
مقاطع مهم تاریخی
هرچند اغتشاش های اخیر در کشورمان، 
چنــدی پیش بــا راهپیمایی های بزرگ 
مردم در شهرهای مختلف به پایان رسید 
اما تصاویر این راهپیمایی ها هنوز هم در 
فضای مجازی دســت به دست می شود. 
ســایت اینترنتی وابســته به دفتر حفظ 
و نشــر آثار رهبر انقالب هم به تازگی با 
استفاده از تصاویر این راهپیمایی ها، طرحی از راهپیمایی های مردم تهران در 
سه مقطع مهم تاریخ معاصر یعنی سال  های ۵۷ ،  ۸۸ و ۹۸ را منتشر کرده 

که مورد استقبال کاربران فضای مجازی قرار گرفته است.

مسئولین جدی گرفتن!
پــس از اینکه خبری مبنــی بر فروش 
صندلی های اتوبوس پایتخت، در فضای 
مجازی منتشــر شد، کاربران در اعتراض 
بــه این طرح، هشــتگ  های #اتوبوس و 
#اتوبوســرانی را در توییتر داغ کردند. در 
ادامه چند نمونه از توییت های منتشر شده 
توسط کاربران را می خوانید:»کسی هم که 
پول نداره چشمش کور،دندش نرم؛ پیاده بره... این طرح یعنی اگه میخواهید 
تو اتوبوس رو صندلی بشینید باید پول بدید! دقیقا همان اتوبوسی که وسیله 
نقلیه مردمی اســت که از لحاظ مالی ضعیف ترن...طرح فروش صندلی های 

اتوبوس مگه قبال شوخی نبود؟ چرا مسئولین جدی گرفتنش؟!«.

واکنش به کری خوانی ضد استقاللی
چنــد روز پیــش فیلمی از کــری خوانی 
فوتبالی  »محمدرضا احمدی« گزارشــگر 
صداوســیما بــرای یکــی از همــکاران 
اســتقاللی اش، در فضای مجازی منتشــر 
شد که حســابی مورد انتقاد طرفداران تیم 
استقالل قرار گرفت. احمدی هم در واکنش 
به این انتقادها در صفحه اینســتاگرامش 
نوشت: »یک شوخی فوتبالی که قطعاً بین همه ما اتفاق میفته برای اذیت کردن 
یک همکار قدیمی، دلیلی بر بی احترامی و دوســت نداشتن یک تیم پرطرفدار 
که خیلی از بازیکنان اون تیم، از دوستان صمیمی خودم هستند نمی تونه باشه. 
موضوعــی که با بی اخالقی یک نفر باعث دلخوری برخی از هواداران شــد. همه 

رنگ ها و همه تیم ها بدون شک برای من دوست داشتنی و محترم هستند«.

نمی خوام به »مزدک« اشاره کنم!
کاربران فضای مجازی در واکنش به اولین 
حضور مزدک میرزایی در شــبکه ایران 
اینترنشنال، هشتگ  مربوط به نام او را در 
توییتر فارسی داغ کردند. یکی از کاربران 
نوشته اســت: »یک میلیارد و هشتصد 
هزارتومان برای ساخت »مستند ورزش 
ایران« گرفته، به واسطه آرشیو صداوسیما 
دسترسی یافته، مستند را نساخته، آرشیو را دزدیده و فروخته و نهایتاً به پروژه 
امنیتی سعودی پیوسته تا بزکی باشد بر سیاست های ایران ستیز آن«. کاربر 
دیگری هم نوشــته است: »عموماً کسایی که زیاد ادعای وطن پرستی دارن، 
سربزنگاه چنان فروشنده  خوبی می شن که در تاریخ ماندگار می شه. نمی خوام 

به مزدک میرزایی اشاره کنم حاال!«.

 محمد تربت زاده  شــاید همین چند صباح پیش که 
جمعی از فعاالن فرهنگی و رسانه ای عراق از نفوذ پروژه ای 
به نام »آیلپ« در دانشــگاه های این کشــور خبر دادند و 
خیلی هایشان به مسئوالن عراقی هشدار دادند که در صورت 
ادامه  این پروژه، باید منتظر تبعات آن هم بمانند، هیچ کس 
فکرش را هم نمی کرد  کــه تبعات »آیلپ« به این زودی 
خودش را در جامعه عراق نشــان دهد و همان جوان های 
عراقی که ســال ها زیر نظر سفارتخانه آمریکا تربیت شده 

بودند، بشوند لیدرهای اصلی اغتشاش های عراق. 

 سفر رایگان به »واشنگتن«
پروژه »آیلپ« قرار بود مثالً یک پروژه آموزشی و تفریحی 
ساده باشد برای پر کردن ســاعت های خالی جوان های 
مستعد عراقی. پروژه ای در قالب دوره هایی که با حمایت های 
ســازمان یادگیری جهانی )world Learning( برگزار 
می شد. روش ثبت نام هم به این صورت بود که جوان های 
عراقی با مراجعه به وب سایت ســفارت آمریکا، از طریق 
کانال های معرفی شــده به وســیله این سفارتخانه جذب 
و به وسیله عامالن ســفارت آمریکا در بغداد و سایر نقاط 
این کشور وارد فرایندی چند ماهه و چند ساله می شدند 
که بخشــی از این فرایند، برگزاری دوره های آموزشــی 
ماهانه در آمریکا و سفر به ظاهر تفریحی به واشنگتن بود. 
بانی این ســفر پرهزینه هم وزارت امور خارجه آمریکا به 
حســاب می آمد که هزینه هــای آن را تقبل کرده بود تا 
تنها دغدغــه جوان های عراقی »موضوعات آموزشــی« 
باشد. پوشش خدمات رفاهی، تردد رایگان در واشنگتن، 
خدمات بهداشتی و درمانی و حتی کمک هزینه ای برای 
دوره های ماهانه آموزشی، فقط بخشی از خدماتی بود که 
وزارت خارجــه آمریکا به جوانان عراقی در قبال عضویت 
در »آیلــپ« ارائه می داد. حاال شــما خودتان را بگذارید 
جای جوان های عراقی که خیلی هایشــان زیر فشارهای 
اقتصادی کمر خم کرده اند و به دنبال شرایطی می گردند 

که زندگی شان را زیر و رو کنند.

  تربیت برانداز!
»آیلپ« مخفف »برنامه آموزشی لیدرهای جوان عراقی« 

است. در پروتکلی که وزارت امور خارجه آمریکا برای اهداف 
آموزشی آیلپ تعریف کرده، پنج محور اصلی وجود دارد: 
تقویت تفاهم متقابل میان مردم آمریکا و عراق، آموزش 
و تقویت مشــارکت های مدنی به جوانان عراقی، آشنایی 
شرکت کنندگان با حقوق شــهروندی و مسئولیت های 
اجتماعــی، تقویت مهارت های رهبــری جوانان عراقی و 

تربیت کادر دارای احساس مسئولیت از جوانان عراقی. 
کارشــناس های سیاســی عراقی می گوینــد همین دو 
مورد آخر، آن قدر واضح دالیل ســرمایه گذاری هنگفت 
آمریکایی هــا روی جوانان عراقــی را توضیح می دهد که 
بتوانیم بدون هیچ دانش سیاسی ای، رابطه میان »آیلپ« 

با اغتشاش های اخیر را متوجه شویم.

  تجهیز لشکر سایبری
هاشم الموسوی، سخنگوی سابق مقاومت اسالمی یکی از 
کسانی بود که چند وقت پیش، درباره این پروژه آمریکایی 
هشــدار داده بود. الموسوی در اینباره گفته بود: »سفارت 
آمریکا در تالش اســت تا ایده های متفاوتی را برای هدف 
قرار دادن ارزش های اسالمی و انسانی در عراق ارائه دهد و 
از همه امکانات برای ایجاد شکاف میان بخش های جامعه 
عراق استفاده می کند. هدف سفارت از برنامه آیلپ تجهیز 
ارتش های ســایبری و اعزام آن ها به آمریکا برای ورود به 
دوره های آموزشی به بهانه برنامه های تقویت توانمندی و 
استعدادهاست، اما در واقع هدف واشنگتن تربیت افرادی 
به عنوان تحلیلگران سیاسی است که بعدها در صفحه های 
تلویزیون ظاهر شوند و »اسالم سیاسی« را هدف قرار دهند 
و این توهم را ایجاد کنند که اسالم سیاسی شکست خورده 
اســت و باید جنبشی مدنی ســکانداری عراق را برعهده 
بگیرد«.هرچند مدتی است دوره های »آیلپ« متوقف شده 
اما سفارت آمریکا در بغداد این روزها در حال تبلیغ آیلپ 
۲۰۲۰ اســت؛ برنامه هایی که قرار است تابستان ۲۰۲۰ 

برگزار شود.

  تعیین آینده جهان
ماجــرا اما احتماالً زمانی عجیب و غریب تر می شــود که 
می فهمیم قضیه خیلی پیچیده تر از این حرف هاســت و 

عراق تنها طعمه این پروژه نیست و ماجرا برمی گردد 
به حدود 1۵ ســال پیش. »مجمــع لیدرهای جوان 
جهانی« از ســال ۲۰۰4 به عنــوان زیرمجموعه ای از 
»مجمع جهانی اقتصــاد« آغاز به کار کرد. بنیان گذار 
آن هم »کالوس شــواب« مؤســس مجمــع جهانی 
اقتصاد اســت. هدف اصلی مجمع جهانی اقتصاد هم 
طبق گفته وبگاه اینترنتی اش، »جذب جوانان شاخص 
برای شکل دهی به آینده جهان« است. پروفسور شواب 
و همسرش پس از »لیدرهای جوان جهانی«، در سال 
۲۰11 شــبکه دیگری را هم برای جوانان کلید زدند. 
این شبکه که بعد به »جامعه شکل دهندگان جهانی« 
معروف شــد، این بار پایش را فراتر گذاشته و به طور 
رســمی اعالم کرده بــود که قصــد دارد حلقه وصل 
اجتماعات مدنی و داخلی جوانان باشد. این تشکالت 
آن زمان در ۲۰۰ شــهر بزرگ دنیا از جمله در میدان 

آرژانتین تهران، فعالیت می کرد.

  ردپای لیدرهای جوان در ایران
مســئوالن پروژه »لیدرهای جوان جهانی« که بخشی 
از جامعه شکل دهندگان جهانی به حساب می آمدند، 
در همان اول کار سرشاخه هایشــان را در کشورهای 
مختلــف دنیا، به خصــوص کشــورهای آفریقایی و 
آســیایی انتخاب کردند. این افراد در اصل چهره های 
شــاخص اقتصادی، فعاالن مدنی، وکال، فعاالن حقوق 

بشر و خبرنگاران بودند. 
در ایــراِن خودمان هــم چهره های جنجالــی تقریباً 
سیاسی، همان اول گلچین شدند. یکی از این چهره ها 
»شادی صدر« بود که خیلی ها او را مهره اصلی غرب 
در ترویج گرایش های جدایی طلبانه می دانند. شــادی 
صدر ســال ۸۸ از کشور خارج شــد و از آن زمان در 

شبکه های مختلف ماهواره ای فعالیت می کند.
یکی دیگر از چهره های منتخب پروژه »لیدرهای جوان 
جهانی« بهمن قبادی بود که در آن سال ها خیلی ها او 
را با ساخت فیلم های ضد ایرانی می شناختند. قبادی 
از ســال ۲۰۰۸ به عضویت این تشــکل درآمده و در 

زمینه های فرهنگی با آن ها همکاری می کند.
عالوه بر این ها چهره های جنجالی دیگری مثل فاطمه 
حقیقت جو، ســیامک نمازی و محمد علی شعبانی از 
دیگــر لیدرهای اصلی »لیدرهای جــوان جهانی« به 
حســاب می آیند که تقریباً همه شــان درحال حاضر 
خــارج از ایــران زندگــی می کنند. پای ایــن پروژه 
و عواملــش اگرچــه ایــن روزها از کشــورمان کوتاه 
شــده، اما این عزیزان تا همیــن چند صباح پیش، به 
راحتی در دانشــگاه تهران و سایر فضاهای آموزشی و 
فرهنگی، همایش برگزار کرده و از میان دانشــجویان 
و جوانــان ایرانی عضوگیری می کردند. با این همه اما 
کارشــناس های سیاســی می گویند نقش پررنگ این 
تشکل در اغتشاش های اخیر عراق، زنگ خطری است 
برای مســئوالن خودمان تا از نفوذ دوباره »لیدرهای 

جوان جهانی« در کشورمان جلوگیری کنند.

