
دور از آغوش مادر
مرگ » عایشه اللولو« کودک فلسطینی 
این روزها ســوژه داغ کاربران در فضای 
مجــازی اســت؛ دختربچه پنج ســاله 
فلســطینی که به دور از پدر و مادر خود 
در بیمارســتان »المطلع« شــهر قدس 
اشغالی درگذشت. عایشه به علت ناتوانی 
بیمارســتان های نوار غــزه از درمان، به 
قدس اشغالی منتقل شــد، اما مقامات 

صهیونیست به پدر و مادر این کودک اجازه ندادند تا او را همراهی کنند. او پس 
از عمل جراحی به دور از آغوش مادر خود در بیمارستان جان باخت. یکی از 
کاربران در این باره نوشته است:»سام اللولو پدر عایشه می گوید دختر من بیش 
از یک بار فوت کرد. یک بار به خاطر تنها و گریان بودن در طول درمان، یک 
بار به خاطر اینکه از خانواده محروم بود و یک بار هم به خاطر غفلت پزشکی«.

فروش غیرقانونی متری شیش و نیم
ســعید روســتایی، کارگــردان فیلــم 
ســینمایی متری شــیش و نیم و ابد و 
یــک روز با انتشــار ویدئویی در صفحه 
اینستاگرام خود از فروش دی وی دی های 
غیرقانونی جدیدترین فیلمش توســط 
یک دســتفروش در خیابــان خبر داد. 
روســتایی در اینســتاگرام خود نوشت: 

»دی وی دی متری شــیش و نیــم. به نظرتون تــوی اون دی وی دی چیه؟ 
آیــا دی وی دی خامه؟ آیا دی وی دی سوختســت؟ آیا یــه فیلم قدیمیه؟ 
اگه اینا نیســت چیه؟ امیدوارم هرچی هســت متری شیش و نیم نباشه«

کاهش تبلیغات اهدای عضو
محمدحســین رنجبران، مدیرکل روابط 
عمومی صداوســیما با انتشــار پستی در 
صفحه توییتر خود اعالم کرد: این سازمان 
تصمیم گرفته اســت تبلیغــات اهدای 
عضو را کاهش دهــد. رنجبران در توییتر 
نوشــت: »دیروز برخی بــه حق از حجم 
زیاد تبلیغ تشــویق به اهدای عضو انتقاد 

داشــتند. با وجود اینکه با همین تبلیغ، ثبت نام روزانه چهل برابر شــده و تازه 
به ایده آل آمارهای جهانی رسیده ایم، اما با مدیرکل بازرگانی سازمان صحبت 
کردم و قرار شــد برای تأمین نظر مخاطبان از حجم این تبلیغ کاسته شود«.

تبریک »بیات« به »قوچان نژاد«
ایرانــی  مهاجــم  قوچان نــژاد  رضــا 
اف سی سیدنی، پنالتی آخر تیمش برابر 
پــرث گلــوری را به گل تبدیــل کرد و 
موجب قهرمانی تیمش در مسابقه فینال  
اِی لیگ استرالیا شد. پس از این قهرمانی، 
ساره بیات با انتشار پستی در اینستاگرام، 
از قوچان نژاد داماد فوتبالی خانواده خود 
تمجید کرد و نوشــت: »رضا...تو بهترین 

فرزند برای خانواده مهربانت، بهترین همسر برای همسرت، بهترین پدر برای 
فرزندت، بهترین داماد برای خانواده ما و بهترین در عرصه کاریت هستی. خدا 

رو شکر که بازم افتخار آفریدی و تیمت رو قهرمان کردی«.

مجازآباد
  کبوتر نامه بر

اما اگر دنبال این باشید که نخستین بار، آدمیزاد کی 
و کجا فهمید حیوانات به جز خوردن، خورده شــدن، 
بارکشی و... قابلیت تبدیل شدن به جاسوس را هم دارند، 
الزم نیست خیلی به عقب برگردیم و به دایناسورها و 
ماموت های عظیم الجثه فکر کنیم. پژوهش های چند 
دهه اخیر نشــان می دهد اســتفاده از حیوانات برای 
کارهای جاسوســی و شبه جاسوســی بیشتر از 100 
سال ســابقه ندارد. منظورمان کبوتران نامه بر نیست 
اما با توجه به اینکه نخســتین اصل و قانون جاسوسی 
این اســت که »یک جاسوس نباید شبیه جاسوس ها 
باشد« احتماالً 100 سال پیش، همین پرندگان بودند 
که نخستین بار آدم ها را به فکر انداختند تا با تعبیه ابزار 
مختلف در بدن حیوانات از آن ها به عنوان جاسوسان به 
ظاهر بی آزار استفاده کنند. با این مقدمه الزم نیست 
بگوییم که پا به پای پیشــرفت بشر در علوم مختلف 
و اختراع وســایل الکترونیکی مختلف، علم جاسوسی 
حیوانی هم بسرعت پیشرفت کرد و به بازار و روش های 

نوین مجهز شد.

  مارمولک ها
اگرخبر به دام افتادن حیوانات جاســوس در ایران را 
نشــنیده یا شــوخی فرض کرده اید، اول اجازه بدهید 
برگردیم به دو ســال پیش و این دنده عقب رفتن در 
زمان را تا اواســط دهه 80 خورشــیدی ادامه بدهیم. 
24 اردیبهشت ســال 96 سرلشکر »فیروزآبادی « به 
خبرنگاران گفت: »عده ای چندین سال پیش به عنوان 
فعالیت برای جمع آوری کمک برای فلسطین به ایران 
آمدند... از تهران شروع کردند بعد به ورامین رفته و از 
آنجا به ســمت نایین و یزد راه افتادند... این مسیر را 
ادامه دادند و تا جیرفت کرمان رفتند... ما مشــکوک 
شدیم که اگر می خواهند کمک جمع کنند چرا رفته اند 
به نقاط کم جمعیت و کویر... در نتیجه خودشــان را 
اجازه دادیم از کشور خارج شوند، اما اموال همراهانشان 
را نگه داشتیم...انواع جانوران صحرایی را خریده بودند 
مثل سوسمار، مارمولک و آفتاب پرست ... متوجه شدیم 
که پوســت این حیوانات امواج اتمی را جذب می کند 
... می خواستند از طریق پوست این جانوران صحرایی 
به این نتیجه برســند که ما در چه مکان هایی معدن 
اورانیوم داریم و کجا در حال کار اتمی کردن هستیم«. 
البته همان زمان خیلی از رسانه ها وکارشناسان غربی 
سعی کردند این نوع جاسوسی را ناممکن جلوه بدهند. 
مثاًل »نشنال جئوگرافیک« در گزارشی مفصل ادعا کرد 
دانشمندان می گویند پوست مارمولک نمی تواند امواج 

اتمی قابل اندازه گیری را جذب کند!

  سنجاب ها هم بله!
اگر ادعای » نشنال جئوگرافیگ« را بیشتر از سخنان 
فیروزآبادی باور کرده اید و یا به خبرهایی که چند سال 
پیش درباره گیر افتادن کبوترهای جاسوس پاکستانی 
در هند اعتماد ندارید به بخش هایی از این مطلب که 
بهمــن ماه ســال 1391 در خبرگزاری های داخلی و 
خارجی منتشر شد توجه کنید: »...طبق گزارشی که 
در »دیلی تلگراف« به چاپ رســید، نیروهای امنیتی 
ایران اکتبر سال 2008موفق شدند دو کبوتر مظنون 
به جاسوســی را در نزدیکی سایت هسته ای »نطنز« 
شکار کنند... حلقه های آهنی و سیم های نامحسوسی 

به آن کبوتــران متصل بوده که ظاهراً نقش نگهداری 
وسایل استراق ســمع جاسوسی پنهان در البه الی پر 
این پرندگان را بر عهده داشــته است... حدود یک ماه 
پیــش از آن نیزکبوتر دیگری با تجهیزات مشــابه در 
حوالی نطنز به دام افتاده بــود«. خواندن بخش هایی 
از یک گزارش دیگــر در این زمینه هم خالی از لطف 
نیست: » ... به گزارش »یدیعوت آحارونوت«، در سال 
2007 فرمانــده نیروی انتظامی ایــران، خبر توقیف 
تعدادی سنجاب مجهز به وسایل جاسوسی در مرزهای 
کشــورش را تأیید اما از ارائه توضیحات بیشتر در این 
زمینه خود داری کرد. گفته می شــود این سنجاب ها 
توســط ســرویس های امنیتی بیگانه به سیستم های 

جاسوسی مجهز شده بودند...«!

  جی پی اس
در ســال 2011، یک شکارچی پرندگان درعربستان، 
یــک کرکس » جی پی اس دار« را شــکار کرد! روی 
جی پی اس، برچســب »دانشــگاه تل آویو« هم دیده 
می شــد. رئیس سرویس اطالعاتی و امنیتی عربستان 

ادعــا کرد پرنده بــرای اهداف علمی مورد اســتفاده 
قرار گرفته اســت و »جروزالم  پست« هم از قول یک 
زیست شناس اســرائیلی نوشت: استفاده از پرنده ها به 
عنوان ابزارآالت جاسوســی مضحک اســت! البته در 
روزگاری که آدم ها با انگیزه های علمی و برای کنترل 
زندگی و رفت و آمد حیوانات روی برخی از آن ها جی 
پی اس نصب می کنند، مشــاهده یا صید یک حیوان 
مجهز به جی پی اس چیز شــگفت آوری نیســت اما 
مشــکل اینجاست که یک ســال بعد سودانی ها یک 
کرکس »جی پی اس دار« اسرائیلی را رونمایی کردند 
که تجهیزات همراهش قابلیت ارسال تصاویر و اطالعات 
را داشــت. کمی بعد منابع خبری ترکیه از مرغ مگس 
خواری نوشتند که در روستاهای جنوب شرقی ترکیه 
به دام افتاده و حامل ریز تراشه و یک برچسب اسرائیلی 
بوده است. دو سال پیشتر از این ها نشریات انگلیسی از 
قول مقام های مصری از وجود کوسه هایی با دستگاه ها 
و تجهیزات اسرائیلی در آب های ساحلی این کشور خبر 
داده بودند. یعنی اگر سابقه استفاده از حیوانات بی زبان 
و بی آزار برای جاسوســی و خرابکاری را جست و جو 
کنید به نمونه های جالب تر از جمله، دلفین، خفاش، 
موش، گربه و حتی مگس هم می رسید. سال 2008، 
هفته نامــه علمی »نیو ساینتیســت« از تالش آژانس 
پروژه های تحقیقاتی پیشــرفته دفاعــی آمریکا برای 
ساخت حشرات »ســایبورگی« خبر داد.آمریکایی ها 
قصد داشــتند با فرو کردن سیم در سلول های عصبی 
این حشرات، آن ها را تحت کنترل درآورده و به عنوان 
دستگاه شنود از حشرات بخت برگشته استفاده کنند. 

  گربه شنوا
آمریکایی ها در سوءاســتفاده جاسوســی از حیوانات 
احتمــاالً جلــودار و پیشــگام به حســاب می آیند. 
معروف ترین پروژه و عملیات جاسوســی حیوانی شان 
هم برمی گردد به پروژه »عملیات گربه شــنوا« که در 
دهه 60 میالدی به اجرا گذاشته شد. گربه ها حیوانات 
دوست داشــتنی، همه جا رو و گاه ولگردی محسوب 
می شوند که اصاًل شــبیه جاسوس ها نیستند و کمتر 

کسی به حضور و وجود آن ها شک می کند. 
برای همین در »النگلــی« واقع در ایالت ویرجینیای 
آمریکا، متخصصان و مهندسان طرحی عجیب معروف 
به »پیشی آکوستیک« را به اجرا گذاشته بودند. ماجرا 
بســادگی روش های قبل نبود که البه الی پشــم های 
گربه یا داخل گوشــش و در قالده اش دستگاه شنود 
و یا فرستنده نصب کنند. سازمان سیا راهی پیچیده تر 
و وحشــتناک تر را برای رسیدن به هدف انتخاب کرد. 
ســاخت و تهیه دســتگاه های الزم برای این طرح به 
کارشناسان و مهندسان بیرون از سازمان سیا سفارش 
داده شــد اما طرح بــه  گونه ای بود کــه هیچ  یک از 
نیروهای بیرون از سازمان نمی توانست حدس بزند که 
ایــن قطعات ریز و کوچک به چه کار می آید. »ویکتور 
مارچتتی« یکی از مأموران ســابق سیا در سال 1986 
درمصاحبه ای گفت: »آن ها ســینه گربه را شکافتند 
و باتری هــا را در آن جــای دادند و از بــاال به پایین 

سیم کشی کردند.
 از دم گربه به عنوان آنتن اســتفاده شد و خالصه یک 
هیوال ساختند«! البته گربه ملوس، خاکستری و سفید 
خانگی بیچاره هنوز باید جراحی های بیشتری را تحمل 
می کرد. کله اش را شکافتند و فرستنده ای دو سانتیمتری 
را زیر جمجمه پیشی جای دادند و یک میکروفون هم 
در یکی از مجاری گوشــش کار گذاشتند. سیم بلند 
و چند الیه ای که در جراحی قبلی در امتداد ســتون 
فقرات تا دم کشــیده شده بود نقش آنتن فرستنده را 
داشت. همه این کارها و آموزش هایی که به گربه دادند 
در حدود 15 میلیون دالر خرج روی دســت » سیا« 
گذاشت تا گربه جاسوس در نزدیکی سفارت شوروی 
رها شــود و بتواند مدت ها بدون دردسر از سروصدا و 
مکالمات ســفارت، اطالعات را به مرکز ارســال کند.

