
چو ایران نباشد...
در پی گســترش تنش میان آذربایجان 
و ارمنستان بر سر قره باغ، جدایی طلبان 
ایرانــی به دنبال سوءاســتفاده از فضای 
به وجود آمــده در داخل کشــور بودند 
که این اقدام با واکنش ایران دوســتان و 
فعاالن توییتری همراه شــد و هشــتگ 
#یاشاســین_ایران، در حال ترند شدن 
است. چند نمونه از واکنش ها را بخوانید: 
»به عنوان یک ترک زبان با تمام وجود میگم چو ایران نباشد، تن من مباد...  
ای پرچمت ما را کفن... ایران تجزیه پذیر نیست... ایرانم با تمام قومیت هایش 
زیباســت... افتخار می کنم از پدر و مادری آذری، غیور و با اصالت هستم... به 

عنوان یک ُکرد، عزیزترین دوستان من، ترک هستند«.

»میکی« مرگبار
اگر تــا حــاال ماجــرای بــازی و چالش 
مرگبار»نهنگ آبــی« را فراموش نکرده اید، 
امروز وقتش رســیده اســت! یعنی باید از 
حاال به بعد نگران چالش »میکی« یا بازی 
»جاناتان گالیندو« باشید. آخرین خبر این 
است که یک کودک 10 ســاله ایتالیایی، 
ســاعت یک بامداد بر اســاس دستورات و 
مراحل این بازی، خودش را از طبقه دهم ساختمانی که در آن زندگی می کرده به 
پایین پرت کرده است. برای خانواده اش هم یادداشت گذاشته که:»مادر و پدرم... 
شما را دوست دارم اما من باید سیاهپوش را دنبال کنم«. یادمان نرود که نهنگ 

آبی با همه هشدارها حدود 130 قربانی در سراسر جهان بر جای گذاشت.

رسانه ملکه
کانال تلگرامی »آموزش سوادســایبری« 
نوشــت: روز گذشته بی بی سی فارسی در 
مطلبی با عنوان مزار ســاده امیر کویت، 
سعی کرد به صورت غیرمستقیم، ضمن 
مقایسه مزار شیخ صباح، امیر کویت با حرم 
امام خمینی)ره(، واقعیت را تحریف کند... 
این هجمه ها به بهانه معماری جدید حرم 
امام خمینی)ره( درحالی صورت می گیرد که بسیاری از دلسوزان امام و انقالب 
بارها گفته اند این تجمالت با خوی کوخ نشینی امام راحل مطابقت ندارد... البته 
بی بی سی فارسی هرگز تصاویر کاخی را که امیر کویت در آن زندگی می کرد 

منتشر نکرده و حتی کوچک ترین اشاره ای هم به آن نکرده است«.

کربال نرفتیم چی شد؟
قطعاً یادتــان نرفته در این چند ســال 
گذشــته، هر ساله در ایام محرم و صفر و 
به خصوص در شــب و روزهای نزدیک به 
اربعین، عده معدودی تلگرام، اینستاگرام 
و... را می گذاشتند روی سرشان که: »چرا 
پول هــای بی زبانتــان را می برید در دیار 
اعــراب خرج می کنید؟ پولتــان را خرج 
آبادانی مملکت خودمان کنید و...«. حاال یک کاربر فضای مجازی به طعنه در 
توییتر نوشته: دیدید یه سال ما کربال نرفتیم عربا نمردن... دیدید امسال دیگه 
فقیر نداریم... دیدید امسال ایران آباد شد... دیدید امسال همه  ارزها موند برای 

رفتن به ترکیه و اروپا و کانادا.

 مجیــد تربت زاده ماجــرا از دو روز پیش آغاز شــد که 
رئیس جمهور آمریکا خبر ابتالیش به کرونا را رسانه ای کرد. 
اخبار مرتبط با ابتالی ترامپ به کرونا بالفاصله سوژه  فضای 
مجازی و رسانه ای در سرتاسر دنیا شد. در کنار کاربرانی که 
شروع به تحلیل عواقب سیاسی این ماجرا کرده اند، برخی از 
کاربران و حتی رسانه ها هم معتقدند ماجرای ابتالی ترامپ به 
کرونا یک بازی رسانه ای است! این دسته از کاربران می گویند 
مناظــره انتخاباتی و همچنین نتایج نظرســنجی های اخیر 
نشــان می دهد که ترامپ درحال شکست خوردن از رقیب 
انتخاباتی اش یعنی جو بایدن اســت به همین خاطر دست 
به دامن کرونا شده تا با برانگیختن احساسات آمریکایی ها و 
همچنین به تعویق انداختن مناظرات پیش رو، ورق را به نفع 
خودش برگرداند. البته در کنار تمام این تحلیل های سیاسی و 
غیرسیاسی، برخی از کاربران هم از گوشه و کنار دنیا با یکدیگر 
متحد شــده و کمپینی را با هدف آرزوی مرگ برای رئیس 
جمهور آمریکا راه اندازی کرده اند که از دل آن ده ها هشــتگ 

مرتبط با مرگ رئیس جمهور آمریکا بیرون آمده است!

نابغه شیطانی#
»مایکل مور« کارگردان مستند مشهور فارنهایت 11/۹ یکی 
از نخستین چهره های شاخصی بود که ابتالی ترامپ به کرونا 

را زیرسؤال برد. 
این مستندساز 66 ساله می گوید تنزل آمار آرای ترامپ در 
نظرسنجی ها او را به تکاپو انداخته تا گزینه هایی برای تقویت 
محبوبیت رو به تنزلش تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری 
نوامبر آتی بیابد. مور اظهار می کند با شکست در این زمینه، 
ترامپ به دنبال این است که روز انتخابات ریاست جمهوری 
را صرف نظر از قانون اساسی، از سوم نوامبر به تاریخی دیگر 
موکول کند. آقای مور که یکی از مخالفان سرسخت ترامپ به 
حساب می آید تأکید می کند رئیس جمهور آمریکا یک »نابغه 
شیطانی« است که هوشمندانه از اخبار مربوط به ابتالیش به 

کرونا »استفاده تسلیحاتی« می کند.

تا 200 سالگی!#
مایکل مور در ادامه مطلــب انتقادی اش علیه ترامپ که به 
طور گســترده در فضای مجازی بازنشر شده، نوشته است: 
»دموکرات ها، لیبرال ها، رسانه ها و دیگران همواره به اشتباه 
بــا ترامپ همچون یک لوده و یک احمق و یک کودن رفتار 
کرده اند. بله او همه این ها هست اما او در عین حال یک زیرک 
است. او زرنگ تر از کومی بود. او زرنگ تر از مولر بود. او زرنگ تر 
از ۲0 جمهوری خواه در رقابت مقدماتی حزب جمهوری خواه 
بود و سپس همین کار را با دموکرات ها کرد و باوجود بدست 
آوردن آرای کمتر نسبت به رقیبش کاخ سفید را بدست آورد. 
چرا واقعاً ما امروز حرف او را باور می کنیم؟ آیا حاال او اعتماد 

شما را بدست آورده است؟«
این مستندســاز در اثبات حرفش درباره ترامپ به افشاگری 
دکتر بورنستاین، پزشــک نیویورکی اشاره کرد که در سال 
۲01۸ گفت ترامپ نامه گواهی داشتن »سالمت فوق العاده« 

خود را در زمان کمپین ۲016 به او دیکته کرده است.
در یک مورد ذکر شــده دیگر از ســوی مایــکل مور، دکتر 

رونی جکسون، پزشک کاخ سفید در سال ۲01۸ در ضمن 
ارائه نتایج معاینه مربوط به ســالمت جسمانی ترامپ گفت 
اگر ترامپ در ۲0 ســال گذشته یک رژیم غذایی سالم تر را 
حفظ می کرد می توانست تا سن ۲00 سالگی زندگی کند و از 

»ژن های خارق العاده« او تعریف کرد.
مایکل مور با این حال در انتهای پســتش ظاهراً از ادعایش 
عقب نشــینی کرده و گفت: ترامپ »احتماالً ویروس کووید 
1۹ را دارد« اما نیاز بــه بهبود حالش دارد تا بتواند متعاقباً 
پاسخگوی »سوءمدیریت« خود در قبال پاسخ به همه گیری 

ویروس کرونا در آمریکا باشد«.
مور در انتها نوشته است: »آقای رئیس جمهور زنده بمانید. 
خروج شــما از زندگی عمومی باید به طریقی درست و در 

خور اتفاق بیفتد«.

مستحق مرگ است#
این البته تنها حاشــیه مجازی درباره ابتالی رئیس جمهور 
آمریکا به کرونا نیســت. راه اندازی کمپین آرزوی مرگ برای 
رئیس جمهور آمریکا در همان ساعات اولیه ابتالی ترامپ به 

کرونا هم دیگر حاشیه پررنگ در این ماجرا بود. 
در همان ساعات اولیه پس از انتشار خبر ابتالی دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا به کرونا بســیاری از کاربران توییتری 

برای او آرزوی مرگ بر اثر ابتال به کرونا را داشتند. 
این کاربران معتقدند رئیس جمهور آمریکا در تمام سال های 
ریاســت جمهوری اش با نقض حقوق بشر در سرتاسر دنیا 
موجب مرگ هزاران نفر شــده و حاال مستحق مرگ است. 
آن ها همچنین می گویند او مسئول جان بیش از ۲00 هزار 
آمریکایی است که از ابتدای شیوع کرونا در این کشور به دلیل 

سوءمدیریت جانشان را از دست داده اند.

مبارزه توییتر با مخالفان ترامپ#
پس از آنکه هشــتگ های مرتبــط با آرزوی مــرگ برای 
رئیس جمهور آمریکا تبدیل به داغ ترین هشتگ های توییتر 
شدند، این شبکه اجتماعی مجبور شد به این ماجرا واکنش 

نشان دهد. شبکه اجتماعی توییتر در پیامی تأیید کرد، چنین 
اقداماتی نقض سیاستی است که مانع از انتشار توییت هایی 
می شود که »آرزو یا امید وارد آمدن ضربه ای مهلک به شخص 

یا گروهی از مردم را دارند«.
در پیام شبکه توییتر آمده است: »توییت هایی که حاوی آرزو 
یا امید مرگ باشــند و همچنین پیام های که به وارد آمدن 
آسیب شــدید یا بیماری مرگبار علیه شخصی امید دارند، 
اجازه انتشــار ندارند و حذف خواهند شــد. این سیاست از 
آوریل اجرایی شــده و شامل حال تمام کاربران می شود، نه 

فقط ترامپ«.
این اطالعیه اما مورد انتقاد شدید کاربران فضای مجازی قرار 
گرفت. یکی از کاربران آمریکایی در پیامی نوشت: »تصمیم 
برای اجرای ناگهانی این سیاست تأکید می کند که متمرکز 
کردن تصمیماتی بــه منظور تعدیل محتوا بــا انحصارات 
شرکت های بزرگ، همیشه از قدرتمندان محافظت کرده و 

حاشیه نشینان را ساکت می کند«.

