
به دشمن حمله کنید
سید مهرداد سیدمهدی، رئیس خبرگزاری 
صداوســیمای کشور، با انتشــار پستی در 
توییتر، با اشاره به بیانات رهبر انقالب، حمله 
به دشــمن از طریق رسانه و تبلیغات و به 
وسیله آرایش آفندی توسط جبهه انقالب را 
ضروری دانست. سید مهدی در این پست 
توییتری نوشته اســت: »این چندمین بار 
است که آقا از جبهه انقالب می خواهند در عرصه رسانه و تبلیغات، عالوه بر پدافند، 
آرایش آفندی نیز بگیرند و به دشمن حمله کنند. رهبر انقالب صراحتاً به موضوع 
کروناهراســی در آستانه انتخابات و اینکه دشمن از هر بهانه و موضوعی استفاده 

می کند، نیز اشاره کردند«.

کیا رفتن کیا موندن
سیدجواد رضویان در واکنش به سوءاستفاده 
برخــی از فرصت طلبان از کمیاب شــدن 
ماســک های بهداشــتی در کشــورمان و 
افزایــش نجومی قیمت این ماســک ها، با 
انتشار تصویری از رزمنده های دفاع مقدس 
در اینستاگرامش نوشت: »می گفتند زمان 
جنگ وقتی دشمن بمب شیمیایی می زد 
خیلی از رزمنده ها ماسک های خودشون رو از صورت برمی داشتند و به جوونتر ها 
می دادند. امروز هم بعضی ها به خاطر دلهره مردم از ویروس کرونا دارند ماسک ها 
رو انبار می کنند و به قیمت چندین برابر به مردم میفروشن. خدایا کیا رفتن کیا 

موندن«.

ما را دریابید
کاربــران فضــای مجــازی بــا داغ کردن 
#تعطیلی_تا_پایان_کرونا،  هشــتگ های 
#ما_را_دریابید و #مسئولین، از مسئوالن 
کشورمان خواســتند تمام توانشان را برای 
مقابله با ویــروس کرونا بــه کار گیرند. در 
ادامه چند نمونه از توییت های منتشر شده 
توسط کاربران را می خوانید: »آقایون قشر 
آسیب پذیر فقط دانشجوها و دانش آموزانند؟ ما آدم نیستیم؟ ما کرونا نمی گیریم؟ 
ما سرمایه مملکت نیستیم؟ ما غول بیابانی هستیم؟ چرا اداره ها تعطیل نمیشه...

خب االن بچه ها تعطیلن نشســتن توی خونه ولی پدر و مادرشون برن بیرون از 
منزل کار کنند که وقتی برگشتن بچه هم از اونا میگیره! چرا تعطیلی تا پایان کرونا 

رو در دستور کار قرار نمی دین؟«.

»نشان« به کمک هموطنان آمد
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در حساب توییتری خود از امکانات 
جدید اپلیکیشــن مسیریاب »نشان« برای 
مقابله با ویروس کرونا و همراهی هموطنان 
رونمایــی کــرد. امیر ناظمی در حســاب 
توییتری خود نوشــته اســت: »مسیریاب 
نشان بیمارستان های ارائه دهنده خدمت به 
بیماران مبتال به کرونا در کل کشور را در نقشه خود قرار داد. مسئولیت اجتماعی 
گاه همین پاسخ سریع به نیاز های هموطنان است! با جست وجوی کرونا در این اپ 
می توانید نزدیک ترین مراکز را به خود بیابید. ممنون از جواد عامل و تیم خوبش«.

 محمد تربــت زاده  این روزها همه جــا صحبت از 
کروناست. در تاکســی، اتوبوس، صف نانوایی، محل کار 
و هرجایی که فکرش را بکنید. حتی اگر دلتان نخواهد 
دربــاره قاتل چینی صحبت کنید، بــاز هرجا که بروید 
انبوهی از آدم های ماســک به صورت بــا چهره   نگران 
و ابروهــای درهم گره خــورده، برایتان از آخرین تلفات 
کرونا و خطراتی که در پی شــیوع این ویروس به کمین 
نشسته اند، صحبت می کنند. این روزها کار حتی بیشتر 
از گذشته هم باال گرفته و بحث های کرونایی از مرزهای 
کشــورمان هم فراتر رفته است. خیلی ها باتوجه به موج 
جدید گســترش کرونا در جهان، معتقدند پیش بینی 
کارگردان های هالیوودی باالخره به وقوع پیوسته و دنیا 
درگیر یک ویروس آخرالزمانی شــده که البد قرار است 
زبانم الل میلیاردها نفر را از پا درآورد. در میان بحث های 
داغ کرونایی اما اغلب شایعه ها و اخبار غیرواقعی هم نقل 
فضای مجازی می شوند و به نگرانی خیلی هایمان دامن 
می زنند. به همین خاطر زیاد بیراه نیســت اگر نگاهی 
بیندازیم به آخرین اخبار، حاشیه ها و شایعه های ویروس 

کرونا که دنیا را به وحشت انداخته است.

 43 نفر
بر اساس آخرین اخباری که رئیس مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت بهداشت اعالم کرده، تا االن 43 نفر 
به ویروس کرونا مبتال شده اند که هشت نفر از آن ها فوت 
کرده اند. کیانوش جهانپور دیروز ظهر درباره آخرین آمار 
مبتالیان به کرونا گفته بود: »از بین موارد بررسی شده از 
روز گذشته بر اساس نتایج آزمایش های تأیید شده تعداد 
۱۵ نفر دیگر مبتال به کووید ۱۹ یا ویروس کرونای جدید 
شناسایی شدند. از این تعداد هفت نفر در قم، چهار نفر 
تهران، دو نفر گیالن، یک نفر اســتان مرکزی و یک نفر 
تنکابن )مازندران( بودند و از این افراد طی ۲4 ســاعت 
گذشته سه نفر جان خود را از دست دادند. بر این اساس 
کل آمار مبتالیان شناسایی شده به ویروس کرونای جدید 
در ایران 43 نفر است که از این تعداد هشت نفر جان خود 

را از دست داده اند«.

 یک بازرگان مقصر ورود کرونا به کشور
هرچند مینو محرز، عضو کمیته کشــوری بیماری های 
عفونی وزارت بهداشت در ابتدا درباره منشأ ورود ویروس 
کرونا به کشــورمان گفته بود: »ویروس کرونا در کشور 
چرخیده و احتماالً منشــأ این بیماری کارگران چینی 
بوده اند کــه در قم کار می کنند و بــه چین رفت وآمد 
داشــته اند«، اما روز گذشــته دکتر ســعید نمکی وزیر 
بهداشت، از شناســایی فردی گفت که به احتمال زیاد 
منشأ ورود کرونا به کشــور بوده است. نمکی در اینباره 
گفتــه بود: »یکی از فوتی های ما در قم بازرگانی بود که 
متأسفانه سفرهایی را در دوران آلودگی به چین داشته 

است«.
پــس از این بود که کاربران فضای مجازی یک بار دیگر 
انگشت اتهامشان را به سوی هواپیمایی ماهان گرفتند 
که پیش از این اخبــاری مبنی بر عدم توقف پروازهای 
مستقیمش به چین در رسانه ها منتشر شده بود. سعید 
نمکی اما بعد از این، یک بار دیگر شایعه های مربوط به 
پروازهای ماهان به چین را تکذیب و اعالم کرد پروازهای 
مستقیم به این کشور از مدت ها پیش لغو شده بود. وزیر 
بهداشــت درباره چگونگی سفر کردن این بازرگان قمی 
به چین هم توضیح داده بود کــه او از طریق پروازهای 

غیرمســتقیم خودش را به چین رسانده و بعد از آن به 
ایران بازگشته است.

 خبری از کرونا در کرمانشاه نیست
روز گذشته هم اخباری از ورود گسترده کرونا به استان 
کرمانشــاه در فضای مجازی منتشــر شد که بالفاصله 
توســط مدیر درمان تأمین اجتماعی تکذیب شد. دکتر 
میثم حجتی در ارتباط با شــایعه ای که ادعا می کرد دو 
نفر در کرمانشاه فوت کرده اند، گفته بود: »خوشبختانه 
تاکنون هیچ مورد تأیید شده ای در مراکز درمانی متعلق 
به سازمان تأمین اجتماعی نداشته ایم. به شهروندان عزیز 
کرمانشاهی این اطمینان را می دهیم که اخبار صحیح را 
به موقع در اختیار مردم قرار دهیم. مجموعه  درمان تأمین 
اجتماعی کما فی السابق با تمام توان و ظرفیت در خدمت 

سالمت جامعه و مردم خواهد بود«. 

 کرونا در جهان
اگر خیال می کنید در روزهای اخیر ویروس کرونا فقط 
کشــور ما را درگیر خودش کرده است، بد نیست بدانید 
در ۲4 ســاعت گذشــته 347 مورد مبتال به کرونا در 
کره جنوبی کشف شده که مجموع مبتالیان را به حدود 
600 نفر رسانده است. در ژاپن هم با احتساب ۲۵ مورد 
جدید، تعداد مبتالیان به 800 نفر رسیده است. در ایتالیا 
هم اوضاع حسابی خراب است و تعداد مبتالیان به حدود 
۱00 نفر رســیده و دولت عالوه بر دانشگاه ها، اداره ها و 

مدارس، مسابقات ورزشی را هم لغو کرده است. 
در امارات هم اگرچه منابع رســمی هنوز آمار رســمی 
مبتالیان را اعالم نکرده اند اما آنطور که چند منبع معتبر 
رســانه ای در امارات گفته اند، تا االن حدود ۵0 مبتالی 
قطعی به کرونا شناســایی شده که ۱۹ نفر از آن ها فوت 

کرده اند. 

 کیت های ایرانی
گذشــته از تمام این آمارها، احتماالً شما هم اخباری را 
مبنی بر عدم وجود امکانات الزم برای شناســایی کرونا 
در کشــورمان، دیده اید. اخباری که به طور گسترده در 
فضای مجازی منتشر شده و ادعا می کنند که کیت های 
تشخیص ویروس به تعداد کافی در کشورمان وجود ندارد.

روز گذشته اما وزارت دفاع از اولین نمونه »کیت ایرانی 
تشــخیص ویروس کرونا« که توســط این نهاد تولید 
شــده، رونمایی کرد. این کیت که به طور کامل توسط 
متخصصان و دانشــمندان کشــورمان در وزارت دفاع و 
با پشتیبانی نیروهای مســلح ساخته شده، اصلی ترین 
دستگاه تشخیص ابتالی افراد به بیماری کرونا است که 

برای اولین بار در داخل کشورمان ساخته شده است.
تا پیش از این، کیت های تشخیص کرونا صرفاً از کشور 

چین و بصورت محدود به کشورمان فروخته شده بود.

