
 روایت اول / چرا حاال؟
ممکن است شــما هم از آن هایی باشید 
که آماردهی هر روزه ســخنگوی وزارت 
بهداشــت دلتان را زده باشد! به خصوص 
اینکه تعداد ابتال و فوت شــدگان ناشــی 
از کرونا در ایــن آمارها دارد هر روزه کم 
می شــود. ممکن است شما هم از جمله 
کســانی باشــید که این آمار و درست و 
غلطش را با دیده تردید نگاه می کنید. ما خیلی کاری به اثبات درست یا غلط 
بودن این آمار نداریم، اما شما بگویید چرا پس از مدتی که شایعه های کرونایی 
در کشورمان فروکش کرده بودند، حاال و با کاهشی شدن آمار ابتال و مرگ و 

میر، یکباره دوباره اوج گرفته اند؟ 
نمونه اش ویدئویی که چند روزی است دارد در فضای مجازی دست به دست 
می شود و مدعی است اجســاد تلنبار شده، مربوط به بیمارستانی در تهران 
است که مسئوالن اجازه انتشار آن را نمی دهند. البته اگر کسی ابزار و نرم افزار 
مخصوص را داشته باشد در دورِ ُکند فیلم نوشته های انگلیسی روی کیسه های 
حاوی اجساد و همچنین نام متوفی را ببیند،مشخص می شود فیلم مربوط به 

ایران نیست.

روایت دوم / حاصل ضرب اهمیت در ابهام!
ایــن روایت هم کــه خبرگزاری ها آن را 
منتشــر کردند، مربوط به شایعه است. 
اینکه شــما بدانید شایعه چطور پراکنده 
و منتشر می شود و چطور از کار می افتد 
خیلی مهم اســت، لطفــاً بخوانید: »اگر 
بخواهیم فرمولی برای شــایعه بنویسیم، 
می شود حاصل ضرب اهمیت در ابهام! اگر 
موضوعی مهم نباشد، هر قدر هم ضریب ابهام بگیرد و مبهم تر شود، شایعه ها 

درباره آن چندان موج انداز و با قابلیت پراکندگی فراوان نخواهند بود.
همچنین اگر پدیده ای اهمیت فراوان داشته باشد اما ابهام پیرامون آن، بسیار 

نباشد باز هم فرمول شایعه به کار نمی افتد.
پس اگر بخواهیم از حجم شایعه بکاهیم یا باید نشان دهیم موضوع اهمیت 

زیادی ندارد یا از ابهام بکاهیم و شفاف سازی کنیم.
در مورد خاص شیوع ویروس کرونا که با جان و سالمت انسان ها سروکار دارد 
و جهان را درگیر خود ســاخته، نه تنها از اهمیت آن نمی توان کاست که به 

عکس از درجه اهمیت و حساسیت بسیار باالیی برخوردار است.
در نتیجه هر چه از ابهام ها کاســته شود، این فرمول بیشتر کارایی خود را از 
دست می دهد. مخاطبان هم باید بدانند که خبر، یک کاالست و این کاال را از 
هر جا نمی توان تأمین کرد و کافی است همان گونه که دارو را از هر جا تهیه 
نمی کنیم و در قبال سالمت خوراک خود حساسیم، هر شایعه را خبر صحیح 

نپنداریم و راستی آزمایی کنیم«.

روایت سوم / قرنطینه ملک سلمان
راست و دروغش را باید از کاریکاتوریست 
معروف »مازیار بیژنی« پرسید. در روزگار 
کرونایی، مسئوالن و رئیسان کشورهای 
مختلف برای در امان ماندن، قرنطینه های 
خاص خودشــان را دارنــد. مازیار بیژنی 
این بار نه با کاریکاتور بلکه با انتشار یک 
توییــت، تصویر محــل قرنطینه »ملک 
سلمان« شاه عربستان را لو داده و نوشته: »ملک سلمان 84 ساله برای مصون 

نگه داشتن خود به کاخی جزیره ای در دریای سرخ رفته است...«. 

 محمد تربت زاده شاید آن روزهایی که برای نخستین بار 
اخباری از شیوع بیماری  به نام »کرونا« در چین در فضای 
مجازی دست به دست می شد، فکرش را هم نمی کردیم 
این ویروس در عرض کمتر از سه ماه، تمام جهان را آلوده 
کند. البد به همین خاطر بود که چپ و راست درباره شیوع 
این ویروس ناشناخته در چین جوک می ساختیم. »کرونا« 
اما در مــدت کوتاهی چندین میلیون نفــر را در جهان 
مبتال کرد و چندین هزار نفر را هم به کام مرگ کشــاند 
تا ثابت کند اصالً با کســی شوخی ندارد! حاال که حدود 
دو ماه از خانه نشین شدن خیلی هایمان به خاطر انتشار این 
ویروس در جهان می گذرد، ساخت واکسنی برای مقابله 
با کووید19، تبدیل به بزرگ ترین دغدغه این روزهایمان 
شده است. باوجود تالش های دانشمندان در گوشه و کنار 
دنیا اما هنوز خبری از واکسن این بیماری نیست. اما اگر 
برایتان سؤال شده که با وجود پیشرفت های علمی جهان، 
چرا دانشمندان تاکنون نتوانسته اند به واکسن این بیماری 

دست پیدا کنند، ادامه مطلب را بخوانید.

 جهش؛ مسئله این است
پاســخ به این پرســش که چرا واکســن کرونا ساخته 
نمی شود، فقط یک جمله است! دانشمندانی که تا امروز 
بر ساخت ویروس کرونا تمرکز کرده اند، به طور مشترک 
به این باور رسیده اند که مهم ترین دلیل به نتیجه نرسیدن 
تالش هایشــان تاکنون، عدم شــناخت درست از »نحوه 

جهش« این ویروس است.
حــاال از آنجایی که ویروس ها و جهش هایشــان برای ما 
مردم عادی کمی تا قســمتی پیچیــده و غیرقابل درک 
است، نشریه نیویورک تایمز با انتشار گزارشی درباره نحوه 
جهش ویروس ها و فرایند کلی ساخت واکسِن یک ویروس، 
سعی کرده به زبان ساده برای مردم توضیح دهد که چرا 

نمی شود حاال حاالها به واکسن کرونا دست پیدا کرد؟

 بدبینانه و خوشبینانه
بر اســاس تصور عامیانه، »کرونا« نام یک بیماری اســت 
و ویروســی که موجب ایجاد کرونا می شود، با خوِد کرونا 
تفاوت دارد! پژوهشگران نام ویروسی که بیماری »کرونا« را 
ایجاد می کند، SARS-CoV2 گذاشته اند. ویروسی که 
تا امروز اطالعات به درد بخور زیادی از نحوه عملکردش در 
دست بشر نیست و هنوز بسیاری از رفتارهایش غیرقابل 
پیش بینی اســت. حاال جدا از سایر محدودیت های ناشی 
از کمبود اطالعات علمی درباره این ویروس، تولید واکسن 
برای این بیماری تا حد زیــادی به نحوه جهش ویروس  
SARS-CoV2 مرتبط اســت. آن طور کــه فرارو به 
نقل از نیویورک تایمز نوشته، بدون شناخت نحوه جهش 
این ویروس، ســاخت واکســن برای مبارزه با آن، تقریباً 
غیرممکــن خواهد بود. با توجه به این شــرایط، می توان 
گفت هنوز اطالعات دانشــمندان دربــاره نحوه جهش 
ویــروس SARS-CoV2  کامل نیســت و یا حداقل 
اطالعات آن تاکنون به صورت عمومی منتشر نشده است. 
با وجود این، پژوهشــگران به این نتیجه رسیده اند که دو 

فرضیه در مورد بیماری کرونا مطرح است. هرچند فرضیه 
شــماره دو تاحدودی خطرناک اســت و دانشمندان را از 
ســاخت واکســن کرونا تقریباً ناامید می کند، اما فرضیه 
شــماره یک، خوشبینانه است و ســاخت واکسنی برای 
کنترل این ویروس را در آینده  نه چندان دور نوید می دهد. 

پس اجازه بدهید اول فرضیه شماره یک را مطرح کنیم! 

 اگر کرونا جهش نکند
مانند همه ویروس هــا، SARS-CoV2 هم با انتقال 
از فردی به فرد دیگر در حال »جهش« اســت. برخالف 
تصورمان اما قرار نیســت با هر جهش، ویروس از این رو 
به آن رو شود و در بیشتر موارد، »جهش« فقط تغییر در 
کد ژنتیکی ویروس است و بیشتر جهش ها واقعاً عملکرد 
ویروس را تغییر نمی دهنــد. برای آنکه ماجرا کمی قابل 
درک تر شــود، باید گفت ویروس ها به طور کلی عملکرد 
یکســانی دارند؛ یعنی تمام ویروس ها پس از ورود به بدن 
شما، این مســیر را طی می کنند: ورود به سلول، ربودن 
مکانیزم ســلول و اســتفاده از آن برای تهیه نسخه های 
زیادی از خودشان. بعضی اوقات در جریان این تکرار تولید 
نسخه های متعدد، تغییرات کوچک-یا جهش هایی- در 
ویروس رخ می دهد که این تغییرات با گذشت زمان جمع 
می شوند و تغییرات یا جهش های بزرگ  را می سازند و در 
حالی که از سلولی به سلول دیگر و از فردی به فرد دیگر 

منتقل می شوند، پیشرفت هم می کنند.
این وسط واکسن ها ویروس را در مسیر های خود متوقف 
می کنند، امــا این تنها در صورتی خواهد بود که ویروس 
در برابر این حمله ها تغییری نکند.  باز هم اگر قرار باشد 
کمی واضح تر بگوییم، واکسن ها در واقع با وادار کردن بدن 
به تولید »آنتی بادی« -که با روشــی بسیار خاص، مانع 
اتصال ویروس به سلول می شــود- عملکرد ویروس ها را 
خنثی می کنند. البته بازهم به شرطی که ویروس جهش 

معناداری که ماهیتش را عوض کند، انجام ندهد.
دانشــمندان می گویند اگر ویروس کوویــد19 جزو این 
دسته از ویروس ها باشد، ساختن واکسنی برای غلبه بر آن 
به زودی محقق خواهد شد و واکسن ساخته شده ضد آن 
می تواند برای سال ها و حتی ده ها سال مورد استفاده قرار 
گیرد بدون اینکه نیازی به تغییر واکسن وجود داشته باشد. 

 11 جهش
احتماالً تا االن حدس زده اید که فرضیه شماره دو، ویروس 
کرونــا را یک ویروس جهنده در نظــر می گیرد که دائم 

درحال تغییر و تحول است.
در ایــن فرضیــه باید در نظر داشــته باشــیم کــه اگر 
SARS-CoV2 به شــکلی جهش یابد کــه از اتصال 
آنتی بادی یا همان روشی که ویروس را از سلول جدا می کند، 
جلوگیری کند، می تواند تولید یک واکسن پایدار و جهانی را 
دشوار و کمی غیرممکن کند. به این خاطر که بدن شما پس 
از دریافت واکسن یاد می گیرد پروتئین های سطح را در برابر 
ویروس مورد نظر شناسایی کند. اما وقتی ویروس در برابر 
این اقدام شروع به جهش کند تا بتواند به فعالیت خود ادامه 
دهد، گونه جدیدی را پدید خواهد آورد که سیستم ایمنی 

بدن و آنتی بادی ها قادر به شناسایی آن نیستند. 
به زبان ساده تر، آنتی بادی های تولید شده توسط واکسن 
روی یک گونه ویروس عمل می کنند، اما نمی توانند به 
گونه جدید وصل شوند و این فرایند واکسن را ناکارآمد 
می کند. درســت مثل اتفاقی که در مــورد آنفلوانزا رخ 
می دهد. دانشــمندانی که ســال های روی آنفلوانزا کار 
کرده اند، تاکنون نتوانســته اند واکسنی دائمی برای آن 
بسازند و بر اساس آمارهای جهانی، ساالنه چندین هزار 
نفر و یا حتی بیش از چند میلیون نفر بر اثر ابتال به انواع 
جهش یافته آنفلوانزا که بســیاری از آن ها ناشناخته اند، 

جانشان را از دست می دهند.
بر اســاس آخرین اطالعات تأیید شده  جهانی، تاکنون 
11 جهش در ویروس کرونا دیده شــده که فقط یکی از 
جهش ها پرتکرار بوده است، اما این جهش هم تغییرات 
اندکی روی ویروس گذاشته که نمی تواند به طور کامل 
از SARS-CoV2 یــک ویــروِس متمایل به جهش 
بســازد. اما پژوهشگران می گویند اطالعاتشان آن قدر از 
این ویروس ناچیز است که نمی توانند حتی به گفته های 
حال حاضر خودشان در مورد جهش ها هم اعتماد کامل 
داشته باشند. پس شاید بهتر باشد در این شرایط، دلمان 
را به اخبار غیرمعتبر از ساخت واکسن کرونا خوش نکنیم 
و همچنان مثل گذشته، بهداشت شخصی مان را رعایت 
کرده و فعالیت های خارج از خانه را تا حد ممکن کاهش 

دهیم و منتظر اخبار معتبر از منابع رسمی بمانیم.