تعلیق شد#
پس از این، سخنگوی شرکت توییتر اعالم کرد فعالیت برخی 
از کاربران تعلیق شده است، اما این شرکت قرار نیست حساب 
تمــام کاربرانی که برای ترامپ آرزوی مرگ کردند را تعلیق 
کند. توییتر در توجیه این اقدامش گفته اســت: »ما حذف 
محتوا را زمانی اولویت قرار می دهیم که علناً خواستار اقدام 

برای آسیب رساندن باشد«.
با این حال کاربران فضای مجازی همچنان نسبت به رویه ای 
کــه توییتر در این باره پیش گرفته اســت اعتــراض دارند. 
در پایان بخشــی از توییت یکی از فعاالن فضای مجازی را 
می خوانید:»می توانید میلیون ها توییتــی که آرزوی مرگ 
تفکرهای مختلف و انسان های مختلف را کرده اند، پیدا کنید 
اما توییتر فقــط توییت های مرتبط با مرگ ترامپ را حذف 
می کند. این موضوع ثابت می کند سیاستمداران تا چه اندازه 
روی شــبکه های اجتماعی و در واقع روی ما)کاربران فضای 

مجازی( کنترل دارند«.
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مروری بر نمونه های خارجی از مسی تا پل گسول

چرا محرومیت آل کثیر خارج از عرف است؟

گاهی آدم می ماند که...

بعضــی وقت هــا می مانیم که در مقابــل یک اتفاق چه واکنشــی باید از 
خودمان نشــان بدهیم؟ همین دیشــب و در مسیر برگشت به خانه رفتم 
از نانوایــی نان بگیرم و طبق معمول نانوایی شــلوغ بود. البته شــلوغ که 
می گویم یعنی چهار نفری در صف بودند و این چهار نفر برای نانوایی که 
من مشتری دائم آن هســتم تعداد کمی نیست؛ چون هرکدام از کسانی 
که در صف می ایســتند معموالً کمتر از 10 نان ســفارش نمی دهند. این 
ماجرا وقتی آزار دهنده تر می شــود که یکی از شــاطر ها هم نیامده باشد. 
این ســفارش زیاد به علت کیفیت نانی اســت که پخت می شود. خالصه 
یا باید از خیر ایســتادن در صف می گذشــتم و یا باید حداقل یک ساعت 
منتظر می  ماندم تا نوبتم برســد. تصمیم گرفتم مثل چهار نفر دیگری که 
ایســتاده بودند در صف منتظر بمانم. پس از چند دقیقه باالخره نفر اول 
صف، نانش را گرفت و رفت. از سه نفر مانده در صف پرسیدم غیر از شما 
بزرگواران کســی نوبت ندارد؟ نفــر اول نگاهی به من کرد و گفت خانم و 
پســر من هم در نوبت هستند! گفتم اینجا که فقط شما هستید. نفر اول 
سرش را برگرداند به سمت ماشینی که کنار خیابان پارک شده بود؛ خانم 
و پســرش داخل ماشین نشسته و با گوشی هایشان مشغول بودند. دو نفر 
دیگر گفتند یعنی چند نان می خواهید بگیرید؟ و نفر اول با خونســردی 

تمام گفت نفری ۲0 عدد. 
آه از نهادم بلند شــد و حتماً از نهاد دونفر دیگری که قبل از من منتظر 
رســیدن نوبتشــان بودند. دو نفر کمی زیر لب غر زدند و به همدیگر نگاه 
کردنــد اما چیزی نگفتنــد. مانده بودم که بایــد در چنین موقعیتی چه 
واکنشی نشان بدهم؟ بگویم اگر در صف نانوایی هستند پس توی ماشین 
چــکار می کنند؟ یا بگویم الاقل به کمتر از 60 نانی که می خواهید راضی 
شــوید تا ما هم زودتر به خانه و زندگی مان برســیم. اما احســاس کردم 
هــر کدام از این ها را بگویم حتماً مرد هم جواب خودش را دارد و شــاید 
توضیحات و توجیهاتی بشــنوم که بیشتر روانم را به هم بریزد. خالصه به 
غیر از ســه نفری که در صف نان قبل از من ایستاده بودند دو یار ذخیره 
هم توی ماشــین نشســته بودند؛ برای همین بیش از یک ساعت منتظر 
گرفتن 10 نان ماندم و در آن یک ساعت شاطر و همکارانش 10 دقیقه ای 
هم برای خوردن چای تعطیل کردند. باالخره نوبت من رســید و من هم 
به نانم رســیدم اما کلمات در آســمان ذهنم به پرواز در آمده بودند که 
واقعاً چه واکنشی باید نشان می دادم؟ آیا سکوت در برابر کاری که مرد و 

خانواده اش انجام داده بود درست بود یا نه؟

خشت بر آب زدن!

رقیه توسلی: با انبردست و پیچ گوشتی ایستاده ام باال سرش و هی زور می زنم 
استادبازی دربیاورم.

ول کن ماجرا نیستم. بعد نیم ساعت سروکله زدن بی ثمر، دست دراز می کنم 
از جعبه ابزار، سلفون بردارم بچرخانم دور پایه شیر ظرفشویی. جایی که دارد به 

طرز دهن کجانه ای دو روزی آب پس می دهد. 
برخالف تعمیرکاران فیلم ها که پایان کار، سربلند و شادند، دارم به اثر هنری ام 
پوزخند می زنم. به شیر آبی که به طرز فجیعی باندپیچی شده. به بخت برگشته 
هنوز رعنایی که سال ها پیش در مغازه شیرآالت وقتی داشتیم دنبال سرویس 

روشویی می گشتیم دونفریمان با لبخند ملیحی دست گذاشتیم رویش.
زل زده ام به سینک آشپزخانه و بعد مدت ها یاد یکی از مستأجران خانه پدری 
می افتــم. یاد خانوم و آقای میرزایی و آن معلم ســرخانه هایی که مدام برای 
پسرشــان »بابک« تعویض می کردند بلکه او دل به درس و مشــق بدهد. یاد 
بخوان بخوان های مادرانه و باج سبیل دوچرخه و پلی استیشن و ساعت های 
آنچنانی. بلکه در مقام تالفی، او هم آن ها را برســاند به آرزویشان. به پدرمادر 

آقای دکتر شدن.
بعد ســال ها کسی از پسر تنبل همســایه خبر آورد که هرگز پایش به هیچ 
دانشــکده پزشکی باز نشد و با وساطت اقوام بانفوذ، در اداره ای پشت یک میز 

غصبی نشست.
به »بهاره« هم فکر می کنم. رفیقی که به اذعان خودش می دانست اهل کندن و 
رفتن و کار در ترکیه نبود اما پنج سال و اندی از جوان ترین روزهای عمرش را 
صرف ماندن عامدانه در یک مسیر اشتباهی کرد. پافشاری که هر بار با صدای 

بلند از آن به عنوان حماقت بزرگش یاد می کند.
درددل دایی جان هم از ذهنم می گذرد: نباید اصرار می کردم به ازدواجشــان. 
امید واهی و اندازه گلیمت پا دراز نکردن، تاوان دارد. گند زدم به آینده پسرم. 
کدام پدر عاقلی آخر به جوانش می گوید پول از دوست داشتن و عشق مهم تر 

است که من گفتم.
شاخ شمشادم را تباه و افسرده کردم. امان از طالق! امان از طالق! 

تجربه: باید خودم را گول نزنم. اندازه ام را بدانم. ببینم کجای کائنات ایستاده ام 
و وارد جنگ از پیش باخته نشوم.

پی نوشت: آینده نگری کم از اعجاز ندارد!

روزمره نگاری

حکایت امروز

عباسعلی سپاهی یونسی
annotation@qudsonline.ir

 محسن اسالم زاده، سازنده مجموعه مستند »سرطان اجتماع« از اولویت امروز کشور می گوید محسن اسالم زاده، سازنده مجموعه مستند »سرطان اجتماع« از اولویت امروز کشور می گوید

با دوربین علیه فساد یقه سفیدهابا دوربین علیه فساد یقه سفیدها
10 1011

نگاهی به حواشی مجازی ابتالی ترامپ به کرونا

ژن های خارق العاده رئیس جمهور!

به مناسبت تولد 39 سالگی زالتان ابراهیموویچ

»بنجامین باتن«
همچنان می درخشد!

ولی پور، رئیس هیئت بسکتبال در گفت و گو با قدس:

 برای بسکتبال خراسان
پرچم سفید دارم!

تیم یحیی سزاوارانه به فینال آسیا رسید

 پرسپولیس ایران  )6(
)4( AFC النصر

11
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ورزش: پرسپولیس ایران در دراماتیک ترین شکل ممکن 
با عبور از النصر که حمایت های مختلفی را در این روزها 
تجربه کرد، موفق به کســب جــواز حضور در فینال لیگ 
قهرمانان باشــگاه های آسیا شــد. دیدار دو تیم در وقت 
های قانونی و اضافه 1-1 مساوی شد و در ضربات پنالتی 
شاگردان گل محمدی با نتیجه 5-3 حریف خود را از پیش 

رو برداشتند. 

شطرنج یحیی#
پس از شــوک ناگهانی کنفدراســیون فوتبال آســیا، گل 
محمدی در این دیــدار به جای آل کثیر از مهدی عبدی 
جــوان و کم تجربــه در خط حمله اســتفاده کرد. کاماًل 
مشــخص بود که وظیفــه امیری به عنــوان زوج عبدی 
ســنگین تر از قبل شــده و او مأموریت دارد تا بار تجربه 
تیمش در خط حمله را هم به دوش بکشد. در کنار این دو 
البته رســن و پهلوان همچون بازی های قبل قرار گرفتند 
تا مربع تهاجمی ســرخ ها کامل باشد. در خط میانی این 
بــار یحیی ترجیح داد تا از زوج کاماًل هماهنگ و با تجربه 
کامیابی نیا و نوراللهی اســتفاده کند. این دو سال ها کنار 
هم بازی کرده اند ومقابل تیم های عربی چم و خم کار را 
بلد هســتند. در خط دفاع باز هم سید جالل روی نیمکت 
بود تا کنعانی زادگان و خلیل زاده با مهاجمان گران قیمت 
حریف بجنگند. با این حال شوک حاصل از محرومیت آل 
کثیر باعث شده بود که ســرخ ها شکننده بازی را شروع 
کننــد و النصر با اجرای برنامــه پرس از جلو صاحب توپ 

و میدان شود. 

نیمه اول یک بر یک#
در 20 دقیقه اول پاس های اشتباه سرخ ها و عدم تمرکز 
خط میانی شــرایط بازی را برای قرمزپوشان نگران کننده 
پیش می بــرد تا باالخره در دقیقــه 35 روی خطای بی 

دلیل بشار رسن نماینده عربســتان صاحب ضربه پنالتی 
شــود. عبدالرزاق حمداهلل که پیش از بازی از او به عنوان 
خطرناک ترین مهره النصر نام می بردند، پشت ضربه توپ 
قرار گرفت و با خونســردی کامل و ضربه چیپ تیمش را 
پیش انداخت. بعد از این گل پرسپولیس جسارت بیشتری 
در حمالت نشــان داد و در یکی از نخستین موقعیت های 
خطرناکی که بدست آورد، بشــار رسن با تیزهوشی خود 
توپ را از حریف ربود و ســانتری خطرنــاک روی دروازه 
فرستاد؛ ضربه سر روی این ارسال آنچنان کار آسانی نبود 
اما عبدی بــه بهترین نحو روی هوا بــدن خود را با توپ 
تنظیم کرد تا با ضربه سری دقیق دروازه النصر را فرو بریزد 

تا نیمه اول با تساوی 1-1 به پایان برسد.

