
بهپروانهشدنمیارزد
همزمان با هفته عفاف و حجاب، کاربران 
و فعــاالن اجتماعــی با هشــتگ های 
#تجربه_آرامــش  و  #من_متعهــدم 
توفانــی را در توییتر بــه راه انداختند. 
چنــد نمونــه را بخوانید: »مــادرم به 
من آموخت چادر به ســر کردن بلدی 
می خواهد؛ پس  عشــق  نمی خواهــد، 
بگــذار به چادرت پیله کنند مدام، به پروانه شــدنت می ارزد... می گویند 
مهم اینه که دل آدم با خدا باشــه نه ظاهرش. دلی که با خداســت باید 
مطیــع امر او هم باشــه... حجاب موجب ارزش و آبــرو و احترام زن در 

جامعه است...«. 

مالههاروآمادهکنید
پس از انتشار خبر انفجار در ناو آمریکایی 
»یــو اس اس بُن هام ریچــارد« کاربران 
توییتر دست به کار شده و انگار اگر کسی 
جلویشــان را نگیرد، خــود توییتر را هم 
از توییت های جالب  می ترکانند! بخشی 
در این باره را بخوانید: ظاهراً جنگنده های 
اســرائیلی ســر راه بمباران تأسیســات 
هسته ای ایران اشتباهی دو تا موشک هم به کشتی جنگی آمریکایی زده اند... 
غرب زده های عزیز پروژه جدید رســید، ماله هاتونو حاضر کنین... به گزارش 
بی بی سی یک کپسول کوچک شهری در ناو هواپیمابر آمریکایی منفجر شد«. 

حجابما،حجاباونا!
در دنیای امروز برای اینکه حرفت را سریع 
و مؤثر بزنی حتماً نیاز به یک مقاله مفصل 
و طوالنی نیست. گاهی تیزبینی یک کاربر 
ساده فضای مجازی به اندازه چند تحلیل 
و گزارش و خبر، حرف برای گفتن دارد. 
نمونه اش تصویری اســت که یک نفر از 
مراسم ازدواج یهودیان در اسرائیل منتشر 
کرده و درباره آن نوشــته: »این عکس مربوط به عروسی یه زوج یهودی در 
دل ســرزمینای اِشغالیه! حجاب عروس از حجاب عروسای ایرانی تو فیلمای 
تلویزیونی هم کامل تره! حجاب و امنیت و خانواده رو برای خودشون می خوان، 

فساد و فحشا و ولنگاری رو برای بقیه دنیا...«.

شمایادتوننمیاد
از  قهرمان ســازی  بلکــه  و  تطهیــر 
شخصیت های دوره پهلوی هنوز هم برای 
بعضی ها آب و نــان دارد و برای خیلی ها 
هم ممکن اســت جذاب به نظر برســد. 
اما دســت کم در فضای مجازی خیلی ها 
هم هســتند که به راحتی می توانند این 
قهرمان ســازی ها را به مسخره بگیرند و 
دست قهرمان سازهای جعلی را رو کنند. یک کاربر فضای مجازی در توییتر 
نوشته: »شما یادتون نمیاد ولی در زمان رضاخان آنچنان قدرتی داشتیم که 
وقتی افغانستان یه اخم به ما کرد از ترس، منطقه چکاب، کوه شمتیغ، چشمه 
زنگالب، نصف موسی آباد، قریه آسپران و کالته نظرخان رو در قرارداد آلتای 

دادیم بهش رفت«.

آمارهای رســمی می گویند کرونا  محمدتربتزاده
آن قدرها هم بیماری هزینه بری نیســت. مسئوالن هم 
اصرار دارند بگویند بســیاری از مراحــل درمان کرونا 
زیرپوشش بیمه قرار دارد و مبتالیان نباید مبلغ زیادی 
برای درمــان این بیماری هزینه کنند. اما بر اســاس 
گفته بســیاری از مبتالیان، هزینه هــای درمان کرونا 
این روزها ســر به فلک می کشــد و با توجه به تکمیل 
ظرفیت بیمارســتان های دولتی، دیگر خبری از وعده 
و وعیدهای مســئوالن درباره درمان رایگان مبتالیان 

نیست. 
براســاس آخرین آماری که در رســانه ها منتشر شده، 
بیماران کرونایی عالوه بر مبــارزه با این ویروس، باید 
با هزینه تســت کرونا که بین 30 هزار تا یک میلیون 
تومــان اســت، دارو هایی که برخی قیمتشــان به 20 
میلیون تومان می رســد و همچنین هزینه بستری 15 

تا 150 میلیون تومانی هم دست و پنجه نرم کنند!

خبری از درمان رایگان نیست#
اگر خاطرتان باشــد رئیس کمیسیون بهداشت مجلس 
مدتــی پیش گفته بــود »بیمــاران مبتال بــه کرونا 
فاکتور هــای 15 تــا 5۴ میلیون تومانی داشــته اند«. 
خیلی ها آن زمان و پس از شــنیدن صحبت های آقای 
نماینده از تعجب شاخ درآوردند اما این روزها درحالی 
که بســیاری از بیمارســتان های دولتی ظرفیتشــان 
تکمیل شــده، مبتالیان باید تا ســه برابر هزینه ای که 
رئیس کمیســیون بهداشــت مجلس گفته بود، برای 

تحت درمان قرار گرفتن هزینه کنند.
آن طــور که کادر درمان گفته اند، ظرفیت بســیاری از 
بیمارســتان های دولتی به خصوص در شهرهای بزرگ 
به طور کامل پر شــده و مبتالیانی که توان مالی دارند 
مجبورند به بیمارستان های خصوصی مراجعه کنند. اما 
از آنجایی که بســیاری از مبتالیان از پس هزینه های 
سنگین بیمارستان های خصوصی برنمی آیند، مجبورند 
در صف پذیرش بیمارســتان قرار بگیرند. بســیاری از 
این بیماران چند صباحی را در خانه ســپری می کنند 
تا تخت خالی برایشــان پیدا شــود امــا آن هایی که 
اوضاعشــان وخیم تــر اســت، مجبورنــد در محوطه 
بیمارستان، در آمبوالنس ها و یا در خودروهای شخصی 

تحت درمان قرار بگیرند.

هزینه درمان در بیمارستان های خصوصی#
هزینه بســتری و درمان در بیمارســتان، چه دولتی و 
چه خصوصی، بر اســاس شــدت بیماری، مدت زمان 
بستری بیمار، نوع داروی مصرف شده و تعداد روز های 
بستری در بخش مراقبت های ویژه کاماًل متفاوت است، 
اما بر اســاس گزارشــی که خبرگزاری »تجارت نیوز« 
منتشر کرده، حداقل هزینه درمان کرونا در بیمارستان 
خصوصی 35 میلیون تومان اســت. این خبرگزاری در 
مورد سقف هزینه ها هم اعالم کرده این سقف گاهی تا 
150 میلیون تومان هم می رسد که باز هم عدد ثابتی 

نیست و ممکن اســت فراتر برود. البته در صورتی که 
بیمار قصد داشته باشــد برای تکمیل پروژه درمان از 
داروهای خاص استفاده کند یا اتاق خصوصی و پرستار 
شخصی داشته باشد، باید هزینه های نجومی تری که تا 

روزی چند میلیون تومان هم می رسد، بپردازد.
ایــن خبرگزاری در ادامه به طور جزئی تری هزینه ها را 
بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که اگر بیمار فقط 
نیازمند بســتری در اتاق ایزوله باشــد، هزینه بین 25 
تا 35 میلیون تومان اســت و اگــر فقط نیاز به درمان 
دارویی داشــته باشــد باید 20 تــا 30 میلیون تومان 
هزینــه کند. اما در صورتی که بیمار به همه این موارد 
نیاز داشــته باشد، هزینه بین 30 تا ۷0 میلیون تومان 

است.
شــاید از خودتان بپرســید این همه تفــاوت هزینه 
چه توجیهی دارد؟ بر اســاس اعالم بیمارســتان های 
خصوصی، ایــن مراکز درمانی از داروهــای وارداتی و 
متفاوت با بیمارســتان های دولتی استفاده می کنند به 
همین  خاطر تنوع هزینه هایشــان در مواردی به 100 

میلیون تومان هم می رسد!
یکی از کارشناسان بیمه در این باره گفته است: »اگرچه 
داروی مشــخص و معینی برای درمــان کرونا وجود 
ندارد، امــا کیفیت همان دارو هــای موجود هم کاماًل 
متفاوت است. برخی بهتر است و زودتر نتیجه می دهد 
و برخــی نه. در برخی از بیمارســتان های خصوصی از 
داروی ژاپنی اســتفاده می شود که گران است یا برخی 
از دارو ها هســت که زیر پوشش بیمه تکمیلی نیست و 

هر بیماری از پس هزینه های آن برنمی آید«.

نسخه های 30 میلیونی#
اگــر تا اینجا با خودتان حســاب و کتاب کرده اید و به 
این نتیجه رســیده اید که اگر خدایــی نکرده به کرونا 
مبتال شــدید، به جای این همه هزینه به بیمارســتان 
دولتی مراجعه خواهید کرد، بد نیست جزئیاتی هم از 

هزینه های بیمارستان های دولتی را در ادامه بخوانید.
اگر شــما بیمه باشــید، بســیاری از مراحل درمانتان 
رایگان اســت اما در صورتی که نیاز به داروهای خاص 
داشــته باشــید، باید چندین میلیون برای تهیه آن ها 
هزینه کنید. اما اگر بیمه نداشــته باشید هزینه درمان 
بین 5 تا 30 میلیون تومان اســت که باید هزینه های 

سنگین تهیه دارو را هم به آن اضافه کنید.
هزینه های داروهای کرونا هم بسته به آنکه زیرپوشش 
بیمه قرار داشته باشد یا خیر، متفاوت است. بسیاری از 
داروهای معمولی کرونا زیرپوشش بیمه قرار گرفته اند 
امــا داروهای خاصی کــه مختص بیمــاران خاص و 
زمینه دار اســت، به علت کمیاب و وارداتی بودن، بیمه 
نمی شوند. بر اســاس گزارش تجارت نیوز، قیمت این 
داروهــا تا مواردی به 30 میلیون برای هر نســخه هم 

می رسد! 

از هزینه های کرونا بترسید!#
این پایان هزینه های سنگین درمان کرونا نیست. کادر 
درمان برای رســیدگی به امور مختلف بیماران، مقدار 
زیادی موادضدعفونــی، الکل، لباس های یکبار مصرف 
محافظتی و... استفاده می کنند که به علت هزینه های 
باالی این موارد، بیمه آن را زیر پوشش قرار نمی دهد. 
بیمارســتان ها هم تصمیم گرفته اند این هزینه ها را از 
بیماران بگیرند. در نتیجه هزینه های ســنگینی در این 
موارد به بیماران تحمیل می شود که گاهی تا 6 میلیون 

تومان هم می رسد.
با این حــال طبق آخریــن آمار، ظرفیت بســیاری از 
بیمارســتان های دولتی درحال حاضر تکمیل شــده 
اســت. پس اگر تا االن هشــدارها و عواقب خطرناک 
بیماری کرونا شــما را نترســانده، حداقــل به خاطر 
هزینه های ســنگین آن هم که شده، بیشتر از خودتان 
مراقبــت کنید تا خدایی نکرده بــا این بیماری درگیر 

نشوید!

