گپ
دفاع جانانه عباس بهروان پیشکسوت
گزارشگری و اجرا از عادل فردوسیپور

با چه توجیهی عادل
فردوسیپور را کنار میگذاریم؟

مهر :امانوئل دنیس با درخشش در فصل جاری در ترکیب بروژ مورد توجه لسترسیتی قرار
گرفته است .باشگاه لسترسیتی که سابقه خوبی در خرید بازیکنان کم نام و نشان و مطرح
کردنشان دارد ،ســتاره کلوب بروژ بلژیک را میخواهد .روزنامه «میرر» خبر داد ،برندان
راجرز تمایل دارد امانوئل دنیس مهاجم  ۲۱ساله نیجریهای را جذب کند .پیشنهاد باشگاه
لسترسیتی برای این بازیکن جوان با مبلغ  ۲۰میلیون پوند ارائه خواهد شد .دنیس همان
بازیکنی است که در نیمه نخست دیدار تیمش برابر رئالمادرید در سانتیاگو برنابئو  ۲گل به
ثمر رساند .باشگاه بروژ او را  ۲سال پیش از باشگاه اوکراینی زوریا لوهانسک به خدمت گرفت.

فارس :تعداد بازیکنانی با نام «آداما ترائوره» درتیم ملی مالی هرروز بیشتر میشود! ژوئن
گذشــته آداما ترائوره بازیکن موناکو برای تیم ملی مالی برابرموریتانی گل زد ،آداما ترائوره
بازیکن متس بهجای او وارد میدان شــد و این بازیکن هم گلزنی کرد! جالب اســت بدانید
بعد ازاین اتفاق نادردردنیای فوتبال ،فدراســیون فوتبال مالی به آداما ترائوره مهاجم تیم
ولورهمپتون پیشنهاد حضوردر تیم ملی کشور زادگاه پدریاش را داده و این بازیکن قبول
کرده است .آدامای سوم در اسپانیا متولد شده است .به این ترتیب اگردرآینده در دیداری از تیم
ملی مالی گلزنهای این تیم آداما ترائوره بودند احتمال بدهید بازیکنهای متفاوتی باشند.

خبرآنالین :بازیکن عراقی تیم پرسپولیس در سفر به کشورش عالوه بر انجام دو بازی
ملی ،کارهای مربوط به گذرنامه خود را انجام خواهد داد تا مشکلی از این بابت نداشته
باشد .بشاررسن بازیکن عراقی تیم فوتبال پرسپولیس که قرار بود از اهواز به بصره برود،
پس از تغییر در برنامهاش به تهران آمد و دیروز وارد عراق شد .قرار است رسن در دو
بازی تیم ملی عراق مقابل تیم ملی کشورمان و تیم ملی بحرین در مسابقات مقدماتی
جام جهانی  2022به میدان برود .همچنین این بازیکن عراقی در سفر به کشورش
گذرنامه جدید خود را دریافت خواهد کرد تا دیگر مشکلی از این بابت نداشته باشد.
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تیمهای مدعی قهرمانی نیم فصل اول از نزدیک

لیــگ برتر به هفتــه دهم خود رســید و پیکان بازی خواهند کرد که دیدار مقابل
تنها پنج هفته تــا پایان نیــم فصل اول تیمهای اســتقالل و پدیده تعیین کننده
رقابتها باقی مانده اســت تا قهرمان نیم خواهد بود.
فصل اول رقابتها مشــخص شود .امسال پرســپولیس :قرمزهــای پایتخت که
هم مثل ســال گذشــته شــاهد حضور برخالف سالهای گذشــته با یک مربی
پنج تیم استقالل ،پرســپولیس ،پدیده ،جدید در لیگ برتر حاضر شدهاند ،امسال
تراکتوروسپاهان در میان مدعیان هستیم هم در ردههای باالی جدول حضور دارند
و این پنج تیم که میتــوان به آنها لقب و از مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی
بیگ فایو را داد ،نســبت به دیگر تیمها از هستند .پرسپولیس پس از سه باخت در
شانس بیشــتری برای قهرمانی برخوردار شش بازی اول به خوبی خودش را بازیابی
کرد و اگر چیپ بدموقع علیپور نبود آنها
هستند.
سپاهان :صدرنشــین فعلی رقابتها در تنها یک امتیاز از ســپاهان کمتر داشتند
این فصل شرایط بســیار خوبی را تجربه ولی اکنون با  19امتیاز در تعقیب این تیم
میکند و اگر دو تساوی ناامیدکننده مقابل هستند .مزیت شاگردان کالدرون به دیگر
پارس جنوبی و سایپا نبود ،سپاهان اکنون تیمها در این است که آنها بازیهای خود
با اقتدار بیشــتری در رتبه نخست جدول با تیمهای مدعی را انجــام داده و در پنج
قرار میگرفت .شاگردان قلعهنویی در ده هفته آینده باید با نفت مسجدســلیمان،
بازی ابتدایی خود تنها یک گل خوردهاند و نســاجی ،ذوبآهن ،گلگهر و سایپا بازی
با  22امتیازی که دارند ،امسال از هر زمانی کنند و این شانس را دارند که به سپاهان
برای قهرمانی آمادهتر هستند .زردپوشان برسند.
سپاهان در پنج هفته آینده با تیمهای نفت استقالل :بعــد از آن شروع ضعیف کمتر
آبادان ،استقالل ،نســاجی ،شهرخودرو و کسی فکر میکرد استقالل با استراماچونی

