
خیلیمیترسم
انگار حدس و گمان اهالی فضای مجازی 
درباره اینکه دستگیری روح اهلل زم و بعد 
هم سرکرده گروهک »تندر« سبب شده 
خیلی ها از جمله »مســیح علینژاد« هم 
حساب کار خودشــان را بکنند، واقعیت 
دارد. در یکی دو روز گذشته ویدئویی در 
فضای مجازی دست به دست می شود که 
متن یادداشت او در روزنامه واشنگتن پست را نشان می دهد.علینژاد در این 
یادداشت نوشــته که از وقوع این اتفاق به شدت نگران است. او همچنین از 
انتشــار تصاویر فتوشاپی که او را با دستبند در مقابل بازجو ها نشان می دهد 

ابراز وحشت و نگرانی کرده است.

2ماهحقوقمعوقه
گویا استاندار خوزستان نخستین کسی بود 
که خبر داد دو ماه حقوق معوقه کارگران 
کشت و صنعت هفت تپه پرداخت شده یا 
می شود. سیدنظام الدین موسوی، نماینده 
مجلس شورای اسالمی در توییتر نوشت: 
»استاندار خوزستان حتی حاضر نیست در 
جلسات حل مشکالت کارگران هفت تپه 
شــرکت کند، اما خبر پرداخت حقوق معوق کارگــران را قبل از همه اعالم 
می کند! پرداخت این دو ماه حقوق، مرهون دستور ویژه امروز آیت اهلل رئیسی 
برای باز کردن دو حساب مالک شرکت هفت تپه است که به دلیل تخلف ارزی 

مسدود شده بودند«.

ازدیشبتاحاال
خبر لغو تعویق کنکور که روز گذشــته و 
پس از فراز و فرود های بسیار اعالم شد و 
همه را متعجب کرد احتماالً حاال حاالها 
در فضای مجازی با واکنش رو به رو خواهد 
شد. سیدمحمود رضوی، مشاور فرهنگی 
هنری رئیس مجلــس یازدهم در توییتر 
نوشــت: »یک  نفر از دولت بــه مردم و 
مجلس پاســخ بدهد که از شب قبل تا امشب، وزارت بهداشت پروتکل های 
خود را کاهش داده یا معجزه ای رخ داده و ســازمان سنجش توانایی اجرای 
پروتکل های ســختگیرانه برای برگزاری کنکور را پیدا کرده است! خدا کند 

سالمت فرزندان مردم بازیچه سیاسی کاری برخی نشده باشد«.

لبنانناندارد
نوشــت:  لیبانیران  اینســتاگرام  صفحه 
»بریدن نان مردم، نقشــه قدیمی است... 
سازمان ملل گفته لبنان تا 20 روز بیشتر 
نان ندارد! این ها دارند سر و صدا می کنند 
و مردم را می ترسانند که به گزینه غرب 
رضایت بدهند... وضعیــت اصالً این طور 
نیست. ذخیره گندم در سیلوی بندر زیاد 
نبود و جدا از آن ذرت و مواد دیگری هم آنجا بود و کل سیلوها گندم نبود... 
مقدار گندم های بندر هم آن قدر نبود که کشور را با کمبود مواجه کند... دیروز 
هم دو محموله بزرگ گندم وارد بندر صیدا شد. در شهر صور هم بندری وجود 

دارد که توان ارائه خدمات به کشتی های باری دیگر را دارد«.

روایت اول
زلزلهسنجاندروید

محمدتربتزادهشاید قدمت تالش های انسان برای 
ساخت دستگاهی که بتواند زلزله را پیش بینی کند، دقیقاً 
به اندازه قدمت نخستین زلزله ای باشد که انسان آن را 
تجربه کرده است! تاریخ را که زیر و رو کنید، همیشه در 
گوشــه ای از آن به تالش های نافرجام برای ساخت یک 
دستگاه زلزله سنج اشاره شده است. این تالش های ناتمام 
حتی تا همین امروز که فناوری به پیشــرفته ترین حد 
خودش رسیده هم ادامه داشته، اما انگار ساخت دستگاه 
زلزله سنج چیزی شبیه به یک رؤیا شده است. درحالی 
که خیلی هایمان تصور می کردیم ساخت دستگاهی که 
بتواند زلزله را پیش بینی کند، مثل ساخت ماشین زمان، 
چیزی غیرممکن است اما شرکت گوگل روز گذشته از 
جدیدترین فناوری این شــرکت که می تواند انقالبی در 

فناوری های نوین باشد، رونمایی کرد.
بر اســاس فناوری جدید گوگل، هر گوشــی مجهز به 
سیستم عامل اندروید، از این پس تبدیل به یک لرزه نگار 
می شــود و عالوه بر این می تواند زلزله های احتمالی را 
پیش از وقوع به صاحب گوشی اطالع دهد. البته نباید 
انتظار داشــته باشید که این فناوری بتواند چند ساعت 
پیش از وقوع زلزله آن را پیش بینی کند. بر اساس اعالم 
شرکت گوگل، این تکنولوژی در نهایت چند ثانیه زودتر، 
وقوع زلزله را به اطالع شــما می رساند. در این صورت 
شاید پیش خودتان فکر کنید تکنولوژی گوگل به درد 
جرز الی دیوار می خورد، اما بد نیست بدانید که بر اساس 
تحقیقات محققان، در زمان وقوع زلزله، همان چندثانیه 
می تواند به افراد کمک کند خودشان را به امن ترین نقطه 
ممکن برســانند و در این شــرایط، آمار مرگ و میر در 
زلزله های بزرگ تا بیــش از چند هزار نفر کاهش پیدا 

خواهد کرد.
البته بر اساس گفته های شرکت گوگل هنوز راه زیادی 
تا گسترش جهانی این فناوری باقی مانده است. »مارک 
اســتوگیتیس« مهندس اندروید در گــوگل می گوید: 
»زیرساخت های عمومی برای شناسایی و هشدار به همه 
در مورد زمین لرزه بســیار هزینه دارد. برای مثال همه 
افراد برای دریافت هشدارهای متنی ثبت نام نکرده اند، 
بنابراین اگر سیســتم هشــدار فوری در سیستم عامل 
تعبیه شود، این پیام ها می تواند به تعداد بیشتری از افراد 

برسد«.
از روز گذشته این سیستم زلزله سنج در ایالت کالیفرنیای 
آمریکا فعال شده است. اگر برایتان سؤال شده روش کار 
این زلزله سنج به چه صورت است و چرا کالیفرنیا برای 
ارائه این خدمت از سوی گوگل انتخاب شده، باقی مطلب 

را بخوانید.
گوگل برای نخستین بار با سازمان زمین شناسی ایاالت 
متحــده)USGS( و دفتر خدمات اضطــراری فرماندار 
کالیفرنیا همکاری کرده اســت تا این هشــدارها را از 
طریق سیستم ســازمان زمین شناسی آمریکا موسوم 
به ShakeAlert به دستگاه های اندرویدی در کالیفرنیا 
ارسال کند. این سیستم با استفاده از اطالعات جمع آوری 
شده از بیش از ۷00 لرزه نگار در سراسر ایاالت متحده 
می توانــد زمان وقوع زمین لرزه را حدس بزند. اما نصب 
چنین شــبکه ای در ســایر مناطق در معرض خطر در 

سراسر جهان می تواند پرهزینه یا چالش برانگیز باشد. 
اگرچه فعالً عمده فعالیت این فناوری در کالیفرنیاست اما 

نگران نباشید چون کاربران در سراسر جهان می توانند 
از امــروز کار با این برنامــه را تجربه کنند. گوگل برای 
کاربرانی که ساکن کالیفرنیا نیستند، سیستم تشخیص 
حرکت را فعال کرده که از طریق شتاب سنج تعبیه شده 
در گوشی شــما کار می کند.»استوگیتیس« می گوید: 
»شتاب ســنج های گوشــی ها به اندازه کافی حساس 
هســتند که موج P را -اولین موجی که از زمین لرزه به 
وجود می آید- شناسایی کنند. این موج به طور معمول 
بسیار کم آسیب تر از موج S است که پس از آن به وجود 
می آید«. در نتیجه باید انتظار داشته باشید گوشی شما 
خیلی  وقت ها بابت زلزله هایی هشدار دهد که شما اصاًل 

آن ها را حس نخواهید کرد!
روش کار این تکنولوژی به این صورت است که هر زمان 
تلفن همراهتان موج P زمین لرزه را احساس کند، پیامی 
را به سرور ردیابی زلزله گوگل همراه با اطالعاتی درباره 
محل وقوع آن ارســال می کند. سپس سرور، داده ها را 
از دستگاه های دیگر جمع می کند تا تأیید کند و ببیند 
آیــا یک زمین لرزه در حال وقوع اســت یا خیر. خوبی 
این روش آن است که احتمال خطا در آن بسیار پایین 
می آید و بدی آن هم این است که ممکن است چند ثانیه 

حیاتی تلف شود. 
با این حال سیســتم زلزله سنج گوگل درحال حاضر به 
صورت تمام و کمال فقط در اختیار ساکنان کالیفرنیاست 
و مردم در سایر نقاط جهان فقط می توانند تجربه کار با 
سیستم زلزله سنج گوگل را تجربه کنند و تضمینی بابت 
عملکرد صحیح آن در خارج از کالیفرنیا وجود ندارد. اما از 
آنجا که فناوری در تمام این سال ها با سرعتی باورنکردنی 
پیشرفت کرده است، احتماالً نباید زیاد برای گسترش 

این فناوری در جهان منتظر بمانیم.

روایت دوم
بدترازکرونا

ما هم مثل شــما در این روزهای کرونایی دلمان را به 
خبرهای خوشی مانند کشف واکسن روسی این بیماری 
خوش کرده ایم، امــا هرازگاهی اخبــار ناامیدکننده و 
وحشتناکی هم از گوشه و کنار به گوشمان می رسد که 
حسابی تو برجکمان می زند! درست مثل خبر ترسناکی 
که به نقل از رسانه های چینی در فضای مجازی منتشر 
شده و ادعا می کند بیماری جدیدی در این کشور کشف 

شده که حتی از کووید19 هم کشنده تر است.
هرچند در ابتدا خیلی ها انتشــار اخبــار مرتبط با یک 
بیماری کشــنده جدید را جدی نگرفتند و شــروع به 
ســاختن جوک دربــاره آن کردند اما زمانــی که آمار 
مبتالیان و کشــته های آن به رقم قابل توجهی رسید، 
همان ها از ترس این بیماری ماست هایشــان را کیسه 

کردند! 
ویروس جدیدی که جهان را تهدید می کند، ویروسی 
موسوم به »SFTS« است که تاکنون حدود 30 نفر را 
به کام مرگ کشانده است. هرچند این آمار در مقایسه 
با قربانی های کرونا بســیار ناچیز به نظر می رســد اما 
دقت داشــته باشــید که تعداد قربانیان این ویروس 
حدود 30 درصد مبتالیان بوده اســت. این یعنی اگر 
قرار باشد زبانم الل این ویروس هم مانند کرونا چندین 
میلیون نفر را درگیر کند، با آمار وحشتناکی از مرگ و 
میر روبه رو خواهیم شد. برای آنکه کمی ماجرا برایتان 
ملموس تر باشد باید بگوییم که کرونا تا االن حدود 20 

میلیون نفــر را در جهان آلوده کرده که در نتیجه آن 
فقط ۷50 هزارنفر جانشان را از دست داده اند. اما اگر 
قرار باشد این ویروس جدید هم حدود 20 میلیون نفر 
را آلوده کند، باید انتظار مرگ حدود 6 میلیون نفر را 

داشته باشیم!
ویروس جدید چینی از شرق این کشور شروع به انتشار 
کرده و تاکنون در اســتان های جیانگســو و آن هوئی 
دیده شــده است. با اینکه SFTS به واسطه نیش نوعی 
از کنه سانان به انسان منتقل می شود، ویروس شناسان 
چین هشدار داده اند نمی توان انتقال انسان به انسان را 
رد کرد. در هر حال، ایــن ویروس برخالف کووید 19، 
نخستین بار نیست که انسان را آلوده می کند؛ بلکه موارد 

