
ماجرای دکمه زنگ چه بود؟
پیام ویدئویی رهبر معظم انقالب 
در قدردانی و تشــکر از خدمات 
پزشکان و پرستاران کشور را البد 
دیده اید، والبد توجه شــما هم به 
دکمه زنگی که کنار دست ایشان 
روی پایه مبل قــرار دارد، جلب 
شده اســت. تعابیر عجیبی را هم 
که خیلی ها به خصوص در شبکه ها 
و رسانه های آن طرف آب در این 
مورد به کار بردند را شنیده اید. مثالً خبرنگار رادیو فردا در توییتش نوشته بود 
رهبرجمهوری اســالمی برای تکلم از این زنگ کمک می گیرد! محمدصادق 
علیزاده دبیر»حاشــیه نگار« در این باره عکسی را منتشر کرده و نوشته است: 
» کلیــد یک زنگ که در خیلــی از محیط های اداری دیگه هــم وجود داره. 
نمونه  اش همین تصویر دیدار با شرکت کنندگان کنفرانس اسالمی در سال ۸۹ 

که کلید و زنگ مزبور به پایه سمت چپ صندلی متصل شده...«.

ترمومترها
ایــن ادعــا را به صــورت خبر 
فضــای  در  بارهــا  و  بارهــا 
»در  کــه:  دیده ایــد  مجــازی 
کشــورهای  همه  فرودگاه های 
دنیا، مســافران ورودی و درجه 
اما  را کنترل می کنند  تبشــان 
خبری  ایــران  فرودگاه های  در 
از این چک و کنترل نیســت«. 
حاال یک فعال رسانه ای - سید 
پویان حســین پور- در کانال تلگرامی اش درباره این ماجرا نوشته است: 
»فرودگاه هــای ایران نیز از جمله فرودگاه هایی هســتند که با گیت های 
ترمومتر لیزری، بدون اطالع مسافر، تمام مسافران وارد شده به کشور از 
راه دور کنترل می شوند. پس اینکه گفته می شود بعضاً بعضی از مسافران 
 بدون چک و کنترل تب وارد کشــور شده اند، به خاطر بهره گیری از این 

ترمومترهاست«.

خانم سرپرستار
اگر حوصله تــان بابت خبرهای 
ناامیدکننــده راســت و دروغ و 
یا شایعه هایی که هر روز و بلکه 
هر ساعت از بیمارستان »مسیح 
دانشــوری« در فضــای مجازی 
منتشــر می شود ســر رفته و یا 
دلتان برای یــک خبر خوب و 
قشنگ در باره کرونا تنگ شده، 
الزم نیســت خودتان ریســک 
کنید و راه بیفتید سمت این بیمارستان و ببینید درباره کرونا و مبتالیان 
به آن می شود چه اطالعاتی کســب کرد. در همین فضای مجازی روی 
گوشــیتان می شود خبر های خوبی را هم پیدا کرد. به جز خبرنگاری که 
بــه محل قرنطینه بیماران مبتال به کرونا رفته و با پرســتاران و بیماران 
مصاحبه کرده، این پســت کوتاه از یک کاربــر فضای مجازی هم جالب 
توجه است: »ســلبریتی واقعی با اختالف زیاد فقط این خانم سرپرستار 
بیمارستان مسیح دانشــوری است که عروسی اش رو به خاطر رسیدگی 

به بیماران کنسل کرد...«. 

بهمنوتوایماننمیآورید؟!
کار از جایی آغاز شد که شبکه لندنی من وتو که این روزها 
با پخش برنامه های ویژه درباره شیوع کرونا در کشورمان 
سعی دارد حســابی جو را متشــنج کند، با یک سوتی 

غیرحرفه ای سوژه فضای مجازی شد. 
ماجرا از این قرار بود که شــبکه من و تو در برنامه »اتاق 
خبر« خود با انتشــار تصاویری از »آیت اهلل بهجت« مدعی 
شــد ایشان در واکنش به اوضاع اخیر ایران و برای شفای 
بیمــاران مبتال به کرونا توصیه هایــی مثل صدقه و توبه 
داشته اند! این البته درحالی است که آیت اهلل بهجت بیش 

از 10 سال پیش از دنیا رفته اند! 
کاربران هم پس از انتشــار فیلم سوتی شبکه من و تو در 
فضای مجازی، هشتگ مربوط به نام این شبکه را در توییتر 
فارسی داغ کردند. یکی از کاربران نوشته است: »حدود 11 
سال بعد از فوت آیت اهلل بهجت، شبکه من و تو توانست با 
یک ارتباط خاص، نقل قولی از ایشان درباره ویروس کرونا 

را رسانه ای کند. واقعاً به من و تو ایمان نمی آورید؟«
کاربر دیگری هم نوشــته است: »اصالً به نظرم من و تو و 
اینترنشنال دارن زمین بازی رو به هم می زنند. به خدا ما 
هم راضی نیســتیم سطح رقابت رسانه ای آن قدر سخیف 
باشه. واقعاً تو کل شبکه من و تو یک مسئول محتوا پیدا 
نشــد که بدونه آیت اهلل بهجت بیش از 10 سال پیش از 

دنیا رفتن؟«

اصالحگافرسانهای
بالفاصله پس از هجمه های رســانه ای علیه من و تو، این 
شــبکه با لغو تکرار برنامه پخش شده در ساعت های 1۲ 
شــب، ۴ و ۷ صبح و پخش تصویری ســیاه به جای آن، 
بدون هیچ گونه عذرخواهی از مخاطبانش ویدئوی اصالح 
شده دیگری را در صفحه یوتیوب خود منتشر کرد که در 
آن، این بخش از برنامه حذف و ویدئوی دیگری جایگزین 

آن شده بود!
به این ترتیب که دست اندرکاران این شبکه در نیمه شب 
برنامه را مجدد با همان حرکات و همان پوشش و صحنه 
ضبط و این بار جمالت را به شکل دیگری ادا و سپس این 

قسمت از ویدئو را جایگزین فیلم اصلی کردند.
البته دســت اندرکاران شبکه من وتو به قدری از این گاف 
بزرگ دستپاچه شده بودند که حتی ماهیت خبرگزاری 
تسنیم را به یک روزنامه تغییر داده و از آن با نام »روزنامه 

تسنیم« یاد کردند!

6آبانماه
امــا گاف جدید شــبکه من و تو بهانه ای شــد تا نگاهی 
بیندازیم به تاریخچه این شبکه انگلیسی که در 6 آبان ۸۹ 
یعنی یک سال و چند ماه پس از رحلت آیت اهلل بهجت، 

تأسیس شد. 
در ابتدا همه فکر می کردند مدیریت این شبکه را گوگوش 
)فائقه آتشین( خواننده دربار پهلوي برعهده دارد، اما بعدها 
مشــخص شد استفاده از نام او فقط در حد تبلیغات بوده 
نه چیز دیگری و مدیریت این شبکه انگلیسی را کیوان و 

مرجان عباسی برعهده دارند.
کیوان عباســی پیش از راه اندازی شبکه من و تو، مدتی 
مدیریت شبکه سیاسی فارسی زبان آزادی را برعهده داشت 
که پس از مدتی به دلیل ضعف محتوا و پایین بودن کیفیت 

و عدم جذب مخاطب تعطیل شد.
کیوان عباسی پس از تعطیلی آزادی، کار خود را در فضای 
اینترنت شروع و شبکه »ببین تی وی« را راه اندازی کرد. این 

شبکه که فقط از طریق اینترنت قابل رؤیت بود با همکاری 
رها اعتمادی )بنی اعتمــاد(، تیام بصیر و تعدادی چند از 
دوستان آن ها تا مدتی فعالیت داشت و توانست مخاطب 
خاص خود را جذب کند اما به دالیل مختلف این کار نیز به 
سرانجام نرسید و پس از مدتی ببین تی وی هم تعطیل شد.

کیوان عباســی پس از این، به انگلیــس مهاجرت کرد 
و با اســتفاده از تجربیاتش در زمینه رســانه، توانســت 
ســرمایه گذارهای لندنی را قانع کند که در کنار شــبکه 
بی بی ســی فارسی که فقط به پوشــش اخبار و حواشی 
رســانه ای اختصاص دارد، شــبکه ای را هم برای تأمین 
خوراک فرهنگی و پر کردن اوقات فراغت ایرانی ها تأسیس 
کنند. من و تو بالفاصله پس از تأســیس، با اســتفاده از 
کارمندان و تیم فنی و حتی آرشیو بی بی سی و حمایت های 
مالی و امنیتی تمام و کمال دولت انگلیس خودش را در 

دل ایرانیان حسابی جا کرد.

پولهایکثیف
کیوان عباسی به سرمایه گذارها قول داده بود من و تو 
تبدیل به شــعبه فرهنگی بی بی ســی شود. از همین 
نقطه بود که جریان یافتن سیل پول به سمت کیوان 
عباســی کلید خورد. هرچند مســئوالن این شــبکه 
بارها رد و بدل شــدن پول های کالن در این شــبکه 
را تکذیــب کرده بودنــد اما در روزهایــی که برنامه 
»آکادمی گوگوش« حســابی در کشورمان سروصدا به 
راه انداخته بود، مشخص شد فقط فائقه آتشین برای 
حضور در این شبکه بیش از یک میلیون دالر دستمزد 

گرفته است!
آن طور که خبرگزاری مشرق می گوید، کیوان عباسی که 
به خاطر تعلقش به فرقه بهایی و تعلق همسرش )با نام 
اصلی مرجان اسکندری فرزند فرهاد اسکندری، یهودی 
ایرانی ساکن ســرزمین های اشغالی( به جامعه یهودی، 
کانال های ارتباطی با اعضای متنفذ این دو جامعه ثروتمند 
در لندن پیدا کرده بود، از طریق یکی از اقوام همسرش به 
نام »رهام هارونی« )یهودی( و اقوام بهایی خودش )بهروز 
عباسی، کارمند سابق شبکه صدای آمریکا و پسرعموی 
پدر کیوان و همچنین حسن اعتمادی، از کارکنان شبکه 
سلطنت طلب آزادی در آمریکا و خویشاوند همسر رضا 
پهلوی و البته پدر رها اعتمادی( توانست ترکیبی از پول 
یهودی-بهایی را بــرای پروژه به اصطالح »انترتینمنت-

سیاسی« خود سرخط کند.
وب ســایت ســازمان غیردولتی »خبرنــگاران بدون 
مــرز« به قلم یکی از گزارشــگران خــود در لندن در 
۲۸ آگوســت ۲01۷، شرحی روشنگرانه درباره کیوان 
عباسی و چگونگی تأسیس »من و تو« ارائه داد که در 

ادامه بخشی از آن را می خوانید:
»کیوان به پیشــنهاد همســرش برای دیــدار با رهام 
هارونی از اعضای تشــکیالت یهودیان ایرانی در لندن 
که با مرجان نسبت خویشاوندی داشت، به آنجا رفت 
تا برای حمایت از بیزینســش با آنان مذاکره کند. از 
طرفی آشــنایی کیوان با بهروز عباســی )پسر عموی 
پدرش( که در بخش فارسی صدای آمریکا کار می کرد 
و حسن اعتمادی، پســر دایی یاسمین اعتماد امینی 
و عضویتش در انجمــن بهائیان ایرانی ایاالت متحده، 
امیــد کیوان را بــه آینده دو چنــدان می کرد. ایده و 
شعارهایی که کیوان عباسی در زمینه تلویزیون داری 
ارائه می کرد بســیار مورد اســتقبال آنان قرار گرفت. 
این مذاکرات به تشــکیل جلساتی با حضور فریبرز و 

بهروز عباسی و حسن اعتمادی انجامید که نتیجه این 
جلسات پیشنهاد راه اندازی شبکه تلویزیونی جدیدی 

توسط کیوان شد«.