  عملیات اول و آخر
گربه جاســوس همراه با یکی از مربیانش و به وسیله 
استیشــن کوچکی که ظاهراً یک خودرو معمولی اما 
در واقع ماشــینی مجهز به فرستنده ها و گیرنده های 
پیشــرفته بود، به محل مورد نظر در نزدیکی سفارت 
شوروی اعزام شد. قرار بود این گربه به دو مأمور سفارت 
که روی نیمکت پارک ساعت ناهار خود را می گذراندند 
نزدیک شده و صحبت های آنان را شنود کند. ابتدا همه 
چیز طبق نقشه پیش رفت. جناب گربه خود را تمیز 
کرد و راه افتاد ... به خیابان رســید ... یکباره ترافیک 
سنگین خیابان و سروصدای حاصل از آن حیوان مجهز 
را ترساند... کمی مکث کرد... نگاهی به اطرافش انداخت 
و یکباره در طول خیابان شروع به دویدن کرد... تاکسی 
هم از طرف مقابل رســید و گربه 15 میلیون دالری 
را زیر گرفت... پروژه گربه شنوا شکست خورده بود ... 
مأموران »ســیا« وقتی از بهت و حیرت درآمدند فقط 
توانســتند پیکر بی جان گربه را از محل دور کنند تا 

تجهیزاتش بیرون نریزد و ماجرا لو نرود.
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اسماعیل امینی از برکات دیدار رمضانی ساالنه شاعران با رهبر انقالب می گوید

شب شعری برای الگو گرفتن مسئوالن فرهنگی 

از پروژه های قدیم و جدید جاسوسی چه می دانید؟

مزرعه حیوانات

و یک تکه حال خوب
رقیه توسلی:  ابوصالح! شما پیر را جوان می کنید آقا... باالتفات اید... به گوشه 

چشمی، بغض برمی دارید.
سال هاســت در جوارتان اســتخوان سبک کرده ایم و ســالممان را علیک 

شنیده ایم... َکَرم دیده ایم... بقچه اشک به بغل آمده، سبکبار برگشته ایم.
نواده امام هفتمین! کجا بهتر از بارگاهتان به وقت شادی، به وقت درد دل، به 

گاه دلتنگی، به گاه رمضان!
قربان ذره پروری تان که دلمان به شــما قرص است. به امامزاده ایی که هربار 

توی مشت زّوارش یک تکه حال خوب، هبه می گذارد!

 ربنّا و رطب

کلیدها

منهای سیاست

در اهمیت معماری 
بارها گفته ایم و نوشــته ایم که باید به طبیعت برگشت، اما شهر مدرن چقدر 
به ما اجازه بازگشت به طبیعت می دهد؟ واقعیت این است که در همین بهار 
دلگشــا کمتر کسی از ما فرصت می کند در طبیعت بچرخد، همه ما درگیر 
زندگی شــهری هستیم و در مســیر مترو یا آویزان از میله های اتوبوس در 
حال پیر شــدن هستیم. هر چقدر هم تالش کنیم در نهایت سالی چند روز 
می توانیم به دامان طبیعت برویم و باید با همین شــهرها بسازیم. شهرها اما 
خســته کننده اند، زیرا هیچ معنایی ندارند. معماری در تبریز با تهران فرقی 
ندارد و در شــهرکرد با تربت جام. انقالب اســالمی بر سرعت عمران شهری 
افزود و ساخت وسازهای بسیاری در سال های پیروزی انقالب اسالمی انجام 
گرفت که قابل کتمان نیست، ولی محوطه سازی و معماری مظلوم ماند. کم 
و بیش می توان گفت هیچ کدام از بناها و میدان های مهمی که در این سال ها 
ســاخته شده اند، هویت ندارند. تا دلتان بخواهد ساختمان ، راه ، میدان و پل 
ساخته ایم، ولی یک سی وسه پل جدید نداریم. حتی در ساختن اماکن مذهبی 
و هویتی هم همین بال ما را رها نکرده است. حرم امام)ره( شباهت معقولی به 
هیچ یک از حرم ها و مزارهای تاریخ ما ندارد. معماری بی هویتی که با تجمل 
و بدون ایده مشخصی موجب شده است یکی از مهم ترین داشته های فرهنگی 
انقالب اســالمی را به دست خودمان تخریب کنیم. تخریب کردن هویت با 
ساختن اتفاق نوبری است که ناشی از غفلت و ناآگاهی ماست. امام مستضعفان 
جهان به لطف بی دقتی متولیان مرقدش حاال حرمی دارد که شبیه تاالرهای 
اشــرافی اســت و در گلوی همه ما چون بغضی گیر کرده است. خیابان ها و 
پل ها و ســاختمان های بسیاری ســاخته ایم، ولی به معماری و هویت آن ها 
نیندیشیده ایم. بوستان ها هم همین اند. راه نجات ما این است که هویت را در 
شهرها جدی بگیریم. شمس تبریزی می گوید من اگر کسی را نیابم با همین 
در و دیوار انس می گیرم تا بتوانم ساعتی بودن را در هر جایی تحمل کنم. در 
و دیوارهــای مدرن اما هیچ بویی از انس ندارند. آن ها حتی هویت مدرن هم 
ندارند. ما با انبوه سازه هایی روبه روییم که امکاناتی به ما می دهند، ولی معنایی 
ندارند. طبیعی است که انسان از بی معنایی خسته شود. اگر معنا باشد همه 
چیز زندگی را می شود پذیرفت. ما باید به معنای اشیا، خیابان ها و ساختمان ها 
فکر کنیم و در حد ممکن در شــهر در حال مدرن شــدن به هویت، تاریخ و 
فرهنگ خودمان و طبیعت احترام بگذاریم. انبوه ساختمان هایی که در کنار 

هم بی هیچ معنای درستی چیده شده اند طبیعی است که ما را خسته کند.

نرم و آهسته بیا!
م.ظرافتی/ ظریف در واکنش به پیام توییتری ترامپ: هرگز یک ایرانی 

را تهدید نکن؛ احترام را آزمایش کن، جواب می دهد!
مثالً یهویی از برجام خارج نشو. با خودت نمی گویی این ها دل دارند و حاال که 
همه تخم مرغ هایشان را در سبد برجام گذاشته اند و 6 ساِل تمام پزش را داده اند 
ممکن اســت دلشان بشکند؟ حداقل اول بولتون را بفرست به ما بگوید برجام 
مریض شده و بردیمش بیمارستان. بعد یواش یواش طوری که حس نکنیم از 
آن خارج شــو. فقط قول بده طوری خارج شوی که بعداً کارش با یک جراحی 
سرپایی راه بیفتد و نیازی به بیهوشی نباشد؛ چون برجام فلک زده خیلی وقت 
پیش آردهایش را بیخته و الکش را آویخته و می ترســم اگر طبق دستورعمل 

رئیس جمهور برای جراحی بیهوشش کنیم، برود توی کما!
خودت که بی وفایی کردی، از برجام خارج شــدی و آخر ســر هم تهدیدمان 
کردی، حداقل کار به روابط ما و اروپا نداشته باش! دروغ چرا؟ االن همه از برجام 
خارج  شــده اند و فقط ما  مانده ایم که رویمان نمی شود از آن خارج شویم. البته 
تو هم اگر جای ما بودی و تنها دستاورد چند ساله ات برجام بود، عمراً اگر از آن 
خارج می شدی! پس بگذار دلمان به  وعده های توخالی اروپا در چارچوب برجام 

خوش باشد و آن قدر اروپا را تهدید نکن!
راســتی بار آخرت باشــد که ناوت را با حالت تهدیدآمیز می آوری توی تنگه 
هرمز. نه اینکه بگوییم نیا! می دانی که ما ایرانی ها میهمان نوازیم. بیا جانم! اصاًل 
بمب افکن هایت را هم بیاور، قدمت هم روی چشم هایمان ولی وقتی به خلیج 
فارس می رسی »آبراهام« را خالص کن و با جریان آب یواش یواش جلو بیا که 
به آمدنت عادت کنیم. بهمان حق بده! طاقت نداریم یک روز صبح از خواب بیدار 
شویم و ببینیم ناو کشور غریبه بغل گوشمان لنگر انداخته است؛ دلمان هوری 

می ریزد. به قول سهراب: »به سراغ من اگر می آیید، نرم و آهسته بیایید...«!
در ضمن آن قدر توی منطقه کدخدا بازی درنیاور. اصالً بیا از این به بعد یک روز 
ما کدخدا باشیم، یک روز تو! سر روسیه و پوتین را هم بند می کنیم به بحران 
جزیره کریمه! می بینی؟ ما به همین چیزها قانع ایم! پس هرگز ما را تهدید نکن. 

احترام را به سبکی که گفتیم آزمایش کن، جواب می دهد!

 روزنوشته های علی محمد مؤدب

ازاستخدام سرمربی خارجی تا تسویه حساب با شفر

 استقالل درچاله
 بحران های خودساخته

امید عالیشــاه هجمه هایی که علیه پرسپولیس به پا 
شــده را در اراده این تیم بی اثر می داند. عالیشاه از 
یک انگیزه درونی در پرســپولیس پرده برمی دارد. 
آن ها می  خواهند جام حذفی را هم به چنگ آورند 
تا در فصلی که سومین قهرمانی پی در پی را بدست 
آوردند، قهرمان جام حذفی هم بشوند. عالیشاه ظهور 

چنین تیمی را حاصل حفظ شــاکله اصلی 
تیم می داند. پیش ازاینکه جام قهرمانی را 
بدست آورید حرف و حدیث های زیادی 
درباره حمایت داوران از شــما در فضای 
مجازی به وجود آمد و حتی استقاللی ها 

نیز قهرمانی شما را زیر سؤال بردند. 
این ها همگی ادعاهایی است که 
هیچ ســند و مدرکی برایش 
وجــود ندارد. می خواســتند 
برای ما حاشیه درست کنند تا 

دربازی آخر نتوانیم نتیجه دلخواه را 
بدست آوریم و قهرمان نشویم اما دیدید که 

تیرشان به سنگ خورد. 

امیدعالیشاه درگفت وگوبا قدس:

جام حذفی را  برای تکمیل 
کلکسیون الزم  داریم
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  مجید تربت زاده  البد شما هم چند سال پیش خبر به دام افتادن چند 
»حیوان جاسوس« در اطراف ســایت های هسته ای ایران را شنیده اید! 
حاال اگر دنبال این باشید که نخستین بار، کی و کجا به سر آدمیزاد زد 
تا حیوانات را رام و از آن ها بهره کشی کند، البد باید برگردید به دوران 
ژوراســیک، یا کمی پیش و پس از آن. اجداد و نیاکان ما سرانجام در 
همان زمان متوجه شدند دیگرموجودات اطرافشان به جز اینکه خورده 

شوند یا آدم را بخورند، می توانند استفاده های دیگری هم داشته باشند. 
البتــه آن دوران و چند دوران پس از آن هنــوز انجمن های حمایت از 
حیوانات و اندیشــه های حقوق حیوانی وجود نداشتند و انسان ها هم 
براساس اصل مسّلم آفرینش، حق خودشان می دانستند که از کرورکرور 
انواع حیواناتی که برای خودشــان اینجا و آنجا می پلکیدند، بخشی را 

بخورند و بخشی از کم آزارترین هایشان را هم به کار بکشند.

طبق گزارشی که در 
»دیلی تلگراف« به چاپ رسید، 
نیروهای امنیتی ایران اکتبر 
سال 2008موفق شدند دو 
کبوتر مظنون به جاسوسی را در 
نزدیکی سایت هسته ای »نطنز« 
شکار کنند

بـــرش

10
ورزش

11
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عبور از سعودی
 برای صدرنشینی
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حمیدرضاعرب: امید عالیشــاه هجمه هایی که علیه 
پرسپولیس به پا شده را در اراده این تیم بی اثر می داند. 
عالیشــاه از یک انگیــزه درونی در پرســپولیس پرده 
برمی دارد. آن ها می  خواهند جام حذفی را هم به چنگ 
آورند تا در فصلی که سومین قهرمانی پی در پی را بدست 
آوردند، قهرمان جام حذفی هم بشــوند. عالیشاه ظهور 

چنین تیمی را حاصل حفظ شاکله اصلی تیم می داند. 

