
بههرحالشرمندهام
هفتــه پیش بــود که صفحه »ســالومه 
سیدنیا« مجری شبکه »من و تو« هک شد 
و چت های او با برخی سلبریتی های داخل 
ایران، منتشر شد. »برزو ارجمند« گویا با 
خبرنگار »فارس« تمــاس گرفته و گفته 
است: »متأســفانه زمانی که صفحه من 
دست ادمین بوده این اتفاق افتاده است. 
ولی تقصیر خودم بوده که با اعتماد صفحه ام را دست کسی دادم و این قابل 
دفاع نیست. به هر حال من شرمنده همه هستم... امنیت صفحه من به دست 
دوســتی به نام محمدصادق سپرده شده که قابل استناد است و می توانید از 

او بپرسید«.

نگراننباشید!
یعنی کمتر کســی فکر می کرد بازیگری 
مثل »امین زندگانــی« چالش رقص راه 
بیندازد و ضمن اینکه خودش جلو دوربین 
حرکات موزون و ناموزون انجام می دهد، 
هموطنان را ترغیب بــه رقصیدن کند. 
کاربران فضای مجازی هــم در واکنش 
به آقا امین هشتگ راه انداخته و برایش 
نوشــته اند: »به قیافه متین و موقر امین زندگانی می اومد که تِه تهش، توی 
عروسیا بشینه یه گوشه دو انگشتی دست بزنه... آقای سلبریتی خیر سرش، 
به بهانه ایجاد روحیه دست به ابتکاری شگرف زده... هر وقت رقصیدنت تموم 
شد به فکر ماسک و دستکش باش... آیا از کرونا می ترسید؟ نگران نباشید ما 

به شما چالش رقص امین زندگانی را پیشنهاد می کنیم«. 

گندکاردرآمد
در تــب و تــاب اخبار و هشــدارهای داغ 
کرونایی، درست وســط شرایطی که آدم 
گاه می ماند آمار و ارقام رسمی را باور کند یا 
آمارهایی که می گویند پنهان می شوند، این 
توییت »علی علیزاده« هم جالب توجه است: 
»یک ماه تمام BBC ایران را ناکارآمدترین 
کشــور مقابل کرونا معرفی کرده و درباره 
وضع بقیه »پنهانکاری« کرده. حاال َگند ایتالیا درآمده BBC زیر فشار مجبور به 
پوشش شده. اما چگونه؟با دادن هفت دقیقه تریبون یکطرفه به یک بوقچی: یک 
دقیقه توجیه ایتالیا و ۶ دقیقه حمله به ایران. بدون حتی یک چالش از مجری«! 

برایدورانپساکرونا
یک توییت هم از سخنگوی دولت بخوانید. 
البته توقع نداشته باشید »ربیعی« خبری از 
آمار و ارقام جدید بدهد و چیزی را تأیید یا 
تکذیب کند. آقای سخنگو از آینده حرف 
زده و فقط نوشته: »کرونا، فقط یک ویروس 
علیه جان انسان ها نیست بلکه بر سبک، 
شیوه زندگی و برداشت های انسان از جهان 
اثرگذار خواهد بود .می توان پیش بینی کرد کرونا بخشی از فرهنگ، مناسک، 
هنجارهای نهادینه شده، حتی شکل بروز عواطف را متأثر خواهد کرد. امسال 
ایام نوروزی، حتی روز پدر حال و هوای دیگری دارد. پدران و مادرانی در خانه 

سالمندان در همین گوشه کنارها، تنهایی عمیق تری را احساس می کنند...«.

»کرونا« حاال وارد فاز تازه ای شده  محمدتربتزاده
اول  روزهای  در  که  غریبی  و  عجیب  ویروس  است. 
انتشارش خیلی ها آن را شوخی گرفته بودند و خیال 
می کردند قرار است خیلی زود قلع و قمع شود، اما این 
ویروس سمج، در عرض چند هفته، بسیاری از نقاط 
جهان را آلوده کرد تا به همه ثابت کند ویروس ها را با 

همه ریزی و دیده نشدنشان، نمی توان نادیده گرفت!
هرچنــد آمار بهبودیافتگان بیمــاری کرونا روز به روز 
بیشتر می شود و امیدها بابت ریشه کن کردن آن بیشتر 
قوت می گیرد، اما کم و بیش شــایعه ها و اخبار تأیید 
نشــده ای هم از زوایای پنهان ایــن بیماری به گوش 

می رسد.
 درســت مثل صحبت های روز گذشته شهروز برزگر، 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
در ارتباط با نوع جدید و ناشــناخته از ویروس کرونا! 
آقای نماینده پس از جلسه دیروز کمیسیون بهداشت 
که با حضور وزیر بهداشت، رئیس مجلس و تعدادی از 
نمایندگان برای بررسی اقدام های انجام شده در مقابله 
با کرونا برگزار شد، گفت: »در این جلسه وزیر بهداشت 
توضیح داد که بخشی از ویروس کرونا در گیالن کاماًل 
با ویروس ووهان چین متفاوت است که حتی به پرستار 
۲۵ ساله هم رحم نکرد لذا باید تمهیدات الزم اندیشیده 
شــود. این شامل قم هم می شود که بخشی از ویروس 

کرونا در قم با ویروس ووهان چین متفاوت است.
 به عبارت دقیق تر مشــخص نیست که منشأ ویروس 
دوم از کجاســت؟ آنچه از صحبت های وزیر بهداشت 
برداشــت کردم این است که دو نوع ویروس در کشور 
هست. یکی ویروس ووهان چین و یکی دیگر ویروسی با 
منشأ نامعلوم که به نظرم در این باره این احتمال وجود 
دارد که ویروس از نوع بیوتروریسم آمریکا باشد که در 

ایران پخش شده است«.
آقای نماینده در ادامه هم گفته است: »مسافران از قم 
ویروس را به گیالن بردند. همچنین قبل از آنکه ایران 
درگیر کرونا شود زائرانی از افغانستان و پاکستان و حتی 
امارات به ایران آمده بودند که حتی خودشان هم از ابتال 

به کرونا اطالعی نداشتند«.

  کرونای قوی و ضعیف
هرچند این نماینده محترم مجلس اطالعات بیشتری 
از جزئیات این ویروســی که گفته می شــود نوع دوم 
کروناست، در اختیار رسانه ها قرار نداده، اما مدتی پیش 
از اینکه شــهروز برزگر احتمال وجود دو نوع کرونا در 
کشورمان را مطرح کند، بسیاری از رسانه ها از نوع دوم 

ویروس کرونا رونمایی کرده بودند!
ماجــرا برمی گردد به همان زمانی کــه ویروس کرونا 
به تازگی در کشــورمان ریشــه دوانده بود. بسیاری از 
فعاالن مجازی در آن زمان با انتشار یک مقاله چینی در 
این فضا، مدعی شدند کرونا به دو نوع »خفیف« و »قوی« 

تقسیم می شود. 
بعد از این هم باوری در میان بســیاری از مردم شکل 
گرفت که کســانی که به نوع قوی کرونا مبتال شوند، 
راهی بیمارستان خواهند شد، اما کسانی که به کرونای 

خفیف مبتال شوند، زیاد در خطر نیستند!

  مسئوالن اشتباه کرده اند؟
آن طور که یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی گفته اســت، ریشه اصلی این 

شــایعه برمی گردد به یک مقاله علمی چینی. در این 
مقاله علمی قید شــده که ۷۰ درصد ویروس هایی که 
بررسی کرده اند سویه »ال« دارد، یعنی از آن نوعی است 
که می تواند از انسانی به انسان دیگر منتقل شود و ۳۰ 
درصد سویه »اس« دارد و از آن نوعی است که مستقیم 

از منشأ حیوانی وارد بدن انسان شده است.
با وجود اینکه خیلی ها همین تقسیم بندی را گذاشته اند 
به حساب ویروس قوی و ضعیف، کارشناسان می گویند 
حتی همین تقسیم بندی اصلی هم پشتوانه علمی ندارد. 
دکتر مریم واعظ جاللی در اینباره گفته است: »در این 
مطالعه خطای علمی رخ داده است، زیرا با وجود اینکه 
به طور انتخابی ۷۰ درصد ویروس های بررسی شده از 
نوع ال بوده، این طور نتیجه گیری کرده اند که نوع ال که 
نوع خفیف تر است در حال شیوع و گسترش است و به 
همین خاطر نباید در مورد این بیماری زیاد نگران بود. 
محققانی از انگلستان از سایت ژورنالی که این مقاله را 
منتشر کرده درخواست کرده اند این مقاله را از دسترس 
خارج کند، زیرا اشــتباه بسیار فاحشی در آن رخ داده 

است«.
این کارشناس در ارتباط با تغییرات مربوط به ویروس 
کرونا هم این طور توضیح داده است: »ویروس هایی که 
ماده ژنتیکی آن ها شبیه به کروناست، توانمندی تغییر 
دارند، زیرا می خواهند ماننــد تمام موجودات زنده در 
طبیعت پایدار بمانند و باید برای این پایداری، خود را 
مطابق با طبیعت تغییر دهند. زمانی که زندگی میزبان 
ویروس کووید ۱۹ یعنی خفاش تهدید شد، این ویروس 
مجبور شد برای ادامه بقای خود آن قدر تغییر کند تا 
میزبان جدیدی مانند انسان را برای ادامه حیات خود 
انتخاب کند. تغییرات ویروس ها به دو دســته تقسیم 
می شــود، این تغییرات یا به نفــع ویروس و یا به ضرر 
آن است، یعنی ویروس هایی که تغییرات بهتری انجام 
داده اند سال ها در طبیعت باقی می مانند و ویروس هایی 

که تغییرات بدی کرده اند ممکن است نابود شوند«.
حاال بعضی ها می گویند شاید مسئوالن کشورمان هم 
بر پایه همین اطالعات و همچنین پژوهش غیرعلمی 
چینی، نتیجه گرفته باشند که دو نوع ویروس کرونا در 

کشورمان وجود دارد!

  نظریه  خوشبینانه
گذشــته از این موضوع حاال که تب کرونا در دنیا باال 
گرفته اســت، انواع و اقسام نظریه های عجیب و غریب 
در ارتباط با شــیوه پایان این بیماری در جهان مطرح 
می شود. »دیلی میل« و »نیویورک تایمز« هم با انتشار 
مقاله ای مشــترک، با جمع آوری اطالعات از چندین 
کارشــناس و دانشمند، سه ســناریو برای دنیای پسا 

کرونایی مطرح کرده اند.
براســاس اولین و خوشــبینانه ترین نظریه، مقامات 
بهداشــت در سرتاسر جهان می توانند از طریق اعمال 
اقدا م های سختگیرانه در حوزه بهداشت عمومی شیوع 

را کنترل کنند.
دلیل دانشــمندان برای این پیش بینی هم برمی گردد 
به تجربیاتشــان از کنترل بیماری ســارس. وقتی که 
این بیماری در سال ۲۰۰۲ آســیا را درگیر کرد، آماِر 
مرگ و میِر ناشی از آن ۱۰ درصد بود و هیچ دارویی روی 
آن اثر نمی کرد. )آمارِ مرگ و میِر ناشی از ویروس کرونای 
جدید ۲.۳ درصد است(. اما در چند ماه، با همکاری های 
بین المللی و اعمال اقدام هــای ابتدایِی قدیمی مانند 

رعایت قرنطینه، ایزوالسیون و ردیابی موارد احتمالی 
ابتال، ســارس تحت کنترل قرار گرفت و در بســیاری 

مناطق ریشه کن شد.
اما این نظریه کمی تا قســمتی رؤیایی اســت. به این 
خاطر که تفاوت اصلی ویروس جدید کرونا با سارس در 
این است که عالئم بیماری در سارس بسیار شدیدتر از 
ویروس کرونای جدید بود، بنابراین افراد بالفاصله بعد 
از آلودگی با ویروس به بیمارستان ها مراجعه می کردند.