اخیر ابتال صرفاً نشان دهنده ظهور مجدد آن است.
اما سؤال اصلی اینجاست که ویروس SFTS چیست؟

بر اســاس گزارش فــرارو، ویــروس SFTS، به خانواده 
ویروس های »بانیاویریدا« )Bunyavirus( تعلق دارد و به 
واسطه کنه ها به انسان منتقل می شود. این ویروس بیش 
از یک دهه پیش توســط گروهی از پژوهشگران چینی 
شناســایی شد. نخستین موارد ابتال، در سال 2009 در 
نواحی روســتایی استان های هوبئی و هنان چین دیده 

شدند.
ویروس SFTS به خاطر سطح گسترش و میزان مرگ و 
میر ناشی از آن، به یکی از ویروس های خطرناکی تبدیل 
شده که سازمان جهانی بهداشت هم در مورد آن هشدار 

داده است.
اما برخالف کووید19 که بیشــتر در جوامع شهری 
به خصوص کالنشهر ها گســترش یافته، این ویروس 
جدید بیشــتر جامعــه روســتایی را تهدید می کند. 
کشاورزان، شــکارچیان و افرادی که حیوان خانگی 
دارند، آســیب پذیری بیشــتری دربرابر این ویروس 
دارنــد، زیرا دائم در تماس مســتقیم بــا حیواناتی 
هســتند که شــاید ناقل باشــند. گزارش ها نشــان 
می دهند این ویروس، بیشــتر از حیواناتی مانند بز، 
گاو، گوزن و گوســفند به انســان منتقل می شــود. 
حیواناتی که به این ویروس مبتال می شــوند، معموالً 
هیچ نشــانه مرتبطی نشــان نمی دهند. اما بر اساس 
گزارش گروهی از پژوهشــگران چین، دوره نهفتگی 
این ویروس بین هفت تا 13 روز پس از آغاز بیماری 
است. افراد مبتال به این ویروس معموالً نشانه هایی از 
جمله تب، خستگی، لرز، سردرد، تورم غدد لنفاوی، 
بی اشــتهایی عصبــی، حالت تهــوع، درد عضالنی، 
اسهال، استفراغ، درد های شــکمی، خونریزی لثه و 

مواردی از این دست را بروز می دهند.
از پیامد هــای خطرناک دیگری کــه در چندین بیمار 
مشاهده شد، می توان به نارســایی چندین اندام، بروز 
بواسیر و نشــانه هایی در سیستم عصبی مرکزی اشاره 
کرد. خبر بدتر این اســت که ویــروس جدید، تا االن 
توانســته خودش را از چین به سایر کشورهای آسیای 
شرقی مانند ژاپن و کره جنوبی هم برساند و باز بدتر از 
این خبر آنکه این ویروس هم مانند کرونا درمان قطعی 
ندارد، اما برخــی از داروها در فرایند درمان روی برخی 

بیماران جواب داده است.
با این حال هنوز اطالعات دقیق تری در زمینه این ویروس 
در رسانه ها منتشر نشده و مسئوالن کشورهای آسیای 
شــرقی فعالً از ساکنان مناطق روســتایی خواسته اند 
لباس های آســتین بلند و پاچه دار بپوشند تا تحقیقات 

روی این ویروس کامل شود!

کتابیافیلم؟

جمعه:قرار بود مراســم عید غدیر را در پــارک محله مان برگزار کنیم. وقتی 
کار تهیه مقدمات و چیدن وســایل تمام شد، چند تا از الت های محله آمدند 
و شروع کردند به سر به سر گذاشتن و هی به بسیجی ها تیکه می انداختند. وقتی 
شیشه های آب معدنی سرد آمد، همه دورِ هم جمع شدیم. الت ها از ما فاصله 
گرفتند ولی معلوم بود دارند از تشنگی هالک می شوند. یکی از بچه ها شیشه آب 
سرد را برداشت و به سمتشان رفت. خیلی محکم و نظامی دستور داد سرهایشان 
را باال بگیرند و بعد خودش آب بطری را ریخت توی دهانشان. مهربانی و ابهت 

همزمانش، الت و لوت ها را غافلگیر کرد. بی سروصدا آبشان را خوردند و رفتند.

شنبه:در هر کوچه و خیابان نشان و عالمتی از غدیر نمایان بود. از آذین بندی ها  
در هر کوچه بگیرید تا کارناوال ها و جشن ها و نورافشانی های داخل خیابان ها. 
امسال با وجود شرایط کرونایی الحق واالنصاف مراسم به خوبی برگزار شد. یعنی 
می شود امیرالمؤمنین)ع( مزد بر و بچه هایی که زحمت کشیدند را با باز شدن 

راه راهپیمایی اربعین بدهند؟

یکشنبه: امروز که خسته و کوفته برگشتم خانه، برادرم یک برگه دستم داد و 
گفت: »اینم یادداشتم در خصوص کتابی که خوندم«. این قدر زیبا و دلنشین با 
انبوهی از واژه های متنوع نوشته بود که تمام خستگی از تنم بیرون آمد. با این 

یادداشت، حاصِل مطالعات چند ماهه اش را دیدم.

دوشنبه:تــوی مسجد، بعد نماز مغرب و عشا، پیرمردی حدود 90-80 ساله 
توجه ام را جلب کرد. عصایش را تکیه گاه کرده و به نماز مستحبی ایستاده بود. 
کل نمازش را به تماشا نشستم. نماز چهار رکعتی اش حدود نیم ساعت طول 
کشید. قیام و رکوع و سجود و نشست و برخاستنش را به سختی انجام می داد. 
ظاهراً از آن هایی بود که با اســتفاده از صندلی در موقع نماز حال نمی کرد و 
دوست داشت تا کمترین رمق و توانی دارد، نماز را روی پاهای خودش بخواند 

و رکوع و سجودش کامل باشد.

سهشنبه:به محض اینکه سوار تاکسی شــدم راننــده شروع کرد به درد دل 
کردن. از این گفت که برخی از مسافرهایش خیلی بی حیا شده اند و توی کوچه 
و خیابان، جلو چشــم مردم هیچ چیز را رعایت نمی کنند. حرف ها و خاطرات 
زیادی گفت که توی این ستون قابل بیان نیست. فقط می توانم بگویم در خیلی 

از موارد راست می گفت و اندکی از ما انگار واقعاً خیلی بی حیا شده ایم!

چهارشنبه:امروز با چند نفر از دوستان رسانه ای در مورد مقایسه تأثیرگذاری 
کتاب و فیلم حرف می زدیم. در آخر به این نتیجه رسیدیم عمق تأثیرگذاری کتاب 
بیشتر است. ولی سؤالی که درگیرم کرد این بود که چرا یک دهم هزینه هایی که 
برای فیلم و فیلم سازی می شود برای ترویج و تولید و توزیع کتاب انجام نمی شود 

و وضعیت ناشران و نویسندگان و کتاب فروشان هر روز بدتر از دیروز است؟

 مجازآباد
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مرادمند: از استقالل و 
پرسپولیس پیشنهاد  دارم

تلویزیونباچهارسریالجدید
بهاستقبالمحرموصفرمیرود

دست پُر »سیما« برای ایام عزا

گفتوگوباعلیرضاباغشنی،مستندسازبحرانکرونا

با دوربین درخط مقدم جبهه سالمت

قاتل،آزاداست

رقیهتوســلی:دهانم نیمه باز مانده. دارد َســر می بُرد. چاقوی تیزش را 
می بینم. فاصله ام بیشتر از 2 متر نیست. منقلب و وحشت زده ام.

گــوش تا گوش می برد. رحم ندارد. برعکس قاتــالن خبره، کارش به درازا 
می کشد. نمی دانم، شاید چون زیادی باتجربه نیست... .

قتلــش را که تمام می کند، یک چرخی می زند تــوی مغازه و چاقویش را 
همان طور نشســته برمی دارد و می رود. خدا عالم اســت - نفس نفس زنان- 

این بار مقصدش کجاست و مقتولش کیست؟ 
آمده ام عطاری. خانوم عطار را کمابیش می شناســم و دوستی داریم با هم. 
همسرش را اما اولین بار است که می دیدم. شوهر چاقو به دست هتاکش را 

که محل کسب را با چاله میدان اشتباه گرفته.
او که می رود، مقتول برمی خیزد و مغــازه را تعطیل می کند و همان طور 
جلــو در وا می رود روی صندلی. گریان و ســرفرو افتــاده از زبان تند و 
 گستاخ می گوید و از نیش کالم های مردش که هرروزه است... از ادبی که 

ندارد.
لعنت خدا بر کرونا! نه می توانم نزدیکش شــوم و بغلش کنم، نه ماسک را 
بیــاورم پایین و بروم برای دلداری اش... و نــه می توانم برخالف اعتقاداتم، 
رفتار قاتل را توجیه کنم... فقــط همان جا مثل یک درخت صاعقه خورده، 

الو می گیرم.
بانوی عطــار، یکریز از او می گویــد. از زخم زبان هایش، از عفت کالمی که 
نــدارد، از خنجر و چاقویی که حرف هایش دارد. از مردی که روزی چند بار 
او را می کشد. از قاتلی که هیچ مأمور پلیسی دستنبدش نمی زند و 21 سال 

است آزاد می چرخد.
و من در سرزمین جادویی دمنوش ها و آرامبخش ها به زن عطارباشی گوش 
می دهم که دستش را هیچ اسطوخدوس و بابونه و بیدمشکی نگرفته است.

پینوشت: نمره اعصابتان چند است؟
تلنگر:آدم ها به واســطه صلح و تسکینشان، دوست داشتنی اند... در جهان 
یک نفر نام ببرید که عاشــق کرونا باشد؟ نیســت. کسی او را نمی خواهد. 

لطفاً کرونا نباشیم.

پاسگلشیکباشگاهاستقاللبهشیخدیاباته

18 میلیارد بدون مالیات!

هفتوانه

روزمره  نگاری

ازساختاولینزلزلهسنجهوشمندتاگسترشویروسیکشندهترازکرونادرشرقآسیاازساختاولینزلزلهسنجهوشمندتاگسترشویروسیکشندهترازکرونادرشرقآسیا

وقتیگوگلزلزلهبهپامیکند!وقتیگوگلزلزلهبهپامیکند!

محسنذوالفقاری
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سینا حسینی: موفقیــت شیخ دیاباته در رقابت های 
لیگ برتر و درخشش بی اندازه او در ترکیب استقالل 
سبب شــد هواداران باشگاه اســتقالل به عنوان یک 
مطالبــه جدی خواســتار حفظ این بازیکن توســط 
کادر مدیریتی باشگاه شــوند. البته قرارداد دیاباته با 
باشگاه استقالل دو ساله تنظیم شده به همین خاطر 
احمد ســعادتمند به عنوان مدیرعامل تأکید کرد او 
در اســتقالل خواهد ماند اما در همین کش و قوس 
یک نســخه از قرارداد رســمی دیاباته توسط یکی از 
خبرگزاری ها رسمی منتشر شــد تا چالش جدیدی 

برای مدیران استقالل به وجود بیاید.

فسخ یکطرفه؟#
اســتقاللی ها که خاطره خوبی از انتشار قراردادهای 
مربیــان و بازیکنان خود ندارند، با مشــاهده قرارداد 
منعقد شــده میان دیاباته به شــدت دچار اســترس 
شدند چون این اتفاق می توانست روابط میان دیاباته 
و اســتقالل را تیــره و تار کند اما بــا این حال مفاد 
قــرارداد دیاباته یــک نگرانی بزرگ دیگــر را برای 
مجموعــه هواداران به وجود آورد که اگر منابع کافی 

برای پرداخت دستمزد و حقوق این بازیکن مالیاتی 
فراهم نشــود وی می تواند به صورت یکطرفه فسخ 
قرارداد را انجام دهد و در پایان فصل استقالل را 

به مقصد تیم دیگری ترک کند.
شاید همین عامل سبب شد دیاباته در یک برنامه 
تلویزیونی در پاســخ به سؤال مجری برنامه که از 

وی پرسید آیا فصل بعد هم در استقالل می مانی یا 
نه، وی پاسخ داد: نمی توانم بگویم می مانم یا خیر!

