
پاسخ به ترامپ با تصویر شهید سلیمانی
دونالد ترامپ با انتشار توییتی از مثبت شدن 
تست کرونای خود و همسرش مالنیا خبر 
داد. اما انتشــار این توییت توســط ترامپ 
با واکنش جالب یک خبرنــگار آمریکایی 
همراه بــود. مکس بلومنتهــال، خبرنگار 
مشهور آمریکایی با انتشار عکسی از سپهبد 
شهید سلیمانی به خبر ابتالی دونالد ترامپ 
به کرونا واکنش نشــان داد. این خبرنگار آمریکایی بدون نوشتن متنی با انتشار 
تنها یک عکس از ســپهبد شهید سلیمانی به توییت ترامپ پاسخ داد. این نحوه 
پاسخ دهی مورد توجه کاربران فارسی زبان قرار گرفت به طوری که پاسخ خبرنگار 

آمریکایی به ترامپ بارها در میان کاربران فضای مجازی دست به دست شد.

داستان تمام شد
خبر ابتــالی رئیس جمهــور آمریکا و 
همسرش مالنیا به کرونا با واکنش کاربران 
ایرانی همراه بود. کاربران ایرانی با انتشار 
پست هایی در توییتر به مثبت شدن تست 
کرونــای ترامپ و مالنیا واکنش نشــان 
دادند. یکی از کاربران نوشته است: »شاید 
ابتالی ترامپ به کرونا یه شــو باشه برای 
فرار از مناظره و نشون دادن افت بازارهای مالی بعد از ترامپ«. کاربر دیگری 
هم نوشته است: »با ابتالی ترامپ و همسرش به کرونا داستان هیدروکسی 
کلروکین بخوری نمی گیری، تزریق ضدعفونی کننده به بدن و ماسک تأثیری 

در مبتال نشدن نداره هم تموم شد«.

شاخ های توییتر جذب  ام آی سیکس می شوند!
ریچارد مور، رئیس جدید سرویس جاسوسی 
انگلستان یا همان »ام آی سیکس« به تازگی 
رشته توییتی منتشر کرده و در آن ها توضیح 
داده که تنها دلیل فعالیت گسترده اش در 
توییتر جذب فعاالن مجازی به ســرویس 
جاسوسی انگلســتان است. یکی از کاربران 
در واکنش به این رشــته توییت نوشــته 
است:»رئیس جدید سرویس جاسوسی انگلیس: قصد دارم به توییت کردن ادامه 
دهم... همچنین سعی خواهم کرد برخی از شما را متقاعد کنم که بیایید و برای 
MI6  کار کنید!  پ.ن: رئیس سازمان جاسوسی انگلیس رسماً دلیل حضور خود 

در توییتر را جذب و استخدام جاسوس عنوان می کند«. 

حمایت از تجزیه آمریکا
سیدیاســر جبرائیلی، کارشــناس مسائل 
سیاســی درباره نظرسنجی جدید دانشگاه 
هوفســترا )نیویــورک( کــه در هشــتم 
مهرماه منتشــر شده اســت، نوشت: »این 
نظرسنجی نشــان می دهد نزدیک به ۴۰ 
درصد رأی دهندگان احتمالی در انتخابات 
آمریکا، در صورت شکست کاندیدای مورد 
حمایتشان، از تجزیه ایالت خود از ایاالت متحده حمایت خواهند کرد. حاال پرسش 
اینجاست که اگر ۴۰درصد رأی دهندگان احتمالی می گویند در صورت شکست 
نامزد مطلوب خود، از تجزیه حمایت خواهند کرد، جمعیت عظیمی که اساســاً 

انتخابات را مطلوب نمی دانند و در آن شرکت نمی کنند، چگونه فکر می کنند؟«

 مجید تربت زاده 1۰3 سال پیش، مثل 
امروز، وزیر مختــار آمریکا در ایران یعنی 
»جان الرنس کالدول« در گزارشی با عنوان 
»فقر و رنج در ایران« نوشت: »کمبود مواد 
غذایی، به ویژه گندم و انواع نان، سراســر 
ایران به ویژه مناطق شمالی و حاشیه ای و 
نیز تهــران را چنان در برگرفته که پیش  
از آغاز زمســتان، فقر و رنج وسیعی پدید 
آمده اســت. تردیدی نیست که زمستان 
امسال مرگ و گرسنگی چند برابر خواهد 
شد...«. گزارش وزیر مختار آمریکایی را به 
حساب پیش بینی و ریزبینی نگذارید چه 
اینکه آمریکایی ها اگرچه هنوز قلدر درجه 
اول جهان آن روز به حساب نمی آمدند اما 
به خوبی می دانســتند با وجود پیامدهای 
جنگ جهانی اول، انگلیســی ها برای این 
نقطه از جهان و به خصوص ایران چه آشی 
را پخته اند. برای سیاستمدار آمریکایی مثل 
روز روشن بود که سیاست های استعماری 
بریتانیا، دست به دست پیامدهای جنگ 
جهانی اول خواهد داد تا به شکل قحطی و 
فقر، بیفتد به جان مردم ایران که پیش تر 
از این، داغ ستمکاری و بی کفایتی حاکمان 
ناالیق و وابســته را بر پیشــانی و ُگرده 

خویش داشتند.

میراث جنگ#
ما نــه، برخی از تاریخ نویســان معتقدند 
ایــران بزرگ ترین بازنــده جنگ جهانی 
اول بود. جالب اینکه بازنده بزرگ جنگ، 
از همان ابتــدا اعالن بی طرفی در جنگ 
کرده بود اما ابرقدرت هایی چون انگلیس، 
روســیه، عثمانــی و... بی توجــه به این 
بی طرفــی و بدون اینکــه دولت و ملت 
ایران را رقمی حساب کنند، کشورمان را 
عرصه تاخت و تاز نیروها و سیاســت های 
بی رحمانه خودشــان قــرار دادند تا کم 
کم زمینه وقوع قحطی بزرگ ســال های 
1296 تا 1298 خورشــیدی فراهم شود. 
باره  دراین  میروشــنیکف«  »لوایوانوویچ 
مي نویسد: »جنگ جهاني اول براي مردم 
ایران بداقبالي ها و مشقات بي شـماري به 
همراه آورد. مناطق وسیعي در اثر جنگ 
تخریب شــده، ده ها هـــزار ایراني دچار 
قحطي شــدند یا پس از بیماري مردند، 
بسیاري زنـــدگي خود را در اثر عملیات 
نظامي از دست دادند و یا خسارت دیدنـد. 
در نگاه به گذشته، حتي اکنون نیز سخت 
است بتوان گفت چگونـه ایران مي توانست 
لطمه کمتري ببیند... دفاع از تمامیت ملي 
در برابـر دست اندازي هاي قدرت هایی که 
هر کدام، تسلط بر ایران را پاداشی در نبرد 
برای مستعمرات جدید و حوزه های نفوذ 
خود می دیدند، ناممکن بود«. این نویسنده 
روسی حق دارد که می گوید برای بررسی 
قحطی بزرگ ســال 1296، باید به عقب 
برگردیم و زمینه های شکل گیری فاجعه 
را بررسی کنیم. به عبارت دیگر، قحطی، 

یکباره و به دلیل عوامل طبیعی به وجود 
نیامده بود و قطعاً عوامل سیاسی و اجتماعی 
سال های پیش، از جمله درگیرشدن ایران 
در جنگ با روسیه و عثمانی، بی کفایتی 
حاکمان ایران، خشکســالی و... در فراهم 
کردن شــرایط برای وقــوع یک فاجعه 
بی تأثیر نبوده اند. واقعیت هم این است که 
نشانه های خشکسالی از چهار سال پیش 
یعنی سال 1292 در برخی مناطق ایران 
پدیدار شــده وعوارض خود را نشان داده 
بود. در چنین شــرایطی جنگ با روسیه 
و همچنین عثمانی نیز شرایط اجتماعی 
را در این ســال ها کمی به هم ریخته بود. 
اما آیا این عوامل به تنهایی می توانســتند 
قحطی و فاجعه ای را رقم بزنند که به قول 
برخی پژوهشگران، نزدیک به 9 میلیون 

نفر از ایرانیان را به کام مرگ بفرستد؟ 

چند میلیون نفر#
در کتاب »قحطی بزرگ« نوشته »محمد 
قلی مجد« می خوانیــم: »در بهار 1917، 
ترک هاي عثمـــاني خاک ایران را ترک 
کردند و به دنبال انقالب روسیه، نیروهاي 
روسیه نیـز در پایان پاییز 1917 از ایران 
رفتند. از آن پس تنها انگلیـسي هـــا در 
ایـران باقي ماندند. بنابراین، ایران زماني به 
بزرگ ترین فاجعه تاریخ خود دچـار آمد که 
تمام خاک ایران و کشورهاي همجوارش 
در شرق و غرب، عالوه بر خلیج فارس، در 
اشغال نظامي انگلستان بود. از همان آغاز، 
انگلـــستان دست به تبلیغات ماهرانه ای 
زد تا مســئولیت و تقصیر فاجعه قحطي 
ایـران را متوجه روس ها و عثماني ها کند. 
اما همان طور که گفته شد، ترک هـــا و 
روس ها پیش از بروز قحطي، ایران را ترک 

کرده بودند«.
البته برخی ها، آمار و ارقام ارائه شــده در 
این کتــاب را اغراق آمیز می دانند اما باید 
به این نکته اشــاره کنیم که پژوهش ها و 
کتاب هایی هم هستند که در سال های بعد 
بعضاً زیر نظر انگلیسی ها به رشته تحریر 
درمی آیند و شــاید برخی از آن ها تالش 
دارند نقش اشغال شــدن بخش هایی از 
ایران توسط روس ها و عثمانی ها )پیش از 
قحطی( را در بروز فاجعه پررنگ تر کنند. 
یا اینکه با گمانه های مختلف و ارائه آمار و 
اسناد، مجموع جمعیت ایران در سال های 

پیش از قحطی را کمتر از آنچه بوده نشان 
دهند و به این وسیله میزان تلفات را از رقم 
9 میلیون به 2، 3 یا ۴ میلیون برســانند 
که بیشتر آن ها نه به دلیل گرسنگی بلکه 
به دلیل شیوع بیماری های مختلف جان 
ســپرده اند. یعنی این را می شود پذیرفت 
که از جمعیت واقعــی ایران و همچنین 
رقم تلفات ناشی از قحطی اطالعات دقیق 
و مدونی در دست نیست و خیلی ها بر سر 
تعداد تلفات اختالف نظر دارند اما با هیچ 
دلیل و ســندی نمی توان نقش مستقیم 
و اصلــی انگلیس در بروز قحطی و تلفات 

ناشی از آن را انکار کرد.

