
چرا »اتفاق«؟
خوشبختانه ماجرای دستمزدهای آنچنانی 
برخــی مجری های تلویزیون قرار نیســت 
مثل خیلی از ماجراهای دیگر به بهانه کرونا 
فراموش شــود. یعنی از همه طیف ها دارند 
به این مسئله واکنش نشان می دهند. دیروز 
هم سیدمحمود رضوی، تهیه کننده سینما 
در صفحه توییترش نوشت: دکتر سالم یک 
برنامه طنز خالقانه بود که دیروز رهبری معظم به نیکی از آن یاد کردند. زندگی 
پس از زندگی هم یک برنامه ساده پربیننده با محتوای دقیق است که از بیننده 
عام تا رئیس مجلس ازش تعریف می کنند اما »اتفاق« یک برنامه با دستمزد و دکور 

سنگین با هزینه معنوی باال که هیچ کس نمی بینه! چرا؟

بودجه آسمان خراش 40 طبقه
دو سه روز پیش برخی خبرگزاری ها نوشتند: 
»مدیران ارشــد شــرکت گاز برای طراحی 
آســمان خراش 40 طبقه ای این شــرکت، 
مســابقه ای بین المللی با صرف هزینه های 
هنگفت چنــد ده میلیارد تومانــی برگزار 
کرده انــد. پــس از تعیین طرح هــای برتر، 
معماری این مجتمع به یک شرکت خارجی 
ســپرده شده اســت و احتماالً میلیون ها دالر هم برای این کار باید به این شرکت 
پرداخت شود«. حاال یکی از منتخبان مجلس یازدهم در توییتر نوشته است: نوبت به 
کارگران و معلمان که می رسد بودجه ای وجود ندارد، اما برای اسراف های اینچنینی 
ظاهراً حد و مرزی وجود ندارد! شرکت ملی گاز را چه به آسمان خراش 40 طبقه؟ 

40 میلیون فقیر
اگر رسانه ها بنویسند ممکن است بگویید، 
خبرســازی و یا بزرگنمایی است، اما وقتی 
یک سناتور سرشناس آمریکایی می گوید، 
دیگر نمی شــود باور نکرد. »برنی سندرز« 
در توییتر نوشــته: »پیش از بحران شیوع 
کرونا در این کشور نیمی از مردم آمریکا بر 
اساس پرداخت ماهیانه زندگی خود را سپری 
می کردند. ده ها میلیون آمریکایی بیمه درمانی ندارند و حدود 40 میلیون آمریکایی 
در فقر به سر می برند و ۵00 هزار نفر نیز در خیابان ها می خوابند... ما نمی توانیم به 
عقب برگردیم تا به شرایط عادی برسیم. ما باید به جلو رفته و اقتصادی که برای 

همه کار کند ایجاد کنیم«.

باالخره کرونا درمان دارد یا نه؟
ایــن فقــط ســازمان جهانی بهداشــت و 
مســئوالنش نیســتند که امروز حرفی را 
دربــاره کرونا می زنند و چند روز بعد، حرف 
دیروزشان را با خبری جدید نقض می کنند. 
سخنگوی وزارت بهداشت خودمان هم که هر 
چند روز یک بار، حین خواندن گزارش آمار 
مبتالیان جدید، بهبودیافتگان و فوتی های 
کرونایی، تأکید می کند هنوز درمان یا واکسنی برای کرونا وجود ندارد و مردم باید 
موارد بهداشتی را رعایت کنند، دیروز در توییترش نوشته: »محققان در مجله نیچر 
ادعا کرده اند پادتن های بدست آمده از فردی که در سال ۲00۳ به سارس مبتال شده 
و بهبود یافته است، توانسته ویروس کرونای جدید را غیرفعال کند«. به نظر شما 

آقای سخنگو از حاال به بعد بازهم خواهد گفت کرونا فعالً درمانی ندارد؟

روایت اول
الکس، مانلی و باقی قضایا

 محمد تربت زاده از دو روز پیش خبر دســتگیری 
»الکس« نقل محافل مجازی شــده اســت. مردی که 
خیلی ها می گویند مدیر بزرگ ترین باند قاچاق دختران 
ایرانی به خارج از کشــور بوده و دامنــه ارائه خدمات 
جنسی اش به پولدارهای خارجی، از آمریکا تا مالزی و 

دبی را در بر می گرفته است. 
بر اساس گزارش رسانه ها، سرکرده شبکه قاچاق دختران 
ایرانی به مالزی پس از ســه سال عملیات نامحسوس 
پلیس امنیت، روز یکشنبه در مالزی دستگیر و به تهران 
منتقل شده است. سابقه فعالیت الکس در زمینه قاچاق 
دختران به حدود 9 سال پیش می رسد، اما فعالیت اصلی 
او از سه سال پیش به طور گسترده در مالزی آغاز شده 
بود. الکس از سه ســال پیش با تشکیل باندی، زنان و 
دختران ایرانی را برای بهره کشی جنسی به مالزی قاچاق 
می کرد. در نهایت اما پلیس اطالعات و امنیت کشورمان 
پس از چند ســال کلنجار رفتــن روی پرونده الکس، 
توانست با کمک اینترپل، سرکرده باند قاچاق دختران 

ایرانی را دستگیر و به کشور برگرداند.
نام واقعی اش شــهروز.س اســت و تابه حال به خاطر 
فعالیت های مجرمانه از دو کشور آمریکا و امارات دیپورت 

شده است. 
مادرش یک شهروند ایرانی-آمریکایی و خودش هم تا 
پیش از ســال 90 ساکن آمریکا بوده است. در آن زمان 
اما به دلیل متهم شناخته شدن در چند پرونده مجرمانه 
جنســی، برای همیشه از آمریکا اخراج می شود. الکس 
پس از اخــراج از آمریکا، همراه مادرش به دبی می رود 
و آنجا تصمیم می گیرد باند قاچاق دختران ایرانی را با 
کمک مادرش راه اندازی کنــد. فعالیت های الکس در 
دبی همان زمان به قدری در فضای مجازی و رسانه ها 
حاشیه ساز شد که ایده ساخت فیلمی به نام »التاری« 
در ذهن عوامل آن شکل گرفت و این فیلم بعدها دقیقاً 
بر اساس شیوه عملکرد الکس در قاچاق دختران ایرانی، 

روی پرده سینما رفت.
شهروز چند ماهی بیشــتر در دبی دوام نیاورد و بازهم 
به دلیل متهم شــناخته شدن در چند پرونده جنسی 
بــه مدت 6 ماه به زندان رفت و پس از آن هم از امارات 

دیپورت شد. 
یکی از دختران که طعمه های شــهروز را برایش شکار 
می کرد، درباره ماجرای دســتگیری اش در دبی گفته 
است: »شــهروز به همراه چند نفر دیگر در دبی اقدام 
به گروگان گیری اعضای یک خانواده کردند. آن ها جلو 
چشــم پدر خانواده به مادر خانواده و دختر آن ها تجاوز 
کردند. وی پس از دســتگیری به خاطر این کار 6 ماه 

زندانی و بعد هم دیپورت شد«.
از آنجایی که هویت الکس در ایران هنوز ناشناخته بود، 
او پس از دیپورت شدن از امارات، همراه مادرش به ایران 
آمد و این ســفر، آغاز راه اندازی بزرگ ترین باند قاچاق 

دختران ایرانی بود. 
یکی از طعمه های الکس که به »مانلی« معروف است، 
آن قدر خودش را در دل رئیس باند قاچاق دختران جا 
کرده بود، که تبدیل به نیروی دست راست او در ایران 
شــد. مانلی وظیفه شناسایی دختران در اینستاگرام را 
داشت و برای جلب اعتماد آن ها، در خانه های گرانقیمت 

شمال شهر تهران با آن ها قرار می گذاشت. 

از آنجا که الکس اجازه ورود به خاک امارات را نداشت، 
»مانلی« تبدیل به اصلی ترین مهره باند قاچاق دختران 
شــد و دائم میان ایران و دبی در رفت و آمد بود. الکس 
هم با کمک یک تاجر هندی مقدمات راه اندازی اولین 
سایت »اسکورت« ایرانی را فراهم  کرد. سایتی که بعدها 
به لطف عکس های برهنه  طعمه های الکس، تبدیل به 

یک سایت پربازدید و معتبر در خارج از کشور شد. 
صنعت اســکورت، دومین صنعت غیرقانونی در جهان 
است که وظیفه اصلی اش ارائه هرنوع خدمت جنسی به 
مشتریان است. سایت های اسکورت در هیچ کجای دنیا 
مجوز رســمی برای فعالیت ندارند، اما به دلیل گردش 
باالی مالی، همچنان دومین صنعت غیرقانونی پردرآمد 

دنیا به حساب می آیند.
بعد از باال گرفتن حواشــی قاچاق دختــران به دبی و 
گسترش باند قاچاق، الکس بند و بساطش را جمع کرده 
و به مالزی رفت تا اضطراب شناســایی و دستگیری در 
ایران را نداشــته باشد. این سفر موجب شد باند قاچاق 
دختران ایرانی گسترش بیشتری پیدا کند و چند شعبه 

هم در شهرهای مختلف مالزی راه بیندازد. 
بر اســاس آخرین تخمین ها، حداقــل درآمد الکس از 
فعالیت های غیرقانونــی اش 400 میلیون تومان در ماه 
بوده است. آن طور که رسانه ها اعالم کرده اند، فعالیت های 
شهروز.س فقط به مالزی، دبی و آمریکا محدود نمی شده 
و او چندین مهره پرنفوذ هم در داخل کشور خودمان در 
میان برخی مسئوالن داشته است! »دکی« نام مستعار 
یکی از پرنفوذترین مهره های داخلی الکس اســت که 
چندین بار توانســته عوامِل دستگیر شده این باند در 

داخل کشور را آزاد و به خارج از کشور منتقل کند! 
با وجود تمام این حواشی، الکس روز یکشنبه پس از سه 
سال عملیات پیچیده اطالعاتی، در خاک مالزی دستگیر 

و برای محاکمه به کشورمان بازگردانده شد. 

روایت دوم
عطِش دیده شدن

»ریحانه پارسا« و »مهدی کوشکی«. این دو سلبریتی  
را احتماالً تــا پیش از ازدواج جنجالی شــان خیلی ها 
نمی شناختند. سابقه هنری ریحانه پارسا را که زیر و رو 
کنید، به جز سریال »پدر« چیز دندان گیری دستتان را 
نمی گیرد. مهدی کوشــکی هم به جز ایفای نقش های 
بسیار کوتاه در فیلم هایی مثل »النتوری« و »فروشنده« 
سابقه درخشــان دیگری ندارد. این دو سلبریتی  اما به 
لطف ازدواج پرحاشیه شان که به واسطه اختالف سنی 
در حدود ۲0 ســال سوژه توییتری ها شــده بودند، از 
مدت ها پیش خودشــان را سر زبان ها انداختند و پس 
از آن هم با شرکت در چندین برنامه اینترنتی، توانستند 
چندیــن هزار مخاطــب جدید در اینســتاگرام برای 

خودشان دست و پا کنند. 
جدیدترین حاشیه این دونفر اما از توییت ریحانه پارسا 
آغاز شد. این سلبریتی ۲1 ساله چند روز پیش در توییتر 
نوشت: »یا بنویس: حق طالق میدید به زن هاتون بعد 
اسم خودتون را هم گذاشتید، مرد؟ ایموجی هم نزار...«

هرچند متن این توییت کمی نامفهوم بود اما به سرعت 
تبدیل به پربازدید ترین توییت فارسی در روزهای اخیر 
شــد و انبوهی از فعاالن مدنی، فمنیســت ها و فعاالن 
مجازی شروع به واکنش نشان دادن نسبت به اظهارنظر 
ریحانه پارسا کردند، اما هیچ کس از خودش نپرسید که 

چرا متن منتشر شده در توییتر خانم بازیگر تا این اندازه 
به هم ریخته و نامفهوم است! 

در میان انبوه هجمه هایی که به این بازیگر وارد می شد، 
همسر او یعنی مهدی کوشکی هم با انتشار یک استوری 
در اینســتاگرامش به حواشــی دامن زد. کوشکی در 
استوری اش می گوید: »این روز ها به خاطر توییت ریحانه 
خیلی از من سؤال می شه که حق طالق چطوریه؟ من 
خیلی اعتقاد دارم که حق طــالق با مرِد صد درصد و 
چه لزومی داره حق طالق با زن باشــه؟ به نظر من این 
ایده خیلی درستی است که حق طالق با مرد باشه، به 
قول قدیمی ها زن باید با لباس سفید بیاد خونه بخت و 
با کفن سفید هم بره!« موج انتقادها از مهدی کوشکی 
اما به قدری در فضای مجازی باال گرفت که اینستاگرام 
استوری او را به دلیل انتشار محتوای نفرت انگیز، از بستر 
این شــبکه اجتماعی حذف کرد! مهدی کوشکی هم 
بالفاصله با انتقاد از عملکرد اینستاگرام در استوری اش 
نوشت: »استوری بدون حق انتخاب و سؤال از من شده. 