قرارداد 11 میلیاردی#
اما مفاد قرارداد مهاجم اســتقالل چیســت؟ قرارداد 
اولیه این بازیکن 525 هزار دالر )با احتســاب دالر به 
قیمت 21 هزار تومان، این باشگاه باید رقمی بیش از 
11 میلیارد تومان به این بازیکن پرداخت کند( برای 
هر فصل اســت. یعنی دیاباته بــرای فصل جاری این 
رقــم را دریافت خواهد کــرد و برای فصل آینده رقم 

پایه پا بر جا خواهد بود.
آپشن های قرارداد دیاباته با استقالل را در ادامه با هم 

مرور خواهیم کرد:
  قرارداد از اول جوالی 2020 تا 30 ژوئن 2021

 حقوق ماهیانه 35 هزار دالر )این رقم باید در تاریخ 
دهم هر ماه پرداخت شود(

 آپشن قهرمانی لیگ برتر؛ 80 هزار دالر
 پیــروزی در بازی های بین المللی 50 هزار 

دالر
 صعود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان 

آسیا 50 هزار دالر
 صعــود به یک چهارم نهایی لیگ 

قهرمانان آسیا 60 هزار دالر
 صعــود بــه نیمه نهایــی لیــگ 

قهرمانان آسیا 70 هزار دالر
 حضور در فینــال لیگ قهرمانان 

آسیا 100 هزار دالر
 به ثمر رســاندن هر گل در 

بازی هــا 10 هزار دالر )در 
این آپشن پنالتی ها 

ب  حســا

نمی شــود اما در صورت آقای گلی این بازیکن پاداش 
جداگانه دریافت خواهد کرد(

 مشــارکت در گل یا پــاس گل در جریان 
بازی ها )هر 5 پاس 25 هزار دالر(

 در هر بازی کــه بیش از 15 دقیقه به 
میدان برود هــزار دالر دریافت خواهد 

کرد.
 این بازیکن معاف از پرداخت مالیات 

است.
 در صورتی که حقــوق ماهیانه این 
بازیکن بیش از 60 روز به تعویق بیفتد، 
شــامل 10 هــزار دالر جریمه می شــود. 
ایــن موضوع جــدا از حق فســخ قرارداد 
این بازیکن اســت. در صورت عدم پرداخت 
مطالبات، این بازیکن می تواند از طریق فیفا 
اقــدام و قراردادش را فســخ 

کند.

آپشن های چاق#
با این مندرجات شــاید این پرسش برای مخاطب به 
وجود بیاید اســتقالل در حال حاضــر چقدر باید به 
مهاجم خود بپردازد، با اســتناد بــه مفاد مندرج در 
قرارداد استقالل باید مبلغی حدود 16 میلیارد و 863 
میلیــون تومان تا به اینجــای کار به دیاباته پرداخت 
کند. وی بابت حضور بیش از 15 دقیقه در بازی های 
اســتقالل از ابتدای فصل در رقابت های لیگ برتر 18 
هزار دالر، بابت گل هایی که در جریان بازی های لیگ 
برتر و پلی آف لیگ قهرمانان آســیا به ثمر رســانده 
160 هزار دالر، بابت دو پیروزی در بازی های مرحله 
پلی آف لیگ قهرمانــان 100 هزار دالر باید دریافت 
کنــد که این مبالــغ به دســتمزد 525 هزار دالری 
ماهیانه وی افزوده می شود تا در نهایت فعاًل803 هزار 
دالر از باشگاه استقالل دستمزد بگیرد، البته چنانچه 
وی در جریان بازی های گروهی لیگ قهرمانان آسیا و 
بازی هــای باقیمانده از لیگ برتر و جام حذفی حضور 
داشته باشد و اقدام به گلزنی یا پاس گل نماید به این 
مبلغ افزوده می شود تا رقم پرداختی باشگاه استقالل 

به وی بیشتر شود.

بازیکن باارزش#
با مرور قرارداد شــیخ دیاباته نقاط ضعف و قوت این 
قرارداد کاماًل مشــخص می شــود، جدا از اینکه چرا 
باشگاه استقالل زیر بار پرداخت چنین رقم سنگینی 
رفته است اما باید این نکته را متذکر شد شیخ دیاباته 
به عنــوان یک بازیکن با کیفیت خارجی اســتحقاق 
دریافــت این مبلــغ را دارد در حالی کــه بازیکنانی 
نظیر بویان، اســتوکس، براندائو و بسیاری از بازیکنان 
بی کیفیــت خارجی بودند که با حضــور چند دقیقه 
یــا بدون حضور حتی در یک بازی مبلغی ســنگین 
گرفتند و از ایران خارج شــدند، از این رو نمی توان 
پرداخــت این مبلغ ســنگین را نقد کــرد اما ایراد 
عمده و بــزرگ به قرارداد این بازیکن آنجاســت که 
مدیران اســتقالل با علم بر نبود منابع کافی و درآمد 
مشــخص چگونه حاضر به امضای این قرارداد شدند؟ 
نکته بعدی اینکه چرا بازیکنی که حدود 18 میلیارد 
تومان درآمد دارد نباید مالیات بردرآمد قراردادش 
را خودش پرداخت کند، اتفاقی که در هیچ جای 

دنیا سابقه ندارد.

پاس گل شیک باشگاه استقالل به شیخ دیاباته

18 میلیارد بدون مالیات!

رادو در صدر پر افتخارترین بازیکنان خارجی لیگ برتر
ورزش: رادوشــوویچ با کسب چهارمین قهرمانی اش با پرسپولیس، پرافتخارترین 
بازیکن خارجی لیگ برتر ایران شــناخته شد.  به احتمال فراوان رادوشوویچ مسیر 
خود را در پرســپولیس ادامه خواهد داد و فصل بعد هم سنگربان اول سرخپوشان 
خواهد بود اما باید دید این دروازه بان می تواند اختالف خود را با دیگر رقیبان خود 
در کسب این افتخار بیشتر کند یا خیر. از دیگر بازیکنانی که توانسته اند دو قهرمانی 
یا بیشتر را کسب کند می توان به بشار رسن از پرسپولیس، جانواریو با پیراهن های 
استقالل و سپاهان، لوسیانو پریرا با پیراهن فوالد و سپاهان و ابراهیم توره با پیراهن 

سپاهان اشاره کرد.

وست برومویچ مشتری جدید میالد محمدی
ورزش: سایت »contrepoint« انگلیس خبر داد: باشگاه وست برومویچ هم به 
مشــتریان میالد محمدی، مدافع ایرانی خنت بلژیک اضافه شــد. پیش از این 
مدافع ایرانی در تیررس لیدز یونایند بود ولی اکنون برومویچ هم به فهرســت 

مشتریانش ملحق شد. 
وســت برومویچ و لیدز یونایتد هر دو در فصل گذشته در چمپیونشیپ حضور 
داشــتند و در این فصل جواز حضور در لیگ برتر انگلیس را کســب کردند. با 
وجــود اینکه هر دو تیم بازیکنان توانمندی دارند ولی نیاز به تجدید قوا دارند 

تا بتوانند در رقابت های لیگ جزیره نتیجه بگیرند.

اسماعیلی فر در آستانه عقد قرارداد با پرسپولیس
ورزش: هافبک تیم فوتبال ذوب آهن در صورت توافق مدیران دو باشگاه با پرسپولیس 
قرارداد دوساله می بندد. دانیال اسماعلی فر بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان به توافق 
ضمنی با باشگاه پرسپولیس برای پیوستن به این تیم رسیده است. یحیی گل محمدی 
که در دوران حضور خود در قامت ســرمربی ذوب آهن از اسماعیلی فر به عنوان یکی از 
مهره های کلیدی خود اســتفاده می کرد. از این رو مدیران باشگاه پرسپولیس در صدد 
جذب این بازیکن به طور قطعی هستند تا او را با عقد قراردادی دوساله به جمع شاگردان 
گل محمدی اضافه کنند. در صورتی که مشکلی در این مسیر به وجود نیاید اسماعیلی فر 

را می توان نخستین خرید قطعی پرسپولیس دانست.

انتقال مجید حسینی به سری A  جدی شد
ورزش: انتقال مجید حســینی، مدافع تیم ترابزون اسپور ترکیه به سری A ایتالیا 
شکل جدی تری به خود گرفته است.  به نقل از Genova24 ایتالیا مجید حسینی 
بازیکن خط دفاعی تیم ترابزون اسپور ترکیه و ماندرد اوگالده، مهاجم تیم سن خوزه 

کاستاریکا در فهرست خریدهای تابستانی سمپدوریا قرار گرفتند.
این رسانه ایتالیایی در مورد مجید حسینی نوشت: یک نام عجیب در نقل وانتقال های 
تابستانی سمپدوریا مجید حســینی از تیم ترابزون اسپور ترکیه است. این بازیکن 
مرکزی خط دفاعی ســابقه 13 بازی در ترکیب تیم ملی فوتبال ایران از جمله سه 

بازی در جام جهانی 2018 را دارد.

ورزش: مهدی جاوید که عنوان ماشین گلزنی فوتسال 
ایران را به دلیل پوکر گلزنی در لیگ برتر را با خود دارد 
درباره جدایی از باشگاه مس سونگون اظهار کرد: من چند 
روز قبل با مسئوالن تیم مس سونگون صحبت هایی را 
انجام دادم، اما موفق نشدیم با یکدیگر به توافق برسیم و 
به همین دلیل تصمیم گرفتم از این تیم جدا شوم. از چند 
تیم پیشنهاد بازی دارم، اما فعالً منتظرم تا ببینم بازی های 
لیگ از چه زمانی آغاز می شود و پس از آن تصمیم نهایی 

خودم را می گیرم.

شمال - جنوب#
این بازیکن ارزنده فوتســال ایران درباره شیوه برگزاری 
بازی های امسال لیگ برتر به صورت شمال و جنوب بیان 
داشــت: به نظر من این ایده ای که امسال سازمان لیگ 
فوتســال در نظر گرفته یک ایده بسیار خوب و منطقی 
است که قابلیت اجرا شدن دارد، زیرا تیم ها می توانند با 
هزینه کم و بدون ریسک در مسابقات شرکت کنند. به هر 
حال این شرایطی که کرونا در کشور ما به وجود آورده ما 
چاره ای نداریم جز اینکه بازی ها را در قالب دو گروه شمال 
و جنوب برگزار کنیم. گویا ســازمان لیگ تصمیم دارد 
مرحلــه اول را به صورت متمرکز برگزار کند و از مرحله 
دوم مسابقات به صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد.

استارت در مهر#
جاویــد درباره اختالف زمانی که بین ســازمان لیگ با 
باشگاه لیگ برتری بر سر شروع مسابقات به وجود آمده 
عنوان کرد: به نظر من تاریخ 10 مهر ماه که سازمان لیگ 
فوتسال برای شروع بازی ها پیشنهاد داده یک زمان بسیار 
خوب و ایده آلی است، زیرا باشگاه ها تا آن زمان چیزی در 

حدود 50 روز فرصت دارند تا خودشان را به خوبی آماده 
مسابقات کنند. به نظر من 10 مهر ماه بهترین زمان برای 
شروع مسابقات لیگ برتر است و هم بازیکنانی که قرار 
است در خدمت تیم ملی باشند با یک شرایط بسیار خوب 
و ایده آل می توانند به مسابقات جام ملت های آسیا بروند.