علف خوردن#
جعفر شــهری باف، نویسنده و پژوهشگر 
ایرانی که در زمان وقوع این فاجعه، دوران 
کودکی را می گذرانده، می نویســد: »در 
همین قحطي نیز بود که نیمي از جمعیت 
پایتخت از گرســنگي تلف شده، اجساد 
گرسنگان در گوشــه و کنار کوچه و بازار 
هیزم  وار روي هم انباشته شده، کفن و دفن 
آن ها میسر نمي گردید و قیمت گندم از 
خــرواري ۴ تومان به ۴۰۰ تومان و جو از 
من 2 تومان به 2۰۰ تومان رسیده، هنوز 
دارندگان و محتکران آن ها حاضر به فروش 

نمي شدند!«
میــرزا خلیل خــان ثقفی - پزشــک 
دربــار - هم در خاطــرات خود اوضاع 
حاکم بر تهــران را جــوری به تصویر 
می کشد و از گرســنگی و مرگ مردم 
حرف می زند که خواننده ناچار به فکر 
فرو می رود که وقتی اوضاع در پایتخت 
چنیــن بوده، در دیگر شــهرهای مهم 
کشور چه اتفاقاتی روی داده است. اگر 
مشاهدات و اســناد و آمار پژوهشگران 
و تاریخ نویســان خودمــان را خیلــی 
محکم نمی دانید، پس لطفاً نوشته های 
ژنرال »لیونل دنســترویل« انگلیسی را 
بخوانید که فرمانده قشــون انگلیسی ها 
در ایران بوده است: »در اثر خریدهای 
ما قیمــت غله باالتر رفت و هر افزایش 
جزئــی به معنــای مرگ بســیاری از 
اینجا)همدان(  در  قحطــی  بود...  افراد 
اسفناک است، ما محصول را ۴۰ تومان 
مقــداری هم  امیدواریم  و  می خریــم 
با قیمت کمتر از ایــن تهیه کنیم. هر 

روز بسیاری می میرند و بسیاری نیز در 
حال کمک رســانی مرده اند. اکنون که 
برف ها آب شــده و بهار آغاز شده است، 
مــردم می روند بیرون و مثــل گاو در 
مراتع می چرند... بســیاری از این مردم 
نگون بخت در حــال چریدن در مراتع 

مرده اند!« 

احتکار#
بی انصافی اســت که در روایت قحطی 
بزرگ آن ســال ها از نقش عوامل داخلی 
کمتر بگوییم. یعنی بدتر از هر مصیبت 
دیگر، مشارکت شاه و جمعي از حواریون 
او در احتــکار مایحتاج عمومي اســت 
کــه نشــان از بي مایگــي و بي اعتنایي 
به تنگدســتي مردم در روزگار اشــغال 
کشــورش از ســوي اجانب دارد. یکي از 
محتکران عمده غالت، احمدشــاه جوان 
بود که تن به پیشــنهاد خرید منصفانه 
رئیس  الوزراي خود نیز نمي داد و مقادیر 
زیادی گندم و جو در انبارها ذخیره کرده 
بود. شــاه قاجار در برابر پیشــنهادهاي 
خرید صدراعظم خود هم تسلیم نمی شد 
و حاضر نبــود گندم های احتکار کرده را 
جز به قیمت روز بازار بفروشــد.  برخی 
از تاریخ نویســان در شمارش آمار تلفات 
ایرانی ها و یا روایت مصائب دوران قحطی، 
بیشــتر به این عوامل اشاره می کنند و یا 
اینکه حرف از شیوع بیماری های مختلف 
می زنند. بیماری هایی که برخی از آن ها 
در آن دوره شیوع جهانی هم داشته اند. با 
این حساب البته شاید بتوان روی کاغذ و 
اتکا به برخی اسناد و نقل قول ها، خیلی 
از مرگ و میرهای آن زمان را به حساب 
شیوع بیماری های مختلف، پایین بودن 
سطح بهداشــت در ایران و دیگر عوامل 

داخلی نوشت. 

صفر تا صد#
واقعیت این اســت که چــه آمار تلفات 
ایرانی ها در قحطی ســال های 1296 به 
بعد را 9 یا 1۰ میلیون نفر بدانیم و چه 
آنچنان که برخی ها اصرار دارند این رقم 
را کمتر از ۴ میلیون نفر تخمین بزنیم، 
در هر حال نمی شود دو مسئله را کتمان 

کرد. 
اول اینکــه صفر تا صد امور سیاســی 
و غیــر سیاســی ایران زیر اشــغال در 
دست انگلیسی هاست و بنا به نوشته ها 
و اعترافــات پژوهشــگران و حتی خود 
مقام های نظامی انگلیس، آن ها حتی با 
دیدن مــرگ و میر هر روزه ایرانیان، در 
سرتاسر کشــور آذوقه ها را خریده و در 
انحصار خودشان در می آورند. دوم اینکه 
انگلیسی ها مگر فراموش کرده اند عامل 
شیوع بســیاری از بیماری هایی که آن 
زمان در اروپا نیز شیوع پیدا کرده، خود 

نظامیان انگلیسی بودند؟ 

داغ ترین شهریور
پژوهشــگران و فعاالن فضــای مجازی 
معموالً تحلیل هایشان را بر اساس لیست 
هشــتگ های داغ هر ماه انجام می دهند. 
دانستن اینکه در هر ماه چه هشتگ هایی 
بیشتر از دیگران توســط کاربران فضای 
مجازی مورد اســتفاده قــرار گرفته، به 
خیلی هایمان که قصد فعالیت در فضای 

مجــازی را داریم کمک می کند بهتر با جریان های فعال در فضای مجازی و 
حوزه عملیاتی آن ها آشنا شویم. 

هرچند بسیاری از هشــتگ های داغ شده در فضای مجازی واقعاً مطالبه 
کاربران هســتند اما در میان این هشتگ ها بعضاً موارد خاصی که توسط 
رســانه ها، جریان های سیاسی و حتی چهره های تأثیرگذار تبدیل به ترند 

شده اند هم به چشم می خورد. 
بسیاری از این هشــتگ های خاص به کمک روبات ها و صفحه های فیک 

تبدیل به ترندهای توییتر می شوند. 
روند کار هم به این صورت است که برنامه نویس های حرفه ای، روبات هایی 
را در بســتر توییتر طراحی می کنند که وظیفه بازنشر هشتگ خاصی را 

به عهده دارند.
 این روبات ها بدون آنکه محتوای خاصی ارائه دهند، یک هشتگ بخصوص 
را در این شــبکه مجازی بازنشــر می کنند تا آمار استفاده از آن باال رود. 
در نتیجه موج مجازی ای درباره آن هشــتگ ایجاد می شــود که بسیاری 
از کاربران فضای مجازی به صورت ناخواســته با آن همراه می شــوند. در 
نهایت اخبار مربوط به داغ شــدن این هشــتگ در رسانه ها قرار می گیرد 
و یک موضوع خاص به همیــن راحتی و به کمک روبات های مجازی در 

راستای اهداف خاصی تبدیل به سوژه رسانه ها می شود.
احتماالً برایتان ســؤال شده که در همین شــهریور ماه که گذشت، چه 
هشــتگ هایی بیشــتر از دیگران مورد اســتفاده قرار گرفته انــد. بنیاد 
راهبری فضــای مجازی جبرئیل هــم در همین خصوص پســتی را به 
 اشــتراک گذاشــته و آماری از 1۰۰ هشــتگ برتر شــهریور ماه منتشر 

کرده است. 
در ادامــه بخشــی از این مطلب را می خوانید: »ایام عــزاداری ماه محرم 
با پویش هایــی همراه بود که برخی از آن ها در ســطح جهانی نیز مورد 
اســتفاده کاربران قرار گرفتند. مجموع استفاده از هشتگ های حسینی، 

حدود ۵ میلیون بار بوده است.
برخی از هشتگ های ترند شــده مرتبط با ماه محرم، hussain، الحسین 

یجمعنا، ما ملت امام حسینیم است.
در این میان 12 هشــتگ با موضوع اعتراض کاربران به حکم اعدام نوید 
افکاری است که بیش از 3.۵ میلیون بار توسط کاربران با رویکرد مخالفت 

با نظام استفاده شده است.
هشــتگ های مربوط به موضوع تمدید کنکور نظام قدیم اگرچه محتوای 
فراوانی داشته اســت اما تعداد کاربران درخواســت کننده آن بسیار کم 

بودند.
پویــش  برگردانیــد«،  را  »اســتراماچونی  ورزشــی  درخواســت 
muhammadforall در واکنــش به اهانت نشــریه فرانســوی به پیامبر 
اکرم)ص(، حواشــی مربوط به حجت االســالم پناهیان، ماجرای روستای 
ابوالفضل و افت چشــمگیر شاخص بورس از هشــتگ های داغ مرتبط با 

رویدادهای شهریور ماه بوده است«.

 مجازآباد

12

1011

ورزشورزش
 نبرد با النصر امشب ساعت 18:30 
در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا

 پرسپولیس در یک قدمی 
جمع بزرگان جهان

انصاری فرد پس از درخشش در لیگ اروپا:

 گفته بودم گل دوم را 
من می زنم

گفت وگو با مهدی غبرایی به انگیزه انتشار »دیارخوابگردی« اثری از میاکوتو

شنیدن صداهای تازه از ادبیات آفریقا 

من بنده آنم که خموشی داند
رقیه توسلی: َمرُدم... مردم... مردم!

آن قدر در طول نیمروز از این واژه استفاده می کند که آلرژی پیدا می کنم. 
نمی دانم »مائده« از کی این قدر وابســته به جهان بینی دیگران شــده که 

بی خبر مانده ام.
گوش می کنم و جمله به جمله بیشــتر نمی شناسمش. از موضوعاتی که 
پیش می کشــد تغییرات عمده چکه می کند؛ تغییراتی با محوریت مردم. 
دیدگاه های تازه خواهرم را می شــنوم و تمــام زورم را می زنم بحث های 

استداللی بماند برای وقتی دیگر...
پس شــنیده های ناخوشــایند را قورت می دهم و جــان درد می گیرم اما 

غمگینش نمی کنم. قهوه ای که زحمتش را کشیده، تلخ می خورم.
بعد از هفت ماه آمده ام میهمانی. نذری، فســنجان بار گذاشته. می خواهد 

به نیت رفتگان، چند بشقاب بدهد در و همسایه.
»گل ترمه« می آید. کالس آنالینش تمام شــده. با فاصله برایش بوســه و 
قلب می فرســتم و می خندیم. چه حیف که نمی توانم زیباترین دختر دنیا 
را در آغوش بگیرم. مشــغول جمع کردن فنجان ها و پیش دستی هایم که 

گلی می پرسد: خاله ای! »مردم« کی ان؟
از شنیدن سؤالش جا می خورم و نمی توانم شادی ام را قایم کنم. نمی توانم 

بال درنیاورم.
ظرف ها را دوباره برمی گردانم روی میز و می نشــینم. زیرچشمی خواهری 

را می پایم که باالی کاسه ساالد، گارد گرفته. 
تصمیم می گیرم ســد سکوت را بردارم. خوب اســت گاهی زیِر آب برود 
اشتباه های فکریمان. اصاًل ما آدم بزرگ ها باید یک وقت هایی سد باشیم، 
یک وقت هایی هم دریچه ســد. چه اشکالی دارد در جریان قرار گرفتن و 

شسته شدن.
بــرای دخترکمان می گویم: »مردم« به موجودی گفته میشــه که از بدو 
تولد همراهیت میکنه تا همیشــه. برای »مردم« خیلی مهمه که تو چی 
می پوشی؛ کجا میری؛ چند سالته؛ بابات چی کاره اس؛ ناهار چی خوردی؛ 
چرا می خندی؛ چرا ســاکتی؛ چرا نیستی؛ رتبه کنکورت چنده؛ مهاجرت 
کردی یا نه؛ چرا چاق شــدی و چراهایی که تا جوابش رو نفهمه دست از 

سرت بر نمیداره. »مردم« ذاتاً قاضی به دنیا میاد. 
»مردم« قابلیت اینو داره که همه جا باشه اما فراموش نکن »مردم« از یه 
چیزی می ترســه. از اینکه تو همیشه به حرفاش گوش نکنی و از کنارش 

رد شی و مشغول کار خودت شی.
پانوشت:خواهری بیهوا می زند پشتم.

شــیرآب را می بندم و برمی گردم سمتش. مهربان ترین نگاهش را می ریزد 
توی عنبیه هایم و با لبخندی کپی برابر اصل آقاجان می گوید: مردم شناس! 
کارشــناس! خواهرک آمر و ناهی! نفسم! بیا... بیا فسنجان را بچش، ببین 

ملسه... آخه دوست ندارم »مردم« بگن بی دستپخته.. آره َمرُدم...!
پانوشــت تر: می خندیم... اصاًل بایــد همین طور بود. »مــردم« باید در 

زندگیمان باشند اما می توانند ساز و کار خنده مان باشند.