جنگ بی امان#
نیمه مربیان را النصر با یک تعویض شــروع کرد اما یحیی 
به ترکیبش اعتقاد داشت و سعی می کرد روی تیزهوشی 
مردانی چون رسن و پهلوان بتواند از الیه های دفاعی النصر 
عبور کند. تیم عربستانی در نیمه دوم نشان داد که نسبت 
بــه دیگر تیم های عربی قدرت باالتری دارد و جنگنده تر 
اســت. جنگ های تن به تن در میانه میدان نکته بارز این 
نیمه بود. جایی که ســرخ ها گاهی مجبور به دادن ضربه 
ایستگاهی می شدند. اتفاقاً روی همین ضربات ایستگاهی 
النصــری ها به تیر دروازه لک کوبیدند و دو خطر جدی را 

ایجاد کردند.

ضیافت پنالتی ها#
 در وقــت هــای اضافه بود که تعویض های پرســپولیس 
شروع شد. بازیکنانی چون رسن ،نوراللهی و عبدی بیرون 
رفتند تا پرســپولیس جان تازه ای بگیرد اما اخراج پهلوان 
در نیمه اول وقت های اضافی تمام انرژی مردان کشورمان 
را گرفت. آنچه از پرســپولیس در ادامــه بازی می دیدیم 

تیمی نیمه جان بود که تا سرحد مرگ تالش می کرد گل 
نخــورد تا به ضربات پنالتی برســد. بازی اما با وجود تمام 
فعل و انفعاالت به ضربات پنالتی رســید. شاید در گذشته 
تجــارب تلخی به خاطر عملکرد ضعیف در ضربات پنالتی 
در بازی های ملی و باشگاهی تجربه کرده بودیم، اما در این 
ضربات بازیکنان پرسپولیس یکی از بهترین و خونسردترین 
نمایش های ممکــن را از خود ارائه دادند. هر پنج بازیکن 
پرسپولیس پنالتی خود را به گل تبدیل کردند و لک دروازه 
بان قرمزپوشان ضربه چهارم عربستانی ها یعنی مایکون را 
گرفت تا نماینده ایران به فینال لیگ قهرمانان باشگاه های 

آسیا صعود کند.

پرسپولیس در جام باشگاه های جهان#
کمیته مســابقات لیگ قهرمانان آسیا در پایان این بازی، 
بشــار رسن هافبک عراقی پرسپولیس را به عنوان بهترین 
بازیکن این دیدار انتخاب کرد. احسان پهلوان با دریافت کار 
قرمز در این بازی در کنار وحید امیری و عیسی آل کثیر، 
غایبان سرشــناس سرخ ها در فینال جام باشگاه های آسیا 
خواهند بود.گفتنی است پرسپولیس با این پیروزی و صعود 

به فینال وارد جام باشگاه های جهان شد.

یحیی: این برد تقدیم به همه مادران ایران زمین#
سرمربی پرســپولیس با حضور در نشست خبری پیروزی و 
صعود تیمش به فینال را بــه مادران ایران زمین و خصوصا 

مادر عیسی آل کثیر تقدیم کرد.
یحیی گل محمدی با حضور در نشست خبری صحبت هایش 
را اینچنین آغاز کرد: زیاد نمی توانم درباره بازی صحبت کنم 
چرا که دوست دارم از خیلی ها تشکر کنم. از همه هواداران 
که حمایت کردند و همیشه پشتیبان ما بودند. از همه مادران 
ایران زمین خصوصا مادر عیسی که دوست داشت پسرش را 
در ایــن بازی ببیند. وی ادامه داد:  به همه بازیکنانم تبریک 

می گویم که با همه مشکالتی که داشتند دویدند و بزرگی 
کردند در این دوره از مســابقات. جنگیدند و غیرت و شرف 
گذاشتند و از حیثیت مردم ایران دفاع کردند. آبروداری کردند 
و فقط دوســت دارم از همه تشــکر کنم. از همه کسانی که 
دل شان با تیم بود و دوست داشتند این تیم به فینال برود. 
خیلی ها دوست نداشتند این اتفاق برای ما بیافتد. فکر کنم 
جواب محکمی به آن ها دادیم. از این اتفاق خیلی خوشحالیم 

و امیدوارم در فینال هم موفق باشیم.
در اتفاقــی جالــب، یحیی گل محمــدی در میان صحبت 
هایش در نشست خبری بغض کرد و گفتگویش با توجه به 
احساساتی شدن مربی موفق و تاریخ ساز سرخپوشان قطع 

شد.

ویتوریا: از نظر رشادت برنده بودیم!#
سرمربی النصر عربستان در پایان بازی پرسپولیس به ستایش 
از تیم خود پرداخت.خالصه صحبت های ویتوریا در نشست 

مطبوعاتی چنین است:
او گفت:این  یک بازی دشوار برای هر دو تیم بود. هر دو تیم 
موقعیت های فراوانی داشتند و این فوتبال است.به بازیکنانم 
تبریــک می گویم که نمایش خیلی خوبــی از خود به جای 

گذاشتند ولی نتوانستیم کار را به پایان برسانیم.
وی با بیان اینکه ما به زمان احتیاج داریم تا از این بازی ها 
درس بگیریــم. این تیم قدرتمندی اســت که می تواند با 
در کنار هم بودن آینده درخشــانی داشــته باشد. ما این 
بازی را نبردیم، اما از لحاظ رشــادت و  جنگندگی برنده 
بودیم. هدف ما پیروزی در بازی بعدی است. می خواهیم 
اســتراحت کنیم. هر دو تیم اینجا ســه روز یک بار بازی 
کردنــد و تمام توان خود را در زمین بازی ارائه دادند. هر 
دو تیم شایســته حضور در این آخریــن بازی بودند. اگر 
تصمیم با من بود، بــه هیچ وجه تیم ها را مجبور به بازی 

سه روز در میان نمی کردم.

کاوه رضایی بهترین بازیکن ماه لیگ فوتبال بلژیک شد
ورزش: مجلــه »Voetbalmagazine« بلژیــک با اتمام ماه ســپتامبر و اولین ماه 
رقابت هــای لیگ فوتبال بلژیک بــه انتخاب بهترین بازیکن و مربــی ماه با آرای 
کارشناسان فوتبال پرداخت. کاوه رضایی، مهاجم ملی پوش کشورمان و عضو باشگاه 
شارلروا با درخشش در ماه گذشته با کسب 56 درصد آرا به عنوان بهترین بازیکن 
ماه لیگ بلژیک انتخاب شد. مهاجم ایرانی در ماه گذشته در پنج بازی شارلروا چهار 
گل به ثمر رسانده و بدون شک ستاره تیمش بوده است. شارلروا اکنون با 19 امتیاز 

صدرنشین لیگ بلژیک است.

آزمون بهترین لژیونر هفته گذشته فوتبال آسیا
ورزش: با پایان مهلت شرکت در نظرسنجی سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا 
)AFC( برای انتخاب بهترین لژیونر هفته گذشــته فوتبال آسیا، سردار آزمون 
با کســب 32 درصد از مجموع آرای کاربران، بهترین لژیونر هفته لقب گرفت. 
8هزار و 830 نفر در این نظرســنجی شــرکت کردند که علیرضا جهانبخش 
و علــی عدنــاِن عراقی بــا 26 و 21 درصد آرا، در رتبه های دوم و ســوم این 
نظرسنجی جای گرفتند. رضا قوچان نژاد هم با کسب دو درصد از رأی کاربران، 

در جایگاه ششم نظرسنجی ایستاد.

احتمال جدایی ربیع خواه و انصاری از پرسپولیس 
ورزش: پرسپولیس در فصل نقل وانتقاالت بازیکنان نسبتاً زیادی را به خدمت گرفت 
و از این رو در برخی پســت های این تیم ترافیک ایجاد شد. پست های دفاع چپ و 
هافبک دفاعی از جمله این پست ها هستند که با آمدن سعید آقایی و میالد سرلک 
به نوعی ترافیک در آن ها ایجاد شد.با توجه به همین مسئله احتمال جدایی محمد 
انصاری و محسن ربیع خواه از جمع سرخپوشان زیاد است. هر دو بازیکن قصد دارند 
بعد از بازگشت پرسپولیس از قطر نشستی را با یحیی گل محمدی برگزار و در مورد 

آینده خود با وی مشورت کنند.

احتمال جدایی دیاباته و میلیچ از استقالل قوت گرفت
ورزش: شــیخ دیاباته و هرویه میلیچ دو بازیکن خارجی و تأثیر گذار تیم استقالل در 
آستانه جدایی قرار دارند. این دو بازیکن که بعد از اتمام فصل همچنان بخشی از مطالبات 
خود را دریافت نکرده اند، توســط وکالی خود ضرب االجلی برای تسویه حساب با این 
باشگاه اعالم کرده اند که با نزدیک شدن به زمان مشخص شده، استقاللی ها هنوز منابع 
مالی مورد نیاز برای تســویه با این نفرات را تأمین نکرده اند. این شواهد نشان می دهد 
احتمــال جدایی دیاباتــه که عنوان آقای گلی فصل نوزدهم لیــگ برتر را هم به خود 

اختصاص داد و همچنین میلیچ از جمع آبی پوشان قوت گرفته است.

علی عبداحد: مجید ولی پور یکی از محدود رؤسای جوان 
سالیان دور و نزدیک هیئت های بسکتبال خراسان رضوی 
است که در مجمعی پرحرف و حدیث، پیروز کرسی ریاست 
شــد. در شــرایط هجوم فراگیر کرونا و به تبع آن شرایط 
نامناسب اقتصادی و به هم ریختگی تمام برنامه های از قبل 
تنظیم شده، سخت ترین شرایط را در تاریخ بسکتبال استان 
شاهد هستیم. اما از آنجایی که وی از اهالی پرانرژی و فعال 
و باســوابق اجرایی در بسکتبال است، این امید می رود که 
بسکتبال استان با حمایت مسئوالن و خانواده بسکتبال جان 
تازه ای بگیرد. با وی به گفت وگو نشستیم که ماحصل آن را 

در ادامه می خوانید.

قبل از برگزاری مجمع صحبت هایی شنیده شد س
مبنی بر مهندســی انتخابات، اما در دقیقه 90 شما 
پیروز این رقابت بودید. آیا فکر می کنید این نتیجه 
مجمع در روابط کاری هیئت شما با اداره کل ورزش و 
جوانان استان و یا فدراسیون بسکتبال تأثیر خواهد 

داشت؟
خیر اکنون رابطه خوبی با اداره 
کل ورزش و جوانــان اســتان و 
نیز فدراسیون بسکتبال داریم و 
مشکلی نیست. من با صداقت و 
شهامت اعالم می کنم چون برای 
خدمت آمــده ام؛ بنابراین پرچم 

سفید در دست دارم.

چه برنامه ای برای اســتفاده از  پیشکسوتان ، س
بزرگان و قهرمانان ملی در استان دارید؟

پیش از پیروزی ام با تعدادی از این بزرگواران از باب شاگردی 
در محضرشان، مشورت داشته ام و حتی با نظر و دستور این 
عزیزان وارد عرصه انتخابات شــدم و امیدوارم در ادامه نیز 

چراغ راهم باشند.

شما سال های متوالی سرمربی تیم های باشگاهی س
بودید در حال حاضر که شما رئیس هیئت هستید، تا 
چه اندازه ای می توانید خواسته ها و مطالبات تیم ها را 

اجابت و از آنان حمایت کنید؟
هر کــدام از تیم های اســتان که به مــا مراجعه کنند و 
برنامه هایشــان را اعالم کنند، هیئــت در چارچوب منافع 

بسکتبال استان تعامل و تفاهم کرده و خواهند داشت.

