
هرخانه یک حسینیه
کاربــران فضای مجــازی از همین حاال با 
راه اندازی پویش #هر_خانه_یک_حسینیه 
به اســتقبال ماه محرم رفتنــد. برخی از 
پست های آن ها در فضای مجازی را بخوانید: 
»بر مشــامم می رسد بوی اسپند محرم...به 
یاری خدا امسال همه جا را حسینیه خواهیم 
کرد...خانه هایمان را ســیاهپوش می کنیم، 
فضای مجازی را حسینیه خواهیم کرد...چهار ساله خونه  رو پارچه مشکی می کشم، 
هیئت راه می ا ندازم، امسال هم همون برنامه است حتی اگر گریه کن مجلس فقط 
خودم باشــم...از تهدیدهای کرونایی، فرصت عاشورایی بسازیم... خانه چهار نفره 

ما هیئت کوچک حسین است و چه افتخار می کنم که چای ریز روضه منم...«.

اجاره به شرط کنکور
چند وقــت پیش در همیــن صفحه از 
پدیــده ای جدیــد در زمینــه امتحانات 
مجازی دانشگاه ها نوشتیم که دانشجویان 
بــا پرداخت مقــداری پول، دانشــجوی 
دیگری را اجاره می کردند به ســؤال های 
امتحان مجازی پاســخ دهــد! حاال انگار 
بعضی از داوطلبان کنکور هم وسوســه 
شــده اند. در چت های منتشر شده مشاهده می شود یک داوطلب قصد دارد 
کســی را که قرار است به جای او در آزمون شرکت کند با گریم شبیه خود 
کند! قیمت پیشنهاد داده شده برای انجام این کار نیز بین 20 تا 40 میلیون 
تومان اعالم شده است. باید دید قانون در برابر این افراد چگونه عمل می کند.

سالٌم لِبیروت
انفجار مهیــب یکی از اتفاق های تلخی بود 
که در چند هفته اخیر دل همگان را لرزاند، 
حادثه ای که بازتاب گســترده ای در میان 
رسانه ها و فضای مجازی ایرانی و کشورهای 
عربی منطقه داشت. برخالف موج ضعیفی 
که برخی ها در شبکه مجازی به راه انداختند 
که ایرانیان مایل به کمک رســانی به مردم 
لبنان نیستند چند روزی است که پویشی با عنوان # ِمن_قلبي_سالم_لِبیروت 
به راه افتاده و ویدئویی از آن در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود. در 
این ویدئو شهروندان ایرانی  با جنسیت ها و مشاغل مختلف جمله ای را خطاب به 
مردم لبنان و به زبان آن ها می گویند و آن ها را به استقامت و صبر دعوت می کنند.

سیاه نمایی اروپایی
در حالی که خیلی از رســانه های دنیا از 
دســتکاری آمار مبتالیان بــه کرونا در 
انگلیس انتقاد می کننــد اما »یورونیوز« 
مشــغول ســیاه نمایی علیه ایران است. 
یک کاربر توییتر نوشته است: »یورونیوز 
فارسی عکسی از دو خانم محجبه ایرانی 
که در حال خوندن قرآن هستن رو کنار 
آخرین آمار کرونا در جهان گذاشته تا بگه اوالً جایگاه ایران در کنترل کرونا 

جایگاه خوبی نیست!
ثانیاً علت این وضعیت خراب، برگزاری آیین های دینی و فرهنگ اســالمی 

است! اینجاست که کینه غربی ها از اسالم مشخص میشه«.

 محمد تربت زاده اواســط آبان سال گذشته بود که 
آخرین جلســه رســیدگی به پرونده شبنم نعمت زاده، 
دختر وزیر ســابق به پایان رســید. همان زمان اعالم 
شــد علی اشرف ریاحی، مدیرعامل شــرکت بازرگانی 
پتروشــیمی دفتر دبی یکی از متهمــان اصلی پرونده 
ارز های دولتی پتروشیمی، داماد محمدرضا نعمت زاده 
و همســر زینب نعمت زاده دختر وزیر ســابق اســت. 
اشرف ریاحی از همکاران اصلی مرجان شیخ االسالمی 
و محســن احمدیــان بوده که نقش قابــل توجهی در 
سوءاســتفاده از پول های پتروشیمی داشته است. البته 
هنگامی که بحث ارتباط داشتن ریاحی با خانواده وزیر 
ســابق مطرح شــد، او تصریح کرد که سال ۹۵ رابطه 
خویشــاوندی او با خانواده نعمت زاده ایجاد شــده و از 
آن موقــع تاکنون هیچ قراردادی منعقد نکرده اســت. 
با وجود همه این حواشــی، داماد آقــای وزیر از همان 
زمان تبدیل به یکی از مرموزترین مفسدان اقتصادی در 
سال های اخیر شد و سرانجام توانست با حواشی فراوان 
از ایران فرار کند. روز گذشته اما آقای مفسد ناگهان سر 
از شبکه خبری »بی بی ســی« درآورد و در مدت زمان 
کوتاهی که روی آنتن زنده این شــبکه حضور داشت، 
سعی کرد با اظهارات ضد و نقیض، خودش را از پرونده 

فساد پتروشیمی تبرئه کند.

فساد 6 میلیارد یورویی#
مدت هاســت که شعبه ســوم دادگاه های ویژه مفاسد 
اقتصادی در حال رسیدگی به پرونده فساد پتروشیمی 
اســت، پرونده ای با ۱۵ متهم که پنج تــن از آن ها به 
نام های مرجان شیخ االسالمی، محمدحسین شیرعلی، 
مهدی شریفی نیک نفس، سید امین قریشی سربستانی 
و اشــرف ریاحی متواری هســتند، اما در این میان نام 
یک نفر از متهمان بیش از دیگران به چشــم می خورد 
و دلیل آن هم ارتباط خویشــاوندی است که او با وزیر 

سابق صنعت دارد.

علی اشــرف ریاحــی داماد وزیر صنعت ســابق که در 
جلسات ابتدایی در دادگاه حضور داشت و دفاعیات خود 
را هم انجام داد، اما به یکباره پیش از آغاز دهمین جلسه 
رسیدگی به پرونده فرار کرد و قاضی مسعودی مقام خبر 

از متواری شدن او داد.
اشــرف ریاحی در پرونده فســاد ۶ میلیــارد یورویی 
پتروشیمی نقش زیادی داشــته و به اتهام معاونت در 
اخالل کالن در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق 
نامشروع نامش در کیفرخواست ذکر شده و در جلسات 
دادگاه حاضر می شــد، اما از اوایل مــرداد ماه و با آغاز 
دوباره جلسات رسیدگی به این پرونده مشخص شد که 
او همسر و فرزندانش را روانه یکی از کشور های خارجی 
کــرده و خودش به دلیل ممنوع الخروج بودن، از طریق 

غیرقانونی به کشور نامشخصی متواری شده است.

افشاگری علیه پدرزن#
هرچند مسئوالن در ابتدا گمان می کردند اشرف ریاحی 
به دلیل ممنوع الخروج بودنش در کشور خودمان مخفی 
شده، اما خیلی زود مشخص شد او با پاسپورت جعلی از 

کشور خارج شده است. 
چیــزی که فرار ریاحی از کشــور را بیش از پیش وارد 
حاشــیه کرد افشــاگری های جورواجور او علیه پدرزن 
و خواهر زنش بود! دامــاد نعمت زاده همزمان با خروج 
غیرقانونی از کشــور، مدارک زیادی را دال بر فساد های 
صورت گرفته توسط نعمت زاده و دخترش برای دادگاه 

ارسال کرده بود.

صحبت های ضد و نقیض#
هفدهمین و آخرین جلســه دادگاه رسیدگی به پرونده 
پتروشــیمی در شعبه ســوم دادگاه ویژه رسیدگی به 
مفاسد اقتصادی و به ریاســت قاضی مسعودی مقام با 

همه حواشی اش باالخره روز شنبه برگزار شد.
هرچند قاضی مسعودی اعالم کرد این دادگاه به پایان 

رسیده و حکم متهمان تا دوهفته دیگر صادر می شود، 
اما بازهم هیچ کس خبــری از داماد فراری نعمت زاده 
نداشت تا اینکه اشــرف ریاحی روز گذشته باالخره در 

مقابل دوربین شبکه خبری »بی بی سی« قرار گرفت. 
شبکه بی بی سی روز گذشــته مصاحبه تصویری چند 
دقیقــه ای با او ترتیب داد و ریاحــی را روی خط خود 
آورد. داماد نعمــت زاده در چند دقیقه ای که روی خط 
بود، صحبت های ضد و نقیض زیادی را مطرح کرد و در 
نهایت بدون جمع بندی صحبت هایش، خداحافظی کرد.

خاوری در بی بی سی؟!#
احتماالً در جریان اید که اشرف ریاحی نخستین مفسد 
اقتصادی نیســت که بی بی سی به او تریبون داده است. 
این رسانه  انگلیسی پیش از این هم بارها تریبون خود را 
در اختیار کســانی قرار داده که میلیارد ها تومان از پول 

ملت را به جیب زدند و از کشور فرار کردند. 
به عنوان مثال مدتی پیش هم بی بی ســی بیانیه ای از 
مرجان شیخ االســالمی دیگر متهم پرونده پتروشیمی 
منتشــر کرده بود. بیانیه ای که شیخ االســالمی در آن 
مدعی شده بود همه اقدام های او برای کمک به کشور 
بوده او هرگونه »اتهام اخالل در نظام اقتصادی را با حتم 
و یقین« رد می کند! شیخ االسالمی همچنین ادعا کرده 
بود که مدیرعامل دو شرکت در ایران و ترکیه با نام های 
»دنیز« و »هترا« بوده که فعالیت این شرکت ها »کاماًل 
قانونی بوده و ربطی به مقوله پولشویی و کسب درآمد از 

قِبل تحریم ها ندارد«.
این اما پایان راه حمایت های شبکه سلطنتی انگلیس از 
مفسدان اقتصادی فراری نیست و آن طور که رسانه ها 
اعالم کرده اند، بی بی سی قصد دارد محمودرضا خاوری، 
مدیرعامل ســابق بانک ملی ایران و از مجرمان محکوم 
شــده به دلیل مشــارکت در اختالس ۳ هزار میلیارد 
تومانی و یکی از ابر مفسدان بانکی که چند سال پیش 

فرار کرده را هم روی خط خبری خود بیاورد!

