
گردانندگان غائله مشهد و قم را بشناسید
هزینه  بی حرمتی را از کجا آوردی؟

قدس زندگی: قبول... در ماجرای دو شــب پیش حرم های مطهر امام 
رضا)ع( و حضرت معصومه)س( در مشــهد و قم، پای احساسات، نادانی، 
افراط و تندروی و بی شــعوری در میان بود، اما ساده لوحی است اگر فکر 
کنیم همــه این ها به صورت اتفاقی و خودجوش، کار را به هتک حرمت 
حرم های شریف رســانده اند. همان طور که داستان لیس زدن ضریح هم 
فقط و فقط ناشــی از جهل و احساسات نبود، ریشه های ماجرای اخیر را 
هم باید در جایی دیگر جست وجو کرد. در تفکر و مرامی که آبشخورش 
»تشیع انگلیســی« و لندن نشین است و این غائله را مدت ها پیش کلید 

زده است. 
آخریــن خبرها درباره دســتگیری برخی از عوامــل بی حرمتی به حرم 
حضرت معصومه)س( را البد شــنیده اید، اما هیچ خبر رسمی یا مسئولی 
تا لحظه نوشتن این یادداشت تأیید نکرده که مثاًل لیدر شلوغ کاری های 
دو شب پیش در قم که به لباس طلبگی هم ملبس است و در ویدئو های 
پخش شده در فضای مجازی دیگران را تحریک می کند و شعار می دهد، 

دستگیر شده یا خیر؟
این بار هم البته اهالی فضای مجازی به میدان آمده اند و با سند و مدارک 
مجازی افشــاگری می کنند که جلودار ناآرامی های قم از منتســبان به 
جریان شــیرازی است. یعنی از همان هایی که پس از ماجرای لیس زدن 
پنجره فوالد و ضریح و دستگیر شدن گویا اعتراف کرده اند پیش از ضبط 
ویدئــو، پنجره را با پد الکلی ضدعفونــی می کرده اند! حاال هم یک فعال 
فضای مجازی، تصاویر و مشخصات صفحه ای از اینستاگرام طلبه آشوبگر 
قمی را با آی دی: sh.mr.amelian  )مرتضی کربالئی( منتشــر کرده 
که در آن به جز یکی دو پست و فیلم درباره بستن درهای حرم حضرت 
معصومــه)س( در قم، بقیــه مطالب اغلب مربوط به ســخنان و تصاویر 
»صادق شــیرازی« و یا آدم های وابسته به جریان شیرازی هاست. در هر 
حال و در فضای مجازی هم گویا طیف و جریان شــیرازی و تندروهای 
طرفدارش تنها مانده اند و هیچ سایت، کانال، گروه و یا صفحه ای نه تنها 
از آن ها حمایت نکرده بلکه اقدامشــان را در بی حرمتی به حرم محکوم 
کرده اند. کانال تلگرامی »امید مردم« نوشــته اســت: »... قطعاً هیچ فرد 
منتقدی نسبت به تصمیم بسته شدن در های حرم، حاضر به وارد شدن 
آســیب به حرم مطهر نیست. بســیاری از مردم قم در حالی که از بسته 
شدن درهای حرم مطهر به عنوان ملجأ و مأوای شیعیان ناراحت هستند 
ولی در پیام هایی از این تصمیم که در راستای حفظ سالمت زائران بارگاه 
ملکوتی کریمه اهل بیت)ع( بوده است، حمایت کرده و خواستار برخورد 
قاطع با مســببان این اقدام شدند«. کانال قم 1400 هم نوشت: »دوست 
عزیزی که درب حرم حضرت معصومه)س( را شکســتی، زیارتت قبول، 
خدا قبول کنه که با فعل حرام خواســتی امر مستحبی را به جای آوری، 
هزینــه آن را کی داده؟ آیا اگر در منزل زیــارت بخوانید امام رضا)ع( و 
حضرت معصومه)س( صدای شــما را نمی شنوند؟ چرا با این کارها چهره 

شیعه و دین را خراب می کنید«؟

 قدس زندگــی »ماهان« این روزها متهــم ردیف اول 
گسترش کرونا در کشورمان است. این شرکت هواپیمایی 
از همان روزهای اول انتشار ویروس کرونا در چین زیر فشار 
رسانه ای قرار داشت. تداوم پروازها به چین در روزهایی که 
هنوز کرونا وارد کشورمان نشده بود اما »ماهان« را بیش از 
پیش مورد هجوم رسانه ای قرار داد. حمله های رسانه ای در 
روزهایی که نخستین موارد ابتال به کرونا در کشورمان پیدا 
شدند، شدت بیشتری گرفت و تا همین االن که حدود 20 
روز از ورود این ویروس به کشورمان می گذرد ادامه دارد. 
در کنار این موضوع اما از چند روز پیش خبری در فضای 
مجازی منتشر شــد که این شرکت هواپیمایی را بیشتر 
از گذشــته وارد حاشیه کرد. خبر صادرات خفاش توسط 
شــرکت ماهان به چین در مدت کوتاهی تبدیل به سوژه 
داغ فضای مجازی شــد و کاربران با هشتگ های مختلف 
خواستار برخورد با این شرکت هواپیمایی شدند. گذشته 
از حاشیه های پروازهای ادامه دار ماهان به چین در روزهای 
اوج این بیماری، که باید پس از فروکش کردن موج کرونا 
در کشور، توسط مســئوالن بررسی شود؛ بد نیست اگر 
نگاهی بیندازیم به ماجرای صادرات خفاش توسط ماهان 

که این روزها نقل فضای مجازی است.

 کوهستان های کرمانشاه 
ماجرا از پست تلگرامی »علی جوانمردی« آغاز شد. آقای 
خبرنگار اگرچه بدجوری اصرار دارد به مخاطب بقبوالند 
یک خبرنگار غیروابسته و تماماً مستقل است، اما باز هیچ 
جوره نمی شود ســوابق او در »صدای آمریکا« و چندین 
خبرگزاری دیگر را نادیده گرفت. خبرنگار صدای آمریکا 
که این روزها همه جوره برای مقصر جلوه دادن مسئوالن و 
چهره های سیاسی داخلی در گسترش کرونا در کشورمان 
تالش می کند، این بار در کانال تلگرامش نوشته بود: »سال 
گذشته در جنگل های شمال و کوهستان های کرمانشاه 
خفاش شکار می کردند با عنوان با ارزش بودن النه آن. در 

توضیح این شکارها گفته بودند افرادی در تهران هر خفاش 
و خود النه را 500 هــزار تومان می خرند. این خریدارها 
ظاهراً گفته بودند بزاق دهان خفاش با ارزش اســت. این 
خفاش ها اما به چین صادر می شد و هواپیمایی ماهان به 
عنوان عامل صادرات مرموز این خفاش ها هیچ وقت توضیح 

نداد«.

 خفاش ها النه می سازند؟!
حاال در فضــای مجازی چو افتاده کــه این خفاش های 
صادراتی در اصل همان منابعی هستند که کرونا را برای 
نخســتین بار به انسان منتقل کرده اند! یعنی هواپیمایی 
ماهان نه تنها متهم ردیف اول شیوع کرونا در ایران است 
بلکه شیوع کرونا در جهان هم زیر سر این هواپیمایی است!
اما کافی اســت یک جست وجوی ســاده درباره شکار و 
صادرات خفاش انجام دهید تا متوجه شــوید این ماجرا 
برمی گردد به ســال 97. ماجرایی که همان زمان توسط 
مسئوالن تکذیب شده است. البته علی تیموری، مدیر کل 
دفتر حفاظت و مدیریت شــکار و صید سازمان حفاظت 
محیط زیســت درباره مسائل مطرح شــده در خصوص 
خاصیت درمانی که برای النه خفاش مطرح شده است هم 
همان موقع که شایعه ها درباره صادرات خفاش باال گرفته 
بود، گفته بود:  »اگر مایه ای در النه خفاش است که برای 
درمان برخی بیماری ها از آن استفاده می شود، باید وزارت 
بهداشت در این خصوص ورود کند، مانند پاد زهرهای مار 
و یا عقرب که وزارت بهداشت بر آن نظارت دارد و سازمان 
محیط زیســت نیز برای برداشت مار و استفاده از زهر آن 
مجــوز صادر می کند«. البته این را هم ما اضافه کنیم که 
به گفته برخی از فعاالن محیط زیستی، خفاش اصالً النه 

نمی سازد!

 خفاش های خونخوار
اما بخشی از کاربران فضای مجازی پس از انتشار فایل های 

مربوط به تکذیب صادرات خفاش به چین، شروع به انتشار 
گزارش های مختلف رســانه ای در ارتبــاط با وجود ماده 
شفابخش در بذاق خفاش کردند تا از این طریق ثابت کنند 
خفاش ها به بهانه ســاخت داروی پزشکی از کشور خارج 
می شــده اند. یکی از این گزارش های رسانه ای مربوط به 
خبرگزاری ایسناست. ایسنا در بخشی از این گزارش نوشته 
است: »نتایج یک آزمایش جدید نشان داد بزاق خفاش های 
خون آشام که فقط از خون تغذیه می کنند، می تواند جان 

قربانیان سکته مغزی را نجات دهد«.
اما بد نیست بدانید این گزارش رسانه ای ایسنا حتی اگر 
پشتوانه  علمی داشــته باشد و فرض را بر این بگیریم که 
بزاق خفاش خونخوار شفابخش است ،اما بر اساس اعالم 
دانشــنامه پســتانداران ایران، خفاش  های ایران از گونه 
میوه خوار و حشره خوار هستند و هیچ خفاش خون آشامی 

در ایران وجود ندارد.