عالیشاه در گفت و گو با قدس:

هدف ما قهرمانی آسیاست 
فقط  همین

روایت مجازی

روزمره  نگاری

نگاهی به نقش انگلیس در رخدادهای سال نگاهی به نقش انگلیس در رخدادهای سال 12961296 ایران ایران
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جواد رســتم زاده: دو سال قبل جانی اینفانتینو از طرح 
جدید فیفا برای جام جهانی باشــگاه ها خبر داد که از این 
پس به جای ۶ تیم، با حضور ۲۴ تیم برگزار خواهد شــد و 
در عوض به جای اینکه هر ساله برگزار شود، از این پس به 
جای جام کنفدراسیون ها، هر چهار سال، در فاصله یک سال 
تا جام جهانی در کشور میزبان مسابقات برگزار خواهد شد. تا 
قبل از شیوع ویروس کرونا، قرار بود این مسابقات در تابستان 
سال ۲۰۲۱ برگزار شود که این اتفاق با به تعویق افتادن یورو 
۲۰۲۰ و کوپا آمریکا ۲۰۲۰ به تابستان سال آینده در تاریخ 

دیگری برگزار خواهد شد.
طبق برنامه قبلی، آسیا ســه سهمیه در این رقابت ها دارد. 
به این صورت که تیم های اول، دوم و ســوم لیگ قهرمانان 
آسیا می توانند در این مسابقات شرکت کنند. با این حساب، 
پرسپولیســی ها با صعود به فینال سهمیه این مسابقات را 
بدست می آورند و بعد از سپاهان به دومین تیم ایرانی تبدیل 
می شوند که تجربه شرکت در جام جهانی باشگاه ها را کسب 
کرده اند. شاگردان یحیی گل محمدی که تمام تمرکز خود را 
روی قهرمانی گذاشته اند اگر بتوانند امشب مقابل النصر هم به 
پیروزی برسند و راهی فینال شوند در این مسابقات بزرگ نیز 
شرکت و برای ایران افتخارآفرینی کنند. طبق برنامه، چهار 
قهرمان لیگ قهرمانان و لیگ اروپا از ســال های ۲۰۱۸ تا 
۲۰۲۱ نمایندگان قاره سبز در این مسابقات هستند. تاکنون 
تیم های رئال مادرید، لیورپــول و بایرن مونیخ و همچنین 
اتلتیکومادرید، چلسی و سویا به عنوان قهرمانان اروپا در این 

مسابقات شرکت خواهند کرد. 

عناصر دفاعی#
یحیی برای این نبرد بزرگ، امشب خوشبختانه تمام نفراتش 
را در اختیار دارد و می تواند از تمام داشــته هایش استفاده 
کند. اگر قرار باشد تغییری در ترکیب سرخ ها ببینیم احتمال 
این تغییر به قسمت مرکزی زمین معطوف خواهد بود. جایی 
که یحیی احتماالً زوج نوراللهی و کامیابی نیا را که در بازی 
با پاختاکور شروع کننده بازی بودند تغییر دهد و از سرلک 
در این منطقه اســتفاده کند. استراحت دادن به سرلک در 
بازی قبلی احتماالً به این خاطر بود که در بازی امشــب از 
ابتدا به میدان رود. به احتمال بسیار زیاد در کنار این بازیکن 
کمال به میدان خواهد رفت. در سایر نقاط زمین بعید است 
یحیی تغییر ایجاد کند. با توجه به سن باالی سیدجالل و 
سنگین بودن این بازی احتماالً زوج شجاع و کنعانی در قلب 
دفاع قرار بگیرند. چپ و راست هم دربست در اختیار آقایی 

و نعمتی است.

مربع تهاجمی#
در فاز تهاجمی مربع آل کثیر ،امیری ،رســن و پهلوان 
این قدر عملکرد خوبی داشــته اند که بعید است بتوان 
جانشــینی از ابتدای بازی برای هرکدام از آن ها متصور 
بود. آنچه در تیم جدید پرســپولیس بیشــتر به چشم 
می آید زوج ســازی های اســت که کادرفنی انجام داده 
اســت. با این حال در ادامه بــازی و در تنگناها یحیی 
می تواند روی عالیشــاه، شــجاعی و سیدجالل حساب 

ویژه ای باز کند.

یحیی: از کوه مشکالت رد شدیم#
در نشســت خبری پیش از دیدار پرسپولیس ایران و النصر 
عربستان در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد: 
به نظرم بهترین تصمیم برای ادامه لیگ قهرمانان گرفته شد 

و من از اول هم این حرف را زدم. 
وی افزود: فکر می کنم هر دو تیم با شایستگی به این مرحله 
رسیدند و بازی های خوبی از النصر دیدیم. النصری ها خیلی 
نظم و ســازماندهی خوبی دارند و فوتبــال زیبایی را ارائه 

می کنند. حق النصر بود که در این مرحله باشــد. از طرف 
مقابل ما با مشکالت زیادی خودمان را به دوحه رساندیم و 
از کوهی از مشکالت و موانع رد شدیم تا به مسابقات برسیم.
یحیی در پایان گفت: بزرگ ترین انگیزه ما هم خوشــحال 
کردن هوادارانمان اســت. می دانیم که هواداران ما و مردم 
ایران که با یکسری مشکالت اقتصادی مواجه هستند و فکر 
می کنم برد ما می تواند بخشی از مشکالت را از یادشان ببرد 

و دل مردم ایران را خوشحال کند.

سرمربی النصر عربستان: باید دفاع پرسپولیس #
را بشکنیم

سرمربی تیم فوتبال النصر عربستان گفت: به تیم پرسپولیس 
احترام می گذاریم ولی هدفمان صعود به فینال لیگ قهرمانان 

آسیاست.
»روی ویتوریا« در نشست خبری پیش از بازی تیمش مقابل 
پرســپولیس ایران در لیگ قهرمانان آســیا گفت: این یک 
مسابقه دشوار برابر تیم بزرگ و قدرتمندی خواهد بود.می 

خواهیم در فینال مسابقات حاضر باشیم. 

ما اعتماد به نفس باالیی داریم. 
ویتوریا با اشاره به قدرت خط دفاعی پرسپولیس یادآور شد: 
پرسپولیس تیم قدرتمندی اســت و الزم است که ساختار 
دفاعی این تیم را بشکنیم. هر تیمی تمرکز بیشتری داشته 

باشد پیروز است. البته شانس هم عامل مهمی است.

جوسازی سعودی ها از انتخاب داور #
کنفدراسیون فوتبال آسیا برای این دیدار که در ورزشگاه 
»جاســم بن حمد« قطر برگزار می شــود، »محمد تقی 
الجعفری« داور سنگاپوری را انتخاب کرده است. »عادل 
الملحم« کارشــناس و منتقد ورزش عربســتان با اظهار 
نارضایتی و نگرانی از انتخاب این داور ســنگاپوری گفت: 
داور بازی روز شنبه بین النصر و پرپسولیس محمد تقی 
الجعفری سنگاپوری است و تو چه می دانی که الجعفری 
کیســت؛ او داوری اســت که خاطرات بدی با تیم ملی و 
باشــگاه های عربســتان دارد. تیم النصر هم دو بار با آن 
مواجه شــده اســت. خدایا با وجود الجعفری، پیروزی را 

برای النصر بنویس!!«.

نبرد با النصر امشب ساعت 18:30 در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا

پرسپولیس در یک قدمی جمع بزرگان جهان

واکنش پرسپولیس به خبر جدایی شجاع خلیل زاده
ورزش: سرپرست باشگاه پرسپولیس به خبر احتمال جدایی شجاع خلیل زاده از این تیم 
بعد از بازی با النصر واکنش نشان داد. مهدی رسول پناه سرپرست باشگاه پرسپولیس در 
واکنش به خبر احتمال جدایی خلیل زاده گفت: بازیکنان پرسپولیس را همه می خواهند 
و آن ها را روی هوا می زنند. پرســپولیس دارد آقایی می کند. ولی بازیکنان به عشــق 
پرسپولیس و هوادار مانده اند. رسول پناه ادامه داد: تمام بازیکنان پرسپولیس ارزشمند 
هستند. شجاع هم بعد از مرحله نیمه نهایی از پرسپولیس جدا نمی شود و این خبر صحت 

ندارد. بعد از بازگشت تیم به تهران، محبتشان را جبران می کنیم. 

پایان کار خلعتبری در شهر خودرو؟
ورزش: پس از اســتراحت چند روزه بعد از اتمام رقابت های لیگ قهرمانان آسیا، 
شاگردان مهدی رحمتی از روز چهارشنبه تمرینات خود را در زمین منزل آباد برای 
حضور در لیگ بیستم آغاز کردند، اما شروع تمرینات شهر خودرویی ها حواشی را 
هم به دنبال داشت. محمدرضا خلعتبری وینگر سرعتی و باتجربه شهر خودرو هم 
مانند قاضی با شروع تمرینات این تیم، در مشهد حضور پیدا نکرده و گویا به دنبال 
توافق با فرهاد حمیداوی برای جدایی از شهر خودرو است؛ از تراکتور و ذوب آهن به 

عنوان دو مقصد احتمالی وی نام برده می شود.

دیاباته تهدید به جدایی کرد
ورزش: در حالی که باشگاه استقالل ۱۰ میلیارد را از یکی از اسپانسرهایش دریافت کرده 
بود، مشخص نیست چرا این پول صرف پرداخت مطالبات بازیکنان خارجی آبی پوشان 
نشــده است.برخی از اعضای هیئت مدیره از این اتفاق بسیار ناراحت هستند که چرا با 
وجود پولی که تهیه شــده بود، مطالبات هروویه میلیچ، شیخ دیاباته و بخشی از طلب 
وینفرد شفر پرداخت نشده است.از طرفی، شخصی به نام نامداری که از هواداران متمول 
استقالل است، شخصاً به باشگاه برای پرداخت پول دیاباته کمک کرده بود.گفته می شود 

دیاباته از این موضوع ناراضی است و تهدید به جدایی کرده است.

نکونام - استقالل؛ جدی شد!
ورزش: مذاکرات اســتقالل و جواد نکونام برای حضور بازیکن سابق آبی پوشان بر 
روی نیمکت این تیم جدی شــد. نکونام با تیم فوالد قرارداد دارد و اکنون باید دید 
هیئت مدیره استقالل و احمد مددی سرپرست مدیرعاملی جدید این باشگاه قادر 
خواهند بود رضایت باشگاه فوالد را جذب کرده و نکو را به تهران بیاورند یا خیر.البته 
به نظر می رسد که چنانچه هیئت مدیره استقالل با نکونام به توافق نهایی برسند، 
مربی سابق تیم ملی مشکلی برای جدایی از جمع خوزستانی ها و حضور در تهران 

نداشته باشد. 

حمیدرضاعرب: امید عالیشاه با اینکه در بازی های اخیر 
چندان به کار گرفته نشــد اما هرگاه به ترکیب سرخ ها 
رفت نهایت تالشش را برای بهبودی اوضاع تیمش انجام 
داد. عالیشــاه با اینکه کمتر به بازی گرفته می شود اما 
ســعی می کند با جمالتی امیدوار کننــده اتحاد را در 
تیمش به رخ ما بکشــد. امید برای بــازی با النصر نیز 
روحیه دارد هرچند که احتماالً نیمکت نشین خواهد بود. 

انگیزی مقابل پاختاکور داشتید س بازی هیجان 
واین تیم را بردید.

همین طور است. بازی خوبی بود. مهم تر اینکه توانستیم 
در 9۰ دقیقــه کار را تمام کنم چون احتمال می دادیم 
بازی به وقت های اضافه کشــیده شود و اگر این اتفاق 
می افتاد خسته می شدیم. وقتی بازی در 9۰ دقیقه تمام 
شد شرایط به سود ما پیش رفت و از این نظرخوشحال 

کننده است.

اوضاع تیم در قطر چگونه است؟س
شرایطمان در قطر خیلی پرفشار است. نمی توانیم از هتل 
خارج شویم. قرنطینه بسیار سفت و سخت است. مضاف 
بر این فشــار بازی ها باالست. هر سه روز بازی می کنیم 
و فرصت چندانی برای ریکاوری نداریم. بعید می دانم تا 
حاال تیمی چنین شرایطی را تجربه کرده باشد. ۶ بازی 
وحشتناک داشتیم و امیدوایم بتوانیم در بازی النصر مزد 

صبوری و تالشمان را بگیریم.

