوکراین با اتمام رقابت های فصل 2020-

2019 لیگ برتر فوتبال این کشور بهترین مهاجمان فصل را معرفی کرد.
شهاب زاهدی، مهاجم سابق پرسپولیس و کنونی تیم المپیک دونستک اوکراین با 
درخشش در لیگ اوکراین از سوی این سایت در میان 6 مهاجم برتر فصل 2020-
2019 قرار گرفت. همچنین زاهدی از ســوی هواداران این تیم اوکراینی به عنوان 

بهترین بازیکن فصل انتخاب شده بود.

همتی علیه پرسپولیسی ها حکم گرفت
ورزش: در حالی که مدیران باشگاه پرسپولیس درگیر رتق و فتق پرونده برانکو هستند یکی 
یکی بر شکایات و مشکالت این باشگاه افزوده می شود؛ از مطالبات سنگین بشار رسن و تمدید 
بــا این هافبک عراقی تا پاداش قهرمانــی و اعتراض های تند اعضای کادرفنی و بازیکنان به 
عملکرد مدیریت باشگاه. حال در جدیدترین حکم صادره از سوی کمیته انضباطی علیه باشگاه 
پرسپولیس، این باشــگاه به پرداخت 460 میلیون تومان به آدام همتی هافبک سابق خود 
محکوم شده است. همتی که اکنون در تیم پارس جنوبی جم توپ می زند، در دوران بسته 
بودن پنجره نقل و انتقاالت پرسپولیس یکی از مهره های کلیدی ترکیب برانکو ایوانکوویچ بود.

سینا حسینی: احمد ســعادتمند در هفته های اخیر 
بــا جمالت پر طمطراق و امیدوارکننده به دنبال ترمیم 
روحیه هواداران استقالل برای فصل بعد رقابت های لیگ 
برتر اســت. او یک روز پس از مســجل شدن قهرمانی 
پرسپولیس در لیگ نوزدهم با انتشار پست اینستاگرامی 
وعده از شکل گیری یک تیم کهکشانی و رؤیایی داد تا 
به این ترتیب هواداران را برای ادامه بازی ها امیدوار کند.

ســعادتمند چند روز قبل تر در جریان بازدید از یک 
کارخانه محصوالت غذایی با امضای قرارداد با این تولید 
کننده مواد غذایی و یک برند پوشــاک داخلی تالش 
کرد به هواداران نشــان دهد می خواهد استقالل را به 
جایگاهی مطلوب نزدیک کند. همزمان با این اتفاقات 
پیروزی مقابل پارس جنوبی جم و سپاهان تا حدودی 
آرامش را به مجموعه بحران زده استقالل بازگرداند اما 
این پایان وعده های رؤیاپردازانه مدیرعامل آبی ها نبود، 
وی دو روز پس از پیروزی استقالل مقابل سپاهان در 
مصاحبه ای کوتاه به هواداران وعده داد خبری را اعالم 
خواهد کرد که هواداران باشــگاه اســتقالل 30 سال 

منتظر شنیدن آن هستند!

وعده جنجالی#
وعده جنجالی آقای مدیرعامل تبعات بســیار زیادی را 
به دنبال داشــت تا حدی که همه با امیدواری از وعده 
سعادتمند سخن می گفتند تا اینکه روز سه شنبه وی در 
مصاحبه ای رادیویی از ثبت سند ورزشگاه مرغوبکار به 

نام باشگاه استقالل خبر داد!
رونمایــی از وعده جنجالی ســعادتمند با واکنش تند 
منتقدان و هواداران رو به رو شــد به گونه ای که طیف 
کثیری از کاربران فعال در شبکه های اجتماعی با نگاهی 
طنزآلود این مســئله را به تندی نقد کردند تا مشخص 
شود سیاست های پوپولیستی و رسانه ای آقای مدیرعامل 

آنچنان هم که وی تصور می کرد جواب نداد.
موج ســواری احمد ســعادتمند وقتی با خشم بیشتر 
هواداران مواجه شــد که وی در این گفت و گو از ادامه 
مربیگــری فرهاد مجیدی به شــدت حمایــت کرد تا 
منتقدان دانه درشت سرمربی تیم هم به منتقدان جدی 
سعادتمند تبدیل شوند، به همین دلیل به نظر می آید 
معادله تبلیغاتی سعادتمند در این مقطع نتیجه معکوس 
به دنبال داشــت تا وی از چهره برنــده به چهره بازنده 

مطلق تبدیل شود.
نکته قابل تأملی که بســیاری از منتقدان به آن اشاره 
کردند، ناکامی ســعادتمند در تأمین منابع مالی مورد 
نیاز استقالل برای پرداخت طلب بویان، شفر و در نهایت 
استراماچونی است. زمانی که وی در تأمین بودجه مورد 
نیاز برای پرداخت جریمه ها ناکام ماند ترجیح داد روی 
این مسئله ها مانور کند تا به این واسطه برای خود کارنامه 
ای مهیا کند. این در حالی اســت کــه به خاطر بحث 
خصوصی سازی استقالل و پرسپولیس به صورت یکسان 
از این مزیت برخوردار شــده بودند و واگذاری ورزشگاه 
ســالخورده مرغوبکار در یکی از محله های جنوب شهر 

تهران به واسطه قدرت نفوذ مدیرعامل استقالل نبود.

20 میلیارد ناقابل#
اما مصائب ســعادتمند بــه زودی فرا خواهد رســید، 
مدیرعامل استقالل در حاشیه این گفت و گو یک اعتراف 
تکان دهنده داشت که استقالل برای پرداخت مطالبات 
شفر و بویان بایستی 20 میلیارد تومان داشته باشد که 
فعالً منابع الزم برای تأمین این پول فراهم نیست، حاال 
باید دید با این بی پولــی و نبود منابع کافی مدیرعامل 
استقالل می تواند خبر خوشی به هواداران بدهد یا مجبور 
است با همین شیوه و سبک و ســیاق هواداران را آرام 

نگه دارد.

ورزش: وزیــر ورزش و جوانان دیروز با حضور در خانه 
کشــتی ابراهیم هادی در مراسم پویش کمک مؤمنانه 
قهرمانان و پهلوانان کشــتی ایران حضور یافت. مراسم 
پویش کمک مؤمنانه قهرمانان و پهلوانان کشتی ایران 
با همکاری فدراسیون کشتی، سازمان بسیج ورزشکاران 
کشور و معاونت امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی 
وزارت ورزش و جوانــان، با حضور جمعی از قهرمانان و 
پیشکسوتان کشتی، مسئوالن و اصحاب رسانه در خانه 
کشــتی شــهید ابراهیم هادی مجموعه ورزشی آزادی 

تهران در حال برگزاری است.

وزیر ورزش: جامعه ورزش کمک های خوبی #
داشته است

مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان در ابتدای مراسم 
پویش کمک مؤمنانه قهرمانان و پهلوانان کشتی ایران 
گفت: خوشبختانه تالشی از ماه های گذشته با توجه به 
تأکید رهبر معظم انقــالب برای جمع آوری کمک های 
مختلف برای اقشــار آســیب پذیر جامعه انجام شد که 
جامعه ورزش در سراسر کشور در این مدت تالش بسیار 
خوبی برای جمع آوری کمک های مردمی و رســاندن 
آن به اقشــار آسیب پذیر داشــتند. نخستین مرحله از 
کمک های مردمی در قالب پویش کمک مؤمنانه آغاز شد 
که به امید خدا این حرکت توسط فدراسیون های دیگر 

در روزهای آینده استمرار پیدا کند.
وزیر ورزش و جوانان گفت: این حرکت در ســه مقطع 
زمانی انجام می شــود و با توجه به اعــالم آمادگی که 
فدراســیون های مختلف انجام دادند شروع کار از سوی 
فدراسیون کشتی و بسیج ورزشکاران بود و به امید خدا 
ما عالوه بــر این ماه در دهه اول مــاه محرم و در دهه 
ســوم ماه صفر دومین و سومین مرحله از پویش کمک 

مؤمنانه را خواهیم داشــت و جامعه ورزش هم با کمک 
مردم و محوریت خود ورزشکاران و پیشکسوتان ان شاءاهلل 
این پویش را که مورد تأکید مقام معظم رهبری اســت 
با جدیت ادامه می دهند تا بتوانیم کمک خوبی را برای 

اقشار آسیب پذیر جامعه جمع آوری کنیم.
وزیر ورزش در پایان خاطرنشــان کــرد: در این حرکت 
مؤمنانه و انســانی ادارات کل در اســتان ها، هیئت های 
ورزشــی در سراسر کشور و بیش از 3 هزار سازمان های 
مردم نهاد جوانان مشــارکت کنند و در این سه مرحله 

همه در این پویش بزرگ مردمی شرکت خواهند کرد.