این گونــه اوج بگیرد و بــه ردههای باالی
جدول برســد؛ آبیهای پایتخت اما با پنج
برد پیاپی  18امتیازی شــده و به جرأت
آمادهترین تیم لیگ برتر هستند .استقالل
اگر بتواند فرم هفتههای اخیر خود را حفظ
کند ،مدعی جدی قهرمانی در لیگ نوزدهم
خواهد بود و با توجه به بازی مســتقیم با
سپاهان و شهرخودرو ،شانس قهرمانی نیم
فصل اول را هم دارد .آبیها به جز سپاهان
و شهرخودرو باالنشین با تیمهای نساجی،
پیکان و شاهین بازی خواهند کرد.
شهرخودرو :شاگردان یحیی گلمحمدی
در تیم شهر خودرو ،امسال هم به مانند سال
گذشته رقیبی سرســخت برای مدعیان
هستند و با دو بازی کمتر و 17امتیاز چهارم
هســتند و در صورت برد در این دو بازی
میتوانند صدرنشین شوند .شهرخودرو با
پارس جنوبی بازی میکند و پس از آن باید
به مصاف تیمهای گلگهر ،تراکتور ،نفت
آبادان ،استقالل ،سپاهان و نساجی بروند.
با فرم خوب تیم یحیی و بازیهای بیشتر
آنها نســبت به دیگر تیمها ،شهرخودرو

باشگاه بایرن مونیخ آلمان که علی کریمی مدتی سابقه
بازی در این تیم را داشت ،تولد جادوگر فوتبال ایران را
تبریک گفت.

پرسپولیس

استقالل

سیدجالل عصای دست کالدرون بود

میزان :پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیسگفت :سیدجالل حسینی در بازی با فوالد توانست مانند یک لیدر تیم
را رهبری و هدایت کند.پایان رأفت در خصوص بازی تیمهای فوالد خوزستان و پرسپولیس اظهار داشت :بازی
خوبی بین فوالد و پرسپولیس شاهد بودیم که خوشبختانه در همان دقیقه  ۵بازی ،توپ به دست بازیکن فوالد
برخورد کرد که ترابی با همین پنالتی ،تکلیف امتیازات بازی را روشن کرد .در ادامه دو تیم رو به بازی احساسی
آوردند .پس ازاتفاقاتی که دربازی با ماشینسازی رخ داد ،تمام بازیکنان پرسپولیس به دنبال سه امتیاز بودند و به
نظرم این پیروزی به پرسپولیس آرامش داد.پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس تصریح کرد :پرسپولیس به تیم
فوالد موقعیت چندانی برای گلزنی نداد .سیدجالل حسینی پس از مدتها نیمکتنشینی ،باالخره وارد ترکیب
شد و در این بازی عصای دست کالدرون بود.

برگزاری مخفیانه مراسم چهلم
رئیس هیئت مدیره پرسپولیس

خبرآنالین :مراسم چهلمین روز درگذشت زنده
یاد جعفر کاشــانی رئیس هیئت مدیره باشگاه
پرسپولیس بر سر مزار کاپیتان فقید پرسپولیس
برگزار شد .با صالحدید خانواده و توصیه زنده
یاد کاشانی ،این مراسم بدون اطالعرسانی قبلی
با حضور خانواده ایشان و برخی آشنایان و اهالی
فوتبال برگزار شد.