 به سیستم ایمنی بدنتان اعتماد کنید
در پایان برای آنکه کمی بیشــتر با کرونا آشنا شوید، بد 
نیست مجموعه توییت های یکی از فعاالن مجازی که در 

زمینه میکروبیولوژی فعالیت می کند را بخوانید:
 اول از همه ماســک معمولی که شــما از داروخونه 
میخرین )حتی اون فیلتردار معمولیا( کاربرد بسیار کمی 
داره برای اینکه ویروس در ســایز نانومتر هست و ازش 
عبور میکنه پس نزنین. چون اون ماسک رو شما هر دو 
ساعت تعویض نکنین محیط مرطوب درست میکنین 

برای رشد باکتری
 بیماری های ویروسی با آنتی بیوتیک درمان نمیشن، 
ویروس موجود زنده نیست و آنتی بیوتیک همون طور که 
از اســمش معلومه ماده زد حیات هست و ویروس ازش 
تأثیر نمیگیره. شــما زمان سرماخوردگی آنتی بیوتیک 
مصرف میکنین چون بعد از حمله ویروس، باکتری های 
فرصت طلب بهتون حمله میکنن. پس نبندین خودتون 

رو به قرص
 خوردن سیر، پیاز، پیازچه و دود کردن اسپند کاماًل 
بی فایده هست، چون همون طور که گفتم ویروس موجود 

زنده نیست و از مواد آنتی بیوتیک طور تأثیر نمیگیره.
 ویروس کرونا و خیلــی از ویروس های دیگه بدنه ای 
از جنس لیپید )یه جور چربی طبیعی( دارن که با مواد 
شوینده از بین میرن. بدون این بدنه از کار میوفتن برای 
همین شســتن دست و صورت و وسایل با مواد شوینده 
ســاده مثل صابون و یا مواد ضدعفونی کننده ویروسی 

کامالً از کار میندازشون.
 نمــک روی ایــن ویروس بی تأثیره، شــما با نمک 
میتونین باکتری ها رو بکشین چون مایع سلولیشون رو 
میکشه بیرون و خشک میشن، اما ویروس مایع سلولی 

نداره.
 از کرونا بیش از حد نترســید اگر که سالم هستین. 
ایــن ویروس از ویروس آنفلوانزای موجود در حال حاضر 

کشنده تر نیست.
در واقــع این ویروس افراد در خطر که این بیماری ها رو 
دارن رو از پا درمیاره: دیابت، آســم، خودایمنی ها مثل 
MS، سرطانی ها، افرادی که مشکالت قلبی عروقی دارن، 

پیر ها...
 به سیستم ایمنی اعتماد کنید. سیستم ایمنی انسان 
۱0 به توان ۱0 سلول ایمنی حرفه ای داره که هر کدوم 
فقط به یه ویروس یا باکتری و... حمله میکنن. سیستم 
ایمنی بعد از کشف ویروس چند روزی شروع میکنه به 
تولید لشکر و بعد به این ویروس حمله میکنه. آدم سالم 

معموالً خودش با رعایت درمان میشه. 
 به دلیل نامعلومی بچه های کوچیک کرونا توشــون 
به شکل یه ســرماخوردگی ساده ظهور پیدا میکنه اگر 
سالم باشــن و در واقع از هشت سال به باال برای آدم ها 
خطرناک تره، پس اگر بچه کوچیکی سرماخوردگی ساده 

داره شما خیلی مراقب خودتون باشید.
 امکان داره شــما کرونا بگیرین و عالئم  کامالً در حد 
سرماخوردگی باشه، اما برای اینکه به دیگران انتقال ندین 
چند روزی رو خونه بمونین. اگر سر کار میرین دورکاری 

کنید.
 اینکه صرفاً یه آمبوالنس دیده میشه که لباس مقابله 
با بیماری های میکروبی تنشونه دلیل این نیست که مورد 
کرونایی دارن میبرن. براساس چارچوب در مواجهه با هر 
مورد مشکوک تیم بیمارســتان باید بدترین رو در نظر 
بگیرن. برای همین همه افرادی که آنفلوانزا دارن هم  اول 

قرنطینه میشن.
 زیر بینی تون ویکس و نعناع نزنین با تصور اینکه دارین 
ضدعفونی میکنین، با این کار حتی فضای تنفسیتون رو 

بازتر و پذیراتر برای دریافت ویروس واگیردار میکنین.
 در انتها این بیماری با کنترل و رعایت از طرف افراد 
بیمار و افراد سالم به راحتی میگذره. در واقع میشه  گفت  
آنفلوانزای خوکی و آنفلوانزای N۱H۱ خیلی بیشــتر و 
خطرناک تر از اینا پخش شدن اما گذشتن. پس بیش از 

حد نترسین اما بی خیال هم  نباشید. مراقبت کنین.

کرونا ُکشنده تر است یا شایعه؟

قدس زندگی: در شرایطی که پابه پای »کرونا« شایعه و اخبار ضد و نقیض 
هم دارند بحران آفرینی می کنند، طبیعی اســت کــه بهترین کار، کنترل و 
مدیریت درست و حسابی بحران است. یک شاخه این مدیریت، به قول اهل 
فن، مدیریت افکار عمومی است. وقتی از مدیریت افکار عمومی حرف می زنیم، 
منظورمان این است که رســالت اصلی در این زمینه به دوش رسانه هاست. 
»ایســنا« در همین زمینه با حسین بهشتی، کارشناس رسانه صحبت کرده 

است. بخش هایی از صحبت های این کارشناس را بخوانید:
»اتفاقات اخیر به ویژه انتشار ویروس کرونا در کشور مصداق روشنی از مدیریت 
بحران اســت؛ یعنی در این شرایط در سطح رسانه ها هم باید مدیریت بحران 
تشکیل شــود. مدیریت بحران شامل سه ضلع است که یک ضلع آن بخش 
مدیریت بحران، مربوط به رسانه هاست. رسانه ها اعم از رادیو، تلویزیون و سایر 
رســانه های مختلف یا شــبکه های اجتماعی باید بر اساس رسالتی که دارند 
موضــوع را جدی بگیرند و اطالعات صحیح و دقیق را به مردم برســانند. در 
این گونه موارد پیش از اینکه کرونا مردم را از پا درآورد، اســترس و نگرانی و 
مشکالت ناشی از آن ازجمله هجوم آوردن برای خرید ماسک و مواد ضدعفونی، 
آن ها را از پا درمی آورد؛ بنابراین رسانه ها باید برنامه ریزی دقیقی داشته باشند 
و خودشان با هم ستاد هماهنگی در این زمینه ها را تشکیل دهند. الزم نیست 
حتماً وزارت ارشاد در این موارد دخالت کند. خود بزرگان رسانه ها باید تیمی 
را تشکیل بدهند. این هماهنگی کمک می کند که مدیریت بحران با گسترش 
بیشتری انجام شود. نمی دانم چرا مردم به این میزان در شبکه های اجتماعی 
فایل های مختلف صوتی و تصویری را بدون بررسی های الزم همین طور منتشر 
و دست به دست می کنند. خیلی مهم است که مردم سواد رسانه ای خودشان را 
تقویت کنند و نحوه  برخوردشان با مسائلی از قبیل ویروس، آگاهانه و مسئوالنه 
باشــد، چراکه این مسئله واقعاً شوخی بردار نیست. مسئله بسیار جدی است 
و همکاری مردم در این زمینه به معنای این اســت که اقدامات پیشــگیرانه 
با دقت انجام شود. از طرفی باید از انتشار فایل و اخبار نادرست که مشخص 
نیســت منشأ آن ها کجاست و موجب تشــویش اذهان و نگرانی و گسترش 
بحران می شود، جلوگیری کرد. ما در طول سال بحران های متعددی داشتیم؛ 
خیلی عجیب اســت که در این شرایط همچنان با مشکل مدیریت بحران و 
عدم حرفه ای گری در رســانه ها مواجه ایم. رسانه ها باید خودشان را موظف به 
گذراندن دوره های خبرنگاری بحران بدانند. از طرف دیگر ســواد رسانه ای را 
در سطح عموم مردم افزایش بدهند. لودگی افکار عمومی ما بیش از آلودگی 
ویروس کروناست. ابتدا باید آلودگی افکار عمومی مدیریت شود. شایعه ها بر 
اساس حرف های مختلف، بی اساس و دلهره آور را مدیریت کنیم. امید در جامعه 
ما به شدت مورد حمله قرار گرفته است، هم از سوی دشمنان خارجی هم به 
وسیله ناآگاهان داخلی. این گونه مسائل موجب ناامیدی می شود در حالی که 
امید نخ تسبیح و پیونددهنده جامعه است. تزریق ناامیدی همه چیز را از بین 
می برد. ویروس بهانه ای شــده که این امید در مردم مورد تهاجم قرار گیرد و 
این خیلی خطرناک است. اما باید متوجه شویم مدیریت بحران برای ویروس 
یک مسئله است که باید انجام شود و مدیریت افکار عمومی و تشویش آن هم 

مسئله ای دیگر که رسالت آن بر دوش رسانه هاست«.

 مجازآباد
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ورزش
سپاهان و پرسپولیس حاضر به نبرد نشدند

 کار قهرمانی 
به کمیته انضباطی می کشد

دیدار با لژیونرها از غرب تا شرق

 جهانگردی اسکوچیچ 
با برند تیم ملی

 گفت وگو با اسماعیل امینی به انگیزه انتشار »تبسم دوست« و بزرگداشت این شاعر

حال من مثل عاشقی در جوار معشوق است

کرونا که خاله نیست!

رقیه توسلی: برای آن اسفندهای روشن، یکهو دلم تنگ می شود... برای لبخند 
توی چشم آدم ها... برای بدوبدویشان... ذوقشان... حال خوبشان... این اسفند جور 
دیگریست... شبیه غریبه مشکوکی که از چین آمده و پالتو خاکستری بلند پوشیده... 
و از پاقدمش همین بس که یکریز همه دارند دعا می کنند بلکه هوا گرم شود و او 

برود در اُفق ناپدید گردد.
گوش تیز می کنم، چند روزی است از هیچ واحدی صدا درنمی آید... رفت و آمد و 

بشوروبساب و خرید بهاری در کار نیست... خیابان ها و رستوران ها خلوت اند.
دم پنجره ایستاده ام که چشمم می افتد به آقایی که همیشه توی راسته مان ضایعات 
می خرد. برخالف همیشه که با پسرش می آمده، تنهاست این بار و بی بلندگو. نگاه 

می کنم انگار حوصله جار زدن هم ندارد. پشت وانت بارش هم خبری نیست.
تلفن خانه زنگ می خورد. گلی جان است و لیست ِگله و شکایاتش. با قربان صدقه 
گوش می دهــم. دلش بازی می خواهد و خرید و دوســتانش را. می خواهد بیاید 
میهمانی. می خواهد برود تولد. بهانه کتاب فروشــی را می گیرد و از فینگرفود سر 
پاســاژی می گوید که دوستش دارد و مامانش هی توضیح می دهد که نمی شود و 

هی خانگی اش را می پزد.
کرونا که خاله نیســت بفهمد این جمالت همراه بغض و اشک، خنجرند... خواهر 
نیست که بداند تِب او، تو را می اندازد توی کوره... ُکرونای چغر، عمه نیست که درک 
کند نفِس آدم مســتقیم وصل است به احوال نوه پسری... همسر نیست که خون 
به دلش شود با سرفه های مشکوک... دختر نیست که برایش از مادری بگویم که 

بیماری قلبی اش حاد است؛ راستی کرونا مادر دارد؟
مالحت و مالمت خانوم ماسک زده اند. خواهری دست از سر دمنوش »بِه و ِهل« 
و »ســیب و دارچین« برنمی دارد و دکترفرید بند کرده به پیام های ژلی و آب و 

صابون طورش.
سرم تیر می کشد. پس کی این چینِی چشم تنِگ سمج به فنا می رود!؟

شائبه شیطنت روس ها قوت گرفت

 کمیل قاسمی: 
هنوز منتظر طالی المپیکم!
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آخرین اخبار، حواشی و شایعه ها درباره قاتل چینی 

کیت های ایرانی
  علیه »کرونا« 
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سینا حسینی: حساس ترین دیدار هفته بیستم لیگ برتر 
گرفتار یک چالش عجیب و غریب شد تا تمام کسانی که 
منتظر تماشای این دیدار بودند با یک معرکه تماشایی و 
صد البته خنده دار رو به رو شوند. در واقع یک بار دیگر این 
حقیقت تلخ عیان شد که فوتبال ایران تنها نام حرفه ای بودن 

را به دنبال خود یدک می کشد!
در شرایطی که همه اهالی فوتبال تصور می کردند جدال 
یحیی گل محمدی و امیر قلعه نویی در ورزشگاه خالی از 
تماشاگر نقش جهان برگزار خواهد شد این دیدار به دلیل 
تأخیر در ورود سپاهان به استادیوم لغو شد تا همه چیز به 
کمیته انضباطی سپرده شود و رأی درباره نتیجه این بازی 
به جای زمین مســابقه در یکــی از ارکان قضایی فوتبال 

تعیین شود.

 اتوبوس پنچر
پرسپولیسی ها برای انجام بازی ساعت 14:30 دیروز راهی 
ورزشگاه نقش جهان شدند اما سپاهانی ها به دلیل ازدحام 
و اعتراض هوادارانشــان مقابل هتل نتوانستند به موقع از 
هتل بیرون بیایند. تأخیر سپاهانی ها نزدیک به یک ساعت 
به طول انجامید تا شاگردان امیر قلعه نویی با کمک یگان 
ویژه اصفهان توانستند سوار اتوبوس شوند اما دردسرهای 
سپاهانی ها تمامی نداشت چون راننده اتوبوس متوجه شد 
هواداران ناراضی از تصمیم ســازمان لیگ مبنی بر غیبت 
تماشاگران در این بازی حساس چرخ های اتوبوس را پنجر 
کردند تا تیم به ورزشگاه نرود، راننده اتوبوس بالفاصله اقدام 
به تعویض چرخ های پنجر کرد تا همه چیز مهیای حضور تیم 

در نقش جهان شود.
اما هواداران دست بردار نبودند و با ماشین های سنگین مسیر 
سپاهان به سمت ورزشگاه را مسدود کردند تا تیم نتواند به 

ورزشگاه برود.