هم اکنون که سالن خانه بســکتبال در اختیار س
هیئت و یا به تعریفی در اجاره هیئت شماست )ساالنه 
318 میلیون تومان( آیا می توانید از عهده هزینه های 

هیئت برآیید؟
مدیرکل ورزش و جوانان استان قول مساعد دادند در مورد 
هزینه های سالن تا جایی که می شود با ما همراهی کنند، 
در صورت محقق شدن این قول مدیرکل، کمک زیادی به 

رشد و تعالی بسکتبال این استان خواهد شد.

چه برنامه ای برای رشد بسکتبال در شهرستان ها س
دارید؟

اعتراف می کنم شهرســتان ها به دالیل مختلف از شرایط 
آرمانی گذشــته دور مانده اند و اولین تالش ما این اســت 
کــه دالیل آن را علت یابی کنیم. قطعاً برخی مســائل در 
شهرستان ها کلی است از قبیل امکانات سخت افزاری، انگیزه 
مربیان و... اما مسائلی هم در شهرستان ها به صورت جزئی 
وجود دارد که باعث کندی حرکت چرخ بسکتبال آنان شده 
و در حال رفع و رجوع این موانع با تعامل و همفکری رؤسای 

هیئت ها هستیم. 

چشم انداز دوره چهار ســاله ریاست خودتان را س
تعریف کنید؟

هدف اصلی ما توســعه بسکتبال در کل استان اعم از بعد 
قهرمانی و همگانی است. در سالیان اخیر افت محسوسی از 
بابت معرفی و حضور بازیکن شاخص در تیم های ملی و رده 
پایه داشتیم. استعدادیابی و استعدادپروری جزو اهداف اصلی 

ماست که در منطقه تقسیم کرده ایم.
شمال استان با مرکزیت مشهد شامل: قوچان، چناران، درگز 
و فریمان  و در جنوب به مرکزیت تربت حیدریه شــامل 
شهرستان های تربت جام، کاشــمر، خواف، تایباد و غرب 
اســتان را در حال بررسی هســتیم. ما مرکز استعدادیابی 
جنوب شــهر مشــهد را به زودی افتتاح و شــروع به کار 
می نماییم. برنامه اصلی ما بر مبنای باشگاه محور و گسترش 
و افزایش باشــگاه های فعال در اســتان و افزایش تیم های 
شرکت کننده در تیم های پایه کشور است و به شهرستان ها 
اعالم کردیم هر کــدام بتوانند در لیگ هــای نوجوانان و 
جوانان شــرکت نمایند به آن ها کمک می کنیم. برگزاری 
مسابقات منظم و لیگ های استان، در داوری شرایط مشهد 
و شهرستان ها خوب است اما در مربیان کمی ضعف داریم 

که باید جهت دانش افزایی آنان اقدام کنیم.

امیرمحمد سلطان پور: ســتاره سوئدی آن گونه که 
دوســت دارد جشن تولد 39 ســالگی خود را جشن 
نخواهد گرفت. او همچنان بعد از مثبت شــدن تست 
کرونایش، در قرنطینه خانگی به سر می برد. حدود 10 
روز از زمانی که برای نخســتین بار اعالم شد زالتان 
کرونا گرفته و با همان سبک همیشه مغرورانه اش این 
بیماری را پر دل و جرئت لقب داد که وی را به چالش 

کشیده است، می گذرد!

شوی زالتان!#
شاید برخی دنبال کنندگان فوتبال از این سبک شخصیتی 
خودخواهانه و خود بــزرگ بین او که معموالً خود را با 
ضمیر سوم شــخص خطاب می کند و صحبت هایی را 
مطــرح می کند که انگار قدرت های ماوراءطبیعی دارد، 
خسته شده اند. اما از طرف دیگر این شخصیتی که خلق 
کرده و شاید در لفظ بهتر نمایشی که راه انداخته خاص 
و قابل تأمل اســت. حتــی در زندگی نامه ای که برایش 
نوشته شده در شکل زندگی و شخصیت اش غلو بسیار 
زیادی دیده می شــود، اما هوادارانش را سرگرم می کند. 

دیویــد الگرکرانتــز که 
را  زندگی نامه  ایــن 

نوشته دقیقاً همان 
چیزی کــه مردم 
از زالتــان توقــع 

داشته اند را به رشته 
تحریر در آورده اســت. 

داســتان خودبزرگ بینی فوق العاده ای که از 
زبان زالتان تعریف می شــود که او آن را 

زالتان ادبی نام گذاری کرده اســت. 
اما جالب اینجاست که در این 

مرحلــه از زندگی 
زالتان  فوتبالی 
نیازی  دیگــر 
این  تعریف  به 
و  داســتان ها 

اضافه کردن 
پیاز داغ به 
آن به هیچ 

دیده  عنوان 
نمی شود. زالتان در مقطعی از فوتبال قرار 
دارد که به چیزهای بزرگی رسیده است. 
داستان او تا همین جا نیز از هر منظری 
فوق العاده اســت. آخریــن فصل دوران 
فوتبالش نیز شاید جذاب ترین داستانش 

باشد.

39 ساله توقف ناپذیر#
او 39 ســالگی را پشت سر گذاشت و به 
40 سالگی وارد می شود، اما به شکل غیر 
قابل باوری همچنان در سطح اول سر» آ« 
ایتالیا بازی می کند. قبل از آنکه به بیماری 

کرونا مبتال شود، ابراهیموویچ در هفته اول 
لیــگ، در پیراهن میالن هر دو گل را به ثمر 
رســاند تا تیمش 2-0 بولونا را شکست دهد. 

او بعــد از این نمایش عالی در مصاحبه با 

خبرنگاران گفت: »من می توانستم گل های بیشتری به 
ثمر برسانم. اگر 20 ســاله بودم در این بازی چهار گل 
می زدم. اما من مثل بنجامین باتن هســتم. پیر به دنیا 

آمده و جوان می میرم«.
مسلماً بعد از این جمالت نیز منتقدان او احتماالً از طرز 
حرف زدن خود بزرگ بینانه اش شاکی شده اند، اما این 
را نباید فراموش کنیم که آنچه شخصیت زالتان می گوید 
نباید حواس مــا را از کاری که زالتان در حال انجام آن 
است پرت کند. او هنوز با این سن و سال در بهترین فرم 
بدنی قرار دارد. استفانو پیولی سرمربی میالن به تازگی 
در این رابطه از شگفتی خود در خصوص اینکه زالتان در 
چه فرم بدنی ایده آلی درآستانه شروع فصل جدید سری 
آ قرار دارد، خبر داده بود؛ تازه با اینکه در جریان هستیم 
او در ســال 2017 زمانی که در منچستریونایتد بود از 
ناحیه رباط صلیبی زانو نیز دچار پارگی شد. اوج فوتبال 
او در آن زمان به پایان رسیده به نظر 
می آمــد و بهترین زمان بود که به 

لیگ حرفه ای آمریکا برود.

دگرگون کردن یک باشگاه#
زمانی که ســال پیش صحبت هایی 
مبنی بر بازگشتش به سوئد و 
بازی برای تیم هماربی که 
ســهمی از این باشگاه 
نیز متعلق به اوست، 
مطرح می شد، بسیار 
منطقی تــر بــه نظر 
اینکه  تا  می رســید 
به تیمــی در یکی از 
پنج لیــگ قدرتمند 
اما میالن  اروپا برود. 
در آن زمان از لحاظ 
اقتصادی دست بسته 
بود و نیاز به مهاجمی 
بتواند  تا  داشــت  ارزان 
شــرایط خــود را بهبود 
ببخشــد، به همیــن دلیل 
پائولو مالدینی وارد عمل شد 
و زالتان را به سن سیرو آورد. 
این قمار بود اما قماری که به 
خوبــی جواب داد. او در نیم فصل 
به میالن آمده و در 18 بازی 10 گل به ثمر رساند و 
پنج پاس گل نیز داد. اگر بخواهیم مقایسه ای داشته 
باشیم، پائولو دیباال که عنوان ارزشمند ترین بازیکن 
فصل سری آ را کسب کرد، در کل فصل 11 گل زد و 6 
پاس گل داده بود! پس وقتی بعد از پیروزی 4-2 میالن 
مقابل یوونتوس ادعا کرد که: »اگر از ابتدای فصل آمده 
بودم میالن قهرمان سری آ شده بود« پر بیراه نمی گفت. 
او یک باشگاه را دگرگون کرده بود. او نه تنها با گل های 
خود کمک بسیاری به روسونری داشت، بلکه ذهنیت 
پیروز را با خود به این تیم آورد. او همه هم تیمی هایش 
را برای موفقیت تهییج می کنــد با همه صحبت ها در 
خصوص خود بزرگ بینی هــای زالتان، او یک بازیکن 
در خدمت تیم کامل است. زالتان هر اخالقی دارد باید 

مورد احترام قرار بگیرد.

ولی پور، رئیس هیئت بسکتبال در گفت و گو با قدس:

برای بسکتبال خراسان پرچم سفید دارم!
به مناسبت تولد 39 سالگی زالتان ابراهیموویچ

»بنجامین باتن«  همچنان   می درخشد!
ضد  حمله

اسامی تیم ملی اعالم شد
8 سرخابی در فهرست اسکوچیچ

ورزش: از سوی دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی فوتبال، فهرست 
ملی پوشان برای حضور در اردوی مهر ماه و برگزاری دو بازی دوستانه 
مقابل ازبکستان و مالی اعالم شد. بر این اساس، نفرات ذیل برای حضور 

در این اردو فراخوانده شدند:
دروازه بان ها: امیر عابدزاده، محمدرشید مظاهری، پیام نیازمند .

مدافعان: صادق محرمی، میالد محمدی، حسین کنعانی زادگان، عارف 
 غالمی، شجاع خلیل زاده، مجید حسینی، سیامک نعمتی، مجتبی نجاریان

هافبک ها: احمد نوراللهی، علی کریمی، وحید امیری، مهدی ترابی، 
سامان قدوس، احسان حاج صفی، امید نورافکن، علی قلی زاده.

مهاجمان: سردار آزمون، مهدی طارمی، کاوه رضایی، مهدی قایدی.
در این فهرست نام بیرانوند دیده نمی شود که به دلیل مصدومیت این 
بازیکن اســت. در این لیســت نامی از اشکان دژاگه و مسعود شجاعی 
نیست. همچنین شجاع خلیل زاده مدافع پرسپولیس که زمان کی روش 
یک بار به تیم ملی دعوت شد بار دیگر به اردوی تیم ملی فراخوانده شد. 

جدایی قاضی از شهر خودرو
ورزش: مهاجم تیم فوتبال شهر خودروی مشهد از این تیم جدا شد. محمد 
قاضی با وجود اینکه یک فصل دیگر با باشگاه شهر خودرو قرارداد داشت، اما 
از این باشگاه به صورت توافقی جدا شد.از تیم های آلومینیوم اراک، صنعت 

نفت آبادان و نفت مسجدسلیمان به عنوان مقصد او نامبرده می شود.