  قبل ازاینکه جام قهرمانی را بدست آورید حرف 
و حدیث های زیادی درباره حمایت داوران از شما 
در فضای مجازی بوجود آمد و حتی استقاللی ها نیز 

قهرمانی شما را زیر سؤال بردند.
 این ها همگی ادعاهایی اســت که هیچ سند و مدرکی 
برایش وجود ندارد. می خواستند برای ما حاشیه درست 
کنند تا دربازی آخر نتوانیم نتیجه دلخواه را بدست آوریم 

و قهرمان نشویم اما دیدید که تیرشان به سنگ خورد. 

  اینکه می گفتند داوران در طول فصل به ســود 
شما قضاوت می کردند را قبول داری؟

نه، هرگز قبول ندارم. اگر داوری به سود ما گرفته حتماً 
دیگر تیم ها از اشــتباه داوران ســود برده اند. اصاًل من 
می خواهم یک سؤال ازشــما بپرسم. چه کسی می تواند 
دقیق بگوید کدام تیم از اشتباه های داوری بیشتر بهره را 
برده؟ از کجا معلوم ما باشیم؟ آیا همه بازی ها را بررسی 
کرده اند که به ما انگ می زنند؟ به نظرمن همه تیم ها به 

یک اندازه از اشتباه های داوری سود و ضرر می کنند.

  برای اینکه این حاشیه ها کم شود، توصیه ای داری؟
نخســت اینکه همه باید بــه تصمیــم داوران احترام 
بگذاریم. از طرفی اگر این قدر حساسیت وجود دارد و 
حاشیه ایجاد می شود بهتر از سیستم var استفاده شود 
تا این همه حرف و حدیث بوجود نیاید. باور کنید خیلی 
از مشــکالت برطرف می شــود. درجام جهانی 2018 
روسیه از این سیستم استفاده شد که خیلی هم خوب 
بود. من فکرنمی کنم برای فوتبــال ایران که این همه 
پول در آن جا به جا می شــود تهیه این سیستم هزینه 
زیادی باشد. حتی خود باشگاه ها هم می توانند بخشی از 
هزینه خرید سیستم ویدئویی را پرداخت کنند تا حرف 
و حدیث ها کم شود. ما اگر بهترین داوران دنیا را هم به 
لیگ ایران بیاورید حتماً اشــتباه هایی از آن ها خواهید 
دید اما اگر بخواهیم این اشتباه ها به حداقل برسد باید 

حتماً از سیستم VAR استفاده کنیم.

  پس براین باوری که پرســپولیس از داوری 
سود نبرد؟

پرسپولیس کجا از داوری سود برد که دیگران نبردند؟ 
نه قبول ندارم. ما ســودی از داوری نبردیم. آن هایی که 
فکر می کنند ما این قهرمانی را از کنار داوران بدســت 
آوردیم بروند نتایج 3 ســال اخیر ما را مــرور کنند. ما 
در همین لیــگ هجدهم، تا نیم فصــل 13،14 بازیکن 
داشتیم. چرا کسی به این شرایطی که ما تجربه کردیم 
اشاره نمی کند؟ مگر قهرمانی و رفتن به فینال آسیا در 

این شرایط راحت بود؟

   فکر می کنی چه چیزی باعث شــد تا 
شما ســه فصل پی در پی قهرمان لیگ 

شوید؟
دالیل زیادی هست که مهم ترین آن حفظ 
شاکله اصلی تیم است. ما سال هاست ترکیب 

خودمان را حفظ کرده ایم.

  اما بازیکنانی ماننــد طارمی، 
امیــری، رضاییان، مســلمان، 

محرمی و بسیاری از جوان ها 
از ترکیــب شــما جدا 

شدند. این تغییرات 
کوچک بود؟

درست اســت. ما 
ســتاره هایی را از 
دســت دادیم اما 
ستون فقرات تیم 
حفظ شد. از سویی 
حضــور برانکو به 

عنوان تصمیم گیرنده 
اول و آخر در بخش فنی تیم 

باعث شد تا کارها خیلی مطلوب جلو برود. 

  بعضی تیم ها بخصوص رقیب سنتی 
تان استقالل، از مشکالت مالی خیلی 
لطمه خورد. چرا پرســپولیس از این 
ماجراها ضربه ندید؟ آیا شما مشکل 

مالی نداشتید؟

ما هم مشکل مالی زیاد داشتیم اما 
هیاهو نکردیم. ما تــا روز آخر 
که در لیگ بودیم مشــکل 
مالــی داشــتیم. این یک 
واقعیت است که بعضی ها 
نمی  خواهند قبولش کنند. 
مــا روزهای ســختی را از 
لحاظ مالی سپری کردیم 
اما مثل دیگــران دم نزدیم 
چون برای قهرمانی تیم انگیزه 
داشــتیم. اینکه می گویند 
پرسپولیس مشکل 

نداشت  مالی 
را قبول ندارم. 
کــه  آن هــا 
ایــن حرف ها 
را بــه زبــان 
می آوردنــد، 
ت  عــا طال ا
کافی از تیم ما 

ندارند.

  فکر می کنی موفقیت های شما به جام حذفی 
که در پیش دارید به قهرمانی فصل بعد کشیده 

شود؟
حتماً همین طور خواهد بود. ما قهرمانی جام حذفی را 
هم می خواهیم و شک نکنید با همین انگیزه وارد فصل 
نوزدهم می شویم. می خواهم چهارمین قهرمانی پی در 
پی را هم در لیگ بدست بیاوریم تا از این حیث باالترین 
تیم ایران باشیم. جام حذفی را برای تکمیل کلکسیون 

مان الزم داریم.

  فصل بعد شما را دوباره در پرسپولیس خواهیم 
دید؟

بله، من یک فصل دیگر قرارداد دارم و نمی دانم چرا برای 
بعضی ها این سؤال بوجود آمده که من می مانم یا می روم. 

بله، من بازیکن پرسپولیس هستم.

  در مورد اختالف کوچکی که با برانکو بوجود آمد 
و از لیست بیرون ماندی توضیح می دهی؟

فقط یک سوء تفاهم بود که حل شد. من به دیسیپلین 
برانکو احترام می گذارم و حرفی که زدم بد برداشت شد. 
همه می دانند که من اهل حاشیه نیستم و با جان و دل 

برای پرسپولیس بازی می کنم.

  در جشن قهرمانی هم با لباس هادی نوروزی 
مدالت را گرفتی؟

جای هادی همیشــه بین ما خالی است. بخصوص 
زمان قهرمانی هــا خیلی یادش می کنــم و غصه می 
خورم که نیســت تا ببیند تیمش به کجاها رسید. برای 

من هادی فراتر از یک هم تیمی بود همیشه. 

   برخالف خلیل زاده و بیرانوند و نعمتی و... خیلی 
ساکت و سنگین و اخمو رفتی پای سکو. ناراحت 

بودی از چیزی؟
جشــن قهرمانی بعدی بروم کالس رقص و یاد بگیرم تا 
به دوستان برنخورد! یکی شــاید مثل من باشد و نتواند 
زیاد باال و پایین بپرد. چرا باید حاشــیه درســت شود و 
این نخســتین بار نبود و من همیشه مقابل این شایعات 
و حواشی ســکوت می کردم اما دیگر این طور نخواهد 
بود و جواب آن را می دهم. من شــاید بلد نباشم برقصم 
و جشــن قهرمانی را این طور برگزار کنم آیا باید شایعه 

ساخته شود؟ 

امیدعالیشاه درگفت وگوبا قدس:

جام حذفی را برای تکمیل کلکسیون الزم داریم

تمدید قرارداد تونی کروس با رئال مادرید
ورزش: باشــگاه رئال مادرید به طور رســمی اعالم کرد با تونی کروس برای عقد 
قراردادی جدید به توافق رسیده و این بازیکن تا تاریخ 30 ژوئن 2023 به کهکشانی ها 
پایبند خواهد ماند. این هافبک آلمانی که قرارداد قبلی اش با رئال مادرید تا ســال 
2022 معتبر بود، به این ترتیب قراردادش را با این تیم یک سال دیگر تمدید کرد. 
کروس 29 ساله که او هم به مانند دیگر ستاره های رئال مادرید دچار افت شده بود، 
این فصل در 28 بازی برای سفیدپوشان مادریدی به میدان رفت و تنها چهار پاس 

گل برای هم تیمی هایش ساخته است.

چراغ سبز امباپه برای خروج از پاریس
ورزش: کیلیان امباپه که به عنوان بهترین بازیکن فصل و بهترین بازیکن جوان لوشامپیونه 
معرفی شد، اشاره کرد ممکن است در تابستان پیش رو از پاری سن ژرمن جدا شود. ستاره 
فرانسوی پاری سن  ژرمن پس از دریافت این عناوین گفت: این فصل هم ناامیدی هایی وجود 
داشت، اما این هم جزئی از فوتبال است و در نهایت ما موفق به قهرمانی در لوشامپیونه شدیم. 
فکر می کنم زمانش رسیده که مسئولیت بیشتری در تیم داشته باشم. امیدوارم این مسئولیت 
را در پاری سن ژرمن داشته باشم که اگر این اتفاق بیفتد، مایه مباهات من خواهد بود یا اینکه 
ممکن است در جایی دیگر و در پروژه ای جدید این مسئولیت را بگیرم. مایلم از همه تشکر کنم.

گاالتاسرای، قهرمان سوپر لیگ ترکیه شد
تیم فوتبال گاالتاســرای با پیروزی در هفته ماقبل پایانی  رقابت های ســوپر لیگ 
ترکیه برای بیست و دومین بار فاتح این جام شد. گاال در خانه میزبان باشاک شهیر، 
تیم دوم جدول  بود و این بازی  هفته سی و سوم سوپرلیگ ترکیه به نوعی فینال به 
حساب می آمد، چون هر 2 تیم 66 امتیازی بودند. در پایان گاالی میزبان 2 بر یک 
پیروز شد و یک هفته مانده به پایان فصل قهرمانی بیست و دوم خودش در باالترین 
سطح لیگی ترکیه را جشن گرفت. این تیم چندی قبل جام حذفی را فتح کرده بود 

و حاال فاتح تریم، سرمربی مشهور گاالتاسرای صاحب هشت جام لیگ ترکیه است.

ندود: یوونتوس عجله ای برای انتخاب سرمربی ندارد
نایب رئیس باشگاه یوونتوس تأکید کرد که این باشگاه هنوز جانشین قطعی ماسیمیلیانو 
آلگری را انتخاب نکرده است. پاول ندود در این مورد و امکان انتخاب مربیانی مانند ساری 
یا آنچلوتی و اینزاگی می گوید: ارزیابی هــای الزم صورت خواهد گرفت. ما عجله نداریم و 
می توانیم از زمانی که داریم استفاده کنیم. انتخاب مربی بعدی کار آسانی نخواهد بود. ما 
می دانیم که این دوره هرگز تکرار نخواهد شد پس کارمان سخت تر خواهد بود. تا االن ما 
مشغول ارزیابی عملکرد آلگری بوده ایم و به همین دلیل با مربیان دیگر هیچ تماسی نداشتیم، 
البته برنامه هایی در سر داریم که برنامه های بسیار شفافی هستند اما هنوز تصمیم نگرفته ایم.

سینا حسینی: وضعیت باشگاه استقالل همچنان در 
التهاب کامل قرار دارد. اخبار داخلی باشــگاه حکایت از 
این دارد که فضای داخلی باشگاه بشدت دچار تنش است 
اتفاقی که قطعاً در صورت تداوم می تواند استقالل را در 
فصل نوزدهم با بحران های جدیدی روبه روکند. ارزیابی 
شرایط کنونی باشگاه استقالل نشان می دهد،تنش های 
مدیریتی، اختالف ســلیقه میان اعضای هیئت مدیره، 
انتقادات بدون پایان پیشکسوتان و در نهایت دخالت های 
بیرونی از ناحیه وزارت ورزش و جوانان اردوگاه استقالل 

را بشدت تحت تأثیر قرار داده است.

دخالت های وزارتی
یکــی ازاصلی ترین اتفاقاتی که این روزها دراســتقالل 
بشدت احساس می شــود، موضوع دخالت های صریح 
مسئوالن دولتی در نحوه تصمیم گیری و امور مدیریتی 
باشگاه استقالل است. شایع شده است، یکی ازمقامات 
ارشد وزارتخانه نقش پررنگی در تصمیمات مهم مدیریتی 
ایفا می کند به نوعی که اگرخواسته های وی اجرایی نشود 
تزریق بودجه از سوی اسپانسر متوقف خواهد شد از این 
رو مسئوالن اصلی باشگاه اســتقالل اجرای دستورات 
این فرد را در اولویت قرار می دهند تا بحران مالی برای 
استقالل بوجود نیاید، البته این مســئله با واکنش زیر 
پوستی برخی اعضای هیئت مدیره مواجه شده است اما 
از آنجا که ممکن است عضویت آن ها با خطر مواجه شود 

زیاد این مسئله علنی نمی شود.