پیشنهاد55میلیوندالری
هرچند با خواندن بخش هایــی از این گزارش این طور 
به نظر می رســد که من و تو با ســرمایه خصوصی در 
لندن راه اندازی شد اما بد نیست بدانید که این سرمایه 
خصوصی در پشــت پــرده از طریــق ارتباطات خاص 
تاجران حامی من و تو با شبکه های اطالعاتی و امنیتی 
بریتانیا، آمریکا و رژیم صهیونیستی تأمین شده اند. برای 
آنکه بهتــر ماجرا را بفهمید، بد نیســت این بخش از 

گزارش »گزارشگران بدون مرز« را هم بخوانید:
و  برنامه ســازان  عملکــرد  موفقیت آمیــز  »رونــد 
ایده پردازهــای تلویزیون من و تــو و جذب مخاطبان 
بسیار، نظر سرمایه گذاران دولتی و خصوصی بسیاری 
را در لندن به خود جلب کرد؛ اما از آنجایی که کیوان و 
هیئت مدیره من و تو به خصوص پدرش نمی خواستند 
تلویزیونــی که با یک گــروه جوان راه اندازی شــده 
بود، دولتی شــود پیشنهاد ســرمایه گذاران دولتی را 
رد کردند و با پذیرفتن پیشــنهاد ۵۵ میلیون دالری 
رابــرت موقر بالیوزی که یک ســرمایه گذار خصوصی 
به حساب می آمد، شــرکت تلویزیونی مرجان را وارد 
مرحلــه جدیدی کردند تا این شــرکت بیش از پیش 

حرفه ای تر به جلو رود«.

رهبرکنگرهجهانیبهائیان
بر اســاس اطالعاتی که خبرگزاری مشرق منتشر کرده، 
رابرت موقــر بالیوزی فرزند »حســن موقــر بالیوزی« 
است. حســن موقر بالیوزی هم پسر »علی محمد خان 
موقرالدوله« از اعضای خاندان »اَفنان« )نواده علی محمد 
باب، مؤســس فرقه بابیه( بود. حسن بالیوزی در بیروت 
و انگلســتان تحصیل کرد، ســاکن لندن شد و از سال 
1۹60- 1۹3۷ ریاست محفل روحانی بهائیان بریتانیا را 
به عهده گرفت. اندکی پیش از مرگ شوقی افندی )وصی 
و جانشین بهاء اهلل( در ســال 1۹۵۷ هم یکی از اعضای 

حلقه رهبری فرقه بهایی موسوم به »ایادی امراهلل« شد.
حسن بالیوزی سازمان دهنده نخستین کنگره جهانی 
بهائیان بود که در ۸ اردیبهشت 13۴۲، با شرکت 1۵ 
هزار نفر در لندن برگزار شد. از ایران هزاران زن و مرد 
بهائی، با تسهیالت ویژه ای که دولت امیر اسداهلل علم 
فراهم آورد، به این کنگره اعزام شــدند. موضوعی که 

اعتراض شدید امام خمینی)ره( را برانگیخت.
حاال فرزنــد او رابرت )متولد 1۹۴۴( در انگلســتان، 
یکــی از تاجران معروف در حوزه ســاخت و ســاز و 
 Yorkter« امالک در لندن اســت که شرکتی به نام
Limited« را اداره می کنــد. او کــه پــس از مرگ 
پدرش، از رهبران ارشــد جامعه بهایی بریتانیا شــد، 
از ارتباطات گســترده ای با دولــت بریتانیا و خانواده 

سلطنتی برخوردار است. 
حاال احتمــاالً خیلی راحت متوجه خواهید شــد که 
چراعالوه بر گردانندگان اصلی شــبکه من و تو یعنی 
کیوان عباسی و رها اعتمادی که هر دو بهایی هستند، 
کارمندان این شبکه بیشتر از میان یهودیان و بهائیان 
انتخاب می شــوند و در الیه های پنهان برنامه ها، کم 
و بیــش به مواردی پرداخته می شــود کــه باب دل 

سرمایه گذارهای من و تو است.

زندگی جریان دارد

قدس زندگی: معموالً عــادت داریم جمله: »زندگی جریــان دارد« را برای 
مواقعی به کار ببریم که مثالً فردی دچار مصیبت شده و همسر، پدر و مادر یا 
یکی از وابستگان درجه اولش را از دست داده و ما با این عبارت سعی می کنیم 
او را به زندگی برگردانیم. منتها در شب و روزهایی که به نظر می رسد دغدغه 
همه مردم »کرونا« و راه های جلوگیری از ابتال به آن است، هستند کسانی که 
تالش ها و رفتارشــان، مصداق »زندگی جریان دارد« است. تصورش را بکنید 
کــه در این اوضاع و احوال برخی از خیران و هیئتی ها، از همین حاال به فکر 
شِب عید نیازمندان و محرومان باشند. مثل بروبچه های خیریه »ریحانه النبی« 
در تهران که امسال هم مانند چند سال گذشته، سبد کاالی مواد غذایی ویژه  
ایام نوروز را برای اهدا به نیازمندان در نظر گرفته اند و دارند مقدماتش را آماده 
می کنند. البته طبق گفته مسئوالن این خیریه، برنامه های حمایتی آن ها به 
همین یک مورد ختم نمی شود و در طول سال هم به صورت های مختلف اعم 
از پرداخت هزینه های درمانی، ازدواج و... ادامه دارد. این خبر را فقط برای این 

نوشتیم که فکر نکنید »کرونا« می تواند انسانیت و اخالق را شکست دهد. 

انفجاری به اندازه 15 کهکشان راه شیری
قدس زندگی:  انفجار سیاهچاله ها، چیز تازه و عجیبی نیست و آن هایی که 
اهل پیگیری اخبار و اطالعات فضایی و کهکشــانی هســتند بارها درباره آن 
مطلب خوانده یا نوشته اند. حاال به دالیل علمی این انفجارها کاری نداریم. دو 
سه روز پیش برخی خبرگزاری ها از وقوع بزرگ ترین انفجار در جهان هستی 
خبر دادند که ظاهراً عامل ایجاد آن یک ابَرسیاهچاله بوده است. »ایسنا« به نقل 
از منابع علمی در این باره نوشــت: »ستاره شناسان شواهدی از قدرتمندترین 
انفجار جهان را یافته اند. این گروه با استفاده از داده های تلسکوپ های فضایی 
اشــعه ایکس »ایکس .ام.ام-نیوتــن« )XMM-Newton( متعلق به آژانس 
فضایی اروپا و »چاندرا«  )Chandra( متعلق به ناســا و تلسکوپ های زمینی 
MWA در استرالیا و تلسکوپ رادیویی GMRT در هند دریافتند که یک 
»دهانه« از یک انفجار در مقیاس میان کهکشانی توسط یک ابرسیاهچاله واقع 
در خوشــه کهکشانی اوفیوکوس  )Ophiuchus( با هزاران کهکشان که در 
فاصله 3۹0 میلیون سال نوری از زمین قرار دارد، ایجاد شده است. این انفجار 
به قدری بزرگ است که نمی توان مقیاس آن را در ذهن تصور کرد«. این جمله 
آخر ممکن است یک جورهایی ذهن شما را درگیر کند که مگر شدت انفجار 
چقدر بوده است. دانشمندان برای اینکه شما بهتر بتوانید عظمت ماجرا را درک 
کنید این گونه مثال زده اند که: »تفاوت اساسی این انفجار با دیگر انفجارها در 
این است که شما می توانید 1۵ کهکشان راه شیری را در این دهانه انفجاری 
قرار دهید«! اگر اهل محاسبه و ور رفتن با ارقام و اعداد هم هستید، این نکته 
را اضافه می کنیم که: 1۵کهکشان راه شیری برابر با یک میلیون و ۵۷۵ هزار 
سال نوری است! حاال این شما هستید که باید در ذهنتان، عظمت یک میلیون 

و نیم سال نوری را متصور شوید... می توانید؟

 مجازآباد
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ورزش
پرسپولیس از سایر مدعیان فاصله  گرفت

 پاس طالیی سپاهان 
به سرخ پوشان

نایب رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی خبر داد

احتمال تعطیلی لیگ های مختلف 
ورزشی تا بعد از نوروز

 گفت وگو با فرشاد شالچیان به انگیزه ترجمه و انتشار رمان »زن پشت پنجره« 

نفس گیر مثل فیلم های هیچکاک

عکس ها  اعجوبه اند
رقیه توسلی: می شمارم. برایم هشت تایی عکس فرستاده آقای همسر. عکس های 
یک کاراکتر در نمایه های متفاوت. با خودم می گویم: بهتر از کتاب و فیلم و چای 
و عکس آیا بشر ابداع تحسین برانگیز دیگری هم داشته واقعاً؟ و مشتاقانه می روم 

سروقت هنر و هدف عکاس باشی.
عکس انداخته از زنی که شــال آبی تیره سرش کرده و پشت پنجره باران خورده 

بیمارستان، دارد عیادت می کند از آشنایی.
بعدی را نگاه می کنم. زنی دارد توی ایستگاه اتوبوس برای عکاسی که درحال دور 

شدن است دست تکان می دهد. لبخندش عجیب خوب است.
 توی تصویر ســوم، زنی پیشبنددار وســط کوهی از ظرف های نشسته ایستاده و 
خوددرگیری اش کم نیســت. بیشتر از نیمرخی قوز و خسته، حرفی برای گفتن 

ندارد این قاب.
روی چهارمین عکس تأمل می کنم. مشــتی و باصفاست. زنی قنوتش را آرام در 

دشت گلدار چادرش بسته. حاِل دلش از برق نگاهش قابل خواندن است.
جناب عکاس کلیک کرده روی زنی میان باغچه که آبچین دم دستش لبریز شده از 

