
مهندس واقعی
شــهره پیرانی، همسر شــهید هسته ای 
داریــوش رضایی نــژاد همزمــان با روز 
»مهندس« با انتشــار پستی در صفحه 
اینســتاگرام خود، ایــن روز را به جامعه 
مهندسان کشور تبریک گفت. پیرانی در 
اینستاگرام خود نوشت: »آرمیتا بچه که 
بود بس که هیچ چیز زیر دســتش سالم 
نمی موند اسم مستعارش »مهندس« بود! هنوزم گاهی خرابکاری می کنه من 
یا دایی آرش اش مهندس صداش می کنیم. پدرش، اما یک مهندس واقعی بود. 
هم از نظر علمی هم تجربی و عملی. کسی که علمش رو در خدمت صنعت 
قرار داده بود. روز مهندس را به مهندس های هموطنم تبریک عرض می کنم«.

استفاده ابزاری از دستگاه اطالعاتی سعودی
به تازگی یک سند منســوب به دستگاه 
اطالعاتی عربســتان سعودی که خطاب 
به ریاســت کل هیئت فتوای این کشور 
بوده، در فضای مجازی منتشــر شده که 
نشــان می دهد از این هیئت برای صدور 
فتوا در حمایت از گروه موسوم به »ارتش 
ملی لیبی« تحت امر ژنرال حفتر استفاده 
ابزاری شــده است. حســاب توییتری »العهد الجدید« که خود را نزدیک به 
محافل تصمیم گیری در عربســتان سعودی معرفی کرده، با انتشار تصویری 
از این سند نوشت: »مقرن بن عبدالعزیز، رئیس دستگاه اطالعات عمومی در 
نامه ای به ریاست کل هیئت فتوا درخواست کرده در صدور فتواها بر حمایت 
از فرماندهی کل ارتش و پارلمان دولت موقت لیبی )حفتر تحت حمایت این 

دولت است( تمرکز کنند«.

سِر شلوغ آقای وزیر
هرچند می شــد خود وزیر بهداشت پا به 
میدان بگذارد و درباره خبر اســتعفایش 
توضیحی در فضای مجازی و رســانه ای 
بدهد اما البد چون کرونا سر وزیر را شلوغ 
کرده، تکذیب شــایعه  نامه اش به رئیس 
جمهور و استعفا کردنش را مشاورش به 
عهده گرفته است. علیرضا وهاب زاده در 
توییتر نوشته است: »نامه مربوط به استعفای وزیر بهداشت کذب است. االن 
بــرای کنترل ویروس کرونا نیاز به کمک همه مردم اســت و این گونه اخبار 
کذب فقط موجب گمراهی و نگرانی بیشتر مردم خواهد شد و منافع عده ای 

را تأمین خواهد کرد«.

50 هزار ماسِک اهدایی
ســفیر چین انگار قرار نیســت در برابر 
شایعه ها تسلیم شود و یا حتی کم بیاورد. او 
که هفته پیش با پیامی توییتری قول داده 
بود ملت و دولت چین در مبارزه با کرونا 
کنار مردم ایــران خواهند بود، دیروز هم 
توییتی منتشر کرد که برای خودش یک 
خبر خوب کرونایی به حساب می آید. آقای 
چانگ هوا نوشته است: »اهدای 50 هزارماسک به وزارت بهداشت ایران توسط 

این بازرگان چینی...« زیر توییتش هم تصویر بازرگان چینی را گذاشته است.

 قدس زندگی  اگر خاطرتان باشــد برخی از رسانه های 
به خصوص رســانه های روس زبان از همان روزهای اول 
فراگیر شــدن »کرونا« در چیــن و جهان، نظریه جنگ 
بیولوژیک آمریکا علیه چین را سر زبان ها انداختند. هرچند 
خیلی ها هنوز به این نظریه باور دارند و معتقدند شــیوع 
کرونا کار آمریکایی هاست، اما بسیاری از متخصصان این 
حوزه می گویند کرونا به طور قطعی از حیوانات به انســان 

منتقل شده و یک ویروس آزمایشگاهی نیست. 
فارغ از اینکه در ماجرای شــیوع کرونا حق با چه کســی 
اســت، حاال تئوری دیگری در رسانه ها و فضای مجازی 
مطرح شــده که از ماهی گیری در آب های گل آلود کرونا 
توسط آمریکایی ها، نابودی اقتصاد شرق آسیا و یکه تازی 
اقتصاد جهانی غربی ها در دوران پسا کرونا صحبت می کند. 
نظریه ای که برخالف تئوری جنگ بیولوژیک، با پشتوانه 
آماری مطرح شده و هیچ جوره بعید به نظر نمی رسد. برای 
اینکه بیشتر با زوایای مختلف این نظریه آشنا شوید، در 
ادامه می توانید مجموعه استوری هایی که »زینب بهرامی« 
دانشجوی ساکن ژاپن در این باره منتشر کرده است را از 

زبان خودش بخوانید.

  از دریچه اپیدمیولوژی
من پزشک نیستم. رشته من اپیدمیولوژی است که علم 
آمار و تحلیل داده های مربوط به وضعیت سالمت و بیماری 
در یــک جامعه و جهان، به خصوص در مورد بیماری های 
همه گیر و شایع است. پس من اطالعات پزشکی درمورد 
ماهیت و عملکرد کرونا ندارم اما از دریچه رشــته خودم 
می خوام در موردش صحبت کنم. البته امروز برای نوشتن 
این رشــته اســتوری ها مشــورت کاملی با یک پزشک 
متخصص کــردم که این روزها بیمارستانشــون میزبان 
افراد مشکوک به کرونا و کالً بیماری های ویروسی هست. 
همچنین گزارش های دکتر تاکایاما رو خوندم که به عنوان 
پزشک داوطلب به کشتی تفریحی رفته که پر از افراد آلوده 

به کروناست. 

  بازی اقتصادی - سیاسی
من قویاً اعتقاد دارم کشور چین و کالً مردم دنیا در بحث 
بیماری کرونا دچار یک بازی سیاســی اقتصادی کثیف 

شدن. چرا این طور فکر می کنم؟ عرض می کنم.
رشــته من اپیدمیولوژی هست و دانشــگاه ما همکاری 
نزدیکی با ســازمان سی.دی.سی یا همون مرکز کنترل 

و پیشــگیری از بیماری ها در آمریکا داره. این ســازمان 
تقریباً مادر علم اپیدمیولوژی و تهیه کننده مفاد درسی و 
تحقیقاتی برای رشته سالمت عمومی هست. من اطالعات 

این استوری ها رو از وب سایت این سازمان می ذارم.
یادتون میاد نوشتم آنفلوانزا بسیار خطرناک تر از کروناست؟ 
این حــرف من برمبنــای اطالعات و داده هــای آماری 
و همچنین گــزارش بیمارســتان ها و مراکز تحقیقاتی 
کشورهاســت. در حدود دوماهی که ویــروس کرونا در 
دنیا مطرح شــده، شهر بزرگ ووهان چین قرنطینه شده 
و طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی چند ده هزار نفر 
به این ویروس آلوده شدن اما تعداد کشته ها در کشور یک 
میلیارد و نیمی چین، کمتر از 2هزار نفر و در سرتاســر 
جهان بر اســاس گزارش تمام کشورها، عدد بسیار بسیار 
پایینی هست. البته بسیاری از کشور ها از جمله ژاپن سعی 
می کنن به خاطر حفــظ منافع اقتصادی، آمار و اطالعات 
دقیق به افکار عمومی ندن. اما طبق گزارش سی.دی.سی 
و دبلیو.اچ.او چنین ویروس کشــنده و پر سروصدایی در 
باالترین آمار، یعنی در کل چین و جهان، کمتر از 2 هزار 

کشته داشته. 

  آنفلوانزا در آمریکا
حاال بریم سر بحث آنفلوانزا. به نظر شما ویروس آنفلوانزا 
فقط در سه ماه اخیر در کشور آمریکا چند نفر کشته داده؟ 

100 نفر؟ هزار نفر؟ 50 هزار نفر؟ 
طبق گزارش سی.دی.ســی در چند ماهه اخیر فقط در 
کشور سیصدوخرده ای میلیون نفری آمریکا، آنفلوانزا چند 
ده میلیون مبتال و بین 12 تا 16 هزار فوتی داشته! لطفاً 
این عدد رو چندبار بلند تکرار کنید. باور نمی کنید؟ حق 
دارید! عالوه بر این آیا می دونستید که کشته های آنفلوانزا 
از هر طیف سنی هستن اما کشته ها کرونا طبق گزارش 
دکتر تاکایاما فقط یک درصد از افراد مسن و دارای بیماری 

زمینه ای رو شامل می شه؟ 
آیا می دونستید احتمال ابتالی شما به آنفلوانزا و مرگ، از 
طریق تماس با یک آمریکایی، در مقایسه با ابتال به کرونا از 
طریق تماس با یک چینی یا هر فرد آلوده، چند ده برابره؟ 
آیا پروازهای آمریکا محدود شدن؟ آیا آمریکا قرنطینه شد؟ 

آیا کسی جرئت اعتراض به این وضعیت را داره؟
به گفته دکتر توموکی، همکارم، رســانه های دنیا حواس 
مردم را منعطف بــه کرونا کردن و مردم خطر بزرگ تر و 

جدی تر آنفلوانزا را به کلی فراموش کردن! 

  تعطیلی المپیک
آیا می دونستین اقتصاد چین اون قدر قوی هست که اگر 
زمین بخوره، عالوه بر باز شدن راه برای غرب، بسیاری از 
اقتصادهای آسیا از جمله ژاپن را به ورشکستگی و نابودی 
می کشونه؟ مردم و دولت ژاپن تازه متوجه خطر شدن و 
سعی می کنند هیجان کاذب کرونا را کنترل کنن اگرچه 
خیلی دیره. آمار توریست های چینی در تمام دنیا و ژاپن 
ســقوط کرده. بازی های المپیک برای ژاپن به دلیل نبود 
چین، پر از خسارت و ضرر خواهد بود. حتی بحث تعطیلی 

المپیک هم مطرح شده.
حــاال علت مرگ و میر آنفلوانزا در آمریکا چیه؟ مگه این 
بیمــاری دارو نداره؟ چرا داره امــا آمریکا یکی از بدترین 
سیســتم های خدمات پزشــکی و بیمه جهان را داره و 
هزینه هایی مثل استفاده از آمبوالنس به قدری قیمت های 
وحشــتناکی داره که گاهی برای خانواده ها مرگ عزیزان 
راحت از استفاده از آمبوالنس و خدمات بیمارستانیه! آمار 
سی.دی.ســی را دوباره نگاه کنید و همچنین وعده های 
کاندیداهای آمریکایی برای ارائه خدمات پزشکی و بیمه 
برای همه! در صورتی که در چین کمونیستی تمام مردم 
بدون اســتثنا زیر پوشش بیمه هســتند. به قول همکار 
آمریکاییم، سیستم خدمات پزشکی آمریکا کامالً بر مبنای 
نظریه داروین کار می کنه: انتخاب طبیعی، ضعیف ترها باید 

از بین برن!