بنا، سوریان و یزدانی در پویش کمک مؤمنانه #
علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی و قهرمان جهان 
و المپیک، حمید ســوریان دارنده هفت طالی جهان و 
المپیک،  محمد بنا ســرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، 
حسن یزدانی، عباس جدیدی، امید نوروزی و... از جمله 

چهره های کشتی حاضر در این مراسم بودند.

تربیت بدنی آستان قدس رضوی کنار مردم#
در همیــن رابطه تربیت بدنی آســتان قدس رضوی از 
ابتدای شیوع کرونا با تمام توان سخت افزاری و نرم افزاری 
خود در خدمت به اقشــار آسیب پذیر وارد صحنه شده 
است. در ابتدای سال جاری تمام سالن های این مجموعه 
در اختیار بسته بندی کمک های مؤمنانه قرار گرفت که 
در این بین خادمیاران ورزشی با حضور گسترده خود در 
قالب مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی در آماده 
سازی و رساندن این بسته های معیشتی کمک شایانی 
کردند. عالوه بر این تربیت بدنی آســتان قدس رضوی 
در ضدعفونی و آماده سازی اماکن ورزشی مورد استفاده 

آحاد مردم وارد عمل شد.

مدیرعامل استقالل روی مالکیت ورزشگاه سالخورده مانور می دهد

گچ مالی ویرانه های مالی استقالل
 پویش کمک  مؤمنانه  ورزشکاران در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی

پهلوانان در کنار مردم
ضد  حمله

شیری: 
جام حذفی را به هیچ تیمی تعارف نمی کنیم

 ورزش: مدافع تیم فوتبال پرسپولیس تأکید کرد خیلی زود است که در 
خصوص مسابقات جام حذفی حرف بزنیم اما مطمئناً این جام را به هیچ 
تیمی تعارف نمی کنیم. مهدی شیری در گفت وگو با رسانه رسمی باشگاه 
پرســپولیس، در خصوص برنامه های این تیم برای جام حذفی اظهار کرد: 
100 درصد جام حذفی برای ما اهمیت زیادی دارد و به آن فکر می کنیم. 
البته تمرکزمان روی بازی های لیگ است چرا که فکر می کنم از حاال زود 
باشد بخواهیم در خصوص جام حذفی حرف بزنیم اما مطمئناً جام حذفی 
را به هیچ تیمی تعارف نمی کنیم. می خواهیم امسال همانند فصل گذشته 

عالوه بر قهرمانی لیگ، قهرمان جام حذفی هم بشویم.

رحمان رضایی به ذوب آهن پیوست 
ورزش: مدافع سابق ذوب آهن به عنوان مدیرفنی جدید این تیم انتخاب 
شــد. در پی تغییرات مدیریتی باشــگاه ذوب آهن، در حکمی از ســوی 
جمشیدی، ســخنگوی هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی این باشگاه، 
رحمان رضایی به عنوان مدیرفنی این تیم انتخاب شد. رضایی که سابقه 
بازی در ذوب آهن را در کارنامه دارد قرار اســت در تمرینات سبزپوشــان 

اصفهانی حاضر شود و پس از معارفه کارش را با این تیم شروع کند.

سعادتمند:
 ۵۰۰ میلیارد تومان به سرمایه استقالل اضافه شد 
ورزش: احمد سعادتمند مدیرعامل باشگاه استقالل درباره آخرین وضعیت 
ورزشگاه مرغوبکار و کمپ ناصر حجازی اظهار کرد: در این دو، سه ماه اخیر 
با یک گروه قوی کارهایمان را برای صدور سند برای استادیوم مرغوبکار و 
کمپ ناصر حجازی داشــتیم و خوشبختانه پس از چندین دهه این خبر 
خوب را به مردم بدهم که موفق شــدیم سند ورزشگاه مرغوبکار را به نام 
اســتقالل بگیریم. این مجموعه بیش از چهار، پنج هکتار مساحت دارد و 
ارزش ریالی باالیی دارد و می تواند برای استقالل اثرگذار باشد و در افزایش 
ســرمایه در ورود به بورس خیلی می تواند به ما کمک کند. وی ادامه داد: 
بیش از 500 میلیارد تومان بعد از سال ها به دارایی باشگاه اضافه  شد و برای 

نخستین بار سندی گرفتیم که مالکیت آن برای استقالل است.

داور »شهر خودرو« جا به جا شد 
ورزش: داور دیدار معوقه مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی و یک بازی 
از لیگ برتر تغییر یافت. به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با اعالم 
کمیته داوران موعود بنیادی فر دیدار دو تیم استقالل تهران و فوالد مبارکه 
سپاهان از معوقه مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی را قضاوت می کند. 
همچنین بازی دو تیم شهرخودرو با استقالل تهران از هفته بیست و هشتم 
لیگ برتر فوتبال که روز پنجشــنبه 16 مردادماه برگزار می شود، با اعالم 
کمیته داوران سیدوحید کاظمی قضاوت این بازی را برعهده دارد. پیش از 
این قرار بود کاظمی در جام حذفی و بنیادی فر در لیگ بازی های استقالل 

را قضاوت کنند که کمیته داوران این جابه جایی را انجام داد.

 واکنش کمیته داوران به خط خوردن نام فغانی 
از فهرست داوران بین المللی

ورزش: انتشــار مطلبی در خصوص خروج نام علیرضا فغانی از فهرست 
داوران بین المللی فوتبال ایران واکنش های زیادی را در بین اهالی جامعه 
فوتبال در پی داشــت. اسماعیل صفیری رئیس کمیته داوران فدراسیون 
فوتبال در گفت و گو با فارس و در مورد اینکه گفته می شود قرار است نام 
علیرضا فغانی از لیست داوران بین المللی ایران خارج شود و موعود بنیادی فر 
به عنوان داور شماره یک در این لیست قرار بگیرد گفت: هیچ صحبتی در 
این مورد ندارم.  نمی دانم چه کسانی می نشینند و این حرف ها را می زنند. 
دوستانه می خواهم به این مسائل نپردازید چون این صحبت ها ضربه است. 

از این قضیه نه اطالعی دارم و نه اظهار نظری می کنم.

داور بازی استقالل تهران و سپاهان محروم شد
ورزش: داور دیدار استقالل و سپاهان در هفته بیست وهشتم لیگ قضاوت 
نخواهد داشت.  اســامی داوران هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ برتر 
فوتبال در حالی اعالم شد که نام بیژن حیدری در هیچ یک از مسابقات به 
چشم نمی خورد. به نظر می رسد قضاوت جنجالی او در بازی استقالل تهران و 
 سپاهان اصفهان موجب محرومیت از حضور در بین داوران این هفته شده است.

