
بمب کرونا به زودی منفجر خواهد شد
علی علیزاده تحلیلگر سیاســی ســاکن 
لندن با انتشار پستی در حساب توییتری 
خود از وضعیت بغرنج فرا شدن کرونا در 
انگلیس خبر داد. علی علیزده در توییتر 
خود نوشت: روزنامه تایمز: »وزیر بهداشت 
انگلیس در حالی که به کرونا آلوده بوده با 
صد ها نفر هفته پیش در پارلمان انگلیس 
دیدار داشته و همین طور هم با بوریس جانسون، نخست وزیر این کشور دیدار 
کرده بوده.« بمب کرونا به زودی در انگلیس منفجر خواهد شد و انگلیس هنوز 

هیچ تمهیدی نیندیشیده. هیچ!

دعا بخوانید
حجت االسالم محمد زائری با انتشار پستی 
در صفحه اینســتاگرامش، ضمن اشاره به 
ویروس کرونا، نوشته اســت: »امام صادق 
علیه الســالم فرمود: آیا می خواهید بدانید 
کدام بال طول می کشد و کدام زود برطرف 
می شــود؟ وقتی در هنگام بال دلتان به دعا 
رغبت یافت و دست به درگاه خدا برداشتید، 
بدانید که آن بال سریع برطرف می شود؛ و از امام کاظم )ع( نقل شده است: وقتی 
بالیی بر بنده مؤمن فرود می آید، اگر به دلش افتاد که دعا کند بداند که به زودی 
بال رفع می شــود، ولی اگر بالیی بر بنده مؤمن نازل شد و دست به دعا برنداشت 
]و دلش حال تضرع نداشت و زبان به التماس و تمنای خدا نگشود[ آن بال طول 

می کشد، پس وقتی به بالیی گرفتار گشتید مشغول دعا و مناجات شوید«.

از خودت خجالت نمی کشی؟
»مقتدی صدر« رهبر جریان صدر عراق 
با انتشار پستی در صفحه شخصی خود 
در توییتر نوشت: »این سخن ترامپ که 
ما کار بزرگی علیه ویــروس کرونا انجام 
می دهیم... و اگر مداخله ما نبود، وضعیت 
بدتر می شد، نظر مرا به خودش جلب کرد! 
ترامپ... تو و امثال تو متهم به شیوع این 
بیماری هستید؛ به ویژه اینکه بیشتر کسانی که از آن رنج می برند، مخالفان 
آمریکا هســتند. ترامپ... قبالً ادعا کردی که آمریکا امپراتوری های بزرگ را 
سرنگون و تروریسم را سرکوب کرد... و امروز با ویروسی مبارزه می کنی که با 

چشم غیر مسلح دیده نمی شود! از خودت خجالت نمی کشی؟«.

تجلی کالم امیر
عباس طاهری، فعال مجازی با انتشــار 
پســتی در کانال عصیان نوشت: »این 
روزهــا واقعاً تجلی ایــن کالم حضرت 
بفســخ  اهلل ســبحانه  بود...عرفت  امیر 
العزائــم و حل العقود و نقــض الهمم... 
یعنی خداوند را به وســیله فسخ شدن 
تصمیم ها، گشوده شدن گره ها و نقض 
اراده ها شــناختم. این اتفاق دقیقاً زمانی برامون افتاده که اکثر ماها کلی 
برنامه چیده بودیم، بلیت هواپیما و قطار برای ماه آینده تهیه کرده بودیم 
و از ماه ها قبل هم شروع کرده بودیم به صرفه جویی در هزینه ها و پس انداز 

برای این سفرمون اما ناگهان...«.

 مجید تربت زاده دســت کم برای دو یا سه نسل از 
کنکور داده ها و خانواده هایشان، سخت است بتوانند 
این مســابقه و آزمون سراسری را بدون حضور دکتر 
»حســین توکلی« تصور کنند. فراتر از این شــاید 
حتــی برای نظام آموزش عالی هم باور کردن کنکوِر 
بدون »توکلی« دشــوار باشد. به نظر شما داوطلبان 
کنکور99، یکــی دو ماه مانده به برگــزاری آزمون 
سراســری چه حس و حالی خواهند داشــت وقتی 
ببینند خبری از مرد ســپید موی کنکور نیست و به 
جای او کس دیگری دارد آخرین خبرها و توصیه های 
کنکوری را جلو دوربین ســیما می خواند و مثل هر 
سال تأکید می کند که: همراه داشتن مداد سیاه نرم 

مشکی در جلسه آزمون فراموش نشود؟

 آقای پدر
شــما هم می دانید که »پدر کنکور ایران« نه عنوان 
و پســت سازمانی اش اســت و نه اینکه دکتر توکلی 
بنیان گذار آزمون سراســری در ایران باشد. این را اما 
شــاید کمتر بدانید که آقای دکتر همه موهای ســر 
و صورتش را در ســازمان ســنجش سفید کرده و از 
نخســتین دوره آزمون سراسری تا دیروز که در سن 
71 سالگی پس از حدود 50 سال کار بازنشسته شد، 
در این سازمان حضور داشته است. اصاًل بگذارید خود 
او کمی از آن روزها بگوید: »... من در ســال 1346 
دیپلــم گرفتم. در آن زمان هر یک از دانشــگاه ها و 
مؤسســه های مختلف بــرای پذیــرش، آزمون جدا 
و خــاص خود را برگزار و متقاضیــان و عالقه مندان 
هر دانشــگاه باید در آزمون همان دانشــگاه شرکت 
می کردنــد و افراد مختلف می توانســتند در چندین 
دانشگاه قبول شوند... با قانون و شرایط آن زمان بنده 
در رشــته روان شناسی پذیرفته شــدم و برای رشته 
پزشــکی هم ذخیره بودم . با توجه به شناخت خودم 
از رشته روان شناســی و راهنمایی اطرافیان تصمیم 
گرفتم در این رشــته ثبت نــام و تحصیل کنم و در 
نهایت در سال 1350 مدرک کارشناسی گرفتم...«. 
البد از صحبت های چند سال پیش او متوجه شدید 
کــه پدر کنکور ایران با همه پــدر بودن، خودش در 
کنکور سراســری به شکل امروز شرکت نکرده است. 
در ضمن به دلیل گذشت زمان، رتبه و نمره هایش در 
آزمون دانشــگاه را به خاطر ندارد و فقط با اطمینان 
می گوید: یادم می آید که در جلســه آزمون دانشگاه 

اصاًل استرس نداشتم.

 نرو حسین... نرو!
آدمی که تــا همین چند وقت پیــش معروف بود 
که با وجود نزدیک شــدن به 70 سالگی، گاهی تا 
18 ســاعت در روز کار می کند، البد در جوانی هم 
دانشجوی فعال و پر جنب و جوشی بوده است. برای 
همین وقتی هنوز دانشجوی روا ن شناسی است، در 
ساعت های فراغت به »مرکز آزمون شناسی« می رود 
که در واقع جایی مثل ســازمان سنجش امروز بوده 
اســت. حاال چطــورش را نمی دانیم امــا »توکلی« 
مســئوالن مرکــز را قانــع می کند که بــه صورت 
پاره وقت در آنجا مشغول به کار شود: »... عصرها به 
این مرکز می رفتم و سعی می کردم کارهای ابتدایی 
کنکــور را یاد بگیرم. بعد از مدتی ، مســئولیت های 
مختلف غیر از آزمون سراســری به من واگذار شد . 

فعالیت های من در این ســازمان به گونه ای بود که 
تمامی مســئوالن آن زمان رضایت داشتند و این را 
زمانی فهمیدم که به اتفاق همســرم قصد ســفر به 
خارج برای ادامه تحصیل را داشتم... مسئوالن مرکز 
اصرار داشــتند که بمانم تا بورسیه ام کنند.. اما در 
نهایت به خارج از کشور رفتیم و من بعد از دریافت 
مدرک دکترای روان شناســی کاربردی ، اردیبهشت 

ماه 1357 به ایران برگشتم«. 

 کفران نعمت
بــه ایران کــه برمی گردد، اول از همه به »ســازمان 
سنجش« درخواست همکاری می دهد: »پرونده من 
به عنوان عضو هیئت علمی مطرح شد و قرار بر این 
شد که در قالب اســتادیار پژوهشی همکاری کنم و 
فعالیتم را شــروع کنم. بعد از اینکه برخی تشکیالت 
سازمان تغییر کرد، قرار بود من به عنوان استادیار به 
دانشگاه بروم اما بازهم در سازمان سنجش ماندم...«. 
البته جالب است بدانید که پدر کنکور ایران با وجود 
اینکه خیلی از مردم او را نماد کنکور و یا همه کاره 
سازمان ســنجش می دانند و به قول خودش با 16 
رئیس کار کرده، در هیچ دوره ای رئیس این سازمان 
نبوده و در همه این ســال ها به عنوان رئیس مرکز 
آزمون ســازی، معاون اجرایی ســازمان )مدت ۲0 
سال(، سخنگو و مشاور عالی سازمان فعالیت کرده 
است. اگر برایتان سؤال اســت که راز ماندگاری او 
در سازمان سنجش چیست، بخش هایی از سخنان 
رئیس های سابق و فعلی اش را که در مراسم تجلیل 
سه سال پیش بیان شــده، بخوانید: »در نخستین 
روزهایی که به عنوان رئیس سازمان سنجش به این 
مجموعه آمدم، حس کردم برخی از نیروهای شاغل، 
افراد بســیار ارزشــمند و گرانبهایی هستند و باید 
حفظ شوند... در سازمان افرادی مانند دکتر توکلی 
را کمتر داشــتیم... حضور افرادی مانند ایشــان در 
هر ســازمانی مغتنم و یک فرصت طالیی و استفاده 

نکردن از آن ها کفران نعمت است...«.

  سعی کردم اشتباه نکنم
هــم 10 ســال پیش و هم ســال 95 در مراســم 
تقدیرش، بدون گالیه از کســی، با همان آرامش و 
دقتی که در روزهــای پیش از کنکور توصیه هایش 
را می گفــت، گفت که از این همه ســال کار کردن 
در ســازمان ســنجش و نتیجــه اش راضی اســت 
و حســرت پســت و مقام باالتر و حقوق و مزایای 
بیشتر را نمی خورد: »سعی من همواره این بوده که 
مانند همه افرادی که در ســازمان سنجش فعالیت 
می کنند صادقانــه و صمیمانه کار کنم. من تاکنون 
هنــوز با رئیس خود در مورد میزان حقوقم صحبت 
نکــرده ام و هیچ گاه به کمی یــا زیادی مبلغ فیش 
حقوقی ام نــگاه نمی کنم... در تمــام طول فعالیتم 
در سازمان ســنجش همه سعی خودم را  کرده ام تا 
اشــتباهی رخ ندهد... حتی اگر زمانی متوجه شوم 
که فردی به دلیل اشتباه من موفق به ورود دانشگاه 
نشــده است با دســتخط خودم نامه ای به داوطلب 
مذکور ارســال کرده و به ایشــان اعالم می کنم که 
می تواند در فالن دانشــگاه تحصیــل کند...اگر هم 
مشکلی رخ دهد سعی می کنم ضمن برطرف کردن 
آن مشکل، مسئله را صادقانه به مردم اعالم کنم«.

 از رسانه دنبال کنید
شاید باورش سخت باشــد اما دکتر توکلی حتی در 
خانه و برای ســه فرزندش هم اگر ســؤال و مشکل 
کنکوری داشــتند، همان توکلِی جلو دوربین بود نه 
پدری که تالش کند راه یا میانبری برای قبول شدن 
فرزندانش در کنکور جلو پایشان بگذارد: »واقعاً اینکه 
من در ســازمان ســنجش دارای سمت هستم هیچ 
تأثیری در سرنوشت فرزندانم نداشته و ندارد. هنگامی 
که به خانه می رفتم و فرزندانم در مورد کنکور سؤال 
می کردند پاســخی که به آن ها می دادم این بود که 
اخبار کنکور را از طریق رسانه ها دنبال کنید. زیرا باور 
داشــتم که پدر فردی که در مناطق محروم زندگی 
می کند مشاور عالی ســازمان سنجش نیست و اگر 
من به فرزندانم پاسخ دهم بی عدالتی رخ خواهد داد. 
حتی هنگامی که پسرم در مورد انتخاب رشته از من 
راهنمایی خواســت پاسخم این بود که به دانشگاه ها 
مراجعه کند و از اســتادان راهنمایی بگیرد. این در 
حالی بود که من ترجیح می دادم پســرم در رشــته 
دیگری تحصیل کند، اما هیچ گاه این موضوع را به او 
نگفتم. پسرم رشته مکانیک را انتخاب کرد و اکنون 
دارای مدرک دکترا در این رشــته اســت. من حتی 
در انتخاب رشــته فرزندم هم دخالت نکردم. دختر 
بزرگ من در رشته مهندســی عمران تحصیل کرد 
و اکنون جزو افراد شاخصی است که در یک شرکت 
وابسته به دولت فعالیت می کند. دختر کوچکترم هم 

دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمی است«.