  سردرگمی دولت ها
در آخر چند تا نکته مهم: ابداً شــکی در این نیســت که 
وظیفه دولته تا سیســتم ارزیابی و کنترل کامل و جامع 
شرایط ســالمت و بیماری را طراحی و مدیریت کنه، اما 
در مورد کرونا تقریباً بدون اســتثنا همه کشــورها دچار 
ســردرگمی شــدن و انتقاد به عملکرد دولت ها همه جا 
وجود داره. همین امروز همکارهای انگلیسی و حتی ژاپنیم 
داشتن از عملکرد ضعیف یا پنهانکاری های دولتشون در 

مدیریت شرایط می گفتن. 
طبــق گفته دکتر توموکی، ژاپن از نوعــی داروی ایدزی 
برای محافظت از افرادی که در معرض خطر کرونا هستن 
استفاده می کنه که تونسته خیلی مؤثر باشه. گرچه دو نفر 
از فوتی های کشتی تفریحی هم همین دارو را دریافت کرده 
بودن. دکتر توموکی گفت تعداد زیادی از فوتی های چینی، 
علت فوتشون ضعف در مقابل کرونا نبوده بلکه استرس و 
وحشت بســیار باال بوده که سیستم ایمنی بدنشون را از 

کار انداخته بوده.
دکتر توموکی گفت از زمانی که ترس کرونا به وجود آمده 
مردم بیشتر بهداشت را رعایت می کنند، مثل زدن ماسک 
و شستن دائم دست ها. این باعث شده همه بیماری های 
ویروسی از جمله آنفلوانزا در ژاپن کاهش چشمگیری پیدا 
کنند. پس اگر می خواین از شــر هر دو بیماری در امان 
باشید، این نکات را رعایت کنید و مهم تر از همه، روبوسی و 
دست دادن کالً ممنوع. به فکر سالمت افراد مسن و ضعیف 
هم باشید. در ضمن در ژاپن جایی به خاطر کرونا تعطیل 
یا قرنطینه نشد. در حالی که نزدیک ترین کشور به چین و 

بیشترین تعداد چینی های توریست، در ژاپن بودن.

 تماس با زادگاه کرونا
قدس زندگی: درســت در روزهایی که 
خبرهای راست و دروغ کرونایی دارند ما را 
بمباران و گیج و ویج می کنند و نمی دانیم 
کدام خبر را باور کنیم و کدام را نه، خبرنگار 
باشــگاه خبرنگاران جوان در آذربایجان 
شــرقی، پای صحبت های یک دانشجوی 
ایرانی ساکن شهر »ووهان« چین نشسته 

تا درباره این ویروس خطرناک و پرسروصدا و نحوه برخورد چینی ها با آن حرف 
بزند. بخش هایی از سخنان این دانشجوی ایرانی را بخوانید بلکه کمک کند با 
حقایقی درباره این ویروس بیشــتر آشنا شوید: »... من بنا به دالیل شخصی 
و چند کاری که باید به محض شکســته شدن قرنطینه انجام دهم در ووهان 
مانده ام... در حال حاضر 11 نفر ایرانی در شــهر ووهان چین ساکن هستند... 
مردم شهر ووهان که نقطه ابتدایی ویروس کرونا هم بود، هیچ وقت پشت هم 
را خالی نکرده اند بلکه به شدت حامی یکدیگر و دولتشان هستند... )با اشاره به 
رواج جوک و شوخی در ایران( واقعاً برخی ها شورش را در آورده اند و اصالً آن 

را جدی نمی گیرند، در حالی که این ویروس شوخی بردار نیست. 
به تازگی پیام های زیادی از ســوی پرستاران و پزشکان و حتی افراد مبتال به 
کرونا دریافت می کنم ولی با اینکه فردی با انرژی مثبت هستم، دچار استرس 
شــدید نسبت به هموطنانم شده ام. امیدوارم مسئوالن ایرانی با تمام امکانات 
هر چه ســریع تر بتوانند این بیماری را کنترل کنند... اینجا اگر من هر روز از 
خانه خارج می شــوم با مجوز است که آن هم محدودیت زمانی یک ساعت، 
در محدوده خانه برایم تعیین شــده اســت، ولی اگر سر یک ساعت به خانه 
برنگردم، من را به بیمارســتان منتقل می کنند و باید 1۴ روز تحت قرنطینه 
باشــم... دلم با مردم ایران است و به خاطر همین تمام تالش خود را می کنم 
تا به روزترین اطالعات را برای پیشگیری از ویروس کرونا برای مردم بفرستم... 
کرونا ویروسی است که به ســرعت در حال شیوع است ولی چین هم آن را 
به شــدت کنترل کرده و همه خیابان هــا را از طریق خودروهای الکل پاش و 
ضدعفونی پاک سازی و استرلیزه می کنند... تا این لحظه هیچ درمان و واکسنی 
برای کرونا وجود ندارد و پزشکان و پرستارها افراد مشکوک را در آی سی یو 
نگه می دارند و نظاره گر هستند تا سیستم ایمنی بدن افراد جواب دهد... تمام 
مراقبت ها و نظارت و بهداشت در چین کامالً رایگان است و حتی ماسک هم 
روزانه به صورت رایگان پخش می شود و اگر فردی ماسک مازاد هم درخواست 
کرد به آن می دهند... برای هر آپارتمان و مجتمع مسکونی یک فرد مسئول 
تعیین شده که این فرد از سوی پلیس تأیید می شود و مجوز خروج از آپارتمان 
و تأمین مایحتاج را دارد به طوری که تمام ســاکنان آن مجتمع هم از طریق 
اپلیکیشن چت، نیازهای خود را نوشته و آن فرد مسئول همه آن ها را تهیه و 

در منزل تحویل می دهد...«.

 مجازآباد
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 فیلم های اکران نوروزی مشخص شدند

جنوب شهر رقیب فیلم های کمدی

آیا مردم جهان در ماجرای شیوع ویروس چینی بازی خورده اند؟

ماهی گیری در آب های گل آلود »کرونا«
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چه خبر؟

روزمره  نگاری

»شهرخودرو«  از دو پنجره نقل و انتقاالت محروم شد

شهر در مخمصه !
10 11

10
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علی کریمی در گفت وگو با قدس:

 با بیماری شدید
 برای استقالل جنگیدم

فوتبال ایران در انتظار رأی جنجالی ترین پرونده لیگ 

 ال کالسیکوی 
اتهام و  دروغگویی 

2 بازی حساس لیگ قهرمانان اروپا امشب برگزار می شود

مسی در قلمرو مارادونا 
نوستالژی برای چلسی

عادت های پدرصلواتی

رقیه توسلی: تلویزیون را »عزیز« روشن می کند. خدا خیرش بدهد! طبیبی آن 
تو دارد آگاه ســازی می کند. ولوم کانال آن قدری هســت که من هم از آشپزخانه 

شنونده باشم.
جناب پزشک بی مقدمه چینی می رود سر اصل مطلب؛ در این روزهای خاص، دست 
دادن ممنوع است، دیده بوسی ممنوع است، میهمانی خانوادگی ممنوع است. باید 
فاصله یک متری رعایت شود. دســت ها را مکرر بشویید. تا می توانید در مصرف 

مرکبات، سبزیجات، مایعات، ادویه جات گرم دست و دلبازی کنید.
گوش هایم توی نشــیمن و دســت هایم داخل مطبخ می چرخند. تازه از خدمت 
فنجان های غلتان در سینک مرخص و می رسم به پیشگاه بشقاب ها که فاز آقای 
دکتر 180 درجه می گردد و می زند زیر آواز. ســر نچرخانده هم ملتفتم »عزیز« 

شبکه را عوض کرده.
غرق سابیدن بشقاب هایم که ناخودآگاه چیزی می خورد توی مالجم انگار و جمالت 
دکتر، به یکباره محتویات ذهنم را می شوید. نهیب می خورم و آنی تصمیم می گیرم. 
به خودم می گویم االن بهترین وقت تغییر است. حاال که شرایط به رعایت برخی 
رفتارهای پزشکی تازه مجابمان کرده، چرا خودم هم دست به کار نشوم و یکسری 

عادت و قانون قدیمی را از زندگی ام برندارم و دور نریزم.
با حالی که زمین تا آسمان با یک ساعت قبل توفیر دارد، متمرکز می شوم روی آن 
رفتارها. عاداتی که نمی دانم سنجاق شده ام بهشان یا سنجاقم شده اند. همان طور که 
بشقاب سوم را کف مال می کنم خصایص منحصر به فردم ظاهر می شوند یکی یکی.

چرا دست نکشــم از حرف زدن با اشیا...؟ چه دلیلی دارد اصاًل که آدم برای 
عروسک پارچه ای بچگی اش، لباس نو بدوزد...؟ مجنون سوپ گشنیز و نخود 
بــودن را باید فراموش کنم... یک کمی به جای آهنگ های فاخر و اصیل بزنم 
توی خط دوبس دوبس و ترانه ُســراهای 98... پشــت بندش چشمم را روی 
قیمت ســکه هم ببندم بلکه کمتر غصه ذکور کشور بیاید سروقتم... دست از 
سر »ابن ســیرین« بردارم و برای بهاره جان که یکریز خواب می بیند کتاب 
تعبیرخــواب کادو ببرم... بی رودربایســتی پیش خانوم عطار هم بروم بگویم 
معتاد شــده ام به دمنوش ها. بگویم یک دمنوش ضددمنوش توی بساط تان 
پیدا نمی شــود...؟ دیوان حافظ و فیه مافیه آقاجان را هم ببرم توی زیرزمین 
قایم کنم؛ که دیگر با پاورقی های دســتنویس آقا، خون به جگرم کرده اند... 
وای چرا اصاًل از این اخالق قرص خورانم شروع نکنم و از این قرص های بزن 

بهادر پدرصلواتی؟ چرا برای چند روز حبسشان نکنم توی گنجه؟ 
لیســتم هنوز ناقص و در ابتدای راه اســت که »عزیز« و موبایل، همزمان صدایم 

می زنند. عزیز عینکش را می خواهد. هنوز کانال دلخواهش را پیدا نکرده.
موبایل را چک می کنم. چه حالل زاده...! بهاره جان است. فقط نمی توانم فکرش را 

بخوانم. چون سه عدد عالمت سؤال خالی حواله گوشی ام کرده.
خسته نوشت: خدا کند خواب ندیده باشد! خدا کند پای خبر خوب، وسط باشد! 

خدا کند کرونا نگرفته باشد!
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سینا حســینی: بدون تردید پرونده دیدار سپاهان - 
پرسپولیس یکی از جنجالی ترین پرونده های انضباطی 
لیگ نوزدهم لقــب خواهد گرفــت. موضع گیری های 
مدیران، مربیان و عوامل اجرایی باشگاه علیه یکدیگر برای 
اثبات حقانیت خود نشــان می دهد این داستان به یکی 
از داستان های ادامه دار و خســته کننده  تبدیل خواهد 
شد که هیچ کسی حاضر نیســت اظهارات طرف مقابل 

را قبول کند.

  رگبار اتهامات
اما مســئله عجیبی که در این میــان رخ داد، اتهام زنی 
پی درپی طرفین بــه یکدیگر بود. مدیرعامل باشــگاه 
پرسپولیس در مصاحبه های متعدد و پرشمار خود همتای 
اصفهانی و سرمربی سپاهان را به دروغگویی متهم کرد 
و در اقدامــی متقابل تابش و قلعه نویــی، انصاری فرد و 

پیروانی را به دروغگویی متهم کردند!
مدیران فدراسیون فوتبال هم با نادیده گرفتن ضعف های 
فاحش خود در حوزه برگزاری مسابقات تالش داشتند 
توپ را به زمین باشــگاه بیندازند تا کمترین خدشه به 
مدیریت فوتبال ایران وارد شود اما برایند تمام اتفاقات 
مرتبط با این بازی نشــان می دهد فوتبال ایران گرفتار 
یک سیستم فشــل مدیریتی است که هر کسی بخواهد 
می تواند با گردن کلفتی و قانون گریزی از اجرای صحیح 

قانون شانه خالی کند و برابر میل خود رفتار کند.

  دو قطبی زرد و سرخ
از آنجا که این اتفاق برای حساس ترین دیدار لیگ نوزدهم 
رخ داده است، کارشناســان و اهالی فوتبال هم ترجیح 
می دهند نگاه رنگی و غیر اصولی به ماجرا داشته باشند، 
تا دو قطبی سپاهان - پرسپولیس در تحلیل های مرتبط 
با این بحران هم شکل گیرد، تا فقر تحلیل واقعی و اصولی 

در رسانه ملی هم احساس شود.
اما همه چیز به این مســائل ختم نمی شــود، دو باشگاه 
پرسپولیس و ســپاهان برای آنکه بر یکدیگر غلبه کنند، 
دستگاه های بیانیه نویسی خود را نیز فعال کردند تا دوباره 
به عصر بیانیه نویسی رجوع کنیم و فوتبال ایران گرفتار 
بازی های پشت پرده شود، در حالی که هیچ کجای دنیا 

دیگر چنین روشی وجود ندارد.