عذرخواهم
قدس زندگی: گویا آقای مدیر ارشد یکی از 
دستگاه های دولتی در شهرکرد، راننده اش را 
موظف کرده که ســاعت 1۲ ظهر، با خودرو 
شاسی بلند دولتی، برود فرزندش را از مدرسه 
بردارد و البد به خانه برســاند. تا اینجا، خبر 
مطلب جدیدی ندارد چــه اینکه خیلی از 
من و شما ممکن است بارها دیده باشیم که 

خودروی پالک دولتی، در ساعت اداری یا غیر اداری، با آرم »خودرو دولتی، استفاده 
شخصی ممنوع« درحال خدمت رسانی به امور شخصی فالن مدیر یا کارمند است! 
نکته جالب ماجرا اینجاست که همان روز در کانالی از شبکه های اجتماعی پست 
و عکسی با این مضمون منتشر می شود: »ماشین دولت...حوالی ساعت 1۲ ظهر... 
در صورت عدم عذرخواهی رسمی از مردم، نام مدیرکل و جزئیات منتشر خواهد 
شــد«. نکته جالب تر داستان هم این است که آقای مدیر ارشد برخالف برخی از 
همرتبه هایش که یا بی خیال شــبکه های اجتماعی می شوند و کماکان از خودرو 
دولت به عنوان سرویس مدرسه فرزندانشان استفاده می کنند و یا سعی می کنند 
با هزار جور بهانه و تفســیر، خالفشان را توجیه کنند، بالفاصله به خبرگزاری ای 
که کانالش این خبر را منتشــر کرده نامه ای به این شــرح می نویسد: »با سالم؛ 
گرچــه موضوع مطروحه در آن خبرگزاری به صورت موردی پیش آمده اما قصد 
تبری جســتن و دفاع را نداشته و از تذکر بجا و دلسوزی شما تقدیر و تشکر و از 
مردم عزیزمان و ولی نعمتان انقالب بابت قصور صورت گرفته کمال عذرخواهی را 
اعالم می دارم...«. دانشجویان انجمن اسالمی مستقل دانشگاه آزاد شهرکرد هم به 
تالفی عذرخواهی آقای مدیر ارشد، برایش نامه َدم شما گرم می نویسند: »... اینکه 
اشــتباهات خود را بپذیریم و با مردم صادقانــه گفت وگو کنیم و درصدد جبران 
اشتباهات خود برآییم اقدام ارزشمندی است که متأسفانه در بین مدیران دولتی 

کمتر دیده می شود«.

خون فروشی
قدس زندگی: همین چند ســال پیش بود که یکــی از خوانندگان وطنِی 
نمی دانــم مجاز یا غیرمجاز ترانه ای را با مضمون خون فروشــی و... می خواند. 
حاال قرار نیســت از بیخ و بن منکر خون فروشی در مملکت خودمان بشویم، 
اما می شــود بخش هایی از گزارش »آلن مک لئود« آمریکایی را درباره پدیده 
خون فروشی در کشــورش به نقل از »فارس« مرور کنیم: »در ایاالت متحده 
این کار برای خود کســب و کار بزرگی را تشکیل می دهد. در واقع در اقتصاد 
خراب امروز که در آن حدود 13۰ میلیون آمریکایی نوعی ناتوانی را در تأمین 
پول برای مایحتاج ضروری اولیه زندگی شان مثل غذا، مسکن یا مراقبت های 
درمانی پذیرفته اند، خرید و فروش خون از معدود صنایع رو به شکوفایی است 
که در آمریکا باقی مانده است... اکنون خون، تقریباً بیش از ۲ درصد از مجموع 
صادرات آمریکا را براســاس ارزش تشکیل می دهد! برای درک بهتر موضوع، 
خون آمریکاییان اکنون بیشــتر از مجموع محصوالت ذرت یا سویا که مزارع 
آن نواحی وســیعی از مرکز کشور را پوشــانده اند، ارزش دارد. ایاالت متحده 
مقدار باورنکردنی ۷۰ درصد از پالســمای جهان را تأمین می کند، عمدتاً به 
این دلیل که بیشتر کشورها از انجام این کار به دالیل اخالقی یا پزشکی منع 
شــده اند... بازار جدید و در حال شکوفایی خون گیری، تجسم کاملی است از 
آینده هراسناک ســرمایه داری که دامنگیر آمریکای امروزی شده است. روند 
غیرانسانی سود بردن از خون فقرا برای تأمین بودجه رؤیاهای دن کیشوت وار 
فناناپذیــری ابرثروتمنــدان، فقرا را بــه زامبی های متحــرک و زنده تبدیل 
می کند... یک داستان ترسناک آمریکایی واقعی که بیشتر مناسب نویسندگان 

داستان های علمی- تخیلی خواهد بود.
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ورزش
سرخ ها بالی جان نصف جهان شدند

صدر در چنگال آبی ها

مأموریت منچسترسیتی مقابل منچستریونایتد

 »رشفورد« را بگیر 
دربی را ببر!

چقدر بچه هایمان را بلدیم؟
رقیه توسلی: 11 و ۵3 دقیقه زنگ می زند. ابرو باال داده، گوشی را برمی دارم. با 

سالِم جویده ای می گوید: حرف بزنیم خاله ای؟ 1۰ دقیقه از مامان اجازه گرفتم.
معلوم است که جوابم مثبت است.

آقای همســر می زند روی دکمه بلندگو و می پرسد: ناقال! فردا قرار است مدرسه 
را بپیچانی؟ وااّل تا حــاال فکر می کردم روزنامه چی ها و پمپ بنزینی ها و پلیس ها 
این ساعت بیدارند. مغموم تر از هر وقت دیگری جواب می دهد: کالس دومی های 
غصه دار هم بهشون اضافه شد... بعد هم طرح موضوع می کند که: درباره موبایل و 
اینترنت و باباها صحبت کنیم خاله؟ با اعالم رضایتم، بغض آلود پای پدرها را می کشد 
وسط. آن ها که با بچه هایشان بازی نمی کنند و کم حرف می زنند و برایشان وقت 

کافی نمی گذارند اما تا دلتان بخواهد سرشان توی موبایل است.
با شوق از 14 روزی که اینترنت قطع بود قصه های شیرین تحویلم می دهد. از پارک، 

پیتزاخوری، کتاب فروشی، سینما سه بعدی، شهر اسباب بازی...
از ســنگ تمامی که باباجانش گذاشت برایشــان... از هزار تا قصه ای که خوانده... 
بعد با استرس داد می زند: خاله ای! عصبانی ام از دسِت باباجون... خنده ام را کنترل 
نمی کنم. او هم با من می خندد اما کوتاه بیا نیست: دو تا فکر زده به سرم... یا موبایِل 
بابا را قایم کنم یک جایی یا با کمک شما نامه بنویسم به آقای اینترنت که دوباره 
زحمت بکشد این را قطع کند. ما گناه داریم بخدا. نمی دونی داداشی و من، چقدر 
خوشبخت شدیم این چند روز. به ساعت دیواری نگاه می کنم، وقتش تمام شده. 
می گویم: ببین گلی جان! اول اینکه آقای اینترنت نه و اداره مخابرات. دوم اینکه این 

کار شدنی نیست چون اینترنت نیاز کار روزمره خیلی از مردمه.
بعد با قربان صدقه راضی اش  می کنم برود بخوابد و اجازه بدهد به من، بلکه راه حل 

درست تری پیدا کنم.
ســاعت دوازده و نیم شب، »کارنیل الیف« توی سرم قدم رو می کند درحالی که 
کتــاب »آدم خوبه زندگی خودت بــاش« را زده زیر بغلش و آرامش خاصی توی 
نگاهش پیداست. خاله به فدای کودکانه گویی های بزرگ ات. کاش همین امشب 

می توانستم دوباره شاد و خوشبختت کنم اما... .
به جایش از نویسنده ای برایت حرف می زنم که روزی درس درستی نوشت. نوشت: 
»رنج نباید تو را غمگین کند. این همان جایی ســت که اغلب اشــتباه می کنیم. 
رنج قرار اســت هوشیارمان کند، چون انسان زمانی هوشیارتر می شود که زخمی 
شود. رنج ات را فقط تحمل نکن، رنج ات را درک هم بکن... وقتی آگاه شوی، بیدار 

می شوی و نگرانی هایت تمام می شود«.
کاش »گل ترمه« هشت ساله نبود!

درباره پروژه آمریکایی »آیلپ« چه می دانید؟

براندازهای تربیت شده

تاج زیر بار تأیید برانکو نرفت

 ویلموتس قبل از بازی با 
عراق فسخ کرده بود

باور می کنید؟ 

خبر قشنگ

روزمره نگاری

جمع آوری بیلبوردهای خانه طراحان انقالب اسالمی از سوی شهرداری تهران 

  واکنش به
جوان گرایی هنری

استراماچونی در گفت و گو با قدس: 

عملیات قهرمانی تازه شروع شده است
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حمیدرضا عرب: این نخستین صدرنشینی استقالل از 
فصل پانزدهم لیگ برتر تاکنون و نخستین صدرنشینی 
آبی پوشــان با یک مربی خارجی در لیگ برتر اســت. 
استقاللی ها پیش از اســتراماچونی در لیگ برتر دو بار 
از مربی خارجی اســتفاده کرده بودند که با رولند کخ و 
شفر هرگز رسیدن به صدر جدول را تجربه نکرده بودند. 
اســتراماچونی این تیم را صدرنشــین لیگ برتر کرد تا 
نخستین مربی خارجی باشــد که با آبی پوشان در لیگ 
برتر به صدر جدول رسیده اســت. آندره آ استراماچونی 
صحبت هــای متفاوتــی دارد. او را پــس از حضــور در 
نشست خبری بازی با شــهرخودرو به چالش کشیدیم. 
اســتراماچونی اما بسیار موقرانه به ســؤال ها پاسخ داد. 
آرامشی که در وجود سرمربی استقالل جاری است همه 
را تحت تأثیر قرار می دهد. شاید همین سر درونی است 

که استقالل را به چنین روزی انداخته است.

 بازی های دیگر مدعیان از شــما کمتر است اما 
صدرنشینی استقالل پس از سال ها جالب توجه 

بود...
صدرنشینی درهر شــرایطی که باشــد جذاب است اما 
می دانیم که رقبا بازی های کمتری نســبت به ما انجام 
داده اند و فرصت بازگشــت دارند. مــا می دانیم که باید 
سخت تالش کنیم و این موقعیت را حفظ کنیم. استقالل 
روز های ســختی پیش رو دارد. عملیــات قهرمانی تازه 

شروع شده است.

ظاهراً تفکرات شما به خوبی در تیم پیاده می شود و 
فوتبال ایران را هم به خوبی شناخته اید.

هفته های نخست شرایط تفاوت داشت. من لیگ ایران را 
نمی شناختم و روی بچه ها هم شناخت کمی داشتم. اما 
االن یکدیگر را بهتر می فهمیم. من از بچه ها ممنونم. آن ها 
یکی از سخت ترین بازی های فصل را بردند. شهرخودرو 
یکی از تیم های خوب این فصل است اما فشار زیاد ما روی 
دروازه حریف سبب شد تا درنهایت دچار اشتباه  شوند و 
به سه امتیاز با ارزش برسیم. شهر خودرو تیمی است که 
سال گذشته برابر استقالل شکست نخورد و تیمی است 
که رو در رو بازی می کند؛ سبکی  که ما دوست داریم. در 
15-20 دقیقه نخست آن ها برای ما مشکل ساز شدند. با 
دو یا سه بازیکن به ما حمله می کردند. با ریگی و دانشگر 
صحبت کردم و آن قسمت را پوشش دادیم و در 70 دقیقه 
ادامه مسابقه اســتقالل بازی را در اختیار داشت و آن ها 

نتوانستند به سمت دروازه ما ضربه بزنند. 

قبل از بازی هم با مهــدی رحمتی گفت وگویی 
داشتید.

درباره او به من گفته بودند. رحمتی یکی از بازیکنانی است 
که برای استقالل زحمات زیادی کشیده است. از گلی که 
او به من هدیه داد ممنونم. من برایش به عنوان یک رقیب 

آرزوی موفقیت کردم. او یکی از بهترین های این بازی بود.

چه طورشد که شیخ دیاباته به بازی رسید؟ گفته 
می شد این بازیکن شانس کمی دارد؟

من با شیخ خیلی صحبت کردم. خودم اصراری نداشتم 
بازی کند چون شــرایط یــک فوتبالیســت حرفه ای را 
می دانم و درک می کنم. اما شیخ گفت: خودش را به بازی 
می رساند و من هم تا ســاعاتی مانده به بازی صبر کردم 
و وقتی دیدم شــیخ اصرار دارد بازی کند او را در ترکیب 
اصلی قرار دادم. می خواستم شیخ را تعویضی بازی دهم 

اما او گفت: آماده و چه چیزی بهتر از این؟!

با این فوتبال رو به جلویی که شما ارائه می دهید 
هواداران انتظار دارند درهمه بازی ها برنده باشید. 

آیا می توانید آینده را پیش بینی کنید؟
نخســت اینکه جا دارد از هواداران تشــکر کنم. آن ها با 
حضورشان به ما روحیه دو چندان دادند. خوشحالم که 

هواداران بیشتری به ورزشگاه می آیند. این مسئولیت ما 
را بیشــتر می کند. هفته های اول تعداد هواداران کم بود 
اما حاال با نتایج خوب توانســتیم ورزشگاه را پرتر کنیم. 

