
بهدرستوغلطهایمانفکرمیکنیم
سروش صحت با انتشار پستی در صفحه 
اینســتاگرامش، از حال و هوای روزهای 
کرونایِی منتهی به عید نوشــت. مجری 
برنامه کتاب باز در اینســتاگرام نوشــته 
است: »بیشــتر کار هایی را که حتماً باید 
پیش از عید انجام می دادیم، انجام ندادیم 
و انجــام نخواهیم داد. دوســتان، اقوام و 
آشنایان زیادی را که باورمان نمی شد، هفته ای بگذرد و نبینیم، مدت هاست 
ندیده ایم. بیشتر کتاب خوانده ایم، بیشتر فیلم دیده ایم. اخبار را بیشتر دنبال 
می کنیم و دست های خشک شده مان را بیشتر و بیشتر و بیشتر می شوریم. 
احتماالً زمان های بیشــتر هم فکر می کنیم به خودمان، به آدم ها، به جهان، 

به ارتباطاتمان، به مناسباتمان، به عادت هایمان، به درست و غلط هایمان«.

آسمونهویجیه!
با وجود آنکه مشخص شد فیلم های بارش 
بادمجان از آسمان، شوخی مجازی یکی از 
کاربران بوده اســت و حتی روز گذشته هم 
خبر دستگیری سازنده این فیلم ها منتشر 
شــد، اما کاربران فضای مجازی همچنان 
مشغول جوک ســاختن با ماجرای بارش 
بادمجان از آســمان هستند. در ادامه چند 
نمونه از توییت های طنز منتشر شده توسط کاربران را می خوانید: »اگه همین طور 
تا صبح بادمجون میومد حتماً می نشست... می گن آسمون فردا هویجیه... به علت 

بارش بادمجان مدارس تهران به جز فیروزکوه و دماوند تعطیل شد«.

جهادکادردرمانی
صفحه اینســتاگرامی »خامنه ای کوت« 
که به انتشار پوستر و تصویرنوشته هایی 
از ســخنان رهبر انقالب مشغول است، 
با انتشــار پوســتری از مقایسه پزشکان 
و پرســتاران با رزمنده  هــای دوران دفاع 
مقدس، بخشــی از صحبت هــای رهبر 
انقالب در این باره را منتشر کرد. در متن 
این پســت اینســتاگرامی به نقل از رهبر انقالب آمده است: »رهبر انقالب: 
پزشــکان، پرستاران، بقیه  عوامل درمانی حقیقتاً در حال جهاد فی سبیل اهلل  
هستند؛ این کاری که امروز این ها می کنند جهاد فی سبیل اهلل است و ارزش 

خیلی باالیی دارد. 1398/12/13«.

اینبودآرمانما؟!
مهــدی انجیدنی، مدیر پیام رســان گپ 
ضمن اشــاره به برگزاری جلسات هیئت 
دولت از طریق پیام رسان خارجی اسکایپ، 
توییتی انتقادی از این ارتباط تصویری را 
در حســاب شــخصی خود منتشر کرد. 
انجیدنــی خطاب به وزیــر ارتباطات در 
توییتر خود نوشــت: »با وجود این همه 
پیام رســان ایرانی و پلتفرم تماس تصویری بومی، آیا استفاده از اسکایپ در 
نهاد ریاســت جمهوری صحیح است؟ مگر قانون نبود در صنعت ارتباطات، 
اگر محصول ساخت ایران وجود داشت، حداقل دولت از نمونه خارجی برای 

کار های خود استفاده نکند؟ این بود آرمان های ما؟!«

محمدتربتزادهاگر خیال می کنید فقط در کشــور 
خودمان شــایعه هایی درباره صحت نداشتن آمار رسمی 
مبتالیــان به کرونا در فضای مجازی و رســانه ای مطرح 
می شــود، سخت در اشتباهید. تقریباً در تمام کشورهای 
دنیا که درحال دست و پنجه نرم کردن با کرونا هستند، 
اعتراض های مردم نسبت به پنهان کاری احتمالی دولت ها 
باال گرفته است. به خصوص در آمریکا که از مدت ها پیش 
از آنکــه دولت وضعیت قرمز اعالم کند، شــایعه هایی از 
گسترش کرونا در این کشور به گوش می رسید. کار حتی 
به جایی رسیده بود که امی کاتون، رئیس اداره بهداشت 
ایالت اوهایو اعالم کرده بود بیش از 100 هزار نفر در این 

ایالت به کرونا مبتال شده اند! 

 فریب بزرگ
درحال حاضــر دونالد ترامپ رئیس جمهــور آمریکا در 
واکنش به شیوع گسترده ویروس کرونا در این کشور حالت 
»فوق العاده« اعالم کرده، اما هنوز بسیاری از رسانه های این 
کشور به شــدت آقای رئیس جمهور را بابت واکنش های 

اولیه اش در خصوص این بیماری مذمت می کنند.
ترامــپ در نخســتین واکنش هــا در خصوص شــیوع 
ویروس کرونا در آمریکا اعالم کرده بود این مســئله یک 
»فریب بزرگ« از ســوی مخالفان او است که قصد دارند 
با این حربه، مانع انتخاب مجدد او به عنوان رئیس جمهور 
آمریکا شــوند. به همین خاطر تا مدت ها از زیر بار اعالم 
رســمی آمار مبتالیان و همچنین اعــالم وضعیت قرمز 
شــانه خالی می کرد تا اینکه سرانجام فشار افکار عمومی 

و رسانه ها، آقای رئیس جمهور را مجبور به این کار کرد.

چرنوبیل آمریکایی
هرچند دولــت آمریکا باالخره زیربار اعالم رســمی آمار 
مبتالیان و کشــته های کرونا رفته اما رسانه ها همچنان 
دســت از ســر رئیس جمهور آمریکا برنمی دارند. آن ها 
معتقدند ترامپ به خاطر منافع شخصی اش در انتخابات، 
جان میلیون ها آمریکایی را به خطر انداخته اســت. البته 
خیلی ها پا را از این هم فراتر گذاشته اند و معتقدند آمار ابتال 
به کرونا در آمریکا، با پنهان کاری های اولیه دولت، خیلی 

باالتر از آمار رسمی رفته است. 
»نیویورک تایمز« یکی از همین رسانه هاست که به تازگی 
مقاله ای را با عنوان »چرنوبیل آمریکایی« در همین زمینه 

به چاپ رسانده است.
»سرج شمن« یکی از نویسندگان ارشد نشریه نیویورک 
تایمز، بــا توجه به تجربه حضــورش در ماجرای فاجعه 
»چرنوبیل« در این مقاله هشدار داده که پنهان کاری دولت 
ترامپ در خصوص ویروس کرونــا، همچون پنهان کاری 
مقام های وقت شــوروی در خصوص ماجرای چرنوبیل، 
می تواند منجر به فاجعه ای بزرگ شود. در ادامه بخش هایی 

از این مقاله  را به قلم آقای »شمن« می خوانید.

یک روز عادی با طعم ترس از مرگ
»کامالً غیرمنطقی به نظر می رســد، اما یک روز بهاری 
خوب، خطر مرگ را به همراه دارد! گل های نرگس زرد و 
گیالس تجدید حیات و امید را جار می زنند. هوای تازه و 
تمیز، به نظر عاری از هر چیز خطرناک است. با این حال 
ما با ترس راه می رویم. ما می خواهیــم دوباره خود را در 
مقابل مهاجمی نامرئی محافظت کنیم. ما نمی دانیم کجا 
مخفی شــویم و چگونه از چنگ این خطر فرار کنیم. چه 
چیزی می توانیم به فرزندانمان بدهیم تا از آن ها محافظت 

کند؟ آیا باید مواد غذایی و لوازم بهداشتی را انبار کنیم؟ 
آیا می توانیم به دولت اعتماد کنیم، که به نظر می رســد 

توجه اش به سمت دیگری معطوف است«؟
»شــمن« با انتشار این مقدمه، سعی می کند تصویری از 
روزهــای پیش از فاجعه چرنوبیــل را در آمریکای امروز 
بازســازی کند. در آن روزها در روزهای اولیه وقوع فاجعه 
هسته ای، بسیاری از مردم بدون آنکه بدانند با چه خطری 

مواجه شده اند، به زندگی عادی خود ادامه می دانند.

 تهدید امروز متفاوت است
مقاله نویس نیویورک تایمز پس از انتشــار این مقدمه اما 
مستقیم به سراغ انتشــار تجربیاتش از حضور در فاجعه 
چرنوبیل می رود. »بهار ســال 198۶ است و من به عنوان 
رئیــس وقت دفتر تایمــز، در کنار خانواده ام در مســکو 
هستم. در 2۶ آوریل، هنگامی که یک رآکتور در نیروگاه 
هسته ای »چرنوبیل« منفجر و مواد رادیواکتیو آن به طور 
گسترده منتشر می شد، ما به عنوان خبرنگار، در کشمکش 
نگران کننده ای با یک چیز ناشناخته بودیم. در این وضعیت 
ما در تالش بودیم تا واقعیت را از تبلیغات متمایز کنیم و 
من شخصاً ســعی در مقابله با تهدیدی داشتم که با باد 
نامرئی جابه جا می شــد. البته تهدید امروز متفاوت است، 
چرا که رادیواکتیویته یک پاتوژن نیســت. ویروس کرونا 
می تواند از قاره ای به قاره دیگر، به همان سرعتی گسترش 
یابد که یک هواپیمای مسافربری می تواند پرواز کند و از 
فردی به شــخص دیگر با تماس کنترل نشده ای منتقل 
شود. رادیواکتیو ناشی از انفجار چرنوبیل فقط تا آنجایی 
توانســت گیاهان را نابود کند که باد توانایی بردن آن را 
داشت. همچنین فاصله گرفتن اجتماعات انسانی در برابر 

اشعه رادیواکتیو نیز بی فایده بود«.

 فقط یک ماه
مقاله نویس نیویورک تایمز در ادامه با روایت کردن پشت 
پرده های فاجعه چرنوبیل، ســعی می کند شرایط امروز 
آمریکا را بیش از پیش به روزهای بحرانی شوروی شباهت 
دهــد. »تنها یک ماه پــس از روی کار آمدن »میخاییل 
گورباچف« چرنوبیل در یک نقطه بحرانی در تاریخ اتحاد 

جماهیر شوروی قرار گرفت.
یک رآکتور هســته ای در اوکراین منفجر شد و اشعه های 
کشنده رادیواکتیو شــروع به انتشار کرد، سیستم اتحاد 
جماهیر شوروی به سرعت شروع به دستکاری اطالعات، 
دروغ پراکنی و رازداری کرد. ســاعت ها گذشت و کرملین 
حتی گزارشــی از یک حادثه را هم منتشر نکرد. مدت ها 
پس از آنکه مسئوالن بخش هایی از اسکاندیناوی شروع به 
گزارش افزایش تشعشعات خطرناک کردند، در یک نشریه 
رسمی فراموش شده، نخستین واکنش مقام های شوروی 
ابراز شد: یک حادثه در نیروگاه هسته ای چرنوبیل رخ داده 
و یکی از رآکتور ها آسیب دیده است. اقدام های الزم برای 
کنترل پیامد های این حادثه در حال انجام است. به افراد 
آسیب دیده کمک می شود. یک کمیسیون دولتی تشکیل 

شده است«.

 حساب آمریکایی ها از اهالی شوروی جداست!
»سرج شــمن« پس از مقایســه رفتار سیاستمدارهای 
شــوروی در روزهای اولیه وقوع فاجعه چرنوبیل با رفتار 
سیاســتمداران آمریکا در روزهای اولیه شــیوع کرونا در 
این کشور، به سراغ روایت داستاِن لو رفتن ابعاد مختلف 
فاجعه چرنوبیل می رود تا آن را با اوضاع این روزهای آمریکا 

که ترامپ مجبور شده بخشی از حقیقت شیوع کرونا در 
کشورش را بپذیرد، مقایسه کند.