رهاشدگان

قدسزندگی:مسئله »صنعت مدلینگ« اگر بشــود واقعاً آن را صنعت نامید، 
بغرنج تر از آن است که بشود در مطلبی با این حجم به همه زوایای آن پرداخت. 
چند وقتی است خبرگزاری ها و برخی رسانه ها از این صنعت نوپا و البته درآمدزا 
برای عوامل پیدا و پنهانش، با عنوان »رها شده« یاد می کنند. رها شده ای که انگار 
هیچ کس دوست ندارد به آسیب ها و مشکالتی که از این صنعت ناشی شده و دامن 
کشور را گرفته، بپردازد. باشگاه خبرنگاران جوان این بار سراغ برخی از عکاسان یا 
مدل هایی رفته که در این زمینه فعالیت می کنند و حرف هایی خواندنی دارند: »یک 
عکاس مدلینگ می گوید خأل موجود در این صنعت شاید به این علت است که ما 

این حرفه را نه ساماندهی کرده و نه به رسمیت می شناسیم. 
اگــر مدلینگ را برای بانوان و آقایــان و حتی فعاالن در این حوزه به عنوان 
یک شغل به رسمیت بشناسیم، جلو بســیاری از آسیب ها گرفته می شود... 
در این فضا دختر خانم هایی با سن و سال کم به دنبال چهره شدن هستند 
و به همین دلیل خیلی آســان شرایطی را می پذیرند که عرف جامعه آن را 
قبول نمی کند تا جایی که اتفاقات وحشــتناکی برای آن ها می افتد. افرادی 
که بعضاً عکاس حرفه ای نیســتند و تنها دوربین عکاسی دارند برای رسیدن 
به خواســته های خود، با بســیاری از دختر ها در اینستاگرام ارتباط گرفته و 
درخواســت می دهند و دخترخانم هایی هم هســتند که مدل نیستند، اما با 

سودای مدلینگ شدن به سمت عکاس ها می روند«. 
یکــی از دخترانی که تا مدتی پیش مدل بوده نیز گفته اســت: »... با هزار 
آرزو، دنبال مدل شــدن بودم... خوب تحقیق کــردم، تبلیغات برای جذب 
مدل، پر زرق و برق بود... سوژه هایشــان را خوب شناسایی می کردند و پس 
از برنامه ریزی های کامــل، دام را طوری پهن می کردند که دیگر راهی برای 
فرار نبود... در اینترنت با آژانس مدلینگی آشــنا شدم که به صورت حرفه ای 
آموزش مدلینگ مــی داد و در نهایت مدل های حرفه ای را به مراکز  مختلف 
معرفی می کردنــد... عکس های تمام قد، ولی با حجاب از من خواســتند و 
گفتند بر اســاس مقررات کشــور کار می کنند... پس از پذیرش و شــرکت 
در کالس متوجه حضور مربی آقا شــدم... ماجرا از آنجایی شــروع شــد که 
در ارتباط زیاد با کارفرما صمیمیت هایی شــکل گرفت تا جایی که یک روز 
کارفرما به من پیام داد و از من خواست در صورت تمایل از من عکس بگیرد، 
بنابراین با هم قرار گذاشتیم و یک روز به دفترش رفتم، اما به غیر از خودش 
کسی در دفتر نبود... بعد به شــکل های متفاوت از من عکاسی کرد... وعده 
داد مــن را به عنوان بهترین مدل ایران معرفــی کند... رفته رفته مدل های 

عکاسی فرق کرد... «. 
البته دیگر نیازی به گفتن نیســت که آخر ماجرا به روابط نامشروع می انجامد و 
دختری که آرزو داشت بهترین مدل ایران شود حاال مدلینگ را رها کرده و خدا 

می داند چگونه زندگی می کند. 

 مجازآباد
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ورزشورزش
سرپرستکاروانپارالمپیکتوکیواستعفاداد؟

 پیشنهاد برزیلی ها و چینی ها 
به هادی رضایی

بررسیغفلتمدیرانفرهنگیازنیازهایاستراتژیکدرحاشیهساختیکسریالضدایرانیتوسطرژیمصهیونیستی

ایران هراسی با »تهران«!

ازگفتنخیلیمسائلخستهشدیم

اسماعیلی:   ناکامی های 
استقالل فنی نیست

باور می کنید؟ 

روزمره  نگاری
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 »بیرو« در ویترین »بیرو« در ویترین
 الماس فروشان آنتورپ الماس فروشان آنتورپ

انشاءاهللقدمدارباشند
رقیهتوســلی:از یــک تا 20 
می شمارم. شمارش استخوان هایی 
اســت هم وزنشــان درد  قرار  که 
بکشــد بانویــی که رفتــه بخش 
زایمان. هم وزن شکسته شدنشان. 
خبــر داده اند عــروس خاله جان 
را دعــا بفرمایید. گویــا روز وضع 

حملش است. 
باز دلم افتاده روی آن دنده. روی 
دنده سرخودی و دل نازکی. ُمدام 
چهارم،  طبقه  بیمارستان،  می رود 
کنار تخت زائویی که مطلع شــده 
36 ساعت است رنج مطلق می برد.

از وقت هایی که آشــنایی  امــان 
بیفتد در بســتر. روزمره را یکسر 

می گذارم زمین. مثل امروز که به نیت کودک زاده نشــده، دســت به دامان 
ادعیه  شده ام. برای نوزادی که نیامده می گویند شاید کرونا داشته باشد.

مشــغولم که پیامکی می آید. نصفش را که پیداســت، می خوانم. حیرت زده 
می بینم از دسته اخبار خوش است و برای حال این روزم انگار تعبیه شده.

بی معطلی اینســتا را باز می کنم و گل از گلم می شکفد... آخر توی حکومت 
کرونا و شــادی اندک این روزها چه خبری مبارک تر از این... از اینکه مادری 
آنجا ســومین کودکش را به ســالمتی فارغ شــده... نوزادی که حاال بند دل 

خیلی ها خواهد بود. 
کلی هوای دلم عوض می شــود. دوباره و بی اختیار از یک تا 20 می شمارم. 
نمی دانم اما برای زاییدن یک کتاب، چند اســتخوان باید ُخرد شــود و روح، 
عرق ریزانش چند برابر جســم است، نمی دانم نویســندگان دردهایشان را با 

کدام پرستار عاشقی قسمت می کنند؟
این را اما مطمئنم که رنج ها، استادکارند و خوب صیقل می دهند، می تراشند 

و زیبا می سازند. مطمئنم مادر قصه ها بودن نصیب همگان نمی شود.
از یک تا 20 می شمارم و نمی توانم به لیلی های گالدیاتور فکر نکنم؛ به عروس 
خاله جان که هنوز دست و پنجه نرم می کند و به »مریم سمیع زادگان« که 
دیگر »آقادار«ش را به دنیا آورده اســت. به کتاب نورســیده و به نویسنده ای 
که بارش را زمین گذاشته. به مرارت ها و قلم چرخانی ها و بیدارباش هایش. به 

امروز که فرزند سومش را در آغوش گرفته.
دعانوشــت:کرونا بی رحم اســت... بیایید دعا کنیم بندناف نحسش بریده 
شــود از جهان... دعا کنیم برای زنان آبستن که به سالمت فارغ شوند... برای 
عافیت پرســتاران که این روزها عالی جنابان عشق اند... و برای نویسنده ها که 

هر ثانیه می زایند.
آشفتهبازار:من از کتاب های کرونایی می ترسم، از آن پرستار که در بخش 

نوزادان، خوش خبر نباشد!
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سیما و سینماسیما و سینما
چراحضوربازیگراندرتبلیغات

باواکنشمنفیمردمروبهروشدهاست؟

زمان بد یک چهره فروشی

نگاهیبههزینههایسنگیندرمانکرونا

منحوِس پرخرج!
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امینغالمنژاد: علیرضا بیرانونــد، دروازه بان ملی پوش 
تیم پرسپولیس و باشــگاه جدید آنتورپ، دیروز پس از 
هفته ها انتظار باالخره به آرزوی خود رســید و ایران را 
به مقصد بلژیک برای شــروع ماجراجویی در قاره سبز 
ترک کرد. شاید روزی که دروازه بان بلندقامت تیم ملی 
کشورمان در سن 12 سالگی برای نخستین بار برای تیم 
محلش در زمین های حومه خرم آباد درون دروازه ایستاد 
و اتفاقاً خوش درخشــید، هیچ کس حتی فکرش را هم 
نمی کرد، در آینده نه چندان دور قرار اســت ســنگربان 
تیم ملی فوتبال ایــران شــود و از دروازه ایران در جام 
جهانی مقابل بزرگان دنیای فوتبال چون ژاوی، اینیستا، 
کاســتا، رونالدو و... محافظت کند. اما عشــق به فوتبال 
این جوان لر را با وجود مخالفت های خانواده آواره تهران 
کرد و شــروع ماجراجویی »بیرو« از همین جا آغاز شد. 
تنهایی و بی خانمانی در پایتخت و سختی های بی شمار 
آن را علیرضا به جان خرید تا باالخره توانست در سن 16 
سالگی با مشورت مربی نفت تهران به این باشگاه برود و 
راه ترقی را  از همین باشگاه شروع کند و به سرعت تبدیل 
به دروازه بان بزرگی شــود و راهی پرسپولیس و سپس 
تیم ملی شود. اما حاال بیرانوند پس از سال ها یگانگی در 
فوتبال ایران مســیر تازه ای را در پیش گرفته و امیدوار 

است بتواند پله ترقی را یکی پس از دیگری بپیماید. 

چالش با پرسپولیس#
اما علیرضا بیرانوند در حالی صبح دیروز ایران را به مقصد 
بلژیک ترک کرد که هنوز بر سر مسائل مالی با مسئوالن 
باشــگاه پرسپولیس اختالف عمیقی دارد. در توافقی که 
بیرانوند با محمدحســن انصاری فرد داشته قرار بود 1/5 
میلیارد به قرارداد این فصلش اضافه شود؛ موضوعی که 
هنوز به تصویب هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس نرسیده 
است. بیرانوند همچنین آپشن هایی در قراردادش دارد که 
سبب می شود 40 درصد به پایه قراردادش که 4 میلیارد 
اســت اضافه شــود و او خواهان این شده که مبلغ 1/5 
میلیارد به پایه قراردادش اضافه و در واقع 40 درصد هم 

در قرارداد 5/5 میلیاردی لحاظ شــود. قرار است وکیل 
بیرانوند پیگیر مشــکالت مالی به وجــود آمده بین این 
دروازه بان و مسئوالن باشگاه پرسپولیس باشد. دروازه بانی 
که از فرط ناراحتی حتی حاضر نشد با همبازیانش قبل از 

ترک ایران خداحافظی کند. 
دروازه بان تیم ملی پیش از این باشــگاه پرســپولیس را 
تهدید کرده بود که اگر خواسته های مالی اش عملی نشود 
در پرداخت پول رضایت نامه اش از سوی باشگاه آنتورپ 
ســنگ اندازی خواهد کرد و باید دید او این کار را انجام 
خواهد داد یا نه. باشــگاه آنتورپ قرار است بعد از حضور 
بیرانوند در تست  های پزشکی این باشگاه، مبلغ 250 هزار 

یورو به حساب پرسپولیس واریز کند.

دوست دارم در جشن قهرمانی پرسپولیس #
باشم

بیرانونــد پیش از ســفر، حس خود پــس از جدایی از 
پرســپولیس با کسب ســه جام قهرمانی و بیش از صد 
کلین شــیت را این طور توضیح داد: دوری از پرسپولیس 
بسیار سخت است. دلم برای بازیکنان، هواداران و تیمم 
تنگ می شــود چرا که در این چهار سال حضورم، برایم 
سنگ تمام گذاشتند. سنگربان جدید تیم آنتورپ درباره 
اینکه به جشــن قهرمانی پرسپولیس برخواهد گشت یا 
خیر گفت: خیلی دوســت دارم در جشن قهرمانی این 
فصل باشــم و زحمت کشیدم برای این قهرمانی اما این 
مسئله به تعامل باشگاه پرسپولیس با آنتورپ بر می گردد 
و امیدوارم با دعوت نامه در کنار جشــن قهرمانی باشم. 
علیرضا بیرانوند در پاســخ به اینکه به ترانســفر باشگاه 
بهتری هم در ســال های آینده فکر می کند توضیح داد: 
قطعاً همین مسئله در ذهن من است رفتن من به بلژیک 
در واقع به عنوان قلب اروپا، برای این اســت که بتوانم به 

تیم های بزرگ تر نیز برسم.