امیدوارم دربازی های بعد به تعداد  آن ها افزوده شود. 
بی گمان نتایج ما با حضور هواداران ارتباط مستقیم دارد. 
اما باید یک نکته را اینجــا تأکید کنم. حفظ صدر جدول 
سخت تر از رسیدن به صدر جدول است. از حاال به بعد کار 

ما تازه شروع می شود. 

اگر درهفته های نخست امتیاز از دست نمی دادید 
االن با آرامش بیشتری در صدر بودید.

هنوز افســوس امتیاز های از دســت رفته در هفته های 
نخست را می خورم اما واقعیت این است که زمان دیگر به 
عقب برنمی گردد. االن ما شرایط مناسبی داریم. باید این 
وضعیت را حفظ کنیم. همین که امتیاز های عقب افتاده 
بسیاری را جبران کردیم نشــان می دهد با عزم و انگیزه 

بسیاری به این موقعیت رسیده ایم. 

دوشــنبه با پیکان بازی دارید. این تیم را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

در این بازی دیاباته را متأســفانه نداریم و کمی کارمان 
سخت است. پیکان فراز و فرود زیاد دارد. گاهی بازی های 
درخشــانی نشــان می دهد و گاهی به راحتی شکست 

می خورد. به همین دلیل باید احتیاط بیشتری بکنیم.

به تبریزی برای این بازی اعتماد می کنید؟
تبریزی به خاطر مشــکالت روحی که پیدا کرده بود از 
فرم ایده آل خود خارج شــده بود. با او در تمرینات حرف 
زدم و سعی کردم اعتماد به نفسش را برگردانم. او باید از 
کوچک ترین فرصت ها برای نشــان دادن توانایی هایش 

استفاده کند.

به بازی هجومی خود ادامه می دهید؟
بی گمان اســتقالل همین طور هجومی بــازی می کند. 

شک نکنید.

مرادمند: بازی را بد شروع کردیم
ورزش: محمدحســین مرادمند پس از پایان دیدار برابر استقالل در میکسدزون 
ورزشگاه آزادی گفت: بازی را خیلی بد شــروع کردیم. به هرحال هم استقاللی ها 
برد می خواستند و هم ما به همین دلیل حساسیت بازی باال بود. به هرحال به آن ها 

تبریک می گویم.
او درباره داوری بازی و اینکه استقاللی ها معتقد بودند داور به سود شهرخودرو سوت می 
زد گفت: داور که آخر بازی با سوت های خود نمی گذاشت ما بازی کنیم. البته در کل می 

توان گفت داوری این بازی بد نبود.

آلگری: به اشتباه، ۲۰ سال دنباله رو گواردیوال بودیم!
ورزش: سرمربی سابق تیم فوتبال یوونتوس دنباله روی محض از فلسفه فوتبال همتای 
اسپانیایی اش در منچسترسیتی را اشتباه می داند. ماسیمیلیانو آلگری می گوید: »من 
شاهد بازگشتی فوق العاده در فوتبال به سمت بازی های مبتنی بر ضدحمله  هستم. به 
نظرم این 20 سال هم به اشتباه دنباله روی گواردیوال بودیم. سبک فوتبالی که گواردیوال 
ارائه می کند، به درد هر کسی نمی خورد. برای پیاده سازی چنین سبکی از فوتبال شما باید 
اینیستا، ژاوی و مسی را داشته باشید. با این حال ما شاهد آن بودیم که سبک بازی این 

تیم که فقط مربوط به خودشان است،  مانند یک واحد درسی به همه توصیه می شود.«

کوالکوویچ: تعطیلی لیگ تصمیم درستی بود
ورزش: سرمربی تیم ملی والیبال پس از آغاز دور جدید اردوی آماده سازی ملی پوشان برای 
شرکت در مسابقات انتخابی المپیک 2020 در خصوص وضعیت این اردو گفت: »بازیکنان 
حاضر در اردو، از مسابقات فشرده لیگ ایران می آیند و در هفته دو مسابقه انجام داده اند که 
این برای آن ها خیلی پرفشار و سخت بوده است. از روز شنبه کار ما جدی تر پیگیری خواهد 
شد و تمرینات بسیاری را باید تکرار کنیم تا هماهنگی بیشتری به وجود بیاید. بازیکنان تیم 
ملی نیاز به زمان دارند تا به آمادگی مد نظر ما برسند. فدراسیون والیبال ایران تصمیم بسیار 
خوب و درستی اتخاذ کرد که لیگ را برای آمادگی بیشتر تیم ملی و بازیکنان برای حضور در 

رقابت های انتخابی المپیک تعطیل کرد«.

راجرز با لسترسیتی پنج ساله تمدید کرد
ورزش: باشگاه لسترسیتی اعالم کرد که قرارداد سرمربی این تیم، برندان راجرز را تا ماه ژوئن 
سال 2025 تمدید کرده است. راجرز ماه فوریه امسال هدایت روباه ها را برعهده گرفت و از 
زمان روی کار آمدن او این تیم از 26 بازی  در لیگ برتر، 17 پیروزی کسب کرده است. روند 
خوب روباه ها در فصل جاری هم ادامه داشته است و تیم تحت هدایت راجرز اکنون به عنوان 
نزدیک ترین تعقیب کننده لیورپول صدرنشین در رده دوم جدول قرار دارد. این تمدید در 
حالی انجام می شود که صحبت هایی پیرامون عالقه آرسنال برای به خدمت گرفتن راجرز 
مطرح بود و بندی نیز در قرارداد قبلی او وجود داشت که کار را برای توپچی ها آسان می کرد.

جواد رســتم زاده: در هفته ســیزدهم  اســتقالل با 
کمک نساجی توانســت به صدر جدول رنگ آبی بزند. 
در این هفته پنج مســابقه مساوی شــد و فقط سه تیم 
استقالل، پرسپولیس و نفت آبادان پیروز شدند. دو تیم 
گل گهرسیرجان و شاهین شــهرداری بوشهر همچنان 
بدون برد در قعر جدول باقی ماندند. سایپا هم برای نهمین 
هفته متوالی موفق به گلزنی نشــد و بازهم به تســاوی 
خانگی رضایت داد. اســتقالل در حساس ترین مسابقه 
هفته پیروز شد. شاگردان استراماچونی  فینال 6 امتیازی 
را از شهرخودرو مشهد با ارائه یک بازی زیبا و هجومی برد 
تا عنوان تیم هفته را بدست بیاورد. آیا شهر خودرو یحیی 
در سراشیبی سقوط است؟ کالدرون طلسم 9 ساله سرخ ها 
را در نبردن ذوب آهن در اصفهان شکست. مهدی ترابی 
با زدن دو گل به ذوب آهن عنوان بازیکن هفته را به خود 

اختصاص داد. تیم منصوریان تسلیم محض بود. 
با تساوی سپاهان در قائمشهر هفته بد نصف جهان کامل 
شد. در این مسابقه علیرضا حقیقی به خصوص در زمانی 
که سپاهانی ها برای زدن گل برتری تالش می کردند، دو 
سه واکنش خوب داشت و در خط هجومی هم عباس زاده 
بود که تیمش را به بازی بازگرداند. با عقب نشینی ژنرال 
در صدر آندره آاستراماچونی سرمربی ایتالیایی استقالل 

عنوان برترین مربی هفته را به خود اختصاص داد. 
اما مصطفی دنیزلــی که در تراکتور جمعــی از بهترین 
بازیکنــان را در اختیار دارد نتوانســت مقابل شــاهین 
شهرداری بوشــهر قعرنشــین به پیروزی برسد. با سه 
شکســت پیاپی مقابل نفت، اسقالل و ســپاهان اوضاع 
برای او بغرنج شد. دنیزلی امیدوار بود تراکتور مقابل تیم 

ته جدولی شاهین به مسیر پیروزی برگردد ولی تساوی 
صفربر صفر مقابل تیم بوشهری انتقادات را افزایش داد و 
معلوم نیست سرنوشت سرمربی ترک تبار تراکتور چگونه 
شود. به خصوص که زنوزی هم پارسال نشان داد خیلی 
صبور نیست و زود دست به تغییر مربی می زند. صندلی 
دنیزلی روی نیمکت تراکتور این روزها به شــدت لرزان 
است و شاید یک نتیجه ضعیف دیگر نیمکت تراکتور را از 
او بگیرد. این مربی ترکیه ای پس از مساوی با آخرین تیم 
جدول به صراحت گفت: در تعویض هایم اشتباه داشتم. 

به همین دلیل دنیزلی ناکام هفته لقب گرفت.

جدول گلزنان لیگ:
7 گل؛ شهریار مغانلو ) پیکان(

 6 گل؛ مهدی قائدی و شــیخ دیاباته) استقالل( عیسی 
آل کثیر) صنعت نفت آبادان(

5گل: مهدی ترابی) پرســپولیس( محمد نوری) پارس 
جنوبی جم( احمد زنده روح)ماشین سازی تبریز(

نتایج مسابقات هفته سیزدهم:
سایپا صفر- فوالد خوزستان صفر

پارس جنوبی یک- ماشین سازی تبریز یک
استقالل تهران یک - شهر خودرو مشهد صفر

تراکتور تبریز صفر- شاهین شهرداری بوشهر صفر
گل گهرسیرجان صفر- نفت مسجدسلیمان صفر

نساجی مازندران 2- سپاهان اصفهان 2
صنعت نفت آبادان 3 - پیکان تهران 2

ذوب آهن صفر- پرسپولیس 3

امیرمحمد ســلطان پور: این فصل حس و حالی در 
باشــگاه منچسترســیتی وجود دارد که اوضاع آنچنان 
که باید و شــاید برای آن ها خوب پیش نرفته اســت. 
مصدومیت های متعدد برای بازیکنان کلیدی، مشکالتی 
که VAR برای آن ها به وجود آورد و برخی حواشــی 
خارج از زمین سبب شده که آن ها با یازده امتیاز کمتر 
از لیورپول در رده سوم جدول قرار داشته باشند و برخی 
احســاس کنند دوران فوق العاده آن ها در آستانه پایان 

پذیرفتن است.

همان سیتی وحشتناک!
اما سه شنبه شــب در تِرف مور موفق شــدند برنلی را 
4بریک شکســت دهند که دقیقاً همان عملکردی بود 
که در دو فصل پیش از آنکه قهرمانی لیگ برتر را بدست 
آورند از آن ها دائماً مشــاهده می کردیم. لذت و از همه 
مهم تر نفسی که به راحتی کشیدند در چهره بازیکنان 

آبی آسمانی پوش واضح بود. 
حتی زمانی که هفت ماه پیش موفق شدند همین برنلی 
را یک برصفر شکست داده و برای نخستین بار در فصل 
گذشته خیز نهایی را به سمت قهرمانی در لیگ برتر از 
لیورپول برداشتند به اندازه سه شنبه شب شاد نبودند. 
آن ها در این بازی دوباره آمار و ارقام عجیب خود که قباًل 
به آن عادت کرده بودیم و چند وقتی از آن خبری نبود 
مثل 76 درصد مالکیت توپ را رقم زدند. پپ گواردیوال 
با ســه مهاجم و دو هافبک هجومی پشــت سر آن ها، 
حرکتی جســورانه انجام داد که به خوبی جواب داد و 
گابریل خســوس که تردیدهایی در مورد جانشینی او 
به جای آگوئرو مطرح بود نیز عملکــردی عالی از خود 

به نمایش گذاشت.

دوباره بدون کلین شیت
24 ســاعت پس از بازی سیتی، همســایه آن ها یعنی 
شیاطین سرخ یکی از بهترین نمایش های خود در این 
فصل را در مقابل تاتنهام داشــتند. عملکرد سیتیزن ها 
شاید اوله و شاگردانش را در آستانه دربی ترسانده بود و 

کاماًل مقابل تیم مورینیو به خودشان آمده بودند.
تنها نقطه تاریک در بازی سیتی مقابل برنلی عدم توانایی 
این تیم برای کلین شــیت در هشــتمین بازی متوالی 
بود. نیکوالس اوتامندی دوبــاره به ترکیب خط دفاعی 
فراخوانده شــده بود تا در کنار فرناندینیو قرار بگیرد و 
به خوبی موفق شــدند خطراتی که کریس وود و اشلی 
بارنز به خصوص در هوا داشتند را دفع کنند. اما در اواخر 
بازی روی یک پرتاب اوت غافلگیر شــدند تا رابی بردی 
دروازه آن ها را باز کند. این دومین شوتی بود که سیتی 
به حریف خود اجازه داد به سمت چارچوب دروازه اش 

شلیک کند که برای تیمی که چند روز قبل از آن دو گل 
از سه شــوت به چارچوب را به نیوکاسل هدیه داده بود 

نگرانی جدیدی است.