 مورچه خوار پولک دار
برخــی از کاربران امــا همچنان روی حرف خودشــان 
ایستاده اند و معتقدند صادرات خفاش توسط هواپیمایی 
ماهان صورت گرفته اســت و همین صادرات هم زمینه 

انتشار کرونا در جهان را فراهم کرده است!
بر اســاس گزارشی که خبرگزاری فارس منتشر کرده اما 
بر خالف آنچه در شــبکه  های اجتماعی منتشر می شود، 
دانشمندان چینی »مورچه خوار« را عامل احتمالی و اصلی 

انتقال کرونا به انسان ها می دانند. 
پژوهشگران چینی احتمال می دهند ویروس جدید کرونا 
از طریق گونه ای مورچه خوار به انسان منتقل شده باشد. 
این حیــوان در چین مصرف خوراکی و دارویی دارد و در 
بازار غیرقانونی حیوانات وحشی شهر ووهان عرضه می شده 

است.
دانشمندان چینی می گویند مشخصات ژنتیکی ویروس 
جدید کرونا با ویروس هایی که در بدن پانگولین ها یافت 

شده 99 درصد همپوشانی دارد.
شینهوا، خبرگزاری رسمی چین هم به نقل از پژوهشگران 
چینی اعالم کرده اســت با توجه بــه تازه ترین یافته ها 
مورچه خوار پولک دار محتمل ترین میزبان ویروس جدید 

کرونا در مسیر انتقال آن به انسان است.
این یعنی حتی اگر فرضیه صادرات خفاش به چین را هم 
درست بدانیم، باز این ماجرا هیچ جوره ارتباطی به انتشار 
کرونا در ایران و یا حتی جهان ندارد. البته این موضوع به 
معنای این نیست که ما داریم شرکت هواپیمایی ماهان را 
از همه چیز تبرئه می کنیم.همان طور که در ابتدای مطلب 
گفتیــم، باید منتظر بمانیم تا پس از فروکش کردن موج 
کرونا در کشورمان، مسئوالن مربوطه در این باره تحقیق و 
بررسی و بعد نتیجه را اعالم کنند. یعنی در این شرایط نبرد 
تن به تن با ویروس منحوس، درست نیست بخشی از توان 
فضای رسانه ای و غیر رسانه ای را صرف پیگیری اتهام های 

یک شرکت هواپیمایی کنیم. 

با احترام به همه آن هایی که...

عباسعلی سپاهی یونســی: حاال که مجبوریم در خانه بمانیم فرصت 
بیشتری داریم برای احوالپرســی تلفنی از آن هایی که دوستشان داریم. 
امروز هم یکــی از آن روزها بود و من به دوســت نازنینم دکتر »محمد 
کبــادی« هم زنگ زدم. کبــادی مدیر پایگاه های امــداد و نجات دریا و 
کوهســتان جمعیت هالل احمر است. از آن انســان های کمیاب روزگار 
ماســت و نمی گویم مدیر، چون شــأن او باالتر از مقامی است که دارد. 
آشــنایی من و دکتــر کبادی برمی گردد به گفت وگویــی که با او درباره 
شــنای طول خلیــج فارس انجــام دادم و در روزنامه قدس چاپ شــد. 
ادامه دوســتی من و دکتر به فضای مجازی خالصه شــد. سیل سیستان 
 وبلوچســتان و سفرم به جنوب شرق کشورمان سبب شد یک هفته ای با 

کبادی باشم. 
به منطقــه می رفتیم، کمک رســانی می کردیــم، درد دل می کردیم و 
خالصه دوســتی مان به مرور بیشتر و بیشتر شــد. می دانم در این روزها 
او و همکارانش واقعاً روزهای ســختی را می گذرانند. حرف زدن با کبادی 
برای من مثل حرف زدن با آدم های فراوانی است که نمی توانم با تک تک 
آن ها حرف بزنم، حرف زدن با پزشکان و پرستارانی است که این روزها در 
بیمارســتان ها از جان مایه گذاشته اند و می دانم که تا چه اندازه می تواند 
اعمال و رفتار ما در بیرون از بیمارســتان ها، هم بر سالمت جسمی آن ها 
تأثیر بگذارد و هم بر روح و روان آن ها. آخرین نمونه اش برای بخش دوم، 
رفتاری است که همین دیروز تعدادی از مؤمن نما ها به نمایش گذاشتند.

حــرف زدن با کبادی بــرای من حرف زدن با پلیس هایی اســت که در 
شهرها و جاده ها خدمت می کنند و باید با بعضی ها روبه رو شوند که باک 
ماشین هایشان را پر کرده اند و به رغم همه تذکرها راهی جاده ها شده اند 

تا مثاًل کیف کنند اما جواب ندانم کاری شان را باید دیگران بپردازند. 
حرف زدن با کبادی برای من حرف زدن با ســربازانی است که این روزها 
در مرزها مشــغول خدمت هســتند تا مواظب این آب و خاک باشــند و 
می دانیم هر اتفاقی هم بیفتد سربازانی که در نقاط مرزی خدمت می کنند 

نمی توانند به خانه برگردند و مرزها را به حال خودشان رها کنند. 
حرف زدن با کبادی، حرف زدن با آن خانمی است که به عنوان اولین نفر 
در جهان اجازه داد واکســن کرونا روی او تست شود و دیگران و دیگران 
که من به ســهم خودم ســر تعظیم در برابر تک تک آن ها فرود می آورم. 
این را هم می دانم بهترین تشــکر و ســپاس از این آدم ها این است که با 
ندانم کاری هایم گرفتاری آن ها را بیش از این نکنم. پس با احترام با همه 
آن هایــی که امروز نمی توانند در خانــه بمانند و باید با کرونا بجنگند در 

خانه می مانم.

روایت مجازی
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معرفی بهترین فیلم ها و مستندهای فوتبالی برای روزهای قرنطینه

 لیگ ها تعطیل است؟ 
مسئله ای نیست !

برای توکیو رکورد شکنی می کنیم؟

پایان سال 98 با 51 سهمیه 
المپیکی برای ایران

 پیشنهادهای نوروزی نویسندگان به کتاب  دوستان 

سال1399؛ 20 نویسنده، 20 هدیه

دلم فردا می خواهد
رقیه توســلی: تقویم، پیش رویم باز است. همین که تا یکی- دو روز آینده 
کهنه می شــود و باید برود پی کارش. ورق می زنم... چه سال پرفرازونشیبی... 
تاریخ ها و رویدادها را که دوره می کنم، نمی توانم ناخن به ناخن نسابم و زیرلبی 
نگویم عجب ماه های چغِر بد بدنی! عجب فروردین و مرداد و آذر و دی و اسفنِد 

ُقلدری! عجب جزرومدی!
کلی آدمک محزون و گریان هم کشیده ام کنار عدِد روزها... روی تک تکشان انگشت 
می کشم و دلم می گیرد. تاریخ را اگرچه نمی شود تحریف کرد اما یک خودکار قرمز 
برمی دارم و لب های ورچیده را خندان می کنم و ُشرُشــر چشم ها را برمی دارم... 
استیکرها 180 درجه می چرخند؛ انگار فالگیری زیر گوششان حرف های قشنگ 
قشنگ زده باشد. این از این...»مالحت خانوم« تخم مرغ های آبپز را می گذارد روی 

میز و صدایم می زند. تقویم 98 را رها می کنم و می روم کنار بانوها.
طرح هایم را از قبل ریخته ام. می دانم اَشــکال هندسی و گل و خانه و دریا را 
باید بپاشم روی تنه های سفید. حواســم هست مدل موردعالقه آبان و گلی 
کدام هاســت. باب طبع آفرینش و فرید. از خواهری و برادرخان و »عزیز« هم 
غافل نیستم. توی خاطراتم، عزیز تنها کسی است که همه رنگ ها را می ریخت 
روی سروصورت تخم مرغ هایش و درســت مثل جعبه مدادرنگی آرایششان 
می کرد و یکجورهایی همیشه خدا طراحی اش تابلو بود. در جواب سؤال ما هم 

یک جمله بیشتر تحویلمان نمی داد: حال روزگار را می کشم.
»مالحت« شــادترین رنگ ها را برمی دارد و »مالمت« انگار خطاطی می کند. 

بی خبر نیستم طرفدار نقاشی نیست.
این از این... نگاهی می اندازم توی کابینت. امســال ســین های هفت سین ام 
ناقص اند. ســماق و سمنو و ســبزه ندارم. ســنبل هم. دلم گلدان سنبلی را 
می خواهــد که آقاجان و عزیز برای بچه هایشــان می خریدند هر ســال. دلم 
می خواهد تلویزیون را که روشــن می کند آقای همسر، تویش حاجی فیروز 
تنبک بزند نه دکتر ماسک زده ای ببینم که آمار رفتگان را بدهد و یادم بیندازد 
تا اطالع ثانوی در آغوش کشــیدن ممنوع است... دست دادن ممنوع است... 

بوسیدن ممنوع است... میهمانی ممنوع است.
دلم می خواهد قوی باشم آن طور که آقاجان دوست داشت، آن جور که »عزیز« 
می خواهــد و آن طور که یاد گرفتم از مادربزرگ بنده خدایی. مادربزرگی که 

سیاه نمی پوشید و می گفت فلک رو گول بزنیم دیگر بال نفرستد.
»خدا رو چه دیدید شاید مادربزرگ ها یک چیزی می دانستند که ما نمی دانیم«!

پانوشت: الهی تقویم تازه را آدمک های شاد فتح کنند!