 او رفت، کنکور ماند
برخالف طرح و برنامه ها و مسئوالنی که از چند سال 
پیش قرار است کنکور را حذف کنند، توکلی حتی 
در این سال های آخر هم نمی توانست نامهربانانه به 
آن نگاه کند و قیدش را بزند. او حتی در آستانه 70 
ســالگی هنوز آرزوهای کنکوری داشت و گفته بود: 
»از آرزوهای من این اســت که یکی از کنکورهای 
کشــور چین را برگــزار کنم، زیــرا در این آزمون 
بیش از 10 میلیون نفر شــرکت خواهند کرد! البته 
کنکوری که در ایران برگزار می شــود در همه جای 
جهان معتبر اســت و می توانم قسم بخورم که این 
کنکور از لحاظ فنی، علمی و اجرایی از کشــورهای 
ترکیه، ژاپن و چین بهتر اســت. حتی کشور ایران 
یک سال برای کشور افغانستان کنکور برگزار کرد«.
پدر کنکور ایران، ســال های آخر خدمتش را با وجود 
از سرگذراندن دو عمل جراحی سنگین دریچه قلب و 
برداشــتن بخشــی از روده و در حالی که از چند سال 
پیش به سن بازنشستگی رسیده بود، قبراق و سرحال 
گذراند تا ســرانجام در ۲1 اسفند سال 1398 و پیش 
از برگزاری چهل و چندمین کنکورش، واقعاً بازنشسته 
شود. چند سال پیش خبرنگاری تالش کرده بود با این 
پرســش که: »اگر کنکور حذف شود، شما چه خواهید 
کرد« میزان نگرانی او را از آینده بسنجد. حاال اما دکتر 
توکلی بازنشسته شده و کنکور انگار قصد بازنشستگی 
ندارد و ُقرص و محکم ســر جایش نشســته است. آن 
قدر محکم که وجودش ممکن اســت پدر کنکور را به 
هوس بیندازد تا شال و کاله کند، به سفر چین برود و 
کنکور10 میلیونی ای که آرزویش را داشته برگزار کند... 

البته پس از رفع خطر کرونا!

زندان های قرون وسطایی
را  »جیش االســالم«  نام  قدس زندگی: 
بارها شــنیده ایم. گروهکی تروریستی که 
محل اصلی فعالیت هایش در دوما و غوطه 
شــرقی واقع در حومه دمشــق، پایتخت 
سوریه است. جیش االسالم از بزرگ ترین 
و ســازمان یافته ترین گروه های شورشی 
سوریه محسوب می شود که با ارتش آزاد 

سوریه هم همکاری دارد. 
حاال حســن عابدینی، کارشناس سیاسی کشورمان که به تازگی برای بازدید 
از مناطق آزادشــده از چنگ تروریســت های سوری راهی این کشور شده، با 
انتشار تصاویری از زندانی به نام »التوبه« که توسط گروهک جیش االسالم اداره 
می شود، جزئیاتی درباره این زندان مخوف را به اشتراک گذاشته است. در ادامه 

می توانید بخشی از پست اینستاگرامی عابدینی را بخوانید:
زندان التوبه، سیاهچالی است که گروه تروریستی جیش االسالم در شهر دوما 

نزدیکی دمشق بر پا کرده بود.
التوبه که در بزرگ ترین شهر غوطه شــرقی قرار دارد یادآور شکنجه هزاران 

شهروند نظامی و غیر نظامی است.
یک زندان مخوف در زیر زمین مرکز تحقیقات کشــاورزی دوما قرار دارد که 

پیش از جنگ بزرگ ترین مرکز پژوهشی زراعی غرب آسیا تلقی می شد.
ده ها ســلول انفرادی یک در یک و نیم متری هــم در آن قرار دارد که گفته 
می شود تا ســه نفر ایستاده در آن نگهداری می شــدند. هر رشته سلول دو 
سوی یک داالن تنگ و تاریک فقط یک دستشویی دارد که از دیگر بخش ها 

جداست. این مجموعه فاقد پنجره است.
گروه تروریســتی جیش االسالم هرازچندگاهی اسیران را در قفس هایی روی 
خودرو قرار می دادند و با گرداندن در شــهر دوما و انتشار تصاویر آن، موجب 

دلهره در افکار عمومی می شدند.
ایــن زندان از طریــق تونل های زیرزمینی قابل تردد بــا خودرو به دیگر 

نواحی شهر و مقر های گروه تروریستی جیش االسالم راه داشته است.
اطالعــات حکایت از آن دارد کــه بیش از 3 هزار و 500 نفر در مجموعه 

زندان التوبه نگهداری می شدند.
نوشــته های روی دیوار سلول ها بیانگر آن است که شماری از اعضای این 

گروه و سایر گروه های تکفیری تروریستی هم در آن زندانی بوده اند.
دلنوشــته های غم انگیزی که روایتگر سرنوشــت نامعلوم، اوج استیصال 

زندانیان و به یغما رفتن انسانیت است.
تروریست ها، زندان های دیگری هم در دوما داشتند که مشهور ترین آن ها 
عالوه بر التوبه، الکهف، الباطون و ســفینه النســاء است. زندان الباطون 
که در منطقه کشــتزار های دوما قرار دارد برای مجــازات نظامی داخل 
گروه تروریســتی جیش االسالم یا اسرای نظامی از دیگر گروه های مسلح 

اختصاص داشت.
زنان نیز با توجه به اتهامات مختلفی که داشــتند به زندان السفنه منتقل 
می شــدند این زنان پس از مدتی به زندان البوق منتقل می شــوند. این 
زندان نیز مجموعه ای از اتاق ها و ســلول های انفرادی است که تعداد آن 

به حدود 50 سلول می رسد.
آن ســوی تونل پیشــرفته ای که به این زندان های قرون وسطایی ختم 
می شــود بــه اســتودیوی نمایش کاله ســفید ها راه دارد کــه در آن با 
صحنه ســازی، دولت دمشق را متهم به اســتفاده از سالح شیمیایی در 
غوطه شرقی کردند. کاله ســفید هایی که ماه ها ستاره شبکه های خبری 

تلویزیونی غربی بودند.
تکفیر، ترور، شکنجه، زندان، تونل، قتل، ناامنی، استودیو، مواد شیمیایی، 
جیش االسالم، کاله سفید و... همه به اتاق فرمان مشترک شرارت پیشگان 
غربی، عربی و عبری می رسد. موضوع روشنی که البته اثباتش برای افکار 
عمومی دشوار تر از ساخت شبکه تونل های پیشرفته زیرزمینی دوماست.

 مجازآباد
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ورزش
بی ثبات ترین روزهای تاریخ پرسپولیس

 علی البدل همه کاره 
روی صندلی 80 میلیاردی

جدایی هایی که سال 98 در ورزش ایران اتفاق افتاد

گران، تلخ و بی سابقه

 سهم برنامه های طنز و آگاهی دهنده تلویزیون در روزهای قرنطینه خانگی بیشتر شده است

قابی به رنگ شادی

دورهمی با رفقای ُگل
رقیه توسلی: وسط یک میهمانی جمع و جورم. کنار دوستانی که حسابشان کاماًل 
از بقیه جداست و لباس سبز می پوشند همیشه خدا. صبح ها، ظهرها، حتی شب ها 
موقع خواب. گلدان هایم را می گویم که انگار از قبل هم مهربان تر و ســرپاگوش تر 

شده اند. همدم تر شده اند.
یک ساعتی می شود دورهمیم؛ بی ماسک و ژل و اسپری ضدعفونی. دستمال نمدار 
می کشم روی برگ های پهنشان و به قول خانجان، حمامشان می کنم و با »مالمت 
خانــوم« هم یکــی به دو نمی کنم. با او که از وقتی آمده یــک بند دارد آیه یأس 

می خواند.
همــه رفقای گل را جمع کرده ام روی حصیــر گردی کنار پنجره. به خاطر ندارم 
چندوقت اخیر این طور چفت هم نشســته باشیم. مثل جشن تولد تو دل کویر 

می چسبد!
مشغول رســیدگی به گلدانی ام که »علی« از آن ور اقیانوس ها پست کرده برایم. 
گلدانی که بی اندازه شبیه چراغ جادوست و خالقش بانوی سرخپوستی بوده انگار که 
به هر مشتری آثارش را نمی فروخته و می گفته متقاضی باید آب و گلش زالل باشد!

که ناگهان عجیب می شود حس و حالم... گلدان را برمی دارم. »مالمت« سرش را با 
روسری بسته. می گویم: کاش غول هم داشته باشد! »مالمت« از روی کاناپه جواب 

می دهد: خدا را چه دیدی، هیچ چیز بعید نیست. امتحان کن.
شاد و پُرذوق، سر تکان می دهم: این شد حرف حساب.

چشــم هایم را می بندم و اجازه می دهم سر از دنیای رؤیا و تخیل درآورم. گل های 
قاشــقی زیبا را درجا فراموش می کنم. می خواهم با تمام وجود باور کنم آنچه در 
دست دارم، یک چراغ جادوست. می شوم همان دختربچه هفت ساله ای که می مرد 

برای قصه های خانجان اش. برای غولی که می آمد و آرزوها را برآورده می کرد.
نهیب می زنم به خودم اگر جناب غوِل گوشواره دار الساعه از پشت دود چراغ ظاهر 
بشود، چه می کنی؟ خواستنی هایت که بیشتر از ده تاست... اگر مثل قصه ها او دست 

به سینه بایستد روبه رویت و تنها یک آرزو بطلبد چه؟
تمام زورم را می زنم مثل »مالمت« نشــوم. افســرده و مأیوس و بی انرژی. پس 
لبخندزنان به بازی ادامه می دهم و رو به غولی که نیســت می گویم از حضورتان 
یک خواهش دارم پهلوان. اینکه فقط محتکر جماعت را بیابی و ببری آنجا که عرب 

نی انداخت. با سپاس.
ته نوشت: باید یک مسکن برای مالمت بیاورم و تب اش را اندازه بگیرم. آخر وقتی 
هفت ساله نباشی، غول دیگر چندان به کارت نمی آید و دوست داری دنیای آشفته 

واقعی را فتح کنی. دلت می خواهد ببینی چقدر آب و ِگلت زالل است؟

آیا ژوزه مورینیو یک مربیِ تمام شده است؟

غرق شدن یک ناجی

روایت مجازی

روزمره  نگاری

دکتر حسین توکلی برای همیشه از سازمان سنجش رفت

بی پدر شدن کنکور
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امیرمحمدسلطانپور: اوضاع تاتنهام این روزها اصالً خوب 
به نظر نمی رسد و سرمربی بزرگ آن ها یعنی ژوزه مورینیو 
هنوز نتوانسته راهی برای حل مشکالت پیدا کند. اسپرز سه 
شنبه شب در بازی برگشت خود در دور یک شانزدهم نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا شکست سنگین 3برصفر را در مقابل 
الیپزیگ متحمل شدند تا در مجموع با نتیجه 4برصفر از 
گردونه رقابت ها خارج شوند. تاتنهام در لیگ برتر هم روزهای 
خوبی را سپری نمی کند و با هفت امتیاز کمتر نسبت به تیم 
چهارم جدول در رتبه هفتم قرار گرفته اند. اوضاع برای آن ها 
می تواند در روز یکشنبه آینده بدتر بشود چون باید مقابل 
رقیب روی فرم خود در راه کســب سهمیه لیگ قهرمانان 

فصل بعد یعنی منچستریونایتد به میدان بروند.