عدم آزادی بیان در اینستاگرام هم وجود دارد«.
اصلی ترین دلیل انتقاد از این زوج مثالً هنری، نوع نگاه  

آن ها به پدیده ازدواج و طالق بود. 
تا اینجای ماجرا اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم باید 
بگوییم عقیده این زوج درباره حق طالق موضوعی کاماًل 
شخصی است و نمی شود بابت این موضوع از آن ها انتقاد 
کرد اما اگر یک بار دیگر توییت ریحانه پارسا را بررسی 
کنیم، متوجه خواهیم شــد که ماجرا کمی تا قسمتی 

متفاوت از چیزی است که در ذهن داریم. 
ریحانه پارسا زمانی این توییت را منتشر کرد که فقط 
چند روز از حضورش در این شبکه اجتماعی می گذشت 
و تعداد دنبال کننده های او هم به خاطر شرایط خاص 
و متفاوت توییتر با اینســتاگرام، از چند صد نفر تجاوز 
نمی کرد. خانم بازیگر به راهی برای جلب توجه مخاطبان 
نیاز داشت. اگر متن توییت او را یک بار دیگر بخوانید، 
متوجه خواهید شــد که قســمت کوتاهی از اول آن 
و قســمت کوتاهی از آخر آن، کامالً اضافی است و به 
نظر می رسد کِل متن از پیام یک شخص ناشناس کپی 
شده اســت. یعنی یک نفر درحال مشاوره دادن درباره 
روش های جنجــال راه انداختن در فضای مجازی بوده 
است. احتماالً این مشاورِ ناشناس، پس از ذکر چند مورد 
خاص، گفته اســت : »یا بنویس: حق طالق میدید به 
زن هاتون بعد اســم خودتون را هم گذاشتید، مرد؟« و 
در انتها هم به ریحانه پارسا توصیه کرده که در توییتش 
از ایموجی اســتفاده نکند. اما ریحانه پارسا، تماِم متن 
توصیه نامه مشاورش را یکجا در توییتر کپی کرده است!

حاال صفحه های مجازی این دو نفر را در اینســتاگرام 
و توییتــر باز کنیــد تا از حجم حضــور مخاطبان در 
صفحه هایشان شگفت زده شــوید. حتی هشتگ های 
مربوط به نام این دونفر هم از داغ ترین سوژه های فضای 
مجازی به حســاب می آید. این یعنی مهدی کوشکی 
و ریحانه پارســا که پیش از این، تمام زورشان را برای 
سلبریتی شدن و هنرمند شدن، زده بودند، حاال به لطف 
قابلیت های فضای مجازی به هدفشان رسیده اند. در این 
میان برای آن ها اهمیت ندارد که مخاطبان به چه دلیل 
صفحه  آن ها را رفرش می کنند یا با چه محتوایی هشتگ 
نام آن ها را پای توییت هایشان می چسبانند. نکته اصلی 
آنجاست که این دو سلبریتی بدون کسب کوچک ترین 
موفقیتی در حرفه و تخصصشان، تبدیل به شاخص ترین 

چهره های این روزهای سینما شده اند!

... و خیالی که ِشکر نداشت!
رقیه توسلی: دختر، هزارتاشم کمه...

از دیروز چسبیده ام به این ضرب المثل 
کــه اگر جای من و »مائده« مثاًل 10 تا 
خواهر دیگر هم توی خانه مان بود، چه 

معرکه ای می شد؟
عجــب خیــال شــیرینی... امپراتوری 
می شــدیم برای خودمــان... هی قربان 

صدقه »عزیز« می رفتیم و »آقاجان«... گسترده ترین دورهمی ها را به هم 
می زدیم... یکی مان خیاط می شد، یکی مان می شد پزشک، سومی معلم، 
آشــپز، معمار، گلخونه دار، خلبان... اصاًل با یک لشــکر خواهر، می شدیم 

ناپلئون بناپارت و شادی را فتح می کردیم!
بعد به این نتیجه می رســم که اگر 1۲ تا بودیم، ساز دنیا هرلحظه برایم 
کوک بود و زندگی باشــکوه تر می گذشت؛ از این حیث که من 10 شماره 
عاشــقانه بیشتر توی گوشی ام داشــتم... 10 آدرس بیشتر بلد می شدم... 
کودکان بیشتری خاله صدایم می کردند... دلم هرروز توی 11 نقطه شهر 
می تپیــد... ضریب احتمالش باال می رفت که دیگر ته تغاری به حســاب 
نیایــم و یکی دو خواهر کوچک تر از خودم پیدا می کردم که آبجی بزرگه 
صدایــم بزنند... و خانه پدری رســماً در ُقُرق قــدوم باصفای دخترها و 

دامادها و طفلکانشان قرار می گرفت.
غرق تخیل قشنگ خواهرانه ام که نمی دانم از کجا افکار پلید و خبیث راه 
نفوذ پیدا می کنند و اجازه نمی دهند شــعف ذهنی ام دیگر برای خودش 
چهارنعــل بتازد. می آیند و با خودشــان جهانی نُچ نُــچ می آورند. کاری 

می کنند افکار مهربان عقب نشینی کرده و پا بگذارند به فرار.
البته با زور و دیوانه بازی خاصی نمی آیند. می آیند با طرح چند ســؤال و 

جواب عادی. از آن سؤال های ساده عادی که سرم را می کوباند به طاق.
آن ها از جهیزیه و خرج دانشــگاه و شــغل می گویند جوری که خنده از 
روی لبم جمع شود. آن وقت از مسکن که دیوی شده است برای خودش 
با گرز آهنین. دســت بردار هم نیســتند افکار پلید. چون پشــت بندش 
از قیمت دم دستی ترین ماشــین ها که آقاجان بهشان می گفت چارچرخ 
خالی رونمایی می کنند. و پــای بعضی تلخی ها و دردهای قدیمی را هم 
می کشــند وسط و برایم دورخوانی می کنند. مثل ارقام یک کیلو گوشت، 

یک باک بنزین، یک پالستیک میوه و... . 
افــکار خبیث در پلک زدنی مثــل مغوالن می آیند و بــه خاک و خون 
می کشــند و می روند و من می مانم با دســتاوردهای زخمــی تازه. من 
می مانــم و رؤیاهای بربــاد رفته. من می مانم خیالی کــه دیگر آن قدرها 

هم ِشکر ندارد!
از وقتی افکار مغولی رفته اند با چشــمان بــاز دارم به کرونا نگاه می کنم. 
به ویروســی که ذخیره دستکش و ماســکمان را ته کشانده و قرار است 
بــه خاطرش دوره بیفتیم. به ضرب المثل ُقدما که انگار بی تعارف می تواند 
تاریخ مصرف داشــته باشــد. به خانواده ای در فامیل که هفت دختر دارد 
و نمی دانم این  روزهای کوویدی چگونه قلِب ناسورشــان، هفت تکه شهر 

می چرخد!
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ورزشورزش
با اعالم رسمی مالک باشگاه

 »شهرخودرو« 
قید لیگ قهرمانان آسیا را زد

 نگاهی به سرنوشت لژیونرهای از یاد رفته

 خاموشی ستاره ها 
از »آتشکده« تا »بیت آشور«

 گفت وگو با محمود شم آبادی به انگیزه انتشار »نان سال های جنگ«

به نقش زنان در پیشبرد انقالب کمتر پرداخته ایم

پیوند من و گل انار

دور ترین خاطره ام در کودکی و در گل های انار ریشــه دارد. در همان روزهایی 
که من هنوز مدرســه نمی رفتم و دورتر از زادگاهم زندگی می کردیم. کارمان 
کشاورزی بود و همیشه کنار کشاورزی دام هم داشتیم. بره و بزغاله هایی که 
می توانستند زیبایی یک روز را با بع بع کردن هایشان تکمیل کنند. ما کمتر از 
10 خانواده بودیم و اتاق های کاهگلی چســبیده به هم ساخته بودیم و همان 
جا زندگی می کردیم. خانه هایی بدون حیاط که حیاط همه خانه ها، صحرای 
بی کران خداوند بود نه دیوارهایی از آجر و ســیمان. پدرم شروع کرده بود به 
کاشــت درختان انار و بعد شــده بود باغی که در بهار شــکوفا و پر می شد از 
گل های انار و گل انار چه قدر قشنگ است! آن جا بود که من اولین بار زیبایی 
درخت های انار را دیدم. در بهار، تابســتان و در برگ ریز پاییز جایی در کویر 
و نزدیک به اتاق های کاهگلی که هنوز هم هستند، اما حاال شده اند بخشی از 
خاطرات من. خوبی خاطرات این است که هیچ کس نمی تواند آن ها را از آدم 
بگیرد. خوبی خاطرات این اســت که هر وقت دلتنگشان می شوی صندوقچه 
دلت را باز می کنی، دست می بری و خاطرات را برمی داری و ساعتی را با آن ها 
ســر می کنی. در این سال ها چند باری هم به دیدن آن خانه ها رفته ام، اما ته 
همه دیدن هایم بغض شده اســت. آن چند باری که رفته ام هر جا که چشم 
گردانده ام خودم را دیده ام، کنــار جوی آب، کنار آغل کفترهای برادرم، کنار 
اســتخر و در حال تماشــا کردن مرغابی و جوجه هایش که پدرم خریده بود، 
در حال بردن گوســفندان به صحرا، در حال آبتنی دور از چشم مکانیکی که 
مســئول نگهداری موتور چاه عمیق بود، در حال پیدا کردن قارچ در بهار، در 
حال تماشای پشم چینی گوسفندان، در حال جمع کردن خربزه و کمک کردن 

به بزرگ ترها و... .
دیروز داشــتم فکر می کردم گاهــی یک گل کوچک انــار، چه کارها که 
نمی تواند بکند. نمی دانم شــاید همین پیوند زدن من به خاطراتم موجب 
شده است انار را بیشتر از هر میوه ای دوست داشته باشم. من بچه ای بودم 
که در روســتا متولد شــده بود، در کویر و اولین بار درخت انار را همان جا 
دیدم پیش از اینکه از روســتا خارج بشوم و بدانم دنیا شهر و انواع و اقسام 
درخت هــای دیگر هم دارد. پیوند من و گل انار پیوندی اســت دور و دراز. 
همیشه خدا از مسیر همین گل انار به حس های خوب کودکی ام رسیده ام 
به لحظاتی که گاهی با فکر کردن به آن ها نزدیک اســت از شدت دلتنگی 

نفسم بند بیاید.

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال سکوتش را شکست

 تاج:  ویلموتس 
سر ایران کاله گذاشت!

روزمره نگاری

حکایت امروز 

عباسعلی سپاهی یونسی
annotation@qudsonline.ir

 داغ ترین حواشی مجازی؛ از پشت پرده های قاچاق دختران ایرانی  داغ ترین حواشی مجازی؛ از پشت پرده های قاچاق دختران ایرانی 
تا جنجال ریحانه پارسا و همسرشتا جنجال ریحانه پارسا و همسرش

در دام الکس در دام الکس 
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سینا حسینی: همزمان با قطعی شدن شروع تمرینات 
تیم های لیگ برتــر از ابتدای خردادماه، همچنان برخی 
تیم ها به دنبال تعطیلی مســابقات لیگ برتر هستند تا 
شاید به این بهانه بتوانند اوضاع مالی خود را پنهان سر و 
سامان دهند اما انگار چاره ای برای آن ها باقی نمانده و باید 

خود را برای ادامه مسابقات آماده کنند.
یکی از این باشگاه ها شهرخودرو مشهد است، تیمی که 
فصل گذشــته یکی از مدعیان جدی قهرمانی به شمار 

می رفت اما حاال انگار زیاد حال و روز خوشی ندارد.

زیر پوست شهر خودرو#
بازیکنان این تیم تاکنون جسته و گریخته در رسانه های 
خبری در ارتباط با بالتکلیفی لیگ برتر مصاحبه هایی انجام 
داده اند اما درباره وضعیت مالی و نحوه پرداخت های باشگاه 
طرف قرارداد خود به صورت شفاف حرف نزدند تا این ابهام 

به وجود بیاید که زیر پوست شهرخودرو چه می گذرد؟!
البته از اظهــارات مالک جوان باشــگاه در این برهه 
پیداســت که خبری از پول نیســت چون اگر اوضاع 
مالی باشــگاه حال و روز خوشــی داشت وی همانند 
پارســال که بودجه های حمایتی بــه مجموعه مالی 
باشــگاه ســرازیر بود با جدیت از برگزاری مسابقات 
حرف می زد و مدعی بود شــهرخودرو مدعی کســب 
سهمیه و قهرمانی است اما حاال بدون در نظر گرفتن 
شــانس این تیم برای کسب ســهمیه، در یک برنامه 
تلویزیونــی اصــرار دارد لیگ را تعطیــل کنید حتی 
به قیمت اینکه شــهرخودرو فرصــت حضور در لیگ 

قهرمانان آسیا را از دست بدهد.