باشگاه 140 ساله#
باشــگاه آنتورپ با وجود ســابقه طوالنی 140 ســاله، 

افتخارات چندانی در لیگ بلژیک کسب نکرده و حتی 
یک دوره ای را در لیگ پایین تر نیز گذرانده است. در 
فصل ناتمام اخیر نیز پس از 2۹ هفته بازی، آنتورپ 
با 5۳ امتیاز در رده چهارم لیگ قرار گرفت. بیرانوند 
در شــرایطی به آنتورپ ملحق شده که هم اکنون 
ســه دروازه بان در این تیم حضور دارند که دوتای 
آن ها نیز خارجی هستند. در فصل گذشته پیراهن 

شماره یک آنتورپ در اختیار سینان بوالت ترک بوده 
که ظاهراً قصد ترک این تیم را دارد.

آلیس در سرزمین عجایب#
اما بیرانوند قرار است کجا فوتبال بازی کند؟ آنتورپ 

دومین شــهر بزرگ بلژیک است که بیش از نیم 
میلیون نفر جمعیت دارد و در بخش شــمالی 
این کشور قرار گرفته که به منطقه »فالندرن« 
مشهور اســت. بندرگاه شــهر آنتورپ یکی از 
مهم ترین بارانداز های اقتصادی و تجاری اتحادیه 

اروپا محسوب می شود و در واقع یک ورودی مهم 
بــرای کاال در این قاره 

است.
شــهری  آنتــورپ 
قدیمی است که تا حد 

زیادی بافت سنتی خود را 
حفظ کرده و مرکز شهر آن 

پر از خیابان های سنگفرش با 
رفت و آمد سبک خودروهاست. 
البته دو شــاهراه اروپایی نیز از 

کنار این شــهر می گذرند. مردم 
شهر عموماً به زبان هلندی صحبت 

می کنند و یکی از مهم ترین کسب و کار های رایج 
در این شهر، تجارت الماس است که بیشتر توسط 
یهودیان ساکن این شــهر انجام می شود. گردش 
مالی ناشی از تجارت الماس در این شهر به روزی 

200 میلیون دالر هم می رسد!

سنگربانپرسپولیسرفتولیچالشاشباباشگاهادامهدارد

»بیرو« در ویترین الماس فروشان آنتورپ

وردربرمنخواستارجذبطارمیشد
ورزش: تیــم فوتبال وردربرمن آلمــان مذاکرات برای جــذب مهدی طارمی را 
شــروع کرده اســت. به نقل از SID، وردربرمن توانست با کنار زدن هیدنهایم در 
نهایت در بوندس لیگا بماند و اکنون به دنبال تقویت برای فصل جدید رقابت های 
بوندس لیگاســت. در همین راستا ســران تیم آلمانی، مهدی طارمی، مهاجم تیم 
فوتبــال ایران و فعلی ریوآوه پرتغال را مدنظر قرار دادند تا او را به خدمت بگیرند. 
این در حالی است که گفته می شود طارمی از چند تیم مطرح پرتغال نیز پیشنهاد 

بازی دریافت کرده است.

برادرمدافعتاتنهامبهقتلرسید
ورزش:کریستفور اوریه، برادر سرژ اوریه، مدافع ساحل عاجی تیم فوتبال تاتنهام 
ساعت 5 صبح دیروز به وقت محلی بیرون از یک کلوپ شبانه در شهر تولوز، واقع 
در جنوب فرانسه بر اثر تیراندازی به قتل رسید. ساکنان تولوز بالفاصله پس از این 
اتفاق با پلیس تماس گرفتند که پس از حضور پلیس در محل بروز حادثه مشخص 
شد کریستفور آئوریه 26 ساله از ناحیه شکم تیر خورده است. پس از این اتفاق برادر 
سرژ اوریه 27 ساله بالفاصله به بیمارستان منتقل شد که شدت خونریزی به حدی 

بود که او پیش از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست داد.

دستگیریپسر۱۲سالهبهجرماهانتنژادپرستانهبهزاهای
ورزش:پلیس انگلیس عامل اهانت نژادپرستانه به بال انگلیسی تیم فوتبال کریستال 
پاالس را که یک پســر 12 ســاله بوده است شناسایی و دستگیر کرد. پیش از بازی 
یکشنبه تیم های کریستال پاالس و استون ویال، زاهای 27 ساله تعدادی پیام اهانت آمیز 
نژادپرستانه دریافت کرد و آن ها را در فضای مجازی منتشر کرد. پس از بازی، پلیس در 
بیانیه ای اعالم کرد در راستای شکایت زاهای پیام های ارسال شده برای وی را بررسی و 
یکی از عوامل اهانت به او که پسری 12 ساله از منطقه سولیهول بوده را بازداشت کرده 

است. البته این پسر فعالً آزاد شده است اما تحقیقات همچنان ادامه دارد.

مالدینی:باتکیهبرکمتجربههانمیتوانقهرمانشد
ورزش:اســطوره و مدیر ورزشی میالن به انتقاد از سیاست  مدیران این باشگاه در 
جذب بازیکن پرداخت. پائولو مالدینی می گوید: »گاهی اوقات فراموش می کنیم که 
این بازیکنان چند ســاله هستند. ما کلی بازیکن جوان در تیممان داریم. ما تالش 
کردیم و فشــار آوردیم که دو بازیکن باتجربه تر مثل ایبرا و سیمون کائر به تیممان 
اضافه شوند تا بتوانند به رشد بازیکنان جوان کمک کنند. اگر من هم در ابتدای دوران 
بازی ام فرانکو بارسی و مائورو تاسوتی را کنارم نداشتم نمی  توانستم چنین عملکرد 
فوق العاده ای داشته باشم. هیچ تیمی نیست فقط با بازیکنان جوان بتواند قهرمان شود.

ورزش: هافبــک تیم فوتبال اســتقالل گفت: اگر تیم ما 
مشکل فنی داشت چطور با یک جلسه تمرین جلو تراکتور 
بازی کرد و حتی یک موقعیت هم به حریف نداد. فرشــید 
اســماعیلی در گفت و گو با فارس درباره مسائل مختلف 

صحبت کرد که در ادامه می خوانید.

کروناکهنگرفتهای؟س
می بینید که ســرفه زیاد می کنم! اگر تا االن نگرفته باشم 
ممکن است در همین یکی دو هفته بگیرم. چون کل تیم 
ما درگیر این ویروس شده است. فکر می کنم تا االن نصف 
بازیکنان تیم کرونا گرفته باشــند. عارف غالمی و سیاوش 
یزدانی هم که روز بازی با تراکتور اعالم شد کرونا گرفته اند. 

ازشرایطخودتصحبتکنس
من پس از مصدومیت بایــد کم کم به ترکیب تیم اضافه 
می شدم در مقابل تراکتوربیش از 85 دقیقه بازی کردم. واقعاً 
خــودم فکرش را نمی کردم بعد از چند مدت دوری بتوانم 

تقریباً کامل بازی کنم.

مقابــلتراکتورآنهمبدونتمریندرســتوس
حسابیبدبازینکردید

واقعیت این است که تمرینات تیم ما کالً پنج روز تعطیل 
بود. ما اصالً فکر نمی کردیم باید مقابل تراکتور بازی کنیم اما 
به یکباره اعالم کردند دو روز دیگر باید بازی کنید! خودمان 
تعجب کرده بودیم که مگر می شود نصف تیم نباشد و بازی 
کنیم؟ شما دیدید با وجود اینکه بیشتر بازیکنان و شاکله 
اصلی تیم نبودند ولی به تراکتور حتی یک موقعیت خوب 
هم ندادیم. حتی می توانســتیم بازی را ببریم اما بدشانس 

بودیم. 

دراینچندروزبحثترستیمشــمابابتسفرس
بهجممطرحشدهوخیلیهاعلیهاستقاللموضع

گرفتند
این حرف ها زشــت است، ما ترسی از تیم نداریم. ترس ما 
از کرونا بود که البته االن هم ترس ما از کرونا ریخته است! 

امــادراینچندبازیآخــرلیگخوبنتیجهس
نگرفتید

بله این ها همه دلیل دارد. به خدا ما خســته شدیم از بس 
این مسائل را گفتیم. من از شما سؤال می کنم فکر می کنید 
استقالل مشکل فنی دارد؟ اگر استقالل مشکل فنی داشت 

چطور با یک جلسه تمرین جلو تراکتور بازی کرد؟ 

پسمشکلچیست؟س
هر سال چند بازیکن خوب تیم ما می روند. همین سال قبل 

بشــمارید که چند بازیکن تأثیرگذار استقالل را رد کردند. 
وقتی شــاکله تیم عوض می شود، بازیکنان جدید می آیند 
یا ســرمربی تیم تغییر می کند، طبیعتاً مــا زمان را برای 
هماهنگی از دست می دهیم و تا بازی ها گرم می شود کلی 
امتیاز از دست داده ایم. تازه با همه این مشکالت امسال ما 
در صــدر جدول هم بودیم. همین نیم فصل اول تیم ما در 
صدر جدول قرار گرفت و نزدیک بود فاصله مان را با ســایر 
رقبا کم کنیم ولی آن اتفاقات در مورد مربی افتاد و سرمربی 

تیم رفت.

اماهواداراناســتقاللهمازبازیکنانانتظارس
دارند.اینراقبولداری؟

صد در صد ولی واقعاً ما بازیکنان خیلی از مواقع مقصر 
نیســتیم.من به هواداران استقالل حق می دهم، آن ها 
عاشقانه این تیم را دوســت دارند ولی مطمئن هستم 
خودشــان در این سال ها مشکالت را بهتر از ما متوجه 
شــده اند. من 5 سال است در اســتقالل هستم، آنقدر 
تغییرات دیدم که خسته شدم. بعضی مواقع می شنوم 
که به بازیکنان تیم می گویند بی غیرت ولی به خدا همه 

بازیکنان استقالل غیرت دارند.
شاید ما هم در بعضی از بازی ها در حد انتظار هواداران 
بازی نکرده باشیم ولی مشکالت دیگری هم وجود دارد 
که در این مصاحبه نمی شــود به آن ها اشاره کرد.حرف 
زیاد اســت. مثال مــن در این 5 ســال نزدیک به 7-8 
سرپرست، 6-5 سرمربی و 6-5 مدیرعامل در استقالل 

دیده ام. این برای خود شما عجیب نیست؟

اینروزهاازمجیدیهمانتقادزیادمیشــود.س
خیلیهامعتقدندبایدبهاوفرصتدادهشود.توبه

عنوانبازیکنچهصحبتیداری؟
به نظر من آقا فرهاد نیاز به زمان دارد. از زمانی که او سرمربی 
استقالل شده فکر نکنم حتی یک بار هم تیمش را کامل در 
اختیار داشته است. وقتی دست یک مربی بسته باشد معلوم 
است دچار مشکل می شود. شما به همین چند بازی آخر 

استقالل دقت کنید که مجیدی چقدر دستش بسته بود. 