ردپای ملکی
دیگر مسئله ای که نمی توان از کنار آن به سادگی عبور 
کرد، نقش آفرینی ویژه ملکــی در مدل تصمیم گیری 
استقاللی هاســت، با وجــود اینکه ملکــی دیگر هیچ 
ســمتی در اســتقالل ندارد، اما همچنان وی درخلق 

تصمیم گیری ها نقش عمده ای را ایفا می کند به همین 
خاطر اختالفات میان اعضای هیئــت مدیره فعلی باال 
گرفته است اما فتحی در تالش است این اختالفات را به 

حداقل برساند تا ماجرا به بحران تبدیل نشود 

مذاکره با ژنرال؟
دیگرمسئله ای که در برهه کنونی ذهن استقاللی ها را به خود 
مشغول کرده است ، ماجرای استخدام سرمربی فصل آینده 
باشگاه است، گفته می شود مقام ارشد وزارتی که این روزها 
نقش پدرخوانده استقاللی ها را ایفا می کند، اصرار دارد که 
برای مربیگری استقالل از یک مربی خارجی استفاده شود 
اما نباید این مربی خواهان دســتمزد زیادی باشد از این رو 
تعداد گزینه های مدنظر مدیریت باشگاه به شکل محسوسی 
کاهش پیدا می کند، از طرفی دیگر شنیده می شود فتحی 
عالقه فراوانی به حضور امیر قلعه نویی دراســتقالل دارد و 
با وی به صورت مخفیانه وارد مذاکره شده است اما در این 
ارتباط با مشکالت زیادی مواجه شده است که اصلی ترین این 
مشکالت اختالف مجیدی با قلعه نویی است از این رو آقای 
مدیرعامل دراین فرایند نیز نقش پررنگی ندارد و تنها مجری 

تصمیم گیری افراد بیرون ازمجموعه است!

تسویه حساب با شفر
ماجرای تســویه حساب با وینفرد شــفر و دستیارانش 
دیگر موضوعی اســت که ذهن مدیران اســتقالل را به 
خود مشغول کرده اســت، هرچند علی خطیر و برخی 
مشاوران فتحی مسئله ابهام در مدارک ارائه شده توسط 
شــفر در خصوص فرزندش را بهانه قرار دادند تا به این 
ترتیب علیه وی شکایت کنند تا در نحوه پرداخت به شفر 
و دســتیارانش از او تخفیف بگیرند اما شکایت سرمربی 
اخراجــی آلمانی بــدون تردید برای اســتقالل هزینه 

سنگینی را دربر خواهد داشت.

ورزش: ســقوط تیم ملی تکواندو ایران بــه رده دوازدهم در 
رقابت های جهانی منچستر بعد از حدود 20 سال حضور مداوم 
روی سکوی جهان یک شوک و اتفاق باورنکردنی برای اهالی این 
رشته بود. با اینکه فدراسیون کارشکنی سفارت انگلیس و اعزام 
نشدن دو تکواندوکار را دلیل این ناکامی می داند، اسطوره تکواندو 
ایران نظر دیگری دارد. هادی ساعی با دو طال و یک برنز المپیک 
معتقد است، چنین نتایجی برای تیم ملی قابل پیش بینی بوده و 

با وضعیت فعلی نمی توان به تکواندو برای المپیک هم دل بست.

انتظارم بیش از این نبود!
انتظار من از تیم ملی همین بود و واقعاً فکر نمی کردم نتیجه ای 
بهتر از این بگیریم. شاید اگر آن دو نفر اعزام می شدند، یکی، 
دو پله باالتر می آمدیم، اما با شرایطی که فدراسیون دارد؛ قطعاً 
نتیجه بهتری نخواهیم گرفت. واقعاً آقایانی که غیبت دو نفر 
را بهانه کردند، تصورشان این بود اگر آن ها بودند ما قهرمان 
می شدیم یا روی ســکو می رفتیم؟! من هیچ گالیه ای از تیم 
ملی، مربی و ورزشکار ندارم. مشکل اینجاست آدم های بزرگی 
اطراف تیم ملی نیســتند که به تیم ملی کمک کنند. اینکه 
اکنون بگوییم اگر آن دو نفر بودند، فالن جایگاه را بدســت 
می آوردیم، نشان ازهمین ضعف است. همین که تکواندوکاران 
ویزای انگلیس را نگرفتند، از کم کاری و عدم مدیریت و عوامل 
فدراسیون بوده است. وقتی سفارت کشوری را در ایران نداریم، 
می توان پیش بینی کرد یکسری مشــکالت در راه اخذ ویزا 
هست.شنیدم آقای پوالدگر گفته مکاتبه کردیم تا حق این 
دو تکواندوکار را بگیریم. به نظر منظورش بیشــتر این بوده 
می خواهند حق دیگران را بخوریم! این دو نفر باید به میدان 
می آمدند و حقشان را می گرفتند. شما هم اگر می خواستید 
کاری کنید، باید زودتر از این ها انجام می دادید. یک مسئول در 
فدراسیون گفته بود از ماه ها قبل برای ویزا اقدام کردیم. ماه ها 
قبل یعنی حداقل دو ماه قبل باید اقدام می کردند، اما براحتی 
در تلویزیون دروغ می گویند! همه دیدند که تیم ملی دوهفته 
قبل از مسابقات به سفارت انگلیس در ترکیه رفت. 20 روز قبل 

از جهانی ترکیب مشخص شد، چطور از دوماه قبل اقدام کرده 
بودید؟ البته برای آقایان که با این اتفاقات بهانه درست شد تا 
بگویند ناکامی به خاطر همین صادر نشــدن ویزا بوده است. 
خیلی راحت هم دوباره می گویند ما خوب کار می کنیم و همه 

چیز درست می شود!

بقال سر کوچه همه کاره فدراسیون شده!
من نمی خواهم حرف هایی بزنم که خدایی ناکرده بچه ها و مربیان 
تیم ملی دلسرد و ناراحت شوند. دراین چند ماه هم اگر سکوت 
کردم و حرفی نزدم، به حرمت همین بچه هایی بود که زحمت 
می کشند. من می دانم ورزشکار و مربی تالش خود را می کنند، 
اما وقتی ابزارها در اختیارشــان نباشد، نمی شود نتیجه گرفت. 
بازیکن ما آمــده در فینال با اختالف 20 امتیاز بــازی را واگذار 
کرده است. این عجیب نیست؟ باید یک نفر باشد که در چنین 
مقاطع حساسی بتواند ورزشکاران را کمک کند. با آدم کوتوله ها 
نمی شود به جنگ رستم رفت! وقتی بقال سرکوچه رفته همه کاره 
فدراسیون شده و مربی تیم ملی تعیین می کند و برمی دارد، دیگر 
حرفی برای گفتن نیست. آقای چگینی که قباًل بقالی داشت، 
حاال همه کاره فدراسیون شده اســت. خاک بر سر تکواندویی 
که آدم هایی مثل بیژن مقانلو، حسن ذوالقدر و افالکی را بیرون 
بنشاند. این بزرگان کنار نشستند و امثال آن آقای بقال تصمیم 
می گیرند! با این شرایط نباید هم انتظار بیش از این داشته باشیم.

 با اسم من بازی کردند
مدتی گفتند هادی ساعی را می آوریم، اما هیچ خبری نشد. وقتی 
فشار روی آقایان زیاد می شود، با اسم افراد بازی می کنند. اسم 
من را هم آوردند تا ســروصداها بخوابد. البته نمی دانم چه شده 
که برخی از دشمنان فدراســیون اکنون مربی تیم ملی شدند. 
همین آقای مرتضی کریمی را من بارها به پوالدگر گفتم بیاوریم، 
اما او می گفت این آقا خائن است چون مصاحبه می کند! 10 بار 
مخالفت کرد و آخر با اصرار من و گرفتن تعهد آمد و نتیجه هم 

گرفت، اما بازهم او را برداشتند چون مصاحبه می کرد!

ازاستخدام سرمربی خارجی تا تسویه حساب با شفر

استقالل درچاله بحران های خودساخته
حمله بی سابقه قهرمان جهان به فدراسیون تکواندو

ساعی:  با کوتوله ها نمی توان به جنگ رستم رفت!

گزارش کوتاه

ذوب آهن - النصر عربستان
امشب، ساعت 22:30 

عبور از سعودی  برای صدرنشینی
حمیدرضا خداشناس: تنها نماینده باقیمانده کشورمان در 
لیگ قهرمانان آسیا امشب از ساعت 22:30 در کربال برای تعیین 
صدرنشین گروه A این رقابت ها به مصاف االهلی عربستان می 
رود. ذوب آهن ایران که با توجه به حذف زودهنگام پرسپولیس 
و استقالل از جام باشگاه ها تنها امید کشورمان برای ادامه این 
بازی ها محسوب می شود تا اینجای کار با 10 امتیاز صدرنشین 
این گروه اســت و برای تثبیت جایگاهش به یک تساوی برابر 
سعودی ها نیازمند دارد. االهلی عربستان نیز با 9 امتیاز در رده 
دوم جدول قرار گرفته و در بازی امشب همه تالشش را خواهد 
کرد تا پیروز از زمین خارج شود و به عنوان تیم اول به مرحله بعد 
صعود کند. صدرنشین این گروه به نظر کار راحت تری در مرحله 
بعد خواهد داشت؛ زیرا به مصاف تیم دوم گروه B می رود، اما اگر 
تیم دوم این گروه االتحاد عربستان باشد و شاگردان منصوریان 
به عنوان تیم اول صعود کنند، شرایط برای ذوب  آهن  سخت تر 
خواهد شــد؛ چرا که بازی با حریف عربستانی در کشور سوم 
خواهد بود و ذوب آهن حتی از امتیاز میزبانی محروم می شود. 
به هر حال با توجه به مشخص نبودن شرایط گروه B ذوب آهن 
باید تمرکزش را بر روی صدرنشینی قرار دهد تا تکلیف الوحده 
امارات و االتحاد عربستان نیز مشخص شود. مسابقه رفت دوتیم 
را در حالی که ذوب آهن 2 بر یک از حریف عقب افتاده بود در 
نهایت 3 بر 2 به سود خود به پایان رساند. از حواشی پیش از این 
بازی نیز می توان به اعتراض ذوبی ها به میزبانی عراقی ها اشاره 
کرد. میزبانی ذوب آهن در ورزشگاه کربال آن طور که دلخواه 
ذوب آهن بود انجام نشد و بعد از اتفاقات و درگیری ها در بازی با 
الزورا باشگاه ذوب آهن حتی خواهان تغییر میزبانی  شان شدند 

که کنفدراسیون فوتبال آسیا با آن موافقت نکرد.

ورزش: مســعود شــجاعی کاپیتان تیم ملی و باشگاه 
تراکتورســازی یکشنبه شــب با وجود باقی ماندن دو 
سال از قراردادش از این تیم اعالم جدایی کرد.جدایی 
مســعود شــجاعی که به صورت ناگهانی اعالم شد، به 
نظر می رسد دلیل اصلی آن این باشد که کاپیتان تیم 
ملی می خواهد سال های آخر فوتبال خود را در تیمی 
توپ بزند که شــانس حضور در لیگ قهرمانان آسیا را 
داشته باشد. از این رو پرسپولیس و استقالل دو گزینه 
اصلی شجاعی هستند و پیوســتن او به هر یک از این 
دو تیم در تابســتان 98 می تواند بمب نقل و انتقاالت 

لقب بگیرد. این هافبک تراکتورســازی در اواخر لیگ 
هجدهم کم حاشــیه نداشت و حتی درگیر کتک کاری 

در زمین فوتبال هم شد.

اشکان در راه شجاعی
این درگیری باعث شد که پای دیگر کاپیتان این تیم یعنی 
اشکان دژاگه هم به این ماجرا باز شود و به احتمال زیاد و به 
دلیل حواشــی مختلف، این بازیکن راه شجاعی را در پیش 
بگیرد و بزودی از این تیم جدا شــود. احتمال حضور دژاگه 
در تیم های حاشــیه حوزه خلیج فارس زیاد است و حتی 

زمرمه هایی مبنی به حضور وی در استقالل نیز مطرح است، 
اما زنوزی به دنبال این است که بهترین بازیکن فصل خود 
را حداقل برای یک سال دیگر در تیمش نگه دارد. کوچ این 
ستاره ها تنها به شجاعی و دژاگه مربوط نمی شود و حاج صفی 

هم ساز جدایی کوک کرده است. 

ساز جدایی حاج صفی و چند ستاره دیگر
آسیایی نشدن تراکتورسازی و نایب قهرمانی سپاهان از جمله 
دالیلی است که میل دفاع چپ تبریزی ها را برای بازگشت به 

تیم سابقش چند برابر کرده است.
عالوه بر این سه بازیکن تأثیرگذار، جدایی محسن فروزان 
از این باشگاه قطعی است و دیگر ستاره خروجی سرخ های 
تبریزی آنتونی استوکس ایرلندی خواهد بود. بی نظمی های 
متوالی در نیم فصل دوم، مصدومیت و فراموش کردن وظیفه 
اصلی یعنی گلزنی سبب شده تا مالک متمول تراکتورسازی 
عالقه کمی به نگه داشتن این بازیکن و دادن فرصتی دوباره 

داشته باشد. 