 نیم ساعت قانونی
پرسپولیسی ها که تصور داشتند این اتفاق هماهنگ شده 
است اعالم کردند برابر قانون تنها نیم ساعت منتظر ورود 
سپاهان خواهند شــد و چنانچه از این زمان بگذرد هرگز 
مقابل سپاهان حاضر نمی شــوند. با کمک پلیس مشکل 
دوباره حل شد تا اتوبوس سپاهان به سمت ورزشگاه حرکت 
کند، اما زمان به سرعت در حال سپری شدن بود به همین 
دلیل سهیل مهدی به مسئوالن سپاهان اعالم کرد به منظور 
مدیریت زمان بازیکنان در اتوبــوس لباس عوض کنند و 
مستقیم از اتوبوس وارد زمین شــوند. اما سپاهانی ها این 
پیشنهاد را قبول نکردند و به رختکن رفتند، همین ماجرا 
سبب شــد جالل مرادی قلعه نویی را تهدید کند که اگر 
تأخیر کنند اجازه برگزاری بــازی را نخواهند داد. با وجود 
اینکه سپاهانی ها در تونل مشغول گرم کردن بودند بازیکنان 
پرسپولیس در رختکن لباس های خود را عوض کردند تا به 

هتل برگردند.

  ادعای هر دو طرف
نکته جالب توجه اینجاست که مدیران پرسپولیس و سپاهان 
هر دو مدعی اند آماده برگزاری بازی بودند اما طرف مقابل و 
ناظر بازی اجازه برگزاری دیدار را نداده است. با ترک زمین 
از سوی هر دو تیم حاال نتیجه مسابقه در گزارش ناظر بازی 

تعیین خواهد شد. 
سهیل مهدی مسئول برگزاری مسابقات لیگ می گوید: ما 
منتظر گزارش آقای جالل مرادی هستیم و در نهایت کمیته 

انضباطی نتیجه این دیدار را روشن می کند.
جالب اینکه جالل مرادی داور سابق کرمانشاهی که سابقه 
قضاوت های جنجالی بسیاری را در دهه 70 و 80 فوتبال 
ایران دارد حاال مرد کلیدی گزارشی است که شاید حتی 

قهرمان لیگ را مشخص کند. 

ورزش: هفته بیســتم لیگ برتر با برتری اســتقالل و 
شهرخودرو به پایان رسید. پرســپولیس و سپاهان در 
اتفاقاتی عجیب و غریب روبه روی هم صف آرایی نکردند 

تا پرونده ای پیچیده در کمیته انضباطی باز شود. 

   شهرخودرو با نفت گرم شد
شهرخودرو در روزی که به دلیل شیوع ویروس کرونا در 
ورزشگاه خالی از تماشاگر مقابل نفت مسجد سلیمان 
به میدان رفت، با نتیجه 2 بر یک، سه امتیاز شیرین را به 
مجموع امتیازات خود واریز کرد تا پس از سه شکست 

متوالی دوباره رنگ پیروزی را به خود ببینند.
شاگردان مهدی تارتار در ابتدای بازی توانستند دروازه 
شــهرخودرو را روی اشتباهات ســریالی سید مهدی 
رحمتی باز کنند. پس از گل بازیکنان شهرخودرو بدون 
داشتن پلن تاکتیکی به ســمت دروازه میهمان حمله 
کردند اما تالش آن ها با فرصت سوزی خریدهای پا به 
سن گذاشته نیم فصل دوم به جایی نرسید تا بازی در 

نیمه نخست به سود مسجد سلیمان به پایان برسد.
در نیمه دوم شهرخودرو روی اشتباه فاحش دروازه نفت 
می توانستند در همان دقایق ابتدایی بازی نتیجه را به 
تساوی تبدیل کنند اما خوش اقبالی دروازه نفت مانع از 
این گل ناگهانی شد. در ادامه بازیکنان شهرخودرو برای 
جبران تک گل خورده تالش کردند که در نهایت امین 
قاسمی نژاد برخالف بازی ضعیفش با شوتی تماشایی 

توپ را به قعر دروازه نفت مسجد سلیمان فرستاد.
پس از این گل تمرکز خط دفاعی نفت مسجد سلیمان 
به کلی به هم ریخت و دفاع پیش تاخته شهرخودرو روی 
فرصت طلبی اش گل دوم شهرخودرو را به ثمر رساند 
تا تیمی که این روزها به هیچ وجه با تیم ایده آل فصل 
گذشته همخوانی ندارد و به اعتراف آمار در افت شدید 

قرار دارد، به یک پیروزی باد آورده دست پیدا کند.

  3 امتیاز سرد
در استادیوم خالی از تماشــاگر آزادی هم استقالل در 
حالی که ذوب آهن زور بردن نداشــت موفق شــد سه 
امتیاز مهم بگیرد و فاصلــه اش را در صدر کم کند. در 
این بازی دشتی در نبود دیاباته و قاعدی زوج مطهری 
در خط حمله شده بود اما گل نیمه نخست را مدافعی به 
نام دانشگر روی ریباند ضربه مدافعی دیگر به نام چشمی 
به ثمر رساند. پس از این گل میهمان دست روی دست 
نگذاشت و یکی دوباری دروازه حسینی را تا آستانه باز 
شدن تهدید کرد. تیم اصفهانی از زمان رفتن منصوریان 
زهردارتر شده است. این را همان ابتدای نیمه دوم به رخ 
کشیدند. جایی که گل مساوی را دارکو به ثمر رساند. 
روی این گل مدافعان اســتقالل در جای گیری اشتباه 
کردند. با این حال استقالل خیلی زود این گل را روی 
پنالتی که غفوری به ثمر رساند جبران کرد. پس از این 
گل مجیدی بالفاصله قاعدی را وارد زمین کرد تا بتواند 

به نتیجه مطمئن تری دست پیدا کند.
اما جنگ های میانــه میدان را ذوب آهــن به رهبری 
قاسم حدادی پیروز می شد تا استقالل به خواسته اش 
نرســد. اتفاقاً ذوب آهن توســط نژاد مهــدی به گل 
 هم رسید که توســط کمک داور آفســاید اعالم شد.

آبی های پایتخت با این پیروزی و با 19 بازی 36 امتیازی 
شــد و به خاطر تفاضل گل بهتر جای ســپاهان را در 
پله ســوم گرفت. با این حال باید منتظــر نتیجه بازی 
پرسپولیس و ســپاهان ماند تا ترتیب جدول را بتوان 

دقیق تر چید.
فعاًل پرسپولیس با 41 امتیاز می تواند صدر را در اختیار 

داشته باشد.

سپاهان و پرسپولیس حاضر به نبرد نشدند

کارقهرمانیبهکمیتهانضباطیمیکشد
در عجیب ترین هفته تاریخ لیگ برتر رقم خورد

بازگشتاستقاللوشهرخودروبهجادهپیروزی

استوکس باز هم نیامد!
ورزش: آنتونی استوکس همان طور که از تجربیات گذشته قابل حدس بود دیروز هم 
از امارات به ایران بازنگشت تا باشگاه پرسپولیس به طور جدی وارد یک چالش با این 
بازیکن ایرلندی شود. باشگاه پرسپولیس در نامه ای رسمی به مدیر برنامه های این 
بازیکن موارد قانونی بندهای قراردادش را متذکر شد. باشگاه پرسپولیس در قرارداد 
با این بازیکن این مورد را لحاظ کرده که هر بازی که استوکس به دلیل انضباطی از 
دست بدهد 50 هزار دالر جریمه می شود و در هر غیبت غیر موجه در تمرین 3 الی 

4 هزار دالر جریمه نقدی دارد.

واکنش جالب ونگر به احتمال رکوردشکنی لیورپول
ورزش: سرمربی سابق آرسنال تمایل چندانی ندارد رکورد فوق العاده اش توسط لیورپول 
شکسته شود. آرسن ونگر می گوید: »ممکن است این فصل چنین اتفاقی رخ داده و لیورپول 
فصل را بدون شکست تمام کند. من لزوماً عالقه ای به رخ دادن چنین اتفاقی ندارم، شما همیشه 
عالقه مند هستید تنها خودتان باشید که کاری خاص و ویژه را انجام داده اید، اما من اگر خودم 
نتوانم چنین کاری بکنم و دیگران موفق به انجام آن شوند رقیب را مورد ستایش قرار خواهم 
داد. همیشه امکان دارد تیمی با رکورد شما مساوی کرده یا حتی رکوردی بهتر از آن به ثبت 
برساند، اما شما عالقه مندید حداقل آن تیم لیاقت رسیدن به چنین دستاوردی را داشته باشد«.

طعنه باتیستوتا به رونالدو پس از رسیدن به رکورد او
ورزش: ستاره آرژانتینی پیشین تیم های فیورنتینا و رم، به رونالدو به خاطر رسیدن به رکورد او به 
شیوه ای طعنه آمیز تبریک گفت. کریس رونالدو شنبه شب با به ثمر رساندن گل نخست پیروزی 2 
بر یک یوونتوس در خانه اسپال، به رکورد گابریل باتیستوتا ستاره سابق آرژانتین رسید. باتیستوتا در 
واکنش به رکوردشکنی وی پیامی طعنه آمیز با توجه به استراحت ستاره پرتغالی با دستور ساری در 
بازی قبلی با این مضمون در توییتر منتشر کرد: »به کریستیانو بابت رکورد تبریک می گویم! فقط یک 
چیز هست و آن این است که به نظر من با استراحت این کار آسان تر است«. باتیستوتا در پایان پیامش 

هم چند ایموجی خنده گذاشته تا نشان دهد که پیامش صرفاً جنبه شوخی دارد.

جرارد: آماده سرمربیگری لیورپول نیستم
ورزش: سرمربی کنونی تیم فوتبال گالسکو رنجرز ضمن تمجید از فرانک لمپارد 
می گوید: آماده جانشینی یورگن کلوپ در لیورپول نیست. استیون جرارد می گوید: 
»من عاشــق این هســتم که با مورینیو و لمپارد رقابت کنم. درک می کنم که چرا 
هواداران لیورپول تصور می کنند که من می توانم جانشین یورگن کلوپ در لیورپول 
شوم چون من برای مدت طوالنی کاپیتان این تیم بودم و هواداران دوست دارند من 
به باشگاه بازگردم اما در درجه نخست باید به اندازه کافی برای این کار خوب بود و 

مالکان باشگاه هم اطمینان حاصل کنند که فرد مناسب برای این حرفه هستید«.

سینا حسینی: شیوع ویروس کرونا در کشور و افزایش 
نگرانی ها به واســطه گســترش این ویروس در کلیه 
الیه های جامعه ســبب شــد مســئوالن اجرایی برای 
جلوگیری از شیوع این ویروس و خطر ابتالی شهروندان 
به این بیماری و پیشــگیری هر چه بیشتر در قبال این 
پدیده خطرناک فعالیت مدارس، دانشگاه ها، سینماها 

و کلیه رویدادهای ورزشی را به مدت ده روز لغو کنند.
با اخذ این تصمیم حاال یــک ابهام بزرگ به وجود آمده 
که آیا شــیوع این ویروس خطرناک و مهلک میزبانی 
تیم های ایرانی در رقابت های لیگ قهرمانان آســیا در 
دور برگشت مسابقات مرحله گروهی را دوباره به خطر 
خواهد انداخت یا اینکه کنفدراســیون فوتبال آسیا با 
برگزاری مسابقات در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد 

موافقت خواهد کرد.
برخی کارشناسان در تحلیل های خود مدعی شدند از 

آنجا که کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا در چین، کلیه 

بازی های نمایندگان این کشــور 
را به محل دیگری منتقل کرد 

بعید نیست که این تصمیم 
درباره بازی های نمایندگان 

ایران نیز تکرار شود. 

 شیطنت سعودی ها
در این میان رسانه های سعودی نیز 

با پوشش وســیع این مسئله تالش کردند 
بهره برداری ویژه ای از این مســئله داشــته 

باشند تا در راستای سیاست های ایران هراسی 
خود میزبانی را از نمایندگان ایران سلب کنند.

الشرق االوسط در این ارتباط نوشــت: در روزهای اخیر 
خبرهای نگران کننده ای از ایران درباره شــیوع ویروس 

کرونا به گوش رسیده است. 
با توجه بــه اینکه کنفدراســیون فوتبال آســیا دیدار 
نماینده هــای چین را در لیگ قهرمانان آســیا به خاطر 
ویروس کرونا به تأخیر انداخت، این احتمال زیاد است که 
بازی های نماینده های ایران را هم به خاطر شیوع ویروس 
کرونا در این کشــور به تأخیر اندازد. هنوز کنفدراسیون 

فوتبال آسیا تصمیمی در این زمین نگرفته است.