  فرصت قانون گریزی
البته کارشناســان حقوقی و قضایی در این بین اعتقاد 

دارند اگر ساز و کار اصولی در مدیریت فوتبال حاکم بود 
این اتفاقات به هیچ وجه رخ نمی داد و قانون سرنوشــت 
این اتفاق را روشــن می کرد اما از آنجا که در حال حاضر 
مدیری در فدراســیون فوتبال وجود ندارد که به اجرای 
قانون تأکید داشته باشد این فرصت برای قانون گریزان 
به وجود آمده به روش های غیر منطقی برای پیروزی بر 

طرف مقابل تالش کند!

  کشف عذر
با این وجود عبدالرحمن شاه حســینی، رئیس پیشین 
کمیته انضباطی در این خصوص می گوید: کشف »عذر«، 

هنر کمیته انضباطی است.
وی در ادامــه افزود: متأســفانه در تصمیمات انضباطی 
فصل های گذشته در ارتباط با اتفاقات دیدار این دو تیم 
که از ســوی ارکان قضایی برای وقایعی که تماشاگران 
و مســئوالن دو باشــگاه رقــم زدنــد، آرای ضعیف و 
غیرتأثیرگذاری منتشر شــد که شاید خیلی از متخلفان 
دیگر هم جری شده و دســت به تخلف بزنند، زیرا آن ها 
هم متوجه شدند نرخ پاسخگو نسبت به تخلفات مقرون  

به  صرفه است.

رئیس پیشــین کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال با 
انتقاد از شرایط موجود گفت: برخی مدیران ما به خواب 
ابدی رفته اند و توجهی بــه اتفاقات ندارند. احکام کمیته 
انضباطی می تواند نه تنها در مــورد یک موضوع رخ داده 

بلکه برای پیشگیری از اتفاقات آینده تأثیرگذار باشد.
وی در ادامه توضیح داد: سوءمدیریت بزرگی در پشت پرده 
ماجرای عدم برگزاری دیدار سپاهان و پرسپولیس وجود 
داشت. یک روز قبل از انتخابات مجلس به صورت رسمی 
اعالم کردند ویروس کرونا وارد مملکت شده و حتی قربانی 

داشته است. 
مســئوالن جلســات پنهان و آشــکار برگزار کردند و 
بیشــترنهاد های دولتی و شــبه دولتی مثل دانشگاه ها، 
همایش ها، ســینماها، کنســرت ها، مدارس و... تعطیل 
شدند، اما مسئوالن فوتبال ما همچنان در خواب بودند. 
اگر مدیریتی وجود داشــت، حداقل ۴۸ ســاعت قبل از 
این مسابقه باید تصمیم می گرفتند که بازی لغو یا بدون 

تماشاگر باشد نه شب بازی.
شاه حســینی در پایان توضیح داد: در شرایط فعلی هنر 
یک قاضی »کشف عذر« از تیم سپاهان است. اگر به این 
قطعیت برسد که عذر باشگاه ســپاهان غیرموجه است 

تکلیف روشن می شود و اگر دلیل سپاهانی ها موجه باشد 
باز هم کار سختی برای قضاوت و تعیین رأی وجود ندارد.

  بحران مدیر بعدی؟
با در نظر گرفتن توضیحات رئیس پیشین کمیته انضباطی 
به عنوان یک فرد آشنا به امور حقوقی باید دید آیا مدیریتی 
کالن و عقالنی در فوتبال ایران وجــود دارد این بحران 
خودساخته را به درستی مدیریت کند، یا اینکه این اتفاق 
به یک چالش بزرگ تبدیل خواهد شــد که دامن مدیر 

بعدی فدراسیون فوتبال را نیز در آینده خواهد گرفت.

  شکایت قلعه نویی و سپاهان از انصاری فرد
محمد حسن انصاری فرد طی دیروز و امروز اظهاراتی را 
به خاطر اتفاقات به وجود آمده در حاشیه مسابقه سپاهان 
و پرســپولیس در مورد امیر قلعه نویی و باشگاه سپاهان 
مطرح کرد که این مسئله واکنش ســپاهان و سرمربی 

زردپوشان را در پی داشت.
امیر قلعه نویی و همچنین باشگاه سپاهان از محمدحسن 
انصاری فرد به دلیل توهین و افترا، رسماً به دادگاه فرهنگ 

و رسانه شکایت کردند.

فوتبال ایران در انتظار رأی جنجالی ترین پرونده لیگ 

ال کالسیکو اتهام و  دروغگویی 

انصاری فرد: دلیل غیبت استوکس، کروناست!
ورزش: محمدحسن انصاری فرد مدیرعامل تیم پرسپولیس درباره غیبت آنتونی استوکس 
گفت: استوکس در حال حاضر نیامده اما ما قرارداد را طوری با او تنظیم کرده ایم که بابت غیبت او 
در تمرینات 3 هزار دالر، برای نیامدن به مسابقه 50 هزار دالر و کل مبلغ قراردادی که از ما گرفته 
را هم پس خواهیم گرفت و ضرر مالی نخواهیم کرد. وی دلیل این غیبت را به این شکل بیان کرد: 
البته ایشان بحث کرونا را بهانه کرده اما هم نامه ای به خودش و مدیر برنامه اش ارسال کردیم و 
این موارد را به ایشان گفتیم. مدیرعامل پرسپولیس در پایان افزود: تمام این مسائل حاشیه ای در 

قرارداد او ذکر شده و قرارداد محکمی است و ما کل خسارت را می توانیم از او بگیریم.

سیمئونه گزینه اصلی سرمربیگری بایرن مونیخ
ورزش: نشریه اسپانیایی »ُدن بالن« مدعی شد دیه گو سیمئونه گزینه اصلی باشگاه 
بایرن مونیخ برای سرمربیگری باواریایی هاست. مدیران این باشگاه آلمانی به دنبال 
این هستند تا با استخدام سرمربی کنونی اتلتیکومادرید، پروژه ای جدید را کلید بزنند. 
دیه گو سیمئونه ۴9 ساله که تا سال 2022 تحت قرارداد باشگاه اتلتیکومادرید است، از 
سال 2011 هدایت این تیم اسپانیایی را برعهده دارد و در این مدت این تیم را تبدیل به 
تیمی باثبات و یکی از قدرت های فوتبال اروپا کرده است. او در حال حاضر با دستمزد 

سالیانه 22 میلیون یورو بیشرین دستمزد دریافتی را در بین سرمربیان جهان دارد.

مولر: بحث انتقالم به منچستریونایتد شکل جدی گرفته بود
ورزش: ستاره آلمانی بایرن می گوید در زمان سرمربیگری فن خال در اولدترافورلد به شدت 
به انتقال به منچستریونایتد نزدیک شده بوده است. توماس مولر تاکید کرد: »در سال 2015 
وقتی لوئیز فن خال )سرمربی پیشین بایرن مونیخ و سرمربی وقت منچستریونایتد( تماس 
گرفت، بحث انتقال من شکل جدی به خود گرفت و همه طرفین درگیرش بودیم. پیوستنم به 
منچستریونایتد را می توانستم تصور کنم، اما سپس مدیران باشگاه به من گفتند که می خواهیم 
تو در بایرن بمانی. اما فارغ از این بحث با توجه به اینکه در تابستان قراردادم با بایرن به پایان 
می رسد احتماالً در تابستان پیش رو تصمیمی یک طرفه درباره قراردادم صورت خواهد گرفت.

اخراج مشکوک نیمار در آستانه کارناوال سنتی برزیل
ورزش: سابقه بد نیمار در زمینه ترجیح دادن تفریحات شخصی به تعهدات حرفه ای او را در 
مظان اتهام قرار داده است. او دو هفته پیش درست در روز تولدش اعالم کرد که از ناحیه قفسه 
سینه آسیب دیده است. بعد از این ماجرا خیلی ها منتظر بودند که ببینند آیا نیمار برای کارناوال 
سنتی ساالنه برزیلی ها چه برنامه ای دارد، رویدادی که او در پنج سال اخیر در آن شرکت داشت. 
امسال اما با توجه به برنامه بازی های تیمش انتظار می رفت که نیمار نتواند به کشورش برگردد. 
با این حال نیمار در جریان بازی اخیر مقابل بوردو در دقیقه دوم وقت های تلف شده نیمه دوم 

مرتکب خطایی خشن شد که برایش کارت زرد دوم را به همراه آورد و باعث اخراجش شد.

ورزش: کمیته وضعیت فدراســیون رأی خود را در خصوص 
شکایت باشگاه نساجی مازندران از شهر خودرو مشهد اعالم کرد. 
با توجه به شکایت باشگاه نساجی مازندران از باشگاه شهرخودرو 

مشهد کمیته وضعیت به شرح زیر رأی خود را صادر کرد:
1- باشگاه شهرخودرو از ثبت قرارداد با هر بازیکن جدیدی )اعم 
از بازیکن داخلی و بین المللی( به مدت دو دوره زمانی کامل و 

متوالی نقل و انتقاالت محروم می گردد.
2-  حســن جعفری به محرومیت چهار ماهه از شــرکت در 

بازی های رسمی )اعم از باشگاهی و ملی( محکوم می گردد.
3- میالد سرلک به محرومیت چهار ماهه از شرکت در بازی های 

رسمی )اعم از باشگاهی و ملی( محکوم می گردد.
۴- حسن جعفری و باشگاه شهرخودرو با توجه به توافق طرفین 
وفق بند هفت ماده ۶ قرارداد مورخ 9۸/0۴/09 باشگاه فرهنگی 
ورزشی نساجی و آقای حسن جعفری و همچنین مستنداً به بند 
سه ماده 1۸ مقررات نقل  و انتقاالت و تعیین وضعیت بازیکنان، 
متضامناً به پرداخت مبلغ ۴2.500.000.000 ریال )معادل پنج 
برابر مبلغ قرارداد( بابت غرامت و پرداخت مبلغ 5.۴50.000 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان و مبلغ 921.050.000 
ریال مابه التفاوت بابت هزینه دادرسی در حق فدراسیون  فوتبال 

محکوم می گردند.
5- میالد ســرلک و باشگاه شــهرخودرو وفق بند هفت ماده 
۶ قرارداد مورخ 9۸/0۴/09 باشگاه فرهنگی ورزشی نساجی 
و آقای حسن جعفری و همچنین مستنداً به بند سه ماده 1۸ 
مقررات نقل  و انتقاالت و تعیین وضعیت بازیکنان، متضامناً به 
پرداخت مبلغ 35.000.000.000 ریال )معادل پنج برابر مبلغ 
قرارداد( بابت غرامت و پرداخت مبلغ 5.۴50.000 ریال بابت 
هزینه دادرسی در حق خواهان و مبلغ ۷5۷.550.000 ریال 
مابه التفاوت بابت هزینه دادرســی در حق فدراسیون  فوتبال 

محکوم می گردند.
۶- بدیهی است در صورت عدم پرداخت محکوم به در مهلت 
مقرر، مجازات یا مجازات های مقرر در ماده ۸9 مقررات انضباطی 
و ماده 13 مقررات نقل  و انتقاالت و تعیین وضعیت بازیکنان 

نسبت به محکوم علیه اعمال خواهند شد.

رأی صادره به مدت هفت روز از تاریخ ابالغ در کمیته استیناف 
فدراسیون فوتبال قابل تجدید نظرخواهی است.

  هشدار شاهین
آنچه در این میان مورد نقد است عدم دقت و بررسی عوامل این 
انتقال هاست. چرا که همان زمان هم باشگاه نساجی چندبار این 
موضوع را گوشزد کرد که قصد شکایت و پیگیری این انتقاالت 
را دارد اما عوامل باشگاه مشــهدی صراحتاً اعالم کردند هیچ 
نگرانی از بابت این خریدها ندارند. جالب اینکه در نخستین بازی 
از رقابت های هفته هفدهم تیم های شاهین شهرداری بوشهر و 
شهرخودرو خراسان در بوشهر به مصاف هم رفتند که مدیران 
باشگاه شاهین بوشهر به استفاده از میالد سرلک و ابوالحسن 
جعفری اعتراض کردند. آن ها معتقد بودند قرارداد شهرخودرو 
با این بازیکنان غیرقانونی است و حتی نامه ای اعتراضی را به 
سازمان لیگ برتر و کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال 

ارسال کردند.