  به زودی فروکش می کند
دانشمندان غربی در مورد دومین احتمال برای دنیای 
پسا کرونایی اعالم کرده اند که ویروس کرونا کشور های 
توسعه یافته را کمتر درگیر می کند و ابتدا اوضاع بسیار 
بد خواهد بود، اما کم کم بهتر می شــود. پشتوانه این 
نظریه هم بیماری »ابوال« است که در سال های ۲۰۱4 تا 

۲۰۱۶ در غرب آفریقا گسترش یافته بود. 
با وجود اینکه در کشــور های آفریقایی موارد ابتال به 
ویروس کرونای جدید تا کنون یک یا دو مورد بیشــتر 
نبوده، سازمان جهانی بهداشت تمهیدات سختگیرانه ای 
برای پیشــگیری در این کشور ها در نظر گرفته است. 
ابوال در مقایسه با ویروس کرونا از شدت سرایت و انتقال 
کمتری برخوردار بــود و راه اصلی انتقال آن از طریق 

مخاط )مایعات( بدن بود.
 ویــروس کرونا می تواند از طریق قطرات تنفســی، از 
طریق سرفه و عطســه منتقل شود و مدت زمانی که 
روی سطوح زنده می ماند در مقایسه با ابوال طوالنی تر 
است. با این حال، ابوال بیش از ۲8 هزار نفر را آلوده کرد 
و موجب مرگ ۱۱ هزار نفر شد. ابوال بسیار کشنده تر 
بود و کمبود نیروی کار بهداشتی، فقر، تأخیر رهبران، 
کمبود امکانات و بی اعتمادی دولت شــیوع آن را بدتر 

کرد.
به همین خاطر است که حاال مسئوالن سازمان بهداشت 
جهانــی گفته اند اگر کرونا به مناطق محروم آفریقا راه 
پیدا کند، درحالی که اوضاع در سایر نقاط جهان رو به 
بهبود می رود اما احتماالً باید منتظر فاجعه ای بزرگ در 

این مناطق باشیم. 

  کرونا هرگز از بین نمی رود!
سومین و محتمل ترین تئوری درباره کرونا طبق نظر 
دانشمندان غربی این است که ویروس جدید کرونا به 
شکلی گسترده شیوع پیدا می کند و به یکی از حقایق 
زندگی تبدیل می شود! یعنی دقیقاً همان اتفاقی که در 
سال ۲۰۰۹ همزمان با شیوع آنفلوانزای خوکی رخ داد. 
این بیماری به ســرعت شایع شــد و ۱۱ تا ۲۱ درصد 
از جمعیت کره زمین را درگیر کرد. سازمان بهداشت 
جهانی آن را یک همه گیری جهانی اعالم کرد و ترس 
گســترده ای همه جهــان را فرا گرفت. بــه تدریج اما 
از شــدت این بیماری کاسته شــد و افراد درگیر فقط 
عالئمی از آبریزِش بینی و سرفه را گزارش می کردند. 
اکنون آنفلوانزای خوکی یک بیماری بسیار رایج است 
و بخشــی از آنفلوانزا های فصلی است که هر سال در 

سراسر جهان می آید و می رود. 
درست مثل قوی ترین احتمالی که درباره آینده کرونا 
مطرح می شــود. یعنی کرونا به احتمال زیاد قرار است 
پس از موج فراگیری در جهان، تبدیل به یک ویروس 
ضعیف و بیماری فصلی همیشگی شود که البته تا آن 

موقع واکسن اش هم البد تولید می شود!

بهعشقشوهران
این روزها سعی می کنم به جای اینکه 
هــر روز و مثالً برای خرید یک چیز از 
خانه خارج بشوم، هر هفته یکی دوبار 
به خرید بــروم. با دوچرخه هم می روم 
چون فکر می کنــم راحت تر می توانم 
ضدعفونــی اش کنــم و مدیریتش در 
این روزها که به همه چیز شــک آلوده 
بودن دارم، آســان تر اســت. در هر بار 

بیرون رفتن ســعی می کنم همه لیستی را که همسرم داده است تهیه کنم 
تا دوباره مجبور نشــوم به مغازه برگردم درســت مثل همین حاال که آمده ام 
شیرینی فروشی تا آبنبات بخرم آن هم بعد از اینکه خرید های دیگرم را کرده ام. 
شیرینی فروشی حسابی شلوغ است. متصدی یک نفر است و بیش از ۱۰ خانم 
که بعضی از آن ها بچه هایشان را هم همراه خودشان آورده اند با هم در حال بگو 

بخند و انتخاب کیک و شیرینی هستند.
 تعجب می کنم که مردم، چشم توی چشم از فاصله ای بسیار کم با هم حرف 
می زنند. برای لحظه ای احســاس می کنم کرونا و کابوسش تمام شده است، 
اما چشمم به دســتکش هایم که می افتد یادم می آید نه، در بر همان پاشنه 
می چرخد. کمی صبر می کنم تا خلوت تر شود و به پیشخوان نزدیک شوم، اما 
وضع بدتر می شود یک آقا و دو سه خانم دیگر هم به جمع خودمانی خانم ها 
اضافه می شوند و درباره کیک اظهارنظر می کنند. به خانم ها می گویم: »خیلی 
جرئــت دارین که توی این وضعیت با بچه ها و دســته جمعی برای خریدن 

کیک آمدین«!
خانم جوانی قبل از دیگران جواب می دهد: »ما به عشــق شوهرامون اومدیم«! 
پاســخ می دهم: »پرستار جوانی که همین هفته قبل کشته شد به نظرتان به 
عشق کی کشته شــد؟« و خانم دوباره با لبخند جواب می دهد: »اون یک در 
هزاره دیگه«... دلم نمی خواهد دیگر چیزی بگویم. ترجیح می دهم سکوت کنم. 
چهره نرجس خانعلی زاده؛ پرستار جوانی که بر اثر کرونا درگذشت جلو چشمم 
اســت. دلم می خواهد هر چه زودتر برگردم به جان پناهم، به خانه. احساس 

می کنم هر بار از خانه خارج می شوم عصبی می شوم.
رکاب می زنم تا زودتر به خانه برســم. سر خیابان چند جوان و نوجوان جمع 
شــده اند دور موتوری که ظاهراً راکبش قرار است برایشان حرکات نمایشی 
اجرا کند. تندتر رکاب می زنم. خدا را شــکر می کنم که دوچرخه ای دارم که 
کمی دلم را آرام می کند و خدا را شکر می کنم که این روزها کمتر از همیشه 

بیرون از خانه ام.

دفنفلهایقربانیانکرونا!
قدسزندگی: شما هم قطعاً سخنان نماینده شهر رشت - غالمعلی جعفرزاده  
را در فضای مجازی دیده و شنیده اید که ادعا می کند آمار فوت شدگان کرونا 
به قدری زیاد اســت که در قبرستان ها جایی باقی نمانده و اموات را روی هم 

دفن می کنند!
حاال شــهرداری رشــت ضمن اینکه این ادعای نماینده را تکذیب کرده، از او 
خواسته است در باغ رضوان این شهر حاضر شده، روند کفن و دفن اموات را از 
نزدیک ببیند و بعد قضاوت کند که آیا فوت شدگان روی هم دفن می شوند یا 
خیر؟ در پایان پیام شهرداری رشت آمده که، بهتر است به جای اظهارات غیر 
واقعی به عنوان نماینده رشت، فکری به حال مردم بکنید و باری از مشکالت 

آن ها بردارید.

 مجازآباد
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ورزش
ادعایمدیرانفوتبالیدرایران

 فیفا با اطالعات فروشی
 و سیاسی جریمه می کند

پسازمحکومکردنآبیهادرفیفا

شفر: رفتار مدیران استقالل 
بی احترامی محض بود

بررسیوضعیتاکرانفیلمهاوسرنوشتسینمادرسالآیندهدرگفتوگوباحبیباسماعیلی

ترافیک اکران فیلم ها، معضل سال آینده سینما

پرسهدرکرونا
رقیهتوسلی: مثل مردان جنگی، لباس رزم می پوشم و بعِد هشت روز می زنم 
بیرون. وقتی خانه بی آذوقه شود انگار چاره ای نیست جز رفتن و نترسیدن. یاد 
آقاجان می افتم که چطور زمستان ها در تاریک-روشِن هوا، شال و کاله می کرد 

به قصد نانوایی و توی ذهنم می شد سوپرمن!
کفش آهنین ام را برمی دارم و ماسک دست دوز می بندم و بیش از ۱۰ داروخانه 
و فروشگاه خالی از دستکش و محلول ضدعفونی و ژل و شوینده های جیره بندی 
شــده را زیر پا می گذارم و یاد محتکران نامرد می افتم. یاد مســئولین امر که 
کجایند و صدالبته یاد مسئولیِن مسئول تر پدافندغیرعامل و مدیریت بحران.

بعد یک ســاعت و نیم تقــال، دیگر اقالم موردنیاز را از قفســه ها برمی دارم و 
نمی توانم به بی لذتی این خرید اجباری، دل نســوزانم. به حال مشــتریان و 
صندوق دارانی که غم توی نگاهشان فراوان است.وقت برگشتن دقیق می شوم 
به پیاده روها. از بســاط روســری و کفش و عروســک و قابلمه و هفت سین 
دستفروشان خبری نیســت. هیچ جا و کسی آمدن فروردین را جار نمی زند. 
بازاریــان و دکان داران، روزنامه بیات می خوانند و زده اند توی کارِ حل جدول. 
گلفروشان دیگر پُز شمعدانی ها و سنبل هایشان را نمی دهند و بیرون مغازه شان 
داربست نمی بندند برای جعبه ها و گلدان های بهار. سینما هم تعطیل است. زنان 
و مردان عابر، دستکش به دست دارند و از پشت ماسک ها فقط عنبیه هایشان 
پیداست. عنبیه های خسته و ترساِن پرحرفشان.کم کم داشت یادم می رفت 
توی اسفندماهیم که پشت چراغ قرمز چشمم به جمالشان روشن می شود. به 
حاجی فیروزهای سیاهی که نمی زنند و نمی خوانند. پیداست پایکوبی کرونا، 
کاروبارشان را از سکه انداخته! بغضم می گیرد. جوری که اصالً نمی فهمم کی 
می رسم به خیابان اصلی شهر. همان جا که این وقت سال به تمامی روی هوا 
بود از فرِط جمعیت و هیاهو. اما نه حاال جنبنده پر نمی زند. انگار این ویروِس 

جادوگر، خوب غیب کردن را بلد است.
آخرنوشت:»گل ترمه« به سبک ژاپنی ها کف دست هایش را می گذارد روی هم 

و از پشت پنجره، سالم و تشکر می فرستد برایم. خنده ام می گیرد.
مثل خویشاوندان دور، چهارجمله ای هم با خواهری احوالپرسی کرده بعد کیسه 
خریدها را می گذارم جلو در ورودی و خداحافظی می کنم. گفتن ندارد دیگر که 

از زور دلتنگی، دنیا آوار می شود روی سرم. 
چکش:سوپرمن نیستم، جمالت آنا گاوالدا را که می توانم در خودم دوره کنم؛ 
باید این تن اندوهگین را چالند و یک بار به خاطر همه چیز گریه کرد. آن وقت 
دفتر زندگی را ورق زد. باید خود را حرکت داد و باید همه چیز را از نو شروع کرد.

»رادوشوویچ«درگفتوگوباقدس:

 امسال هم دو جام 
را می خواهیم

روایت مجازی

روزمره  نگاری

یادداشت های چرخدار

عباسعلیسپاهییونسی
annotation@qudsonline.ir

»کرونا«همچناندرهالهایازابهام

ویروس از نوع چندم؟
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ورزش: سرمربی اسبق تیم فوتبال استقالل گفت: شکایت من 
تبعاتی برای باشگاه نخواهد داشت اما ممکن است برای برخی 
مشکل ایجاد کند. به گزارش فارس، وینفرد شفر سرمربی فصل 
گذشته تیم فوتبال استقالل پس از جدایی از این تیم اقدام به 
شکایت از باشگاه استقالل به فیفا کرد. وی که از رفتار مدیران 
وقت استقالل به شدت ناراحت بود اعالم کرد اقدام آن ها را 
بی پاسخ نخواهد گذاشت و حاال شکایت رسمی وی به باشگاه 

استقالل رسیده است.