»پس از آنکه اتفاقات خاصی رخ داد، دولت شوروی مجبور 
به فاش کردن برخی حقایق و اعالم هشدار ها شد، اگرچه 
عادت قدیمی شوروی در متهم کردن غرب، هنوز به جای 
خود باقی مانده بود. مقام های شوروی در آن زمان مدعی 
بودند آمریکا و اروپای  غربی از چرنوبیل برای تخریب این 
کشور استفاده می کنند و با این بهانه در حال شکل دادن 
»کمپین نفرت« بر ضد شوروی هستند. در آمریکا نیز وضع 
حتی به مراتب بدتر از این است. تالش های دونالد ترامپ 
برای بی اهمیت جلوه دادن مسئله شیوع ویروس کرونا به 
علت تأثیرات احتمالی آن بر انتخاب مجدد وی، حتی به 
مراتب بیهوده تــر از اقدام های دولتمردان چین در هنگام 

شیوع کروناست«.
نویســنده نیویورک تایمز اگرچه تا اینجــای کار اوضاع 
کشورش را مشابه با اوضاع شــوروی می داند اما در ادامه 
مطلب حساب مردم کشورش را از حساب مردم شوروی 
جدا می کند و به صراحت مدعی می شود مردم کشورش 
مثل مردم شــوروی گول بازی های رسانه ای را نخواهند 

خورد!
»آمریکا به واســطه داشتن رســانه های قوی، مؤسسات 
پزشکی توانمند و دولت ها و قانون گذاران محلی و مستقل، 
به راحتی وارد بازی ترامپ نمی شوند که این بیماری را یک 
فریب جدید خوانده بود. آمریکایی ها که در معرض خطر 
شیوع ویروس کرونا هستند، هنوز مانند مردم شوروی فریب 

دولت خود را نخورده اند«.

آغاز سقوط
با وجود اینکه نویسنده مقاله نیویورک تایمز در سرتاسر 
مطلب تالش می کند مردم کشورش را نگران نکند و ضمن 
هشدار دادن بابت فاجعه احتمالِی پیش رو، حساب مردم 
کشورش را از مردم شوروی جدا کند اما باز هیچ جوره در 
پایان بندی مطلبش نمی تواند از اوضاع وخیم این روزهای 
کشورش که در پی پنهان کاری دولت ایجاد شده، حرفی به 
میان نیاورد. »سرج شمن« گزارش »چرنوبیل آمریکایی« 
را این طور به پایان می رساند: »با این حال این ناامیدکننده 
اســت که رئیس جمهور آمریکا، فقط پس از تالش های 
ناکام خود بــرای انکار این بیماری، مجبــور به پذیرش 
تهدید ویروس کرونا شــد و اعالم وضعیت اضطراری کرد. 
حتی ســخنرانی بسیار مهم او در این خصوص نیز شامل 
اطالعات غلطی مانند ادعای او مبنی بر در دسترس بودن 
درمان این بیماری در آینده نزدیک بود. نکته جالب توجه 
دیگر این سخنرانی ترامپ، تأکید بر این مسئله بود که این 
ویروس را بیگانــگان بر آمریکا تحمیل کرده اند. در اتحاد 
جماهیر شــوروی، چرنوبیل ثابت کرد برای یک سیستم 
مهم همچون دولت که وظیفه پشتیبانی از زندگی مردم 
را دارد، لحظات مهم و اساسی وجود دارد که می تواند باعث 
تسریع ســقوط آن شود. طبیعتاً کرونا نیز زمان محاسبه 
شده خود را خواهد داشت و یقیناً این بیماری همه گیر بر 
مناطق مختلف جهان از جمله آمریکا، تأثیر عمیقی خواهد 
گذاشــت. در ســال 198۶ و پس از فروکش کردن خطر 
چرنوبیل، همه این مســائل آغاز شد. پس از آن، سؤاالت 
بسیار مهم تری مطرح شد، همان طور که در این روز های 
ابتدایی بهار در آمریکا پرســش های بسیار مهمی مطرح 
است که آیا می توانم سوار مترو شوم؟ اگر در خانه قرنطینه 
شویم چگونه باید غذا تهیه کرد؟ آیا حقیقت به ما گفته 

می شود«؟

باالخرهقرنطینهبشویمیانشویم؟

قدسزندگی:البد شــما هم بحث ها درباره قرنطینه کردن یا نکردن شهرها را 
شــنیده اید. در فضای مجازی هم بدون شک نظرسنجی های مختلف در گروه ها 
و کانال ها را دیده اید که از شــما می پرسند آیا با قرنطینه کردن شهرتان موافقید 

یا خیر؟ 
اگر برایتان سؤال پیش آمده که چرا مسئوالن کشور ما مثل چینی ها، قم یا فالن 
شــهر را قرنطینه نمی کنند و اصوالً قرنطینه خوب اســت یا بد، مطلب زیر را از 
قول »فارس« بخوانید. البته قول نمی دهیم در پایان این مطلب بتوانید به ســؤال 
»قرنطینه خوب است یا بد؟« پاســخ دهید، اما یقیناً متوجه می شوید که میان 
کارشناســان کشورهای مختلف هم بر سر قرنطینه اختالف نظر وجود دارد: »بر 
خالف آن چیزی که عموماً تصور می شود، قرنطینه در چین، فقط اعالم ممنوعیت 
رفت وآمد نبود. چینی ها یک مجموعه قوانین سفت وسخت را با به کارگیری پلیس 
مســلح این کشور به کار گرفتند و همه فعالیت های فردی، رویدادهای عمومی و 
کســب وکارهای اقتصادی مردم خود را محدود کردند. نیروهای نظامی مستقیماً 
وارد عمل شدند و تصمیمات اتخاذ شده توسط مقام های رسمی را با به کارگیری 
اقدام های جدی اعمال کردند. برای کسانی هم که از دستورها سرپیچی می کردند، 
یک جریمه سنگین مالی در نظر گرفته شد. دولت، استادیوم ها و سالن های نمایش 
و دیگر فضاهای بزرگ را به عنوان مراکز قرنطینه در نظر گرفت و مأموران بهداشت 
و امنیت چین، خانه به خانه، به معاینه مردم می پرداختند تا افراد دارای عالئم را 
شناسایی کنند. این قرنطینه، بزرگ ترین قرنطینه تاریخ بشر بوده است. در روزهای 
اخیر، ایتالیا هم مناطق شمالی خود از جمله ونیز و میالن یعنی قلب های اقتصادی 
خود را در قرنطینه قرار داده است اما میزان فوت شده های این کشور همچنان رو 
به افزایش اســت و روند شیوع بیماری هم سرعت بیشتری یافته! به همین دلیل 
کارشناسان کشورهای اروپایی، قرنطینه در ایتالیا را به عنوان مدلی شکست خورده 
مثال می زنند. کارشناسان دیگر هم معتقدند قرنطینه فقط در صورتی مؤثر است 
که به درستی انجام شود. اگر به هر دلیلی، یک برنامه منسجم در اعمال قرنطینه به 
کار گرفته نشود، می تواند کامالً نتیجه عکس بدهد و کنترل بحران را از دست خارج 
کند. در ضمن فرهنگ مردم چین هم در موفقیت قرنطینه بسیار تأثیر داشت، چون 
آن ها با وجود ترسیدن فراوان از همه دستورهای مقام های کشور پیروی می کردند 
و همکاری مناســبی داشتند. پروفســور »الورنس گاستین« استاد و مدیر مرکز 
همکاری های ســازمان جهانی بهداشت در دانشگاه جورج تاون آمریکا در این باره 
می گوید مثالً در آمریکا چنین فرهنگ و امکاناتی وجود ندارد و قرنطینه نمی تواند 
جوابگو باشــد. البته دولت چین از نقش رسانه ها و همچنین شایعه های رسانه ای 
غافل نبود و با اعمال محدودیت ها توانست به خوبی از رشد شایعه ها جلوگیری کند 

و فضای فکری و روحی جامعه را در وضعیت مناسبی نگه دارد.
تجربه تلخ ایتالیایی ها ســبب شده انگلیس هم قید قرنطینه را بزند و فعالً حتی 

پروازهای خارجی را لغو نکند«. 
خالصه اینکه تعداد زیادی از کارشناسان غربی و متخصصان علوم بهداشتی دنبال 
روش هــای دیگر جایگزین قرنطینه هســتند و در حال حاضر هم مؤثرترین این 
روش ها را ماندن در خانه و کاهش و حتی قطع ســفرهای غیرضرروری شــهری 

و بین شهری می دانند.

 مجازآباد
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ورزش
اگربتوانمبهتیمملیکمککنممیمانم

هاشمیان: از جیبم برای تیم ملی 
هزینه کردم

۴سناریوبرایمعرفیقهرمانلیگها

پرسپولیس شانس نخست 
قهرمانی فیفا

گفتوگوبااصغرنقیزاده،بازیگرسینماوتلویزیون

نگران کلیشه شدن چهره ام نیستم

خالفعقربههایساعت
حاال همه چیز تغییر کرده اســت. آن هم به ســرعت و این به سرعت را که 
می گویم الاقل برای من و خانواده ام این طور بوده است و گرنه برای بعضی ها 
به قول آن حکایت، نه خانی آمده، نه خانی رفته. برای من اما خان آمده است 
و خوب هم آمده اســت که اگر نیامده بود، حاال درست مثل سال قبل در این 
روزها، چمدان ها را بسته بودیم، ماشین آب و روغن و الستیک هایش چک شده 
بود و در حال خارج شــدن از مشهد بودیم. همین یک ماه پیش داشتم فکر 
می کردم دوباره مثل سال گذشته به کردستان برویم و دوباره برویم به اورامانات 
با آن همه زیبایی یا به سمت جنوب حرکت کنیم و برویم به بندرعباس و در 
ادامه به دیدن چند جزیره و روستا برویم؛ اما نشد و حاال پناه برده ایم به خانه 
که امن ترین جا همین خانه است و بس. هر چند دقیقه هم یادمان می آید باید 
دست هایمان را 20 ثانیه با آب و صابون بشوییم و با همه این رعایت کردن ها 
وقتی ذره غذایی الی یکی از آن دندان های انتهایی دهان گیر می کند که انگار 
این روزها هم چشــم هایمان بیشتر می خارد و هم الی دندان هایمان هم غذا 
بیشتر گیر می کند، باز هم با ترس و لرز درش می آوریم و پشت بندش آب گرم 
هم می خوریم که اگر میکروبی وارد دهانمان شــده است راه معده را در پیش 

بگیرد نه مسیر شش ها را.
این روزها با خودم فکر می کنم کاش حکایت ما حکایت شــروع فیلم »مورد 
عجیب بنجامین باتن« می بود. همان بخش از فیلم که طی آن با ساعت ســاز 
نابینایی آشنا می شویم که تنها پسرش را در جنگ جهانی اول از دست داده 
است و به همین دلیل ساعتی می سازد که عقربه هایش بر خالف جهت معمول 
کار می کنند. او در روز افتتاح این ساعت در ایستگاه راه آهن نیواورلئان هدفش 
از این کار را بازگرداندن چرخ زمان به عقب و زنده کردن پسرش اعالم می کند 

و... .
این البته یک فکر است و قرار نیست این اتفاق بیفتد و آدم هایی که به خاطر 
کرونا رفته اند برگردند. حکایت این روزهای ما حکایت عجیبی است. حکایتی 
که البته با انتظار کشــیدن و رعایت کردن قرار اســت از آن، سر سالم به در 
ببریم و به سال نو برسیم. تأکید می کنم با رعایت کردن و نه با برگشت زمان 
به عقب. زمان برای ما گذشــته است و برنمی گردد اما، حاال که مانده ایم باید 
مواظب خودمان و دیگران باشیم تا خاِن آمده راهش را بگیرد و برود. هر چند 
ماجرا و خاطره رو در رو شــدن با این خان تا همیشه در ذهن همه مردم دنیا 

باقی خواهد ماند.