  دفاعیه باشگاه
اما فرهاد حمیداوی مالک باشــگاه شهرخودرو در پاسخ به 
ادعای مدیران باشــگاه شــاهین گفت: فدراسیون فوتبال 
کارت بازی هر دو بازیکن را صادر کرده اســت و ما هم کلیه 
مراحلی را که فدراسیون در قرارداد ها اهمیت می دهد لحاظ 
می کنیم و االن مشــکلی وجود ندارد. حمیداوی ادامه داد: 
ما برای این دو بازیکن اســتعالم گرفتیم و پس از استعالم 
اقدام به عقد قرارداد با ســرلک و جعفری کردیم. پس هیچ 
مشــکلی وجود ندارد. همچنین باشگاه شــهرخودرو در 
اطالعیه ای اعالم کرد: 10 روز قبل جلسه ای بین حمیداوی 
مالک باشگاه شهرخودرو خراسان و آقایان حدادیان و امیری 
مدیران باشگاه نساجی برگزار شد و دو طرف به توافقات الزم 

درخصوص تبادل بازیکن دست یافتند.
با این همه رأی صادر شده توسط کمیته انضباطی اگر در کمیته 
استیناف تأیید شود مشکالت عدیده ای را برای نماینده خراسان 

در فصول جاری به وجود خواهد آورد.  

حمیدرضاعرب: علی کریمی یکی از مهره های مهم و تأثیرگذار 
استقالل براین باور اســت که باید در راستای حفظ سالمتی 
تماشاگران ممنوعیت حضور آن ها در ورزشگاه ها را تمدید کرد. 
کریمی و خیلی از بازیکنان فوتبال پس از شیوع بیماری کرونا در 

ایران چنین اعتقادی دارند.

 3 امتیاز دیگر به اندوخته های شما اضافه شد. 
بله، این امتیاز برای ما خیلی مهم بود چون باید خودمان را در 
بین مدعیان اصلی قهرمانی حفظ می کردیم. از این برد خیلی 

خوشحالم و امیدوارم این نتایج ادامه پیدا کند. 

 فشردگی بازی ها کار شما را سخت ودشوار نمی کند؟
شرایطی است که به دلیل حضور در لیگ قهرمانان آسیا وجود 
دارد. ما باید با همین وضعیت کارمان را ادامه بدهیم. تقسیم 
قوا می تواند به استقالل کمک کند. می بینید که مصدومانی 

داریم اما درعین حال می توانیم 
با برد های پی در پی شرایط 
را به ســود خودمان نگه 
داریم. درهمین بازی با 
ذوب آهــن مصدومانی 
داشتیم اما بازهم موفق 
شــدیم با پیروزی میدان 

را تــرک کنیم. 

امیدوارم این حس در بازیکنان حفظ شود و در شرایط سخت نیز 
برد های مهم تری را بدست آوریم.

 برخی بازیکنان اعتقاد دارند که بازی ها باید لغو شود.
حرف درســتی اســت. شــما ببینید وقتی ما تنه به تنه هم 
می گذاریم، با هم دســت می دهیم و در یک فضای بسته قرار 
می گیریم احتمال انتقال بیماری وجــود دارد. به نظر من هم 
بازی های لیگ باید لغو شود. حتی االن صحبت از لغو بازی های 

لیگ قهرمانان آسیاست.

 حضور تماشاگران هم به همین دلیل منتفی شده.
کار خوبی اســت و ما از آن اســتقبال می کنیم. امیدوارم این 
کار ادامه پیدا کند چون برای سالمتی همه مفید است. طبق 
آماری که می دهند انتقال این ویروس خیلی سریع است و برای 

تماشاگران خطرناک است.

 یعنی این تصمیم باید همچنان ادامه داشته باشد؟
بله، موافقم که تماشــاگران در ورزشــگاه نباشند. سالمتی 
تماشاگران مهم تر از فوتبال است. درست است که از فقدان آن ها 
لطمه می خوریم و شخصاً خیلی دوست دارم آن ها در ورزشگاه 

باشند اما نباید به هر قیمتی جان مردم به خطر بیفتد.

 گفته می شد بیماری شدید داشتی و حضورت مقابل 
ذوب آهن در هاله ای از ابهام بود.

هشت روز تمرین نکردم و ســرماخوردگی شدیدی داشتم. 
به خاطر تیم و کمبود بازیکنان و مصدومان هر چه داشتم در 

زمین گذاشتم.

 بازی با گل گهر هم نزدیک است.
ما درهمه بازی ها برای پیروزی به میدان می رویم. این بازی را 
هم باید ببریم اما آن ها تیم سختکوشی هستند درست مانند 

ذوب آهن که ما را اذیت کرد.

 درباره حضور اسکوچیچ در سمت سرمربیگری 
تیم ملی نظرت چیست؟

 فکر می کنم اسکوچیچ در تیم هایی که حضور داشته 
با وجود اینکه قدرتمند نبوده، نتایج خوبی گرفته چه 

نفت آبادان ، ملوان و فوالد.

 چقدر امیدواری دوباره به تیم ملی دعوت 
شوی؟

فکر می کنم شرایط خوبی دارم و بازی بدی برای 
استقالل انجام نداده ام. باید منتظر باشیم ببینیم 
اسکوچیچ چه فکرهایی در سردارد و با چه سیستم و 

نفراتی می خواهد بازی کند.

»شهرخودرو«  از دو پنجره نقل و انتقاالت محروم شد

شهر در مخمصه!
علی کریمی در گفت وگو با قدس:

با بیماری شدید، برای استقالل جنگیدم

2 بازی حساس لیگ قهرمانان اروپا امشب برگزار می شود

مسی در قلمرو مارادونا، نوستالژی برای چلسی
امیرمحمد سلطان پور: دور حذفی رقابت های لیگ قهرمانان 
باشگاه های اروپا امشــب با برگزاری دو دیدار حساس دیگر 
پیگیری می شود. از دور یک شانزدهم نهایی و در مرحله رفت 
امشب از ساعت 23:30 بارسلونا در ناپل میهمان ناپولی خواهد 
بود و چلســی نیز در دیداری که یادآور تنها عنوان قهرمانی 
اروپای آن ها هست، در استمفوردبریج از بایرن مونیخ پذیرایی 

می کند.

 یک اسطوره آرژانتینی دیگر در ناپل
بارسلونا در حالی عازم ایتالیاســت که نگرانی ها در گسترش 
ویروس کرونا در این کشور مسئوالن را تاحدودی نگران کرده 
است. البته با وجود به تعویق افتادن چندین بازی در لیگ های 
مختلف ایتالیا در حال حاضر تصمیمی در خصوص بازی امشب 
گرفته نشده است. بارسلونا ســه بازی قبلی خود در اللیگا را 
با پیروزی پشت سر گذاشــته و این هفته به صدر جدول نیز 
بازگشته است. از طرف دیگر ناپولی نیز با وجود ضعف چند هفته 
اول روی کار آمدن گتوسو، دوباره روی فرم آمده و با کسب سه 
پیروزی امیدهایش را برای موفقیت در ســری آ و جام حذفی 
افزایش داده است. شروع کیکه ستین روی نیمکت آبی و اناری 
پوشان مانند آغاز به کار گنارو گتوســو در ناپولی با بی ثباتی 
همراه بود. اما سرمربی سابق رئال بتیس در 9 بازی قبلی تیم 
خود هفت پیروزی بدست آورده تا شرایطش به ثبات برسد. این 
هفته هم آن ها با پنج گل ایبــار را در هم کوبیدند. نکته جالب 
توجه در این بازی درخشش لیونل مسی بود. ستاره آرژانتینی 
که چهار بازی بدون گل زده را پشت سر می گذاشت در این بازی 
به خودش آمد و یک تنه چهار بار دروازه حریف را فرو ریخت. 
او باید همین فرم خوب خود را امشب به مسابقات اروپایی نیز 
تزریق کند در دور گروهی پایین تر از تصور ظاهر شد و در پنج 
بازی تنها دو گل به ثمر رسانده است. تماشای یک اسطوره دیگر 
آرژانتینی در ناپل برای بســیاری از طرفداران متعصب کافی 

خواهد بود. هیچ کس مثل لیونل مسی نمی تواند ناپلی ها را به 
یاد دیگو مارادونا بیندازد که هنوز در این شهر به او به چشم یک 
پادشاه نگاه می کنند. اما اصلی ترین دغدغه سرمربی بارسا برای 
دیدار با ناپولی آمار بد چند وقت اخیر کاتاالن ها در خارج از خانه 
اســت. آن ها در چند هفته اخیر دو بازی خارج از خانه خود را 
مقابل والنسیا و اتلتیک بیلبائو واگذار کرده اند و باید مانند دیدار 

با بتیس امشب نیز با دستی پر به بارسلون برگردند. 

 وضعیت مصدومان و محرومان
پس از غیبت موقت فرانکی دی یونگ، حاال جای سؤال است 
که آیا ســتین این ســتاره جوان هلندی را به ترکیب اصلی 
باز خواهد گرداند یا خیر؟ اگر این اتفــاق بیفتد جایگاه ایوان 
راکیتیچ که پس از مدت ها نیمکت نشینی دوباره شانس بازی 
پیدا کرده بود به خطر خواهد افتــاد. مارتین بریتویت خرید 
جدید آبی و اناری پوشان حق شرکت در مسابقات اروپایی را 

ندارد به همین دلیل به احتمال زیاد آرتورو ویدال پست وینگ 
چپ خط حمله را به عهده خواهد گرفت. بارسا امشب باز هم 
بدون جوردی آلبا خواهد بود تا جونیور فیرپو جای او را بگیرد 
و البته ســرخی روبرتو نیز به تازگی به جمع مصدومان بارسا 

اضافه شده است.
از طرف دیگر اوضاع برای ناپولی از این حیث بهتر است. گتوسو 
پس از ریــکاوری بازیکنانش از بازی روز جمعه مقابل برشــا 
احتماالً با همان ترکیب به مصاف بارسلونا خواهد رفت. البته 
بازیکنانی مثل آلن، پیوتر زیلسنیک و میلیک امیدوارند بتوانند 

بار دیگر اعتماد گتوسو را جلب کرده و به تیم اصلی راه یابند.

 خاطره بازی لمپارد با حریف امشب
همچنین در دیگر بازی حســاس لیگ قهرمانان، چلسی در 
لندن میزبان بایرن مونیخ خواهد بود. این نخستین تقابل دو 
تیم از آن شب عجیب و غریب در فینال آلیانز آرناست که آبی 

پوشان که فرانک لمپارد ســرمربی فعلی خود را نیز آن موقع 
به عنوان کاپیتان در زمین می دیدند موفق شدند در آخرین 
ثانیه ها بازی را به تساوی کشانده و در ضربات پنالتی نخستین 
قهرمانی اروپا را به افتخارات خود اضافه کنند. میزبان امشب 
آنچنان از لحاظ نتیجه گیری در چند وقت اخیر ثبات نداشته اما 
نباید فراموش کنیم که آن ها در ابتدای این هفته موفق شدند 
یک پیروزی چشمگیر را مقابل تاتنهام بدست بیاورند. چلسی 
همچنین در دور گروهی نیز باالتر از آژاکس و لیل و پایین تر 
از والنســیا به این مرحله راه یافت. از طرف دیگر بایرن مونیخ 
مقتدرانه در گروه خود با اختالف هشت امتیاز نسبت به تاتنهام 
سرگروه شد. باواریایی ها تفاضل گل فوق العاده مثبت 19 را 
ثبت کرده و میانگین چهار گل در هر بازی را داشتند! شاگردان 
هانس دیتر فلیک ابتدای هفته نیز با نتیجه نزدیک 3بر دو تیم 
پتربورن را در بوندس لیگا مغلوب کردند تا همچنان به عنوان 

صدرنشین به کار خود ادامه دهند. 