این شالیزار، شالیکار ندارد

رقیه توسلی: »به تعدادی نشاگر جهت کار بیســت روزه، با ُمزِد ُعرف 
نیازمندیم. کارگر، زن و مردش فرقی نمی کند. دســتمزد هم هر سه روز 
تســویه می شــود همراه با صبحانه و ناهار و عصرانــه... جهت هماهنگی 

تماس بگیرید«.
آگهی را چندبار مرور می کنم. نمی توانم جلو تعجبم را بگیرم. با دیدن نام 

خانوادگی و شماره آشنا، بی قرار می شوم.
»ســارا« با فرســتادن پیام مذکور، صبحم را قشنگ شخم می زند. تأکید 
هم دارد این آگهی، بنر شده توی کل روستا که بیشتر خراب شود حالم.

»بابــا عبداهلل« را می گیرم. به زنگ دوم نرســیده جواب می دهد. مفصل 
حرف می زنیم با هم.

می گوید: دخترم! از اوســتاکریم که پنهان نیســت از شــما چه پنهان، 
هفته ای می شود به هر که رو زده ام و خبر نشای زمین را داده ام، یک طور 
گرفتار اســت... همســایه، عمه زاده، پســرعمو، هموالیتی... جای گالیه 
نیست... بندگان خدا هر کدامشــان یک جور پابند شده اند... یکی دیابت 
دارد، چندتایی شان متأسفانه توی بیمارستان بستری شده اند، قلبی ها هم 
بهشــان اضافه کن و آن هایی که کاًل قید کار امسال را زده اند... ویروس، 
بــد آب ریخته توی کاروبارمان... اما غصه و نچ نچ ندارد، ان شــاءاهلل خیر 
اســت... به قول خدابیامرز خانجان، ما صاحب داریم، ناامید شــدن گناه 

است. توکل می کنیم.
تلفــن را که قطع می کنم دیگر حالم بد نیســت. نگرانی و دلشــوره های  
قبِل گپ، یکجا چالنده شــده اند. شکل پیراهن شسته ای که دو نفر با هم 

می چالنندش.
باید دست »باباعبداهلل« را بگیریم. نباید هکتارها مزرعه برنج رها شود به 

حال خودش. شک ندارم خانجان دارد رصدمان می کند.
با همراهی ســاراجان می جنبیــم و توی صفحه مجــازی نیازمندی ها،  
درخواست ماشین نشــا می دهیم و می رویم توی نوبت. البته برای نصف 

هکتارها. برای الباقی اش هم آگهی کارگر فوری می گذاریم توی اپ.
راست می گویند که جوینده، می یابد. حاال اگرچه دیر و اگرچه سخت. 

بهارنوشت: شمالی اگــر باشی می دانی نمی شــود روی مرزها راه نرفت 
و زمین آب تخت شــده را دید و حظش را نبرد. نمی شــود عاشق مزرعه 
کاشــته و نکاشته نبود. نمی شود پاگیر برنج زار نشد. از سبز تا طالیی اش. 
هی این سرزمین را بو نکشید. سالم نداد به آن ها که یک عمر، اهل روزی 

حالل و عرق جبین بوده اند و به مزارعی که خدایشان بزرگ است.
آگهی: یاِد پار و پیرار می افتم. یاد آن وقت ها که کرونا، فرمانروا و یکه تاز 
نبود و از ته دل دعا می کنم کاش به همین زودی ها کسی خبر رفتن این 

ویروس را روی تن شهر آگهی کند.

روایت مجازی
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بشار: آخر فصل از پرسپولیس می روم

جدایی»رسن«ازسرخها

 گفت وگو با مهدی فرجی، تهیه کننده سریال »نون.خ«

پرداختنبهقومیتهایایرانی،وظیفهفرهنگیماست

چرا ساخت واکسن »کرونا« به این زودی ها به سرانجام نمی رسد؟

دردسرهای یک ویروِس جهنده
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 کاسبان کرونایی فوتبال در قرنطینه جوالن می دهند کاسبان کرونایی فوتبال در قرنطینه جوالن می دهند

پیشنهادهای فضایی برای پیشنهادهای فضایی برای 
ستاره های بر زمین ماندهستاره های بر زمین مانده

خدا را شکر باالخره...

یک ســالی بود می خواســتم دوچرخه ام را عوض کنم اما نشد، تا یکی دو 
هفته قبل که باالخره شرایط عوض کردن دوچرخه تا حدودی فراهم شد. 
هم در سایت های مربوط به دوچرخه و دوچرخه سواری جست وجو کردم 
و هم از چند نفر وارد به دوچرخه راهنمایی گرفتم و ســرانجام، دوچرخه 
مورد نظرم را انتخاب کردم. حاال باید دوچرخه را می خریدم برای همین، 
در مشــهد به چند جا که بــه طور حرفه ای در ایــن کار بودند و حدس 
می زدم دوچرخه مورد نظرم را باید داشــته باشــند، سر زدم اما نداشتند. 
دست به دامان فضای مجازی شدم و با یکی از دوچرخه فروشی های معتبر 
در تهران، در اســتان مرکزی و... تماس گرفتم، اما گفتند در حال حاضر 

دوچرخه را ندارند. 
گمان نکنید دوچرخه خیلی خاص و عجیب یا تازه به بازار آمده ای را انتخاب 

کرده بودم. برعکس مدل سال 2018 بود اما نمی دانم چرا کیمیا شده بود؟ 
آن قدر از دوســتان دوچرخه ســوار پرس و جو کردم تا باالخره دوچرخه مورد 
نظر در فروشگاهی در تبریز پیدا شد و فروشنده پیام زد که »دوچرخه موجود 
اســت«. قیمتش البته 300 هزار تومان باالتر از قیمتی بود که از اینجا و آنجا 
گرفته بودم. با خودم فکــر کردم اگر چند روزی صبر کنم باید دوچرخه را با 
قیمت بیشــتری بخرم! برای همین همان روز پول را برای فروشنده کارت به 

کارت کردم تا زودتر به دوچرخه ام برسم.
پس از ســفارش و البته در این چند روزی که بــه دنبال دوچرخه برای 
ســفارش بودم و پیدا نمی شد، با خودم فکر کردم: خدا را شکر که من به 
دنبال وسیله ای هستم که هم برای خودم مفید است و هم برای این شهر 
و بقیه مردم، آن وقت این همه باید ســختی بکشم تا بتوانم آن را فراهم 
کنم. شاید اصاًل مقایسه درستی نباشد اما برخی ها می گویند اگر کسی به 
دنبال هر گونه مواد مخدری باشــد، در کمتر از 10 دقیقه می تواند آن را 

پیدا کند و آن وقت من برای تهیه یک دوچرخه... بگذریم. 
مهم این اســت کــه گفته اند عاقبــت جوینده یابنده اســت و من یافته 
بودم. خوشــحال بودم خریدم به اردیبهشــت نیفتاده بود تا طبق قانون 
 نانوشــته که هر سال باید قیمت ها باال برود، مجبور بشوم خرید گران تری 

انجام دهم.

 پس از موفقیت استقالل با استراماچونی
تالش دشمنان شروع شد

حسینی:رحمتیالگویمنبود
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سینا حسینی: شاید کمتر کسی تصور می کرد یک ویروس 
ورزش در جهــان را به کما ببرد، اما این اتفــاق افتاد. با تعویق 
بازی های المپیک و تعطیلی بسیاری از رویدادهای ورزشی به 
دلیل شیوع این ویروس مهلک و خطرناک، بسیاری از ورزشکاران 
تصمیم گرفتند تا زمان بازگشت شرایط به حالت عادی به عنوان 
یک سلبریتی و چهره اجتماعی در کنار مردم قرار گیرند تا به این 
شکل دین خود را به هوادارانشان ادا کنند. در ایران نیز قهرمانان 
و چهره های ورزشی بسیار زیادی به این کمپین ملحق شدند و با 
رفتارهای داوطلبانه به کمک اقشار آسیب پذیر جامعه رفتند اما 
عده ای هم ترجیح دادند از شیوع کرونا نهایت استفاده شخصی را 
ببرند تا رقم قرارداد خود را در این فضا افزایش دهند و در فهرست 

کاسبان کرونا جای گیرند!

سناریوداللها
مثل همیشه بازهم ردپای دالل ها به شدت در این فرایند رؤیت 
می شد، البته که روزهای بی خبری رسانه ها هم به این ماجرا 
کمک کرد تا به شکل ناباورانه ای طیف گسترده ای از بازیکنان با 
پیشنهادهای متعددی از کشورهای دور و نزدیک مواجه شوند. 
در حالی که تمام باشگاه های حرفه ای جهان به دلیل شیوع این 
ویروس کشنده فعالیتی نداشتند اما هر روز خبری در رسانه های 
ورزشی و شبکه های اجتماعی منتشر می شد که ستاره یکی از 
دو تیم مطرح پایتخت یا یک بازیکن شاغل در لیگ ایران قصد 
جدایی از تیم طرف قرارداد خود را دارد تا به پیشــنهاد یکی از 
لیگ های کشورهای حاشیه خلیج همیشه فارس ملحق شود، در 
حالی که پشت پرده هیچ پیشنهادی وجود نداشت و همه چیز 
بر اساس سناریو تخیلی اتاق فکر دالل ها ساماندهی می شد تا به 

این شکل بازارگرمی صورت گیرد!

مانورمجازی
با تکرار هر روزه این اتفاق دالل های خارجی نیز به این 
فکر افتادند از قافله عقب نمانند و این ســناریوی رقبای 
داخلی خود را به شکل و شــمایلی دیگر ادامه دهند، از 
این رو خبرهایی نظیر جدایی بشار رسن از پرسپولیس 
و جدایی شــیخ دیاباته از اســتقالل مطرح شد، برخی 
لژیونرهای ایرانی هم که سابقه درخشانی در این حوزه 
داشــتند با دامن زدن به این ماجرا خود را در مسیر این 
خبررسانی کاذب قرار دادند و با پیش کشیدن باشگاه های 
اروپایی مدعی شدند مشتریان دست به نقد اروپایی دارند 
اما حقیقت ماجرا این بود که این پیشــنهادها هیچ یک 
واقعی نبــود و صرفاً یک نمایش نخ نما شــده در فضای 

مجازی بود!

ترفندرذیالنه
اما چرا و به چه دلیل این ســناریو در ذهن طیف واســطه 
و دالل جرقــه خورد، برای رســیدن به این پرســش باید 
یک بار دستورعمل فدراسیون جهانی فوتبال درباره شیوع 
ویروس کرونا را مرور کنید. در بند دوم نامه فیفا خطاب به 
فدراسیون ها و باشگاه های فوتبال آمده است، مدیران عامل 
باشگاه، مربیان و بازیکنان بهتر است بر سر موضوع مالی فصل 
جاری و تعطیلی مسابقات به توافقی دو طرفه دست پیدا کنند 
تا عدالت برقرار شود و تنها یک طرف ماجرا خسارت نبیند، از 
آنجا که فوتبالیست های ایرانی و مربیان شاغل در لیگ برتر به 
دلیل نبود سیستم مالی قانونمند و حرفه ای در فوتبال ایران 
هیچ گاه حقوق کامل خود را به صورت تمام و کمال دریافت 
نکردند ترجیح دادند با پیش کشیدن پیشنهادهای جدید 
به این شکل مدیران باشــگاه ها را تحت فشار قرار دهند که 

مبادا به فکر موضوع کسر قرارداد بیفتند. از طرفی با افزایش 
رقم قرارداد فصل بعد هم میزان خسارت احتمالی بازیکن و 

واسطه را به کلی از بین ببرند.