شباهتهایفاجعهچرنوبیلدرشورویباشیوعکرونادرآمریکا

آیا این آغاز سقوط است؟

دنیابدونفوتبالخیلیزشتاست

اوساگوآنا: برای نمایش بزرگ 
در آسیا به پرسپولیس آمدم

منهای سیاست

روزمره  نگاری

عباسعلیسپاهییونسی
annotation@qudsonline.ir
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ورزش: مهاجم نیجریه ای پرســپولیس معتقد است برای 
موفقیت در این تیم به زمان و خوش شانسی و البته اعتماد 
بیشتر نیاز دارد و انگیزه این اتفاق را دارد.به گزارش »ورزش 
سه«، کریستین اوساگوآنا، مهاجم نیجریه ای پرسپولیس 
که در نقل و انتقاالت زمستانی به این تیم اضافه شد، هنوز 
نتوانسته گلی برای سرخ ها به ثمر برساند و این فرصت با توجه 

به تعطیلی لیگ تا آینده ای نا معلوم از او گرفته شده است.

 اوضاع در پرســپولیس طبق چیــزی که تصور 
می کردی برای تو پیش رفت؟

به هرحال برای یک بازیکن حرفه ای این مهم اســت که در 
جایی حضور داشته باشد که اعتماد کامل به او شکل گیرد. من 
تا جایی که بتوانم تالش خواهم کرد و بخش دیگری از کار به 
مجموعه و کادرفنی بستگی دارد. با این حال برای یک مهاجم 
نیز مهم این است که گل بزند و این آمار است که توانایی او 
را نشان می دهد. من گلی نزدم و طبیعی است که از شرایط 
خودم راضی نباشم. اما خوشــحالم در تیمی حضور داشتم 
که روند صعودی و رویای قهرمانی را دنبال می کرد و برای آن 
می جنگید. شاید فرصتی دیگری پیش آمد که توانستم گل 

بزنم و از این نظر هم به شرایط رضایتبخش رسیدیم.

 اما شــایعاتی درباره تعویق مسابقات و یا لغو آن 
وجود دارد.

این تنها مختص فوتبال ایران نیست. تمام دنیا درگیر این 
مسئله شده است. مسلماً باید انتظار کشید. دنیای بدون فوتبال 
خیلی زشت است و واقعاً یک چیز بزرگی را کم دارد. این مسئله 
خیلی نگران کننده است و مطمئناً بحث اصلی سالمت است. 

امیدوارم خیلی زود همه چیز به روال عادی برگردد. 

 وقتی پیشنهاد پرســپولیس رسید چه تصوری 
داشتی؟

من خوشحال بودم. قبالً برابر پرسپولیس قرار گرفته بودم و جو را 
می دانستم. هوادار مهم ترین آیتم برای فوتبال است و آن را سرپا 
نگه می دارد و اینجا ما مهم ترین چیز را در کنار خودمان داریم. 
چیزی که باعث انگیزه بیشتر می شود و شما برای شروع تمرینات 
هم بی تابی می  کنید. خوشحالم جزیی از این تیم هستم و البته این 

کافی نیست. باید در کنار آن بتوانم تالش و موفقیت فردی را اضافه 
کنم. من از خودم ناامید نیستم اما انتظارم خیلی بیشتر است.

 خط هجومی پرسپولیس به نظر می رسید با حضور 
تو و آنتونی استوکس شرایط را برای دیگر بازیکنان 
سخت کند و اصال به همین منظور جذب شدید. اما تو 

نیمکت نشین شدی و آنتونی هم ایران را ترک کرد.

من درباره خودم می توانم حــرف بزنم. بله این مهم ترین پوئن 
برای ما بود که این اجازه را به دست بیاوریم تا در تیمی بزرگ و 
در نیم فصل که مسلماً برای تقویت است اضافه شویم. من با این 
هدف وارد شدم اما قبول کنید که حضور در یک جای جدید و 
با انتظارات بزرگ کار را برای هر کسی سخت خواهد کرد. اینجا 
فقط شما و توانایی تان کافی نیستید و به مؤلفه  های دیگری مثل 
زمان و اعتماد و البته کمی زیاد خوش شانسی نیز نیاز دارید من اما 

ناامید نیستم و مطمئنا به سادگی کنار نخواهم کشید.

 این انگیزه تو جالب است اما فکر نمی کنی شاید  
شیوه پرسپولیس کمی برای تو سخت باشد؟

نه، ما تیم کاملی هســتیم. در اجرای تمام تاکتیک ها توانایی 
داریم. به خودم هم ایمان دارم وگرنه اینجا نبودم و می توانستم 
چالش های دیگری را قبول کنم. از نظر قراردادی و مالی چیز 
زیادی مدنظرم نبود و من این چالش را قبول کردم تا اتفاقات 
خوبی را شکل دهیم. مسلما بزرگ ترین آن ها نمایش موفق در 
آسیاست. جایی که مهاجمان بزرگی خود را به چالش کشیده اند 

و موفق هم ظاهر شده اند. 

 فوتبال کامالً تعطیل شده و وضعیت ایران هم نگران 
کننده است. این موضوع ترس تو را به همراه نداشت؟

این نگرانی مسلما وجود دارد اما ما قرنطینه بودیم و تمرینات هم 
خیلی زود تعطیل شد. خانواده پیگیر بودند اما این امیدواری را 
شکل دادم که چیز تهدید کننده ای علیه من وجود ندارد. من 
نگران وضعیت تمام مردم جهان و به خصوصایران هستم. جایی 
که مسلما در آنجا شغل دارم و به من چیزی داده و باید دعای 
سالمتی از سوی من برای آن ها باشد. مطمئن هستم که قادر 
هستید از این شرایط عبور کنید و مراقبت ویژه داشته باشید. 

دنیا بدون فوتبال خیلی زشت است

اوساگوآنا: برای نمایش بزرگ در آسیا به پرسپولیس آمدم

پیشنهاد نجومی پاریسی ها به  ام باپه
ورزش: ام باپه تا سال ۲۰۲۲ با تیم پاریسی قرارداد دارد و کاماًل روشن است که دوست 
دارد راهی رئال شود. پاری سن ژرمن دوست ندارد این بازیکن تأثیرگذار و کلیدی را 
از دست بدهد. سران پاری سن ژرمن می خواهند به هر طریقی که شده قرارداد این 
بازیکن جوان را تمدید کنند تا جایی که برای تمدید قرارداد این ستاره خود رقم ۶۰ 
میلیون یورو را برای دستمزد سالیانه پیشنهاد داده اند که بسیار بعید است به راحتی 
از این رقم بگذرد. اگر ام باپه راضی به تمدید قراردادش شــود او دستمزدی باالتر از 

لیونل مسی، کریستیانو رونالدو و نیمار دریافت خواهد کرد.

ممنوعیت سفرهای تجاری ستاره های لیگ برتری 
ورزش: به نقل از ساکرنت، پس از شیوع ویروس کرونا در قاره اروپا و تعطیلی موقت رقابت های 
باشگاهی، خیلی از باشگاه ها بازیکنانشان را به ماندن در خانه تا زمان شکست کرونا ترغیب کردند.  
در عین حال باشگاه های بزرگ لیگ برتری برای مراقبت بیشتر از ستاره های خودشان هر گونه 
فعالیت تجاری، تبلیغاتی و سفرهایی به همین دلیل را ممنوع اعالم کردند تا حضور بازیکنان و 

ستاره های لیگ برتری در اجتماع کمرنگ تر از قبل شود. 
البته این اقدام موجب می شود بازیکنانی که معموالً درآمد هنگفتی از حضور در تبلیغات بدست 

می آوردند، در این دوران از این پول کالن محروم شوند. 

رئیس جنجالی هوفنهایم واکسن کرونا را می سازد؟
ورزش: نشــریه آلمانی اشــپیگل گزارش داد که مالک ثروتمند و جنجالی باشگاه 
آلمانی هوفنهایم عالوه بر فوتبال، مالک چند بنیاد علمی اســت که این روزها در 
حال دسترسی به فرمول ســاخت واکسن ویروس کرونا هســتند و دونالد ترامپ؛ 
رئیس جمهور آمریکا در تالش است تا با وارد کردن فشــار بر او، واکسن تولیدی را 
خریداری کرده و به نام آمریکا عرضه کند. هــوپ در مقابل با این تالش ها از دونالد 
ترامپ؛ رئیس جمهور آمریکا انتقاد کرد و گفت: اگر بخواهیم واکســن مؤثری علیه 

ویروس کرونا تهیه کنیم، این شخص نباید تنها به دنبال نام خودش باشد

مسی: نیمار را برگردانید
ورزش: به گزارش le1۰sport پاری سن ژرمن برای فروش نیمار آماده می شود و لیونل مسی 
و رختکن بارسلونا همچنان منتظر پیوستن ستاره برزیلی به جمع خود هستند. لئوناردو، مدیر 
ورزشی PSG و دیگر مدیران ارشد این تیم به وضوح آماده جدا شدن نیمار هستند البته اعالم 
کرده اند در صورتی چنین اجازه ای را صادر خواهند کرد که باشگاهی که خواهان نیمار است 
دست کم 15۰ میلیون یورو به آن ها پرداخت کند. بر اساس این گزارش لیونل مسی و دیگر 
ستاره های تأثیرگذار رختکن بارسلونا به شدت منتظر بازگشت نیمار به جمع خود هستند و به 

مدیریت بارسا فشار می آورند تا در نخستین فرصت برای جذب او اقدام کنند.

ورزش: وحید هاشمیان، مربی تیم ملی فوتبال کشورمان 
که هنوز ادامه فعالیتش در تیم ملی مشخص نیست در 
خصوص آینده اش پس از دو جلسه ای که با فدراسیون 
فوتبال داشته است، گفت: درباره کار خودم 9 ماه پیش 
فدراسیون و مربی وقت آقای ویلموتس مرا به همکاری 
دعوت کردند و بسیار خوشــحال بودم که در تیم ملی 
کشورمان بودم. کار کردن در باشگاه بیشتر یک قرارداد 
مالی و تعهد کاری است اما بودن در تیم ملی بیشتر یک 
تعهد قلبی اســت. در حالی که جاهای خیلی خوبی مرا 
برای مربیگری دعوت کردند، قبول نکــردم اما در این 
مقطع احســاس کردم پس از بیش از یک دهه بازی در 
بوندسلیگا، گرفتن مدرک مربیگری از آلمان و پله پله طی 
کردن دوران مربیگری می توانم این تجربیات را منتقل 

کنم. مسائل حاشــیه ای درباره پول آقای ویلموتس و 
غیره پیش آمد که به تیم ضربــه زد و باعث جدایی 

ویلموتس شد و نتیجه خوبی هم کسب نشد.

  به داخلی ها هم مثل خارجی ها بها دهند
مربی تیم ملــی در خصوص اینکه یکی از 

انتقادات مطرح شده این است که 
چرا به ویلموتــس و همکارانش 
۲ میلیون یورو پــول پرداخت 
شد و چرا فدراسیون به وحید 
هاشــمیان در ایــن 9-8 ماه 
هیچ پولی نداد، اظهار داشت: 
نمی خواســتم ایــن را اعالم 
کنم و مشــکل اینجا بود که از 
فدراسیون هم اعالم نشده بود 
و فقط گفتند پــول کادر فنی 
به یورو پرداخت شــد. قرارداد 
من ریالی بود که 9 ماه گذشته 
و ریالی هم نگرفتــه ام و بابت 

وسایلی که خریده ام طلب دارم. 
شرایط مالی کشور را درک می کنم و به خاطر عالقه به 
تیم ملی صحبتی درباره حقوق خودم نکردم. مسئوالن 
باید همان طور که به خارجی هــا اهمیت می دهند به 
داخلی ها هم بها بدهند. طبیعتــاً مقداری از پول ایران 
در فیفا وجود دارد که به خاطر تحریم ها نمی توانیم آن 
را به ایران بیاوریم و اگر امکانش بود خیلی از مشکالت 

فوتبال ایران حل می شد.