 سکوت مسئوالن
اما مسئوالن فدراســیون فوتبال ترجیح دادند در این 

رابطه هیچ اظهارنظری نداشته باشند.
 البته اعضای کمیســیون ویژه مقابله با ویروس کرونا در 
وزارت ورزش و فدراسیون پزشکی ورزشی مدعی شدند با 

روش های جدید و رعایت نکات بهداشتی این بیماری 

قابل کنترل است و نگرانی و دغدغه ای بابت این مسئله 
وجود ندارد امــا باید دید آیا این فرضیــه مورد پذیرش 
کمیته اجرایی لیگ قهرمانان آسیا هم قرار خواهد گرفت 
یا اینکه موضوع دوباره دچار چالش خواهد شد. اما اگر با 
همین روند موضوع دنبال شود بی گمان کشورهای دارای 
نفوذ در الیه های قدرت کنفدراسیون فوتبال آسیا از این 
مسئله بهره برداری مطلوب و مورد نظر خود را خواهند 
داشت تا بازی های نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان و 
بازی های تیم ملی در کشــور ثالث برگزار شود تا به این 

ترتیب ایرانی ها از امتیاز میزبانی محروم شوند.

ZOOM 
مسعود سلطانی فر وزیر ورزش در خصوص گرفتن حق 
میزبانی ایــران در لیگ قهرمانان آســیا گفت: اجرای 
برنامه هایی در راســتای میزبانی بازی های تعلیق شده 

که بار دیگر به جریان بیفتد، را انجام داده ایم. 
باید تعامل ورزشــی با فدراســیون های 
آســیایی و جهانی را بیشــتر کرده تا 
با گرفتــن کرســی ها، جایگاه های 
خوب و مطلوبی در فدراسیون ها 
کنفدراســیون ها   و 

پیدا کنیم.

ورزش: پرافتخارترین ســنگین وزن کشتی آزاد ایران 
معتقد است: با وجود انجام اقدامات الزم از سوی متولیان 
ورزش کشــورمان هنوز مدال طــالی المپیک 2012 
لندن به او داده نشده است. پس از آنکه اوایل مردادماه 
سال جاری اتحادیه جهانی کشــتی به صورت رسمی 
اعالم کرد که با مثبت شــدن دوپینگ آرتور تایمازوف 
ازبکستانی، مدال طالی المپیک 2012 لندن به کمیل 
قاسمی می رسد این مدال خوشرنگ با وجود پیگیری و 
نامه نگاری که فدراسیون کشتی با کمیته ملی المپیک 
داشته، هنوز به قهرمان ســنگین وزن کشورمان اهدا 

نشده است.

 تأیید اللوویچ
هر چند نناد اللوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشــتی که 
عضو کمیته بین المللی المپیــک و نماینده این کمیته 
در »وادا« نیز محسوب می شود، با بررسی تمامی جوانب 

رسمی نماینده امر و اطــالع کامل از قوانیــن، با اعالم 
کشورمان را شایسته این افتخار 

دانســته اما طوالنی شــدن 
پروسه اهدای مدال طالی 
المپیک لنــدن به کمیل 
قاســمی گویــای چیز 
دیگری است. به طوری که 

این نگرانی به وجود می آید 
که شاید روس ها بخواهند با 

اعمال نفوذ در مجامع 
بین المللــی، 

ل  ا مد

ارزشمند کمیل قاســمی را به نفع خود صید کنند و در 
پشت پرده این ماجرا در حال شیطنت باشند.

 پیگیری همه جانبه
با این وجود کمیل قاسمی نیز درخصوص آخرین وضعیت 
مدالش گفت: اطالع دقیقی از اینکه چه زمانی قرار است 
مدال طالی المپیک لنــدن را به من بدهند ندارم. به جز 
پیگیری های خودم از طریق هیئت کشتی استان مازندران 
و نامه نگاری با اتحادیه جهانی نامه ای هم آبان ماه امسال 
از سوی فدراسیون کشتی به کمیته ملی المپیک ارسال 
شده که گویا آن ها هم پیگیری های الزم را انجام داده اند، 
اما هنوز خبری از مدال نیســت. نایب قهرمان المپیک 
2016 ریو خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه موضوع مدال 
طالی المپیک یک بحث ملی است و این مدال متعلق به 
همه مردم ایران خواهد بود امیدوارم فدراسیون کشتی 
کمیته ملی المپیک و سایر مسئوالن مربوطه همچنان 

این مسئله را با جدیت پیگیری کنند.

 کارشکنی روس ها؟
اوایل مردادماه امسال ســایت اتحادیه جهانی کشتی 
رسماً اعالم کرد با توجه به محرز شدن دوپینگ نفرات 
برتر سنگین وزن کشــتی آزاد المپیک 2012 لندن، 
مدال طالی این وزن به کمیل قاســمی خواهد رسید. 
ســایت اتحادیه جهانی کشــتی همچنین با استناد به 
رای کمیسیون انضباطی کمیته بین المللی المپیک در 
مورد نتیجه تست دوپینگ آرتور تایمازوف ازبکستانی 
اعالم کرد تست مجدد دوپینگ مربوط به المپیک 
2012 لندن نشــان می دهــد تایمازوف 
به دلیل اســتفاده از ماده ممنوعه 
دهیدروکلرمتیل تستوســترون، 

دوپینگش مثبت شده است. 
بدین ترتیب بــا حذف این 
کشتی گیر از جدول مدالی 
و تغییــر در جمع نفرات 
برتر، مدال طالی وزن 
کیلوگــرم   120
المپیــک لندن به 
کمیل قاسمی از 
ایران رسید. البته 
این رونــد قانونی 
هنوز به ســرانجام 
نرســیده و مــدال به 
ایــن قهرمان کشــتی 

کشورمان داده نشده است.

ادامه بازی در کشور ثالث؟

مانور کرونا در لیگ قهرمانان آسیا
شائبه شیطنت روس ها قوت گرفت

کمیل قاسمی:  هنوز منتظر طالی المپیکم!

گزارش ویژه

ورزش: سرمربی کروات تیم ملی که سابقه هدایت ملوان، 
فوالد خوزســتان و صنعت نفت آبادان را در کارنامه خود 
دارد در دو هفته ای که هدایت تیم ملی را برعهده گرفته 
است چند بازی لیگ برتر مانند سایپا- پارس جنوبی جم 
را تماشا کرده است و به اردوهای تیم های مختلف مانند 
پیکان و فوالد سرکشــی کرده تا از وضعیــت این تیم ها 

مطلع شود.
ســرمربی تیم ملی که تا پایان نیم فصل نخست رقابت ها 
هدایت صنعت نفت آبادان را برعهده داشت و حتی با این 
به رتبه چهارم لیگ برتر رسید با شروع لیگ قهرمانان آسیا 
سال 2020، بازی های نمایندگان ایران را زیر نظر گرفت و 
بازی دو تیم استقالل و پرسپولیس را از نزدیک تماشا کرد 
و عملکرد ملی پوشان این دو تیم را زیر نظر گرفت. بعد از 
دیدن بازی های نمایندگان ایران در آســیا، این سرمربی 
کروات راهی اروپا شد تا عملکرد لژیونرها را خود زیر نظر 
بگیرد و بررسی کند. او در نخســتین گام به اردوی یوپن 
رفت تا با امید ابراهیمی و سعید عزت اللهی دیدار داشته 
باشد؛ امید ابراهیمی بازیکنی است که در سال های اخیر 
زیر نظر ویلموتس و کی روش همواره بــه اردوها دعوت 
شده، اما سعید عزت اللهی پس از شروع دور انتخابی جام 
جهانی دیگر مورد توجه ویلموتس قرار نگرفت و نتوانست 

در فهرست 23 نفره تیم ملی حاضر شود.
اسکوچیچ در ادامه سفر بلژیک خود در اردوی تیم شارلوا 
هم حاضر شــد و با دو لژیونر اصلی تیــم ملی یعنی کاوه 
رضایی و علی قلی زاده دیدار کرد و با آن ها درباره نقششان 

در تیم ملی گفت وگو کرد. میــالد محمدی که این روزها 
در خنت بلژیک تــوپ می زند هم احتماالً با اســکوچیچ 
دیدار خواهد کرد.  این ســرمربی 51 ســاله در ادامه تور 
اروپاگردی خود به پرتغال خواهد رفت و لیگ این کشور 
را که مهدی طارمی، مهرداد محمدی و امیر عابدزاده در 
آن بازی می کنند بررســی خواهد کرد و از وضعیت آن ها 

مطلع خواهد شد.
اسکوچیچ در پایان سفر خود به فرانسه هم سر خواهد زد 
و با ستاره فراموش شده تیم ملی دیدار خواهد کرد؛ سامان 
قدوس که پس از پایان محرومیت چهار ماهه، می خواهد 
دوباره در ترکیب تیم ملی و آمیان حاضر شــود، احتماالً 
شــگفتی مرد کروات خواهد بود. این بازیکن که پیش از 
جام جهانی 2018، ملیت ایرانی را پذیرفت احتماالً در تیم 
اسکوچیچ نقش پررنگ تری نسبت به کی روش و ویلموتس 
خواهد داشت و به یکی از محورهای تیم ملی تبدیل خواهد 
شد. سامان قدوس، از آن دســته بازیکنانی است که این 
شانس را داشت در تیم ملی دیگری )سوئد( توپ بزند، اما 
ترجیح داد که با ایران مسافر روسیه و امارات شود و در جام 

جهانی و جام ملت های آسیا بازی کند.
در کل به نظر می رســد که نقش لژیونر در تیم اسکوچیچ 
بســیار پررنگ خواهد بود و فهرست مشــابهی با دوران 
کی روش منتشر خواهد شد و بازیکنانی که تجربه بیشتری 
در فوتبال اروپا دارند در فهرست تیم ملی حاضر خواهند 
بود و در چهار بازی سرنوشت ســاز تیم ملی در مقدماتی 

جام جهانی، ایران را همراهی خواهند کرد.

امیرمحمد سلطان پور: در حالی کــه کمتر کسی فکرش را 
می کرد، گویا از ناکجاآباد مشکالت مختلف با سرعت زیاد رئال 

مادرید را هدف گرفته اند.
برای چندین مــاه اوضاع در این تیم خــوب پیش می رفت، و 
زیدان ثبات و همان فرمی که فصل گذشته تیمش کم داشت 
را به آن ها تزریق کرده بود. آن ها به صدرجدول صعود کردند و 
برای نخستین بار از سال 2017 مدعی اصلی قهرمانی شدند. 
کریم بنزما یکی از زهردارترین مهاجمان جهان شد، ادن هازارد 
از مصدومیت برگشــته بود، خط دفاع مثل بتن محکم به نظر 
می رسید و حتی پشت آن تیبو کورتوآ آماده دفع هر خطری بود.

در این میان بارسلونا به مشــکل خورده بود؛ ارنستو والورده با 
تاکتیک هایش طرفداران را عصبانی کرده بود؛ لوئیز ســوارز 
فصل را به خاطر مصدومیت از دست داد و شکل فوتبالی آن ها 
به نظر به بن بســت خورده بود. اما در یک هفته گذشته همه 
چیز به سرعت عوض شــد و اکنون ابرهای تیره و تار بر فراز 

آسمان پایتخت اسپانیا دیده می شود.

 بدبیاری پشت بدبیاری
در آستانه بزرگ ترین هفته این فصل رئالی ها، جایی که باید 
بازی رفت مرحله یک شــانزدهم نهایی لیگ قهرمانان اروپا 
مقابل منچسترسیتی و ال کالسیکو را در ســانتیاگوبرنابئو 
برگزار کنند؛ سپیدپوشان مقابل ستاویگو دو امتیاز را از دست 
دادند و در مقابل لوانته نیز شکست خوردند. این نتایج سبب 
شد آبی و اناری پوشــان با دو امتیاز اختالف به صدر جدول 
اللیگا باز گردد. این دومین شکست فصل کهکشانی ها بود پس 
از آنکه چند ماه پیش مقابل مایورکا مغلوب شدند و البته آن 
باخت سبب بهتر شدن این تیم شد. در حالی که رئال به دردسر 
افتاده، اما بارسا ختافه را شکست داد و همچنین شنبه شب با 
پنج گل ایبار را در هم کوبید. این پیروزی سبب پاشیدن نمک 
بیشتری به زخم رئالی ها بود چون کاتاالن ها موفق شدند تعداد 

گل های زده خود در تاریخ اللیگا را بیشتر از حریف همیشگی 
خود کند. بارسا اکنون 6هرار و 151 گل در اللیگا دارد و رئال 
6هزار و 150 گل و برای نخستین بار آبی و اناری پوشان خود را 

از این حیث باالتر از رقیب خود می بینند.