دربازیبعدبایدبهمصافنفتبرویدولیکارتانس
برایگرفتنسهمیهآسیاهمسختشدهاست

بله کار سخت است چون در لیگ برتر بازی راحتی وجود 
ندارد. ما اســتقالل هستیم، در ابتدای صحبت هایم گفتم 
اســتقالل همیشه استقالل است و حتی بدون تمرین هم 
سخت به تیم ها امتیاز می دهد. ما االن نمی دانیم شرایطمان 
برای بازی بعد چیست. باید هر چند روز تست بدهیم ببینیم 
آیا بازیکنانمان را برای بازی بعد داریم یا خیر. خدا می داند 

برای بازی بعد چند نفر را در اختیار نداریم. 

امیرمحمدسلطانپور:پس از آنکه دادگاه حکمیت ورزش 
)CAS( جریمه دو سال محرومیت حضور منچسترسیتی در 
بازی های اروپایی را برداشت، این تیم می تواند فصل آینده را 

در لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا حضور پیدا کند.
سیتی این جریمه را از طرف اتحادیه فوتبال اروپا یوفا و بخش 
امور مربوط به قوانین فیرپلی مالی آن به خاطر نقض جدی 
موارد مربوط متحمل شده بود. یوفا باشگاه منچسترسیتی 
را متهــم کرده بود کــه آن ها میزان درآمدهــای خود از 
اسپانسرهایشان به صورت شفاف اعالم نکرده و همین طور 
در ارسال مدارک از سال 2012 تا 2016 تخلفات واضحی 
در مورد درآمدها و خرج های باشگاه دیده می شود. باشگاه 
لیگ برتری ماه گذشته درخواست فرجام خواهی خود را به 
دادگاه حکمیت ورزش ارسال و انجام هرگونه عمل خالف 
قانون در این حکم یوفا را قویاً تکذیب کرده و آن را مغرضانه 
لقب داده بود. پس از برگزاری ســه جلســه دادگاه توسط 
CAS، ایــن نهاد قانونی، محرومیت حضــور در بازی های 
اروپایی منچسترسیتی را لغو و همین طور میزان جریمه این 
باشگاه را از ۳0 میلیون یورو به 10 میلیون یورو کاهش داد. 
CAS نتیجه گیری های یوفا در خصوص اعالم نشدن مفاد 
درآمدها و هزینه های مالی باشگاه منچسترسیتی را بسیار 
ســخت گیرانه تر از آن چیزی که واقعاً وجود داشته ارزیابی 
کرد و همین طور اعالم کرد در برخی از ادعاهای یوفا مدارک 

کافی در خصوص نقض قوانین وجود ندارد.

قدردانی منچسترسیتی#
باشگاه منچسترسیتی پس از اینکه این هفته موفق شد در 
دیدار خود در لیگ برتر باشــگاه های انگلستان با پنج گل 
برایتــون را از پیــش رو بردارد، رتبــه دوم خود در جدول 
رده بندی را قطعی کرد و اکنــون می تواند با خیال راحت 
خود را برای شرکت در فصل آینده رقابت های لیگ قهرمانان 
باشگاه های اروپا که سهمیه آن را بدست آورده آماده کند. 
این باشگاه با انتشار بیانیه ای از حکم دادگاه حکمیت ورزش 

ابراز رضایت کرده و می نویسد:
»با وجود اینکه هنوز باشــگاه منچسترسیتی و وکالی آن 
به شکلی دقیق حکم دادگاه CAS و جزئیات آن را بررسی 
نکــرده اند، اما از حکم این نهاد برای اعتبار بخشــیدن به 
جایگاه قانونی باشــگاه و مدارک هایی که ارائه شد خشنود 
است. باشگاه از تالش ها و پشــتکار اعضای دادگاه در این 
فرایند دادرســی تشــکر می کند«. الزم به ذکر اســت که 
سیتیزن ها همچنان در رقابت های این فصل لیگ قهرمانان 
اروپا حضور دارند، جایی که آن ها موفق شدند در دیدار رفت 
مرحله یک شانزدهم نهایی این مسابقات قبل از آنکه تمامی 
بازی ها به خاطر همه گیری ویروس کرونا تعطیل شــود، در 

زمین رئال مادرید با نتیجه 2بریک پیروز شوند.

تعهد یوفا به ادامه اجرای قانون فیرپلی مالی#
یوفــا اعالم کرد با وجود ایــن رأی، همچنان به اجرای 
قوانیــن فیرپلی مالــی متعهد باقی خواهــد ماند. یوفا 
در قســمتی از بیانیه خود نوشــته: »نکات اشاره شده 
توســط CAS را مورد بررسی قرار می دهد به خصوص 
قســمت هایی که از طرف این دادگاه عنوان شــده که 
مــدارک کافی در مــورد برخی از قانون شــکنی های 
احتمالی باشــگاه منچسترســیتی دیده نمی شــود و 
همین طور بازه زمانی پنج ساله این حکم سبب می شود 
تا برخی از تخلفات، زمان بندی قانونی خود را از دست 
داده باشــند. در طول چند سال گذشته، قوانین مربوط 
به فیرپلی مالی نقشی جدی در محافظت از باشگاه ها و 
کمک به آن ها در رســیدن به ثبات اقتصادی ایفا کرده 
و یوفــا و بخش اقتصادی آن متعهد به ادامه اجرای آن 

خواهد بود«.

آیا یوفا می تواند به حکم CAS اعتراض کند؟#
بر طبق نظر وکالی حوزه ورزش، اتحادیه فوتبال اروپا یوفا 
می توانــد به این حکم دادگاه حکمیــت ورزش، در دادگاه 
عالی فدرال ســوئیس شــکایت کند اما حتی اگر این کار 
را انجام دهد بعید اســت بتواند در آن پیروز شــود. شاید 
در برخی از نمونه های ورزشــی بتوان در این دادگاه حکم 
CAS را برگردانــد اما با توجه به زمینه این حکم در حوزه 
ورزش، مالطفت بیشــتر این دادگاه و تمرکز بیش از حد 
به حوزه قضایی خاص، شــانس یوفا بسیار کم خواهد بود. 
فعالً آن چیزی که واضح است پیروزی بزرگی برای باشگاه 

منچسترسیتی صورت پذیرفته است.

نیاز به تغییر در یوفا#
مســلماً اکنون هواداران منچسترسیتی در پوست خود 
نمی گنجنــد و این خبر برای ســرمربی تیم یعنی پپ 
گواردیوال نیز خبری فوق العاده است. شاید این باشگاه 
کامــاًل در دادگاه پیروز نشــده باشــد و باید همچنان 
جریمه نقــدی پرداخت کند اما CAS معتقد بود حکم 
یوفا علیه باشگاه بســیار سخت گیرانه است. یوفا تالش 
دارد تا اجرای قوانین بر طبق فیرپلی مالی را ادامه دهد 
اما پیروزی منچسترسیتی در دادگاه علیه یوفا نشان داد 
عالمت ســؤال های زیادی در رابطه با آینده این قوانین 
وجود دارد. شــاید یوفا به ایــن فکر کند که برای آن ها 
اجرای قانون فیرپلی مالی بیشتر از منفعت دردسر دارد. 
بــه تازگی رأی های زیادی از طــرف یوفا در این موارد 
می بینیم که به CAS فرســتاده شده و علیه یوفا حکم 
صادر می شود، و شاید مقامات یوفا باید تغییرات اساسی 

در سازوکار خود بدهند.

ازگفتنخیلیمسائلخستهشدیم

اسماعیلی: ناکامی های استقالل فنی نیست
محرومیتمنچسترسیتیازلیگقهرماناناروپاتوسطCASبخشیدهشد

شکستی سنگین برای یوفا و قانون فیرپلی مالی!
ضد  حمله

مهاجریبهگلگهرنزدیکشد!
ورزش: مســئوالن باشــگاه گل گهر در تماس با همتایان خود در باشگاه 
ماشین سازی خواستار صدور رضایت نامه برای محمدرضا مهاجری شدند تا 
این مربی جانشین مجید جاللی شود. این در حالی است که مهاجری بعد از 
طی دوران ناموفق در نساجی به ماشین سازی رفت و در این تیم بعد از دو 

بازی هنوز نتوانسته است امتیازی کسب کند.

قدوسدرفهرستفروشآمیان
ورزش: نام ســامان قدوس در فهرســت فروش تیم فوتبال آمیان فرانسه 
 le11amienois در نقل وانتقال های تابســتانی 2020 قرار دارد. به نقل از
فرانســه، سامان قدوس )4 میلیون یورو( در فهرست فروش تابستانی تیم 
آمیا قرار دارد. آمیان فصل آینده باید در لیگ دسته دوم فرانسه بازی کند و 
احتمال جدایی سامان قدوس از این تیم وجود دارد. پیش از این رسانه های 
ترکیه ای از تالش تیم بشیکتاش برای جذب مهاجم ایرانی آمیان فرانسه 

خبر داده بودند.

برتریالسیلیهباگلزنیانصاریفرد
ورزش: تیم فوتبال السیلیه در دیداری دوستانه با گلزنی کریم انصاری فرد از 
سد حریفش گذشت. تیم فوتبال السیلیه قطر در دیداری تدارکاتی به مصاف 
تیم دسته  دومی المرخیه رفت و حریفش را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داد. 
مشعل الشمری، محمد مدثر و کریم انصاری فرد زننده سه گل تیم السیلیه 
بودند. السیلیه تا پیش از شروع دوباره رقابت های لیگ ستارگان قطر در 10 
روز دیگر یک بازی تدارکاتی با تیم المعیذر نیز برگزار می کند. السیلیه در 

رده ششم جدول لیگ ستارگان قطر قرار دارد.

داورخوشیمنبرایپرسپولیس-فوالد
ورزش: بیژن حیدری دیدار تیم های پرسپولیس و فوالد را قضاوت خواهد 
کرد. نکته جالب اینکه در فصل جاری حیدری داور خوش یمن برای تیم های 
پرســپولیس و فوالد بوده اســت. او در جریان پیروزی ۳بر2 فوالد مقابل 
ماشین سازی برای تیم خوزستانی سوت زد و داور بازی پرسپولیس - شاهین 

و پرسپولیس- ذوب آهن بود که هر دو با برتری قرمزها به پایان رسید. 
البته حیدری داور دیدار رفت با تراکتور بود که شاگردان دنیزلی تیم کالدرون 
را از پیش رو برداشتند. نکته جالب اینکه از لیگ پانزدهم تا دیدار با تراکتور، 

پرسپولیس هیچ باختی را با قضاوت این داور باتجربه نداشت. 

عیسیآلکثیردرمسیرسقوط
ورزش: مهاجم صنعت نفت آبادان در بازگشت به مسابقات لیگ برتر برای 
سه بازی پیاپی موفق به گلزنی نشده است. عیسی آل کثیر تا پیش از شروع 
مجدد لیگ یکی از شانس های باالی کسب آقای گلی لیگ بود و با عملکرد 
درخشان در نیم فصل اول مورد توجه تیم های بزرگ لیگ برتری از جمله 
پرسپولیس تهران قرار گرفته بود. این بازیکن پس از بازگشت تیم های لیگ 
برتری با شیوع ویروس کرونا در مسیر سقوط قرار گرفته است و شاهد پیشی 

گرفتن رقبایش برای کسب عنوان آقای گلی است.