صادرات خفاش توسط شرکت هواپیمایی ماهان حقیقت دارد؟

جنجال خفاشی

باقری: دوست داریم چهارمین قهرمانی را بدست بیاوریم

 در آسیا اتفاقات خوبی 
برای پرسپولیس می افتد

منهای سیاست

روزمره  نگاری

به دلیل ادامه شیوع کرونا

کوپا و یورو به تعویق افتادند
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ورزش: کریم باقری پس از ســال ها حضور روی نیمکت 
پرســپولیس از چندی پیش چالش جدید خود بر روی 
نیمکت تیم ملی و دستیاری دراگان اسکوچیچ را نیز آغاز 
کرده و البته بدشانس بوده که ماجراهای مربوط به کرونا 
باعث شده تا اردوی تیم ملی به تعویق بیفتد. باقری اما در 
گفت وگو با اپلیکیشن باشگاه ادعا کرده که لیگ به پایان 
خواهد رسید و سرخپوشــان قادر خواهند بود چهارمین 

قهرمانی خود را  بدست بیاورند.

 از وضعیت پرســپولیس در روزهای پایانی سال 
صحبت کنید.

همان طور که می دانید اکثر تیم ها یا بهتر بگویم همه تیم ها به 
دلیل بحث ویروس کرونا بالتکلیف هستند و تمرینات خود را 

تعطیل کردند. 
از طرفی اعالم کردند که مسابقات لیگ برتر از ۱۵ فروردین سال 
آینده آغاز می شود که دوباره این برنامه هم تا آخر فروردین لغو 
شد و به همین دلیل همه ما بالتکلیف هستیم. البته این مسئله 
فقط مختص به پرسپولیس نیست و همه تیم ها با این شرایط 

دست و پنجه نرم می کنند.

 چه زمانی تمرینات پرســپولیس آغاز 
می شود؟ 

ابتدا باید زمان آغاز بازی هــای لیگ برتر و 
ادامه آن مشــخص و اعالم شــود. تعطیلی 
بازی ها و تمرینات قطعاً به ضرر پرسپولیس 

است،چراکه تیم ما شــرایط خوبی داشت. اما 
بیشتر از هر چیز باید به سالمتی فکر کرد 

چرا که سالمتی از هر چیزی مهم تر 
اســت. امیدوارم این اتفاق 

ناگوار و این ویروس کرونا 
هرچه زودتر از کشور 
ما دور شود تا دوباره ما 
فوتبالیست ها و همه 
مردم با خیال راحت 
بــه کار خودمــان 

برگردیم.

 پرســپولیس 
زیادی  شــانس 

دارد که بتواند برای 
چهارمین سال متوالی 

قهرمان لیگ برتر شده و پوکر کند. شما چقدر برای 
پرسپولیس در این راه شانس قائلید؟

همه تالش ما این است تا بتوانیم نتایج خوبی بگیریم. از 
طرف دیگر شــرایط ما هم در جدول خوب است و با ۱۰ 
امتیاز اختالف نســبت به تیم های دیگر در صدر جدول 
هســتیم اما باید در بازی های باقیمانده بــا همه قوا و با 
انگیزه بسیار زیاد وارد مسابقات شویم تا بتوانیم امتیازات 
الزم را بگیریم؛ چــرا که هنوز هیچ چیزی تمام نشــده 
است. ما دوســت داریم که برای چهارمین سال متوالی 

قهرمان شویم.

 صحبت از احتمال لغو مسابقات و نیمه تمام ماندن 
بازی های لیگ برتر است. به نظر شما در صورت رخ 
دادن چنین مسئله ای اجحاف در حق پرسپولیس 

صورت نگرفته؟
در این باره نمی توان حرف خاصی زد چرا که هر روز یک صحبت 
و شایعه مطرح می شود اما باید منتظر تصمیم قطعی مسئوالن 
باشیم. به نظر من ما باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که از اواخر 
فروردین ماه سال آینده بازی ها آغاز شود و به نظرم این اتفاق 

هم رخ خواهد داد.

 محمدحسن انصاری فرد از مدیرعاملی 
باشگاه پرسپولیس استعفا داد. شما به 
عنوان یکی از مربیان این تیم در این 

خصوص چه صحبتی دارید؟
متأســفانه اتفاقات خوبــی رخ نداد و االن 
هم بدهی زیادی روی دســت باشگاه است 
که این مســائل می تواند تأثیرگذار 
باشد. ما با بازیکنان در تمرین 
صحبت کردیم و به آن ها 
گفتیم که باید روی کار 
تمرکز  خودمــان 
داشــته باشیم تا از 
نظر بدنی در آمادگی 
کامل باشیم. مطمئناً 
مسئله مدیریت باشگاه 
در دســت بازیکنــان و 
مربیان نیست و مسئوالن 
باشــگاه کار خودشــان را 
انجام می دهند. امیدوارم که 
اتفاقات خوبــی در آینده رخ 

بدهد .

ورزش: ســتاره خط حمله اســتقالل در برنامه فوتبال 
برتر صحبت های جالبی درباره ورود به فوتبال، ماجرای 

استقاللی شدن و زندگی شخصی اش بیان کرد.
مهدی قایدی که در آخرین برنامه فوتبال برتر در ســال 
۹۸ میهمان بود، درباره نــام خانوادگی خود گفت: من 
مهدی قایدی هستم و برای همین استوری هم گذاشتم 
تا تیک آبی بگیرم. من خودم این قدر گفتند قائدی عادت 

کردم، اما قایدی هستم. 

 قبل فوتبال تکواندو کار بودم
قایدی در مورد ماجرای فوتبالیست شدنش گفت: من 
قبل از فوتبال تکواندو می رفتم. حتی تا کمربند مشکی 
تکواندو را در ۱3 سالگی گرفتم. در یک مسابقه انتخابی 
تیم ملی که مــن وزن یک بودم، بــرای فینال این قدر 
استرس داشتم و حریف هم دست و پای بلندی داشت و 
هر طور دلش می خواست مرا می زد. من هم ترسیده بودم 
و همان اول بازی یکی توی سرم زد و سه امتیاز جلو افتاد. 
او بازیکن تیم ملی هم بود من هم در راند دوم توانستم 

سه امتیاز از او بگیرم . 
حتی تا راند پنجم هم با او مساوی کردم  و باید با رأی 

گیری نتیجه را مشــخص مــی کردند که رأی 
را به او دادند. پدر من آمــد و گفت دیگر نمی 
خواهد بازی کنی. بعد از دو ســه ماه رفتم تیم 
ایرانجوان و پدرم با دعوا گفت اصاًل حق نداری 
سمت تکواندو بروی. اگر آن بازی را برده بودم، 
شاید سرنوشــتم فرق می کرد و تکواندو کار 

می شدم. تکواندو را واقعا دوســت داشتم اما این 
طور شد دیگر.

 استراماچونی و آقا فرهاد 
باعث پیشرفتم شدند

مهاجم استقالل درباره 
پیشرفتش در این فصل 
از لیــگ برتــر گفت: 
خودم هــم فکر نمی 
کردم و جــا دارد از 
استراماچونی تشکر 
کنــم. او پســتم را 
کامــاًل تغییــر داد. 

آن زمان که پستم را 
تغییر داد به دستیارانش 

یا به بازیکنان می گفتم که 

من در این پست نمی توانم بازی کنم. گذشت و گذشت 
و با صحبت کــردن و تمرینات اختصاصــی برای خودم 
هم این پست جالب شــد. دیدم چقدر به دروازه نزدیک 
هستم و فضای بیشتری دارم. بعد از اینکه آقا فرهاد آمد 
با توجه اینکه پســت او هم مهاجم بود، خیلی چیزها به 
من گفت و کمکم کرد. امیدوارم در بازی های آتی بتوانم 
چیزهایی که یاد گرفتم بــه کار بگیرم و بهتر عمل کنم. 
آقای استراماچونی به من خیلی انگیزه می داد. نمی دانم 
چرا آقای استراماچونی از ما جدا شدند اما آقا فرهاد هم که 
آمدند توانستیم نتایج خوبی بگیریم و از مرحله پلی آف 
آسیا صعود کردیم. من قول داده بودم در این فصل ۱۰ گل 
می زنم. االن ۱۱ تا گل زدم اما هنوز در لیگ ۱۰ گل نشدم. 
پاس گل هم واقعاً سخت اســت. من از پاس دادن خیلی 

لذت میبرم مثل دربی؛ انگار که خودم گل زدم.

 پدرم گفته بود پرسپولیســی شوی بچه من 
نیستی!

قایدی ماجرای استقاللی شدنش را این طور توضیح داد: 
از قبل پیشــنهادهای زیادی داشتم و استقالل آخرین 
پیشنهاد بود. اولی سایپا بود دومین پیشنهاد 
هم از پرسپولیس بود که البته دوست ندارم 
اسم این شخص را بیاورم، پرسپولیسی 
شدنم رسمی می شــد. در کل خانواده 
ما من، پدر و مادرم اســتقاللی هستیم 
و بقیه پرسپولیسی هســتند. من یک 
عکس دارم که پیرهن آقا فرهاد و عدد 
چهار را نشان می دهم. سه روز مانده بود که 
در تهران برای مذاکره حاضر شوم. 

صبح به من از سمت باشگاه 
ایرانجــوان زنــگ 
زدند و گفتند بیا 
مدیران استقالل 
 ) فیقــی تو (
 . نــد مد آ
ل  شــحا خو
و  شــدم 
گفتم خدایا 
 . ت شــکر
پــدرم گفته 
بود اگر بروی 
لیس  ســپو پر
دیگر بچه من نیستی! 

باقری: دوست داریم چهارمین قهرمانی را بدست بیاوریم

درآسیااتفاقاتخوبیبرایپرسپولیسمیافتد
قایدی: به تیم ملی تکواندو نرسیدم

پدرمگفتپرسپولیسبرویبچهمننیستی!