 آیا مشکل فقط مصدومیت است؟
دیدار مقابل الیپزیگ ششــمین بازی پیاپــی بود که تیم 
مورینیو از رســیدن به پیروزی باز می مانــد. پیش از این 
هیچ گاه در دوران مربیگری آقای خاص سابقه نداشته بود 
که او این تعداد بازی پیاپی را بدون پیروزی پشت سر بگذارد. 
این وضعیت تاتنهام می تواند دالیل مختلفی داشته باشد 
که مسلماً یکی از اصلی ترین آن ها مصدومیت سه بازیکن 
کلیدی این تیــم یعنی هری کین، ســون هیونگ مین و 
استیون برگوین است. ژوزه قبل از بازی سه شنبه شب بسیار 
امیدوارانه به قضیه نگاه می کرد اما در کنفرانس خبری پس 
از بازی پذیرفت که تیمش در شرایط بسیار سختی گرفتار 

شده است.
مورینیو در مورد این اوضاع سخت می گوید:»روز دوشنبه 
من بسیار خوشبین بودم؛ اما این راهی است که وظیفه دارم 
در پیش بگیرم و چرا قبل از بازی ایمان و امید نداشته باشم 
که نتیجه می گیریم؟ هر کسی که در ورزش است باید قبل 
از یک رویداد این چنین باشد. اما حقیقت چیز دیگری است 
و حریف واقعاً از ما قوی تر بود. مشکل اصلی مصدومیت های 
ماست و من واقعاً دیگر الزم نیســت در این مورد صحبت 
بیشــتری بکنم. فکر می کنید اگر الیپزیگ امشب ورنر، 
سابیتزر و شیک را نداشت می توانست این گونه ما را ببرد؟ یا 
لیورپول می تواند بدون مانه، صالح، فیرمینو و هندرسون، یا 
بارسلونا بدون مسی، سوآرز، گریزمان و پیکه نتیجه خاصی 
بگیرد؟ حتی بهترین تیم ها هم بدون پنج یا 6 بازیکن اصلی 
خود دچار مشکل می شوند؛ به همین راحتی! تمام بازیکنانی 
که روی نیمکت الیپزیگ حضور داشتند امشب می توانستند 
در تیم اصلی من قرار بگیرند. ما با چنین مشــکل بزرگی 

گریبان گیر هستیم«.

 آقای خاصی که دیگر خاص نیست
مورینیو دوران مربیگری بســیار درخشانی را در مدت 20 
سال گذشته داشته اســت. او دوران بسیار درخشانی را در 
پورتو، چلســی، اینتر و رئال مادرید داشت اما از زمانی که 
دوباره به چلسی برگشــت و همین طور منچستریونایتد، 
نشانه هایی از تمام شدن دوران خود بروز داده که هم اکنون 
در تاتنهام شدت بیشتری گرفته است. برخی معتقدند ژوزه 
از لحاظ تاکتیکی به بن بست رسیده و نتوانسته خود را با متد 
هر روز در حال تغییر فوتبال مدرن آداپته کند. یکی از افرادی 
که چنین عقیده ای دارد، گلن هادل بازیکن و سرمربی سابق 
تاتنهام است. او در این باره معتقد است: »این امکان وجود 
دارد که فوتبال شکل تازه ای به خود گرفته باشد و مورینیو 
نتوانسته خود را با آن همراه کند. اما چیزی که از آن مطمئنم 
این است که مورینیو فکر می کرد در تاتنهام ترکیب بسیار 
خوبی در اختیار خواهد داشت اما حاال که به این تیم آمده 
خالفش را متوجه شده است. مورینیو اکنون دچار مشکل 
است و هنوز نتوانسته خودش را در حدی از فشار بگذارد که 
به تاکتیکی دست یابد تا با همین داشته ها نیز بهترین نتیجه 
را بگیرد. اما من به عنوان یک هوادار تاتنهام این نگرانی را دارم 
که نکند مورینیو به خود و توانایی هایش شک کرده است«.

 سمی به نام از دست رفتن اعتماد به نفس
چیزی که هادل به آن اشــاره می کنــد می تواند برای 

شخصی مثل مورینیو مثل سمی مهلک باشد. 
اعتماد به نفس بســیار باال و ایمان به توانایی های خود، 
همیشــه یکی از خصوصیت های خاص او بوده اســت. 
ژوزه در بسیاری از زمان ها تنها با تکیه بر همین اعتماد 
به نفس، دوران ســختش را پشت سر گذاشت اما اکنون 
می بینیم که او آماده است که دست های خود را به نشانه 

تسلیم شدن باال ببرد.
 این باال بردن دســت ها البته به همین آسانی هم اتفاق 
نمی افتد چون مورینیو عادت ندارد به راحتی از کسانی 

که او را دچار مشکل کرده اند بگذرد.
 این اخالق او از اواخر دوران حضــورش در رئال مادرید 
شکل گرفت جایی که وی مشــکالتی جدی با برخی از 

چهره های بزرگ این تیم پیدا کرده بود. 
در دوره دوم حضور در چلســی هم دوباره این مشــکل 
را دیدیم و در منچســتریونایتد هم اوجش را مشــاهده 
کردیم. حاشیه سازی اسم بردن از بازیکن و آماج انتقاد 
 قرار دادن او در مقابل رســانه ها نکته منفــی مورینیو 

است.

 سشواری که خوب کار نمی کند!
او خیلی وقت ها از این روش به عنــوان نیروی انگیزاننده 
استفاده می کرد اما در بسیاری از مواقع نتیجه عکس می داد. 
او اکنون این روش انتقاد در رسانه ها را برای ستاره گرانقیمت 
تیم خود یعنی اندومبله پیاده می کند. این روش بر خالف 
رویه کاری بســیاری از مربیان بزرگ است؛ به عنوان مثال 
سرالکس فرگوسن بدترین دعواها را با یک بازیکن در رختکن 
داشت که به »سشــوار« معروف بود؛ به این دلیل نامش را 
سشوار گذاشته بودند چون به گونه ای در صورت یک بازیکن 
فریاد می زد که انگار روی صورت بازیکن سشــوار روشن 
کرده اند. اما با همه این ها وقتی از رختکن بیرون می آمد از 

بازیکن تیمش در رسانه ها حمایت کامل می کرد.
هر چه که باشد مورینیو پس از وقفه ای چندین ماهه که از 
اخراجش از یونایتد می گذشت؛ اعالم کرده بود که می خواهد 
رویه کاری خود را عوض کند. او همه دستیارانش را نیز تغییر 
داد تا خون جدیدی در رگ مربیگریش به جریان بیفتد. در 
حال حاضر به دالیل مختلف این اتفاق صورت نپذیرفته و باید 
دید تاتنهام تا چه زمان به او و رفتارهای بعضاً عجیبش که 
معموالً در زمان های سخت بسیار بیشتر نیز می شود زمان 

خواهد داد.

آیاژوزهمورینیویکمربیِتمامشدهاست؟

غرق شدن یک ناجی

تستکرونایامباپهمنفیشد
ورزش:خبر خوب برای هواداران پاری سن ژرمن اینکه نتیجه آزمایش کرونای کیلیان 
امباپه منفی اعالم شد. کیلیان امباپه در تمرینات اخیر پاری سن ژرمن به خاطر تب و 
لرزی که داشت نتوانست شرکت کند. رسانه های فرانسوی از احتمال مبتال شدن امباپه 
به ویروس خطرناک کرونا نوشتند. اما سایت رادیو مونت کارلو نوشت که نتیجه آزمایش 
کرونا امباپه به باشگاه پاری سن ژرمن ارسال شد و خبر خوب برای این تیم اینکه این 
ستاره جوان به کرونا مبتال نیست و نتیجه آزمایش او منفی اعالم شده است. طبق اعالم 

منابع پزشکی فرانسه تا االن 33 نفر جان خود را از دست داده اند.

ایلیچیچبهترازرونالدووهالند
ورزش:هافبک آتاالنتا در سال 2020 بیشتر از مهاجم یوونتوس و ستاره جوان دورتموند 
گلزنی کرده است. یوسیپ ایلیچیچ با پوکر برابر والنسیا توانست آتاالنتا را راهی مرحله 
یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا کند )تیم ایتالیایی 4 بر 3 در مستایا پیروز شد(. او 
اکنون ۱4 گل در سال 2020 به ثمر رسانده است و بهترین گلزن پنج لیگ برتر اروپایی به 
حساب می آید. ایلیچیچ در این بخش بهتر از کریستیانو رونالدو و ارلینگ هالند عمل کرده 
است.  ایلیچیچ سال 2020 را با قدرت شروع کرد و اکنون ۱4 گل به ثمر رسانده است، یک 

گل بیشتر از رونالدو  و دو گل بیش از هالند. 

اولیورکانبازهمبهرونالدوطعنهزد
ورزش:کریســتیانو رونالدو در کنار فوتبال درآمدهای نجومــی از فعالیت در بازار 
تبلیغات و دنیای مد بدست می آورد. اولیور کان سنگربان اسطوره ای ژرمن ها این گونه به 
رونالدو طعنه زد: من پیشنهادهای عجیب زیادی برای درآمد زایی داشتم که اصالً مناسب من 
نبودند. به عنوان مثال از من خواستند که لباس های زیر را تبلیغ کنم اما فکر می کنم که چنین 
پیشنهادهایی مناسب کسی چون کریستیانو رونالدو باشد. اولیور کان پیش از این هم در گفت 
و گویی که با ZDF داشت این گونه رونالدو را به باد تمسخر گرفت: من به تازگی در تلویزیون 

شکم رونالدو را بیش از هر چیز دیگری دیده ام!

یوونتوسبهدنبالشکارکین
ورزش:باشگاه یوونتوس برای جذب هری کین از تاتنهام برنامه ریزی  و به دنبال این انتقال 
بزرگ است. انتقالی که به رونالدو این فرصت را می دهد آزادی بیشتری داشته باشد و  بتواند 
عملکرد بهتری از خود به جا بگذارد. درست به مانند نقش کریم بنزما در رئال مادرید که 
سبب شد ستاره پرتغالی نقش تأثیرگذارتری داشته باشد. با این حال مدیر ورزشی باشگاه 
یوونتوس جذب یک مهاجم را در نقل و انتقال تابستانی قطعی می داند. به جز هری کین، 
مائورو ایکاردی، گابریل ژسوس و تیمو ورنر گزینه های دیگر یوونتوس هستند که در صورت 

عدم موفقیت در جذب کین مورد توجه قرار می گیرند.

سیناحسینی:اســتقالل تهران که به دنبال مذاکره با 
باشگاه پاختاکور ازبکستان در حال حاضر توانسته مانع از 
شکایت این باشگاه به فیفا شود، تنها تا پایان امروز مهلت 

دارد تا از محروم شــدن در پنجره نقل و انتقاالتی 
فرار کند.

ســرور جپارف که به عنوان بهترین بازیکن 
آسیا به استقالل اضافه شده بود و به همراه 
این تیم مسابقات لیگ برتر و لیگ قهرمانان 
آســیا را تجربه کرد با گذشــت نزدیک به 

دو ســال جدایــی از آبی پوشــان 
 خواســتار مطالباتــش شــده 

است. 
ملــی پوش ســابق تیــم ملی 
ازبکستان که به تازگی تیم های 
پایه ملی کشورش را هدایت 
می کنــد پــس از نامه ها و 
درخواســت هایی کــه به 
باشگاه استقالل رسانده بود 
در نهایت به فیفا شــکایت 

کرد تا پرونــده جدید علیه 
باشگاه تهرانی ایجاد شود.

کامــران منزوی عضــو هیئت 
مدیــره باشــگاه اســتقالل 
تهران در هفته جــاری اعالم 
کرد: باشــگاه پاختاکــور به 
دلیل جذب ایســما رقمی را 
درخواســت کرده اســت اما 
شکایتی در فیفا مطرح نشده 
اســت اما عضو هیئت مدیره 
اســتقالل افزود: »سه بازیکن 
یعنی بویان، جپاروف و منشا از 
باشگاه استقالل شکایت کرده 
و فیفا به آن ها رأی داده است. 

باشگاه برای پرداخت مطالبات 
جپاروف تا 22 اســفند، منشا تا 
چهارم فروردین و بویــان نیز با 
مکاتباتی که از طریق باشگاه با او 
انجام دادیم به صورت غیر رسمی 

موافقت کرده که حکمش را چهار 
ماه به تعویق بیندازد«. 

 روز آخر
در حالی کــه وضعیت مالی باشــگاه 
استقالل تهران مســاعد نیست و به 
گفته مسئوالن این باشگاه حتی منابع 

مالی برای دو فصل آتی از ســوی اسپانسرها هم حتی 
پیش خور شده است اکنون استقالل کمتر از 24 ساعت 
زمان نیاز دارد تا رقم درخواســتی سرور جپارف یعنی 
93 هزار دالر را آمــاده و پرداخــت کند تا از 

محرومیت سنگین فیفا دنبال کند.
استقالل تهران که یک مرتبه محرومیت در 
پنجره نقل و انتقاالت را تجربه کرده است 
در صورتی کــه نتواند تا پایــان امروز رقم 
درخواستی سرور جپارف را بپردازد طبق 
قوانین فیفا بــا جریمه مالی و همین طور 
محرومیت از فعالیت در دو پنجره 
نقــل و انتقاالتــی رو بــه رو 
می شــود که شــوک بدی 
به تیم فرهــاد مجیدی 

خواهد بود.