گشنیز و نعناع و گویی نقشه رفتن سمت تره ها را توی کله اش  می پروراند.
 ششمین تصویر، زنی عینکی پشت لپ تاپ را ثبت کرده که فارغ از جهان است. 
زنی سخت گیر و بداخم که ابداً به دل آدم نمی نشیند. بیشتر که زوم می کنم قوطی 
قرص و لیوان و چسب زخم و فلش و موبایل درحال شارژ گیرم می آید و خودکاری 

که روی برگه ها دارد نفس های آخرش را می کشد.
 بعدی عکس میز غذاســت و زنی که ساالد سزار درست کرده به سفارش عزیزی 
انگار. چون میان آن همه خوردنی چشمک زن، انگشت پُزش را گرفته سمت این 

ساخته اش.
و آخری هم قصه خواب راحت وســط بهشت است. خوابیده ای که روی صورتش 
لبخند و رؤیاهای خوش دارد. آخرین عکس، تصویر زنی است که روی تخت بانوی 

کهنسالی که ماسک اکسیژن بسته، دوباره کودک شده.
اسفندنوشت: با حال عجیبی خودم را تماشا می کنم که نشسته ام در تمام این 
هشت عکس جاندار پرحرف... آن زن من هستم در گذر همین زمستان... زنی که 
روحش از برداشتن این عکس ها بی خبر بوده و حاال غرق شور و اشک شده و البته 
تلنگر... ببینید چه قشنگ می شود کسی را غافلگیر و ذوق زده کرد؟... به کسی گفت 
دوستت دارم... به کسی فهماند چقدر اشتباه دارد... حتی کسی را با خودش، تنها 
گذاشت تا روی حال و گذشته اش زوم کند... روی آن موجودی که واقعاً هست نه 

آنکه می پندارد!

پشت پرده شبکه »من و تو« چه خبر است؟

پولهایکثیفبهایی

 پرسپولیس با شکایت کالدرون و برانکو 
صدرنشین بدهکاران می شود

 8 میلیارد و 3 پنجره؛ 
دسته گلی که بودیمیر به آب داد

باور می کنید؟ 

خبر قشنگ 
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 محمد تربت زاده گاف رسانه ای معموالً بخش جدایی ناپذیر کار در رسانه  
است،ً اما این روزها به لطف شــبکه های اجتماعی، رسانه ها تقریبا هیچ 
فرصتی برای گاف دادن ندارند، چون با نخستین گاف، حسابی سوژه فضای 

مجازی می شوند.
هرچند برخی از این گاف ها را می شود گذاشت به حساب خستگی عوامل یا 

داده های غلط موجود در اینترنت اما در مقابل، برخی گاف ها به قدری فجیع 
هستند که در مدت کوتاهی، رسانه مورد نظر را زیر فشار افکار عمومی قرار 
می دهند. درست مثل گاف جدید شبکه »من و تو« که سوژه طنز کاربران 
فضای مجازی شــده اســت و حتی کار را به جایی رسانده که بسیاری از 

کاربران، کمپین تحریم این رسانه  را بابت گاف اخیرش، کلید زده اند.
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سینا حسینی: روزی که مدیران باشگاه پرسپولیس عذر 
مهاجم کروات خود را خواستند بسیاری از کارشناسان 
پیش بینی کردند او نیز همانند سایر بازیکنان خارجی این 
تیم برای وصول مطالبات خــود به کمیته انضباطی فیفا 
شکایت خواهد کرد تا پرســپولیس با یک پرونده جدید 
انضباطی رو به رو شــود، اما مدیران وقت باشگاه مدعی 
شــدند وی دریافتی های قانونی خود را داشــته است و 

خطری پرسپولیس را تهدید نمی کند.
با این وجــود روز پنجشــنبه خبر محکومیت باشــگاه 
پرسپولیس در پرونده شکایت این بازیکن از سوی کمیته 
حل اختالف فیفا  به دســت مدیران باشگاه رسید، ولی 
آن ها از رسانه ای کردن این خبر خودداری کردند تا پیش 
از دیدار با شهرخودرو شاگردان یحیی گل محمدی گرفتار 
حاشــیه نشــوند. پس از پیروزی این تیم و صبح جمعه 
سرانجام خبر محکومیت پرسپولیس به پرداخت غرامت 

سنگین به بودیمیر در رسانه ها منتشر شد.

  پرسپولیس مستندات دارد؟
بر اســاس حکم فیفا باشــگاه پرســپولیس به پرداخت 
۴۷۵هزار یورو به بودیمیر بابــت مطالبات قرارداد  فصل 
گذشته و قرارداد فصل جاری محکوم شده است. رقمی 
که در نوع خود بسیار سنگین به حساب می آید و تأمین 

این رقم در مدت ۴۵ روز برای مدیران این باشگاه بسیار 
سخت خواهد بود.

باشــگاه پرســپولیس  بر این اســاس باید رقمی حدود 
8میلیارد تومان را به بازیکن کروات سابق پرداخت کند 
و  در صورتی که بدهی در مهلت تعیین شــده پرداخت 
نشــود، پرســپولیس از جذب بازیکن داخلی و خارجی 
در ســه پنجره نقل و انتقاالتی محروم می شــود اما این 

محرومیت در هر بازه زمانی به محض تســویه بدهی  
مرتفع می شود.

کمیته حل اختــالف فیفا هــر گونه 
شــکایت دیگری از بودیمیر را سلب 
و از وی خواســته شــماره حساب 
خود را فوراً به پرسپولیس ایمیل 
کرده و از پرســپولیس خواسته 
مدارک و شــواهد پرداختی را 
به فیفــا ارائه کند. بر اســاس 
رأی کمیته حل اختالف فیفا 
اگر پرســپولیس پس از طی 
ســه پنجره محرومیت نقل 
و انتقاالتی بدهی را تســویه 
نکند، کمیتــه انضباطی فیفا 

تصمیمات بعدی را اتخاذ خواهد 

کرد.قائم مقام کمیته حل اختالف فیفا از آمریکا و 
دو همکار و وکیل هلندی فیفا قاضی این پرونده 

بوده اند.
برپایه اعالم کمیته حل اختالف فیفا اعتراض به 
این رأی می تواند تا 10 روز پس از ابالغ به کمیته 
انضباطی فیفا تسلیم شود و در غیر این صورت 
رأی به صورت  قطعی درمی آید و طرفین حق خود 
را در خصوص اســتیناف خواهی از خود سلب 

خواهند داشت.
مدیران پرســپولیس هنوز در 
قبال این حکــم اظهارنظر 
روشــنی انجام نداده اند 
اما بــه نظر می رســد 
در صــورت اعتراض 
لیســی ها  سپو پر
بــه حکم صــادره 
اتفــاق خاصی رخ 
ندهد؛ چــون تمام 
مستندات موجود 
به ضــرر باشــگاه 
و  پرســپولیس 
احتمال وتوی حکم 

اولیه از سوی کمیته استیناف وجود ندارد. 

  کالدرون و برانکو درراهند
در تشریح شرایط این روزهای پرســپولیس باید یادآور 
شویم که عالوه بر قطعی شدن شکایت کالدرون و صدور 
حکم پرونــده بودیمیر، هنوز طلب حــدود یک میلیون 
یورویی برانکو و دســتیارانش )به همراه غرامت دیرکرد( 
از فصل گذشــته باقی اســت و تالش های نمایندگان 
پرســپولیس برای گرفتــن تخفیف از مربیــان کروات 

نتیجه ای در بر نداشته است. 
خطرناک اینجاست که با صدور رأی پرونده بودیمیر که 
مربوط به شکایت تابستان امسال است، به نظر می رسد 
پرونده برانکو - پرسپولیس هم فاصله چندانی تا مرحله 
صدور حکم نداشــته باشــد؛ جایی که با در نظر گرفتن 
شــرایط فعلی، یک بدهــی 1۷ میلیاردی روی دســت 

پرسپولیس خواهد گذاشت.
خالصه اینکــه وضعیت پرســپولیس در زمین و جدول 
رده بندی لیگ، اصال شبیه مســائل کالن باشگاه نیست 
و در آینده نزدیک ممکن است همین کمبودهای مالی و 
بدهی های سنگین، شیرازه تیمی را که رؤیای چهارمین 
قهرمانی متوالی در لیگ ایران را در ســر می پروراند را از 

هم بپاشد.

پرسپولیس با شکایت کالدرون و برانکو صدرنشین بدهکاران می شود

8 میلیارد و 3 پنجره؛ دسته گلی که بودیمیر به آب داد

پیشنهاد اغوا کننده قطری ها به مهاجم استقالل
ورزش: یکی از تیم های لیگ ستارگان قطر، با پیشنهاد مالی قابل توجهی خواهان به خدمت 
گرفتن مهاجم تیم فوتبال استقالل تهران شد. در حالی که شیخ دیاباته و مهدی قائدی دو 
مهاجم تیم فوتبال استقالل تهران به دلیل مصدومیت چند بازی تیمشان را از دست دادند، امیر 
ارسالن مطهری مهاجم تازه وارد آبی پوشان با نمایش های قابل قبول در خط حمله استقالل 
تا حدود زیادی جای خالی آن ها را پُر کرد. گفته می شود مطهری با پیشنهاد مالی قابل توجهی 
از سوی یک تیم قطری مواجه شده و باشگاه الریان قطر برای جذب او حاضر است یک میلیون 
یورو هزینه کند. ظاهراً مطهری به دلیل عالقه اش به استقالل به این پیشنهاد پاسخ منفی داده 

و قصد ندارد در این مقطع استقالل را ترک کند.

دیدار اسکوچیچ با سرمربی زنیت سن پترزبورگ
ورزش: سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با انتشار پســتی در اینستاگرام خبر از دیدار با 

سرمربی زنیت سن پترزبورگ روسیه را داد.
دراگان اسکوچیچ که پیش از سفر به روسیه، در قطر، کرواسی، بلژیک و کشور های دیگر حضور 
داشت و عملکرد بازیکنان لژیونر کشورمان را بررسی می کرد، حاال با سفر به روسیه دیداری با 

سرگی سماک سرمربی تیم زنیت سن پترزبورگ داشت.
او پیش از صحبت با سردار آزمون، با سرگی سماک سرمربی این تیم دیدار کرد و در صفحه 
شخصی خود در اینستاگرام عکس خود را منتشر کرد.قرار است اسکوچیچ در روسیه عملکرد 

آزمون را مورد بررسی قرار دهد.