منهای فوتبال

علی اکبری: 
بهترین مبارز سنگین وزن جهان هستم

ورزش: به نقل از ESPN امیر علی اکبری مبارز ایرانی که سابقه قهرمانی 
جهان در رشــته کشــتی فرنگی را دارد با امضای قراردادی به سازمان 
آسیایی ONE Championship پیوست. این مبارز ایرانی رکورد 10 برد 
و یک باخت را در این رشــته ورزشی در کارنامه دارد. او در متنی که در 
اختیار ESPN قرار داد درباره حضورش در این سازمان و رقابت در آن به 
رجزخوانی پرداخت و گفت: من مرد آهنین ایران هستم و افتخار کشورم 
محسوب می شوم. خوشحالم که با سازمان ONE Championship قرارداد 
امضا کردم و می خواهم کل سنگین  وزن های این سازمان را زیر و رو کنم و 
ابتدا با »برندان ویرا« قهرمان فعلی سنگین وزن این سازمان مبارزه خواهم 
داشت. وقتی کار او را تمام کردم دیگر کسی او را نخواهد شناخت چون 
ظاهر صورتش را دگرگون خواهم کــرد. من عقیده دارم در حال حاضر 

بهترین سنگین وزن جهان محسوب می شوم.

بودجه فدراسیون ها قطع می شود؟
ورزش: با توجه به اینکه در پنج ماه نخســت ســال 99 کرونا سبب لغو 
بیشتر رویدادهای بین المللی شده، رئیس کمیته ملی المپیک می گوید 
بودجه فدراســیون ها به خاطر این اتفاقات نه قطع می شود و نه کاهش 
خواهد یافت. سیدرضا صالحی امیری دراین باره گفت: تا االن که با شما 
صحبت می کنم بودجه امسال کمیته ملی المپیک به 120 میلیارد رسیده 
و ان شاءاهلل سال آینده بودجه را 150 میلیارد خواهیم بست. در سه سال 
اخیر ما 10 درصد بودجه فدراسیون ها را رشد دادیم و 100درصد پرداخت 
کردیم. با اینکه در ایران فرهنگ شــده بودجه فقط روی کاغذ است، اما 
من به یاد ندارم چیزی روی کاغذ آمده باشد و ما به تعهدمان عمل نکرده 
باشیم. رئیس کمیته ملی المپیک عنوان کرد: 500 هزار دالر دیگر را باید 
تهیه کنیم که با نرخ دالر 20 هزار و 400 تومان امروز حدود 10 میلیارد 
تومان می شود. مگر دالری که به توکیو می بریم و هزینه می کنیم کمک 

به فدراسیون ها نیست؟

عبادی پور و کوالکوویچ به هم رسیدند
ورزش: تمرینات تیم والیبال اسکرا بوهاتوف لهستان که میالد عبادی پور، 
ملی پوش ایرانی را در اختیار دارد با حضور همه بازیکنان از دیروز آغاز شد.

برخی بازیکنان اسکرا مثل میالد عبادی پور، میالن کاتیچ، ماتیوژ بینیک 
و .. که در تورنمنت والیبال ساحلی ورشو شرکت نکرده بودند،  تمرینات 
خود را از دیروز آغاز کردند در حالی که سایر بازیکنان استراحت کردند. 
تمرینات یاران عبادی پور تا روز جمعه ادامه دارد. تیم اســکرا در این روز  
دیداری دوستانه با تیم زاوریچه برگزار خواهد کرد که هدایت آن بر عهده 

ایگور کوالکوویچ، سرمربی پیشین تیم ملی ایران است.

علی نژاد: هندبال انتظارات را برآورده نکرد
ورزش: معاون حرفــه ای و قهرمانی وزارت ورزش گفت: هندبال در این 

سال های اخیر شرایط خوبی نداشته و انتظارات را برآورده نکرده است.
مهدی علی نژاد معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان 
افزود: هندبال در ایران بســیار ریشــه دار اســت و پاکدل از زمانی که به 
فدراسیون آمده قدم های خوبی برداشته هرچند فدراسیون را در شرایط 
مناسبی تحویل نگرفت. اگر بخواهیم مدیریت پاکدل را ارزیابی کنیم باید 
چهار ســال به او وقت بدهیم به خصوص اینکه شرایط کرونا در چند ماه 
اخیر گریبانگیر ورزش بوده و عمالً همه مسابقات را به تعطیلی کشانده 
است. مسیر هندبال مسیر خوبی است اما تا به ثمر برسد زمان نیاز دارد. ما 

باید یاد بگیریم با شرایط کرونا کنار بیاییم و از کارها عقب نمانیم.

دغدغه بسکتبالیست ها از زبان گارد تیم ملی
ورزش: ملی پوش تیم ملی بســکتبال ایران گفت: نحوه بستن قراردادها 
از سوی باشگاه ها دغدغه اصلی بازیکنان است که امیدوارم باز هم سبب 

متضرر شدن بسکتبالیست ها نشود.
رســول مظفری در گفت وگو با ایسنا، درباره قراردادش برای فصل پیش 
روی لیگ برتر بسکتبال ایران گفت: با یکی دو تیم صحبت کرده ام، حتی 
با باشگاه ذوب آهن که آقای کوهیان برای فصل جدید سرمربی این تیم 
هســت هم مذاکراتی داشتم، اما گویا مبلغی که اعالم کردیم مورد قبول 
آن ها نبوده و فعالً هیچ قراردادی با باشگاه خاصی نبسته ام. در حد صحبت 

با چند باشگاه  مذاکره داشته ام اما چیزی قطعی نشده است.

امیرمحمد سلطان پور: در حالی که این روزها پنجره نقل و انتقاالت تابستانی 
در اروپا باز شده، هر روز خبرهای مختلفی در مورد ستاره ها و تیم های آینده شان 
می خوانیم. به احتمال زیاد بسیاری از این اخبار تا آخرین لحظه باز بودن پنجره 
ادامه پیدا خواهد کرد اما در زیر داغ ترین آن ها را برای شما گردآوری کرده ایم:

جیدون سانچو به منچستریونایتد#
در طول سه ســال حضور در بروسیا دورتموند، جیدون 
ســانچو خود را به یکی از بهترین اســتعدادهای فوتبال 
اروپا بدل کرده اســت. این وینگر 21 ساله در فصل اخیر 
بونــدس لیگا آمــار فوق العــاده 17 گل و 17 پاس گل 
ثبت کرده و مطمئناً داغ تریــن خبر نقل و انتقاالت این 

تابستان است. 
دورتمونــد بــرای این بازیکــن انگلیســی 100 میلیون پوند تقاضــا کرده که 

منچســتریونایتد قصد دارد 60 میلیون پوند را ابتدا و بقیه این مبلغ را در طول 
دو سال آینده به زردپوشان پرداخت کند.

گرت بیل به تیمی نامشخص#
هــواداران رئال بــه او مثل یک خائن و عضــو زائد نگاه 

می کنند. 
زین الدین زیدان به عنوان ســرمربی تیم او را دوســت 
ندارد و گرت بیل چون می داند حقوق 600 هزار یورویی 
او را باشگاه دیگری نیست پرداخت کند، و هنوز دو سال 
دیگر قرارداد دارد پول به همراه نیمکت نشینی را ترجیح 

می دهد. 
البته او در این تابستان  بازگشت به لیگ برتر انگلیس به خصوص باشگاه سابقش 

تاتنهام لینک شده اما باید دید چه سرنوشتی در انتظار اوست.

کای هاورتز به چلسی#
به نظر می رسد مسیر چلسی برای به خدمت گرفتن کای 

هاورتز هموار باشد. 
این هافبک 21 ســاله و با استعداد، این فصل در بوندس 
لیگا درخشــید اما باشــگاهش اعالم کــرده هنوز هیچ 
پیشنهاد رســمی برایش دریافت نکرده است؛ خبری که 
طرفداران چلســی را نگران کرده چرا باشگاهشان عالقه 

باالی خود را به خرید قطعی تبدیل نمی کند.