کوپا و یورو به تعویق افتادند
جام ملت های اروپا به دلیل شیوع ویروس کرونا یکسال به تعویق افتاد

یوفا دیروز نشست ویدئویی فوق العاده با شرکت طرف های اصلی درگیر در فوتبال 
اروپا برگزار کرد. فدراسیون فوتبال نروژ می گوید که این تورنمنت ۱۱ ژوئن تا ۱۱ 
ژوئیه ۲۰۲۱ برگزار خواهد شد. فینال چمپیونزلیگ نیز از خردادماه به تیرماه انتقال 
پیدا کرد. پس از به تعویق افتادن جام ملت های اروپا، رقابت های کوپا آمریکا نیز به 

تعویق افتاد و این رقابت ها در تابستان ۲۰۲۱ برگزار می شود.
جام ملت های آفریقا نیز به همین علت به تعویق افتاد.

یک سال از گلزنی گرت بیل در اللیگا گذشت 
ورزش: بیل که یکی از گران ترین بازیکنان تاریخ رئال مادرید است، در روز ۱6 مارس 
۲۰۱۹ در بازی مقابل سلتاویگو در برنابئو دروازه حریف را باز کرد و حاال یک سال 
از آن تاریخ می گذرد. در آن برهه زمان رئال در وضعیت نامناسبی قرار داشت. این 
هشتمین گل او در اللیگای آن فصل بود و در عین حال چهاردهمین گل او در کل 
فصل محسوب می شد. سه گل در لیگ قهرمانان و سه گل در جام باشگاه های جهان 
پایانی بود برافسانه بیل .او که درمجموع ۱۰ بار در سانتیاگو برنابئو گلزنی کرده بود، 

بعد از آن بازی دیگر هرگز پایش به گلزنی باز نشد. 

گوندوگان: رونالدو جزو سه فوتبالیست برتر دنیا هم نیست
ورزش: ایلکای گوندوگان، ستاره آلمانی منچسترسیتی، لیونل مسی را فوتبالیست بهتری 
از رونالدو می داند و معتقد است رونالدو امروز در بین سه فوتبالیست برتر دنیا هم جایی ندارد.

گوندوگان سه فوتبالیست برتر دنیا در حال حاضر را به ترتیب لیونل مسی، کوین دی بروین 
و کیلیان امباپه معرفی می کند. او که در یک پرسش و پاسخ توییتری شرکت کرده بود در 
پاسخ به سؤالی درباره آینده لروی سانه دیگر ستاره آلمانی منچسترسیتی و احتمال باالی 
پیوستنش به بایرن مونیخ گفت:» اگر لروی سانه سال های سال هم تیمی من بماند خیلی 

هم خوشحال خواهم شد، ولی باید صبر کنیم و ببینیم چه اتفاقی می افتد«.

اوبامیانگ؛ بمب خبری تابستانه بارسلونا
ورزش: روزنامه اســپورت چاپ کاتالونیا دیروز روی جلد خــود را به انتقال پیر امریک 
اوبامیانگ، مهاجم گابنی آرسنال اختصاص داده و با چاپ عکسی از او در صفحه اول خود 
مدعی شد اوبامیانگ تصمیم خود را برای ترک آرسنال و پیوستن به بارسلونا گرفته و تا 
پیش از تابستان به این منظور به آرسنال فشار خواهد آورد و از هیچ اقدامی برای اجرایی 
شدن انتقالش به  نوکمپ دریغ نخواهد کرد. این در حالی است که اوبامیانگ پیش از این 
به صراحت اعالم کرده بود که از شرایط خود در آرسنال راضی است. با این حال روزنامه 

اسپورت می گوید بارسلونا از ماه ژانویه مذاکراتی با نمایندگان اوبامیانگ انجام داده است.

ورزش: هیئت مدیره پرســپولیس مصوب کرد که این 
باشگاه از ســرمربی ســابق کروات خود به خاطر فسخ 

یکطرفه قرارداد به فیفا شکایت کند.
در آخرین جلسه هیئت مدیره باشــگاه پرسپولیس که 
منجر به برکناری مدیر روابط  عمومی باشگاه شد، اعضای 
هیئت مدیره بر سر موضوع محکومیت در پرونده برانکو 

بحث و تبادل نظر کردند.
در این جلسه اعضا از محمد حسن انصاری فرد پرسیدند 
که چرا باشگاه تا به حال از برانکو به خاطر فسخ یکطرفه 
قرارداد شکایت نکرده اســت؟ در همین حال اعضا در 
نهایت مصوب کردند که باشــگاه پرســپولیس سریعاً 
الیحه ای تنظیم و به کمیته تعییــن وضعیت بازیکنان 
ارسال و رسماً از برانکو ایوانکوویچ به خاطر فسخ یکطرفه 

قراردادش شکایت کند.
برانکــو ایوانکوویچ پــس از چهار ســال حضــور در 
پرسپولیس، با وجود اینکه یک فصل دیگر با این باشگاه 
قرارداد داشــت به خاطر پرداخت نشــدن مطالباتش 
از پرسپولیس جدا شــد و در ادامه با شــکایت به فیفا 
پرســپولیس را محکوم به پرداخت یک میلیون و ۵۵ 

هزار یورو کرد. 
خواجه ونــد، معاون حقوقی پرســپولیس درباره نحوه 
برخورد باشگاه با حکم فیفا در قضیه پرداخت مطالبات 
یک میلیون و ۱۰۰ هــزار یورویی برانکــو ایوانکوویچ 
تصریح کرد: قباًل سعی داشــتیم تا این موضوع را پیش 
از صدور حکم از ســوی فیفا حل کنیم، اما متأســفانه 
این اتفاق نیفتاد. به هر حال اکنون از فیفا خواســتیم تا 
همچون قضیه مربوط به بودیمیر گردش کاِر این حکم را 
نیز دریافت کنیم تا در صورت امکان به کمیته استیناف 

فیفا شکایت داشته باشیم.
او افزود: این روال درباره پرونده های مربوط به شکایت 

زالتکو ایوانکوویچ و ایگور پانادیچ نیز خواهد افتاد تا بدانیم 
دالیل محکومیت باشگاه چه مواردی بوده است.

 از گابریل تا بودیمیر
در همین حــال معــاون حقوقی پرســپولیس درباره 
رسیدگی به پرونده های منجر به محکومیت سرخ ها در 
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال افزود: این پرونده ها 
را هر یک به صورت جداگانه پیگیر هســتیم تا بتوانیم با 
دریافت اطالعات کافی از آن هــا اعتراض هایی را انجام 

دهیم.
وی درباره اینکه طلب فرناندو گابریل چه زمانی پرداخت 
می شود، تأکید کرد: با این بازیکن دو بار مصالحه داشتیم 
تا بتوانیم طلب او را پرداخت کنیم. اکنون نیز مشــکلی 
در این زمینه برای دریافت بخش آخر طلب هایش وجود 

ندارد و این موضوع در دستور کار باشگاه قرار دارد.
خواجه وند درباره اتفاقات رخ داده در پرونده شــکایت 
ماریو بودیمیر از باشــگاه پرســپولیس کــه منجر به 
محکومیت ۴۷۵ هزار یورویی این باشــگاه شــده است 
تأکید کرد: این پرونده خیلی ســریع رقم خورد. از فیفا 
خواسته ایم تا جزئیات رأی را در اختیارمان قرار دهد تا 

بتوانیم به آن اعتراض کنیم.

 بازگشت استوکس
وی درباره برخورد حقوقی باشــگاه پرسپولیس با عدم 
بازگشت آنتونی استوکس به تمرینات پرسپولیس گفت: 
نامه دومی را برای او ارسال کردیم. گفته که قصد دارد به 
تمرینات بازگردد. اکنون هم تمرینات تعطیل است و باید 
ببینیم او چه عملی را در قبال این موضوع نشان می دهد. 
پیگیری های حقوقی الزم را در قبال این بازیکن همچنان 

ادامه خواهیم داد.

امیرمحمد ســلطان پور:  احتماالً زمانی که مشغول 
خواندن این مطلب هستید خودتان را از ترس ویروس 
کرونا در خانه قرنطینه کرده اید. در ایــن میان تقریباً 
تمامی لیگ های معــروف فوتبالی تعطیل هســتند و 
مسلماً شاید نگرانید که چگونه می توانید کمبود فوتبال 
در زندگی خودتان را جبران کنید. مطلب زیر به شــما 
کمک می کند تا برخی از بهترین فیلم ها و مستندهایی 
که در مورد فوتبال ساخته شده را دانلود کرده و تماشا 
کنید؛ تا بتوانید به شکل بهتری این روزهای کرونایی را 

در خانه بگذرانید:

 Take the /توپ را بگیر، توپ را پاس بــده 
Ball, Pass the Ball)مستند؛2018(

این مستند بر اساس کتاب چاپ ســال ۲۰۱۲ نوشته 
گراهام هانتر یعنی »ســاختن بزرگ ترین تیم جهان« 
تولید شــده اســت. »توپ را بگیر، توپ را پاس بده« را 
می توان فیلمی عاشــقانه لقب داد که بارسلونای تحت 
هدایت پپ گواردیوال که بزرگ ترین تیم قرن ۲۱ بود را 
به تصویر کشیده است. هر کسی عاشق فوتبال است جدا 
از اینکه طرفدار چه باشگاه اروپایی باشد از تماشای این 

مستند لذت خواهد بود. 

 متیوز/Matthews )مستند؛2017(
ِسر اســتنلی متیوز در زمان فوتبال خود همان شهرتی 
را داشت که اکنون لیونل مسی دارد. او نه تنها در زمین 
فوتبال می درخشــید، بلکه خود را به عنوان بیشــتر از 
یک فوتبالیست به همگان نشــان داد. وینگر و اسطوره 
باشگاه استوک ســیتی باعث شد که فوتبال به برخی از 
فقیرترین و عقب افتاده ترین کشورهای جهان وارد شود 
و تاکنون تنها فوتبالیســتی باشد که در زمانی که هنوز 
مشغول بازی کردن بوده، لقب شوالیه را دریافت کرده 
است. مســتند »متیوز« درباره زندگی فوق العاده ِسر 
استنلی متیوز است که در آن نزدیکان، روزنامه نگاران 
و فوتبالیست ها در خصوص آن توضیح می دهند. موقع 
تماشای این مستند مسلماً قلبتان به تپش خواهد افتاد.