امید یونایتد به رشفورد
با اینکه نمی توان عملکرد خط دفاعی سیتی را در مجموع 
بازی نکوهش کرد، اما برای هواداران یونایتد نوید بخش 
است که مارکوس رشفورد این روزهای آماده را در خط 
حمله خود می بیند. ملی پوش انگلیسی 12 گل در 13 
بازی قبلی برای باشگاه و کشــورش به ثمر رسانده که 

شامل 9 گل در لیگ برتر می شود.
 سیتی امیدوار است با بازگشت اوتامندی به ترکیب و با 
تکرار بهترین بازی فصلی که مقابل برنلی داشت بتوانند 
رشفورد را کنترل کنند. آن ها بیشتر امیدوار هستند تا 
بتوانند خط هافبک یونایتد را از کار انداخته تا کار اصاًل 
به مدافعان در مقابل رشفورد محول نشود. واضح ترین 
گزینه آن هــا برای چنیــن کاری رودری اســت که با 
هوش و بازی خوانی باالی خود در مقابل برنلی نشــان 
داد که چرا ســیتیزن ها برای خرید او از اتلتیکومادرید 
مبلغ 62.5 میلیون پوند را هزینــه کردند. این عملکرد 
شاخص از رودری در ترف مور در بهترین زمان برای باال 
رفتن روحیه او و هــم تیمی هایش صورت گرفت و حاال 
امشــب در مقابل فِِرد، مک تومینای و جسی لینگارد با 
خوشــبینی برای موفقیت در مقابل آن ها قدم به زمین 

اتحاد خواهد گذاشت. 
مسلماً در بازی امروز سولسشر تیمش را برای حمله به 
زمین نخواهد فرســتاد و آن ها منتظر خواهند بود تا در 
ضد حمالت از ســرعت ویرانگر رشفورد استفاده کنند. 
ســیتی با ارائه همان چیزی که از آن ها انتظار می رفت 
مقابل برنلی دوباره به اوج برگشته است. درست است که 
خط دفاعی آن ها به ترمیم نیاز دارد اما اگر بتوانند ترمز 
رشفورد را بکشند، امشب احتماالً شاهد پیروزی راحت 

و حتی کوبنده آن ها خواهیم بود.
به جز دربی شهر منچستر که امشــب از ساعت 21 در 
ورزشــگاه اتحاد برگزار می شــود، در دیگر بازی ها از 
ســاعت 16 اورتون که به تازگی مارکو سیلوا سرمربی 
خود را اخراج کرده در گودیســون پارک میزبان چلسی 
خواهد بود. از ساعت 18:30 هم سه بازی برگزار می شود 
که لیورپول صدرنشــین رقابت ها در زمین بورنموث به 
میدان خواهد رفت، تاتنهام در وایت هارت لین به دنبال 
جبران شکست مقابل یونایتد است و از برنلی سه امتیاز 
را می خواهد و واتفورد که اصلی ترین گزینه سقوط این 
فصل است از کریســتال پاالس پذیرایی می کند. چهار 
بازی نیز فردا برگزار می شود و دوشنبه شب نیز یک بازی 

را شاهد خواهیم بود.

سرخ ها بالی جان نصف جهان شدند

صدر در چنگال آبی ها
مأموریت منچسترسیتی مقابل منچستریونایتد

»رشفورد« را بگیر دربی را ببر!

علی عبداحد: طوفان و هیجان در بازی ها و جدول هفته 
دهم لیگ برتر بسکتبال باشــگاه های کشور، بعضی از 
محاسبات و تخیالت تیم ها و مربیان بزرگ را بهم ریخت! 
مهرامی های مدعی که متشکل از بازیکنانی از نسل طالیی و 
ویترینی خود هستند، ناباورانه مقابل شهرداری بندرعباس 
با شکست زمینگیر شدند تا همچنان در پنجم جدول ثابت 
بمانند. ذوب آهنی ها کــه در آبادان میهمان پاالیش نفت 
بودند، توانستند از سد میزبان بدون باخت و دوم جدولی 
عبور کنند و نفتی ها را یک پله پایین بکشند و خودشان را 
به نهم جدول برسانند. حماد سامری سرمربی تیم بسکتبال 
نفت آبادان تأکید دارد که وقتی بازیکنان با غرور و دست به 
جیب بازی کنند، چنین تبعاتی را برای آن ها خواهد داشت.

شوک به اکسون
شــهرداری گرگان در دیداری آسان با شکست صنعت 
مس کرمان، مجدداً در ســکوی دوم ایستاد. در مشهد 

و در سالن خانه بســکتبال که مدتی است آوردگاهی 
سخت برای رقیبان لیگ برتر شده اســت، این بار تیم 
آویژه صنعت مشــهد میزبان تیم مدعی اکسون تهران 
بود. اکســونی ها که فکر می کردند در غیاب دو بازیکن 
صاحبنام و کلیدی )صالح فروتن و مهدی افخمی( که 
محروم هستند، در مشهد روز آســانی خواهند داشت 
برخالف این تفکر، از همان آغاز بازی در کمند طوفان و 
تهاجمات تیمی آویژه ای ها چنان گرفتار شدند که کوارتر 
اول را بهت زده و 21 بر 9 به مشهدی ها واگذار کردند. تیم 
اکسون که از دو بازیکن غیرایرانی و نیز بازیکنانی جوان 
و عضو اسبق تیم های ملی جوانان سود می برد در نهایت 
نتیحه را 70 بر 67 به آویژه صنعت مشهد باختند و از ششم 

به هشتم جدول سقوط کردند. در واقع آویژه صنعتی ها  
گل کاشتند و خود را به ششم جدولی و همسایگی مهرام 
تهران رساندند تا تیم های بزرگ هم احساس خطر کنند.

نتایج دیدارهای هفته دهم 
پاالیش نفت آبادان 57- 66 ذوب آهن اصفهان
پتروشیمی بندر امام 86- 61 توفارقان آذرشهر

رعد پدافند شهرکرد 68- 83 شیمیدر قم
شهرداری گرگان 84- 47 صنعت مس کرمان

آویژه صنعت پارسا مشهد  70- 67 اکسون تهران
شهرداری بندرعباس 83- 75 مهرام تهران

نیروی زمینی 81- 72 شورا و شهرداری قزوین

ورزش: رئیس فدراسیون فوتبال 
ایران می گوید کــه ویلموتس 
قراردادش را قبل از بازی با عراق 
فسخ کرده بود. مهدی تاج ظهر 
درباره تیم ملی و مارک 
ویلموتس سرمربی 
سابق این تیم گفت: 
بعد از جام جهانی 
و جام ملت های 
آسیا بسیاری 
اعتقاد داشتند 
که سرمربی تیم 
ملی باید جوان 
باشد و کارشناسان 
نیز خواهان سرمربی 
خارجــی بودنــد. 

فدراسیون ابتدا با یولن لوپتگی سرمربی اسپانیایی صحبت 
کرد و او به علت سرطان پدرش درخواست ما را رد کرد. 

بعد از او دوستان ما با رنار )سرمربی مراکش در جام جهانی( 
مذاکرده کردند، اما او نیز گفته  بود که از ماه ششم می تواند 
هدایت تیم ملی را در دست بگیرد. سراغ ویلموتس رفتیم 
که جوان بود) 50 سال سن داشت( و هم چهار جام جهانی 
را دیده بود. او به تیم ملی بلژیک بسیار کمک کرده بود این 
که در رسانه های مختلف مطرح شده که قرارداد او همراه با 
دستیارانش به 3 میلیون یورو می رسد که درست نیست و 
این دروغ است و به نظر من، نماینده مجلس که وکیل مردم 
است نباید درباره این مسائل صحبت کند و او باید به فکر 

حل مشکل مردم باشد.

 داستان آن هفت روز
وی افزود: وقتی در 22 ماه می با او قرارداد امضا کردیم، در 
یکی از بندهای قرارداد آوردیم که ما تحت تاثیر تحریم های 
ظالمانه آمریکا هستیم و ممکن اســت در نحوه پرداخت 
حقوق تاثیر بگذارد که همین باعث شد تا ویلموتس برای 
امضای قرارداد دو روز از ما وقت بگیرد. در این بین ما دوباره 
تحریم شدیم و باعث شد تا تحت فشــار قرار بگیریم. در 
قرارداد مربیان ملی با تیم ها، ذکر شده است اگر مربی 2 تا 
3 ماه پول خود را دریافت نکند، می تواند یک طرفه فسخ 
کند. مارک ویلموتس قبل از دیدار با عراق قرارداد خود را 
فسخ کرد و در این باره جلســه ای را با او برگزار کردیم. در 
این بین ما چند نامه به فیفا دادیم تــا از بودجه خود، پول 

ویلموتس را پرداخت کنند اما با توجه به تحریم های جدید، 
آن ها نتوانستند بانکی را پیدا کنند و ویلموتس هم این را بر 
این اساس گذاشت که فدراســیون اراده ای برای پرداخت 
پول خود ندارد. با این حال ما تنها هفت روز دیرتر پول او را 

پرداخت کردیم.

برانکو تأیید نشد!
او در پاسخ به این پرسش که آیا برانکو رقیبی برای نیمکت تیم 
ملی دارد یا خیر گفت: اکنون نمی توان اسمی آورد. باید به 
سوی بهترین مربی برویم، مربی که تیم ما را بشناسد. باید به 
فکر این چهار بازی باشیم و نباید در انتخاب مربی نگران آینده 
باشیم. هر تیمی که به جام جهانی صعود می کند 11 میلیون 
دالر می گیرد. همین کافی است که بدانید ما نیز نگران صعود 
تیم ملی به جام جهانی هستیم.  وضع مالی فدراسیون خوب 
نیست و پول های ما در فیفاست و اگر به جام جهانی برویم، 

11 میلیون دالر دیگر به پول های ما در فیفا اضافه می شود.

در روز شکست مغرورها در لیگ برتر بسکتبال

آویژه صنعت مشهد گل کاشت!
 تاج زیر بار تأیید برانکو نرفت

 ویلموتس قبل از بازی با عراق فسخ کرده بود

ضد  حمله

مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا 
تیم ملی در گروه متوسط

ورزش: مراسم قرعه کشی مسابقات فوتسال قهرمانی 2020 آسیا جمعه در 
ترکمنستان برگزار شد و تیم ملی فوتسال ایران در گروه چهارم قرار گرفت و با 

تیم های تایلند، کره جنوبی و عربستان همگروه شد. 
گروه بندی این مسابقات که به میزبانی ترکمنستان برگزار می شود، به شرح 

زیر است:
گروه A؛ترکمنستان، ویتنام، تاجیکستان، عمان 

گروه B؛ ژاپن، لبنان، قرقیزستان، کویت 
گروه C؛ ازبکستان، بحرین، چین،  اندونزی 

گروه D؛ ایران، تایلند، کره جنوبی، عربستان سعودی

 سیدجالل: رادو فوق العاده 
و بیرو بهترین است

ورزش: کاپیتان پرسپولیس پس از تجربه دومین کلین شیت پیاپی و پیروزی 
در فوالدشهر از هم تیمی هایش قدردانی کرد. سیدجالل حسینی با تمجید از 
عملکرد گلر کروات تیمش گفت: هم رادو خوب است و هم بیرانوند. علی بیرانوند 
بهترین گلر آسیاست و ما در کنار او، رادو را هم داریم. این دو باید در کنار هم 

تالش کنند تا تیم به موفقیت برسد. 

قائدی: انگلیس؟ روی استقالل تمرکز کردم
ورزش: مهدی قائدی ســازنده تک گل ســه امتیازی اســتقالل مقابل 
شهرخودرو پیرامون پیشنهاد از انگلیس گفت: »پیشنهاد انگلیس؟ من 
روی بازی های خوب با پیراهن استقالل تمرکز کردم چون بازیکن باشگاه 
هستم و باید تمام توانم را برای موفقیت تیم به کار ببرم و به غیر از این هم 

به چیز دیگری فکر نمی کنم«.

لیگ قهرمانان آسیا
پرسپولیس و سپاهان با رقبای سعودی

ورزش: مراسم قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2020 سه 
شنبه آینده )19 آذر( برگزار می شود تا تیم ها رقبای خود را بشناسند.بنا 
به ادعای یک مسئول سعودی، قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
آسیا 2020 مثل سال گذشته برگزار می شود. بدین ترتیب تیم های الشرطه 
عراق در گروه A و تیم پاختاکور ازبکســتان در گــروه B قرار می گیرند. 
نمایندگان عربســتان، امارات، ایران و قطر نیز در گروه های دیگر توزیع 
می شوند. مثل سال گذشته هیچ کشوری در یک گروه دو نماینده نخواهد 
داشت.پرسپولیس و ســپاهان دو نماینده ایران که به صورت مستقیم در 
 C گروه بندی قرار می گیرند که با این تقسیم بندی در یکی از گروه های
یا D قرار می گیرند و رقیب شدنشان با سعودی ها قطعی است. استقالل و 

شهر خودرو نیز دو نماینده حاضر در مرحله پلی آف هستند.