 پس از جدایی از اســتقالل حاال شکایت شما به 
باشگاه رسیده است. آیا شــما بابت رفتاری که در 
روزهای آخر در محل تمرین با شــما صورت گرفت 
ناراحت شــدید یا موارد دیگری در این بین وجود 

داشت؟
ابتدا بگذارید بگویم که بهترین آرزوها را برای مردم ایران 
دارم. اخبار ماه های گذشته کشور شما را هم دنبال می کنم. 
اتفاقاتی که رخ داده برای ایران آسان نبود اما از صمیم قلبم 
برای همه آرزوی سالمتی و خوشبختی دارم. در مورد سؤال 
شما هم باید بگویم هر شکایتی به فیفا می شود، به خاطر 

نقض قرارداد است.
مدیریت سابق باشگاه اســتقالل قراردادهای همکاران 
من را به شــکل های مختلف نقض کرد و برایم عجیب 
نیست که فیفا از ما حمایت کرده است. بارها هشدار داده 
بودم مدیریت سابق قراردادم را نقض کرده است. رفتار 
مدیریت ســابق در پایان کار بی احترامی محض بود. در 
تمام دوران فعالیتم در فوتبال چنین تجربه ای نداشتم و 
چنین چیزی را ندیده بودم. در حال حاضر بند جدیدی 
در مورد »ضد قلدری« در اساسنامه فیفا ایجاد شده و فیفا 
در مورد همه مسائلی که اتفاق افتاده در جریان قرار دارد. 
البته این اتفاق تبعاتی برای استقالل نخواهد داشت اما 

ممکن است برای برخی مشکل ایجاد کند.

 در این مدت که از استقالل جدا شدید، کسی با شما 
از باشگاه تماس نگرفت؟

در این مدت با هیچ فردی از باشــگاه صحبت نکردم. پس از 
آنکه آن ها من را اخراج کردند با فتحی ارتباط برقرار کردم. 
می خواســتم به او فرصتی برای حل ماجــرا بدهم اما هیچ 

عالقه مندی نشان نداد.

 حتماً می دانید که مدیریت استقالل تغییر کرده و 
فتح اهلل زاده جانشین فتحی شده است؟

همچنان دوســتان خوبی در ایــران دارم. درباره تمام 
چیزهایی کــه اتفاق افتــاده اطــالع دارم. می دانم که 
تغییراتــی در مدیریت باشــگاه صــورت گرفته و فقط 
می توانم بگویم برای هواداران بسیار خوشحالم. شما به 
یاد دارید وقتی من مربی استقالل بودم بارها اشاره کردم 
افرادی در کنار ما هســتند که هر کاری انجام می دهند 
تا ما از موفقیــت و قهرمانی دور شــویم. آقایان بعداً در 
تلویزیون ادعا کردند اگر من را عوض نمی کردند شــاید 
تا پایان فصل چنین فرصتی نصیبشــان نمی شد چون 
دیدارهای آینده  ما راحت بود. متأسفانه آن ها توانستند 
شــانس ما برای قهرمانی و لیگ قهرمانان آسیا را از بین 
ببرند. خوشحالم که بســیاری از هواداران فهمیدند در 
مورد چه کسی صحبت می کنم و خوشحال هستم که یک 
مدیریت جدید به اســتقالل آمده و من هم بهترین ها را 
برای آن ها آرزو می کنم. استقالل شایسته بهترین هاست.

 این روزها هواداران استقالل نگران شکایت شما 
از باشگاه به فیفا هستند. شما چه پیامی برای آن ها 

دارید؟
هواداران نباید ناراحت این موضوع باشند. آن ها باهوش و پرشور 

هستند و استقالل و تاریخ این باشگاه را خوب می شناسند. آن ها 
رویدادها را پیگیری می کردند و می دانند چه اتفاقاتی رخ داده 
است. ما در موقعیت بسیار خوبی بودیم ولی برخی قدم به قدم 
ما را به سمت نابودی پیش بردند. متأسفانه این کارها چنین 
نتایجی در برداشت و من مجبور شدم شکایت کنم. متأسفانه 
این موضوعات یک حقایقی است که مردم باید آن ها را بدانند. 
به نظر می رسد که این اتفاقات به صورت مداوم برای استقالل 
رخ می دهد و چیزی برای ناراحتی وجود ندارد. فتح اهلل زاده قبل 
از مدیرعاملی در استقالل در جریان تمامی مشکالت بود و البته 
وزیر ورزش هم همه چیز را می دانست. مطمئن هستم که هر 
دو بهترین کارها را انجام می دهند، بدهی ها را پرداخت خواهند 
کرد و در بازسازی استقالل تمرکز خواهند داشت. استقالل 
بیشتر از یک باشگاه فوتبال بلکه یک نمادی از غرور و عزت و 

افتخار محسوب می شود.

 آیا حاضر هستید با مدیریت جدید باشگاه پای 
مذاکره بنشینید؟

تا این لحظه با کســی صحبت نکرده ام. اگر مدیریت جدید 
می خواهد با من صحبت کند، مطمئناً می دانند چگونه باید 

با من تماس بگیرند.

پس از محکوم کردن آبی ها در فیفا

شفر: رفتار مدیران استقالل بی احترامی محض بود

دفاعیات پرسپولیس در پرونده کالدرون
ورزش: یکی از پرونده های سنگین باشگاه پرسپولیس موضوع گابریل کالدرون است. کسی که 
مدیرعامل سرخ ها در نیم فصل ترجیح داد با او قطع همکاری کند و یحیی گل محمدی را به این تیم 
بیاورد. اما این قطع همکاری در حالی صورت گرفت که قسط دوم و همچنین برخی از پاداش های او 
پرداخت نشد. حاال کالدرون عالوه بر 300 هزار دالر قسط دوم، طلب 250 هزار دالر غرامت و چند 
هزار پاداش هم کرده که در مجموع رقمی حدود 600 هزار دالر را به پرسپولیس تحمیل می کند. 
اما مدیریت پرسپولیس اعتقاد دارد که آن ها تنها 300 هزار دالر به کالدرون بدهکار هستند و حاال 

الیحه دفاعی را نیز به فیفا ارسال کرده اند. باید دید فیفا در نهایت رأی را به کدام طرف خواهد داد.

پی اس جی- دورتموند بدون تماشاگر شد
ورزش: یوفا اعالم کرد که دیدار برگشت تیم های پاری سن ژرمن و بروسیا دورتموند در 
مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد. 
پاریسی ها که در دیدار رفت با نتیجه 2بریک مغلوب دورتموند شدند قرار است چهارشنبه 
شب از شاگردان لوسین فاوره پذیرایی کنند اما اکنون اعالم شد که این دیدار بدون تماشاگر 
برگزار می شود. این تصمیم پس از آن گرفته شد که تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در 
فرانسه در چند روز گذشته افزایش قابل توجهی داشت و اکنون برای جلوگیری از شیوع 

بیشتر این ویروس، پاریسی ها از حضور تماشاگر در این دیدار مهم محروم شده اند.

زیدان: من مسئول شکست مقابل بتیس هستم
ورزش: زین الدین زیدان سرمربی رئال مادرید مقصر شکست تیمش در این هفته 
و از دست دادن صدرنشــینی اللیگا را خودش لقب داد. زین الدین زیدان می گوید: 
»نه در نیمه اول و نه در نیمه دوم نمایش خوبی نداشتیم. اشتباهات زیادی مرتکب 
شدیم و توپ های زیادی را از دست دادیم. وقتی در سطح خودتان نیستید، نتیجه 
همین می شود! این بدترین نمایش فصل ما بود. هیچ توضیحی ندارم و من مسئول 
این شکست هستم. نباید این شکست را خیلی بزرگ کنیم، اما نمی توان از کنارش به 

سادگی عبور کرد. ارائه چنین نمایش ضعیفی غیرقابل قبول بود.

کونته: نمی توان اینتر را با یوونتوس مقایسه کرد
ورزش: پس از شکست در بازی مهم این هفته سری آ مقابل یوونتوس، سرمربی اینتر تیم 
حریف را غیر قابل مقایسه با تیم خود لقب داد. آنتونیو کونته معتقد است: »ما در مورد تیم 
یوونتوس صحبت می کنیم؛  تیمی که طی  هشت فصل  مدام درحال قوی تر شدن است. 
سران یووه هر سال  بازیکنان با کیفیت و با تجربه زیادی به تیم خود اضافه می کنند و  جام های 
بیشتری را نسبت به گذشته می گیرند. پروژه ما از هفت ماه پیش آغاز شده  و در تالش 
هستیم بیشترین تالش را برای ارتقای ترکیب اینتر انجام دهیم اما نمی توانیم خودمان را با 

تیمی که به مدت هشت فصل در ایتالیا حکمرانی کرده مقایسه کنیم«.

حمیدرضاعرب: دروازه بان پرســپولیس جدا از تمام 
حواشی کوشیده در ترکیب تیمش بازیکنی مؤثر باشد. 
رادو هرگاه به جای بیرانوند به میدان فراخوانده شد به 
واقع یکی از بهترین های تیمش بود. دروازه بان سرخ ها 
امیدوار اســت با حفظ همین روند بازی های بیشتری 
در آینده در ترکیب تیمش انجام دهد. شــاید جدایی 

بیرانوند شانس او را بیشتر هم بکند.

 دوست داریم احساست را ازتمدید قرارداد با 
پرسپولیس بدانیم.

خیلی خوشحالم که اینجا هســتم. من پرسپولیس را 
به عنوان باشگاه خودم و ایران را کشور خودم می دانم. 
خانواده من هم اینجا خوشحال هستند و ایران را دوست 
دارند. به همین دلیل قراردادم را با پرسپولیس به مدت 
سه سال دیگر تمدید کردم. عشق به ایران و پرسپولیس 
من را به سمت این تصمیم کشاند. تنها نگرانی ما شیوع 
بیماری کروناست که امیدوارم هرچه زودتر از بین برود.

 برای مهار این ویروس چه می کنید؟
ما هم مثل همه مــردم ایران ســعی می کنیم به موارد 

بهداشــتی گوش کنیم. راه دیگری نیست. 
فقط باید منتظر بمانیم تا این مشــکل 

از بین برود. 

 خیلی ها تیم تــو را قهرمان 
زودهنگام لیگ می دانند.

این طور نیست چون بازی های 
زیادی تا پایــان لیگ باقی 
مانده و ما بازی به بازی جلو 
می رویــم و امیدواریم که 
برای چهارمین بار متوالی 

قهرمان شویم.

نتایج  بعضی هــا   
اخیر شــما را عمیقًا 
تحت الشعاع حواشی 

قرارداده اند.
مگر می شــود تیمی اتفاقی 

سه، چهار سال مدعی قهرمانی 
باشــد وجام بگیرد؟ می شود برای 
یک تیم سال ها نتایج را سازماندهی 
کرد؟ نه، هرگز! من به این حواشی 

توجهی ندارم. 

 به تازگی هم وطن تو سرمربی 

تیم ملی ایران شد. اسکوچیچ را می شناسی؟
مربیان کروات همیشه به فوتبال ایران خدمت کرده اند 
و شک ندارم این بار هم کمک خواهند کرد. اسکوچیچ 

مربی سختکوشی است.

 می توانیم شما را مدعی قهرمانی در جام حذفی 
هم بدانیم؟

تردید نکنید هر دو جام را می خواهیم. ما در جام حذفی 
هم مدعی خواهیم بود. منتظریم فقط لیگ شروع شود. 

ما یک مجموعه عالی هستیم.

 پس از پایان قراردادت با پرسپولیس دوست 
داری در چه تیمی بازی کنی؟

شما می دانید که هایدوک و اشپلیت برای من چه معنایی 
دارند، هرکس که مرا، خانواده و دوستان مرا می شناسد 
می داند که آن ها برای من مقدس هستند. یک بار گفتم 

که هایدوک همیشه گزینه ای برای من است. 
من پیشنهادات زیادی داشته ام و هنوز هم دارم، اما 20 

ساله نیستم، رؤیای رئال و بارسلونا را نمی بینم.