«معلومات» سرمربی تیم
کوراش جوانان ایران شد

انجمن کوراش ایران عضو سابق تیم ملی جودو
کشــورمان را به عنوان ســرمربی تیم جوانان
معرفی کرد .در جریان برگزاری نخستین جلسه
انجمن کوراش استان خراسانرضوی در مشهد
که دبیرکل انجمن کوراش کشــور نیز حضور
داشــت ،علی معلومات به عنوان سرمربی تیم
ملی جوانان و قنبر علی قنبری به عنوان مربی
تیم ملی بزرگســاالن جمهوری اسالمی ایران
معرفی شدند.

ماتیوس :بایرن صاحب ژن
پیروزی بر دورتموند است

نشریه «مساجرو» ایتالیا مطرح کرد؛

مهلت دو هفتهای استراماچونی به استقالل

تسنیم :نشریه «مساجرو» ایتالیا نوشته که آندرهآ اســتراماچونی با وجود اعتراضهایی که به پرداخت نشدن
مطالباتش داشته فع ً
ال قصد خداحافظی با تیم فوتبال استقالل را ندارد .این نشریه با اشاره به گمانهزنیهایی که
درباره آینده کادر فنی تیم اودینزه ایتالیا صورت گرفته  -تیمی که به دلیل شروع ضعیفش در این فصل سری A
سرمربیاش ایگور تودور را برکنار کرده و یک مربی موقت را روی کار آورده است  -مینویسد :در حالی که در استادیو
فریولی (ورزشگاه خانگی اودینزه) تصمیمگیری درباره سرمربی جدید ادامه دارد ،یکی از سرمربیان سابق اودینزه نیز
جزو گزینههایی است که نامش شنیده میشود؛ آندرهآ استراماچونی .مساجرو در ادامه نوشته است :استراماچونی
به دلیل پرداخت نشدن حقوق چند ماه گذشتهاش در این تیم مشکالتی دارد و به همین دلیل هم بحث استعفایش
مطرح شده ،اما خودش این خبر را که از سرمربیگری تیم استعفا کرده ،رد کرد.

فارس :بایرن مونیخ هر چند مربیش را اخراج
کرده و برخــی بازیکنانش غایب هســتند ،اما
به زعم اســطورهاش برنده بازی بــا دورتموند
خواهد بــود .هرچند در هفته گذشــته بایرن
مونیخ نیکــو کواچ ،ســرمربیش را بــه خاطر
اخراج بعد از بازی با اینتراخــت فرانکفورت از
دست داد ،اما بزرگان این تیم به نتیجه بازی با
بورسیادورتموند خوشبین هستند.آخرین نفری
که در مورد دوئل فرداشب با بورسیادورتموند که
به الکالســیکو آلمانی معروف شده ،نظر داد،
لوتهار ماتیوس است که گفت  :من با ژن بایرن
مونیخ کام ً
ال آشنایی دارم .هر چند که بازیکنان
مهمی فردا غایب هستند اما میدانم تیم چطور
در چنین بازیهای نتیجه الزم را میگیرد.

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﻬﺎم ﺑﻰ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺎم در رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده  44ﻻﯾﺤﻪ
اﺻﻼﺣﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺷﺮﮐﺖ آرﻧﺎ ﻋﻤﺮان اﯾﺴﺘﺎ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  384649و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10320336429و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه 3,000,000,000 :رﯾﺎل
ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪازﮐﻠﯿﻪﺷﺮﮐﺎىﺷﺮﮐﺖ)ﯾﺎﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎنﻗﺎﻧﻮﻧﻰآﻧﻬﺎ( ﺷﺮﮐﺖﭘﮋوﻫﻨﺪهﻧﯿﺮوﺑﺎﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻣﺤﺪوددﻋﻮتﺑﻪ
ﻋﻤﻞﻣﻰآﯾﺪﺗﺎدرﺟﻠﺴﺎتﻣﺠﺎﻣﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻓﻮقاﻟﻌﺎدهﮐﻪﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐدرﺳﺎﻋﺎت 17و 18ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﻣﻮرخ1398/9/1
در ﻣﺤﻞ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﻠﻮار داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻰ ،ﺷﻬﺮك ﻋﻠﻤﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻰ اﺻﻔﻬﺎن  ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻦ آﻓﺮﯾﻨﻰ ،2واﺣﺪ107
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺎﻋﺖ:17
ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺧﺮوج ﺷﺮﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺖ و اﺻﻼح ﻣﺎده ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺎﻋﺖ :18اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﺻﻼح ﻣﺎده ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه

آﮔﻬﻰ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﻰ  -ﻧﻮﺑﺖ اول

از مدعیان جدی قهرمانــی نیم فصل اول لیگ و بازیهای آســانتر آنها نسبت به
دیگر مدعیان میتواند تراکتــور را از این
خواهد بود.
تراکتور :تیم متمول تراکتــور فصل را بحران خارج کند .تبریزیها در پنج هفته
رؤیایی آغاز کرد ولی سه شکست پیاپی ،این آینده بــه ترتیب به مصاف شــهرخودرو،
تیم را در بحرانی فرو برده که بیرون آمدن از پیکان ،شــاهین ،ماشینســازی و فوالد
آن کار راحتی نیست .تراکتور در هفتههای خواهند رفت.
ابتدایی برخالف تیمهای ســابق دنیزلی شانس کدام تیم بیشتر است؟
اص ً
ال گل نمیخورد ولی در سه بازی اخیر با توجه به وضعیت تیمها در جدول و قرعه
به اندازه تمام هفتههای قبلی گل خورده آنها در هفتههای آتی ،به نظر میرســد
و حاال بــا  17امتیاز و تفاضــل گل کمتر تیمهای ســپاهان و پرسپولیس از شانس
نسبت به شهرخودرو که دو بازی کمتر از بیشتری برای قهرمانی نیم فصل اول لیگ
آنها دارد ،در رده پنجم است .فاصله پنج نوزدهــم برخوردارند ولی از اســتقالل و
امتیازی تبریزیها تا صدر جدول کار آنها شهرخودرو که این روزها شدیدا ً سرحال
را برای قهرمانی دشوار کرده ولی تعطیلی و آماده هستند نباید غافل شویم.

صفحه فارسی اینستاگرام  AFCتولد  41سالگی علی
کریمی را با انتشار پستی
تبریک گفت.

پایان رأفت پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس:

فتحی میخواهد همه کاره
استقالل باشد

مهر :کاپیتان پیشــین تیم فوتبال استقالل با
تاکید بر اینکه باید به استراماچونی حق داد ،گفت:
مدیرعامل باشگاه میخواهد همه کارها را خودش
انجام دهد که این موضوع باعــث ضربه زدن به
استقالل شده است .شــاهرخ بیانی به ارزیابی از
عملکرد اســتقالل در هفتههای اخیر پرداخت
و گفت :همــان طور که از ابتــدای فصل گفتیم
استقالل تغییر و تحوالت زیادی داشته است.

کدام تیم نصف جام را میگیرد؟!

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮋوﻫﻨﺪه ﻧﯿﺮو ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪود
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  1618و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260301676

ﭼﺎ
پ اول

ﺳﺎزﻣـﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾـﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘـﻞ ﺷﻬﺮدارى ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬـﺮ ﺑـﻪ اﺳﺘﻨـﺎد ﻣﺼﻮﺑـﻪ ﺷـﻮراى اﺳﻼﻣـﻰ ﻣﺤﺘــﺮم ﺷﻬــﺮ در ﻧﻈــﺮ دارد
ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ از ﺟﺎﯾﮕﺎه  CNGواﻗﻊ در ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ ،ﺑﻠﻮار آزادﮔﺎن ،ﺟﻨﺐ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺪاران ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ رﺳﻤﻰ و از
ﻃﺮ ﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎده 13آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻰ ﺷﻬﺮدارى ﻫﺎ و ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺪرج در آﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺎره
ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از ﺷﺮاﯾﻂ و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ ﺳﺎزﻣﺎن واﻗﻊ در ﺷﺎﻫﯿﻦ
ﺷﻬﺮ ،ﺑﻠﻮار ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ا دارى اﻧﻘﻼب ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪارك ﺗﺎ آﺧﺮ وﻗﺖ ادارى روز ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  98/09/06ﺑﻪ
ﺣﺮاﺳﺖ ﺷﻬﺮدارى ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات رﺳﯿﺪه راس ﺳﺎﻋﺖ  15روز ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  98/09/06ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻋﺎﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎز و ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ -1:ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﺒﻠﻎ ٪5ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﻰ ﯾﺎ وارﯾﺰ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره0112216666001
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮدارى ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -2ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اول ﺗﺎ دوم و ﺳﻮم ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺳﭙﺮده آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -3ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻗﺒﻮل ﺷﺮوط و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻘﺮر دراﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻮده و ﺳﺎزﻣﺎن در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﯾﮏ ﯾﺎ
ﮐﻠﯿﻪﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻣﺨﺘﺎراﺳﺖ.
 -4ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ و ﭼﺎپ آﮔﻬﻰ ﻣﺰاﯾﺪه در روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -5ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺪه در اﺳﻨﺎد ﺷﺮاﯾﻂ آﮔﻬﻰ ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ.