تمرینات آنالین؟#
البته منتقــدان بر این باورند یــک دغدغه بزرگ دیگر 
هم برای مدیران شــهرخودرو وجود دارد که در ۹ بازی 
باقیمانده از لیگ برتر ممکن اســت جایگاه این تیم در 

جدول تغییر کند چون بازی های باقیمانده از بازی های 
سخت به حســاب می آید و ممکن است تیم با شرایط 
فعلی که از مرز آمادگی دور است شکست های سخت و 

سنگینی را تجربه کند.
هرچند مســئوالن باشگاه در این مدت در گفت و گو 
با رســانه های حوزه پایتخت بارهــا از ادامه تمرینات 
آنالین ســخن گفتند اما هیچ یک از هواداران فیلمی 
از تمرینات مذکور ندیدند که باورپذیر باشد بازیکنان 
شــهرخودرو در آمادگی کامل قرار دارند. تنها فیلمی 
که به دســت هواداران شهرخودرو رسید فیلم تجمع 
معترضان مقابل ســاختمان این شــرکت بود که در 
شــبکه های اجتماعی هم بازتاب زیادی داشت تا مرز 

نگرانی ها افزایش یابد. 

دیروز البته جــواد طاری بخش، مدیر رســانه ای این 
باشگاه در گفت و گو با ما گفت: تمرینات آنالین بچه ها 
زیر نظر سرآسیایی انجام شده و شرایط بدنی همه آن ها 
کاماًل کنترل شــده است. جلسه ای هم برای هماهنگ 
کردن شروع تمرینات و انجام تست های پزشکی برگزار 
شده است. در مجموع بعید می دانم مشکلی برای شروع 

تمرینات جمعی وجود داشته باشد.

نبردهای سخت#
با این حال بد نیســت به ۹ بازی باقیمانده این باشــگاه 
نگاهی بیندازیم تا ببینیم شاگردان سرآسیایی در ادامه 

لیگ با چه تیم هایی باید بازی کنند.
شــهر خودرو از مجموع ۹ بازی پنج بازی میزبان و چهار 

بازی میهمان خواهد بود که این مســئله چنانچه مشهد 
شهر سفید تشــخیص داده نشود بی اهمیت خواهد بود 
چون امکان بازی در ورزشگاه امام رضا )ع( وجود نخواهد 

داشت و تیم باید در شهر دیگری بازی کند.
ذوب آهــن، گل گهــر، ســایپا، پــارس جنوبــی، 
تراکتورســازی، نفت آبادان، اســتقالل، ســپاهان و 
نســاجی قائمشهر حریفان سرســخت شهرخودرو در 
ادامه مسابقات هســتند. حضور سه مدعی باالنشین 
جدول نشــان دهنده این اســت که کار بسیار سخت 
اســت به ویژه کــه مشــهدی ها در دور رفت مقابل 
اســتقالل و تراکتور نیز تن به شکست دادند و حاال با 
توجه به حساسیت موجود بعید است کار آسانی برای 

کسب امتیاز داشته باشند.
دیدار بــا گل گهر، پارس جنوبی، نفت آبادان ســایپا و 
نساجی هم آسان نخواهد بود و چنانچه شهرخودرو امتیاز 
از دست بدهد از رده پنجم هم پایین تر خواهد آمد تا در 

جمع میانه جدولی ها قرار گیرد.

ابهامات آسیایی#
اما این پایان کار برای شــهر خودرو نیست آن ها باید 
خــود را برای ادامــه حضور در لیگ قهرمانان آســیا 
نیــز آماده کنند جایی که تاکنــون در مرحله گروهی 
موفقیتــی نداشــته اند و بعید می رســد در ادامه نیز 
با اقبالی رو به رو شــوند چون هیــچ فاکتور و عنصر 
امیدوارکننــده ای وجود ندارد که هــواداران امیدوار 

شوند که باشگاه شهرخودرو شانس موفقیت دارد.
از این رو کاماًل طبیعی اســت مالک جوان شهرخودرو 
که عالقه زیادی برای حضور در رســانه های گروهی 
فعال در پایتخت دارد طــرح معرفی چهار تیم باالی 
جــدول را مطرح کند تا ماجرای شــانه خالی کردن 
مجموعــه اش از تعهــدات مالــی بــدون جراحی و 

خونریزی تمام شود.

با اعالم رسمی مالک باشگاه

»شهرخودرو« قید لیگ قهرمانان آسیا را زد

کلوپ: اگر قهرمان اعالم نشویم بی انصافی است
ورزش: ســرمربی آلمانی تیم صدرنشین جدول رده بندی لیگ برتر به درخواست 
برخــی از اهالی فوتبال جزیره برای نیمه تمام مانــدن فصل جاری این رقابت ها 
واکنش نشــان داد. یورگن کلوپ می گوید: »بحث هایی درباره اینکه این فصل از 
رقابت ها باید به کلی کنســل اعالم شــود، وجود داشته است. وقتی شنیدم فقط 
بــا خودم گفتم »این یعنی چه؟ ما 76 درصد از بازی های فصل را انجام داده ایم و 
االن می خواهند که همه چیز لغو شود؟ « اگر چنین اتفاقی رخ دهد من به شخص 
احساس خواهم کرد که در حقمان ظلم شده است. نمی شود بگویم که اصاًل چنین 

فصلی وجود نداشته است«.

مخیتاریان: ماندن در رم خوشایند است
ورزش: هافبک ارمنســتانی تیم فوتبال رم عالقه مند است تا به فوتبالش در این 
باشــگاه ایتالیایی ادامه دهد. هنریک مخیتاریان معتقد اســت: »از روز اولی که به 
رم آمــدم، حس خیلی خوبی در این باشــگاه و از بودن در این شــهر دارم و البته 
که خوشــایند خواهد بود اگر در این تیم بمانم. هدف اصلی ما کسب سهمیه لیگ 
قهرمانان اروپاســت و دیگر اهدافمان هم کسب پیروزی و جام های قهرمانی است. 
برخی از مردم سری A ایتالیا را دست کم می گیرند، اما بازی در این لیگ هیجان انگیز 
است. لیگ ایتالیا بهتر و بهتر می شود و بازیکنانی که سال گذشته به این لیگ آمدند، 

خود گویای همه چیز است«.

جردن: سرما نخورده بودم، پیتزای بی کیفیت خوردم!
ورزش: یکی از خاطرات جالب و ماندگار از مایکل جردن، بسکتبالیست افسانه ای 
آمریکایــی حضور او در یکی از بازی های فینال ســال 1۹۹7 لیگ NBA با عالئم 
بیماری اســت. در بازی پنجم دو تیم شــیکاگو بولز و یوتا جاز که برای هر دو تیم 
اهمیتی کلیدی داشت، مایکل جردن با عالئمی شبیه به سرماخوردگی، به زحمت 
در میدان حضور یافت، برای تیمش 38 امتیاز بدست آورد و نقش مهمی در پیروزی 
شــیکاگو بولز در آن بازی داشت. حاال پس از گذشت سال ها، مربی جردن در یک 
مصاحبــه فاش کرد که علت بیمــاری اش در آن بازی نه آنچنان که اعالم شــده 
سرماخوردگی، بلکه مسمومیت غذایی ناشی از خوردن پیتزای بی کیفیت بوده است.

راکیتیچ: به شایعات عادت کرده ام
ورزش: هافبک کروات بارسلونا می گوید: به شایعات درباره آینده حرفه ای اش عادت 
کرده ، اما تأیید کرد که مذاکره ای هم با مسئوالن باشگاه برای تمدید قرارداد نداشته 
اســت. ایوان راکیتیچ اظهارکرد: »به این شایعات عادت کرده ام و این مختص حاال 
نیســت. خیلی خوب خواهد بود اگر با مسئوالن باشــگاه در تماس باشیم. من در 
این مدت با اریک آبیدال )مدیر ورزشــی بارسلونا( در تماس بودم، اما بیشتر درباره 
بازگشــت به تمرینات صحبت کردیم. با این حال منفی فکر نمی کنم و مسئوالن 
باشکاه همیشه می توانند با من صحبت کنند. خوشحالم که به تمرینات بازگشته ایم 

و دوباره پیراهن بارسا را به تن کرده ام«.

ورزش: در سال های گذشته نام بسیاری از لژیونرهای 
خارجی در تیم ملی دیده شــد کــه برخی از آن ها 
نتوانســتند حضوری طوالنی در تیم ملی کشورمان 
داشته باشند و این روزها از یاد همگان رفته اند. با هم 
نگاهی می اندازیم به سرنوشت لژیونرهای محو شده.

استیون بیت آشور: برخالف تیم ملی، بیت آشور ◊
در فوتبال آمریکا دوران موفقیت آمیزی را تجربه کرد. 
او فصل قبل به همراه تیم لس آنجلس قهرمان آمریکا 
شــد و ســابقه چند بار حضور در تیم منتخب فصل 
مسابقات MLS را هم در کارنامه دارد. بیت آشور در 

مجموع 6 بار برای تیم ملی به میدان رفت.
مهرداد پوالدی: برای نرفتن به ســربازی دیگر ◊

هی به ایران برنگشــت. او پس از الشــحانیه  ا ر
لیگ تایلند و تیــم بانکوک یونایتد 

این کشور شــد تا ادامه فوتبال 
خود را در این لیگ سپری 

کند. این روزها در لیگ 
دسته یک قطر برای 
تیم الشــحانیه قطر 

به میدان می رود.
داوری: ◊ دنیــل 

در جــام جهانی ۲۰1۴ 
و  ذخیره حقیقی شــد 
پس از جام جهانی هم 
با ظهــور نفراتی چون 
بیرانونــد و مظاهــری 

این  از  خبــری  دیگــر 
گلــر دورگه نبــود. این 

دروازه بــان اکنون در تیم 
اوبرهازن در ســطح چهارم 

آلمان حضور دارد. 
امیــد نظری: ایــن هافبک که ◊

متولد کشور ســوئد است و مادری 
فیلیپینــی دارد ایــن روزها در ۲۹ 
سالگی برای تیم پرسیب باندونگ در 
لیگ اندونزی حضور دارد و برادرش 

امین که در رده های سنی جوانان و امید برای سوئد 
به میــدان رفته بود هم در تیم کــداح مالزی بازی 

می کند.
عقیل اعتمادی: این دروازه بان که پسرخاله رضا ◊

قوچان نژاد اســت سابقه زیادی در فوتبال هلند دارد 
و در دو مقطع به لیگ ایران آمده ولی هرگز پیراهن 
تیم ملی را به تن نکرده است. اعتمادی برای تیم های 
هیرنفین، خرونینخن، آلمره ســیتی و گرافشاپ در 
فوتبال هلند به میدان رفته در ایران هم برای صنعت 
نفت آبادان و تراکتور سابقه بازی دارد؛ او 
این روزها بــه دور از هیاهو در تیم 

آلمره سیتی بازی می کند.
ویلیام آتشــکده: نــام این ◊

بازیکن برای فوتبال دوستان ایرانی 
چندان آشــنا نیســت اما او سابقه 
حضــور در تیم ملی را هم در کارنامه 
خــود دارد. آتشــکده زمانی که در 
تیم اوربرو ســوئد بازی می کرد در 
ســال ۲۰13 به تیم ملی ایران هم 
دعوت شد. او در سال ۲۰18 به تیم 
اورگیتو سوئد پیوست و این روزها پس 
از جدایی از این تیم دوســالی می شود 

که بدون تیم مانده است.
رایــان تفضلی: یکــی از بازیکنان ◊

ایرانی که در ســال های اخیر شایعات 
زیادی درباره حضورش در تیم ملی 
کشــورمان و تیم پرســپولیس به 
گوش رسیده رایان تفضلی، مدافع 
۲8 ســاله تیم هال سیتی انگلیس 
همراه  به  اســت 
این تیم در سطح 
دوم لیگ انگلیس 
حضور دارد؛ تفضلی 
که تا پیش از این یکی از 
نفرات اصلی تیم پترزبرو انگلیس بود و امسال 

به هال سیتی پیوسته است.

ورزش: رئیس پیشین فدراسیون فوتبال با بیان اینکه این 
فدراسیون نتوانست به موقع پول سرمربی سابق تیم ملی را 
پرداخت کند گفت: ویلموتس از ادبیات خوبی استفاده نکرد 
و ســر ما کاله گذاشت! مهدی تاج دیروز که برای برگزاری 
جلسه ای به سازمان صدا و سیما رفته بود، پس از مدت ها 
سکوت با اشاره به شــکایت مارک ویلموتس از فدراسیون 
فوتبال ایران به فیفا گفت: آقای ویلموتس از ادبیات خوبی 
استفاده نکرد. بهترین جمله ای که می شود گفت این است 
که ویلموتس سر ما کاله گذاشت. ایشان گفته بند »سه ماه« 

در قراردادش در ایران اضافه شده است.