 هزینه 13 میلیاردی 
برای دو بازی دوستانه تیم ملی

ورزش: دبیرکل فدراسیون فوتبال از طلب 200 میلیارد تومانی فدراسیون 
فوتبــال از فیفا خبر داد و تصریح کرد: فوتبال ایران 1500 میلیارد تومان 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا در 6 ماه اخیر خســارت دیده است. مهدی 
محمدنبی در نشســت ویژه با رئیس سازمان برنامه و بودجه، با بیان اینکه 
به دلیل تحریم ها فیفا پول ما را نمی دهد، خاطرنشــان کرد: 200 میلیارد 
تومان از فیفا طلب داریم اما نمی توانیم یک سنت هم از فیفا خارج کنیم. با 
این شرایط باید اردوهای خود را برگزار کنیم. وی با اشاره به اینکه فوتبال 
پیشتاز رشته ها در ورزش کشور با توجه به شیوع ویروس کرونا بود، اظهار 
کرد: امیدواریم سازمان برنامه و بودجه حامی فوتبال باشد نبی با اشاره به 
دیدارهای دوستانه تیم ملی، گفت: در این مسیر خیلی محرمانه فعالیت های 
خود را پیش می بریم تا در کارمان خللی ایجاد نشود، اما باید بدانیم برای 
انجام دو دیدار دوستانه تیم ملی باید حدود 13 میلیارد تومان هزینه کنیم.

کمپانی به دنبال جذب هافبک استقالل
ورزش: به نقل از سایت اخبار فوتبال بلژیک، باشگاه اندرلخت که هدایت 
آن را ونسان کمپانی مدافع سابق منچسترسیتی و تیم ملی فوتبال بلژیک بر 
عهده  دارد به دنبال علی کریمی هافبک استقالل تهران و تیم ملی فوتبال 
ایران است. البته اندرلخت در صورتی پیشنهاد رسمی خود را ارائه خواهد 
کرد که آدرین هافبک فرانسوی این تیم از جمع نفرات اندرلخت خارج شود. 

جدایی مدافع سپاهان از جمع شاگردان نویدکیا 
ورزش: مدافع تیم فوتبال سپاهان اصفهان به صورت رسمی از این تیم جدا 
شد. طی روز های گذشته محمدطیبی با محرم نویدکیا سرمربی تیم فوتبال 
سپاهان و مسئوالن این باشگاه مذاکراتی داشت و سرانجام دیروز با دریافت 

رضایت نامه رسماً از این تیم جدا شد.

شاگرد عنایتی به شهرخودرو پیوست
ورزش: مهاجــم فصل گذشــته تیم هوادار تهران به تیم شــهرخودرو 
پیوست. شــاهین بالیجانی، مهاجم بلندقامت اردبیلی پس از جلسه با 
مدیران باشگاه شهرخودرو به توافق نهایی دست پیدا کرد و به این تیم 
پیوست.بالیجانی فصل گذشــته در تیم هوادار حضور داشت و زیر نظر 

رضا عنایتی کار می کرد.

گزارش ویژه

هفته سوم لیگ سری آ
یوونتوس - ناپولی

      یکشنبه 13 مهر - 22:15  از شبکه ورزش

هفته پنجم  ال لیگا
بارسلونا - سویا

      یکشنبه 13 مهر - 22:30  از شبکه سه

هفته چهارم لیگ برتر انگلیس
منچستریونایتد - تاتنهام

      یکشنبه 13 مهر - 19:00 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

مروری بر نمونه های خارجی از مسی تا پل گسول
چرا محرومیت آل کثیر خارج از عرف است؟

ورزش: در فاصله چند ســاعت تا یکی از حساس ترین دیدارهای نماینده 
ایران در رقابت های آســیایی، ستاره پرسپولیس به دلیل شادی گلش که 
در بازی های قبلی هم انجام داده بود، با محرومیتی 6 ماهه روبه رو شــد؛ 
شوکی بزرگ به قرمزها که روی درخشش دوباره آل کثیر برای صعود به 
فینال حساب بازی کرده بودند، اما آیا این محرومیت با کاری که او انجام 

داد، همخوانی دارد؟

اعالم قبلی فیفا#
حرکت چشم کشیده یا Slant-eyed حرکتی است که معموالً برای توهین 
به ساکنان شرق آسیا به کار می رود و فیفا هم به طور صریح اعالم کرده که 
این حرکت را جزو رفتارهای نژادپرستانه می داند. برای مثال سال گذشته 
بعد از اینکه ســید باقر، بازیکن بحرین، در واکنش به شعارهای هواداران 
هنگ کنــگ، چنین حرکتی را انجام داد، او را 10 بازی از همراهی تیمش 
محروم کرد. با این وجود، این حرکت هنوز از نظر بسیاری در دنیا، نه برای 

توهین که حتی برای ابراز عالقه به مردم شرق آسیا انجام می شود. 

مسی و تبس#
حتی ســتاره هایی مانند لیونل مسی و کارلوس تبس هم این حرکت را 
به عنوان شادی گل انجام داده اند و با توجه به اینکه قصدی برای توهین 
نداشــتند، با محرومیتی هم روبه رو نشدند. یکی از معروف ترین موارد در 
ورزشــگاه های دیگر، به عکس دست جمعی بازیکنان تیم ملی بسکتبال 
اســپانیا برمی گردد که در آن همه  بازیکنان تیم با چنین ژستی مقابل 

دوربین قرار گرفتند.

سختگیرانه و مغرضانه#
شــواهد زیادی وجود دارد که او از این شــادی، هیچ قصدی برای توهین 
نداشــته اســت. از یک ســو او پیش از این با پیراهن نفت آبادان هم این 
شــادی را انجام می داد و از سوی دیگر، با توجه به اینکه در بازی های این 
منطقه، تیمی از کشــورهای شرق آسیا حضور ندارد، توهین آمیز قلمداد 
کردن محرومیت آل کثیر چندان منطقی به نظر نمی رسد. حتی در صورت 
توهین آمیز دانستن آن هم محرومیت 6 ماهه برای آن جای هیچ توجیهی 
ندارد. به طور مثال در فوتبال انگلیس بازیکنان برای توهین های نژادپرستانه 

حداکثر 12 جلسه محروم می شوند.

پیراهن آل کثیر در جشن صعود#
عیسی آل کثیرنتوانست حتی از داخل ورزشگاه شاهد برد شیرین هم تیمی 
هایش برابر نماینده عربستان باشد.با این حال محمد عسگری، آنالیزور تیم 
پرسپولیس در پایان بازی و پس از صعود این تیم به فینال پیراهن عیسی 
آل کثیر را به تن کرد و در جشــن صعود حاضر شد تا جای خالی مهاجم 
تیم شان را پر کند. شــاید تنها امید آل کثیر برای حضور در فینال لیگ 
قهرمانان آســیا به اعتراض رسمی پرسپولیس به رای صادر شده از سوی 

کمیته انضباطی AFC باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1008814(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی خیبر ترابر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8772 و شناسه ملی 10380245337

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,07,01 به استناد نامه شماره 7634 مورخ 1397,10,18 انجمن صنفی شرکتهای حمل 
و نقل بین المللی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای وحید علیخوردی به کدملی 0749374802 بسمت رئیس هیئت 
مدیره خانم به ناز پوالدی به کدملی 0748418172 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسن ریگی به کدملی3621250875 بسمت 
عضو هیئت مدیره آقای حمیدرضا علیخوردی به کدملی 0748390944 بسمت مدیرعامل ) خارج از ترکیب ( برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند . حق امضای کلیه اوراق و اسنادرسمی و تعهدآور و بانکی شرکت با امضای مشترک رئیس هئیت مدیره ومدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر است .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1008843(

آگهی ادغام شرکت کشت و صنعت اسفراین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 72096 و شناسه ملی 10860302064 و شرکت کشاورزی رضوی شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 68474 و شناسه ملی 10380127747

 1 -به استناد صورتجلسه مشترک مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,01,23 شرکت کشاورزی رضوی سهامی خاص به شماره ثبت 68474 وشرکت کشت و صنعت 
اسفراین سهامی خاص به شماره ثبت : 72096 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به موجب آئین نامه اجرایی بند )الف (لغایت )و( ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 
1366 با آخرین اصالحات و الحاقات مصوب سال 1380 و آئین نامه اجرایی آن بشرح مذکور در بند )ز( انتقال کلیه اموال و دارایی ها و مطالبات و دیون و تعهدات 
شرکت کشت و صنعت اسفراین سهامی خاص به شماره ثبت : 72096 )بعنوان شرکت ادغام شونده (به قیمت دفتری در شرکت کشاورزی رضوی به شماره ثبت 68474 
)بعنوان شرکت ادغام پذیر( ادغام گردید و سرمایه شرکت کشت و صنعت اسفراین به مبلغ 6,000,000,000 ریال وفق بند الف ماده 11 قانون مذکور در سرمایه شرکت 
کشاورزی رضوی به مبلغ 319,500,000,000 ریال تجمیع گردید در نتیجه سرمایه شرکت کشاورزی رضوی پس از ادغام و تجمیع مبلغ 325,500,000,000ریال منقسم 

به 325500000 سهم با نام یک هزار ریالی می باشد که تمامًا پرداخت گردیده است .  
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آگهی ادغام شرکت کشت و صنعت اسفراین شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 72096 و شناسه ملی 10860302064 
به شماره  و شرکت کشاورزی رضوی شرکت سهامی خاص 

ثبت 68474 و شناسه ملی 10380127747

به استناد صورتجلسه مشترک مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1399,01,23 شرکت کشت 
کشاورزی  شرکت  در  اسفراین  صنعت  و 
رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
68474 و شناسه ملی 10380127747 ادغام 
جاری  قوانین  با  ومطابق  گردید  ومنحل 

نیازی به ختم تصفیه ندارد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)1008860(
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آگهی تغییرات شرکت پردیس سالمت توس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 23125 

و شناسه ملی 10380385901

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
سالیانه مورخ 1399,04,19 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : - آقای حسن جاهدطاهرانی به شماره ملی 
آقای   ، اصلی  بازرس  عنوان  به   0943168783
 1754737161 ملی  شماره  به  جویا  محمدرضا 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال 
کثیراالنتشار  روزنامه   - گردیدند.  انتخاب  مالی 
تعیین  شرکت  های  آگهی  درج  جهت  قدس 
تصویب  مورد   98,12,29 مورخ  ترازنامه   - شد. 

قرار گرفت . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1008888(
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وقالبسازی  سازی  ماشین  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  وران  پیله 

5123 و شناسه ملی 10380210548

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
مورخ 1399,04,26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
ملی  شماره  به  بحرینیان  سیدمحمد  آقای   :
بحرینیان  سیدحسین  آقای  و   1261559320
پادار  شرکت  و   0069158398 ملی  شماره  به 
بعنوان   10380293887 ملی  شناسه  به  توس 
دو  مدت  برای  مدیره  هیئت  اصلی  اعضای 

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

)1008890(
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آگهی تغییرات شرکت مهندسی ارتباطات و
سهامی  شرکت  شرق  طلیعه  آوری  فن 
ملی  شناسه  و   26881 ثبت  شماره  به  خاص 

10380422891
مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل  تصمیمات   1399,06,24 مورخ 
به  تشکری  اکبر  آقای   -  1  : شد  اتخاذ 
بعنوان   0943193192 ملی  شماره 
نماینده جدید شرکت زیما تراشه توس 
برای باقیمانده مدت تصدی مدیران تا 

تاریخ 1400,07,10 انتخاب شد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )1008891(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1008892(

آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی وقالبسازی پیله وران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5123 و شناسه ملی 10380210548

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,04,26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدمحمد بحرینیان با شماره ملی 1261559320 
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید حسین بحرینیان به شماره ملی 0069158398 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای 
نورعلی محسنی قریه صفا بـه شماره ملی 0829331247 به نمایندگی از طرف شرکت پادار توس به شماره ملی 10380293887 به 
سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد جامی االحمدی به شماره ملی 0731690222 به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب 

گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضاء ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 
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آگهی تغییرات شرکت فرا رسانه اتوماسیون 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  شرق 