کمک مالی باشگاه سوئدی به لژیونر فوتبال ایران
ورزش: باشگاه اوسترشوندس در صورت تجدید نظر نکردن فیفا در حکم ۴ میلیون یورویی سامان 
قدوس، به این بازیکن کمک مالی خواهد کرد. سامان قدوس ملی پوش فوتبال کشورمان که پیش 
از این به دلیل عقد قرارداد همزمان با دو باشگاه، از سوی کمیته انضباطی فیفا با محرومیت چهار 
ماهه و پرداخت غرامت ۴ میلیون یورویی به باشگاه هوئسکا مواجه شده بود، حاال با کمک باشگاه 
سوئدی پیشین خود مواجه شده است و باشگاه اوسترشوندس، می خواهد یک میلیون یورو به 
این بازیکن کمک کند. رئیس باشگاه اوسترشوندس با اعالم این خبر اظهار کرده است: باشگاه 
ما به همراه وکال، به موضوع و پرونده سامان فکر کرده ایم و در صورتی که دادگاه تجدید نظر رقم 

۴ میلیون یورویی را برای قدوس کاهش ندهد، یک میلیون یورو به این بازیکن کمک می کنیم.

وحید هاشمیان در یک قدمی بازگشت به نیمکت تیم ملی 
ورزش: پس از انتخاب دراگان اسکوچیچ به عنوان جانشین مارک ویلموتس در تیم ملی فوتبال 
ایران، مشخص شد مالدن زگانیر و تونی اوسنیک که در صنعت نفت هم جزو دستیاران او بودند، 
سرمربی کروات را در تیم ملی به عنوان دستیار همراهی می کنند. البته تکلیف دستیاران 
ایرانی اسکوچیچ تاکنون مشخص نشده است. در روز های اخیر فدراسیون فوتبال مذاکرات 
گسترده ای را با  وحید هاشمیان، تنها دستیار ایرانی ویلموتس برای ادامه حضورش در کادرفنی 
تیم ملی انجام داده که تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است. ضمن اینکه از مربیانی مانند کریم 
باقری، مارکار آقاجانیان، محرم نویدکیا، پیروز قربانی و سهراب بختیاری زاده هم به عنوان گزینه 

دستیاری اسکوچیچ یاد شده است.

امین غالم نژاد: دیویــد بکام امیدوار اســت در آینده 
بتواند مســی و رونالدو را به آمریکا و تیــم اینتر میامی 
بکشاند. دیوید بکام می گوید که باشگاه اینتر میامی که 
متعلق به اوست، شانس خوبی برای جذب لیونل مسی 
و کریستیانو رونالدو، دو فوق ستاره دنیای فوتبال دارد.  
کاپیتان بارسلونا و مهاجم یوونتوس هر دو به تازگی به 
انتقال به آمریکا ربط داده شده اند و گفته می شود که تیم 

تحت مالکیت بکام می تواند مقصد موردنظر آن ها باشد.
شایعاتی در این میان به گوش می رسد که این باشگاه که 
نخستین بازی خود در لیگ ام ال اس را روز یکشنبه برابر 
لس آنجلس انجام می دهد، می توانــد این دو بازیکن را 

برای اضافه شدن به ترکیب تیم خود اغوا کند.

  اهداف بزرگ بکام
ستاره سابق منچستریونایتد و رئال مادرید که چهارشنبه 
در یک شــوی معروف آمریکایی حاضر شده بود درباره 
احتمال رخ دادن این اتفاق گفــت: »اداره اینتر میامی 
شاید ســخت ترین کاری باشــد که در زندگی ام انجام 

داده ام اما از شرایط راضی هستم.
خوب می دانیــد ما گزینه های زیــادی اینجا در میامی 
داریم. ما با بازیکنان متفاوتی تماس گرفتیم که شانس 
حضور در تیم ما را داشتند. هرکس به عنوان یک مالک 
دوست دارد بهترین بازیکنان را در تیم خود داشته باشد 
و اگر ما این شانس را داشــته باشیم که بازیکنانی مانند 
کریستیانو یا مســی را به تیم اضافه کنیم، عالی خواهد 
بود. من به عنوان یک ورزشــکار احتــرام زیادی برای 
آن ها قائل هستم و اگر بتوانیم آن ها را جذب کنیم عالی 
است. ممکن است در آینده شانس باالیی برای جذبشان 

داشته باشیم«.

  وعده نیمار
جالب اینکه نیمار جونیور اعالم کــرده که پس از پایان 
 MLS دوران بازیگری اش در فوتبال اروپا قصد دارد راهی
شود و در تیم اینترمیامی بازی کند.نیمار در یک برنامه 
تبلیغاتی برای اسپانسر مشترکش با دیوید بکام، اعالم کرد 
که تا 10 سال آینده به تیم اینتر میامی ملحق خواهد شد.

او گفت: من به بکام گفته ام که یک روز می خواهم برای 
تیم او بازی کنم. رفتن به این تیم فرصتی فوق العاده برای 
کمک به توسعه فوتبال در آمریکا است«. نیمار سپس در 
اظهارنظر جالب که لبخند رضایت بکام را در پی داشت 

گفت: »دیوید رئیس من است«.
دیوید بکام هم که خودش چند سالی در تیم لس آنجلس 
گلکسی بازی کرد و جزو نخســتین نسل از ستاره های 
فوتبال اروپا بودند که در MLS توپ زدند، درباره اهداف 
تیمش که از روز یکم مارس کار خود را با بازی مقابل تیم 
لس آ نجلس اف سی آغاز می کند، گفت: فوتبال آمریکا به 
میزان زیادی پیشرفت کرده است و این ظرفیت را دارد 

که بازیکنان بزرگ را جذب کند.

  شکارهای جوان
ماتیاس پلگرینی و ژولین کرنزا نخستین بازیکنان اینتر 
میامی هستند. هر دو این بازیکنان 1۹ سال سن دارند. 
مدیر ورزشی اینتر، پائول مک دانا به سایت رسمی باشگاه 
گفته: برای ما بسیار مهم اســت که از بازیکنان جوانی 
استفاده کنیم که ظرفیت پیشــرفت در لیگ را دارند. با 
جوانان آغاز کردیم اما قطعاً از حضور بازیکنان کارکشته و 
با تجربه هم استفاده می کنیم. ژولین و ماتیاس به ما نشان 
دادند می خواهند پیشرفت کنند و ما خصوصیات هر دو 

نفر را به خوبی بررسی کرده ایم.

ورزش: نایب رئیس بانوان فدراسیون پزشکی ورزشی در 
مورد لیگ های مختلف ورزشی که به دلیل پیشگیری از 
شیوع کرونا تعطیل شده اند،  گفت: احتماالً این لیگ ها تا 

بعد از نوروز ۹۹ تعطیل خواهند شد.
الله حاکمی در ارتباط با فعالیت ســتاد پیشــگیری از 
ویروس کرونــا در ورزش که متولی اصلــی آن وزارت 
ورزش و جوانان است،  اظهار کرد: تصمیم گیر اصلی در 
این ستاد، فدراسیون پزشکی ورزشی تعیین شده است 
و تاکنون در خصوص مسائلی از جمله مسابقات، اردوها، 
اعزام ها، فعالیت باشگاه های خصوصی، ورزش در پارک ها 

و... تصمیم گیری شده است.

  معمای تیم های ملی
او ادامه داد: در مورد اعزام  تیم های ملی به مســابقات 
بین المللی برای کسب سهمیه  المپیک و با توجه به انجام 
قرنطینه )حدود دو هفته( از ســوی کشورهای میزبان 
مسابقات پس از ورود نمایندگان کشورهایی که در آن ها 
ویروس کرونا شایع شده است، در نتیجه تصمیم به اعزام 
هرچه سریع تر ورزشکاران مدنظر قرار گرفت تا در مورد 
کسب سهمیه دچار مشکل نشویم و در ارتباط با گواهی 

سالمت ورزشکاران اعزامی اقدام کردیم.
نایب رئیس بانوان فدراسیون پزشکی ورزشی با اشاره به 
اینکه ستاد پیشگیری از ویروس کرونا در ورزش توصیه 
کرد مسابقات ورزشی در کشور انجام نشود، گفت: در این 
مورد قرار شد اگر فدراسیون داخلی یا جهانی تأکید بر 
برگزاری مسابقات داشته باشد، مسابقات مربوط آن هم 

بدون حضور تماشاچیان برگزار شود.
حاکمی ادامه داد: عالوه بر این تصمیم بر لغو اردوهای 
مختلف بود، مگر اینکه ضــرورت بر برگزاری اردوهایی 

مثل رشته ورزشی کشتی باشــد که در این رابطه ستاد 
پیشگیری از ویروس کرونا در ورزش، گروهی را مستقر 

کرد تا از طریق کنترل عالئم وضعیت را کنترل کند.
وی با تأکید بر اینکه توصیه می کنیم استخرها فعالیت 
خود را تعطیل کنند، بیان کرد: در مورد اســتخرهای 
خصوصی تصمیم گیری آسان نیست اما توصیه می کنیم 
افراد از فضای اســتخرها کمتر استفاده کنند و هرچند 
کلر موجود در آب استخر شــاید کشنده ویروس است 
اما محیط اطراف آلوده کننده است؛ بنابراین استخرهای 
دولتی تعطیل شــده اســت و به اســتخرهای بخش 

خصوصی نیز توصیه کرده ایم که تعطیل کنند.

  توصیه های ایمنی
نایب رئیس بانوان فدراسیون پزشکی ورزشی با اشاره به 
اینکه هرچند ورزش در پارک ها مفید است،  خاطرنشان 
کرد: اما باید افراد فاصله خود را با دیگران حفظ کنند و 
افرادی که از عالئم ویروس از جمله سرفه خشک، تب و 

درد بدن برخوردارند در منازل باقی بمانند.
حاکمی در پاسخ به اینکه آیا تجهیزات ورزشی پارک ها 
ضد عفونی شــده اند یا خیر؟ گفت: بعید می دانم چنین 
اتفاقی رخ داده باشد و شــاید خیلی هم اثرگذار نباشد، 
اما توصیه می کنیم افراد به هیچ وجه از وسایل مشترک 

استفاده نکنند.
نایب رئیس بانوان فدراســیون پزشــکی ورزشــی با 
اشــاره به اینکه احتماالً تا بعد از عید نوروز رقابت های 
لیگ های ورزشی مختلف که تعطیل شــده اند برگزار 
نخواهد شــد، گفت: در خصوص برگــزاری رقابت های 
 ورزشــی بعد از عید نوروز نیز تمهیدات الزم اندیشیده 

خواهد شد.

نایب رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی خبر داد

احتمال تعطیلی لیگ های مختلف ورزشی تا بعد از نوروز
مثلث نیمار، مسی و رونالدو در باشگاه بکام
پیرمردها در اینتر میامی

امیرمحمد سلطان پور :  هفته بیست و یکم رقابت های لیگ برتر 
باشگاه های کشور عصر دیروز با برگزاری سه دیدار به پایان رسید. 
بیشتر بازی های حساس این هفته البته در روز پنجشنبه انجام 
پذیرفت؛ دیدارهایی که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 

بدون تماشاگر برگزار شد.