 وضعیت مصدومان و محرومان
بدترین ضربه به شیرهای لندن مســلماً به خاطر مصدومیت 
انگولو کانته به آن ها وارد خواهد شد. او در بازی هفته گذشته 
مقابل منچستریونایتد دچار مصدومیت شد و احتماالً سه هفته 
دور از میادین خواهد بود. تامی آبراهام مهاجم گلزن چلسی نیز 
وضعیت مشخصی ندارد. گفته می شود او در بازی های اخیر با 
وجود مصدومیت بازی می کرده و در ابتدای هفته نیز بازی را 
ابتدا روی نیمکت آغاز کرد و سپس در 20 دقیقه پایانی به زمین 
آورده شد. کریستین پولیسیک بی گمان بازی امشب را از دست 

خواهد داد اما هادسون اودوی شانس کمی دارد.
برای بایرن هم بزرگ ترین غایب نیکالس سوله خواهد بود. او با 
امیدهای فراوان راهی مونیخ شد اما مصدومیتش از ناحیه رباط 
صلیبی سبب خواهد شد فصل را از دست بدهد. ایوان پریسیچ 

و لئون گورتسکا هم بی گمان به بازی امشب نمی رسند.

ضد  حمله

 مسابقات لیگ برتر فوتبال 
بدون تماشاگر برگزار می شود

ورزش: مسابقات لیگ برتر فوتبال طبق برنامه اعالم شده قبلی بدون تماشاگر 
برگزار می شود. به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، هیچ تغییری در 
برنامه مسابقات لیگ برتر، دسته اول و دوم و سوم ایجاد نشده است. سهیل مهدی، 
سرپرست کمیته مسابقات سازمان لیگ با تأیید این خبر و تکذیب تعطیلی 
مسابقات به مدت 10 روز اعالم کرد بازی های هفته بیست و یکم بدون حضور 
تماشاگران برگزار خواهد شد. پیش از این صحبت های هدایت ممبینی پس از 
جلسه ویژه ای که درباره بازی سپاهان و پرسپولیس در فدراسیون تشکیل شد، 
شائبه جدیدی را به وجود آورد. وی درباره بازی های آتی گفت: وزارت ورزش اعالم 
کرده بود کلیه مسابقات ورزشی از دوشنبه به مدت 10 روز کال تعطیل است و بعد 
از این 10 روز فکر می کنم تصمیمات جدیدتری در صورت لزوم گرفته می شود.

ُمشت زدن فوتبالیست ها هم ممنوع شد!
ورزش: مهرزاد خلیلیان، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی اعالم کرد ورزشکاران 
بهتر است قبل از شروع بازی ُمشت هم به یکدیگر نزنند. من پیشنهادم پرهیز از 
روبوسی و بغل کردن های مرسوم است. او در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به 
تماس بازیکنان فوتبال با یکدیگر در داخل زمین بهتر نیست در شرایطی که کرونا 
شیوع پیدا کرده بازی ها تعطیل شود بیان کرد: بی گمان این موضوع خطر داره 
اما ما نمی توانیم کل مملکت را تعطیل کنیم. به گفته یک ویروس شناس ما االن 
وارد یک دو ماراتن شدیم و نمی توانیم به خاطر آن همه چیز را به حالت تعلیق در 

بیاوریم چون چیزی را بدست نمی آوریم. 

شکست سنگین یوپن با ابراهیمی و عزت اللهی
ورزش: در ادامه رقابت های هفته بیست و هفتم ژوپیر لیگ بلژیک، تیم یوپن که 
همانند بازی قبل امید ابراهیمی را در ترکیب و خط میانی و سعید عزت اللهی را 
جزو نفرات ذخیره داشت، مقابل اندرلخت رده نهمی۶ بر یک شکست تلخی را در 
خانه اندرلخت متحمل شد تا با 2۶ امتیاز همچنان در رده سیزدهم جدول ژوپیر 

لیگ بلژیک بایستد.

مصدومیت شدید خلعتبری
ورزش:محمدرضا خلعتبری در خصوص مصدومیتش در بازی  با نفت مسجد 
سلیمان اظهار کرد: متأسفانه در دقیقه ۶0 از ناحیه همسترینگ دچار مصدومیت 
و تعویض شدم. وی افزود: مدت زمان دوری ام از میادین مشخص نیست چون 

باید از پایم عکس بگیرم.

واکنش خلیلیان به دوپینگ بازیکنان استقالل
ورزش: رئیس فدراسیون پزشکی - ورزشی اظهارات مهدی امیرآبادی بازیکن 
پیشین استقالل مبنی بر دوپینگ این تیم در سال های گذشته را رد کرد. مهرزاد 
خلیلیان درباره اظهارنظر مهدی امیرآبادی پیشکسوت استقالل راجع به دوپینگ 
چند سال پیش بازیکنان این تیم با ماده »جک تری دی« گفت: به هر حال ایشان 
اظهارنظر کرده است ولی این بحث بار حقوقی دارد و از نظر ورزشی حق نداشته 
است. رئیس فدراسیون پزشکی -ورزشی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن 
است این دوپینگ از سوی فدراسیون اعالم نشده باشد؟ اظهار کرد: خیر؛ نمی شود 
اعالم نکرد. هر ورزشکار یک کد دارد که نمونه آزمایش این کد به آزمایشگاه کلن 
آلمان می رود. آزمایشگاه هم پس از سه هفته اعالم می کند ورزشکار یا پاک است یا 
مشکوک. اگر مشکوک باشد دوباره تست می گیرند. خلیلیان ادامه داد: وقتی نمونه 
مثبت شد، نامه آزمایشگاه به فدراسیون جهانی فدراسیون آن کشور و وادا ارسال 

می شود. ما که از روسیه قوی تر نیستیم. آن ها از حضور در المپیک معلق شدند.

محرمی زیر ذره بین اسکوچیچ
ورزش: دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی چهارشنبه به تمرین تیم فوتبال 

دیناموزاگرب خواهد رفت و عملکرد صادق محرمی را زیر نظر خواهد گرفت.
قرار است اسکوچیچ پس از حضور در تمرینات دیناموزاگرب بالفاصله راهی روسیه 
شود و روز هشتم اسفندماه در تمرین تیم فوتبال زنیت روسیه حضور پیدا کند. 
این برنامه سرمربی تیم ملی در راستای زیر نظر گرفتن لژیونرهای ایرانی شاغل 

در اروپا انجام خواهد شد.

احتمال لغو بازی های هفته سوم لیگ قهرمانان
ورزش: نشریه »الجزیره« عربستان در گزارشی به حضور ویروس کرونا در آسیا 

و تأثیرش به ورزش و به خصوص به فوتبال پرداخته است.
کنفدراسیون فوتبال آسیا در این شرایط یک هیئت مبارزه با کرونا با هماهنگی 
سازمان جهانی بهداشت ایجاد می کند تا این وضعیت بحرانی را بررسی کند. با این 
شرایط موجود احتمال به تأخیر افتادن تمام بازی های مرحله گروهی در هفته 

سوم در منطقه غرب وجود دارد.

منهای فوتبال

لیگ قهرمانان اروپا
ناپولی - بارسلونا

 سهشنبه 6 اسفند -  23:30 از شبکه سه

لیگ قهرمانان اروپا
چلسی - بایرن مونیخ

 سهشنبه 6 اسفند -  23:30 از شبکه ورزش

لیگ اروپا
براگا - گالسکو رنجرز

 چهارشنبه 7 اسفند -  20:30 از شبکه ورزش

لیگ قهرمانان اروپا
لیون - یوونتوس

چهارشنبه 7 اسفند -  23:30 از شبکه ورزش

لیگ قهرمانان اروپا
رئال مادرید - منچسترسیتی

چهارشنبه 7 اسفند -  23:30 از شبکه سه

ورزش در سیما

سهمیه ای که در تاریخ شمشیربازی ثبت شد
ورزش: شمشیربازی ایران پس از چند دهه با مجتبی عابدینی در المپیک 
2012 لندن حضور داشت. این حضور برای المپیک 201۶ ریو با شرکِت 
همزمان مجتبی عابدینی و علی پاکدامن به دو نفر افزایش یافت. حاال 
برای المپیک 2020 توکیو و به لطف سهمیه تیمی بدست آمده، ایران سه 

نماینده در مسابقات شمشیربازی خواهد داشت.
این برای نخستین بار است که شمشیربازی ایران برای المپیک صاحب سهمیه 
تیمی می شود. بر این اساس تیم ایران با چهار نماینده راهی توکیو می شود که 
سه نفر از آن ها می توانند در دیدارهای انفرادی هم حضور داشته باشند. البته 
که  پیش از کسب این سهمیه، مجتبی عابدینی هم به واسطه جایگاهش در 

رنکینگ جهانی سهمیه انفرادی خود برای المپیک را قطعی کرده بود.

لغو  اعزام کمانداران به تایلند
ورزش: امید نجــاری مدیر تیم هــای ملی درخصــوص لغو اعزام 
کمانداران به مسابقات کاپ آسیایی در تایلند گفت: تمامی شرایط 
برای حضور کمانداران در تایلند فراهم شده بود. بلیت ها گرفته و هتل 
نیز رزرو شده بود اما با توجه به نگرانی هایی که در مورد ویروس کرونا 
وجود داشت در نهایت فدراســیون به این نتیجه رسید که تیم ملی 

تیراندازی با کمان به مسابقات تایلند اعزام نشود.
نجاری تصریح کرد: فدراســیون جهانی تیراندازی با کمان، مرحله 
دوم جام جهانی در شــانگهای چین را به دلیل ویــروس کرونا، لغو 
کرد و منتظر تاریخ و کشــور جدیدی هستیم که فدراسیون جهانی 

معرفی کند. 

 نیکخواه بهرامی: 
به دنبال صعود به دور دوم در المپیک هستیم

ورزش: کاپیتان تیم ملی بســکتبال گفت: تالش ما این اســت که 
در المپیک بدرخشــیم، به مرحله بعد صعود کنیــم و کار بزرگی را 

رقم بزنیم.
صمد نیکخواه بهرامی با اشاره به شرایط تیم ملی اظهار کرد: تیم ملی 
بسکتبال پنجره نخست رقابت های کاپ آسیا که نخستین دوره آن 
هست را با موفقیت سپری کرد. در شــرایط کنونی که لیگ برگزار 
می شد و مسابقات پرفشار است، تیم ملی نتوانست تمرین آنچنانی 
داشته باشد و بازیکنان در اختیار باشگاه ها بودند. بازی های تیم ملی 
هم نشان داد ملی پوشان چه قدر آماده و پرصالبت هستند و بی گمان 

پس از بازی های لیگ هم فعالیت تیم ملی جدی تر خواهد شد.