 امکان دستکاری در قرارداد وجود ندارد#
رئیس پیشین فدراسیون فوتبال تأکید کرد: امکان دستکاری 
در هیچ قراردادی نیســت. هر قراردادی که زیر سقف فیفا 
بسته می شود باید پولش پرداخت شود. فدراسیون فوتبال 
منابعی که داشــت از فیفا بود و فیفا هم نتوانست به موقع 
پولمــان را بدهد. تــاج افزود: ما به مســئوالن نامه زدیم. 

1۰-1۵ نامه بانک مرکزی به شــرکت ها زد که کار 
به فســخ قرارداد با ویلموتس نکشد. هرکسی 
قرارداد را فســخ می کند بایــد پولش را کامل 
بگیرد. ویلموتس قراردادش را فسخ کرد چون 
نتوانستیم به موقع پول بدهیم ولی خوشبختانه 
در قرارداد، این بند آمده بود که هرکسی فسخ 
کند ویلموتس فقط پول ســه ماه از تعهدش 

را می گیرد.

تکذیب تشریفات 30 میلیونی#
وی در خصوص تشریفات ویژه 

برای ویلموتس و استفاده از 
یک خودرو لوکس برای او 

ویلموتس  خودرو  گفت: 
در ایران بنز نبوده است؛ 
یک ماشین عادی بوده 
که قبالً هم داشــتیم. 

خبرهای  این هــا 
اســت  بدی 

کــه می زنند. این خودرو در کمپ تیم ملی اســت و برای 
فدراسیون است. تاج هزینه 3۰ میلیونی تشریفات استقبال 
از ویلموتس را هم رد کرد و افزود: 3۰ میلیون تومان هزینه 
برای او نشد. این ها خبرهایی است که مردم هم خیلی قبول 

نمی کنند!
رئیس پیشین فدراسیون فوتبال از پاسخ به این سؤال که 
آیا هنوز هم معتقد است ویلموتس مربی نجیبی است طفره 
رفت و گفت: پول ویلموتس را با وجود هشت ماه نامه نگاری 

نتوانستیم بدهیم و او هم شکایت کرد.
وی درباره ادعــای غرامت 6 میلیــون یورویی ویلموتس 
با شــکایت به فیفا تصریح کرد: پس از اینکه مریض شدم 
مسئوالن فدراســیون وکیل پرونده را تغییر دادند و حتماً 
پیش بینی الزم را انجام داده اند. ویلموتس الیحه ای را داده 
اســت که تا دو روز پیش در جریانش نبودم. دو روز پیش 
پرسیدم که الیحه چیســت؟ اگر الیحه جدید را بپذیرند 

خوب است ولی من دیگر در جریان نیستم.

 سوم می شدیم #
یک میلیون دالر به فدراسیون می رسید

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال به پرسشی 
درباره شــکایت کارلوس کی روش به فیفا 
برای گرفتن پاداش ســومی جام ملت های 
آسیا - دیداری که اصالً وجود نداشته است- 
پاسخ شفافی نداد و گفت: کی روش نسبت 
به ســوم شدن اعتراض داشــت. هر دوره 
دیدار رده بندی در جام ملت های آسیا 
وجود داشت به استثنای سال 
۲۰1۹. در قرارداد آمده 
اگر ســوم  که  بود 
هزار   ۲۰۰ شویم 
دالر به کی روش 
سوم  اگر  بدهیم. 
یک  می شــدیم 
میلیون دالر هم 
گیر فدراســیون 

می آمد.

 نگاهی به سرنوشت لژیونرهای از یاد رفته

خاموشی ستاره ها از »آتشکده« تا »بیت آشور«
رئیس پیشین فدراسیون فوتبال سکوتش را شکست

تاج:  ویلموتس سر ایران کاله گذاشت!

امیرمحمد سلطان پور: پس از اتفاقات اخیر، یکی از اصلی ترین بخش هایی از فوتبال 
که احتماالً شکل تازه ای به خود بگیرد ترانسفرهای آن خواهد بود. باشگاه ها مسلماً 
خریدهای خود و میزان خرج هایی که می خواهند انجام دهند را مورد بررسی دوباره 
قرار خواهند داد. اما با این وجود به نظر می رسد چند ترانسفر بزرگ در تابستان پیش 

رو قطعی باشند که آن ها را بررسی می کنیم:

آندره اونانا )دروازه بان( – آژاکس به چلسی#
پس از آنکه رقابت های اردیویزه هلند نیمه تمام اعالم شــد، آندره اونانا دروازه بان 
آژاکس در استوری اینستاگرامی خود نوشت: »این سفر، در استادیوم های خالی اما 
با افتخار و رضایت به پایان رسید. به خاطرهمه محبت ها و حمایت هایتان ممنونم«.

این دروازه بان ۲۴ ســاله در چند وقت اخیر رشــد چشمگیری داشته و با توجه به 
اینکه لمپارد آنچنان از کار کردن با کپا در چلســی راضی نیســت، به احتمال زیاد 

سراغ اونانا خواهند رفت.

ساندرو تونالی )هافبک( – برشا به یوونتوس یا اینترمیالن#
اگر می خواهید بدانید ساندرو تونالی چه استعدادی دارد خواندن این جمالت آندرا 
پیرلو هافبک افســانه ای ایتالیایی خالی از لطف نیســت: »تونالی را با من مقایسه 
می کنند اما باید بگویم او چه در زمینه تهاجمی و دفاعی از من کامل تر است. او قطعاً 

بازیکن بزرگی خواهد شد«.
در مورد تونالــی می توان گفت که او کیفیت پاس دهی پیرلو را در خود دارد اما از 
لحاظ دفاعی قابلیت هایی را دارد که قهرمان ســابق جهان هیچ گاه نداشــته است. 
باوجود اینکه سقوط برشا به سری ب قطعی به نظر می رسد شکار او توسط دو باشگاه 

یوونتوس یا اینترمیالن دور از ذهن نیست.

لروی سانه )وینگر( – منچسترسیتی به بایرن مونیخ#
در مورد این انتقال مدت هاســت که صحبت می شــود؛ اما به تازگی پیشرفت های 
جدیدی در این فرایند صورت گرفته است. گفته می شود دو باشگاه بایرن و سیتی 
تنها بر سر 1۰ میلیون یورو اختالف نظر دارند و خوِد سانه به توافق شخصی با غول 
آلمانی دســت یافته است. خرید سانه توسط بایرن به این دلیل نیست که آن ها از 

لحاظ تهاجمی مشکل دارند اتفاقاً آن ها با لواندوفسکی، مولر و دیگران عالی هستند، 
اما با توجه به اینکه آلفونســو دیویس حتی در دفاع چپ بیشــتر جواب می دهد و 
کینزلی کومان زیاد مصدوم می شــود خرید سانه برای پست وینگر در بایرن بسیار 

مفید خواهد بود.

اشرف حکیمی )دفاع گوش( – بازگشت به رئال و قرارگیری در #
ترکیب اصلی

بســیاری از کارشناســان توانایی های دفاعی و البته هجومی اشرف حکیمی و هم 
تیمی اش در دورتموند یعنی رافائل گررو را با دو مدافع گوش برتر حال حاضر جهان 
از لیورپول یعنی رابرتسون و الکساندر آرنولد مقایسه می کنند و اشتباه هم نمی کنند. 
اشرف حکیمی فصل بسیار خوبی را به صورت قرضی در دورتموند پشت سر گذاشته 

و برای زردپوشــان جای تأسف دارد که او را به صورت دائم در اختیار ندارند. با این 
عملکرد، دفاع چپ مراکشی قطعاً به رئال بر می گردد. اما این بار بر خالف دفعه قبل 

او جلوتر از مارسلو به احتمال زیاد در ترکیب ثابت کهکشانی ها قرار خواهد گرفت.

ادینسون کاوانی )مهاجم( – پی اس جی به اتلتیکومادرید#
این حقیقت که هیچ گاه در دوران مربیگری و فوتبالی، دیگو ســیمئونه و ادینسون 
کاوانی با یکدیگر کار نکردند اتفاقی عجیب به نظر می رسد. آن ها انگار برای یکدیگر 
ساخته شده اند. سیمئونه در ترکیب تیمش یعنی اتلتیکومادرید به دنبال بازیکنی 
می گردد که سختکوشــی زیادی داشته باشد، با فیزیک قدرتمندش برای مدافعان 
حریف دردســر ایجاد کرده و در گلزنی نیز کارآمد باشد. ادینسون کاوانی می تواند 

همان مهاجم مورد نظر او باشد.

ورزش: شیخ دیاباته و ضرب العجل ایجنت او برای پرداخت تمام مطالبات معوق این 
ستاره مالیایی که طی پنج ماه به ۲3۰ هزار تومان رسیده بود و همچنین ۲۵ هزار 
دالر پولی که باید به مدیر برنامه های این بازیکن پرداخت شود، در هفته های اخیر به 
یکی از سوژه های اصلی فوتبال ایران تبدیل شده است. قبل از ۲6 اردیبهشت باشگاه 
استقالل توانست حدود 1۰۰ هزار دالر از طلب شیخ را با واریز پول به حساب بانکی 

اعالم شده از سوی این بازیکن در امارات پرداخت کند.
پس  از آن در شرایطی که اخبار و شایعاتی درباره فسخ قرارداد این بازیکن به دلیل 
پرداخت نشدن کامل مطالباتش شنیده می شد، باشگاه استقالل از تمدید یک هفته ای 
این ضرب العجل برای تسویه حساب با شیخ دیاباته خبر داد. در مورد قرارداد شیخ 

یک نکته وجود دارد که بندی در قرارداد او مربوط می شود.  

آپشن 200 هزار دالری#
قرارداد شیخ با استقالل حدود ۵۰۰ هزار دالر به همراه آپشن است. رقم درخواستی 

ایــن بازیکن در ابتدا 8۰۰هزار دالر برای یک فصل بود که مدیران وقت اعالم کردند 
نمی توانند چنین قراردادی را ببندند و چنین دستمزدی را به دیاباته پرداخت کنند، 
اما می شود آپشن هایی را در قرارداد گنجاند که اگر شیخ عملکرد خوبی داشته باشد 

دریافتی اش در آخر فصل به رقم مورد نظر او نزدیک شود.
به این ترتیب بندهایی به عنوان پاداش گلزنــی در قرارداد این بازیکن آفریقایی 
قید شد که با تحقق آن ها ارزش قرارداد او تا حدود7۰۰ هزار دالر هم می رسد. 
طبق این بند درصورتی که شــیخ دیاباته بتوانــد پنج گل بزند، ۵۰ هزار دالر و 
درصورتی کــه پنج گل دیگر بزند و 1۰ گله شــود ۵۰ هزار دالر دیگر دریافت 

خواهد کرد.
پس از 1۰ گل هم درصورتی که تعداد گل های شیخ دیاباته به ۲۰ برسد، 1۰۰ هزار 
دالر دیگر پاداش خواهد گرفت. به  این ترتیب عالوه بر قرارداد ۵۰۰ هزار دالری، ۲۰۰ 
هزار دالر هم آپشــن در قرارداد شــیخ دیاباته آمده تا درمجموع ارزش قرارداد او با 

استقالل تا 7۰۰هزار دالر هم قابل افزایش باشد.

فعال شدن آپشن 100هزار دالری  #
شیخ دیاباته تا اینجای فصل درمجموع 1۵ بازی برای استقالل در لیگ برتر و لیگ 
قهرمانان آسیا انجام داده است و موفق شده هشت گل در لیگ و سه گل هم در آسیا 
به ثمر برساند تا درمجموع 11 گله شود. به این ترتیب او تا اینجا موفق شده دو آپشن 
۵۰ هزار دالری را فعال کند و ارزش قراردادش ر ا 1۰۰هزار دالر افزایش دهد. هنوز 
1۰ بازی در لیگ، دســت کم یک مسابقه در جام حذفی و دست کم چهار بازی در 

لیگ قهرمانان آسیا باقی مانده است که روی هم 1۵ بازی می شود.
اگر استقالل در این بازی ها نتایج خوبی کسی کند، آن وقت تعداد این بازی ها می تواند 
به حدود ۲۰ بازی هم افزایش پیدا می کند که فرصت خوبی برای شیخ است تا با زدن 
دست کم  ۹ گل دیگر آپشن 1۰۰ هزار دالری رسیدن به ۲۰ گل را هم فعال کنند. 
به  این  ترتیب مجموع رقمی که شیخ تا اینجا از باشگاه استقالل طلب دارد عالوه بر 
مبلغ باقی مانده از قراردادش، 1۰۰ هزار دالر پاداش 11 گل زده او است که با ادامه 
بازی ها و تداوم گلزنی های او این رقم می تواند تا ۲۰۰ هزار دالر هم افزایش پیدا کند.

انتقال »سانه« به بایرن تنها ترانسفر داغ تابستان نیست

با کرونا یا بی کرونا، این پنج ترانسفر باید انجام شود!