  شهر بی دفاع
در بازی های پنجشنبه و در مهم ترین دیدار پرسپولیس تهران در 
ورزشگاه آزادی میزبان شهر خودرو مشهد بود. شاگردان سرآسیایی 
که بعد از چند نتیجه ضعیف در لیگ برتر و در آسیا، مقابل نفت 
مسجدسلیمان به پیروزی دست یافته بودند؛ این بار هم به عملکرد 
سینوسی خود ادامه داده و نتوانستند آن گونه که باید و شاید مقابل 
پرســپولیس بازی خوبی را به نمایش بگذارند. درست است که 
قرمزپوشان پایتخت صدرنشین لیگ برتر هستند، اما انتظارات از 
شهرخودرو حداقل در فاز دفاعی در این مسابقه بیشتر از این ها بود. 
بازیکنان تکنیکی قرمزپوش در دیدار پنجشنبه هر کاری که دلشان 
خواست انجام دادند و مهدی ترابی و وحید امیری یکی از بهترین 
روزهای خود را داشتند. دادن فضای بسیار و عدم هماهنگی در 
کنترل آن ها سبب شد خیلی زود در همان دقیقه ۹ با همکاری 
یکدیگر دروازه مشهدی ها فرو بریزد. این پایان کار نبود و موج های 
بعدی حمالت شاگردان یحیی گل محمدی مقابل تیم سابق خود 
ادامه داشت و فقط صحبت از این بود که چه زمانی گل دوم به ثمر 
می رسد؛ این اتفاق هفت دقیقه بعد از گل اول افتاد؛ جایی که امیری 
باز هم در فضایی بسیار عالی در محوطه جریمه حریف قرار داشت و 
تنها کاری که الزم بود انجام دهد رساندن توپ به بشار رسن بود که 
در فضای حتی بهتری بود و طاق دروازه شهر خودرو را فرو ریخت.

در این میان شهرخودرویی ها در فاز حمله بهتر عمل کرده و موفق 
شدند چند موقعیت را روی دروازه قرمزها به وجود بیاورند؛ موقعیت 
هایی که نتوانستند ضربه آخر را بزنند و تنها گلی که در دقیقه ۵2 
به ثمر رساندند روی یک ضربه ایستگاهی و ضربه سر بسیار خوب 
فرشاد فرجی بدست آمد که مانند بازی رفت به پرسپولیس گل زد. 
بعد از این گل بازی باز دو تیم ادامه پیدا کرد که سبب به وجود آمدن 
موقعیت های زیادی شد و در یکی از صحنه ها ترابی در دقیقه 63 

مدافعان شهر خودرو را یکی بعد از دیگری جا گذاشت و در محوطه 
جریمه سرنگون شد تا پنالتی را خود به گل تبدیل کند. شهر خودرو 
خوش شانس بود که در وقت های تلف شده نیمه دوم یک پنالتی 
دیگر به دلیل خطای هند به ضررش اعالم نشد وگرنه شکست 1-3 

می توانست شکل بدتری به خود بگیرد.

  فرصت سوزی، بالی جان آبی ها
در بازی مهم دیگر روز پنجشنبه استقالل در سیرجان شوکه شد. 
آبی پوشان به هیچ عنوان بازی بدی را از خود به نمایش نگذاشتند؛ 
مهدی قاعدی هم یکی از روزهای خوب دیگر خود را سپری می کرد 
و جناح راست حریف را به کابوس آن ها بدل کرده بود؛ اما همه این ها 
با بی دقتی مهاجمان آبی به شبی تلخ برایشان بدل شد. بازیکنان 

ضد  حمله

 کمیته انضباطی رأی داد 
سپاهان صفر - پرسپولیس 3

ورزش: کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رأی خود را درباره دیدار برگزارنشده 
سپاهان اصفهان - پرسپولیس صادر کرد .

بر این اساس رأی کمیته انضباطی به شرح زیر است:مستند به مواد ۵1، 62، 86، 
۹1، ۹6 و 11۷ از مقررات انضباطی مصوب سال 13۹۷ ضمن بازنده اعالم کردن 
تیم سپاهان با نتیجه 3 به صفر در بازی مقابل تیم پرسپولیس ، باشگاه سپاهان 
به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۵00 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.رأی 
صادره ظرف مهلت یک هفته پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته 

استیناف است.

  مستندات جدید سپاهان
باشگاه سپاهان قصد دارد امروز با ارائه مستندات جدید به رأی صادر شده بازی با 

پرسپولیس اعتراض کند.
جلسه ای بین مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و معاون حقوقی باشگاه سپاهان 
درباره رأی صادر شده دیدار با تیم فوتبال پرسپولیس تهران امروز برگزار می شود 
تا مسئوالن سپاهان بعد از جمع بندی، مستندات جدیدی را برای اعتراض به رأی 

به کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ارائه دهند. 
یکی از مدیران باشگاه سپاهان ضمن تأیید این مطلب گفت: به نظرم رأی صادر 
شده اجحاف در حق باشگاه سپاهان است و به همین علت جلسه ای امروز بین 
مسئوالن باشگاه برگزار می شود تا برای اعتراض به این رأی تمهیدانی اندیشیده 

شود و مستندات جدیدی را به کمیته استیناف ارائه بدهیم. 
مــا بــرای اعتــراض بــه رأی صادر شــده یــک هفتــه فرصــت داریم و 
قصد داریــم ایــن مرتبــه مــدارک و دفاعیات محکمــه پســندی ارائه 
 بدهیــم تــا کمیتــه اســتیناف مجــاب شــود در صــدور رأی تجدید 

نظر کند. 

احتمال تعویق لیگ قهرمانان آسیا تا مردادماه 
ورزش : روزنامه الرایه قطر اعالم کرد یکی از راهکارهای کنفدراسیون فوتبال آسیا 
برای مسابقات لیگ قهرمانان، به تعویق انداختن آن تا ماه آگوست )مرداد( است.

روزنامه »الرایه« قطر به نقل از یک منبع آگاه در کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشت: 
»همه چیز به سمت اتخاذ بهترین راه حل ممکن برای نجات لیگ قهرمانان آسیا و 
ایجاد رقابت بین باشگاه ها در جریان است به خصوص که ممنوعات سفر مسافران 

به خاطر کرونا هنوز وجود دارد«.
این منبع آگاه نوشته است: »پیشنهاد های مختلفی برای لیگ قهرمانان از جمله 
به تعویق انداختن مسابقات تا ماه آگوست )مرداد 13۹۹( مطرح شده است؛ البته 
به این شرط که مسابقات مرحله گروهی به سرعت برگزار شود و فاصله زمانی بین 

مرحله یک هشتم و یک چهارم از بین برود«.

 جلسه محرمانه عربستان و امارات
 برای حذف تیم های ایرانی از آسیا

ورزش: ســعید آذری با اشــاره به جریمه 120 هزار دالری فدراسیون 
فوتبال ایران از سوی کنفدراسیون آســیا به خاطر جعل سند باشگاه ها 
برای گرفتن مجوز حرفه ای، گفت: در همین ارتباط چهارشــنبه شــب 
جلسه محرمانه ای در دبی با حضور مسئوالن فوتبال امارات و عربستان 
برگزار شده است تا باشگاه های ایرانی را از حضور در لیگ قهرمانان آسیا 

محروم کنند.
وی افزود: کنفدراسیون فوتبال آسیا در سال 201۷ قانونی را تصویب کرده که بر 
اساس آن اگر کشوری مدارک باشگاه هایش را سندسازی کند، کلیه مجوزهای 
حرفه ای باشگاه هایش لغو می شود. به همین خاطر عربستان و امارات دنبال 

محروم کردن تیم های ایرانی بر اساس این قانون هستند.
عضو مجمع فدراسیون فوتبال یادآور شد: در حال حاضر مسئوالن فدراسیون ما 
دنبال برگزاری انتخابات هستند ولی داریم از جای دیگری ضربه می خوریم. من 
این هشدار را می دهم و امیدوارم که این هشدار را جدی بگیرند. عربستان و امارات 

دنبال توطئه و حذف تیم های ما از آسیا هستند.

مجیدی: بازی با گل گهر بهترین بازی ما بود
ورزش: فرهاد مجیــدی در مورد بازی با گل گهر به دوربین باشــگاه 
استقالل گفت: طبیعی است که به خاطر شکست خوشحال نباشیم و از 
هواداران مان بابت این نتیجه عذرخواهی می کنم. با این حال از روزی 
که من سرمربی استقالل شدم این با کیفیت ترین بازی بود که انجام 
دادیم.او ادامه داد: مالکیت توپ ۷0 درصد، دادن ۵00 پاس و ایجاد 8 
موقعیت گل در زمین خراب سیرجان نشان می دهد ما چقدر با کیفیت 
بازی کردیم. من قبل از تمرین هم از همه بچه ها تشکر کردم به خاطر 

تالش شان و بازی که ارائه کردند.

منهای فوتبال

 پایان کار شطرنج بازان ایران 
در مسابقات آیروفلوت روسیه

ورزش: دور نهم و پایانی مسابقات آیروفلوت روسیه برگزار شد و در رده بندی 
پایانی بهترین جایگاه شطرنج بازان ایران رده سیزدهم بود.

مقصودلو در این مسابقات شانس سوم قهرمانی و ایدنی شانس ۴3 به حساب 
می رفتند. پرهام مقصودلو با ریتینگ بین المللی 26۷۴ در دور نهم و پایانی 
این رقابت ها مقابل وایبهاو از هند قرار گرفت و به تساوی رسید. حریف هندی 
او با ریتینگ 2۵۹1 در مسابقات شرکت کرده بود. پویا ایدنی دیگر شطرنج باز 
ایران در دور آخر این مسابقات مقابل دئاک از رومانی قرار گرفت و به تساوی 
رسید. ایدنی که دارای ریتینگ بین المللی 2۵۷۷ است در حالی مقابل حریفی 
از رومانی به تساوی رسید که حریفش دارای ریتینگ 2626 بود. با این نتایج 
پویا ایدنی موفق شد بعد از ۹ دور رقابت در این مسابقات ۵/۵ امتیازی شود و با 
پوئن شکنی در رده سیزدهم بایستد. همچنین پرهام مقصودلو دیگر شطرنج 

باز ایران با پنج امتیاز و با پوئن شکنی در رده 36 ایستاد. 

لغو تور دوچرخه سواری امارات به دلیل کرونا
ورزش: تور دوچرخه سواری امارات پس از مثبت اعالم شدن تست دو شرکت 
کننده به ویروس کرونا لغو شود. تور دوچرخه سواری امارات آخرین تورنمنت 
ورزشی است که تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفت. این بازی ها با 
حضور دوچرخه سواران مشهوری همچون الخاندرو والورده، کریس فروم، 
تادی پوگاکار و آدام یاتس در حال برگزاری بود و تنها دو دور به پایانش باقی 

مانده بود، اما پنجشنبه شب تصمیم به لغو این رقابت ها گرفته شد.