  برای ماندن شرایطی دارم
هاشــمیان در پاســخ به این پرســش که در نهایت در 
تیم ملی می ماند یا نه، گفــت: کادر فنی تغییر می کند 
و هر مربــی ای که می آید، دوســت دارد 
کادر فنی خــودش را بیــاورد. بعد از 
صحبت هایی که شد و گزینه ها اعالم 
شدند، ســرمربی جدید انتخاب شد. 
فدراســیون فوتبال و مربی تیم ملی 
هم دوست داشتند ما همکاری مان را 
ادامه بدهیم اما بــه هر حال من هم باید 
شرایطی برای همکاری داشته باشم و اگر 
بدانم می توانم به تیم ملی کشورم کمک کنم، 

قطعاً می مانم. 
هاشمیان در پایان گفت: برای مردم کشور 
آرزوی بهترین ها را می کنم. ان شــاءاهلل 
این دوران ســخت هم مثــل زلزله و 
جنگ و سیل و شــرایط سختی که 
مردم همبستگی را نشان داده اند 
و مراحل ســخت را پشت سر 
گذاشــته اند، این دوران هم 
بگذرد و ســال آینده ســال 
بســیار خوبی برای کشــور 

ایران باشد.

ورزش: دانیال شه بخش، ملی پوش بوکس تا همین جا هم 
به عنوان نخستین المپیکی تاریخ سیستان و بلوچستان 
کار بزرگی کرده، اما هدف بزرگی را در ســر می پروراند 
و صرفاً به کسب ســهمیه المپیک راضی نیست. دانیال 
شــه بخش، ملی پوش وزن 57 کیلوگرم بوکس ایران به 
تازگی در مســابقات آســیایی اردن توانست با شکست 
رقیب خود از هنگ کنگ در دیدار شانس مجدد مسافر 

توکیو شود.
این جوان ملی پوش که حاال بلیت سفرش به توکیو را رزرو 
کرده، اهل سیستان و بلوچستان است. دانیال شه بخش 
به نخستین ورزشکاری از استان سیستان و بلوچستان 
تبدیل شده که سهمیه المپیک می گیرد چون پیش از 
او در تاریخ از این مناطق محروم کسی نتوانسته مسافر 

المپیک شود. صحبت های او را با هم مرور می کنیم.

  ناداوری شد
با اینکه مسابقات آسیایی بود و چند تیم هم از اقیانوسیه 
حضور داشتند، اما ســطح واقعاً باالیی داشت. من چهار 
شب مسابقه دادم و روی رینگ رفتم تا اینکه در نهایت 
توانستم سهمیه را کسب کنم. قهرمانان بزرگی حتی در 
حد قهرمان المپیک در این مسابقات حضور داشتند، اما 
تنها باخت من هم در شرایطی رخ داد که می توانم بگویم 
ناداوری شد. آن قدر از جان و دل مایه گذاشتم و قاطعانه 
رقیبم را شکست دادم که دیگر داوران نتوانستند حریف 

را پیروز کنند.

  اتفاق بزرگ برای سیستان و بلوچستان
من در زاهدان زندگی می کنم و نخستین المپیکی تاریخ 
استان سیستان و بلوچستان هستم. بدون شک کسب 
ســهمیه المپیک هم برای خودم و هم برای این استان 
اتفاق بزرگی بود. مســئوالن هم می خواستند برای این 
اتفاق بزرگ یک جشن بزرگ برپا کنند، اما متاسفانه به 
خاطر شرایط خاصی که ویروس کرونا به وجود آورده، 

مراسم کنسل شد.

مدیرکل استان به من قول هایی داده که امیدوارم عملی 
شود و خستگی از تن من بیرون بیاید.

  تاریخ سازی می کنم
من به این موفقیت قانع نیســتم و می خواهم در توکیو 
برای بوکس ایران هم تاریخ سازی کنم. تا به حال کسی 
از تیم ملی بوکس ایــران در المپیک مدال نگرفته و من 
می خواهم نخستین مدال آور باشم. خیلی انگیزه دارم. ۲۰ 
ساله هستم و تجربه باالیی ندارم. پیش از این هم کاپیتان 
تیم ملی بوکس جوانان بودم و در رده بزرگساالن حضور 

در اردن اولین تجربه من بود.

  استعدادهای فراوان
بوکس در استان ما طرفداران زیادی دارد. در زاهدان هم 
باشــگاهی داریم که عالقه مندان زیادی آنجا می آیند و 
تمرین می کنند، اما امکانات خیلی خوب نیســت. شاید 
باورتان نشــود، اما در زمستان هیچ وسیله گرمایشی در 
سالن نیست و در تابستان هم از گرمای زیاد رنج می بریم. 
سختی های زیادی در زاهدان کشیدم که توانستم خودم 
را به تیم ملی برسانم. اینجا استعدادهای زیادی داریم که 
اگر به آن ها رسیدگی شود، می توانند خودشان را نشان 
دهند. حداقل چند روز پیش از اعزام به اردن که چند روز 
برای کارهای خروجی ام به زاهدان آمدم، مجبور بودم سر 

ظهر تمرین کنم که سالن زیاد سرد نباشد.

  پاداش به جای درآمد ثابت
کار من تازه شــروع شــده و تازه خودم را به عنوان یک 
بوکســور حرفه ای شــناختم. آرزوهای بزرگــی دارم و 
می خواهم قهرمان جهــان و المپیک شــوم. امیدوارم 
مســئوالن هم به من کمک کنند. البته شنیدم وزارت 
ورزش به هر ورزشکاری که المپیکی شود، ۶۰ میلیون تا 
المپیک پرداخت می کند. این مبلغ برای من خوب است 
چون درآمد ثابت و شــغلی به جز بوکس ندارم و از نظر 

روحی و روانی به من کمک می کند.

اگر بتوانم به تیم ملی کمک کنم می مانم

هاشمیان: از جیبم برای تیم ملی هزینه کردم
شه بخش: در سیستان و بلوچستان امکانات نیست

دورخیز برای طالی المپیک از محروم ترین نقطه ایران
ضد  حمله

کرونا جان مربی ایرانی فوتسال را گرفت
ورزش: به نقل از خبرگزاری آنا، احمد طاهری مربی با اخالق و کاربلد فوتسال 
ایران به دلیل عارضه مغزی و ابتال به ویروس کرونا درگذشت. مرحوم طاهری 
چهارماه پیش عمل جراحی به خاطر تومور مغزی داشت و پس از ابتال به 

ویروس کرونا به دلیل ضعیف بودن سیستم ایمنی بدنش فوت کرد.

پیشنهادهای خارجی برای ترابی
ورزش: یکی از نزدیکان باشگاه پرسپولیس در خصوص وضعیت ترابی در 
پایان فصل گفت: »این بازیکن شرایط خوبی دارد و تا جایی که ما شنیدیم، 
چند پیشنهاد عالی از باشگاه های اروپایی به دستش رسیده، اما به خاطر شرایط 
جدول ترجیح دادیم ترابی را حفظ کنیم. بهترین اتفاقات هم افتاد و می بینید 
که او در قهرمانی فصل قبل و صدرنشینی این فصل نقش ویژه و خاصی داشت، 
اما باید دید سیاست مهدی رسول پناه، سرپرست باشگاه چطور است و هیئت 

مدیره چه تصمیمی برای آینده ترابی می گیرند«.

شرط مدیریت استقالل؛ 100 میلیارد نقد!
ورزش: باشگاه استقالل پس از اســتعفای علی فتح اهلل زاده بار دیگر 
وارد بحران مدیریتی شــد.حرف اصلی را یکی دو روز قبل، اسماعیل 
خلیل زاده رئیس هیئت مدیره باشگاه اســتقالل به زبان آورد و گفت: 
کسی که مدیر استقالل می شود باید 1۰۰ میلیارد تومان پول داشته 
باشــد. حرف خلیل زاده که خودش چند ماه سرپرست موقت باشگاه 
استقالل بود، یک پیام ویژه دارد؛ اینکه هر کسی می خواهد مدیرعامل 
استقالل شود، باید 1۰۰ میلیارد پول داشته باشد تا بدهی های باشگاه 

را بدهد، در غیر این صورت، حضورش فایده ای ندارد.

خلیل زاده باشگاه استقالل را تعطیل کرد
ورزش:عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل که با استعفای علی فتح اهلل زاده، 
این باشگاه را مدیریت می کند روز گذشته دستور به تعطیلی باشگاه استقالل 

داد. 
اسماعیل خلیل زاده جهت جلوگیری از شیوع کرونا به کارمندان این باشگاه 
اعالم کرد باشگاه استقالل تعطیل است و آن ها می توانند به خانه هایشان بروند 

و پس از تعطیالت نوروزی به باشگاه بازگردند.

 ویلموتس: 
4 پیشنهاد را پس از ترک ایران رد کردم

ورزش: ویلموتس، سرمربی پیشــین تیم ملی فوتبال کشورمان در 
گفت وگو با شبکه تلویزیونی »ایلِِون اسپورت« انگلیس، گفت: از اواسط 
ماه نوامبر و پــس از پایان همکاری ام با فدراســیون فوتبال ایران، دو 
پیشنهاد در رده ملی و دو پیشنهاد در رده باشگاهی داشته ام، هرچند 
تمامی این چهار پیشــنهاد را رد کردم چون حســی به آن ها نداشتم. 
تلفنم هنوز هم زنگ می خورد، اما به شما این اطمینان را می دهم که تا 

پیش از ماه ژوئن خبری نخواهد بود.

پرداختی پرسپولیس به دو بازیکن خارجی 
ورزش: باشگاه پرســپولیس به دو بازیکن خارجی تیمش پرداختی 
داشت. باشگاه پرسپولیس بخش کمی از مطالبات بوژیدار رادوشویچ 
و کریستین اوساگونا را پرداخت کرد تا آن ها دست خالی به تعطیالت 
نروند.در این میان پرداختی انجام شده به اوساگونا خیلی کمتر از آن 
چیزی بود که او انتظار داشــت و به این خاطر این بازیکن با دلخوری 
راهی تعطیالت شد. رادوشویچ نیز دوشنبه شب به همراه خانواده خود 

ایران را ترک کرد.

منهای فوتبال

دعوت 30 بازیکن در دو گروه توسط کوالکوویچ  
ورزش: سرپرست تیم ملی والیبال گفت: اردوی تیم ملی از نیمه اردیبهشت 
سال آینده با دعوت ۳۰ بازیکن در دو گروه آغاز می شود. امیر خوش خبر درباره 
زمان شروع تمرینات تیم ملی والیبال ایران با توجه به شرایط جدید جامعه و 
شیوع و گسترش بیماری کرونا، گفت: بر اساس برنامه ریزی قبلی، قرار بود 1۶ 
فروردین اردوی تیم ملی آغاز شود و ۳۰ بازیکن که از دل لیگ انتخاب شده 
بودند، به اردوی نخست دعوت شوند. همچنین قرار بود لژیونرها پس از پایان 

مسابقات خود، استراحت کوتاهی داشته باشند و بعد به اردو ملحق شوند.