دعوت2۹ آزادکار به اردوی تیم ملی کشتی 
ورزش: اردوی تیم ملی کشــتی آزاد بزرگســاالن روزهای ۶ تا 1۸ 
اسفندماه در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی در مجموعه ورزشی 
آزادی تهران برگزار می شود. اســامی نفرات دعوت شده به این اردو 

به شرح زیر است:
۵7 کیلوگرم: رضا اطری/ علیرضا سرلک / محمد خدابخشی 

6۱ کیلوگرم: مجید داستان/ محمدباقر یخکشی/ حسن عبادی 
6۵ کیلوگرم: بهنام احسان پور/ امیرحسین مقصودی/ امیرمحمد 

یزدانی/ میثم نصیری 
70 کیلوگرم: امیرحسین حسینی 

7۴ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی / یونس امامی 
7۹ کیلوگرم: علی سوادکوهی / محمد نخودی / امیرحسین 

کاووسی 
۸6 کیلوگرم: حسن یزدانی /کامران قاسم پور /احمد بذری 

۹2 کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی / حسین شهبازی
۹7 کیلوگرم: محمدحسین محمدیان /علیرضا کریمی /مجتبی 

گلیج / علی شعبانی 
۱2۵ کیلوگرم: پرویز هادی / امیرحسین زارع / یداله محبی / 

امین طاهری 

 اعزام سه وزنه بردار مرد ایران 
به مسابقات غرب آسیا 

ورزش: سه وزنه بردار مرد ایران در مسابقات گزینشی المپیک غرب 
آسیا به میزبانی امارات روی تخته می روند که سهراب مرادی هم جزو 

این سه نفر قرار دارد.
 مسابقات وزنه برداری گزینشی المپیک غرب آسیا از۶ تا 10 اسفند در 
امارات برگزار می شود. در این مسابقات  تیم ایران با سه وزنه بردار در 

بخش مردان و چهار وزنه بردار در بخش بانوان حضور دارد.
سهراب مرادی شــاخص ترین چهره حاضر در مسابقات است که برای 
گرفتن امتیاز الزم باید وزنه های باالیی بزند. نکته جالب این است که سهراب 
مرادی زودتر از تیم و به همراه محسن بیرانوند دبیر فدراسیون روز گذشته 
عازم دبی شد. کیانوش رستمی هم که از حضور در غرب آسیا انصراف داده  

و قراراست در مسابقات گزینشی المپیک کلمبیا وزنه بزند.

ورزش: مراسم افتتاح خانه کشتی شهید ابراهیم هادی پس از نوسازی 
و تجهیز با حضور رئیس کمیته ملی المپیک، مسئوالن فدراسیون 

کشتی و خانواده شهید ابراهیم هادی برگزار شد.

 جام قهرمان زنده
علیرضا دبیر در مراسم افتتاح خانه کشتی شهید ابراهیم هادی اظهار 
کرد: باید تشکر ویژه ای از آقای عبداهلل موحد داشته باشیم. پس از اینکه 
به جمع بندی رسیدیم و با لطف سیدحسن خمینی جام یادگار امام)ره( 
را به نام موحد تغییر دادیم، با موافقت وی این بار این تغییر نام صورت 
گرفت. وی ادامه داد: حتی اتحادیه جهانی هم از این بابت از ما تشکر 
کردند و قرار است این مسابقات در بابلسر برگزار شود و ما جزو معدود 
کشورهایی هستیم که یک جام را به نام یک قهرمان زنده نام گذاری 

کردیم. خوشحالیم که در زمان حیات آقای موحد این اتفاق افتاد.

 بدهی 60 میلیاردی
رئیس فدراسیون کشتی ادامه داد: پس از این اتفاق آقای موحد گفت 

خانه کشتی را نیز به نام هر کسی که دوست دارید نام گذاری کنید. 
خانه کشتی شماره 2 بنام شهید صدرزاده و خانه کشتی شماره یک 
بنام شهید هادی نام گذاری شد. هر خانواده ای که اینجا را می دید اجازه 
نمی داد فرزندش به خانه کشــتی بیاید. فدراسیون را با ۶0 میلیارد 

بدهی تحویل گرفتم.

 ادعای دبیر 
دبیر افزود: به جرئت می توانم بگویم اینجا پس از بازسازی بهترین خانه 
کشتی دنیاست. وقتی تشک های قدیمی را برمی داشتیم برای 21 
سال قبل بود و تماماً پوسیده شده بود. این کار من نبود و بدون حمایت 
بخش خصوصی میسر نبود. از وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک 

هم قدردانی می کنم. وی ادامه داد: خدا لطف کرد تمام 15 میلیارد 
هزینه بازسازی را از بخش خصوصی گرفتیم و یک ریال هم از دولت 
نگرفتیم. 22 سال در خانه کشتی اکسیژن وجود نداشت و یک و نیم 
میلیارد برای دستگاه های هواساز هزینه شد. تمام اتاق ها تخریب شده 
بود و شرایط بسیار بدی داشت. نور خانه کشتی را چهار برابر کردیم تا 

کشتی گیرانی که تمرین می کنند لذت ببرند.

 درخواست رئیس فدراسیون
رئیس فدراسیون کشتی تصریح کرد: از مســئوالن ورزش تقاضا 
می کنم خانه کشتی کنار دریاچه هم تعیین تکلیف شود. حدود ۷0 
درصد پیشرفت داشته، اما رها شده است. متأسفانه در طراحی افتضاح 

مشاوره داده شده است اما در مصالح فوق العاده است. امیدواریم تکلیف 
آنجا هم زودتر روشن شود.

 صالحی امیری: از هیچ حمایتی دریغ نمی کنیم
رئیس کمیته ملی المپیک بر حمایت همه جانبه از ورزش نخست 
ایران برای کسب موفقیت در المپیک 2020 توکیو تأکید کرد: سیدرضا 
صالحی امیری کشتی به مثابه نگینی درخشان در ورزش قهرمانی این 
سرزمین می درخشد و اگر در جهان ورزش احساس غرور می کنیم 

باید آن را از کشتی بدانیم.
وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل نگاه ما به کشتی فراتر از ورزش 
قهرمانی است و بستری برای رسیدن به ورزش قهرمانی است. مدال ها 
به کشتی هویت نداد بلکه اخالق و پهلوانی بود که به کشتی هویت داد.

برخی رشته ها وارداتی است و برخی فقط برای قهرمانی است اما کشتی 
هویت ساز است. االن که در مسیر المپیک هستیم و همه امکانات را 
برای موفقیت در توکیو به کار خواهیم گرفت و امیدوارم به حرمت این 

شهید کام ملت ایران در المپیک شیرین شود.

رئیس فدراسیون کشتی اعالم کرد

بهترین خانه کشتی دنیا در تهران
گزارش ویژه

پرسپولیس در آستانه محرومیت یا سقوط!
ورزش: سرپرست دبیرکلی فدراسیون با ارسال نامه ای به سازمان لیگ تأکید کرد: 
باشگاه های بدهکار ظرف یک هفته نسبت به پرداخت بدهی خود فرصت دارند. به 
گزارش سایت فدراسیون فوتبال، ابراهیم شکوری در این نامه تأکید کرده باشگاه ها 
نسبت به ارسال رضایت نامه های مربوط به پرداخت بدهی ها به طلبکاران یک هفته 
فرصت دارند پس از رؤیت این نامه وفق شــرایط موضوع نامه به کمیته انضباطی 

فدراسیون اقدام کنند.
الزم به توضیح اســت پس از گذشت این مدت و عدم ارســال رضایت نامه ها وفق 
بند الف و ب ماده ۸9 مقررات یاد شده نســبت به جریمه نقدی و یا کسر امتیاز و 
یا محرومیت از ثبت نام بازیکن جدید و یا ســقوط به دسته پایین تر حکم مقتضی 
صادر خواهد شد. این احکام وفق بند چهار ماده ۸9 قطعی بوده و فقط قابل اعتراض 

در دادگاه حکمیت ورزش )CAS( خواهد بود و تبعات آن متوجه باشگاه هاست.

  اسامی باشگاه ها به شرح زیر است:
ملــوان بندرانزلی – امید گنــاوه – پاس همــدان – داماش گیالنیــان – پارس 
جنوبی جم – ســردار بــوکان – شــهدای بابلســر – پرســپولیس – ایرانجوان 
بوشــهر – شــهرداری تبریز – صنعت نفت آبادان – بعثت کرمانشاه – سپیدرود 
 رشــت – خونه بــه خونه بابــل – شــهرداری اردبیل – نســاجی مازنــدران – 

استقالل اهواز

ب��رگ س��بز خودروی پرای��د مدل 1389 رنگ مس��ی 
ای��ران   46 ن   614 انتظام��ی  ش��ماره  ب��ه  متالی��ک 
شاس��ی  ش��ماره  و   3418454 موت��ور  ش��ماره   74
S1412289169754 به مالکیت س��عید یوس��ف پور 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
98
15
11
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب��رگ س��بز خودرو س��واری پ��ژو 405 م��دل 1385 
وش��ماره  838و61  انتظام��ی22-  ش��ماره  ب��ه 
موتور12485156530 وشماره شاسی 24243723 
متعلق به محمد رضا خجس��ته سعدی مفقود گردیده 

وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.)قزوین(

,ع
98
15
16
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز وسند کمپانی خودرو سواری پیکان مدل 
1380 به ش��ماره انتظامی 79 – 848ب 97 وش��ماره 
موت��ور11128001496 وش��ماره شاس��ی 80422143 
مفق��ود گردی��ده وازدرجه اعتبارس��اقط می باش��د.

)قزوین(

,ع
98
15
16
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س��ند کمپانی خودروی ام جی مدل 2012 رنگ سفید 
ب��ه ش��ماره انتظام��ی 342و22 ای��ران 74 ش��ماره 
شاس��ی  ش��ماره  و   18K4GB010031749 موت��ور 
LSJW26G98CS991855 ب��ه مالکی��ت محمد جواد 
حاج��ی حس��ینی بیطاری مفق��ود گردی��ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
98
15
19
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودرو سواری پیکان وانت مدل 1390 به شماره 
انتظامی 79- 933س64 وشماره موتور 11490009233 
 NAAA 46 AA 1 BG  188667 شاس��ی  وش��ماره 
مفق��ود گردی��ده وازدرجه اعتبارس��اقط می باش��د.

)قزوین(

,ع
98
15
16
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کنکاش��یان  مه��دی  اینجان��ب  دانش��جویی  کارت 
دانش��جوی رشته پزش��کی دانش��گاه علوم پزشکی 
زاهدان به ش��ماره دانش��جویی ۹۴۲۱۲۱۰۴۷ و 
ش��ماره ملی ۳۶۱۰۹۶۰۱۴۰ مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است 

,ع
98
15
19
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب��رگ س��بز، کارت س��وخت و کارت خ��ودروی پراید 
مدل 1389 رنگ س��فید به شماره انتظامی 512ج64 
ایران 42 ش��ماره موتور 3779730 و ش��ماره شاسی

مجتب��ی  مالکی��ت  ب��ه   S543008903518  
عبدا... زاده مقدم مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
98
15
19
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

م��دل  ب��رگ س��بز خودروس��واری س��مند س��ورن 
ق25   927  –  66 انتظام��ی  ش��ماره  ب��ه   1390
شاس��ی  وش��ماره  موت��ور12490000394  وش��ماره 
NAACC1CF3BF436827  مفقود گردیده وازدرجه 

اعتبارساقط می باشد.)قزوین(

,ع
98
15
16
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س��ند مالکیت ، برگ کمپانی ، شناس��نامه مالکیت 
) برگ سبز ( و کارت شناسایی سواری پژو 206 مدل 
1384 ب��ه ش��ماره انتظام��ی   899س16ایران 32 به 
ش��ماره موتور 10FSS15049939 و ش��ماره شاس��ی  
19822343 بنام علی رش��یدی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد ,ع
98
15
17
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز خودروی هیوندای اکس��نت م��دل 1396 
رنگ مش��کی به ش��ماره انتظامی 194ن34 ایران 12 
ش��ماره موتور G4FCHU552453 و ش��ماره شاس��ی 
NAKNFH322HB100232 به مالکیت آرش عمرانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
98
15
10
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آگهی تغییرات شرکت پایا فناوران آ

فردوسی شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 38560 و شناسه ملی 

10380541902
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1398,08,16 تصمیمات 
ذی��ل اتخاذ ش��د : تعداد اعض��اء هیئت 
مدی��ره ب��ه3 نفرکاهش یاف��ت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری مشهد )783480(

,ع
98
15
14
8

آگهی تغییرات شرکت باغ شهر فردا شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 18572 و شناسه 

ملی 10380341247
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی 
بطور فوق العاده م��ورخ 1396,08,05 تصمیمات 
ذی��ل اتخ��اذ ش��د : - آق��ای محمدعل��ی ش��یخ 
کش��میری ب��ه ش��ماره مل��ی 0940633825 به 
عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالقاس��م قاسمی 
رضوانی به شماره ملی 0941764575 به عنوان 
بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب 
گردیدند. - روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)783481(

,ع
98
15
14
0

آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بیمه نیکان حامی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 30214 و شناسه ملی 10380454557    
به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1397,03,21 ونامه شماره 97,403,75093 مورخ 1397,09,05 
بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 -اعضای هیئت مدیره برای مدت دو س��ال عبارتند از آقای حمیدرضا دش��تی 
0941801683 خانم یاسمن کهربائیان 0011031328 آقای علی خادمان 1062735560 -2 خانم فریبا ماروسی 0920624571 
به س��مت بازرس اصلی آقای دانیال ذبیحی 0920206131 به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 

شدند. 3- روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )783543(

9ع
81
51
45

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی آذین 
عمران زاگرس شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 5228 و شناسه ملی 

10680049010
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1398,11,06 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : نام ش��رکت به " آذین 
عم��ران زاگ��رس" تغیی��ر یاف��ت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری شهرکرد )783852(

,ع
98
15
15
4
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سیما و سینما

خبر

پیام تبریک رئیس سازمان سینمایی  به نرگس آبیار
جای این جایزه در سینمای ایران خالی بود

سیما و سینما: رئیس سازمان 
سینمایی در پیامی کسب جایزه 

زنان برتر جهان اسالم توسط 
نرگس آبیار را تبریک گفت.