46972 و شناسه ملی 10380630806

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,11,07 مورخ 
کدملی  پور  عباس  محمود  آقای   : شد 
0933590601 آقای احمد عباس پور کد ملی 
0920643124 آقای علیرضا فیروزمند کدملی 
0923925260 به عنوان اعضای اصلی هیئت 

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

)1008915(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1008920(

آگهی تغییرات شرکت فرا رسانه اتوماسیون شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 46972 و شناسه ملی 10380630806

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,11,07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای محمود عباس پور کد ملی 0933590601 
به سمت رئیس هیئت مدیره 2- آقای احمد عباس پور کد ملی 0920643124 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3- آقای علیرضا 
فیروزمند کد ملی 0923925260 به سمت عضو هیئت مدیره 4- آقای محمود عباس پور کد ملی 0933590601 به سمت مدیرعامل 
شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیده اند. ب( کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضاء ثابت رئیس هیئت 

مدیره و مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
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آگهی تغییرات شرکت بهین مشاور مقداد توس 
ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  شرکت 

61668 و شناسه ملی 14006823961

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
مورخ 1399,06,23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: 1 - آقای مجتبی حسین زاده 0930719263 
آبادی  عیش  زاده  حسین  محمد  آقای  و 
نیک  عادلی  احمد  آقای  و   093857902
0933901070 به عنوان اعضای هیئت مدیره 
گردیدند. انتخاب  نامحدود  مدت  برای 

های  آگهی  درج  جهت  قدس  روزنامه   -2  
شرکت تعیین گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1008959(
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آگهی تغییرات موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی ایمن کوشان پاسارگاد به شماره ثبت 31434 و شناسه ملی 10190006482

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,03,06 ومجوزشماره 1745,7,680,04,9931434مورخ 1399,4,24معاونت امور حفاظتی ومراقبتی 
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حبیب افتخاری نیا به شماره ملی 0061279935 با دریافت مبلغ 19.999.000 ریال از صندوق 
موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 1.000 ریال کاهش داد. . آقای قاسم کوشکستانی به شماره ملی 0034873058 با دریافت مبلغ 69.999.000 ریال از 
صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 1.000 ریال کاهش داد. . خانم طاهره فرقانی به شماره ملی 0033905861 با دریافت مبلغ 109.999.000 
ریال از صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 1.000 ریال کاهش داد. سرمایه موسسه از مبلغ 2.700.000.000 ریال به 2.500.003.000 ریال 
کاهش یافت. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می 
باشد: ناصر سمواتی به شماره ملی 0032898797 دارای 800000000 ریال سهم الشرکه. حبیب افتخاری نیا به شماره ملی 0061279935 دارای 1000ریال سهم 
الشرکه. قاسم کوشکستانی به شماره ملی 0034873058 دارای 1000ریال سهم الشرکه. حشمت اله غفاری به شماره ملی دارای 100000000 ریال سهم الشرکه. 
طاهره فرقانی به شماره ملی 0033905861 دارای 1000 ریال سهم الشرکه. آقای مهدی تقی زاده ورکی دارای 800.000.000 ریال سهم الشرکه خانم فاطمه 

یوسفی زنوز دارای 800.000.000 ریال سهم الشرکه . 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1009776(

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1009777(

آگهی انتقال شرکت خدمات شهری پاکرخان مجرب بامسئولیت محدود به شناسه ملی 14005804685

به موجب نامه شماره 714,175 مورخ 99,3,19 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان کرمانشاه و مستند به صورتجلسه مجمع 
استان  نشانی:  به  محدود  بامسئولیت  مجرب  پاکرخان  شهری  خدمات  شرکت  اصلی  مرکز   1399,02,03 مورخة  العاده  فوق  عمومی 
تهران - منطقه 19 شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسیه، میدان ونک، کوچه مال صدرا ، پالک 3 ساختمان فوق 
تخصصی مالصدرا، طبقه دوم ، واحد 11 کدپستی 1991945375 انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تحت 

شماره 559777 به ثبت رسیده است . 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1009778(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی پارس مهان آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 235575 و شناسه ملی 10102765149

: آقای محمد اسمعیلی  اتخاذ شد  العاده مورخ 1398,08,02 تصمیمات ذیل  استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق  به 
0068866135 به سمت مدیر عامل و رئیس هئیت مدیره و آقای حسن روزبهانی3932911504 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و 
آقای یار علی روزبهانی 3934009190 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد تعهد آور و اوراق 
بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادهای عقود اسالمی و نامه های عادی و اداری با امضاء متفق مدیر عامل و آقای یار علی 

روزبهانی )عضو هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
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آگهی تغییرات شرکت معدنی آذر پرچین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 119709 و شناسه ملی 10101632588

مبلغ  پرداخت  با   0035086807 کدملی  به  عرب  محمد   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,03,24 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
8750000ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت . محمدتقی عرب به کدملی 0441117503 با پرداخت مبلغ 2500000ریال به صندوق شرکت 
در ردیف شرکا قرار گرفت . علی عرب به کدملی0065918355 با پرداخت مبلغ 2500000ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت . حسن عرب به 
کدملی 0070538484 با پرداخت مبلغ 2500000ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت . محمدحسین عرب به کدملی 0453745903 با پرداخت 
مبلغ 2500000ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت . در نتیجه سرمایه شرکت از 25000000ریال به مبلغ 43750000ریال افزایش یافت و 
با کد ملی 0031722105دارنده  اکبرنژاد عشاق  باشد. حسین  افزایش سرمایه بشرح ذیل می  از  بعد  ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. لیست شرکاء 
مبلغ 12500000ریال پرویز ناصحی دارنده با کد ملی2254436540 دارای 6250000ریال مهوش ناریانی با کد ملی4839619980 دارای 6250000ریال 
کد  با  عرب  علی  2500000ریال  0441117503دارای  ملی  کد  با  عرب  محمدتقی  2500000ریال  دارای  ملی0453745903  کد  با  عرب  محمدحسین 
ملی0065918355 دارای 2500000ریال حسن عرب دارنده با کد ملی0070538484 دارای 2500000ریال محمد عرب دارنده با کد ملی0035086807 

دارای 8750000ریال تعداد اعضای هیئت مدیره به 2 الی20 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید . 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1009779(

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1009780(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کار گلزار ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 456400 و شناسه ملی 14004171422

ملی  شماره  به  رضائی  فریبا   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,02,10 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
نتیجه سرمایه شرکت  از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید. در  از صندوق شرکت  الشرکه خود  با دریافت کلیه سهم   2280793520
از 6000000000 ریال به 5000000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید . - لیست شرکاء پس ازکاهش 
به  الشرکه. حمید رضائی  به شماره ملی 2300585601 دارای 4950000000 ریال سهم  گلزار  باشد: یوسف  بشرح ذیل می  سرمایه 

شماره ملی 2301239233 دارای 50000000 ریال سهم الشرکه. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس )1009781(

آگهی تغییرات مؤسسه شهرک صنعتی اسماعیل آباد شهر قدس به شماره ثبت 80 و شناسه ملی 10187000853

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,06,29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هیأت مدیره مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل خواهد 
بود که توسط مجمع عمومی عادی یا فوق العاده از بین اعضا و به مدت دو سال انتخاب شده و یک هفته پس از انتخاب شدن از بین خود یا خارج از اعضا یک نفر را 
به عنوان رئیس هیأت مدیره و یک نفر را به عنوان مدیر عامل انتخاب خواهند نمود. اعضای علی البدل در جلسات هیأت مدیره حق رأی ندارند. کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور و مکاتبات رسمی و عادی و اداری درون سازمانی با امضای مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره و نایب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر مؤسسه و در 

غیاب نایب رئیس هیأت مدیره با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
 حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
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تیم یحیی سزاوارانه به فینال آسیا  رسیدتیم یحیی سزاوارانه به فینال آسیا  رسید

پرسپولیس ایران پرسپولیس ایران ))66((
))44((  AFCAFC النصر  النصر 
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 16 صفر 1442 4 اکتبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9360  

سیما و سینماسیما و سینما

خبر

احترام برومند، بازیگر سریال سلمان فارسی شد
باشــگاه خبرنگاران: شــهرک 
ســینمایی نور ایــن روزها میزبان 
گروه تصویربرداری سریال تاریخی 
»سلمان فارسی« است. تصویربرداری 
ســریال »سلمان فارسی« زمستان 
سال گذشــته در شــهداد کرمان 

و قشم آغاز شــد. قرار بود بخش هایی از این ســریال در ترکیه و ارمنستان 
تصویربرداری شود؛ اما به دلیل شیوع ویروس کرونا، این سفرها لغو و تصمیم 
سازندگان بر این شد تا در ایران به کمک ویژوال افکت تصویربرداری ها را انجام 
دهند. تصویربرداری سلمان فارسی در شهرک نور ادامه دارد فیلم برداری بخشی 
از ســریال »سلمان فارسی« به کارگردانی داوود میرباقری که از عید قربان در 
حومه شاهرود از سر گرفته شد، پس از حدود ۴۰روز به پایان رسید.  با شروع 
پاییز، ادامه فیلم برداری در شــهرک سینمایی نور آغاز شد. این روز ها عوامل 
این سریال تاریخی، در شهرک نور با حضور احترام برومند و رامونا شاه به کار 
تصویربرداری ادامه می دهند. گروه های پزشکی نیز در اجرای شیوه نامه های 

بهداشتی به گروه سازنده کمک می کنند. 

با همراهی مهدی سلطانی و پژمان بازغی
مهدی هاشمی در یک سریال جدید بازی می کند

سیما و سینما: مهدی هاشمی به 
گروه بازیگران سریال درام اجتماعی 
و خانوادگی »افرا« پیوست. به نقل 
از روابط عمومی پروژه، در حالی که 
تصویربــرداری مجموعه تلویزیونی 
»افرا« به کارگردانی بهرنگ توفیقی 

و تهیه کنندگی مشترک مجید موالیی و محمدکامبیزدارابی در شمال کشور 
ادامه دارد، مهدی هاشــمی به عنوان جدیدترین بازیگر به این پروژه پیوسته 
است. این نخستین همکاری مهدی هاشمی و توفیقی است. پیش از این حضور 
مهدی ســلطانی و پژمان بازغی در این سریال قطعی شده بود. تصویربرداری 
سریال این روزها با حضور مینا وحید و روزبه حصاری در لوکیشن های شهر 
الهیجان پیگیری می شود. در روزهای آینده بازیگران  دیگری نیز به این سریال 
خواهند پیوست. این سریال محصول گروه فیلم و سریال شبکه اول سیماست.

ســازندگان به جای خالصه داستان این متن را ارائه داده اند: »در پگاه مه آلود 
یک روز پاییزی، در زیر شاخه های پرشکوه افرا، فرزندی زاده می شود؛ حاصِل 
وصلِت شوِم اخالق و منفعت. چشماِن پیِر افرا، یگانه شاهِد این راز در اعماق 
جنگل است. شــاهدی که آموخت در نگاه عاشقانه به زندگی، فقط صاحب 

تنهایی خویشی. هیچ کس نبودن، اولین و آخرین قانون کتاب عشق است...«.