 اعتراض سرمربی هندبال سپاهان 
به برگزاری مسابقات

ورزش: سرمربی تیم هندبال فوالد مبارکه سپاهان می گوید که برای رفتن به 
مسابقات باید سفر کرد اگر یک نفر ناقل باشد، ببینید چه فاجعه ای رخ خواهد 
داد. محسن طاهری سرمربی تیم هندبال فوالد مبارکه سپاهان در مورد لغو 
نشدن مسابقات لیگ برتر هندبال در شرایط شیوع ویروس کرونا اظهار کرد: 
درست است که لیگ با طوالنی شدن فرسایشی می شود، اما فکر می کنم 
سالمت بازیکنان و جامعه اهمیت بیشتری دارد تا اتمام مسابقات لیگ برتر. اگر 
یک بازیکن یا کادر فنی ناقل این ویروس باشد، در رفت و آمدها این بیماری ها 
شیوع خواهد یافت. صالح بر این است که برگزاری مسابقات به زمان دیگری 

موکول شود و اکنون اصراری بر برگزاری آن نباشد.

برتری یاران موسوی در پالس لیگا
ورزش: هفته بیست و یکم رقابت های لیگ والیبال لهستان با برتری یاران 

سیدمحمد موسوی و شکست تیم میالد عبادی پور پیگیری شد.
در هفته بیست و یکم لیگ والیبال لهستان )پالس لیگا (، تیم اولشتین در 
ورزشگاه اورانیا، در یک بازی کامالً برتر با نتیجه سه بر صفر )2۵ بر 13، 2۵ بر 
1۴، 2۵ بر 1۷( برابر تیم قعرنشین بیدگوشچ، به یک برد ارزشمند دست یافت.

سید محمد موسوی و هم تیمی هایش که تحت هدایت دنیل کاستالنی به 
دنبال جبران ناکامی های گذشته و ارتقای رتبه خود در جدول هستند، با 
کسب این پیروزی از انتهای جدول فاصله گرفتند و تا رده نهم صعود کردند 
تا به هفته های آینده امیدوارتر باشند. موسوی  در این دیدار 11 امتیاز برای 

اولشتین کسب کرد و نقش مهمی در این برد خانگی تیمش داشت.
در دیگر بازی این هفته، تیم اسکرا بلخاتوف در حالی که میالد عبادی پور برای 
این تیم به میدان نرفت، برابر میهمانش تیم یاستِشبسکی، با نتیجه سه بر صفر 
مغلوب شد.میالد و هم تیمی هایش با وجود شکست خانگی در این بازی، 

همچنان با ۴8 امتیاز در رده سوم جدول قرار دارند.

حسن یزدانی با قدرت به تشک کشتی برگشت
ورزش: کشتی گیر طالیی ایران در المپیک ریو، تمرینات خود را پس از پشت 

سر گذاشتن دوران مصدومیت آغاز کرد.
حسن یزدانی که چند ماه پیش در جریان تمرینات پیش از جام باشگاه های 
جهان با مصدومیتی از ناحیه زانو مواجه شد، خیلی زود پای خود را به تیغ 
جراحان سپرد.این نابغه کشتی ایران در دوماه اخیر با تمرینات بدنسازی زیر 
نظر پزشکان و متخصصان سعی کرد بدن خود را آماده نگه دارد و سرانجام از 

روز پنجشنبه توانست روی تشک تمرین کند.
تصاویری که از تمرین دوباره حسن یزدانی روی تشک منتشر شده، نشان 
از انگیزه باالی اوســت و اینکه کاماًل آماده به تمرینات کشتی بازگشته و 
ترســی روی پای خود ندارد.البته جالب است که حریف تمرینی حسن 
یزدانی در این تمرین، رحمان عموزاد خلیلی، آزادکار سبک وزن و جوان 

کشتی ایران است.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک همدان – منطقه دو همدان 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی 
موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای ش��ماره 139860326034001517. مورخ 98/11/26هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان منطقه دو تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی جواد همتی اکبر فرزند صفر علی به شماره شناسنامه 25 صادره از قهاوند . در ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی آبی به مساحت 75672/31 متر مربع تحت پالک 132/548 واقع در همدان روستای دشته بخش 5 
خریداری مع الواسطه از محمد همتی اکبر محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی میشود در صورتیکه  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یکماهه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . )م الف 1879( آ-9815381
تاریخ انتشار نوبت اول :98/12/10
تاریخ انتشار نوبت دوم :98/12/25

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان – موسی حنیفه  

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت  ملک اسدآباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر راي شماره 98/1457مورخ 98/11/26هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان 
هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرف مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي اسد 
اهلل محمدی مهرنیا فرزند حمد اهلل بشماره شناسنامه 3920 صادره از اسدآباد در شش دانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 200 متر مربع به پالک30 فرعی از21 فرعی از 1880 اصلي  واقع در اسدآباد  بلوار جانبازان باالتر از کوچه 
شهید سپهری  کوچه حسینیه 14 معصوم خریداري با واسطه از مالک رسمي آقای عباسعلی اکبری محرز گردیده 
است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند.بدهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.) م الف  535( �آ-9815383
تاریخ انتشار اول  98/12/10
تاریخ انتشار دوم  98/12/25

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ پرونده اجرایی 9700325 طبق ماده 18 و 19 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا

بدینوس��یله به آقای عظیم فریدونی نام پدر: علی عباس تاریخ تولد: 1350/6/20 شماره ملی 4050664860 
شماره شناسنامه: 590 که نشانی شما شناخته نگردیده و ابالغ به شما میسر نمی باشد ابالغ میگردد که برابر 
قرارداد بانکی : شماره 6602301111002 به تاریخ 1394/4/17  بانک ملی بهار مبلغ 299/998/806  ریال 
بدهکار می باش��ید که مبلغ 153/000/000  ریال آن اصل طلب و مبلغ  36/665/026 ریال س��ود و مبلغ 
109/434/780  ریال خسارت تاخیر تادیه و روزانه مبلغ 155/890 ریال تا یوم الوصول به آن اضافه میگردد. 
که بانک مذکور تقاضای صدور اجراییه نموده و پرونده اجرایی فوق تشکیل و پس از تشریفات قانونی، اجراییه 
صادر گردید؛ لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می شود تا از تاریخ انتشار این 
آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه محسوب میگردد؛ ظرف مهلت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ، درغیر 
اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری، عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما جریان خواهد یافت. چنانچه مفاد 
اجراییه ظرف مهلت مقرر ) 10 روز( پس از ابالغ توس��ط ش��ما اجرا نشود نیمعشر نیز به عالوه وصول خواهد 

شد.)م الف 501( آ-985382
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بهار

 هادی یونسی عطوف

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت  ملک اسدآباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر راي شماره 1398/1456مورخ 1398/11/26هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و س��اختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرف مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي اس��د اهلل محمدی مهرنیا فرزند حمد اهلل بشماره شناس��نامه 3920 صادره از اسدآباد در شش 
دانگ یک باب ساختمان مشتمل بر مغازه  به مساحت 100 متر مربع به شماره پالک16 فرعی از1880 اصلي  
واقع در اسدآباد  بلوار جانبازان باالتر از کوچه شهید سپهری خریداري با واسطه از مالک رسمي آقای علیداد 
علیخانی محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود در 
صورتي که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.) م الف  532(آ-9815384
تاریخ انتشار اول  98/12/10
تاریخ انتشار دوم  98/12/25

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت  ملک اسدآباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر راي شماره 13981/1486مورخ 98/11/30 13هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرف مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي علیرضا زرین صف فرزند صفرقلی بشماره شناسنامه 945 صادره از اسدآباد در شش دانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 41/10 متر مربع در قسمتي از پالک 66 اصلي  جهت الحاق به پالک 1 فرعی از 2469 اصلی واقع در 
اسدآباد  بلوار 22 بهمن انتهای سی متری امیر المومنین  خریداري با واسطه از مالک رسمي آقایان غالم حسین بکائی 
و نصرت براتی یمین و غالمحسین صوفی  محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.) م الف  528(آ-9815385
تاریخ انتشار اول  98/12/10
تاریخ انتشار دوم  98/12/25

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139860318603011693 مورخ 1398/10/10 هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ،تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای جمش��ید پر کم فرزند پرویز به ش��ماره شناسنامه 1857 صادره از رشت در قریه خسبخ در 
شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مس��احت 79/48 متر مربع پالک فرعی 21545 از اصلی 12 
مفروز مجزی از پالک 470و 42 از اصلی 12 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای پرویز پرکم 

محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.م الف 5397 آ-9815321
تاریخ انتشار نوبت اول:1398/12/10

تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/12/25
حسین اسالمی کجیدی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت 

آگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده 120 آئین نامه قانون ثبت
آقای مهدی لشگری فرزند عید محمد به شماره شناسنامه 12 و شماره ملی 5919866977 صادره از راز و 
جرگالن برابر مشروحه شماره 98/14786 مورخه 98/12/04 باتسلیم دو برگ استشهادیه که صحت امضاء 
شهود مذکور در آن در دفتر اسناد رسمی شماره 4- شهرستان بجنورد گواهی شده است مدعی شده اند که 
س��ند مالکیت دو دانگ مشاع از شش��دانگ پالک 6326- فرعی از 169-اصلی واقع در بخش دو بجنورد به 
ش��ماره ثبت 57137 صفحه 88 دفتر 491 به شماره چاپی 125583 به علت نامعلومی مفقود شده است و 
همچنین برابر اس��ناد رهنی شمارات 5519 مورخه 90/08/30 دفتر 11- بجنورد، 5719 و 5725 و 5726 
مورخه 92/10/15 دفتر 22 بجنورد در رهن بانک مسکن میباشد و مالک درخواست صدور سند المثنی نوبت 
اول نموده . لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مذکور بوده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز پس 
از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید 
بدیهی است چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی اقدام خواهد کرد.م الف1306 آ-9815380
علیخان نادری  - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139860308001004395 � 1398/11/29 هیئت اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد حس��ین قربانی راد  فرزند حس��ن 
بشماره شناسنامه 1 وشماره ملی 0652433987  نسبت به ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت1715/30 
مترمربع قسمتی از باقیمانده 434  � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت حسن قربانی محرزگردیده است 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9815390
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/12/10                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/12/25
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای پوششگر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11458 و شناسه ملی 10380271624    
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی ع��ادی س��الیانه م��ورخ 1398,03,30 و برابر نام��ه ش��ماره 596337-98مورخ 
1398,11,5مدیریت امور نمایندگان و کارگزاران بیمه آسیا تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم راحله قیداری دارای کد ملی 
0067145922 به س��مت بازرس اصلی و آقای حس��ین تقی زاده رضائی دارای کد ملی 0934437981 به س��مت بازرس 
علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب ش��دند . ترازنامه و حس��اب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1397 مورد 

تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )787119(

9ع
81
52
76

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های لبنی رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12865 و شناسه ملی 10380285409    
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,09,14 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : -آقای رحیم مهدی زاده به ش��ماره ملی 3781938964 به 
نمایندگی از آس��تان قدس رضوی به عنوان رئیس هیئت مدیره ، آقای س��ید احمد توکلی افش��ار به شماره ملی 0731650247 به نمایندگی از 
س��ازمان اقتصادی رضوی به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای س��ید مهدی طالبیان به شماره ملی 0938739220 به نمایندگی از موسسه 
دامپروری صنعتی قدس رضوی به س��مت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند. -کلیه چکها و اوراق و اس��ناد 
بهادرا و قراردادها با امضاء ثابت مدیر عامل و متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو عضو 
هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر خواهد بود و س��ایر مکاتبات رس��می ش��رکت با امضای مدیره عامل همراه با مهر ش��رکت انجام خواهد 

شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )787120(

9ع
81
52
79

آگهی تغییرات شرکت بزرگمهر منیر سورن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 56023 و شناسه ملی 14005290154    
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره م��ورخ 1397,08,01 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - -بناب��ر اختیار حاصل��ه از مجمع عمومی 
ف��وق العاده م��ورخ 1397,08,01باعنایت به اظهارنامه تنظیمی وهم چنین سندحس��ابداری صادره مبنی ب��ر تصفیه مطالبات وانتقال 
مطالبات مذکور به حس��اب س��رمایه هیئت مدیره شرکت افزایش سرمایه راعملی دانسته درنتیجه مبلغ 59,000,000 ریال ازحساب 
بدهی ش��رکت کس��رگردیده وبه حس��اب س��رمایه منظور درنتیجه ماده 5 اساس��نامه به ش��رح ذیل اصالح میگردد ماده 5 اصالحی 

سرمایه شرکت مبلغ 60,000,000 ریال منقسم به 100 سهم 600,000 ریالی با نام میباشد که تماما پرداخت شده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )787124(

9ع
81
52
86

آگهی تغییرات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی سهامی خاص به شماره ثبت 7 و شناسه ملی 10220001060    
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,11,15 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : کلیه چکهای مربوط به حسابهای بانکی امور جاری با امضا آقای اتابک جعفری 
)رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل (و آقایان مس��عود طالبیان )عضو اصلی هیئت مدیره و معاون منابع انس��انی،مالی و پش��تیبانی(یا مجید آقازاده)عضو اصلی 
هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی(به عنوان منتخبین هیئت مدیره و آقای س��جاد س��جادی )ذیحس��اب جاری (معتبر می باشد. -کلیه چکهای مربوط به حسابهای 
بانکی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای با امضاء آقای اتابک جعفری )رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل(و آقایان مسعود طالبیان )عضو اصلی هیئت مدیره و 
معاون مالی و پشتیبانی( یا مجید آقازاده )عضو اصلی هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی(به عنوان منتخبین هیئت مدیره و آقای مراد جباری )ذیحساب طرحهای 
تملک داراییهای س��رمایه ای(معتبر می باش��د. -اسناد و اوراق مالی و تعهد آور و نیز قراردادهای شرکت با امضاء آقایان اتابک جعفری )رئیس هیئت مدیره و 

مدیر عامل(و مسعود طالبیان )عضو اصلی هیئت مدیره و معاون منابع انسانی،مالی و پشتیبانی(معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه )788160(

9ع
81
53
27

گل گهر در یکی از معدود حمالت خود از روی ارسال از جناحین 
توسط علیرضا ابراهیمی به گل رسیدند. سیرجانی ها بقیه بازی 
را به دستان مطمئن دروازه بان خود مهرداد بشاگردی سپرده 
بودند جایی که او حسابی گرم شده بود و به شکل پیاپی سیوهای 
زیبایی را انجام داد. البته وی در وقت های تلف شده با اشتباهی 
مرگبار داشت تمام زحماتش را خراب می کرد که البته باز هم با 
بی دقتی استقاللی ها همراه بود؛ تا سه امتیاز شیرین به حساب 

گل گهر واریز شود.
در دربی اصفهان هم که ســپاهان بعد از گذراندن چند روز پر 
حاشیه مقابل ذوب آهن برگزار می کرد شاهد اتفاقات دراماتیک 
در دقایق پایانی بودیم. ســپاهان خیلی زود در دقیقه ۴ به گل 
رسید اما نتوانست گل دوم تعیین کننده را به ثمر برساند. همین 

به کابوس آن ها بدل شد و با خطای پنالتی که کیانی در دقیقه 
۹0 داد دو امتیازش پرید تا امیدهایش برای گرفتن پرسپولیس 
در صدر به کمترین حد کاهش یابد. در دیگر بازی های پنجشنبه 
هم ماشین سازی با سه گل در زمین خود مغلوب نساجی شد و 

فوالد هم میهمان خود شاهین بوشهر را با یک گل مغلوب کرد.
اما در بازی های دیروز سایپا که میزبان صنعت نفت بود دو بر یک 
از این تیم شکست خورد. نفت مسجد سلیمان هم که پذیرای 
پیکان بود به نتیجه ای بهتر تساوی یک بر یک دست پیدا نکرد 
اما مهم ترین بازی دیروز هم به سود پرسپولیس رقم خورد  تا 
با شکســت یک بر صفر تراکتور مقابل پارس جنوبی اختالف 
پرسپولیس با نزدیک ترین تعقیب کننده اش دو رقمی باشد.  

جدول رقابت های لیگ برتر به شرح زیر است.

پرسپولیس از سایر مدعیان فاصله  گرفت

پاس طالیی سپاهان به سرخ پوشان

جلوگیری از کرونا و تیم ملی در اولویت هستند
تعطیلی، سرنوشت نهایی لیگ برتر والیبال؟

ورزش: به نظر می رسد با تصمیماتی که اتخاذ شده لیگ برتر 
والیبال در مسیر تعطیلی کامل قرار دارد.

سالی که تیم ملی والیبال ایران قرار است در المپیک 2020 شرکت 
کند، اولویت از سوی فدراسیون بعد از ورود داورزنی حضور پرقدرت 
شاگردان کوالکوویچ در توکیو مدنظر قرار گرفت و به همین خاطر 

لیگ خیلی زود به تعطیالت نیم فصل رفت.
برای شــروع دوباره بعد از پایان رقابت های انتخابی المپیک، 
فدراســیون رضایت باشــگاه ها را گرفت تا مرحله پلی آف به 
صورت فشرده و در تعطیالت نوروز ۹۹ انجام شود. در شرایطی 
که باشگاه های لیگ برتری برای این اتفاق با فدراسیون همکاری 
کردند و هر هفته دو بازی انجام می دادند، اما شیوع ویروس کرونا 

به دردسر جدیدی تبدیل شد. 

فعالً فدراسیون والیبال دستور به لغو تمامی مسابقات از جمله لیگ 
برتر داده و در جلسه ای که با حضور نمایندگان باشگاه ها برگزار 
شد، فدراسیون در نظر داشت لیگ را فعالً تعطیل اعالم کند، اما 
به نظر می رسد باشگاه هایی که هزینه های زیادی برای حضور 
در لیگ برتر کردند، زیر بار این مسئله نرفتند.  با توجه به تعداد 
زیاد بازی های باقیمانده از لیگ برتر و محدودیت برای ارســال 
نام تیم قهرمان ایران جهت شــرکت در جام باشگاه های آسیا و 
از سوی دیگر آغاز برنامه های آماده سازی تیم ملی جهت حضور 
در المپیک، لیگ برتر سرنوشتی جز تعطیلی نخواهد داشت. البته 
برخی باشگاه ها پیشنهادهایی به فدراسیون ارائه کردند؛ از جمله 
اینکه پیمان اکبری، سرمربی تیم شهرداری ارومیه اعالم کرده بود 
به خاطر عدم ورود کرونا به شهر ارومیه، تمام تیم ها به این شهر سفر 
کنند و مسابقات به صورت فشرده در ارومیه برگزار شود. باید دید 
تصمیم نهایی فدراسیون برای ادامه لیگ برتر که تاکنون چند بار 
به تعطیلی رفته و با شرایط عجیبی پیگیری شده، چه خواهد بود.

قرعه کشی دور یک هشتم نهایی لیگ اروپا
قرعه راحت برای شیاطین سرخ

ورزش: مرحله یک شــانزدهم نهایی لیــگ اروپا با انجام 
بازی های برگشت به اتمام رســید و  16 تیم راه یافته به 
یک هشتم نهایی مشخص شــدند. در این بین تنها دیدار 

برگشت سالزبورگ و فرانکفورت بود که به تعویق افتاد. 
گالسکو رنجرز، استانبول باشاک شهیر، رم، ولفسبورگ، 
السک، لورکوزن، وولورهمپتون، بازل، منچستریونایتد، 
اینتــر، کپنهاگــن، شــاختار دونتســک، المپیاکوس و 
ســالزبورگ یا فرانکفورت تیم هایی هســتند که در یک 

هشتم نهایی حاضر خواهند بود.
حذف هر چهار تیم پرتغالی بنفیکا، پورتو، اســپورتینگ 
لیســبون و براگا از نکات جالب توجه دور یک شانزدهم 
نهایی لیگ اروپا بود. بزرگ ترین شــگفتی این مرحله نیز 

حذف آرسنال در خانه به دســت المپیاکوس بود و البته 
صعود ختافه با شکست آژاکس.

قرعه کشــی یک هشــتم نهایی در نیون به انجام رسید. 
بازی های رفت در تاریخ 22 اسفند و برگشت نیز 2۹ اسفند 

برگزار می شوند.

قرعه کشی به این ترتیب انجام گرفت:
استانبول باشاک شهیر - کپنهاگن

المپیاکوس - وولورهمپتون
گالسکو رنجرز - لورکوزن

ولفسبورگ - شاختار دونتسک
اینترمیالن - ختافه

سویا - آ اس رم
فرانکفورت یا سالزبورگ - بازل

السک اتریش - منچستریونایتد
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ادب و هنر

تازه های نشر  

چاپ هجدهم یک کتاب
راه یار: کتاب »تو شــهید نمی شــوی« 
روایت هایی از حیات جاودانه شهید مدافع 
حرم، شهید محمودرضا بیضایی، از جمله 
آثار انتشــارات راه یار اســت که از سوی 
مخاطبان در ماه های گذشته با استقبال 
خوبی همراه بوده است. این اثر به تازگی 
از سوی این ناشر به چاپ هجدهم رسید.