او افزود: بعضی از باشــگاه ها از دی ماه سال گذشته که 
بازی های لیگ تمام شد دیگر در هیچ مسابقه ای شرکت 
نکردند و به جز چهــار تیم صعود کرده به مرحله نیمه 
نهایی و نهایی پلی آف سایر باشگاه ها چیزی در حدود 8، 
۹ ماه می شود که در هیچ مسابقه ای حضور پیدا نکردند. 
حاال اگر قرار باشــد بازی های فصل بعد از دی ماه شروع 
شود می توان گفت بازیکنان نزدیک به یک سال می شود 
هیچ مسابقه ای انجام ندادند و این کامالً به ضرر بازیکنان 
خواهــد بود. در هر صورت همان طور که گفتم 10 مهر 
ماه ایده آل ترین تاریخی است که می توان مسابقات فصل 
بعد را برگزار کرد، زیرا هم به نفع باشگاه ها و هم به نفع 
تیم ملی خواهد بود تا در جام ملت های آسیا موفق باشند.

تورنمنت بی فایده#
بازیکن تیم ملی فوتسال درباره بازی دوستانه تیم ملی 
فوتسال در تورنمنت کیش گفت: کادر فنی تیم ملی ابتدا 
قصد داشت در کنار کویت و عراق چند تیم اروپایی را به 
این تورنمنت بیاورد اما کرونا مانع این کار شد و به همین 
دلیل کشور های اروپایی در این مسابقات حضور نخواهند 
داشت. به هر حال با این شرایطی که به وجود آمده قطعاً 
آن چیزی که مد نظر کادر فنی تیم ملی است، هرگز به 
آن دست پیدا نمی کند، زیرا تیم های اروپایی نمی توانند 
به ایران بیایند و بــازی با کویت و عراق برای ما چندان 

مفید نخواهد بود.

ورزش: مدافع تیم شــهرخودرو گفت: پیشنهادهایی از 
سوی پرسپولیس و استقالل برای فصل آینده مطرح شده 
اما فعالً تمام تمرکزم روی دو بازی باقیمانده شهرخودرو 

است.

طلسم شده ایمس
حسین مرادمند در گفت وگو با ایسنا در خصوص شرایط 
تیم شهرخودرو اظهار کرد: شرایط خوبی داریم؛ هرچند 
متأسفانه مدتی است طلســم شده ایم و با وجود برتری 
مقابل رقبا، به ســه امتیاز دست پیدا نمی کنیم. در برابر 
استقالل داور مسابقه با تصمیمات عجیب خود سر ما بال 
آورد. متأسفم نتوانستیم با وجود تالشی که داشتیم، به 

سه امتیاز بازی و حقمان برسیم.

تاریخ سازیس
وی افزود: تســاوی های سریالی مدعیان کسب سهمیه 
آســیایی در هفته های اخیر ســبب شد تا خوشبختانه 
همچنان شــانس خوبی برای رســیدن به آسیا داشته 
 باشیم. اگر بتوانیم از سد سپاهان و نساجی عبور کنیم؛ 
بدون شک با آســیایی شدن برای دومین سال متوالی، 

تاریخ ساز می شویم.

سپاهان همیشه سپاهان استس
مرادمند که ســابقه بازی در سپاهان را در کارنامه دارد 
در خصــوص تقابل با این تیم تصریح کــرد: باید روی 
کار خودمان تمرکز کنیم. با تالش کادر فنی و ســهراب 
بختیاری زاده، آنالیز خوبی از حریف داشته ایم اما مهم ترین 
نکته بازی با سپاهان این است که نباید به خاطر اتفاقات 
رخ  داده در روزهای اخیر برای این تیم، حریف قدرتمند 

خود را دست کم بگیریم. سپاهان همیشه سپاهان است 
و یکی از مدعیان جدی و سرســخت لیگ برتر. مدافع 
شهرخودرو افزود: اگر در کل مسابقه تمرکز خود را حفظ 
کنیم می توانیم به نتیجه مطلوب دست یابیم. سپاهان 
رقیب پرمهره ای اســت و نباید از خالقیت بازیکنان این 

تیم غافل شویم.

اشتباهات داوریس
وی تأکید کرد: ما به هیچ وجه بی تجربه نیســتیم و در 
دیدار رفت در مشهد هم برتری خود را به حریف اثبات 
کردیم اما متأسفانه باز هم اشتباهات داوری، سه امتیاز 

آن مسابقه را از ما گرفت.
مرادمند گفت: امیدوارم هرچه زودتر اشــتباهات داوری 
به حداقل برســد و جوری نشود زحمات ما با اشتباهات 
داوران بر باد رود. فرض کنید اســتقالل را شکست داده 
بودیم و االن 47 امتیازی بودیم. چقدر شرایط ما با امروز 
متفاوت بود؟ متأســفانه اتفاقی اســت که رقم خورده و 
دیگر نباید به آن فکر کنیم. امیدوارم حداقل در دو بازی 

باقیمانده اشتباهات داوری به حداقل برسد.

بهترین تصمیمس
مرادمنــد در خصوص شــایعاتی که درباره پیشــنهاد 
سرخابی های پایتخت به این بازیکن مطرح می شود گفت: 
واقعیت این است پیشنهادهایی مطرح شده اما دو بازی 
دیگر تا پایان لیــگ باقی مانده، هدف بزرگی برای لیگ 
نوزدهم داریم و باید تمام تمرکزم روی این دو مســابقه 
باشــد؛ ضمن اینکه یک سال دیگر با شهرخودرو قرارداد 
دارم. پس از پایان لیگ به فصل بعد فکر می کنم و با توجه 

به تمام نکات، سعی می کنم بهترین تصمیم را بگیرم.

ماشین گلزنی فوتسال ایران در راه مقصدی جدید

»مهدی جاوید« مسی نماند
مدافع »شهرخودرو« امیدوار به تاریخ سازی دوباره است

مرادمند: از استقالل و پرسپولیس پیشنهاد دارم
ضد  حمله

 دیدارهای مقدماتی جام جهانی  در قاره آسیا 
به سال2021 انتقال یافت

ورزش: سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( با صدور اطالعیه ای 
از تعویــق دیدارهای تیم های ملی فوتبال قاره کهن در مرحله انتخابی جام 
جهانی 2022 قطر و جام ملت های آسیا 2023 چین خبر داد. در این اطالعیه 
آمده است: به خاطر شرایط فعلی ویروس کرونا در بسیاری از کشورها، فیفا و 
AFC مشترکاً تصمیم گرفتند که دیدارهای پیش روی انتخابی جام جهانی 
2022 و جام ملت های آســیا 2023 که مطابق برنامــه جدید قرار بود در 

ماه های اکتبر و نوامبر برگزار شوند به سال 2021 منتقل شوند.

تأکید گل محمدی برای حفظ ترابی
ورزش: در هفته  های اخیر خبرهای مختلفی درباره احتمال جدایی مهدی 
ترابی از پرســپولیس مطرح شده اســت. این بازیکن با اینکه فصل آینده با 
سرخپوشــان قرارداد دارد، ولی بندی در قراردادش گنجانده شده است که 
در صورت داشتن پیشنهاد خارجی می تواند با پرداخت مبلغی به پرسپولیس 
از این تیم جدا شود. در بین پیشنهادهای ترابی، پیشنهاد دو تیم قطری به 
این بازیکن قابل توجه است و ترابی در صورت حضور در لیگ ستارگان قطر، 
از لحاظ مالی سود چشمگیری خواهد کرد. با این حال یحیی گل محمدی 
از مســئوالن پرسپولیس خواسته است شرایط الزم را برای ماندن ترابی در 
جمع سرخپوشان فراهم کنند. اگر مدیران پرسپولیس مبلغ قرارداد ترابی را 
باالتر ببرند، این احتمال وجود دارد ترابی از تصمیم خود برای ترک این تیم 

منصرف شود.

باشگاه پرسپولیس: 
نامه ای از فیفا درباره برانکو دریافت نکردیم

ورزش: باشگاه پرسپولیس اعالم کرد: تاکنون نامه ای از فیفا مبنی بر اتمام 
فرصت باشگاه برای پرداخت مطالبات برانکو تا تاریخ 24 مرداد دریافت نکرده 
اســت. علیرضا اشرف درباره اینکه آیا فیفا نامه تهدیدآمیزی درباره پرداخت 
مطالبات برانکو ایوانکوویچ تا روز 24 مرداد به باشگاه پرسپولیس ارسال کرده 
اســت اظهار کرد: این موضوع را از بخش بین الملل باشگاه پیگیری کردم و 
تاکنون چنین نامه ای به دست باشگاه نرسیده است.  وی افزود: فکر می کنم 

فضایی که درباره پرونده برانکو وجود دارد سبب شده این خبر منتشر شود.

قایدی: افتخار می کنم با طارمی مقایسه می شوم
ورزش: مهاجم اســتقالل گفــت: گل زدن بلدم و نیاز نــدارم داور را 
گــول بزنم. مهدی قایدی در خصوص اینکه با مهدی طارمی مقایســه 
می شــود اظهار کرد: »البد برخی می خواهنــد بگویند مهدی طارمی 
تمارض می کند! افتخار من اســت که با مهدی طارمی مقایســه شوم. 
او جدا از اینکه همشــهری من اســت بازیکن بزرگی است و من سعی 
می کنم از او یاد بگیرم. مهدی طارمی در پرتغال هم پنالتی های زیادی 
گرفته؛ او آقای گل شده. یعنی چی؟ آیا داوران پرتغالی فریب مهدی را 

می خوردند؟ این طور نیست.

 پیگیری ویژه شرط   بندی 
توسط کارگروه فدراسیون

ورزش: کارگروه ویژه فدراسیون فوتبال که برای رصد کردن هفته های پایانی 
مسابقات لیگ تشکیل شده است به طور ویژه موضوع شرط  بندی را دنبال 
خواهد کرد. در دو هفته پایانی مسابقات لیگ برتر که کسب سهمیه آسیایی 
و سقوط تیم ها اهمیت ویژه دارد و همچنین رقابت های لیگ دسته یک، دو و 
سه مسابقات به طور دقیق مورد رصد قرار بگیرد و داوران و ناظران مجرب در 

این مسابقات به کار گرفته شوند.

 ادعای جنجالی فوالدی ها؛ 
از همه تست دوپینگ بگیرید

میزان: طبق اعالم ســایت رسمی باشگاه فوالد خوزســتان، سعید آذری 
مدیرعامل این باشگاه صبح امروز طی نامه ای به فدراسیون پزشکی-ورزشی و 
همچنین کمیته ضد دوپینگ، از آن ها درخواست کرد تا در دو هفته پایانی با 

حضور افسران ضد دوپینگ به سالمت کامل مسابقات صحه بگذارند.
باشــگاه فوالد خوزستان به ســالمت تمامی بازیکنان و تیم های باشگاهی 
اطمینان کامل دارد و این درخواست را برای نبودن هیچ شائبه ای در مسابقات 
دو هفته پایانی لیگ  برتر به خصوص دو دیدار نهایی تیم فوالد به فدراسیون 

پزشکی ورزشی داده است.

منهای فوتبال

ورزش در سیما

فدراسیون به دنبال تأییدیه پزشکی
تکواندوکاران ایرانی با ماسک مبارزه می کنند؟

ورزش: رئیس فدراســیون تکواندو از تالش برای طراحی ماســک ویژه 
تکواندوکاران با تأییدیه پزشــکی خبر داد. چند روز قبل بود تصاویری از 
برگزاری مسابقات تکواندو در کره جنوبی با یک ماسک ویژه بر روی صورت 
تکواندوکاران منتشر شد. انتشار این تصاویر با واکنش های مثبت و منفی 
همراه بود، اما در شــرایط فعلی که بر جهان حاکم شــده، به عنوان یک 
راهکار معرفی شد. حاال فدراسیون تکواندو ایران برای اینکه بتواند راحت تر 
مجوز برگزاری اردوها و مسابقات را بگیرد، در اندیشه طراحی یک ماسک 
ویژه برای تکواندوکاران اســت. رئیس فدراسیون تکواندو دراین باره گفت: 
از متخصصان تنفسی و کارشناسان پزشکی در مورد طراحی این ماسک 
نظرخواهی کردیم که آیا تکواندوکاران می توانند با این ماســک ها تمرین 
کنند یا مسابقه بدهند؟ تکواندوکاران از فعالیت های زیادی برخوردارند و 

امکان دارد مشکل تنفسی برای آن ها ایجاد شود.