 ِشش رؤیا/Six Dreams )مستند؛2018(
فصل ۲۰۱۷/۱۸ را می توان یکــی از جذابترین فصول 
تاریخ اللیگا لقب داد. در مســتند »شش رؤیا« داستان 
6 باشگاه درگیر در این مســابقات با دقت بسیار زیاد و 
مصاحبه ها و فیلم های دیده نشــده و بســیار جذاب از 
حاشیه آن ها ساخته شده اســت. زمانی که شش رؤیا 
را تماشــا می کنید که به صورت بخش بــه بخش به 6 
باشگاه پرداخته است؛ فشارها، رنج ها و تمامی مشکالتی 
که فوتبال حرفه ای در باالترین ســطح می تواند برای 
بازیکنان، مربیان، مدیران و... به همراه داشته باشد را به 

خوبی لمس خواهید کرد.

 Don’t Take Me Home/مرا به خانه نبــر 
)مستند؛2017(

همگان جانی اوون را به عنوان یک مستندساز برجسته 
ورزشی می شناســند. او با مســتند فوق العاده »من به 
معجزه ها ایمــان دارم« که در مــورد قهرمانی اروپایی 

باشگاه ناتینگهام فارســت به همراه برایان کالف بوده، 
تحسین جهانی را بر انگیخت. او چند وقت پیش با مستند 
زیبای دیگری با عنوان »مرا به خانه نبر« به تلویزیون ها 
برگشت. داستان این مســتند پیرامون تورنمنت فوق 
العاده ای بود که تیم ملی ولز در رقابت های یورو ۲۰۱6 
تجربه کرد، جایی که آن ها در نخســتین حضور خود تا 
مرحله نیمه نهایی مسابقات پیش رفتند و محبوب قلب 

همگان شدند.

 G’olé!/ فیلم رســمی جــام جهانی 1982 
)مستند؛1983(

هر کســی که همچنان نوســتالژی فوتبال در دهه ۸۰ 
میالدی را در سر دارد، حتما باید این مستند را به تماشا 
بنشیند. شان کانری بازیگر مشهور، راوی فیلم رسمی 
جام جهانی ۱۹۸۲ است؛ جامی که سرشار از حوادث و 
اتفاقات باورنکردنی بود. ریک ِویکمن موزیسین معروف 
نیز برای ۹۷ دقیقه این مســتند موزیــک اختصاصی 
ساخته که نمی گذارد شما از ابتدا تا انتهای فیلم چشم 

خود را از روی صفحه تلویزیون بردارید.

 یونایتد/United )فیلم/2011(
کریس چیبنال پس از ســاختن این مستند به یکی از 
مجموعه سازان برتر بریتانیا بدل شد. او در فیلم یونایتد 
از بازیگران مشهوری چون دیوید تنانت، جک اوکانل و 
داگری اسکات استفاده کرد. این فیلم بسیار احساسی 
در خصوص اوج گیری سر بابی چارلتون اسطوره فوتبال 
منچستریونایتد و رسیدن او به تیم اصلی و فاجعه هوایی 
۱۹۵۸ مونیخ است. اگر می خواهید فرهنگ فوتبال در 
گذشته و هویت واقعی آن را درک کنید، حتماً باید فیلم 

یونایتد را به تماشا بنشینید.

 This Is Football/ایــن فوتبــال اســت 
)سریال/2019(

این ســریال 6 قســمتی جنبه هایی از فوتبال را نشان 
می دهد که کمتر پیش از این شــاهد آن بــوده اید. از 
زندگی جوان ترین داور حرفه ای در آفریقای جنوبی تا 
جادوی لیونل مسی، سریال »این فوتبال است« به شما 
یادآوری می کند که چرا عاشق این ورزش زیبا شده اید. 
هیجان خاص این ســریال نکته قوت اصلی آن است و 
نباید از دستاورد فوق العاده تهیه کنندگانش که همیشه 
احساس بسیار زیاد را در هســته این فیلم جای گذاری 

کرده اند، غافل شویم.

 All or Nothing:/همه یا هیچ:منچسترسیتی  
Manchester City )سریال/2018(

سریال »همه یا هیچ:منچسترســیتی« می تواند نمونه 
فوق العاده ای از بــه تصویر کشــیدن داخل مجموعه 
یک باشگاه فوتبال مدرن در دوران فوتبال مدرن باشد. 
حضور پپ گواردیوال به عنوان یکی از بزرگ ترین مربیان 
نسل کنونی فوتبال جهان، جذابیت های خاصی به این 
مجموعه بخشــیده و بعضی از فیلم های دیده نشده از 
حواشی موجود در بازی ها و یا در رختکن می تواند شما 

را به شکلی باورنکردنی میخکوب کند.

با تصویب هیئت مدیره پرسپولیس

شکایت از برانکو  در فیفا؟
معرفی بهترین فیلم ها و مستندهای فوتبالی برای روزهای قرنطینه

لیگ ها تعطیل است؟ مسئله ای نیست!
ضد  حمله

قرارداد مهاجم پرسپولیس تمدید نخواهد شد
ورزش: باشــگاه پرســپولیس قصد تمدید قرارداد مهاجم تیم فوتبال 
این باشگاه را ندارد. کریستین اوســاگونا یکی از خریدهای تیم فوتبال 
پرســپولیس در نیم فصل بود که با قراردادی یک ســال و نیمه به این 
تیم پیوست اما قرارداد سال آینده اش منوط به این است که کادر فنی 
سرخپوشان از وی رضایت داشته باشد.اوســاگونا در بازی هایی که تا 
اینجای فصل برای پرسپولیس به میدان رفته، نتوانسته عملکرد خوبی 
از خود ارائه کند و از این رو گل محمدی از حاال به دنبال پیدا کردن یک 

جانشین مطمئن برای اوست.

بیرانوند نامزد بهترین دروازه بان پنالتی گیر آسیا
ورزش: توییتر لیگ قهرمانان آسیا از علیرضا بیرانوند به عنوان یکی از 
چهار دروازه بان پنالتی گیر آســیا نام برد. صفحه توییتر لیگ قهرمانان 
آســیا در حالی که این رقابت ها با تعطیلی روبه رو شده است، اقدام به 
نظرخواهی از کاربران خود درباره بازیکنان شــناخته شده در این قاره 
کرده اســت.جدیدترین بحث در این صفحه مربوط به پنالتی گیرترین 
دروازه بان در آسیاست که علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی فوتبال 

ایران و پرسپولیس به عنوان یکی از گزینه ها معرفی شده است.

اسم پرسپولیس را درست تلفظ کنند
خلیل زاده: امسال که هیچ، سال بعد هم قهرمان 

هستیم
ورزش: شجاع خلیل زاده درباره شــرایط خودش در فصل جاری لیگ 
برتر با پیراهن پرســپولیس گفت: خوشبختانه ســال خیلی خوبی را 
پشت سر گذاشتم و امیدوارم خیلی خوب هم لیگ برتر امسال را پشت 
سر بگذاریم.مدافع پرسپولیس افزود: امسال که قطعاً قهرمانیم و سال 
بعد هم به هواداران قول می دهم پرسپولیس قهرمان است.وی درباره 
احتمال لغو باقیمانده بازی های لیگ برتر تصریح کرد: تیم ها هزینه های 
سنگینی کردند. ما اکنون با ۱۰ امتیاز اختالف در صدر جدول هستیم. 
غیر از ما تیم های لیگ یک هم هزینه زیادی کردند. وی افزود: می گویند 
قهرمانی های پرسپولیس مهندسی شده است. مگر 6 سال پیش این تیم 

قهرمان می شد. ما با وجود پنجره بسته قهرمان شدیم.
خلیل زاده ادامه داد: اســم تیم مان پرسپولیس است و اگر می خواهند 
تلفظ کنند درست بگویند. این حرف ها دل هوادار را می شکند. همین 
صحبت ها باعث تنش بین هواداران می شود.خلیل زاده درباره بهترین 
بازیکن فوتبال ایران در سال ۹۸ گفت: مهدی ترابی باعث شد چهار، پنج 

بازی را ببریم و اکنون اینجای جدول باشیم.

 آزمون در تیم منتخب 
هفته بیست و دوم لیگ روسیه

ورزش: مهاجم ایرانی زنیت در تیم هفته بیست و دوم لیگ روسیه قرار 
گرفت. سازمان لیگ برتر روســیه با اتمام هفته بیست و دوم لیگ این 
کشور تیم منتخب هفته را معرفی کرد.سردار آزمون، مهاجم ملی پوش 
کشورمان و عضو باشگاه زنیت با هت تریک در هفته جاری برای تیمش 
در این تیم قرار گرفت. زنیت در این بازی مقابل اورال با نتیجه ۷ بر یک 

به پیروزی رسید.

 :AFC منبع رسمی از
 مرحله گروهی لیگ قهرمانان تک بازی 

و در مرداد 
ورزش: یک منبع رسمی از کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داد که ادامه 
مسابقات مرحله گروهی لیگ قهرمانان به صورت تک بازی و به میزبانی 
یک کشور در ماه آگوســت )مرداد( برگزار می شــود. نشریه الریاضیه 
عربستان به نقل از منبعی رسمی از کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داد: 
AFC به دنبال برگزاری ادامه مرحله گروهی لیگ قهرمانان در غرب به 
شکل تجمیع )تک بازی و به میزبانی یک کشور( در ماه آگوست )مرداد 
۹۹( است.بعد از تعویق بازی های هفته سوم و چهارم اکنون با رضایت 
تمام اعضای AFC تصمیم به تعویق بازی های هفته پنجم و ششــم 

گرفته شده است.