معجزهشایعه
اما حکایت دیگری هم پشــت این ماجرا وجود دارد؛ برخی 
بازیکنان تنها برای اینکه در بین چهره های خبرساز قرار گیرند 
به کمک برخی دوستان رسانه ای خود شایعه پیشنهاد خارجی 
از سوی یک تیم غیر ایرانی را مطرح می کنند تا در ایام قرنطینه 
نامشان بر سر زبان ها بیفتد، در حالی که مثل همیشه آن ها 
هیچ پیشنهادی از سوی خارجی ها ندارند و به اصطالح معروف 
سر نخواستن آن ها همیشه دعواست اما با معجزه شایعه آن ها 
حتی در ایامی که فوتبال در تمام نقاط جهان تعطیل است با 

پیشنهادهای متعدد مواجه می شوند.

ردپایمدیران
اما شاید این پرســش در ذهن شــما نقش ببندد، که نقش 
بازدارنده مدیریت در این میان چیســت؟ متأسفانه مدیران 
فوتبال ایران نیز یکی دیگر از بازیگران این ســناریو به شمار 
می روند، به شکلی که برخی از آن ها ندانسته به شکلی وارد بازی 
سیستم داللی می شوند که هواداران باور می کنند که چنین 
پیشنهاداتی وجود دارد و خطر جدایی ستاره تیم مورد عالقه 
آن ها کاماًل جدی اســت در حالی که ماجراجویی آقای مدیر 
عامل دلیل ترویج این شایعه بوده تا به این ترتیب آقای مدیر 
یا معاونانش در این ایام در بین چهره های خبرساز قرار گیرند! 
برای مشاهده و کشف اسامی این مدیران بد نیست اظهارنظر 
10 روز گذشته مرتبط با رفتن یا ماندن بازیکنان را جست و جو 
کنید تا متوجه شوید اصل ماجرا چیست و همه اخبار بر اساس 

فرضیه پیدا کردن قاتل بروسلی نوشته شده است!

کاسبان کرونایی فوتبال در قرنطینه جوالن می دهند

پیشنهادهای فضایی برای ستاره های بر زمین مانده

3 خارجی که می توانند پنجره استقالل را ببندند
ورزش: وینفرد شفر، بویان و مارتین فورکل، مربی بدنساز فصل گذشته استقالل سه نفری 
هستند که موعد پرداخت مطالباتشان گذشته و باشگاه هنوز پولی به آن ها پرداخت نکرده 
است. این سه نفر در صورتی که کمیته انضباطی فیفا را در جریان بگذارند که هنوز پولشان را 
دریافت نکرده اند می توانند استقالل را از دو پنجره نقل و انتقاالتی محروم کنند. در این بین 
شفر به مدیران استقالل فرصت مذاکره داده است اما از بین فورکل و بویان هرکدام کمیته 
انضباطی فیفا را در جریان پرداخت نشدن مطالبتشان قرار بدهند دو پنجره نقل و انتقالتی 

آبی ها بسته خواهد شد.

شورله به دورتموند برمی گردد
ورزش: بیلد نوشت: آندره شورله پس از چند فصلی که برای چلسی به میدان رفت در 
بازگشت به بوندس لیگا راهی بوروسیا دورتموند شد. شورله در فصل جاری به صورت 
قرضی در لیگ روسیه و برای اسپارتاک مسکو به میدان رفت. تیم روسیه ای با وجود 
عملکرد خوب شورله حاضر نیست که قرارداد او را تمدید کند و او مجبور است که 
با توجه به قراردادی که با دورتموند دارد به این تیم برگردد. شورله تا سال ۲0۲1 با 
بوروسیا دورتموند قرارداد دارد و باید دید که آیا دوباره راهی این تیم می شود یا به 

صورت قرضی به تیم دیگری می رود.

راسل: زندانی شدم چون رئیس بارسلونا بودم
ورزش: ساندرو راسل بین سال های ۲010 تا ژانویه ۲014 ریاست باشگاه بارسلونا را برعهده 
داشت. او به اتهام پولشویی و فساد مالی 643 روز در زندان بود ولی توانست خود را از تمامی 
اتهامات تبرئه کند و یک  سال پیش آزاد شد. نام او به خصوص در انتقال جنجالی نیمار از 
سانتوس به بارسلونا مطرح شد. راسل در مصاحبه با موندودپورتیوو گفت: »اگر رئیس بارسلونا 
نبودم، زندانی نمی شدم. در این هیچ تردیدی ندارم. هیچ فعالیت تجاری من زیر سؤال نبود. 
حتی یک مورد مالیاتی هم نداشتم. قبل از اینکه رئیس بارسلونا شوم، حتی یک تحقیق 

مالیاتی از من نشده بود فکر می کنید همه این ها تصادفی باشد؟«.

ویدال اینتری می شود؟
ورزش: موندو دپورتیوو می گوید: بارسلونا برای جذب الئوتارو مارتینز بند آزادسازی 111 
میلیون یورویی او را فعال نکرده بلکه چند بازیکن خود را به اینتر پیشنهاد می دهد. اما اگر 
بازیکنان پیشنهادی بارسا در حد قابل قبولی باشند ممکن است اینتر به این معاوضه راضی 
شود. آرتورو ویدال یکی از ستاره هایی است که موندو می گوید: احتماالً مورد پسند اینتر قرار 
خواهد گرفت. آرتور ملو دیگر بازیکن بارساست که اینتر ی ها به او عالقه مند هستند. اما موندو 
می گوید بارسا تمایلی به پیشنهاد او نخواهد داشت و احتماالً کارلس آلینا و مارک کوچورال را 

به تیم ایتالیایی پیشنهاد خواهد داد.

ورزش: بشار رسن هافبک عراقی تیم فوتبال پرسپولیس 
که از ابتدای فصل با مشــکالت مالی زیادی مواجه بود، 
قصد ندارد در پایان فصل در جمع سرخپوشان بماند و 
می خواهد که پرسپولیس را ترک کند. پنجم بهمن ماه 
سال گذشته بین مسئوالن باشگاه پرسپولیس و ایجنت 
علیرضا بیرانوند جلسه ای برگزار شد و دروازه بان شماره 
یک تیم ملی با قراردادی سه ساله به عضویت تیم آنتورپ 

بلژیک درآمد. 
باشگاه بلژیکی متعهد شد مبلغ فســخ قرارداد بیرانوند 
با باشگاه پرسپولیس را در سه قسط تا آغاز تابستان ۹۹ 
به این باشگاه پرداخت کند. قسط اول یعنی مبلغ 1۵0 
هزار یورو دو، ســه روز پس از عقد قرارداد مورد اشــاره 
 از سوی باشگاه بلژیکی به حســاب باشگاه پرسپولیس 

واریز شد.
در آن مقطع عنوان شــد که این پول صرف امور جاری 

باشگاه پرسپولیس شده در حالی که شنیدیم کل 
این 1۵0 هزار یورو به حســاب بشار رسن 

ستاره عراقی خط میانی این تیم واریز شده 
است و این یعنی بشار فعاًل مشکل مالی با 

پرسپولیس ندارد.

بهدنبالتجربهجدید
 با این حال این هافبک عراقی در گفت وگو 

با الوطن گفت: هم اکنون با توجه 
به شرایط فعلی کرونا 

در عــراق و بغداد به 
ســر می برم این 

فصــل آخرین 
فصــل حضورم 
در پرسپولیس 
است و می توانم 
بگویم که تجربه 
موفقی را در این 

مدت پشــت سر 
گذاشتم.

افــزود:  وی 
پرســپولیس تمایل 

زیــادی بــرای تمدید 
قرارداد با من دارد اما قرارداد 

من در پایان این فصل به اتمام 
می رسد. 

حاال باید ببینیم که در پایان 
ویروس کرونا چه اتفاقی رخ 
خواهد داد. من به دنبال یک 

تجربه جدید در ســایر لیگ ها هســتم. از چند کشور 
حاشــیه خلیج فارس و همچنین اســپانیول اســپانیا 
پیشنهاد دریافت کردم و منتظر هستم ببینم چه پیش 

خواهد آمد.

پیشنهادقطریها
رســن در مورد پیشــنهاداتی که از لیگ ستارگان قطر 
دریافت کرده خاطرنشان کرد: بیش از یک باشگاه برای 
حضور در لیگ ســتارگان به من پیشــنهاد داده اند اما 
شــرایط فعلی کرونا همه چیز را تحت تأثیــر قرار داده 
است اما چیزی که مشخص اســت این است که قرارداد 
من با پرسپولیس در ماه ژوئن )اواخر خردادماه( به پایان 

می رسد.

تمریندرعراق
هافبک عراقی تیم فوتبال پرسپولیس اضافه 
کرد: من نمی دانم که مسابقات به تعویق 
خواهد افتاد یا خیــر. امیدوارم دوباره 
زندگی عادی مردم بــه روال عادی 
خود بازگردد. من هم در حال حاضر 
در عراق تمریناتــم را دنبال می کنم 
تا از شــرایط آمادگی خارج نشوم اما 
برای اینکه بتوانیم شــرایط حضور در 
مسابقه را بدســت آوریم حداقل به سه 
هفته تمرینات گروهی در زمین نیاز داریم.

رســن در خصوص بازگشــتش به 
فوتبال عراق گفت: نیروی 
هوایی همیشه اولویت 
من است و جایگاه 
ویژه ای در قلب من 
دارد. وی گفت: من 
با پرسپولیس برابر 
خیلی از تیم های 
بزرگ از جمله السد 
در لیگ قهرمانان 
آسیا بازی کردم 
تیمی که متشکل 
از بازیکنان بزرگ 
است. با این حال 
باید ببینیم که 
در آینده چه 
اتفاقی رخ 

خواهد داد.

ورزش: مهدی مهدوی کیا در تازه ترین صحبت   هایش 
در خصــوص وضعیــت پرســپولیس در لیــگ برتر و 

خاطره هایش از فوتبال ایران و پرسپولیس گفت.

درانتظارقهرمانیسرخها
پیشکسوت نامدار باشگاه پرســپولیس در مورد اینکه 
وضعیت پرســپولیس را در حال حاضر چطور می بیند 
تصریح کرد: به هر حال پرســپولیس چند سال خیلی 
خوب را با برانکو داشــت و خیلی ها فکــر می کردند با 
رفتن او پرسپولیس دچار مشکل شود اما در حال حاضر 
می بینیم که پرســپولیس با 10 امتیاز برتری نسبت به 
رقبایش در صدر جدول ایســتاده و شانس زیادی دارد 
که باز هم قهرمان شود. پرسپولیس بازیکنان و مربیان 
خیلی خوبی دارد و به نظرم باز هم باید منتظر قهرمانی 

پرسپولیس باشیم. 
او در خصــوص اظهــارات برخــی از رقبــا مبنــی بر 
حمایت های پشت پرده از پرسپولیس تصریح کرد: این 
حرف ها درست نیست. پرسپولیس چند سالی است که 
عملکرد خیلی خوبی داشته و خود رقبا هم این موضوع 

را قبول دارند. 

حمایتازبیرو
مهدوی کیا در مــورد حضور علیرضــا بیرانوند در بین 
بازیکنانی که شــانس بهترین بازیکن آســیا شدن را 
داشتند افزود: بیرانوند در این ســال ها عملکرد خیلی 
خوبی داشــته و برخی از زمان ها عکس العمل هایی در 
زمین انجام داده که کمتر کسی توان انجام آن را داشته 
است. بیرانوند در جام جهانی و لیگ قهرمانان آسیا هم 
عملکرد خیلی خوبی داشت و به نظر من حق او بود که به 

عنوان بهترین بازیکن آسیا انتخاب شود.