ساخت مجموعه مستند »سرطان اجتماع« س
چطور کلید خورد؟

 بیشتر مســتندهای من در حوزه بین الملل است، 
ولی موضوع عدالت اجتماعی همواره در ســرفصل 
کارهایم بوده است. در گذشــته آثاری در این باره 
داشتم که پخش نشده است. با توجه به اینکه مبارزه 
با مفاســد اقتصادی و عدالت خواهی از اولویت های 
امروز کشــورمان اســت، قصد داشــتم در این باره 
مستند بســازم. البته پیشــنهادهایی هم می شد، 
ولی قبول نمی کردم چون می دیدم چیزی نیســت 
که دنبالش هســتم، ولی وقتی متوجه شدم چند 
مرکز پژوهشی روی گلوگاه های فساد اقتصادی کار 
کرده اند و بخش هایی که منجر به فسادهای گسترده 
و متعدد شده را یافته اند و برای مقابله با آن راهکار 
دارند، راغب شدم در این مورد کار کنم. دوستان این 
مراکز به تلویزیون پیشنهاد داده بودند که درباره این 
موضوعات مستند ساخته شود و مدیر وقت شبکه 
مستند، ساخت این مجموعه را به من محول کرد. 
وقتی جزوه پژوهشی آن ها را خواندم به آن ها گفتم 
شــما تاکنون کجا بودید! من 1۰ سال است دنبال 
شما هستم. برنامه ریزی برای ساخت این مجموعه 
در زمســتان 97 انجام شــد و روند پژوهش را آغاز 
کردیم. سرفصل ها و گلوگاه های فساد نیاز به توضیح 
داشت، چندین جلسه با پژوهشگران برگزار کردیم 
تا مباحث را به طــور کامل به ما توضیح بدهند. از 
ابتدا می خواستیم مستند، راوی داشته باشد به همین 
دلیل آقای یاســر قدســی که در این زمینه سوابق 
خوبی دارند و اهل رســانه هستند را به کار دعوت 
کردیم. تصمیم گرفتیم در این مجموعه راهکار هم 
پیشنهاد بدهیم، یعنی اگر از معضل حرف می زنیم، 

راهکار رفع آن مشکل را هم ارائه بدهیم. 

مستند »خصوصی سوزی« که در عمار جایزه س
گرفت مربوط به همین مجموعه مستند است؟

بله.جشــنواره عمار موقعیــت خوبی بــود، برای 
همین یک قســمت از مجموعــه را تدوین کردیم 
و به جشــنواره رســاندیم که خوشــبختانه شاهد 
بازخوردهــای خوبی بودیم. البته پــس از آن روی 
قسمت »خصوصی ســوزی« اصالحاتی داشتیم تا 
مجموعه یکدســت تر شود. درســت است که هر 
قسمت از مجموعه »ســرطان اجتماع« دارای یک 
موضوع واحد و مشخص است که به تنهایی می تواند 
یک مســتند مستقل باشــد، ولی نخ تسبیح همه 
قسمت ها، نشان دادن گلوگاه های فساد اقتصادی و 

مسئله عدالت خواهی است.

کدام مؤسسه، پژوهش درباره گلوگاه های س
فساد اقتصادی را انجام داده بود؟

این جزوه توسط شبکه کانون های تفکر ایران »ایتان« 
و قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی تنظیم شده بود 

که هســته اولیه آن، بچه های بســیج دانشجویی 
هستند. این ها کارهای پژوهشی خوبی انجام داده اند 

که قابل استفاده برای تولید مستند است.

برای ساخت این مجموعه مستند به مناطق س
مختلف ایران رفتید؟

بله، برای ساخت این مجموعه به شهرهای مختلف 
رفتیم، از تبریز تا سیستان وبلوچستان، قم، تهران، 
لرستان، خوزستان و... . مستند گستردگی وسیعی 
دارد. هدف من، فرار از ساخت مستند آرشیوی بود. 
سعی کردیم مستند تولیدی باشد و در جاهایی که 
احساس کردیم حرفی برای شنیدن وجود دارد، به 
آنجا رفتیم. مثالً برای یک سکانس دو، سه دقیقه ای، 
تیم ما به مرز میرجاوه در سیستان و بلوچستان اعزام 
شد، چون تأکید داشتیم یک کار تولیدی تمیز و با 

فرم خوب ساخته شود.

به هر حال موضوع فساد اقتصادی ممکن س
اســت موجب تهدید جایگاه برخی مدیران 
دولتی یا افشــاگری مدیران خصوصی شود، 

موانعی برای کارتان ایجاد شد؟
تولید این مجموعه بســیار دشوار بود، چون در گام 
نخست روی محتوا باید به تحلیل خوب و درستی 

می رســیدیم تا مــوارد خوبی را مطــرح کنیم. از 
سوی دیگر باید مســئوالن را متقاعد می کردیم تا 
چنین مواردی از فســاد اقتصادی در این مجموعه 
مطرح شــود و باید مجوزهایی از مقام های قضایی 
و ارگان های مختلف می گرفتیــم. در مرحله دوم، 
ســاخت این مجموعه پروسه تولید سختی داشت. 
هر قسمت از این مجموعه مستند، قصه مستقل و 
مورد مجزایی داشت که باید کارشناس های خاص 
همان مورد را می آوردیم که پروسه تولید را سخت و 
طوالنی می کرد. موضوع باید برای خودمان باز می شد 
و به درک درستی از این ماجرا می رسیدیم، سپس 
باید آدم هایی که از این ماجرا اطالعاتی داشــتند یا 
دخیــل در آن بودند را توجیه می کردیم که جلوی 
دوربین صحبت کنند و این کار بسیار سختی بود. 
بارها و بارها، قســمت ها را تغییــر دادیم، تا نیمه 
راه می رفتیــم و متوجه می شــدیم که اولویت های 
بزرگ تری وجــود دارد. بارها طرح را تغییر دادیم و 
همواره در حال مشــورت هستیم، چون کار بسیار 
حساس اســت. امیدواریم بتوانیم به سالمت از این 

مسیر سخت بگذریم. 

افرادی بودند که حاضر به مصاحبه نشوند؟س
بله، این کار حساســیت برانگیز بود. عده ای از همان 

اول حاضر به مصاحبه نشــدند، عده ای قول دادند و 
نیامدند. برخی هم مصاحبه شــان ضبط می شد و 
پیگیری می کردند که پخش آن به ضرر ما نباشــد. 
به هر حال لبه کار تیز است و ممکن است برای ما 
مشکالتی به وجود بیاورد، اما سازندگان این مستند 

پای حرفشان هستند و تبعات آن را می پذیرند. 

یعنی تبعات و هزینه های اجتماعی کار را س
می پذیرید؟

ما تمام تالش خودمان را می کنیم که کار به لحاظ 
مسائل حقوقی، خأل یا مشــکلی نداشته باشد و از 
کارشناسان حقوقی هم مشورت گرفتیم، ولی گاهی 
اتفاقات جور دیگری رقم می خورند. مفســدان هم 
ساکت نمی نشینند، چون پول و وکیل دارند و امکان 
دارد  دردسرهایی درست کنند، البته برایمان اهمیتی 
ندارد، چون حرف صریح و درســت را باید گفت تا 

مشکالت اصالح شود. 

آیا در روند ساخت، تهدید شدید؟س
پیشــنهاد رشوه نشــده، چون سابقه من مشخص 
اســت و با چنین موردی روبه رو نشدم. خوشحالم 
دغدغه ای را در مســئوالن نظارتی می بینم که از ما 
می خواهند معضالت را به تصویر بکشــیم تا مردم 

مطالبه گری کنند و مسئوالن ذی ربط هم پیگیری 
مجدانه تری داشــته باشند. عده ای می گویند کسی 
درباره مفاســد اقتصادی کار نمی کند و راهکارشان 
اعدام است، در حالی که اینطور نیست. ما در حوزه 
پژوهش و ضابطین قضایی که پرونده های فســاد را 
پیگیــری می کنند، افراد پیگیــری داریم که دارند 
خوب کار می کنند. البته مبارزه با مفاسد اقتصادی، 
مبارزه با جرایم یقه سفیدها و کسانی است که نفوذ 
باالیی دارند. آن ها هم زورشان زیاد است و قوانین و 
تبصره ها را بلدند که می توانند مقاومت های جدی در 
این باره داشته باشند و برای کسانی که نگاه اصالحی 
دارند، دردسر درســت کنند، ولی افراد درستی که 
به دنبال اصالح هستند از طریق برخورد قضایی با 
متهمان و مفســدان و وضع قوانین پیشگیرانه، کار 
خودشــان را می کنند. ما در الیه هــای زیرین این 
مجموعه مستند، این مراکز را می بینیم، پژوهشگرانی 
که راهکار دارند و فقط نمی گویند که فالن مفسد را 
بگیر و اعدام کن تا درست شود. اصالً تیتراژ مستند ما 
می گوید، چرا با اعدام برخی مفسدان، وضعیت اصالح 
نشد؟ روشن است که فضا باید ایجابی باشد نه سلبی. 
رهبری بارها بر یکپارچگی سامانه های کشور تأکید 
کردند و ما انرژی گرفتیم، وقتی تأکیدات ایشان را 
دیدیم. الکترونیکی کردن امور اداری، جلوی بسیاری 
از مفاسد را می گیرد و موجب شفاف سازی و عملکرد 

بهتر نهادهای نظارتی می شود. 

چرا برایتان اهمیت داشــت این مجموعه س
مستند در تلویزیون نمایش داده شود و چرا 

مردم باید از گلوگاه های فساد مطلع باشند؟
اکنون تلویزیون یکی از مهم ترین و گســترده ترین 
رســانه های کشــور اســت. اگرچه فضای مستند 
»ســرطان اجتماع« تلخ و ناراحت کننده است، ولی 
ســیاه نیست، بدون راهکار هم نیست و به بن بست 
نمی رســد. در این مستند فرزندان این کشور را هم 
می بینیم که چطور با تمام وجود دارند علیه فســاد 
کار می کنند و فرهنگ امیدواری را ترویج می دهند. 
در مستند نشان می دهیم که چقدر مبارزه با فساد 
سخت اســت و این مهم، یک امر دستوری نیست 
بلکه باید فرهنگ و قوانین حاکم بر کشــور اصالح 
شــود. این طور نیست که فقط با برخورد قضایی و 
بعضاً دســتوری، یک شبه فساد در کشور ریشه کن 
شود، بخش مهمی از ماجرا، مسئله فرهنگی است 
و باید آموزش داده شود تا جلوی فساد گرفته شود. 
عدم یکپارچگی ســامانه ها موجب بروز مشکالت و 
فســادهای زیادی شده است، راهکار وجود دارد، اما 
درست اجرا نمی شود. ما در این مجموعه به ماجرای 
قاچاق سوخت، زنجیره تأمین کاال، خصوصی سازی، 
قوانین حمایت از افشاگران فساد، پروسه تخصیص 
ارز، زمین خواری، تسهیالت و ضمانت های بانکی و... 

پرداختیم و امیدواریم مجموعه خوبی ساخته شود.