عذرخواهی احمدی از استقاللی ها
ورزش: در جریان بازی استقالل و شــهرخودرو صدای محمدرضا احمدی 
پخش شد که در حال کری خواندن برای استقاللی ها بود و این موضوع به شدت 
خشم هواداران استقالل را برانگیخت. پس از بازی احمدی با انتشار پستی در 

صفحه اینستاگرامش از هواداران این تیم عذرخواهی کرد.

استیلی: باشگاه ها به ما بازیکن هم نمی دهند
ورزش: سرمربی تیم امید ایران گفت: تیم های امید کشورهای مختلف آسیایی 
هم اکنون در اردو به سر می برند اما ما حتی بازیکنان را در اختیار نداریم.حمید 
استیلی گفت: باشگاه ها به ما بازیکن نمی دهند؛ ما حتی نتوانسته ایم بازیکنانی 

که در باشگاه هایشان بازی نمی کنند هم در اختیار بگیریم. 

عالیشاه و نعمتی در برزخ
ورزش: امید عالیشاه و سیامک نعمتی که پیش از دیدار مقابل ذوب آهن با توجه 
به درگیری از فهرست بازی کنار گذاشته شدند و فرصت حضور در اصفهان و 
پیروزی این تیم را از دست دادند، همچنان اجازه حضور در تمرین را ندارند و 

باید منتظر تصمیم باشگاه و کالدرون باشند.

منصوریان: ۱۱-۱۰ بار دیدم، پنالتی بود!
ورزش: سرمربی ذوب آهن معتقد است: اگر مقابل پرسپولیس پنالتی به سود 
آن ها اعالم می شد، روند بازی تغییر می کرد. منصوریان گفت: 11-10 بار صحنه 
را نگاه کردم، پنالتی بود و جریان بازی به ضرر ما تغییر کرد چون اجازه پیدا 

نکردیم به گل مساوی برسیم.

منهای فوتبال

سقوط تنیس روی میز ایران در رنکینگ جهانی
ورزش: در دوازدهمین و آخرین رنکینگ منتشــر شــده در سال 
2019 از سوی فدراســیون جهانی تنیس روی میز، تیم های ملی 
ایران با افزایش امتیاز مواجه شــدند، اما این اتفاق منجر به صعود 
آن ها در این رده بندی نشــد. تیم مردان ایران در آخرین رنکینگ 
جهانی تنیس روی میز با 248 امتیــاز در رده 25 قرار دارد، این در 
حالی است که تیم کشورمان در رنکینگ قبلی با 242 امتیاز رتبه 24 
را در اختیار داشت. تیم بانوان کشورمان نیز با 160 امتیاز و 10 امتیاز 
افزایش نسبت به ماه گذشته و البته بدون تغییر جایگاه، همچنان در 

رده 51 دنیا ایستاده است.

آغاز اردوی تیم ملی وزنه برداری از ۱8 آذر
ورزش: مرحله جدید تمرینات تیم ملی  بزرگســاالن کشــورمان 
برای حضــور در رقابت های قطرکاپ از دوشــنبه ) 18 آذرماه( در 
سالن تمرینی کمپ تیم های ملی آغاز می شود و تا 27 آذرماه ادامه 
خواهد داشت. اسامی هشت ملی پوش دعوت شده به این تمرینات 

به شرح زیر است:
1- حافظ قشقایی

2- حسین سلطانی
3- کیانوش رستمی

4- محمد زارعی
5- علی میری

6- صالح چراغی
7- سیدایوب موسوی

8- علی هاشمی
ششــمین دوره مســابقات بین المللی قطرکاپ )یکــی از مراحل 
گزینشــی المپیک 2020 توکیو( 28 آذرماه تا 3 دی ماه در دوحه 

برگزار خواهد شد.

 برتری گلبالیست های ایران 
برابر کره جنوبی

ورزش: در ادامــه رقابت هــای گلبــال قهرمانی آســیا و انتخابی 
پارالمپیک توکیو که در ژاپن در حال برگزاری است، تیم ملی گلبال 
مردان در دومین دیدار خود برابر تیم کره جنوبی به پیروزی دست 
یافت. در این رقابت ها تیم ملی گلبال مــردان با نتیجه 9 بر 7 کره 
جنوبی را شکست داد. تیم ایران در نخستین دیدار خود نیز موفق به 
شکست تیم تایلند شده بود. محمد سرنجی، خلیل شهریاری نسب، 
حسن جعفری، محمد منصوری، مهدی عباسی و محمد پرنیان تیم 

ملی گلبال مردان را در قهرمانی آسیا تشکیل می دهند.

 تردید حریف آمریکایی کریمی 
برای انتخاب وزن المپیکی

ورزش: جی دن کاکس که در فینال وزن 92 کیلوگرم مسابقات جهانی 
2019 نورسلطان موفق به شکست علیرضا کریمی شد و به مدال طال 
رسید، یکی از ستاره های کشتی آمریکاست که باید مانند علیرضا کریمی 
تغییر وزن دهد. با وجودی که نماینده وزن 92 کیلوگرم کشورمان اعالم 
کرده شانسش را برای حضور در المپیک در وزن 97 کیلوگرم امتحان 
خواهد کرد، اما کاکس هنوز در این باره اظهارنظر رسمی نداشته است 
و در تردید بازگشــت به 86 کیلو و یا رفتن به وزن 97 کیلوگرم است. 
کاکس در هر دو وزن رقابت سنگینی خواهد داشت. او در 86 کیلوگرم 
دیوید تیلوری را در پیش دارد که تاکنون دوبار در مسابقات جام جهانی 
کرمانشاه و جهانی 2018 پاریس موفق به شکست حسن یزدانی شده 
است. در 97 کیلوگرم نیز کایل اسنایدر پس از ناکامی از فینالیست شدن 
در جهانی 2019، حاال خود را برای المپیک 2020 توکیو آماده می کند.

علی نسب شطرنج  باز فرانسوی را متوقف کرد 
ورزش: به نقل از روابط عمومی فدراســیون شــطرنج، مسابقات 
بین المللــی اســپانیا در حال پیگیری اســت و مبینا علی نســب  
شــطرنج باز کشــورمان در دور دوم این مســابقات به یک تساوی 
ارزشمند دســت یافت. علی نســب با ریتینگ 2هزار و 234 مقابل 
بارسقیان با ریتینگ 2هزار و 498از فرانسه قرار گرفت و در نهایت 
این بازی با نتیجه تساوی به پایان رسید. بانوی شطرنج باز کشورمان 
در دور نخســت این رقابت ها نیز برابر باتل از لهســتان با ریتینگ 
2هزار و 634 قرار گرفت که علی نسب در این بازی هم یک تساوی 

ارزشمند را کسب کرد.

صفحه 10   1398/09/16

اداره كل ثبت اسنادو امالك حوزه ثبت ملك بهار
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 

رسمى
 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى  و اراضى 

و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
براى راى شماره 139860326007000840 مورخه 1398/8/20 هپات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ــين الوند لوئى فرزند بهروز به شماره  ملك بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حس
شناسنامه 4040648927 صادره از همدان در سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب ساختمان 
ــتايى  ــاحت 4097/28 مترمربع پالك 1500 فرعى از 152 اصلى واقع درروس ــه مس كارگاه ب
ــطه از مالك رسمى  آقاى  ــتجرد حوزه ثبتى  بهار بخش چهار همدان  خريدارى مع الواس دس
ــعبانى محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  ــين ش محمد حس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى   ــود در صورتى كه اش فاصله 15 روز اگهى مى ش
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم  و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس خ

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 346)آ9811260
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/9/16                  تاريخ انتشار نوبت دوم :  1398/10/1

رئيس ثبت اسناد و امالك بهار - هادى يونسى عطوف

آگهى تحديدحدوداختصاصى
حوزه ثبتى سبزوار

ــر گرديده اينك  ــدود قبلى كه بموجب مقررات ماده14قانون ثبت منتش ــى تحديدح پيروآگه
ــتندبه ماده مذكور وماده61آيين نامه قانون ثبت تحديدحدود  ــب درخواست واصله مس برحس
ــمت از امالك واقع در بخش 3 سبزوار حوزه ثبتى اين واحد بشرح زير ميباشد:بخش3  يكقس

سبزوار-پالك6-اصلى-اراضى كلوت
18985فرعى جداشده از1110فرعى-ششدانگ يكباب ساختمان-خانم فهيمه جعفرى ثانى فرزند غالمرضا 

تاريخ تحديد:شنبه1398/10/14 ساعت8صبح انجام خواهدشد. 
ــماره هاى فوق الذكر  ــون ثبت امالك به صاحبان امالك ومجاورين ش ــب ماده14قان لذابموج
ــيله اين اگهى اخطار ميگرددكه  درروزوساعت مقررباالدرمحل حضوربهم رسانيد.چنانچه  بوس
ــندمطابق ماده15قانون  هريك ازصاحبان امالك يانماينده قانونى آنهادرموقع مقررحاضرنباش
مزبورملك موردآگهى باحدوداظهارشده ازطرف مجاورين تحديدخواهدشدواعتراضات مجاورين 
ــع مقررحاضرنبوده اند مطابق  ــبت به حدودوحقوق ارتفاقى ونيزصاحبان امالك كه درموق نس

ماده20قانون ثبت فقط تا30روزازتاريخ تحديدحدودپذيرفته خواهدشدودراجراى تبصره2ماده 
ــليم  ــت ازتاريخ تس ــده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترض ثبتى معترضين ميبايس واح
ــت اعتراض خودرابه مرجع ذيصالح قضايى تقديم  اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه دادخواس
ــليم نمايند در غيراين صورت متقاضى ثبت  وگواهى الزم ازمرجع مذكوراخذ وبه اين اداره تس
ــت را  ــا نماينده قانونى وى ميتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقديم دادخواس ي
دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد.اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتى را با رعايت 

مقررات ادامه مى دهد.(م الف 98/100/3153)آ9811259
تاريخ انتشار:شنبه 1398/09/16

على آب باريكى-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك سبزوار

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند 
رسمى حوزه ثبتى نهبندان

ــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى  ــى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نام آگه
وساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى 139860308004000002-1397/06/24 هيئت 
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــمى   ــناد و امالك نهبندان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى رمضان قاس اداره ثبت اس
ــن به شماره شناسنامه 3 صادره نهبندان به شماره ملى5639808373 در پرونده  فرزند حس
ــاحت  ــدانگ يك قطعه زمين به مس ــبت به شش ــه 1396114408004000003   نس كالس
ــرمى  بخش 5 نهبندان  ــى از  3 ـ  اصلى مزرعه نقش ــمتى از 50 فرع ــع  قس ــر مرب 1376 مت
ــهابى ) به آدرس مزرعه  ــمى (ميرزا عبدالحسين ش ــطه از مالك رس بصورت انتقالى مع الواس
نقشرمى بخش 5 نهبندان  محرز گزديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
ــخاص ذينفع  به راى اعالم شده اعتراض  ــود در صورتى كه اش به فاصله 15 روز آگهى مى ش
داشته باشند از تاريخ انتشار اولين آگهى تا دوماه اعتراض كتبى خويش رابه اين اداره تسليم و 
رسيد دريافت نمايند. معترض مى بايست ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت 
ــت را به اداره  ــه دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواس ــت ب به تقديم دادخواس
ــت . در  ثبت محل تحويل در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم  قطعى دادگاه اس
صورتيكه اعتراض در مهلت مقرر قانونى واصل يا معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه 
عمومى محل را ارائه نكند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالكيت وفق مقررات خواهد 

نمود صدور سند مالكيت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.9811244
تاريخانتشار نوبت اول :1398/09/16