شانس خود را مقابل النصر چه اندازه می بینی؟س
مــا بازی به بازی پیش رفتیم و با اینکه در شــروع این 
رقابت ها امتیازهای مناسبی بدست نیاوردیم اما توانستیم 
در ادامــه راه خودمان را جمع کنیــم. این نتایجی که 
بدست آمده ناشی از صرف شدن فعل خواستن در میان 

تمام اعضای تیم اســت. ما شرایط را به نفع خودمان 
تغییــر دادیم و بازیکنان جدید هم به خوبی با ما 
هماهنگ شدند. پرســپولیس راهش را می رود 
تا به فینال برســد و قطعــاً مقابل النصر هم 
انگیزه های بسیاری خواهیم داد. جای نگرانی 

وجود ندارد.

یعنی می توانی قول پیروزی دراین س
بازی را هم بدهی؟

قول دادن کار درســتی نیســت اما دلم 
روشن است که در این بازی هم به برتری 
می رســیم. ما تا اینجا هوشمندانه پیش 

رفتیم و خود النصری ها هم می دانند با چه 
تیمی مواجه خواهند بود. 

پرسپولیس با خوش شانسی نتیجه نگرفته واین برد ها 
حاصل زحمت و کاری است که ما انجام دادیم. امیدوارم 

همان بردها را امشب هم مقابل النصر تکرار کنیم.

خودت در ترکیب اصلی هستی؟س
نمی دانم. به این ســؤال باید کادرفنی پاســخ دهد. من 
اعتقاد دارم بازیکن چه یک دقیقه چه 9۰ دقیقه باید با 
تمام قوا درترکیب تیمش قرار بگیرد. ما یک تیم متحد 
هستیم که برای بردن تالش می کنیم. سعی ما این است 

که بهترین نتایج را رقم بزنیم. 

احتمال قهرمانی آسیا چقدر است؟س
به جرئت می توانم بگویم اگر النصر را هم ببریم قهرمان 
آسیا می شــویم. این بازی ها برای ما متفاوت است. 
آن ها تیم خیلی قوی هستند. آن قدر خوب بوده اند که 
به اینجا رسیده اند. بازیکنان خارجی زیادی دارند اما 
اگر قهرمانی می خواهیم نباید توجهی به این مسائل 
داشته باشیم. می خواهیم نخستین قهرمانی آسیا را 

با هواداران  مان جشن بگیریم.

ورزش: در یکی از مســابقات مرحله پلی آف لیگ اروپا 
تیم آاِک آتن در خانه خود با تیم ولفسبورگ آلمان روبه رو 
شد و توانست با برد ۲ بر یک به مرحله گروهی لیگ اروپا 
صعود کند. کریم انصاریفرد در این مسابقه نیمکت نشین 
بود اما دقیقه ۸۷ و زمانی که بازی با نتیجه تساوی یک 
- یک دنبال می شد، وارد زمین شد. این مهاجم ایرانی در 
دقیقه ۴+9۰ برای تیمش گلزنی کرد تا آاِک جواز حضور 
در لیگ اروپا را بدست بیاورد. زننده گل صعودبخش تیم 
آاِک یونان به مرحله گروهی لیگ اروپا مطالبی درباره بازی 

چند دقیقه اش برابر ولفسبورگ آلمان بیان کرد.

پیش بینی کریم#
به نقل از سایت رادیو ورزش یونان، کریم انصاری فرد گفت: 
در حالی که برای ورود به زمین گرم می کردم گفتم گل 
دوم آاِک را می زنم و چقدر هم باور داشتم که این کار را 

انجام خواهم داد. آماده بودم تا به تیمم کمک کنم.
مهاجم تیم آاِک آتن افزود: البته همه بازیکنان آاِک آتن 
در بازی برابر ولفسبورگ پدیده بودند و من این پیروزی 
ارزشمند را به آن ها تبریک می گویم. همه برای کسب این 

پیروزی متحد بودیم.

پنالتی سوخته#
انصاری فرد درباره پنالتی از دست رفته آاِک در دقیقه ۲۰ 
این بازی توسط پتروس اظهار کرد: پیش از هر چیز باید 
بگویم پتروس یکی از برجسته ترین بازیکنان یونانی است و 
چنین اتفاقی هم طبیعی به نظر می رسد. پنالتی در طول 
بازی می تواند از دست برود و بازیکنان بزرگ هم با چنین 
چیزی مواجه می شوند. من نگران نشدم و اطمینان داشتم 

پیروز می شویم.

شب به یادماندنی#
زننــده گل صعودبخش آاِک آتن برابر ولفســبورگ در 
واکنش به گلش که در ثانیه های پایانی به ثمر رســاند، 
گفت: نمی توانم آن را توصیف کنم. می دانستم می توانم 
به تیمم کمک کنم و تشــریح احساســم پس از به ثمر 
رساندن گل دشوار است. اگر هواداران در ورزشگاه بودند 
خیلی عالی می شد و می توانستیم گل های بیشتری بزنیم. 
این تنها شبی در دوران فوتبالم است که هرگز فراموش 
نمی کنم. می خواهم این پیروزی را به هواداران آاِک آتن 
تقدیم کنم. من این گل را به دخترم، همسرم و خانواده ام 

تقدیم می کنم.

دعوت به تیم ملی#
کریم انصاری فرد در مورد احتمال دعوت شدنش به تیم 
ملی هم گفت: اســکوچیچ سرمربی است که سال ها در 
ایران فعالیت کرده و شناخت خوب یا بازیکنان ولژیونرهای 
ایرانی دارد. بااین حال منتظرم تا لیست اولیه او اعالم شود. 
من در شرایط خوبی هستم و با تمام وجود در خدمت تیم 

ملی خواهم بود.

شانس حضور در جام جهانی#
مهاجم تیم ملی در مورد شانس حضور در جام جهانی هم 
گفت: ما در زمان ویلموتس امتیازات مهمی را از دســت 
دادیم. کارمان ســخت شده اســت اما با تالش و درایت 
می توانیم در بازی های باقیمانده امتیازات الزم را بدست 
آوریم. بازیکنان ما حاال تجربه های بین المللی خوبی دارند. 
مــن امیدوارم دوباره بتوانم در جام جهانی بازی و گلزنی 
کنم. دوست دارم این بار حضورمان در جام جهانی توأم با 
صعود از گروهمان باشد و بتوانیم قدرت خودمان را نشان 

دهیم.

عالیشاه در گفت و گو با قدس:

هدف ما قهرمانی آسیاست، فقط همین
انصاری فرد پس از درخشش در لیگ اروپا :

گفته بودم گل دوم را من می زنم

سینا حسینی: ماجرای مبهم بازی نکردن داریوش شجاعیان برای تیم فوتبال استقالل در 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا همچنان یک سؤال بی پاسخ برای هواداران این باشگاه است. 
هرچند هیچ کســی در این ارتباط توضیح شــفافی ارائه نکرده است اما برای عالقه مندان به 
فوتبال این سؤال وجود دارد که چه عواملی سبب شد کادر فنی استقالل اجازه استفاده از این 

بازیکن را نداشته باشد!

قانون فیفا چه می گوید؟#
بر اساس قانون در رأی کمیته انضباطی فیفا به باشگاه استقالل آمده است اگر تا یک 
زمان مشخص پول طلبکار داده نشود، باشگاه بدهکار از ثبت هر گونه بازیکن جدید، 
چه داخلی و چه بین المللی محروم خواهد شــد. در واقع فیفا استقالل را از ثبت 
بازیکن جدید محروم کرده یعنی بازیکنان قبلی و یا حتی بازیکنان قرضی باشگاه 

که قبالً ثبت نبوده اند در پنجره نقل و انتقاالتی جدید می توانند و یا می  توانستند 
ثبت شوند. مشابه همین اتفاق در پرونده پرسپولیس و مهدی طارمی اتفاق 

افتاده است که دقیقاً در بند ۷ رأی کمیته تعیین وضعیت فیفا به باشگاه 
پرسپولیس آمده است

 که باشگاه پرسپولیس از ثبت هرگونه بازیکن جدید، چه داخلی 
و چــه بین المللی، برای دو پنجره نقل و انتقاالتی پشــت 
 NEW سر هم محروم می  شــود. نکته مهم مسئله کلمه
PLAYERS در هر دو رأی باشگاه استقالل و پرسپولیس 
است. یعنی هر دو باشگاه از ثبت بازیکنان جدید محروم 

هستند .
اما همه هواداران و جامعه فوتبال مطلع هســتند که در فصل نقل و انتقاالتی 
9۸-9۷ پرسپولیس از فعالیت نقل و انتقاالتی به واسطه همین رأی فیفا محروم 
بود اما چند بازیکن )احمد نوراللهی، امید عالیشاه که در تراکتورسازی سرباز 
بودند و کمال کامیابی نیا، شجاع خلیل زاده و محمد انصاری که قراردادشان به 

اتمام رسیده بود( در همان فصل در پرسپولیس ثبت شده اند!

کارشکنی مشکوک#
حاال اما نکات مبهمی دیگری در پرونده داریوش شجاعیان مطرح شده است که باید به دقت به 
آن رسیدگی شود، یکی از مسئوالن باشگاه استقالل مدعی است داریوش شجاعیان می توانست 
به شکل قانونی برای استقالل بازی کند اما کارشکنی یک مسئول در فدراسیون باعث شد این 
اتفاق رخ ندهد، چون وی اعالم کرد کار این بازیکن را درســت می کند اما باید وی در صفحه 
شخصی اش در اینستاگرام با انتشار استوری از وی تشکر کند پس از صدور کارت اما داریوش 
شجاعیان زیر بار این کار نمی رود به همین دلیل کار او به مشکل می خورد و استقالل 
قادر به استفاده از این بازیکن نمی شود. پس از طرح این ادعا با فرد مورد نظر تماس 
گرفتم تا صحت و سقم این ادعا را بررسی کنم که این مقام مسئول به شدت ماجرا 
را تکذیــب کرد و تأکید کرد اصالً در طول تاریخ فعالیتم هرگز با این بازیکن و فرد 
مذکوری که این مسئله را مطرح کرده است صحبت نکردم و قطعاً موضوع را از طریق 

مراجع قانونی پیگیری خواهم کرد.

قصور آبی ها؟#
این فرد با اشاره به اینکه قصور از طرف مسئوالن باشگاه استقالل بوده 
عنوان کرد قانوناً این بازیکن می توانست برای استقالل بازی کند اما 
این اتفاق رخ نداد چون آن ها اصالً از فوتبال و قوانین موجود شناخت 
نداشــتند. حاال نکته مهم برای هواداران استقالل این است که چه 
کسی در این میان واقعیت را نمی گوید و تالش دارد این مشکل بزرگ 
را الپوشانی کند، در حالی که نماینده کشورمان می توانست بدون هیچ 
منع قانونی و دردسری از این بازیکن در ترکیب خود استفاده می کرد تا 

شاید از حذف استقالل به نوعی جلوگیری می شد. 
به نظر می رســد باید وزارت ورزش و کمیته اخالق فدراسیون فوتبال به 
این پرونده ورود پیدا کند تا مشخص شود چه کسی راست می گوید چه 
کســی دروغ، هواداران به شدت عالقه مندند در این خصوص توضیحات 

شفافی را بشنوند!

امیرمحمد سلطانپو: معموالً در پنجره های 
نقل و انتقاالتی، تیم هایی که بیشترین خرج 
را می کنند زیــر ذره بین قرار می گیرند، اما 
باشگاه هایی نیز هستند که با فروش مناسب 
برخی از بازیکنان خــود می توانند از لحاظ 
اقتصادی باشــگاه خود را سر پا نگه دارند و 
حتی برای خریدهای بعدی آماده شوند. در 
زیر تیم هایی که دراین تابستان بیشترین پول 
را از فروش بازیکن کســب کرده اند را مورد 

بررسی قرار می دهیم.