آپشن های 50 و 100 هزار دالری در قرارداد دیاباته

الماس سیاه 700 هزار دالری 

ضد  حمله

استارت پرسپولیس در غیاب خارجی هایش
ورزش: تیم فوتبال پرسپولیس بدون خارجی هایش استارت خواهد زد. 
بازیکنان تیم پرســپولیس در حالی امروز تست کرونا خواهند داد که 
بازیکنان خارجی این تیم هنوز نتوانسته اند برای بازگشت به ایران بلیت 
تهیه کنند. این در حالی است که سرخپوشان به دنبال استارت تمرینات 
خود در روز سوم خردادماه هستند. با شرایط موجود پرسپولیس بدون 
بازیکنان خارجی خود استارت خواهد زد و شاید بازگشت آن ها به ایران 

چند روزی زمان ببرد.

۲۹ خرداد، استقالل - فوالد
ورزش: دســتورالعمل و زمان بازگشایی تمرینات تیم های فوتبال در 
رده های مختلف لیگ از ســوی رئیس سازمان لیگ ابالغ شد. به نقل 
از روابط عمومی ســازمان لیگ فوتبال ایران، حیدر بهاروند، سرپرست 
فدراســیون فوتبال و رئیس ســازمان لیگ در نامه ای به باشــگاه ها، 
هیئت هــای فوتبال و ادارات کل ورزش و جوانان اســتان ها زمان آغاز 
تمرینات تیم ها و شروع لیگ را طبق رعایت پروتکل های بهداشتی به 
شــرح زیر ابالغ کرد: لیگ برتر؛ زمان شروع تمرینات 3 خرداد 13۹۹  
زمان مســابقه معوقه ۲۹ خرداد 13۹۹ زمان شروع هفتگی مسابقات 

۲ تیر 13۹۹

 امید ابراهیمی در آستانه بازگشت 
به االهلی قطر

ورزش: بــه نقل از روزنامه اســتاد الدوحه قطر، امید ابراهیمی پس از 
پایان یافتن دوران بازی قرضی اش برای تیم یوپن در ژوپیلر لیگ بلژیک 
به االهلی قطر باز می گردد. لیگ بلژیک به دلیل شــیوع ویروس کرونا 
نیمه کاره پایــان یافت.این روزنامه قطری اعالم کرد: مدیران االهلی به 
دنبال قطع همکاری با شان لوری، مدافع استرالیایی و بازگرداندن امید 
ابراهیمی برای فصل آینده لیگ ستارگان هستند. همچنین االهلی با 
توجه به انتقال عبدالرحمن مصطفی و الحرق به تیم الدحیل نیازمند 
هافبک ایرانی است. امید ابراهیمی فصل گذشته برای تیم االهلی بازی 
کرد و ســطح فنی باالیی از خود به نمایش گذاشــت. وی پس از کنار 
گذاشته شدن از سوی سرمربی وقت اسپانیایی به صورت قرضی راهی 

تیم یوپن بلژیک شد.

 دایی جزو ستاره های فراموش نشدنی 
لیگ امارات

ورزش: یک ســایت عربی از علی دایی اسطوره فوتبال ایران به عنوان 
یکی از ستاره های فراموش نشــدنی لیگ امارات سخن به میان آورد. 
سایت عربی کوره در گزارشی نوشت: در لیگ امارات ستاره های بزرگ 
خارجی زیادی بازی کرده اند که فراموش نخواهند نشد. بازیکنانی مثل 
عابدی پله که از سال 1۹۹8 تا ۲۰۰۰ برای العین بازی کرد و یا جورج 
وآه که از سال ۲۰۰1 تا ۲۰۰3 برای الجزیره بازی کرد و علی دایی که 
یک فصل در الشباب بود. الکوره این بازیکنان را جزو ستاره های فراموش 

نشدنی فوتبال امارات معرفی کرده است.

 احتمال اضافه شدن شجاعیان 
به فهرست مجیدی 

ورزش: احتمال اینکه با شــروع مســابقات لیگ برتر نام داریوش 
شجاعیان به فهرست استقالل اضافه شود وجود دارد. نام شجاعیان 
در فهرســت آبی ها نیســت و در صورت صالحدید فرهاد مجیدی، 
نام وی برای ادامه مســابقات به لیست این تیم اضافه خواهد شد. 
شــجاعیان که در نیم فصل نخســت مقابل ســایپا از ناحیه رباط 
صلیبی آســیب دید و پس از آن زانوی خود را به تیغ جراح سپرد، 
با اســتفاده از تعطیالت اجباری مســابقات به دلیل شیوع ویروس 
کرونا توانســت دوران نقاهت پس از عمل را هم با موفقیت پشــت 
ســر بگذارد. شجاعیان یکی از بازیکنان استقالل است که در پایان 
فصل قراردادش با این تیم به پایان می رسد و آبی ها آمادگی تمدید 

قرارداد با این بازیکن تکنیکی را دارند.

جدایی بازیکن برزیلی تیم فوتسال گیتی پسند
ورزش: »والکس دوس سانتوس« بازیکن برزیلی که آذرماه 13۹8 به 
تیم گیتی پسند پیوسته بود، پس از پایان این فصل از مسابقات لیگ 

برتر ایران راهی اسپانیا می شود.
طبق اعالم رسانه های اسپانیا، والکس با تیم »پنیسکوال« اسپانیا به توافق 
رسیده و فصل ۲۰۲۰-۲۰۲1 در این تیم توپ می زند. والکس که همراه 
»فالکن« دو بازیکن برزیلی گیتی پسند بودند، روز بیستم اردیبهشت 

امسال پس از چند هفته قرنطینه در اصفهان، به برزیل بازگشتند. 
طبق اعالم باشگاه گیتی پسند، این دو بازیکن برزیلی باید برای انجام 
دیدار فینال با تیم مس سونگون که تاریخ آن هنوز مشخص نشده است، 

به ایران بیایند.

 اردوی شاگردان نکونام در تهران
پیش از بازی با استقالل

ورزش: تیم فوتبال فوالد خوزســتان برای برپایی اردوی آماده سازی 
راهی تهران می شود. تیم فوتبال فوالد خوزستان با برنامه ای که جواد 
نکونام برای آماده سازی این تیم قبل از شروع مجدد لیگ در نظر گرفته 
است، راهی تهران خواهد شد. فوالدی ها به دلیل گرمای زیاد اهواز قصد 
دارند حدود 1۰ روز اردوی آماده ســازی را در یکی از کمپ های تهران 

برگزار کنند.

پرسپولیس بازی تدارکاتی برگزار می کند
ورزش: کادرفنی تیم فوتبال پرسپولیس در نظر دارد برای قرار گرفتن 
بازیکنان در شرایط مسابقه بازی تدارکاتی برگزار کند. به نقل از رسانه 
باشگاه پرسپولیس، تمرینات پرسپولیس به زودی برای ادامه لیگ برتر 
از سر گرفته خواهد شد تا یحیی گل محمدی شاگردانش را هر چه بهتر 
آماده  برگزاری لیگ شوند. یحیی گل محمدی در نظر دارد چند بازی 

تدارکاتی در دستور کار شاگردانش قرار دهد. 

دژاگه، بهترین آسیایی تاریخ بوندس لیگا 
ورزش: سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( هفته گذشته با انتشار 
یک نظرسنجی از کاربران خود خواست بهترین لژیونر تاریخ قاره آسیا در 
بوندس لیگا آلمان را انتخاب کنند. در این نظرسنجی دژاگه با بیشترین 
رأی اول شد. پس از او مهدی مهدوی کیا با 31 و علی دایی با ۲۴ درصد 
آرا در جایگاه های بعدی قرار گرفتند. وحید هاشمیان نیز تنها یک درصد 

آرا را به خود اختصاص داد.

منهای فوتبال

 ادامه برگزاری جام حذفی تنیس 
بدون حضور تماشاگران

ورزش: رقابت های جام حذفی تنیس که ششــم اســفندماه سال 
گذشــته به دلیل شــیوع ویروس کرونا در جزیره کیش نیمه تمام 
باقی ماند، از دهم تا سیزدهم تیرماه بدون حضور تماشاگر در تهران 

برگزار خواهد شد.
 در ایــن رویداد، ۹7 تیم رقابت خود را به میزبانی مؤسســه ورزش 
سازمان منطقه آزاد کیش آغاز کردند که تا مرحله یک هشتم ادامه 

پیدا کرد.

علیپور: زندگی ورزشکاران سخت تر از 
کارگران معدن است

ورزش: ملی پوش ســنگنوردی در خصوص اینکه آیا مسئوالن 
وزارت ورزش پــاداش مســابقات جهانــی را بــه او پرداخــت 
کرده انــد یــا خیر اظهار کــرد: فعاًل که پاداشــی داده نشــده 
اســت. خیلی از ورزشــکاران از شــرایط موجود راضی نیستند 
 و توقــع داریــم بیشــتر از طرف مســئوالن به قهرمانــان بها 

داده شود. 
باالخره ما تمام ســختی ها را به جان می خریم تا هرطور شــده در 
میادین برون مرزی پرچم کشورمان را به اهتزاز در بیاوریم. متأسفانه 
زندگی ورزشــکاران خیلی ســخت تر از یک کارگر معدن اســت و 

امیدوارم در آینده شرایط تغییر کند.

تیمداری استقالل در والیبال منتفی شد
ورزش: چندی پیش بود که پس از روی کار آمدن احمد سعادتمند 
در باشگاه استقالل، مصطفی کارخانه به واسطه همکاری قبلی با او 

در باشگاه بانک سرمایه جلسه ای را با مدیرعامل آبی ها برگزار کرد.
پس از این نشســت کارخانه از احتمال تیمداری استقالل در لیگ 
برتر والیبال خبر داد و از عالقه ســعادتمند به حضور آبی ها در این 

رشته ورزشی گفت.
با این حال دیروز مصطفی کارخانه رســماً به عنوان ســرمربی 
ســایپا معرفی شد؛ اتفاقی که پس از ناامید شدن او از تیمداری 

استقالل رقم خورد. 
کارخانه اعالم کرد در یک ماه اخیر بحث تیمداری اســتقالل در 
لیگ برتر والیبال به خاطر مشکالت عمده ای که این باشگاه در 
بحث فوتبال با آن دست و پنجه نرم می کند، جدی نشده و قطعاً 

سرخابی ها در لیگ برتر سال ۹۹ والیبال جایی ندارند.
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برگ س���بز خ���ودرو س���واری پراید س���ایپا 131TL رنگ 
سفید روغنی مدل 1392 به شماره موتور 4985517 
و ش���ماره شاس���ی NAS411100D1306588 به شماره 
انتظام���ی 987 ص 19 ای���ران 96 ب���ه مالکی���ت اله���ام 
خاکش���ورنیا مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودروی پژو آردی مدل 1384 رنگ یشمی 
روغنی به ش���ماره انتظامی 219ج22 ایران 12  شماره 
موتور 11784079447 و ش���ماره شاس���ی 13481139 
به مالکیت حس���ین عبدی مفق���ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
01
28
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ه ب���رگ س���ند س���فید موت���ور س���یکلت انرژی 
کاپ م���دل 1393 رن���گ قرمز به ش���ماره انتظامی 
52226/772  ش���ماره موتور 2102034 و ش���ماره 
شاس���ی 9300580  مفق���ود گردی���ده و از درج���ه 

اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
01
25
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 86125cc م���دل  هن���دا  موت���ور  س���بز  ب���رگ 
  به شماره انتظامی 99799 مشهد 13 به شماره 
 6J71711   ش���ماره موت���ور NBB**8600270   تن���ه
بن���ام  حمید قیافه غفوری مفقود و فاقد اعتبار 

می باش���د . 

,ع
99
01
25
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند مالکی���ت و برگ س���بز  یک دس���تگاه خودروی 
کامیونت ون نیس���ان آبی روغنی، به شماره انتظامی 
69 ای���ران 494 ن 22 م���دل 1374 ش���ماره موت���ور 
0032786 و ش���ماره شاس���ی 00c05580   متعل���ق 
ب���ه عبداله تقی زاده مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

,ع
99
01
28
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز موت���ور هن���دا م���دل 125TX 84- به 
ش���ماره انتظام���ی 8969 مش���هد 43 به ش���ماره 
تن���ه  8401483 ش���ماره موت���ور   2577 بن���ام
حمید قیافه غفوری مفقود و فاقد اعتبار می باشد . 