کالیدو کولیبالی به منچسترسیتی یا چلسی#
در چنــد پنجره نقل و انتقاالتی گذشــته دائمــاً در مورد امکان 
خرید این مدافع مستحکم ناپولی با قیمتی گران چیزهای زیادی 
شنیده ایم که هیچ کدام اتفاق نیفتاد، اما با توجه به اینکه هم چلسی 
و هم منچسترسیتی در خط دفاع از کمبود مهره رنج می برند به 
احتمال زیاد این تابستان انتقال کالیدو کولیبالی باالخره به انجام 
برسد. ناپولی نتوانست سهمیه لیگ قهرمانان فصل آینده را بدست 
بیاورد و به نظر زمان خوبی برای این مدافع 29 ساله است که چالشی جدید را در پیش بگیرد. 

جک گریلیش به منچستریونایتد یا آرسنال#
بــا آن گلی که در هفته آخر فصل زد تا اســتون ویال در 
لیگ برتر باقی بماند، جک گریلیش تقریباً امکان انتقال 

احتمالی اش به منچستریونایتد را از بین برد.
مسلماً اگر ویال به دسته پایین تر سقوط می کرد مسئوالن  

این تیم با رقمی بســیار پایین تر اجازه خروجش را صادر 
می کردند اما اکنون شرایط فرق می کند. 

در این شرایط ســخت اقتصادی برای باشگاه ها و این حقیقت که یونایتد بیشتر 
پول خود را صرف خرید جیدون ســانچو کرده بعید است دیگر بودجه ای برای 

خرید گریلیش باقی مانده باشد. 
در روزهــای اخیر آرســنال بــه کاپیتان ویــال ابــراز عالقه کــرده و احتماالً 
 تــا آخریــن روزهای پنجــره شــاهد اتفاقات جذابــی در خصــوص گریلیش 

باشیم.

ویلیان به آرسنال#
ویلیان دیگر تحمل ماندن در این چلســی و فراهم نشــدن آن 
چیــزی که طلب کــرده را ندارد. ویلیان به صــورت رایگان در 
خروجی اســتمفورد بریج قرار داشته باشد و مدیر برنامه هایش 
اعالم کرده موکلش پیشنهاد سه تیم باالنشین لیگ برتری را رد 

کرده تا به آرسنال ملحق شود.

تیاگو آلکانتارا به لیورپول یا پی اس جی#
چگونه می توانیم تیمی که در طول دو فصل لیگ برتر انگلیس 
196 امتیاز کسب کرده را به تیمی بهتر تبدیل کنیم؟ این سؤالی 
است مسلماً  یورگن کلوپ بارها در طول روزهای گذشته از خود 
پرسیده و بعد به خریدهای احتمالی اش فکر کرده است. یکی از 

این گزینه ها تیاگو آلکانتارا است.

شایعاتی که تا پایان پنجره نقل  وانتقاالت رهایتان نخواهد کرد

سانچو، بیل، تیاگو و همه ترانسفرهای داغ تابستانی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه )927919(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی الستیک یمین خراسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 842 و شناسه ملی 10380098646

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,04,14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای مجید یعقوبی به شماره ملی 
0702416398 به سـمت رئیس هیئت مدیره 2- آقای محمدتقی صابری شماره ملی 0702242713 به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره )خارج از شرکا( 3- محمد هادی صابری به شماره ملی 0702629235 به سمت مدیر عامل )خارج از هیئت 
مدیره( برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره 

آقای مجید یعقوبی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )927927(

 آگهی تغییرات شرکت نمک ستاره شرق طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 32054 و شناسه ملی 10380472670

ازغندی کد ملی 0938933191  : سعید رحمانی  اتخاذ شد  استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,03,04 تصمیمات ذیل  به   
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید بابک صدری فرد کد ملی 0921746059 به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و روزبه 
رحمانی ازغندی کد ملی 4710672581 به سمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا رحمانی ازغندی به کد ملی 0702445304 به سمت 
رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 

قراردادها و عقود اسالمی به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه )927929(

 آگهی تغییرات شرکت مهندسی الستیک یمین خراسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 842 و شناسه ملی 10380098646

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,03,29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : برابر سند صلح شماره 32556 مورخ 1399,03,29 دفتر اسناد رسمی 
14 تربت حیدریه آقای محمد تقی صابری به شماره ملی 0702242713 مبلغ 40000000 ریال از سهم الشرکه خود را به آقای محمد مهدی صابری به شماره ملی 
0700408525 و مبلغ 40000000 ریال از سهم الشرکه خود را به آقای محمد هادی صابری به شماره ملی 0702629235 و مبلغ 10000000 ریال از سهم الشرکه خود 
را به آقای مجید یعقوبی به شماره ملی 0702416398 واگذار نمود و از شرکت خارج شدند . لیست جدید شرکا پس از نقل و انتقال سهم الشرکه : آقای محمد مهدی 
صابری به شماره ملی 0700408525 دارای مبلغ 40000000 ریال سهم الشرکه آقای محمد هادی صابری به شماره ملی 0702629235 دارای مبلغ 120000000ریال 

سهم الشرکه آقای مجید یعقوبی به شماره ملی 0702416398 دارای مبلغ 40000000 ریال سهم الشرکه.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )927940(

آگهی تغییرات شرکت توسعه سامانه های رایانه سماتوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 30424 و شناسه ملی 10380456603

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,03,21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد مقدس زاده بزاز با کد ملی 0940000369 
به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای علی کامیار با کد ملی 0920710700 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محسن کامیار با کد 
ملی 0702590071 به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور با امضاء آقای محسن کامیار با کد 
ملی 0702590071 و امضاء یکی از آقایان محمد مقدس زاده بزاز با کد ملی 0940000369 و یا علی کامیار با کد ملی 0920710700 به 

همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )927948(

 آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی جاده ای توکا ترابر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8314 و شناسه ملی 10380240839

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,02,22 ونامه شماره 1176 مورخ 1399,02,24 انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل ونقل بین 
المللی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای یزدان علی ضرابی به کد ملی 0819098655 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
خانم فرزانه ضرابی به کد ملی 0921210094 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای اسماعیل نازپرور به کد ملی 0748438882 به سمت عضو هیئت 
مدیره شرکت برای باقی مانده تصدی هیئت مدیره تا1399,08,29 انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق رسمی و بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، 

سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با دو امضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )927950(

آگهی تغییرات شرکت توسعه سامانه های رایانه سماتوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 30424 و شناسه ملی 10380456603

آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,03,21 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
سیدحسین موسوی به کد ملی 5748987491 به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن زادمهر به شماره شناسنامه 3 و کد ملی 
5919834412 به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند. - آقایان محسن کامیار با کد ملی 
0702590071، محمد مقدس زاده بزاز با کد ملی 0940000369 و علی کامیار با کد ملی 0920710700 به عنوان اعضاء 

هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 

,ع
99
04
53
1

      صفحه 11

شرق  ستاره  نمک  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  طوس 

32054 و شناسه ملی 10380472670

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1399,03,04 مورخ  العاده  فوق 
تعداد   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
 4 به  نفر   5 از  مدیره  هیئت  اعضای 
در  مربوطه  ماده  و  یافت  کاهش  نفر 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )927944(

,ع
99

04
52

9

برگ س���بز خودروی نیس���ان پاترول مدل 1375 رنگ 
س���بز یش���می به ش���ماره انتظامی 997ج79 ایران 12  
ش���ماره موتور 023588 و شماره شاسی 522191 به 
مالکیت س���ارا حس���ینیون مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99