حسابداری که دامدار شد

فؤاد آگاه: وقتی از اشــتغال زایی و کارآفرینی و مقوالتی از این دست حرف 
می زنیم الزم نیســت شما هم به انبوهی از ســرمایه گذاری و کارهای سطح 
باالی اقتصادی، تحصیالت خــاص و... فکر کنید. وقتی ذهن و فکر یک نفر 
»اشــتغال زایی و کارآفرین« باشــد با کمترین امکانات و ساده ترین اقدام ها 
می تواند دســت به اشتغال زایی بزند. آن هم در این دوران سخت کرونایی که 
بسیاری از مشاغل دچار مشکل شده اند و اقتصاد های بزرگ و پویا هم به دردسر 
افتاده اند. گزارش کوتاهی را که دیروز »فارس« درباره »بابا کهزاد« منتشر کرد 

بخوانید تا بهتر متوجه منظورم شوید: 
بابا کهزاد پیرمرد ۶۳ ســاله زردالنی که در محروم ترین روستای ایالم زندگی 
می کند، با تکیه بر توان و عزم جدی زمینه اشتغال برای خود و خانواده اش را 
فراهم کرده اســت... خانه ای ساده که صمیمیت آن هنوز به واسطه بابا کهزاد 
پیرمرد زحمتکش و مهربان ساکن زردالن از توابع شهرستان هلیالن در استان 
ایالم  پابرجا بود؛ صدای غل غل سماوری که آن ها را دور هم جمع می کرد تا با 
هم برنامه ریزی کنند و راه حل برون رفت از مشکل بیکاری خانواده  را بیابند. بابا 
کهزاد می گوید: »زندگی کردن در این روستا سخت است؛ بنده قبالً کشاورز 
بوده ام؛ آن زمان وضعیت آبادانی روستاها از لحاظ آب خوب بود، اما اکنون همه 
برای کســب درآمد به دیگر شهرها مهاجرت کرده اند... من با وام ۵0 میلیون 
تومانی و خرید 80 رأس گوسفند؛ توانسته ام تا حدودی مشکل بیکاری و فقر 
را در خانواده ام حل کنم. دو پسرم را در کنار خودم مشغول کار کرده ام، شاید 
بتوانیم با حمایت بیشتر مسئولین، دامداری خود را رونق دهیم...این گوسفندها 
زاد و ولد دارند ما از طریق فروش آن ها لقمه نانی می خوریم. متأســفانه باید 
گفت هزینه خوراک و واکسن دام این روزها خیلی زیاد است،  ای کاش نهادهای 
مربوطه از این لحاظ نگاهی به حوزه دامپروری داشته باشند«. بهروز هم پسر 
خانواده و جالب اینکه تحصیلکرده است، می گوید: من با تحصیالت کارشناسی 
رشته حسابداری مشغول کار در کنار پدر و برادرم هستم؛ چند سالی هست 
بعــد از فارغ التحصیلی بیکار بودم؛ ما ترجیح داده ایم با کار دامداری، خودمان 
را مشغول کنیم... دولت می گوید زمینه اشتغال را فراهم کنید؛ ما همین کار 
را کرده ایم؛ کاش بشود از ما حمایت کنند تا بتوانیم دامداری مان را گسترش 

دهیم و زمینه اشتغال برای چند نفر دیگر را در کنار خودمان مهیا کنیم«.
رئیس کمیته امداد شهرستان هلیالن هم می گوید: مبلغ 80 میلیون تومان از 
طریق کمیته امداد به این خانواده اختصاص یافته است و آن ها با همین مبلغ 

توانسته اند هم درآمد و هم اشتغال خوبی را برای خود ایجاد کنند. 
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 گفت وگو با الهه نوبخت، تهیه کننده مستند سینمایی »دلبند« که جایزه جهانی زنان بیروت را از آن خود کرد

خدا، طبیعت و »خاله فیروزه«

چند می گیری فال نگیری؟

رقیه توسلی: یاد خواهری می افتم. »مائده«، زنان دامن پفی موقرمز انگلیسی را 
دوســت دارد و سال هاست ویژه از سرویس چایخوری اش مواظبت می کند. همان 

پیشکش عمه سوسن برای چشم روشنی دانشگاه.
به سماجت دیوانه وار »سارا« آمده ایم اینجا. 

کجا؟ همین جا که جماعت خرافاتی می آیند پولشــان را فنا کنند یا به قول خاله 
جان، چال بگیرند.

بعد نیم ســاعت تب سنجی و اسپری و معطلی به ما شرف حضور می دهد خانوم 
غیب گو. فنجان-نعلبکی سارا که فالخواه است با من که همراه محسوب می شوم 
فرق می کند.  جز فنجان قهوه ها که کالسیک است همه چیز چشمگیر و مدرن و 
گولزنک طراحی شده. از گوشواره دماغ فالگیر تا مجسمه زنی که از توی دیوار دارد 

می آید بیرون، سمت ما.
بار اول است به این خانه اعیانی می آیم. دفعه قبل که کشان کشان و گالویز شده 
رفتیم پیش رمال؛ باالغیرتاً هم مدعی معمولی تر بود، هم دستمزد، هم فالگیرخانه.

سارا و دو خانوم دیگر و منشی و فالگیر به نظرم گناهی ندارند... امان از این زندگِی 
وارونــِه گراِن متنوِع نوین! فالچی آن قــدر آهن آالت از خودش آویخته که در نگاه 
اول به نظرم نیم آدم می آید و نیم فلز. حاال فکرش را بکنید یک آدم آهنی بخواهد 
طالع ات را در یک فنجان خارجکی ببیند. آن هم عاقبتی را که با کرونا مخلوط شده 

این روزها. آن هم داخل سیاهی مطلق.
سکوت پیشه می کنم تا سر مبارک سارا خودش یک  روزی به سنگ تجربه بخورد. 

بس که ُغد و حرف نپذیر است.
موبایل هم مثل من روی ســایلنت است. دستور فرمودند از قوانین فال است که 

روشن نباشد.
به درخواســت خاله جان، کنار دخترخاله و روبه روی بانوی دروغ پرداز نشسته ام. 
هرچنــد می دانم دل توی دل خواهری نیســت و حتماً چندبــار تماس گرفته. 
می دانم این بساط پیشگویی خنده دار تا زن ها بخواهند پابرجاست. می دانم سارای 
تحصیلکرده برای پول قلمبه ای که هربار می ریزد به حساب آدم آهنی ها غمگین 
اســت. می دانم همراهی خودم با خاله زاده کله پوک، دوستی خاله خرسه است. 
می دانم حماقتمان خون کرونا را هم به جوش آورده... اما دو نکته را واقعاً نمی دانم؛ 
اول اینکه اولین فالبین بی مروت ایرانی که بود؟ زن یا مرد؟ و بعد اینکه چطور به 

خودمان اجازه می دهیم بوی خوب قهوه را قاطی خرافه ها کنیم.
به من اگر باشد می گویم قهوه یعنی مناطق گرمسیری و استوایی، یعنی آفریقا... 
یعنی خواهری که با خنده آن را توی سرویس چایخوری اش می ریزد... یعنی زنان 

عاشق موقرمز که کالهشان را هیچ فالدانی نتوانست بردارد از سرشان!

گزارش جیبی

روزمره  نگاری

ورودی ها و خروجی های پرسپولیس رو  شدندورودی ها و خروجی های پرسپولیس رو  شدند

تغییرات اساسی در اتوبان های چپ و راستتغییرات اساسی در اتوبان های چپ و راست
1011

اخراج دروازه بانی که سرسازگاری ندارد 

 بختیاری زاده: دیگر احتیاجی
به رحمتی ندارم 

محکومیت 166 میلیاردی 
فدراسیون در پرونده ویلموتس

رضا یزدانی پس از قبول سرمربیگری آبی پوشان:

 می خواهیم استقالل 
در کشتی هم بدرخشد

»علی اشرف ریاحی« متهم فساد 6 میلیارد یورویی پتروشیمی روی خط شبکه سلطنتی انگلیس

داماد فراری سر از »بی. بی. سی« درآورد!



10
سه شنبه 28 مرداد 1399

 28 ذی الحجه1441 18 آگوست 2020  سال سی و سوم  شماره 9322  

ورزشـــیورزشـــی
11

            سه شنبه 28 مرداد 1399
 28 ذی الحجه1441 18 آگوست 2020  سال سی و سوم  شماره 9322  

ورزش: سهراب بختیاری زاده سرمربی تیم شهرخودرو 
اعالم کرد: به مهدی رحمتی دروازه بان باتجربه تیمش 

احتیاجی ندارد.
این تصمیم پس از آن رخ داده که در پایان بازی سپاهان 
و در شــرایطی که تیم از نظر عصبی وضعیت نامناسبی 
داشته، رحمتی از سرمربی تیم می خواهد برای گفت وگو 
بــه بیرون اتوبوس بروند و در ایــن گفت وگوی دو نفره 
با صدای بلند و لحنی که بختیــاری زاده آن را بی ادبانه 
می خواند، دربــاره داوود سیدعباســی دیگر مربی تیم 
صحبت هایی را به زبان می آورد. حرف هایی که با واکنش 
شدید بختیاری زاده و درگیری لفظی وی با رحمتی توام 

شده است.

گذشت مقابل رفتار رحمتی#
مربی جوان شــهرخودرو که روزهای دشــواری را در 
این باشــگاه مشهدی پشت ســر گذاشته در این باره 
می گوید: من از ابتدای حضورم در شهرخودرو تالش 
کردم به بزرگ ترهای تیم احترام بگذارم و تا جایی که 
می شــود از تجربه آن ها برای بهبود تیم استفاده کنم 
و آقــای رحمتی از این قاعده مســتثنا نبودند، چون 
ایشان یک بازیکن باســابقه ملی و یکی از خریدهای 
این فصل شهرخودرو هســتند و بنابراین من نهایت 
همکاری را با او داشــته ام و حتی اگر مواردی پیش 
می آید که کمی دور از اصول مربیگری ام بود، چون او 
مهدی رحمتی است و در فوتبال برای خودش کسی 
اســت، از آن ها می گذشتم اما با گذشت روزها اوضاع 
بدتر شــده و از نظر من دیگر صالح نیست ایشان به 
عنوان بازیکــن ما را همراهی کنند. چرا که در درجه 
اول بایــد اصول یک تیم فوتبــال را حفظ کرد، حتی 
اگر ما یک بازی به آخر لیگ داشته باشیم و فصل در 

همین پنجشنبه به پایان برسد.

وی افزود: من از همین جا اعالم می کنم مهدی رحمتی 
با همه احترامی که برایش قائل هستم جایی در تیم من 
ندارد. چون اعتقــاد دارم حفظ نظم تیمی از هرچیزی 
مهم تر است و حتی بزرگ تر از آقای رحمتی هم باید در 

چارچوب تیم حرکت کند.

پافشاری روی اخراج#
این ملی پوش سابق فوتبال ایران در ادامه می گوید: اگر 
مســئله ای بین رحمتی و یکی از دستیاران من وجود 

داشت او باید می گذاشت آن را در شرایط هتل و 
در شرایط عصبی بهتر و با لحن بهتر طرح 

می کرد نه اینکه بالفاصله در اتوبوس با 
این کارهایش جو تیم را به هم بریزد. 
من از همان جا قید حضور ایشان در 

تیمم را زدم، اگرچه شــرایط ما 
خیلی ســخت بوده و به حضور 
همه بازیکنانمان نیاز داشته و 
داریم. از دیــروز صحبت های 
زیادی با من شده اما تصمیم 
من همان اســت کــه گفتم، 
آقای رحمتی دیگر جایی در 

تیم من نخواهد داشت.

عقاب یا گالدیاتور؟#
رحمتی با وجود عملکرد فنی 

درخشــان حواشی بســیاری را 
تجربــه کرده و ســوابق زیادی از 

درگیری های او با مربیان و بازیکنان 
مختلف دیده می شــود که بسیاری از 

آن ها خبرســاز بوده است. با هم مروری 
بر کارنامه پرچالش وی داریم.

وحید طالب لو؛ لیگ پنجم بــا نظر امیر قلعه نویی س
به اســتقالل پیوست تا با وحید طالب لو برای حضور در 
ترکیب اصلی رقابت کند. وضعیت به گونه ای شده 
بــود که هرکدام از ایــن دو نفر در ترکیب قرار 
می گرفت شــاهد اخم ها و قیافه گرفتن های 
رقیبش بودیم. او زمانی که در ســپاهان بود 
به خاطر قرار دادن قرآن در دروازه به طالب لو 
اتهام هایی زد که در نهایت کار به شکایت و 

دادگاه کشیده شد.