 مصدومیت هازارد و از دست رفتن فرم بنزما
ادن هازارد پس از بازگشــت از مصدومیت در مقابل ســلتا 

درخشید اما در بازی مقابل لوانته یک تک به تک را خراب کرد 
و البته با مصدومیت از ناحیه مچ پا، یعنی همان جایی که او را 
سه ماه از میادین دور کرده بود از زمین خارج شد. همین اتفاق 
مسلماً سبب خواهد شــد که ضربه روحی دیگری به اردوی 
سپیدپوشان وارد بیاید. بدتر از این مصدومیت از دست رفتن 
فرم خوب کریم بنزماســت. در 2019 او بــا اختالف بهترین 
بازیکن تیمش بود اما در 12 بازی قبلــی تنها دو گل به ثمر 

رسانده است. خود رئال نیز با میانگین 1.84 گل در هر بازی 
نسبت به گذشته افت داشته است. ستاره فرانسوی ابتدای این 
ماه میالدی گل بسیار حساسی را مقابل اتلتیکومادرید به ثمر 
رســاند اما تنها گل دیگر او در چند وقت اخیر در جام حذفی 
مقابل زاراگوزا زده شد. این بدترین زمان ممکن برای بنزما برای 
از دست دادن فرم خوب چند وقت اخیرش است. در بازی اخیر 
رئال هم او دو موقعیت بسیار خوب را در نیمه دوم از دست داد. 
شکل موقعیت ها نیز به گونه ای بود که او تا نزدیک گل بسیار 
خوب پیش می رفت اما لحظه ای که باید ضربه کشــنده را به 
حریف وارد می کرد از اعتماد بــه نفس الزم برای تمام کردن 

کار برخوردار نبود.

 دفاعی که دیگر خوب نبود
رئالی ها در مقابل لوانته از لحاظ دفاعی نیز دچار مشکل بودند؛ 
یکی از بهترین نقاط قوت آن ها که می توان آن را عامل اصلی 
صدرنشینی شان دانست از دست رفته بود و حتی کورتوا نیز که 
شرایط متزلزل قبل خود فاصله گرفته بود نتوانست در مقابل 
ضربه زاویه بســته خوزه لوئیز مورالس به خوبی از تیر دروازه 
نزدیک به خود محافظت کند. اما هر چه باشــد نباید از ضربه 
والی دیدنی مورالس نیز غافل شویم. البته قبل از این گل نیز 
مادریدی ها به نظر راهی به طرف دروازه حریف پیدا نمی کردند 
و فقط امیدوار بودند کاپیتان سرخیو راموس بتواند یکی دیگر 
از آن حرکات های قهرمانانه خــود در جلو دروازه حریف را به 
نمایش بگذارد یا کاسمیرو بتواند به فرم خوب گلزنی خود ادامه 
دهد. اما این اتفاق نیفتاد و اوضاع بدتر از بدتر برای کهکشانی ها 

به پایان رسید. 
در حالی کــه منچسترســیتی ابتدای این هفتــه لیگ برتر 
انگلیس درخشــش خوبی را در زمین لسترســیتی داشت، 
آمدن گواردیوال در روز سه شنبه به سانتیاگو برنابئو می تواند 
دردسرهای جدیدی را برای رئال مادرید به همراه داشته باشد.

ســتاره ســابق تیم ملی هلند و باشــگاه های آرسنال و 
منچستریونایتد در استوری اینســتاگرام خود به کتاب 
جدید یکی از اســطوره های فوتبال کشــورش واکنش 
نشان داد. رابین فن پرسی با انتشار عکسی از اتوبیوگرافی 
مارکو فان باستن یکی از بزرگ ترین مهاجمان اواخر دهه 
هشتاد و اوایل دهه نود جهان می گوید تا اینجایی که آن را 
مطالعه کرده، تحت تأثیر احساسات، مستقل بودن و رک و 
 پوست کنده بودن آن شده و نمی تواند از خواندنش دست 

بکشد.

ســتاره این روزهای بروســیا دورتموند اتفاقی جالب را پس از 
بازی این هفته تیمش در اســتوری اینستاگرام خود بازتاب داده 
است. ارلینگ هالند که با به ثمر رساندن 9 گل در 6 بازی ابتدایی 
خود برای زنبورها عالی کار کرده، از همین حاال به محبوب قلب 
هواداران این تیم بدل شده است. به عنوان مثال در بازی این هفته 
زردپوشان در زمین وردربرمن یکی از هواداران کم سن و سال او 
که در اســتادیوم حاضر بود و روی پالکاردی درخواست گرفتن 
 پیراهنش را می کرد را ناامید نگذاشــت و پیراهنش را به او اهدا 

کرد.

ارلینگ هالندرابین فن پرسی
حساب رسمی اینستاگرام جام جهانی 2022 قطر، کلیپی 
بامزه از یکی از برندگان گذشته بزرگ ترین جام فوتبال جهان 
منتشر کرده است. در مراسمی که به تازگی در رونمایی از 
جام قهرمانی مسابقات برگزار شد، از مارسل دسایی یکی از 
سفیران فیفا دعوت شده بود. دسایی مدافع مستحکم سابق 
تیم ملی فرانسه که سابقه قهرمانی در جام جهانی در سال 
1998 را به همراه کشورش در کارنامه دارد، از دیدن ناگهانی 
این جام غافلگیر شد و نتوانست جلو احساساتش را بگیرد و 

مدتی را به خاطره بازی با آن پرداخت.

اسطوره فوتبال انگلیس و باشگاه منچستریونایتد استوری های 
جالب توجهی در کنار اعضای خانواده اش از تفریحات زمستانی 
منتشر کرده اســت. دیوید بکام که این روزها به شدت درگیر 
تجهیز باشگاه تازه تأسیسش یعنی اینترمایامی هست که قرار 
است از فصل بعد در لیگ حرفه ای آمریکا به میدان برود مدتی از 
آن حواشی فاصله گرفته و به همراه خانواده اش به ایالت بریتیش 
کلمبیا در کانادا رفته تا به تفریحات زمستانی بپردازد. عکس او 
به همراه پسرش کروز اســت که به تازگی تولد دوازده سالگی 

خود را جشن گرفت.

دیوید بکامجام جهانی 2022

دیدار با لژیونرها از غرب تا شرق

جهانگردی اسکوچیچ با برند تیم ملی

ضد  حمله

سرمربی شهرخودرو: 
توقع از تیم ما زیاد شده است

ورزش: مجتبی سرآسیایی ســرمربی تیم فوتبال شهرخودرو پس از 
پیروزی 2 بر یک تیمش برابر نفت مسجدســلیمان در نشست خبری 
این دیدار گفت: بازی سختی بود، یک روز سخت را پشت سر گذاشتیم 
و بازیکنانم فوتبال خوبی را ارائه کردند. به دو گل رسیدیم اما می شد به 
گل های بیشتری هم برسیم. برنامه بازی ها به شدت فشرده و حساس 
اســت، هرکدام حکم یک فینال را دارد. غیبت هــواداران اتفاق تلخی 
بود، اما با توجه به اینکه جان و سالمتی هواداران در خطر است تمکین 
کردیم . از روزی که کار خود را در قالب کادرفنی آغاز کردیم با اتفاقات 

عجیب و غریبی روبه رو شدیم. 
وی در خصوص وضعیت تیمش در آسیا گفت: از پلی آف سربلند خارج 
شدیم، اما در نهایت کار غیرممکن را ممکن کردیم. به مرحله گروهی 
رسیدیم و باز هم تمام تالشــمان را می کنیم که به نتایج خوبی دست 
یابیم. به من گفتند هجمه مقداری زیاد شده متعجب شدم هجمه بابت 

چه چیزی؟ توقع از تیم ما زیاد شده است.

تارتار: لیگ را همین جا تعطیل کنید
ورزش: مهــدی تارتار پس از شکســت نفت مسجدســلیمان مقابل 
شهرخودرو گفت: در نیمه دوم راه های نفوذ شــهر خودرو را بستیم و 
متأسفانه غافلگیر شدیم و روی دو شوت گل خوردیم. تبریک می گویم 
به تیم شــهرخودرو و امیدوارم در ادامه راه موفق باشــند. ما هم باید 
این شکست ســخت و ناراحت کننده را فراموش کنیم. سرمربی نفت 
مسجدسلیمان در پاسخ به این پرســش که به نظرش با شرایط کنونی 
بهتر است لیگ برتر تعطیل شود یا بازی ها را بدون تماشاگر برگزار کنند 
گفت: نظر من این است که لیگ را باید همین جا تمام کنیم و ادامه آن 

اشتباه است. همه کسانی که اینجا هستند در خطرند.

امارات میزبان تیم های چینی اعالم شد
ورزش: به گفته سلطان آل علی خبرنگار اماراتی با گسترش بیماری کرونا 
بازی های سوپر لیگ چین در امارات برگزارخواهد شد و همچنین این خبرنگار 
مدعی شده بازی های نمایندگان چین در لیگ قهرمانان آسیا و بازی های تیم 

ملی چین در انتخابی جام جهانی 2022 در این کشور برگزار می شود.

الکساندر نوری از هرتابرلین اخراج می  شود؟
ورزش: تیم فوتبال هرتابرلین با هدایت الکساندر نوری در دیدار مقابل کلن با 
نتیجه سنگین 5 بر صفر شکست خورد تا این مربی که ریشه ای ایرانی دارد، به 
خاطر این باخت تحت فشار قرار بگیرد. سایت آلمانی »fussballinfo«در 
این ارتباط تیتر ســئوالی را درباره وضعیت الکســاندر نوری که به تازگی 
جانشین یورگن کلینزمن شده است را انتخاب کرد و نوشت: یک تغییر دیگر 
در سرمربیگری هرتا؟ الکساندر نوری زیر فشــار. درحالی که نوری هنوز از 
تماشاگران عذرخواهی می کند، صحبت درباره سرمربی بعدی برلین شروع 

شده است. 

توفیق اجباری برای پرسپولیس
تقویم سرخ ها خلوت شد

ورزش: مسابقات لیگ برتر پس از برگزاری مسابقات دیروز برای پیشگیری 
از ویروس کرونا به مدت 10 روز تعطیل می شود تا پرسپولیسی ها با توفیق 

اجباری و استراحت بیشتر به آسیا بروند.
پرسپولیس پس از بازی مقابل ســپاهان باید چهار روز بعد به مصاف تیم 
فوتبال شهرخودرو می رفت که با توجه به لغو این بازی آن ها پس از هشت 
روز استراحت و تمرین به مصاف التعاون عربســتان می روند. طبق برنامه 
گل محمدی سرخپوشان روز جمعه مسافر امارات هستند تا در ورزشگاه 
زعبیل از نماینده عربستان میزبانی کنند. با توجه به لغو بازی با شهرخودرو، 
تقویم سرخپوشان با یک توفیق اجباری، خلوت شد تا تمرکز بازیکنان باال برود.

بازگشت سیدجالل در جام باشگاه ها
ورزش: در چارچوب هفته ســوم رقابت های لیگ قهرمانان آسیا تیم های 
پرسپولیس و التعاون به مصاف هم می روند. سرخ ها برای این بازی محرومی 
ندارند و مصدومیت سید جالل حسینی نیز برطرف خواهد شد تا با صالحدید 

کادرفنی رو در روی التعاون بازی کند.

رهایی اخباری از چنگ مصدومیت 
ورزش: محمدرضا اخباری، دروازه بان تیم فوتبال تراکتور تبریز مدتی پیش به 

دلیل آسیب دیدگی از ناحیه زانو تحت عمل جراحی قرار گرفت.
این دروازه بان در حال حاضر مراحل درمان مصدومیتش را پشت سر می گذارد 
و بازی های تیم خود را تا پایان سال 98 از دست خواهد داد. البته اخباری از یک 

ماه دیگر به شرایط بازی رسیده و به میادین فوتبال باز می گردد.

اتفاق عجیب در تیم لیگ دسته اولی
مالک گل ریحان نیامده پشیمان شد!