1-بارسلونا )112.05 میلیون #
پوند(

کمتر دیده بودیم که غول هایی در فوتبال 
مثل بارسلونا در چنین رده بندی هایی در 
رده اول قرار بگیرند. اما بارسلونا با تغییر و 
تحوالت شدیدی که در چند ماه گذشته 
داشــته تصمیم بر این گرفته که ترکیب 
خود را نیز دچار تحول کند. آبی و اناری 
پوشــان چندین و چند بازیکن خود که 
در اندیشــه های ســرمربی جدید یعنی 
رونالد کومان جایی نداشتند را به فروش 
رســانده است. آرتور، سمدو، کارلس پرز، 
مارک کوکوریــا و ایوان راکیتیچ با رفتن 
خود از جمع آبی و اناری پوشــان ســود 
۱۱۲ میلیون پونــدی را برای کاتاالن ها 
به ارمغان آوردند. البته بارسا سه بازیکن 
بزرگ خــود یعنی لوئیز ســوآرز، آرتورو 
ویــدال و آردا توران را نیــز به رایگان به 

تیم های دیگر داد!

2-ناپولی )102.58 میلیون پوند(#
گنارو گتوســو ســرمربی ناپولی نیز مانند 
کومان عقیده داشــت که تیمــش نیاز به 
تغییــر و تحوالت اساســی دارد. بر همین 
اســاس ناپولی نیز ۱۲ بازیکن اصلی خود 
را به فروش رســاند که مطرح ترین آن ها 
آالن بــود که بــه اورتون رفــت و البته از 
فروش سیمونه وردی و روبرتو اینگلس نیز 
پول خوبی بدست آوردند. البته آن ها قصد 
داشتند کولیبالی مدافع تنومند خود را نیز 
به فروش برسانند که هیچ کس حاضر نشد 

پول زیادی برای او پرداخت کند.

3-آژاکس )90.9 میلیون پوند(#
جای تعجب نیســت کــه آژاکس در این 
فهرســت قــرار دارد. این تیــم معروف 
هلندی چندین دهه هســت که از فروش 
بازیکنان با اســتعداد خود که در آکادمی 
این باشگاه پرورش یافته اند پول خوبی به 
جیب می زند. این تابســتان نیز متفاوت 
نبود و آن ها با فروش زیاش به چلســی، 
فن دبیک به منچســتریونایتد، سرجینو 
ِدســت به بارســلونا و جوئــل ولتمن به 
برایتــون نزدیــک به 9۱ میلیــون پوند 

درآمد داشتند.

4-لیل )89.1 میلیون پوند(#
برای باشگاهی مثل لیل عجیب نیست که 
بعد از گذراندن یک فصل خوب، باشگاه های 
ثروتمند برای خرید ســتاره های تازه ظهور 
کرده آن ها دســت به کار شوند. این باشگاه 
فرانســوی بیشــترین پــول را از فــروش 
۶3میلیون پوندی ویکتور اوسیمهن به ناپولی 
کسب کرد و البته گابریل را نیز با رقم مناسب 

۲3.۴ میلیون پوند به آرسنال فروخت.

5-بایرلورکوزن )85.95 میلیون #
پوند(

تقریباً می توان گفــت بایرلورکوزن تمامی 
درآمــد حاصــل از فروش بازیکــن در این 
تابســتان خود را از واگذاری ســتاره جوان 
ایــن تیم یعنی کای هاورتز بدســت آورده 
اســت. این جوان با استعداد آلمانی با مبلغ 
۷۲میلیون پوند به چلسی فروخته شد و البته 
آن ها کوین فولند را نیز با ۱۴ میلیون پوند به 

موناکو فروختند.

6-یونتوس )85.5 میلیون پوند(#
قهرمان 9 دوره گذشــته رقابت های سری آ 
ایتالیا، در چند فصل گذشته خرج های زیادی 
برای خرید ستاره ها داشته و دراین تابستان با 
شیوع ویروس کرونا ترجیح داده تا شرایط را 
از نظر مالی مقداری بهبود ببخشد. یوونتوس 
بیش از ۸5 میلیون پونــد از فروش بازیکن 
درآمد داشته که بیشتر به خاطر فروش میرالم 

پیانیچ و امره جان بوده است.

اتفاقی  سلطانپور:  امیرمحمد 
که تمامی عالقه مندان به فوتبال 
اروپا بی صبرانه منتظر آن بودند 
به وقوع پیوســت و قرعه کشی 
رقابت هــای لیــگ قهرمانان و 
لیگ اروپا برگزار شــد تا تکلیف 
این  باشگاه ها برای رویارویی در 
دو تورنمنت جذاب فوتبال قاره 

سبز مشخص شود.

نخستین تقابل مسی و #
رونالدو در دور گروهی

یکی از نکات جذاب قرعه کشی 
پنجشنبه شب رقابت های لیگ 
قهرمانان اروپای فصل ۲۰۲۰/۲۱ 
در یــک گــروه قــرار گرفتن 
تیم هــای یوونتوس و بارســلونا 
بود. این نخستین بار است که دو 
بازیکن برتر تاریخ فوتبال یعنی 
کریستیانو رونالدو و لیونل مسی 
در دور گروهی این مسابقات به 
مصاف یکدیگر خواهند رفت. در 
گروه G این مسابقات به جز این 
دو غول فوتبال باشــگاهی اروپا، 
تیم هــای دیناموکیف اوکراین و 
نیز  از مجارستان  فرنتس واروش 

حضور خواهند داشت.
اما احتماالً گروه مرگ مسابقات 
این فصل گروه H باشــد، جایی 
که پاریس سن ژرمن فینالیست 
قهرمانان،  لیگ  فصل گذشــته 
الیپزیگ از آلمان که فصل پیش 
به نیمه نهایی رسید و همین طور 
خواهند  حضور  منچستریونایند 
داشت. در کنار این ها استانبول 
باشاکشــهیر از ترکیــه نیز کار 
بسیار سختی برای صعود خواهد 

داشت.
در گــروه A، مدافــع عنــوان 
قهرمانی یعنی بایرن مونیخ در 
سالزبورگ  اتلتیکومادرید،  کنار 

باشگاه رنجرز اسکاتلند، ُکری یک هوادار تیم گاالتاسرای 
قبــل از بازی پلــی آف صعود به لیگ اروپا را بی پاســخ 
نگذاشــت. بعد از اینکه یکی از هواداران متعصب باشگاه 
ترکیه ای قبل از دیدار تیمش مقابل رنجرز عکسی از یک 
شیر منتشر و تیم اسکاتلندی را تهدید کرد، توییتر رنجرز 
بعد از پیروزی مقابل گاال و حذف این تیم، عکسی از یک 
گربه که تالش شده شبیه شیر باشد را منتشر کرد تا جواب 

ُکری هوادار حریف را داده باشد.

علی علیپور پس از پیوســتن به ماریتیموی پرتغال پســتی 
 در اینســتاگرام منتشر کرد که در بخشــی از آن آمده است: 
از تمامــی بازیکنــان، کادر فنــی، کادر پزشــکی ، تدارکات 
زحمتکش و هواداران با غیرت پرســپولیس که در تمامی این 
ســال ها در کنار هم بودیم و برای خاطــرات خوبی که با هم 
ساختیم سپاســگزارم. با دعاهای خیر شما هموطنان عزیزم 
ان شاءاهلل بتوانم برای فوتبال ایران در اروپا افتخار ساز شوم .

علی علیپوررنجرز
مدافع فرانسوی منچسترســیتی، پس از ارسال و دریافت 
چند توییت با کاربران این شــبکه اجتماعی، نام حساب 
کاربری خود را تغییر داد! بعد از آنکه یکی از هواداران سیتی 
آیمریک الپــورت را اریک الپورت خطاب کرد، مدافع آبی 
پوشــان دلیل این اسم را پرسید که کاربران به شوخی به 
 I’m eric همان aymeric او گفتند تاکنون فکر می کرده اند
)من اریک هستم( باشد! الپورت نیز از این شوخی کاربران 

خوشش آمد و نام کاربری خود را به همین نام تغییر داد!

بازیکن سابق استقالل در پستی اینستاگرامی از اقدام عجیب 
چند تن از بازیکنان سابق این باشگاه برای دیدار با وزیر ورزش 
خبر داد. حسین کاظمی در پست خود نامه ای را منتشر کرده 
که چند چهره سابق آبی پوشان از جمله: جواد نکونام، حسین 
فکری، مهدی رحمتی، کیانوش رحمتی و رضا عنایتی که در 
تیم های دیگر مشغول مربیگری هستند، قصد دارند به خاطر 
آنچه »دغدغه هایی که برای استقالل دارند« خوانده اند با وزیر 

دیدار کنند!

حسین کاظمیآیمریک الپورت

استقالل می توانست در آسیا از داریوش استفاده کند

»شجاعیان« قربانی بی اطالعی یا کارشکنی؟

ضد  حمله

رد پیشنهاد های ستاره های استقالل و پرسپولیس 
توسط تراکتور

ورزش: دو ستاره تیم های استقالل و پرسپولیس که زمزمه جدایی شان 
از تیم های پایتخت به گوش می رســد، در مذاکره با مدیران باشــگاه 
تراکتور پیشنهادهای عجیب مالی را ارائه کرده اند که با مخالفت جدی 

این باشگاه تبریزی مواجه شده است.
این دو بازیکن استقالل و پرسپولیس که فصل گذشته با قراردادهایی 
بسیار پایین تر در تیم های خود توپ می زدند،  به ترتیب پیشنهادهای 
9 و ۱۰ میلیاردی برای هر فصل به باشــگاه تراکتور ارائه کردند که با 

مخالفت جدی باشگاه تبریزی همراه شده است.

توافق رضا اسدی با سن پولتن اتریش 
ورزش: رضا اســدی که پس از یک سال حضور در تراکتور صحبت از 
حضورش در چند تیم خارجی بود، در نهایت با تیم فوتبال سن پولتن 
اتریش به توافق رســید. قرارداد اسدی با این باشگاه دو ساله و با شرط 
جدایی در صورت داشتن پیشنهادهای بهتر است. این هافبک ۲۴ ساله 
یکشنبه هفته پیش رو برای انجام تســت های پزشکی و عقد قرارداد 

رسمی راهی اتریش خواهد شد.

 ۶ پرسپولیسی 
در تیم منتخب لیگ قهرمانان آسیا

ورزش: حامد لک سنگربان پرسپولیس، محمدحسین کنعانی زادگان 
در مرکز خط میانی و ســعید آقایی در ســمت چپ خط دفاع، کمال 
کامیابی نیا و بشار رسن در خط میانی و عیسی آل کثیر در خط حمله 
تیم منتخب یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفته اند. پنج 
بازیکن مابقی، عبداهلل مادو و سلطان الغنام در خط دفاعی، عبد المجید 
الصلیهم، خالد الغنام و پیتــی مارتینس در خط میانی همگی از تیم 

النصر هستند.

 مهاجم سابق استقالل 
به تیم ملی آذربایجان پیوست

ورزش: در لیست جدید بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال 
آذربایجان نام علی قربانی بازیکن ایرانی هم دیده می شود.

قربانی که سابقه بازی در تیم های نفت تهران، استقالل و سپاهان را در 
کارنامه دارد، این فصل به تیم سومقاییت آذربایجان پیوست و حاال به 
اردوی تیم ملی فوتبال این کشــور دعوت شده است.پیش از این و در 
اتفاقی مشابه، چند بازیکن فوتسال ایران در سال ۱39۸ برای تیم ملی 

فوتسال آذربایجان به میدان رفتند.
وحید شــفیعی بازیکن سابق تیم ملی ایران و تیم های دبیری تبریز و 
سن ایچ ساوه، امیر شجاعی بازیکن تیم اهورای بهبهان، اسحاق سورغالی 
بازیکن تیم ارژن شــیراز و هادی احمدی بازیکن تیم فرش آرا نفراتی 

بودند که تیم ملی آذربایجان را در چند دیدار همراهی کردند.

نادری در پرسپولیس ماندنی شد
ورزش: نادری به خاطر قراردادی که با تیم بلژیکی داشــت نتوانست 
پرسپولیس را در لیگ قهرمانان آسیا همراهی کند. مهدی رسول پناه 
سرپرست باشگاه پرسپولیس در این ارتباط گفت: هفته گذشته با نادری 
تماس گرفتم. این بازیکن گفت که مسافرت هستم و بعد از بازگشت، با 

هم به توافق می رسیم. بنابراین مشکلی نیست.