هنوز س کــی روش؛  کارلوس 
کسی به طور دقیق نمی داند 
که بین رحمتی و کی روش 
چه گذشــت ولی هرچه 
بــود دودش به چشــم 
دروازه بان سابق تیم ملی 
رفــت و فرصت حضور 
در دو جــام جهانی را از 

او گرفت.

در س نکونــام؛  جواد 
با  اســتقالل  اردوهــای 
یکدیگر هم اتاقی بودند تا 
مربوط  موضوعات  اینکه 
بــه کاپیتانی اســتقالل 
ســبب شــد ایــن دو نفر 
 باهم بــه مشــکل بخورند. 

صادقی؛ س امیرحســین 
صادقی در یک مصاحبه تصویری 
اتهام های زیادی به رحمتی زد که 

با شکایت او همراه شد.                                 

امیر قلعه نویی؛ رحمتــی در دو مقطع با قلعه نویی س
دچار مشــکل شد که ســری دوم جدایی او از استقالل 
در پایان لیگ سیزدهم را به همراه داشت. اختالفات این 
دو نفر حتی به بازی اســتقالل - تراکتور در هفته ماقبل 
پایانی لیگ پانزدهم کشیده شد و رحمتی که آن زمان به 

استقالل برگشته بود با قلعه نویی شدیداً درگیر شد.

علیرضا منصوریان؛منصوریــان اواخر حضورش در س
استقالل تصمیم گرفت رحمتی را کنار بگذارد و این اتفاق 
در کنــار بحث این دو نفر در آن برنامه نود معروف باعث 

شد از آن موقع رابطه رحمتی و منصوریان سرد شود.

خسرو حیدری؛ شماره دو سابق استقالل در پایان س
فصــل قبل از دنیای فوتبال خداحافظــی کرد و پس از 
خداحافظی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش درباره 
مسائل پشت پرده استقالل صحبت کرد که این موضوع با 
واکنش رحمتی و اشاره او به ماجرای پختن قورمه  سبزی 
برای آن شــخص مورد نظر همراه شد که در نهایت پای 

همسر حیدری را به این ماجرا باز کرد.

حسین حسینی؛ جدیدترین درگیری رحمتی مربوط س
به بحث های اینستاگرامی او با سیدحسین حسینی است. 
این دو نفر تا همین چند ماه قبل در اســتقالل هم تیمی 
بودند و می شد حدس زد که رابطه گرمی ندارند ولی کمتر 
کســی تصور می کرد اختالف های آن ها تا این حد جدی 
باشــد. رحمتی ابتدا با انتشار یک متن به حسینی طعنه 
زد که با پاسخ گلر فعلی استقالل همراه شد و پس از آن 
رحمتی با انتشار یک عکس از مکالمه خصوصی این دو نفر 

پاسخ هم تیمی سابقش را داد.

اخراج دروازه بانی که سرسازگاری ندارد

بختیاری زاده: دیگر احتیاجی  به رحمتی ندارم

محکومیت 166 میلیاردی فدراسیون در پرونده ویلموتس
ورزش: اخبــار تأیید نشــده حکایــت از آن دارد که فیفا باالخــره رأی نهایی 
پرونده مارک ویلموتس، ســرمربی ســابق تیم ملی ایران را صادر کرده که طی 
آن فدراســیون فوتبال به پرداخت مبلغ 6 میلیون یورو محکوم شــده است. اما 

فدراسیون درحال حاضر چنین مسئله ای را تکذیب می کند. 
فدراسیون در بیانیه ای نوشت: با توجه به انتشار شایعاتی مبنی بر صدور حکم فیفا 
درباره پرونده ســرمربی سابق تیم ملی برای تنویر افکار عمومی به اطالع می رساند 
هیچ رأیی در این باره از سوی فدراسیون جهانی به این فدراسیون واصل نشده است. 

با این حال سایت ورزش سه اسناد این محکومیت را منتشر کرده است.

زاهدی در میان 12 بازیکن شگفتی ساز لیگ اوکراین
ورزش: سایت »isport« اوکراین با اتمام فصل2020-2019لیگ برتر فوتبال این 
کشور به معرفی 12 بازیکن شگفت انگیز این فصل رقابت ها پرداخت که به شکل 
غیرمنتظره خوش درخشــیدند. در میان 12 بازیکن شگفتی ساز لیگ اوکراین نام 
شــهاب زاهدی، مهاجم سابق پرســپولیس و عضو باشگاه المپیک دونتسک دیده 
می شود. این رسانه اوکراینی درباره مهاجم ایرانی نوشت: بدون شک شهاب زاهدی، 
مهاجم ایرانی المپیک دونتســک یکی از این پدیده های شگفت انگیز است. او در 
یک بازی برای تیمش هت تریــک کرد. وی در طول فصل یکی از تأثیرگذارترین 

بازیکنان تیمش بود.

NBA رکورد جدید جیمز در
ورزش: فوق ستاره تیم بسکتبال لس آنجلس لیکرز برای نخستین بار به رکورد 
تعداد پاس گل در هر بازی حمله کرد. لبران جیمز، فوق ســتاره تیم بسکتبال 
لس آنجلس لیکرز برای نخســتین بار در 17 ســال حضورش در لیگ اتحادیه 
ملی بسکتبال آمریکا، بیشترین میانگین تعداد پاس گل در هر بازی را به خود 

اختصاص داد.
جیمز 35 ســاله، فصل قانونی لیگ NBA را با میانگین 25.3 امتیاز، 7.8 ریباند و 
10.2 پاس گل در بازی به پایان رساند. او برای شانزدهمین فصل متوالی لیگ را با 

میانگین بیش از 25 امتیاز در هر بازی به پایان برد.

اوکراینی ها دنبال صیادمنش
ورزش: ســایت »TRT Spor« ترکیه خبــر داد باشــگاه  ماریوپول اوکراین 
 پیشــنهادی رســمی برای جــذب اللهیار صیادمنــش به باشــگاه فنرباغچه 

داده است.
صیادمنش فصل گذشته با امیدهای زیادی به فنرباغچه آمد ولی نتوانست عملکرد 
خوبی داشــته باشد. او به صورت قرضی در اســتانبول اسپور بازی کرد ولی بازهم 
نتوانست انتظارات را برآورده کند. طبق گزارش ها این باشگاه اوکراینی با فنرباغچه 
وارد مذاکره شده تا مهاجم 19 ساله را جذب کند. مذاکرات بین طرفین در جریان 

است.

ورزش: پرسپولیس موفق شده به عنوان قهرمانی زودهنگام  
لیگ برتر دســت یابد و اکنون تمام تمرکز خود را روی دو 
تورنمنت جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا قرار داده است. با 
این حال یحیی گل محمدی عملیات خود برای یارگیری و 
اجرای نقشه های خود برای فصل آینده را استارت زده است.

گالیه بازیکنان پرسپولیس؛ ما را دور نینداز!#
پرسپولیس طی پنج فصل اخیر به موفقیت های بزرگی 
دست یافته است. در موفقیت های این تیم ردپای نیمی 
از بازیکنان کنونی تیم دیده می شود. با این حال یحیی 
بــا اقدام زودهنگام برای نقل و انتقاالت از یک ســو و از 
ســوی دیگر مذاکره با بازیکنانی که پرسپولیس در آن 
نقطــه بازیکن در اختیار دارد، زمینه گالیه زیرپوســتی 
شــاگردانش را ترتیــب داده اســت. برخــی بازیکنان 
پرســپولیس معتقدند برخالف برانکو اکنون پالن جذب 
بازیکن کامل سلیقه ای و نه از روی نیاز و برطرف کردن 

ضعف تیم صورت می گیرد. 
 
3 نفر دیگر در راه#

در حال حاضر حضور سه بازیکن در پرسپولیس تقریباً قطعی 
شده است و باشــگاه و به خصوص کادرفنی صحبت های 
نهایی در این زمینه را با گزینه های مدنظر صورت داده اند 
و در انتظار پایان فصل و عقد قرارداد و توافق مالی هستند. 
با این حال گفته می شود در مرحله بعدی سه بازیکن دیگر 
با این تیم وارد مذاکره  شده اند. از حامد لک، سعید آقایی و 
دانیال اسماعیلی فر به عنوان گزینه های قطعی حضور در 
این تیم نام برده شده است و سه گزینه بعدی میالد سرلک، 

محمد میری و مهدی پور هستند.

فقط جدایی علیپور قطعی شده#
در شــرایط کنونی که چیزی به پایــان فصل باقی نمانده، 
جدایــی علی علیپور، مهاجم گلزن این تیم قطعی به نظر 
می رسد. بشــار رسن با پیشنهادهای مناسبی مواجه شده 
است. او که در بازی قبلی به دلیل مصدومیت غایب بود برای 
دریافت مطالباتش در تمام سه سال اخیر مشکالت بزرگی را 
پشت سر گذاشته است. از سوی دیگر پیشنهادهایی از لیگ 

قطر، پرتغال و یونان شــاید او را وسوسه کند تا برای ادامه 
فوتبال پیراهن شماره 5 سرخ را از تن خارج کند.

تکلیف محمد نادری همچنان نامشــخص اســت. باشگاه 
پرســپولیس با وجود شــروع فصل در لیگ بلژیک هیچ 
مذاکــره ای با کورتریک برای در اختیار گرفتن رضایت نامه 

دائمی این مدافع چپ پا صورت نداده است.
دیگر بازیکنانی که با پیشــنهادهای ریز و درشتی مواجه 
شده اند محمدحســین کنعانی زادگان، شجاع خلیل زاده، 
احمد نوراللهی، سیامک نعمتی و مهدی ترابی هستند. با این 
حال وضعیت آن ها برای جدایی نامشخص است و بعید است 

از این جمع بیش از یک نفر تیم را ترک کند.

فهرست مازاد#
سرمربی پرسپولیس تمام باال پایین های الزم برای انتخاب 
فهرست خود را صورت داده است. مهم ترین تصمیم او برای 
خارج کردن نام محسن ربیع خواه و محمد انصاری خواهد 
بود. برخالف شایعاتی نزدیک به واقعیت درباره احتمال پایان 
همکاری با سیدجالل حسینی که در ادامه با واکنش هایی 
مواجه شــد که یحیی را از تصمیمش دور کرد و با تغییر 
جبهه به حمایت از کاپیتان تیمش پرداخت، احتمال ادامه 
همکاری با سیدجالل همچنان زیاد است. برخی بازیکنان 
جــوان تیم و در کنار دو چهره نامدار دیگر احتماالً از دیگر 

نفرات جدا شده پرسپولیس در پایان فصل باشد.

واکنش افاضلی به توافق لک و پرسپولیس#
هومن افاضلی سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی در واکنش 
به خبرهایی که از توافق حامد لک دروازه بان ماشین سازی 
با پرســپولیس در روزهای اخیر مطرح شــده است گفت: 
می دانم داستان چیست. لک یک بازیکن بسیار حرفه ای و 
توانمند است و می دانم که با وجود این بحث ها، تمرکزش را 
حفظ می کند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا کار انتقال 
لک به پرسپولیس تمام شده است؟ اظهار کرد: خیر؛ بحث 
ماشین ســازی در حال حاضر بحث مرگ و زندگی است. 
می دانم لک با این کیفیت نه تنها از پرسپولیس که شاید از 
خیلی تیم ها پیشنهاد خواهد داشت ولی مهم این است که 

او برای بازی آخر تمرکزش را حفظ کند.