04
53

4
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

پروان���ه بهره برداری به ش���ماره پ،ص،پ،476/97 به 
ت���ارح صدور97/03/13 و پروانه بهداش���تی به ش���ماره 
93/610/2120ب���ه تاری���خ ص���دور 93/02/20 صادره از 
استان ایالم  مربوط به واحد مرغداری متعلق به آقای 
صالح رویش���دی به ش���ماره ملی 4510066716 مفقود 

گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می گردد ,ع
99

04
55

3
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ سبز خودروی پراید مدل 1381 رنگ آبی متالیک 
به ش���ماره انتظامی 781م71 ایران 74  شماره موتور 
00257428 و ش���ماره شاسی S1442280160850 به 
مالکیت مریم حاجی شمس���ائی مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99

04
56

7
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

اص���ل ب���رگ س���بز خ���ودروی س���واری پ���ژو 206 مدل 
1384 ب���ه ش���ماره انتظامی 52 ای���ران 791 ص 34 و 
ش���ماره موتور  10FSS15134382  و ش���ماره شاسی  
19832666 متعل���ق ب���ه خان���م عقیل���ه ع���رب مفقود 

گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد 

,ع
99

04
56

0
دی

قو
مف

ی 
گه

آ
/ع

99
04

57
6

فراخوان مناقصه
نوبت  اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد ام��ور تعمی��ر ، نگه��داری و 

راهب��ری تاسیس��ات الکتریکی و مکانیکی  بیمارس��تان 
دکتر ش��یخ را از طریق انجام مناقص��ه عمومی به بخش 
غی��ر دولت��ی واگ��ذار نمای��د  . کلی��ه مراح��ل برگزاری 
مناقصه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000040  از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمی��ن ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 420.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارس��تان مذکور به نش��انی : مش��هد 

-میدان توحید - خیابان دکتر شیخ تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/05/13

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/05/21

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/06/01
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/06/02

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ن��ام:  در س��امانه مذک��ور: 02141934 و دفت��ر ثب��ت  

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آگهی تغییرات شرکت مهندسی الستیک یمین 
خراسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره 

ثبت 842 و شناسه ملی 10380098646

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
مورخ 1399,04,14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
انتخاب  به قرار ذیل  : - اعضاء هیئت مدیره 
ملی  شماره  یعقوبی  مجید  آقای  گردیدند: 
صابری  محمدتقی  آقای  و   0702416398
شماره ملی 0702242713 )خارج ازشرکا( به 
سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 
نامحدود انتخاب گردیدند. - صورتهای مالی 
سال 1397 مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه )927918(

س
,  9

90
45

22

توس  سازه  آبگیر  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 22393 

و شناسه ملی 10380378739

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
هانیه   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,07,01
رئیس  بعنوان   0939977419 کدملی  هادیان 
کدملی  رجایی  وهاب  جالل  و  مدیره  هئیت 
0920906362 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره 
و وحید فنودی کدملی 0941904733 به سمت 
گردید.  انتخاب  برای مدت دو سال  مدیرعامل 
با  شرکت  بهادار  اوراق  و  آور  تعهد  اسناد  کلیه 
رئیس  نایب  یا  رئیس  اتفاق  به  مدیرعامل  امضاء 

هئیت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )927910(

س
,  9

90
44

75

آگهی تغییرات شرکت آهنگری پودر مشهد 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13374 

و شناسه ملی 10380290276

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
1398,10,28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

هیئت  رئیس  سمت  به  رضائی  سپیده  -خانم   1
مدیره کدملی 0071686487 آقای رضا رضائی 
کدملی  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت  به  پور 
عضو  سمت  به  خانی  حمید  آقای   790367742
هیئت مدیره و مدیرعامل کدملی 5359951737 
برای مدت دو سال تعیین شدند و کلیه اوراق و 
امضا  با  بانکی  و  رسمی  تعهدآور  و  بهادار  اسناد 
مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره 

به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )927871(

س
,  9

90
44

73

آگهی تغییرات شرکت بازار گستر پگاه منطقه 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  دو 

22899 و شناسه ملی 10380383699

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,03,21 مورخ 
1 - مؤسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه 
اصلی  بازرس  عنوان  به   10320729344 ملی 
ملی  شناسه  به  آزمودگان  حسابرسی  مؤسسه  و 
البدل  علی  بازرس  عنوان  به   10100252339

برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
 2- روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی 
های شرکت تعیین شد. 3 - صورتهای مالی سال 

مالی منتهی به 98,12,29 به تصویب رسید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )927832(

س
,  9

90
44

71

رضوی  بازار  شبکه  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 65217 

و شناسه ملی 14007760985

مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی 
ذیل  تصمیمات   1399,03,13 مورخ 
حسابرسی  -مؤسسه   1  : شد  اتخاذ 
اصلی  بازرس  به عنوان  راهبر  مفید 
به  منتهی  مالی  سال  برای  شرکت، 

1399,12,29انتخاب گردید. 
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
و  ها  شرکت  ثبت  اداره  رضوی  خراسان 
)927822( مشهد  غیرتجاری  موسسات 

س
,  9

90
44

70

آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات 
فالت انرژی جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

57557 و شناسه ملی 14004050580

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
1399,04,17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم 
لیلی مستغیثی نامقی به شماره ملی 0639403328 
به سمت مدیر عامل و عضوء هیئت مدیره آقای 
به  ملی 0937792799  شماره  به  تقوی  عنایت 
سمت رییس هیئت مدیره آقای امیر خانی به 
شماره ملی 0944709397 به سمت نایب رئیس 
تا  تصدی  مدت  باقیمانده  برای  مدیره  هیئت 

تاریخ 1400,04,15 تعیین گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )927818(

س
,  9

90
44

68

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

/ع
99

04
48
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فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد ام��ور تعمی��ر ، نگه��داری و 

راهب��ری تاسیس��ات الکتریکی و مکانیکی  بیمارس��تان 
امی��د را از طریق انج��ام مناقصه عمومی ب��ه بخش غیر 
دولت��ی واگ��ذار نماید  . کلیه مراح��ل برگزاری مناقصه 
ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000041  از دریاف��ت 
اس��ناد مناقص��ه ت��ا ارائ��ه پیش��نهاد مناقصه  گ��ران و 
بازگش��ایی پاکت ها، از طری��ق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 330.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارس��تان مذکور به نش��انی : مش��هد 

-خیابان کوهسنگی - میدان الندشت  تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/05/14

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/05/20

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/05/30
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/06/1

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ن��ام:  در س��امانه مذک��ور: 02141934 و دفت��ر ثب��ت  

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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ادب و هنرادب و هنر

هوم،نوشدارویاساطیریایرانزمین

»ِمرَت« ریشه ای است که واژه »مرگ« از آن ساخته شده است. این واژه 
با پیشوند منفی ساز »اَ« بی مرگی معنا می دهد؛ پس مرداد)اَمرداد( یعنی 
بی مرگی و جاودانگی. امرداد نام ششمین امشاسپند هم هست. امشاسپند 
امرداد، سرور گیاهان اســت. او گیاهان را می رویاند و رمه گوسفندان را 

می افزاید؛ و اوست که می کوشد تا گیاهان پژمرده نشوند... 
مردادماه، ماه بی مرگی است و از این رو پذیرفتنی است که جشن نوشیدن 
شربت اســاطیری بی مرگی در این ماه برگزار شود. جشن »می خواره« 
جشــنی باستانی اســت که هجدهم مرداد ماه)رشــن روز از امردادماه( 
برگزار می شــده اســت. به گواه ابوریحان بیرونی در کتاب گران سنگ 
آثار الباقیه عن القرون الخالیه، در این جشــن کهن، »عصیر ناب« نوشیده 
می شده و این عصیر ناب، یادآور شربتی است که قدمتی به درازای تاریخ 