برد برنتفورد با پاس گل قدوس
ورزش: در مرحله یک هشــتم نهایی جــام اتحادیه فوتبال انگلیس 
تیم های برنتفورد و فوالم به مصاف هم رفتند که این مسابقه با نتیجه 
3 بر صفر به سود برنتفورد به پایان رسید. سامان قدوس بازیکن ایرانی 
تیم برنتفورد که برای نخســتین بار پیراهن این تیم را در یک مسابقه 
رســمی بر تن کرده بود، از ابتدا در زمین مسابقه حضور داشت و پاس 
گل نخســت تیمش را داد. این بازیکن در دقیقه ۶۸ تعویض شد و از 

زمین بیرون رفت.

مدافع سپاهان برای جدایی به توافق رسید
ورزش: طیبی که برای فصل جدید با ســپاهان قرارداد داشت پس از 
انجام مذاکرات با مدیران سپاهان برای جدایی به توافق رسید و با توجه 
به تعطیلی روز جمعه، قرار است رضایت نامه این بازیکن امروز صادر و 

در اختیار او قرار داده شود.

چرا انتقال ترابی به العربی رسمی نشده است؟
ورزش: روزنامــه الرایه قطر در گزارش مفصل خود در خصوص نقل و 

انتقاالت لیگ ستارگان به وضعیت مهدی ترابی اشاره کرد.
این رسانه مدعی شد که هنوز انتقال ترابی به العربی قطعی نشده است. 
دلیل اصلی رسمی نشدن انتقال ترابی این است که باشگاه العربی باید 
بازیکن بفروشد.مرتضی پورعلی گنجی به چین فروخته شد و مهرداد 

محمدی جای او را گرفت.

فرهاد مجیدی سرمربیگری استقالل را نپذیرفت؟
میزان: پس از انتخاب مددی به عنوان سرپرست، نام چند گزینه برای 
هدایت استقالل در این فصل مطرح شد که طبق گفته منابع نزدیک به 
باشگاه استقالل، یکی از این گزینه ها فرهاد مجیدی است. گویا فردی 
در باشگاه با فرهاد تماس گرفته تا شرایط بازگشتش به کار را جویا شود 

اما شنیده می شود مجیدی به این درخواست پاسخ منفی داده است.
البته هنوز صحت و سقم این موضوع مشخص نیست و اطرفیان باشگاه 
نیز در حد شنیده ها در موردش بحث می کنند اما به نظر می رسد این 
مربی به دنبال روشــن شدن تکلیف تیم مدیریتی است و دیگر حاضر 

نیست با هر مدیری در باشگاه کار کند. 

راز شادی عیسی در قطر؛ چشم های میکائیل  
ورزش: بعد از گلزنی مقابل پاختاکور، عیســی آل کثیر دو انگشــت 
اشاره اش را به سمت چشــمش برد و گوشه اش را کشید؛ شادی گل 
خاص گلزن دزفولی پرسپولیسی ها که از زمان حضورش در پیکان آن را 
انجام می دهد. حاال کنفدراسیون فوتبال آسیا از پرسپولیس درخواست 

کرده تا در این باره توضیح بدهد.
میکاییل برادرزاده هشت ساله و کوچک آل کثیر که رابطه بسیار خوبی 
با او دارد، و عیسی گل هایش را به این روش به او هدیه می کند.تصاویر 
خوشــحالی های پس از گل آل کثیــر با پیراهن صنعت نفت و پیکان 
نشان می دهد که وی پیش تر هم این مدل خوشحالی را انجام داده بود 
و اساساً همین تصاویر آرشیوی ثابت می کند که او هیچ غرض خاصی 

نداشته است.

منهای فوتبال

نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا
پرسپولیس - النصر عربستان
      شنبه 12 مهر - 18:30 از شبکه سه

ورزش در سیما

صدرنشینی سپاهان در مسابقات دوومیدانی
ورزش: در پایان روز نخســت مرحله ســوم لیــگ دوومیدانی، 
دوومیدانی کاران سپاهانی پنج نشان طال سه نشان نقره و چهار 
نشان برنز کسب کردند.در حال حاضر سپاهان ۶۰۲ امتیاز و تیم 

پلیمر خرم آباد با 5۴۲ در رده اول و دوم قرار دارند.

یزدانی: 
به آمادگی برسم در لیگ کشتی می گیرم

ورزش: سرمربی تیم کشــتی آزاد استقالل گفت: تیم استقالل 
مســتحق پیروزی برابر دانشگاه بود. رضا یزدانی پس از پیروزی 
۷ بر 3 استقالل مقابل دانشگاه آزاد در جدال حساس لیگ برتر 
کشتی آزاد، اظهار کرد: کاماًل مستحق این پیروزی بودیم و حتی 

امروز پیش بینی کرده بودم به برد ۷ بر 3 می رسیم.
ســرمربی تیم کشتی آزاد اســتقالل در پایان درباره تصمیمش 
برای حضور در لیگ به عنوان کشــتی گیــر نیز گفت: فعاًل در 
کنار بچه ها تمرین می کنم و قصد دارم در ادامه کشــتی بگیرم. 
تمرینــات را مرتب انجام دادم اما المپیک به تعویق افتاد و هنوز 
هم نهایی نشده است. به محض اینکه به آمادگی مطلوب برسم 
در لیگ کشتی می گیرم و امیدوارم در ادامه در میادین مختلف 

حاضر شوم.

لغو ماراتن آتن به دلیل شیوع کرونا
ورزش: شــیوع کرونــا در چند ماه اخیر ســبب لغــو خیلی از 
رویدادهای ورزشــی شــده اســت. جدیدترین رقابت ورزشی 
رقابت های دوی ماراتن در شهر آتن، مهد المپیک بوده است.این 
رقابت ها قرار بود با رعایت پروتکل های بهداشــتی در دو بخش 
مجــزا هر کدام با 5 هزار دونــده، در تاریخ ۷ و ۸ نوامبر) ۱۷ و 
۱۸ آبان( برگزار شــود. قرار است از طریق ایمیل به دونده هایی 
که برای این رقابت ثبت نام کردند، اطالع داده شــود که حاضر 
هستند سال آینده رقابت کنند یا خواهان دریافت هزینه ثبت نام 

ورودی برای این رقابت هستند.

بهمن نصیری قهرمان روئینگ ایران شد
ورزش: مســابقات قهرمانی ایــران و انتخابی تیم ملی روئینگ 
مردان در دریاچه آزادی برگزار شد و چهره نفرات برتر مشخص 
شــد. رقابت های فینال در دو بخــش فینال B و فینال A انجام 
شــد. فینال A روئینگ تک نفره ســنگین وزن: بهمن نصیری از 
زنجــان صاحب مدال طال شــد.در فینــال A روئینگ تک نفره 
ســبک وزن: آریا ســلیمان پور از تهران مقام اول و مدال طال را 
بدست آورد.در پایان مســابقات تیم تهران با ۲۲ امتیاز به مقام 
قهرمانی دســت پیدا کرد، تیم زنجان با ۲۰ امتیاز نایب قهرمان 

شد و تیم تهران توابع با ۱۷ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

مربی دوومیدانی: به شاگردم 22 میلیون 
پاداش دادند، به من ۷ میلیون!

ورزش: جمشــید بختیــاری مربی باســابقه دوومیدانی درباره 
عملکرد شــاگردانش در مســابقات اخیر اظهار کرد: ارســالن 
قشقایی در پرتاب وزنه و زهرا عرب رستمی، بیتا فکری و مهدیه 
حکمت سرا در پرتاب چکش از شاگردان من هستند. در مسابقات 
اخیری که در رده سنی نوجوانان و جوانان برگزار شد، نفرات اول 
تا ششــم پرتاب چکش از ورامین بودند و این یک افتخار است. 
من در مراســمی که چندی قبل در کمیته ملی المپیک برگزار 
شــد، به صالحی امیری گفتم که قطــب پرتاب چکش در ایران 
هستیم، اما متأسفانه توجهی به ما نمی شود.طی این دو سال به 
کیهانی رئیس پیشــین فدراسیون و همچنین مبینی سرپرست 
کنونی گفتم که چشم مربی و ورزشکار به تشویق هاست. باالخره 
این تشــویق انجام شد و چند روز قبل ۲۲ میلیون به شاگردم و 
۷ میلیون نیز به من دادند. ابتدا نمی خواستم این پول را بگیرم، 
اما گفتند که اگر همین مبلغ را دریافت نکنم، از دستم می رود. 

 قهرمانی خدمتی و نوروزیان 
در مسابقه آنالین تیراندازی آسیا

ورزش: با توجه به شــیوع ویروس کرونا برای نخســتین بار به 
صورت آنالین بین ســه کشــور ایران، ســنگاپور و تایلند و 3۸ 
تفنگدار در دو بخش آقایان و بانوان مسابقه ای برگزار شد که از 
تیم ملی ایران در بخش بانوان، نجمه خدمتی، آرمینا صادقیان، 
فاطمه کرم زاده و مه لقا جام بزرگ و در بخش آقایان، حســین 
باقری، مهیــار صداقت، پوریا نوروزیــان و امیرمحمد نکونام به 

ترتیب راهی فینال شدند.
با پایان فینال بانوان، نجمه خدمتی با کســب باالترین امتیاز در 
جایگاه نخســت ایستاد و نماینده ســنگاپور و فاطمه کرم زاده 
به ترتیب در جایگاه دوم و ســوم قرار گرفتند.در فینال مردان، 
پوریا نوروزیان، مهیار صداقت و حسین باقری به ترتیب موفق به 

کسب مقام های اول تا سوم شدند.

فعالیت باشگاهی سرمربی تیم ملی 
بسکتبال منع قانونی ندارد

ورزش: صحبت های اخیر رئیس فدراســیون بسکتبال در مورد 
حضور همزمان ســرمربی جدید در لیگ برتر ابهاماتی در رابطه 
با وضعیت مهران شــاهین طبع برای فعالیــت همزمان ملی و 
باشــگاهی در یک ســال آینده ایجاد کرد. اگرچه طباطبایی با 
تأکید بر عدم منع قانونی برای فعالیت اینچنینی شاهین طبع را 

در این زمینه رفع ابهام کرد. 
رئیس فدراســیون بســکتبال گفــت: کمیته فنی فدراســیون 
بســکتبال در تصمیم گیری برای ابقای مهران شاهین طبع در 
رأس تیــم ملی هیچ محدودیتی برای فعالیت های همزمان وی 
در تیم باشگاهی لحاظ نکرد. بنابراین حضور او در تیم شهرداری 

گرگان برای لیگ پیش رو بالمانع است.

و لوکوموتیو مسکو قرار گرفته، 
در گــروه B در کنــار رئــال 
افتخارترین تیم  مادریــد پــر 
دونتسک،  شــاختار  مسابقات، 
اینتر و مونشن گالدباخ خضور 
 C خواهنــد داشــت، در گروه
پورتو به همراه مهدی طارمی با 
و  المپیاکوس   ، منچسترسیتی 
مارسی همگروه است، در گروه 
D لیورپــول قهرمان لیگ برتر 
انگلیس در کنــار آژاکس، تیم 
شگفتی ساز فصل پیش یعنی 
آتاالنتــا و همین طور میتیلون 
از دانمــارک رقابــت می کند، 
در گروه E، ســویا، چلســی، 

کراســنودار و رن حضور دارند، 
در گــروه F هم زنیت ســنت 
پترزبورگ که ســردار آزمون را 
در ترکیــب دارد قرعه آنچنان 
ســختی با دورتموند، التزیو و 

بروژ نخواهد داشت.

غول های درجه دوم، #
آماده لیگ اروپا

قرعه کشی گروه های دوازده گانه 
لیگ اروپا نیز به انجام رســید. 
بــر این اســاس و در مهم ترین 
تقابل ها، در گروه B، آرســنال 
انگلیس با راپیــد وین، مولده و 
داندالک هم گروه شد، در گروه 
G براگا، لسترسیتی، آاک آتن که 
کریم انصاری فرد را در ترکیب 
دارد و زوریــا در کنــار هم قرار 
گرفتند، در گروه H که می تواند 
گروه مرگ مســابقات باشــد، 
میالن، سلتیک، اسپارتا پراگ و 
لیل حضور دارند. در گروه J نیز 
رویال آنتورپ که علیرضا بیرانوند 
را در تیمــش دارد در کنار خود 
تاتنهام، لودوگورتس و السک را 

می بیند.