اردوی پارالمپیکی ها در قرنطینه
ورزش: در شرایطی که این روزها شــایعات زیادی درباره به تعویق افتادن 
بازی های المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو وجود دارد، گویا ژاپنی ها اصرار 

زیادی روی برگزاری این مسابقات در موعد مقرر دارند.
مسئوالن برگزارکننده بازی های پارالمپیک توکیو در ژاپن طی ایمیلی به 
کمیته ملی پارالمپیک ایران بر برگزاری به موقع این دوره از بازی ها تأکید 
کرده اند. هادی رضایی، دبیرکل کمیتــه ملی پارالمپیک با تأیید این خبر 
درباره تعطیلی اردوی ورزشکاران پارالمپیکی به دلیل شیوع کرونا عنوان 
کرد: ما قطعاً پس از نوروز اردوها را برگزار می کنیم و اگر هم کرونا همچنان 
باشد، ورزشکاران را در حالت قرنطینه وارد اردو می کنیم. چاره ای جز این هم 
نیست چون نمی توان بر اساس شایعات و حدس و گمان ها تصمیم گیری کرد. 

تفتیان: از داوری آرامش می خواهم
ورزش: تفتیان، دونده المپیکی ایران درباره خواسته های خود از رئیس جدید 
فدراسیون عنوان کرد: داوری قبالً سابقه ریاست در فدراسیون را داشته و به 
امور آشنا هست. اتفاقاً در دوره قبلی او، من در رده جوانان دو مدال آسیایی 
کسب کردم. البته من امیدوارم با حضور رئیس جدید تمرین ملی پوشان در 
آرامش برگزار شود و شرایط بهتری برای امثال من به وجود بیاید. از طرف دیگر 
داوری باید به پشتوانه ها توجه کند چون تیم ملی چند سالی است که خالی از 

ستاره شده و دیگر احساس تیم بودن را به هیچ کس نمی دهد.

 تحویل مشعل المپیک به ژاپن 
پشت درهای بسته!

ورزش: مقام های کمیته ملی المپیک یونان اعالم کرده اند که مراسم تحویل 
مشعل را پشت درهای بسته ورزشگاه پاناتینایکو به میزبان المپیک می سپارند 

تا بیم آلودگی و انتشار ویروس مرگبار کرونا به حداقل خود برسد.
با دستور دولت یونان به منظور مهار انتشار ویروس کرونا هیچ کارت شناسایی 
معتبری جواز حضور در مراسم تحویل مشــعل نخواهد بود. کمیته ملی 
المپیک یونان ســاختمان اداری خود واقع در حومه  هاالندری را نیز تا 1۶ 

مارس ۲۰۲۰ بست.

 رقیب آمریکایی حسن یزدانی 
سرانجام المپیکی شد

ورزش: دیوید تیلور که در سال های اخیر به اصلی ترین رقیب حسن یزدانی 
در وزن 8۶ کیلوگرم تبدیل شده و در مسابقات جهانی ۲۰18 در همان دور 
نخست موفق به شکست این نابغه کشتی ایران شد، به خاطر مصدومیت 
نتوانسته بود تاکنون ســهمیه المپیک ۲۰۲۰ را به نام خود ثبت کند. در 
مسابقات جهانی ۲۰19 که با قهرمانی حسن یزدانی همراه بود و پنج نفر اول 
سهمیه حضور در المپیک را کسب می کردند، تیلور به دلیل مصدومیت شدید 

غایب بود و نفر جایگزین او هم عملکرد ضعیفی داشت. 
حاال تیلور که از ناحیه زانو به شدت آسیب دیده بود، خودش را بار دیگر آماده 

کرده و در مسابقات گزینشی قاره آمریکا برابر حریفان خود قرار گرفت.

امیرمحمد سلطان پور: در سال ۲۰۰1 در فیلم ورزشی کمدی به 
نام »ماشین مین« وینی جونز نقش یک فوتبالیست به زندان افتاده را 
بازی می کرد. او در آنجا مجبور شد کاپیتان تیمی از زندانیان باشد که در 
مقابل تیمی از نگهبانان روانی به کاپیتانی رئیس زندانی فاسد مسابقه 
برگزار کردند. همان طور که از یک فیلم هالیوودی انتظار می رفت او و هم 
سلولی های دوست داشتنی اش موفق شدند نگهبانان را شکست داده 
و خوشحال از اینکه آن ها را تا این حد خجالت زده و عصبانی کرده اند، 
لبخندزنان به سلول های خود برگردند. چنین داستانی برای اتفاق 
افتادن در دنیای واقعی بسیار انتزاعی و عجیب است؛ اما در پاراگوئه 
هنر به واقعیت بدل شده است. زندان ملی آگروپاسیون اسپشیالیزیدا 
مدتی است که میزبانی اسطوره فوتبال برزیل یعنی رونالدینیو را تجربه 
می کند. رونالدینیو چند وقت پیش به خاطر ورود به پاراگوئه با گذرنامه 
جعلی به همراه برادرش تحت بازداشت موقت قرار گرفت. عکس هایی 
از او در زندان منتشر شده که به دیگر زندانیان که در آن میان می توان 
اعضای مرتبط به گروه مرگبار قاچاق مواد مخدر PCC را مشاهده کرد، 

امضا می دهد و با آن ها عکس یادگاری می گیرد. در میان هم بند های 
رونالدینیو می توان افرادی مثل فرناندو گونزالز کارخایو مدیر سابق 
باشگاه اسپورتیوو لوکوئنو در پاراگوئه و پدرش معاون ریاست فدراسیون 
سابق پاراگوئه که به جرم پولشویی در زندان هستند را مشاهده کرد. 
نماینده مجلس سابق یعنی میگل کوئه واس نیز به به خاطر چندین 
جرم اقتصادی در کنار رونالدینیو حضور دارد. مسلماً روحیه ستاره سابق 
تیم های بارسلونا و آث میالن در زندان نیز افت نکرده است. به تازگی 
یکی از دوستان او بازیکن مشهور سابق تیم ملی پاراگوئه یعنی نلسون 
پیپینو کوئه واس با رونالدینیو در زندان دیدار کرد و قول داد او و بسیاری 
دیگر از مردم پاراگوئه به حمایت از نابغه ای که در جهان فوتبال تاریخ 

سازی کرده، ادامه خواهند داد. 

  فوتسال با کفش قرضی نگهبان زندان
اما هر چه که باشد هر جا زمینی دیده شود حتی در زندان، رونالدینیو آن 
جا را با استعداد خود تصاحب می کند. روز جمعه زندانیان آگروپاسیون 
تصمیم گرفتند که در میان تمامی بندهای زندان مسابقات فوتسال 
برگزار کنند و قهرمان مسابقات با بردن 1۶ کیلوگرم گوشت حسابی 
به خود پاداش می دادند. مسلماً همه تیم های زندان دوست داشتند 
رونالدینیو را بین خود ببینند و گونزالز کارخایو موفق شد رونالیدینو را 
راضی کند تا حضوری هر چند تشریفاتی با کفشی که نگهبان زندان به 

او قرض داده بود داشته باشد. قهرمان سابق جام جهانی و لیگ قهرمانان 
اروپا در مسابقات شرکت نکرد، اما در یک بازی تدارکاتی به میدان رفت 
و با نشان دادن چند چشمه از استعداد فوق العاده اش با به ثمر رساندن 
پنج گل و دادن ۶ پاس گل باعث پیروزی 11-۲ تیمش شد! با اینکه 
رونالدینیو تجربه جالبی را در زندان می گذراند، اما اوضاع در بیرون از 
آن برایش جالب نیست. این ستاره از لحاظ اقتصادی و قانونی دچار 
مشکالت مختلفی شده و سال ۲۰19 پاسپورت برزیلی و اسپانیایی او به 
اضافه 57 ملکی که به نام  اوست، ضبط شد. یکی از افراد مشکوک پشت 
داستان دستگیری رونالدینیو همکاری به نام دالیا لوپز زن تاجری است 
که گذرنامه جعلی را برای او فراهم آورده و از او خواست که به پاراگوئه 
برود. هر چه که باشد رونالدینیو امروز مشغول بازی در فیلم واقعی است 
که در زندان پاراگوئه مشغول ساخته شدن است. پدیده ای که زمانی در 
اوج فوتبال جهان قرار داشت، اکنون با قاتالن، قاچاقچیان و پولشویان 
پاسکاری می کند؛ اما نکته فوق العاده اینجاست هنوز هم آن لبخند 

معروفش را می توان روی صورتش دید.

4 سناریو برای معرفی قهرمان لیگ ها
پرسپولیس شانس نخست قهرمانی فیفا

ورزش: فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در صورت اعالم پایان لیگ ها به خاطر کرونا چهار سناریو برای مشخص کردن تیم قهرمان دارد. 
سناریو هایی که در صورت اجرا شدن در لیگ ایران، شانس پرسپولیس را برای معرفی به عنوان قهرمان فصل جاری بیشتر از سایر تیم ها 
می کند. به نقل از یورو اسپورت عربی، با توجه به اینکه ممکن است این ویروس تا یکی دو ماه آینده نیز نابود نشود این احتمال زیاد است که 

پایان لیگ های فوتبال کشورها نیز اعالم شود.
فیفا برای مشخص کردن تیم قهرمان در صورت اعالم پایان لیگ ها چهار سناریو تعیین کرده است:

 اعالم پایان لیگ بدون مشخص کردن تیم قهرمان )در این صورت در لیگ کنونی فوتبال ایران با وجود صدرنشینی پرسپولیس این تیم 
قهرمان نخواهد شد(.

 سناریوی دوم اینکه در صورت اعالم پایان لیگ، قهرمان نیم فصل نخست به عنوان قهرمان لیگ انتخاب شود )در این صورت پرسپولیس 
در لیگ ایران به عنوان قهرمان انتخاب خواهد شد؛ چرا که در زمستان عنوان قهرمانی نیم فصل نخست را بدست آورد(.

  سناریوی سوم این است که قهرمان فصل قبل به عنوان قهرمان فصل جاری هم انتخاب شود )در این صورت هم پرسپولیس در لیگ 
ایران به عنوان قهرمانی خواهد رسید(.

 سناریوی چهارم هم این است که جام قهرمانی به تیمی داده شود که تا پیش از تعطیلی لیگ صدرنشین بوده باشد )در این صورت هم 
جام قهرمانی در لیگ ایران باید به پرسپولیس داده شود(. 

انتشارات  و  چاپ  موسسه  تغییرات  آگهی 
آستان قدس رضوی به شماره ثبت 153 و 

شناسه ملی 10380027662

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مورخ 1398,03,12 و نامه شماره 98,3,16,3,14073 
مورخ 98,12,1 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - روزنامه کثیراالنتشار 
قدس جهت درج آگهی های شرکت برای سال 
مالی 1398 تعیین شد. 2-موسسه حسابرسی مفید 
عنوان  به   10861836531 ملی  شناسه  راهبربه 
بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید. 
به   1397,12,29 به  منتهی  مالی  صورتهای   -  3

تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

  )806917(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )806942(

آگهی تغییرات شرکت اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی منطقه شرق شرکت تعاونی به شماره ثبت 56111 و شناسه ملی 14005303970

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,10,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی مشهد 
به آدرس انتهای خیابان آبکوه ،ساختمان سازمان تعاون روستایی استان خراسان رضوی طبقه همکف کد پستی 9183995991 انتقال 
خراسان  استانهای  عملیات  حوزه  اتحادیه  این  اساسنامه   2 ماده  1-به  گردید.  اصالح  فوق  بشرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت 
رضوی ، جنوبی ، شمالی و استان سیستان و بلوچستان تصویب گردید -2 به بند یک ماده 6 استان سیستان و بلوچستان اضافه گردید. 