آکادمیکیا
پیشکسوت باشگاه پرسپولیس در مورد فعالیت های 
آکادمــی کیا و اینکــه از بین این بازیکنان کســی 
هم راهی پرســپولیس خواهد شــد یا نه افزود: ما 

بازیکنان خوبی داریم که از 11 ســالگی زیر نظر 
مربیان آکادمــی کار کردند 

و در بازی هــای مختلف 
بین المللی با تیم هایی 
مثــل بارســلونا، بایرن 
مونیخ و... بازی کردند. 

همین حاال چند بازیکن ما 
در تیم ملی نوجوانان بــازی می کنند و به نظر من 
این شانس را خواهند داشت که در آینده ای نزدیک 

به پرسپولیس اضافه شوند.

قرارداد2میلیونی
او درباره نخستین مبلغ قراردادش با پرسپولیس گفت: 
همراه با برادرم به دفتر مدیرعامل وقت باشگاه در خیابان 
طالقانی رفتیم. فکر می کنم کل مذاکرات ما پنج دقیقه 
بیشتر نشــد. رقم قراردادم هم ۲ میلیون تومان بود که 
البته به صورت قسطی از پرسپولیس آن را گرفتم. من 
از کودکی پرسپولیســی بودم و با وجود پیشنهادهای 
خوبی که از تیم هایی مثل کشــاورز و بهمن داشتم اما 

پرسپولیس را انتخاب کردم.

گلهایچینوآمریکا
اســطوره فوتبال کشــورمان در مورد اینکــه بهترین 
گلی کــه زده از نظر خودش کدام گل بــوده ادامه داد: 
در لباس تیم ملــی گل هایی که 
به چیــن و آمریــکا زدم را 
خیلی دوســت دارم اما 
در لباس پرسپولیس 
فکر می کنم گلی که 
به الهــالل در جام 
باشگاه های آسیا 
در لبنــان زدم از 

همه بهتر بود.

بشار: آخر فصل از پرسپولیس می روم

جدایی»رسن«ازسرخها
خاطره بازی با مهدوی کیا

ازقرارداد2میلیونیتاگلبهچینوآمریکا

خبر کوتاه

سعادتمند: 
استقالل را مدیون ۱۰ میلیارد تومان 

نمی کنیم
ورزش: احمد سعادتمند، مدیرعامل باشگاه استقالل گفت: 
کسانی می توانند به باشــگاه استقالل کمک کنند که امتیاز 
بیشتری بدهند. وی خاطرنشان کرد: باشــگاه بزرگی مثل 
استقالل مدیون 10 میلیارد نخواهد شد. از کسانی که صادقانه و 
عاشقانه استقالل را دوست دارند، خواستیم کمک کنند. کسانی 
نیز می توانند کمک کنند که امتیاز بیشتری به استقالل بدهند. 
این نوید را به هواداران می دهم با همه قدرت و توان و به کمک 
پیشکسوتان بتوانیم نتایج خوب و در شأن استقالل کسب کنیم. 
سعادتمند درباره اینکه چه زمانی مطالبات بازیکنان پرداخت 
می شــود گفت: طبق آن چیزی که گفتیم سعی می کنیم 

انجام دهیم.

پایان کار ساکت در فدراسیون فوتبال؟
ورزش: به سرمربی تیم ملی گفته شده از این به بعد مکاتبات 
و تماس های خود را از طریق مهــدی خراطی انجام بدهد. به 
گزارش ورزش سه ســال ها پس از حضور جدی محمدرضا 
ساکت در سمت مدیر مرکز تیم های ملی فوتبال ایران به نظر 
می رسد دوره این مدیر اصفهانی شاغل در فدراسیون فوتبال به 
پایان رسیده باشد. این خبری است که در آغاز سال کاری جدید 
در فدراسیون دهان به دهان می چرخد. ساکت در حال حاضر 
در اصفهان است و چند روزی است به محل کار خود در مرکز 
تیم های ملی مراجعه نکرده اما به نظر می رسد تصمیمات جدی 
در این باره گرفته شده است. خبری که روی این موضوع صحه 
می گذارد همان مسئله مکاتبات سرمربی تیم ملی با خراطی 

است و اینکه دیگر با محمدرضا ساکت در ارتباط نباشد.

ورزش: سیدحسین حسینی در گفت وگو با بخش رسانه ای 
باشگاه استقالل با اشاره به پیوستنش به استقالل در سال های 
گذشته تصریح کرد: از برق شــیراز به استقالل آمدم و وقتی 
دروازه بان ســوم بودم کســی من را قبول نداشت اما آرزوی 
من بازی برای اســتقالل بود. خیلی سختی تحمل کردم و به 
دروازه استقالل رسیدم. سال اول بازی نکردم اما سال دوم دو 
مرتبه به میدان رفتم و سپس راهی خدمت شدم. از رفتن به 
خدمت سربازی راضی هستم، چون اکنون شرایط سخت شده 
است. همه فکر من بازگشــت به استقالل بود و خدا را شکر به 

تیم برگشتم.

بایدتصمیمیگرفتکهبهنفعهمهباشد
وی در مورد لغو یا ادامه برگزاری مســابقات لیگ افزود: فکر 

می کنم ادامه لیگ سخت باشد. 
اولویت همه سالمتی مردم اســت و باید تصمیمی گرفت که 
به نفع همه باشــد. به لیگ های خارجی نیــز می توان برای 

تصمیم گیری نگاه کرد.

رفتناسترا
دروازه بان تیم فوتبال اســتقالل تصریح کرد: ســال سختی 
را سپری کردیم و تغییرات زیادی داشــتیم. اعتماد به نفس 
بازیکنان کاهش پیدا کرده بود اما با تمرینات استراماچونی به 
صدر جدول رسیدیم. تالش دشمنان برای پایین کشیدن تیم 
شروع شد. سرمربی عالقه داشت بماند و به بزرگان تیم گفت 

که می خواهد بماند اما در نهایت رفت. 

قبل از بازی پیکان بازیکنان بغض داشتند و ما در ادامه 
امتیاز از دســت دادیم. تنها راه ضربه زدن به تیم رفتن 

او بود. 
حسینی ادامه داد: باشــگاه اســتقالل نباید برای پول 

کارگران زمین مشــکل داشته باشــد. ما برای گرم کردن 
فضای رختکن هم مشکل داشتیم. تیم ما یک دست بود و همه 

هماهنگ بودیم و انتظار داشتیم که مدیریت صادق 
باشــد اما نبود. امیدوارم آقای سعادتمند 

موفق باشند و بتوانند مشکالت را حل 
کنند. بــرای لیگ آینده با اســتقالل 

قرارداد دارم.

رحمتیالگویمنبود
وی ادامه داد: ترانســفر دروازه بان به 
خارج از کشور دشوار است. من تا به حال 

3 میلیارد نگرفتم و اگر گفتم 3 میلیارد پول 
نیست به ارزش پول اشاره داشتم. انتقادات 
را در برخی مباحث قبــول دارم اما باید 
تغییر سیستم را مد نظر بگیریم و بدانیم 
شرایط تغییر کرده که گل زده ما نشان 
دهنده این موضوع اســت. دروازه بان 
تیم فوتبال اســتقالل درباره الگوی 
ورزشــی اش گفت: آقای رحمتی 
یکی از الگوهای من بودند و در میان 

خارجی ها ترشتگن را دوست دارم.

امیرمحمد سلطان پور: همه باشگاه ها امیدوارند که دوباره لیگ های 
مختلف از سر گرفته شود، و شاید هیچ تیمی مانند رئال مادرید دوست 
نداشته باشد این اتفاق بیفتد. آن ها قبل از تعطیلی مسابقات، فرم بسیار 
بدی را پشت سر می گذاشتند و چهار باخت در هفت مسابقه را تجربه 
کرده بودند و اکنون انگیزه دارند که دوباره شرایط را به روزهای خوب 

خود بر گردانند.
آن ها در این فاصله از جام حذفی توســط رئال سوســیداد حذف 
شدند و در حالی قرار اســت بازی برگشت در لیگ قهرمانان مقابل 
منچسترسیتی را برگزار کنند که در دیدار رفت در زمین خودی ۲بریک 
شکست خوردند. به این ترتیب باید قبول کرد که اوضاع برای شاگردان 
زیدان آن گونه که می خواستند پیش نرفته است. آن ها در تابستان 
خرج بسیار سنگینی کردند و برای بازیکنان جدیدی مثل هازارد، 
مندی، یوویچ، رودریگو و میلیتائو ۲7۵ میلیون پوند دست به جیب 
شدند. توقع از آن ها در این فصل بسیار باال بود اما در اللیگا نیز با دو 
امتیاز اختالف نسبت به بارسلونا از صدرنشینی عقب هستند و با توجه 
به اینکه 11 بازی دیگر تا پایان فصل اللیگا باقی مانده است، امیدوارند 
این تعطیلی چند هفته ای سبب شود تا یک شروع مجدد و تازه ای برای 
آن ها رقم بخورد. اما با هر اتفاقی احتماالً تابستان شاهد یک بازسازی 

دوباره از طرف پرز و باشگاه رئال باشیم.

 آیا زیدان به خط دفاع اعتماد می کند؟
بی گمان سرخیو راموس و رافائل واران به عنوان زوج خط دفاعی رئال 
در ذهن زیدان باقی خواهد ماند. اما میلیتائو نیز در رئال می ماند تا برای 
جایگاهش بجنگد. او البته هنوز نتوانسته پس از انتقال گران قیمت 
43.۵ میلیون پوندی از پورتو درخشش خاصی داشته باشد و تنها 
در ۹ بازی اللیگا به میدان رفته است. جایگاه دنی کارواخال برای دفاع 
راست را نیز باید مستحکم بدانیم اما برای دفاع چپ نمایش خیره کننده 
اشرف حکیمی در دورتموند احتماالً سبب خواهد شد که زیدان او را 
از قرض فرا بخواند.  این احتمال هم وجود دارد که اگر دورتموند پول 
خوبی برای او پرداخت کند وی را بفروشند و به مندی جوان در کنار 

مارسلو اکتفا کنند.

 آیا خط هافبک خود را تقویت خواهند کرد؟
مسلماً رئال به نیروی محرکه بیشتری در خط هافبک خود نیاز دارد. 
تونی کروس و لوکا مودریچ هر دو باالی سی سال رفته اند. البته آن ها 
فدریکو والورده را دارند تا کاسمیرو به عنوان هافبک دفاعی را به چالش 
بکشد و با رقم فسخ قرارداد اعجاب آور 448 میلیون پوندی اش مسلماً 
رئال برای چندین سال آینده حساب ویژه ای روی او باز کرده است. 
البته زیدان بارها به والورده به جای کروس و یا مودریچ نیز اعتماد کرده 
و بدش نمی آید این ۲1 ساله اروگوئه ای را به عنوان مهره ثابت به زمین 

بفرستد. شاید بسیاری خامس رودریگز را به عنوان مهره ای کلیدی 
ببینند اما زیدان هیچ گاه از این ســتاره کلمبیایی آنچنان خوشش 
نیامده و در این تابستان به احتمال قوی مادرید را ترک خواهد کرد. 
گزینه هایی که زیدان به عنوان هافبک برای خرید به آن ها فکر می کند، 
انگولو کانته از چلسی و پل پوگبا از منچستریونایتد است. البته خرید 
کانته بسیار سخت به نظر می رسد چون او به تازگی قرارداد تازه پنج 
ساله ای با چلسی به امضا رسانده و با حقوق هفته ای ۲۹0 هزار پوند 
بیشترین درآمد را در بین آبی های لندن دارد. شرایط پوگبا اما حتی 
پیچیده تر نیز به نظر می رسد، او و به خصوص مدیر برنامه اش بدشان 
نمی آید که به رئال بروند اما او همچنان با یونایتد قرارداد دارد و از فرم 

ایده آل نیز مدت هاست که به دور است. البته نباید فراموش کنیم 
که زیدان گزینه هایی جذاب دیگر مثل ایســکو و مارکو آسنسیو را 
نیز در تیمش دارد. شاید آسنسیو به خاطر مصدومیت شدیدش به 
این زودی ها به شرایط ایده آل برنگردد اما ایسکو پس از مدت ها افت 
دوباره زیر نظر زیدان اوج گرفته است. رئالی ها حتی یک پدیده جوان 
به نام مارتین اودگارد نیز دارند که به صورت قرضی در سوســیداد 
بازی می کند و طرفداران سپیدپوش فشار زیادی می آورند که وی به 

پایتخت اسپانیا باز گردد. 