 نظرت درباره جدایی بیرانوند چیست؟
من در این ســال ها پیشــرفت کردم به دلیل اینکه 
رقیب من بهترین دروازه بان تیم ملی ایران بود و این 
افتخاری برای من بود که کنار نامزد دریافت جایزه 
بهترین دروازه بان آسیا تمرین کردم. امیدوارم او در 
تجریه بازی در خارج از کشــور هم موفق باشد و 

توانایی هایش را نشان دهد.

 تو هم بازیکــن محبوبی در 
ایران هســتی. چه طوری بین 

هواداران محبوب شدی؟
من تمام ســعی ام را کــرده ام تا با 
تعصب و عشــق فراوان برای تیمم 
بجنگم. حتــی زمانــی که روی 
نیمکــت هســتم هــم ذره ای 
از کوشــش برای تیمــم فرو 
گــذار نیســتم. این بســیار 
شــگفت انگیز اســت کــه 
هواداران چقدر بازیکنانشان 
را دوســت دارند. این یک 
عشــق بزرگ است. آن ها 
حتی در زمان های باخت 
تیم نیــز مــا را حمایت 
می کننــد تا تیم بــه جلو 

پیش برود.

 ورزش: انتخابات فدراسیون دوومیدانی در شرایطی دیروز در 
آکادمی ملی المپیک و به ریاست مهدی علی نژاد برگزار شد 
که پیش از این تعدادی از رؤسای هیئت های استانی در نامه ای 
به وزارت ورزش درخواست تعویق انتخابات را به دلیل شرایط 
خاص موجود در کشور و شیوع ویروس کرونا داده بودند. با این 
حال وزارت ورزش تأکید بر برگزاری انتخابات در روزهای پایانی 
سال داشت، اما دیروز تعداد زیادی از اعضای مجمع نتوانستند 
خودشان را به تهران برسانند. همین سبب شروع مجمع با تأخیر 
حدوداً 90 دقیقه ای شد. البته بیشتر اعضای مجمع دستکش 
بر دست داشتند و در هنگام ورود هم دمای بدن افراد سنجیده 
می شد. در شرایطی که 27 عضو مجمع حاضر بودند و یک رأی 
هم به صورت غیابی پذیرفته شده بود، مجمع 42 نفره با حضور 
28 نفر و رسیدن به دو سوم شکل قانونی پیدا کرد. این اتفاقات 
با اعتراض مجید کیهانی، رئیس پیشین فدراسیون همراه بود 
که اعتقاد داشت حتی برخی از هیئت ها نباید نماینده خود را به 

مجمع اعزام می کردند.

 20 مقابل هشت
در هر صورت انتخابات با حضور سه کاندیدا تا پایان پیش رفت و 
بقیه انصراف دادند. افشین داوری، مجید کیهانی و احسان مهاجر 
شجاعی در هنگام رأی گیری سه کاندیدای نهایی بودند. پس از 
رأی گیری افشین داوری با 20 رأی به عنوان رئیس برای چهار 
سال آینده انتخاب شد و مجید کیهانی، رئیس این فدراسیون در 
چهار سال اخیر فقط هشت رأی کسب کرد.  کیهانی پس از این 
اتفاق به شدت به تصمیماتی که اتخاذ شده اعتراض داشت، اما 

داوری برای اعضای مجمع به صحبت پرداخت.

 کیهانی:  انتخابات غیرقانونی است
مجید کیهانی که به برگزاری انتخابات در غیاب تعداد زیادی از 
اعضای مجمع و همچنین حضور برخی از افراد به عنوان نماینده 

هیئت ها مجمع را پیش از رأی گیری ترک کرد و در نهایت هم 
فقط هشت رأی بدست آورد، پس از پایان انتخابات گفت: این 
مجمع غیرقانونی اســت چون دو سوم اعضای مجمع حضور 
نداشتند و یکسری افراد با نامه اداره کل ورزش استان ها در مجمع 
حاضر شدند که این مسئله تخلف است. متأسفانه می خواستند به 
هر قیمتی انتخابات برگزار شود اما این انتخابات غیرقانونی است و 

باید دوباره برگزار شود. 
وی افزود: مجمع به دو سوم نرسیده و برگزاری آن با ایراداتی 
همراه است. برخی از هیئت ها نماینده دارند و مشخص نیست 
چه سمتی دارند. امیدوارم این مسائل به دقت بررسی شود. اینکه 
رأی غیابی داده شود، درست نیست. اینکه نماینده داوران را شب 
مجمع عوض می کنند، کار خوبی نیست. قرار بود شهبازی باشد 

اما فیروزی آمده است.
رئیس سابق فدراسیون دوومیدانی در پایان عنوان کرد: وزارت 
ورزش ناخواســته این تخلف را انجام داده است در حالی که 

انتخابات نباید با چنین شرایطی برگزار می شد.

 داوری: دنبال اصالحاتم
داوری پــس از انتخابش به عنوان رئیس جدید فدراســیون 
دوومیدانی اظهار کرد: از کلیه اعضای مجمع که در این شرایط 
سخت از استان های مختلف آمدند و مجمع برگزار شد، تشکر 
می کنم. هر چه زودتر تکلیف مشخص می شد بهتر بود. داوری 
در مورد اینکه آیا برنامه هــای کیهانی رئیس قبلی انتقاد دارد 
گفت: اصالً به مدیریت کیهانی ایراد نمی گیرم.  او هم می خواست 
کار خوبی انجام دهد اما حاال امکان دارد برنامه هایی که تدوین 
کرده بوده عملی نشده باشد و به نتیجه منجر نشود. من هم در 
جریان امور هستم باید خودم وارد فدراسیون شوم و ببینم چه 
برنامه هایی پیش رو است. داوری افزود: دوست ندارم که انتقاد 
کنم و می خواهم اصالحات انجام شود ورزشکاران جوان زیادی 

داریم که می توانند پشتوانه باشند.

»رادوشوویچ« در گفت و گو با قدس:

امسال هم دو جام را می خواهیم
رئیس جدید دوومیدانی با انتخابات جنجالی رأی آورد 

انتخاب داوری، قهر کیهانی

سینا حسینی: در شرایطی که افکارعمومی منتظر پاسخ قانع کننده 
مدیریت فوتبال پس از وقوع افتضاح پرونده هــای انضباطی بود تا 
مشخص شود چرا این مسئله مهم از سوی آن ها الپوشانی شده در 
اوج ناباوری مدیران درگیر با ایــن پرونده با اظهارنظرهای عجیب و 
غیرمنطقی تالش کردند ذهنیت جدیدی به وجود آورند که این اتفاق 
توسط بدخواهان پایه ریزی شده و فیفا تحت تأثیر فشارهای سیاسی و 

نامه نگاری ها از داخل این تصمیم را اخذ کرده است.

 فروش اطالعات از داخل؟
جرقه این جریان توســط کامران منزوی عضو هیئت مدیره باشگاه 
استقالل زده شــد، وی برای مبرا ســاختن مدیریت وقت باشگاه 
استقالل مدعی شد تصمیم فیفا منطقی نبوده است و به نوعی عجیب 
است! منزوی که در دوره قبلی مدیریت باشگاه استقالل در جریان 
تصمیم گیری ها بوده است معتقد است که به فیفا از داخل اطالعاتی 
داده اند که چنین حکمی صادر کند و گرنه فیفا بیکار نیست که کارهای 

مهم خود را کنار بگذارد و پرونده های سه باشگاه ایرانی را بررسی کند.

  دستور معاون وزیر
پس از این اظهارنظر نوبت به مهدی علی نژاد، معاون ورزشی وزارتخانه 
رسید، او با اشاره به مشکالت به وجود آمده در این حوزه مدعی شد به 
باشگاه های استقالل، پرسپولیس اعالم شده از این پس هر بازیکن و 
مربی خارجی که قرار است به استخدام این دو باشگاه در بیاید بایستی 
مجوز وزارت ورزش را داشته باشد و گرنه حضور آن فرد در مجموعه 

استقالل و پرسپولیس غیر قانونی است!
اظهارنظر عجیب دیگر را سهیل مهدی رئیس کمیته صدور مجوز 

فدراسیون فوتبال انجام داد، وی در رسانه ملی از احتمال محرومیت دو 
باشگاه استقالل و پرسپولیس به دلیل جرایم مالی تعیین شده از سوی 
فیفا خبر داد و مدعی شد چنانچه پول طلبکاران پرداخت نشود این دو 
باشگاه از حضور در فصل آتی لیگ قهرمانان آسیا محروم خواهند شد.

 بلوف سرخ ها
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس هم در یکی دیگر از برنامه های تلویزیون 
مدعی شد هیچ خطری باشگاه تحت کنترلش را تهدید نمی کند بلکه 
با مذاکره همه چیز قابل حل و فصل است و وکالی باشگاه با سوابق 

درخشان در پی حل مشکل هستند!

با نگاهی به اظهارنظرهای صورت گرفته یک نکته کامالً مشهود است 
که هیچ کسی حاضر نیست مسئولیت این اتفاق را بپذیرد اتفاقی که 
در سال های اخیر کامالً مشهود بوده و فرار از مسئولیت پذیری و طرح 
ادعاهای واهی شاخصه اصلی تمام مدیران شاغل در سطوح مدیریتی 

ورزش ایران بوده است! 
شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت در حالی از سوی این افراد شکل 
می گیرد  که همگی در خلق این موقعیت سهیم هستند و به هیچ عنوان 
نمی توان پذیرفت که این اتفاقات در دوره ای دیگر رخ داده و میزان 
عملکرد ضعیف مدیران سابق به دوش آن ها افتاده است! اما با هنرنمایی 
منحصر به فردی اینچنین برای افکارعمومی وانمود داده می شود که 

آن ها کوچک ترین تقصیری در این پروسه نداشته اند!

 نبود نظارت
البته مقصر تمام این سوء مدیریت ها نبود سیستم نظارتی قاطع در 
رأس ورزش کشور اســت، اگر وزارت ورزش به عنوان متولی اصلی 
دستگاه ورزش و هیئت رئیســه فدراسیون فوتبال به عنوان مجری 
قوانین بین المللی صادقانه رفتار می کرد و بدون توصیه های پنهانی 
مقامات باالدستی با باشــگاه های متخلف برخورد می کرد چنین 
تراژدی بزرگی هرگز رخ نمی داد اما وقتی دستگاه مسئول در حوزه 
فوتبال خود به اجرای قوانین بی تفاوت است و حتی به خود زحمت 
نمی دهد پاسخ نامه های متعدد فدراسیون جهانی فوتبال را بدهد چه 
انتظاری است که آن ها نظارت شفاف و صادقانه ای در قبال باشگاه های 

فوتبال داشته باشند؟

 اظهارنظرغیر قابل باور
شاید باور پذیر نباشــد اما یکی از نواب رئیس فدراسیون فوتبال در 
اظهارنظری عجیب و غیر قابل باور در خصوص احتمال تعویق انتخابات 
فوتبال به یکی از خبرگزاری های رسمی کشور گفته ما از فیفا خواهش 
کردیم اجازه دهد انتخابات در موعد مقرر برگزار شود تا پس از انتخاب 

رئیس جدید مشکالت موجود در ساختار اساسنامه برطرف شود!
همین یک جمله کافی است پی به عمق فاجعه مدیریتی در ورزش و 
فوتبال ایران ببرید، آن ها از متولی اصلی فوتبال جهان می خواهند همانند 
مدیریت معیوب و قانون گریز فوتبال ایران رفتار کند و چشم بر ابهامات 
غیر قانونی ببندد تا هدف مورد دلخواه آن ها بدســت آید در حالی که 
ساختار کلی فوتبال جهان بر پایه انضباط و قانون پذیری استوار شده است!