امیرمحمد ســلطان پور: امشــب در آغاز مرحله نیمه 
نهایی لیگ قهرمانان باشــگاه های اروپا، پاری سن ژرمن و 
الیپزیگ در حالی مقابــل هم صف آرایی خواهند کرد که 
هر دو به صعود نخستین فینال تاریخ خود در این مسابقات 

می اندیشند.

شگفتی ساز مثل الیپزیگ!#
هفته گذشــته پی اس جی موفق شــد با یک کامبک 
عالی، 2بریک آتاالنتا را شکست دهد و 24 ساعت پس 
از آن الیپزیگ با پیــروزی مقابل اتلتیکومادرید حضور 
خود را در نیمه نهایی جشــن گرفت. با نگاهی به تاریخ 
تأســیس باشــگاه الیپزیگ که تازه در سال 2009 به 
وجود آمده و این نکته که تازه از ســال 2016 بود که 
به دســته اول بوندس لیگا صعــود کردند، حضور آن ها 
در جمع چهار تیم برتر اروپا یک دســتاورد فوق العاده 
محسوب می شود. به هیچ عنوان نمی توان بخت و اقبال 
را در موفقیــت این فصل آن ها دخیل دانســت چون با 
کیفیت مثال زدنی موفق شدند تاتنهام را در مجموع با 
نتیجه 4برصفر در مرحله یک هشــتم شکست دهند و 
همچنین تیم باتجربه اتلتیکومادرید با شکست 2بریک 
مقهور آن ها شــد. بازی قبلی این تیم در شــرق آلمان 
مقابل شاگردان دیگو سیمئونه به نظر می رسید به وقت 
اضافه کشــیده شــود اما تایلر آدامز از روی نیمکت به 
زمیــن آمد تا در وقت های تلف شــده بــازی را به نفع 
تیمــش که برای دومین بار حضــور در لیگ قهرمانان 
اروپــا را تجربه می کرد بــا پیروزی به پایان برســاند. 
گاوهای وحشی قرمز در 15 بازی گذشته خود در لیگ 
قهرمانان در هشت دیدار پیروز بوده اند و هفت مسابقه 
از هشــت مسابقه قبلی مرحله حذفی اروپایی خود را با 
برد به اتمام رســانده اند. شاگردان جولین ناگلزمن این 
فصل در بوندس لیگا بســیار قوی ظاهر شدند و در 34 
بازی تنها در چهار مســابقه شکست خوردند تا پایین تر 
از بایرن مونیخ و بروسیا دورتموند در رتبه سوم جدول 
جای بگیرند. آن ها اگر امشــب پاریس را شکست دهند 
ممکن اســت در بازی فینال مقابل رقیب هم وطن خود 
یعنی بایرن صف آرایی کنند که دیگر بازی نیمه نهایی 

را مقابل المپیک لیون برگزار می کند.

پاریسی ها به دنبال شکستن طلسم اروپایی #
از طرفی دیگر پاری ســن ژرمن بــرای دومین بار در طول 
تاریخ باشگاه خود به جمع چهار تیم پایانی لیگ قهرمانان 
باشگاه های اروپا صعود می کند. دفعه قبل سال 1995 بود 
که در این مرحله مقابل غــول ایتالیایی یعنی آث میالن 
صــف آرایی کردند و در مجموع دو بازی رفت و برگشــت 
3برصفر بازنده بودند. مرحله نیمه نهایی به این معنی است 
که فوتبال باشگاهی فرانسه برای نخستین بار شاهد حضور 
دو نماینده در این مرحله است و برایشان بسیار هیجان انگیز 
خواهد بود که فینالی تمام فرانســوی را برای اولین بار در 
تاریخ برگزار کنند. پاریسی ها در چند فصل گذشته دچار 
طلسم گذشــتن از مرحله یک چهارم نهایی بودند و فصل 
گذشــته اوضاع برای آن ها بدتر شد؛ جایی که در شرایطی 
عجیب و باورنکردنی اسیر کامبک منچستریونایتد شدند و 
از صعود به جمع هشــت تیم باز ماندند. البته آن ها در این 
فصل درس هــای خود را به خوبی فرا گرفتــه بودند و در 
مرحله یک هشــتم نهایی دورتموند را با اختالف بردند و 
دور گذشته آتاالنتا را با گل های دقایق پایانی مارکینیوش 
و اریک ماکسیم چوپوموتینگ 2بریک از پیش رو برداشتند. 
بدون شک پاریسی ها در فصول گذشته حاکم بالمنازع لیگ 
فرانسه بوده اند اما بر هیچ کس پوشیده نیست که هدف اصلی 
این باشگاه و مالکین قطری آن ها با پول هنگفتی که خرج 

کرده اند چیزی جز موفقیت در لیگ قهرمانان اروپا نیست.

وضعیت مصدومان و محرومان#
یکی از مهره های کلیدی الیپزیگ در این فصل بدون شک 
تیمو ورنر بوده اما او ترجیح داد فصل را با تیم کنونی خود به 
پایان نرسانده و زودتر به چلسی ملحق شود. به جز او شرایط 
ترکیب الیپزیگ بسیار خوب گزارش شده و تنها غایب آن ها 
ابراهیم کوناته خواهد بود. از طرف دیگر پاری سن ژرمن دو 
مهره کلیدی خود را برای بازی امشب در لیسبون در اختیار 
نخواهد داشت؛ مارکو وراتی هافبک وسط تأثیرگذار آن ها و 
کیلور ناواس دروازه بان شماره یک آبی پوشان این بازیکنان 
هستند. الیوین کورزاوا همچنان درگیر مصدومیت قدیمی 
خود است. اما خبر خوب برای توخل اینجا خواهد بود که آنخل 
دی ماریا محرومیتش را پشت سر گذاشته و کیلیان امباپه 
 می تواند دوباره از ابتدا در ترکیب تیمش حضور پیدا کند.

ورودی ها و خروجی های پرسپولیس رو شدند

تغییرات اساسی در اتوبان های چپ و راست
پی اس جی -الیپزیگ؛ نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا

به وقت تاریخ سازی!
ضد  حمله

عذرخواهی دانشگر و باقری؛ در انتظار صدور حکم
ورزش:پیرو حواشــی اخیر پیرامون تیم فوتبال استقالل جلسه کمیته 
انضباطی با حضور فرشید باقری و محمد دانشگر برگزار شد. در این جلسه 
دانشــگر و باقری ضمن عذرخواهی و اذعان به اینکه در رفتارشان اشتباه 
کرده اند، اعالم داشــتند که تابع تصمیم مسئوالن باشگاه هستند . البته 
باشــگاه استقالل هنوز حکمی درباره آن ها صادر نکرده و قرار است هفته 

آینده حکم کمیته انضباطی در خصوص این دو بازیکن صادر شود.

ادعای فوالد: نمی خواهند سهمیه بگیریم!
ورزش: باشگاه فوالد نســبت به داوری های مسابقات این تیم در هفته های 
گذشته واکنش تندی نشان داد. در بخشی از بیانیه باشگاه فوالد آمده است: 
»ظاهراً کسب سهمیه برای فوالد به مذاق عده ای خوش نمی آید که این چنین 
باشگاه ما را مورد آماج حمالت ناجوانمردانه قرار داده اند. اگر تا هفته گذشته 
شــک و تردید داشتیم که نمی خواهند باشگاه فوالد سهمیه حضور در لیگ 
قهرمانان آســیا را کسب کند، امروز با اطمینان اعالم می کنیم چنین هدفی 
وجود دارد. اینکه چه کسی نمی خواهد فوالد سهمیه بگیرد، برای این باشگاه 
و مردم خوزستان نامعلوم است، اما فقط کافی است بازی مقابل پارس جنوبی 
جم را یکبار تماشا کنید تا شما هم مطمئن شوید. در این بازی آقای اشکان 
خورشیدی داور بازی که در دیدار رفت فوالد و پرسپولیس، مرتکب اشتباه شد 
تا حریف به یک پنالتی برسد و سه امتیاز را بگیرد، دو پنالتی واضح و آشکار را 

ندید تا بازی مساوی تمام شود«.

آقای گل لیگ دسته اول فوتبال »تکراری« شد
ورزش: با پایان یافتن رقابت های لیگ دسته اول و مشخص شدن صعود 
مس رفســنجان و آلومینیوم اراک به لیگ برتر و سقوط سه تیم نیروی 
زمینی تهران، ســپیدرود رشــت و علم و ادب تبریز به لیگ دسته دوم، 
بهترین گلزن این مســابقات مشخص شد. حمید کاظمی گلزن شاخص 
مسابقات لیگ دسته اول در ســال های اخیر که پیش از این هم سابقه 
آقای گلی در لیگ یک با تیم نســاجی را داشــت، بــار دیگر به عنوان 

بهترین گلزن دسته اول شناخته شد. 

ویسی: برای سپاهان سورپرایز دارم
ورزش: سرمربی تیم فوتبال پیکان با بیان اینکه تیمش 100 درصد در 
لیگ برتر می ماند گفت: مقابل ســپاهان محتاط بازی می کنیم اما قبل 
از این مسابقه برای بازیکنانم سورپرایز دارم. عبداهلل ویسی در گفت وگو 
با مهر درباره دیدار حســاس تیمش با ســپاهان در هفته آخر لیگ برتر 
با توجه به اینکه پیکان در خطر ســقوط است و سپاهان به دنبال کسب 
سهمیه آسیاست اظهار کرد: همه بازی ها در لیگ سخت است. سپاهان 
تیم خوبی اســت و نمی توان آن را دســت کم گرفت. ســپاهان را مثل 
یک قهرمان جلو خودمان می بینیم؛ درســت مثل استقالل، پرسپولیس 
و حتی ذوب آهن. کاری بــا نام تیم ها نداریم و برای گرفتن امتیاز وارد 
زمین می شــویم. قبل از بازی با سپاهان سورپرایز خیلی خوبی برای باال 

بردن روحیه بازیکنانم در رختکن دارم.

اهدای جام قهرمانی به کارگران مس سرچشمه
ورزش: اعضای تیم فوتبال مس رفسنجان به شرکت مس سرچشمه 
رفتنــد تا جام قهرمانی خود در لیگ یک را بــه کارگران این معدن 
تقدیم کنند. مراســم جشــن قهرمانی تیم فوتبال مس رفسنجان در 
رقابت های لیگ دســته اول، یکشــنبه شــب پس از بازی این تیم با 
بادران تهران که با تســاوی یک بر یک به اتمام رســید برگزار و جام 
قهرمانی به شــاگردان محمد ربیعی اهدا شد. برهمین اساس اعضای 
این تیم دیروز همراه با مدیران باشــگاه به سرچشــمه رفتند و جام 

قهرمانی شان را به کارگران معدن مس سرچشمه تقدیم کردند.

منهای فوتبال

لیگ قهرمانان اروپا
لیون - بایرن مونیخ

چهار شنبه 29 مرداد -  23:30 از شبکه سه

لیگ قهرمانان اروپا
الیپزیگ - پاری سن ژرمن

سه شنبه 28 مرداد -  23:30 از شبکه سه

ورزش در سیما

داورزنی: 
سرمربی تیم ملی چراغ خاموش انتخاب می شود 

ورزش: رئیس فدراسیون والیبال گفت: بی خیال و بی تفاوت نیستیم و ما 
وســواس خاص خود را در انتخاب ســرمربی داریم. داورزنی با بیان اینکه 
به صورت چراغ خاموش موضوع انتخاب سرمربی تیم ملی والیبال را دنبال 
می کنیم عنوان کرد: در زمان خود اعالم خواهیم کرد و رایزنی های مختلفی 
انجام دادیم و به جمع بندی نســبی هم رســیدیم  که از بیان آن معذورم، 
حضور قدرتمندانــه در المپیک هدف ما بوده و از همه ظرفیت های دنیا و 
کشــورمان استفاده می کنیم. وی در پایان گفت: من فکر می کنم با شروع 
لیگ برتر سرمربی تیم ملی تعیین و تکلیف شود بی خیال و بی تفاوت نیستیم 
و ما وسواس خاص خود را در انتخاب سرمربی داریم و ما داریم  برنامه ریزی 

می کنیم  برای آینده تا به نتیجه دلخواه خود برسیم.