 فتح اهلل زاده 
بستری شد

ایــن باشــگاه به 
غیــر از بازیکنان، 
همین طــور بایــد 
مطالبات معوقه دو سرمربی خارجی 
خود یعنــی وینفرد شــفر و آندره آ 
اســتراماچونی را به همراه دستمزد 
دســتیارانش بپردازد و بالطبع علی 
فتح اهلل زاده و اعضای هیئت مدیره 
این باشگاه روزهای بسیار سختی را 
در پیش خواهند داشــت. گفتنی 
اســت، محرومیت آبی پوشان در 
صورت عدم پرداخــت مطالبات 
به گونه ای است که هر زمان رقم 
درخواســتی طلبکاران پرداخت 
شــود، فیفا به صــورت اتوماتیک 

محرومیت را لغو خواهد کرد.
ایــن روزهــا مهم تریــن انــرژی علی 
فتح اهلل زاده صرف تأمیــن منابع مالی 
الزم برای بســتن پرونده های خارجی 
باشگاه شده است اما گفته می شود او در 
حال حاضر در این امر موفق نبوده است. 
این در حالی اســت که علی فتح اهلل زاده 
سرپرســت باشگاه اســتقالل چند روزی 
است که دچار آنفلوانزای شدید شده و حال 
وی در یکی دو روز اخیر اصاًل مساعد نبوده و 
حتی شب گذشته وی به بیمارستان منتقل 

شده است. 

ورزش:رئیس کمیته ملی پارالمپیک گفت: درگذشت سیامند 
رحمان یک ضایعه بزرگ برای جامعه پارالمپیک دنیا بود، چون 
شاید تا قرن ها بعد همچون ســیامند رحمانی نیاید. محمود 
خسروی وفا در حاشیه انتخابات فدراسیون جانبازان و معلوالن 
در جمع خبرنگاران حضور پیدا و اظهار کرد: با توجه به اینکه 
زمان زیادی تا شروع مسابقات پارالمپیک 2020 نداشتیم و 
فدراسیون با سرپرست اداره می شد، مسئوالن مجبور بودند که 
زودتر انتخابات را برگزار کنند. اگر امروز انتخابات برگزار نمی شد 
با توجه به آیین نامه باید پس از پارالمپیک 2020 این اتفاق رخ 
می داد که با آن شرایط بی گمان با چالش هایی روبه رو می شدیم. 
همین حاال هم باید بگویم که شرایط خیلی خوبی را پشت سر 

نگذاشتیم و باید آن را جبران کنیم.
وی با بیان اینکه امروز با حفظ موارد بهداشتی مجمع برگزار شد 
گفت: انتخابات فدراسیون ها ربطی به پارالمپیک ندارد. ما عالقه 
داشتیم دوران چهار ساله ریاست به اتمام برسد. کاش اصالً این 
اتفاق رخ نمی داد و ما هم سؤال داریم که چرا این گونه شده است، 

اما می گویند که هر زمانی جلوی ضرر را بگیریم سود است. 

 تقویم و نظارت
رئیس سابق فدراســیون جانبازان و معلوالن عنوان کرد: در 
یک تفاهم نامه و تقویمی برنامه ها را مشخص کرده و آن را به 
فدراسیون مربوطه ارائه می دهیم. در این بین نظارت و حمایت از 
آن برعهده کمیته پارالمپیک است. آن هم برمبنای دستورعملی 
است که از قبل مشخص کرده ایم. مسئولیت اصلی را در میادین  
بین  المللی برعهده کمیته ملی المپیک و کمیته ملی پارالمپیک 

است. در این زمینه تاکنون این رویه ادامه داشت.

 سیامند، کم نظیر
خسروی وفا درمورد گرامیداشت سیامند رحمان پیش از آغاز 
مجمع امروز خاطرنشان کرد: باید یک بار دیگر این اتفاق را به 
خانواده شریِف جهان پهلوان رحمان تسلیت بگویم. درگذشت 

سیامند رحمان یک ضایعه بزرگ برای جامعه پارالمپیک دنیا بود، 
چون شاید تا قرن ها بعد همچون سیامند رحمانی نیاید. سیامند 
غیر از رکوردهایی که داشت، از نظر اخالقی هم ماندگار بود و باید 
برای تمام ورزشکاران الگو باشد. او با وجود شهرت و قدرتی که 

داشت، بسیار متواضع بود و ارتباط بسیار خوبی با همه داشت. 
رئیس کمیته پارالمپیک درمورد اینکه آیا ورزشکاری جایگزین 
وی خواهد شد یا خیر تصریح کرد: جایگزین سیامند رحمان 
هیچ وقت به وجود نخواهد آمد. درمورد اینکه ما تالش کنیم مدال 
کسب کنیم باید بگویم که به لطف خدا پشتوانه ما در پارالمپیک 
بیشتر از این حرف هاست، اما هیچ گاه به خودمان اجازه نمی دهیم 
کسی را جایگزین سیامند کنیم. او باید به عنوان یک الگو در 

ورزش کشور باقی بماند.

 اسبقیان، رئیس فدراسیون جانبازان و معلوالن شد
مجمع انتخاباتی ریاست فدراســیون ورزش های جانبازان و 
معلوالن در آکادمی ملی المپیک برگزار شد که ریاست مجمع 

برعهده علی نژاد، معاون وزیر ورزش بود.
پس از اســتعفای صمیمــی، او به عنوان سرپرســت در این 
فدراسیون فعالیت می کرد و برای معرفی رئیس جدید رقابت بین 
6 کاندیدا بود. سیدمحمدشروین اسبقیان، کرم اهلل علیمرادی، 
مجید قدمی، غفور کارگری، امیر ماندگارفرد و بهمن نیکخو 
نفراتی بودند که با تأیید صالحیت نامشان در میان کاندیدای 
نهایی قرار داشت. با این حال رقابت برای ریاست میان اسبقیان و 
علیمرادی بود. در پایان این مجمع که با حفظ شرایط بهداشتی به 
دلیل شرایط خاص این روزهای کشور برگزار شد محمدشروین 
اسبقیان با 22 رأی به عنوان رئیس جدید فدراسیون جانبازان 
و معلوالن برای چهار سال آتی انتخاب شد و علیمرادی نیز ۱3 
رأی آورد.  بدین ترتیب شروین اسبقیان که پیش از این در سمت 
مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها فعالیت می کرد احتماالً 
باید از این سمت کنار برود و به فدراسیون ورزش های جانبازان 

و معلوالن منتقل شود.

جپارفدردسرجدیآبیهاشد

قفل ازبکی بر پنجره های استقالل
درحاشیهانتخاباتفدراسیونجانبازانومعلوالن

خسروی وفا: تا  قرن ها مانند سیامند رحمان نمی آید

امینغالمنژاد:ســال 98 با تمام فراز ونشیب هایش و البته 
ظهور بدخیم کرونا در حال پایان است. صدای نفس های بهار 
بی رمق و بی شوق به گوش می رســد اما روزگار همین است. 
روزها می روند و خاطرات می ماننــد. در ورزش ایران هم در 
سالی که گذاشت خیلی ها رفتند و تنها خاطره ای از آن ها به 
جای ماند. 98 را اما می شود سال جدایی های عجیب و غریب 

هم نام گذاری کرد. 

 جدایی های فوتبال ملی
سال 98 که شروع شد مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال بود 
و قلبش یاری نکرد تا سال را در همین پست تمام کند. پس از 
قرارداد ترکمنچای با ویلموتس او در حالی که میلیاردها تومان 
قرض برای فوتبال ملی باال آورده بود قلبش را گرفت و بدون 

محاکمه فدراسیون را ترک کرد.
اتفاقاً ویلموتس هم که با ســنگین ترین قرارداد تاریخ فوتبال 
ملی آمده بود تا جای کی روش را با فوتبال تهاجمی اش پر کند 

پس از دو باخت ننگ آور رفت و دیگر برنگشت.
جالب اینکه دیگر سرمربی تیم ملی هم یعنی  زالتکو کرانچار 
در همین سال برکنار شد تا تیم ملی امید با مجیدی و بعد با 
استیلی رکورد ماندن پشت دروازه های المپیک را افزایش دهد.

 مثلث برمودا
در استقالل و پرسپولیس اما داستان این جدایی ها دوبل بود. ابتدا 
شفر و برانکو در ابتدای سال رفتند تا استراماچونی و کالدرون بیایند. 
اما این دومربی هم در سفرهایی بی بازگشت سرنوشتی مشابه پیدا 

کردند و دست غول های پرهزینه پایتخت را در گردو گذاشتند.
طعنه آمیز اینکه در هرم مدیریتی این دو باشگاه هم مدیرانی 
بودند که تا آخر سال دوام نیاوردند. از جدایی عرب و فتحی، 
مدیــران غیرمحبوب دو باشــگاه که هیچ کــدام هرگز روی 
سکو ها تشویق نشــدند که بگذریم، به جدایی انصاری فرد و 
خلیل زاده در زمستان ترسناک 98 می رسیم. گویی استقالل 

و پرسپولیس مثلث برمودایی شــده اند که نفس هر مدیر و 
مربی را می گیرند.

 تغییر چهره نیمکت ها
در تبریز دنیزلی رفت، در آبادان اســکوچیچ ، البته این یکی 
بزرگ ترین شانس عالم را آورد و همای سعادت روی شانه اش 

نشست و سرمربی تیم ملی شد، و قبل از دراگان هم سرمربی 
پرتغالی نفتچی ها، پائولوسرجیو رفته بود. منصوریان و ویسی 
و مهاجری و کمالوند و... از تیم هایشــان رفتند تا لیگ برتر با 

چهره ای روتوش شده هنوز به پایان سال نرسیده به کما رود.

 از عادل تا مزدک
اما در تلویزیون هم عادل فردوســی پور و مــزدک میرزایی 
چهره های شــاخصی بودند که از فوتبال فاصله گرفتند. اولی 
در آخرین روز های سال قبل جایزه صدا و سیما و تندیس خبر 
ورزشی را برد، اما با شروع سال جدید معلوم شد هیچ جایزه ای 
نمی تواند تضمین ماندن در تلویزیون باشد. مزدک میرزایی هم 
تن به مهاجرت داد و حاال برنامه اش را فقط می شود از طریق 

یک شبکه ماهواره ای عربستانی دید. 

 نمک نشناس ها
در جامعه داوری هم علیرضا فغانی لباس سفر به تن کرد و حاال 
در نیمکره ای دیگر برای استرالیایی ها قضاوت می کند. کیمیا 
علیزاده و موالیی هم به ملت پشــت کردند و نمک خوردند و 
نمکدان شکستند. این داستان در شطرنج با جدایی یکی دو 

ستاره و جالیی پور در تیراندازی زشت ترهم شد. 

 جدایی تلخ
اما تلخ ترین رفتن بی گمان رفتن ســیامند رحمان بود که در 
عین ناباوری چشم از جهان فروبست و داغ رکوردشکنی ها و 

قهرمانی هایش را بر دل ما گذاشت.

حساب توییتر باشگاه لیورپول، به سالروز تولد مدافع چپ 
خود واکنش نشان داد. اندی رابرتسون که پس از آمدن به 
جمع قرمزپوشان آنفیلد از یک تیم دسته پایین تر خود را 
هم اکنون به یکی از بهتریــن مدافعان چپ فوتبال جهان 
بدل کرده اســت، دیروز 26 ساله شــد تا باشگاه لیورپول 
نیز در توییتی به او تبریک بگوید. این باشــگاه عکسی از 
رابرتسون به همراه جام قهرمانی باشگاه های جهان منتشر 
کرده که در کنار جام قهرمانــی اروپا دومین جام بزرگ او 

در این باشگاه است.

دروازه بان ملــی پوش پرســپولیس، با توجه بــه اتفاقات اخیر 
در زمینــه مدیریتی این باشــگاه موضع تندی را در اســتوری 
اینســتاگرامی خود اتخاذ کرد. پس از اســتعفای انصاری فرد از 
مدیرعاملی قرمزپوشــان، علیرضا بیرانوند در اســتوری خود در 
حمایت از او نوشته: »من نمی دونم پشــت پرده چه خبره! ولی 
اینکه یه مدیرعامل ورزشــی، مردمی و پرسپولیســی دو آتیشه 
رو نمی ذارن کار کنه، جای تعجب داره! واســه یه بارم که شــده 
غیرفوتبالی ها باید دست از سر فوتبال ور دارن و مدیران فوتبالی 

کار خودشونو انجام بدن«.