ورزش: مالک جدید باشــگاه گل ریحان در کمتر از 24 ساعت از مالکیت 
این باشگاه انصراف داد و علت آن را ناهماهنگی بین مالک قبلی و مدیرعامل 

دانست.
در حالی که روز جمعه اعالم شد مالکیت باشگاه گل ریحان به شهروز داداشیان 
منتقل شده و این تیم برای دیدار برابر مس در کرمان حضور دارد، ساعاتی 
پیش از آغاز بازی داداشیان از مالکیت این تیم انصراف داد تا شوک بزرگی 

به گل ریحان وارد شود.

با استعفای مهاجری موافقت شد
ورزش: مدیــر تیم فوتبال نســاجی درباره ناراحتی قلبی ســرمربی 
مســتعفی این تیم توضیحاتی ارائه کرد. ایزد سیف اهلل پور، مدیر تیم 
فوتبال نساجی درباره استعفای رضا مهاجری، سرمربی این تیم اظهار 
کرد: مهاجری 10 روز قبل از بازی با اســتقالل به دلیل ناراحتی قلبی 
در بیمارستان بستری شــد و در روز بازی با استقالل هم روی نیمکت 
حضور نداشت. پزشک ایشان در آن زمان اعتقاد داشت مهاجری نباید 
در معرض استرس و فشار باشد. به هر حال او کارش را ادامه داد اما چند 
روز قبل در تمرین دوباره دچار ناراحتی قلبی شــد و با آمبوالنس به 
بیمارستان منتقل شد. پزشک معالجش این بار هم تأکید کرد مهاجری 

شرایط فعالیت در فوتبال را به دلیل ناراحتی قلبی ندارد.
او ادامه داد: امروز او با اصرار خودش و خانواده نامه اســتعفا را به من 
داد و من هم تقدیم مدیرعامل کردم. آقای امیری تمایل نداشتند که 

مهاجری استعفا دهد و به هر حال با این استعفا موافقت کرد.
سیف اهلل پور درباره انتخاب سرمربی جدید هم بیان کرد: فردا اعضای 
هیئت  مدیره درباره این موضــوع تصمیم گیری می کننــد. امروز با 

گزینه هایی هم صحبت هایی شده است.

منهای فوتبال

هفته بیست و هفتم لیگ برتر انگلیس
لیورپول-وستهام

دوشنبه 5 اسفند -  23:30 از شبکه ورزش

لیگ قهرمانان اروپا
چلسی-بایرنمونیخ

سهشنبه 6 اسفند -  23:30 از شبکه ورزش

لیگ قهرمانان اروپا
ناپولی-بارسلونا

سهشنبه 6 اسفند -  23:30 از شبکه سه

ورزش در سیما

با کسب هشت مدال رنگارنگ
ایران بر بام  قهرمانی کشتی آزاد آسیا 

ورزش: سی و سومین دوره رقابت های کشتی آزاد بزرگساالن قهرمانی آسیا 
در شهر دهلی نو کشور هند برگزار شد که در پایان تیم ایران با دو مدال طالی 
محمدجواد ابراهیمی و مجتبی گلیج در وزن 92 و 97 کیلوگرم، دو مدال نقره 
امیرحسین حسینی و احمد بذری در اوزان 70 و 86 کیلوگرم و چهار مدال برنز 
امیرحسین مقصودی، مصطفی حسین خانی، علی سوادکوهی و پرویز هادی 
در اوزان 65، 74، 79 و 125 کیلوگرم و کسب 168 امتیاز به عنوان قهرمانی 
دست یافت. پس از تیم ایران تیم های هند و قزاقستان به ترتیب با 159 و 146 

امتیاز دوم و سوم شدند.

رقابت های انتخابی کاپ آسیا 202۱
برتری قاطعانه تیم ملی بسکتبال مقابل قطر

ورزش: تیم ملی بســکتبال ایران در دومین بازی خود در پنجره نخست 
رقابت های انتخابی کاپ آســیا 2021 مقابل قطر با نتیجــه 95 بر 52 به 

پیروزی رسید.
تیم ایران در این دیدار بازی را با ترکیب حامد حدادی، محمد حسن زاده، 

محمد جمشیدی، سجاد مشایخی و بهنام یخچالی آغاز کرد.
در کوارتر پایانی با توجه به اختالف امتیازی ایجاد شده میان دو تیم بنا بر 
تصمیم کادر فنی بازیکنانی در این کوارتر به میدان رفتند که کمتر بازی کرده 
بودند، اما با این وجود برتری تیم ایران در این کوارتر هم همراه بود و در پایان 

تیم ایران با نتیجه به برتری رسید.
در این دیدار بهنام یخچالی در همان دقایق اولیه بازی دچار مصدومیت شد 

و از زمین بازی خارج شد.

قراخانلو دوباره رئیس آکادمی ملی المپیک شد
ورزش: رضا صالحی امیــری رئیس کمیته ملی المپیک در حکمی دکتر 
رضا قراخانلو را به عنوان رئیس آکادمی ملی المپیک منصوب کرد. قراخانلو 
آذرماه امسال پس از 21 ماه خدمت به دلیل برخی مشکالت و موانع قانونی 
از ریاست آکادمی ملی المپیک کنار رفته بود که پس از رفع ایرادات قانونی 

مجدداً منصوب شد.

»کرونا« رکابزنان لژیونر را خانه نشین کرد
ورزش: سه رکابزن ایران عضو تیم های باشگاهی چینی هستند که با شیوع 
ویروس کرونا برنامه رقابت این رکابزنان با تیم های باشگاهی خود لغو شد. 
سعید صفرزاده عضو تیم تیان یود چین  و امیر کالهدوز و حمید پورهاشم 

عضو تیم نینگشیا لیوال چین هستند.
این رکابزنان قراربود با تیم های باشگاهی خود در چند تور شرکت کنند اما 

تمام برنامه هایشان لغو شد.

سایه سنگین کرونا بر فضای اردوهای تیم ملی 
کشتی

ورزش: پس از صدور اطالعیه »ســتاد مقابله با گسترش بیماری کرونا در 
ورزش« فدراسیون پزشکی ورزشی مبنی بر لغو تمام رویدادهای ورزشی 
کشــوری و محدودیت های خاص در روزهای آتی باید منتظر تغییرات در 
برنامه های تیم های ملی کشتی هم باشیم. البته تیم های ملی کشتی آزاد و 
فرنگی تنها برنامه ای که باید از چند روز آینده آغاز کنند، اردوهای آماده سازی 
است که شاید همین تجمع ورزشی بین کشتی گیران و مربیان و مسئوالن 
اردوی تیم ملی هم با برخی محدودیت ها و حتی تعویق مواجه شود. نکته 
قابل تأمل اینکه کشتی گیران دعوت شده به اردوهای تیم ملی هر کدام از 
اقصی نقاط کشور به خانه کشتی می آیند و مدام در طول تمرینات، مجبور 
به کشتی گرفتن و تماس فیزیکی و همچنین اسکان شبانه روزی در خانه 
کشتی هستند. بدیهی است همین موارد درصد ابتال و گسترش بیماری بین 
اردونشینان را افزایش می دهد و ممکن است عدم توجه و نظارت کافی بر این 

موضوع به اتفاقات ناگواری ختم شود.

تیم ملی سابر به نیمه نهایی جام جهانی نرسید
ورزش: تیم شمشیربازی سابر ایران از رسیدن به نیمه نهایی جام جهانی 
لهستان بازماند. تیم ایران در مرحله یک چهارم نهایی برابر آلمان قرار گرفت 
که با نتیجه 45 بر35 شکست خورد و از راهیابی به نیمه نهایی بازماند و به 
مقام پنجم بسنده کرد. برای تیم ایران مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، محمد 
رهبری و محمد فتوحی به رقابت پرداختند. با این شرایط قطعی شدن سهمیه 

به جام جهانی بعدی یعنی ایتالیا کشیده شد.

هفته سیزدهم لیگ برتر هندبال مردان
پیروزی صدرنشینان

ورزش:هفته سوم دور دوم رقابت های لیگ برتر هندبال مردان دیروز 
با چهار دیدار پیگیری شد. که نتایج زیر بدست آمد.

فرازبام خائیز دهدشت 2۴ - اشتادسازه مشهد 20
زاگرس اسالم آباد 3۱ - نفت وگاز گچساران 30
شاملی کازرون 3۱ - فوالد مبارکه سپاهان 2۷

مس کرمان 30 - ذوب آهن اصفهان 25

 جدول رده بندی تیم ها 
مس کرمان 20 امتیاز

شاملی کازرون ۱6 امتیاز
 ذوب آهن اصفهان ۱۴ امتیاز

 فوالد مبارکه سپاهان ۱2 امتیاز

در آستانه دیدار با منچسترسیتی و اِل کالسیکو

کهکشان رئال در خطر فروپاشی
سفر بی موقع، استقالل را دچار دردسر کرد                            

دیاباته تا پایان سال دور از میادین
ورزش: شیخ دیاباته مهاجم تیم فوتبال استقالل پس از مصدومیتی که در 
دیدار با نفت مسجد سلیمان با آن مواجه شد از کادر فنی این تیم مرخصی 
گرفت و برای دیدار با خانواده اش راهی فرانسه شد. این بازیکن به این شرط 
به کشورش سفر کرد که روند درمان خود را در آنجا پیگیری کند اما حاال با 
بازگشت وی به تهران مشخص شده شرایط این بازیکن نه تنها تغییر نکرده 
بلکه وضعیت کشاله دیاباته بدتر از قبل هم شده است! مهاجم تیم فوتبال 
استقالل که کادر فنی استقالل روی او حساب ویژه ای باز کرده بود از پای 
خود عکس گرفت اما ظاهراً عکس MRI پیام های خوبی را برای کادر فنی 

تیم استقالل نداشته و وی باز هم چند هفته آینده را از دست خواهد داد. 
این اتفاق در شرایطی برای دیاباته رخ داد که مهدی قائدی نیز در دیدار 
با الشرطه دچار مصدومیت شــد اما پس از 10 روز بالفاصله به میادین 

برگشت .
دیاباته قرارداد دو ساله بدون هیچ شرط بند فسخ قرارداد با استقالل دارد، 
به استثنای قانون فیفا که می گوید بازیکنی که توسط باشگاهش دو ماه 
دریافتی نداشته باشد، می تواند قراردادش را فسخ کند. قرارداد دیاباته برای 

هر فصل 500 هزار دالر برای استقالل آب می خورد.
این بازیکن بلند قامت، ابتدای فصل چند دیدار آبی پوشــان را به دلیل 
مصدومیت از دست داد، اما وقتی برگشت به یکباره بار خط حمله را به دوش 
کشید و توانست در بازی های زیادی برای استقالل گلزنی کند، به طوری 
که استقاللی ها توانستند به صدر جدول برسند. او کنار مهدی قائدی زوج 
خوبی در خط حمله تشکیل داد که برخی  لقب فیل و فنجان را به آن دادند.