خروج سربازها از تبریز
خروج این پنج ســتاره و همچنین سربازهای ذوب آهن 
یعنی دانیال اســماعیلی فر، احســان پهلــوان و مهدی 
مهدی پور سبب می شود ســرمربی فصل بعد سرخ های 
تبریزی کار ســختی داشــته باشد و به ســختی بتواند 
جایگزین آن هــا را پیدا کند. البتــه کادر فنی جدید که 
به احتمال بســیار زیاد، نکونام در رأس آن باشــد تأثیر 
زیادی در رفتــن این ســتاره خواهد داشــت و به نظر 
می رســد هواداران این باشــگاه نیز هنوز نتوانسته اند او 
را به عنوان گزینه اصلی نیمکت ایــن تیم قبول کنند. با 
تمام این اوصاف به نظر می رســد پنجره نقل و انتقاالت 
تراکتورسازی شلوغ تر از همیشه باشد و قالب صید زنوزی 

از انواع تیم های داخلی و خارجی سر در آورد.

بازیکن ملی پوش کشــورمان که در باشگاه 
احمد گروژنی روسیه توپ می زند در استوری 
اینســتاگرام خود به انتقال برادرش به تیم 
اوس پرتغال واکنش نشــان داد. بعد از قطعی 
شدن انتقال مهرداد محمدی وینگر سپاهان 
به تیم اوس، میالد برادر دوقلوی او در استوری 
خود با انتشــار پوســتر همان باشگاه برای 
 خوش آمد گویی به وی، برایش آرزوی موفقیت 

کرده است.

کاپیتان تیم ملی کشورمان در پستی اینستاگرامی 
خداحافظی خود را از باشگاه تراکتورسازی اعالم 
کرد. مســعود شــجاعی که در این فصل درگیر 
انتقادات و حواشی زیادی از ســوی هواداران این 
باشگاه شد و نتوانست رتبه خوبی را با تراکتور کسب 
کند در نامه خود بازی در ایــن تیم را با وجود همه 
شــیرینی و تلخی هایش تجربه ای گران بها عنوان 
کرده و از تمامــی همبازی هایش، کادرفنی و مردم 

آذربایجان تشکر کرده است.

مسعود شجاعیمیالد محمدی
در حالی که دیروز بازیکنان منچسترسیتی بر روی 
اتوبوس بدون سقف در خیابان های شهر منچستر با 
جام قهرمانی لیگ برتر انگلیس رژه رفتند، حساب 
توییتر باشگاه منچسترســیتی کلیپ جالبی قبل 
از آماده شــدن بازیکنان برای سوار شدن اتوبوس 
منتشر کرده که لروی سانه وینگر آلمانی سیتیزن 
ها مشغول شانه کردن موهای کایل واکر است و با 
متن »قبل از رژه باید خوشتیپ باشید« را انتخاب 

کرده است.

برنده پنج توپ طالی فوتبال اروپا در اینستاگرام خود 
به قهرمانی به همراه یوونتوس واکنش نشان داده است. 
کریستیانو رونالدو در پست اینستاگرام خود که بر خالف 
همیشه که به زبان ایتالیایی می نوشت این بار به زبان 
انگلیسی نوشته و از خوشحالی خود برای کسب دومین 
جام به همراه بانوی پیر بعد از ســوپر جام گفته است. 
رونالدو همچنین به نخســتین بازیکن تاریخ بدل شد 
که در سه لیگ برتر انگلیس، اللیگا و سری آ به عنوان 

بهترین بازیکن دست پیدا کرده است.

کریستیانو رونالدومنچسترسیتی

ضد  حمله

تهدید مدیرعامل سپاهان 
به کناره گیری از جام حذفی

ورزش: مدیرعامل باشگاه سپاهان شــرایط ۵0 درصدی هواداران 
ســپاهان و پرســپولیس در بازی نیمه نهایی جام حذفی را ناعادالنه 
خواند و تهدید کرد در صورتی  که این حق ســپاهان رعایت نشــود 
ســپاهان از جام حذفی کناره گیری می کند. مسعود تابش در برنامه 
ضربه آزاد در خصوص اختصاص ۵0 درصدی ورزشــگاه به هواداران 
هر دو تیم گفت: در این مورد خاص بحث ۵0 درصد در این چند روز 
مطرح شده است و برای من بســیار عجیب است. اگر می فرمایند در 
سال گذشته تصویب شــده چرا تاکنون به هیچ باشگاهی ابالغ نشده 
بود؛ حتی در جلسه شورای تأمین آن ها هم گفتند به هیئت فوتبال 

اطالع داده نشده است.

عزم فدراسیون 
 VAR برای راه اندازی سیستم

ورزش: داود رفعتی، رئیــس دپارتمان داوران فدراســیون فوتبال 
تأکید کرد، این فدراسیون به دنبال راه اندازی سیستم VAR برای 
فصل پیش رو با کمترین هزینه ممکن است. به نقل از سایت رسمی 
فدراسیون فوتبال، داود رفعتی با بیان این مطلب اظهار داشت: روند 
آماده سازی سیستم VAR در حال انجام اســت و مهم ترین بخش 
آموزش داوران اســت که زمان زیادی می برد. بزودی یک سیســتم 
خریداری و در مرکز ملی فوتبال نصب خواهد شد. با توجه به هزینه 
باالی تجهیزات این فناوری، ما هنوز امیدواریم که یک شرکت داخلی 
بتواند این سیســتم را راه اندازی کند، ولی به هیچ عنوان از شرکت 
هوکای آلمان تجهیزات این سیســتم خریداری نخواهد شد، چون 

مقرون به صرفه نیست.

دعوت فدراسیون فوتبال آلمان 
از داور زن ایرانی

ورزش: فدراســیون فوتبال آلمان از مهناز ذکایی بــرای قضاوت در 
تورنمنت بین المللی دیسکاور دعوت کرد.  به نقل از فدراسیون فوتبال، 
تورنمنت بین المللی دیسکاور 2019 با حضور هشت تیم   ملی فوتبال 
بانوان در دو گروه از 28 جوالی تا پنجم آگوســت 2019 )6 لغایت 14 
مردادماه 98( در شهر برلین برگزار می شود.بر همین اساس فدراسیون 
فوتبال آلمان از مهناز ذکایی به عنوان داور برای قضاوت در این رقابت ها 

دعوت کرد.

مدیرعامل تربیت بدنی آستان قدس رضوی:
آمادگی میزبانی اردوهای مختلف را داریم

ورزش: با توجه به بخشــنامه وزارت ورزش و جوانــان مبنی برعدم 
برگزاری اردوهای باشــگاهی و ملی در خارج از کشــور تربیت بدنی 
آســتان قدس رضوی آمادگی دارد میزبان اردوهای تیم های مختلف 
ورزشــی باشــد. علی اکبرهاشــمی جواهری مدیرعامل تربیت بدنی 
آســتان قدس رضوی افزود : با توجه به امکانات متنوع ورزشی ازجمله 
زمین های چمن مصنوعی و طبیعی ، سالن های بدنسازی و مجتمع های 
آبی و بخصوص ورزشگاه امام رضا )ع( و نیز امکانات رفاهی موجود این 
آمادگی وجود دارد تا در کنار مضجع شــریف رضوی اردوهای مختلف 

ورزشی را میزبانی نماییم.

قرارداد سرجیو با صنعت نفت تمدید شد
ورزش: مدیرعامل باشــگاه صنعت نفت آبادان قرارداد پائولو سرجیو 
را برای یک فصل دیگــر تمدید کرد. این در حالی اســت که وضعیت 
عیسی زاده برای ادامه همکاری با باشگاه صنعت نفت در ابهام است؛ چرا 
که وزارت نفت باید برای ادامه فعالیت مدیر عامل این باشــگاه تصمیم 
بگیرد.با این حال عیسی زاده قبل از ســفر سرجیو به کشورش قرارداد 
تازه ای با مرد پرتغالی امضا کرد. در صورتی که مدیرعامل بعدی مایل به 
همکاری با سرجیو باشد یا خود عیسی زاده بر مسند کار بماند این مربی 

به آبادان بر می گردد.

شرط عجیب کاپیتان سرشناس 
و بی پولی تیم معروف!

ورزش: یکی از تیم هــای پرطرفدار لیگ برتری کــه برای تمدید 
قرارداد با ســتاره ترکیبش به پای میز مذاکره نشسته بود، با تهدید 
عجیبی مواجه شده است. باشــگاه لیگ برتری به ستاره اش اعالم 
کرده به دلیل مشــکالت مالی باید با رقمی ســی درصــد کمتر از 
قرارداد قبلی اش به توافق برسد. اما بازیکن این پیشنهاد را نپذیرفته 
و اعالم کرده اگــر توافق دوطرفه ای رخ ندهــد، دروازه بان، یکی از 
مدافعان و یکی از هافبک های تیم را با خــودش راهی تیم دیگری 

خواهد کرد!

مخالفت استقالل با انتقال قائدی
ورزش: مهدی قائدی بازیکن جوان تیم فوتبال استقالل که اواخر فصل 
بازی های خوبی برای تیمش انجام داد، مورد توجه یک تیم کویتی قرار 
گرفته است.طرف کویتی پیشــنهاد 200 هزار دالر برای رضایت نامه 
قائدی داده که با مخالفت مسئوالن استقالل روبه رو شده است.مسئوالن 
استقالل برا این باورند این مبلغ هم بسیار کم است و با توجه به انتقال 
اللهیار صیادمنش به لیگ ترکیه لزومی ندارد که قائدی با چنین مبلغی 

از استقالل جدا شود. 

نامه رسمی منصوریان 
برای سه بازیکن تراکتورسازی

ورزش: علیرضا منصوریان ، ســرمربی تیم ذوب آهن با ارسال نامه ای 
رسمی به مدیریت باشگاه خواستار بازگشــت احسان پهلوان، مهدی 

مهدی پور و دانیال اسماعیلی فر به تیمش شد.

سرمربی جدید تیم ملی بیماری خونی دارد؟ 
ورزش: ویلموتس که از سال 2012 تا 2016 هدایت تیم ملی بلژیک 
را بر عهده داشت، در مقطعی از زمان با یک بیماری خونی دست و پنجه 

نرم می کرد.
ویلموتس در مصاحبه ای که چند ماه پیش با یکی از رسانه های بلژیکی 
داشت به این موضوع اذعان کرده و گفته بود: برای مدتی از عفونتی که 
در خونم وجود داشــت رنج می بردم. این اتفاق برای پیش از مسابقات 
قهرمانی اروپا )یورو 2016( بود. حتی از خودم پرسیدم که آیا می توانم 
در این مسابقات حضور داشته باشم. یک ســال طول کشید تا دوباره 

سالمتی ام را بدست آورم. سالمتی مهم ترین چیز است.

منهای فوتبال

هاشمی جواهری: 
طرح تابستانه تربیت بدنی آستان قدس 

بزرگ ترین طرح اوقات فراغت کشور است
ورزش: مدیرعامل مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی طرح تابستانه 
این مجموعه ورزشی را بزرگ ترین طرح اوقات فراغت کشور با بیش از 10 

هزار مخاطب سالیانه عنوان کرد.
علی اکبرهاشمی  جواهری با بیان اینکه امسال این طرح با تفاوت هایی نسبت 
به سال های گذشته به اجرا درخواهد آمد، ابراز کرد: در گام نخست سطح 
کمی و کیفی فعالیت مربیان ورزشی این مجموعه را با پذیرفتن افزایش 
هزینه های مربوطه، نسبت به گذشته باالتربرده ایم؛ چرا که نسبت به اعتماد 
خانواده ها به تربیت بدنی آستان قدس رضوی احساس مسئولیت می کنیم.

مدیرعامل مؤسســه تربیت بدنی آســتان قدس رضوی افزود: هر ساله 
کالس های اوقات فراغت تابســتانه در دو ماه با حضور شرکت کنندگان 
برگزارمی شد، اما امسال با اتمام این دوره ها، قصد داریم استعدادیابی صورت 
بگیرد و کالس ها در طول ســال تداوم پیدا می کند تا این افراد به عنوان 

نیروهای با استعداد به جامعه ورزشی معرفی شوند.
هاشــمی جواهری همچنین تأکید کرد: به رسم هر ساله مجموعه ای از 
فعالیت های فرهنگی در قالب پیوســت فرهنگی در کنار امور ورزشی 

درنظرگرفته می شود، چرا که ورزش عین کار فرهنگی است.
عالقه مندان به شرکت در این طرح می توانند در 40 رشته  متنوع از قبیل 

فوتبال، والیبال، بسکتبال، رشته های رزمی، شنا و... ثبت نام کنند. 