امیرمحمد سلطان پور: دور برگشت از مرحله یک شانزدهم نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا با برگزاری دو دیدار در شهرهای والنسیا و لندن 
از ساعت 23:30 آغاز خواهد شد. در بازی های امشب دو تیم میزبان 
به دنبال جبران باخت خود در مسابقات رفت هستند و البته دو تیم 
کم نام و نشان تر نیز فاصله زیادی به صعود بین هشت تیم برتر اروپا 

نخواهند داشت.

 والنسیا – آتاالنتا؛ خفاش ها در خطر
نماینده ایتالیا با پیروزی چشمگیر خود در بازی رفت در آستانه 
غافلگیری بزرگی برای فوتبال اروپا قرار دارد. آتاالنتا که در دور 
گروهی تا پایان بازی چهارم تنها یک امتیاز بدست آورده بود و 
شانسش حتی برای صعود به لیگ اروپا نیز پایین بود، اما با دو 
پیروزی در دو بازی آخر و به وجود آمدن شرایط مختلف توانست 
به رتبه دوم رسیده به دور حذفی راه یابد. شاگردان جیان پیرو 
گاسپرینی همان فرم عالی انتهای دور گروهی خود را در دور 
یک شانزدهم نهایی نیز ادامه داده و والنســیا را با نتیجه 4 بر 
یک مغلوب کردند. بازی امشب در مستایا به خاطر نگرانی ها 
در مورد شیوع ویروس کرونا در اســپانیا، پشت درهای بسته 
ورزشگاه مستایا برگزار خواهد شد؛ این مسلماً ضربه بسیار بدی 
به امیدهای خفاش هاســت چون با حضور هواداران دو آتیشه 
در استادیوم می توانستند برای جبران باخت بازی رفت تهییج 
شوند. در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا تنها چهار بار تیم هایی که با 
اختالف سه گل یا بیشتر در بازی رفت شکست خورده اند موفق 
به جبران کار در بازی برگشت شده اند؛ اما والنسیا با فرمی که 
در آن قرار دارد که در هفت بازی گذشــته در تمامی رقابت ها 
تنها یک پیروزی بدست آورده، مسلماً کار بسیار سختی در پیش 
رو خواهد داشت. شاگردان آلبرت کاالدس این هفته هم مقابل 
آالوز یک بر یک متوقف شدند تا از رتبه هفتم جدول اللیگا تکان 
نخورند. آن ها برای نخســتین بار است که از فصل 2012/13 
موفق به حضور در مرحله یک شانزدهم نهایی می شوند اما با 

دو بار صعود به فینال مســابقات در سال های 2000 و 2001 
کارنامه خوبی در این زمینه دارند. از طرف دیگر آتاالنتا که در 

یکی از مراکز شــیوع ویروس کرونا در ایتالیا قرار دارد، 
پس از پیروزی کوبنده 7بر2 مقابــل لچه در 10 روز 
پیش بازی دیگری انجام نداده است. آن ها مانند فصل 
گذشته که بزرگ ترین سورپرایز ســری آ بودند، در 
این فصل نیز در لیگ ایتالیا خوب کار کرده و در رتبه 

چهارم جای دارند و با فرمی که در آن قرار گرفته اند 
امشب نیز به سختی بتوان آن ها را از صعود به یک 

چهارم نهایی لیگ قهرمانان متوقف کرد.
امشب والنسیا مکسی لوپز و گارای را به خاطر 

مصدومیت در اختیار نخواهد داشــت اما 
مانگاال، والخو و پاچینی به بازی خواهند 

رســید. بــرای آتاالنتا هــم بهترین 
مهاجم آن ها یعنــی دووان زاپاتا 

از مصدومیت برگشــته و فقط 
حضور رافائل تولوی در هاله ای 

از ابهام قرار دارد.

 تاتنهام – الیپزیگ؛ تالش مورینیو برای فرار از بحران
تاتنهام نیز مانند والنسیا باید امشب نتیجه بازی رفت در خانه 
حریف را جبران کند. در بازی شرق آلمان، تیمو ورنر 
با پنالتی خود الیپزیگ را با یک گل پیروز کرد و 
تاتنهام فینالیســت فصل گذشته اگر می خواهد 
در مرحله یک شــانزدهم نهایی حذف نشــود 
باید بی گمــان به پیروزی درخشــانی در 
وایت هارت لین دســت یابد. شاید 
نتــوان الیپزیــگ را بــه عنوان 
مدعی عنــوان قهرمانی اروپا در 
نظر گرفت اما این تیم در چند 
وقت اخیر خــود را به عنوان 
یک غــول در فوتبال آلمان 
نشان داده و به هیچ عنوان 
نباید دســت کــم گرفته 
شــود. آن ها هم اکنون 
در رتبه سوم بوندس 
لیگا هســتند و پس 
از تساوی ابتدای 
مقابل  هفتــه 
وولفسبورگ، 
در 6 بــازی 
گذشته خود 
در تمامــی 

رقابت ها بدون شکست بوده اند. الیپزیگ در بازی رفت برای 
نخستین بار بود که مقابل یک تیم انگلیسی قرار می گرفت و 

نمایش خوبی داشت. 
شــاگردان جولین ناگلزمن در دور گروهی با اینکه در گروه 
آنچنان سختی قرار نگرفته بودند اما با ســه امتیاز اختالف 
نسبت به تیم دوم سرگروه شدند و به مرحله حذفی راه یافتند 
و مسلماً با داشــتن مهاجمی با کیفیت ورنر باز هم به دنبال 

غافلگیر کردن حریفان خواهند بود.
اما میزبان بازی امشب یعنی تاتنهام اصاًل شرایط خوبی ندارد. 
آن ها در پنج بازی گذشــته خود بدون پیروزی بوده اند که 
شامل چهار شکست در ســه تورنمنت مجزا بوده است. ژوزه 
مورینیو هم پــس از اینکه تیمش به رتبه هشــتم لیگ برتر 
سقوط کرده دوباره وارد فاز حاشیه سازی شده و باید هر چه 

زودتر شرایط را به کنترل خود در بیاورد. 
با نداشــتن بازیکنانی مثل هری کین و سون هیونگ مین به 
خاطر مصدومیت، نمی توان آنچنان نیز به خاطر نتایج ضعیف 
اخیر بــه مورینیو خرده گرفــت اما آن ها حتــی اگر بتوانند 
الیپزیگ را هم از پیش رو بردارند بعید است که امید چندانی 

برای تکرار فینال فصل پیش داشته باشند.
با نگاه به اردوی تیم آلمانی می توان متوجه شــد که کوناته و 
کمپل هنوز شرایط مسابقه را پیدا نکرده اند اما ویلی اوربان 

شاید دقایقی در بازی امشب به میدان برود. 
اوپامیچانو که این روزها نامی برای خود به عنوان یک مدافع 
تراز اول دســت و پا کرده در بازی رفت به دلیل محرومیت 
حضور نداشت اما امشب مسلماً وظیفه سنگینی برای کسب 
کلین شیت مقابل اسپرز دارد. از طرف دیگر برای تیم مورینیو 
به جز آن دو ستاره ای که به آن ها اشاره شد، موسی سیسوکو 
نیز غایب خواهد بود اما خبر خوش برای آن ها این اســت که 
فویث و برگوین ریکاوری کرده و می توانند امشــب در زمین 

حضور پیدا کنند.

کاپیتان تیم پرسپولیس در استوری اینستاگرامی به اوضاع 
نه چندان جالب استان محل تولدش به خاطر شیوع ویروس 
کرونا واکنش نشان داد. سید جالل حسینی در قسمتی از 
متنی که منتشر کرده آورده است: »سالم به همه مردم صبور 
کشورم و به خصوص گیالنی های عزیز. متأسفانه در روزها و 
هفته های اخیر اخبار بسیار نگران کننده و ناگواری از گیالن 
عزیز مخابره می شود. از عموم هم استانی های عزیزم که در 
این بحران مظلوم واقع شدند تقاضا می کنم در خانه بمانند و 

جز موارد ضروری از منزل خارج نشوند«.

کاپیتــان ســابق منچســتریونایتد که هــم اکنون بــه عنوان 
کارشناس در شــبکه اســکای اســپورتس فعالیت دارد کلیپ 
 جالبی از خود در کنار گزارشــگر اســطوره ای فوتبال منتشــر 

کرده است. 
گری نویل در استوری اینستاگرامی خود در حالی که کنار مارتین 
تایلر در اولدترافورد برای کارشناسی بازی منچستریونایتد مقابل 
منچسترسیتی حضور داشتند، با صدای بلند و به شکل بامزه ای 
که حواس تایلر )گزارشــگر بازی( را هم پرت کرده صحبت های 

گوینده ورزشگاه را تکرار می کند!

گری نویلسید جالل حسینی
دروازه بان تیم استقالل تهران در استوری خود به انتقاد از 
صداوسیما به خاطر فراهم نیاوردن شرایط مناسب برای 

خانه ماندن مردم ایران پرداخته است.
 حسین حسینی در استوری خود با عنوان »فقر خالقیت« 
عکســی از ســریال قدیمی خانه به دوش کــه در حال 
بازپخش از شبکه یک اســت می گوید: »تو این روزها که 
مردم باید تو خونه بمونن، جا داره یه خســته نباشید به 
 صدا و ســیما بگم که فیلم های 10 ســال پیش رو هنوز 

پخش میکنه«.

مدافع تیم سپاهان اصفهان نیز مانند بسیاری دیگر از چهره های 
شناخته شــده اســتان گیالن از وزارت بهداشت درخواست 

قرنطینه کامل این استان و شهر رشت را دارد. 
شــایان مصلح که اهــل رودبار گیالن اســت در اســتوری 
اینســتاگرامی خود با هشــتگ در خانه می مانم نوشته: »من 
شــایان مصلح از دکتر قربانــی نماینده تــام االختیار وزارت 
بهداشت و کســی که جان هزاران نفر در استان گیالن در گرو 
تصمیم اوســت تقاضای قرنطینه کامل شــهر رشت و استان 

گیالن را دارم«.

شایان مصلححسین حسینی

ادعای مدیران فوتبالی در ایران 

فیفا با اطالعات فروشی و سیاسی جریمه می کند

ضد  حمله

با اعالم رسمی فیفا
دیدارهای تیم ملی در انتخابی جام جهانی به 

تعویق افتاد
ورزش: سایت فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( پس از جلسات مختلفی که 
با کنفدراسیون فوتبال آسیا داشت و جمع آوری کشورهای مختلف آسیایی 
ســرانجام اعالم کرد که مســابقات انتخابی جام جهانی 2022 و انتخابی 
جام ملت های 2023 در این قاره به تعویق افتاده است. این تغییرات شامل 
بازی هایی است که قرار بود در تاریخ های 23 تا 31 مارس و 1 تا 9 ژوئن سال 
2020 برگزار شود. در واقع دیدار برگشت تیم ملی فوتبال ایران با هنگ کنگ 
و کامبوج به زمان دیگری موکول شده است. فیفا اعالم کرد که با همراهی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره جزئیات تصمیم گیری می کند. فدراسیون 
جهانی فوتبال همچنین اعالم کرد که با تعویق مســابقات فوتسال جام 
ملت های آسیا به میزبانی ترکمنستان که در واقع انتخابی جام جهانی فوتسال 

هم هست موافقت کرده است.

شروع تمرینات پرسپولیس یک روز به تعویق افتاد
ورزش: با تصمیم کادر فنی تیم فوتبال پرســپولیس، شروع تمرینات 
سرخپوشان ایران یک روز به تعویق افتاد. به نقل از سایت رسمی باشگاه 
پرسپولیس، با تعطیل شــدن لیگ تا روز 14 فروردین برنامه تمرینات 
سرخپوشــان هم دچار تغییر شد و شــاگردان گل محمدی پنجشنبه 
گذشته آخرین تمرین خود را انجام داده و به مرخصی چهار روزه رفتند. با 
این حال با نظر کادر فنی قرار شد تمرینات پرسپولیس به جای سه شنبه 
از روز چهارشنبه هفته جاری مجدداً آغاز شود و بازیکنان فردا دوباره در 

کنار یکدیگر تمرین خواهند کرد.