کشتی گیر ملی پوش چهار سال محروم شد
ورزش: بهروز هدایت که ســال گذشته توانست در جام تختی با شکست 
تمامی مدعیان در وزن 87 کیلوگرم کشــتی فرنگی به قهرمانی برسد، به 
واســطه همین قهرمانی در ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی در مسابقات 

قهرمانی آسیا 2020 در دهلی نو قرار گرفت.
این فرنگی کار در حالی که تا پای فینال با قدرت پیش رفته بود به شکلی 
عجیب در دیدار نیمه نهایی خودش را به مصدومیت زد و انصراف داد که 
بعداً مشخص شد این اتفاق به خاطر مثبت شدن دوپینگ او رخ داده است. 
باالخره فدراســیون پزشکی ورزشی این دوپینگ را پس از بررسی مجدد 
نمونه تأیید کرده و بهروز هدایت با محرومیت چهار ساله مواجه شده است.

بنا و محمدی جوایز خود را دریافت کردند
ورزش: مراســم قدردانی از برترین های کشتی قاره آسیا با حضور دولت 
تورلیخانوف رئیس شورای کشتی آسیا و به صورت پخش زنده اینترنتی از 
طریق صفحه اینستاگرام این شورا برگزار و طی آن از برترین های قاره کهن 
قدردانی به عمل آمد. بر این اساس محمد بنا و غالمرضا محمدی سرمربیان 
تیم های کشــتی فرنگی و آزاد ایران که با توجه به عملکرد تیم های ملی 
ایران در رقابت های آسیایی و جهانی و کسب سهمیه های المپیک به عنوان 
بهترین مربیان آســیا انتخاب شده بودند به همراه ابراهیم مهربان و بهروز 
حضرتی پور در محل سالن کنفرانس خانه کشتی حضور یافتند و به صورت 
اینترنتی در این مراسم شرکت کردند. بر اساس توافقات صورت گرفته و با 
توجه به شرایط خاص به وجود آمده مبلغ 6 هزار دالر جایزه مربیان برتر از 
سوی فدراسیون کشتی به سرمربیان تیم های ملی اهدا شد، تا در آینده و 

به نحو مقتضی در مورد تسویه این مبلغ با شورای کشتی آسیا اقدام شود.

ادامه فعالیت سرمربی صربستانی با واترپلو ایران
ورزش: برخالف تصور عده ای که فکر می کنند قرارداد الکساندر چیریچ، 
سرمربی صربســتانی تیم ملی واترپلو به پایان رســیده و او به کشورش 
بازگشته رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو اظهار کرد: قرارداد چیریچ تا 
بازی های آسیایی چهار ساله بود که پس از آن سال به سال تمدید می شود. 
مبلغ قرارداد این ســرمربی باال نیست و بر خالف مربیان برخی تیم ها که 
ماهیانه 50 هزار دالر می گیرند، دســتمزد او برای یک ســال 50هزار دالر 
نمی شود. این سرمربی اهل مادیات نیست و تنها یک هدف دارد موفقیت 
در بازی های آسیایی 2022 است. این سرمربی نسبت به ایران و تیم ملی 
واترپلو ِعرق دارد و این را بارها اثبات کرده است. ما هم امیدواریم از تجارب 
این سرمربی استفاده کنیم. برای تمدید قرارداد همیشه سعی کرده ایم به 

گونه ای عمل کنیم که هر دو طرف راضی باشیم.

لیگ قهرمانان اروپا
الیپزیگ - اتلتیکومادرید

پنجشنبه 23 مرداد -  23:30 از شبکه سه

لیگ قهرمانان اروپا
بارسلونا - بایرن مونیخ

جمعه 24 مرداد -  23:30 از شبکه سه

امیرمحمد سلطان پور: دور یک چهارم نهایی رقابت های لیگ 
قهرمانان باشگاه های اروپا که دیشــب با بازی پاری سن ژرمن و 
آتاالنتا آغاز شد، امشب با دیدار اتلتیکومادرید در مقابل الیپزیگ 

و فردا شب با مسابقه بایرن مونیخ و بارسلونا ادامه خواهد یافت.

اتلتیکومادرید - الیپزیگ#
امشب ورزشــگاه خوزه آلواالده شهر لیســبون در پرتغال شاهد 
رویارویی اتلتیکو مادرید و الیپزیگ اســت تا تیم صعود کننده به 

مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا مشخص شود. 
اتلتیکو در مرحله گذشــته، مدافع عنوان قهرمانی یعنی لیورپول 
را از گردونــه رقابت ها کنار زد تا برای پنجمین بار در هفت فصل 
گذشته به جمع هشت تیم برتر اروپا راه یابد. از طرف دیگر در ادامه 
اوج گیری تیم الیپزیگ از شرق آلمان، این تیم برای نخستین بار به 

این مرحله از این مسابقات راه یافته است.
شــاگردان دیگو ســیمئونه در چند فصل گذشته بارها معادالت 
مســابقات را به هم ریخته اند که شــامل دو بار صعود به فینال 

رقابت ها در 6سال گذشته بوده است، فینال هایی که البته در هر 
دو شکست خوردند. حاال آن ها به این فکر می کنند باالخره شاید 
این فصل، فصل موفقیتشان باشد. قرعه بدی در مسابقات این فصل 
نصیبشان نشده و می توانست حریفی بسیار سخت تر از الیپزیگ را 
در یک چهارم نهایی داشته باشند. روخی بالنکو فرم بسیار خوبی 
دارد و چه قبل از تعطیلی مســابقات به خاطر کرونا و چه بعد از 

شروع مجدد آن در 18 بازی بدون شکست بوده اند.  
تیم ژولین ناگلزمن مانند اتلتیکو لیگ داخلی خود را با قرارگیری 
در رتبه سوم به اتمام رساند. الیپزیگ همچنین در 15 بازی آخری 
که برگزار کرده تنها یک بار طعم شکست را چشیده است. آن ها در 
مسابقات اروپایی این فصل در دور گروهی به عنوان تیم اول صعود 
کردند و در اولین مرحلــه حذفی، تاتنهام را در مجموع 4برصفر 
بردند. اتلتیکو دو بازیکن یعنی انخل کوری آ و سیمه ورسالیکو را به 

دلیل ابتال به ویروس کرونا در اختیار نخواهد داشت اما به جز آن ها 
مشکل دیگری در این تیم دیده نمی شود.

الیپزیگ مصدومی نــدارد اما یکی از دغدعه های ناگلزمن به جز 
اینکه پنج هفته است از مسابقات فوتبال دور هستند، این خواهد 
بود کدام یک بین یوسف پولسن یا پاتریک شیک را به جای ورنر 

در خط حمله قرار دهد.

بارسلونا - بایرن مونیخ#
مسلماً بزرگ ترین بازی این مرحله از رقابت ها دیدار دو غول آلمانی 
و اسپانیایی یعنی بایرن و بارساســت. این دو تیم به شدت برای 
صعود به مرحله نیمه نهایی انگیزه دارند و باید فرداشب در لیسبون 
برای این مهم به مبارزه با یکدیگر بپردازند. بارسلونا پس از شروع 
مجدد رقابت های اللیگا آنچنان روی فرم نبوده و در چهار مسابقه 

از 12 بازی زمین را بدون کسب پیروزی ترک کرده، در حالی که 
سه مسابقه دیگر را به زحمت با سه امتیاز پشت سر گذاشته است. 
بایرن مونیخ اما شرایطی کامالً برعکس داشته و از 24 بازی آخرش 
در 23 مسابقه به پیروزی رسیده است. باواریایی ها تاکنون در این 
فصل قهرمان بوندس لیگا و جام حذفی آلمان شده اند و امیدوارند 
با موفقیت در اروپا، برای دومین بار در تاریخ خود به سه گانه دست 
یابند. با اینکه همه چیز در مونیخ خوش و خرم است، در اسپانیا 
بارسایی ها با پنج امتیاز کمتر نسبت به رئال مادرید جام را به زیدان 
و شاگردانش تقدیم کردند. همچنین صحبت هایی در خصوص 
ناآرامی در رختکن و درگیری میان بازیکنان با کادرفنی و مدیریت 
باشگاه هم به گوش می رسد و همین طور هنوز این شایعه وجود 
دارد که ممکن است لیونل مسی فصل آینده لباس آبی و اناری را 
دیگر به تن نداشته باشد. اگر این موارد درست باشد بارسلونا در 

بدترین زمان ممکن مقابل بایرن قرار می گیرد و به نظر می رسد 
که خط دفاع آسیب پذیرشــان یارای مقابله با نیروی تهاجمی 

قرمزپوشان به خصوص روبرت لواندوفسکی را نداشته باشد.

مصدومان و محرومان#
بارسلونا فردا شب شاهد بازگشت سرخیو بوسکتس و آرتورو ویدال 
پس از گذراندن محرومیتشان است اما ساموئل اومتیتی مصدوم 
است و عثمان دمبله با وجود برگشت به تمرینات شرایط حضور 

در چنین مسابقه سنگینی را نخواهد داشت.
برای بایرن مونیخ کینگزلی کومان به شــدت در تالش است تا 
خود را به بازی فردا شــب برســاند اما اگر این اتفاق نیفتد ایوان 
پریشــیچ و به خصوص فیلیپ کوتینیو در غیاب او در بازی قبل 

مقابل چلسی خوش درخشیدند و جای نگرانی نخواهد بود.

ادامه مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا

بزرگ ترین نبرد آلمانی - اسپانیایی
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ش�هرداری اسد آباد به استناد مجوز شماره 2۵۵/ ش  مورخ 1399/4/19 شورای اسالمی ش��هر در نظر دارد تعداد 12 پالک  از امالک  مسکونی سهم تفکیکی 
خود از زمینهای معروف به صنعتی) کارخانه واش��ر س��ازی س��ابق ( واقع در شهرک سید احمد  )ره( به ش��ماره پالک 1897/1- 1897را از طریق مزایده کتبی و با 
شرایط ذیل بفروش رساند . لذا متقاضیان  می توانند جهت بازدید از امالک و اخذ اسناد مزایده و تکمیل و تحویل اسناد نهایتا تا پایان وقت اداری 1399/6/1 

به واحد امالک با امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.
لیست امالک شهرداری

آدرسقیمت پایهشماره قطعهمساحت ملککاربری ملکردیف

شهرک سید احمد )ره( واشر سازی قدیم صنعتی205/50495/959/500/000مسکونی1

شهرک سید احمد )ره( واشر سازی قدیم صنعتی205/50665/651/250/000مسکونی2

شهرک سید احمد )ره( واشر سازی قدیم صنعتی2041005/508/000/000مسکونی3

شهرک سید احمد )ره( واشر سازی قدیم صنعتی2041015/508/000/000مسکونی4

شهرک سید احمد )ره( واشر سازی قدیم صنعتی2001185/600/000/000مسکونی5

شهرک سید احمد )ره( واشر سازی قدیم صنعتی2001195/600/000/000مسکونی6

شهرک سید احمد )ره( واشر سازی قدیم صنعتی2001205/600/000/000مسکونی7

شهرک سید احمد )ره( واشر سازی قدیم صنعتی2001455/300/000/000مسکونی8

شهرک سید احمد )ره( واشر سازی قدیم صنعتی2001465/300/000/000مسکونی9

شهرک سید احمد )ره( واشر سازی قدیم صنعتی2001475/300/000/000مسکونی10

شهرک سید احمد )ره( واشر سازی قدیم صنعتی2161676/264/000/000مسکونی11

شهرک سید احمد )ره( واشر سازی قدیم صنعتی2161686/264/000/000مسکونی12

               