حاال دیاباته مثل بازی های رفت چند دیدار استقالل را از دست داده که 
نشان می دهد او کمتر از آنچه تصور می شد، در ترکیب این تیم قرار گرفت، 
اما آمار حضورش در استقالل نشان می دهد که همیشه گلزن بوده است. 
دیاباته در لیگ برتر هشت گل زده و چند پاس گل داده و در مرحله پلی آف 

لیگ قهرمانان آسیا سه گل برای استقالل به ثمر رساند.
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ادب و هنر

خبر

 ادب و هنر/ جواد شیخ االسالمی  کتاب »تبسم 
دوست« پژوهشــی تازه از شاعر طنزپرداز و محقق 
روزگارمان دکتر اسماعیل امینی است که به بررسی 
طنزها، شــوخی ها و لطایف کالم امام خمینی)ره( 
در کوران مبارزات و اتفاقات پس از انقالب اســالمی 
می پردازد. کتاب »تبسم دوست« نخستین پژوهشی 
است که به کالم امام خمینی )ره( از دریچه ای تازه 
نگریسته و به همین دلیل از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. از دکتر اسماعیل امینی تا امروز آثار متعددی 
در حوزه شــعر، طنز و نقد ادبی منتشر شده است. 
همچنین در روزهای گذشــته بزرگداشــتی برای 
این معلم ادبیات انقالب برگزار شــد و بســیاری از 
عالقه مندان و استادان ادبیات فارسی از این شاعر و 

استاد دانشگاه قدردانی کردند.
به بهانه انتشار کتاب »تبسم دوست« با دکتر اسماعیل 
امینی درباره چگونگی نگارش این کتاب، لطایف کالم 
امام، نگاه رهبران انقالب اسالمی به مقوله زبان فارسی 
و ضرورت بازخوانی ادبیات امام)ره( صحبت کردیم 

که می خوانید:

  وقتی خبر انتشار»تبسم دوست« را خواندم 
واقعاً خوشحال شدم، چرا که ما تا به حال کمتر 
سراغ چنین پژوهش هایی در ادبیات انقالب 

رفته ایم. ایده این کتاب چطور شکل گرفت؟
من 13-14 ســال پیش پایان نامه ای بــرای دوره 
فوق لیسانس در حوزه طنز نوشتم که به نوعی زمینه 
این کتاب بود و ایــن نوع پژوهش ها را در من زنده 
کرد. به نظر طنز یک وســیله ارتباطی برای مردم 
اســت، یعنی مردم در گفت و گوهای روزمره از این 
وسیله برای ابراز نظرات، انتقادات و ایجاد صمیمیت 
استفاده می کنند. وقتی از دریچه ادبیات به رهبران 
سیاسی مذهبی و فکری 200 یا 300سال اخیر نگاه 
می کنیم، می بینیم رهبران بــا زبان خواص حرف 
می زدند و به دالیل مختلف زبان مردم را در نوشته ها 
و در سخنرانی هایشــان بلد نبودند. به همین دلیل 
است که عموم مردم نتوانستند با آن ها ارتباط برقرار 
کنند. ولی امام خمینی)ره( این ویژگی را داشــتند 
که هم با زبان خــواص راحت حرف می زدند و هم 
با عموم مردم راحت ارتباط برقرار می کردند. همین 
مسئله انگیزه ای شــد تا من رّد استفاده از کنایات، 
اشارات، تعریض ها، شوخی ها و لطیفه های زبان مردم 
و شــیوه های ایجاد صمیمیــت را در کالم امام)ره( 
دنبال کنم، چون مردم احساس می کنند حرفی از 
جنس حرف های خودشان را در صدا و لحن امام)ره( 
می شنوند. وقتی با این نگاه صحیفه ایشان را بررسی 
کردم دیدم نمونه ها خیلی زیاد است، به همین خاطر 
به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام)ره( پیشنهاد دادم و 

آن ها هم از انجام این کار استقبال کردند.
 

 آیا این مؤسسه منابع الزم را در اختیار شما 
قرار داد؟

نه، من می خواستم فقط سخنرانی هایی که رسمی 
هستند و ثبت شده اند مورد بررسی قرار بگیرند، چون 
باید منبع می داشتیم. نقل قول افراد خیلی قابل اتکا 
نیست، چون مستند نیست و سند مکتوب ندارد، اما 
سخنرانی های رسمی مستند و مکتوب هستند. من 
هم بیشتر مقصودم بررسی مسائل زبانی بود، چون در 

نقل وقول ها عین جمالت نقل نمی شوند.

 پژوهشی مثل »تبسم دوست« سابقه انتشار 
ندارد. درست است؟

درباره شوخی ها، طنزها و این طور چیزهایی که در 
فرهنگ انقالبیان رواج داشته، مثالً شوخی هایی که 

در جبهه رواج داشــته است چند اثر مثل فرهنگ 
جبهه منتشر شده، اما در غالب این ها تحلیل وجود 
ندارد و فقط به جمع آوری نمونه ها بسنده شده است. 
در حالــی که در این آثار، تحلیل اهمیت دارد. برای 
بقا در تاریخ، معرفی انقالب به دوستان و دشمنان، 
برای اینکه بگوییم ما با چه کسانی مواجه بوده ایم و 
نگاهمان به جهان چگونه بوده است، نیاز به تحلیل 
و مستندسازی وجود دارد که البته این اتفاق تاکنون 

نیفتاده است. 

 من ابتدا گمان می کردم شاید شما طنز و 
لطایف کالم امام)ره( را بسط داده اید و نوعی 
نثرطنز را با محوریت شوخی های کالم ایشان 
به وجود آورده اید. توضیح می دهید در کتاب 
»تبسم دوســت« دقیقاً چه برخوردی با کالم 

ایشان داشته اید؟
من از خودم هیچ چیز به متن اضافه نکردم و فقط 
متن ســخنرانی ها را آورده ام. حتی جمله ای را هم 
حذف نکردم تا بخشــی را خالصه یا برجسته کنم. 
تنهــا کاری که کردم توضیــح دادن دو نکته بود؛ 
یک بخــش توضیح درباره اتفاق ها، شــخصیت ها 
و موضوعاتی اســت که ممکن اســت برای نسل 
امروز شــناخته شده نباشد، وقایعی مانند رفراندوم 
که مربوط به انقالب ســفید اســت. در کنار این ها 
صحبت های حضرت امام)ره( را به لحاظ تکنیک طنز 
بررسی کردم. یعنی نوشتم که در این فراز از صحبت 
امام)ره( از چه تکنیکی استفاده شده و امام)ره( به 
چه تمثیلی اشاره دارند، چون ایشان بعضی از ابیات 
ســعدی، مثنوی و عبید را به عنوان شــاهد مثال 
آورده اند و رد شــده اند چون فرضشان بر این بوده 
که همه کالم را درک می کننــد. من این نکات را 
توضیــح داده ام و اغراض امــام)ره( را بیان کرده ام. 
یعنــی در این فراز آمــاج آن طنز چه بوده؟ گاهی 
برای استهزاء است، گاهی تلمیح است، گاهی برای 
روحیه دادن است. امام پس از ماجرای دستگیری 

15خرداد دوباره بــه فیضیه برمی گردند؛ در حالی 
که فضای وحشت مستولی است، هم کشتار شده، 
هم امام)ره( دســتگیر شدند و هم بیم اعدام ایشان 
وجود دارد.  می دانید که با وســاطت مراجع دیگر 
که آمدند و پشتیبانی کردند و همه یک دفعه نامه 
نوشتند موجب شد رژیم شاه بترسد و عقب نشینی 
کند. ایشان در این فضای وحشت شروع می کنند 
به شــوخی کردن. می گویند واهلل من نمی ترسیدم، 
آن مأمورها می ترسیدند و من دلداریشان می دادم! 
یعنی جو را می شــکنند. بعد می گویند رژیم شاه 
ادعا کرده که ایشــان آمده و توافق کرده، شما یک 
شاهدی بیاورید که امام خمینی)ره( آمد و گفت»بر 
همه گذشته ها صلوات«! من همان حرف ها را دارم 
می گویم و تندتر هم می گویم. کاری که من کرده ام 
این اســت که بر کالم امــام)ره( توضیحاتی برای 

آشنایی مخاطب نوشته ام.

دشــمنان  و  مخالفــان  از  بســیاری   
انقالب اســالمی مدعی اند انقالب و رهبران 
آن که روحانی هستند، می خواهند زبان فارسی 

را از بین ببرند و زبان عربی را گسترش دهند. 
با توجه به پژوهشی که انجام داده اید، نظرتان 
در این باره چیست و کالم ایشان با گنجینه های 

ادبیات فارسی چه پیوندی دارد؟
امام)ره( ســالیان طوالنی در نجــف زندگی کرده 
و بخــش مهمی از مطالعات و حتی تدریســش به 
زبان عربی بوده اســت. چنان کــه در حوزه علمیه 
مرسوم است در رده های باالتر به زبان عربی تدریس 
می کنند. در دانشــگاه هم برخــی دروس وقتی در 
رده های باالتر تدریس می شــود به زبان خاص آن 
علم تدریس می شود، مثل زبان فرانسوی، آلمانی یا 
انگلیسی. آدمی که ســروکارش به طور حرفه ای با 
زبان دیگری اســت، وقتی با مردم حرف می زند و یا 
نامه می نویسد با این شیوایی به زبان فارسی طبیعی، 
نه فارسی برساخته خواص، حرف می زند و مکاتبه 
می کند. در حالی که همکاران و اســاتید ادبیات ما 
طوری فارسی حرف می زنند که باید بنشینی برای 
دیگران دوباره به فارسی ترجمه اش کنی! اما ایشان 
همان گونه حرف می زنند که انگار با دوست، خانواده و 
عموی خودشان حرف می زنند. این اِشرافی که ایشان 
نســبت به زبان مردم، حتی گونه های مختلف زبان 
مردم و اقشار مختلف جامعه دارند، خیلی دل انگیز 
اســت. تالش هم نمی کنند تا زبانشان را تبدیل به 
زبان خواص پســند کنند. با همان تعابیر و با برخی 
از همان تسامحات نحوی و لغوی که در زبان مردم 
است، صحبت می کنند. اگر بین دانشجویان دکترا 
کســی حوصله کند که به لحاظ این مسائل بالغی 
و نحوی هم روی شــیوه ســخن گفتن امــام)ره(، 
جمله بندی ها و قرابتش با زبان مردم پژوهشی انجام 
دهد، تحقیق جالبی خواهد شــد. نکته دیگر اینکه 
کتابی به نام »امین زبان و ادب فارسی« از آقای دکتر 
مقیسه چاپ شده که رســاله دکترای ایشان بوده 
است. در این کتاب به توجهات و صحبت های رهبر 
معظم نسبت به پاسداشت زبان فارسی اشاره شده و 
زمینه های مطالعاتی، مجموعه سفارش ها، نوشته ها، 

نگرانی ها، پیشنهادها و انتقادهای ایشان را در مورد 
زبان فارسی، در رسانه ها، متون دانشگاهی و مدرسه 
را دربرمی گیرد . این دو کار تحقیقی پاسخ مناسبی 
است برای کسانی که خیال می کنند انقالب اسالمی 
و رهبران انقالب برای دلبســتگی به دین و به قران 
و آیات و احادیث نســبت به زبان فارسی بی اعتنا و 
کم اعتنا هستند، در صورتی که اصالً این گونه نیست.

 زحمات شما را درباره کتاب »تبسم دوست« 
پیوند می زنم به تالش هایی که در دو دهه اخیر 
در فضای ادبیات داشته اید و برای عالقه مندان 
و دانشجویان ادبیات معلمی کرده اید. چند روز 
پیش هم بزرگداشتی برای جناب عالی برگزار 
شد که موجب خوشحالی بود. حس و حالتان 
پس از این چند دهه تنفس در فضای ادبیات 

چگونه است؟
 نسبتی که من با ادبیات و کتاب خواندن و تدریس 
دارم برای من شــغل و زحمت نیست. از بچگی که 
پدرم قرآن خواندن و کتاب خواندن را به من یاد داد. 
هنوز مدرسه نمی رفتم، اما می توانستم قرآن بخوانم. 
خواندن و نوشتن همیشــه برایم از دریچه عالقه و 
اشــتیاق بوده است. بنابراین چون نسبتم با ادبیات 
کاری، شــغلی و تکلیفی نبوده، هیچ وقت دلزده و 
خسته نمی شوم. توقعی هم ندارم کسی من را ببیند 
یا قدردانی کند. چون تقدیر من همین اســت که 
بنشینم سعدی و انوری بخوانم، شعر اخوان و قیصر 
را بخوانم. حال من مثل عاشــقی است که همیشه 
در جوار معشــوق به سر می برد. الزم نیست کسی 
از او تقدیر کنــد. ولی جدا از این باید بگویم من به 
واســطه ادبیات با آدم های خوبی دوســت شده ام. 
بعضی هایشان استادهایمان بوده اند، مثل استاد اوستا، 
مشفق، معلم، سیدحسن حســینی و قیصر. آن ها 
که سنشان نزدیک تر بود، مثل قیصر، ساعد باقری، 
کاکایی و آقای قزوه، عالوه بر اینکه معلم مان بودند، 
دوســتمان هم بودند. یا جوان ترهایی که بچه های 
خوب، پرتــالش، جدی و دلبســته ادبیات و دین 
هستند. آشنایی با این افراد برای من نعمت بزرگی 
بوده اســت. قیصر زمانی می گفــت من آدم خیلی 
خوشبختی هســتم، چون کاری که می کنم همان 
کاری اســت که دوست دارم. مثل آدمی که دوست 
دارد کتاب بخواند و شغلش همین است. می گفت 
عشق و کار ما یکی اســت و این عین خوشبختی 
است.  برای من هم خوشبختی و پاداش بزرگی بوده 
که آدم های اهل مطالعه، اهل دین و اخالق من را به 

عنوان دوستشان قبول کرده اند.