نامجومطلق: قهرمانی های پرسپولیس به خاطر 
ثبات تیمی است

ورزش: مربی تیم فوتبال اســتقالل تهران اعتقاد دارد، این باشــگاه 
بابت تغییرات زیاد در ســال های گذشــته، ضربه خورده است. مجید 
نامجومطلق در گفت وگو با تســنیم با بیان اینکه تیم فعلی اســتقالل 
باید برای فصل بعد هم حفظ شــود خاطرنشان کرد: استقالل همیشه 
از تغییرات زیاد ضربه خورده اســت. در سال های گذشته شاهد بودیم 
که تغییرات متعدد در زمینه بازیکن، کادر فنی، مدیریت و... چقدر به 
استقالل لطمه زده است. من معتقدم که تیم فعلی باید برای فصل آینده 
حفظ و البته تقویت شود تا استقالل فصل بعد یک تیم پرقدرت را راهی 
مسابقات کند. اگر پرسپولیس در این چند سال به قهرمانی رسیده به 
خاطر ثبات تیمی است. آن ها در چند ســال گذشته کمترین تغییر را 

داشته اند.

ادعای مدیرعامل سابق پرسپولیس
پول برانکو  بین بازیکنان پخش شد!

ورزش: ایرج عرب مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس درباره شکایت 
و پرداخت نشــدن حقوق برانکو گفت: بنده بارها گفته ام که مشکالت 
مالی خیلی پیچیده نیستند. ما پول برانکو را آماده کرده بودیم و حتی دو 
شماره حساب هم از او گرفتیم که یک شماره حساب برای دخترش بود و 
یک شماره حساب هم برای خود برانکو. سعی کردیم پول را برای او واریز 
کنیم اما صرافی ها این اقدام را انجام ندادند و امکانپذیر نبود. او ادامه داد: 
ما قباًل پول را نقداً به او داده بودیم اما این بار قبول نکرد و به ایران نیامد، 
به همین منظور پول در حساب باشگاه بود که او نیامد و پولی که برای 
برانکو در نظر گرفته بودیم به عنوان قرارداد، پاداش و... میان بازیکنان 

تیم پخش شد و ما بیشترین پرداختی را داشتیم.

واکنش باشگاه استقالل به شکایت  خارجی ها؛ 
پول نداریم بدهیم!

ورزش: با اعالم رسمی باشگاه استقالل این باشگاه در حال حاضر با پنج 
پرونده دردسرساز و خطرناک بین المللی مواجه است که باید نسبت به 
پرداخت این بدهی ها اقدام کند. باشگاه پاختاکور ازبکستان )در انتقال 
ایسما به اســتقالل( جباروف، بویان، وینفرد شفر و گادوین منشا پنج 
طرفی هستند که پس از شکایت به فیفا علیه استقالل حکم گرفته اند و 
این باشگاه ایرانی چاره ای به جز پرداخت این بدهی ها ندارد. البته کامران 
منزوی عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل در این خصوص تأکید کرد که 

این باشگاه توانایی پرداخت این پول ها را ندارد.

زمان دقیق برگزاری مراحل حذفی لیگ 
قهرمانان آسیا اعالم شد

ورزش: کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشار بیانیه ای از زمانبندی جدید مراحل 
حذفی لیگ قهرمانان آسیا خبر داد. بدین ترتیب دیدارهای رفت مرحله یک 
هشتم نهایی در تاریخ 10، 11 و 12 آگوست برگزار می شوند. بازی های برگشت 
این مرحله نیز در تاریخ 24، 25 و 26 آگوست برگزار خواهند شد. مسابقات رفت 
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در تاریخ 14، 15 و 16 سپتامبر 
برگزار می شوند. بازی های برگشت این مرحله نیز در تاریخ 28، 29 و 30 سپتامبر 
برگزار خواهد شد. دیدارهای رفت نیمه نهایی 20 و 21  اکتبر و دور برگشت 27 
و 28 اکتبر برگزار می شوند. مسابقات رفت و برگشت فینال نیز بدون تغییر 22 

نوامبر در شرق و برگشت 28 نوامبر در غرب برگزار می شوند.

تالش دوباره برای بازگرداندن میلیچ
ورزش: میلیچ بازیکنی است که یک بار در زمان تعطیلی نیم فصل به 

دلیل آنچه نا امن بودن ایران خوانده بود تهدید به فسخ قرارداد کرد. 
در آن زمان تعدادی از بازیکنان و اعضای کادرفنی اســتقالل واسطه 
شدند و او را راضی به برگشــتن کردند. حاال در شرایطی میلیچ برای 
پشت سر گذاشتن تعطیالت 10 روزه به کرواسی سفر کرده که گفته 
می شود این بازیکن تصمیمی برای برگشــتن ندارد و ترس از شیوع 
ویروس کرونا در ایران سبب چنین تصمیمی شده است. این در حالی 
است که استقالل فقط میالد زکی پور را به عنوان مدافع چپ در اختیار 
دارد و آبی ها باید تالش کنند هرطور شــده ایــن بازیکن را راضی به 

برگشتن کنند.

شهرخودرو در انتظار پاس شدن چک 
رضایت نامه یحیی 

فارس: چند روز قبل باشگاه پرسپولیس طبق تعهد و چکی که به باشگاه 
شــهرخودرو داده بود باید این چک را بابت صــدور رضایت نامه یحیی 
گل محمدی پاس می کرد اما این اتفاق  رخ نداده است. این مسئله سبب 
تماس هایی بین انصاری فرد مدیرعامل پرسپولیس و فرهاد حمیداوی 
مالک باشگاه شهرخودرو شده است و مدیرعامل سرخپوشان خواستار 

وقت شده تا بتوانند این چک را پاس کنند.

منهای فوتبال

لیگ قهرمانان اروپا
والنسیا - آتاالنتا

 سهشنبه 20 اسفند -  23:30 از شبکه ورزش

لیگ قهرمانان اروپا
پاری سن ژرمن - دورتموند

چهارشنبه 21 اسفند -  23:30 از شبکه ورزش

لیگ قهرمانان اروپا
لیورپول - اتلتیکومادرید

چهارشنبه 21 اسفند -  23:30 از شبکه سه

لیگ قهرمانان اروپا
الیپزیگ - تاتنهام

 سهشنبه 20 اسفند -  23:30 از شبکه سه

ورزش در سیما

منصوریان: من ماسک تولید کردم
ورزش: شهربانو منصوریان، خواهر بزرگ تر الهه و سهیال که هر سه 
جزو قهرمانان ووشو جهان هستند، ابتکار جالبی به خرج داده و در 
روزهایی که مردم برای تهیه ماسک دچار مشکل شده اند، خودش 
آســتین ها را باال زده و دست به کار شده اســت. او ویدئویی از خود 
منتشر کرده که نشان می دهد با همکاری یک خیاط به تولید ماسک 
برای مردم مشغول است. او در مرحله نخست هزار ماسک را به طور 
رایگان در اختیار همشهریانش قرار داده است. در همین رابطه وی 
گفت: ماسک هایی که ما تولید کردیم، کاماًل به صرفه است و با یک 
هزینه کم می توان این ماسک ها را دوخت. در تهران هم شنیدم یکی، 

دو نفر از دوستان مشغول چنین کاری هستند. 

لغو تنیس ایندین ولز آمریکا به خاطر کرونا
ورزش: رقابت های تنیس ایندین ولز، نخستین مسترز یک هزار امتیازی 
سال که قرار بود این هفته در آمریکا آغاز شود برای پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا در میان شرکت کنندگان و تماشاگران لغو شد. به نوشته آس، 
تامی هاس، مدیر این تورنمنت در این رابطه گفت: اتفاق ناراحت کننده ای 
است که این مسابقات برگزار نمی شــود اما سالمتی و امنیت هواداران، 
بازیکنان و دیگر افراد مهم تر است. آماده هستیم که این رقابت ها را در تاریخ 

دیگری برگزار کنیم. شرایط را بررسی خواهیم کرد.

حدادی: از خودم انتظار مدال دارم
ورزش: حدادی ملی پوش دوومیدانی در مورد شرایط سخت خود برای 
آماده سازی گفت: شرایط در کل کشور به این صورت است. در جزیره کیش 
تمرین می کردم که پروازهای کیش محدود شده است، وضعیت اردوهای 
برون مرزی در حال حاضرمشخص نیست و اتفاقی است که در کل دنیا 
افتاده و نمی توانیم در این مورد تصمیم بگیریم به همین دلیل صبر می کنیم 
و تمریناتم را انجام می دهم. به دلیل شرایط کشور تمرینات بدنسازی ام را در 
منزل انجام می دهم و دیروز همراه با آقای توکلی در منزل تمرینات سنگینی 
در منزل انجام دادم. امیدوارم همه چیز دست به دست هم بدهد و کل کاروان 
المپیک ایران موفق شود. او در مورد احتمال تعویق المپیک 202 به دلیل 
شیوع ویروس کرونا گفت: از خودم انتظار دارم که روی سکوی المپیک بروم. 

با توجه به لغو اردوها
کرونا هم حریف علیرضا کریمی نشد

ورزش: علیرضا کریمی دارنده سه مدال نقره و برنز رقابت های جهانی به 
عنوان یکی از چهره های سرشناس اما مصدوم اردوهای تیم ملی بود که در 
ماه های گذشته با انجام اقدامات ویژه درمانی و پزشکی، روند رو به جلو و 
موفقیت آمیزی را برای بازگشت به میدان داشت. هرچند لغو اردوی تیم 
ملی گریبان او را هم گرفت و اجازه نداد تا تمرینات خود را در خانه کشتی و 
زیر نظر کادر فنی و پزشکی مخصوص تیم ملی دنبال کند، اما او همچنان 

در کرج مشغول پشت سر گذاشتن تمریناتش است.
در همین راستا علیرضا کریمی به مهر گفت: روند اردوهای تیم ملی با توجه 
به شیوع ویروس کرونا دستخوش تغییرات شد، اما به هر حال کشتی گیران 
باید خودشان را برای المپیک آماده کنند و زمان را بیش از این از دست 
ندهند. من هم به همین دلیل سعی دارم زیاد از تمرینات فاصله نگیریم و در 

حال حاضر در کرج تمرین می کنم.

جدیدترین رده بندی برترین تنیسورهای جهان
صدرنشینی جوکوویچ و سقوط یک پله ای فدرر

ورزش: در جدیدتریــن رده بندی این انجمن نــواک جوکوویچ از 
صربستان همچنان صدرنشین است و راجر فدرر سوئیسی نیز با یک 
پله سقوط در جایگاه چهارم قرار گرفت. جدیدترین رده بندی برترین 

تنیسورهای مرد جهان به شرح زیر است:
1. نواک جوکوویچ )صربستان – یک هزار و 220 امتیاز(

2. رافائل نادال )اسپانیا – 9هزار و 850 امتیاز(
3. دومینیک تیم )اتریش – 7هزار و 45 امتیاز(
4. راجر فدرر )سوئیس – 6هزار و630 امتیاز(

5. دانیل مدودف )روسیه – 5هزار و890 امتیاز( 

سقوط شمشیربازی ایران در رنکینگ 
المپیکی اسلحه سابر

ورزش: موقعیت تیم های شمشــیربازی اسلحه ســابر در قاره های 
مختلف که در تالش برای کسب سهمیه المپیک هستند در جدولی با 
عنوان رنکینگ المپیکی مشخص می شود. در این رنکینگ تیم ایران 

جایگاه هفتم را در اختیار دارد.
جایــگاه هفتم ایــران در رنکینــگ المپیکی پس از جــام جهانی 
لوکزامبورگ و با یک پله سقوط بدســت آمده است. در جام جهانی 

لوکزامبورگ تیم ایران صاحب جایگاه هشتم شد.
با کسب این جایگاه و امتیازات بدســت آمده از حضور در این جام 
مجموع امتیازات المپیکی ایران از 206 به 232 رسید. با این حال تیم 
ایران در رنکینگ المپیکی یک پله سقوط کرد و در رده هفتم ایستاد. 
این در حالی است که تیم ملی شمشیربازی ایران پیش از این سهمیه 

المپیک خود را قطعی کرده بود.