اطالعیه آگهی مزایده

 شهرداری اسدآباد 

آگهی تغییرات شرکت پیشگامان ارتباطات کاوش 
شماره  به  محدود(  مسئولیت  با   ( مینودری  شهر 

ثبت 14991 و شناسه ملی 14007294353

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1399,04,21 مورخ  العاده  فوق 
نام   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
شرکت از پیشگامان ارتباطات کاوش 
گستر  معیار  شرکت  به  مینودری  شهر 
سیاالن تغییر یافت و ماده 1-اساسنامه 

بشرح مذکوراصالح گردید.
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
و  ها  شرکت  ثبت  اداره  قزوین 
)937972( قزوین  غیرتجاری  موسسات 
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آگهی تغییرات شرکت پیشگامان ارتباطات کاوش 
شهر مینودری )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 

14991 و شناسه ملی 14007294353

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1399,04,19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
آدرس محل شرکت از قزوین )آدرس سابق( 
شهرستان   ، قزوین  استان  جدید:  آدرس  به 
قزوین ، بخش مرکزی ، شهر قزوین، محله بلوار 
شمالی ، خیابان خیام شمالی ، بن بست حکمت 
پستی  کد  به  همکف  طبقه   ،  471 پالک   ،  38
3413864516 انتقال یافت. و ماده3 اساسنامه 

به شرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت 
)937894( قزوین  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت 

س
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صداقت  پرداز  داده  کهن  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  شرکت 

54821 و شناسه ملی 14005021773

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,04,30 مورخ 
به  مشهد  ثبتی  واحد  در  شرکت  محل   -  1  :
آدرس استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد 
ا   هلل  آیت  محله  مشهد،  شهر   ، مرکزی  بخش   ،
بست حسین  بن   ، باشی  ، خیابان حسین  عبادی 
پستی  کد  همکف  طبقه   ،  536 پالک   ،  42 باشی 
در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر   .  9193633368

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )936704(
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 آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان جهاد 
شماره  به  تعاونی  شرکت  کاشمر  کشاورزی 

ثبت 371 و شناسه ملی 10380057160

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
ونامه   1398,07,06 مورخ  العاده  فوق  بطور 
تعاون  اداره   1398,08,13 مورخ   4948 شماره 
تصمیمات  کاشمر  شهرستان  اجتماعی  رفاه  کارو 
 97 سال  مالی  های  صورت   -  : شد  اتخاذ  ذیل 
تصویب گردید. - آقای محمود خلیلی به شماره 
و  اصلی  بازرس  سمت  به   0943146941 ملی 
ملی  شماره  به  نژاد  موسوی  سیدمحمد  آقای 
0900127716 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر )936708(
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رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای جعفر رضائی باغکی دارای شناس��نامه ش��ماره 0740324454 به ش��رح دادخواست به کالسه 
9900111 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی رضائی باغکی 
به شناسنامه 0748946381 در تاریخ 1390/1/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- صاحبجان رستمی با کدملی 0749490853 فرزند محمد صادره از تایباد همسر مرحوم

2- رضا رضائی باغکی با کدملی 0748954805 فرزند علی صادره از تایباد فرزند مرحوم
3- جمعه رضائی باغکی با کدملی 0749909854 فرزند علی صادره از تایباد فرزند مرحوم
4- احمد رضائی باغکی با کدملی 0740212771 فرزند علی صادره از تایباد فرزند مرحوم
5- جعفر رضائی باغکی با کدملی 0740324454 فرزند علی صادره از تایباد فرزند مرحوم
6- مهدی رضائی باغکی با کدملی 0740521543 فرزند علی صادره از تایباد فرزند مرحوم
7- هاجر رضائی باغکی با کدملی 0748957103 فرزند علی صادره از تایباد فرزند مرحوم
8- ثریا رضائی باغکی با کدملی 0748958339 فرزند علی صادره از تایباد فرزند مرحوم

9- نرگس رضائی باغکی با کدملی 0749912812 فرزند علی صادره از تایباد فرزند مرحوم
10- مریم رضائی باغکی با کدملی 0740147455 فرزند علی صادره از تایباد فرزند مرحوم

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9904898
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای عبدالرئوف نبی اللهی دارای شناس��نامه ش��ماره 0740046330 به ش��رح دادخواست به کالسه 
9900190 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عثمان نبی اللهی به 
شناسنامه 853 در تاریخ 1398/10/24 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
- ش شناسنامه- تاریخ تولد- محل صدور- نسبت با متوفی

1- عبدالرحیم نبی اللهی- 129- 1395/10/8 - تایباد- فرزند
2- عبدالرئوف نبی اللهی- 0740046330- 1368/9/19- تایباد- فرزند

3- فضل احمد نبی اللهی- 41- 1368/1/10- تایباد- فرزند
4- عبدالحق نبی اللهی- 1379- 1349/6/22- تایباد- فرزند

5- فضل اله نبی اللهی- 14- 1357/3/2- تایباد- فرزند
6- منیژه نبی اللهی- 11- 1363/1/20- تایباد- فرزند

7- عبداله نبی اللهی- 1378- 1348/6/3- تایباد- فرزند
8- عبداالحد نبی اللهی- 20- 1364/6/20- تایباد- فرزند

9- عبدالصمد نبی اللهی- 0749832975- 1364/6/20- تایباد- فرزند

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9904899
قاضی شورا- شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان تایباد

قنبر مرزانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم اقدس شریفی دارای شناسنامه شماره 0749908114 به شرح دادخواست به کالسه 99001550 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان رستم شریفی به شناسنامه 
0748935673 در تاریخ 1386/10/25 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- زهرا ابراهیمی بلوچ کشوری با کدملی 0748627731 فرزند کربالئی بهرام صادره از تایباد همسر متوفی

2- علی شریفی با کدملی 0749685263 فرزند رستم صادره از تایباد فرزند متوفی
3- علی اکبر شریفی با کدملی 0749703121 فرزند رستم صادره از تایباد فرزند متوفی

4- زینب شریفی با کدملی 0749677201 فرزند رستم صادره از تایباد فرزند متوفی
5- گلی شریفی با کدملی 0749709677 فرزند رستم صادره از تایباد فرزند متوفی

6- اقدس شریفی با کدملی 0749908114 فرزند رستم صادره از تایباد فرزند متوفی
7- زینب شریفی با کدملی 0748954211 فرزند رستم صادره از تایباد فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9904897
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سید سعید هرمزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای رس��تم رستمی باغکی دارای شناسنامه ش��ماره 0748952381 به شرح دادخواست به کالسه 
9900145 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه رستمی 
باغکی به شناسنامه 0740515985 در تاریخ 1395/6/26 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- رستم رستمی باغکی با کدملی 0748952381 فرزند درویش صادره از تایباد پدر متوفی

2- زرگل مرادی باغکی با کدملی 0748953728 فرزند ولی صادره از تایباد مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.9904900
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )937849(سیدسعید هرمزی

آگهی تغییرات شرکت میالد رایانه آرتا مینودر )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 14765 و شناسه ملی 14006961979

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,10,17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهرداد اسماعیلی فرزند مهدی متولد 1369,01,27 کد 
ملی 4310232949 نشانی استان قزوین ، شهرستان قزوین ، بخش مرکزی ، شهر قزوین، سبزه میدان ، خیابان نادری جنوبی ، کوچه شهید محمدعلی جانباز 
، پالک 56 ، طبقه اول کد پستی 3413664674 با پرداخت مبلغ یک میلیون ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از 
مبلغ یکصد میلیون ریال به مبلغ یکصد و یک میلیون ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید. سهم الشرکه شرکا به شرح 
ذیل می باشد: آقایان محمد کاکاوند میرزائی دارای مبلغ نود و نه میلیون ریال سهم الشرکه و سهیل صراف معیری و مهرداد اسماعیلی هریک دارای مبلغ 

یک میلیون ریال سهم الشرکه.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرستان البرز-قزوین )937816(

آگهی تغییرات شرکت سرام الوند نگار )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 2224 و شناسه ملی 14005453546

 0603255231 به کد ملی  : آقای علی عطائی  اتخاذ شد  1399,03,20 تصمیمات ذیل  استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  به 
به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای محمد ساعدی به کد ملی 3732466492 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا 
اسناد و مدارک و اوراق  انتخاب گردیدند.کلیه  نایب رئیس هیئت مدیره شرکت  به سمت  به کد ملی4324500983  پور عبدلی 
بهاءدار با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضا هیئت مدیره همراه 

باشد.  با مهر شرکت معتبر می 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )937742(

آگهی تغییرات شرکت میالد رایانه آرتا مینودر )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 14765 و شناسه ملی 14006961979

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,10,18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1. آقای سهیل صراف معیری کد ملی 4310718477 با دریافت مبلغ یک میلیون 
ریال )کلیه سهم الشرکه خود( از صندوق شرکت، از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی ندارند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ یکصد و یک میلیون ریال به مبلغ یکصد 
میلیون ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید. سهم الشرکه شرکا به شرح ذیل می باشد: آقایان محمد کاکاوند میرزائی دارای مبلغ نود و نه 
میلیون ریال سهم الشرکه و مهرداد اسماعیلی دارای مبلغ یک میلیون ریال سهم الشرکه. 2. نشانی شرکت از قزوین جای سابق به نشانی جدید استان قزوین ، شهرستان قزوین 
، بخش مرکزی ، شهر قزوین، سبزه میدان ، خیابان نادری جنوبی ، کوچه شهید محمدعلی جانباز ، پالک 56 ، طبقه اول کد پستی 3413664674 انتقال یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید.
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

مروری بر آثار سعدی سینمای ایران در »نقد سینما«
سیما و سینما: برنامه تلویزیونی 
»نقد سینما« این هفته ضمن مرور 
آثار و خاطرات مرحوم علی حاتمی 
در قالب پرونده ای ویژه به بررسی 
گواهی مالکیت فیلم ها می پردازد. 

به گزارش روابط عمومی شــبکه 
پنج سیما، »نقد سینما« این هفته جمعه 24 مرداد ماه  به مناسبت هفتاد و 
ششمین سالروز تولد سعدی سینمای ایران مرحوم علی حاتمی به مرور آثار 

و خاطرات این سینماگر فقید می پردازد. 
پوریــا ذوالفقاری و آرش خوشــخو در بخش اول برنامــه این هفته همراه 
بــا امیررضا مافی به مرور آثار علی حاتمــی می پردازند و درباره ویژگی های 
هنری آثار این هنرمند گفت وگو می کنند.  در این برنامه بهروز افخمی نیز به 
مرور خاطرات و بیان ناگفته هایی از تجربه ساخت فیلم سینمایی »تختی« و 
ویژگی های سینمایی علی حاتمی می پردازد. »بررسی گواهی مالکیت فیلم ها« 
هم عنوان پرونده موضوعی این هفته برنامه »نقد سینما« است. در این بخش 
محمد صابری، روزنامه نگار سینمایی میهمان برنامه خواهد بود. برنامه »نقد 
ســینما« کاری از گروه اجتماعی شبکه پنج سیما، به تهیه کنندگی یوسف 

بچاری، جمعه هر هفته ساعت 22 روی  آنتن می رود.

سریال»مرضیه«جایگزین»شاهرگ«میشود
پخش سریالی با بازی ماه چهره خلیلی

میزان: شــبکه دو سیما از شنبه 
2۵ مرداد ســریال »مرضیه« به 
کارگردانی فلورا سام، تهیه کنندگی 
زنده یاد مجید اوجی و با هنرمندی 
زنده یاد ماه چهــره خلیلی را روانه 
آنتــن می کند. به نقــل از روابط 

عمومی شــبکه دو ، ســریال »مرضیه« ملودرامی خانوادگی است و  محور 
داســتانی آن پیرامون مسئله مهم انتخاب می شود. در خالصه داستان این 
ســریال آمده: »مرضیه در تعارض کار و مذهب مجبور به انتخاب می شود. 