علیرضا بیرانوندلیورپول
ستاره نام آشــنای تیم موناکو، در رابطه با وخامت اوضاع 
شیوع کرونا در فرانسه که سبب پشت درهای بسته برگزار 
شدن مسابقات شده است، توییتی را منتشر کرد. سسک 
فابرگاس که تجربه بازی در بارسلونا، آرسنال و چلسی را 
در کارنامه دارد در توییتش نوشته: »ما باید مسئوالنه تر از 
هر زمان دیگری رفتار کنیم. همه ما عاشق فوتبال هستیم 
و کسی پیدا نمی شود که بیشــتر از من فوتبال را دوست 
داشته باشد؛ اما سالمت و امنیت باید در اولویت همه چیز 

قرار بگیرد«.

ســتاره تیم ملی ایران و باشــگاه ریو آوه پرتغال، در استوری 
اینستاگرامی، از قدردانی به روش خود از مسئوالن پزشکی شهر 

بوشهر به خاطر مبارزه با ویروس کرونا خبر داد. 
مهــدی طارمی در اســتوری کــه منتشــر کــرده در ابتدا 
از همه عوامــل پزشــکی در این راه تشــکر کــرده و اضافه 
می کنــد کــه پــدرش بــه عنــوان نماینــده او »هدیه ای 
ناقابــل« )که احتماالً شــامل تجهیــزات ایمنی و پزشــکی 
 اســت( را به بیمارســتان خلیج فارس شــهر بوشــهر اهدا 

کرده است.

مهدی طارمیِسسک فابرگاس

جداییهاییکهسال98درورزشایراناتفاقافتاد

گران، تلخ و بی سابقه

ضد  حمله

ابهامدرزمانبازگشتخارجیهایاستقالل
ورزش:پس از تعطیلی تمرینات اســتقالل با درخواســت بازیکنان 
خارجی و موافقت کادر فنی، میلیچ و بودوروف برای گذراندن تعطیالت 
راهی کشــورهای خود شــدند. باوجود اینکه این زمان آغاز تمرینات 
استقالل مشــخص شــده و کادر فنی آبی ها روز 26 اســفند را برای 
این منظور مشــخص کرده اند، هنوز بلیت بازگشــت ایــن دو بازیکن 
خارجی به تهران تهیه نشــده تا زمان دقیق بازگشــت آن ها مشخص 
نشــده باشــد. میلیچ و بودوروف پیش از ترک تهران به استقاللی ها 
بابت بازگشــت اطمینان داده بودند و بر این اســاس آن هــا نیز باید 
 در چنــد روز آینده برای ملحق شــدن به تمرینات خــود را به تهران

 برسانند.

آخرینوضعیتشیخدیاباته
ورزش:شــیخ دیاباته تنها بازیکن خارجی استقالل بود که با تعطیلی 
تمرینات ترجیح داد به جای بازگشت به فرانسه در تهران بماند و روند 

درمان خود را زیر نظر کادر پزشکی پیگیری کند. 
مهره کلیدی و بهترین خرید خارجی این فصل استقالل که قبل از دربی 
با آسیب دیدگی سختی روبه رو شد پس از هفته ها تمرینات اختصاصی 
حاال برای تست نهایی در راه بازگشــت به میادین در انتظار آغاز دور 

جدید تمرینات است. 
شیخ که هر روز مشــتری پر و پا قرص کلینیک باشگاه است در حالی 
روزهای پایانی نقاهت خود را طی می کند که از چند روز پیش تمرینات 
قدرتی و دویدن روی تردمیل را بدون مشــکل از سر گرفت و هر روز 
امیدوارتر از روز قبل ظاهر شد. بنا به اعالم کادر پزشکی این بازیکن از 
چند روز دیگر با آغاز تمرینات می تواند تست های نهایی برای بازگشت 
به مســتطیل ســبز را انجام داده و بار دیگر به جمع شاگردان فرهاد 

مجیدی بازگردد.

جانواریو:
ایرانعزیزتسلیمنشووبرندهباش

ورزش:ســتاره برزیلی سال های نه چندان دور اســتقالل با اشاره به 
این که در این روزهای سخت خود را از مردم ایران دور نمی داند ابراز 

امیدواری کرد این روزها خیلی زود به پایان برسد. 
فابیو جان واریو ابراز داشت: کار چندانی از دستم برنمی آید جز اینکه 
برای ایران و تمام کشــورهایی کــه با این ویروس ناشــناخته درگیر 
هســتند دعا کنم. مردمان ایران را خوب می شناســم، مردمانی قوی 
که در روزهای سخت بیشتر از همیشه مصمم و با اراده عمل می کنند 
و شک ندارم که از این بحران هم با ســربلندی بیرون می آیند. ایران 
 عزیز؛ وطن دوم من و خانواده ام تســلیم نشو و مثل همیشه دشمن را 

شکست بده.

سازمانلیگبرنامهداد
اردیبهشتاستارتدوبارهلیگبرتر

ورزش:برنامه هفته بیست و دوم تا بیست و چهارم و یک مسابقه معوقه 
از هفته هفدهم لیگ برتر فصل 99-98 اعالم شد.

طبق اعالم روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات 
به شرح زیر است؛ این مسابقات احتماالً از اردیبهشت شروع می شود.

معوقه هفته هفدهم لیگ برتر
فوالدخوزستان-استقاللتهران

هفته بیست و دوم
شهرخودرومشهد-ذوبآهناصفهان

پیکانتهران-پرسپولیستهران
تراکتورسازیتبریز-نساجیمازندران

شاهینشهرداریبوشهر-نفتمسجدسلیمان
صنعتنفتآبادان-پارسجنوبیجم

فوالدمبارکهسپاهان-گلگهرسیرجان
فوالدخوزستان-ماشینسازیتبریز

استقاللتهران-سایپاتهران

کاپیتانفوالدخانهنشینشد
ورزش:به نقل از سایت باشــگاه فوالد خوزســتان طبق اعالم کادر 
پزشکی تیم فوالد خوزستان، ایوب والی کاپیتان تیم فوالد با مصدومیت 
شدیدی مواجه شده و فصل را به طور کامل از دست داد تا کادرفنی از 

حضور وی در ترکیب برای ادامه مسابقات محروم شود. 
ایوب والی عملکرد درخشــانی در طول فصل داشت و از عوامل اصلی 
موفقیت تیم به حساب می آید، او در لیگ نوزدهم موفق به زدن چهار 

گل مهم و حیاتی برای قرمزپوشان اهوازی شد.

فیفادرخواستشفرعلیهاستقاللراردکرد
ورزش:فدراســیون جهانی فوتبال )فیفا(، درخواســت وینفرد شفر 
برای پرداخت همه مطالبات به همراه آپشــن های قراردادش از سوی 
باشگاه استقالل را رد کرد. شفر در شــکایت خود از باشگاه استقالل، 
چیزی نزدیک به یک میلیون و 700 هزار دالر درخواســت کرده بود. 
سرمربی آلمانی یک میلیون و ۱00 هزار دالر برای فصل جاری به اضافه 
آپشن های قراردادش شامل پاداش ها و حضور در لیگ قهرمانان آسیا را 

خواسته بود که فیفا آن را رد کرده است. 
با توجه به اینکه شــفر برای ســال جاری به باشــگاه بن یاس امارات 
رفت، فیفا مابــه التفاوت قــراردادش با این باشــگاه و اســتقالل را 
محســوب کرد و به ســرمربی آلمانی گفته که تنهــا می تواند 325 
هزار دالر از اســتقالل غرامت بگیــرد. همچنیــن او 225 هزار دالر 
نیز حقوق عقب افتاده داشــته است که با احتســاب 325 هزار دالر 
 قرارداد امســالش، مجموع 550 هزار دالر از باشگاه استقالل طلبکار 

خواهد بود.

توسلینامزدبهتریندروازهبان
بانویفوتسالجهان

ورزش:فرزانه توســلی، دروازه بان تیم ملی فوتســال ایران و باشگاه 
نامی نوی اصفهان در میان نامزدهای کســب عنوان برترین دروازه بان 
بانوی جهان در سال 20۱9 جای دارد. ســایت جهانی فوتسال پلنت 
که هر سال با نظرسنجی از اهالی فوتســال به معرفی برترین های این 
رشته می پردازد، نظرسنجی خود برای سال 20۱9 را با بخش بهترین 
دروازه بان بانوی فوتســال جهان پیگیری کرد. در میان ۱0 نامزد این 
عنوان نام فاطمه توسلی از ایران هم دیده می شود. توسلی در باشگاه 

نامی نوی اصفهان توپ می زند.

منهای فوتبال

2سهمیهطالییبوکسبرایالمپیک
ورزش:بوکسورهای ســبک وزن ایرانی توانســتند سهمیه المپیک 
توکیو را کسب کنند. در آخرین روز این رقابت ها در وزن 57 کیلوگرم 
دانیال شه بخش مقابل سینگ یو از هنگ کنگ قرار گرفت و  در سه راند 
متوالی به برتری رسید و سهمیه المپیک را کسب کرد. دانیال در این 
دیدار بسیار مسلط بود و سزاوارانه به پیروزی رسید تا نخستین المپین 

بوکس ایران لقب بگیرد.
از سوی دیگر امید احمدی صفا در وزن 52 کیلوگرم برابر رقیبی از استرالیا قرار 
گرفت و در شرایطی که برتر از حریف خود به نظر می رسید، با ناداوری شکست 
خورد تا دستش از ســهمیه المپیک کوتاه بماند. »سید شاهین موسوی« 
آخرین نماینده ایران در شانس مجدد رودرروی بیامبا اوتگونباتار از مغولستان 
قرار گرفت و با شایستگی به پیروزی رسید. موسوی در این دیدار راند یک را 
واگذار کرد اما در ادامه ضربات دست عقب سنگین به حریف وارد کرد تا در 
نهایت برنده میدان شد. شاهین با این پیروزی مستقیم سهمیه المپیک توکیو 

را کسب کرد تا دومین بوکسور ایران لقب بگیرد که المپیکی می شود.

کوالکوویچ:مقاومتکنید
ورزش:پس از شیوع ویروس کرونا در کشور، ایگور کوالکوویچ سرمربی تیم 
ملی والیبال ایران با انتشار تصویری در صفحه اینستاگرام خود همدلی خود با 
مردم ایران را اعالم کرد. در پیام کوالکوویچ برای مردم ایران آمده است: »مردم 
شجاع ایران، می دانم که )مبارزه با کرونا( چه قدر برای شما سخت است و دل 
من با شماست. در تاریخ غنی و بلندتان، توانسته اید برابر مصیبت ها و مشکالت 
بزرگی ایستادگی کنید و ویروس کرونا برای شما هیچ چیز نیست. مقاومت 

و مبارزه کنید«.

اطری:انگیزهامراازدستندادهام
ورزش:رضا اطری که با وجود کسب عنوان پنجمی در رقابت های جهانی 
20۱9 قزاقستان موفق به کسب سهمیه المپیک شد یکی از سبک وزن های 
باانگیزه و مدعی کشتی آزاد ایران است. وی که همچون دیگر اردونشینان تیم 
ملی کشتی آزاد که به دلیل شیوع ویروس کرونا با لغو اردو مجبور به تمرینات 
انفرادی است به مهر گفت: با توجه به برنامه هایی که کادر فنی برای میادین 
پیش رو تدوین کرده بود همه چیز به خوبی پیش می رفت و تمرینات تازه به 

روزهای اوجش رسیده بود، اما شیوع ویروس کرونا همه چیز را تغییر داد.
وی تصریح کرد: البته من هم مثل تمامی اردونشینان تیم ملی با وجود تعطیلی 
اردو، امید و انگیزه ام را از دست ندادم و مشغول تمرین هستم، چراکه معتقدم 

باید به هر شکل ممکن در المپیک شرکت کنم. 

خطونشانفدراسیونکوهنوردیبرای
باشگاههایمتخلف

ورزش:پس از شیوع ویروس کرونا و با تأکید بر حضور نداشتن در اجتماعات 
شاهد هستیم که همچنان فعالیت های بعضی از گروه های کوهنوردی تعطیل 
نشده و برخی از این گروه ها اقدام به آموزش و صعودهای ورزشی کرده اند که 
در همین رابطه بار دیگر فدراسیون کوهنوردی ایران به باشگاه های متخلف 
تذکر جدی داد. این فدراسیون اعالم کرد: با عنایت به بخش نامه ستاد ملی 
مدیریت بیماری کرونا ضروری است از برگزاری کلیه کالس های عملی و 
تئوری خودداری شود. با توجه درخواست های قبلی و بعضاً عدم رعایت آن از 
سوی مجریان برگزاری کالس ها در صورت برگزاری کالس، دوره، کارگاه و...  