 امکان آمدن امباپه به رئال چقدر است؟
نباید فراموش کنیم که خرید امسال رئال برای خط حمله یعنی 
لوکا یوویچ تاکنون فاجعه آمیز از آب درآمده است. این بازیکن 
۵۲.۵ میلیون پوندی این فصل تنها دو گل برای کهکشانی ها به 
ثمر رسانده و نه تنها در زمین بلکه خارج از آن نیز ضعیف عمل 
کرده است. نمونه آن نقض قانون قرنطینه در کشور مادری اش 
صربستان بود که به تازگی موجب شد به دردسر بیفتد. هازارد 
هم به خاطر مصدومیت های متعدد نتوانسته قابلیت های خود را 
نشان دهد اما او یک ستاره معروف است و اگر روی فرم باشد قطعاً 
خواهد درخشید. اگر زیدان هر برنامه ای برای بازسازی دوباره 
تیمش داشــته باشــد باید قطعاً بازیکنانی را به فروش برساند. 
ستاره هایی مثل گرت بیل، دنی ســبایوس و خامس قطعاً این 
گزینه ها هستند. درست است که زیدان همچنان در رئال خواهد 
ماند اما باید هر چه زودتر افت خود در این فصل را جبران کند؛ 
وگرنه مسلماً رئال برای درخشش در چندین تورنمنت به خط 
آتش قوی تری نیاز خواهد داشت. ستاره هایی مثل امباپه و هالند 
می توانند این نیاز رئال را برآورده کنند. مسلماً بردن جام های 
متعدد فقط با بنزما در نوک حمله برای رئال اتفاق نخواهد افتاد و 
این باشگاه برای خریدن امباپه باید حسابی دست به جیب شود 
و به احتمال بســیار زیاد رقم گران قیمت ترین ترانسفر تاریخ را 

برای او بشکند.

مدیرعامل باشگاه اســتقالل تهران در پستی اینستاگرامی از 
روزهای دلتنگی خود برای شهرش می گوید. احمد سعادتمند 
مدیرعامل بوشهری استقالل در پست خود نوشته: »دلم برای 
شهرم، خانواده ام و دوستانم تنگ شده اما این هفته تعهداتی دارم 
که باید اجرا کنم و می دانم که خدا در کنارم هست همیشه چون 
30 میلیون با شرف و با معرفت هم هستند در کنارم. اگر همه شک 
داشتن به اینکه چقدر می تونی جلو بری و موفق بشی این قدر به 

راهت ادامه بده و ازشون فاصله بگیر که صداشون بهت نرسه«.

فوق ستاره پرتغالی باشگاه یوونتوس ایتالیا، در دوران قرنطینه این 
فرصت را پیدا کرده تا قسمتی از خوشحالی پس از گل معروفش 

را با پسرش تمرین کند! 
کریستیانو رونالدو در خوشــحالی پس از گلش همیشه به حالت 
خاصی به هوا می پــرد و در موقع فرود آمدن کلمــه si را فریاد 
می زند که به پرتغالی معنــی بله را می دهد. رونالدو در پســت 
اینســتاگرامی خود کلیپی منتشــر کرده که با پسرش مشغول 

تمرین فریاد زدن این کلمه است!

کریستیانورونالدومدیرعاملآبیها
وزیر ارتباطات و فناوری در توییتی به ُکری هواداری میان 
هواداران پرسپولیس و استقالل دامن زد. محمد جواد آذری 
جهرمی در توییتی از قول پسرش نوشته: »سینا میگه بابا 
استقالل 6 هفته است که کلین شــیته، نه گل خورده نه 
باخته واسه همین اســتقاللی ها خیلی خوشحالند«. این 
توییت که به شــکلی واضح اســتقالل را به ُسخره گرفته 
نشانگر پرسپولیسی بودن وزیر است و سبب واکنش تند 

هواداران استقالل به او شده است.

ستاره جوان ولزی باشگاه منچستریونایتد با استفاده از تشابهی که 
میان شادی گل او با کالفگی این روزها دارد، از انگیزه های باالی 
خود برای بازگشــت به میادین خبر داد. دنیل جیمز در پستی 
اینستاگرامی عکسی از نخستین گل خود برای منچستریونایتد 
در هفته اول لیگ برتر این فصل مقابل چلسی منتشر کرده است، 
و در توضیح آن نوشته که بی صبرانه منتظر آغاز دوباره مسابقات 
فوتبال است. جالب اینجاســت که هم تیمی های او نیز زیر این 

پست کامنت گذاشتند و از دلتنگی های خود گفتند.

دنیلجیمزمحمدجوادآذریجهرمی

پس از موفقیت استقالل با استراماچونی تالش دشمنان شروع شد

حسینی:رحمتیالگویمنبود

ضد  حمله

استقاللی ها همچنان منتظر پاسخ فیفا
ورزش: باشگاه استقالل چند پرونده شکایت در فیفا دارد که حکمشان 

قطعی شده است. 
مسئوالن استقالل پیش از سال جدید در نامه ای به فیفا خواستار پرداخت 
طلب سه وکیل خارجی خود، ســرور جپاروف، گادوین منشا و مارتین 
فورکل از محل درآمدهای خود در فیفا بودند. باشــگاه اســتقالل 340 
هزار دالر در فیفا دارد، اما هنوز یک ماه است که فیفا پاسخی به مسئوالن 
اســتقالل نداده اســت که البته یکی از دالیل آن تعطیلی فیفا به دلیل 
شیوع ویروس کروناست. از طرفی، باشگاه استقالل در روزهای ابتدایی 
اردیبهشــت ماه فرصت دارد برای فرار از محرومیت طلب افراد ذکر شده 

را پرداخت کند.

ایران در رقابت های غرب آسیا شرکت نمی کند
ورزش: ســایت اســتاد الدوحه اســامی تیم های شــرکت کننده در 
رقابت های فوتبال غرب آسیا در ســال ۲0۲1 را اعالم کرد که در بین 

آن ها نامی از ایران نیست.
رقابت های فوتبال غرب آسیا از سال ۲000 آغاز شده و تاکنون۹ دوره 
از این رقابت ها برگزار شــده اســت و ایران هم دو بار میزبانی آن را در 
سال ۲004 و ۲008 برعهده گرفته است. امارات میزبان دهمین دوره 
رقابت های غرب آســیا خواهد بود قرار اســت که این بازی ها در ژانویه 
۲0۲1 برگزار شــود. قرار اســت که تیم های اردن، عربستان، سوریه، 
لبنان، کویت، عراق، بحرین، عمان، قطر، امارات، فلسطین و یمن در این 

رقابت ها شرکت کنند. 

AFC هواداران پرسپولیس سوژه جدید
ورزش: کنفدراســیون فوتبال آسیا در بخش اســتوری خود با انتشار 
 AFC .تصویری از هواداران پرسپولیس به »قدرت هواداری« پرداخت
با تیتر »قدرت هواداری« برای تصویر هواداران پرسپولیس نوشت: آن ها 
رکورد پنج بار حضور 100 هزار نفری در لیگ قهرمانان آســیا را دارند. 
آن ها در دیدار با کاشــیما آنتلرز در فینال لیگ قهرمانان آســیا ۲018 
ورزشگاه آزادی را پر کردند. پرسپولیس در سال ۲018 موفق شد برای 
نخســتین بار در تاریخش به فینال لیگ قهرمانان آســیا برسد ولی در 
فینال مغلوب تیم کاشیما آنتلرز ژاپن شد و نتوانست نخستین قهرمانی 

آسیایی اش را تجربه کند.

ماجرای احضاریه دادگاه به وریا غفوری 
ورزش: در روزهایی که فوتبال به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل است 
و خبری از برگزاری تمرینات نیست مدتی است بحث احضاریه دادگاه 

فرهنگ و رسانه به وریا غفوری مطرح شده است. 
سعید رمضانی در این باره به ورزش سه می گوید: راستش قبل از عید بود 
که چنین اتفاقی افتاد اما به خاطر شــیوع ویروس کرونا این دادگاه لغو 
شد، پس از این اتفاق وریا غفوری به شهرستان رفت و حاال اگر الزم باشد 

می گویم برگردد تا در دادگاه شرکت کند. 
او در پاسخ به این پرسش که شــکایت از وریا غفوری از سوی چه کسی 
است هم گفت: چون احضاریه کتبی به دستمان نرسیده دقیقاً نمی دانم 
ولی فکر می کنم وریا به خاطر شــکایت علی خطیر بــه دادگاه احضار 

شده است.

 تک بازی شدن فینال لیگ برتر فوتسال 
منتفی شد

ورزش: کمیته فنی و توسعه فوتســال و فوتبال ساحلی هفته گذشته 
در جلسه  ای پیشــنهاد داد دیدار فینال لیگ برتر فوتســال با توجه به 
شــیوع بیماری کرونا به صورت تک بازی و در تهران برگزار شود که بر 
همین اساس هیئت رئیسه ســازمان لیگ فوتسال برای بررسی شرایط 
برگزاری لیگ برتر فوتسال در روزهای گذشته تشکیل جلسه داد و در 
این جلسه حامد نجفی مدیرعامل باشــگاه مس سونگون و علی جنتی 
مدیرعامل باشــگاه گیتی پســند اصفهان مخالفت رســمی خود را با 
برگزاری فینال لیگ برتر فوتســال به صورت تک بازی اعالم کردند تا 
 این موضوع از دستورعمل سازمان لیگ فوتســال خارج و به طور کلی 

منتفی شود.

مالقات ها کی تمام می شود؟
در شرایطی که هواداران باشگاه استقالل در انتظار معرفی رسمی تیم 
اجرایی احمد ســعادتمند مدیرعامل جدید باشگاه استقالل هستند؛ 
هنوز این اتفاق رخ نداده اما به جای آن مالقات های پرشمار مدیرعامل 
باشگاه با چهره های ورزشی و غیر ورزشی ادامه دارد تا این پرسش برای 
عالقه مندان به باشگاه استقالل به وجود آید که اولویت های مدیرعامل 

بر چه اساس تعیین شده است؟
مالقات با پیشکســوتان و بازیکنان ســال های دور و نزدیک استقالل 
اتفاق مطلوبی بود که این امیدواری را برای هواداران به وجود آورد که 
مدیرعامل استقالل با مشاوره گرفتن از پیشکسوتان شناخت بیشتری 

نسبت به مشکالت باشگاه پیدا کند.
مذاکره با برخی چهره های اقتصادی هم نکتــه امیدوار کننده ای در 
جریان اقدامات ســعادتمند بود البته در این میان حضور برخی افراد 
شــهرت طلب انتقاداتی را برای وی به دنبال داشت به ویژه که برخی 
رسانه ها اسنادی را منتشــر کردند که نشــان می داد برخی مدعیان 
اسپانســری باشــگاه اســتقالل برخالف ادعاهای پر طمطراق خود 
سرمایه ای برای کمک به این باشــگاه ندارند و بیشتر به دنبال کسب 

شهرت از کنار نام استقالل هستند.
اما نکته قابل تأمل دیگر در ارتباط با مالقات های ســعادتمند، دیدار 
او با بازیگران تلویزیونی استقاللی اســت. در اینکه مدیرعامل باشگاه 
باید با همه طیف های جامعه در ارتباط باشد شکی نیست اما در برهه 
کنونی مالقات با هنرمندان استقاللی در اولویت نیست، بلکه هواداران 
منتظر معرفی تیم اجرایی باشگاه هستند؛ کسانی که قرار است در کنار 
سعادتمند در پســت های اجرایی فعالیت کنند تا استقالل از وضعیت 

کنونی خارج شود.
بنابراین به نظر می رسد به جای مالقات های پر شمار وقت آن فرا رسیده 
مدیرعامل باشگاه بدون فوت وقت سرنوشت حامیان مالی را مشخص 
کند تا هواداران بیــش از این با دغدغه و کابوس شــکایت و اعتراض 

بازیکن و مربی مواجه نشوند.
آقای مدیرعامل فراموش نکنید خیلی زود دیر می شود!