انتخاب این مسیر اتفاقات جدیدی را برایش رقم می زند و... «. 
در این ســریال بازیگرانی چون داریوش ارجمند، گوهر خیراندیش، مجید 
مظفری، پژمان بازغی، امیرحســین صدیق، علی اوجی، حسن زارعی، شیوا 
خســرومهر، نیلوفر شهیدی و ... به ایفای نقش می پردازند. زنده یاد ماه چهره 
خلیلی نیز در شــخصیت مرضیه به عنوان نقش اصلی این سریال بازی ای 
به یادماندنی از خود بر جای گذاشــته که مرور این هنرنمایی دیدنی است. 
بخشــی از عوامل این سریال ۱۶ قســمتی عبارتند از مدیر تصویربرداری: 
ابوالفضل نباتی، مدیرصدابرداری: امیر پرتوزاده، طراح صحنه و لباس: فرامرز 
بادرامپور، طراح گریم: حسین بنایی یکتا، تدوین: روزبه کلباسی و آهنگساز: 
امید کرامتی. این ســریال کاری اســت از گروه فیلم و سریال شبکه دو که 
از شــنبه تا چهارشنبه ساعت 2۱:۳۰ روانه آنتن می شود و خالصه هفتگی 
آن پنجشنبه ها همین ساعت پخش خواهد شد. عالقه مندان به سریال های 
تلویزیونی می توانند بازپخش این ســریال را  ساعت  ۱2:۰۰، ۱۶:۱۵ و ۱:۳۰ 

بامداد روز بعد مشاهده کنند.

عقدقراردادبااپل
مهاجرت » اسکورسیزی«  از سینما به تلویزیون

سیما و سینما: کمپانی مارتین 
اسکورسیزی با »اپل« برای تولید 
محصوالت تلویزیونی قرارداد بست.
بــه نقــل از ورایتــی، مارتیــن 
اسکورسیزی با همراهی »سیکلیا 
پروداکشــنز« کمپانــی تولیدش 

قراردادی برای تولید فیلم و سریال با اپل امضا کرد.
این کارگردان مطرح در حال حاضر برای تولید فیلم »قاتالن ماه کامل« با این 
سرویس استریم همکاری دارد. این فیلم با بازی لئوناردو دی کاپریو و رابرت 

دنیرو در مرحله پیش تولید است و انتظار می رود سال 2۰2۱ اکران شود.
خبر همکاری اسکورسیزی با اپل یک هفته پس از آن منتشر شده که اعالم 
شد دی کاپریو و »اپین وی« کمپانی تولیدش با اپل قرارداد تولید محصوالت 
تلویزیونی امضــا کرده اند. اسکورســیزی از شــاخص ترین کارگردان های 
سینماســت و نام برخی از فیلم های مطرح تاریخ سینما با نام او گره خورده 
اســت که از جمله آن ها می توان به فیلم هایی چون »راننده تاکسی«، »گاو 
خشمگین«، »آخرین وسوسه مســیح«، »رفقای خوب«، »دار و دسته های 
نیویورک«، »مرحوم« و »ایرلندی« اشــاره کرد. او ۹ بار نامزدی اســکار را 
در بخش بهترین کارگردانی کسب و ســال 2۰۰۷ این جایزه را برای فیلم 

»مرحوم« دریافت کرده است. 

 سیما و سینما/ زهره کهندل در روزهایی 
که با شــروع موج دوم شــیوع ویروس کرونا 
مدافعان سالمت در خط مقدم مبارزه با کرونا 
حضور دارند، برخی از مستندسازان کشورمان 
هم دوربین به دست، پابه پای مدافعان سالمت 
در عرصه اطالع رسانی جهاد می کنند. علیرضا 
باغشــنی از مستندسازان پرکار مشهدی است 
که فانــوس هفتمین جشــنواره مردمی فیلم 
عمار را در بخش ملت قهرمان برای ســاخت 
مستند »خیرالنســاء« در کارنامه کاری خود 
دارد. او این روزها در حال ساخت مستندهای 
کوتاهی با رویکرد آموزشــی و اطالع رســانی 
دربــاره بیماری کروناســت. وی که مســتند 
کوتاهــی درباره موج دوم کرونا را در دســت 
تدوین دارد، بناســت به مردم درباره وضعیت 
بحرانی مشــهد و شــهرهای بزرگ و پرخطر 
با  اطالع رســانی کند. باغشــنی در گفت وگو 
خبرنگار ما می گوید: اســفند ماه سال گذشته 
و با شــروع بیمــاری کرونا، مســتند »وقتی 
مهربانی همه گیر می شود« را ساختم که ادای 
دینی به تالش جهادگران عرصه ســالمت در 

بیمارستان ها بود.
وی ادامه می دهد: این مســتند به ســفارش 
دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد انجام شد و 
درباره تالش کادر درمان و فعالیت های جهادی 
پرستاران و پزشــکان در حوزه درمان بود که 
در چند اپیزود ساخته و از شبکه های مختلف 
سیما از جمله شبکه سه، افق، مستند و مرکز 

خراسان رضوی به دفعات پخش شد. 
وی با بیان اینکه پخش این مستند، تأثیر خوبی 
روی کادر درمانی گذاشت، یادآور می شود: این 
مستند زمانی ســاخته شد که فیلم های کمی 
درباره کرونا ساخته شــده بود و تلویزیون در 
فقر آثار اینچنینی قرار داشت. پس از اینکه این 
مستند در فروردین ماه پخش شد، دوستانی از 
مراکز بهداشــت با من تماس گرفتند و گفتند  
مــا در خط مقدم مبارزه با کرونا حضور داریم، 
ولی چیزی از ما گفته نمی شــود، همین جرقه 
موجب شد تا مستند دوم با عنوان »خط اول« 
را درباره جهاد بچه های مراکز بهداشت بسازم. 
آن ها کارهایی از قبیل تشخیص اولیه بیماری، 
کنترل عفونت و حتی کنترل بیماری را انجام 
می دادنــد و با وجــود حساســیت و خطرات 
کارشان، کمتر دیده شــده بودند. این مستند 
هم در فروردین و اردیبهشــت ماه سال جاری 

ساخته و روانه آنتن شد.

احساس نیاز کادر درمان به رسانه#
این مستندســاز دربــاره نگرانــی از ابتال به 
بیماری و ســختی کارش در شرایط کرونایی 
می گوید: بدون نگرانی و ســختی نبود، اما اگر 

کار نمی کردم و دست روی دست می گذاشتم، 
قطعاً پشیمان می شدم. من و همسن و ساالنم 
که متولدین دهه ۶۰ هستیم در سال های دفاع 
مقدس سن بســیار کمی داشتیم و نتوانستیم 
به مردم و کشــورمان خدمت کنیم. زمانی که 
جنگ ســوریه و عراق پیش آمد، با همه عالقه 
و ادعایی که داشــتم نتوانســتم بنا به دالیل 
مختلف در ایــن میادین جنگی حضور مؤثری 
داشته باشــم در حالی که کار ما رسانه بود و 
می توانســتم حضور مؤثرتری داشته باشم. اگر 
چه چند فیلم مســتند دربــاره مدافعان حرم 
ســاختم، ولی به دلیل مشــکالتی که وجود 
داشت نتوانستیم در خط مقدم مبارزه مدافعان 
حرم در سوریه حضور پیدا کنم در حالی که ما 
هم می توانستیم همچون شهدای دوران دفاع 
مقدس که خودشان را به جبهه های حق علیه 
باطل رســاندند، ما هم برویم، ولی این توفیق 

نصیب ما نشد. 
باغشــنی ادامه می دهد: وقتــی جریان کرونا 
پیــش آمــد، احســاس نیــاز کادر درمان به 
رســانه را دیدم و به ســوی آن ها رفتم تا نیاز 
رسانه ای شــان برطرف شود. با شروع کرونا در 
اســفند ماه، جو روانی ســنگینی درباره این 
بیماری در کشــورمان وجود داشت و احتمال 
داشــت که این بیماری، سالمتی من، خانواده 
و اطرافیانم را تهدیــد کند، اما این خطر را به 
جان خریدم تا جبهه اطالع رسانی خالی نماند 

و اگر بــه این عرصه ورود پیدا نمی کردم قطعاً 
خودم را سرزنش می کردم، همچون پشیمانی 
که اکنون برای حضــور نیافتن در جبهه های 

جنگ سوریه و عراق دارم. 
وی توضیح می دهد: بــرای کاهش خطر ابتال 
به بیماری کرونا سعی کرده که تصویربرداری 
و صدابــرداری کار را به صورت تک نفره انجام 
دهد. هر چه تعداد کمتری به بخش بســتری 
بیماران کرونایی در بیمارســتان امام رضا)ع( 
ورود پیدا می کردنــد، احتمال انقطاع زنجیره 
شیوع بیشتر می شد. باغشنی تمام تصاویر هر 
دو مستند »وقتی مهربانی همه گیر می شود« و 
»خط اول« را به صورت تک نفره گرفته اســت 
و فقط برای یک جلســه، تصویربردار دیگری 
همــراه خود برده اســت. وی می گوید: باید با 

لباس های کامل حفاظتی در بخش بســتری 
یا منــازل بیماران کرونایی حضــور می یافتم 
که خــود همین ماجرا، دشــواری های فنی را 
هم به همراه داشــت. مثاًل با شیلد به سختی 
می توانســتم تصویربرداری کنم، گاهی شیلد 
بخار می گرفت و ویزور دوربین را به درســتی 
نمی دیدم یا صداها را به درســتی نمی شنیدم، 
ولی با همه این ها، کار ســاخته شد. یکی دیگر 
از مشکالت تصویربرداری هم این بود که چون 
رنگ قالب فضا و لباس ها، ســفید بود، تصاویر 
ضدنور می شــد و باید رنگ ها را به درســتی 

تنظیم می کردم.

 مستند، خستگی را #
از تن کادر درمان زدود

کارگردان مســتند »من ســالحم در دست« 
درباره اینکه با توجه به محدودیت ها، از نتیجه 
کار رضایت داشته است، پاسخ می دهد: بیشتر 
از نتیجــه کار، از تأثیــر آن رضایت داشــتم. 
خوشــبختانه پخش این آثــار از تلویزیون، اثر 
خوبــی روی کادر درمــان و جامعــه درمانی 
کشــور داشت، چون مســتند »وقتی مهربانی 
همه گیر می شــود« در شرایطی پخش شد که 
آثار تولیدی درباره کرونا بسیار کم بود و کادر 
درمان هم خســته از روزهای ســخت، نیاز به 

انگیزه و اشتیاق داشت. 
خوشــبختانه در بازخوردهای کار شنیدم که 

این مســتند خســتگی را از تــن کادر درمان 
زدوده است. 

وی با بیــان اینکه زمان هر دو مســتند، ۳۰ 
دقیقه بوده و با توجه به زمان و شرایط ساخت 
تقسیم بندی  بحران  مســتندهای  دســته  در 
می شــود، خاطرنشــان می کند: برای ساخت 
هر مســتند، بــه طور متوســط یــک هفته 
تصویربرداری داشــتم و به جاهــای مختلفی 
رفتیم. روایت مستند »وقتی مهربانی همه گیر 
می شــود« در بیمارســتان امام رضا)ع( مشهد 
به ویژه در بخش آی ســی یو بیماران کرونایی 
گذشــت که البته بخشی از آن به فعالیت های 
جهادی دانشــجویان دانشــگاه علوم پزشکی 
مشــهد می پرداخت. زمانی که بیمارستان ها و 
مراکز درمانی با کمبود مواد ضدعفونی کننده 
روبه رو بودند، دانشجویان به صورت خودجوش 
محلول ضدعفونی کننده  به ســاخت  شــروع 
کردند و لحظات انسانی قشنگی را رقم زدند. 