تخلف تلقی شده و با خاطیان برخورد انضباطی خواهد شد.

غیبتچهاروزنهبرداردررکوردگیریتیمملی
ورزش:رکورد گیــری تیم ملی وزنه برداری عصر امروز )پنجشــنبه( در 
مجموعه ورزشی آزادی  برگزار می شود. محمد حسین برخواه ۱8 وزنه بردار 
را به این رکوردگیری دعوت کرده است اما از این میان چهار نفر غیبت دارند. 
این رکوردگیری برای ارســال فهرســت نهایی )۱2 نفره( وزنه برداران به 

کنفدراسیون آسیاست.
سهراب مرادی و کیانوش رستمی، رضا بیرانوند  و رضا دهدار نفراتی هستند 
که به رکوردگیری نیامده اند. البته حضور رستمی و مرادی در ترکیب تیم ملی 
قطعی است چون به دنبال کسب سهمیه المپیک هستند و در صورت برگزاری 

قهرمانی آسیا باید در این رقابت ها شرکت کنند.
دهدار و بیرانوند نیز به دلیل مصدومیت به رکوردگیری نیامده اند.

ملیپوششنا:نیازبهکمپخارجیاست
ورزش:سینا غالمپور می گوید: با توجه به شیوع ویروس کرونا برای حضور 
در مسابقات انتخابی المپیک با مشکالتی رو به رو هستند. وی در مورد لغو 
مسابقات انتخابی المپیک شنا در شرایط شیوع ویروس کرونا گفت: شناگران 
در سال تنها یک یا دوبار به اوج تمرینی خود می رسند و می توانند در مسابقات 
شرکت کنند. برنامه ما برای اسفند بود که حاال نمی توانیم در مسابقات شرکت 

کنیم. شناگران خیلی از نظر روحی بهم ریخته اند.
غالمپور به برگزاری یک کمپ در کشور خارجی اشــاره کرد و گفت: اگر 
مسابقات المپیک عقب نیفتد باید کمیته ملی المپیک برنامه ای بریزد تا 
ورزشکارانی که مستعد سهمیه المپیک هستند یا ورودی را دارند در یک 

کمپ خارجی اردو داشته باشند.

گالیهمهماندوستازمیهماننوازیآذربایجانیها
ورزش:سرمربی ایرانی تیم ملی تکواندو آذربایجان گفت: با وجود کسب مدال 

طال در تورنمنت های اروپایی امید چندانی به کسب سهمیه المپیک ندارم.
رضا مهماندوست در گفت وگو با تسنیم در خصوص مشکالت این تیم گفت: 
اوضاع ما هنوز بهتر نشده است و ۱0 ماه است که حقوق طلب دارم. بعد سه 
سال مقداری هوگوی KPMP برای ما تهیه کردند که با توجه به برگزاری 
مسابقات المپیک با هوگوهای DEDO ما اصالً به این هوگوها احتیاج نداریم. 
معلوم نیست چه دست های پشت پرده ای وجود دارد که این هوگوها را تهیه 

کردند که بیشتر آن ها نیز خراب است. 

قرنطینهتیمهایملیکشتیشایددرکیش
تسنیم:با توجه به شیوع بیماری کرونا در سطح کشور، ستاد مقابله با این 
ویروس در ورزش تصمیم به تعطیلی اردوی تیم های ملی و مسابقات ورزشی 
گرفت. این در حالی است که تیم های ملی کشتی خود را برای شرکت در 
مسابقات گزینشی المپیک آماده می کنند و با توجه به اینکه در دو رشته 
مجموعا6ً سهمیه المپیک باقی مانده است، تشکیل هر چه سریع تر اردوها 

برای حفظ آمادگی جسمی و روحی و روانی ملی پوشان یک اولویت است.
در همین راستا، جلسه ای با حضور مدیران وزارت ورزش و فدراسیون کشتی 
به همراه مدیران فنی و سرمربیان تیم های ملی در محل وزارت ورزش برگزار 
شــد تا درخصوص وضعیت پیش آمده و تکلیف برگزاری اردوی تیم های 
ملی تصمیم گیری شود. پس از بررسی شرایط مجموعه های تحت اختیار 
فدراسیون و کمیته ملی المپیک برای ایجاد وضعیت قرنطینه درخصوص 

اردوی تیم های ملی منطقه آزاد کیش به عنوان گزینه نخست انتخاب شد.

جوادرستمزاده: دیروز مهدی رســول پناه رئیس هیئت مدیره 
پرسپولیس به عنوان مسئول مدیریتی باشگاه معرفی شد تا جای 
محمدحسن انصاری فرد را بگیرد. او در حال حاضر در قالب سرپرست 
کار خود را آغاز خواهد کرد تا اینکه مدیرعامل این باشــگاه انتخاب 
شود. حضور او روی صندلی مدیریتی پرسپولیس حاال سبب شده تا 
این باشگاه صاحب یک رکورد منفی مدیریتی شود. بیشترین تعداد 
مدیرعامل در یک دهه! سرخ ها در هشت سالی که از دهه 90 می گذرد، 
۱2 مدیرعامل داشته اند و احتمال دارد رسول پناه نیز خیلی زود جای 
خود را به شخص دیگری بدهد. عمر مدیران پرسپولیس از 7.5 سال 
در روزهای نخست پیدایش، به هشت ماه رسیده و باید دید در ماه ها و 

سال های پیش رو چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.

 رسول پناه به آرزویش رسید
رسول پناه پیش از این عضو علی البدل هیئت مدیره باشگاه بود که پس 
از درگذشت مرحوم کاشانی که ریاست هیئت مدیره را بر عهده داشت 
به عنوان عضو جدید معرفی شد و پس از آن به ریاست این هیئت هم 
رسید ولی همیشه به دلیل نداشتن سوابق ورزشی حضورش در چارت 
مدیریتی باشگاه مورد انتقاد بود و حضور او را به واسطه رابطه نزدیک با 

مسعود سلطانی فر و نه توانمندی های شخصی می دانستند.
رسول پناه که یک دندانپزشک است و بیش از آنکه در ورزش فعال بوده 
باشد در مسائل سیاسی فعالیت داشته و مدت ها به عنوان عضو شورای 
مرکزی و رئیس کمیته انتخابات یک حزب سیاسی مشغول به کار 
بوده است. رسول پناه در حزبی فعالیت داشته که مسعود سلطانی فر 
وزیر ورزش هم عضو آن بوده است. همچنین رسول پناه در انتخابات 
این سال ها کارشناس رسمی قوه قضائیه در امور پزشکی بوده به واسطه نامزد شد. البته او خیلی هم با ورزش بیگانه نبوده و عالوه بر اینکه در دوره هشتم مجلس شورای اسالمی از حوزه انتخابیه تهران و شمیرانات 

عالقه مندی به باشگاه شاهین سال ها با این باشگاه در ارتباط بوده ویک 
پرسپولیسی متعصب است.

 صندلی مدیرعاملی 80میلیاردی 
در حال حاضر جدا از اینکه چه کسی بار دیگر به عنوان مدیرعامل 
پرسپولیس معرفی و مشخص شود، باید این نکته را در نظر گرفت 
که این باشــگاه زیر آوار بدهی ها قرار دارد؛ موضوعی که بارها از 

سوی محمدحسن انصاری فرد نیز به آن اشاره شده است.
در شرایط کنونی باشگاه بدهی های اعظم خود را در قبال برانکو 
ایوانکوویچ )۱میلیون و 55هزار یورو(، زالتکو ایوانکوویچ )۱00هزار 
دالر +۱00هزار دالر غرامت(، ماریــو بودیمیر )475هزار یورو(، 
نیلسون کوره آ )۱00هزار دالر(، فرناندو گابریل )25هزار دالر(، 
گابریل کالدرون و دستیاران )حدود 350هزار دالر(، بهنام پیشرو 
)30میلیارد تومــان(، ریحان فیلم )7میلیــارد تومان( از جمله 
بدهی های قابل مالحظه و در آستانه رأی پرسپولیس محسوب 
می شــود. در کنار این بدهی ها باید مطالبات سررسید بازیکنان 
کنونی را نیز در نظر گرفت. بازیکنانی که در پایان نیم فصل نزدیک 
به 50 درصد دریافت کرده اند و اکنون در فاصله 9 هفته مانده به 
پایان فصل در انتظار این هســتند تا حداقل بین 20-۱0 درصد 
دیگر دریافتی داشته باشند که این دین 20 میلیاردی دیگری را 
روی دوش باشگاه قرار خواهد داد. موضوعی که در نهایت بدهی 
حدود 80 میلیاردی را پیش پای پرسپولیس قرار داده است و هر 
»مدیری« که بخواهد روی صندلی این باشگاه در طبقه چهارم 
خیابان پیروزان حاضر شــود باید با آگاهی کامل نسبت به این 

موضوع و بدهی ویران کننده آماده پذیرش این سمت باشد. 

بیثباتترینروزهایتاریخپرسپولیس

علی البدل همه کاره روی صندلی 80 میلیاردی

گلمحمدی:قراردادمباباشگاهپرسپولیساست،نههیئتمدیره
یحیی گل محمدی که دیروز به همراه افشین پیروانی در جلسه ای با حضور مهدی رسول پناه سرپرست جدید باشگاه حضور داشت در 
خصوص تغییرات رخ داده و شائبه هایی که در مورد ادامه همکاری او ایجاد شده بود، اظهارکرد: من با هیئت مدیره قرارداد نبستم و قراردادم 
با باشگاه پرسپولیس است. اتفاقاتی که افتاد دلیل نمی شود بخواهیم کار را زمین بگذاریم. با قدرت بیشتری به کارمان ادامه می دهیم، 
انگیزه های زیادی داریم. این تیم متعلق به 30، 40 میلیون هوادار است، به خاطر آن ها و برای حفظ آرامش آن ها و حل شدن مشکالت تا 
آنجایی که بتوانیم تالش می  کنیم. سرمربی پرسپولیس افزود: زیادی در هفته های اخیر به وجود آمده، باید سعی کنیم این مشکالت را با 

کمک همدیگر، هواداران و آن هایی که تصمیم گیرنده هستند بازیکنان، مربیان و همه برطرف کنیم. 
گل محمدی در پاسخ به این سؤال که آیا خوشبین است که مسائل مالی با این هیئت مدیره حل شود، اظهار کرد: باالخره باید حل شود، همه 
باید کمک کنیم و تمام امکاناتی را که داریم دراختیار بگیریم تا بتوانیم این مشکالت را حل کنیم. اگر حل نشود که واقعاً به معضالت بزرگی 

برمی خوریم. امیدواریم با کمک همدیگر این مشکالت برطرف شود. 
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سیما و سینما

خبر

با سریال های نوروز ۹۹ بیشتر آشنا شوید
ســیما و سینما: شــبکه های 
سیما برای عید نوروز سریال های 
متنوعی را تولید کرده و در روزهای 
آینــده روی آنتــن خواهند برد. 
»پایتخت۶« به کارگردانی سیروس 
مقدم، »کامیون« ساخته مسعود 

اطیابــی و »دوپینگ« به کارگردانی رضا مقصودی تدارک نوروزی رســانه 
ملی برای تعطیالت متفاوت سال نو مخاطبان زیر سایه کرونا است. به نظر 
می رسد رسانه ملی با توجه به تعطیلی برنامه های ترکیبی و تاکشوها به سمت 
سریال های طنز رفته تا بتواند برای ساعاتی مردم را سرگرم کنند و خنده را به 
خانه ها بیاورد. باید دید این شرایط می تواند بازگشتی برای سریال ها به دوران 
اوج خود باشد یا خیر. در این گزارش مروری بر سریال های نوروزی شده که 

در ادامه می خوانید.  
شبکه یک بار دیگر برای باکس نوروزی خود به شمال رفته و فصل تازه ای از 

قصه »پایتختی« ها را نمایش می دهد.
این روزها فصل ششــم ســریال »پایتخت« به کارگردانی سیروس مقدم و 
تهیه کنندگی الهام غفوری در مرحلــه تصویربرداری قرار دارد؛ فصلی که با 