حادثه تلخ برای ملی پوش 
دوچرخه سوار مشهدی

ورزش: لیگ برتر دوچرخه سواری به میزبانی پیست آزادی پیگیری شد 
که در جریان این رقابت ها اتفاق تلخی برای یکی از ملی پوشان رخ داد.

محمد دانشــور که ســابقه کســب مدال طال در بازی های آسیایی 
2014 را در کارنامه دارد، در جریان مسابقه اسپرینت زمین خورد و 
بشدت آسیب دید. استخوان ترقوه دانشور در اثر زمین خوردن دچار 
شکستگی شده و به بیمارستان منتقل شد. این رکابزن تحت عمل 
جراحی قرار گرفت و احتماالً مــدت زیادی دور از میدان خواهد بود. 
برخی اخبار مبنی بر عدم وجود آمبوالنس در محل مسابقه هم منتشر 

شده که باعث اعتراض دانشور و اطرافیانش شده است.
از طرفی برخی وزش باد شدید را دلیل این اتفاق می دانند و حتی گفته 
می شود این ملی پوش دوچرخه سوار بابت این ماجرا به مسئوالن هشدار 

داده بود!

سقوط باورنکردنی تکواندوایران در منچستر!
ورزش: ملی پوشان تکواندو ایران که برای فتح سکوی قهرمانی و دفاع 
از عنوان 18 ســاله خود عازم رقابت های جهانی شــده بودند، به اعتقاد 
فدراسیون به دلیل کارشکنی انگلیس موفق به کسب سکو نشدند. این در 
حالی است که فقط دو ملی پوش تکواندو ایران نتوانستند راهی انگلیس 
شوند و مشخص نیست که آن ها هم در صورت حضور می توانستند مدال 

بگیرند یا خیر.
در پایان این دوره از رقابت ها، کره جنوبی در مجموع )مردان و زنان( با چهار 
مدال طال، یک نقره و دو برنز قهرمان شد، انگلستان با سه مدال طال و یک 
برنز نایب قهرمان شد و چین با دو مدال طال، دو نقره و سه برنز عنوان سوم 
را کسب کرد. در بخش مردان آرمین هادی پور نماینده سبک وزن تکواندو 
ایران موفق شد بر سکوی سوم جهان بایستد، سروش احمدی نیز مقتدرانه 
به فینال رقابت های جهانی راه پیدا کرد، اما در نهایت عنوان نایب قهرمانی 
جهان را کسب کرد. همچنین در بخش زنان مهال مؤمن زاده دومین مدال 
نقره تاریخ تکواندو بانوان در مسابقات جهانی را کسب کرد. سقوط به رده 
دوازدهم جهان برای تیمی که 18 سال روی سکوی جهانی بوده، عجیب و 

باورنکردنی به نظر می رسد.

جوانان والیبال به بلغارستان و اسلوونی می روند
ورزش: تیم ملی والیبال جوانان ایران به منظور برگزاری چند بازی دوستانه 

به بلغارستان و اسلوونی سفر خواهند کرد.
تیم ملی والیبال جوانان ایران که زیر نظر بهروز عطایی خود را برای حضور در 
رقابت های قهرمانی جهان به میزبانی منامه بحرین آماده می کند این روزها 
با اضافه شدن بازیکنانی همچون فالحت خواه، توخته، اسفندیار، فیض امام 

دوست و... تمرینات سخت و منظمی را برگزار می کند.
گفته می شود قراراست شاگردان عطایی برای برگزاری چند بازی دوستانه 
به کشورهای بلغارستان و اسلوونی سفر کنند. در صورت قطعی شدن این 
سفرها، تیم ملی جوانان ایران پیش از رقابت های قهرمانی جهان می تواند 
چند دیدار دوستانه برگزار کند. قرعه کشی رقابت های والیبال قهرمانی 

جوانان جهان روز 30 اردیبهشت ماه در کشور بحرین برگزار می شود.

عباسعلی و خاکسار 
2 طالیی ایران در لیگ جهانی کاراته

ورزش: دونماینده کاراته بانوان ایران با مدال طال به کار خود در لیگ جهانی 
سری آ ترکیه پایان دادند.

در وزن68+ کیلوگرم دومین مرحله لیگ ســری آ به میزبانی ترکیه 
حمیده عباسعلی تا پیش از رســیدن به فینال در نخستین دیدار 8 
بر صفر کبری گزوم از ترکیه را شکســت داد. سپس با نتیجه 11 بر 
هفت رومانا برودرلین از سوئیس را مغلوب کرد. در ادامه 6 بر صفر بر 
نورا هالکوئیست از ســوئد غلبه کرد. او در بازی چهارم 4 بر صفر هانا 
زیوکویج از کرواسی را برد و سپس 6 بر صفر حبیبا حلمی از مصر را 
با شکست بدرقه کرد و گام به نیمه نهایی گذاشت. عباسعلی در این 
مرحله ۵ بر صفر چاهنز جامی از تونس را شکســت داد و فینالیست 
شد.این ملی پوش کاراته بانوان با برتری مقابل آیاکا سایتو ژاپنی مدال 

طالی این وزن را بر گردن آویخت.
پیش از این هم در پایان رقابت هــای وزن ۵۵- کیلوگرم بانوان، طراوت 
خاکسار با برتری ۵ بر دو مقابل یوون از چین تایپه دارنده دو عنوان سومی 
جهان و سه طالی آسیا نخستین مدال طالی تیم ایران در لیگ سری آ 

ترکیه را به نام خود ثبت کرده بود.

عابدینی: در مسکو تیم را تنها نمی گذارم
ورزش: ملی پوش ســابر ایران گفت: با وجود وضعیتی که پایم دارد به 
مسابقات مسکو می روم زیرا نمی خواهم تیم را تنها بگذارم و از طرفی نباید از 
اوج مسابقات دور باشیم و فکر می کنم حضورم قوت قلبی برای ملی پوشان 

و ترسی برای رقبا باشد.
مجتبی عابدینی درباره تشدید مصدومیت خود در آستانه مسابقات مسکو، 
بیان کرد: من قبالً هم با او کار کرده ام و حدود پنج ماه پیش مچ پایم آسیب 
دید و دکتر یاوری طول درمان من را از سه ماه به 4۵ روز کاهش داد و من 
توانستم به مسابقات برسم. اکنون هم زیر نظر او در حال درمان هستم، روزی 

دو ساعت و نیم برای من وقت می گذارد و تمام تالشش را می کند.

زنوزی در جست وجوی صیدهای جدید

جدایی شهاب سنگ ها از کهکشان تبریز

آرتور 
گریمیو به بارسلونا 

 31 میلیون یورو
با جدا شدن استاد بازیسازی 

به نام اینیســتا از بارسلونا، آن 
ها توجه خود را بــه یک پلی میکر 

برزیلی یعنی آرتور جلب کردند. او در نخستین فصل 
حضور خود در نیوکمــپ در وظیفه خود بی نقص کار 
کرد و آمار خیره کننــده 94.2 درصد پاس صحیح در 
لیگ قهرمانان و 93.۵ درصد پاس صحیح در اللیگا را به 
ثبت رساند. با اینکه آرتور هنوز گلی برای کاتاالن ها به 
ثمر نرسانده و فقط یک پاس گل داده است، حضورش 
در میانه میدان برای تعیین ضرب آهنگ بازی بارســا 

حیاتی بوده است.

رونالدو
رئال مادرید به یوونتوس

  100 میلیون یورو
فوق ســتاره پرتغالی با به ثمر 

رســاندن 21 گل و 11 پاس گل 
در 30 بازی سری آ به بانوی پیر کمک 

کرد تا هشتمین جام قهرمانی پیاپی خود در سری آ را به 
دست بیاورد. با اینکه رونالدو 34 ساله نتوانست یوونتوس را 
به قهرمانی اروپا برساند اما در دور حذفی این مسابقات پنج 
گل به ثمر رساند که شامل هت تریک مقابل اتلتیکو مادرید 
بود که یک تنه آن ها را مغلوب و یووه را به یک چهارم نهایی 
رساند. او در این مرحله هم مقابل آژاکس در دو بازی رفت و 
برگشت دو گل زد اما نتوانست از غافلگیری بیانکونری مقابل 

آژاکس شگفتی ساز جلوگیری کند.

دوسان تادیچ 
ساوتهمپتون به آژاکس

 11.4 میلیون یورو
بعد از قهرمانــی دو گانه داخلی 

به همراه آژاکــس، تادیچ فصلی 
خاطره انگیز را رقم زد. تادیچ پیش از 

این چهار سال را در ساوتهمپتون گذرانده بود که بیشتر شامل 
درخشش های نه چندان ادامه دار بود. اما او از زمان رفتن به 
آمستردام هر هفته عالی کار کرد و 36 گل در تمامی رقابت 
ها به ثمر رساند. تادیچ یکی از اصلی ترین عوامل ماجراجویی 
هیجان انگیز آژاکس در رسیدن به نیمه نهایی لیگ قهرمانان 
اروپا بود و بخصوص درخشش او در دور یک شانزدهم نهایی 
مقابل رئال مادرید یکی از بهترین عملکردهای یک بازیکن در 

یک مسابقه در طول فصل می تواند لقب گیرد.

آلیسون 
آاس رم به لیورپول
 75 میلیون یورو

 لیورپول تصمیم گرفــت تا با 
شکستن گران قیمت ترین ترانسفر 

تاریخ آن زمان برای یــک دروازه بان، 
آلیسون بکر را به آنفیلد بیاورد. دروازه بان شماره یک تیم ملی 
برزیل با عملکردی بسیار خوب در طول فصل چه در لیگ 
برتر و چه در تورنمنت های دیگری که لیورپول در آن حضور 
داشت مانند لیگ قهرمانان موفق عمل کرد. آلیسون در لیگ 
برتر با ثبت کلین شیت بیشتر نسبت به رقیب هموطن خود 
یعنی ادرسون با 21 کلین شیت جایزه دستکش طالیی 
لیگ را نیز بدست آورد. آلیسون بکر در 38 بازی لیگ فقط 
22 گل دریافت کرد تا تیمش فقط در یک دیدار بازنده باشد.

اکسل ویتسل
تیانجین به دورتموند - 20 میلیون یورو

 ابهامات زیادی پیرامون موفقیت هافبک سابق تیم زنیت 
روســیه مطرح بود. او شروع بســیار خوبی را در ترکیب 

دورتموند داشت. اکسل ویتسل شاید تنها سه گل در بوندسلیگا 
به ثمر رسانده باشد اما در طول فصل کمک بسیار بزرگی در خط 
هافبک دورتموند برای به چالش کشیدن بایرن برای کسب جام بود.

جیمی ماتا 
رئال وایادولید به ختافه - رایگان

او بیشتر دوران فوتبال خود را در لیگ های دسته پایین 
سپری کرده اما فصل گذشته در وایادولید در دسته دوم 

اسپانیا در 39 بازی 33 گل به ثمر رساند. او به صورت رایگان 
به ختافه در اللیگا پیوست و با به ثمر رساندن 17 گل در سطح 

یک اسپانیا تیمش را در آستانه کسب سهمیه لیگ قهرمانان قرار داده است.

کشیشتف پیونتک 
کراسوویا به جنوآ - 4.5 میلیون یورو

 او خیلی زود به نامی معروف در سری آ تبدیل شد زمانی 
که در هفت بازی ابتدایی خود در این لیگ گلزنی کرده 

و در مجموع 9 گل به ثمر رســاند. عملکرد خیره کننده 
پیونتک نه تنها دعوت به تیم ملی لهستان را برای او به ارمغان 

آورد بلکه در ژانویه آث میالن 3۵.7 میلیون یورو برای خرید او هزینه کرد.