مهدیعبدی:گلقهرمانیرامنمیزنم
ورزش: مهاجم جوان سرخپوشان از اعتماد گل محمدی نهایت بهره را برده 

و حاال با انگیزه بیشتری برای پرسپولیس بازی می کند.
مهدی عبدی در گفت وگو با سایت باشگاه پرسپولیس در خصوص آخرین 
وضعیت خودش گفت: خوشبختانه شرایط خیلی خوبی دارم و در این مدت 
تمرینات خیلی خوبی انجام دادم به طوری که موفق شدم توجه آقای یحیی 

را به خودم جلب کنم. 
مهاجم جوان پرســپولیس در خصوص اینکه فشار بازی کردن در این تیم 
زیاد است و آن را چطور تحمل می کند افزود: به هر حال بازی کردن در تیم 
بزرگی مثل پرســپولیس فشار بسیار زیادی به آدم وارد می کند اما در این 

مدت سعی کردم با این وضعیت کنار بیایم و به آن عادت کردم. 
وی درباره بازی با فوالد و اینکه این بازی چقدر می تواند پرســپولیس را به 
قهرمانی در لیگ برتر نزدیک کند افزود: فوالد تیم خوبی است اما به نظرم 
بازی خیلی ســختی برای هر دو تیم خواهد بود. فکر می کنم اگر فوالد را 
ببریم 80،۹0 درصد قهرمانی ما قطعی بشود. وی در پاسخ به این سؤال که 
فکر می کنی چه کسی گل قهرمانی پرسپولیس را می زند ادامه داد: نمی دانم! 

شاید گل قهرمانی پرسپولیس را من بزنم.

منهای فوتبال

کاشدربارهفوتبالحرفنزنید!
منتقد شــماره یک کارلوس کی روش یک بار دیگر به واسطه ناکامی در 
رقابت های لیگ برتر مجبور به استعفا شد تا مشخص شود مربیگری در 
فوتبال به حرف و اســتدالل های روی کاغذ نیست بلکه این کار نیاز به 

استعداد و توانمندی دارد که هر کسی از آن برخوردار نیست!
مجید جاللی که از هفته هفتم لیگ نوزدهم سرمربی گل گهر شد تنها 
سه برد بدست آورد و البته هشت باخت هم در کارنامه اش ثبت شد تا 

یکی از مربیان ناکام فوتبال ایران در فصل جاری لقب گیرد.
با این حال مربی مستعفی گل گهر همچنان فرضیه های خود را به عنوان 
نسخه های شفابخش فوتبال ملی ارائه می دهد و در اوج ناباوری برخی 
برنامه های تلویزیونی بــدون در نظر گرفتن توانمندی فردی و کارنامه 
افراد از این اظهارات به عنوان بحث های ناب کارشناســی یاد می کنند. 
در حالی که حقیقت امر نشان می دهد تنها بی کارنامه ها در فوتبال ایران 
ادعا می کنند. مصداق این رفتار را می توان در اظهارنظر مجید جاللی در 
هفته گذشته مشاهده کرد که گفته بود: کی روش طی هشت سالی که 

در ایران بود کار خاصی برای فوتبالمان انجام نداد! 
این ادعای خنده دار و تأمل برانگیز در حالی از سوی مجید جاللی مطرح 
شد که ایران در دوره مربیگری کارلوس کی روش دوبار به راحتی و بدون 
هیچ استرســی به جام جهانی صعود کرد. جاللی در حالی به کی روش 
حمله می کند که تیم ملی ایران در دوره ســرمربی پرتغالی یک سال و 
نیم به هیچ حریفی نباخت و حتی گلی دریافت نکرد و به معنای واقعی 
کلمه در جام جهانی روســیه آبروداری کردیم! اما سؤالی که امروز باید 
مجید جاللی به آن پاسخ دهد این است که شما چه کار کردید آقا معلم 
عزیز! کارنامه فنی خود را در گل گهر مالحظه کرده اید؟ نتیجه بازی برابر 
پیکان را به یاد دارید؟ حاال عیار فنی  شما برای همگان عیان شده است، 
تیم متمول گل گهر با تفکرات شما و نسخه های اعجاب انگیز جنابتان در 
رده پانزدهم جدول قرار گرفته و در آستانه سقوط است پس چه کاری 

راحت تر از اینکه با استعفا از مهلکه فرار کنید.
آقــا معلم عزیز! تاکنون به این فکر کرده اید که آیندگان و فرزندان این 
ســرزمین در سال های نه چندان دور درباره شما و همفکرانتان چگونه 

قضاوت خواهند کرد؟

المپیکبدونتماشاگر؟!
ورزش: کمیته برگزاری بازی های المپیک و پارالمپیک توکیو2020 در 
اقدامی روند بازپرداخت مبلغ بلیت های پیش خرید شده توسط تماشگران 
را آغــاز خواهد کرد. تاکنون بیــش از 4 میلیون و 480 هزار بلیت برای 
بازی هــای المپیک و بیش از ۹70 هزار بلیت برای بازی های پارالمپیک 
توســط سامانه ها و بنگاه های بلیت فروشی ژاپن به فروش رسیده است. 
بر این اساس، بلیت های خریداری شده با اولویت پذیرش در سال 2021 
برای افرادی که قادر به تماشای رقابت ها نیستند قابل استرداد خواهد بود. 
پس از تعویق بازی های المپیک سناریو برگزاری رویداد در ابعاد کوچک تر 
و برگزاری بدون تماشاگر به عنوان اقدام های پیشگیرانه در شرایط کرونا 

به کمیته بین المللی المپیک پیشنهاد شده است.

لیگبرتروالیبالچندتیمیخواهدشد؟
ورزش: فدراســیون والیبال برای اعالم نام تیم های حاضر در لیگ برتر 
امروز و فردا می کند و آخرین فرصت را برای تســویه حساب باشگاه ها 
با فدراســیون و طلبکاران خود 24 تیرماه اعالم کرده اســت. درهمین 
رابطه شهرام عظیمی، رئیس سازمان لیگ والیبال گفت: در شرایط فعلی 
منعی برای برگــزاری تمرینات تیم های لیگ برتری وجود ندارد. درباره 
برگزاری لیگ فعالً طبق برنامه قبلی پیش می رویم که قرار است 20مرداد 
قرعه کشی انجام شود و در شهریور لیگ آغاز شود. وی همچنین درباره 
علت اعالم نشــدن نام و تعداد تیم های حاضر در لیگ عنوان کرد: باید 
حضور یک تیم در لیگ برتر با تسویه حساب و پرداخت ورودیه قطعی 
شود تا ما بتوانیم نامش را اعالم کنیم. فردا و پس فردا می توانیم به صورت 

قطعی درباره تعداد تیم های حاضر در لیگ صحبت کنیم.

یادداشت

سیناحسینی
annotation@qudsonline.ir

ورزش: هادی رضایی که از دبیرکلی کمیته پارالمپیک استعفا 
داده است با وجود مسئولیتی که در کاروان پارالمپیک عهده دار 
است در جلسه ستاد این بازی ها شرکت نکرد تا ابهام های جدیدی 
در رابطه با وی مطرح شــود. چهــار دهه فعالیت و همکاری در 
ساختار ورزش جانبازان و معلوالن بخش قابل توجهی از کارنامه 
ورزشی هادی رضایی اســت. مردی که تا همین یک ماه پیش 
همزمان متصدی دبیرکلی کمیته ملی پارالمپیک، سرپرســتی 
کاروان پارالمپیک توکیو و هدایت تیم ملی والیبال  نشسته بود اما 
بعد از کناره گیری از دبیرکلی، در مورد ادامه همکاری وی برای 

دو مسئولیت دیگرش هم ابهام هایی ایجاد شده است.

نخستین کناره گیری#
هادی رضایی فروردین ماه سال گذشته متصدی دبیرکلی کمیته 
ملی پارالمپیک شد اما شکل گیری برخی مشکالت که اختالف 
نظر با محمود خســروی وفا دلیل آن ها بود، سبب شد تا اواخر 
خردادماه گذشته از این پست کناره گیری کند. سه هفته بعد از 
اعالم استعفای هادی رضایی از دبیرکلی کمیته ملی پارالمپیک، 

محمود خسروی وفا به صورت رسمی با این کناره گیری موافقت 
کرد اما مقرر شــد وی کماکان با مجموعــه ورزش جانبازان و 
معلوالن به عنوان سرپرست کاروان المپیک توکیو و سرمربی تیم 

ملی والیبال نشسته ادامه همکاری داشته باشد.

غیبت عجیب#
حدود دو هفته از ابقای هادی رضایی در رأس کاروان پارالمپیک 
و تیم ملی والیبال نشســته می گذرد اما غیبــت دیروز وی در 
نشست مهمی که در محل کمیته ملی پارالمپیک در جریان است 
ابهام های زیادی در مورد ادامه همکاری او در این دو بخش ایجاد 

کرده است.

ارائه سیاســت های کمیته ملی پارالمپیک در رابطه با بازی های 
پاراآســیایی جوانــان 2021 و بازی های پاراآســیایی 2022 و 
همچنین بررسی روند اردوی ورزشکاران شانس مدال در بازی های 
پارالمپیک 2020 توکیو دستور جلسه این ستاد است. دعوت نامه 
جلسه برای هادی رضایی هم ایمیل شده است اما وی حاضر به 
حضور در ساختمان کمیته ملی پارالمپیک و شرکت در نشست 
نشده در حالی که بخش مهمی از جلسه مربوط به مسئولیت وی 

به عنوان سرپرست کاروان بازی های پارالمپیک است.
هادی رضایی در پاســخ به دلیل غیبتش در این جلسه تنها به 
گفتــن این جمله که »برای ورزش جانبــازان و معلوالن آرزوی 

موفقیت می کنم« بسنده کرد.

ابهام های مهم#
همین مســئله ابهام های زیادی در مــورد ادامه همکاری هادی 
رضایی با کاروان پارالمپیک و حتی تیم ملی والیبال نشسته ایجاد 
کرده است. اگرچه وی تا به امروز در مورد این دو مسئولیت خود 
تصمیم شفافی مبنی بر اســتعفا نگرفته است اما طی دو هفته 

گذشته اقدامی هم در رابطه با آن ها انجام نداده است.
مورد دیگری که در مورد هادی رضایی و مســئولیت هایش 
شک و شــبهه ایجاد کرده، پیشــنهادهایی است که وی از 
برزیل و چین بــرای هدایت تیم ملی والیبال نشســته این 

دو کشور دارد.
در هر صورت به نظر می رسد در آینده ای نزدیک در مورد هادی 
رضایی در ورزش جانبازان و معلوالن و مسئولیت هایش تعیین 
تکلیف شود همان طور که وی در آخرین نشست هیئت رئیسه 
و اجرایی کمیته ملی پارالمپیک استعفای خود در دبیرکلی این 
کمیته را مطرح کرد و در همان جلسه هم با آن مخالفت شد اما 
رضایی پس از آن در محل کار خود در ساختمان کمیته حاضر 

نشد و حتی تهران را هم ترک کرد.