,ع
99
01
25
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودروی هاچ ب���ک 111SE مدل 1396 رنگ 
س���فید روغنی به ش���ماره انتظامی 624ص38 ایران 
74  ش���ماره موتور M13/5809090 و شماره شاسی 
NAS431100H5706518 به مالکیت علی خیرماهی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
01
25
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند وفاکتور فروش خودرو نوع س���واری سیس���تم 
س���فید  1393رن���گ  م���دل   PARS-XU7پژوتی���پ
روغنی به ش���ماره موتور 124K0465464 به ش���ماره 
شاس���ی NAAN01CA6ER170185 به ش���ماره پالک 
523س59ای���ران95 بن���ام محم���د نبی ک���رد مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . ,ع
99
01
26
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )851573(

 آگهی تغییرات شرکت توسعه آبادی سهند آذربایجان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 456254 و شناسه ملی 14004160957

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,04,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صیاد لطفی شیخ محمدلو کد ملی 1671494717 بسمت مدیرعامل 
و عضو هئیت مدیره روح اله محمودی کد ملی 1602763348 بسمت رئیس هئیت مدیره ساالر قربانیان کد ملی 1601965788 بسمت نائب رئیس 
هئیت مدیره شهرام محمودی کد ملی 0061080284 بسمت عضو هئیت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، سفته، بروات، قراردادها وعقوداسالمی اسناد و اوراق عادی و  دارای با امضا مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره و نائب رئیس هئیت مدیره متفقا 

همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هئیت مدیره و نائب رئیس هئیت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

,ع
99
01
22
3

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان یزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد )851735(

 آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی رامش نساج یزد سهامی خاص به شماره ثبت 7730 و شناسه ملی 10860179323

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,07,08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره عبارتند از :آقای علی عبدلی به 
شماره ملی4432396458 به سمت عضو هیئت مدیره ومدیر عامل و خانم فاطمه بابایی مصالیی به شماره ملی 4433646415 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم طیبه 
سادات زاده به شماره ملی 4430494134 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره که همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند 2(کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک و سفته و برات و اسناد مالی و عقود اسالمی و اوراق عادی و نامه های اداری با امضا مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی با مهر 
شرکت معتبر میباشد. 3( خانم مهدیه طواری به شماره ملی 4433346101 به سمت بازرس اصلی خانم محبوبه رنجبر باقی آبادی به شماره ملی 4433463256 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند4(روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد5(صورتهای مالی منتهی به سال 

1397 مورد تصویب قرار گرفت. 

,ع
99
01
24
4

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )852322(

 آگهی تغییرات شرکت راهبرد توسعه بشرویه شرکت سهامی عام به شماره ثبت 946 و شناسه ملی 10980010940 

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,10,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمد حدادیان با کدملی 0859742849 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
آقای مهدی کیال با کدملی 0859761231 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم معصومه عامری با کدملی 0859850552 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای 
حسن سلیمی با کدملی 0859742555 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای مهدی حسین زاده ثانی با کدملی 0859802965به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای محمدرضا شرکاءبشرویه، با کدملی 0859042693 به عنوان مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردید . 3 - کلیه اوراق 
بهادار از قبیل چک ها، سفته و اسناد و اوراق مالی، اعتباری، معامالتی، تجاری و تعهدآور با امضای مدیرعـامل )آقای محمدرضا شرکاءبشرویه( و رئیس هیئت مدیره 
)آقای محمد حدادیان( و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره )آقای مهدی کیال( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر اسناد و 

مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. 

,ع
99
01
24
5

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )852323(

آگهی تغییرات شرکت راهبرد توسعه بشرویه شرکت سهامی عام به شماره ثبت 946 و شناسه ملی 10980010940

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,10,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقایان حسن سلیمی با کدملی 0859742555 و محمد حدادیان 
با کدملی 0859742849 و خانم معصومه عامری با کدملی 0859850552 و مهدی کیال با کدملی 0859761231 و مهدی حسین زاده ثانی با کدملی 0859802965 به 
عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و علیرضا نادری با کدملی 0859369161 و غالمرضا محمدپور با کدملی 0859736105 به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - موسسه حسابرسی تالش ارقام با شناسه ملی 10100560383 به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی آویژه 
ارقام امین با شناسه ملی 14004883592 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . 3 - روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید.

,ع
99
01
24
6

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )851571(

آگهی تغییرات شرکت مشاوران مدیریت و مهندسی کیان تدبیر طرح با مسئولیت محدود به شماره ثبت 240752 و شناسه ملی 10102815050

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,05,11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جواد احمد پور گهرت به کدملی 
از مبلغ  نتیجه سرمایه شرکت  الشرکه خود از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. در  با دریافت کلیه سهم   3140028334
2100000 ریال به مبلغ 2000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. لیست شرکا پس از کاهش سرمایه به 
شرح ذیل می باشد: رضا ضیائی به کدملی 0322011426 دارنده 1900000 ریال سهم الشرکه محمد هوشیار به کدملی 0066747961 

دارنده 100000 ریال سهم الشرکه 
,ع
99
01
20
9

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395,10,02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق گردید: "طراحی 
وتوسعه ونگهداری فضای سبز وجنگل وتهیه وفروش کلیه گونه های گیاهی ونهادهای کشاورزی جابجایی درختان کهنسال ،احداث گلخانه ،طراحی 
واجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار وتاسیسات وابسته،انجام کلیه امور خدمات شهری وجمع آوری تفکیک زباله های خشک وتر ،تامین نیروی 
انسانی جهت امور خدماتی وحفاظتی نگهداری شرکت ،طراحی واجرای شبکه های روشنایی ونورپردازی ،انجام امور بیابان زدایی وتثبیت شن 
های روان شستششو ورنگ آمیزی جداول والمانهای شهری حذف زواید فیزیکی وانجام کلیه امور مرتبط با سازمان زیباسازی طراحی واحداث 
آبنما ،انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی 
پایدار تونل ها پلها وراههای زیر زمینی ، پیمانکاری صنعت ومعدن ،کشاورزی ،ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی آجری 
سنگی وبتنی وپیمانکاری بندها سدها وساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی وعملیات ساختمانی )سیویل(وانجام پیمانکاری مربوط 
به خطوط انتقال)آب،نفت،گاز(وشبکه های گاز رسانی وتاسیسات مکانیکی وانجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات وکاوش های زمینی 
وامور  مراسم همایش  ،برگزاری  قنوات ومسیلها  تجهیز والیروبی چاههای عمیق،نیمه عمیق  کارهای فوالدی سبک وسنگین ،حفاری  کلیه  ،انجام 
مرتبط فرهنگی واجتماعی ،تهیه وطبخ غذا ،خرید وفروش صادرات و واردات کلیه ماشین آالت وتجهیزات مکانیزه وغیر مکانیزه شرکت در مناقصات 
با اشخاص حقیقی وحقوقی وخرید  بانکها ی دولتی وخصوصی موسسات مالی واعتباری،عقد قرار داد  ومزایدات دولتی وخصوصی اخذ وام از 
وفروش وصادرات واردات کاالهای مجازبازرگانی مرتبط با کلیه فعالیتهای شرکت درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز 

های الزم.در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. 

,ع
99
01
22
2

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )851572(

آگهی تغییرات شرکت پویا گستر فدک با مسئولیت محدود به شماره ثبت 349281 و شناسه ملی 10103967626

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )851576(

آگهی تغییرات شرکت شتاب گستر فارمد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 478685 و شناسه ملی 14005211144

ملی  بشماره  همتی  رضا  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,10,05 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
0068196296 و خانم الناز جهانی زارع بشماره ملی 0493578218 هر یک بادریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج شدند 
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 20000000 ریال به 10000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح شد 
لیست شرکا بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد : 1- آقای محمدخوش نیت دارنده مبلغ 5000000 ریال سهم الشرکه 2- آقای 

علی خوش نیت دارنده مبلغ 5000000 ریال سهم الشرکه 

,ع
99
01
23
4
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چهار شنبه 31 اردیبهشت 1399

 26 رمضان1441 20 می 2020  سال سی و سوم  شماره 9251  

ادب و هنرادب و هنر

 درختی که ناله های حضرت زکریا)ع( 
در آن پنهان است 

در فرهنگ کهن ایران  زمین، زمین و آنچه از آن می روید، مقدس دانسته 
می شود؛ به ویژه درختان با قدرت نوزایی و حیاتی که هر سال نو می شود، 
جلوه ای مینویی و آن  جهانی دارند. در باور پدران و مادران ما، درخت ها 
نه فقط تجسم سرسبزی و بارآوری که نمادی از زندگی دوباره و حیات 
نوشونده بوده اند و از همین منظر، مقدس دانسته می شده اند. در این میان 
ســرو، به خاطر سرسبزی مدام که نماینده حیات جاویدان و وجودهای 
نامیرا بوده، در جایگاهی بی بدیل قرار داشته است و البته چنار که عموماً 

بر کنار آب می روید و نگهبان پاکی آب هاست. 
تقدس درخت در ایران  زمین تا آنجاست که قطع آن، با گرفتن جان برابر 
انگاشته شده است. باوری هست که می گوید: دو کس از زندگانی خود، 
بهره نخواهند برد؛ نخســت آنکه َسر می بُرد)شکارچی( و دیگر، آنکه تَر 

می بُرد)قطع کننده درخت(
درخت افکن بود کم زندگانی

به درویشی کشد نخچیربانی1
اما در کنار درخت های ســرو و چنار)و تــاک و انار(، درخت دیگری 
هم هست که به گونه ای متفاوت مقدس دانسته می شود؛ درختی که 
به ویژه به خاطر بارآور بودنش، جایگاهی ویژه در باور پدران و مادران 
ما داشته و دارد؛ درختی سرسبز با میوه های سفید ریز ریز؛ پیچیده 
در باورهای رازآلود اســاطیری و همین باورها موجب شده تا درخت 

توت، یکی از فراوان ترین درخت ها در گستره ایران زمین باشد. 
در خراســان زمین اما درخت توت را »وقف عام« می دانند؛ یعنی هر 
کــه این درخت را مــی کارد و نگهداری می کنــد، لزوماً صاحب آن 
نیســت بلکه همگان می توانند از آن بهــره  بگیرند و وقف عام بودن 
درخت توت، موضوع مهمی اســت که اعتقــاد پدران و مادران ما را 
به همیاری های اجتماعی نشان می دهد که محوری اساسی در نظاِم 
زیست، در این پهنه پهناور بوده است...؛ و همین ها درخت توت را در 

روزگاران پیشین، در جایگاهی بی بدیل نشانده است.   
»و از حضــرت قطب االقطاب، َمطهــر الطاف ربانــی و َمظهر آیات 
سبحانی، کاشــف اســرارالطریقه، َمهبط  انوارالحقیقه، شیخ االسالم 
احمد جامی، قدس اهلل سره الســامی، چنین مشهور است که در زمان 
حضرِت خواجه، بازرگانی بود که مال بسیار فراهم آورده بود و اشرف 
اوقات را به طاعات و عبادات مصروف می داشت و او را مرضی صعب، 
روی نمود؛ بــه خاطر گذرانیده، عهد و نذر کــرد که چون حضرت 
پروردگار، جلّ  وعال، او را از شفاخانه » َو نَُنزل من القرآن ما هو شفاء 
و رحمه للمؤمنین« شــفای عاجل کرامت فرماید، هزار خانقاه در راه 
و رضای حضرت حق، ســبحانه تعالی، بسازد که فقرا و مساکین آنجا 
ســاکن بوده، صبح و شــام به عبادت َملِک عاّلم، جلّ ذکره، مشغول 

باشند. 
چون مرض او به صحت بدل شــد، خبر یافت که اموال او را به رسم 
تجارت به جانب چین و خطای می برده اند؛ قطاع الطریق ســر راه بر 
ایشــان گرفته، آن اموال را برده اند. خواجه متحیر شد که چه سازد 
و این نوع عهد و نذری که کرده چون میســر شــود. شبی به درگاه 
قاضی الحاجات از روی عجز و نیاز نالید که بارخدایا غریب حالتی مرا 

دست داده، تو چاره کار من کن... 
در واقعه دید که شــخصی به در می کوبد که چون اموال تو را دزدان 
برده اند و عاجز شده ای، در عوض هر خانقاه، درخت توتی بنشان که 
تــا قیامت ثواب آن به روزگار تو عاید گردد و به عهد و نذر خود وفا 

کرده باشی...«2
باورها درباره درخت توت، محدود به همین ها نیست. توت، سری هم 
در جهان اغانی و الحان دارد. در باورهای آیینی و عرفانی، ساز و آواز، 

ریشه در حیات دو نبی دارند. 
همه آوازها برگرفته از »صوت داوودی« اســت و صدای همه سازها 
برگرفتــه از »ناله های زکریایی«؛ و این هر دو در درخت توت، جمع 
آمده اند؛ چنان که برای این درخت، سه کرامت بیان می شود؛ نخست، 
بلبلی که آوازش، تکرار الحان داوودی اســت، از توت تغذیه می کند؛ 
نیز کرمی که ابریشم می ریسد)و ابریشمش زه ساز می شده( از توت 
اســت که می بالد و پیله می تند؛ و البته تنها ُکنده ای که می شود از 
آن ساز ســاخت، کنده توت است؛ چرا که ناله های زکریا)ع(  در آن 

پنهان است. 
»در خراســان باوری قدیمی هســت که صدای سازها را به ناله های 
حضرت زکریا)ع( نسبت می دهد. می گویند دشمنان آن حضرت در 
تعقیب پیغمبر خدا بوده اند. حضرت زکریا)ع( همچنان که از دســت 
دشــمنانش می گریخته است، در وســط بیابان ناگهان چشمش به 