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/02
سيد مهدى پروين محبى 

رئيس سازمان ثبت اسنادو امالك شهرستان نهبندان 

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︠︡﹝︀ت ز︀ر︑﹩ را﹨﹫︀ن ︋﹙︡ا﹝﹫﹟ ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٧١٨٨ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۶٣٣٠٢٠    
 ﹩︀﹝﹫︎︀ن ﹨﹢ا﹞ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,١١ و ﹡︀﹝﹥ ︫ــ﹞︀ره ١٨٠٣٩ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,١٧ ︨ــ︀ز ﹤︋ 
﹋︪ــ﹢ری و ﹡︀﹝﹥ ︫ــ﹞︀ره ٩٨,١٩,۴٢١٣ ﹝﹢رخ ٢٠,١٣٩٨,٠۴ ﹝ ️︣︡︕ و ز︀رت ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : - 
︡﹝︀ت ﹝︧ــ︀﹁︣︑﹩ ﹋﹥ در ز﹝﹫﹠﹥ ︑﹠︷﹫﹛  ــ︣﹋️ ا﹜︀ق ︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح ﹎︣د︡: د﹁︐︣︠  ﹥ ﹝﹢︲﹢ع︫   ︋﹏ارد ذ﹢﹞
﹥ ︵﹢ر  ︡﹝︀ت ︑︣ا︋︣ی ﹝︧ــ︀﹁︣︋   ︠﹤ ﹙﹫︳ ،﹝︧ــ︀﹁︣ت ،ذ︠﹫︣ه ﹝﹊︀ن ، و ﹨ــ︣ ﹎﹢﹡﹥ ا﹇︡ام ﹝﹆︐︱﹩ ﹝︣︋﹢ط︋  ︋︣﹡︀﹝ــ﹥ ﹨︀ی ﹝︧ــ︀﹁︣︑﹩ ، ﹁︣وش︋ 
﹝︧ــ︐﹆﹫﹛ ︀ ︾﹫︣ ﹝︧ــ︐﹆﹫﹛ ︋︀ ر︻︀️ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ︨︀ز﹝︀ن ﹨﹢ا︎﹫﹞︀﹩ ﹋︪﹢ری ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩ ﹡﹞︀﹠︡ ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ﹡﹆﹏ و ا﹡︐﹆︀ل ︨︀م ، 
 ︀ ︀ق﹛ا ︀ ﹤﹞︀﹠︨︀︨︠︀رج از ﹋︪﹢ر و ﹨︣ ﹎﹢﹡﹥ ︑︽﹫﹫︣ ﹡︀م در ﹝﹀︀د ا ︀ در ﹨︣ ﹡﹆︴﹥ از ﹋︪﹢ر و ﹤︊︺︫ ︀ ﹩﹍﹠︀﹝﹡ ل﹢︊﹇ ︀ ︢ف ︀د و︖ا
︢ف  ︀ ﹉﹠︡ ﹝︀ده در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ، ا﹁︤ا ︩︀ ﹋︀﹨︩ ︨︣﹝︀﹥ ︫︣﹋️ و ا﹡︐﹆︀ل ︨︀م و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا﹡︐﹆︀ل ﹝︣﹋︤ ا︮﹙﹩ ︫︣﹋️ و ︑︽﹫﹫︣ 
﹝︀︋ ﹩﹞ ﹏﹞︀︻︧︣︡️ ︋︀ ر︻︀️ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات و ا︻﹑م ﹋︐︊﹩ ︨︀ز﹝︀ن ﹨﹢ا︎﹫﹞︀﹩ ﹋︪﹢ری ا﹡︖︀م ︢︎︣د ︎︦ از ا︠︢ ﹝︖﹢ز﹨︀ی ﹐زم 
و ︔︊️ ﹝﹢︲﹢ع ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹝﹠︤﹜﹥ ا︠︢ و ︮︡ور ︎︣وا﹡﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡. - ﹡︀م ︫︣﹋️ ︋﹥ " ︠︡﹝︀ت ﹝︧︀﹁︣ت ﹨﹢ا﹩ و ز︀ر︑﹩ 

 .︡و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح ﹎︣د ️﹁︀ ︣﹫﹫︽︑ " ﹟﹫﹞را﹨﹫︀ن ︋﹙︡ ا
(۶٨٣۶۶٣) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

۹ع
۸۱
۱۲
۲۰

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︑︫︣﹫︤ ︑︣ا︋︣ ︠︣ا︨︀ن ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٢١٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۵٢٩٧١٩٩    
 ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٨,٢٠ و ︋︣ا︋︣ ﹡︀﹝﹥ ︫﹞︀ره ٢۴٣-٩٨﹝﹢رخ ١٣٩٨,٨,١۶ا﹡︖﹞﹟ ︮﹠﹀﹩ ﹋︀ر 
 ︩۴ ﹡﹀︣ ا﹁︤ا ﹤ ︡ : ︑︺︡اد ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه از ٣﹡﹀︣︋  ︣﹋︐︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ دا︠﹙﹩ ﹋︀﹐ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹁︣﹝︀︀ن︫ 
︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح ﹎︣د︡ . - آدرس ︫︣﹋️ از ﹋︀︫﹞︣ ︋﹥ آدرس: ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ، ︫︨︣︐︀ن ﹋︀︫﹞︣ ، 
︋︩ ﹝︣﹋︤ی ، د﹨︧︐︀ن ︋︀﹐و﹐️ ، آ︋︀دی ︫︣ک ︮﹠︺︐﹩ ﹋︀︫﹞︣، ﹝︫ ﹤﹚︣ک ︮﹠︺︐﹩ ﹋︀︫﹞︣ ، ︠﹫︀︋︀ن ا︮﹙﹩ ، ︎﹑ک ٠ ، ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿ 

 . ︡و در﹡︐﹫︖﹥ ا︮﹑ح ﹝︀ده ۴ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح ﹎︣د ️﹁︀ ٩۶٧۶١٣۵۴٨٠ ا﹡︐﹆︀ل ﹩︐︧︎︡﹋
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹋︀︫﹞︣ (۶٨٣۶٩٨)

۹ع
۸۱
۱۲
۲۶

صفحه 11    1398/09/16

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︗︀ده ا︨ ️﹋︫︣ ︡︖﹞ ﹜︪︣︋︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٣٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٩٨٠٢۴١٠۴١    
﹞︀ره ٣١,١٧٢٧٢٣ ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١٢,٢٧ اداره ﹋﹏ را﹨︡اری و ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︗︀ده  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١٢,٢٠ و ﹡︀﹝﹥︫  ﹥ ا︨︐﹠︀د︮   ︋
 ︦﹫ر ️﹝  ︨﹤ ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٧۶٩۵٩١۵٣١︋   ︫﹤  ︋﹩﹞﹑ ︀ی︨  ــ︡ : آ﹇︀ی ︾﹑﹝﹫︡ر ا︋︣ا﹨﹫﹛︋  ︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ای ا︨ــ︐︀ن︠ 
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ٢. آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ا︋︣ا﹨﹫﹛ ︋︀ی ︨ــ﹑﹝﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٧۶٨٩٨۶٢٧٣ ︋﹥ ︨﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ٣. آ﹇︀ی ︾﹑﹝︣︲︀ ︻︭︀ر 
رودی ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٧۶٩۴۶٢۶٨۵ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫ــ︣﹋️ ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. ﹋﹙﹫﹥ اوراق 
و ا︨ــ﹠︀د ︋︀دار و ︑︺︡آور ر︨ــ﹞﹩ و ︋︀﹡﹊﹩ ︋︀ ا﹝︱︀ء ︔︀︋️ ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و ﹊﹩ از ا︻︱︀ء ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︊︐︺﹞ ️﹋︫︣ ︣﹞ ︀︋ ︣اه﹝﹨ ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ︊︀ت ︻︀دی ︋︀ ا﹝︱︀ء︑︀﹊﹞
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︠﹢اف (۶٨٣۶٧۴)

۹ع
۸۱
۱۲
۲۳

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︗︀ده ا︨ ️﹋︫︣ ︡︖﹞ ﹜︪︣︋︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٣٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٩٨٠٢۴١٠۴١    
 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١٢,٢٠ و ﹡︀﹝﹥ ︫﹞︀ره ٣١,١٧٢٧٢٣ ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١٢,٢٧ اداره 
 ︀ ــ﹑﹝﹩︋  ︀ی︨  ــ︡ : - آ﹇︀ی ︾﹑﹝﹫︡ر ا︋︣ا﹨﹫﹛︋  ︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹋﹏ را﹨ــ︡اری و ﹞ــ﹏ و ﹡﹆﹏ ︗︀ده ای ا︨ــ︐︀ن︠ 
︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٧۶٩۵٩١۵٣١ آ﹇︀ی ︾﹑﹝︣︲︀ ︻︭︀ررودی ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٧۶٩۴۶٢۶٨۵ و آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ا︋︣ا﹨﹫﹛ ︋︀ی ︨ــ﹑﹝﹩ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
٠٧۶٨٩٨۶٢٧٣ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ا︻︱︀ء ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت ٢ ︨ــ︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. - آ﹇︀ی ﹝﹞︡ ﹋︣ا﹝️ رودی ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
︣ای  ︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل︋  ﹥ ︻﹠﹢ان︋  ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٧۶٩٨۵١٧٧٠︋   ︫﹤ ︀︠︐︣ رودی︋  ﹠︀م︋  ︀زرس ا︮﹙﹩ و آ﹇︀ی︋  ــ﹥ ︻﹠ــ﹢ان︋   ︋٠٧۶٩٨۴٢۵۴٢

﹉ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡. - روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ﹇︡س ︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫︣﹋️ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡. 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︠﹢اف (۶٨٣۶٨٩)

۹ع
۸۱
۱۲
۲۴

آ﹎︡︖︑ ﹩︡ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ 
︪︡﹞ ﹩﹍﹠︧﹨﹢﹋ ︀ن︐︨﹢ وا﹎︢اری ︾︣ف︋ 

︣ا︨︀ن ر︲﹢ی  ︣دار︀ی︠  ︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری︫  ﹝﹢︨︧﹥ ︑﹢︨︺﹥ ﹎︣د︫﹍︣ی︨ 
 ﹅︋︀︴﹞ ،︪︡﹞ ﹩﹍﹠︧﹨﹢﹋ ︀ن︐︨﹢ ﹥  وا﹎︢اری ︾︣ف︋  در ﹡︷︣ دارد ﹡︧ــ︊️︋ 

.︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ︳︣ا ﹥ وا︗︡ان︫  ا︨﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥︋ 
﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︗️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ﹝﹢رخ ١۶ ︑︀ ٢٠ آذر ﹝︀ه ٩٨ ﹨﹞﹥ 
﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝﹢︨︧﹥ وا﹇︹ در︠﹫︀︋︀ن ﹝﹙﹉ ا﹜︪︺︣ا  ︀︻︀ت اداری از ٧:٣٠ ا﹜﹩ ١۴︋  روزه در︨ 
 .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︪ــ﹍︣، ︗﹠︉ ︋︀﹡﹉ ﹋︪︀ورزی﹛ ︀رراه و ﹜﹫︀رراه ︋﹫︧ــ ﹏︮︀﹁︡ ،︀ر︋
︣ای  ﹥ ︑﹀﹊﹫﹉ ︾︣ف در ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه ذ﹋︣ و ﹝︊﹙︼ ︨ــ︍︣ده︋  ︀﹥ ﹇ــ︣ارداد︋  ︲﹞﹠ــ︀ ﹝︊﹙︼︎ 
︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ۵ در︮︡ ﹝︊﹙︼ ︀︎﹥ ︋︣آورد ︫︡ه ا︨️. آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ︑︧﹙﹫﹛ ︎︀﹋︀ت 
ــ︀︻️ ١۵ ا﹟ روز  ︀﹋︀ت راس︨   ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ ــ︀︻️ ١٢ ﹝﹢رخ ٣٠ آذر﹝︀ه ٩٨ و ز﹝︀ن︋   ︨︤﹫﹡

.︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۱۱
۲۸
۳

(آگهى)
︋﹥ ا︨︐﹠︀د رو﹡﹢︫️ ︨﹠︡ ︫﹞︀ره ۶۶٣٣٧ ﹝﹢رخ ٣١/۶/٩٨ 
︋︀ ︫﹠︀︨ــ﹥ ︨ــ﹠︡ ١٣٩٨١١۴۵۶٩۵٢٠٠٠٠٩۵ د﹁︐︣ ا︨ــ﹠︀د 
ر︨ــ﹞﹩ ٣٧ ﹎﹠︀وه آ﹇︀︀ن ︾﹑﹝︺﹙﹩ ار︗﹞﹠︡ ﹁︣ز﹡︡ ︧﹟ و 
ا﹝﹫︣ ︫ــ︀︋﹢﹡﹩ ﹁︣ز﹡︡ ︻﹙﹩ ︑﹞︀﹝﹩ ︫︩ دا﹡﹌ ︨ــ︀م ︠﹢د در ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹜﹠︕ 
ــ﹥ آ﹇︀︀ن ر︲︀ ار︗﹞﹠︡ ﹁︣  ﹠︡ر︻︊︀س را︋  ــ﹞︀ره ︔︊️ ١٠١۶۶-︋   ︫﹤ ︋ــ︀ری ︋ 
 ﹤ ﹁︣ز﹡︡ ﹫︡ر و ﹝﹞︡ر︲︀ ار︗﹞﹠︡﹁︣ ﹁︣ز﹡︡ ا︋︣ا﹨﹫﹛ (﹨︣ ﹋︡ام ﹡︧ــ︊️︋ 

٣ دا﹡﹌) ا﹡︐﹆︀ل ﹇︴︺﹩ داده ا﹡︡.
﹝︣ا︑︉ ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ﹝︀ده ٢۵ ﹇︀﹡﹢ن در︀﹩ ا︣ان آ﹎﹩ ﹝﹩ ﹎︣دد.

︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩۶۶١۶۵۵/ م ا﹜︿ ٢٧۴١

/ع
۹۸
۱۰
۳۳
۸

سازمان بنادر و دریانوردی

 ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ»
︖︑ ︡︣︠﹫︤ات ذ︠﹫︣ه ︨︀زی ا︵﹑︻︀ت»

آ︨ــ︐︀ن ﹇ــ︡س ر︲ــ﹢ی در ﹡︷ــ︣ دارد ︑︺ــ︡ادی ︑︖﹫︤ات ذ︠﹫︣ه ︨ــ︀زی 
️ ﹨︀ ︀ ﹁︣و︫ــ﹠︡﹎︀ن وا︗︡  ا︵﹑︻ــ︀ت از ︵︣ــ﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ از ︫ــ︣﹋
 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︳و ︫︣ا ﹩﹎︡ه ﹝︐﹟ ﹋︀﹝﹏ آ﹨︀︪﹞ ️︗ .︡︀﹝﹡ ︡اری︣︠ ︳︫︣ا
︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ︋ http://dev.aqr.ir︩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝︣ا︗︺﹥ و ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ 
١٣:٣٠ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٩/٢٣ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︑﹢﹏ ︎︀﹋️ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹇﹫﹞️ ︋﹥ 
︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥  ﹠﹝︲ ،︡﹫︀﹝﹡ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی ا﹇︡ام
﹨ــ︀ ︋︣ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. ︫ــ﹞︀ره ︑﹞︀س ٣٢٠٠١١۶۶-٠۵١ و 

٠۵١٣٢٠٠١٠٣٩

/ع
۹۸
۱۱
۰۷
۶

استراماچونی در گفت و گو با قدس: 

عملیات قهرمانی تازه شروع شده است

ان
یز

/ م
ور

دپ
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 س
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: ر
س

عک
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فرهنگ و هنر

خبر

مصطفی رحماندوست در بیمارستان بستری شد
رحماندوست،  مصطفی  تسنیم: 
شاعر و نویسنده نام آشنای ادبیات 
کــودک و نوجوان به دلیل عارضه 
قلبی در بیمارســتانی در تهران 

بستری شد.
وی در گفت وگــوی کوتــاه خود 

عنوان کرد: به دلیل عارضه گرفتگی عروق در بیمارستان بستری شده و مداوا 
روی وی ادامه دارد.در حال حاضر بخشی از مشکل وی توسط پزشکان مرتفع 

شده و در روز های آینده نیز برای ادامه معالجه در بیمارستان خواهد ماند.

سریال »حضرت موسی j« وارد پیش تولید شد
»حضرت  ســریال  سینماپرس: 
موسی )ع(« به کارگردانی جمال 
شورجه رسماً وارد پیش تولید شد .

ســریال »حضرت موسی )ع(« در 
شــب والدت حضرت امام حسن 
عســکری )ع( با حضور برخی از 

دست اندرکاران این پروژه و خادمان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( و 
پس از بهبودی نسبی جمال شورجه، کارگردان این پروژه عظیم رسماً وارد 
پیش تولید شد. جمال شورجه در این مراسم اظهار کرد: امیدوارم این پروژه به 
سالمتی شروع و به طوراحسن تمام شود و بتواند به طور گسترده ای به جهان 
اسالم و دنیا عرضه شود. امیدوارم این سریال موجب وحدت بین ادیان الهی 

شود و زمینه برای ظهور حضرت قائم )عج( فراهم شود.

»رعد و برق« افخمی، سریال رمضانی شبکه پنج
فارس: مدیر گروه فیلم و سریال 
شــبکه پنــج ســیما از نگارش 
قسمت های پایانی سریال »رعدو 
برق« به کارگردانی بهروز افخمی 
و تهیه کنندگی داوود هاشمی خبر 
داد و گفت: در حال حاضر نگارش 

فیلم نامه قسمت های پایانی این سریال که مربوط به سیل نوروز98 است، در 
حال انجام است. وی ادامه داد: این سریال که برای ماه رمضان 1399 شبکه 
پنج سیما آماده می شود. وی اضافه کرد: شروع تصویربرداری این سریال 25 
قســمتی  از 20آذر و از استان گلســتان خواهد بود و سه استان گلستان، 

خوزستان و لرستان به عنوان لوکیشن های اصلی این سریال خواهند بود.

 فرهنگ و هنر/ زهره کهندل  چند روز پیش از 
دیوارنگاره »با جوانان کارها دشوار نیست« در میدان 
ولیعصر با موضوع پیشرفت های علمی رونمایی شد 
اما آخر هفته گذشته خانه طراحان انقالب اسالمی 
از جمع آوری بیلبوردهای این دیوارنگاره از ســوی 
شــهرداری تهران به بهانه تبلیغ حضور جوانان در 

انتخابات مجلس خبر داد. 
خانه طراحان انقالب اسالمی  که از زیرمجموعه های 
سازمان هنری رسانه ای اوج است با اعالم این خبر در 
کانال تلگرامی خود نوشت: »با اعالم شهرداری تهران 
و براساس گزارش های میدانی، در اقدامی غیرمنتظره 
و عجیب طرح های گرافیکی و بیلبوردهای کمپین 
»فردای روشن« توسط مأموران این نهادشهری در 
شب گذشته از سطح شــهر تهران جمع آوری شد. 
مسئوالن سازمان زیباسازی شهرداری، دلیل حذف 
این آثار را شائبه سیاسی بودن شعار »با جوانان کارها 
دشوار نیست« دانسته و اذعان دارند این شعار تبلیغ 
حضور جوانان برای نام نویسی  در انتخابات مجلس 
اســت! این درحالی اســت که روی این بیلبوردها، 
تصاویری از دانشــمندان جوان علوم مختلف نقش 
بســته بود و از چند روز گذشــته روی دیواره نگاره 
میدان ولیعصر، بیلبوردهای سطح شهر تهران و دیگر 
شهرهای کشور با هدف تبیین بیانیه گام دوم انقالب 
و دغدغه رهبر معظم انقالب برای حضور جوانان در 

عرصه های تأثیرگذار انقالب اسالمی اکران شد«. 

 هماهنگی نشده بود
غالمحسین محمدی،     مشاور شهردار و رئیس مرکز 
ارتباطات و بین الملل شــهرداری تهران در پاسخ به 
این خبر خانه طراحان انقالب اســالمی، در حساب 
توییتری خود نوشت: »بدون هماهنگی عده ای شبانه 
بر بیلبوردهایی که در اختیار پیام های دیگران است، 
تبلیغات خود را اکران می کنند. حقوق ســایرین را 
پایمــال و بعد هم به جای تعذر بــا فرار رو به جلو، 
در فضــای مجازی به دروغ پای انتخابات را وســط 
می کشند. شهرداری حافظ حقوق شهروندان است. 

رفقا با مال غیر، اطعام و نذر باطل اســت«. این ادعا 
با پاســخ محمد ذوقی، مدیر روابط عمومی سازمان 
اوج همراه شــد که: »اگر مایلید حضوراً مستندات 
واتس آپی مدیر ارشــد شــهرداری را تقدیم کنیم 
که صریحاً همین ها را می گوید و البته بارها تأکید 
می کند که »دارند از بیرون به ما فشــار می آورند!« 
همیشــه با هماهنگی ســازمان زیباســازی عمل 
کرده ایم. سخن از پایمالی حق، فرار رو به جلوست!«.

  طرحی در راستای 
کمپین »فردای روشن«

محمــود آراسته نســب، مســئول کارگاه گرافیک 
خانه طراحــان  انقالب  اســالمی دربــاره تولید این 
دیوارنگاره به خبرنگار ما می گوید: با توجه به تأکید 

همیشگی رهبرمعظم انقالب بر حضور و نقش جوانان 
در آینده کشور و به مناسبت روز دانشجو، از یک ماه 
پیش برنامه ریزی برای ایجاد کمپین »فردای روشن« 

در خانه طراحان انقالب اسالمی آغاز شد. 
آراسته نســب با تأکید بر اینکه از همان ابتدا حرف 
اصلی این بود که آینده روشن ایران به دست جوانان 
و با تالش آنان ســاخته خواهد شــد، می افزاید: در 
مرحله ایده پردازی تصمیم گرفته شــد از آنجا که 
اکــران کمپین همزمان با روز دانشجوســت، روی 
نقش مهم پیشرفت های علمی در ساخت آینده ایران 
تمرکز شود. پس از چندین جلسه ایده پردازی، گروه 
به این نتیجه رسید که از تصویر چند جوان ایرانی 
استفاده کند تا نشان دهد همین جوانان هستند که 

دارند قطار علمی کشور را پیش می برند.

وی با بیان اینکه روز دانشجو بهانه ای بود تا در 
قالب یک دیوارنگاره بــه نقش مؤثر جوانان در 
کشــور اشاره کنیم اما از این محتوای فرهنگی، 
برداشــت سیاســی شــده اســت، خاطرنشان 
افراد گمان کرده اند  می کند: متأســفانه برخی 
اکــران این کمپین بــه نام نویســی نامزدهای 
انتخابات مجلس ارتباطی دارد و آن قدر فشــار 
آورده اند که کارها از ســطح شــهر جمع آوری 

شده اند.

 دیوارنگاره ای در تبیین گام دوم انقالب
مجموعه خانه طراحان از ســال 91 روی تعدادی 
از ســازه های فرهنگی در شهر تهران بیش از 50 
تا 60 موضــوع و آلبوم را با موضوعات فرهنگی و 

انقالب اکران کرده است و همواره براساس توافق 
و روابط دوستانه با شهرداری پایتخت با هماهنگی 

سازمان زیباسازی این کارها اکران می شد.
با توجه به توییت محمد ذوقی، مدیر روابط عمومی 
ســازمان اوج، وی هم اعالم کرده که مستندات 
هماهنگی با ســازمان زیباسازی شهرداری تهران 

برای اکران این دیوارنگاره موجود است. 
طرح هــای خانه طراحان همزمان با تهران در 19 
شهر دیگر هم اکران شده اما مشاور شهردار تهران 
می گویــد اکران این تابلوها بدون مجوز بوده پس 
چرا بــرای اکران کارهای قبلــی طرح های خانه 
طراحان انقالب اســالمی چنیــن ادعایی وجود 
نداشــت یا اگر هدف سیاسی کاری بوده، چرا این 
بیلبوردها در شــهرهای دیگر جمع نشده است؟ 
گویا به خانه طراحان گفته شــده که شــعار »با 
جوانان کارها دشوار نیست« شعار جوانان اصولگرا 
برای حضور در انتخابات اســت! در حالی که این 
دیوارنگاره در تبیین بیانیه گام دوم انقالب است. 
فضای طرح ها کاماًل شــفاف است که دانشمندان 
انقالب و پیشرفت های علمی را نشان می دهد ولی 
این کارها یک شبه از سطح شهر تهران حذف شده 

است.
خانه طراحان انقالب اسالمی هفت سال پیش به 
این بهانه وارد عرصه فرهنگی شــد که شهرها با 
تبلیغات تجاری پر شــده بودند اما جای مفاهیم 
فرهنگی در تابلوهای شهری خالی بود یا اگر قرار 
بود تبلیغات فرهنگی شود، گرافیک و طرح بسیار 
ساده ای داشــت در حالی که تبلیغات تجاری از 
نظر گرافیکی و هنری بسیار قوی بود. همین شد 
که خانه طراحان انقالب اســالمی خود را مکلف 
کرد که نگاه هنری به مفاهیم فرهنگی و مذهبی 
داشته باشد و خوشــبختانه شهرداری شهرهای 
مختلف از این طرح ها استقبال کردند چون بدون 
گرفتن هزینه ای، خأل تبلیغات فرهنگی در شهرها 
را پر می کرد. عجیب اینکه با یک حرکت فرهنگی، 

برخورد سیاسی شده است!