فرمول یک؛ همیلتون فاتح گرندپری اسپانیا شد
ورزش: در ادامه مســابقات فصل جاری فرمول یک و در منطقه کاتالونیا 
اسپانیا، لوئیس همیلتون راننده اهل انگلیس تیم مرسدس موفق شد پیش 
از ســایر رقبایش از خط پایان عبور کند و فاتح گرندپری ششم فصل لقب 
بگیرد. پس از همیلتون، ماکس فرستاپن و والتری بوتاس به ترتیب از خط 

پایان گذشتند.

برگزاری لیگ برتر بسکتبال در ابهام
ورزش: برگزاری لیگ برتر بسکتبال برای فصل بعد در هاله ای از ابهام قرار 
دارد و این را می توان از بی برنامگی فدراسیون متوجه شد. نه تعداد تیم های 
حاضر در لیگ مشخص شده و نه جلسه  ای برای باشگاه ها. تنها فدراسیون 
در یک جلسه ای زمان برگزاری لیگ را اعالم کرد که آن هم قطعی نیست و 
با شرایطی که وجود دارد به احتمال زیاد دچار تغییر می شود. اگر فدراسیون 
مصمم به برگزاری لیگ آینده است باید با جدیت بیشتری کارها را دنبال 
کند، اما در حال حاضر این طور نیســت. کمتر از دو ماه دیگر تا زمانی که 
فدراسیون برای آغاز لیگ در نظر گرفته باقی مانده است، اما باشگاه ها تکلیف 

خود را نمی دانند و خبری از تصویب پروتکل های بهداشتی نیست.

اسفندیار: می خواهم در بلژیک آبروداری کنم
ورزش: اســفندیار به تازگی به عضویت تیم »گرین یارد ماِسیک« بلژیک 
درآمده تا همراه با جواد کریمی، لقب نخستین لژیونر های والیبال ایران در 
بلژیک را از آن خود کنند. با امیرحســین اسفندیار در مورد انتخاب لیگ 
بلژیک گفت: من همیشــه به دنبال لژیونر شدن بودم و باید از یک جایی 
حرکتم را آغاز می کردم. بلژیک، لیگ باکیفیت و سطح باالیی دارد و تیمی 
هم که به عضویت آن در آمده ام یک باشگاه شناخته شده و قدیمی است. 
حتــی این تیم در لیگ قهرمانان اروپا هم حضــور دارد. امیدوارم بتوانم با 
بازی های خوبی که برای این تیم انجام می دهم، خودم را در اروپا تثبیت کنم 

و هم اینکه نماینده خوبی برای والیبال ایران باشم و آبروداری کنم. ورزش: پس از مذاکرات صورت گرفته میان احمد ســعادتمند 
مدیرعامل باشــگاه اســتقالل با علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون 
کشتی و قطعی شــدن تیمداری باشگاه استقالل در رقابت های 
لیگ برتر کشــتی آزاد هدایت این تیم به رضا یزدانی ملی پوش 

اسبق کشتی ایران و دارنده دو مدال طالی جهان سپرده شد.
با توجه به فاصله کوتاه تا آغاز رقابت های لیگ کشتی و فرصت کم 
تا جذب نفرات مورد نظر، یزدانی بالفاصله باب مذاکرات را برای 
جذب کشتی گیران مورد نظر و اعضای کادر فنی آغاز کرده است.
حامی مالی باشگاه اســتقالل برای حضور در لیگ کشتی آزاد، 

قرارداد سه ساله ای را با مسئوالن این تیم منعقد کرده است.

استقالل با تمام توان#
رضا یزدانی درباره قبول هدایت فنی تیم کشــتی آزاد استقالل 

تهران در لیگ برتر کشتی آزاد اظهار کرد: استقالل تیم بزرگی 
اســت و امیدوارم در کشتی همچون فوتبال نتایج درخشانی را 
بدســت بیاوریم .دارنده دو مدال طــالی جهان افزود: با توجه به 
اینکه کشتی ورزش اول و پایه در کشور می باشد ورود باشگاه های 
بزرگ و نامی کشور مانند استقالل و  پرسپولیس به تیمداری در 
کشتی عالوه بر جذابیت لیگ در آینده کشتی مثمرثمر و سازنده 
خواهد بود. وی با قدردانی از مدیرعامل باشگاه استقالل و اسپانسر 
تیم خاطرنشان کرد: با توجه به زمان کم باقیمانده تا قرعه کشی 
و شــروع رقابت های لیگ سعی خواهیم کرد تیمی مناسب را با 

کمک همکاران کادر فنی ساخته و پرداخته کنیم و با همه توان 
در لیگ کشتی حاضر شویم.

تنور داغ لیگ#
آزادکار ســابق تیم ملی، درباره معرفی همکارانش در کادر فنی 
تیم استقالل گفت: بررسی های الزم در این باره صورت گرفته و 
اسامی کادر فنی و کشــتی گیران تیم پس از قرعه کشی لیگ 

اعالم خواهد شد.
یزدانی با تأکید بر اینکه تماشــاگران سرمایه های اصلی کشتی 

و ورزش محســوب می شــوند گفت: امیدوارم با وجود تیم های 
قدرتمندی که تاکنــون در لیگ ثبت نام کردند رقابت های این 
دوره پربیننده باشد و از ظرفیت رسانه ها با توجه به شیوع ویروس 

کرونا بیش از پیش استفاده شود.   

خداحافظی از تشک؟#
وی در پایان در پاســخ به این پرســش که آیا کماکان به دنبال 
حضور در میادین قهرمانی و مبارزه برای تیم ملی اســت یا خیر 
گفت: برای شرکت در رقابت های انتخابی المپیک 2020 تمرینات 
آمادگی را شروع کردم ولی با توجه به تعویق مسابقات و نامشخص 
بودن زمان ازسرگیری مسابقات در این باره تصمیم گیری خواهم 
کرد. در حال حاضر به خاطر تعهدی که به باشگاه استقالل دارم به 

عنوان مسئول فنی در خدمت این تیم خواهم بود.

رضا یزدانی پس از قبول سرمربیگری آبی پوشان:

می خواهیم استقالل در کشتی هم بدرخشد

 آگهی تغییرات شرکت نوین زعفران شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 7355 و شناسه 

ملی 10380231552

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
 1398,12,07 مورخ  العاده  فوق  بطور 
موسسه   -1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
بازرس  عنوان  به  سیستم  ارکان  حسابرسی 
اصلی و موسسه حسابرسی پویندگان پارس 
برای  البدل  علی  بازرس  عنوان  به  حساب 
انتخاب   1398,12,29 به  منتهی  مالی  سال 

شدند .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )945332(
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سپهر  صنعت  سیال  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  آساک 

44335 و شناسه ملی 10380604240

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1399,02,31 مورخ  العاده  فوق 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - تعداد 
 3 به  نفر   2 از  مدیره  هیئت  اعضای 
نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )945374(
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 آگهی تغییرات شرکت مهندسی تحقیقات خاک 
مهار آب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

8838 و شناسه ملی 10380245979

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
 1398,11,10 مورخ  العاده  فوق 
تعداد   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
اعضاء هیئت مدیره به سه نفر افزایش 
اصالح  اساسنامه   37 ماده  و  یافت 

گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )945380(
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 آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت فدک قدر 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  خراسان 

45474 و شناسه ملی 10380613998

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
سالیانه مورخ 1399,02,15 تصمیمات ذیل اتخاذ 
مدیریت  خدمات  و  حسابرسی  موسسه   : شد 
شناسه  ثبت4590و  شماره  به  امین  ارقام  آویژه 
اصلی  بازرس  عنوان  به  ملی14004883592 
 6439630067 ملی  شماره  به  بصیری  جعفر  و 
مالی  سال  برای  البدل  علی  بازرس  عنوان  به 
روزنامه                          . شدند  انتخاب   1399,11,30 به  منتهی 
های  آگهی  درج  جهت  قدس  االنتشار  کثیر 

شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945389(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945392(

 آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی اسطوره دیار پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 59943 و شناسه ملی 14006320095

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,04,01 و نامه شماره 2314 مورخ 99,4,9 انجمن صنفی شرکتهای 
حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1در اجرای ماده141 الیحه اصالحی قانون تجارت،کاهش 
سرمایه شرکت از مبلغ 500000000ریال به 100000000ریال و کاهش مبلغ اسمی سهام از100سهم 5000000ریالی به 100سهم 
100سهم  به  منقسم  مبلغ100000000ریال  شرکت  سرمایه   : اساسنامه  اصالحی   5 -ماده  رسید  تصویب  به  ریالی   1000000

1000000ریالی با نام میباشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945411(

 آگهی تغییرات شرکت مجتمع گردشگری بوستان سر خاندیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36333 و شناسه ملی 10380518563

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,01,22و نامه شماره 982,128,3017 مورخ 98,03,01 سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و 
گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -موسسه حسابرسی پارسیان حسابرس افق به شناسه ملی 10320257591 به عنوان بازرس اصلی و اقای سیدعلی 
انتخاب  قرار ذیل  به  انتخاب گردیدند. - اعضاء هیئت مدیره  مالی 1397-98  برای سال  البدل  بازرس علی  به عنوان  باکدملی 0939712202  پژنگی عنبرانی  اکبر 
گردیدند: شهرداری شاندیز به شناسه ملی 14003372148 -حسن موحدیان دارای کدملی 5228142721 -شرکت سرمایه گذاری توسعه گردشگری خراسان به شناسه 
ملی 10380449498 -سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی به شناسه ملی14000224617 -شرکت توسعه و عمران شاندیز آتیه به کدملی 10380467991 - 

روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
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 آگهی تغییرات شرکت متالورژی پودر مشهد 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5056 و 

شناسه ملی 10380209877

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 
آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,01,16
 2295310921 ملی  شماره  به  نژاد  محبی  آرش 
ملی  شماره  به  رضائی  حمیده  وخانم 
شماره  به  عشقی  علیرضا  آقای  و   0071328769
هیئت  اصلی  اعضا  سمت  به  ملی 0779492366 
گردیدند.  انتخاب  سال  دو  مدت  برای  مدیره 
روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت 

درج اگهی های شرکت انتخاب گردید .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )945634(
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آگهی تغییرات شرکت متالورژی پودر مشهد 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5056 و 

شناسه ملی 10380209877

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,01,16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای آرش محبی نژاد 
به سمت رئیس هیئت مدیره کدملی 2295310921 
هیئت  رئیس  نایب  سمت  به  رضائی  حمیده  خانم 
عشقی  علیرضا  آقای   0071328769 کدملی  مدیره 
کدملی  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  عضو  سمت  به 
0779492366 انتخاب گردیدندوکلیه اوراق و اسناد 
مشترک  امضا  با  بانکی  و  رسمی  تعهدآور  و  بهادار 
همراه  به  مدیره  هیئت  اعضا  از  یکی  و  مدیرعامل 