ایران زمین دارد. 
بسیار پیشتر از آنکه آیین زرتشتی در ایران باستان رواج پیدا کند، آیین های 
»دیو یَسنا« بر این سرزمین، حاکمیت داشت. در این آیین ها دیوها مظاهر 
قدرت خداوند در عرصه عالم بودند. بعدها با ظهور آیین زرتشت، دیوها و 
دیگر مظاهر آیین های دیو یسنایی، معنا و جلوه ای دیگرگونه پیدا کردند. 
آن هــا که تا پیش از این، مظهر حاکمیت خداونــد در جهان بودند، به 
گونه ای دیگر معنا شدند و جلوه ای از آفرینش های اهریمنی پیدا کردند. 
پادشــاهان ســرزمین هایی که هنوز بر آیین کهن بودند)کاویان( و نیز 
پیشوایان دینی آن ها)َکَرپان ها( دشمنان آیین نو معرفی شدند و گسستی 
تاریخی در جامعه ایرانی رخ داد. با این وجود اما بسیاری از آن آیین ها و 
باورهای کهن، با حفظ اصل و اســاس و تغییر در شکل و شیوه، به دین 
نو، راه یافتند. یکی از آن آیین ها، آیین نوشــیدن شربتی بود که دستور 
فراهم ساختن آن تنها در اختیار کرپان ها بود و قدرتی ویژه و رازآلود به 
آن ها می داد تا آنجا که از کرپان ها به عنوان جادوگران روزگار باستان یاد 
می شود. این شربت که در مناسک آیینی)از جمله در جشن می خواره( 
به مصرف می رسید از گیاهی به نام »هوم« ساخته می شد. در آیین های 
دیو یســنایی، نوشیدن این شربت، مبنایی برای کشف و شهود و گذر از 
عالم پیرامون و ورود به جهان مرگ و بازگشت از آن بود. جالب آنکه در 
خراسان زمین در امروزه  روز هم اصطالحی که درباره مسکرات، استفاده 
می شود »مرگابه« است که احتماالً بی ارتباط با کارکردهای باستانی هوم 

نیست. 
در باورهای کهن، این شربت می توانست انسان را جاودانه یا »انوشه« کند. 
واژه »نوشدارو« )حتی اصالحات نوش باد، نوش خواره گی، نوش جان و...( 

هم برگرفته از همین انوشگی و بی مرگی دارد. 
در شاهنامه، رســتم، آنگاه که پهلوی فرزندش سهراب را می درد، برای 
نجات او از مرگ، از کی کاووس طلب نوشــدارو می کند؛ نوشدارویی که 

البته با تعلل کی کاووس پس از مرگ سهراب می رسد:

از آن نوشدارو که در گنج تست / کجا خستگان را کند تن درست
به نزدیک من با یکی جام می / سزد گر فرستی هم اکنون به پی...

بعدها در روزگار زرتشت، مصرف این نوشیدنی که عاملی مهم برای تداوم 
باورمندی به آیین کهن بود، نکوهیده شد؛ اما در گذر زمان، همین آیین 
نکوهیده، در شمار مناسک دین نو درآمد؛ اگرچه به نظر می رسد دستور 
ساخت شربت اســاطیری هوم، صرفاً در نزد َکَرپان ها باقی ماند)یا باقی 

مانده است(. 
آنچه امروزه به عنوان شربت هوم در مناسبت های آیین زرتشتی نوشیده 
می شــود، صرفاً عصاره گیاه هوم است و کارکردهای سکرآور اساطیری 

را ندارد. 
هوم، گیاهی است با ساقه های بلند علفی و میوه های ریز سرخ رنگ. این 
گیاه در بیشتر کوهپایه  های ایران زمین می روید و محلی ها از عصاره آن 

برای ضدعفونی کردن َمشک استفاده می کنند. 
در اطراف مشــهد هم به ویژه در ارتفاعات دیزدر، بوته های فراوان گیاه 
هوم)دقیق تر زیرگونه »هوَمک«( وجود دارد؛ آن هم بر فراز منطقه ای 
وســیع که ســنگ نگاره های چند هزارساله بر ســنگ های آن نقش 
شــده اند؛ در کنار ویرانه های بنایی باســتانی به نام »قلعه گبرها« که 
حاال به لطف نهادهای مســئول، روی آن، یک دکل بلند مخابراتی بنا 

شده است. 

ادبوهنر/جوادشیخاالســامی امروز 
ســالروز والدت امام هادی )ع( است و ما هم به 
همین بهانه ســراغ یکی از نویسندگانی رفته ایم 
که درباره این امام همام تجربه نوشتن مجموعه 
داستان دارد. جعفر ابراهیمی، نویسنده ای پرسابقه 
و پیشکســوت اســت که آثار زیــادی در حوزه 
ادبیات کودک و نوجوان منتشــر کرده و جوایز 
زیادی را بدســت آورده اســت. کتاب »10 قصه 
از زندگی امام هادی )ع(« که توسط نشر قدیانی 
منتشــر شده است از جمله  کتاب های اوست که 
با محوریت زندگی امام هادی )ع( و برای مخاطب 
کودک و نوجوان نوشته شده است. به همین بهانه 
با او درباره این کتاب، رمان ها و داستان های دینی 
و آنچه بایــد در این حوزه اتفاق بیفتد، گفت وگو 

کرده ایم که می خوانید.

چهشدکتاب»10قصهازامامهادی)ع(«س
رانوشتید.معموالًدربارهایشانکمترکتاب

نوشتهمیشود؟
این کتاب مثل خیلی از آثارم، سفارش از ناشری 
بود که می خواســت پــروژه ای دربــاره چهارده 
معصوم)ع( منتشر کند. در آن پروژه هر نویسنده 
زندگی معصومین)ع( را بر ســر دست گرفته بود 
و من هم زندگی امام هادی)ع( را برای نوشــتن 

انتخاب کردم.

بهتراستبهبهانهامروزواثریکهتوسطس
شمامنتشرشدهدربارهضعفهایآثاردینی
ادبیاتکــودکونوجوانصحبتکنیم.به
نظرشماچرابسیاریازاینکتابهاشعاری

وشبیهبههمشدهاند؟
سیاســت گذاری فرهنگی در کشور ما نابسامان 
است. کمتر پیش آمده  نویسنده درباره موضوعی 
که در ذهن دارد، دســت به قلم شود. به خصوص 
اینکه نویسندگان ما در ایران باید همیشه در پی 
کســب نان و معیشت باشــند و به همین دلیل 
ناگزیر از قبول کارهای سفارشی هستند. به خاطر 
همین دالیل فرصت پیش نمی آید که نویسنده ها 
اثری برآمده از دلشان بنویسند. یکی از کتاب هایی 
که من آن را با عالقه نوشــتم کتاب »آســمان 
خون گریه کن« مقتل امام حسین)ع( و داستان 
بلندی درباره عاشورا و برای گروه سنی نوجوانان 
بود. این کتاب را جدا از سفارش ناشر نوشتم و از 
آن راضی هســتم. البته همین کار را ابتدا کانون 
پرورش فکری چاپ کرد، اما برخالف سایر آثاری 
که کانون منتشر می کند، کیفیت چاپ این کتاب 
بسیار بد بود. یکی از مشکالت ناشران ما این است 
که برای ویژگی هــای بصری کتاب های مذهبی 
خیلی وقت نمی گذارند. البته شاید در مورد کتاب 
من عمدی در کار نبوده است، اما با رصدی که از 
بازار کتاب داشته ام، به  ظاهر کتاب های مذهبی 

توجهی نشان نمی دهند.  

چراناشــرانبهشکلظاهریاینآثاروس
کیفیتچاپآنهابیتوجههستند؟

شــاید یکی از دالیلش این باشد که کتاب های 

مذهبــی در ایــران خوب به فــروش می روند و 
همیشه خواهان داشــته اند. یعنی خیال ناشران 
بابت فــروش این کتاب ها راحت اســت و برای 
همین در مورد شکل ظاهری و ویژگی های بصری 

آن هزینه زیادی نمی کنند. 