سرپرستکاروانپارالمپیکتوکیواستعفاداد؟

پیشنهاد برزیلی ها و چینی ها به هادی رضایی
      صفحه 10

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مانه و سملقان )911779(

 آگهی تغییرات شرکت برق ماد نیرو گستر باربد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 359 و شناسه ملی 14005274028

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399,03,19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای علی نامور به شماره ملی 5240073724 عضو اصلی هیئت مدیره آقای ابوالفضل خوران به 
شماره ملی 0681920955 عضو اصلی هیئت مدیره آقای منصور مهری به شماره ملی 5240030650 عضو اصلی هیئت مدیره - آقای 
یاسر قلیچی مقدم به شماره ملی 0820076627 به سمت بازرس اصلی و آقای نقی رمضانی ثانی به شماره ملی 5249895247 به سمت 

بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مانه و سملقان )911778(

آگهی تغییرات شرکت برق ماد نیرو گستر باربد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 359 و شناسه ملی 14005274028

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,03,19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: 
آقای علی نامور به شماره ملی 5240073724 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفضل خوران به شماره ملی 0681920955 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای منصور مهری به شماره ملی 5240030650 به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره - کلیه 
قرارداد ها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک , سفته , برات و اوراق بهادار با امضاء منفرد آقای علی نامور)رئیس هیئت 
مدیره( همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء منفرد آقای علی نامور)رئیس هیئت مدیره( 

همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جاجرم )911776(

 آگهی تغییرات شرکت آرمان گستران خراسان شمالی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 440 و شناسه ملی 14004794140

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,03,21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 99,03,19 در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و الیحه اصالحی قانون تجارت 
ریال  مبلغ 17،000،000،000  به  ریالی   50.000.000 سهم  یکصد  به  منقسم  5.000.000.000ریال  مبلغ  از  سرمایه  شرکت  سرمایه   ،
منقسم به 340سهم 50،000،000 ریالی از محل واریز نقدی سهامداران و باال بردن تعداد سهام سهامداران ) مبلغ 12000000000ریال 
که طی گواهی شماره 1226,175 مورخ 1399,03,20 بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی جاجرم واریز گردید ( افزایش و عملی گردید 

و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصالح می گردد.
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جاجرم )911775(

 آگهی تغییرات شرکت آرمان گستران خراسان شمالی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 440 و شناسه ملی 14004794140

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,03,11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید ابراهیم 
محمودزاده حسینی به کدملی 0759131945 بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید هادی محمودزاده به کدملی 0759724611 بسمت نایب رئیس هیئت 
مدیره ، آقای سیدمجتبی محمود زاده حسینی به کدملی 0759904995 بسمت عضوهیئت مدیره وآقای سید محمد مهدی محمودزاده حسینی به کد ملی 
0067675621بسمت مدیرعامل شرکت خارج از هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه قرار دادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، 
برات، و اوراق بهاداربا امضاء آقای سید هادی محمودزاده )نائب رئیس هیئت مدیره( وآقای سید محمد مهدی محمودزاده حسینی )مدیرعامل (همراه با 
مهر شرکت معتبر است. و اوراق عادی ونامه های اداری با امضاءآقای سید محمد مهدی محمودزاده حسینی )مدیرعامل (همراه با مهر شرکت معتبر است.
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جاجرم )911771(

 آگهی تغییرات شرکت آرمان گستران خراسان شمالی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 440 و شناسه ملی 14004794140

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399,03,11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب 
گردیدند: سید هادی محمودزاده به کدملی0759724611و سیدمجتبی محمود زاده حسینیبه کدملی0759904995و سید ابراهیم 
محمودزاده حسینی به کدملی 0759131945بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. - آقای تیمور 
بردبار به کد ملی 0639412962بسمت بازرس اصلی و آقای حامد غالمی به کدملی 0872382338 بسمت بازرس علی البدل تا پایان 

سال مالی1399,12,30انتخاب گردیدند.
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )911770(

 آگهی تغییرات شرکت دانش پژوهان محیط شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5200 و شناسه ملی 10102879181

قرار ذیل  به  مدیره  اعضاء هیئت   -  : اتخاذ شد  تصمیمات ذیل   1396,11,01 عادی مورخ  استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به   
 5219662058 ملی  شماره  به  پارسا  حسین  آقای  و   2122626402 ملی  شماره  به  فر  مسعودی  میالد  آقای   - گردیدند:  انتخاب 
ملی  شماره  به  صالحی  سمیه  خانم   - گردیدند.  انتخاب  سال  دو  مدت  برای   5219875426 ملی  شماره  به  پارسا  زکیه  خانم  و 
برای  البدل  علی  بازرس  عنوان  به   0759985340 ملی  شماره  به  صالحی  زهرا  خانم  و  اصلی  بازرس  عنوان  به   0759873100

مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
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رسالت  روستائی  شرکت  تغییرات  آگهی   
شناسه  و   2 ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت 

ملی 10860286360

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
مورخ 1398,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 
عملیات و ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی 
1397 شرکت که مورد تایید بازرسان قرار گرفته 
حساب  و  ترازنامه  موارد  و  ارقام  کلیه  و  مطرح 
تایید  و  تصویب  مورد  مذکور  سال  وزیان  سود 
مجمع قرار گرفت . - خلیل اله علی نژاد بشماره 
مقدم  سجادی  صادق  و   6359759810 ملی 
بازرسان  سمت  به   6358850768 ملی  بشماره 
شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فاروج )911769(
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صابر  کارن  خشت  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت 1752  به شماره  شرکت سهامی خاص 

و شناسه ملی 14006134000

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,10,10 
به  : - سیدجالل ولی زاده  اتخاذ شد  تصمیمات ذیل 
عضو  و  مدیرعامل  سمت  به  کدملی:0820043028 
هیئت مدیره و حسین صابری به کدملی:0820012807 
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ثریا خادم شیروان 
به کدملی:0829321659 به سمت رئیس هیئت مدیره 
شرکت  تعهدآور  واسناد  اوراق  -کلیه  شدند.  انتخاب 
به  اداری  و  عادی  اوراق  و  چک،سفته،برات  قبیل  از 
امضای آقای سیدجالل ولی زاده )مدیرعامل( و مهر 

شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیروان )911768(
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صابر  کارن  خشت  شرکت  تغییرات  آگهی   
ثبت 1752  به شماره  شرکت سهامی خاص 

و شناسه ملی 14006134000

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 
1398,10,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء 
هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین 
سیدجالل کدملی:0820012807و  به  صابری 

به کدملی:0820043028 و ثریا خادم   ولی زاده 
مدت  کدملی:0829321659برای  به  شیروان 
به کدملی:  انتخاب شدند. - رضا رضوانی  2سال 
0820189881 به سمت بازرس اصلی و علی صالحی 
علی  بازرس  به سمت  ملی: 0370261445  کد  به 
البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیروان )911767(
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 آگهی تغییرات شرکت کشاورزی زرین گل خراسان شمالی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2951 و شناسه ملی 10860396054

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,02,16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - به آدرس استان خراسان شمالی ، 
شهرستان بجنورد ، بخش مرکزی ، شهر بجنورد، محله قیام ، کوچه میخک )امام خمینی 22( ، کوچه سهیل )قیام 20( ، پالک 8 ، طبقه 
همکف کد پستی: 9413874566 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. - به موضوع فعالیت شرکت ) تولید 
خوراک دام، طیور و آبزیان پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط( الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید 
)ثبت موضوع فعالیت به منزله صدور پروانه فعالیت نمیباشد انجام فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح( . - سهام 
وثیقه مدیران: هر یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل یک سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به 
عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفردًا یا مشترکًا بر شرکت وارد شود و به صندوق شرکت بسپارد 
وثیقه بودن ورقه سهم مانع استعفاء مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رأی و دریافت سود نمی باشد علی مادامی که مدیر مفاصا 
حساب دوره تصدی خود را شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند، و ماده مربوطه 

در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )911785(

گل  زرین  کشاورزی  شرکت  تغییرات  آگهی   
خراسان شمالی شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 2951 و شناسه ملی 10860396054

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
 1399,02,16 مورخ  سالیانه  عادی 
مریم   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
 0670149403 ملی  شماره  به  ایمانی 
به سمت بازرس اصلی و زهرا کرامتی 
به شماره ملی 0670687091 به سمت 
یک  مدت  برای  البدل  علی  بازرس 

سال مالی انتخاب شدند. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )911786(
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گل  زرین  کشاورزی  شرکت  تغییرات  آگهی   
خراسان شمالی شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 2951 و شناسه ملی 10860396054

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
 1399,02,16 مورخ  العاده  فوق  بطور 
هیئت  اعضاء   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
آقای  گردیدند:  انتخاب  ذیل  قرار  به  مدیره 
مجتبی وحدانی به شماره ملی 0682101516 
ملی  شماره  به  عربشاهی  الهام  خانم  و 
عربشاهی  اله  عطاء  آقای  و   0682344311
برای مدت دو   0681906979 ملی  به شماره 

سال انتخاب گردیدند. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )911784(
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سه شنبه 24 تیر 1399

 22 ذی القعد          ه1441 14 جوالی 2020  سال سی و سوم  شماره 9293  

سیما و سینماسیما و سینما

خبر

با تولید سریال محرمی»نجال« 
»آزیتاحاجیان« جلو دوربین رفت

مهر: ســریال محرمــی »نجال« 
با حضــور آزیتا حاجیان، ســارا 
رســول زاده و مهــرداد ضیایی، با 
رعایت برخی مالحظات بهداشتی، 
در بوســتان والیــت تهــران به 
ســعدی  ســعید  تهیه کنندگی 

در حال تصویربرداری اســت. خیراهلل تقیانی پور، کارگردان سریال محرمی 
»نجال« درباره تولید این سریال در شرایطی که جامعه هنوز با بحران کرونا 
مواجه است و سختی های کار، به خبرنگار مهر بیان کرد: شرایطی که داریم 
موجب می شود ریتم کار کندتر شود و به طور مثال صحنه های پر بازیگر و یا 
صحنه هایی که نیاز به هنرور دارد فعالً تصویربرداری نمی شود. وی با اشاره به 
شرایط لوکیشن گفت: در این شرایط سعی می کنیم کمتر لوکیشن را شلوغ 
کنیم. خدا را شکر در این پروژه کسی مبتال نشده و فعالً مشکلی نداشته ایم.

این کارگردان درباره وضعیت فعلی پروژه بیان کرد: در حال حاضر در بوستان 
والیت در حال تصویربرداری هستیم و آزیتا حاجیان، سارا رسول زاده و مهرداد 
ضیایی، جلو دوربین هستند. تقیانی پور، درباره قصه این سریال بیان کرد: قصه 
»نجال« در سال ۵۸ می گذرد و تحوالت یک سال پس از انقالب را به تصویر 

می کشد. در بخشی از داستان به آیین های عاشورایی هم پرداخته می شود. 

 2  انیمیشن ایرانی 
راهی جشنواره هیروشیما 2۰2۰ می شوند

ایسنا: دو فیلــم کوتاه انیمیشن 
»خرچنگ« به کارگردانی شــیوا 
صادق اســدی و »گرگــم و گله 
 می برم« به کارگردانی امیرهوشنگ 
معیــن، از تولیدات کانون پرورش 
فکــری کــودکان و نوجوانان، به 

بخش مســابقه رسمی هجدهمین جشنواره انیمیشــن هیروشیما ۲۰۲۰ 
راه یافتند. جشنواره بین المللی هیروشیما، یکی از مهم ترین جشنواره های 
انیمیشن جهان و مورد تأیید آکادمی اسکار برای فیلم های کوتاه است که هر 

دو سال یک بار در شهر هیروشیمای ژاپن برگزار می شود.
در بخش مسابقه رسمی این دور از جشنواره، ۵۹ فیلم از سراسر جهان و در 
چهار گروه با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت که فیلم »خرچنگ« در گروه 

سه و فیلم »گرگم و گله می برم« در گروه چهار بخش مسابقه حضور دارند.
به دلیل شیوع ویروس کرونا، جشنواره دوساالنه انیمیشن هیروشیما امسال 
از۳۰ مرداد تا ۳ شــهریور ۱۳۹۹ )۲۰ تا ۲۴ آگوســت ۲۰۲۰( بدون حضور 
مخاطبان و تنها با حضور داوران ژاپنی برگزار خواهد شد و در روز سوم شهریور 

همزمان با آخرین روز جشنواره، فهرست برندگان اصلی اعالم می شود.