ﺷﻨﺎﺳﻪ655662 :

naslefardanews

ورزش

دنیای ورزش

عکس :شریف /نسل فردا

گزارشهای فوتبالی استاندارد ،باکیفیت و بدون
جانبداری را این روزها درتلویزیون ورادیو کمتر
شاهد هستیم .مســابقه فوتبال تراکتورسازی
تبریز با استقالل تهران را میتوان مثالی برای این
ماجرا دانســت؛ بازی که باعث شد هشتاد و یک
درصد مخاطبان به ضعیف بودن گزارشگر رأی
بدهند .تا جایی که برخی رسانهها ادعا کردهاند
به دلیل اظهارات تند و حتی ضد ایرانی ،مدیران
صداوسیما قصد برخورد با این گزارشگررا دارند.
اما با نگاهی به گزارشگران و مجریان برنامههای
ورزشی باسابقه صداوســیما ،متوجه میشویم
این مشــکل در میان آنان کمتر وجود داشــته
است .رزومه این پیشکســوتان نشان از تالش،
سختکوشی ،حرفهایگری و عشــق این افراد
نســبت به این حرفه دارد.عبــاس بهروان یکی
ازپیشکسوتان گزارشگری واجراست؛ کسی که
اورا ازپیشگامان گزارشــگری و تحلیل ورزشی
هم میدانند .وی در گفتوگو بــا ایرناپالس به
بررسی وضعیت گزارشگران برنامههای ورزشی
تلویزیون ،نظارت صداوسیما و دیگر مسائل این
حوزه پرداخته است.
کالسهای آموزشی که نباید از آنها
غافل میشدیم
عباس بهروان ،گزارشــگر و مجری برنامههای
ورزشی درباره روند گزارشگر شدنش و همچنین
ویژگیهایی که الزمه این حرفه است ،به خبرنگار
ایرناپالس گفــت :کار اصلی مــن ،هنر و اجرای
برنامههای صحنهای بوده است ،ولی بعد از آن با
توجه به اینکه کارشناس تربیتبدنی هستم ،به
گزارشگری روی آوردم .داستان گزارشگر شدنم
از اینجا شروع شد که یک روز گوینده ورزشگاه
تختی اصفهان بودم ،یک آقایی آمد فیلم گرفت
و اینگونه شد که صدای من را مسئوالن وقت در
تهران شنیدند .بعد از مدتی مرا از تهران خواستند
و گفتند که ما به تو نیاز داریم و حتی خانه و مکان
زندگی هم میدهیــم که در تهــران بمانی ،اما
من گفتم نمیخواهم در تهران بمانم ،ولی قول
میدهم که با شما همکاری کنم.
با چه توجیهی عادل فردوسیپور را
کنار میگذاریم؟
گزارشگر باسابقه برنامههای «ورزش با مردم» و
«همگام با ورزش» دربــاره رعایت نکردن اصول
بیطرفی برخی از گزارشگران در مسابقات فوتبال
داخلی افزود :یکی از کارهایی که گزارشــگران
باید انجام بدهند رعایت بیطرفی اســت .البته
باید به ایــن نکته توجه کنیــم وقتی میگوییم
«گزارشــگر» این واژه را فقط به ورزش فوتبال
منحصر نکنیم .ما در رشــتههای ورزشی دیگر
مثل کشتی ،وزنهبرداری ،شنا ،ژیمناستیک و ...
هم گزارشگر داریم و اتفاقاً گزارشگران مسلطی
هم هســتند مانند آقای عامل ،محتشــمیان،
خرسندل و  ...اما باید توجه داشت که ک ً
ال سیستم
گزارشگری ما باید بهگونهای باشد که گزارشگران
از فیلترهای درســتی عبور کنند.وی با اشــاره
به این که صداوســیما باید به ایــن نکته توجه
کند که برای مجریان ،گزارشــگران ،مفسران و
کارشناســان هزینه کرده است و بهراحتی نباید
آنها را از دست بدهد ،افزود :بارها مطرح کردهام
یک شخصی مانند عادل فردوســیپور و برنامه
موفق  ۹۰که بســیار هم محبوب بود 20 ،سال
روی آنتن بوده اســت .با چه توجیهی او را کنار
میگذاریم.