پژوهــشوتألیفاینکتابچقدرطولس
کشید؟

حدود یک ماه صرف مطالعه و پژوهش این کتاب 
شد و نوشتن آن یک ماه طول کشید. موضوعاتی 
انتخاب کردم که قابلیت قصه شدن برای رده سنی 
کودک و نوجوان را داشــته باشند. در مجموع از 
این کتاب راضی هستم و قصه های ساده، خوب و 

خواندنی برای بچه ها شد.

باوجوداینترنت،فیلمهاوانیمیشنهایس
مختلف،ذهنودنیایبچههایامروزتغییر
کردهوشــایداینکتابهادیگرجذابیتی
نداشــته امروز نوجوانان و کودکان برای

باشند.چراآثاردینیمابهروزنیستند؟
همان طور که گفتم نویسنده باید در نوشتن اثرش، 
آزادی عمل داشته باشد. مثالً ناشر می گوید درباره 
امام هادی)ع( 10 قصه برای رده ســنی کودک و 
نوجوان، بنویس!  اما به این توجه ندارد که شاید 
درباره ایشان این تعداد قصه پیدا نشود. البته من 
درباره امام هادی )ع( این قصه ها را پیدا کردم، ولی 
درباره بعضی معصومین)ع( ممکن است این اتفاق 
نیفتد یا روایات و حکایاتی باشند که قابلیت تبدیل 
شدن به داستان را نداشته باشند . این مشکالت 

در کارهای سفارشی وجود دارد.
البته نسبت به دهه 60 وضعیت کتاب های مذهبی 
خیلی بهتر شــده اســت. اول انقالب کتاب های 

مذهبی که به »حاج نایب« معروف بود، با کیفیت 
بازاری و تصویرسازی های ضعیف منتشر می شدند 

و کمتر کسی دنبال نوشتن کتاب حرفه ای بود.
مــن با ســفارش مخالف نیســتم، چون همین 
ســفارش ها هم غنیمتی اســت و موجب شده 
کارهای خوبی تولید شــود. مشــکلی که شما 
اشاره کردید به سیستم برنامه ریزی فرهنگی ما 
برمی گردد. ما ایــن آزادی را نداریم که بخواهیم 
در این گونــه آثــار از تخیل اســتفاده کنیم. اگر 
نویسنده ای یک داستان عاطفی درباره پیامبر)ص(  
بنویسد هزاران ایراد از او می گیرند. به عنوان نمونه 
یادم است یکی از دوستان به سفارش کانون کتابی 
درباره زندگی امام رضا)ع(  نوشــته بود. آن زمان 
من از جزئیات این کتاب مطلع بودم. در این کتاب 
نویسنده درباره وقتی که فرزند امام رضا)ع( به دنیا 
آمد، نوشته بود»چشــمه ای از شادی در دل امام 
جوشید«. خیلی از روحانیون نامه نوشته بودند که 
مگر تو در دل امام)ع( بودی که ببینی چشمه ای از 

شادی در دل امام جوشیده است؟! با چنین نگاهی 
ما چطور می خواستیم به این افراد بگوییم وقتی 
کسی بچه دار می شود طبیعتاً خوشحال می شود؟!

اینمثالمربوطبهچهزمانیاست؟س
اواخــر دهه 60 بود. این کتاب را به خاطر همین 
ایرادها خمیر کردند. جالب این است که سال ها 
بعد برای انتخاب کتاب های خوب جشــنواره ای 
به وجود آمد که اوقاف حامی آن جشنواره بود و 
من هم داور آن بودم. کتاب های جمع آوری شده 
از مشــهد را به ما نشــان دادند و از ما خواستند 
اگر کتاب خوبی می شناسیم که در میان آن آثار 
نیست، معرفی کنیم. من همان کتاب خمیر شده 
را معرفی کردم؛»خوشبوتر از گالب« نوشته شکوه 
قاســم نیا که من چون ویراستار کتاب بودم یک 
نســخه از آن را نگه داشته بودم. این کتاب را به 
داوران نشــان دادم و همین کتاب برگزیده شد! 
این نشان می دهد تصمیم ها در بسیاری از موارد 
سلیقه ای است. این ســخت گیری های بی مورد 
هیچ نتیجه ای ندارد جز خودسانسوری نویسنده 

و جلوگیری از خلق داستان خوب. 
چون نویســنده کــودک و نوجــوان از بایدها و 
نبایدهای نوشتن برای این گروه سنی مطلع است. 
به خاطر همین ایرادها، بعضی نویسندگان خوب 
ما کارهای سفارشــی راجع به ائمــه)ع( را قبول 

نمی کنند.

شایدامروزوضعیتتغییرکردهونگاههاس
واقعیترشدهاست.

بله؛ عرض کردم که همین کتاب هم بعداً جایزه 
گرفت و دوباره منتشر شد.اما اکنون با نوع دیگری 
از مشکالت مواجه هستیم و آن تصویرگری کتاب 

است. تصویرگران باید خیلی استاد و رند باشند تا 
به کارشان مجوز بدهند.

من ســه کتاب دربــاره پیامبــر)ص(، حضرت 
زهرا)س( و امام علی )ع( نوشــتم که نتوانستند 
به تصویرســازی آن ها ایراد بگیرند، چون هر سه 
شخصیت در کتاب طوری تصویرسازی شده بودند 
که سرشان بیرون از کادر صفحه قرار می گرفت و 
در واقع بدون سر تصویر شده بود، وگرنه از آن ها 

هم ایراد گرفته می شد. 

بایددربارهاینمسائلبحثشود.چهبساس
بسیاریازاینمحدودیتهاقابلرفعباشند.

من درباره مسائل شرعی اش تخصص ندارم، ولی 
به هر حال به خاطر همین مالحظات، نویسنده ها 
و تصویرگــران کمتر به آثار مذهبــی ورود پیدا 
می کنند. باید به شــکلی راجع به این مســئله 
صحبت کنیم و به نتیجه برسیم، یعنی باید این 

مشکل را به نحوی حل کنیم.

یکیازدالیلیکهنسلامروزباکتابهایس
دینیومذهبیارتباطبرقرارنمیکند،عدم
جذابیتاینآثاراست.شماچقدردغدغه
نوشــتناثریراداریدکهجداازسفارش،

دارایجذابیتهایامروزیهمباشد؟
گفتم که خیلی از این کتاب ها سفارشی هستند 
و نویسندگان هم دغدغه معاش دارند. باید نهادی 
در مقام پشتیبانی از کار برآید و نویسندگان را در 
خلق چنین آثاری آزاد بگذارد.  مثالً به جای اینکه 
بگویند: 10 قصه یا 10 کتاب بنویس! با نویسنده 
قرارداد ببندند تا با پژوهش و دغدغه خودش یک 

رمان مذهبی خوب بنویسد. 

ممکناستآنکتابمتأثرازیکحدیثس
باشد.

بله، فقط باید به نویسنده آزادی قلم داده شود تا 
بتواند رمان دینی خلق کند. ولی جنبه شعارزدگی 
در جامعه موجب شــده به این موضوعات کمتر 
نزدیک شویم. البته کتاب های خوب هم هستند، 
ولی در مجموع بیشــتر آثار شعاری و کلیشه ای 

هستند.
قصه های همین کتاب شــاید در مجموع دو سه 
جمله بوده است که من توانسته ام به آن ها  بال و پر 
بدهم و تبدیل به قصه کنم. این قصه ها هم هر کدام 
یک کتاب هســتند. یعنی هم به صورت تک تک 

چاپ شده اند و هم به صورت مجموعه قصه.
اگرچــه بایــد بدانیــم هنــوز اوایــل عمــر 
داستان نویســی مان هستیم و شــاید 50،40 
ســال بیشــتر از حرفه ای بودنمان در داستان 
نمی گذرد. برای همیــن من معتقدم در حوزه 
آثار دینی باید صبور باشیم و به نویسنده های 
جوان کمــک کنیم تا بتوانند آثار بهتری خلق 
کنند. اکنــون بازنویســی های خوبی از متون 
قدیم می شــود. این اتفاق هــای خوب باید در 
حوزه کتاب های دینی هم بیفتد. ما نســبت به 
دو دهه اول انقالب رشــد خوبی داشته ایم، اما  

هنوز راه زیادی در پیش است.