الیور استون: ترامپ احمقانه صحبت می کند
سیما و ســینما: اُلیور استون، 
برنده سه دوره جوایز اسکار، معتقد 
است: ترامپ مثل احمق ها صحبت 
می کند. به نقــل از ایندیپندنت، 
اُلیور اســتون به تازگــی درباره 
درباره  فیلمی  ســاخت  احتمال 

زندگی دونالــد ترامپ صحبت کرد و گفت: به نظر من محبوبیت ترامپ 
از احمق بودن او ریشــه می گیرد! شخصیت ترامپ به عنوان یک کاراکتر 
فیلم جذب شده است. استون می گوید: ترامپ کم می خوابد و اصاًل نگران 
ســالمتی خود نیست. هیچ چیز وجود ندارد که این شخص را اسیر کند. 
او هر روز یک توفان که معموالً هم عمدی اســت، ایجاد می کند تا انرژی 
خود را تأمین کند. اســتون اظهار کــرد: رفتار ترامپ برای عده زیادی از 
مردم آمریکا جذاب است. ترامپ مانند یک احمق حرف می زند، اما حرف 

زدن او به خیلی از مردم شباهت دارد.

پخش مینی سریال »بینوایان« از شبکه چهار
 6 مینی سریال  سینما:  و  سیما 
قسمتی »بینوایان« برای اولین بار 
از امروز روی آنتن شــبکه چهار 

سیما می رود.
به نقل از روابط عمومی شبکه چهار 
سیما، مینی سریال »بینوایان« به 

کارگردانی تام شــانکلند محصول ۲۰۱۸ انگلستان است که براساس رمانی 
فرانسوی به همین نام اثر ویکتورهوگو ســاخته شده است. در این سریال، 
دومینیک وســت، دیویــد اویلوو، عدیل اختر، لی لی کالینــز و الی بمبر به 
هنرمندی پرداخته اند. »بینوایان« به کوشــش واحد تأمین برنامه شــبکه 
چهارسیما، از امروز ساعت۱۲بامداد از شبکه چهار سیما پخش و ساعت  ۱۸ 

روز بعد بازپخش می شود.

 ســیما و ســینما/ زهره کهندل حضور 
چهره هــای هنــری و ورزشــی در تبلیغــات 
تلویزیونی و بیلبوردها، در بسیاری از کشورهای 
دنیا از سال های دور امری رایج بوده و این روند 
در ســال های اخیر در میان چهره های مشهور 
کشــورمان هم رواج یافته است. به طوری که 
عکس فالن فوتبالیست ســابق را برای تبلیغ 
پرده روی بدنه اتوبوس های شــهری  یا عکس 
فالن بازیگر را در تبلیغ چای، ســس و آبمیوه 
روی بیلبوردهــای بــزرگ شــهری و دیواره 

پل های هوایی می بینیم. 
دیدگاه هــا دربــاره حضــور ســلبریتی ها در 
تبلیغات، متفاوت اســت. عده ای بر این باورند 
آدم هایی که وارد این بازی می شوند به شدت 
مادی گرا و ســودجو هســتند، چــون وجهه 
شــخصیتی و منزلت اجتماعی که به واســطه 
هنرشــان بدســت آورده اند را به یک شرکت 
تبلیغاتی می فروشند. عده ای دیگر اما معتقدند 
این اتفــاق در ذات خــود منافاتــی با حرفه 
هنرپیشــه ها ندارد، آن ها یــک روز روبه روی 
دوربین یک فیلمســاز چهره فروشی می کنند 
و روز دیگــر روبه روی لنز عکاســان صنعتی و 

تبلیغاتی هستند.
به تازگی نوید محمدزاده که بازیگر سرشناسی 
در فیلم هــای چند ســال اخیر اســت، پس 
از اینکه عکســش بــرای تبلیــغ آبمیوه روی 
بــا واکنش های  بیلبوردهــای شــهری رفت 
منفی مردم مواجه شــد و چندی نگذشت که 
از عطری با برند خــودش رونمایی کرد و این 
اتفاق موجب شد هجمه ها علیه او بیشتر شود. 
درباره اینکه چــرا حضور بازیگران در تبلیغات 
با واکنش های منفی مردم روبه رو شده و اینکه 
چنین اتفاقی چقدر  مســبوق به ســابقه بوده 
اســت، با دو صاحبنظر گفت وگو کردیم. رضا 
مافــی، منتقد ســینمایی، معتقد اســت: این 
اتفاق جدیدی نیســت و پیشــتر هم ســابقه 
داشته است. مثاًل عطر و محصوالت بازیگرانی 
همچــون هدیه تهرانی، لیــال حاتمی و نیکی 
کریمــی را هم در گذشــته داشــتیم. حضور 
سلبریتی ها در تبلیغات شهری و تلویزیونی هم 
موضوع جدیدی نیســت از بازیگرها بگیرید تا 

خواننده ها و فوتبالیست ها. 
وی می گویــد: اینکــه بازیگری چهــره اش را 
بفروشد و از شــهرتش پول دربیاورد، در همه 
جای جهان مرســوم است و در ایران هم دارد 
مرســوم می شــود، چون ما شــبیه جریانات 
کلی جهان پیش می رویــم و الگوی فرهنگی 

اختصاصی برای خودمان نداریم.

بازیگر، چهره فروش است#
مافی، درباره هجمه ای که علیه نوید محمدزاده 
برای تبلیــغ عطرش اتفاق افتــاد به دو نکته 
اشاره می کند و توضیح می دهد: در حال حاضر 
کشور ما در وضعیت اقتصادی پیچیده ای قرار 
دارد به طوری که عده ای از مردم به نان شــب 

هم محتاج هســتند. وقتی یک سلبریتی عطر 
۵۲۰ هزار تومانی اش را تبلیغ می کند به جای 
اینکه مورد استقبال مخاطبان قرار بگیرد، نفی 

آن ها را به همراه دارد. 
بــه زعم مردم، ســلبریتی ها همیشــه در قله 
شــهرت و ثروت هستند. مردم گمان می کنند  
آن ها از دردشــان خبر ندارند به همین دلیل 
وقتی چهره یک ســلبریتی روی بیلبوردهای 
شــهری می رود و همزمان عطرش را رونمایی 
می کنــد، برای مــردم واکنش منفــی ایجاد 

می کند. 
وی اضافه می کند: اکنون هر آدم مشهوری هر 
کاری در مسیر پول سازی انجام بدهد واکنش 
منفــی مردم را در پــی دارد، چه حقوق ۲۳۱ 
میلیون تومانی نمایندگان مجلس باشد و چه 

عطر ۵۲۰ هزار تومانی نوید محمدزاده.
به باور مافی، در شرایط 
مردم  اقتصادی،  سخت 
شــیوه های  چنیــن 
از  را  درآمدی  کســب 
پس  سلبریتی ها  سوی 

می زنند. 
وی تأکیــد می کنــد: چنیــن کاری ذاتــاً بد 
نیســت، چون بازیگر چهره فروش است و یکی 
از مصادیق چهره فروشــی، حضور در تبلیغات 
است. بســیاری از مصادیق فرهنگی در کشور 
ما برگرفته از غرب اســت، حتی هنر ســینما؛ 
بنابراین چنین کاری نــه قبح ذاتی دارد و نه 
حســن ذاتی، اما انتخاب زمــان تبلیغ و زمان 
رونمایی عطر نوید محمدزاده در شرایط فعلی، 

انتخاب غلطی بوده است.

بدسلیقگی در زمان و شکل تبلیغ#
این منتقد ســینمایی با اشاره به بدسلیقگی در 
زمان تبلیغ و شــکل تبلیغ که موجب تخریب 
چهره یک هنرپیشه می شود، می گوید: برخالف 
عده ای که نوید محمدزاده را می کوبند، مخالف 
این هستم که به خاطر کار تبلیغاتی به او حمله 
کنیم. به هر حال یک هنرپیشه نان چهره اش را 
می خورد، ولی زمان تبلیغــش، زمان بدی بود. 
اینکه کاالیی با برند خودش را در فضایی شــاد 
و مفرح عرضه می کند در حالی که مردم از نظر 
اقتصادی شرایط خوبی ندارند، حساسیت برانگیز 
اســت. در واقع انتخاب زمان و مکان این تبلیغ، 

اشتباه بود. 
وی خاطرنشــان می کنــد: هر چقــدر یک آدم 
مشهورتر باشد، مردم به لحاظ فرهنگی در مسیر 

کوبیدنش بیشتر حرکت می کنند. این در مورد 
بسیاری از مشاهیر صدق می کند از فوتبالیست 
بگیرید تا خواننده، فیلمساز و بازیگر. اکنون نوید 
محمدزاده جزو ستاره های سینمای ایران است 
و تــا حرکتی انجام می دهد،  بســیاری علیه او 

عقده گشایی می کنند.
مافی یادآور می شــود: اینکه امروز هنرپیشه را به 
مثابه کاال در نظر می گیریم و هنر کاالیی شــده، 
اتفاقی است که رخ داده و به نوید محمدزاده ربط 
ندارد که به او حمله کنیم، چون پیش از او بسیاری 

از بازیگران در عرصه تبلیغات فعالیت کرده اند.
وی با بیان اینکه این هنرپیشه در انتخاب زمان، نوع 
محصول و برندسازی اش مسیر غلطی را رفته است، 
می گوید: با وجود اینکه نقدهای فراوانی به بازی های 
نوید محمدزاده دارم، اما معتقدم کسانی که واکنش 
منفی بــه حضور تبلیغاتی او نشــان دادند کمی 
بی انصافی کرده اند، چون حرفه او بازیگری است و 

در مسیر حرفه اش، چهره فروشی کرده است.

بازی هنرپیشه ها در زمین تبلیغات#
وحید اقدسی، پژوهشگر 
و کارشــناس رسانه نیز 
تأثیرگذاری  به  اشاره  با 
در  سلبـــریتــــی ها 
فضای مجازی، می گوید: 
ایــن چهره هــا کم کم 
تبدیل به اینفلئونســرهایی می شوند که کارکرد 
اصلی شان درآمدزایی برای کمپانی های تبلیغاتی 
و رسانه ای است؛ بنابراین اتفاق عجیبی نیست که 

یک بازیگر در زمین تبلیغات هم بازی کند.
وی ادامــه می دهد: کمپانی هــای تبلیغاتی به 

سمت استفاده از چهره های جذاب در شبکه های 
اجتماعی می روند که مخاطبــان باالیی دارند و 
بازیگران و فوتبالیست ها در این دسته می گنجند.

وی، زنجیــره تبلیغات، شــهرت و شــبکه های 
اجتماعی را به عنوان ســه حلقه اصلی در عرصه 
تبلیغات دانسته و می گوید: پیوستگی این حلقه ها 
موجب می شود تبلیغات به سمت آدم هایی برود 
که ضریب نفود باالیی دارند و در شناساندن یک 

برند مؤثر هستند. 
به باور اقدسی، صفحات بازیگران در شبکه های 
اجتماعی، دنبال کنندگان زیادی دارد که فرصتی 
را برای تبلیغات به آن هــا می دهد. اگر تا دیروز 
چهره بازیگرها روی بیلبوردهای شــهری یا در 
تبلیغات تلویزیونی بــود، حاال زمین بازی تغییر 
کرده، چون تأثیرگذاری و ضریب نفوذ شبکه های 
اجتماعی بیشــتر شــده اســت و به این سمت 
گرایش پیدا کرده اند. به بیان دیگر در اصل حضور 
بازیگران در تبلیغات تغییری  صورت نگرفته بلکه 

زمین بازی تغییر کرده است.

وقتی بازیگر تبدیل به کاال می شود#
این کارشناس رســانه معتقد است: شگردهای 
تبلیغاتی در کشــورهای غربی، در کشور ما هم 
دارد اجرا می شود و استفاده از چهره سلبریتی ها 

در تبلیغات، اتفاق جدیدی نیست. 
وی درباره اینکه تبلیغات بازیگران نام آشنا برای 
یک برند، خدشــه ای به حرفه هنــری آنان وارد 
نمی کند، می گوید: بازیگری مثل نوید محمدزاده، 
اعتبار و طرفداران زیادی دارد و عجیب نیســت 
که به کسب درآمد از محل تبلیغات روی بیاورد، 
این مسئله در همه جای دنیا پذیرفته شده است. 
اینکه افکار عمومی کشــور حضور یک بازیگر را 
در تبلیغات یا معرفی محصولی با برند خودش را 
بپذیرند یا نپذیرند، چندان در فرایند کلی ماجرا 
تغییری ایجاد نمی کند، چون این مسیر تبلیغات 
و رسانه است که خودش را بر ما تحمیل می کند.