بزرگ ترین فروشنده های این تابستان در اروپا

می فروشیم تا زنده بمانیم!
قرعه کشی لیگ قهرمانان و لیگ اروپا برگزار شد

جاری شدن خون در رگ قاره سبز
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ادب و هنرادب و هنر

نقش آفرینی معنویت و اخالق در رمان
»سوزان سان تگ« )Susan Sontag( که در تاریخ 24 دسامبر 2004 دارفانی 
را وداع گفت، در یکی از ســخنرانی هایش در ماه آوریل همان ســال گفت: 
»نویسندگان رمان، داستان و نمایش نامه، عمالً نمایندگان اخالقی و معنوی 
جامعه خود هســتند. نویسنده داستان به کســی اطالق می شود که بتواند 
درباره مسائل اخالقی و معنوی بیندیشد و دریابد چه چیزهایی درست و چه 
چیزهایی غلط است، چه چیزهایی عادالنه و چه چیزهایی ناعادالنه است، چه 

چیزهایی قابل ستایش و چه چیزهایی تنفرانگیز است...«.
 بــه زعم برخی از نویســندگان چون »ســان تگ« یکــی از وظایف اصلی 
ادبیات داستانی در این ارتباط، می تواند طرح مسائل اخالقی و معنوی باشد. 
آنــان بر این باورند که اگر اخالق و معنویت را از ادبیات داســتانی بگیرند، 
دیگر چیزی برایشــان باقی نمی ماند. ادبیات موظف است به طرح زندگی و 
جامعه سالم بپردازد و مردم را از انجام کارهای ناشایست بازدارد. به عبارتی، 
داستان باید وجوه انسانی بشر را درشت نمایی کند. نویسنده باید در جامعه 
خود تأثیرگذارباشــد، نقش یک هدایتگر و راهنمــا را ایفا کند. این افراد به 
صراحت می گویند طرح مباحث معنوی در داســتان  می تواند زندگی سالم 
و امنی را پیش روی چشــمان مردم نمایان سازد و راه را برای آن ها همواره 
سازد. داستان می تواند بسیار تأثیرگذار باشد و در حد دگرگونی و تحول مردم 
پیش برود؛بنابراین طبق باور هــواداران اخالق گرایی باید از این ابزار به نحو 
احسن استفاده کرد تا مفاهیم ارزشمند معنوی را تبلیغ و مردم را از مسائل 

غیراخالقی دور ساخت.
نویسنده داستان باید نسبت به مسائلی که پیرامونش در جریان است، بی تفاوت 
نباشد و تا آنجا که در توان دارد، در ثبت و درک درست حقایق پنهان ساحت 
هستی دقت کند. او جهانی خاص را در داستان هایش می آفریند و با این کار 
عمالً اندوخته ها و تجارب ارزشمند بدست آورده خود را از منظری متفاوت در 
اختیار مخاطبان قرار می دهد. این در حالی ا ست که بسیاری از مردم از آگاهی 
و دانش الزم برای درک مسائل پیچیده ساحت هستی برخوردار نیستند و 
شناخت خوبی از رویدادها و مسائل مختلف پیرامونشان ندارند. از این رو هنگام 
مطالعه داستان مخاطب توقع دارد نویسنده کلیه مسائل پیچیده زندگی را 
برایش رمزگشــایی کند و تمامی رویدادهای مهمی که از مقابل دیدگانش 

گذشته و او قادر به درک آن ها نبوده را بازبینی و رصد کند. 
اصوالً توجه به خالق جهان هســتی می تواند سرچشمه مناسبی برای طرح 
مضامین ادبیات معنوی باشــد. نگاه هنرمندانه به عوالم ماورایی و خالق این 
عالم و طرح مسائلی از این دست در قالب داستان، می تواند ادبیات داستانی 
معنوی خوانده شود. در این راستا می توان دو نوع گرایش برای ادبیات معنوی 
و داستان معنوی قائل شد، نخست گرایش مادی که  باید حول محور انسان، 
جامعه سالم و مباحث و مضامین اخالقی و معنوی باشد. دیگری، گرایش به 
ماورا و عالم پس از خاک است. در هر دو گرایش، نوع تفکر و اندیشه حاکم بر 

ادبیات الهی است و می تواند بازگوکننده مضامین معنوی باشد.
برخی معتقدند داستان می تواند تصور خواننده را نسبت به جهان واقعیت ها 
تغییر دهد. در واقع داستان می تواند به کشف حقایق بپردازد، از روی دست 
حقایق تقلید کند و حتی حقایق جهان هســتی را توجیه کند. بدین ترتیب 
عده ای بر این باورند که میان داستان و حقیقت همواره پل ارتباطی بسیار قوی 
و پایداری وجود دارد. این در حالی است که پیروان داستان نویسی مدرن به 
چنین اصولی پایبند نیستند. آن ها یا به قالب و فرم اثر توجه دارند و یا برآنند 
که مخاطبان خود را با عوالم گنگ، غیرقابل حس و یا توهمات بی اســاس 
درگیر سازند. آن ها بیشتر به عدم قطعیت ایمان دارند و نسبی گرایی را رواج 
می دهند. در داستان های مدرن خواننده همواره در المکان ها و الزمان ها قرار 
می گیرد. از این رو خوانندگان این گونه آثار، هر یک برداشت متفاوتی از یک 

اثر بدست می آورند و گاه از بطن داستان هیچ نمی فهمند. 

 ادب و هنر/صبا کریمی  »یــک روز یکی از 
آن پســتانداران عظیم خود را به ساحل رساند. 
آمده بود تا روی شــن ها بمیرد. به زحمت نفس 
می کشــید، انگار دنیا را در درون دنده هایش جا 
می داد. نهنگ از توان افتاده در آســتانه  مرگ بود 
و مهلتش به ســر رسیده بود. مردم هجوم بردند 
تا تکه هایی از گوشــت تنش ببرند و قطعه  قطعه 
به وزن چند کیلو بردارند. نهنگ هنوز نمرده بود 
و استخوان هایش در پرتو آفتاب برق می زد. حاال 
کشــورم را مثل یکی از آن نهنگ ها می دیدم که 

به خشکی نشسته تا نفس واپسین را بکشد... «.
این بخشــی از کتاب »دیار خوابگردی« نوشته 
میا کوتو، نویسنده آفریقایی تبار است که توسط 
مهدی غبرایی ترجمه و به تازگی توسط انتشارات 

افق روانه بازار شده است. 
میاکوتو از نویسندگان سفیدپوست موزامبیکی و 
یکی از نویســندگان برجسته در قاره آفریقاست. 
وی تاکنون جوایز متعددی همچون »کاموس« 
مهم ترین جایزه ادبی زبان پرتغالی و نیواشــتات 

انترناسیونال را دریافت کرده است. 
»دیار خوابگردی« رمانی اســت جذاب، هولناک، 
خشمگین و در عین حال شاعرانه که  با ترجمه 
انگلیســی آن، موزامبیک، پرتغال و آلمان نسخه 
سینمایی آن را در ۱0۳ دقیقه به کارگردانی ترزا 

پراتا ساختند.
مهدی غبرایی رمان های بی شماری را از فرهنگ ها 
و قاره های مختلف به فارسی برگردانده است، اما 
به گفته خودش یکی از مهم ترین عالیقش ادبیات 
آفریقاست که این اشتیاق از سال های تحصیل در 
دانشــگاه می آید و این فضا از همان زمان برایش 

جذابیت ویژه   ای داشته است. 
بــا غبرایی به بهانه ترجمه ایــن کتاب جذاب و 
انگیزه او از دنبال کردن ادبیات آفریقا به گفت وگو 

نشستیم که در ادامه می خوانید.

آقای غبرایی به نظــر نمی آید تاکنون س
کتابی از میاکوتو در ایران ترجمه شده باشد، 
چه شد که سراغ »دیار خوابگردی« رفتید و 

آن را ترجمه کردید؟
در مقدمــه این کتاب و یکی دو رمان دیگری که 
از آفریقایی ها ترجمه کرده ام، به این موضوع اشاره 
کردم که در ســال های اخیر بیشــتر روی رمان 
آفریقای ســیاه و عمدتاً رمان هایی که با شگرد 
رئالیســم جادویی نوشته شــده است، متمرکز 
شده ام. البته سال ها پیش هم این جست وجو ادامه 
داشــت و زمینه آن را در رمان »آفتاب پرست ها« 
که نشر چشمه چاپ کرده نیز نوشته ا م. همچنین 
پایان نامه مــن درباره آنگــوال و موزامبیک بوده 
و از همان زمان عالیقی در من شــکل گرفت و 
کشورهایی با سابقه استعماری زیاد، پس از اینکه 
به استقالل رســیدند نظر من را جلب کردند و 
آشنایی ها از همان موقع بود تا سال ها بعد که به 
سراغ رمان هایی بیشتر از آسیا، آفریقا، چین، ژاپن، 

هند و ... رفتم و آثار متعددی را ترجمه کردم.
دلیلم هم این اســت که جنبش ها و تنش های 
سیاســی، اجتماعی و اقتصادی این کشورها در 
ســال های اخیر به ویژه پــس از دو جنگ مهم 
بین المللــی در اوایل قــرن 20 و نیمه دوم قرن 
بیســتم در این خطــه متمرکز شــده؛ بنابراین 

بازتابش را در رمان نیز به جا گذاشته است.
از طرفــی دیگر از این روند ترجمه های تکراری و 
نوشتن و کپی مترجم ها از روی دست یکدیگر که 
در اطراف من اتفاق می افتاد و اینکه همه مدام یک 

کتاب را از غربی ها ترجمه می کنند خسته شدم و 
در جست وجوی صداهای تازه بودم که این ادبیات 

را پیدا کردم.
برهمین اســاس ســه عنوان کتاب از این دست 
منتشــر شــده که یکی از آن ها همیــن »دیار 
خوابگردی« و نویســنده آن موزامبیکی اســت 
و کتاب دیگری که پیش از این منتشــر شــد، 
»آفتاب پرست ها« اثر ژوزه ادوآردو آگوآلوسا اهل 
آنگوال است و ســومی هم »صبح بخیر رفقا« از 
دیگر نویسنده آنگوالیی منتشر شده و دو اثر تازه 

دیگر هم در دست بازبینی و انتشار است.

آیا تا به حال اثــری از میاکوتو در ایران س
ترجمه شده است؟

می توانم بگویم تقریباً در ایران کســی میاکوتو را 
نمی شــناخت، غیر از یکی، دو داستان کوتاه که 
آقای اسداهلل امرایی ترجمه کرده بود، اما رمانی از 

وی تا به حال در ایران منتشر نشده است.

»دیار خوابگردی« به شرح تاریخ استعمار س
موزامبیک پرداخته است، آیا این اثر می تواند 
تصویری واقعی از این تاریخ را به مخاطب 
ایرانی نشان بدهد و اساساً این کتاب چقدر 

می تواند مخاطبش را با آفریقا آشنا کند؟
این کتــاب را در یکی از نمایشــگاه های کتاب 
معروف که در آفریقا برگزار می شود جزو ۱2 رمان 
برجسته آفریقا در نیمه دوم قرن بیستم قلمداد 

کرده انــد و وقتی آن ها چنیــن جایگاهی به این 
رمان دادند نشان می دهد اهمیت این رمان چقدر 
اســت. با آشنایی و شناختی هم که من با تاریخ 
موزامبیک دارم به نظرم می آید این رمان نه تنها 
منطبق بر واقعیت است بلکه هنرش این است که 
از واقعیت فراتر می رود و در واقع آن را به عرصه ای 
می بــرد کــه از آن نتیجه انســانی و اجتماعی 
بگیرد. میاکوتو، نویســنده ای بسیار پرتوان است 
و جایزه های متعددی هم گرفته اســت. به نظرم 
بین این رمان هایی که من از ادبیات آفریقا ترجمه 

کرده ام، این رمان از برجسته ترین آن هاست.