اتفاقات و ماجراهای زیادی همراه است.
این فصل نوعی خداحافظی با علیرضا خمسه است و باباپنجعلی برای اولین بار 
در میان »پایتختی« ها حضــور ندارد. از طرف دیگر مهران احمدی با نقش 
بهبود یک بار دیگر به سریال بازمی گردد که قرار است در قصه از آفریقا وارد 
ایران شود. مجموعه »پایتخت ۶« از ابتدای فروردین ۹۹ در ۱۵ قسمت هر 

شب ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما روی آنتن می رود.
شــبکه دو امسال به سراغ ســریالی با فضای طنز رفته و این کار به مسعود 
اطیابی سپرده شده که درکارنامه اش آثار سینمایی مانند »خروس جنگی« در 
حدود یک دهه و »تگزاس ۱ و ۲ «را دارد و این فیلم ها توانسته اند نام او را در 
فهرست کارگردانان رکورددار فروش ثبت کنند. مهدی هاشمی و لعیا زنگنه 
مهم ترین بازیگرانی هستند که در این سریال به ایفای نقش می پردازند و باید 

دید همکاری این دو در سریال چگونه خواهد بود.
فیلم نامه »کامیون« را شــهاب عباســی به نگارش درآورده که پیش از این 
مجموعه های »خنده بازار« و »افســانه هزار پایان« را به تولید رسانده بود و 

خودش هم در این سریال به ایفای نقش پرداخته است.
»کامیون« درباره یک پیشکسوت فوتبال است که مدتی روی کامیون باربری 
کار می کند و پس از آشنایی با سه دانشجو که صاحب  خانه به دلیل مشکالتی 

اثاثیه شان را به خیابان ریخته است، درگیر ماجراهایی می شود. 
ســریال »کامیون« در ۳۰ قسمت ۴۲ دقیقه ای تولید شده و از ابتدا تا پایان 

فروردین ۹۹ ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه دو پخش خواهد شد.
شبکه سه امسال ســریال »دوپینگ« را به کارگردانی رضا مقصودی دارد. 
»لیلــی با من اســت« مهم ترین و شــاید از شــاخص ترین فیلم نامه هایی 
اســت که مقصودی در حوزه طنز به نگارش درآورده اســت. او بیشــتر در 
حوزه فیلم نامه نویســی فعالیت کرده و بــرای اولین بار کارگردانی را با فیلم 
»خجالت نکش« در سینما تجربه کرد. مقصودی اکنون با امیرپروین حسینی 
به عنوان تهیه کننده همکاری می کند و در حالی که تنها ۹روز تا سال ۹۹ باقی 
مانده، ۲۰اسفند اولین خبر عمومی و رسمی از این سریال در اختیار رسانه ها 
قرار گرفت. این مجموعه اگرچه به کارگردانی مقصودی پیش رفت، اما برزو 
نیک نژاد نیز در بخش هایی او را همراهی کرد تا پروژه با سرعت بیشتری به 

تولید برسد.
در این سریال بازیگرانی چون هادی حجازی فر، محمد بحرانی، شبنم مقدمی، 

الناز حبیبی، نیما شعبان نژاد و فرزین محدث حضور دارند .
سریال »دوپینگ« در ۳۰ قسمت هر شب ساعت ۲۰:۴۵ از شبکه سه سیما 

پخش می شود.
سریال »میانبر« به کارگردانی یزدان فتوحی و امیرنوری در ۳۰ قسمت تولید 
شده است. این سریال که از مضمونی طنز برخوردار است، با رویکرد مسئله 
»انتخاب« درباره داســتان هایی اســت که برای چند خانواده ساکن در یک 
آپارتمان رخ می دهد. این ســریال در صداوسیمای مرکز البرز تولید شده و 
غالمرضا نیکخواه، کمند امیرسلیمانی، محمود جعفری، سیاوش چراغی پور، 
شهین تســلیمی، حمید نیک نبرد، آرش نوذری و اشکان اشتیاق در آن به 

ایفای نقش پرداخته اند.
مجموعه تلویزیونی میانبر هر روز هفته به غیر از پنجشنبه و جمعه ساعت ۲۳ 
از شبکه پنج تهران روی آنتن می رود. همچنین ساعت تکرار این مجموعه 

ساعت ۲:۳۰ و بازپخش دوم آن ساعت ۱۰:۳۰ خواهد بود.

شبکه های   سیما و سینما/ زهره کهندل  
مختلــف تلویزیون در روزهایی کــه به دلیل 
شیوع کرونا بسیاری از مردم ترجیح می دهند 
در خانــه بماننــد، بر پخــش برنامه های طنز 
و فیلم های ســینمایی افزوده اســت. با شیوع 
ویــروس کرونــا و تعطیلی بســیاری از مراکز 
و ارگان هــا از جملــه مدارس و دانشــگاه ها، 
کنداکتور برنامه های تلویزیونی هم با تغییراتی 
همراه شــده است. معاونت سیما پس از شیوع 
ویــروس کرونا تدابیــری در این  بــاره اتخاذ 
کرد. کنداکتور بیشــتر شــبکه های تلویزیونی 
دســتخوش تغییراتی شــدند و بیشتر سراغ 
برنامه ها و ســریال های طنــز و مفرح رفتند 
به طوری که همه شــبکه ها، پخش فیلم های 
ســینمایی را به صورت روزانه تا پایان ســال 
در دســتور کار خود قــرار دادند و برای تداوم 
ضبط برنامه ها، مسابقات و سریال های نوروزی، 
پشــتیبانی های الزم را در نظــر گرفتنــد به 
طوری که ضبط و ســاخت برنامه های نوروزی 
تلویزیون در این روزهــا همچنان ادامه دارد، 
اما آیا تلویزیون در این روزها که بســیاری از 
مردم در قرنطینه خانگی به سر می برند، مرجع 
ســرگرم کننده و آموزش دهنده برای مردم به 
شمار می رود؟ احســان ناظم بکایی، منتقد و 
روزنامه نگار در این باره به خبرنگار ما می گوید: 
پدیده کرونــا، اتفاقی ناگهانی بــود. تلویزیون 
بــرای رویدادهای مناســبتی همچون نوروز و 
ماه رمضان آمادگی قبلــی و پیش تولید دارد، 
ولی برای این اتفاق هیچ پیش زمینه و آمادگی 

وجود نداشت. 
وی ادامه می دهد: در گام اول، تلویزیون وظیفه 
آموزش و اطالع رسانی داشت که در توان خود 
خوب عمل کرد به طوری که در بخش خبری، 
اســتودیوی ویژه کرونا راه اندازی شد که یک 
واکنش سریع بود. ساخت سریال های نوروزی 
و ماه رمضــان هم به قوت خود باقی اســت به 
طوری که عوامل ســریال »پایتخت« و عوامل 
سریال »سلمان فارسی« مشغول به کار هستند.

 تنها نهاد فرهنگی و هنری 
که تعطیل نشد

ناظم بکایی با اشاره به 
یافتن  ادامــه  احتمال 
ماه  تــا  بیماری  ایــن 
رمضــان ســال آینده، 
یــادآور می شــود: ماه 
مبارک رمضان با فاصله 
کمی از تعطیالت نوروزی آغاز خواهد شــد و 
سریال های مناســبتی این ایام هم باید پخش 
شوند، اما فرقی که میان برنامه های مناسبتی 
نوروز و ماه رمضان وجود دارد این است که در 
نوروز سال های گذشته، مردم یک سوم از زمان 
روزانه خود را مشــغول دید و بازدید یا ســفر 
بودند، ولی در نوروز ۹۹ خانه نشــین خواهند 
بود و تلویزیون برنامه های بیشتری برای آن ها 

باید در نظر بگیرد.
وی توضیح می دهد: در ســال های گذشته به 

دلیــل دید و بازدیدهای نــوروزی برای اینکه 
مخاطبــان از تماشــای ســریال های نوروزی 
محروم نشــوند، بازپخش این سریال ها، دو یا 
ســه بار طی روز بود، ولی در نوروز امسال باید 
به یک نوبت بازپخــش کاهش یابد تا حوصله 
مخاطب ســر نرود. در واقع تلویزیون در نوروز 
باید از تکــرار برنامه هایش بکاهــد و بر تنوع 
آن بیفزاید. پخش فیلم های ســینمایی داخلی 
و خارجــی و آثار انیمیشــن می تواند موجب 

تنوع بخشی برنامه ها شود.
این منتقد با بیان اینکــه در تولید برنامه های 
روتین نوروزی همچــون »دورهمی« و »عصر 
جدید« اختاللی ایجاد نشــده است، می گوید: 
رســانه ملی تنها نهاد فرهنگی و هنری است 
که در این ایام تعطیل نشده و با توان مضاعف 
کار می کند. اگرچه نبایــد از تلویزیون انتظار 
تعطیلی داشــت، چون ســنگر رســانه ای در 
شرایط بحرانی است، ولی کارکنان صدا و سیما 
هم مردم همین جامعه هستند و نه تنها ساعت 
کاری آن ها کم نشده که بیشتر هم شده است. 
ضمن اینکه فشــار روحی و روانی بیشتری نیز 

در این شرایط بر آن ها وارد است.
وی عنوان می کند: مســئوالن صدا و ســیما 
شــرایطی بحرانــی  را مدیریــت می کنند، به 
همین دلیــل کمتر برای حضــور افرادی که 
ممکن اســت با ایــن ســازمان اختالف نظر و 
موضع داشته باشــند، خط کش می گذارند به 
طوری کــه چهره های مختلفی را در تلویزیون 
می بینیم. افرادی که پیش از این علیه رســانه 
ملی حرف زده بودند، اما این روزها روی آنتن 
هستند. تلویزیون در این روزها همه ظرفیت و 
تــوان خود را به میدان آورده چون بزرگ ترین 

بنگاه رســانه ای کشور اســت که در کمترین 
شرایط جذب بیننده، تعداد مخاطبانش بیشتر 

از دیگر رسانه های برخط و مکتوب است. 

 نباید توقع زیادی از تلویزیون داشت
منتقد  اســتادی،  رضا 
این باره  در  تلویزیــون 
و  دارد  دیگری  نظر  اما 
به خبرنگار ما می گوید: 
بیش از یک دهه است 
که حضور تلویزیون در 
زندگی مردم کمرنگ شــده و بخشی از مردم 
هســتند که تلویزیون برای آن ها رسانه مورد 
وثوق اســت و اغلب مردم صرفاً بیننده برخی 
بخش های خبری، چند برنامه زنده و تعدادی 
برنامه نمایشــی از این رسانه هستند و اساساً 
تلویزیون دیگر نقشی در فرهنگ جمعی مردم 
نــدارد، اما در دهه های ۶۰ و 7۰، این رســانه 
نقشی پررنگ در جامعه ایرانی و وحدت بخشی 

به مردم داشت.
اســتادی این توقع که تلویزیــون در روزهای 
قرنطینــه خانگی مــردم، ابزار خوبــی برای 
ســرگرمی و آموزش باشــد را توقــع نابجایی 

دانسته و توضیح می دهد: نیروهای اثرگذار در 
تلویزیون حضور ندارند و این رســانه عماًل به 
سازمانی برای پرداخت حقوق به چند ده هزار 
کارمنــد و توزیع درآمد نفت میان بخشــی از 

جامعه تبدیل شده است.
وی می افزاید: تلویزیون در مواجهه با شــرایط 
روانــی پیــش آمــده در جامعــه نمی تواند 
کاری انجــام دهد و این توقع که وســیله ای 
ســرگرم کننده برای مردم در قرنطینه خانگی 
است، توقع زیادی است. صدا و سیما در مدت 
دو هفتــه ای که مــردم در قرنطینه خانگی به 
ســر می بردند، نتوانست کار خاصی انجام دهد 
و تنهــا به برنامه های روتیــن همچون خبر و 
برنامه های آموزشی بسنده کرد که از پزشکان 
دعوت می کرد تا درباره راه های پیشــگیری از 
کرونا صحبت کنند. این جزو برنامه های عادی 
تلویزیــون به شــمار مــی رود و تلویزیون کار 
ویژه ای در این زمینه انجام نداده اســت. البته 
به واسطه آنکه تلویزیون رسانه  مناسبی است، 
کرونا هم می تواند یک مناسبت تلقی شود که 
تلویزیون با آن خود را تطبیق می دهد، اما این 

تطبیق هنرمندانه و خالقانه نیست.
وی با تأکید بر اینکه در این مدت شاهد تولید 
خالقه و کار ویژه ای از سوی تلویزیون نبودیم، 
خاطرنشــان می کند: تلویزیــون از چهره های 
محبوب خالی شــده و فقــدان این چهره های 
مؤثر که حرف و نظرشــان بــرای مردم مهم 

باشد، در این ایام به شدت احساس می شود.