باغشنی اضافه می کند: در مستند »خط اول« 
کار میدانی تر شــد. با نیروهای مراکز بهداشت 
به مناطق مختلف شــهر مشهد ســر زدیم از  
پمپ بنزین بگیرید تا ســوپرمارکت ها و منازل 
بیماران کرونا مثبت تــا به مردم آموزش های 

الزم برای مقابله با کرونا داده شود. 
این مستندســاز می گوید: خیلی دوست دارم 
مســتند ســومی هم درباره کرونا بسازم، ولی 
اکنــون درگیر ســاخت مســتندهای ناتمام 
دیگری هستم که تعهد ساخت آن ها را داده ام. 
بلند  پیشنهادهایی هم برای ســاخت مستند 
کرونایی دارم و در اســرع وقت آن ها را بررسی 

خواهم کرد. 
وی پس از ساخت دو مستند نیمه بلند »وقتی 
مهربانی همه گیر می شــود« و »خط اول« آثار 
کوتاهی را به سفارش بســیج جامعه پزشکی 
برای اطالع رســانی و آگاهی بخشی به جامعه 
درباره کرونا ساخته است که عمده موضوع های 
آن ها بــه روش های پیشــگیری و مراقبت از 
بیماران خارج از بیمارستان می پردازد. باغشنی 
عنــوان می کنــد: گفتند کادر درمان بســیار 
خســته است و به دلیل شــیوع باالی ابتال، از 
تعداد نیروها کم می شود و الزم است نیروهای 
جهادی به میدان بیایند. مســتند کوتاهی که 
جنبه فراخوان برای جذب نیروهای جهادی را 
در جبهه مدافعان سالمت داشت را ساختیم و 
خوشبختانه در فضای مجازی و تلویزیون دیده 
شــد. نیروهای جهادی اعم از دانشجو و طلبه 
پــای کار آمدند تا به کادر درمان کمک کنند، 
اگرچه این نیروها تخصص درمانی نداشتند، اما 
می توانستند کارهای خدماتی را انجام دهند و 
به کادر درمان برای کم شــدن کارشان کمک 

کنند. 

برش

آمد،  پیش  کرونا  جریان  وقتی 
به  درمان  کادر  نیاز  احساس 
رسانه را دیدم و به سوی آن ها 
رفتم تا نیاز رسانه ای شان برطرف 
شود. جو روانی سنگینی درباره 
وجود  کشورمان  در  بیماری  این 
جان  به  را  خطر  این  اما  داشت 
خریدم تا جبهه اطالع رسانی خالی 

نماند

تلویزیون با چهار سریال جدید به استقبال محرم و صفر می رود

دستپُر»سیما«برایایامعزا
سیما و سینما: بــا نزدیک شدن به ایام عزاداری محرم و صفر، 
ســریال های »زمین گرم«، »نجال«، »بوم و بانو« و »سرزده« از 

شبکه های مختلف سیما پخش می شوند.
به گزارش سیمافیلم، در میان ســریال های اعالم شده، سریال 
»بوم و بانو« به کارگردانی ســعید ســلطانی همچنان در حال 
فیلم برداری اســت. ســریال »زمین گرم« به کارگردانی سعید 
نعمت اهلل روزهای پایانی تصویربرداری را سپری می کند و همزمان 
با انجام مراحل فنی خود را برای پخش آماده می کند. ســریال 
»نجال« به کارگردانی خیراهلل تقیانی پور هم برای پخش در دهه 

آخر ماه صفر برای شبکه سه سیما در حال تصویربرداری است.
 
زمین گرم#

»زمین گرم« به کارگردانی ســعید نعمــت اهلل و تهیه کنندگی 
محمدرضا شــفیعی آماده می شــود. نعمت اهلل بــرای اولین بار 
کارگردانی یک مجموعه را عهده دار اســت. او پیشتر در کسوت 
نویســندگی کارهای زیادی را برای صدا و ســیما نوشته است 
که از جمله می توان به »رســتگاران«، »جراحت«، »شیدایی«، 
»مادرانه«، »عقیق« و »برادرجان« اشــاره کــرد. نعمت اهلل در 
مجموعه جدید خود، نویسندگی و کارگردانی را برعهده دارد. این 
ســریال درامی گرم و خانوادگی با پس زمینه های مذهبی است 
که در  ۳۰ قسمت برای پخش از شبکه سه در ایام محرم آماده 

می شود. در این مجموعه بازیگرانی چون مرجان شیرمحمدی، 
علیرضا خمسه، اصغرهمت، نادر فالح، کامران تفتی، دنیا مدنی، 
علیرضا آرا، مارال فرجاد، شیوا ابراهیمی، صادق برقعی، ندا عقیقی، 
مرتضی درویش زاده، مسعود شریف، علیرضا اولیایی، وحید فعال 
و... حضور دارند. در خالصه داســتان »زمین گرم« آمده است: 
پس از سال ها بی خبری دو برادر از هم، برادر بزرگ تر که آخرین 
ساعات حیات خود را پشت سر می گذارد به سراغ برادر کوچک تر 
مــی رود تا وصیت کنــد؛ وصیتی که زندگی بــرادر کوچک را 

دستخوش چالشی بزرگ می کند...  .

نجال#
»نجال« دیگر ســریال شبکه سوم سیماســت که با مشارکت 
سیمافیلم در حال تولید است. این مجموعه برای دهه آخر ماه 
صفر همزمان با اربعین حسینی روی آنتن این شبکه خواهد رفت. 
سریال نجال به کارگردانی خیراهلل تقیانی پور و تهیه کنندگی سعید 
سعدی اول تیرماه جلو دوربین رفت و گروه در حال تصویربرداری 
هستند. داستان سریال »نجال« درباره خانواده و جوانان است و 
قصه ای عاشقانه را حول محور عاشورا و امام حسین)ع( به تصویر 
می کشد و عوامل این سریال پس از ضبط سکانس هایی در تهران 
برای تصویربرداری مراسم پیاده روی اربعین راهی جنوب کشور 
می شوند. حسام منظور، مهراوه شریفی نیا، آزیتا حاجیان، سوگل 

طهماسبی، هدایت هاشــمی، مهرداد ضیایی، سارا رسول زاده، 
سیروس همتی، علی غابشی، مصطفی ساسانی، مرتضی شاکر، 

جواد پورزند و... بازیگران سریال نجال را تشکیل می دهند.

بوم و بانو#
سریال »بوم و بانو« به کارگردانی سعید سلطانی و تهیه کنندگی 

آرمان زرین کوب سال گذشته مقابل دوربین رفت. 
این مجموعه به ســفارش شبکه دو ســیما در حال آماده سازی 
برای ایام محرم اســت. »بوم و بانو« مقطع تاریخی دوره پهلوی 
را به نمایش می گذارد و کاری در حوزه تاریخ معاصر به شــمار 
می آید. این مجموعه به نویسندگی شعله شریعتی و اعظم بهروز 
آماده می شود و روایتگر داستانی عاشقانه و تاریخی است. سعید 
سلطانی که تجربه ساخت سریال های تاریخی موفقی چون »پس 
از باران« و »خانه ای در تاریکی« را در کارنامه هنری اش دارد، باز 
هم به سراغ بخشی از تاریخ ایران رفت و روایتگر قصه ای تاریخی 
در »بوم و بانو« شد. در این مجموعه بازیگرانی چون بهنام تشکر 
در نقش سرهنگ سپنتا، فریبا متخصص در نقش ماهرخ همسر 
تیمسار افشار، مسعود رایگان در نقش تیمسار افشار، ساغر قناعت، 
مهدی احمدی، دیبا زاهدی و... در سریال بوم و بانو ایفای نقش 
می کنند.  در خالصه داستان سریال آمده است: در ایامی که عشق 
رهروان محرم به مسلخ برده می شود و شورشان به یغما می رود، 

عشقی بی آالیش سر بر می آورد که در دل توفان بالیای زمانه به ابتال 
کشیده می شود و در سایه تزویر و فریب بدخواهان تا مرز نابودی 
 می رود، اما در واپسین لحظات چون سیمرغی از میان خاکستر 

برمی خیزد...  .

سرزده#
سریال »ســرزده« قرار است از شــبکه یک سیما پخش شود. 
داســتان حول محور اصالن و رضا که دوســتان دوران جوانی و 
رقبای کشــتی چوخه بوده اند می گذرد که دست روزگار مسیر 
آن ها را از یکدیگر جدا کرده است. این مینی سریال به کارگردانی 
بهادر اسدی ساخته شده و در ۹ قسمت آماده پخش شده است.

تلویزیون

گفت وگو با علیرضا باغشنی، مستندساز بحران کرونا

با دوربین درخط مقدم جبهه سالمت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بردسکن )936707(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی پیام رسان بردسکن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 120 و شناسه ملی 10380022482

ملی  شماره  به  مقدم  نظامی  حسن  آقای  ـ   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   25/04/1399 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
5729706286 به سمت رئیس هیئت مدیره ـ خانم زهرا ذبیحی به شماره ملی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ خانم نیلوفر نظامی 
مقدم به شماره ملی 5720075372 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضای مدیرعامل خانم نیلوفر نظامی مقدم یا آقای 

حسن نظامی مقدم )رئیس هیئت مدیره(همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )937963(

آگهی تغییرات شرکت میالد رایانه آرتا مینودر )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 14765 و شناسه ملی 14006961979

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,10,19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1. آقایان محمد کاکاوند 
میرزائی کد ملی 4310190881 و مهرداد اسماعیلی کد ملی 4310232949 به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت نا محدود 
انتخاب گردیدند که آقایان محمد کاکاوند میرزائی کد ملی 4310190881 به سمت مدیرعامل و رییس هیئت مدیره و مهرداد اسماعیلی 
کد ملی 4310232949 به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. 2. کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک – سفته – 
بروات – قراردادها عقود اسالمی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
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آگهی تغییرات شرکت پیشگامان ارتباطات کاوش شهر مینودری )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 14991 و شناسه ملی 14007294353

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,04,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مواردی به موضوع شرکت ماده 2 
اساسنامه الحاق گردید: مشاوره طراحی و تهیه مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی در خصوص کلیه امور مربوط به استانداردسازی 
از جمله پروژه های عمرانی و شهرسازی و مشاوره جهت استاندارد سازی محصوالت طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر 
اساس استانداردهای بین المللی مشاوره جهت تجهیز آزمایشگاه های کنترل کیفیت و آزمون و کالیبراسیون و تامین نیازمندی های 
استانداردهای ملی و بین المللی تهیه و ساخت ماشین آالت صنعتی و غیر صنعتی و تجهیزات آزمون و کالیبراسیون مشاوره جهت 
ارتقا سطح کیفی تولید و خدمات جهت استانداردسازی بازرسی فنی و نمونه برداری و خدمات آزمایشگاهی و خدمات مشاوره ای 
استاندارد سازی بازرسی فنی و نمونه برداری اوزان و مقیاس ها استقرار سیستم مدیریت انرژی و مدیریت سبز بازرسی موتورخانه 
مشاوره طراحی و اجرای انرژی های نو و خورشیدی انجام کلیه خدمات مشاوره ای جهت اخذ و تمدید گواهی استاندارد و مشاوره 
انجام طرح های توجیهی و نظارت بر طرح ها در صورت لزوم انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم از دستگاه مربوطه 

)ثبت موضوع فعالیت فوق بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد( 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )937831(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )936705(

 آگهی تغییرات شرکت تحکیم سازان بیدخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1196 و شناسه ملی 14002978471

محمد   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,05,05 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
صفری بیدختی به شماره ملی 0910082626 و علیرضا حیدری به شماره ملی 0919648908 و حسین حیدری به شماره 
ملی 0910062943 به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مریم عباس زاده به شماره ملی 
0910152772 به سمت بازرس اصلی و شقایق زارع حقیقی به شماره ملی 0910012156 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
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