به نقل از روابط عمومی سازمان 
امور سینمایی و سمعی بصری، 

در پیام حسین انتظامی آمده است: »سرکار خانم نرگس آبیار کسب جایزه 
زنان برتر جهان اســالم و دریافت نشــان زنان راهبر ۲۰۲۰ مهر تأییدی 
است بر نقش انقالب اسالمی در بالندگی زنان در همه عرصه ها و تالش 
هنرمندانه سینماگران ایرانی در جهت الگوسازی برای بانوان مسلمان در 

سراسر جهان.
جای این نشان ارزشمند در مجموعه افتخارات سینمای نجیب و فاخر 
ایران خالی بود که با درخشش یک کارگردان زن نصیب ملت ایران به ویژه 

بانوان هنرمند کشورمان شد.
این موفقیت را به سرکارعالی تبریک می گویم و برایتان تداوم  توفیق را 

مسئلت دارم«. 
نرگس آبیار سه شنبه ) ۲۹ بهمن ( در پاکستان جایزه بخش بین المللی 

زنان راهبر را در مراسمی ویژه دریافت کرد.

»کرونا« برنامه های تلویزیون را هم  تغییر داد
پخش سریال های طنز از شبکه سه

فارس: در پی تعطیلی مدارس 
برخی نقاط کشــور بــه دلیل 
جلوگیــری از شــیوع بیماری 
»کرونا«، تلویزیون جدول پخش 
خود را تغییــر داد.در پی ابتالی 
چنــد تــن از هموطنانمان به 

بیماری کرونا و به منظور جلوگیری از شیوع این بیماری، مدارس نقاطی 
از کشورمان تا پایان هفته تعطیل اعالم شده است.

بنــا بر این گزارش، در پــی تعطیلی مدارس و دانشــگاه ها معاونت 
ســیما یکشنبه 4 اسفندماه جلسه ای برگزار کرد و در نهایت تصمیم 
گرفته شد در کنار برنامه های آگاهی دهنده به مخاطبان، برنامه های 
ســرگرم کننده ویژه کودکان و نوجوانان و همچنین خانواده ها بیشتر 

شود.
در همین راســتا شبکه کودک برنامه »پف فیلم« را که تنها در روزهای 
پایانی هفته پخش می کند، به جدول پخش خود اضافه کرده و تغییرات 

دیگری را هم در کنداکتور خود ایجاد کرده است.
همچنین شبکه سه ســیما نیز اعالم کرد: با توجه به تعطیلی مدارس 
و دانشــگاه ها و شــرایط پیش آمده ناشــی از بیماری کرونا در کشور، 

برنامه ریزی شبکه براساس نیاز مخاطب تغییر کرد.
بنا بر این گزارش تکرار ســریال طنز مرد هزارچهره از این شبکه پخش 

خواهد شد.
عالوه بر پخش ســریال، در ایام پایانی سال جاری نیز به صورت روزانه 

فیلم های طنز سینمای ایران  از شبکه سه پخش خواهند شد.
مرد هزارچهره ساعت 14 و فیلم های طنز سینمایی ساعت 15 از شنبه تا 

پنجشنبه روی آنتن شبکه سه خواهند رفت.
ســایر شبکه ها نیز به فراخور مأموریت خود در جدول پخش روزانه شان 

تغییراتی اعمال کرده اند.

 سیما و سینما/ فاطمه عامل نیک محسن 
امیریوسفی، رئیس شورای صنفی نمایش که در 
شــورای اکران نوروزی در وزارت ارشاد 5 اسفند 
مــاه حاضر شــده بود با بیان ایــن مطلب اعالم 
کرد: نتیجه شــورای اکران نوروزی که با حضور 
اداره  طباطبایی نژاد)مدیــر  ســیدمحمدمهدی 
نظارت و ارزشــیابی سازمان سینمایی(، منوچهر 
شاهسواری)مدیرعامل خانه سینما(، محمود اربابی 
)نماینده رئیس ســازمان سینمایی(، محمدرضا 
فرجــی و اینجانب بــه عنوان رئیس شــورای 
صنفی نمایش برگزار شــد، فیلم هــای نوروزی 
بدین شــرح معرفی شدند:»شنای پروانه«محمد 
کارت، »المینــور« داریــوش مهرجویی،»الله« 
اســداهلل نیک نژاد، »بازیوو« امیرحسین قهرایی، 
»پسرکشــی« محمدهــادی کریمــی و»زن ها 

فرشته اند ۲« حسین فرحبخش.
به گفته  او، پیش از این هم فیلم »خوب،بد جلف 
۲ « به عنوان اکران نوروزی در سرگروهی سینما 

آزادی اکرانش مشخص و آغاز شده است.
رئیس شــورای صنفی نمایش درباره سینماهای 
سرگروه نیز گفت: سرگروه های جدید بدین شرح 
مشخص شدند: باغ کتاب،ماندانا، مگامال، کوروش، 
ایران مال، ایران و همچنین سینما آزادی که پیش 

از این مشخص بود.
امیریوســفی ادامه داد: پس از تعیین فیلم های 
اکران نوروزی مراسم قرعه کشی سرگروه ها برای 
اکران فیلم ها انجام شد که نتیجه آن به شرح ذیل 
اســت: »بازیوو« در سرگروهی باغ کتاب، »الله« 
در ماندانا، »شنای پروانه« در مگامال، »المینور« 
در کوروش، »پسرکشــی« در ایران مال و »زن ها 

فرشته اند۲« در ایران.
وی درباره تاریخ آغاز اکران نوروزی و در پاســخ 
به اینکــه آیا با توجه به تعطیلــی یک هفته ای 
سینماها، برای ضایع نشدن حق فیلم های فعلی 
ممکن اســت اکران نوروزی با تأخیر آغاز شود، 
گفت: تصمیم گیری دربــاره این موضوع و زمان 
آغاز اکران نوروزی به جلسه شورای صنفی نمایش 

برمی گردد. 
به گفته وی، شــورای صنفی نمایش هفته آینده 
برای فیلم های آینده و به زودی قرعه کشی انجام 

خواهد داد.
امیریوسفی در پاسخ به اینکه آیا فیلم رزروی برای 
اکران نوروزی مشخص شده است، گفت: اگر هر 
کدام از 6 فیلمی که برای اکران نوروزی مشخص 
کردیم به دالیلی برای اکران آماده نشوند، دو فیلم 
رزرو مشــخص شده اند که اســامی آن ها نزد ما 

محفوظ است و جایگزین خواهند شد.
رئیس شورای صنفی نمایش در پاسخ به اینکه چه 
تعداد فیلم متقاضی اکران نوروزی بودند و براساس 
چه معیاری این فیلم ها انتخاب شدند، مطرح کرد: 
تعداد زیادی فیلــم بودند در حدود ۳۰ فیلم، اما 
معیار تصمیم گیری ما براساس عدالت بین پخش 
و نوع فیلم ها )چیدمان نوع فیلم ها از لحاظ ژانری( 
بود. در ادامه مختصری با فیلم های نوروز ۹۹ آشنا 

می شویم. 

 توفان بچه های جنوب شهر در نوروز 
»شــنای پروانه « فیلمی به کارگردانی محمد 
کارت و تهیه کنندگی رسول صدرعاملی است. 
مجری طرح این فیلم ســیدمازیار هاشــمی و 
محمدصادق رنجکشان سرمایه گذاری آن را بر 
عهده داشــته  است. محمد کارت که در عرصه 
سینمای مســتند کارگردانی شناخته شده و 

فیلم هایی مثل »آوانتــاژ« و »بچه خور« را در 
کارنامه داشــته، اولین فیلم سینمایی خود را 
با نام »شنای پروانه« و بازی جواد عزتی، طناز 
طباطبایی، امیر آقایی در نقش هاشــم، پانته آ 
بهرام، علی شــادمان، نیــره فراهانی، مهدی 
حســینی نیا، ایمــان صفا، مه لقا باقــری، نادر 
شهســواری و با معرفی آبان عسکری ساخته 

است.
فیلم نامه این فیلم که مضمونی اجتماعی دارد، 
توســط محمد کارت، حسین دوماری و پدرام 
پورامیری نوشته شده و در خالصه داستان آن 
آمده است: در جنوب شهر، شنای پروانه توفان 

به پا می کند.
»شــنای پروانه « یکی از فیلم های قابل توجه 
ســی وهشتم جشــنواره فجر بود که در زمان 
نمایش در جشــنواره مورد استقبال مخاطبان 
قرار گرفت و جــزو فیلم هایی بود که چندین 
ســانس فوق العاده داشــت و  در پایان هم به 
عنوان فیلــم منتخب آرای مردمی ســیمرغ  
بلوریــن جشــنواره را دریافــت کــرد. به جز 
مخاطب عمومــی در جشــنواره، منتقدین و 
داوران هم از این فیلم اســتقبال کردند. بازی 
امیرآقایی، جواد عزتــی و پانته آ بهرام در این 
فیلم تحســین شده است. درســت است که 
»شنای پروانه« مخالفینی هم در بین منتقدان 
داشــت، اما  کارشناســان پیش بینی می کنند 
ســیر موفقیت های شــنای پروانــه در اکران 

عمومی هم ادامه خواهد داشت. 