منهای فوتبال

شهردار گرگان فدراسیون را تهدید کرد
رأی عوض نشود در لیگ حاضر نمی شویم

ورزش: شهردار گرگان گفت: اگر فدراســیون بسکتبال رأی خود 
درخصوص پایان لیگ بــدون معرفی قهرمــان را تغییر ندهد، در 
لیگ حضور پیدا نمی کنیم. عبدالرضا دادبود درخصوص تصمیمات 
گرفته شده در این جلسه اظهار کرد: از روز چهارشنبه هفته گذشته 
نسبت به تصمیم فدراسیون مبنی بر پایان لیگ بدون معرفی قهرمان 
اعتراض کردیم. تیم شــهرداری گرگان یک تیم مردمی است که 
هواداران بی شماری هم در شهر گرگان و هم استان گلستان دارد. 
امروز همه این طرفداران به تصمیم فدراسیون اعتراض دارند. وی 
گفت: فدراســیون اعالم کرده که رده بندی را قبول دارد، در حالی 
که قبول داشــتن رده بندی بدون اعالم قهرمان یک تناقض آشکار 
است. شهردار گرگان بیان کرد: نتایج امسال نشان می دهد که تیم 
شهرداری گرگان هم لیاقت قهرمانی و هم حضور در جام باشگاه های 

آسیا را دارد. 
        

لیگ برتر تکواندو نیمه کاره نمی ماند
ورزش: با وجود تعطیلی برخی از لیگ های رشته های مختلف، فدراسیون 

تکواندو قصد ندارد لیگ برتر این رشته را نیمه کاره رها کند.
با توجه به اینکه فقط سه هفته از مسابقات لیگ برتر باقی مانده و چهار تیم 
شانس قرار گرفتن در رده های اول تا سوم جدول را دارند، احتماالً پس از 
مجوز ستاد مبارزه با کرونا رقابت فقط بین همین چهار تیم در یک روز 

پیگیری می شود.
تیم های لوازم خانگی کن و شهرداری ورامین برای قهرمانی رقابت می کنند 
و تیم های پاس قوامین و دانشگاه آزاد هم برای کسب عنوان سومی و آخرین 

سهمیه حضور در جام باشگاه های آسیا مسابقه خواهند داد.
            

 تماس های جعلی با خارجی ها 
برای سرمربیگری والیبال ایران

ورزش: رئیس فدراسیون والیبال مدعی شد برخی افراد از داخل ایران 
با مربیان خارجی تماس می گیرند و خودشــان را مسئول فدراسیون 
معرفی می کنند! محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال درباره 
انتخاب سرمربی جدید تیم ملی گفت: همه این مربیانی که نامشان مطرح 
می شود، حاصل گمانه زنی رسانه ها و ایجنت ها هستند. ما تاکنون با هیچ 
مربی صحبت نکردیم. البته متأسفانه برخی خودشان را نماینده فدراسیون 
معرفی کردند و برای برخی مربیان پیغام فرستادند. یکی از این مربیان 
برای من ویس فرستاده بود که از داخل کشور یک نفر با او تماس گرفته و 
گفته با رئیس و دبیر فدراسیون ارتباط دارد و پیشنهاد همکاری را مطرح 

کرده است!
          

 دستور فیبا 
برای پرداخت مطالبات بازیکنان بسکتبال

ورزش: طبق اعالم رئیس فدراسیون بسکتبال که از ضرر مالی فدراسیون 
هم به خاطر لغو مرحله پلی آف خبر می دهد، باشگاه ها باید برای پرداخت 

مطالبات با مربیان و بازیکنان به توافق برسند.
طباطبایی در این رابطه به نامه ارسالی فدراسیون جهانی بسکتبال 
اشــاره کرد و گفت: ما در اطالعیه مربوط به مختومه شــدن لیگ، 
رده بندی تیم ها را اعالم کردیم تا باشگاه ها دستشان برای پرداخت 
حقوق بازیکنان و مربیان باز باشــد. همچنین فیبا نیز نامه ای را به 
همه کشورهای عضو ارسال و در آن درخواست کرد که باشگاه ها با 
بازیکنان به تعامل برسند تا کار به کمیته انضباطی و دادگاه حکمیت 

ورزشی کشیده نشود.
            

آغاز غربالگری ۵۲ ورزشکار المپیکی 
ورزش: فدراسیون پزشکی ورزشــی به منظور مقابله با کرونا در میان 
ورزشکاران المپیکی، برنامه ای ویژه غربالگری آن ها دارد که اجرای آن از 

این هفته آغاز می شود.
این برنامه با عنوان »غربالگری المپین ها« از طرف فدراسیون پزشکی 
ورزشی و با همکاری کمیته ملی المپیک ویژه ۵۲ ورزشکاری که سهمیه 
المپیک توکیو را کسب کرده اند در نظر گرفته شده است. اجرای برنامه 

مورد نظر از هفته جاری آغاز می شود.
         

امامی: با محرومیت و جریمه نقدی پاک سازی می کنیم
 دوپینگ سه کشتی گیر ایرانی 

مثبت اعالم شد
ورزش: ستاد مبارزه با دوپینگ ایران در نامه ای به فدراسیون کشتی، 
ضمن اعالم استفاده سه کشتی گیر از مواد ممنوعه، میزان محرومیت 

آن ها را نیز اعالم کرد.
این موارد مثبت اعالم شده، مربوط به مسابقات داخلی در سال ۹8 به ویژه 

لیگ برتر کشتی است که در پاییز برگزار شد.
بر این اساس مرتضی قیاسی چکا به مدت 6 ماه، رسول گرمسیری به مدت 
یک سال و کیوان رضایی به مدت چهارسال با محرومیت روبه رو شده اند 

و شروع محرومیت نامبردگان از تاریخ 3 اسفندماه سال 13۹8 می باشد.
         

سرمربی تپانچه: تیراندازان آماده باشند
ورزش: ســرمربی تیم ملی تپانچه در مورد آغاز اردوی ملی پوشان 
در شرایط شــیوع کرونا گفت: هفته گذشــته برای آغاز اردوها با 
فدراسیون صحبت کردیم تا اردوها از اول اردیبهشت آغاز شود. تعداد 
اعضای تیم ملی کم اســت و می توانند با فاصله در مجموعه آزادی 
تمرین کنند. این شرایط همانند قرنطینه خواهد بود و فکر نمی کنم 
مشکلی پیش بیاید. قرار شد اگر کل مجموعه ها باز شد اردوهای ما 
نیز آغاز شود. منتظریم تا فدراســیون در مورد آغاز اردوها تصمیم 
بگیرد. اگر اردوها آغاز شود باید ورزشکاران را آماده نگه داریم که اگر 
فدراسیون جهانی مسابقه ای در نظر گرفت تیراندازان آمادگی کافی 

برای حضور داشته باشند. 
         

بانوی رکورددار دوومیدانی: 
رشته ما فقیر است

ورزش: بانوی رکورددار دو استقامت ایران گفت: در ایران مشکل رقیب 
دارم و با نفرات بعد از خودم سه تا چهار دقیقه فاصله دارم. این موضوع برایم 
مشکل  ساز شده است چون رکوردهای مدنظرم را کسب نمی کنم اما اگر 

رقیب داشته باشم، رکوردهایم بهبود پیدا می کند.
پریسا عرب، رکورددار دو اســتقامت ایران در گفت و گو با ایسنا در 
مورد وضعیت دوومیدانی بانوان گفت: وضعیت خیلی خوب نیست. 
به طور کلی فکر می کنم دوومیدانی رشــته فقیری اســت و باید 

خودمان هزینه کنیم. 

یادداشت

سینا حسینی
annotation@qudsonline.ir

با خرید احتمالی امباپه و پوگبا و فروش بیل و خامس

رئالدراندیشهبازسازی
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

شورای عالی تهیه کنندگان تأکید کرد
سینما چاره ای جز »آنالین« شدن ندارد

ســیما و سینما: شــورای عالی 
تهیه کنندگان ســینمای ایران در 
پی نمایش اولین فیلم به صورت 

آنالین اطالعیه ای صادر کرد.
در ایــن اطالعیــه آمده اســت: 
معتقدیــم ســینمای ایــران در 

شــرایطی که ویروس کرونا تحمیل کرده، چاره ای جز آنالین شــدن ندارد. 
این چرخش همزمان با نمایش در ســالن های سینما به مسیر نمایش در 
فضای مجازی در قالب »وی او دی«  یک چرخش تمدنی است که پیش از 
این در کشورهای  پیشرفته به طور موفق تجربه شده و حاال با زیرساخت های 
اینترنتی موجود، امکان تحقق آن در کشــورمان وجود دارد. متولیان دولتی 
سینما باید در این بزنگاه تاریخی دوره  کرونایی را مغتنم دانسته و سینمای 
ایران را در این چالش جدید از رکود به بالندگی و رونق اقتصادی برســانند. 
این یک توفیق اجباری است که پیش از این به دلیل نبود عزم جزم مسئوالن، 
اعتمادبه نفس دست اندرکاران و به خطرافتادن منافع گروهی اندک، امکان 
تحققش کم بود، اما حاال با بــه کار گرفتن قدرت تخریبی هر کولی به نام 
کرونا، می شود کاری کرد کارستان! نمایش فیلم سینمایی »خروج« ساخته  
ابراهیم  حاتمی کیا در »سینماآنالین« بدون آنکه هنوز رنگ سالن های سینما 
را دیده باشد، ثابت کرد که کار »نشد« ندارد. فقط کافی است متولیان امور 
فرصتی را فراهم کنند که کل ظرفیت »وی او دی« کشور به خدمت گرفته 
شــود و از طرف دیگر جلوگیری از دانلود غیرقانونی به طور بسیار جدی در 
دســتور کار قرار گیرد یا اگر امکان فنی آن فراهم نیســت، از نظر اقتصادی 
ســاز و کاری را تدارک ببینند که عمالً استفاده از مال دزدی و قاچاق برای 
سوءاستفاده کنندگان مقرون به صرفه نباشد. در این میان کم کاری سازمان 
صداوسیما در تبلیغ »سینماآنالین« غیرقابل اغماض است. واضح است که 
این سازمان نباید این نوع نمایش را رقیب خود بداند، بلکه باید چون گذشته 
با همراهی و مساعدت خود از طریق تبلیغات گسترده، به ایجاد فرهنگ فیلم 
دیدن قانونی، مردم را در گذر به این دوره  جدید تمدنی، مشــایعت کند. در 
چنین حالتی، شورای عالی تهیه کنندگان سینما اطمینان دارد تماشاگران 
سینمای ایران در حمایت از سینمای محبوب و نجیبشان پای کارند و این 

سینما را حتی در سخت ترین شرایط تنها نمی گذارند.
ما معتقدیم با استحکام سینماآنالین، تولیدات سینمایی در دوران پساکرونا 
رونق خواهد گرفت و از این رونق سالن های سینما نیز به موازات صنعت »وی 
او دی« بهره ها خواهند برد و مگر نه اینکه به فرموده  رهبر انقالب سال ۱۳۹۹ 

باید سال »جهش تولید« باشد.

 ۴هزار و 700 دانلود فیلم مستند
در قرنطینه خانگی

سیما و ســینما: در تعطیالت 
نوروز ۹۹ و برای تماشای فیلم های 
مســتند، بیش از 4هــزار و ۷۰۰ 
مراجعــه بــه دو شــبکه نمایش 
درخواســتی صورت گرفته است. 
به نقــل از روابــط عمومی مرکز 

گسترش سینمای مستند و تجربی، در ایام نوروز سال ۹۹ و با توجه به شیوع 
بیماری کرونا و موضوع قرنطینه خانگی، مخاطبان به تماشای آثار مستند در 
شبکه های نمایش درخواستی چون »هاشور«، »سینمامارکت« و »فیلیمو« 
نشستند. طبق آمار دریافت شده از »سینمامارکت« در این مدت عالقه مندان 
یک هزار و ۲۹۲ بار فیلم های مســتند بارگذاری شده در این شبکه را دانلود 
و تماشــا کردند. در »فیلیمو« نیز مخاطبان ۳هزار و 4۸۰ مرتبه برای دانلود 

آثار مستند به این VOD مراجعه کرده و به تماشای این فیلم ها نشستند.