تهدید جدی دو خارجی استقالل
بودروف-میلیچ  در نقش بشار-رادو  

ورزش: بشار رسن و رادوشــویچ دو بازیکن پرســپولیس هستند که 
در روزهای گذشــته مدیران پرســپولیس را به دلیل پرداخت نشدن 
مطالباتشان تهدید به فسخ قرارداد کرده بودند هر چند گفته می شود 
اعضای هیئت مدیره این باشگاه توانســته اند خواسته آن ها را برآورده 
کنند. با این حال روز گذشته اسماعیل خلیل زاده هم پرده از رازی بزرگ 
برداشت و مدعی شد که بودروف و میلیچ نیز باشگاه را تهدید کرده اند اگر 
طی دو هفته آینده پولشان را نگیرند قراردادهای خود را فسخ خواهند 
کرد. در این بین گفته می شــود میلیچ حقوق دو ماه گذشــته خود را 
دریافت نکرده است اما بودروف تاکنون حتی یک دالر از قرارداد خود را 
نگرفته و این موضوعی است که مدافع بلغار آبی ها را دلخور کرده است.

شور زندگی
 ۹۸؛ سال اتفاقات و حوادث بی سابقه، نفس های آخر را می کشد. باورم 
این است که با وجود همه غم ها، سختی ها و گاه شکنجه های روحی 
باید خوشحال باشم که بودیم و تجربه کردیم و دیدیم روی دیگری 
از زندگی را. سالی که گذشت سال ورشکستگی ورزش بی دایه این 
سرزمین بود. فشارهای حاصل از تحریم ها و البته مدیریت بی کفایت 
در همه بخش های ورزش ســبب شــد جز ناکامی چیزی به چشم 
نبینیم؛ نه اینکه پیروزی و موفقیتی را لمس نکرده باشیم که اتفاقاً 
در برخی رشته ها بر اساس اســتعدادهای ذاتی جرقه ای هم زدیم، 
اما برآیند آنچه که در حافظه تاریخی مان نقشــه خواهد بست، پس 

زمینه ای خاکستری دارد.

 خاکستری
دیپلماســی ورزشــی را در همه جبهه ها باختیم. در تمام محاکم 
نتوانستیم حتی یک بار پیروز شــویم. در فیفا حتی یک رأی مثبت 
به نفع ما صادر نشــد. هر ســرمربی و بازیکن خارجی شکایت کرد، 
پولش را تا ریال آخر از حلقوم ما بیرون کشید. با این حال قراردادهای 

ترکمنچایی ما تمامی نداشت و ندارد.
در خیلی از رشته های المپیکی قافیه را باختیم و دستمان در پوست 
گردو مانــد. توطئه های خارجی هم که تمامی نداشــت. در جودو، 
شطرنج و حتی کشتی به خاطر بی تدبیری های داخلی تا پرتگاه تعلیق 
رفتیم و چه تلخ که بسیاری مواقع از خودی ها و داخلی ها خوردیم تا 
خارجی ها. قهرمانان نمک نشناس هم آب به آسیاب دشمنان ریختند 

و پشت به ملت و وطن لباس خودفروشی تن کردند و رفتند.

 سفید
۹۹؛ سال ابهام آمیز و دلهره آوری برای ورزش ایران است. سالی با یک دنیا 
حادثه در آستانه المپیک. فوتبال به عنوان مشتی از خروار مشکالت، نمونه 
خوبی است از سرگشتگی ورزش. اساسنامه پرابهام، دروغ های ناتمام به مراجع 
ذی صالح، بدهی های کمرشکن، جریمه های تمام نشدنی مالی، تیم ملی به 

هم ریخته، باشگاه های ورشکسته فدراسیون بی رئیس.
اما زندگی در جریان اســت. خیلی از این مشــکالت مختص ایران است و 
خیلی هایش در همه جای دنیا مشترک است. »کرونا«  که همه ورزش دنیا را  
فلج کرده برای ما زمان خرید تا در خیلی از رشته های ورزشی قبل از ناکامی 
بتوانیم فکری اساسی بکنیم. خیلی از پرونده ها و مسابقات راکد شدند تا بتوانیم 
خودمان را جمع و جور کنیم. این نیمه پرلیوان است که امیدوارمان می کند 
تا دست از تالش برنداریم.کسی چه می داند شاید بهار که بیاید حال ورزش 
ما هم تازه شود. نمی شود ناامید ماند و تباهی را نظاره کرد. اینجا ایران است؛ 
سرزمین پیروزی های ناگهانی و بزرگ. حاال که می خواهیم با اتحاد »کرونا را 
شکست دهیم« کاش بتوانیم با اتحاد دوباره مدیران بی کفایت در ورزش را هم 

کنار بزنیم و بدون دروغ و ریا رنگ پیروزی بر ورزشمان بزنیم.

 طالیی
»ارنست همینگوی« در کتاب »مرگ در بعد از ظهر« می نویسد: »ماتادورها 
کابوس گاوها را می بینند؛ با اینکه در این جنگ نابرابر، آن که می میرد 
گاو است، اما گاوها هیچ وقت به ماتادورها فکر هم نمی کنند؛ چون اصاًل 
نمی دانند ماتادور چیست. اولین بار که او را می بینند، می میرند«. ما انسان ها 
دیر یا زود کرونا را هم نابود می کنیم. کابوس ها تمام می شود و دوباره روزهای 
خوب می رسند. روزهای سیاه و سخت اگر قرار بود ماندنی باشند، سال های 

پیروزی و موفقیت را هیچ کس نمی دید. 
سال جدید شور زندگی دوباره میان ما خواهد آورد. در آخرین شماره سال 
تنها می توان از تمام آن هایی که با وجود بلوای فضای مجازی ما را در روزنامه 
همراهی کردند و  وفادارانه به نوشته های ما اعتماد کردند، تشکر کرد و به 
احترامشان کاله از سر برداشت. در سالی که تمام شد، تالش کردیم فارغ از 
تمام هیاهوی ورزش قهرمانی با سند و مدرک تنها راوی و تحلیلگر مسائل 
روز باشیم و به حاشیه ها و دروغ ها دامن نزنیم. برخالف فضای مجازی از 
شایعه پراکنی پرهیز کردیم و اساس مطالب را بر گفتار کارشناسی مفسران 
و تحلیلگران و خبرگان ورزش قراردادیم. جا دارد همین جا از همکاران 
گرانقدر سینا حسینی )فوتبال ملی، باشگاهی و امور فدراسیون ها و وزارت( 
امیرمحمد سلطانپور )ورزش جهان( حمید رضاعرب )مصاحبه ها و امور 
باشگاه ها( رضا خسروی )تحلیلگر و مشــاور ورزش داخلی( استاد علی 
عبداحد )ورزش بسکتبال(، استاد محمدرضا خزائی)هندبال( حمیدرضا 
خداشناس )فوتبال داخلی و فوتسال( و تمامی دوستان در حوزه هنری و 
چاپ و توزیع تشکر و قدردانی کنم. روزهای خوب در راهند. همان طور که 

فریدون مشیری می گوید:
بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک

شاخه های شسته، باران خورده، پاک
آسمان آبی و ابر سپید

برگ های سبز بید
عطر نرگس، رقص باد

نغمه شوق پرستوهای شاد
خلوت گرم کبوترهای مست
نرم نرمک می رسد اینک بهار

تک نگاری های آخرین شماره 

جواد رستم زاده/ دبیر سرویس ورزش
annotation@qudsonline.ir

برای توکیو رکورد شکنی می کنیم؟

پایان سال 98 با 51 سهمیه المپیکی برای ایران
ورزش: کاروان المپیکی ایران تاکنون توانســته ۵۱ سهمیه 
کســب کند و فرصت همچنان تا ســه ماه آینده برای کسب 

سهمیه وجود دارد.
با قطعی شدن دو ســهمیه دیگر به نام سجاد گنج زاده و سارا 
بهنمیار در رشته کاراته، پرونده کسب سهمیه المپیک در سال 

۹۸ برای ورزش ایران بسته شد. 
تاکنون ۵۱ سهمیه به نام ورزشــکاران ایرانی برای حضور در 
المپیک توکیو ثبت شده که رشته های بسکتبال و والیبال با 
توجه به اینکه جواز حضور در المپیک را به دست آوردند، دارای 

بیشترین سهمیه ها هستند. 
تیم های ملی والیبال و بسکتبال ایران هر کدام ۱۲ ورزشکار را 
به المپیک اعزام می کنند، اما در رشته های انفرادی کشتی و 

تیراندازی با 6 سهمیه رکورددار هستند.
پیش از ایــن کاروان ایــران در المپیک ریو با 63 ورزشــکار 
بزرگ تریــن کاروان ایران در تاریخ به شــمار می رفت، اما به 

نظر می رســد با ادامه روند فعلی می توان امیدوار بود که لقب 
بزرگ ترین کاروان به المپیک توکیو برسد. 