 فتح اهلل زاده: 
یک ریال پول هم در استقالل نیست

ورزش: سرپرست استقالل گفت: یک ریال پول در باشگاه نیست 
و اگر کسی معتقد است پولی وجود دارد به من نشان بدهد. علی 
فتح اهلل زاده در گفت وگو با فــارس در خصوص آخرین وضعیت 
باشگاه استقالل پس از شکایت افراد مختلف و آغاز به کارش در این 
باشگاه صحبت هایی را انجام داده که متن آن را در زیر می خوانید. 

 ظاهراً این روزها فقط درگیر شکایت ها هستید.
همین طور است. شکایت شفر هم رسیده و پیگیر وضعیت دو سه 
نفر به صورت همزمان هستم تا راه حلی پیدا کنم. در مورد شفر 
هنوز مدارک قبلی باشگاه را ندیده ام، ولی قرار است قراردادها را 

بررسی کنم تا ببینم تکلیف چه می شود.
 ظاهراً تا 22اســفند برای پرداخت مطالبات فرصت 

دارید.
بله، برای جپاروف و یکی دو بازیکن دیگر این شرایط وجود دارد. 
طلب منشا را هم نیز باید تا 4 فروردین ماه پرداخت کنیم. البته ما 
هم دفاعیه داریم و باید اسناد را ارائه کنیم تا ببینم این نفراتی که 
شکایت کرده اند، روی چه اصلی خواستار پیگیری شکایتشان 

شده اند. 
 صادقانه پاسخ بدهید، آیا در باشگاه پولی هست؟

شما بگویید یک ریال. اگر کسی مدعی است در باشگاه پولی وجود 
دارد به من نشان بدهد. باید با خلیل زاده و منزوی بنشینیم و فوراً 

پولی را تهیه کنیم تا محروم نشویم. 
  گفته می شــود در صورت محرومیت پنجره بعد از 

پرداخت مطالبات باز می شود. 
در قانون جدید شرایط به شکلی است که اگر پولی پرداخت شود 
پنجره را باز می کنند، اما اعتقاد من این است که کار نباید به آنجا 
برسد. ما باشگاه پراعتباری هستیم؛ بنابراین نباید چنین شرایطی 

داشته باشیم. 
  ظاهراً دیاباته هم باشگاه را تهدید کرده که مطالباتش 

را می خواهد.
دیاباته باشگاه را تهدید نکرده است. مدیر برنامه وی به ما اعالم کرده 
در قرارداد دیاباته آپشن هایی وجود دارد که با توجه به گل های زده 
وی، این آپشن ها باید فعال شود. ما باید مطالبات وی را هم پرداخت 

کنیم و در این زمینه با این بازیکن همکاری داشته باشیم.
 ظاهراً به کمیته وضعیت هم بدهکار هستید.

همین طور است، به آنجا هم بدهکار هستیم و هر کاری می کنیم، 
فقط متوجه می شویم باید بدهی پرداخت شود.

 ظاهراً وریا غفوری هم خواستار پرداخت مطالبات خود 
و بازیکنان شده است. 

هر کسی پیش من می آید پول می  خواهد.

آغاز دور برگشت مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا

آخرین فرصت خفاش و مورینیو!
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سیما و سینما

خبر

علیاکبریازروزهایپایانفیلمبرداری
اینمجموعهتلویزیونیخبرداد

»نفوذ« حرف های جدیدی دارد
سیما و سینما/ زهره کهندل: 
نفــوذ  ســریال  تهیه کننــده 
درباره آخرین وضعیت ساخت 
ایــن مجموعــه تلویزیونی به 
کارگردانــی جواد شــمقدری 
گفت: امیدوارم فیلم برداری کار 

پیش از نوروز 99 تمام شود.
محســن علی اکبــری در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: این ســریال 
حداقل 6 ماه پســت پروداکشــن )فرایند تولید( دارد و از پاییز سال 

آینده در 44 قسمت روی آنتن شبکه یک سیما می رود.
وی دربــاره زمان پخش این ســریال توضیح داد: پخش ســریال از 
مهرماه ســال 99 شروع می شــود و تا آبان ماه که همزمان با تسخیر 

النه جاسوسی آمریکاست، پخش خواهد شد.
تهیه کننــده »نفــوذ« با بیان اینکه این ســریال پــرده از حقایق و 
واقعیت های کمتر گفته شــده برمی دارد، یادآور شد: آقای شمقدری 
یک تئوریســین است و قطعاً در این ســریال حرف های جدیدی را 

درباره این مقطع تاریخی مهم خواهد زد. 
روابــط عمومی این مجموعه تلویزیونی اعالم کرد: ســریال »نفوذ« 
روزهــای پایانی تصویربرداری خود را در تهــران پیگیری می کند و 
از ابتدای پاییز سال آینده روی آنتن شبکه یک سیما خواهد رفت. 

این ســریال ســال گذشــته در تهران کلید خــورد و در ادامه در 
لوکیشــن هایی که برخی از آن ها توســط گروه تولید بازســازی و 

دکورسازی شده بود، ادامه یافت.
بخش مهمی از این ســریال که مربوط به ســایت کبکان اســت در 
شمال کشــور مقابل دوربین رفت که این لوکیشن ها همگی توسط 
گروه طراحی دکور ساخته شــدند. همچنین دیوار سفارت آمریکا و 
چند لوکیشــن خاص نیز در شهرک سینمایی غزالی ساخته شدند. 
همچنین مراحل پس از تولید این ســریال نیز به صورت همزمان در 

حال انجام است.
امین اســکندریان، کیمیــا اکرمی، احمد نجفــی، حمید گودرزی، 
رحیم نوروزی، علیرام نورایی، شــهره لرســتانی، زهرا ســعیدی و 
تعــدادی بازیگر داخلــی و خارجــی در این ســریال نقش آفرینی 
 می کنند. نویســندگی و کارگردانی این پروژه را جواد شــمقدری به 

عهده دارد.

 سیما و سینما/ صبا کریمی  یک تهیه کننده 
قدیمی سینما عنوان کرد: شرایط بحرانی فعلی 
همه مشاغل را درگیر کرده و امیدوارم مسئوالن 
ســینمایی با تمهیداتی راهگشــا، موقعیت ها را 
ارزیابی و شناســایی کنند تا از این شرایط عبور 

کنیم.
با تعطیلی ســینماها در پی شیوع ویروس کرونا، 
نگرانی های بسیاری پیرامون وضعیت اکران فیلم ها 
و سرنوشت سینما در سال آینده به وجود آمده و 
گمانه زنی های زیادی مبنی بر اختالل در نمایش 
آثــار، ترافیک اکران، بی نظمــی در تولید و... در 
کنار وضعیت اقتصادی سینما، گیشه ها و درآمد 
سینماداران و سینماهای خصوصی که این روزها 
با تعطیلی متضرر شــده اند، شکل گرفته است. 
از ســویی دیگر در روزهای اخیر رئیس سازمان 
سینمایی در توییتی با مطرح کردن پیشنهادی 
مبنی بر  ضرورت طراحی بسته های حمایتی برای 
مشاغل خرد و سینماداران به منظور جبران ضرر 
تعطیلی ناشی از کرونا خبر داد. با این حال به نظر 
می رسد باید منتظر ماند و دید تا زمان گشایش 
ســینماها و بازگشت به شــرایط عادی مدیران 
سینمایی چه برنامه ریزی را برای جبران ضررهای 

فعلی سینما در نظر گرفته اند.
حبیب اسماعیلی، تهیه کننده سینما و مدیرعامل 
مؤسســه رسانه فیلم ســازان با اشاره به وضعیت 
ســینما در روزهای جاری می گویــد: این روزها 
بیماری کرونــا و درگیری ذهنی مردم و اتفاقات 
ناگواری که در سراســر کشور و دنیا در حال رخ 
دادن است به قدری تأثیرگذار است که سینما به 
حاشیه رانده شده، اما از رئیس سازمان سینمایی، 
سینماداران، فیلم سازان گرفته تا اصحاب رسانه 
همه این آرزو را داریم که این ویروس ریشــه کن 

شود و مردم در سالمت باشند.
وی در ادامــه افزود: به جز ســینما بســیاری از 
فعالیت های تجاری در شب عید ضربه خوردند و 
این مسئله فقط شامل حال سینما نیست و این 
اتفاق ضربــه بزرگی به پیکره اقتصاد زده و طبعاً 

سینما هم از آن مستثنا نیست.

 خوشبختانه آقای انتظامی در این 
شرایط به فکر سینما هستند

اســماعیلی با اشاره به پیشنهاد رئیس سازمان 
ســینمایی مبنی بر حمایت از مشاغل خرد در 
ســینما اظهار می کند: این اتفاق خوبی است 
که آقای انتظامی هم نســبت به این مســئله 
واکنش نشــان داده و به فکر ســینما هستند، 
اما ســینما برخالف ســایر بخش ها این گونه 
نیســت که اگر اتفاق ناگواری در کشــور رخ 
می دهد، کاالها داخل انبار احتکار شوند و بعداً 

با قیمت باالتری آن را عرضه کنند. این مسئله 
در ســینما یک تاریخ مصرفــی دارد و همین 
 تاریخ مصرف هم تقریبــاً آن را از بین خواهد 

برد.
ایــن تهیه کننده قدیمی ســینما می گوید: به 
یاد دارم در مقاطع مختلف تاریخی ســینماها 
چندین روز تعطیل شــدند و فیلم هایی که در 
حال اکران بودنــد ضربه خوردند و پس از آن 
هم که اکران شــدند دیگر آن اتفاقی که باید 

برایشان می افتاد، رخ نداد.

 سینما باید جزئی از برنامه ریزی های 
دولتمردان برای خروج از این بحران باشد

مدیرعامل مؤسســه رســانه فیلم سازان تأکید 
می کند: در وضعیت فعلی هم به فیلم هایی که 
در اسفند ماه اکران شدند با توجه به شرایط بد 
اقتصادی، اکران و مشــکالت سرگروه ها حاضر 
شدند در بدترین شرایط فیلم هایشان را اکران 
کنند، اما با توجه به مشکالتی که به وجود آمد 
این فیلم ها از بین رفتنــد. ضمن اینکه وقتی 
شرایط به حالت عادی برگردد فیلم های جدید 
اکران می شوند و حتی قرار بود برای نوروز 99  
فیلم هایی اکران شوند که متأسفانه این اتفاق 

نیفتاد و برنامه ریزی ها بهم خورد. 
در واقع نمی دانم راهکار این مسئله چیست و 

به طور کلی دولت چه برنامه ای برای برون رفت 
از این شــرایط بحرانی دارد و چه پیش بینی و 
تمهیداتی اندیشیده که قطعاً سینما هم جزئی 

از این برنامه ریزی خواهد بود.
وی اضافه می کند: به هرحال یکســری فیلم ها 
هم که قرار بود اکران شود، در این شرایط اکران 
آن ها میسر نشد و البته در شرایط بهتری اکران 
خواهند شد، اما این شرایط هر روز برای سینمادار 

هزینه بردار است و هر ارگان و دفتری هزینه های 
مختص خودش را دارد و طبعاً آن ها هم به اینکه 
اکران نوروزی می تواند کمک رســان باشد، امید 

داشتند. 
وی می گوید: به یاد دارم اسفند ماه سه چهار سال 
گذشته که فیلم »من سالوادور نیستم« را اکران 
کردیم بنا به گفته سینماداران این فیلم سینما را 
در آن مقطع نجات داد و این بدان معنی است که 
ما فرصت های خوبی را در ماه های اســفند و آغاز 

اکران نوروزی از دست دادیم.
اســماعیلی یادآور می شــود: مــن فکر می کنم 
همان طور کــه آقای انتظامی فــردی فرهنگی 
هســتند و این شرایط را درک کردند باید به فکر 
زیرمجموعه های خودشان باشند، چون این ها به 
جز ســینما منبع درآمد دیگری ندارند و اتفاق 
خوبی است اگر بتوانند موقعیت هایی را ارزیابی و 
شناسایی کنند که برای آن ها راهگشا باشد تا از 

این شرایط عبور کنند.