مجری ویژه برنامه افطار شبکه سه مشخص شد
جوان:  خبرنگاران  باشــگاه 
مجــری »مثل مــاه« ویژه برنامه 
افطار شــبکه سه که قرار است در 
شب های ماه مبارک رمضان روی 

آنتن برود، مشخص شد.
گروه اجتماعی شبکه سه ویژه برنامه 

»مثل ماه« را با اجرای رسالت بوذری در ماه رمضان روی آنتن می برد. پیش از 
این برنامه »ماه عسل« با سابقه ۱۲ سال جزو پرمخاطب ترین برنامه  این شبکه 
در ماه رمضان بود. این برنامه به مسائل اجتماعی و دینی می پردازد و میهمانان 
از شهرهای مختلف حضور پیدا خواهند کرد و از زندگی و اتفاقات خاص خود 
صحبت می کنند. این برنامه به تهیه کنندگی هادی آشتیانی و کارگردانی پیام 

ابراهیم پور ساعت ۱۹ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

 سیما و سینما/ زهره کهندل  این شب ها مردم 
تماشاگر ســریال کمدی »نون.خ ۲« از شبکه یک 
سیما هستند. مجموعه ای که داستانی اجتماعی و 
آمیخته با طنز دارد. نام سریال از ابتدای نام شخصیت 
اصلی سریال نورالدین خانزاده با ایفای نقش سعید 
آقاخانی گرفته شده که کارگردانی کار را هم برعهده 
دارد. فصل اول ســریال داستان نورالدین خانزاده را 
تعریف می کرد که صاحب یک کارگاه فرآوری تخمه 
آفتابگردان بود و به  علت بدهکاری درگیر ماجرا هایی 
می شود. پس از این نوبت به ادامه داستان در فصل 
دوم رســید، مجموعه ای که در نیمه راه قرار دارد و 
عالوه بر قصــه اصلی قصه های دیگری هم دارد. در 
این سری از همان ابتدا مشخص می شود که بدهی 
نورالدیــن تا حدی با فــروش خانه مادرزنش صاف 
شده ولی باز هم این ماجرا در کنار قصه های جدید 
ادامه دارد و بخشــی از ماجرا به زلزله کرمانشاه گره 
می خورد که موقعیت های طنزی را در شرایط سخت 
به نمایش می گــذارد. یکی از تفاوت های فصل دوم 
سریال در انتخاب لوکیشــن ها و اتفاقاتی است که 
قرار اســت در این فصل بیشتر در کرمانشاه بگذرد، 
چرا که در فصل اول بخش زیادی از قصه در تهران 
روایت می شد و در بین آن گریز هایی هم به کرمانشاه 
زده می شد، اما در این فصل حال و هوای بومی کار 
پررنگ تر شده اســت. بار موقعیت های طنز هم در 
فصل دوم سریال سنگین تر شده و جان گرفته  است. 
در فصــل اول بســیاری از ماجرا ها در قالب زندگی 
روزمــره و فضایی ملموس رخ مــی داد، اما در این 
سری شاهد اتفاقات تازه ای مثل سکانس کوه و حمله 
خرس بودیم. گویی فصل دوم »نون.خ« قرار است بار 
طنز متفاوت تری نسبت به قبل داشته باشد. البته در 
این بین شکل گیری شخصیت ها و جاافتادن هر کدام 
از آن ها در نقشی که دارند موجب شده همه چیز با 
پختگی و نمک بیشتری پیش برود. این سریال قرار 
بود در ۲۵ قســمت ساخته و در ماه مبارک رمضان 
پخش شود ولی با توجه به گسترش ویروس کرونا 
و ضرورت حفظ ســالمت بازیگران و عوامل سریال 
تصمیم گرفته شد تا تصویربرداری و تولید آن پیش 
از نوروز به اتمام برســد و اکنون در ۱۷ قسمت و تا 
ابتدای ماه مبارک رمضان میهمان خانه های مردم 
است تا در روزهای خانه نشینی لبخند را روی لبان 
تماشاگران تلویزیون بنشاند. درباره روند ساخت این 
مجموعه تلویزیونی با مهــدی فرجی، تهیه کننده 

سریال گفت وگو کردیم که می خوانید.

 یکی از سیاست های جدید تلویزیون توجه 
به اقلیم ها و قومیت های مختلف ایران است. آیا 
ساخت سریال »نون. خ« هم در راستای همین 
سیاســت در مناطق کردنشین ایران ساخته 

شد؟
همین طور اســت، این سریال در مناطق کردنشین 
ایران همچون کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی 
ساخته شده و به فرهنگ مردمان این مناطق توجه 
داشته که شامل گویش، موسیقی، آیین و سنن آن ها 
می شود. همچنین به تصویر کشیدن جذابیت های 
مناطق جغرافیایی و دیدنی نیز از اهدافی است که 

در این سریال دنبال می شود.

 یکی از دالیلــی که قومیت کرد و منطقه 
سریال  این  ســاخت  برای  ایران  کردنشین 
انتخاب شــدند، به خاطر قومیت کارگردان 

سریال، سعید آقاخانی بود؟
ایــن موضوع هم بی تأثیر نبود. به  هر حال ایشــان 
اشراف خوبی به آن منطقه دارند و خودشان هم کرد 
هستند و هرگز از این فرهنگ جدا نشدند. روز اولی 
که خواستیم با ایشان برای ساخت سریال صحبت 
کنیم گفتند به شرطی این کار را انجام می دهم که 
به یکی از اقوام ایرانی و فرهنگشان بپردازیم تا برای 
مردم جذابیت داشته باشد و وظیفه فرهنگی خودمان 
را هم انجام داده باشیم. این اتفاق در سریال پایتخت 
و معرفی مردم و منطقــه مازندران رخ داده بود که 
موفقیت هایش را شاهد بودیم. سعید آقاخانی هم به 
فرهنگ و قومیت کرد اشراف داشت به همین دلیل 

این قومیت و فرهنگ انتخاب شد.

 منطقه و لوکیشــن غرب کشور هم برای 
ساخت ســریال بســیار پرچالش است. از 

سختی های کار در این منطقه بگویید؟
ما کار را در سخت ترین شــرایط آب وهوایی شروع 
کردیم. ساخت سریال از آذرماه کلید خورد و تا اوایل 
بهمن ماه در روستایی در ۸۰ کیلومتری کرمانشاه 
و بخشــی از مناطق دیگر همچون منطقه پالنگان 
در کردســتان ادامه یافت. بعضــی از روزها که کار 
می کردیم هوا ۲۳ درجه زیر صفــر بود و بازیگران 
در این هوای سرد و یخبندان باید در آب می رفتند. 
چالش های ســخت و دشــواری را در فیلمبرداری 
داشتیم، همچون بارندگی و برف شدید. البته سعی 
کردیم که از این فضا به نفع جذابیت کار اســتفاده 
کنیم. خوشبختانه یکی از امتیازات کار این بود که 
تیم سازنده بسیار خوب و همراه بودند، از کارگردان 

گرفته تــا بچه های پشــت صحنه، گروه های صدا، 
طراحی لباس، طراحی صحنه، گریم و بازیگران بسیار 
خوبی که داشتیم، همه اعضای تیم بسیار همراه و 

همدل بودند و کار بدون چالش به پایان رسید.

 یکی از امتیازات این ســریال استفاده از 
بازیگران بومی است. این انتخاب به دلیل لهجه 

و آشنایی آن ها به فرهنگ آن منطقه بود؟
بله، اهالی منطقه روی لهجه حساس هستند و تأکید 
داشتیم که لهجه شخصیت های سریال فیک نباشند، 
چون فیک بودن لهجه می توانست آزاردهنده باشد 
و نارضایتی مردم را در پی داشــته باشد به همین 
دلیل تالش کردیم از بازیگران بومی استفاده کنیم. 
خوشبختانه این بازیگران توانایی و قدرت نقش آفرینی 
باالیی داشتند و یکی از نقاط قوت سریال »نون.خ« 
این است که از بازیگران بومی توانمند استفاده کرده 
است. حضور آن ها قطعاً به جذابیت مجموعه اضافه 

می کند.

در مورد ساخت سریال های قومیتی این   
حساسیت وجود دارد که ممکن است برخی 
شوخی ها موجب اعتراض یا واکنش مردم آن 
منطقه شود. شما چه کردید سریال »نون.خ« از 
این ماجرا مصون بماند؟ نگران برخی شوخی ها 

در سریال نبودید؟
خوشــبختانه ما تاکنون با اعتــراض جدی مواجه 
نشدیم. فصل اول سریال را سال گذشته روی آنتن 
برده بودیم و بیننده با این قصه و شخصیت ها آشنایی 

داشت، بنابراین قصه جدیدی نبود که بیننده برای 
بــار اول و به صورت دفعــی و ناگهانی با آن مواجه 
شــود. ضمن اینکه کارگردان ســریال ُکرد است و 
اکثر بازیگران از این فرهنگ و آشــنا به آن هستند. 
بیش از ۲۰ نفر از بازیگران ما کرد هســتند، به این 
فرهنگ اشراف دارند و حساسیت ها را می شناسند. 
حضور آن ها کمک کرد تا بتوانیم با شــرایط بهتر و 
مطمئن تری سریال را تولید کنیم. خوشبختانه همه 
عوامل نســبت به فرهنگ آن منطقه و مردمانش 
آشــنایی داشــتند، ضمن اینکه از مشاورینی هم 
برخوردار بودیم که ما را درباره حساسیت ها راهنمایی 
می کردند، به همین دلیل مســئله نگران کننده ای 
وجود نداشت و توانستیم با اطمینان بیشتری سریال 

را بسازیم.

 با توجه به شوخی های سیاسی و صنفی که 
به صورت غیرمستقیم در کار وجود داشت، 

نگران سانسور شدن بخشی از آن ها نبودید؟
به هر حــال در کار کمدی با بخشــی از فضاهای 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شوخی می شود و امری 
مرسوم اســت، بنابراین خیلی کار عجیبی نکردیم. 
شوخی هایی که در کار وجود دارد برای مردم ناآشنا 
و نامأنوس نبود و قبالً در جاهای دیگر شنیده بودند 
به همین دلیل جای نگرانی نداشــت و تلویزیون با 
سعه صدر با موضوع برخورد کرد. در چند سال اخیر 
مدیران تلویزیون هم نسبت به ساخت سریال های 
طنز سعه صدر بیشــتری از خودشان نشان داده اند 
و این موقعیت را برای فیلم ســازان فراهم کرده که 
بتوانند موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را 

دستمایه ساخت فیلم و سریال قرار دهند. 

 بخش های پایانی سریال در شرایط شیوع 
کرونا ساخته شــد، با توجه به اینکه سریال 
پربازیگر بــود و باید به پخــش روی آنتن 

می رسید با چه دشواری هایی روبه رو شدید؟
شرایط کرونا خیلی سخت و پرچالش بود. بیش از 
یک ماه از فیلم برداری کار را در شــرایط کرونایی 
انجام دادیــم. این در حالی اســت که در برخی 
از ســکانس ها حــدود ۵۰ نفر بازیگر داشــتیم و 
اساســاً سریال شلوغی بود. اینکه عوامل سازنده و 
بازیگران را بیش از یک ماه در شرایط بهداشتی و 
با ایمنی باال به کار بگیریم، بسیار سخت بود، ولی 
همه عوامل همراهی کردند و شرایط بهداشتی و 
ایمنی رعایت شد و خوشــبختانه آسیبی از این 
جهت ندیدیم. با وجود اینکه دلهره و اضطراب در 
بین اعضای گروه وجود داشــت، ولی موجب نشد 
که همکاری نکنند و خوشبختانه توانستیم سریال 

را به پخش برسانیم.