در رشته هایی همچون کشتی، دوومیدانی، تکواندو، دوچرخه 
سواری و کاراته امکان افزایش سهمیه همچنان وجود دارد که 

این موضوع در کشتی کاماًل محتمل است.
از ســوی دیگر در رشــته هایی همچون وزنه برداری، شــنا، 
ژیمناستیک، قایقرانی و سنگنوردی هم ورزشکاران در تالش 

برای کسب سهمیه المپیک هستند. 
بدین ترتیب شــاید حداقل انتظار این باشــد کــه در پایان 
مسابقات کسب سهمیه تعداد ورزشــکاران اعزامی ایران به 

المپیک ۲۰۲۰ به ۷۰ نفر برسد. 
در ادامه اسامی ورزشــکاران و تعداد سهمیه های رشته های 

ورزشی تا امروز را مشاهده می کنید.
تیراندازی با کمان: یک سهمیه)میالد وزیری(

بسکتبال: ۱۲ سهمیه

والیبال: ۱۲ سهمیه
دوومیدانی: ۲ سهمیه )احسان حدادی-حسن تفتیان(
بوکس: ۲ سهمیه )شاهین موسوی-دانیال شه بخش(

شمشیربازی: 3 ســهمیه )مجتبی عابدینی- علی پاکدامن- 
محمد رهبری(

تیراندازی: 6 سهمیه )نجمه خدمتی- فاطمه کرم زاده- آرمینا 
صادقیان- هانیه رستمیان- جواد فروغی- مهیار صداقت(

کاراته: ۴ ســهمیه )حمیده عباسعلی-ســارا بهمنیار-بهمن 
عسکری-سجاد گنج زاده(

تکواندو: ۲سهمیه )آرمین هادی پور-میرهاشم حسینی(
دوچرخه سواری: یک سهمیه 

کشتی: 6 سهمیه )رضا اطری- حسن یزدانی- یداهلل محبی- 
محمدعلی گرایی- علیرضا نجاتی- امیر قاسمی(

تا امروز از ۵۱ ســهمیه کســب شده، ۴۵ ورزشــکار مرد و 6 
ورزشکار زن در کاروان ایران حاضر هستند.

علی نژاد خبر داد
انتخابات فدراسیون دوومیدانی باطل شد

ورزش:معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش از برگزاری دوباره انتخابات فدراسیون دوومیدانی خبر داد. مهدی علی 
نژاد با اشاره به اهمیت رشته دوومیدانی اظهار داشت: این رشته در المپیک رشته ای است که هم ما سهمیه گرفتیم و هم 
امید به مدال وجود دارد، وزارت ورزش و جوانان تصمیمش بر این بود که شرایط اداره فدراسیون را با رئیس داشته باشد و 
به خاطر اینکه ثبات مدیریتی داشته باشیم و از بالتکلیفی دوران سرپرستی خارج بشویم - به خصوص در ایامی که نزدیک 

به المپیک هستیم - انتخابات را برگزار نماییم.
علی نژاد توضیح داد: پس از انتخابات با بعضی از اعتراضات توسط برخی افراد که حضور پیدا نکرده بودند و نمایندگانشان 
حضور داشتند، مواجه شدیم. آن ها مدعی شــدند که نمایندگان توسط خود این اشخاص معرفی نشدند که چند هیئت 

این شرایط را داشتند.
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای گفت: در این مدت هفت، هشــت روز ابعاد مختلف موضوع را بررسی کردیم، با 
طرف های موضوع صحبت کردیم به صورت موشــکافانه و با دقت به خاطر حساسیتی که در قانون گرایی وزارت ورزش و 
جوانان وجود دارد، موضوع را بررسی کردیم و نهایتاً جمع بندی این شد که یکی از رؤسای هیئت ها نامه معرفی که ارسال 
شده از سوی دبیر هیئت بوده، هرچند که بعد اعالم کرد آن نامه که دبیر معرفی شده، مشکلی ندارد اما به واسطه اینکه ما 
می خواهیم آیین نامه و مالحظات قانونی را رعایت کنیم و قواعد و قوانین برای ما مهم است و اینکه در آن نامه که روز مجمع 

ارائه شده، رئیس هیئت امضا نکرده است.
وی تأکید کرد: در نتیجه عماًل ما یک رأی را نمی توانیم منظور کنیم و این بدان معناســت که اعضای حاضر در مجمع از 
دو سوم کمتر خواهد شد و هر چند اکثریت مجمع حضور داشــتند، اما چون الزام به دو سوم برای رسمیت یافتن است، 
جمع بندی این شد که انتخابات را تجدید کنیم. بنابراین با انتصاب سرپرست جدید سعی می کنیم انتخابات را در اولین 

فرصت برگزار کنیم.
انتخابات فدراسیون دوومیدانی روز ۱۹ اسفند برگزار شد و افشــین داوری با ۲۰ رأی، رئیس فدراسیون دوومیدانی شد. 

مجید کیهانی ۸ رأی کسب کرد و احسان مهاجر شجاعی رأیی کسب نکرد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )807149(

 آگهی تغییرات شرکت شاهسوند زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12402 و شناسه ملی 10380280920

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,05,06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
با فیصل  آقای محمد  و  ملی 0932887929  کد  با  فیصل  آقای مجید  و  ملی 0937788104  کد  با  فیصل   -آقای محمد سعید 

 کد ملی 0934209669 به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسی و خدمات 
مدیریت رایمند امین به شماره ثبت 3121 و شناسه ملی 10380563595 به سمت بازرس اصلی و آقای احمد گلمکانی به شماره 

ملی 0939629399 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )807161(

آگهی تغییرات شرکت پشم شیشه شرق نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19814 و شناسه ملی 10380353277

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,12,07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
فرشاد  آقای   – به شماره ملی 5229737999  عابدی  آقای جواد   – به شماره ملی 0932014534  عقیانی خباز  1 - خانم مریم 
عابدی به شماره ملی 0943108705 به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند -2 خانم زهرا حسینی به 
شماره ملی 0060331471 به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی ایزدی بشماره ملی 0945514433 به سمت بازرس علی البدل 

شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیند. 
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زیر  به شرح  که خالصه آن  گردیده  امضا ذیل دفاترتکمیل  و  ثبت  ملی 14008741414  به شناسه   70074 ثبت  به شماره   1398,08,14  درتاریخ 
جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :بازاریابی غیرشبکه ای و غیرهرمی، مشارکت بازرگانی ، مدیریت بازرگانی ، خرید و فروش ، 
صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، شرکت در مناقصات و مزایدات ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ، 
اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ، اخذ و اعطای نمایندگی 
از شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی ، مشارکت و شرکت در نمایشگاههای بین المللی تخصصی و غیرتخصصی داخل و خارج کشور ، تولید 
و بسته بندی اقالم و تجهیزات پزشکی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
 ، ، بخش مرکزی  ، شهرستان مشهد  : استان خراسان رضوی  نامحدود مرکز اصلی  به مدت  تاریخ ثبت  از   : فعالیت  از مراجع ذیربط مدت  الزم 
شهر مشهد، محله آب و برق ، خیابان شهیداکبرزاده ]وکیل آباد 26[ ، خیابان هفت تیر 3 ]قائم مقام فراهانی4[ ، پالک -45 ، طبقه سوم کدپستی 
به  از شرکا خانم عذرا چمنیان  الشرکه هر یک  میزان سهم  نقدی  مبلغ 1000000 ریال  از  9178866760 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
شماره ملی 0793202401 دارنده 20000 ریال سهم الشرکه آقای محمدعلی مصدق صدقی به شماره ملی 0920318037 دارنده 490000 ریال 
سهم الشرکه آقای عبدالرسول صرافان به شماره ملی 0943000866 دارنده 490000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم عذرا چمنیان به 
شماره ملی 0793202401و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای محمدعلی مصدق صدقی به شماره ملی 0920318037و به سمت رئیس 
نامحدود  به مدت  نایب رئیس هیئت مدیره  به سمت  به شماره ملی 0943000866و  نامحدود آقای عبدالرسول صرافان  به مدت  هیئت مدیره 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه 
های عادی و اداری با امضاء منفرد آقای محمدعلی مصدق صدقی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )807223(فعالیت نمی باشد. 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کارا طب فاخر گستر پویا

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )807397(

 آگهی تغییرات شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12069 و شناسه ملی 10380277634

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,08,27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای حسین علی پور چک آب با شماره ملی 0819839337 
به عنوان نماینده آستان قدس رضوی در هیئت مدیره به سمت رئیس هیئت مدیره. -آقای جواد عطائی با شماره ملی 0937446777 به عنوان 
نماینده شرکت مسکن و عمران قدس رضوی در هیئت مدیره به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. -آقای مهدی رئیسی با شماره ملی 0872174921 
به عنوان نماینده موسسه سازمان اقتصادی رضوی در هیئت مدیره به سمت عضو هیئت مدیره. -آقای محمود عیدی با شماره ملی 0793449200 به 
سمت مدیرعامل شرکت تا تاریخ 1400,04,20 انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسنادبهادار و رسمی و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل )آقای محمود 

عیدی( و امضای متغییر یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )807355(

 آگهی تغییرات شرکت آرمین پترو ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 61122 و شناسه ملی 14006686477

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,12,23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اقای محمد عباس زاده خلیل آباد به سمت رئیس 
هیئت مدیره )0901137456( رضا ابریشمی فرد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل کد ملی )0055074146( و حسن 
عباس زاده خلیل اباد به سمت عضو هیئت مدیره کد ملی )0901425801( انتخاب گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور 
رسمی و بانکی با امضا ) مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ( همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه ها و قراردادها با امضای 

منفرد رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل معتبر خواهد بود.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )807341(

آگهی تغییرات شرکت طوس سیر رضوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 40057 و شناسه ملی 10380559125

در   1398,11,29 مورخ  العاده  فوق  عمومی  ازمجمع  اختیار  تفویض  به  وبنا   1398,11,29 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
خصوص افزایش سرمایه شرکت وبا عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال 
مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ دویست میلیارد ریال از حساب 
بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصالح می گردد : ماده 5 
اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ دویست میلیارد و یکصد میلیون ریال منقسم به بیست میلیون و ده هزار سهم ده هزار ریالی با نام می باشد 

که تمامًا پرداخت گردیده است.
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )807336(

 آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آدنیس آریا نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 61389 و شناسه ملی 14006749960