پدیده نیجریهای در راه لیگ برتر

سه بازیکن همنام در یک تیم ملی!

زمان بازگشت رسن به پرسپولیس مشخص شد

ﺳﻌﯿﺪ اﮐﺮم ﺧﺎﻧﻰ  -رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮدارى ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ  1398/07/06در اﺟﺮاى ﻣﺎده
 44ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼﺣﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ از ﺑﻰ ﻧﺎم ﺑﻪ
ﺑﺎﻧﺎم ،ﻟﺬا از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﯾﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ
آﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪت  6ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ آدرس :ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﻇﻔﺮ ،روﺑﺮوى ﻧﻔﺖ ،ﭘﻼك  ،149واﺣﺪ  ،2ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ  191983896ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎى ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﻰ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه
ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰ ﮔﺮدد.

آﮔﻬﻰ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﻰ واﮔﺬارى
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮوش دو ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ واﻗﻊ در اراﺿﻰ 13ﻫﮑﺘﺎرى
ﺷﻬﺮﻫﺸﺘﮕﺮدﻣﺮﺣﻠﻪﭼﻬﺎرم)ﻧﻮﺑﺖﻫﻔﺘﻢ(

ﺷﻬﺮدارى ﻫﺸﺘﮕﺮد در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺠﻮز ﺷﻤﺎره/21/526ش ﻣﻮرخ 1398/4/6ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ ﻫﺸﺘﮕﺮد ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﻰ واﮔﺬارى ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮوش دو ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ذﯾﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻟﺬا ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اوراق ﻣﺰاﯾﺪه ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﭼﺎپ ﻧﻮﺑﺖ ﻫﻔﺘﻢ آﮔﻬﻰ ﺑﻪ واﺣﺪ اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎى ﺷﻬﺮدارى ﻫﺸﺘﮕﺮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﯾﺎ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎى026-44222022-4ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﻰ دادﮔﺴﺘﺮى در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺰاﯾﺪه ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ در اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه ﻗﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺿﻤﻨ ًﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭼﺎپ آﮔﻬﻰ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اول ،دوم ،ﺳﻮم ﻣﺰاﯾﺪه ﻫﺮﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮار داد ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺳﭙﺮده آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﻬﺮدارى در
رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎﺑﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ 5درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ دﻗﯿﻖ آن در اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه ﻗﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره 1067613761ﻧﺰد
ﺑﺎﻧﮏرﺳﺎﻟﺖﺷﻌﺒﻪﻫﺸﺘﮕﺮدﮐﺪ 636ﯾﺎاراﺋﻪﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﺑﺎﻧﮑﻰﺑﻪﻣﯿﺰانﻣﺒﻠﻎﻣﺬﮐﻮراﻟﺰاﻣﻰﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.ﺳﺎﯾﺮاﻃﻼﻋﺎتوﺟﺰﺋﯿﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﻨﺪرج ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﭘﺎﮐﺖﻫﺎى ﻣﺠﺰا )اﻟﻒ -ب -ج( ﻻك و ﻣﻬﺮ ﺷﺪه
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ادارى روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1398/9/5ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮدارى ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮد.
ردﯾﻒ

ﺷﻤﺎره
ﻗﻄﻌﻪ

ﻣﺴﺎﺣﺖ
)ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(

ﮐﺎرﺑﺮى

آدرس

ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﻰ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﻰ
دادﮔﺴﺘﺮى ﮐﻞ)رﯾﺎل(
دادﮔﺴﺘﺮى ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)رﯾﺎل(

ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در
ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﻰ

1

141

200

ﺗﺠﺎرى  -ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ

اراﺿﻰ ﺳﯿﺰده ﻫﮑﺘﺎرى

45/000/000

9/000/000/000

450/000/000

2

147

200

ﺗﺠﺎرى  -ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ

اراﺿﻰ ﺳﯿﺰده ﻫﮑﺘﺎرى

45/000/000

9/000/000/000

450/000/000

ﭼﺎپ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم )ﻧﻮﺑﺖ ﻫﻔﺘﻢ( 98/8/18:
ﭼﺎپ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم )ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺸﺘﻢ(98/8/25

اﻣﯿﺮ ﺑﻬﻤﻨﻰ -ﺷﻬﺮدار ﻫﺸﺘﮕﺮد