برش

با سعید  روز اولی که خواستیم 
سریال  ساخت  برای  آقاخانی 
صحبت کنیم گفتند به شرطی این 
کار را انجام می دهم که به یکی 
فرهنگشان  و  ایرانی  اقوام  از 
بپردازیم تا برای مردم جذابیت 
فرهنگی  وظیفه  و  باشد  داشته 
خودمان را هم انجام داده باشیم. 
ایشان هم به فرهنگ و قومیت 
همین  به  داشت  اشراف  کرد 
فرهنگ  و  قومیت  این  دلیل 

انتخاب شد

نگاهی به تأثیر ویژگی های بومی بر موفقیت سریال »نون.خ«

کارگردان باید اهل اثرش باشد 
سیما و سینما: »نون. خ« سریال موفق این روزهای تلویزیون 
در حالی توانسته رضایت مخاطبان را جلب کند که در استان 
کرمانشاه و با لهجه ساخته شده است. موفقیتی که به اعتقاد 
بسیاری از کارشناسان آسان به دست نیامده و ریشه اصلی آن 
در کرد بودن کارگردان اثر و آشنایی کاملش با اقلیم و مردمی 

است که به سراغشان رفته است. 
با نگاهی به کارنامه سینما و تلویزیون متوجه می شویم هیچ گاه 
ساختن اثری در شهرستان ها و همچنین پرداختن به زبان ها و 
قومیت های مختلف کشورمان بی دردسر نبوده و در این سال ها 
بوده اند سریال هایی که با اعتراض مخاطبان کارشان حتی به 
توقف پخش کشیده است. می دانیم که صدا و سیما یک رسانه 
ملی است و باید نگاه یکســانی به همه اقوام داشته باشد، اما 
حاشیه های پیش آمده برای سریال هایی که به اقوام و بوم های 
مختلف توجه داشته اند همواره به عنوان یکی از موانع ساخت 
سریال های بومی ذکر شده اند. با این وجود تجربه موفق سریال 
»نون .خ« نشــان داد که می توان به سراغ قومیت ها رفت و با 

رضایت کار را به اتمام رساند. 
در این ســریال لهجه نه تنها آزاردهنده نیست بلکه با در نظر 
گرفتن ظرافت هایــی برای مخاطبان غیرکــرد هم جذاب و 
شــنیدنی از کار درآمده است. در کنار لهجه دقت در طراحی 
لباس بازیگران و همچنین استفاده از بازیگران بومی )بازیگران 
ســریال همگی از بازیگران حرفه ای تئاتر و ســیمای استانی 
کردستان، کرمانشاه و ایالم هستند( و توجه به موسیقی کردی 

و بهره گیری از آن به قابلیت های مجموعه افزوده اســت. تمام 
نکات مثبت سریال شاید به این دلیل است که سعید آقاخانی 
به عنوان بازیگر اصلی و کارگردان سریال چون خود ُکرد است 
با اشراف کامل بر فرهنگ و جامعه کردستان از هر گونه لغزش 
و سهل انگاری پرهیز کرده و با حساسیت و موشکافی کارش را 
به انجام رسانده و به تعبیری در مقابل سختی های انجام چنین 
پروژه ای کوتاه نیامده است. سازندگان سریال »نون. خ« نشان 
دادند که می توان ســریالی با محوریــت یک قوم دیگر ایرانی 
ســاخت که نه تنها هیچ مشــکلی به وجود نیاورد بلکه حتی 
موجب جذابیت و توجه بیشتر به این منطقه از ایران هم شد و 

این اتفاق فرخنده ای است. 

 لهجه هایی که دوست داشتنی بودند
در سال های گذشته تیپ های مختلفی در سریال های تلویزیونی 
با لهجه های متفاوت خلق شده اند که نه تنها با اعتراضی روبه رو 
نبودند که مورد استقبال هم قرار گرفتند. تقریباً تمام تیپ هایی 
که اکبر عبدی در سینما و تلویزیون با لهجه آذری، خراسانی 
و... بــازی کرده را می توان در این دســته قرار داد. برای مثال 
شخصیت »حسام بیک« در »روزی روزگاری« )با بازی محمود 
پاک نیت( و تمام بازیگران »قصه های مجید« )از جمله مجید 
باقربیگی و جهانبخش سلطانی( حمیدرضا آذرنگ سریال های 
»یلدا« و »شاهگوش« به لهجه های آذری، کرمانشاهی، عربی، 
زابلی، محلی بختیاری، اصفهانی و بســطامی )استان سمنان( 

و ... حــرف می زدند از لهجــه برای بیشــتر و بهتر درآمدن 
نقششان اســتفاده کردند و ضمن رســیدن به خواسته شان 
هیچ گاه اعتراضی به آن ها نشد. جدا از توانمندی ها و همچنین 
محبوبیت برخی از این بازیگران در بین مردم، به نظر می رسد 
در برخــی موارد مانند ســریال مانــدگار »روزی روزگاری« و 
همچنین »قصه های مجید« بومی بودن کارگردان نقش بسزایی 

در نتیجه کار داشته است . 
امراهلل احمدجو سریال »روزی روزگاری « را در میمه زادگاهش 
ساخته است. خود او درباره داستان این اثر گفته است: »داستان 
مجموعــه »روزی روزگاری« را خودم نوشــتم. می توان گفت 
سراسر خیالی است و نظم نهایی و آراستگی و پرداختش کاماًل 
خیالی اســت. منتها برگرفته از دانسته هایی است که شخصاً 
تجربه کردم به خصوص زندگی ایلیاتی ها و کارهای کشاورزی 
که می کردند. از وقتی هم که می توانستم جنب وجوشی داشته 
باشم در تمام کارهای کشاورزی کمک حال پدر بودم. بسیاری 
از کارهایی که در سریال اتفاق افتاد را تجربه کرده بودم«. بدون 
شک نقش این تجربه را نمی توان در ماندگاری این اثر نادیده 
گرفت و می توان گفت هرچند داســتان اثر خیالی اســت، اما 

کارگردان از اهالی و متعلق به بوم اثرش بوده است. 
همان طور که اصفهانی بودن پوراحمد موجب شــکل گیری دو 
شخصیت ماندگار سریال های تلویزیونی ایران یعنی »مجید« و 
»بی بی« است. قصه های مجید در محیط کرمان نوشته شده  و 
روایتگر لحظه های کودکی به نام مجید است که با مادربزرگش 

)بی بی( زندگی می کند. کیومرث پوراحمد این داســتان را به 
زادگاه خودش انتقال داد و حال پس از سال ها به نظر می رسد 
کاری بسیار هوشــمندانه انجام داده است. با گذشت سال ها 
از ســاخت این ســریال می توان گفت که هنوز ملموس ترین 
نوجوان ایرانی و دوست داشتنی ترین مادربزرگ ایرانی متعلق 
به ســریال »قصه های مجید« است. درست است که داستان 
هوشنگ مرادی کرمانی پایه و اساس اصلی این مجموعه است، 
اما به گفته کارشناسان با نگاهی به کتاب زندگی نامه کیومرث 
پوراحمد »کودکی نیمه تمام« درمی یابیم که سرگذشــت او و 
مجید، چقدر شبیه هم بوده اند و این همان نکته ای است که کار 
پوراحمد را در این سریال، این قدر پذیرفتنی و آشنا کرده، زیرا 
در این روابط آشنای ایرانی زندگی کرده است و پیوند قوی اش 
با زادگاهش موجب شده روح و هویت آن در سریال هم دمیده 
شــود. بومی بودن گروه تولید این اثر نکته ای است که بارها به 
عنوان عامل اصلی موفقیت این اثر عنوان شده و موجب ساخت 

مجموعه ای زنده و جاندار شده است. 
این نکتــه می تواند بــرای مدیران صداوســیما و همچنین 
سازندگان آثار قابل تأمل باشد. چه بهتر از اینکه سازندگان یک 

اثر در شهر و دیار خودشان سریال یا فیلم بسازند. 

گزارش

گفت وگو با مهدی فرجی، تهیه کننده سریال »نون.خ«

پرداختن به قومیت های ایرانی، وظیفه فرهنگی ماست

      صفحه 12

اترک  صنعتی  گروه  شرکت  تغییرات  آگهی 
شیمی شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

25858 و شناسه ملی 10860189580

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1398,12,10 مورخ  العاده  فوق  بطور 
1-موسسه   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
حسابرسی و خدمات مدیریت رایمند امین به 
بازرس  سمت  به   10380563595 ملی  شناسه 
عنوان  به  گلمکانی  مهرداد  آقای  و  اصلی 
بازرس علی البدل جهت سال مالی منتهی به 

29 اسفند 1398 انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)816208(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )816235(

آگهی تغییرات شرکت پدیده طوس نوین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 30608 و شناسه ملی 10380458449

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,10,18 بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,10,17 
انتهای  بانک صادرات شعبه  تنظیمی و گواهی شماره 3354,154 مورخ 1398,10,18  به اظهارنامه  با عنایت  افزایش سرمایه  بر  مبنی 
نخریسی مشهد مبنی بر واریز مبلغ هشتصد میلیون ریال به حساب سپرده ،هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه 
ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصالح می گردد : ماده 5 اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به صد سهم ده میلیون 

ریالی با نام می باشد که تمامًا پرداخت گردیده است . 
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شرق  گستر  پارسا  شرکت  انحالل  آگهی   
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 21159 

و شناسه ملی 10380366576

عمومی مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
تصمیمات   1398,12,25 مورخ  العاده  فوق 
تاریخ  در  مذکور  شرکت   -  : شد  اتخاذ  ذیل 
فوق منحل اعالم گردید و آقای محمدصادق 
برای  شرکت  تصفیه  مدیر  سمت  به  منصوری 
محل  نشانی  گردید.  انتخاب  سال  دو  مدت 
پالک  25و27-  آباد  وکیل  بین  مشهد-  تصفیه 

565 می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)816242(
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آستان  ورزشی  فرهنگی  شرکت  تغییرات  آگهی 
قدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 

611 و شناسه ملی 10380078383

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
سالیانه مورخ 1398,09,06 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی 
برای  قانونی  بازرس  بعنوان   10861836531
مدت یک سال مالی انتخاب گردید . صورتهای 
 . رسید  تصویب  به   1397,12,29 به  منتهی  مالی 
روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیر االنتشار جهت 

درج آگهی های موسسه تعیین گردید
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)816277(
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  آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تجارت سازان 
به شماره ثبت  آویژه آریا شرکت سهامی خاص 

38522 و شناسه ملی 10380541560

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,12,13 مورخ 
- محل شرکت به آدرس استان خراسان رضوی 
شهید  خیابان  سرافرازان  محله  مشهد  شهرستان 
) شهید حق شناس 2( خیابان شهید  فکوری 76 
حق شناس دالوران 7 پالک 0 ساختمان سازمان 
همیاری شهرداریها کدپستی 9177965673 تغییر 
فوق  بشرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت 

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

)816302(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )816319(

آگهی تغییرات شرکت آب و صنعت آرینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 48408 و شناسه ملی 10380647617

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,12,12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت مدیره 
برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی اردکانیان به شماره ملی 0940510294 و آقای نوید اردکانیان به شماره 
به شماره ملی  نکوزاد فرهادگرد  معین  2- آقای  به شماره ملی 0779461991  باجگیران  پناه  فریبا حق  ملی 0921571313 و خانم 
0923375120 به عنوان بازرس اصلی و خانم بی بی فاطمه جاللی موسوی به شماره ملی 0934476179 به عنوان بازرس علی البدل 

برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
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آرینا  صنعت  و  آب  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 48408 

و شناسه ملی 10380647617

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1398,12,14 مورخ  العاده  فوق 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - تعداد 
 3 به  نفر   4 از  مدیره  هیئت  اعضای 
در  مربوطه  ماده  و  یافت  کاهش  نفر 

اساسنامه اصالح گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  رضوی 

غیرتجاری مشهد )816331(
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تصفیه  حال  در  منحله  شرکت  تغییرات  آگهی   
سهامی  شرکت  رضوی  قدس  بازرگانی 
ملی  شناسه  و   5575 ثبت  شماره  به  خاص 

10380214098
عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
العاده مورخ 1397,09,10 تصمیمات  بطور فوق 
حسابرسی  بازرسی،  سازمان   -  : شد  اتخاذ  ذیل 
برای  رضوی  قدس  آستان  مدیریت  خدمات  و 
تعیین  تصفیه  ناظر  عنوان  به  سال  یک  مدت 
مدیر  به  عنوان  اخوان  حمید  آقای   - گردید. 

تصفیه برای مدت یک سال انتخاب شد.
کثیراالنتشار  روزنامه  به عنوان  قدس  روزنامه   -

جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )816340(
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