مهر شرکت معتبر خواهد بود .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945654(
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خوشه  آرد  تولیدی  شرکت  تغییرات  آگهی 
طالیی سپید شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 10498 و شناسه ملی 10102005531

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
ذیل  تصمیمات   1398,12,15 مورخ  العاده  فوق 
اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 
اصول نگر آریا حسابداران رسمی به شناسه ملی 
شماره 10103559024 به نمایندگی آقای محمد 
بسمت   2268996956 کدملی  به  نژاد  بدراقی 
محمودی  علی  محمد  آقای  و  اصلی  بازرس 
بازرس                       سمت  به   0652919340 کدملی  به 
مالی  یکسال  مدت  برای  شرکت  البدل  علی 

انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945657(
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آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و تحقیقاتی 
بین الملل نوین شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 15402 و شناسه ملی 10380310316

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
 1398,12,07 مورخ  العاده  فوق  بطور 
موسسه   -1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
بازرس  عنوان  به  سیستم  ارکان  حسابرسی 
اصلی و موسسه حسابرسی پویندگان پارس 
برای  البدل  علی  بازرس  عنوان  به  حساب 
انتخاب   1398,12,29 به  منتهی  مالی  سال 

شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945839(
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فرهنگیان  مصرف  شرکت  تغییرات  آگهی 
طرقبه شرکت تعاونی به شماره ثبت 2166 

و شناسه ملی 10380169941

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی 
 35390 شماره  نامه  و   1396,11,20
تعاون  مدیریت   1397,02,26 مورخ 
کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - روزنامه 
درج                    جهت  قدس  کثیراالنتشار 

آگهی های شرکت تعیین شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945769(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945419(

 آگهی تغییرات شرکت ترکیبی حمل ونقل جاده ای و ریلی جام گستر توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 18952 و شناسه ملی 10380344974

موسسات  کارفرمایان  انجمن صنفی  نامه شماره 98,3227 مورخ 98,11,2  و  مدیره مورخ 1398,11,01  استناد صورتجلسه هیئت  به   
ملی  شماره  به  محمودآبادی  عبدا...اضربی  آقای   -  1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  مشهد  کاالی  داخلی  نقل  و  حمل  شرکتهای  و 
0731193271 جایگزین آقای علیرضا ساالری به عنوان مدیرعامل جدید شرکت برای مدت باقی مانده تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 
1399,12,25 گردید 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء 

ثابت مدیرعامل و رئیس و یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945423(

آگهی تغییرات خیریه ثامن الحجج )ع( بانک صادرات خراسان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 792 و شناسه ملی 10380094108

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,12,07ونامه شماره 1914,2,516,01,246 مورخ 1399,02,03 پلیس اطالعات و امنیت عمومی فا استان 
خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی اصغر جاودانی ضیائی به کد ملی 0940598671 به سمت مدیرعامل و محسن نماینده جوراب چی 
به کد ملی 0849205433 به سمت قائم مقام مدیرعامل و محمود قاسمی نژاد به کد ملی 0930709144 به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا 
میبدی به کد ملی 4489655789 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اکبر طاهر قاینی ثانی به کد ملی 0943191051 به سمت خزانه دار انتخاب 
گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره )مدیر عامل با رئیس هیئت مدیره یا خزانه دار(و با مهر موسسه 

معتبر خواهد بود. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945837(

آگهی تغییرات شرکت اندیشه پژوهان تدبیر پایا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 58099 و شناسه ملی 14005795997

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,01,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-آقای رشید صحابی به شماره ملی 0932139337 به سمت رئیس 
هیئت مدیره 2- آقای سیدسجاد انوشه به شماره ملی0922749612 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 3 – آقای سیدعباس سرابی به شماره 
ملی 0937767956 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 4- آقای مهدی صفائی به شماره ملی 0819703389 به سمت عضو هیئت مدیره 5- خانم 
رفعت حسینی واعظ به شماره ملی 4879656127 به سمت عضو هیئت مدیره شرکت به مدت 2سال انتخاب گردیده اند. -کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل آقای سیدسجاد انوشه 

بود.  معتبر خواهد  مهر شرکت  با  همراه 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945833(

آگهی تغییرات شرکت اندیشه پژوهان تدبیر پایا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 58099 و شناسه ملی 14005795997

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,01,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1ـ آقای رشید صحابی به 
شماره ملی 0932139337 - آقای مهدی صفائی یه شماره ملی 0819703389 ـ آقای سیدسجاد انوشه به شماره ملی 0922749612 
- خانم رفعت حسینی واعظ به شماره ملی 4879656127 ـ آقای سیدعباس سرابی به شماره ملی 0937767956 برای مدت 2 سال به 
سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ آقای سیدمهدی موسوی زاده جزائری به شماره ملی 0942484843 به سمت بازرس 
اصلی و اقای دانیال یوسف زاده به شماره ملی 0926084518 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
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تاسیس موسسه غیر تجاری مسیر بهشت آسمان هشتم مشهد درتاریخ 1397,05,03 به شماره ثبت 6164 به شناسه ملی 14007738989

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع :برابر مجوز شماره 3853,2,2686 
مورخه 1397,4,20فرمانداری خراسان رضوی کلیه فعالیتهای موسسه غیرسیاسی،غیرانتفاعی وغیردولتی بوده ودرموضوع نیکوکاری و امور 
خیریه با رعایت کامل قوانین ومقررات جمهوری اسالمی ایران واین اساسنامه فعالیت خواهد نمود. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر مشهد-محله عبادی-خیابان رضویها-بن بست رضوی 11-  : مرکز اصلی 

الشرکه  میزان سهم  و  اسامی  باشد.  ریال می   10000000 : زیر زمین- کدپستی 9195664517 سرمایه شخصیت حقوقی  پالک 111-طبقه 
شرکا : سیدرضا احمدزاده به شماره ملی 0934527512 دارنده 10000000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران : مهناز مجیدی پور به شماره 
البدل  علی  عضو  سمت  به   0779720725 ملی  شماره  به  نژاد  حسن  ابراهیم  مدیره  هیئت  البدل  علی  عضو  سمت  به   0068953194 ملی 
هیئت مدیره زهره سلمانی به شماره ملی 0918864143 به سمت نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره منصوره ملک نژاد به شماره ملی 
0934313555 به سمت خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره حجت فخرتیکانلو به شماره ملی 0934341990 به سمت رئیس و عضو اصلی 
هیئت مدیره سیدرضا احمدزاده به شماره ملی 0934527512 به سمت مدیرعامل وعضواصلی هیئت مدیره محمود ممیزان به شماره ملی 
0937389722 به سمت منشی و عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. فرشته صابری به شماره ملی 09233186410 به 
سمت بازرس اصلی - افسانه جلیلیان مر مری به شماره ملی 0921014805 به سمت بازرس علی البدل به مدت1 سال مالی انتخاب گردیدند. 
دارندگان حق امضا : کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهد آور با امضاء ثابت مدیرعامل وخزانه دارودرغیاب خزانه داربا امضاء رئیس هیئت مدیره 
ومهر موسسه معتبر خواهد بود . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت درج آگهی ها ی مؤسسه انتخاب 

گردید.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945809(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945391(

آگهی تغییرات شرکت اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی گیاهان دارویی و گل محمدی خراسان رضوی شرکت تعاونی به شماره ثبت 70195 و شناسه ملی 14008764473

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,02,15و برابر نامه شماره184,99,2574مورخ 1399,3,26اداره تعاون روستائی استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل 
انتخاب  تاریخ 1401,8,23  تا  باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره  برای  اتحادیه  عنوان مدیرعامل  به  مردانی طرقی کدملی 0920268854  پریسا  : خانم  اتخاذ شد 
گردیدند .و کلیه چک ها قراردادها اسناد و اوراق که ایجاد تعهدی برای اتحادیه نماید ویا تمام و یا قسمتی ازحق اتحادیه رامنتقی سازه به استشنای مواردی که هیئت 
مدیره به منظور اداره امور جاری ترتیب خاصی داده شود پس از تصویب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود ولی اوراق عادی 
با امضای مدیرعامل و مهر اتحادیه معتبر می باشد.مگر مراسالت هیئت مدیره که با امضای رئیس هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. همچنین مطابق تبصره ماده 43 

در غیاب رئیس هیئت مدیره وظایف او به عهده نائب رئیس خواهد بود. 
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سه شنبه 28 مرداد 1399

 28 ذی الحجه1441 18 آگوست 2020  سال سی و سوم  شماره 9322  

سیما و سینماسیما و سینما

خبر

واکنش معاون وزیر ارشاد به بیانیه »ساترا«
صدور مجوز در صالحیت ماست!

ســیما و ســینما: در چند روز 
اخیر ماجرای صدور پروانه ساخت 
برنامه ترکیبی »شــهاب حسینی« 
با نام »همرفیق« از طرف ســازمان 
سینمایی، با واکنش سازمان صوت 
و تصویر فراگیر »ساترا« روبه رو شد. 

»ساترا« که یکی از سازمان های زیرمجموعه صدا و سیماست طی اطالعیه ای 
تأکید کرد صدور هر گونه مجوز برای پلتفرم های صوت و تصویر فراگیر صرفاً در 
صالحیت ساترا است. در واکنش به این اطالعیه محمدمهدی طباطبایی نژاد، 
معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی به مهر گفت: طبق قانون مسئولیت 
صدور مجوز محتوا در شبکه نمایش خانگی اعم از فیزیکی و مجازی با وزارت 
ارشاد است. وی تصریح کرد: از آنجا که همه مکلف به محترم  شمردن مقررات 
روشــن قانونی هستیم، از تمامی دســتگاه ها انتظار می رود در میان فعاالن 
حرفه ای، بی انسجامی دستگاه های حاکمیتی را القا نکنند. طباطبایی نژاد افزود: 
بی تردید در ابهام ســازی از یکســو افراد شریف و قانونمند گرفتار سردرگمی 

می شوند و از سوی دیگر قانون شکنان فرصت قانون گریزی پیدا می کنند.

عوامل »نجال« پس از عاشورا عازم خرمشهر و آبادان می شوند
تالش برای کسب مجوز تصویربرداری در کربال

ســیما و ســینما: تهیه کننده 
ســریال»نجال« گفت: 65درصد از 
تصویربــرداری مجموعه تلویزیونی 
»نجال« انجام شده است و گروه پس 
از عاشورای حسینی عازم خرمشهر 
و آبادان خواهند شد. سعید سعدی 

افزود: تصویربرداری تاکنون در بوستان والیت و شهرک دفاع مقدس انجام شده 
و تدوین همزمان توسط مهدی سعدی در حال انجام است. پس از عاشورا برای 
ضبط بخش های جنوبی عازم آبادان و خرمشهر می شویم. وی ادامه داد: با توجه 
به ممنوعیت اعالم شده  برای حضور در کربال، تالش می کنیم با ادارات مربوط 

هماهنگ شویم تا بخش هایی را بتوانیم در کربال تصویربرداری کنیم. 
وی درباره پیشرفت کار طبق برنامه گفت: شیوع کرونا و رعایت پروتکل های 
بهداشــتی کار را سخت می کند، اما تالش می کنیم طبق برنامه پیش برویم. 