7 ترانسفر موفق اروپا در فصلی که گذشت

لذت یک خرید با صرفه!
امیرمحمد سلطان پور: پنجره نقل و انتقاالتی تابستان و زمستان گذشته فرصت مناسبی برای باشگاه 
ها بود تا بتوانند از خریدهای جدید خود بهترین اســتفاده را برده و با آن ها فصل خوبی را پشت سر 
بگذارند. بهترین ترانسفرهای فصل گذشته بر اساس ارزش، عملکرد و تاثیرگذاری آن ها رتبه بندی 

شده اند که در زیر می آید:
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فرهنگ و هنر

درس هايى از يك ديدار ساالنه
شب پانزدهم رمضان هرسال، گروهى از شاعران كشور همراه با مديران فرهنگى 
فرصت مى يابند كه با رهبر معظم انقالب اسالمى  ديدار كنند. اين ديدار كه  به 
يك سنت تبديل شده است مى تواند درس هايى براى شاعران، مديران فرهنگى 
و مردم داشــته باشد. شايد خيلى ها بگويند اين ديدار تنها به اين دليل برگزار 
مى شود كه رهبر انقالب، شخصاً دوستدار شعر و ادبيات هستند و اگر اين ويژگى 
در ايشان وجود نداشت، چنين ديدارى نيز هرسال برگزار نمى شد. البته اينكه 
رهبر انقالب دوستدار شعرند و حتى ميزان آشنايى ايشان با شعر و ادبيات از حد 
يك عالقه مند حرفه اى نيز باالتر اســت، نكته درستى است اما برگزارى چنين 
ديدارى در تمام سال هاى اخير حتى در سال هايى كه مشكالت سخت و سنگينى 
گريبانگير كشور بوده است و رهبر معظم انقالب به عنوان باالترين مقام كشور 
فرصت و فراغت الزم براى كارهاى جنبى را نداشته اند، نشان مى دهد كه رهبر 
انقالب به اين ديدار به چشــم يك نشست جنبى نمى نگرند. وقتى رهبر كشور 
افقى براى سرزمينش در نظر دارد كه در دهه هاى ديگر دانشمندان جهان براى 
رســيدن به سرچشمه هاى دانش روز، مجبور باشند فارسى ياد بگيرند و زمانى 
كه حرف از تمدن نوين ايرانى اســالمى  مى شــود، جايگاه هويت ساز و تمدنى 
زبان و ادبيات فارسى و گل سرسبد آن يعنى شعر در نگاه رهبر انقالب مشخص 
مى شود. ضمن اينكه رهبر انقالب هرسال ديدارهاى مختلفى با گروه هاى مختلف 
هنرمندان، دانشمندان، دانشگاهيان و اهل فرهنگ برگزار مى كنند كه در راستاى 
همان دغدغه تمدنى ارزيابى مى شود. اگر به صحبت هاى ايشان در اين نشست ها 
دقت كنيم، دائماً بر نقش هويت ساز و اهميت ويژه شعر تأكيد شده است تا آنجا 
كه رهبر انقالب، شــعر را ثروت ملى ناميده اند، يعنى شــعر براى ايران و ايرانى 
اهميتى و ارزشى به اندازه نفت و گاز بايد داشته باشد، بلكه حتى بيشتر چرا كه 
اين ثروت پايان ناپذير است و همچنان مى تواند براى اين ملك و ملت ارزش افزوده 
بيافريند. البته اين نكته كه چرا مديران فرهنگى از اين ديدار و مشى رهبر درس 
نمى گيرند، مايه تعجب است. شگفت آور است كه يك شاعر جوان شهرستانى 
به ديدار با رهبر كشور اميد دارد اما اميد ندارد كه بتواند مدير ارشاد شهرستان 
خود را ببيند. مديرانى كه با امور فرهنگى سر و كار دارند، از يك ديدار و نشست 
عادى با هنرمندان كشور و يا اختصاص امكانات مادى و معنوى براى آنان طفره 
مى روند، تكليف مسئوالن سياسى كه ديگر روشن است. ديدارهاى رهبر انقالب با 
شاعران، عالوه بر اين بُعد رسانه اى ويژه اى هم دارد. مشخص است شاعران سراسر 
كشور و بخصوص شــاعران شهرستانى دوست داشته باشند در اين نشست ها 
حضور يابند و فرصتى براى عرضه هنرشان در پرمخاطب ترين نشست شعرى 
ســال را بدست آورند. اين جلسات، گاهى سرنوشــت ادبى يك شاعر را عوض 
كرده اســت. اينكه صندلى هايى ثابت براى كارمندان حوزه هنرى، منتسبان و 
دوستداران مدير جلسه قرار داده شود به اين معناست كه شاعران جوان و خوبى 
در شهرســتان هاى دور و نزديك، امكان رساندن هنرشان به سمع و نظر رهبر 

انقالب و مردم دوستدار شعر را از دست مى دهند.

مهر: حســين انتظامى، رئيس سازمان سينمايى در 
نشست رسانه اى مطابق رويكرد هميشگى خود ترجيح 
داد از ارائه پاسخ شفاف و مصداقى به پرسش ها پرهيز 
كند و در پاســخ به اكثر پرسش هاى اصحاب رسانه به 
ارائه توضيحات كلى و پاســخ هاى ديپلماتيك بسنده 
كرد. رئيس سازمان سينمايى با تأكيد بر اينكه رويكرد 
اصلى اى كه وزارت ارشاد دنبال مى كند شفافيت است، 
درباره ورود ســرمايه ها به ســينما، گفت: آيا مرجع 

شناسايى اين پول ها سازمان سينمايى است؟
ما اصولى داريم كه بايد در فيلم ســازى رعايت شــود. 
تشخيص اينكه فيلم با چه زمانى، چند پالن و ... باشد 
با سازمان سينمايى است و كس ديگرى حق دخالت 
ندارد، بنابراين خواهشــم اين اســت كه دچار مسايل 

حاشيه اى نشويم و پديده ها را به دقت مطالعه كنيم.
 وى تأكيد كرد: ما بايد از ورود هرگونه ســرمايه براى 
توسعه سينما استقبال كنيم. اما نگرانى كه منتقدان 

دارند اين اســت كه اين سرمايه اگر نظامات سينما را 
به هم بريزد ســينما آسيب مى بيند. در اينجا سازمان 
سينمايى بايد پاسدار اصل سينما باشد و به قضيه ورود 

كند. 
اگر ما اتحاديه متمركز داشــته باشــيم بسيار راحت 
مى شود از طريق صنف و سياست گذار اين موضوع را 
حل كرد. من اطالع دارم كه خانه سينما در حال اتخاذ 
تدابير خوبى است كه بسيارى از اين مسايل حل شود.

سينما

پاسخ هاى ديپلماتيك
 به پرسش هاى سينمايى

 فرهنگ و هنر/ خديجه زمانيان  هرســاله در 
شــب ميالد امام حسن مجتبى (ع) به رسم مألوِف 
ماه مبارك، ضيافت شــاعران با رهبر انقالب برگزار 
مى شود. شب گذشته شاعران به رسم سنت دو دهه 
پيش به حضور مقام معظم رهبرى رفتند و در يك 
نشست چند ساعته صميمى  با رهبر كشور كه عالقه 
خاصى به شــعر دارند، راجع به شعر و جريان هاى 

شعرى گفت وگو كردند.
يكى از افرادى كه در تمام اين ســال ها عضو ثابت 
نشست ها و شاهد جلسات بوده است و حس و حال 
حاكم بر اين جلسات را به چشم خود ديده و درك 

كرده، اسماعيل امينى است. 
امينى در همان ابتداى گفت وگو مى گويد: مطمئن 
باشــيد آنچه از اين نشســت ها در رسانه ها منتشر 
مى شود همه اتفاقى نيست كه آنجا مى افتد. در ديدار 
رهبر معظم انقالب با شاعران اتفاقاتى رخ مى دهد، 
گفت وگو هايى شكل مى گيرد و حتى تصميم هايى 
گرفته مى شود كه بسيار اهميت دارند و فقط بخشى 
از آن در رسانه ها مطرح مى شود و براى همين فقط 
شاعرانى كه در اين نشست ها حاضر شده اند، مى دانند 
اين نشست ها چه بركاتى براى جريان شعرى كشور 

ما دارد. 
وى يكــى از مهم ترين نتايج اين ديدار صميمانه را 
اطالع شاعران از هم عنوان مى كند و مى گويد: اين 
ديدار موجب مى شود دوستان شاعر از احوال و آثار 
هم باخبر شــوند و آقا هم نسبت به آثار دوستان و 
تحوالتى كه يك سال در شعر اتفاق افتاده اطالع پيدا 
مى كنند. در اين جلسات ايشان گزارش مستقيم شعر 
و تحوالت آن را در يك ســال گذشته بى واسطه از 
زبان خود شاعران مى شنوند و مثالً در جريان احوال 
شعر و شاعران شهرســتان ها كه در رسانه ها ديده 

نمى شود، قرار مى گيرند. 
شاعر «دكتربازى» همچنين به نحوه رفتار و برخورد 
مقام معظم رهبرى در جلسات نسبت به شاعران هم 
اشاره مى كند و مى گويد: اعتنا و اهميت ايشان نسبت 
به شــعر و شاعر الگويى اســت كه بايد مورد توجه 
كارشناســان و مديران فرهنگى قرار بگيرد. ايشان 
حتى با شاعران جوان پدرانه رفتار مى كنند و احوال 
كارها و امور شخصى شــان را هم جويا مى شوند و 
پدرانه احواالت شخصى شاعران را پيگيرى مى كنند.

  تحليل هايى كه هيچ وقت تكرارى نيست
رهبر معظم انقالب با عالقه مندى، آثارى كه توسط 
شــاعران به ايشان تقديم مى شــود را مى بينند و 
مى خوانند. چون شاعران كتاب هايشان را به ايشان 
تقديم مى كنند، رهبر معظم انقالب هم يا تقريرى 
مى نويســند و حتى اگر اثر خوبى باشد حتماً سراغ 

شاعر را مى گيرند. 
به گفته امينــى تحليل هاى رهبر انقــالب درباره 
شــعر و تحوالتش در يك سال و رهنمودهايى كه 
براى چشــم اندازهاى آينده شــعر مى گويند، هيچ 
وقت تكرارى نبوده اســت. وى توضيح مى دهد: در 
حدود 20 ســالى كه اين جلسات تشكيل مى شود 
چه دوره اى كه بازتاب رســانه اى نداشته است و چه 
ســال هاى اخير من همواره در آن ها حاضر بوده ام، 
هيچ وقت حرف تكرارى از ايشان نشنيده ام. با اينكه 
موضوع تكرارى اســتس و شعر معاصر ايران و شعر 
پس از انقالب محل بحث بوده است اما ايشان مبحث 
تكرارى و كتابخانه اى عنوان نكرده اند و اظهاراتشان 
نشان مى دهد كتاب هاى شــعر را از همه طيف ها 
مى خوانند و رصد مى كنند. اگر كسى حوصله كند 
و اين تحليل ها را پشــت سر هم دنبال كند متوجه 
مى شود هر كدام نسبت به شرايط همان سال بوده 
اســت و همه اين ها نه به خاطر مسئوليت رهبرى 
ايشان بلكه به عالقه مندى شخصى ايشان به مسئله 

شعر و ادبيات برمى گردد. 

اين محقق و پژوهشگر در پاسخ به اين پرسش كه 
چرا نظريه هاى ايشــان به عنوان يك دستورعمل 
اجرايى براى مراكز و نهادهاى مرتبط با شعر مورد 
استفاده قرار نمى گيرد، مى گويد: در نگاه كسانى كه 
كار اجرايــى مى كنند معنى عبارت حمايت يعنى 
اختصاص بودجــه و يا قراردادن يــك جايزه. در 
حالى كه شعر با اين چيزها عالج نمى شود و حوزه 
شعر حوزه اى نيست كه نياز باشد پول هاى كالنى 

براى آن خرج شــود چون حوزه فرهنگى است و 
به نظرم تأثير اين بايد در نظام آموزشى، فرهنگى 
و كتاب هاى درســى و يا رسانه هاى ما باشد . مثًال 
در راديــو و تلويزيون و بخصوص راديو تقريباً هيچ 
برنامه اى با موضوع شــعر نداريم غير از يك برنامه 
تفريحى كه مشاعره است. خب اين برنامه نسبتى 
با شعر ندارد چون يك كار سرگرم كننده است اما 
هيچ برنامه جدى با موضوع شــعر توليد نشده در 
حالى كه شعر هنر نخست و ملى ماست و جهان، 
شعر ايران را بيش از هر چيز ديگرى مى شناسد . به 
نظرم اگر قرار باشد در شاكله فرهنگى ايران تغييرى 
ايجاد شود در اين حوزه ها بايد تغيير ايجاد شود اما 
چون تصميم گيرى در اين حوزه ها دســت افرادى 
است كه به مســائل فرهنگى هم نگاه اقتصادى و 
سياســى دارند حتى براى مســائل فرهنگى هم 
تصميم هاى اقتصادى و سياســى مى گيرند. مثال 
اين مســئله هم بى اهميت بودن درس ادبيات در 
دانشگاه هاســت. درس ادبيات در دانشگاه ها مانند 
زنگ تفريح اســت چون فكــر مى كنند علم فقط 

فيزيك، شيمى  و رياضى است و شعر آن قدر براى 
آن ها جدى نيســت كه وارد نظام تعليم و تربيت 

دانشگاه شود.