درخت توتی می افتد. می گوید: ای درخت پناهم بده.
درخــت توت، آغوش بــاز می کند، حضرت زکریــا)ع(  وارد درخت 
می شود و درخت دوباره به هم می آید. دشمنان پای درخت می رسند 
و می فهمند که حضرت زکریا در دل درخت پنهان شده و می گویند 
درخــت را اره می کنیم. حضرت زکریــا)ع( از داخل درخت صدای 
دشــمنان را می شــنود. آنجا به یاد خدا می افتــد و می گوید: خدایا 
کمکم کن. خدا به زکریا)ع( می گوید: تو که از درخت پناه خواستی؛ 
درخت هم که پناهت داد. حضرت زکریا)ع( می فهمد که غفلت کرده 

است. همان  جا توبه می کند.
خدا می گوید توبه ات را قبول می کنم به شــرط آنکه رنج اره شدن را 
تحمل کنی و دم برنیاوری و حضرت زکریا)ع( می پذیرد. دشــمنان 
پیغمبــر خدا بــا اره، درخت توت را تکه تکــه می کنند و از حضرت 

زکریا)ع( صدایی نمی آید. 
بــه جای آن، ناله هــای بی صدای زکریا)ع( ، در جســم و جان توت 
می نشیند. برای همین هم، ســازی که از درخت توت ساخته شود، 

ناله های زکریایی دارد...«.3
1-نظامی سمرقندی

2-ارشادالزراعه/ قاســم بن یوسف ابونصری هروی/ به اهتمام محمد 
مشیری/ انتشارات دانشگاه تهران/ صفحه 19

3-مصاحبه ام با استاد اسفندیار تخمکار/ خبرآنالین/ سوم دی ماه 1398

 ادب و هنر/ جواد شیخ االســامی  نقش 
زنــان در جنگ یک پرونده قطور از حماســه و 
غرور اســت، پرونده ای که کمتر آن را گشوده و 
خوانده ایم. درباره تنــوع و چگونگی حضور زنان 
ما در جنگ و نحوه پشتیبانی آن ها از رزمندگان 
دفاع مقدس می توان صدها کتاب نوشت. در کمال 
شگفتی و خوشحالی یکی از آن هزاران کتاب به 
تازگی توســط انتشــارات »راه یار«، به نام » نان 
سال های جنگ« منتشر شــده است.  این کتاب 
مروری اســت بر نقش زنان روســتای صدخرو 

سبزوار در پشتیبانی از جنگ. 
بــه همین بهانه با نویســنده این اثــر، محمود 
شم آبادی، درباره کتاب »نان سال های جنگ« و 
نقش زنان در پشتیبانی جنگ گفت وگو کرده ایم 

که می خوانید.

آیا در آثار ادبی کشــورهای دیگر هم به س
بررسی نقش زنان در جنگ، با این کیفیت، 

پرداخته شده است؟ 
در داخل کشور خودمان که به روایت های زنانه از 
جنگ یا به پشتیبانی زنان از جنگ کمتر پرداخته 

شده است. 
اما یکی، دو کتاب خارجی یادم است که یکی از 
آن ها کتاب »جنگ چهــره زنانه ندارد« نام دارد. 
یک کتاب هم آقای سعید زاهدی دارند که نقش 
زنان را از صدراســالم تا زمــان جنگ خودمان 
بررســی کرده بودند. مثالً اشاره می کنند که در 
جنگ های صدراســالم برخــی از خانم ها نقش 
امدادگر را داشتند و برخی هم در پشتیبانی جنگ 
فعال بوده اند، تا می رسیدند به زمان خودمان در 
انقالب و جنگ. البته این کتاب حجم زیادی هم 

ندارد، اما به موضوع توجه کرده است.
 
البته منظورم صرف نقش زنان در جنگ س

نبود، چون به هر حال جنگ همه را به نوعی 
درگیر خودش می کند. منظورم کنشــی از 

نوع زنان روستای صدخرو است.
 من ندیده ام. شاید به خاطر این است که نگاه ما به 
جنگ با نگاه دنیا، فرق می کند. مثالً ما کشورهای 
دیگری هم داریم که کامالً درگیر جنگ شــدند، 
ولی روایت آن ها از حضور زنان در جنگ، بیشتر 
آوارگی زنان است. در آن روایت زنان گوشه رینگ 
و در حال مشت خوردن هستند، اما در کشور ما 
نگاه به جنگ کامالً جهادی و الهی است. یعنی ما 
دنبال مرز گشــایی نبودیم و هدفمان صرفاً دفاع 
از آب و خــاک بود. برای همین اســت که زنان 
روستاها مثل روستای صدخرو، با جان و دل پای 
کار آمدنــد، چون زنان ما هم همان نگاه امام)ره( 

را داشتند. 
زنان ما نگاه فیزیکی به جنگ نداشتند، بلکه یک 
نگاه متافیزیکی به جنگ داشــتند. برای همین 
است که جنگ در روستای صدخرو و روستاهای 
دیگر تمام زندگی شان شده بود. روایت هایی که از 
خانم های این روســتا و دیگر زنان فعال آن زمان 
می خوانیم و می شــنویم، هیچ وقت حالت ضجه 
زدن یا در حاشیه بودن، ندارد. زن ها با یک شوق 
و ذوقی فعالیت هایشان را تعریف می کنند که بله، 
تنورهای ما هشت ســال برای رزمنده ها روشن 
بود و با عشــق برای آن ها نان و مربا و ... درست 
می کردیم. یعنی این طور نبوده اســت که با یک 
عملیات شروع و تمام کنند، بلکه در چهار فصل 
سال به نوعی مشغول خدمت به جبهه ها بودند و 

این تالش هیچ وقت قطع نمی شد.
 
دنیا با چهره اصلی مردم و جنگ ما آشنا س

نیست. چرا برای دست یافتن به این مهم، به 
این آثار توجه نمی شود و با زبان هنر و سینما 

بازروایت نمی شود؟
 بله، همین طور اســت. روایت هایی که از جنگ 
داریم بیشتر روایت خشونت است. در صورتی که 
روایــت ما از حضور زنان در جنگ اصالً این گونه 
نیست. زیست زنان انقالبی که سعی کردیم در این 
کتاب کمی به آن بپردازیم، یکی از شگفتی های 
این کتاب است. از این جهت زیست زنان انقالبی 
در دهه ۶۰ برای ما مهم است که بدانیم زنان ما 
چه کار می کردند و چگونه مسئولیت های شخصی 
و فردی شان را در کنار مسئولیت های اجتماعی 
انجام می دادند. زنانی که کامالً در اجتماع بودند و 
در مسائل اصلی اجتماع مشارکت فعال داشتند و 
این مشارکت اصالً از نوع خشونت آمیز، دلهره آور و 
خشنش نبود. این یک نکته خیلی مهم است. زنان 
ما در این فعالیت ها رشد و پرورش پیدا می کردند، 
چــون در بطن جامعه حضور داشــتند و جدا از 
پشــتیبانی از جنگ، در تمام تشییع جنازه های 
شهدا و مراســم دلداری به خانواده شهدا حضور 
پیدا می کردند. باید این زنان را روایت کنیم تا دنیا 

با زیست زنان انقالبی ما آشنا شود.
 
توجه س مورد  »صدخرو«  روستای  چه طور 

شما قرار گرفت؟
مصاحبه این کار با دوســتمان آقای اصغرزاده و 
اسماعیل هاشم آبادی بود. یکی از پروژه هایی که 
در دفتر تعریف شده بود، بحث پشتیبانی زنان در 
جنگ بود. در خالل تحقیقات برای انجام همین 
پروژه، یعنی بررســی نقش زنان در پشتیبانی از 
جنگ، به اسم خانم خیرالنساء صدخروی رسیدند 
که آشنایی با ایشــان فتح بابی شد و دوستان را 
بــه جمعی از زنان فعال این روســتا در دهه ۶۰ 
رساند. یک نقطه قوت ایشان این بود که حافظه 
خیلی قوی داشتند و البته خودشان هم رهبر و 

فرمانده پایگاه پشتیبانی جنگ بودند. یعنی کارها 
روی دوش ایشان بوده است. این شد که با واسطه 
ایشان با خانم های دیگر آشنا شدیم و توانستیم 
این کتاب را تکمیل کنیم. مــا با تقریباً 25 نفر 
از زنان روســتا صحبت کردیم، اما خودمان هم 
می دانیم که تعداد بیشــتری از این روستا درگیر 
چنین فعالیت هایی بودند، اما از آن تعداد یا عده ای 
فوت کرده بودند و یا دیگر حافظه خوبی نداشتند، 
بنابراین کســی که ما را به زنان فعال این روستا 
رســاند خود خانم خیرالنساء بود. البته سال 9۶ 
مســتندی هم درباره فعالیت های ایشان ساخته 
شده است و به زودی کتاب مختص به خود ایشان 

هم توسط انتشارات منتشر خواهد شد.

در مراحل تدوین و نوشتن چه نکاتی را س
مدنظر داشتید؟ 

ما فکر کردیم که بهتر است یک نفر را در این کار 
محور قرار بدهیم. مثالً یک نفر نخ تسبیح یک این 
ماجرا باشد، اما در این صورت نقش بقیه خانم ها 
کمرنگ می شد. کار دیگری هم که می توانستیم 
انجــام بدهیم این بود که تنها یک خانم ماجرای 
روستا را روایت کند، ولی اینجا باز مسئله از دست 
رفتن زمان و فوت کردن دیگر خانم ها را داشتیم. 

با این مالحظات تصمیم گرفتیم از همه خانم ها، با 
یک سیر منطقی و تاریخی، خاطره بیاوریم.

 البته متأســفانه بعضی از خانم ها کهولت ســن 
داشــتند و چون زمان خیلی زیادی از آن سال ها 
گذشته بود، خاطره زیادی نداشتند و این یکی از 
مشکالت اصلی کار ما بود. عدم روایت و نپرداختن 
بــه این موضوعــات مهم موجب می شــود این 
فعالیت ها و این زنان به محاق بروند. مثالً در این 
روســتا چند تا از خانم های شاخص و قوی بودند 
که فوت کردند و خودشان و خاطراتشان رفتند. 
خوشبختانه توانستیم با این کتاب راوی تعدادی از 

زنان فعال انقالب در این روستا باشیم.

من هنوز متعجب هســتم که چرا مثًا س
کارگردانان ما این زنان و این سبک زندگی 
و آن برهه تاریخی را نادیده می گیرند. شما 

دلیلی برای این نوع رفتار دارید؟
بدون تعارف، چون این مســائل برای انقالبی ها و 
روشنفکران دغدغه نیســت. یک مشکل ما این 
است که ما مردم را نمی شناسیم و نمی خواهیم 
بشناسیم. کافی اســت به کارهایی که در صدا و 
سیما و سینما انجام می شــود نگاهی بیندازیم. 
مردم چقــدر در این کارها نقش دارند؟ چرا پس 
از 5۰ سال از فوت جالل آل احمد، او هنوز برای ما 
یگانه است؟ به خاطر اینکه جالل مردم را به خوبی 
می شناخت. اکثر هنرمندان ما خودشان را در یک 
نوع نگاه و ســبک زندگی محصور کرده اند. دلیل 
ارتباط نگرفتن مردم با ســینما هم همین است 
که هنرمند ما مردم را نمی شناســد و با او ارتباط 
نگرفته و دغدغه های او را نشناخته است، وگرنه 
ما کمبود سوژه نداریم. روستای صدخرو یکی از 
ده ها و صدها و حتی هزاران روســتایی است که 
می توانیم به آن ها رجوع کنیم. ما همین مشکل 
را در کتاب خوانــی هم داریم. هیچ وقت به نقش 
زنان در پیشبرد انقالب نپرداخته ایم، در حالی که 
امام)ره( با آن عظمتشــان از نقش و جایگاه زنان 
صحبت کرده اند. اما ما بی توجه هستیم، چون ما 
مردم را محصور در شهرهای بزرگ می بینیم. ما 

چه زمانی سریالی ساخته ایم که درباره 2۰ میلیون 
مردم روستانشین باشد؟

کتاب های دیگــری با موضوع و دغدغه س
همین کتاب در دست دارید؟

یکی از پروژه های بزرگی که دوستان مشغول کار 
هستند، همین نقش زنان در پشتیبانی از جنگ 
است. یکی از آن سوژه های مهم، خانم صدخروی 
اســت. خودم هم  در حال حاضر  در مورد یکی 
از کارگردانــان تئاتر در ابتدای انقالب مشــغول 
پژوهش و کار هســتم که به نظرم کتاب خوب و 

مهمی باشد.
 