امیدواریم با رفع مشکالت مالی کارها به خوبی و سر وقت انجام شود. 
سریال »نجال« به کارگردانی خیراهلل تقیانی پور در ۱5 قسمت برای پخش در 

ایام اربعین حسینی از شبکه سه سیما آماده می شود. 

 سیما و سینما/ زهره کهندل  مستند سینمایی 
»دلبند« را می توان جزو پرافتخارترین مستندهای 
سینمایی ایران در یک دهه اخیر برشمرد. این مستند 
به کارگردانی »یاسر طالبی« و تهیه کنندگی »الهه 
نوبخت« در آخرین فصل درو جوایز سینمایی خود 
توانســت جایزه بهترین فیلم مستند را از جشنواره 
زنان بیروت برای تهیه کننده جوانش بدست بیاورد. 
جشــنواره جهانی فیلم های زنان »بیروت« با هدف 
بررســی توانایی زنــان در الگوهای مختلف زندگی 
در دنیا و تأثیر آن ها در ســاختار جامعه با استفاده 
از قدرت لنز و ســینما برگزار می شود که چند روز 
پیش با اعــالم برگزیدگان به کار خــود پایان داد. 
مستند ســینمایی »دلبند« قصه  زندگی دشوار اما 
شــیرین یک مادر تنهای 83 ساله به نام »فیروزه« 
را روایــت می کند که زندگــی منحصر به فردی در 
دل رشــته کوه های البــرز دارد. این فیلم محصول 
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و شرکت 
تصویرگستر الهه پارسی به مدیریت الهه نوبخت است 

که پخش بین الملل این فیلم را نیز بر عهده دارد.
با توجه به موفقیت هایی که سینمای مستند ایران در 
سال های اخیر داشته و توانسته نماینده خوبی برای 
کشورمان در جشنواره های جهان باشد، آینده این 
گونه سینمایی روشن پیش بینی می شود. به بهانه 
موفقیت اخیر »دلبند« و وضعیت پیش روی سینمای 
مســتند با »الهه نوبخت« تهیه کننــده این فیلم 
گفت وگو کردیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

جرقه ساخت مستند »دلبند« چطور زده س
شد و فیروزه خانم را چطور پیدا کردید؟ 

من هــم مانند بانوان فعال در عرصه هنر دوســت 
داشــتم  در حوزه زنــان کار کنــم. همچنان که 
پروژه هایی که این روزها مشغول به کار درباره آن ها 
هستم، در حوزه زنان است؛ بنابراین عالقه شخصی 
من در این زمینه بود. زمانی که آقای طالبی با من 
تماس گرفتند و سوژه را تعریف کردند، اولین پرسشم 
این بود که چطور ممکن است زنی باالی 80 سال 
این شکل از زندگی را انتخاب کند. این موضوع برای 
من جذابیت داشت تا این آدم را کشف کنم. زنی که 
از زمین و زمان جدا شده و در ارتفاعات و در خلوت 
با خدا و معبودش، زندگی و عشــق را طور دیگری 
تعریف می کند. نکته قابل توجه زحمت زیادی بود 
که این زن به خاطر شکل خاص زندگی اش متحمل 
می شد به طوری که جوان های آن روستا هم چنین 
زحمتــی را قبول نمی کردند. خاله فیروزه اصالً نیاز 
مالی نداشــت ولی مراقبت از 40 گاو در ارتفاعات 
کار بســیار دشواری اســت که انتخاب این زن بود. 
زمانی که انسان ها براساس نیاز شرایطی را انتخاب 
می کنند، مسئله فرق می کند، ولی زمانی که انسانی 
از روی بی نیازی سعی می کند در این دنیا متفاوت تر 

و انســانی تر زندگی کند، بسیار جذاب است. من به 
روســتایی که خاله فیروزه در آنجا سکونت داشت 
بدون دوربین رفتم و مدتی با ایشــان زندگی کردم. 
ایشــان زن بسیار سرسختی بود و اجازه نمی داد به 
راحتی وارد زندگی شان شویم، ولی در نهایت اجازه 
دادند درباره زندگی شان فیلم بسازیم، اما ماجرا در 
ابتدا برای خودم یک کشف شخصی بود که با یک 

انسان متفاوت آشنا شدم.  

چطور ایشان را راضی کردید تنهایی اش را با س
دوربین شما تقسیم کند؟

من از کنجکاوی خودم برایشان گفتم. ما در عصری 
زندگی می کنیم که آدم ها تعلقشان را به طبیعت 
و نعمات خداوند دارنــد فراموش می کنند و خاله 
فیــروزه در عین بی نیازی، ایــن زندگی را انتخاب 
کرده است. از ایشان خواستم  در ثبت این زندگی 
بــه ما کمک کنند تا این قاب قشــنگ ماندگارتر 
شود. ایشان می گفت نمی توانم برنامه زندگی ام را 
تغییر دهم. هر روز ساعت پنج صبح باید گاوهایم 
را بــه چرا ببرم و بایــد در ارتفاعات بخوابید و من 
این برنامه را اصاًل عوض نمی کنم. در واقع شرطی 
که پذیرفتیم این بود که به دنبالشان برویم و هیچ 
گونه تغییری در جزئیات زندگی شان نداشته باشیم. 
پیش از اینکه فیلم برداری شروع شود به ما گفتند 
چطور می خواهید 85 ســال زندگی مرا در فیلمی 
یک ســاعته به مردم دنیا نشان دهید و ما گفتیم 
همه تالشمان را می کنیم و آن قدر روی پروژه وقت 

گذاشتیم که زمان فیلم برداری بیش از یک سال و 
نیم طول کشید. فصل به فصل همراه ایشان بودیم 
و در شــرایط ســخت با تجهیزات از ارتفاعات باال 
می رفتیم و با ایشــان زندگی کردیم و این نزدیکی 
موجب شــد  عضوی از خانواده اش شــویم. جالب 
اینکه اواخر دلشان برایمان تنگ می شد و احساس 
می کرد به عنوان نوه هایش کمتر به ایشــان ســر 
می زنیم. خاله فیروزه ما را جای نوه هایش می دید، 
نوه هایی که شــاید مدت ها به او در این ارتفاعات 
سر نزده بودند. این صمیمیت موجب شد فیلم هم 
دلنشین شود. اگر در این فیلم نزدیکی بین سوژه 
و مخاطب ایجاد می شــود به دلیل زندگی عوامل 
سازنده با ســوژه بود. ما فقط از یک کاراکتر فیلم 

نساختیم، این میزان نزدیکی با خاله فیروزه موجب 
شد که حضور دوربین احساس نشود.

مســیر ســاخت همان طور که خودتان س
پیش بینی می کردید پیش رفت؟

کارگردان فیلم متولد مازندران است و در آن خطه 
زندگی کرده بود و »دلبند« ســاخته اولش نبود، به 
همین دلیل روی موضوع و فضا تســلط  داشت. ما 
این پیش بینی را داشــتیم که روایت فیلم می تواند 
بسیار جذاب شود. این طور نبود که اتفاقی در حین 
تولید رخ دهد که پیش بینی نکرده باشیم. به هر حال 
سختی مسیر و حمل تجهیزات تا باالی ارتفاعات، 

بخش های سخت کار بود. 

»دلبنــد« یکــی از موفق ترین فیلم های س
مستند ایرانی در عرصه بین الملل است، دلیل 

این موفقیت را چه می دانید؟
این فیلم در 65 جشنواره جهانی شرکت کرده است 
که مهم ترین آن ها جشنواره فیلم »ایدفا« در هلند 
بود. پس از آن در جشنواره فیلم برلین شرکت کردیم 
و در سال 20۱9 تنها نماینده رسمی سینمای ایران 
در جشــنواره فیلم برلین بودیم. اینکه یک مستند 
بتواند نماینده رسمی سینمای ایران در آن جشنواره 
باشد، اتفاق مهمی بود. پس از آن هم وارد جشنواره 
»هات داکس« کانادا شــدیم و در آنجا »دلبند« به 
عنوان بهترین مســتند از نــگاه مخاطبان انتخاب 
شــد. از آنجا به بعد به طور میانگین هر ماه در یک 

یا دو جشنواره شرکت می کردیم. من پخش کننده 
بین الملل هستم و مهم است که تهیه کننده با ایده 
و طــرح با کارگردان و تیمش کار کند. من تا ســه 
چهار سال پس از تولید، فیلم را مانند فرزند خودم 
در آغوش داشــتم و به همه جای دنیا بردم. داشتن 
یک گروه ســازنده موفق و تجربــه من در پخش 
بین الملل به بهتر دیده شدن این فیلم کمک کرد. 
بی تردید »دلبند« موفق ترین مستند ایران در یک 
دهه اخیر است. من عضو صنف تهیه کنندگان مستند 
ایران هم هســتم، میزان باالی نمایش این فیلم در 
جشنواره های جهانی و رضایت مخاطبان جهانی این 
فیلم، نشان دهنده آینده درخشان سینمای مستند 

ماست. 

در ســال های اخیر سینمای مستند ایران س
نماینده  مثالً  رشد چشمگیری داشته است، 
ایران در اسکار یک فیلم مستند بود یا مردم 
برای دیدن یک مستند روی پرده سینما بلیت 
می خرند، این ها اتفاقات خوبی اســت. با این 
وضعیت آیا میزان فروش مستندهای سینمایی 

هم راضی کننده است؟
رضایتی که از فروش مســتند در سینماها یا اکران 
آنالین باید بدست بیاوریم را نداریم. امیدوارم مردم 
ما هم مثل مردم دنیا نگاه بهتری به سینمای مستند 
داشته باشند. پخش بین الملل فیلم »در جست وجوی 
فریده« که نماینده ایران در اسکار 2020 بود را من 
بر عهده داشتم. معتقدم سینمای مستند ما در چند 
ســال اخیر موفق بوده و در خارج از کشــور خوش 
درخشیده است. سینمای مســتند بیانگر زندگی 
واقعی آدم هاســت و تحریفی در قصه زندگی آدم ها 
ندارد. با توجه به اینکه شرایط ایران در سال های اخیر 
به لحاظ اقتصادی و رسانه ای شرایط حساسی بوده، 
طبیعی است مردم دنیا که در اخبار دروغ رسانه ای 
قرار دارند، سراغ کشف زندگی واقعی آدم ها در ایران 
بروند. این روزها از خطه های مختلف ایران طرح های 
جذابی به دستم می رسد که زندگی های متفاوت و 
زیبایی را روایت می کند، این ها نمونه واقعی زندگی 
مردم ایران است که برای مخاطب جهانی جذابیت 
دارد، چــون هجو و درامی وجود نــدارد و دوربین 
در واقعیت زندگی افراد قــرار می گیرد. من پخش 
بین الملل فیلم های داستانی را هم برعهده دارم ولی 
می بینم در چند سال اخیر سینمای مستند ما در 
بیان زندگی، فرهنگ،  آداب و رســوم، رنج و عشق، 
تالش و ایثار و انسانیت مردم ایران نسبت به سینمای 
داستانی بسیار بهتر توانسته عمل کند. امسال هم 
شــاهد بودیم  مستندهای ایرانی در جشنواره ایدفا 
خوش درخشیدند. به نظرم مدیران و سیاست گذاران 
داخلی باید توجه بیشتری به سینمای مستند داشته 

باشند.