اقدسی با بیان اینکه بازیگران ما از این قاعده کلی 
مستثنا نیستند، یادآور می شود: وقتی قواعد بازار 
را بپذیریم، اصول کلی سرمایه داری خط خودش 
را دنبال می کند یعنــی بازیگران تبدیل به کاال 
می شــوند یا مانند بازیگران کشورهای غربی در 
فرایند کلی کاالیی سازی مشارکت می کنند. در 
کشور ما هم اتفاقات مشــابه رخ می دهد و یک 
بازیگر می تواند عطــری با برند خودش را تبلیغ 

کند. 
این کارشناس رسانه تأکید می کند: یک بازیگر 
حرفه ای این حوزه ها را از هم تفکیک می کند، 
شاید حضور در تبلیغات را بپذیرد، ولی به هر 
تبلیغاتی تن نمی دهد یــا میزان و نوع حضور 
خودش را در تبلیغات تنظیم می کند. در واقع 
بازیگر حرفــه ای ابزاری در اختیــار تبلیغات 
نمی شــود یعنــی همان طور کــه در انتخاب 
فیلم هــا و فیلم نامه هایش دقــت نظر دارد، در 
انتخاب نوع و شــکل تبلیغات هم وسواس به 

خرج می دهد.

برش

یک بازیگر حرفه ای این حوزه ها 
تفکیک می کند، شاید  از هم  را 
بپذیرد،  را  تبلیغات  در  حضور 
ولی به هر تبلیغاتی تن نمی دهد 
یا میزان و نوع حضور خودش را 
در  می کند.  تنظیم  تبلیغات  در 
در  ابزاری  بازیگر حرفه ای  واقع 
یعنی  نمی شود،  تبلیغات  اختیار 
همان طور که در انتخاب فیلم ها 
و فیلم نامه هایش دقت نظر دارد، 
در انتخاب نوع و شکل تبلیغات 

هم وسواس به خرج می دهد

 بررسی غفلت مدیران فرهنگی از نیازهای استراتژیک 
 در حاشیه ساخت یک سریال ضد ایرانی توسط رژیم صهیونیستی

ایران هراسی با »تهران«!
صبا کریمی: »تهران« عنوان ســریالی اســت که به تازگی 
از شــبکه kan ۱۱ رژیم صهیونیستی پخش شده است. تامار 
رابینیان از مأموران موســاد اســت که در بخش هک  کردن 
سیستم های کامپیوتری کار می کند. او مأموریت دارد با ایجاد 
اختالل در سیســتم های رایانه ای پدافند نیروی هوایی ایران، 
ســامانه های دفاعی ایران را در برابر حمــالت جنگنده های 
رژیم صهیونیســتی از کار بیندازد. رژیم صهیونیستی نزدیک 
به یک دهه اســت که در صنعت نوظهور سینمایی اش توجه 
ویژه ای به ســاخت فیلم و سریال علیه ایران دارد و عزم خود 
را برای تولید آثاری با محوریت ایران هراسی جزم کرده است. 
 ۱۱ kan تهران« عنوان ســریالی است که به تازگی از شبکه«
رژیم صهیونیســتی پخش خود را آغاز کرده است. این سریال 
توســط موشــه زوندر، دانا ادن و مائور کوهن، در یک فصل و 
هشت قسمت تولید شده است و دانیل سیرکرین کارگردانی 

آن را برعهده دارد.
پیش از آغاز پخش این سریال، تبلیغات گسترده ای در فضای 
مجازی و رسانه ها انجام شد و کنجکاوی های بسیاری را برای 
تماشــای آن برانگیخت. اما ســریال پس از پخش با نقدهای 
بســیاری مواجه شــده و برخی آن را تصویری کاریکاتوری و 
ناشیانه از ایران و شرایطش تعبیر می کنند. صرف نظر از اقبال، 
موفقیت و یا شکســتش، اما چند پرسش به قوت خود باقی 
است و مهم ترین آن این است که مسئولیت ما در مقابله با این 
هجمه های فرهنگی چیست؟ ســهم تولیدات استراتژیک در 
سینما و تلویزیون ایران چقدر است و اساساً متولیان فرهنگی 
و فیلم ســازان ما تــا چه اندازه در پی آگاه ســازی مخاطب و 

برنامه ریزی برای این جنس از تولیدات هستند؟

آمریکا و رژیم صهیونیستی ضربه زدن به ایران را #
وظیفه خود می دانند

تهیه کننده  سیدســعید ســیدزاده، 
ســینما، با تحلیل وضعیت فرهنگی 
داخــل در مقابلــه بــا فعالیت های 
ایران ســتیزانه کشــورهای غربی و 
صهیونیســت ها در قالــب فیلــم و 
ســریال گفت: واقعیت امر این است 
که مسئله نفوذ بسیار جدی است و این نفوذ است که موجب 

شکل گیری این گونه مسائل می شود. 
اینکــه رژیم صهیونیســتی و دیگــر کشــورهای غربی برای 
اسالم هراسی و ایران هراســی برنامه ریزی کنند و به ما ضربه 
بزنند، در واقع وظیفه ای است که به گردن خودشان می دانند 
و اتفاقــاً اگر به آن عمل نکنند، خطا کردند. اما مســئله مهم 
اینجاســت که ما در مقابل چه تکلیفــی داریم؟ مقام معظم 
رهبری سال هاســت تکلیف ما را روشن و بارها اشاره کرده اند 
که چه باید کرد، اما موضوع این است که نفوذ اجازه نمی دهد 
اتفاقی در کشــور بیفتد. سیدزاده با اشــاره به اینکه نفوذ در 
فضای فرهنگی از کجا شکل گرفته است، گفت: می گویند هیچ 

دزدی وارد هیچ خانه ای نمی شــود مگر اینکه از قبل در خانه 
به روی او باز شــده باشد. اتفاقاً در آخرین فیلم من »زیباتر از 
زندگی« شــهید علم الهدی درباره جنگ ایران و عراق این طور 
بیان می کند که از داخل در را به روی دشــمن باز کرده اند که 

وارد کشور شده است. 
در حال حاضر نفوذ به شــکلی کاماًل جدی جای خودش را در 
عرصــه فرهنگی باز کرده و عوامل نفوذ شــرایط را به گونه ای 
تعریف کرده اند که کار فرهنگی در راستای هنجارها امکان پذیر 

نیست. 
ســیدزاده اظهار کرد: متأســفانه من ندیــده ام که در عرصه 
مدیریت فرهنگی کشور به این بیندیشند که نیاز استراتژیک 
فرهنگی کشور چیســت، ما در سیاســت خارجی، داخلی و 
فضای اجتماعی به چه چیزی نیاز داریم و برای ارتقای سطح 
فرهنگی نیازمند چه محصوالتی هســتیم؟ در حالی که باید 
بگویم مدیران در هر ســطحی با هــر منش و گرایش فکری، 
اعتقادی و سیاســی فقط به این فکــر می کنند که یک فیلم 
چقدر »می رفوشــه!«. بله! این کلمه لکنت دار فیلم فارسی های 
زمان ستمشاهی اســت که وارد ادبیات مدیران ما شده است. 
متأســفانه در حال حاضــر مدیران فرهنگی مــا این گونه به 

موضوع نگاه می کنند و متوجه نیستند که یک فیلم می تواند 
چه تأثیری بر جامعه بگذارد. وی در بخش دیگری از سخنان 
خود عنوان کرد: رهبری بارها تأکید کردند دشمن جامعه ما را 
از نظر سطح فرهنگی تقلیل داده  و ما باید سال های سال تالش 
کنیم تا آن را ارتقا بدهیم و این چگونه میسر خواهد شد؟ مگر 
راهش غیر از انجام کارهای اصولی فرهنگی است که متأسفانه 
مسئوالن فرهنگی هم به هیچ وجه، هیچ گونه اندیشه، برنامه و 
سیاست گذاری در این مسیر ندارند و نتیجه اش هم وضعیتی 

است که امروز شاهد آن هستیم. 
تهیه کننده »شب بخیر فرمانده« تصریح کرد: شما ببینید وقتی 
قرار است یک فیلم مبتذل ساخته شود چطور بودجه اش تأمین 
می شــود. بانک هایی که از ثروت ملی بهره می برند پشت این 
فیلم ها می ایســتند و آن ها را می سازند و در اختیار مردم قرار 
می دهند، اما وقتی قرار است یک کار ارزشی ساخته شود انگار 
نه انگار! دریغ از هیچ حمایتی. اصاًل هیچ گونه توجهی نمی شود 

و مسئوالن هم سرشان را مانند کبک زیر برف کرده اند.
سیدزاده با اشاره به اهمیت و تأثیر تولید آثار داخلی و خنثی 
کردن تأثیرات ســریال هایی علیه ایــران اظهار کرد: به نظرم 

نباید به صورت کمی به موضوع نگاه کرد. 
اگر حتی یک اثر ساخته شود، اما با بصیرت، می توانیم مقابل 
این هجمه بایســتیم. مشــکل اصلی امروز ما این اســت که 
کارکرد هنر برای هنر شده و هنر برای اعتقاد و باور به خدمت 
گرفته نمی شــود. اگر یک فیلم در راه تقابل با غرب و تثبیت 
فرهنگ اســالمی مان ساخته شود مطمئناً می توانیم با همان 
یک اثر هم ســر پا بایســتیم. مردم ما فهیم هستند، اما اگر 

خوراک فکری بد به آن ها بدهیم عادت می کنند.

گزارش

چرا حضور بازیگران در تبلیغات با واکنش منفی مردم روبه رو شده است؟

زمان بد یک چهره فروشی

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیروان )911780(

 آگهی تغییرات شرکت برنا پویش سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1539 و شناسه ملی 14004538240

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,02,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردید: آقای منصور برنامهر به شماره ملی 0829761500 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم سپیده سعادتی به شماره ملی 
0682340855 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مسعود برنامهر به شماره ملی 0828125880 به عنوان عضو هیئت مدیره - کلیه 
اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری به امضاء آقای منصور برنامهر)رئیس هیئت مدیره و 

مدیرعامل(و مهر شرکت معتبر می باشد.
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )911783(

 آگهی تغییرات شرکت کشاورزی زرین گل خراسان شمالی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2951 و شناسه ملی 10860396054

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,02,16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مجتبی وحدانی به شماره ملی 0682101516 
مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به   0682344311 ملی  شماره  به  عربشاهی  الهام  وخانم  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  و  مدیرعامل  سمت  به 
بهادار و  انتخاب شدند. -کلیه اسناد و اوراق  به سمت عضو هیئت مدیره  به شماره ملی 0681906979  ا     هلل عربشاهی  و آقای عطا 
تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء آقای مجتبی 

وحدانی)مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
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ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای منصور برنامهر به شماره ملی 0829761500 خانم سپیده سعادتی به شماره 
ملی 0682340855 آقای مسعود برنامهر به شماره ملی 0828125880 - آقای حسن محمدی به شماره ملی 0828128596 
به سمت بازرس اصلی و آقای حیدر ابراهیم زاده به شماره ملی 0829896538 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب شدند.
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به سمت بازرس اصلی و آقای حیدر ابراهیم زاده به شماره ملی 0829896538 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب شدند.

س
,  9

90
35

37

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس


	9
	10-11
	12