فرهنگ و هنر: سناریوی قاچاق فیلم های ایرانی در 
پایان هفته گذشته با انتشار غیرقانونی نسخه باکیفیت 
سه فیلم در کمتراز یک شبانه روز به پرونده ای سریالی 
تبدیل شد.  درحالی که خبر انتشار نسخه غیرقانونی 
»خانــه پدری« به تازگی منتشــر شــده بــود رضا 
میرکریمی، کارگردان فیلم سینمایی »قصر شیرین« 
با انتشار پســتی در صفحه شــخصی اش به انتشار 
نسخه غیرقانونی فیلمش واکنش نشان داد و نوشت: 
»متأســفانه فیلم »قصر شیرین« به سرقت رفته و به 
صورت غیرمجاز در شبکه مجازی منتشر شده است. 
لطفاً در حرکتی اخالقی و در حمایت از حقوق صاحبان 
اثر، این فیلم را به صورت قانونی و از هفته بعد در شبکه 

نمایش خانگی ببینید«.
این درحالی است که برخی خبرگزاری ها خبر از انتشار 
نســخه باکیفیت فیلم »شــبی که ماه کامل شد« را 
منتشــر کردند. پیش از این در زمان اکران این فیلم، 
نسخه بی کیفیت فیلم در شبکه های مجازی منتشر 

شــده بود. این موج تازه قاچاق فیلم های سینمایی با 
دو فیلم پرفروش سینمای ایران به راه افتاده و ابتدای 
خرداد ماه تصاویری از فروش نسخه قاچاق فیلم های 
»متری شــیش و نیم« و »رحمان 1۴00« در فضای 
مجازی منتشر شد. در نخستین روزهای مرداد نیز فیلم 
سینمایی »شبی که ماه کامل شد« که هنوز روی پرده 

بود، قربانی این بازی شد.
در اواســط آبــان نیز نوبت به فیلم »سرخپوســت« 
رسید تا نســخه پرده ای اش در فضای مجازی پخش 
شــود و اکنون در تداوم این موج در2۴ ساعت اخیر 
فیلم  »خانه پــدری« دو روز مانده به پایان اکرانش، با 
قاچاق نسخه باکیفیتش مواجه شد. همچنین نسخه 
 for باکیفیت »شبی که ماه کامل شــد« که عنوان
the review بر آن درج شده )واترمارک( در فضای 
مجازی منتشر شده اســت. »قصر شیرین« سومین 
فیلمی بود که با یک برچســب خاص در سمت چپ 
تصویر به سرقت رفته و قاچاق شده و از سرویس های 

VOD خارجی نظیر یوتیوب و تلگرام سردرآورده است.
به گزارش خبرگزاری فارس،»سینما ایده آل« ضمن 
بیان نکات فوق نوشت: هنوز منشأ انتشار این فیلم ها 
که قطعاً به ضرر ســازندگانش است، مشخص نیست 
اما برآوردهای اولیه حکایت از آن دارد که احتماالً این 
فیلم ها از یک جشــنواره بین المللی لو رفته اند و دور 
از انتظار نیســت تعداد فیلم های بیشتری سرنوشت 
مشــابهی پیدا کنند. »خانه پدری« پروانه پخش در 
شبکه نمایش خانگی و VODها را ندارد اما سازندگان 
دو فیلم »قصر شیرین« و »شبی که ماه کامل شد« در 
پی توزیع این فیلم در روزهای آینده و پیش از فراگیری 

نسخه های قاچاق هستند. 
قاچاق این فیلم ها موج تازه ای از نگرانی ها درباره امنیت 
فیلم ها را به وجود آورده و باید دید در روزهای آینده 
شاهد اعالم منشأ دقیق این موج تازه از سرقت فیلم ها 
خواهیم بود یا در نهایت عامل این موج تازه نیز همچون 

چند سرقت پیشین مشخص نخواهد شد؟

به گزارش فارس، در همین راســتا کانون کارگردانان 
ســینمای ایران به فیلم ســازان متقاضی حضور در 
جشــنواره فیلم فجر توصیه کرده اســت برای حفظ 
امنیت فیلم ها و جلوگیری از بروز سوءتفاهم و از دست 
دادن هر گونه نســخه DVD یا اشــکال دیگر که به 
راحتی امکان تکثیر دارد، به دفتر جشنواره و شورای 
پروانه نمایش خودداری کنند. امکان بازبینی فیلم ها به 
صورت DCP در دفتر جشنواره و شورای پروانه نمایش 
وجود دارد. »مارمولک«، »مکس«، »سنتوری« و ... از 
جمله فیلم های سینمایی هستند که با ضبط از روی 
پرده سینما یا با عبارت »نسخه بازبینی« لو رفته در 
ســال های دور سر از بازار درآوردند اما از سال 1396، 
قاچاق نســخه های بازبینی »یک دزدی عاشــقانه«، 
»عصبانی نیستم«، »فروشــنده« و... بیرون آمد و هر 
یک از این فیلم ها در مراحلی از اکران تا پیش از ورود 
به شبکه نمایش خانگی قربانی قاچاق شدند و برخی 
از آن ها آسیب های جدی از این ناحیه متحمل شدند.

در 24 ساعت اتفاق افتاد

 قاچاق سریالی
فیلم های ایرانی 

سینما

جمع آوری بیلبوردهای خانه طراحان انقالب اسالمی از سوی شهرداری تهران

واکنش به جوان گرایی هنری

صفحه 12      1398/09/16

آگهی تغییرات شرکت آریا چسب توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 42125 و شناسه ملی 10380580232    
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1398,08,01 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : 1-آقای علی جهانی��ار به کدملی 
0944768229 به س��مت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 2- خانم ملیحه کش��اورز به کدملی 0945957688 به س��مت 
نایب رئیس هیئت مدیره 3-آقای حس��ن جهانیار به کدملی 0052555423 به س��مت عضو هیئت مدیره هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اس��ناد رس��می و تعهدآور و بانکی با امضای منفرد نایب رئیس هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت و یا با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )683641(

9ع
81
12
10

 آگهی تغییرات شرکت ترشیز ترابر خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2213 و شناسه ملی 14005297199     
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 1398,08,20 و برابر نامه ش��ماره 243-98م��ورخ 1398,8,16انجمن صنفی کار فرمایان ش��رکتها و 
موسس��ات حمل و نقل داخلی کاال تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1- آقای عارف خزاعی قوژدی به ش��ماره ملی 0890143374 بعنوان رئیس هیئت 
مدیره 2- آقای محمد حس��ن طلعتی به ش��ماره ملی 0901015938بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره 3-آقای مجید روستایی فیروزآباد به شماره 
ملی 0901074535 بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره 4-آقای س��جاد خباز به ش��ماره ملی 0890001227 بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره 5-آقای 
محمود هاش��م نیای ترش��یزی به ش��ماره ملی 0901070173 بعنوان مدیر عامل) خارج از س��هامداران و هیئت مدیره(برای مدت دوس��ال انتخاب 
گردیدند. ب : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با امضای ثابت مدیرعامل و 

یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر )683656(

9ع
81
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آگهی تغییرات شرکت اکسیر سم هورسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 61517 و شناسه ملی 14006783490    
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,08,18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-اقای سیدعلیرضا موسوی 
بشماره ملی 0702454702 بسمت رئیس هیئت مدیره 2-اقای سید امین موسوی بشماره ملی 0702542571 
بس��مت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره 3-اقای س��یدعباس موسوی بش��ماره ملی 0703778528 بسمت نایب 
رئیس هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب ش��دند . - کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد آور ورس��می و 

بانکی به امضای مدیرعامل همراه با رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )683667(
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 آگهی تغییرات شرکت توسعه و آینده الهیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 39121 و شناسه ملی 10380548440     
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,05,13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای محمدهادی حسینی سرچشمه با کد ملی 0932941176 
ب��ه عن��وان رئی��س هیئت  مدیره -آقای محمد ش��یردل با کد مل��ی 0839672713 به عنوان نای��ب  رئیس هیئت  مدیره و آق��ای نعمت اله ظریف 
بهانژادموس��وی با کد ملی 0941763668 به نمایندگی از ش��رکت آبادانی و مس��کن الهیه خراس��ان بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 
دو س��ال انتخاب گردیدند . آقای محمد زین العابدینی کد ملی0828615470 به عنوان مدیرعامل )خارج از اعضاء( برای مدت دو س��ال انتخاب 
گردیدن��د و امضای اس��ناد و اوراق تعهد آور ش��رکت با امض��ای ثابت آقای محمد زین العابدینی )مدیرعامل( و یک��ی از دو امضای متغیر آقایان 
محمدهادی حس��ینی سرچش��مه )رئیس هیئت مدیره( و محمد ش��یردل )نایب رئیس هیئت مدیره( معتبر باش��د . حدود و اختیارات مدیرعامل 
به ش��رح ذیل تصویب گردید: 1-4 : نمایندگی ش��رکت در برابر اش��خاص  ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. 2-4 : تهیه و تدوین 
آیین نامه ه��ای داخلی ش��رکت و ارائه ب��ه هیئت مدیره جهت تصویب آن. 3-4 : نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان ش��رکت و تعیین ش��غل و 
حقوق و دس��تمزد، پاداش و غیره بر مبنای ضوابط. 4-4 : افتتاح حس��اب و اس��تفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات. 5-4 : دریافت 
مطالبات ش��رکت و پرداخت دیون آن. 6-4 : عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فس��خ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال 
منقول و غیرمنقول و ماشین آالت و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد و نیز نمایندگی و عاملیت. 7-4 : واگذاری یا تحصیل 
هرگونه حق کس��ب و پیش��ه و تجارت )سرقفلی(. 8-4 : اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ و اجاره تقاضای تعدیل اجاره  بهاء و دفاع از این نوع 
تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدیدنظر در رأی صادره یا اجرای آن. 9-4 : به امانت گذاردن هر نوع اسناد 
و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. 10-4 : تعهد ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری مربوط به 
معامالت ش��رکت. 11-4 : تحصیل اعتبار از بانکها و ش��رکتها و مؤسسات. 12-4 : رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک آن 
ولو کرارًا فقط برای تسهیالت شرکت. 13-4 : اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف ازآن اعم از حقوقی و 
کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از حق تجدیدنظر فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و 
استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با اختیار یا بدون اختیار صلح و بطورکلی استفاده ازکلیه حقوق و اجرای کلیه 
تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با حق یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارًا و عزل و تجدید انتخاب 
او یا تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل در توکیل غیر ولو کرارًا، تعیین کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری 
که کاماًل قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی جلب شخص ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع ازآن، درخواست صدوربرگ اجرایی 
و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اس��ناد. 14-4 : تنظیم صورت دارایی و قروض ش��رکت هر 
شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس قانونی. 15-4 : تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال  مالی و همچنین ترازنامه و حساب 
عملکرد و حس��اب س��ود وزیان ش��رکت طبق ماده 232 الیحه قانونی اصالح قس��متی از قانون تجارت. 16-4 : دعوت مجامع عمومی عادی و عمومی 
فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیئت مدیره. 17-4 : تخصیص کارانه و پاداش بین کارکنان و مدیران شرکت و اعطای وام 

قرض الحسنه و دریافت بصورت تقسیط به آنان به لحاظ ایجاد انگیزه و بهره وری مطلوب. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )683693( 9ع
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آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی سهی مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8080 و شناسه ملی 10380238641    
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,08,12 و نامه شماره 5634 مورخ 1398,08,18 انجمن صنفی شرکتهای حمل 
وتقل بین المللی خراس��ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - آقای رضا موذنی لطف آبادی 0778573087 آقای جمشید محمد 
حس��نی 0938658522 خان��م زهره جلین��ی 1063993067 بعنوان اعضاء اصل��ی هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند 
-2آقای یوسف نادری گوارشگی 0944658148 به سمت بازرس اصلی -آقای سید محمد ابراهیم غزنوی محرابشاهی 0938891995 
به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب ش��دند -3 روزنامه قدس برای مدت یکس��ال جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین شد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )683700(
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 آگهی تغییرات شرکت همیار فوالد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7200 و شناسه ملی 10862034494    
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,04,16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای جهانگیر سروری 1062617606 به عنوان 
رئی��س هیئ��ت مدیره ، ش��رکت همگامان فوالد توس به نمایندگی آق��ای محمد مهدی حکمتی 0702419796 ب��ه عنوان نایب رئیس 
هیئت مدیره ، آقای قاسم حداد0936128641 به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای رحمت اله یزدانی 0829276556 به عنوان مدیر 
عامل ش��رکت برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند . -2 کلیه اس��ناد و اوراق تعهد آور ش��رکت با امضاء ثابت مدیر عامل و یکی از 
اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر ش��رکت معتبر میباش��د . -3(حدود اختیارات مدیر عامل بش��رح زیر تعیین گردید : 1- دریافت 
و پرداخ��ت مطالبات و دیون ش��رکت و پرداخت هزینه های مربوط به اداره ش��رکت . 2- خرید و ف��روش کاال در حد آئین نامه مالی 
و معامالت��ی ش��رکت . 3- اقامه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تس��لیم به دعوی یا اس��ترداد دع��وی در کلیه مراجع عمومی اعم 
از حقوق��ی ، کیف��ری و اختصاصی با داش��تن کلیه اختیارات راجع به امر داد رس��ی در کلیه مراحل با ح��ق تعیین وکیل با حق توکیل 
غیرو س��ازش و ارجاع دعوی به داوری ، تعیین داور ، انتخاب کارش��ناس ، جلب ثالث ، دفاع از دعوی ثالث ، تقاضای توقیف اموال 
و اش��خاص از دادگاهها و مراجع ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات ش��رکت ، درخواس��ت صدور اجرائیه و تعقیب آن در مراجع و 

هرگونه اقدام الزم قانونی که برای استیفای حقوق شرکت الزم است . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )683710( 9ع
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آگهی تغییرات شرکت تولید اسفنج نسیم توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13039 و شناسه ملی 10380287092     
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,05,07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اقای محمد برومند محمودآبادی به 
کد ملی 0932087531 به عنوان رئیس هییت مدیره اقای حسن برومند محمودآبادی به کدملی 0941209415 به عنوان 
نای��ب رئی��س هییت مدیره و اقای عل��ی برومند محمودآبادی به کد ملی 0932123651 عض��و هیئت مدیره و مدیر عامل 
شرکت برای مدت 2سال انتخاب گردیدند وکلیه اوراق واسناد بهاداروتعهدآوررسمی و بانکی با امضا آقای علی برومند 

محمودآبادی کد ملی 0932123651همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )683726(
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