برش

مختلف  خطه های  از  روزها  این 
به دستم  طرح های جذابی  ایران 
متفاوت  زندگی های  که  می رسد 
و زیبایی را روایت می کند، این ها 
نمونه واقعی زندگی مردم ایران 
جهانی  مخاطب  برای  که  است 

جذابیت دارد

گفت وگو با الهه نوبخت، تهیه کننده مستند سینمایی »دلبند« که جایزه جهانی زنان بیروت را از آن خود کرد

خدا ، طبیعت و »خاله فیروزه«

      صفحه 12

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945365(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی پرهام سیر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 44431 و شناسه ملی 10380605260

کل  اداره   1399,4,18 992,128,4429مورخ  شماره  نامه  برابر  و   1399,04,8 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی و برابر نامه شماره 16813مورخ 1399,4,17 سازمان هواپیمایی کشوری 
و برابر نامه شماره 99,19,2634مورخ 1399,4,18سازمان حج و زیارت استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلی 
شرکت به: مشهد – بلوار دانشجو – نبش دانشجوی 15 مجتمع آراکس طبقه اول واحد 102 کدپستی 9188975997 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945431(

 آگهی تغییرات خیریه ثامن الحجج )ع( بانک صادرات خراسان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 792 و شناسه ملی 10380094108

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,11,28 ونامه شماره 1914,2,516,01,246 مورخ 1399,02,03 پلیس اطالعات و امنیت عمومی فا استان خراسان 
رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه قدس برای درج آگهی موسسه انتخاب شد. علی اصغر جاودانی ضیائی به کد ملی 0940598671 و محمود قاسمی نژاد به 
کد ملی 0930709144 و علی اکبر طاهر قاینی ثانی به کد ملی 0943191051 و محسن نماینده جوراب چی به کد ملی 0849205433 و محمدرضا میبدی به کد ملی 
4489655789 به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و سید عباس کاشف حسینی به کد ملی 0931425093 و محمد هادی خسروی تبار به کد ملی 0700232893 به سمت 
اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سید حسن ملک جعفریان به کد ملی 0931969621 به سمت بازرس اصلی و محسن حبیبی انبوهی 

به کد ملی 0943192293 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945449(

آگهی تغییرات شرکت آب پوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6798 و شناسه ملی 10380226080

هیئت                    وسیله  به  شرکت  گردید-  اصالح  ذیل  شرح  به   37 -ماده   1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,05,30 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
مدیره ای که از طرف صاحبان سهام انتخاب می شوند، اداره خواهد شد. تعداد اعضاء هیئت مدیره )پنج( نفر خواهد بود. مدیران شرکت کاًل یا بعضًا قابل عزل و 
یا انتخاب مجدد هستند. ماده 40 به شرح ذیل اصالح گردید- جلسات هیئت مدیره با حضور )سه( نفر از اعضاء رسمیت دارد و در این صورت تصمیمات باتفاق آراء 
حاضرین اعتبار دارد. با توجه به تغییر مواد ذکر شده، اعضاء هیئت مدیره بدین شرح مورد تصویب قرار گرفت ماده 73 اساسنامه : ماده 73 اساسنامه حذف گردید. 
اصالح ماده آخر اساسنامه : ماده 75 اساسنامه با توجه به حذف ماده 73 به ماده 74 تغییر شماره می دهد و متن آن به شرح ذیل خواهد بود : مواردیکه در این اساسنامه 
پیش بینی نشده بر طبق مقررات و قوانین موضوعه اقدام خواهد شد. اساسنامه فوق مشتمل بر 74 ماده و 8 تبصره به تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام 

شرکت رسیده است.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945474(

آگهی تغییرات شرکت فرش سیرمان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12042 و شناسه ملی 10380277366

جهت  قدس  کثیراالنتشار  روزنامه   -  1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,04,16 مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
انتخاب گردیدند: آقایان محمدحسن  به قرار ذیل  تعیین شد. 2- اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال  درج آگهی های شرکت 
باشماره ملی0850021308  باشماره ملی0653165171 و زینب مزدستان  باشماره ملی 0859240606 و مرتضی مزدستان  مزدستان 
3 - آقای کاظم عاقلی فرباکدملی 0859893243 به سمت بازرس اصلی و خانم الناز پورزمانی با کد ملی0944702783 بعنوان بازرس                      

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 4- صورتهای مالی منتهی به 98,12,29 به تصویب رسید .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945639(

آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران دوغارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 34138 و شناسه ملی 10380493398

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,01,23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد رستمی به نمایندگی از شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی نیکوکاران مبتکر توس 
به شناسه ملی 10380465888 ) رئیس هیئت مدیره( جمشید علی پور به نمایندگی از شرکت مجتمع انبارهای پایبار به شناسه ملی 10380421696 ) نائب رئیس هیئت 
مدیره ( حسین آخوندزاده به نمایندگی از شرکت مرزنشینان طلوع فجر تایباد به شناسه ملی 10380067257 ) عضو هیئت مدیره ( محمداسماعیل ایوانی نماینده 
شرکت توسعه سرمایه گذاری صادرات معدن صنایع معدنی لیان کاوان کانیها با شناسه ملی10380501581 ) عضو هیئت مدیره ( محمد وجدانی به نمایندگی از شرکت 
توسعه و عمران وحدت تایباد با شناسه ملی 10840117786 ) عضو هیئت مدیره ( رضا سعیدی به شماره ملی 0901051756) به سمت مدیرعامل خارج از سهامداران( 

برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 1400,02,28انتخاب گردیدند.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر )945718(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور بافت گستر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2194 و شناسه ملی 10862051773

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,06,06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای نصرت ا      هلل نقدبیشی 
کدملی 2239716274 و آقای سید محسن ضیائی کدملی 0940193159 و آقای قاسم احمدپور کدملی 0943843510 و آقای حمیدرضا 
رهنما کدملی 0941820149 و آقای غالمحسین سهیل ثانی کدملی 0939345341 و آقای آنوش حیدر نژاد کدملی 0943341264 وآقای 
رضا ایرانی کد ملی 6449746092 و آقای حمید علی نژاد کدملی 0939849666 به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند . آقای امیر فرخ یار کدملی 0945147163 به سمت بازرس اصلی و آقای کاظم احمدی کد ملی 0703697382 به سمت 

بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945664(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی تیتکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1155 و شناسه ملی 10380120259

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,03,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-آقای فرید رحمانی به شماره ملی0870232304 
به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 2- آقای فرشید رحمانی به شماره ملی 0870237871به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
3-آقای بهزاد رحمانی به شماره ملی0938864106 به سمت عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهد آور شرکت به امضاء مشترک دو نفر از سه امضاء آقایان فرید رحمانی و فرشید رحمانی و بهزاد رحمانی همراه با مهر شرکت 

دارای اعتبار می باشد.
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پارس  بنای  باتیس  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 34810 

و شناسه ملی 10380500830

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,04,05 مورخ 
برای  شرکت  زیان  و  سود  صورت  و  ترازنامه 
مورد   1398 ماه  اسفند   29 به  منتهی  مالی  سال 
حسابرسی  موسسه  گرفت.  قرار  مجمع  تصویب 
و   10100530054 ملی  شناسه  با  سیستم  ارکان 
به   0932270794 ملی  کد  به  فر  محمودی  رضا 
البدل  علی  و  اصلی  بازرسان  سمت  به  ترتیب 
گردیدند  انتخاب  مالی  یکسال  مدت  برای 
درج                                                             جهت  قدس  االنتشار  کثیر  روزنامه   .

آگهی های شرکت تعیین شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945816(
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آگهی تغییرات شرکت پارس افشان به سان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 37151 

و شناسه ملی 10380527094

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
ذیل  تصمیمات   1399,03,29 مورخ  العاده  فوق 
اتخاذ شد : 1 - آقایان علی ظهوری0872692450 
ومسعودظهوری  ومحمدظهوری0940703378 
0940912104 بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره 
-2الهام  گردیدند  انتخاب  سال   2 مدت  برای 
0942963857وآقای  ملی  شماره  به  نیا  صادقی 
به شماره ملی 0937068063  یامی  جواد رهنما 
البدل  اصلی وعلی  بازرسان  به سمت  ترتیب  به 
شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین شدند .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945708(
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و                                  داروسازی  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت  شرق  پردیس  ناب  غذایی  های  فرآورده 
سهامی خاص به شماره ثبت 64166 و شناسه ملی 

14007503308
فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل  تصمیمات   1399,04,01 مورخ  العاده 
از  اصلی شرکت  مرکز  نشانی   -  1  : اتخاذ شد 
واحد ثبتی مشهد به شهرستان چناران ، بخش 
شهرک  روستا   ، چناران  دهستان   ، مرکزی 
صنعتی چناران، محله شهرک صنعتی چناران 
، بلوار صنعت )فاز2( ، پالک 0 ، طبقه همکف 
به کد پستی 9361143996 انتقال یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945667(
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آگهی تغییرات شرکت معیار گستر توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10441 و شناسه ملی 10380261620

:اخذ  یافت  تغییر  ذیل  عبارت  شرکت  موضوع  به   -  1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,03,12 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
نفت،                                                                    های  محموله  وکیفی  کمی  بازرسی   - اساسنامه.  موضوع  با  مطابق  وحقوقی  حقیقی  اشخاص  به  خارجی  و  داخلی  نمایندگی  و  شعب  اعطای  و 
ها،خدمات  ،کاال،سازه  تجهیزات  فنی  های  بازرس  خدمات  انجام   - گیری.  اندازه  های  سیستم  و  مخازن  کالیبراسیون  وپتروشیمی،  گاز،   ، نفتی  های  فرآورده 
از جمله  فنی  بازرسی  انجام   - کشور.  و واحدهای صنعتی  به ضمانت عملکرد دستگاهها  مربوط  فنی  بازرسی  انجام خدمات   - اولیه،فرآیندها،محصوالت  ،مواد 
بازرسی  خدمات  انجام   - مجاز.  کاالهای  کلیه  برداری  ونمونه  بازرسی  انجام   - محصول  انطباق  بازی-  وزمین  شهربازی  انرژی-  مصرف  مدیریت  آسانسور- 
فنی به صورت کمی وکیفی در زمان آزمایش قبل ، حین و پس از نصب دستگاهها و مقایسه کمی وکیفی مشخصات فنی در داخل وخارج از کشور. انجام امور 
آزمایشگاهی وآزمون شامل : - طراحی ساخت ، نصب ، راه اندازی و بهره برداری از آزمایشگاههای کنترل کیفی درکلیه صنایع مختلف. - بسته بندی سلولزی 
وآزمون چوب ، کاغذومقوا ، تعیین ماهیت ، انجام امور خدمات مشاوره : - مشاوره علمی ، تخصصی درزمینه سیستم های مدیریت کیفیت ، امور محیط زیست 
، مشاوره و مطالعات جغرافیایی و تهیه طرح های آمایشی راهبردی- استراتژیک وسایل شهری- برنامه ریزی منطقه ای و ناحیه ای طراحی ومحیط - مطالعات 
جمعیتی  های  هسته  ساماندهی  و  فرسوده  های  بافت  توانمندسازی  جدید-  شهرهای  و  ریزی  برنامه  مسکن-  ریزی  برنامه   - وفضایی  کالبدی  ریزی  برنامه  و 
وسکونت گاههای غیر رسمی- سیستمهای مدیریت و روسازی راه . سیستمهای هوشمند کنترل ترافیک - مشارکت درتدوین استاندارد و مشاوره فنی مهندسی 
در خصوص بازرسی فنی وعمومی ، فعالیت خودکنترلی و خود اظهاری بهداشتی و دارویی پس از اخذ مجوز الزم وثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذو 

نمیباشد.  فعالیت  پروانه  صدور 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945764(


	9
	10-11 new
	12