  مسئوالن الگو بگيرند
پرسش ما از امينى درباره اين است كه آيا به نظر وى 
يك جلسه در يك سال، كفاف عطش شاعران براى 
شعرخواندن در حضور رهبر انقالب را مى دهد، كه 
پاسخ وى چنين است: در خالل اين جلسات چندين 
بار دوستان شاعر پيشنهاد دادند كه اين جلسات در 
بين سال هم تكرار شود و منحصر به يك شب نباشد. 
ايشان گفتند من به چنين اتفاقى هم عالقه دارم و 
هم براى اين كار وقت دارم براى اينكه جلسات تكرار 
شــود و به مناسبت هاى مختلف اين ديدارها ميسر 
شــود، پس هم اشتياق شاعران براى حضور در اين 
جلسات زياد است و هم عنايت مقام معظم رهبرى 

نسبت به اين جلسات وجود دارد.
شايد از نظر خيلى ها بود و نبود چنين نشست هايى 
يكى اســت و فــرق چندانى به حــال ادبيات ما 
نمى كنــد اما امينى در اين باره معتقد اســت: اگر 
اين جلسات نباشد و انسجام ساليانه اى كه نسبت 
به موضوع شعر و شاعرى هست، اين اشتياقى كه 
دوستان شاعر دارند براى اينكه يك سال بگذرد و 
اين جلسه تشكيل و آثارشــان ديده شود و با هم 
ديدار كنند و از نظرات ايشان استفاده كنند از بين 
مــى رود و نعمتى كه اكنون شــعر از آن برخوردار 
اســت از بين خواهد رفت ولى اين مســئله مثل 
اين اســت كه بگوييم اگر ما كتاب نخوانيم اتفاقى 
در زندگى ما رخ مى دهد؟ نه اتفاق محسوسى رخ 
نمى دهد اما حتماً درون كسى كه كتاب نمى خواند 
با كسى كه كتاب مى خواند اتفاقى رخ مى دهد. فرق 
شايد محسوس و فيزيكى نباشد اما بودن با نبودن 

فرق دارد. 
به اعتقاد اين استاد دانشگاه، اين جلسات الگوسازى 
براى دانشگاه ها و شــهرهاى مختلف است. وى در 
توضيح اين مسئله مى گويد: كسانى كه تأثيرگذارند 
مثل ائمه جمعه ، نمايندگان مقام معظم رهبرى در 
دانشگاه ها و يا استادان برجسته، اين رفتار آقا را الگو 
قرار دهند و در صورت هاى كوچك تر و تخصصى تر 
در جاهــاى مختلف اين جلســات را برگزار كنند. 
امام جمعه يك شهر هم بايد نسبت به شعر و شاعران 
بى تفاوت نباشد و از اين جلسات برگزار كند. اين نگاه 
بايد باشد و در مجمع دانشگاهى و حوزه ها اين نوع 
نگاه و اين جلســات بايــد رواج يابد. در اين صورت 
در شــعر ما تحركى به وجود خواهد آمد. به نظرم 
اين چيزها به شــعر كمك مى كند و گرنه جايزه و 

جشنواره تأثير مقطعى دارند.

برش

 اعتنا و اهميت ايشان نسبت به 
شعر و شاعر الگويى است كه بايد 
مورد توجه كارشناسان و مديران 

فرهنگى قرار بگيرد
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آگهی تغییرات شرکت اندیشه سازان طوس آب شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 35642 و شناسه ملی 10380511022

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,07,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-آقای محمد هاشمی با کد ملی به شماره 0045568170 
به سمت رئیس هیئت مدیره -مهدی واثقی با کد ملی به شماره 0919751105 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای علیرضا هاشم زهی 
با کد ملی به شماره5639702321 به نمایندگی از شرکت جهدبتن توس به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجیدلشکری کرمانی با کد ملی 
به شماره 0872267441 )خارج از اعضاء هیئت مدیره( به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال تعیین شدند - کلیه اوراق و اسناد بهادار و 

تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا ثابت مدیر عامل و یکی از 2نفر)آقای محمدهاشمی و مهدی واثقی( همراه با مهر شرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )473093(
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آگهی تغییرات شرکت تندیس بنا راه شرق شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 23910 و شناسه ملی 10380393484

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,01,18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمید رضا ضمیری اخالقی شماره ملی 0943345537 
به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فرشید ضمیری اخالقی شماره ملی 0059290961 به سمت نایب رئیس و آقای منوچهر ضمیری اخالقی 
شماره ملی 0039584933 به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 

چک ، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )473087(
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آگهی تغییرات موسسه بصیر محاسب توس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 4785 و شناسه ملی 14005277508
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 1397,12,01 و برابر نامه شماره 98,222592مورخ 1398,2,8جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : -آقای غالمحس��ین پورفاطمی جزین سهم الشرکه خود را از مبلغ 9800000 ریال به مبلغ 22000000 ریال و آقای براتعلی مشکانی سهم الشرکه 
خود را از مبلغ 100000 ریال به مبلغ 12000000 ریال و آقای علیرضا رضایی سهم الشرکه خود را از مبلغ 100000 ریال به مبلغ 12000000 ریال افزایش وآقای 
س��یدمحمدرضا بنی فاطمی کاش��ی با واریز مبلغ 12000000 ریال و آقای عبداله آزاد با واریز مبلغ 7000000 ریال آقایان ابراهیم ثنایی فرد، علی توکلی نیا، 
مرتضی دهقانی، محمدابراهیم پژمان و حمید غفوریان هریک با واریز مبلغ 7000000 ریال نقدًا به حساب صندوق موسسه در ردیف شرکای جدید موسسه 
قرار گرفتند. سرمایه موسسه از مبلغ 10 میلیون ریال ) ده میلیون ریال( به مبلغ 100 میلیون ریال )یکصد میلیون ریال( افزایش یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید .لذا سرمایه موسسه مبلغ 100 میلیون ریال )یکصد میلیون ریال( می باشد که تمامًا توسط شرکاء پرداخت شده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )473069(

س
,9
80
22
14

آگهی تغییرات شرکت اندیشه سازان طوس آب شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 35642 و شناسه ملی 10380511022

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1397,07,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای محمد هاشمی کد ملی به شماره 
0045568170 - آقای مهدی واثقی کد ملی به شماره 0919751105 - شرکت جهدبتن توس به شماره ثبت 12810 و شناسه ملی 10380284904 
به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای مجید س��عیدی پور کد ملی به ش��ماره 0943257956 به عنوان عضو علی البدل برای مدت دو 
سال تعیین شدند . 1- بازرس اصلی: مهدی علوی مقدم با کد ملی به شماره 0941024903 و بازرس علی البدل: محسن حسامی فر با کد ملی 

به شماره 0945210353 به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )472999(
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آگهی تغییرات شرکت حسابرسی و خدمات مالی پارس بهروش شرکت غیر تجاری
 به شماره ثبت 2923 و شناسه ملی 10100647159

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,09,22 و نامه ش��ماره 97,214976 مورخ 1397,10,15 جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - آقای سیروس همامی با شماره ملی 0759833125 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی بانوی با شماره ملی 0941833356 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره آقای س��عید قادری با ش��ماره ملی 0942362063 به س��مت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای رضا اس��دی با شماره ملی 
0943394015 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته برات 
و سایر اوراق تجاری با دو امضا از اعضا هیئت مدیره آقایان سیروس همامی، سعید قادری، علی بانوی و رضا اسدی همراه با مهر موسسه می باشد.  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )472988(
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آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن شرکت سهامی عام
 به شماره ثبت 49862 و شناسه ملی 10380073205

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397,12,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -صورتهای مالی شرکت برای سال مالی 
منتهی به 1397,08,30 ش��رکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت . 2- موسس��ه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به عنوان 
بازرس اصلی و موسس��ه حسابرس��ی فراز مش��اور به عنوان بازرس قانونی علی البدل شرکت به مدت یکسال برای سال مالی منتهی به 

98,08,30 انتخاب گردیدند. 3-روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید . 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )472973(
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آگهی تغییرات شرکت حسابرسی و خدمات مالی پارس بهروش
 شرکت غیر تجاری به شماره ثبت 2923 و شناسه ملی 10100647159

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 1397,09,22 و نامه شماره 97,214975 مورخ 1397,10,15 جامعه حسابداران رسمی ایران 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - نام موسس��ه به » آگاهان بهروش پارس » تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید. آقای 
سیروس همامی به شماره ملی 0759833125 با پرداخت مبلغ 10800000 ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت و سرمایه 
موسسه به مبلغ 45468000ریال افزایش یافت و سهم الشرکه شرکا به شرح زیر می باشد: آقای سیروس همامی 10800000ریال آقای 
سعید قادری 10800000 ریال آقای علی بانوی 10800000 ریال و آقای رضا اسدی 10800000 ریال و آقای محمدرضا ویژه رستمی 2268000 
ریال ماده 26 اساس��نامه بش��رح زیر اصالح گردید: موسس��ه توس��ط هیئت مدیره ای مرکب از چهار نفر از شرکا اداره می شود، و هیئت 
مدیره برای مدت 2 سال انتخاب می شوند. تجدید انتخاب اعضای هیئت مدیره بالمانع است. هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین 
اعضای هیئت مدیره یک رئیس، یک نایب رئیس و یک مدیرعامل تعیین می کنند و وظایف و اختیارات رئیس، نایب رئیس و مدیرعامل 
توس��ط هیئت مدیره تعیین می شود. - آقایان سیروس همامی با ش��ماره ملی 0759833125 ، علی بانوی با شماره ملی 0941833356 
، س��عید قادری با ش��ماره ملی 0942362063 و رضا اسدی با شماره ملی 0943394015 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )472941(انتخاب گردیدند. 
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تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آب و انرژی پارسه صنعت سام درتاریخ 1397,12,20 
به شماره ثبت 1003 به شناسه ملی 14008215334

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام عملیات اجرایی، تجهیز صنایع، 
تهیه نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری انواع سیس��تمهای مانیتورینگ، تله متری، اتوماس��یون صنعتی، پروژه های برق والکترونیک، تابلوهای برق 
صنعتی،شبکه ها و خطوط مرتبط با سیستم های تولید، انتقال و توزیع نیرو و نیروگاهها، سیستمهای کنترل، برق، ابزاردقیق، تجهیزات هیدرومکانیکال 
پاالیش��گاههای نفت، گاز و پتروش��یمی. تهیه و فروش و انجام خدمات س��خت افزار کامپیوتر، طراحی و پیاده س��ازی ش��بکه های کامپیوتری، اجرای 
سیس��تم های مدیریتی برای س��ازمان های دولتی و خصوصی، واردات و صادرات. انجام کلیه تعمیرات اساسی)اورهال( واحدهای عملیاتی، تاسیسات 
مختلف پاالیشگاه های نفت، گاز و پتروشیمی. انجام کلیه پروژه های مربوطه فضای سبز، طراحی و اجرای شبکه آبیاری و زهکشی. طراحی، راه اندازی 
و بهره ب��رداری تصفیه خان��ه آب. طراحی، راه اندازی و بهره برداری تصفیه خانه فاضالب. طراحی، اجرا و بهره برداری از اس��تخر ش��نا. نقش��ه برداری و 
نقشه کش��ی. طراحی و اجرای ش��بکه جمع آوری فاضالب، طراحی ش��بکه انتقال و توزیع آب. مدیریت پسماند ش��هری، انجام پروژه های نرم افزارهای 
تخصصی آب و فاضالب. پروژه های رفع مخاطرات آالینده های محیط و راه های مقابله. مشاوره و طراحی پایلوتهای آب و فاضالب. انجام مطالعات زیست 
محیطی با محوریت کیفیت آب، فاضالب، هوا و پسماند. نمونه برداری و آنالیز نمونه های آب، فاضالب، پسماند، هوا، کود و خاک. مشاوره و برنامه ریزی 
بازیابی پس��اب. مش��اوره بهداشت مسکن و اماکن عمومی. مش��اوره و ارائه خدمات در خصوص مبارزه با ناقلین محیطی. مشاوره و اصالح فرآیندهای 
آب و فاضالب. طراحی و اجرای تهویه س��اختمان. مش��اوره و بازرس��ی جوش، تنش زدایی، ابنیه و کلیه امور س��اخت و ساز پس از اخذ مجوزهای الزم 
و ثب��ت موض��وع .فعالی��ت مذکور به منزله اخ��ذ صدور پروانه فعالیت نمی باش��د. درصورت لزوم پ��س از اخذ مجوزه��ای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان سرخس ، بخش مرکزی ، شهر سرخس، 30 متری کشاورزی ، 
کوچه  ثارا      هلل8 ، خیابان ثارا      هلل )30 متری کش��اورزی ( ، پالک 122 ، طبقه همکف کدپس��تی 9381716387 س��رمایه ش��خصیت حقوقی عبارت اس��ت از 
مبلغ 50000000 ریال نقدی میزان س��هم الش��رکه هر یک از ش��رکا آقای مصطفی اله دادی به ش��ماره ملی 0819903752 دارنده 25000000 ریال سهم 
الش��رکه آقای مهدی قاسمی به ش��ماره ملی 0942168887 دارنده 25000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای مصطفی اله دادی به شماره 
ملی 0819903752و به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مهدی قاس��می به ش��ماره ملی 0942168887و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا مصطفی اله دادی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بدیهی است 
اضافه کردن هر گونه متنی به الگوی فوق متناسب با نیاز شرکت بالمانع است. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سرخس )472767(

اسماعيل امينى از بركات ديدار رمضانى ساالنه شاعران با رهبر انقالب مى گويد

شب شعرى براى الگو گرفتن مسئوالن فرهنگى 
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