 آزمونی برای 
یک کارگردان پیشکسوت 

المینور، فیلمی به کارگردانی داریوش مهرجویی 
محصول ســال 1۳۹۸ اســت.مهرجویی پس از 
فیلم اشباح پس از 6سال با المینور به فیلم سازی 
بازگشــت.  از نــکات ویژه این فیلــم همکاری 
دوباره داریــوش مهرجویی با علــی نصیریان و 
عزت اهلل رمضانی فر پس از 4۰ ســال است.  رضا 
درمیشیان تهیه کنندگی این فیلم را بر عهده دارد. 
نویســندگی این فیلم را خود داریوش مهرجویی 
به همراه همســرش وحیده محمدی فر به عهده 
دارند. عبداهلل اســکندری به عنوان طراح گریم 
بــاز هم در این فیلم حضور داشــت تا این فیلم 
ششمین همکاری او با مهرجویی پس از فیلم های 
»هامــون«، »بانو«، »پــری«، »درخت گالبی« و 
»دختر دایی گمشده« باشد. داریوش مهرجویی 
که فیلمش را  در جشنواره فجر نفرستاد، سیاست 
دیگری را برای جلب مخاطب در پی گرفت و در 
بین درخواست کنندگان اکران نوروزی قرار گرفت. 
حاال با اعالم نام فیلم او عنوان گزینه های نوروزی 
باید منتظر ماند و دید که این کارگردان کهنه کار 
از رقابت نوروزی ســربلند بیرون می آید یا  مانند 
ســایر هم دوره هایش در ســال گذشته از سوی 

مخاطب پس زده می شود؟

 »خوب، بد، جلف 2« و یک کارگردان 
خوش شانس 

»خــوب، بد، جلف ۲: ارتش ســری« فیلمی در 

ژانــر کمدی به کارگردانی پیمان قاســم خانی و 
تهیه کنندگی محســن چگینی است. این فیلم 
ادامه قسمت اول »خوب، بد، جلف« است و  برای 
اولین بار در سی و هشتمین دوره جشنواره فیلم 
فجر به عنوان تنها کمدی این جشنواره به  نمایش 
گذاشته شد. عده ای از کارشناسان و اهالی رسانه 
به حضور این فیلم در جشنواره معترض بودند و 
نمایــش آن را به نوعی تبلیغ پیش از موعد برای 
فیلم دانستند. البته حرف آن ها چندان هم غلط از 
آب درنیامد. »خوب، بد، جلف ۲« با اینکه نسبت 
به کمدی های سال گذشته  اثر سالم تری و برای 
خنداندن مخاطب دست به هرکاری نزده است، 
اما به نظر شاهکار هم از آب درنیامده، به خصوص 
که پایان بندی فیلم هم باز است و ظاهراً داستان 
فیلم در دنباله سوم اثر تکمیل خواهد شد. البته 
شــانس های پیمان قاسم خانی تنها به حضور در 
جشنواره ختم نشد و با اکران پیش از موعد یکی 
از فیلم های نوروزی سال ۹۹ نام گرفت که پیش 
از تعیین سایر هم گروهی هایش روی پرده رفت و 
در سه روز اول نمایش با استقبال مخاطبان مواجه 
شد. هر چند کرونا مانع از ادامه موفقیت فیلم شد.

 یک فیلم حاشیه دار 
»الله« یک فیلم سینمایی به کارگردانی اسداهلل 
نیک نــژاد و بــه تهیه کنندگی پروانــه پرتو و به 
نویسندگی جلیل عرفان منش درباره الله صدیق، 
قهرمــان اتومبیلرانی ایران اســت و چالش ها و 
مشــکالتی که این راننده حرفه ای با آن مواجه 

بوده را به تصویر کشــیده است. »الله« که یکی 
از حاشیه سازترین پروژه های سینمایی چند سال 
گذشته بود، ظاهراً به ایســتگاه پایانی رسیده و 
سرانجام روی اکران را خواهد دید. در زمان تولید 
این فیلم ابهام های زیادی در مورد سرمایه گذار اثر 
مطرح بود و تیم سازنده جنجال های بسیاری را 
در رســانه ها تجربه کردند. باید دید حاال پس از 
گذشت چند سال بازهم در زمان اکران الله گرفتار 
حاشیه خواهد شد یا خیر؟ و این جنجال ها تا چه 

اندازه در فروشش مؤثر خواهد بود؟  

 یک فیلم برای مخاطبان کودک سینما 
فیلم سینمایی »بازیوو« به کارگردانی امیرحسین 
قهرایی در جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان 
اصفهان موفق به دریافت چهار جایزه شده است. 
پژمان بازغی، برزو ارجمند، محمدرضا هدایتی، 
لیندا کیانی، سحرذکریا، رضا شفیعی جم، مجید 
افشــاری و فرانــک جلیلی بازیگــران »بازیوو« 
هستند.در خالصه داستان این فیلم کودک آمده 
اســت: »ماپان، مخترع بازی ها و خالق سرزمین 
بازیوو برای نجات سرزمینش از چنگال سیلوس 
به دنبال پیدا کــردن قهرمانی از میان بچه های 
زمین است، اما ژوبین پسر بچه دست و پا چلفتی 
بدترین انتخاب ممکن برای این کار است«. نکته 
قابل توجه درباره این فیلم توجه شورای اکران به 

مخاطبان کودک در ایام نوروز است.

 یک درام معمایی از سه نسل 
فیلم ســینمایی »پسرکشی« ششــمین فیلم 
بلنــد محمد هــادی کریمی پــس از فیلم های 
»غیرمنتظره«، »امشب شب مهتابه«، »برف روی 
شــیروانی داغ«، »بشــارت به یک شهروند هزاره 
ســوم« و »کمدی انسانی« اســت. این فیلم در 
جشنواره فجر به علت دیر رسیدن فیلم خورشید 

مجیدمجیدی به بخش مسابقه اضافه شد. 
به گفته عوامل فیلم »پسرکشی« یک درام معمایی 
است که بازیگرانی از سه نسل  مانند : ژاله صامتی، 
آرمان درویش ، بهاره کیان افشــار ، فرخ نعمتی ، 
نسیم ادبی ، گلوریا هاردی ، صحرا اسداللهی، زینب 
قادری و با حضور لیال ا وتــادی و لیال زارع در آن 
به ایفای نقش پرداخته اند. فیلم »پسرکشی« به 
نویسندگی »مجید برزگر« و »آرمان خوانساریان« 
و تهیه کنندگی »صادق یاری« آخرین فیلمی بود 
که  در روز دهم و آخرین روز ســی و هشــتمین 
جشــنواره ملی فیلم فجر برای اهالی رســانه و 
هنرمندان در پردیس سینما گالری ملت بر روی 
پرده رفت و آنچنان که باید و شاید نتوانست نظر 
مثبت منتقدان و اهالی رســانه را جلب کند.  بر 
همین اساس به نظر می رسد  در اکران عمومی هم 

نتواند به موفقیت خاصی دست یابد.
آخریــن فیلم فهرســت اکران نــوروزی فیلم 
»زن ها فرشــته اند۲ « حسین فرحبخش است. 
فیلمی که اطالعات چندانی در مورد ســاخت 
آن در دســت نیســت و با توجه به شماره یک 
آن می توان پیش بینی کرد یکی از کمدی های 
سوپرمارکتیســت که شــانس اکران نوروزی را 
بدســت آورده اســت. فیلم ســینمایی »زن ها 
فرشــته اند« به  کارگردانی شهرام شاه حسینی 
در 1۲ســال پیش یعنی ســال 1۳۸6 در گونه 
کمدی و عاشقانه تولید شده بود. سال گذشته 
فیلم هایی با مضمون اجتماعی از جنوب شــهر 
رقیب آثار کمدی بودند. باید دید در اکران نوروز 

امسال کدام یک پیروز می شوند.

فیلم های اکران نوروزی مشخص شدند

جنوب شهر رقیب فیلم های کمدی

آگهی تغییرات شرکت کارگزاری دانایان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 23363 و شناسه ملی 10102828004    
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,10,29 به استناد نامه شماره 132,60462 مورخ 1398,11,19سازمان 
بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی 10320721862 به سمت بازرس 
اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان وهمکاران با شناسه ملی 10100190284 به سمت بازرس و حسابرس علی البدل برای 
مدت یکس��ال مالی انتخاب ش��د. صورتهای مالی منتهی به 1398,06,31 به تصویب رس��ید روزنامه کثیراالنتش��ار قدس 

جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )783458(

9ع
81
51
35

آگهی تغییرات شرکت باغ شهر فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 18572 و شناسه ملی 10380341247     
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره م��ورخ 96,8,12 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : بنا ب��ه تفویض اختیار حاصل��ه از مجمع عمومی ف��وق العاده 
م��ورخ96,8,10 به هیئت مدیره در خصوص افزایش س��رمایه ضمن رعایت کلیه تش��ریفات قانونی س��رمایه ش��رکت از مبل��غ 220000000ریال به 
مبلغ 300000000ریال از طریق افزایش مبلغ اس��می س��هام از 2200000ریال به 3000000ریال واز محل تبدیل مطالبات حال ش��ده س��هامداران 
مورد تصویب قرار گرفت.و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین س��ند حس��ابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور 
به حس��اب س��رمایه هیئت مدیره ش��رکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 80000000 ریال از حس��اب بدهی شرکت کسر گردیده 
و به حس��اب س��رمایه منظور گردیده اس��ت در نتیجه ماده 5 اساس��نامه به ش��رح ذیل اصالح می گردد : ماده 5 اصالحی : س��رمایه شرکت مبلغ 

300000000ریال منقسم به100 سهم3000000ریالی با نام می باشد که تمامًا پرداخت گردیده است
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )783463(
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آگهی تغییرات شرکت جهان گرمای شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 21788 و شناسه ملی 10380372752    
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور فوق الع��اده م��ورخ 1398,11,20 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 -آقای 
محمدرضا بزرکار به ش��ماره ملی 0872179184 – آقای محمود بزرکار به شماره ملی 0872458598 – آقای اصغر بزرکار 
به شماره ملی 0872321932 به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند 2-خانم ملیحه پاکزاد تبریز 
به شماره ملی 0939238322 به سمت بازرس اصلی و خانم لیال رئوف یزدی بشماره ملی 0939650134 به سمت بازرس 

علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند.. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )783464(
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آگهی تغییرات شرکت جهان گرمای شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 21788 و شناسه ملی 10380372752    
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,11,20 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - آقای محمدرضا بزرکار به شماره 
ملی 0872179184 به س��مت رئیس هیئت مدیره 2 – آقای محمود بزرکار به ش��ماره ملی 0872458598 به س��مت نائب 
رئیس هیئت مدیره 3 – آقای اصغر بزرکار به ش��ماره ملی 0872321932 به س��مت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای 
مدت 2 سال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء مدیرعامل ) اصغر بزرکار ( و یکی 

از آقایان محمدرضا بزرکار یا محمود بزرکار همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )783469(
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آگهی تغییرات شرکت پایا فناوران فردوسی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 38560 و شناسه ملی 10380541902    
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,08,19 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1� آقای سجاد رحمن پور سیاهکلده 
کدملی 2709837803 به س��مت رئیس هیئت مدیره 2� آقای پیمان عامل زنده دل کدملی 0946666891 به س��مت نایب 
رئیس هیئت مدیره 3� آقای س��جاد رحمن پور س��یاهکلده کدملی 2709837803 به س��مت مدیر عامل 4-آقای س��جاد 
رمضانیان کیکانلو کد ملی 0938206141 به س��مت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند ب: کلیه اس��ناد عادی و اس��ناد و 

اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )783492(
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آگهی تغییرات شرکت پایا فناوران فردوسی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 38560 و شناسه ملی 10380541902    
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,08,19 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای س��جاد 
رحم��ن پور س��یاهکلده کدملی 2709837803 آقای پیم��ان عامل زنده دل کدملی 0946666891 آقای س��جاد رمضانیان 
کیکانل��و کد ملی 0938206141 ب��ه عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند . آقای وحید 
حسینیان کدملی 0670042439 به سمت بازرس اصلی -خانم آتنا اکبری قوژدی کدملی 0945804016 به سمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه شرکت منتهی به سال97 مورد تصویب قرار گرفت.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )783526(
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آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل جاده ای داخلی الماس ترابر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 56866 و شناسه ملی 
    14005508447

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,11,17 و نامه ش��ماره 98,3389 مورخ 1398,11,17 انجمن صنفی ش��رکتها و موسس��ات حمل و 
نقل داخلی کاال مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : -آقای مجیدپورمهدی به ش��ماره ملی 0702623857 به س��مت رئیس هیئت مدیره ، آقای 
احمدرشید مهر به شماره ملی 0938538772 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای رضا پورمهدی به شماره ملی 0702016391 
به س��مت عضو هیئت مدیره برای مدت دو س��ال تعیین گردیدند . -کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات 

،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء ثابت مدیرعامل ویکی اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )783542(
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آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بیمه نیکان حامی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 30214 و شناسه ملی 10380454557    
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,03,21 ونامه ش��ماره 97,403,75093 مورخ 1397,09,05 بیمه مرکزی 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - آقای حمیدرضا دش��تی به ش��ماره ملی 0941801683 به سمت رئیس هیئت مدیره به 2� 
خانم یاس��من کهربائیان به ش��ماره ملی 0011031328 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره 3� آقای علی خادمان به شماره 
ملی 1062735560 به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور 

شرکت با امضاء مدیر عامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )783546(
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