-3 سرمایه شرکت از180,000,000 ریال به 300,000,000 ریال افزایش یافت 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )807012(

آگهی تغییرات شرکت رادان صنعت شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 21806 و شناسه ملی 10380372938

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,08,03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت مدیره 
برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن عرفانی مالداریان به شماره ملی 0941452727 و آقای محمد عرفانی 
عرفانی  حسین  آقای  و   0934073074 ملی  شماره  به  مالداریان  عرفانی  ابوالقاسم  آقای  و   0934184313 ملی  شماره  به  مالداریان 
مالداریان به شماره ملی 0942784588 2- آقای محمد آریان فر کدملی: 0901197580 به سمت بازرس اصلی و خانم قویدل شکسته 

دارای کد ملی: 0939792974 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )807020(

آگهی تغییرات شرکت رادان صنعت شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 21806 و شناسه ملی 10380372938

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,08,03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای ابوالقاسم عرفانی مالداریان دارای کد 
ملی 0934073074 به سمت رئیس هیئت مدیره 2- آقای محمد عرفانی مالداریان دارای کد ملی : 0934184313 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره 3 - آقای حسین عرفانی مالداریان دارای کد ملی :0942784588 به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره 
4- آقای حسن عرفانی مالداریان دارای کد ملی : 0941452727 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 
وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با امضای مشترک سه نفر از چهار نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 

خواهد بود. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )807025(

آگهی تغییرات شرکت سبزین فام توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 22539 و شناسه ملی 10380380166

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,05,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - مواردی به شرح ذیل به موضوع 
شرکت الحاق گردید: تولید و خرید و فروش انواع البسه و منسوجات – انجام کلیه امور بازرگانی و تهیه و توزیع و خرید و فروش کلیه 
کاالهای مجاز – عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی – واردات و صادرات 

کلیه کاالهای مجاز پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدورپروانه فعالیت نمی باشد. 
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س�ازمان پارکها وفضای س�بز ش�هرداری اصفهان در نظردارد ارائ��ه خدمات 
نمایشگاهی ، فروشگاهی ، تبلیغاتی و گردشگری در باغ گلهای اصفهان را از طریق 

مزایده عمومی واگذار نماید.
بنابراین از اش��خاص حقیقی وحقوقی دعوت می نماید جهت دریافت اسناد مزایده 
و انجام هماهنگی بازدید، از تاریخ نشر آگهی همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات 
اداری وحداکثر تا پایان وقت اداری )س��اعت 14( روز ش��نبه  مورخ1399/01/16 به 
امور مالی س��ازمان پارکها واقع در خیابان 22 بهم��ن ،مجموعه اداری غدیر مراجعه 

نمایند.
آخرین مهلت تکمیل وتحویل اسناد)پیشنهاد( به دبیرخانه محرمانه سازمان پایان 

وقت اداری )ساعت 14( روز یکشنبه  مورخ 1399/01/17 می باشد .
حساب شماره 4001547104 نزد بانک شهر شعبه نورباران اصفهان به نام سازمان 
پارکها وفضای س��بز ش��هرداری اصفهان جهت واریز مبلغ س��پرده نقدی شرکت در 

مزایده یا ضمانتنامه بانکی با اعتبار حد اقل سه ماه می باشد.
1- ارائه خدمات گردش��گری و... باغ گلها می باید بر اس��اس ش��رح خدمات تدوین 

شده در اسناد مزایده انجام گردد.
2- سازمان پارکها در رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

3-در صورتی که نفرات اول و دوم ش��رکت کننده از انجام معامله خوداری نمایند 
سپرده شرکت در مزایده آنان به ترتیب به نفع سازمان پارکها ضبط خواهد شد.

4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده موجود می باشد.

آگهی مزایده عمومی 

آگهی تغییرات کشاورزی وموقوفات چناران 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 1 و شناسه 

ملی 10960020410

مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
مورخ  سالیانه  عادی  عمومی 
ذیل  تصمیمات   1398,12,05
مالی  صورتهای   : شد  اتخاذ 
تصویب   1398,09,30 به  منتهی 

شد. 
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
و  ها  شرکت  ثبت  مرجع  رضوی  خراسان 

موسسات غیرتجاری چناران )807144(
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان )807042(

آگهی تغییرات شرکت آران ماشین توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1562 و شناسه ملی 10380609395

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,12,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای سید ماشاء ا... کیش بافان به شماره ملی 
0940344734 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 2-آقای سید جلیل کیش بافان به شماره ملی 0931503851 . به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره 3-آقای سید کمال کیش بافان به شماره ملی0945680945 به سمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. الف: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضاءمنفرد رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )807046(

 آگهی تغییرات شرکت سیما شهر آزما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 37898 و شناسه ملی 10380535156

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,06,31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدحسن فرشچی طوسی به شماره ملی: 
0931454743 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمرتضی ابوتراب زاده به شماره ملی: 0934109826 نماینده شرکت معیار گستر 
توس به شناسه ملی 10380261620 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی غالمی آغوی به شماره ملی: 0702418587 به 
سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه چک ها ، بروات اسناد و اوراق بهادار و قراردادها با 

امضا ثابت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )807063(

آگهی تغییرات شرکت سیما شهر آزما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 37898 و شناسه ملی 10380535156

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397,06,27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت معیار گستر توس با شناسه 
شماره  به  آغوی  غالمی  مهدی  آقای  و   0931454743 ملی:  شماره  به  طوسی  فرشچی  محمدحسن  آقایان  و   10380261620 ملی 
ملی: 0702418587 برای مدت دو سال به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. - آقای هرمز قندهاری به شماره ملی: 
0937509280 به سمت بازرس اصلی و آقای امیرحسین چیت ساز یزدی به شماره ملی: 0941344681 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )807145(

آگهی تغییرات شرکت خوشنام خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11066 و شناسه ملی 10380267760

تعیین  به قرار ذیل  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,04,06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هیئت مدیره 
گردیدند: - آقای امیر برکت مؤمنی بشماره ملی 0940590603 به سمت رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل - خانم آذر شفیع زاده 
بشماره ملی 0910109079 به سمت نائب رئیس هئیت مدیره - آقای مهدی برکت مومنی بشماره ملی 0925584614 به سمت عضو 
 ، براوات   ، ، سفته  قبیل چک  از  تعهدآور شرکت  و  بهادار  اوراق  و  اسناد  کلیه   . انتخاب گردیدند  برای مدت دوسال  هئیت مدیره 

قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )807039(

آگهی تغییرات شرکت چند منظوره عام ثامن سبزبوم شرکت تعاونی به شماره ثبت 13018 و شناسه ملی 10380286885

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,09,20 و نامه شماره 2,119196 مورخ 1398,11,28 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - علی اصغر طالبان فرد به شماره ملی 2297305168 و محمود محمدزاده به شماره ملی 6358708791 
بازرسان                        به عنوان  به شماره ملی 6359056283  به شماره ملی 0942230701 و احمد دالوری  ، آقای علیرضا چیتگران  بازرسان اصلی  به عنوان 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - کاهش سرمایه و سهام شرکت ازمبلغ 3,636,500,000 ریال منقسم به 36365 سهم 100,000 
ریالی به مبلغ3,473,600,000 ریال منقسم به 34736 سهم 100,000 ریالی کاهش یافت . -صورت های مالی منتهی به 1398,06,31 مورد تصویب 

قرار گرفت . 
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خراسان  خوشنام  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11066 

و شناسه ملی 10380267760

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,04,06 مورخ 
انتخاب  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  اعضاء   -  :
گردیدند: - آقای امیر برکت مومنی بشماره ملی 
0940590603 - خانم آذر شفیع زاده بشماره ملی 
0910109079 - آقای مهدی برکت مومنی بشماره 
انتخاب  دوسال  مدت  برای   0925584614 ملی 
گردیدند . - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین شد. -صورت های مالی 

سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

  )806916(
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آگهی تغییرات شرکت اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی منطقه شرق شرکت تعاونی به شماره ثبت 56111 و شناسه ملی 14005303970

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,11,16 ونامه شماره 506,19,63632 مورخ 1397,12,19 اداره تعاون روستایی خراسان رضوی تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای فرشید صراف به شماره ملی 0942768809 نماینده اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان 
رضوی به سمت رئیس هیئت مدیره 2ـ آقای علی اصغر ایزدی به شماره ملی 0702854107 نماینده اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی تولید روستائی 
خراسان رضوی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3ـ آقای امیر مسعود پژمان پور به شماره ملی 0036219568 نماینده اتحادیه تعاونیهای روستائی استان 
خراسان به سمت منشی هیئت مدیره و-4 آقای ولی اله کاشکی به شماره ملی 0794210937 نماینده اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران استان 
خراسان به سمت عضو اصلی 5- آقای غالمرضا حاجی نژاد بمرود به شمارملی 3670216766 نماینده اتحادیه تعاونی روستائی استان سیستان و بلوچستان 
به شناسه ملی 10860159966به سمت عضو اصلی و آقای رمضان طاهری برون به شماره ملی 0859618277 به عنوان مدیر عامل به مدت سه سال انتخاب 
شدند و کلیه چک ها ، قرارداد ها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای اتحادیه نماید و یا تمام و یا قسمتی از حق اتحادیه را منتفی سازد ، به استثنای 
مواردی که هیئت مدیره به منظور اداره امور جاری اتحادیه ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء رئیس هیئت مدیره ) و در 
غیاب ایشان نائب رئیس ( و مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود اوراق عادی شرکت فقط با امضاء مدیر عامل صادر خواهد شد مگر مراسالت هیئت 

مدیره که با امضاء رئیس هیئت مدیره صورت خواهد گرفت همچنین در غیاب رئیس هیئت مدیره وظایف او برعهده نائب رئیس خواهد بود. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )806929(

صنعتی  و  تولیدی  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی  شرکت  خراسان  جاودان  طلیعه  شیشه 
ملی  شناسه  و   23510 ثبت  شماره  به  خاص 

10380389603
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1398,12,05 مورخ  العاده  فوق 
نام   -  1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
نوین  شرق  ایمنی  شیشه   " به  شرکت 
در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر   "

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

موسسات غیرتجاری مشهد )807019(
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زیبا مثل فیلم های سینمایی

شعبده های رونالدینیو در زندان
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سیما و سینما

خبر

 »دورهمی« پربیننده ترین برنامه 
در اسفند ۹۸ معرفی شد

ســیما و ســینما: براساس 
ســیما  و  صــدا  نظرســنجی 
اســفندماه ۹۸  در  »دورهمی« 
تلویزیونی  برنامه  پربیننده ترین 

معرفی شد.
به نقل از روابط عمومی رســانه 

ملی، براساس نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما از برنامه های 
شاخص سیما در اســفندماه ۹۸ برنامه »دورهمی « با حدود ۵۰درصد 
مخاطب پرمخاطب ترین برنامه و شــبکه نسیم با چهار برنامه در میان 
۱۰ برنامه نخست تلویزیون از نظر میزان مخاطب، پرمخاطب ترین شبکه 

سیما شناخته شد.
بر این اساس بیش از ۸۶درصد مردم بیننده برنامه های سیمای جمهوری 
اسالمی ایران اعم از سریال، فیلم سینمایی، مسابقه، سخنرانی، گفت وگو، 
برنامه های ورزشی و اخبار بوده اند و حدود ۷۰درصد هم حداقل پای یکی 

از برنامه های شاخص شبکه های سیما نشسته اند.
پس از شــبکه نسیم، شبکه سه سیما با ســه برنامه در میان ۱۰ برنامه 
نخست تلویزیون در رتبه دوم پرمخاطب ترین شبکه های سیما در اسفند 
ماه قرار گرفته و شبکه آموزش با دو برنامه و شبکه های پنج و مستند هم 
هر کدام با یک برنامه در رتبه های بعدی شبکه های تلویزیونی از نظر تعداد 

برنامه های پرمخاطب قرار گرفته اند.
همچنین به گزارش ســینماپرس، ســایت آپارات برای چندمین سال 
متوالی اقدام به انتشار گزارش پایان سال خود کرده که پربازدیدترین و 
محبوب ترین  چهره های ســال ۹۸ را از نگاه آمار و ارقام و بازدید کاربران 

معرفی کرده است.
سال گذشته محمدرضا گلزار بازیگر پربازدید مرد سینمای ایران در آپارات 
بود که امســال مهران مدیری، جایگزین گلــزار در بخش پربازدیدترین  

بازیگران مرد سال ۹۸ شد.
محســن ابراهیــم زاده، خواننده پاپ و جوان کشــور در رتبه نخســت 
پربازدیدترین خواننده  های کشور قرار گرفته و در کنار او محمودکریمی، 
مداح سرشــناس کشور در صدر مداحان کشور حضور دارد که مردم در 

آپارات به سراغش رفته اند.
همچنین در بخش پربازدیدترین شخصیت کارتونی، باب اسفنجی در بین 
شخصیت های بی شمار کارتونی، جزو برترین کاراکترهایی بود که مردم 

ایران به تماشای آن نشسته  اند.
این آمار براساس داده های تیم فنی، برمبنای تعداد نمایش، تعداد بازدید، 

تیتر و تگ به دست آمده است.