»تــو شــهید نمی شــوی« روایت های 
احمدرضــا بیضایــی، برادر شــهید از 
فرازوفرودهــای یک زندگی بــا برکت، 

کودکی و نوجوانی، مسجد و مدرسه تا دانشگاه و پادگان، تبریز تا تهران 
و از تهران تا شام است.

احمدرضا بیضایی پیش از ایــن درباره نگارش این کتاب گفته بود: کار 
نگارش این کتاب به فاصله چهار روز پس از شهادت این شهید بزرگوار، 
شروع شد. ابتدا قرار نبود که یادداشت ها به صورت مکتوب گردآوری شود، 
بلکه هدف انتشار به صورت یادداشت های کوتاه در شبکه های اجتماعی و 
با نیت زنده نگاه داشتن یاد و نام شهید و تبلیغ جبهه مقاومت و همچنین 

آگاه سازی افکار مردم از وقایع جنگ سوریه بود.
کتاب »تو شهید نمی شوی« در 150صفحه و تیراژ یک هزار و 500نسخه 

از سوی انتشارات »راه یار« عرضه شده است. 

»جوجه های نه چندان تخس« در کتاب فروشی ها
»جوجه های  مجموعه  داستان  سروش: 
نه چندان تخس« نوشته حسن احمدی به 
تازگی توسط انتشارات سروش منتشر و 

راهی بازار نشر شده است.
این  کتاب هفت داســتان کوتاه از دوران 
حضور نویسنده کتاب در جبهه های دفاع 
مقدس را شــامل می شود که به گفته او، 
جنبه های تخیلــی را هم با خود دارند تا 
خواننده امــروزی بتواند راحت تر با آن ها 

ارتباط  برقرار کند. داستان های این  کتاب در سال ۹۲ نوشته شده اند.
کتــاب پیش  رو هفت داســتان را برای نوجوانان با این  عناوین شــامل 
می شــود: جوجه های نه چندان تخس، یــک کار کوچک، به رنگ هیچ، 

موش های سلول، یک میدان پر از مین، به کدام نشانی؟ و  تابلو.
این کتاب با 10۴صفحه، شمارگان یک هزار نسخه و قیمت 1۴هزار تومان 

منتشر شده است.

 ادب و هنر/ جواد شیخ االســامی چندی 
آموت رمان»زن پشــت پنجره«اثر  نشــر  پیش 
ای.جی. فین را با ترجمه فرشاد شالچیان منتشر 

کرد.
این رمان که نخســتین اثر نویســنده آن نیز به 
شــمار می رود، بــه 36 زبان در سراســر جهان 
ترجمه شــده و با فاصله  کمی پس از نشــر در 
آمریکا، کمپانی فاکس قرن بیستم تصمیم گرفت 
آن را به اثری ســینمایی تبدیل کند که ســال 

آینده اکران خواهد شد.
داستان این رمان درباره زنی با نام »آنا فاکس« 
اســت که تنها زندگی می کنــد. وی در انزوای 
خانه اش در نیویورک اســیر شــده و نمی تواند 
بیرون برود. روزهایش را با تماشــای فیلم های 
قدیمی و مرور خاطرات می گذراند و زاغ ســیاه 
همســایه ها را چوب می زند تــا اینکه یک روز 
از پشــت پنجره خانه چیزی می بیند که نباید 
می دیــد و همین مســیر زندگــی او را تغییر 

می دهد.
از فرشاد شــالچیان پیش از این ترجمه هایی با 
عنوان »دخترخوب« و »نفرت بازی« نیز منتشر 

شده است.
فرشاد شــالچیان در خصوص علت ترجمه این 
اثر و ویژگی آن گفت: پیش از این اثر هم اثری 
در ژانر معمایــی ترجمه کرده بودم که با اقبال 
مخاطب همراه شد و همین مسئله موجب شد 
دوباره به ســمت ترجمه کتابــی در همین ژانر 

بروم. 
این مترجم ادامه داد: درباره نویســنده کتاب 
نمی توان چیز زیــادی گفت، چون رمان »زن 
پشــت پنجره« اولین اثر ای. جی. فین اســت. 
جز اینکــه این نویســنده ســابقه نقد متون 
ادبــی دارد و از ایــن نظر توانمند اســت. اگر 
بخواهیم درباره نویسنده حرف بزنیم باید این 
 کتــاب را زیر ذره بین ببریم و به خود اثر دقت 
کنیم. ایــن کتاب اگرچه اولین اثر نویســنده 
اســت، اما نوعی پختگی در آن است که نشان 

از تجربه او دارد. 
نویسنده دقت زیادی در به کار بردن جزئیات 
بــه کار برده و توانســته از جزئیاتــی که در 
داســتان آورده به خوبی بهره بــرداری کند و 
داستان را طوری پیش ببرد که مخاطب لذت 

کافی را ببرد و کتاب را زمین نگذارد. 

  فکر می کردم نویسنده خانم است...
شــالچیان در پاســخ به این پرسش که کتاب 
چه ویژگی داشــت کــه آن را به عنوان کتاب 
اول یک نویسنده برای ترجمه انتخاب کردید، 

توضیــح داد: جزئیاتی که او به آن توجه کرده 
بود مــن را ترغیب به ترجمه اثــر کرد. کمتر 

پیش می آید یک نویسنده در نخستین اثرش 
این چنین به جزئیات در داستان توجه کند، اما 
»ای. جــی. فین« این کار را کرده و همان طور 

که گفتم این به خاطر روحیه نقادی اوست. 
دیگر  مســئله  افزود:  مترجم »دخترخــوب« 
این اســت که این کتاب اگرچــه از زبان یک 
زن روایت می شــود، اما توســط نویسنده مرد 
نوشته شده است. اسم نویسنده هم به صورت 
اختصاری »ای. جی. فین« نوشــته شده بود و 

این اسم جنسیتی را نشان نمی دهد. 
از آنجا که شخصیت پردازی کتاب خیلی واقعی 

اســت من مطمئن بودم نویسنده خانم است، 
ولی پس از یک ماه که کار تمام شــد به دنبال 
مصاحبه ای از نویسنده می گشتم، آنجا بود که 

متوجه شدم این نویسنده آقاست.
شــالچیان در خصوص میــزان اقبال مخاطب 
از این اثر گفت: نویســندگان ایرانی به سمت 
نوشــتن ژانر جنایی نمی رونــد و همین خأل 
موجب شــده مخاطب به سمت ترجمه هایی با 

این موضوع اقبال نشان دهد. 
داســتان این کتاب هم فوق العاده است. چون 
داســتان پیچیده و در عین حال جذاب است. 
همه موضوع ها به خوبی داخل داســتان به هم 
گره می خورند، این تعلیق مخاطب را تا انتها با 

خود همراه می کند.  

 فقر ژانر معمایی در ادبیات ایرانی
این مترجم با بیان اینکه نویسندگان ایرانی باید 
به ژانرهایــی متفــاوت ورود کنند،تصریح کرد: 
تمرکز نویسنده های ایرانی بر ژانرهای اجتماعی 
و عاشــقانه موجب شده نخستین و تنها انتخاب 
کسانی که به کتاب های جنایی و معمایی عالقه 
دارنــد، کتاب های ترجمه و خارجی باشــد. در 
حالی که مخاطب ایرانی اگر کتابی در این ژانرها 
از نویســنده خودمان ببیند، حتماً به آن ها اقبال 

نشان می دهد. 
وی در خصــوص ترجمــه کتاب های شــاخص 
ادبیات فارسی به زبان های دیگر هم گفت: خیلی 
دوست دارم سراغ این نوع ترجمه هم بروم، اما در 
حال حاضر جسارتش را پیدا نکرده ام. اگر بخواهم 
این کار را انجام بدهم باید حق مطلب را ادا کنم 
تا در حق نویســنده و آن کتاب اجحاف نشــود. 
مطمئناً در آینــده این کار را انجام خواهم داد و 
آن قدر تالش و تمرین می کنم تا سرانجام ترجمه 

خوبی از یک اثر ارائه دهم.  
شــالچیان در پایــان تضمین کــرد رمان »زن 
پشت پنجره« طوری ترجمه شده که حتماً برای 

مخاطب ایرانی قابل درک و خواندنی باشد.

برش

سمت  به  ایرانی  نویسندگان 
و  نمی روند  جنایی  ژانر  نوشتن 
همین خأل موجب شده مخاطب به 
سمت ترجمه هایی با این موضوع 

اقبال نشان دهد

ایسنا: علی فرامرزی، هنرمند نقاش درباره 
علت کاهش انعکاس دغدغه های اجتماعی 
در آثار هنرهای تجسمی گفت: این موضوع 
می تواند عوامل مختلفی همچون مشکالت 
اقتصادی و اجتماعی و مســائل شخصی 
و روانی داشــته یا حتی به کمرنگ شدن 
همدلی و همزبانی در جامعه مرتبط باشد. 
وقتــی هنرمند همدلــی و همزبانی اش با 
جامعه کمتر می شود خواه یا ناخواه بیشتر به 

فضاهایی می پردازد که به دور از واقعیت های 
عینی هســتند. البته ممکن است سال ها 
بعد این کارها تحلیل شــوند و منتقدان و 
مفسران به این نتیجه برسند که هنرمند 
در آن مقطع دوســت نداشته به واقعیت ها 
بپردازد یا اینکه واقعیت ها چندان خوشایند 
و قابل تحمــل نبوده و به همین خاطر هم 
ترجیح داده به فضاهایی غیر از واقعیت های 

عینی زندگی  بپردازد. 

این هنرمند نقــاش افزود: در میان دغدغه  
هنرمندان آنچه برایم بســیارعجیب است، 
تمایل نداشتن نقاشان به انعکاس محیطی 
اســت که در آن زندگی می کنند. بسیاری 
از نقاشان عمرشان را در شهرها می گذرانند، 
اما کمتر دیده می شود که از فضای اطراف 
و شهری که در آن زندگی می کنند، اثری 
را خلق کنند. حتی در آثار ارائه  شــده در 
آخرین دوره از حراج تهران نیز کمتر اثری 

دیده می شــد که به محیط  ها و فضاهای 
شهری پرداخته باشد. 

فرامرزی خاطرنشان کرد: یکی از اصلی ترین 
دالیل این رویکرد این اســت که اغلب ما 
که در شــهرهای بزرگ زندگی می کنیم، 
روستایی هســتیم و دلبستگی مان به آن 
محیط  ها بیشتر است. در نتیجه به نوعی 
می توان گفت نسبت به محیطی که در آن 

زندگی می کنیم، احساس بیگانگی داریم. 

نگاهی به واکنش های متفاوت 
هنرمندان در شرایط اجتماعی

 هنرمندانی که 
با شهرشان قهرند!

هنرهای تجسمی

گفت وگو با فرشاد شالچیان به انگیزه ترجمه و انتشار رمان »زن پشت پنجره« 

نفس گیر مثل فیلم های هیچکاک
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