برش

امام  از زندگی  کتاب »10 قصه 
را در  )ع(« داستان هایی   هادی 
عراق  در  امام  سکونت  دوران 
روایت می کند. مخاطبان این کتاب 
هستند  نوجوانان  و  کودکان  که 
با خواندن این اثر با ویژگی های 
اخالقی حضرت، نحوه رسیدگی به 
مشکالت مردم، سیره زندگی آن 
امام و انواع کینه ها و دشمنی های 
امام هادی)ع(  با  عباسی  متوکل 

آشنا می شوند 

مهدیهقمری:تازه ترین نمایشگاه آثار غالمحسین امیرخانی با 
عنوان »نستعلیق میراث ملی« جمعه 10 مرداد با حضور اساتید 
هنر خوشنویســی، هنرمندان و جمعی از چهره های فرهنگی و 

هنری، در گالری طراحی هنر افتتاح شد. 
با توجه به اعالم نام غالمحسین امیرخانی به عنوان گنجینه زنده 
بشــری در خِط نستعلیق و قرار گرفتن نام وی در فهرست ملی 
»نادره کاران، حامالن میــراث فرهنگی ناملموس« مجموعه ای 
از آثار نســتعلیق و چلیپانویسی این هنرمند در معرض نمایش 

گذاشته شد.
استاد امیرخانی، مدرس، استاد تمام و رئیس شورای عالی انجمن 
خوشنویســان ایران، چهره ماندگار و دارای نشــان درجه یک 

فرهنگ و هنر است. 
این هنرمند در ســال 1338 به صورت حرفه  ای به ســمت 
خوشنویسی گرایش پیدا کرد و با مرحوم »استاد سیدحسین 
میرخانی« و انجمن خوشنویســان ایران آشــنا می  شــود. او 
همزمان با تدریس و برگزاری نمایشــگاه  های متعدد داخلی 
و خارجــی، تألیــف کتاب  های آموزش خط و خوشنویســی 
کتاب های بسیاری از نویسندگان و شاعران نامی را در کارنامه 

هنری خود دارد.  
امیرخانی ابتدا درباره نمایشــگاه »نســتعلیق میراث ملی« 
توضیح داد: ادبیات ما بسیار غنی است، وقتی هنرمندی در 
رشته هنری مورد عالقه اش با عشق و عالقه و به دور از سود 
و زیان، عمر خود را صرف خلق اثر هنری می کند،  بی تردید 
آن اثــر هم ویژگی هــای خوبی پیدا می کنــد و می تواند به 

مخاطب سبک های جدیدی را معرفی کند. 
وی افزود: برگزاری این نمایشــگاه این فرصــت را به من داد تا 
بتوانم بخشی از تاریخ خوشنویسی را برای عالقه مندان به نمایش 

بگذارم، چون بخشــی از این آثار مربوط به 20 سال قبل و حتی 
بیشتر است و برخی دیگر نیز به سال های اخیر تعلق دارد. 

حضور پررنگ هنر ایرانی در موزه های جهان#
این هنرمند پیشکســوت به آثار هنرمندان ایرانی در بسیاری از 
موزه های فرانســه، روسیه و انگلستان اشاره کرد و گفت: حضور 
هنرمندان ایران در عرصه های هنری دنیا آن قدر پررنگ و مؤثر 
است که در زمان های گذشته غربی ها بیشتر از مردم کشور ما به 
ارزش هنری و کیفیت آثار هنری ایرانیان توجه داشتند و همین 
مسئله موجب شده آثار هنری ما همیشه در موزه های کشورهای 
خارجی وجود داشــته باشد.  امیرخانی در خصوص ارتباط هنر 
خوشنویسی با ادبیات و تأثیری که این دو بر هم می گذارند، گفت: 
خوشنویسی هنری قرآنی است که وقتی با ادبیات غنی ما تلفیق 
می شود می تواند چنان تأثیری روی مخاطب بگذارد که به جرئت 

می توانم بگویم موجب تحول درونی انسان ها می شود.  
وی افزود: وقتی هنرمند یک بیت شــعر و یا روایتی را با سبک 
خاص هنری خودش خطاطی می کند، در حقیقت گوشه ای از 
فرهنگ، هنر و دین ما را به جامعه ای منتقل می کند که برابر اثر او 
می ایستند و اثر او را تماشا می کنند، پس این هنر حتماً می تواند 

ابزار خوبی برای انتقال فرهنگ و هنر یک ملت باشد. 
 گفتنی است، استاد غالمحسین امیرخانی در همه ابعاد قلم آثار 
چشمگیری دارد. در این نمایشگاه  آثاری از قلم بسیار ریز تا قلم 
درشت از این هنرمند وجود دارد. این ویژگی در هیچ خوشنویسی 
وجود ندارد و آثارش با هیچ هنرمند خوشنویســی قابل اشتباه 
نیست.  عالقه مندان برای بازدید از نمایشگاه » نستعلیق میراث 
ملی « براســاس اعالم وزارت بهداشت در برگزاری نمایشگاه و 
محدودیت حضور مردم در گالری ها، می  توانند با وقت قبلی تا 20 
مرداد از ساعت 10 تا 20 به گالری »طراحی هنر« مراجعه کنند. 

هنرهای تجسمی

گفتوگوباجعفرابراهیمی)شاهد(کهمجموعهداستانیدربارهامامهادیjنوشتهاست

سخت گیری های سلیقه ای مانع خلق اثر ماندگار دینی می شود

میراث نیاکان

حسناحمدیفرد،روزنامهنگاروپژوهشگر
annotation@qudsonline.ir

گفتوگوبااستادامیرخانیبهانگیزهبرگزارینمایشگاه»نستعلیقمیراثملی«

نمایش بخشی از تاریخ خوشنویسی ایران

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )927952(

آگهی تغییرات شرکت باتیس بنای پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 34810 و شناسه ملی 10380500830

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,06,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : : آقای محمدرضا محبی به کدملی 0943376815 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای حمیدرضا محب جوان به کدملی 0941986934 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای 
مهدی فهیمی نیا به کدملی 0793748501 به سمت عضو هیئت مدیره آقای مسعود فتح پور کاشانی به کدملی 0930873874 به سمت 
معاون مدیرعامل و هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای منفرد 

مدیرعامل بهمراه مهر شرکت و یا با امضای منفرد معاون مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )927908(

آگهی تغییرات شرکت آبگیر سازه توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 22393 و شناسه ملی 10380378739

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,07,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - صورتهای مالی سال 
1397 مورد تصویب قرار گرفت. - هانیه هادیان کدملی 0939977419 و جالل وهاب رجایی کدملی 0920906362 وحید فنودی 
کدملی 0941904733 به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . - حمیدرضا زرین خو کدملی 0938638459 
به عنوان بازرس اصلی و ملیحه دین پناه کدملی 0681737344 به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب شدند. - 

روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )927844(

آگهی تغییرات شرکت توس صیفی شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 21920 و شناسه ملی 10380374053

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397,02,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: 1- رضا سمیعی
 2 - محمدحسین ساالرپیشه 3- رضا باقرزاده یزدی 4- خانم بی بی گلنار بیژن فر 5- مهدی دلیلی آقای امیرکاوه غفاری به 
عنوان بازرس اصلی و آقای حسین رجبی دوغ آبادی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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