 سیما و ســینما/ زهره کهندل  شیوع ویروس 
کرونا بســیاری از برنامه هــای نــوروز ۹۹ به ویژه 
برنامه های گفت وگومحور را تحت تأثیر خودش قرار 
داد و برخی از آن ها را به مرز تعطیلی کشاند. اواخر 
بهمن ماه امسال روح اهلل رفیعی، مدیر گروه مستند 
روایت فتح از ســاخت مجموعه طنز »گونی« برای 
نوروز ۹۹ خبر داد که  درونمایه دفاع مقدسی داشت. 
مجری این برنامه گفت وگومحور اصغر نقی زاده بود 
و محوریت این برنامه بیشــتر به سمت خاطره های 
طنز دفاع مقدســی تمایل داشت. نقی زاده هم پس 
از مدت ها نبودن روی پرده سینما و قاب تلویزیون، 
قرار بود با یک برنامه طنز دیده شود که این برنامه 
هم گرفتار وضعیت پیش  آمده شد و ساخت آن در 

هاله ای از ابهام قرار گرفت. 
اصغر نقی زاده را با بازی هــای ماندگارش در نقش 
رزمنده یا جانباز در فیلم های دفاع مقدسی در خاطر 
داریم. به بهانه اطالع از آخرین وضعیت برنامه طنز 
»گونی« به سراغ این بازیگر رفتیم تا درباره این برنامه 
و دلیل کم کاری اش در سال های اخیر با او گفت وگو 

کنیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید. 

 درباره آخرین وضعیت برنامه »گونی« که قرار 
بود در نوروز ۹۹ پخش شود توضیح می دهید؟  

چهارم اسفند یک جلسه ضبط داشتیم که به دلیل 
شیوع کرونا برنامه تعطیل شد، چون به هر مهمانی 
زنگ می زدیم، نمی آمد. مهمانان برنامه باید خاطرات 
دفاع مقــدس را تعریف می کردند و ســن آن ها هم 
باالی ۵۰سال بود. لوکیشن هم در رستورانی مرکز 
شهرتهران بود که پس از یک جلسه ضبط به دلیل 
بیماری، ادامه کار لغو شد. البته برنامه موقتاً خوابیده 
و امیدواریم پس از تمام شدن این بیماری، ادامه پیدا 
کند. این برنامه سوخت وســوز ندارد و اگر در نوروز 
پخش نشود، در هفته دفاع مقدس می تواند پخش 
شود.  اکنون با شــرایط کرونا و وضعیتی که پیش 
آمده، بســیاری از برنامه ها خوابیده ولی لغو نشده 
است. در شــرایط فعلی مردم باید در خانه بمانند، 
چون امن ترین نقطه، خانه است. مردم نباید به هر 
دلیلی بیرون بروند و فقط برای مســائل ضروری و 
حیاتی بیرون بروند. اگر همه رعایت کنیم، زنجیره 
انتقال ویروس قطع می شــود. از مردم درخواســت 
می کنم بــه خاطر ســردرد یا گلــودرد جزئی به 
بیمارستان نروند، هم کادر درمان را از وظایف اصلی 
خودشــان بازمی دارند وهم اینکــه احتمال انتقال 

ویروس را بیشتر می کنند. 

 به نظر شــما هنرمندان چقدر مرجعیت 
و اعتبار دارنــد که از مــردم بخواهند در 

خانه هایشان بمانند؟
بســیاری از هنرمندان الگوی مردم هستند و مردم 
بــه آن ها عالقه دارند. این ها اگر حرفی بزنند، مردم 
به حرفشــان گوش می کنند به ویژه در میان قشر 
جــوان و نوجوان. وقتی عــده ای این قدر تأثیرگذار 
هستند باید از موقعیتشان برای بهبود شرایط بهره 
ببرند. ممکن است اصغر نقی زاده روی تعداد اندکی 
آدم اثرگذار باشد برای همین خواهش می کنم که 
مردم در خانه هایشــان بمانند. اگر من نمی توانم در 
سنگر بیمارســتان کار کنم، در صفحه اینستاگرام 

خــودم از مردم می خواهم که بیــرون نروند، چون 
جانشــان عزیز است. چهره های فرهنگی و هنری و 
حتی چهره های نظامی و اقتصادی و هر قشری که 
محبوبیت و شهرتی دارند باید از مردم بخواهند که 
در خانــه بمانند. باید این توصیه بارها و بارها تکرار 
شود. شاید عده ای مجبور باشند که بروند سرکار تا 
شــکم خودشان و زن و بچه شان را سیر کنند، ولی 
کســانی که می توانند در خانه بمانند باید در خانه 
بمانند تا جان همــان عده قلیلی که مجبور به کار 
کردن هستند نیز تا حدی در امان باشد. اگرچه برای 
همین تعداد افراد در معرض آسیب اقتصادی هم باید 
تدابیری اندیشیده شود که آن ها هم بتوانند در خانه 
بمانند. مردم بدانند این ویروس امتحان الهی است و 

مردم از پس آن برمی آیند. 

 پس از مدت هــا کار نکردن، برنامه اجرای 
گونی چطور به شما پیشنهاد شد، آیا به خاطر 

روحیه طنازانه شما در حوزه دفاع مقدس بود؟
هنوز برنامه ساخته نشده تا درباره جزئیات آن حرف 
بزنم. درباره اینکه چرا چند ســال کار نکردم به این 
دلیل بوده که پیشنهادی نداشتم، مثل دختری که 
خواستگار ندارد )می خندد(. ضمن اینکه در سال های 
اخیر تعداد فیلم های دفاع مقدس کم شده و بیشتر 
کارگردان ها به ســمت ســاخت فیلم های کمدی 
رفتند. در ســینمای ایران وقتی چهره ات به عنوان 
بازیگر فیلم های جنگی و دفاع مقدســی جا بیفتد، 
کارهای دیگر به ندرت به شــما پیشنهاد می شود. 
مثالً زنده یاد حمیده خیرآبــادی در نقش مادر جا 
افتــاده بود. خدا رحمتش کند ولی از همان اول در 
نقش مادر بــود، در نقش مادر ماند و در نقش مادر 

هم به رحمت خدا رفت. در ســینمای ایران نقش 
غیرجنگی به من نمی دهند، تعداد فیلم های جنگی 
هم بسیار کم شده است. خدا را شاکرم که بازنشسته 
آموزش و پرورش هســتم و با حقوق بازنشستگی 
زندگی ام را می چرخانم، ولی کسانی که همین حقوق 
بازنشستگی را ندارند و کار هم به آن ها داده نمی شود، 

شرایط مالی سختی دارند.

 در ســال های اخیر به ویــژه دهه ۸0 به 
بعد، چهره شــما به عنوان یک چهره طنز 
کلیشه  به  تبدیل  فیلم های دفاع مقدسی  در 
شد، حتی در پیشنهادات تلویزیونی شما هم 

بی تأثیر نبود، موافقید؟
خیر، مگر آژانس شیشه ای، از کرخه تا راین، مهاجر، 
وصل یاران یا مردی از جنــس بلور طنز بودند؟ در 
دهه ۸۰ هم فیلم های غیرکمدی زیادی بازی کردم. 
آخرین کار من در تلویزیون هم ســریال معراجی ها 
مربوط به دهه ۸۰بود که پس از آن، چند تا کارهای 
کوتاه داشتم. البته امسال ســریال »زیرخاکی« به 
کارگردانی جلیل سامان را کار کردیم که نمی دانم 

چه زمانی پخش می شود.

 نقشتان در این سریال چیست؟
نقش یک آدم انقالبی. با این قیافه که نقش عشقی به 

من نمی دهند.)می خندد(

 نگران کلیشه شدن چهره تان در سینما و 
تلویزیون نیستید؟

اصالً نگران نیســتم، چون وقتی مقوله ای را خوب 
بشناســی و آن نقش را خوب ایفــا کنی به آدمی 
باورپذیر تبدیل می شــوی. در هیچ جشنواره ای به 
من جایزه ندادند، ولی در ذهن مخاطب یک بازیگر 
باورپذیر هستم. یک بار استاد خسرومعتضد به من 
گفــت تو خود جنگی، این نشــان می دهد که این 

کاراکتر موفق بوده است.

 برخی از بازیگران همدوره شما تنوع ژانر را 
تجربه کردند و نقش هایشان ماندگار شد.

خــب بخت با آن ها یار بــوده و نقش های مختلفی 
به آن ها پیشنهاد شده که تعدادشان هم کم است. 
همچون پرویز پرستویی یا اکبر عبدی که ژانرهای 
مختلفی را تجربه کرده اند. تعداد بازیگرانی که تنوع 
ژانر داشتند کم است، چون کمتر فیلم سازی ریسک 
می کند تا از بازیگری در ژانر غیرکلیشــه ای، بازی 
متفاوت بگیرد. البته من فیلم های غیرجنگی بازی 
کردم، ولی چون غالب کارهایم در حوزه دفاع مقدس 
بوده، چهــره ام در ایــن حــوزه در ذهن مخاطب 

ماندگارتر شده است.

 شــما جزو بازیگرانی بودید که با ابراهیم 

حاتمی کیا در چندین فیلم همکاری داشتید، 
کار کردن با این فیلمساز چطور بود؟

آخریــن همکاری من با آقــای حاتمی کیا در فیلم 
»گزارش یک جشــن« بود که هیچ وقت اکران نشد 
و پس از آن با ایشــان کار نکردم. من سر فیلم های 
مختلف می رفتم و نمی توانســتم منتظر بمانم که 
آقای حاتمی کیا کی قرار است فیلم بسازد و از من 
دعوت به همکاری کند یا نه. به یاد دارم برای فیلم 
گزارش یک جشن، همزمان سریال وضعیت سفید را 
با حمید نعمت اهلل کار می کردم، به آقای حاتمی کیا 
گفتم ســرکارم و ایشان با آقای نعمت اهلل هماهنگ 

کرد و توانستم در آن فیلم هم بازی کنم.

 کار کردن با مسعود ده نمکی چطور بود؟
دو تا کار با آقای ده نمکی داشتم؛ یکی معراجی ها و 
دیگری هم زندانی ها. کار کردن با این کارگردان برای 
من خوب بوده و اگر کار جدیدی پیشنهاد کند، قبول 
می کنم. به من ربطی ندارد که کارگردان چه کسی 
است یا چه گرایشــی دارد. دیگر آن آرمان گرایی و 
خط کشی هایی که در ذهن یک بازیگر جوان وجود 

دارد در ذهن بازیگری همسن من نیست.