  دست تلویزیون خالی است
استادی با اشــاره به بازپخش تعداد زیادی از 
ســریال های قدیمی در شــبکه های مختلف 

می گوید: دســت تلویزیون در این روزها خالی 
اســت و بــرای اینکه آنتن خــود را پر کند و 
جنبه سرگرمی هم داشــته باشد به بازپخش 

سریال های طنز متوسل شده است. 
برنامه هــای آموزشــی هــم ماننــد دهه ۶۰ 
کــه شــرایط جنــگ بــود و آن زمــان هم 
برنامه هــای آموزشــی از تلویزیــون پخــش 
می شــد، با ســاختاری بهتر در مقایسه با آن 
دوران پخــش می شــود. امــروز شــبکه های 
اجتماعی رقیــب جدی تلویزیون هســتند و 
 در ایــن حــوزه فعالیت های مختلفــی انجام 

می شود.
این منتقــد حجم قابل توجهــی از برنامه های 
تلویزیــون درباره کرونا را لوث شــده توصیف 
کــرده و می افزاید: بارها در تلویزیون از عبارت 
میهمان ناخوانده برای ویروس کرونا اســتفاده 
می شــود، اما میهمان برای مــا ایرانی ها ذاتاً 
موجودی عزیز است که گاهی با دعوت می آید 
و گاهی بی دعوت، اما بی دعوتش هم عزیز است 

و این تعبیر برای یک بیماری خوب نیست. 
در همین ایام گزارش هــای لوس و بی مزه ای 
دیدم که مثاًل در گفت وگو با پرســتاران گرفته 
می شود و پرسش یک بچه خردسال را از آن ها 
می پرســند که نمی ترســی کرونا بگیری؟ در 
حالی که هر شــغلی اقتضائات و شرایط ویژه 
خودش را دارد و قاعدتاً پرســتار به واســطه 
اقتضاهای شــغلی اش در بیمارســتان است و 
می توان با خالقیت، پرسش بهتری از او پرسید. 
حتی  تلویزیون نمی تواند در چنین شــرایطی 
پرسش مناســبی طراحی کند، چون همه چیز 
را به شــوخی گرفته است. در چنین شرایطی 
از تلویزیون نمی توان توقع داشت که مرجعیت 
داشته باشــد و برای مردم هم سرگرمی ایجاد 
کند، هم به آن ها آموزش دهد و هم بر جامعه 

تأثیر  بگذارد. 
به گفته استادی، محتوایی که در فضای مجازی 
در دسترس است، خروجی رسانه های مختلف 
و نظرات بی واســطه مردم است و مردم در این 
فضــا تولیدکننده محتوا هســتند و به همین 
دلیل این فضای مجازی، مکان مناســبی برای 

تأمین اطالعات مورد نیاز در این روزهاست.
وی بــا بیان اینکه مــردم بلد شــده اند تا در 
مواقع اینچنینی خودشــان مشکالت خودشان 
را حل کننــد، یــادآور می شــود: همان طور 
که سیســتم بهداشــت ما نمی تواند ماسک و 
محلــول ضدعفونی کننــده را به درســتی در 
میــان مردم توزیع کند، به همان نســبت هم 
تلویزیون نمی تواند برنامه های سرگرم کننده و 
آموزشی مؤثری برای مردم داشته باشد. البته 
ما کشــوری هســتیم که تعطیالت اینچنینی 
در طول ســال زیاد داریم و بــه همین دلیل 
مردم باید در چنین ایامی، تدابیر الزم را برای 
خودشــان بیندیشــند و مثاًل بخشی از ایام را 
به اســتفاده از VOD ها بپردازند و بخشــی 
از زمان خود را صــرف مطالعه کنند. یقیناً در 
چنین شــرایطی نمی توان به تلویزیون امیدوار 

بود که کار خاصی برای مردم انجام دهد.

برش

کرونا هم می تواند یک مناسبت 
تلقی شود که تلویزیون با آن خود 
را تطبیق می دهد، اما این تطبیق 

هنرمندانه و خالقانه نیست

خبرآنالین: برنامه ترکیبی »واکسن« با محوریت مقابله با شیوع بیماری کرونا از 
شبکه دو پخش می شود. 

برنامه »واکسن« به تهیه کنندگی حسین خسروی و طراحی، کارگردانی و اجرای 
علی میرمیرانی، با نگاهی آموزشی و طنز در راستای آگاهی بخشی در خصوص 
بیماری کرونا و اتفاقات و شایعات پیرامون این مسئله اجتماعی، هر شب ساعت 

۲۰ از شبکه دو روی آنتن می رود.
این برنامه با حضور هنرمندان، مجریان و چهره های مردمی و شناخته شده کشور 
به بررسی رویکردها و چالش های مربوط به معضل شیوع کرونا در کشور پرداخته 
و در قالب آیتم هایی با رگه های طنز با بازی مهســا ایرانیان و امید پرتوی نژاد به 

بررسی منطقی مواجهه مردم با این بیماری می پردازد.
آسیب شناسی، کمبودها، شایعات، نحوه پیشگیری و رعایت نکات مؤثر و مفید در 
مقابله با شیوع ویروس کرونا از جمله محورهای این برنامه است که در ۳۰ قسمت 
و در قالب بخش های گفت وگومحور، استندآپ کمدی و نمایش تولید شده است.

 برنامه »واکسن« 
 برای مقابله با کرونا

 به خانه ها می آید

ایسنا: برنامه »کتاب شب« رادیو تهران، آخرین هفته سال ۹۸ را به بازخوانی رمان تلویزیون
مشهور ویکتورهوگو اختصاص داده است.

رمان »مردی که می خندد« را مترجمان گوناگونی به فارسی ترجمه کرده اند که یکی از 
آن ها )برگردان رضا فکور از انتشارات سعیدی( دستمایه تنظیم و ویرایش رادیویی قرار 
گرفته و در ۶ قسمت ۲۰ دقیقه ای از ۲۴ تا ۲۹ اسفند برای عالقه مندان روایت خواهد 
شد. ســردبیر برنامه در معرفی خالق »مردی که می خندد« می گوید: ویکتورهوگو، 
نویسنده فرانسوی در ســال ۱۸۰۲ میالدی به دنیا آمد و در سال ۱۸۸۵درگذشت. 
وی معتقد بود نویســنده و شاعر همیشــه باید عواطف و احساسات مردم را در نظر 
بگیرند، آثارشان را برای روحیه دادن به نوع بشر خلق کنند و همواره اصول صحیح 
طی کردن مســیر زندگی را به آنان بیاموزند. برنامه »کتاب شب« که بازخوانی رمان 
»مردی که می خندد« را در دستور کار خود قرار داده، به سردبیری؛ محمدباقر رضایی، 
تهیه کنندگی؛ رضا قربانی و زرین کشــاورز، در گروه اخالق و زندگی شهروندی رادیو 

تهران تولید می شود و راوی ثابت آن بهروز رضوی است.

»مردی که می خندد« 
 ویکتور هوگو 

در رادیو

رادیو

سهم برنامه های طنز و آگاهی دهنده تلویزیون در روزهای قرنطینه خانگی بیشتر شده است

قابی به رنگ شادی

شیرین  نان  تولیدی  تغییرات شرکت  آگهی   
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  نام 

20322 و شناسه ملی 10380358330

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
 1398,09,14 مورخ  العاده  فوق  بطور 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی 
شناسه  به  رسمی(  )حسابداران  ارقام  تالش 
بازرس  سمت  به   10100560383 ملی 
ملی  شماره  به  قاسمی  پیمان  آقای  و  اصلی 
البدل  علی  بازرس  سمت  به   0941076474

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

)798144(
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آگهی تغییرات شرکت نوین زعفران سهامی 
ثبت 7355 و شناسه ملی  به شماره  خاص 

10380231552

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1397,09,02 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : اختیارات هیئت مدیره 
مدیرعامل  به  صورتجلسه  شرح  به 

تفویض گردید. 
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
و  ها  شرکت  ثبت  اداره  رضوی  خراسان 

موسسات غیرتجاری مشهد )798149(
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نقل  و  حمل  شرکت  تغییرات  آگهی   
کامیونداران گناباد شرکت تعاونی به شماره 

ثبت 70 و شناسه ملی 10380014705

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
نامه  و   1395,08,06 مورخ  العاده  فوق 
اداره   98,11,15 مورخ   3690 شماره 
تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان گناباد 
اساسنامه   -  1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
 34 و  ماده   52 بر  مشتمل  شرکت  جدید 

تبصره به تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  مرجع  رضوی 

غیرتجاری گناباد )798152(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )798155(

آگهی تغییرات شرکت شیفتگان هتل نور مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 52642 و شناسه ملی 14004447763

 ، فرهنگی  میراث  نامه شماره 982,128,11931مورخ 1398,10,8اداره کل  برابر  و  العاده مورخ 1397,07,17  بطور فوق  استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی  به   
گردشگری وصنایع دستی استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1.آقای عباس گزمه به شماره ملی 5339827224 2.آقای محسن اخوان گالبی به شماره 
0942199537 3.آقای عباس حسن زاده به شماره ملی 3620103046 5.آقای محمود رضا پور خراسانی به مشاره ملی 0941862488 5.آقای حسین متشرعی به شماره 
ملی 0938290721 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . آقای محمد حسن مقیمیان کاسب به شماره ملی 0934445362 به سمت 
بازرس اصلی وآقای داود گلی به شماره ملی 0942199537 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه قدس برای درج آگهی های شرکت 

انتخاب گردید . صورت های مالی سال 1396به تصویب رسید . 
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بارثاوا  آرای  گیتی  شرکت  تغییرات  آگهی   
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 27155 

و شناسه ملی 10380425592 

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
تصمیمات   1397,09,10 مورخ  العاده  فوق 
محل  از  شرکت  نشانی   -1  : شد  اتخاذ  ذیل 
خراسان  :استان  جدید  آدرس  به  قبلی 
 ، مرکزی  بخش   ، مشهد  شهرستان   ، رضوی 
,شفا ، خیابان هدایت 7 ، خیابان  شهر مشهد، 
هدایت 7,13]هدایت 5,14[ ، پالک 0 ، طبقه اول 

، واحد 2 کدپستی : 9194959194 تغییر یافت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

   )798156(
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )798028(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی ارتباطات وفن آوری طلیعه شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 26881 و شناسه ملی 10380422891

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,11,16 وبنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ1398,11,16 
در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره و با توجه به اظهارنامه تنظیمی و سند حسابداری صادره مبلغ 11000000000ریال از 
محل سود انباشته شده به حساب سرمایه واریز در نتیجه هیئت مدیره افزایش سرمایه را عملی دانسته و ماده مربوطه در اساسنامه به 
شرح ذیل اصالح گردید : سرمایه شرکت :مبلغ 50000000000 ریال منقسم به 5000000 سهم ) شامل 4255083سهم عادی 10000 

ریالی بانام و 744917سهم ممتاز 10000 ریالی بانام ( که تماما پرداخت شده است .
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س���ند کمپان���ی موتور س���یکلت توس نو م���دل 1394 
انتظام���ی 31215/773  ب���ه ش���ماره  رن���گ مش���کی 
ش���ماره موت���ور 0125N3N011484 و ش���ماره شاس���ی 
N3N***125T9449218 ب���ه مالکی���ت ج���واد دانش���پور 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آ بیست  و  سیصد  بیمارستان  تغییرات  آگهی   
تختخوابی رضوی موسسه غیر تجاری به شماره 

ثبت 1272 و شناسه ملی 10380127084

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,08,30
عنوان  به  محور0421462639  محسن   -  1
بزنجانی  نوحی  فریدون  و  مدیرعامل 
مدیره  هیئت  رئیس  بعنوان   3131016159
به   0934410488 فریدحسینی  رضا  آقای  و 
مدت  برای  مدیره  هیئت  رئیس  نائب  عنوان 

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

)798115(
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اینجانب سید امیر حیدری مقدم مالک خودروی 
پیکان به ش���ماره ش���هربانی 254ب61 ایران 36 و 
ش���ماره موتور 60069575 به علت فقدان اس���ناد 
فروش تقاضای رونوش���ت المثنی اسناد مذکور را 
نموده است لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد 
خ���ودروی مذکور دارد ظرف م���دت 10 روز به دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع 
در پیکان ش���هر ساختمان س���مند مراجعه نماید 
بدیهی اس���ت پس از انقض���ای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد
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