 خاطره جالب و طنزی هــم دارید که در 
انتهای این گفت وگو تعریف کنید؟

خاطره که زیاد اســت. یکی از همکالســی های ما 
در دوره فوق لیســانس وقتی فهمید من برای مجله 
گل آقا می نویسم، چون در گل آقا همه با اسم مستعار 
می نوشتند، با شوخی و خنده گفت: تو با این اخالق 
گندت چه طوری طنز می نویسی؟! چون من کمی 
اخمو هســتم و طنزنویســی من برایش جالب بود. 
خاطره دیگر اینکه من اهل چای، قلیان و ســیگار 
نیستم. یک شب در جمعی بودیم و اساتید بزرگی آنجا 
بودند. از آن گعده های شاعرانه که بچه ها می نشینند و 
تا صبح حرف می زنند. دوستان شروع کردند به سیگار 
کشیدن و یکی از استادان هم سیگاری روشن کرد و 
گفت: »بیا امینی«. گفتم: »سیگار نمی کشم«. بچه ها 
همین طور نگاه کردند و دیدند چای هم نمی خورم. 
این شد که گفتند: »ببین، تو مثل اینکه خیلی آقایی 

و مثل ما نیستی. پاشو برو بگیر بخواب!«.

برش

در  نوشتم   در»تبسم دوست« 
تکنیکی  چه  از  امام)ره(  صحبت 
چه  به  ایشان  و  شده  استفاده 
تمثیلی اشاره دارند، چون بعضی 
از ابیات سعدی، مثنوی و عبید را 
آورده اند  مثال  عنوان شاهد  به 
بر  فرضشان  و  شده اند  رد  و 
درک  را  کالم  که همه  بوده  این 

می کنند

گفت وگو با اسماعیل امینی به انگیزه انتشار »تبسم دوست« و بزرگداشت این شاعر

حال من مثل عاشقی در جوار معشوق است

»کرونا« برنامه های ادبی را تعطیل کرد 

ادب و هنر: ویروس کرونا برنامه های ادبی  کشور را به تعویق انداخت. 
با توجه به هشــدارهای وزارت بهداشــت در خصوص شیوع ویروس کرونا 
در کشــور و ضرورت پرهیز از حضور در تجمع ها و نشســت های گروهی، 

نشست های مرکز فرهنگی مانند شهرکتاب و حوزه هنری تعطیل شد. 
همچنین  طبق اعالم دبیرخانه  جایزه »هفت اقلیم«، اختتامیه نهمین دوره  
این جایزه ادبی که قرار بود روز چهارشــنبه)هفتم اسفند( برگزار شود، برای 
جلوگیری از انتقال ویروس کرونا به تعویق افتاد. زمان جدید اختتامیه متعاقباً 

اعالم خواهد شد.
عالوه  بر این، جلســه کارگروه داستان انجمن نویسندگان کودک و نوجوان 

نیز لغو شد. 
زمان برگزاری مراســم پایانی »نوزدهمین جشــنواره ادبی شــهید حبیب 

غنی پور« نیز به تعویق افتاد. 
مراسم پایانی  این جایزه  که قرار بود در روز دوشنبه )12 اسفندماه 13۹۸( 
برگزار شود، به فرصت مناسب دیگری موکول شد. زمان برگزاری این مراسم 

متعاقباً اعالم خواهد شد. 
نهاد کتابخانه های عمومی کشور نیز در اطالعیه ای از تعطیلی کتابخانه های 
عمومی استان هایی که در آن ها مدرسه ها و مراکز فرهنگی دولتی و عمومی 

تعطیل اعالم شده است، خبر داد.

آیا زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تغییر می کند؟
مدیر روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از 
بررسی موضوع تعویق زمان برگزاری سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب 

تهران به دلیل شرایط بهداشتی کنونی خبر داد.
سیدمحمد طباطبایی گفت: در راستای صیانت از سالمت عمومی جامعه و به 
منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، تعویق زمان برگزاری سی وسومین 

دوره نمایشگاه کتاب تهران در دست بررسی است.
وی توضیح داد: نمایشگاه کتاب تهران ابعاد گوناگونی دارد که تصمیم گیری 
درباره تعویق زمان برگزاری آن نیازمند بررسی دقیق است و نمی توان بدون 

توجه به همه جوانب تصمیم گرفت.
مدیر روابط عمومی ســی وسومین نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران 
گفت: شیوع ویروس کرونا شکل بین المللی پیدا کرده و نمایشگاه کتاب 
تهران به عنوان یک رویداد بین المللی باید به این نکته هم توجه داشته 

باشد.
وی اعالم کرد: در حال حاضر بررســی موضوع در دســت انجام است و 
شورای سیاست گذاری نمایشگاه کتاب تهران به عنوان باالترین مرجع 
تصمیم گیری در ســاختار نمایشــگاه، در روزهای آینده تشکیل جلسه 
خواهد داد و درباره تعویق زمان برگزاری سی و سومین دوره نمایشگاه 
کتــاب تهران تصمیم گیری خواهد کرد. انتظار مــی رود تا هفته آینده 

تصمیم نهایی اتخاذ و اعالم شود.

 آگهی تغییرات شرکت مژده الماس کاوان 
استوار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

63803 و شناسه ملی 14007404205
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1397,11,23 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : 
کلیه اوراق و اسناد بهاداروتعهد آوررسمی 
وبانک��ی با امض��اء منف��رد مدیرعامل آقای 
محمودرض��ا قلمیان مش��هد به هم��راه مهر 
ش��رکت و اوراق ع��ادی و اداری ب��ا منفرد 
مدیرعامل آقای محمودرضا قلمیان مش��هد 

معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 
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تاسیس شرکت سهامی خاص آرتا فلز توس درتاریخ 1398,11,16 به شماره ثبت 71263 به شناسه ملی 14008970988    
ثب��ت و امض��ا ذی��ل دفاترتکمیل گردی��ده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عم��وم آگهی میگردد. موض��وع فعالیت :تولید ظ��روف فلزی و 
پالس��تیکی جهت نگهداری مواد غذایی،واردات انواع ماش��ین آالت و مواد اولیه ، خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز ، شرکت 
در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت 
در نمایش��گاه های بین المللی تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج کش��ور،ایجاد ش��عب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت ش��رکت در 
داخل و خارج کشور،انعقادقراردادهای همکاری و مشارکت با شرکت های داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ، در صورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله قاسم آباد ، بلوار استادشریعتی ، کوچه شریعتی 13 ، 
پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9189933716 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی 
تعداد 100 س��هم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توس��ط موسسین طی گواهی بانکی شماره 85993145 مورخ 1398,10,26 نزد بانک بانک ملی 
ش��عبه س��جاد با کد 8599 پرداخت گردیده اس��ت اعضا هیئت مدیره آقای محمود حسین پور به شماره ملی 0849685052و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 س��ال و به س��مت عضو هیئت مدیره به مدت 2 س��ال آقای حسین قلی زاده آبیز به ش��ماره ملی 0940801035و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 س��ال آقای عزیزاله ش��ریفی به ش��ماره ملی 1062234030و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساس��نامه بازرس��ان خانم کبری عینی فریمانی به ش��ماره ملی 0848523245 به س��مت بازرس علی البدل به مدت یک سال 
مالی آقای علیرضا منصوری به شماره ملی 5219445197 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )780014( 9ع

81
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79

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی 
الواسیون شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 895 و شناسه ملی 10380103330

 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی 
عادی بط��ور فوق العاده م��ورخ 1398,11,14 
تصمیم��ات ذیل اتخ��اذ ش��د : - آقای علی 
اکب��ری به ش��ماره مل��ی 0889164363 به 
سمت بازرس اصلی و آقای حمیدگوهریان 
ب��ه ش��ماره مل��ی 0942209885 به س��مت 
ب��ازرس علی الب��دل برای مدت یک س��ال 

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

)780029(
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 آگهی انتقال مرکز اصلی شرکت صنعتی و 
معدنی مروارید هرات شرکت با مسئولیت 
محدود از مشهد به سرخس و شناسه ملی 

10380664920
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1398,03,30 نشانی مرکز اصلی شرکت از 
محل قبلی به آدرس اس��تان خراس��ان رضوی ، 
شهرس��تان س��رخس ، بخش مرکزی ، دهس��تان 
س��رخس ، آبادی منطقه ویژه اقتص��ادی، محله 
منطق��ه ویژه ، خیاب��ان کارگر8 ، پ��الک 0 ، طبقه 
همکف کدپس��تی 9381186121 انتق��ال یافت و 

ذیل شماره ثبت 1034 به ثبت رسید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سرخس 

)780100(
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 آگهی تغییرات شرکت فوالد سازان صنعت 
میهن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 

62662 و شناسه ملی 14007095410
عموم��ی مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه   

تصمیم��ات   1398,08,01 م��ورخ  الع��اده  ف��وق   
ذیل اتخاذ ش��د : نش��انی مرکز اصلی شرکت از 
محل قبلی به آدرس اس��تان خراس��ان رضوی ، 
شهرستان مش��هد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، 
محله ثامن ، خیابان شهیدمحور 4 ، خیابان شهید 
محور ]مفتح ش��رقی 6[ ، پالک -1 ، طبقه همکف 
کدپس��تی 9157958730 تغیی��ر یاف��ت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)780101(
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 آگهی تغییرات شرکت مسکن مهر شماره 
شصت و چهار مشهد شرکت تعاونی 

به شماره ثبت 30664 و شناسه ملی 
10380458979

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی 
ف��وق العاده م��ورخ 1398,07,29 و نامه 
ش��ماره 2,98278 م��ورخ 98,9,7 اداره 
اجتماع��ی مش��هد  رف��اه  و  کار  تع��اون 
تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : 1 - مدت 
فعالی��ت ش��رکت ت��ا پایان س��ال 1398 

تمدید گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )780103(
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آگهی تغییرات شرکت یکتا نانو فناوران طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 61616 و شناسه ملی 14006810512    
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,06,28 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای محمدعلی حسین پورمقدم به 
شماره ملی 0871887282 به سمت رئیس هیئت مدیره -خانم زهره زارع خرم دل به شماره ملی 0870387545 به سمت 
عضو هیئت مدیره- خانم مهس��ا حسین پور مقدم به ش��ماره ملی 0860326284 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 
برای مدت دوسال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت اعم از چک – سفته – بروات – قراردادها 

و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )780037(
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 آگهی تغییرات شرکت کشاورزی باغداران شهرستان قوچان شرکت تعاونی به شماره ثبت 198 و شناسه ملی 10380035080    
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,02,14 و نامه ش��ماره 516,9,3,513 مورخ 1398,03,27 اداره تعاون روس��تایی قوچان 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 -آقایان محمدحیدری 0872832198 نس��ب بعنوان رئیس ومحمدکاظم مهاجر 0828865663 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره وآقای مجتبی حیدری نس��ب 0871967715 به س��مت منشی هیئت مدیره و آقایان احمد فدائی یامی 6359219336 
وعبداله رضوانی نسب 0871551195 به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای علی اصغر مهاجر یامی6359220849 به سمت مدیرعامل 
شرکت برای مدت سه سال انتخاب شدندو کلیه چکها واسنادو اوراق با امضاء رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت و مهر شرکت معتبر 

است ودر غیاب رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره حق امضاء دارد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان )780102(
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 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 
بودج��ه  دارد  نظ��ر  در  س��بزوار  ش��هرداری 
مصوب سال98نس��بت به ف��روش آهن آالت 
مستعمل موجود در سازمان از طریق مزایده 
کتبی اق��دام نماید.لذا متقاضیان می توانند 
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر و دریافت فرم 
مربوط��ه ب��ه دبیرخان��ه س��ازمان مراجع��ه و 
ی��ا باش��ماره تلف��ن 05144229325 تم��اس 
حاص��ل فرمایند.مبل��غ س��پرده ش��رکت در 
مزایده مع��ادل 43/000/000ریال به صورت 
بانک��ی می باش��د. ضمن��ًا  نقدیاضمانت نام��ه 
سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها 
مختار اس��ت. آخرین مهلت شرکت در مزایده 
و تحوی��ل پاکت های پیش��نهادی به دبیرخانه 
س��ازمان پای��ان وق��ت اداری س��اعت 14/10 
روزس��ه ش��نبه مورخ 98/12/13 می باش��د. 
مزایده رأس س��اعت10صبح روز چهارش��نبه 
م��ورخ98/12/14در مح��ل س��ازمان عم��ران 

برگزار می گردد.
مجید استیری رئیس سازمان 
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 آگهی مزایده »نوبت دوم«
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