 اولویت هایتان برای پذیرش یک نقش چیست؟
فیلم نامه را می خوانم و اگر از نقش خوشم آمد و فرصت 
هم داشتم بازی می کنم. خیلی اهل این اداها نیستم 
که فیلم نامه برایم می آید و هر کاری را قبول نمی کنم!

 یکی از پســرهایتان روحانی و فیلمساز 
است، شما مشوق او بودید؟

پسرم در حوزه علمیه ای که درس می خواند امکانات 
فیلم سازی داشتند که شــروع به کار کرد و از من 
مشــاوره می گرفت. در کنار مسجد و منبر، ساخت 

فیلم کوتاه و مستند را برای دلش انجام می دهد.

 شما هم بازیگری را برای دلتان انجام می دهید؟
من از بچگی عاشق سینما شدم. هر فیلمی که زمان 
شاه پخش می شــد را می دیدم و سر همین ماجرا 
کلی از پدرم کتک خوردم، ولی حریفم نشد. پس از 
انقالب هم در پشت صحنه کار می کردم که اولین آن 
فیلم »توبه نصوح« بود. زمان جنگ آپارات به جبهه 
می بردم و آنجــا برای بچه های رزمنده فیلم پخش 
می کردیم. کم کم جلو دوربین آمدم و بازیگر شدم. 
آن موقع زندگی ام سینما بود و هنوز هم سینماست.

 در روزهای قرنطینــه خانگی چه فیلم و 
سریال هایی را می بینید؟

فیلم ها و سریال های ایرانی و خارجی را نگاه می کنم 
و اولویتم آثار خوب است. فیلیمو، نماوا و شبکه های 
داخلی، صحنه های بد و خشن فیلم های خارجی را 
درمی آورد و زیرنویس شده و تمیز به مخاطب تحویل 
می دهد. ما فیلم ها را خانوادگی تماشا می کنیم و سعی 
می کنم فیلم ها و سریال هایی را ببینم که مضمون 
خوبی داشته باشــد. مثالً فیلم »خجالت نکش« را 
بارها دیده ام، حتی فیلم ها و سریال های داخلی خوب 
همچون »شــهرزاد« برای بار دوم هم ارزش دیدن 
دارند. به نظرم تولیدات شبکه داخلی خودمان وقت 

مردم را به خوبی پر می کنند.

برش

وقتی مقوله ای را خوب بشناسی 
و آن نقش را خوب ایفا کنی به 
باورپذیر تبدیل می شوی.  آدمی 
در هیچ جشنواره ای به من جایزه 
ندادند، ولی در ذهن مخاطب یک 

بازیگر باورپذیر هستم

گفت وگو با اصغر نقی زاده، بازیگر سینما و تلویزیون

نگران کلیشه شدن چهره ام نیستم

      صفحه 12

اصالحیه 
فراخوان مناقصه 

فراخوان  شناس�ه  بدینوس�یله 
و  طب�خ  و  تهی�ه  مناقص�ه 

توزی�ع غ�ذای ش�بکه بهداش�ت و درمان 
شهرس�تان تایب�اد م�ورخ 98/12/24 ب�ه 

2098000060000307  اصالح می گردد. 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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آگهی ابالغ
 اتهام و احضاریه

 
بدینوس��یله ب��ه آقایان س��عید رضا 
ش��هامی فرزند مس��یح ا... به شماره 

شناسنامه 561 و ش��ماره ملی 0942335041 عباس 
زوار فرزند محمدرضا به ش��ماره شناس��نامه 1634 
مح��دث  س��یدمجتبی   -0943283485 کدمل��ی  و 
فرزن��د ابراهی��م ب��ه ش��ماره شناس��نامه 71763 و 
ش��ماره مل��ی 0933082274- علی محمد ش��ورابی 
فرزن��د عل��ی اصغ��ر ب��ه ش��ماره شناس��نامه 1181 و 
ش��ماره مل��ی 6449263393- س��یدمحمد رض��وی 
بقا فرزند غالمحس��ن به ش��ماره شناس��نامه 5833 
و کدمل��ی 0051357305 و خانم ه��ا فاطمه آس��وده 
سرش��وری فرزن��د علیرضا به ش��ماره شناس��نامه و 
ملی 0923491971- آیلین چاوشی لطف آبادی فرزند 
جمشید به ش��ماره شناس��نامه و ملی 0770125409 
کارمن��دان دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد اعالم 
میگردد پرونده ش��ما در این هیئت مطرح می باشد، 
لذا برابر مفاد ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی 
به ش��ما ابالغ می گردد ت��ا از تاریخ نش��ر این آگهی 
حداکثر ظرف یکماه جه��ت رؤیت برگ ابالغ اتهام به 
دفتر این هیئت واقع در مشهد، بلوار شهید فکوری، 
حدفاصل میدان ش��هید جوان و ش��هید آل شهیدی، 
ش��هرک دانش و س��المت س��ازمان مرکزی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد مراجعه نمایید در صورت عدم 
مراجع��ه در مهلت قانونی براب��ر مقررات به پرونده 

رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد شد.
هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات

اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 آگهی تغییرات شرکت طوس استیلن شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 6927 و شناسه 

ملی 10380227378 

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
العاده مورخ 1398,08,09 تصمیمات  بطور فوق 
ذیل اتخاذ شد : - صورتهای مالی وسودوزیان 
قرار  تصویب  ومورد  بررسی   97 پایان  به  منتهی 
ملی  شماره  به  عزتیان  محمد  -آقای   . گرفت 
آقای  و  اصلی  بازرس  سمت  به   0848775430
ملی  شماره  به  کاخکی  محمودی  اکبر  علی 
0680164375 به سمت بازرس علی البدل برای 

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

)807040(
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آگهی تغییرات شرکت فن آوری و نوآوری 
رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

68262 و شناسه ملی 14008356739

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی 
1398,09,28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
به  راهبر  مفید  حسابرسی  موسسه   -  1
عنوان بازرس اصلی شرکت برای سال 
1398,12,29انتخاب  به  منتهی  مالی 

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

موسسات غیرتجاری مشهد )807064(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )807124(

 آگهی تغییرات شرکت پشم شیشه شرق نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19814 و شناسه ملی 10380353277

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,12,07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم مریم عقیانی خباز به شماره 
ملی 0932014534 به سمت رئیس هیئت مدیره 2 – آقای جواد عابدی به شماره ملی 5229737999 به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره 3 – آقای فرشاد عابدی به شماره ملی 0943108705 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت 2 
سال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار 

میباشد. 
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آگهی تغییرات شرکت آهنگری پودر مشهد 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13374 

و شناسه ملی 10380290276

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
 1398,10,28 مورخ  العاده  فوق  بطور 
سپیده  خانم   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
آقای  و   0071686487 ملی  شماره  با  رضائی 
 5359951737 ملی  شماره  با  خانی  حمید 
ملی  شماره  با  پور  رضائی  رضا  آقای  و 
هیئت  اصلی  اعضاء  سمت  به   790367742

مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)807132(
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آگهی تغییرات شرکت اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی منطقه شرق شرکت تعاونی به شماره ثبت 56111 و شناسه ملی 14005303970 

 1397,12,19 مورخ   506,19,63632 شماره  ونامه   1397,10,24 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
اداره تعاون روستایی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - ترازنامه و حساب سود و زیانی طی سال مالی 1396 به تصویب 
رسید. 2-اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی استان خراسان رضوی به شناسه ملی 10380217223.و 
کشاورزی  تعاونی  ملی 10380378572-اتحادیه شرکتهای  شناسه  به  استان خراسان رضوی  روستایی  تولید  تعاونی  مرکزی  اتحادیه 
مرغداران استان خراسان رضوی به شناسه ملی 10380205115 .اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی استان خراسان رضوی به شناسه 
ملی 10380291944. -اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی استان سیستان و بلوچستان به شناسه ملی 10860159966. به سمت اعضای 
هیئت مدیره واتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران مرغ تخم گذار استان خراسان رضوی به شناسه ملی 10380262830 
اتحادیه شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی استان خراسان جنوبی به شناسه ملی 10360020813 به سمت اعضای 
علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند 3- اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی زنبور داران استان خراسان رضوی 

به شماره ثبت 23926 شناسه ملی 10380203624 به عنوان بازرس برای مدت یک سال مالی )1397( انتخاب گردید. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )806915(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )806962(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی آبسان صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10240 و شناسه ملی 10380259675

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,11,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ98,07,28 
به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ 500000000ریال به مبلغ 1670000000ریال از محل 
تبدیل مطالبات حال شده سهامداران مورد تصویب قرار گرفت.و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات 
و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 1170000000 ریال از حساب بدهی شرکت کسر 
گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصالح می گردد : ماده 5 اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ 1670000000 

ریال منقسم به167000 سهم 10000ریالی با نام می باشد که تمامًا پرداخت گردیده است 
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آگهی تغییرات شرکت سنگاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 345 و شناسه ملی 10380054298

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,07,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای محمود انتظاری سرکاریزی با کد ملی 0703538519، نماینده شرکت سهامی 
عام قند تربت حیدریه به شماره ثبت 103 و شناسه ملی 10380019602 به عنوان رئیس هیئت مدیره.- آقای غالمرضا کاظمی با کد ملی 0042625361، نماینده شرکت 
سهامی عام کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان به شماره ثبت 11007 و شناسه ملی 10100439250 به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. - آقای سید مجید 
رباط سرپوشی با کد ملی 0793371260، نماینده شرکت سهامی خاص کشاورزی و باغات فریمان به شماره ثبت 3977 و شناسه ملی 10380198735 به عنوان عضو 
هیئت مدیره. - آقای اسمعیل زرین زاده با کد ملی 0939530813، نماینده شرکت سهامی خاص قند چناران به شماره ثبت 271 و شناسه ملی 10380079707 به 
عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای علی ناظران با کد ملی 0931291720، نماینده شرکت سهامی خاص قند آبکوه به شماره ثبت 628 و شناسه ملی 10380079861 به 
عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای علی مهرپور الیقی با کد ملی 0063400741، نماینده شرکت سهامی عام صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان به شماره ثبت 9128 
و شناسه ملی 10100383781 به عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای محمدصادق فروغی بزرگ با کد ملی 2000929281، نماینده شرکت سهامی خاص کشاورزی و 
دامپروری قدس خراسان بشماره ثبت 3073 و شناسه ملی 10380189750 به عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای محمد محمدی با کد ملی 0943005280، به عنوان 
مدیر عامل، خارج از سهامداران ومدیران تا1400,04,29 انتخاب گردیدند. -کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یک امضا دیگر 
آقای محمود انتظاری سرکاریزی و یا آقای اسمعیل زرین زاده همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه نامه ها و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل دارای اعتبار 

میباشد." - حدود و ظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح صورتجلسه تفویض گردید 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه )807017(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )807024(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی جهانگردی و زیارتی معین سیر نیشابور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 18985 و شناسه ملی 10861870568

میراث فرهنگی صنایع  نامه شماره 972,128,1853 مورخ 97,2,18 سازمان  و  العاده مورخ 1397,02,16  استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق  به 
دستی و گردشگری خراسان رضوی و نامه شماره 97,19,2723 مورخ 97,2,17 مدیریت حج و زیارت استان خراسان رضوی و نامه شماره 8847 
مورخ 97,2,23 سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - مواردی به شرح ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید: ارایه کلیه خدمات 
با رعایت قوانین ومقررات  مسافرت هوایی بصورت الکترونیکی ، صدور بلیط الکترونیکی و توسعه نرم افزارهای الزم ،جهت بهره برداری الزم، 

سازمان هواپیمایی کشور پس از اخذ مجوز های الزم و ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد . 
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