محسن اسالم زاده، سازنده مجموعه مستند »سرطان اجتماع« از اولویت امروز کشور می گوید

بادوربینعلیهفسادیقهسفیدها

 سیما و سینما/ زهره کهندل مجموعه مستند 1۳ قسمتی »سرطان 
اجتماع« با محوریت مفاســد اقتصادی به کارگردانی و تهیه کنندگی محسن 
اسالم  زاده آماده پخش شده است. این مجموعه به سفارش شبکه مستند سیما 
تولید شده و مؤسسه اندیشه شهید آوینی در تولید آن مشارکت دارد. در هر یک 
از بخش های این مجموعه به یکی از مشــکالتی که منجر به مفاسد اقتصادی 
در کشور می شود، پرداخته شــده است. مخاطبان در این مجموعه مستند از 

مسائلی آگاه می شوند که سد راه تولید در کشور است. قسمت اول این مجموعه 
»خصوصی سوزی« نام داشت که به پرونده فساد در واگذاری ماشین سازی تبریز 
می پرداخت و فانوس طالیی بهترین فیلم را در جشنواره فیلم عمار کسب کرد. 
دیگر قسمت های این مجموعه پس از اتمام آن، از شبکه مستند سیما روی آنتن 
خواهد رفت. درباره جزئیات ساخت این مجموعه مستند با محسن اسالم زاده 

گفت وگو کردیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید. 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960322002001073 مورخ 1399/05/27 هیئت 
اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های 
فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات 
مالکانه بال معارض متقاضی خانم مرضیه س��ارانی فرزند عیس��ی بشماره 
شناس��نامه 217 صادره از زابل در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 
457/20 مت��ر مرب��ع پالک 869 فرع��ی از 1- اصلی  واق��ع در بخش دو 
سیستان شهرستان زابل جنب پمپ بنزین کردتمندانی- امام رضا شمالی 
خریداری از مالک رس��می مجید سردش��تی بیرجن��دی ذیل ثبت 8055 
صفح��ه 313 دفت��ر 50 محرز گردیده اس��ت. لذا به منظ��ور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتش��ار  آگهی 
می ش��ود در صورتی که اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد ش��د .// م الف: 552//9906677

تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1399/06/29
تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 1399/07/13

مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1009073(

آگهی تغییرات شرکت باغداری احرار نوین توس گوارشک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 54055 و شناسه ملی 14004814670

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,04,06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -صورت های مالی منتهی به 1397,12,29 به تصویب 
رسید . 2- مجتمع اقتصادی آزادگان خراسان به شناسه ملی 10380229063 جعفر مهمان نواز به شماره ملی 0932004881 غالمرضا خطیب زاده

 به شماره ملی 0702338001 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای علی رضا حسن زاده برادران به شماره ملی 0934281467 بعنوان اعضای 
علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 3- آقای جواد رضائی به شماره ملی 0937861979 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
بعنوان  البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند 4- روزنامه قدس  بازرس علی  به عنوان  با شماره ملی 6359650428  محمد فرامرزی راد 

روزنامه کثیر االنتشار شرکت انتخاب گردید . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1009071(

آگهی تغییرات شرکت باغداری احرار نوین توس گوارشک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 54055 و شناسه ملی 14004814670

اقتصادی آزادگان خراسان  : 1 - شرکت مجتمع  اتخاذ شد  استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,04,12 تصمیمات ذیل  به 
بنمایندگی آقای حسین فتحی به شماره ملی 0321301196 بعنوان رییس هیئت مدیره ، آقای غالمرضا خطیب زاده 0702338001 
بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره ، آقای جعفر مهمان نواز بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید محمود مکی به شماره ملی 5228086064 
بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب نمودند و کلیه اوراق بهادار و چک های شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر 
رپیس و یا نایب رپیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود ضمنا اسناد مالی داخلی شرکت با امضاء مدیرعامل از اعتبار 

قانونی برخوردار خواهد بود . 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1009061(

آگهی تغییرات شرکت باغداری احرار نوین توس گوارشک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 54055 و شناسه ملی 14004814670

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,04,06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس خراسان 
رضوی – شهرستان مشهد – بخش مرکزی – شهر مشهد – محله امام هادی – خیابان سعادت 12 ) شهید حشمتی 17,1 ( بزرگراه آزادی پالک 0 کد پستی 
9198734496 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 2- ماده 31 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت : شرکت بوسیله هیئت مدیره ای

 مرکب از 3 نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند اداره خواهد شد که در صورت 
فوت و یا استعفاء و یا سه جلسه غیبت غیر موجه هر کدام از اعضای اصلی ، اعضای علی البدل به ترتیب جایگزین آنان خواهند شد . مدیران کال و یا بعضا 

قابل عزل می باشند . ضمنا انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بال مانع است .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1008953(

آگهی تغییرات شرکت بهین مشاور مقداد توس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 61668 و شناسه ملی 14006823961

با دریافت  ملی 0080894496  با کد  زاده  فاطمه رجب  : 1 -. خانم  اتخاذ شد  العاده مورخ 1399,06,24 تصمیمات ذیل  استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق  به 
500000 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید و آقای احمد رضا یعقوبیان مقدم با کد ملی 0938926535 با دریافت 500000 ریال سهم الشرکه از شرکت 
خارج شدند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 2000000 به 1000000 ریال کاهش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید -سهم الشرکه هر یک از شرکا به شرح 
ذیل میباشد: 1_ آقای مجتبی حسین زاده دارای 255000ریال سهم الشرکه 2- آقای عباس حسین زاده عیش آبادی دارای 145000 ریال سهم الشرکه 3_آقای علی 
حسین زاده عیش آبادی دارای 145000 ریال سهم الشرکه 4_ آقای محمد حسین زاده عیش آبادی دارای 145000 ریال سهم الشرکه5_ آقای حسن حسین زاده 
عیش آبادی دارای 125000 ریال سهم الشرکه 6_آقای احمد عادلی نیک دارای 175000 ریال سهم الشرکه 7_ آقای محمد حسین زاده عیش آبادی دارای10000 

ریال سهم الشرکه
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1008933(

آگهی تغییرات شرکت بهین مشاور مقداد توس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 61668 و شناسه ملی 14006823961

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,06,23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمد حسین زاده عیش آبادی با کد ملی 
093857902 به سمت مدیر عامل و عضوهیئت مدیره 2- آقای مجتبی حسین زاده با کد ملی 0930719263 به سمت رئیس هیئت 
مدیره 3- آقای احمد عادلی نیک با کد ملی 0933901070 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند 
.امضای اوراق و اسناد تعهدآور شرکت قراردادها و چک ها و سایر اوراق تجاری با امضای 2 نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره )آقای 

محمد حسین زاده عیش آبادی وآقای مجتبی حسین زاده و آقای احمد عادلی نیک ( به همراه 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 )1008926(

آگهی تغییرات شرکت سایه راه توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13892 و شناسه ملی 10380295363

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,05,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حامد افروز به شماره ملی 0703775286 
به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ایمان قاسمی به شماره ملی 0700419772 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر 
: کلیه اسناد و  انتخاب شدند ب  به شمارملی 0701961082 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال  افروز 
با مهر  با امضاء علی اکبر افروز همراه  اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی 

باشد. معتبر می  شرکت 
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آگهی تغییرات شرکت مبتکران طبیعت سبز 
لیانا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 

62854 و شناسه ملی 14007148120

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
1398,03,11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز 
به آدرس جدید: استان گیالن  اصلی شرکت 
، شهرستان طوالش ، بخش حویق ، دهستان 
حویق ، آبادی هیله سرا، خیابان جاده آستارا 
، کوچه امیدحسین ، پالک 196 ، طبقه همکف 
در  و  یافت  انتقال   4379153498 پستی  کد 
اصالح  فوق  شرح  به  اساسنامه   3 ماده  نتیجه 

گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1008941(

س
,  9

90
73

20

آگهی تغییرات شرکت سایه راه توس شرکت 
و   13892 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

شناسه ملی 10380295363

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 
1397,05,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی 
اکبر افروز به شماره ملی 0701961082 آقای حامد 
ایمان  آقای   0703775286 ملی  شماره  به  افروز 
برای مدت  ملی 0700419772  به شماره  قاسمی 
انتخاب  مدیره  هیئت  اعضای  سمت  به  سال  دو 
ملی  شماره  به  قوزانی  حسنی  زهره  خانم  شدند 
0702061646 به سمت بازرس اصلی آقای مهدی 
احمدی مجیدی به شماره ملی 0934373388 به 
سال  یک  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  سمت 

مالی انتخاب شدند
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1008938(
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آگهی تغییرات شرکت بهین مشاور مقداد توس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 61668 و شناسه ملی 14006823961

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,06,23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای مجتبی حسین زاده با کد ملی 
0930719263 با پرداخت 255000ریال و آقای عباس حسین زاده عیش آبادی با کد ملی 0944037895 با پرداخت 145000 ریال 
و آقای علی حسین زاده عیش آبادی با کد ملی 0940387379 با پرداخت 145000 ریال و آقای محمد حسین زاده عیش آبادی با 
کد ملی 093857902با پرداخت 145000 ریال و آقای حسن حسین زاده عیش آبادی با کد ملی 0931335671 با پرداخت 125000 
با کد  با پرداخت 175000 ریال و آقای محمد حسین زاده عیش آبادی  با کد ملی 0933901070  ریال وآقای احمد عادلی نیک 
از  شرکت  سرمایه  نتیجه  در  گرفتند.  قرار  شرکت  شرکاء  ردیف  در  شرکت  صندوق  به  ریال   10000 پرداخت  با   0942877012 ملی 
مبلغ 1000000 به 2000000 ریال افزایش یافت - تعداد اعضا هیئت مدیره از 2نفر به 3 نفرافزایش یافت. -موارد زیر به موضوع 
الحاق شد: ارائه کلیه فعالیت ها در زمینه طراحی , ساخت , تولید , مونتاژ ,تامین و توزیع کلیه قطعات و لوازم یدکی انواع خودرو 
با کلیه  , عقد قرارداد  , تعویض و تعمیر و نگهداری فنی خودرو و موتور  همچنین فروش و خدمات پس از فروش قطعات خودرو 
برای  سی  ال  و  اعتبارات  گشایش  بازرگانی,  مجاز  کاالهای  کلیه  واردات  و  صادرات  و  فروش  و  خرید   , حقوقی  و  حقیقی  اشخاص 
شرکت نزد بانک ها , شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی, برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی 
وبرگزاری سمینارها و همایش ها . انجام کلیه امور تجاری و بازرگانی مجاز شامل خرید و فروش و توز یع کاالهای مجازو ترخیص 
انواع کاالهای وارداتی و انجام امور گمرکی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی وتجارت الکترونیک بصورت غیر هرمی وغیر شبکه ای. 
ثبتی  نمیباشد. -مرکز شرکت در واحد  فعالیت  پروانه  منزله اخذو صدور  به  فعالیت مذکور  وثبت موضوع  اخذ مجوز الزم  از  پس 
مشهد به نشانی واحد ثبتی استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله احمد آباد ، بلوار بعثت ، بلوار 
با کد پستی 9176873341انتقال یافت سهم الشرکه هر یک از شرکا به شرح ذیل  شهیدمنتظری ، پالک 78 ، طبقه چهارم ، واحد 8 
میباشد آقای احمد رضا یعقوبیان مقدم دارای 500000 ریال سهم الشرکه – خانم فاطمه رجب زاده دارای 500000 ریال سهم الشرکه 
- آقای مجتبی حسین زاده دارای 255000ریال سهم الشرکه- آقای عباس حسین زاده عیش آبادی دارای 145000 ریال سهم الشرکه 
_ آقای محمد حسین زاده عیش آبادی دارای 145000  الشرکه  _آقای علی حسین زاده عیش آبادی دارای 145000 ریال سهم 
ریال سهم الشرکه_ آقای حسن حسین زاده عیش آبادی دارای 125000 ریال سهم الشرکه_آقای احمد عادلی نیک دارای 175000 

ریال سهم الشرکه _ آقای محمد حسین زاده عیش آبادی دارای10000 ریال سهم الشرکه.

س
,  9

90
73

15

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1008925(
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