کتاب س به  کنیم  اشــاره ای  نیســت  بد 
»ریشــه ها« اثر الکس هیلی که آن هم از 

جمله کتاب هایی اســت که در مورد تاریخ 
استعمار نوشته شــده و اتفاقاً بسیار مورد 
توجه مخاطب ایرانی واقع شــده است. آیا 
»دیار خوابگردی« از جهت جلب مخاطب و 
نشان دادن وضعیت واقعی استعمار می تواند 
با این اثر رقابت کند و اینکه این کتاب در 

عمده آثار این ژانر چه جایگاهی دارد؟
»دیــار خوابگــردی« از نظر جذابیــت در میان 
کتاب هایی که پیشــتر عنوان کردم شــاید یک 
مقدار ســخت خوان باشد و برای هر کتاب خوانی 
به آســانی قابل درک نیست. به طور مثال اثرش 
مانند نویســنده ای همچون خالد حســینی که 
همه رمان هایش را ترجمه کردم ، آســان خوانده 
نمی شود، اما در عین حال عمق و ژرفای کار بسیار 
بیش از آن اســت. البته از روی این کتاب فیلمی 
هم تولید شده که آن هم مورد توجه قرار گرفته 

است. 
اما بد نیست برای درک بهتر مثالی بزنم. ببینید! 
همینگوی و فاکنر هر دو نویسندگان برجسته ای 
هستند که موفق به دریافت جایزه نوبل شدند، 
اما آثار همینگوی ســهل و ممتنع است و عامه 
خوانندگان آن را می فهمند و نخبگان نیز آن را 
تأیید می کنند، اما فاکنر بیشتر نخبه پسند است. 
آثــار میاکوتو هم تا جایــی که من می دانم هم 
یک ســر و گردن از آثار مشــابه بلندتر است و 
هم خواندنش به سهولت برخی رمان های دیگر 

است. 

پهنه س آفریقا در  ادبیــات  آقای غبرایی 
ادبیات فارسی چه جایگاهی دارد و مخاطب 
جدی کتاب چقدر در جریان این ادبیات و 

جایگاه آن قرار دارد؟
به نظرم کم و بیش آشــنایی فراهم شــده و من 
دیده ام که دوستان رمان هایی را ترجمه کردند، اما 
کسی مانند من روی رمان های آفریقایی متمرکز 
نشده اســت.برخی نویســندگان آفریقای عرب 
هستند که بیشتر آثارشان کار شده، زیرا مترجمان 
عرب برخی از آن ها را کار کردند. من هم در حوزه 
ادبیات عرب آفریقایی یک رمان از کشور سودان 
ترجمه کردم؛ رمان »فصل مهاجرت به شــمال« 
از طیب صالح که متأســفانه ناشر قوی نداشت و 

نتوانست خوب جا بیفتد.
من فکر می کنم ما مسائل مشترک بسیاری داریم؛ 
هر چند خوشبختانه ما تاریخ استعماری نداریم، 
اما از نظر مسائل سیاسی، اجتماعی و درگیری ها 
و ... زمینه های مشــترک زیادی بین ما و آفریقا 

وجود دارد.
دریای ادبیات آفریقا بسیار غنی است. نمونه آن 
»وله سوینکا« نویسنده نیجریایی است که برنده 
نوبل شــده و در واقع از نخســتین نویسندگان 
آفریقایی برنده این جایزه مهم اســت و تا امروز 
کسی از او چیزی ترجمه نکرده است، زیرا او شاعر 
و آثارش شاعرانه و تعداد رمان هایش معدود است. 
سال هاست تصمیم دارم ســراغ آثارش بروم، اما 
تردید کــردم، حتماً ترجمه آثارش را جزو برنامه 
ادبیات آفریقا خواهم گذاشت و اگر فرصت دست 

بدهد چند رمانش را ترجمه می کنم.
این زمینه های مشترک موجب می شود کشش 
بســیاری به وجود بیاید. مــن در مقدمه کتاب 
»آفتاب پرســت ها« هم نوشته ام که از یک طرف 
پشــتوانه این ها ادبیات غنی پرتغالی است)زبان 
موزامبیــک و آنگوال پرتغالــی صحبت می کنند 
چون مستعمره پرتغال بودند( و نویسنده توانایی 
همچون »فرناندو پســوا« را پشت سر دارند و از 
طرف دیگر ادبیات اســپانیایی و اسپانیولی زبان 
که نویسنده ای چون »خورخه لوئیس بورخس« 
پشت ســر آن هاســت. این گونه است که آن ها 
ادبیــات بســیار غنــی دارنــد و از طرفی دیگر 
کشورهای فرانسه زبان هم که به ادبیات فرانسه 
متکی و کشــورهای انگلیسی زبان هم به ادبیات 

انگلیسی متکی هستند.

آیا نوشــته های آن ها هنوز تحت تأثیر س
استعمار و مصائبی اســت که بر این قاره 
گذشته است یا نگاه های تازه ای هم وارد این 

ادبیات شده است؟
حتماً نگاه تازه وارد شــده اســت. یکی از همین 
نویسندگان که جزو کشف های من در ایران است 
و یــک رمان هم از او ترجمــه کردم و در مرحله 
بازبینی نهایی است، یک رمان پلیسی نوشته که 
طنزآمیز است و بازتاب بسیار وسیعی پیدا کرده و 
یا رمان های دیگری در زمینه های متنوعی توسط 
نویسندگان مختلف نوشته شده است. یا نویسنده 
دیگری از آفریقای جنوبی به نام »آندره برینک« 
کــه من ۱0 کتابش را به صورت پی دی اف دارم 
و نویسنده قدرتمندی است که بارها نامش جزو 
کاندیدای نوبل مطرح بوده و نامش هر ســال در 
جایزه نوبل عنوان می شود و تاریخ کشورش از آغاز 
اســتعمار تا به امروز، تصویری از زندگی مدرن و 
رئالیسم جادویی به وفور در آثارش موج می زند و 

فرد بسیار مطرحی است.

برش

از  را در یکی  »دیار خوابگردی« 
که  معروف  کتاب  نمایشگاه های 
جزو  می شود  برگزار  آفریقا  در 
12 رمان برجسته آفریقا در نیمه 
دوم قرن بیستم قلمداد کرده اند 
و وقتی آن ها چنین جایگاهی به 
می دهد  نشان  دادند  رمان  این 

اهمیت این رمان چقدر است

گفت وگو با مهدی غبرایی به انگیزه انتشار »دیارخوابگردی« اثری از میاکوتو

شنیدن صداهای تازه از ادبیات آفریقا 

در حوالی داستان

کامران پارسی نژاد، نویسنده و منتقد
annotation@qudsonline.ir

      صفحه 12

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1007440(

آگهی تغییرات موسسه خیریه المهدی عج کوهسنگی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 1295 و شناسه ملی 10380128450

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1396,03,04 و نامه شماره 920,97,128394 مورخ 1397,9,26 اداره کل بهزیستی استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - آقای غالمرضا بصیری پور به شماره ملی 2002415269 - آقای مهدی ثانوی گروسی به شماره ملی 0937496618 

- آقای مهدی خجسته وهاب زاده به شماره ملی 0930585216 - آقای علی اکبر صابری مقدم طهرانی به شماره ملی 0940323745 - آقای علی غریب حسینی کاخ به شماره ملی 
0938428748 - آقای محمود خادم الخمسه به شماره ملی 0938440357 - آقای محمد شادکام تربتی به شماره ملی 0938273302 بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای 

حسینجان اروجی به شماره ملی 5749385159 و احمد رحمانی به شماره ملی 5229394684 بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند . 
- آقای سیدماشااله بامشکی به شماره ملی 0931307007 به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمجتبی امین یزدی به شماره ملی 0940334674 به عنوان بازرس علی البدل برای یک 

سال مالی انتخاب گردید. - روزنامه کثیراالنتشار 
قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1007452(

آگهی تغییرات خیریه المهدی عج کوهسنگی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 1295 و شناسه ملی 10380128450

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396,03,04 و نامه شماره 920,97,128394 مورخ 1397,9,26 اداره کل بهزیستی استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : - آقای غالمرضا بصیری پور به شماره ملی 2002415269 به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای مهدی ثانوی گروسی به شماره ملی 0937496618 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره - آقای علی اکبر صابری مقدم طهرانی به شماره ملی 0940313745 به سمت خزانه دار - آقای محمد آصفی یزدی به شماره ملی 0938621386به 
سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره - آقای مهدی خجسته وهاب زاده به شماره ملی 0930585216 به سمت عضو هیئت مدیره -آقای علی غریب حسینی کاخ به 
شماره ملی 0938428748 به سمت عضو هیئت مدیره -آقای محمود خادم الخمسه به شماره ملی 0938440357 به سمت عضو هیئت مدیره - آقای محمد شادکام 
تربتی به شماره ملی 0938273302 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه با امضاء رئیس هیئت 

مدیره یا مدیر عامل ) آقایان غالمرضا بصیری پور یا محمد آصفی یزدی( و خزانه دار ) آقای علی اکبر صابری مقدم طهرانی( همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1007471(

 آگهی تغییرات شرکت زرین دره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1903 و شناسه ملی 10380159358

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,12,17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - موسسه حسابرسی 
ارقام  و موسسه حسابرسی تالش  اصلی  بازرس  به سمت  و شناسه ملی10380533929  ثبت 2860  به شماره  ترازو همکاران  مهرگان 
حسابداران رسمی به شماره ثبت15128 و شناسه ملی10100560383 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 
شدند. 2- روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 3 - صورتهای مالی شرکت منتهی به 1397,12,29 مورد 

تصویب قرار گرفت .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1007507(

آگهی تغییرات شرکت سازه قویم طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8309 و شناسه ملی 10380240784

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,08,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسین 
 : ملی  کد  لر  اکبری  حسن  آقای   0942218213  : ملی  کد  لر  اکبری  ابراهیم  آقای   0931599301  : ملی  کد  لر  اکبری 
0932208258 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و خانم فهیمه بهنام وشانی با کد ملی : 
0942582136 به سمت بازرس اصلی خانم نعیمه زاغی با کد ملی : 0920342477 به سمت بازرس علی ا لبدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب شدند. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1007524(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی چدن خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2641 و شناسه ملی 10380181597

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,04,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدحسین بحرینیان با شماره ملی 0069158398 
بنمایندگی از طرف شرکت تکالن توس بسمت رئیس هیئت مدیره و آقـای محمود پورطالب با شماره ملی 0935184651 بنمایندگی 
از طرف شرکت بایا توس به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی فرخ مهر با شماره ملی 0942357469 بنمایندگی از طرف 
انتخاب  سال  دو  مدت  برای  عامل  مدیر  بسمت  صندوقی  محمود  آقای  و  مدیره  هیئت  عضو  بسمت  توس  پالستیک  پایور  شرکت 

گردیدند. اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1007532(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی خیبر ترابر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8772 و شناسه ملی 10380245337

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,07,01 به استناد نامه شماره 7634 مورخ 1397,10,18 انجمن 
صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان حسن ریگی به کدملی3621250875 ، 
وحید علیخوردی به کدملی 0749374802 و خانم به ناز پوالدی به کدملی 0748418172به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت 
دو سال انتخاب شدند و آقایان نادر محمدی به کدملی 0749379405و غالمرضا افشین به کدملی 0749335084 به ترتیب به سمت 
آگهی های  کثیراالنتشار قدس جهت درج  روزنامه   . گردیدند  تعیین  مالی  یکسال  برای مدت  البدل شرکت  علی  و  اصلی  بازرسان 

شرکت انتخاب گردید .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1007554(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آذرخش خودرو خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 16602 و شناسه ملی 10380321953

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,09,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم نرگس آهنی به شماره ملی: 0651914388 
به سمت رئیس هیئت مدیره 2ـ خانم منیر مظفری مقدم به شماره ملی: 0932884245 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره

 3ـ آقای رجبعلی آهنی به شماره ملی: 5639874392 به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
شدندو کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء منفرد مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
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