 با توجه به جو عمومی جامعه مردم از 
سینما  استقبال نمی کنند

وی با اشاره به واکنش مردم نسبت به بازگشایی 
ســینماها تصریح می کند: به دلیــل اینکه در 
شرایط فعلی مشخص نیست سینماها چه زمانی 
بازگشــایی می شــوند و حتی با این شرایط اگر 

سینماها پس از مدتی هم باز شوند با توجه به جو 
عمومی که وجود دارد کســی از سینما استقبال 
نخواهــد کرد، فکر می کنم وظیفــه دولتمردان 
ماست که در این شرایط به فکر مشاغل مختلف 
از جمله ســینما باشــند و در کنار آسیب های 
روحی که همه با آن مواجه هستند، ضربه مهلک 
اقتصادی به صنــوف مختلف را هم به آن اضافه 
کنید و عبور از همه این مسائل نیازمند حمایت 

دولت است.
اسماعیلی با اشــاره به توقف اکران نوروزی و 
پیش بینی وضعیت اقتصادی سال آینده سینما 
اظهار کرد: به نظــرم نمی توان پیش بینی کرد 
ســال آینده با چه وضعیتی روبــه رو خواهیم 
بود، فقط امیدوارم این بیماری ریشه کن شود 
و همه چیز به حالت عادی بازگردد. طبعاً مردم 
هم به تفرجگاه ها و فضاهای سرگرمی همچون 
سینما نیاز دارند. ضمن اینکه این ضربه صرفاً 
متوجه سینما نبوده و ابعاد آن جهانی است و 
بخش های دیگری همچون صنعت گردشگری 
هم به شدت از این وضعیت متضرر شده و این 
خسارت به یک یا دو شغل محدود نشده است.

 وضعیت اکران فیلم ها در سال آینده
ایــن تهیه کننده ســینما می گویــد: در وهله 
اول امیــدوارم ســالمتی به جامعــه بازگردد 
و دولتمــردان مــا به این وضعیت رســیدگی 
بیشــتری کنند و این گله وجود دارد که آن ها 
می توانســتند چنین شــرایطی را پیش بینی 
کنند نه اینکه شــیوع این بیماری بیشتر شود 
و ســپس به دنبال چاره باشــند. ضمن اینکه 
معتقدم اگر شــرایط به حالت عادی بازگردد 
مردم هم زندگی خودشــان را خواهند کرد و 

اوضاع بهتر می شود.
اســماعیلی دربــاره وضعیت ترافیــک اکران 
فیلم های سال 99 در نتیجه عدم اکران نوروزی 
و بهــم خوردن برنامه ریزی هــای قبلی عنوان 
می کند: قطعاً با مسئله ترافیک فیلم ها در سال 
آینده مواجه خواهیم شــد. در وهله اول اکران 
فیلم های نوروز اســت که طبعــاً با تأخیر آغاز 
می شــود. ضمن اینکه اگر سینماها بازگشایی 
هم شــوند بعید می دانم مردم به ســرعت از 
سینماها اســتقبال کنند و از سویی دیگر این 
جابه جایی اکران هــا منجر به ترافیک در روند 
نمایش آثار بعدی خواهد شــد. به نظرم برای 

این مسائل باید راهکاری پیدا کنند.
 تولید ســال آینده و تقسیم بندی آن و ازدیاد 
تولید هم مســائل دیگری اســت که به نظرم 
می توان آن را با برنامه ریزی درســتی کنترل 

کرد.

برش

فعلی  در شرایط  اینکه  دلیل  به 
چه  سینماها  نیست  مشخص 
زمانی بازگشایی می شوند و حتی 
با این شرایط اگر سینماها پس 
از مدتی هم باز شوند با توجه به 
جو عمومی که وجود دارد کسی از 
سینما استقبال نخواهد کرد، فکر 
می کنم وظیفه دولتمردان ماست 
که در این شرایط به فکر مشاغل 

مختلف از جمله سینما باشند

بررسی وضعیت اکران فیلم ها و سرنوشت سینما در سال آینده در گفت وگو با حبیب اسماعیلی

ترافیک اکران فیلم ها، معضل سال آینده سینما

صفحه 12   1398/12/20

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )797707(

آگهی تغییرات شرکت قند آبکوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 628 و شناسه ملی 10380079861

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,10,29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علیرضا موحدیان به شماره ملی 0931502292 به نمایندگی از آستان 
قدس رضوی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم دانشی فر به شماره ملی 0935610138 به نمایندگی از سازمان اقتصادی رضوی به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره و آقای علی مهدوی پور به شماره ملی 0870311743 به نمایندگی از شرکت خمیرمایه رضوی به سمت عضو هیات مدیره و آقای مجتبی 
بهنام تقدسی به شماره ملی 0932218377 ) خارج از اعضاء( به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهداور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها ، و عقود اسالمی با امضاء یک نفر از اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر می 

باشد . حدود و اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به ایشان تفویض گردید .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )797813(

آگهی تغییرات شرکت اتحادیه بازرگانی شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان دولت در استان خراسان شرکت تعاونی به شماره ثبت 3876 و شناسه ملی 10380197720

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,07,24 و نامه شماره 2,107448 مورخ 1398,10,10 مدیرت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقای مهدی عصفوری با شماره ملی 0919284892 بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای براتعلی حاجی زاده با شماره ملی 0828757321 بعنوان نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای حسین نجف زاده با شماره ملی 0944827233 بعنوان منشی هیئت مدیره و آقای محسن هوشیار با شماره ملی 0931433835 و مهدی پرتو با 
شماره ملی 6509224887 بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره بری مدت سه سال انتخاب شدند . - آقای رضا رمضانی با شماره ملی 0938602284 بعنوان مدیرعامل 
اتحادیه برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند . - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت آقای رضا رمضانی بعنوان مدیرعامل و یکی از دو امضا آقای مهدی 
عصفوری بعنوان رئیس هیئت مدیره و یا آقای براتعلی حاجی زاده بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره با مهر اتحادیه و همچنین مکاتبات عادی و اداری با امضای ثابت 

مدیرعامل و مهر اتحادیه معتبر خواهد بود . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )797816(

آگهی تغییرات شرکت کوشا تجارت آلتین راد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 56613 و شناسه ملی 14005452131

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,03,09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 – آقای حسین هوتکانی با کد ملی 0931492343 
به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 2- خانم ملیحه غالمی کریم آباد با کد ملی 0943322731 به سمت نایب رئیس هیات مدیره 
3 - آقای جواد غالمی کریم آباد با کد ملی 0932814697 به سمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 
ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل همراه با 

مهر شرکت دارای اعتبار می باشد 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )797822(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرد خوشه طالیی سپید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10498 و شناسه ملی 10102005531

به کدملی  : 1 - آقای مجید سعادتی  اتخاذ شد  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,10,25 تصمیمات ذیل   
0932018378 بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 2- آقای حمیدرضا سعادتی به کدملی 0079994520 بسمت نایب 
رئیس هیئت مدیره 3- آقای نوید سعادتی به کدملی 0921045824 بسمت عضو هئیت مدیره هیئت مدیره مقرر نمود 
حق امضای کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای مشترک مدیرعامل ونائب رئیس هئیت مدیره با مهر 

شرکت دارای اعتبار خواهد بود . 
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به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,04,27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای نعمت اله ظریف بهانژاد موسوی با کدملی 0941763668 به عنوان 
رئیس هیئت  مدیره ، آقای علی اصغر عبدالهی با کدملی 5229497823 به عنوان نایب رئیس هیئت  مدیره و آقایان اکبر صابری فر با کدملی 0943621194 و 
مهدی طالبی بهاباد با کدملی 0919486134 و محمدشیردل با کدملی 0839672713 بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای محمدهادی 
آقای  ثابت  امضای  با  آور شرکت  تعهد  اوراق  و  اسناد  نمودندو  انتخاب  برای مدت دو سال  عنوان مدیرعامل  به  ملی 0932941176  کد  حسینی سرچشمه 
اختیارات  و  . حدود  باشد  معتبر  عبدالهی  اصغر  علی  و  بهانژاد موسوی  اله ظریف  نعمت  آقایان  متغییر  امضای  از دو  یکی  و  محمدهادی حسینی سرچشمه 
مدیرعامل به شرح ذیل تصویب گردید: 1-نمایندگی شرکت در برابر اشخاص  ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی.2- تهیه و تدوین آیین نامه های 
داخلی شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب آن.3- نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، پاداش و غیره 
بر مبنای ضوابط. 4- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات. 5- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن. 6- عقد هر نوع 
قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آالت و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع 
شرکت باشد و نیز نمایندگی و عاملیت. 7- واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت )سرقفلی(. 8- اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ و اجاره 
تقاضای تعدیل اجاره  بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدیدنظر در رأی صادره یا اجرای آن. 9- به 
امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. 10- تعهد ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق 
تجاری مربوط به معامالت شرکت. 11- تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات. 12- رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک آن 
ولو کرارًا فقط برای تسهیالت شرکت. 13- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف ازآن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن 
تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از حق تجدیدنظر فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، 
ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با اختیار یا بدون اختیار صلح و بطورکلی استفاده ازکلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل 
برای دادرسی و غیره با حق یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارًا و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل 
در توکیل غیر ولو کرارًا، تعیین کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاماًل قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی جلب 
شخص ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع ازآن، درخواست صدوربرگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاهها و چه در ادارات 
و دوایر ثبت اسناد. 14- تنظیم صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس قانونی. 15- تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس 
از انقضای سال  مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود وزیان شرکت طبق ماده 232 الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت. 16- دعوت 
مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیئت مدیره. 17- تخصیص کارانه و پاداش بین کارکنان و مدیران شرکت و اعطای 

وام قرض الحسنه و دریافت بصورت تقسیط به آنان به لحاظ ایجاد انگیزه و بهره وری مطلوب. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )797701(

آگهی تغییرات شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13688 و شناسه ملی 10380293380

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )797703(

آگهی تغییرات شرکت قند آبکوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 628 و شناسه ملی 10380079861

استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موسسه حسابرسی مفید 
راهبر شناسه ملی 10861836531 به سمت بازرس قانونی شرکت انتخاب شد . - صورتهای مالی مالی منتهی به 31 تیرماه 1396 و 31 
تیرماه 1397 به تصویب مجمع عمومی رسید . - روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت برای 
سال 99-1398 تعیین گردید . - اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : آستان قدس رضوی به شناسه 
ملی  شناسه  به  رضوی  مایه  خمیر  شرکت  و   10380129694 ملی  شناسه  به  رضوی  اقتصادی  سازمان  موسسه  و  ملی 14004342173 

10380281365
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )797730(

آگهی تغییرات شرکت فروشندگان لوازم خانگی مشهد و حومه شرکت تعاونی به شماره ثبت 1744 و شناسه ملی 10380152765

تعاون  اداره   1398,11,14 مورخ  شماره2,116118  نامه  و   1398,05,18 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
کارورفاه اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -- آقای محمد عیدگاهی به شماره ملی 0933954298بعنوان بازرس اصلی 
 - آقای حمیدرضا زارع به شماره ملی 0933043996 بعنوان بازرس اصلی   آقای همایون غفاری به شماره ملی 0035397845 بعنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - 2 سرمایه شرکت از مبلغ 25580000000 ریال به   68055000000 ریال 

منقسم به 1361100 سهم پنجاه هزار ریالی افزایش یافت - 3 صورتهای مالی سال 97 به تصویب رسید 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )797718(

 آگهی تغییرات شرکت بازرگانی امیران رادمان خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 56107 و شناسه ملی 14005302610

به کد ملی  : آقای عباس حسن زاده  اتخاذ شد  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,11,15 تصمیمات ذیل   
3620103046به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی حسن زاده به کد ملی 3620310289به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره و آقای محمد حسن زاده به کد ملی 0941027211به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و متغیر یکی از اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
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