کتاب س این  مثبــت  ویژگی های  از  یکی 

بازروایی سبک زندگی زن ایرانی و انقابی 
است. چقدر به این مهم توجه داشتید؟

هدف ما این بود که قشر زنان انقالبی دهه ۶۰ را 
روایت کنیم. اینکه چطور یک زن روستایی کاماًل 
فردگرایی اش را کنار می گذارد و به صورت فعال 
در جامعه نقش آفرینی می کند. مثل زنان همین 
روســتا که مشغول نان پختن، غذا پختن، لباس 
دوختن و شرکت در راهپیمایی ها و مراسم تشییع 
بودند. کل زندگی زنان روســتای »صدخرو« در 
هشت ســال دفاع مقدس به همین شکل بوده 
اســت. در واقع زندگی آنان یک جور حماســه 
اســت. البته شاید من نتوانســته باشم به خوبی 
حماسه ســرایی کنم، اما زندگی آن ها یک جور 
حماسه است که باید آن را ببینیم و الگوی آن را 
تکثیر کنیم. به قول نادر ابراهیمی، اگر من هنرمند 
از جنگ نگویم، دیگر هنرمندی مردمی نیستم. 
خیلی از هنرمندان مــا دم از مردم می زنند، اما 
مردم را روایت نمی کنند. منظور آن ها از مردم یک 
دسته کوچکی از مردم است. آن ها چشمشان را 
روی این حماسه ها می بندند و این وظیفه ماست 
که چشم جامعه را به سمت این مردم باز کنیم. 

یکی از مسائلی که این سال ها به آن توجه س
نشده همین زیست انقابی زنان است که در 
این کتاب به خوبی روایت شده است، در دیده 
نشدن این گروه، چه کسانی مقصر هستند؟ 

یکی شبه روشنفکران و یکی هم ما انقالبی ها. البته 
روشنفکران به خاطر تجاهلشان مردم را نمی بینند 
و ما از روی تغافلمان. وقتی این الگوهای مردمی را 
ارائه نمی دهیم، دشمن یکسری الگوهای جایگزین 
به مــا معرفی می کند که در این ســال ها هم زیاد 
شده اســت. به راحتی یک زن از خودبیگانه ایرانی 
را بــرای زن جامعه ما تبلیغ می کننــد. زنی که از 
خودش راضی نیســت و بدون ریشه است. در این 
کتاب ما رویکرد جامعه محــور داریم. این کتاب به 
ما می گوید فردگرایــی نداریم. در این کتاب »من« 
وجود ندارد. همه تبدیل به ما شــده اند که این هم 
تأثیرامام)ره( و انقالب روی این زنان است که آن ها 
را به یک عنصر فعال در جامعه تبدیل کرده اســت. 
در دوران پهلوی به خصوص رضاخان، چیزی که از 
زن می خواستند، یعنی کشف حجاب موجب شده 
بود زنان ما از جامعه دور شوند و خودشان را پنهان 
کنند. اما در دوران انقالب اسالمی زنان خودشان را در 
بطن جامعه می دیدند. زنان ما دیدند پس از انقالب 
شخصیت آن ها تکریم شده است. چنین زنی دیگر 
در برابر اتفاقات پیرامون خودش نمی تواند بی تفاوت 
باشد. کتاب »نان سال های جنگ« روایت این زنان 

انقالبی در بطن جامعه است.

برش

زنان  قشر  که  بود  این  ما  هدف 
کنیم.  روایت  را  انقالبی دهه 60 
اینکه چطور یک زن روستایی کامالً 
فردگرایی اش را کنار می گذارد و به 
صورت فعال در جامعه نقش آفرینی 
می کند. مثل زنان همین روستا که 
مشغول نان پختن، غذا پختن، لباس 
دوختن و شرکت در راهپیمایی ها و 
مراسم تشییع بودند. کل زندگی 
زنان روستای»صدخرو« در هشت 
سال دفاع مقدس به همین شکل 

بوده است

حضور 60 اثر نقاشی و کاریکاتور در نمایشگاه »تجلی مقاومت« با موضوع روز قدس 

گردهمایی آثار هنرمندان جهان در موزه هنرهای معاصر فلسطین 
مهدیه قمری: نمایشگاه نقاشی و کاریکاتور »تجلی مقاومت« به مناسبت روز جهانی 
قدس و آزادســازی خرمشهر با ۶۰ اثر در موزه هنر های معاصر فلسطین گشایش 
یافت. رئیس انجمن هنرهای تجسمی انقالب و دفاع مقدس روایت فتح در خصوص 
انگیزه برگزاری این نمایشــگاه، گفت: نزدیک بودن دو مناســبت مهم 3 خرداد و 

گرامیداشت روز جهانی قدس موجب برگزاری این نمایشگاه شد. 
محمد حبیبی در خصوص نمایشــگاه »تجلی مقاومت« 
توضیح داد:  از ۶۰ اثری که در نمایشگاه به نمایش درآمده 
است، حدود 3۰ اثر آثار نقاشی است که به موضوع 3 خرداد 
و آزادسازی خرمشــهر پرداخته و 3۰ اثر کاریکاتور هم با 
موضوع روز جهانی قدس در این نمایشــگاه گردهم آمده 

است.
وی با بیان اینکه تکنیک آثار در این نمایشگاه براساس سبک و نوع کار هنرمندان 
اســت، به حضور هنرمندان خارجی در بخش کاریکاتور اشــاره کرد و توضیح داد: 
هنرمندان کشــورهای ایران، برزیل، کوبا و ترکیه آثارشان را به این نمایشگاه ارائه 

داده اند. 
رئیس انجمن هنرهای تجســمی انقالب و دفاع مقدس روایــت فتح، کاریکاتور را 
هنــری تأثیرگذار عنوان کرد که می توانــد در کوتاه ترین زمان به وقایع روز جامعه 
واکنش نشان دهد. حبیبی گفت: کاریکاتور می تواند ابزار خوبی برای انتقال فرهنگ 
ایران اســالمی به دنیا باشد که انتقال مفهوم قدس و روز جهانی قدس یکی از این 

موضوعات مهم است. 
وی توضیح داد: هنرمندان به دو صورت به وقایع جامعه واکنش نشــان می دهند. 
آن هــا یا پس از وقوع حادثه به صورت خودجوش به خلــق اثر می پردازند و یا در 
فراخوان هایی با موضوعات مهم و مناسبتی و چالشی مانند همین روز قدس شرکت 
می کنند، در هر صورت باید قدردان این هنرمندان بود که نســبت به مســائل روز 

جوامع بی تفاوت نیستند. 
حبیبی در خصوص برگزاری این نمایشگاه که به صورت حضوری است، توضیح داد: 
این نمایشگاه با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی به صورت حضوری برگزار شده، 
اما در سایت مؤسسه فرهنگی صبا نیز به صورت مجازی برپا شده و عالقه مندان برای 

بازدید از این نمایشگاه می توانند به سایت مورد اشاره مراجعه کنند. 
گفتنی است، نمایشگاه »تجلی مقاومت« به همت موزه هنرهای معاصر فلسطین با 
مشارکت انجمن هنرهای تجسمی انقالب و دفاع مقدس و بنیاد فرهنگی روایت فتح 
برگزار می شود. عالقه مندان برای بازدید از نمایشگاه می توانند تا 8 خرداد همه روزه از 
ساعت 1۰ تا 18 و پنجشنبه  ها از ساعت 1۰ تا 15 به موزه هنرهای معاصر فلسطین 
به نشانی میدان فلسطین، خیابان طالقانی، خیابان برادران شهید مظفر نرسیده به 

بزرگمهر شماره ۷۴ مراجعه کنند.

هنرهای تجسمی

گفت وگو با محمود شم آبادی به انگیزه انتشار »نان سال های جنگ«

بهنقشزناندرپیشبردانقالبکمترپرداختهایم

میراث نیاکان

حسن احمدی فرد، روزنامه نگار و پژوهشگر 
annotation@qudsonline.ir

تازه های نشر
روایت مقاومت و دلدادگی زن ها

آموت: رمانی دیگر از جوجومویز در ایران منتشــر 
شد. »بخشنده ستارگان« عنوان جدیدترین داستان 
این نویسنده انگلیســی است.   »بخشنده ستارگان« 
با ترجمه مریم مفتاحی، داستان چند زن است که با 
هم عهد می بندند تا بــه مردمی که تا به حال کتاب 
نخوانده اند، کتاب برسانند و آن ها را با دنیایی ناشناخته 
آشنا کنند. در این راه مردانی، عاشق این زنان می شوند 
و .... »بخشــنده  ستارگان« داســتان زنانی است که 
می دانند فقط باید به خود تکیه کنند و روی پای خود 

بایســتند. زنان قهرمانی که با شور و حال و عشق خود در برابر جامعه  مردساالر 
می ایســتند و کوتاه نمی آیند و می کوشند به حقوقی برابر دست یابند. آن ها به 
حقارت تن نمی  دهند و می کوشــند دوشــادوش مردان قدم بردارند و به جایگاه 
واقعی خود برسند.  این زنان قهرمان در اوج خودباوری و برابری طلبی، دل به مردها 
می بندند و می دانند برای رسیدن به تکامل  باید راه عشق ورزی در پیش بگیرند. 
جوجومویز، متولد 19۶9 لندن، روزنامه نگار انگلیسی است که از سال 2۰۰2 شروع 
به نوشتن رمان های عاشقانه کرد. او تنها نویسنده ای است که دو بار برنده  جایزه  
رمان عاشقانه  سال شده است و آثارش به اغلب زبان های زنده  دنیا ترجمه  شده اند.

رمان »بخشنده  ستارگان« به قیمت ۶5 هزار تومان در بازار کتاب و در دسترس 
عالقه مندان به کتاب است.  

انتشار »دیوان حافظ« با تصحیح الهی قمشه ای
گویا: »دیوان حافظ« با تصحیح و پیشــگفتار حسین 

محی الدین الهی قمشه ای منتشر شد.
»دیوان حافظ« با تصحیح و پیشگفتار حسین محی الدین 
الهی قمشه ای در 28۶ صفحه با شمارگان یک هزار  نسخه 

و قیمت 9۰هزار تومان در نشر گویا عرضه شده است.
در بخشــی از »حافظ به روایت حافظ« به قلم حسین 
الهی قمشــه ای  می خوانیم: این تصحیح کامل از دیوان 
حافظ شیرازی که اینک با تصحیح و ویراش نگارنده به 
بازار ادب و فرهنگ عرضه می شود، محصول بیش از نیم 

قرن تالش مســتمر برای دست یافتن به صحیح ترین روایت از دیوان و نزدیک ترین 
گزینه ها به ذوق و هنر این شهریار شعر غنایی در جهان است.  محققان و ادب شناسان 
بسیار با بضاعت های بیش و کم هر یک کوشیده اند با شیوه های نوین تحقیق، نسخه ای 

معتبر از این دیوان به دست دهند. 
برخی عین یک نسخه خطی کهن را با حواشی به طبع رسانده اند و برخی دیگر یک 
نسخه کهن را اصل نهاده و روایت نسخه های دیگر را در حاشیه گزارش کرده اند. از 
جمله شــادروان محمد قزوینی  با همکاری دکتر قاسم غنی نسخه ای را به عنوان 
نسخه خلخالی اساس قرار داده و به طبع رسانده اند که از متداول ترین نسخه های 
جدید از دیوان حافظ بوده است. اما بعد روشن شد که این طبع به نسخه خلخالی 

چندان وفادار نمانده است. 

داستانی از سال های ابتدایی حکومت پهلوی اول
سوره مهر: انتشارات سوره مهر رمانی تازه از عبدالرحمن 
اونق از نویسندگان سرشناس منطقه ترکمن صحرا را با 

عنوان »ماتی خان« منتشر کرد.
این رمان که داســتانی در ســال های ابتدایی حکومت 
پهلــوی اول را بازگو می کند، به موضوع اســکان قبایل 
ترکمن در منطقه مرزی حاشــیه رود اتــرک و ایجاد 
ایستگاه های انتظامی مرزبانی در کنار آن ها اشاره دارد. 
با توجه به سابقه بد نیروهای نظامی دولتی در مواجهه با 
مردم این منطقه، این اتفاق برای آن ها خبری ناخوشایند 

به شمار می رود. 
ماتی خان که ریش سفید یکی از قدیمی ترین این قبایل است در مواجهه با این اتفاق 

باید واکنشی نشان دهد و همین مسئله داستان را پیش می برد.
عبدالرحمن اونق متولد سال 1338 در روستای خواجه نفس در ترکمن صحراست. 
وی ســابقه فعالیت بــه عنوان معلم و نیز مربی کانون پــرورش فکری کودکان و 
نوجوانان را در کارنامه خود دارد. از او پیش از این آثار مختلفی در ژانر داســتانی 
از جمله راز خایرخوجه، آوای صحرا، حماسه گور اوغلی، در عمق شب های تار و... 
منتشر شده است که برخی از آن ها برنده جوایز متعددی در جشنواره های ادبی از 
جمله رشــد شده است. رمان »ماتی خان« در ۴1۶ صفحه با قیمت 5۰هزار تومان 

منتشر شده است. 
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