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,12,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره 
به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی اصغر قاسمی سعادت آبادی به کد ملی 0700384731 آقای علی فطوره چی به کد ملی 
انتخاب  به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال  به کد ملی 02091976830  0450102742 آقای محمد مجیدی 
گردیدند . - آقای تقی پاسبان شغل آباد به شماره ملی 0921057555 به عنوان بازرس اصلی ، آقای مهدی بافنده به شماره ملی 

5229248165 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
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چهار شنبه 28 اسفند 1398

 23 رجب 1441 18 مارس 2020  سال سی و سوم  شماره 9211

ادب و هنر

مو سیقی

رجوع به شعر در ایام »کرونایی«
در این ایام خانه نشینی های ناگزیر با همه مصائب و خسارت های جانی 
و مالی کــه بر مردم وارد می شــود، می بینیم که شــماری از مردم به 
کتاب خوانی روی آورده اند و این را وسیله ای برای پر کردن اوقات فراغت 
یافته اند. از طرفی هم بعضی ســازمان ها و نهادها در پی حمایت از این 
برنامه برآمده اند و پویش هایی از قبیل »هر خانه یک کتابخانه« راه افتاده 
است. در این پویش که به صورت رسمی اعالم خواهد شد، قرار است هر 
شــخص یک کتاب از کتابخانه منزل خود را بخواند و این فرصتی است 

برای کتاب خوانی.
بخشی از این کتاب ها می توانند کتاب های شعر باشند. فرقی که کتاب 
شــعر با دیگر کتاب ها دارد در این است که خواندنش سهل تر و سریع تر 
اســت. در هر نوبتی می شــود چند شــعر از کتاب را خواند و بقیه را به 
فرصتی دیگر گذاشت. دیگر اینکه مجموعه شعرهای شاعران امروز غالباً  
کم حجم و سبک هســتند و تهیه و خواندشــان هم آسان است. شعر 
می تواند آرامش بخش باشد، حس زیبایی شناسی انسان را ارضا کند و عیار 
معنویت و احساس را در افراد باال ببرد. البته این را هم نباید نادیده گرفت  
تشخیص اینکه چه کتاب هایی بخوانیم هم بسیار آسان نیست. آثار شعری 
هم مثل همه هنرهای دیگر از جنبه صوری و محتوایی افت و خیز دارند.

از طرفی دیگر بســیاری از کتاب های خوب شــاعران توانمند در سایه 
شاعران نامداری که گاه در حد نام خویش قدرتمند نیستند، گم می شوند. 
بگذریم از اینکه بسیاری از اهالی جامعه همان شاعران معروف را هم به 

درستی نمی شناسند.
ویترین کتاب فروشــی ها هم متأســفانه در این زمینه کمک بســیاری 
نمی کند، چون به دلیل وضعیت بسیار بد بازار کتاب، بسیاری از کتاب های 
خوب از شــاعران گمنام، توزیع نمی شوند و بیشتر قفسه ها با کتاب های 

چند شاعر معروف انباشته شده اند.
با این حال چه می شود کرد؟ به نظر من می شود از کتاب های در دسترس 
شــروع کنیم و برای کتاب های دیگر، در پرس وجو برآییم. مشــورت با 
کتاب فروش های اهل ادب که در خیلی شــهرها هستند، خیلی کمک 
می کند و همین طور کاوش هایی در محیــط وب و فضای مجازی برای 

آشناشدن با شاعران توانا و کتاب های خوب.
اما برای سر و کار داشتن با شعر، الزاماً باید کتاب خواند؟  شاید برای رمان 
و داســتان چنین باشد، ولی شعرهای بسیاری از شاعران در شبکه های 
اجتماعی و محیط وب در دسترس است. البته این را هم نادیده نگیریم 
که همین قضیه به حضور کتاب های شــعر در بازار نشر هم صدمه زده، 
چون بسیاری از شاعران آثارشان را جدا از کتاب، در شبکه های اجتماعی 

نیز منتشر می کنند و مردم را از کتابشان بی نیاز می سازند.
خواندن کتاب های دیجیتال شعر هم کاری است، هرچند باید پذیرفت که 
بسیاری از کتاب های خوب شعر، باز در این شبکه ها هم عرضه نشده اند، 
مگر به صورت فایل های پی دی اف قاچاقی که به نظر من نباید از این ها 
استفاده کرد، همچنان که از هیچ جنس قاچاق دیگری نباید استفاده کرد.
موضوع دیگری که در مورد شعر مهم است، سهمی است که شعر کهن 
فارســی، شعر امروز فارسی و شــعر جهان می توانند در سبد مطالعه ما 
داشته باشند. البته دیوان های شعر کهن ما غالباً قطور هستند و ممکن 
است برای مخاطبان به خصوص مخاطبان جوان مالل آور باشند. در این 
مورد می شود به گزیده هایی از شاعران معروف بسنده کرد، گزیده هایی 

کم حجم و باکیفیت و آن هم از شاعران برجسته زبان فارسی.
مســئوالن نهادهای فرهنگی و رسانه ها چه می توانند بکنند؟ این ها هم 
می توانند در معرفی شــاعران خوب و هم در تهیه و عرضه این کتاب ها 
بکوشــند. البته ضرورت های این قضیه را بایــد در نظر گرفت، از جمله 
اینکه سالیق مختلف در نظر گرفته شود و صورت و محتوای شعرها در 
کنار هم دیده شــود. در نظام درسی و آموزشی ما غلبه بر محتواست و 
جنبه صوری و زیبایی شعرها در رده دوم است. از همین روی آسیبی به 
ذوق شعرجویی دانش آموزان زده می شود و حتی بسیاری از آنان از شعر 

گریزان می شوند که به امید خدا باید در یادداشتی دیگر به آن بپردازیم.

 ادب و هنر/ خدیجه زمانیان نوروز امسال با همه 
سال های گذشته متفاوت است و آن هم »قرنطینه 
خانگی« است. روزهای قرنطینگی بهترین فرصت 
برای انجام کارهایی است که به خاطر زندگی روزمره 
و درگیری های فراوان، مغفول مانده اند. کتاب خواندن 
یکی از همان دغدغه های مغفول مانده است. همه 
ما در خانه کتاب هایی داریم که فرصت نکرده ایم به 
آن ها سر بزنیم و اکنون زمان انجام این کار رسیده 
اســت. اگر هم از آن دســته از افرادی هستید که 
اصالً اهل کتاب و مطالعه نیســتید و در این روزها 
تحت تأثیر شبکه های اجتماعی و سایت های خبری 
که در خصوص مطالعه مطالب زیادی دارند تصمیم 
گرفته اید کتابخوان شوید و می خواهید چند کتاب 
خوب تهیه کنید بهتر است گزارش امروز را بخوانید. 
امروز و در آخریــن صفحه ادب و هنر در گفت وگو 
با چند نویســنده، کتاب های خوبی که می تواند در 
این روزها حالتان را خوب کنــد، معرفی کرده ایم. 
می توانید به فراخور عالقه تان از این کتاب ها انتخاب 
کنید و به روحتــان در این روزهای کرونایی غذای 
سالمی بدهید. بعضی از نویسندگان توصیه هایی هم 
برای این روزها داشته  و با نوشتن چند خط، معرفی 

کتابشان را خوش آب و رنگ کرده اند. 
حسین فتاحی، نویسنده 
معتقد  نوجوان  و  کودک 
اســت: این ایــام فرصت 
مطالعه  برای  مناســبی 
رمان های حجیم است و 
خواندن »آنی شــرلی« و 
»سمک عیار« را به نوجوانان پیشنهاد می دهد. وی 
می گوید: به نظر من یکی از کارهایی که در این روزها 
می توان انجام داد مطالعه داستان های طوالنی است 

که خواندن آن ها در روزهای عادی سخت است.

 فرصتی خوب از دل تهدید
رضــا موزونی، نویســنده دیگر کــودک و نوجوان 
معتقد اســت: از دل یک تهدید، یک فرصت خوب 
حاصل شده که با کتاب بیشتر آشنا شویم و اوقات 
خانه نشــینی ها را رنگ فرهنگ ببخشیم. جسم ما 
خانه نشین شده، ولی با خیال می شود از فضای خانه 
پر کشید و بهترین بستر، کتاب است. وی کتاب های 
»خداحافظ راکن  پیر« اثر کلر ژوبرت، »هفت برادر« 
اثر یوگارت می، »کوتی کوتی« اثر فرهاد حسن زاده، 
»در جســت وجوی قطعه گمشده« اثر شل سیلور 
اســتاین و »یخی که عاشق خورشید شد« اثر رضا 
موزونی را برای گروه ســنی کــودکان و رمان های 
»هستی« اثر فرهاد حسن زاده، »درخت بخشنده« 
اثر شل سیلور استاین، »هزارسال شعر فارسی« نوشته 
اسداهلل شعبانی، جعفر ابراهیمی، سیروس طاهباز، 
احمدرضا احمدی و »قلعه حیوانات« اثر جرج اورول 
را برای گروه سنی نوجوانان معرفی کرد. این نویسنده 
و شاعر همچنین »بادبادک باز« اثر خالد حسینی، 
»پنج دفتر« مجموعه شعر فاضل نظری، »سینوهه« 
نوشته میکا والتاری و »جمشیدخان« اثر بختیار علی 
را برای مطالعه این روزها به بزرگساالن عالقه مند به 

مطالعه پیشنهاد کرد. 

 شعر و ادبیات عرفانی
نویسنده  امیریان،  داوود 
جنگ  طنز  داستان های 
هم بی حرف و توضیحی 
چند کتاب را برای مطالعه 
»شوایک«  کرد.   معرفی 
هاشک،  یاروسالو  نوشته 
»دن آرام« نوشــته میخائیل شــولوخف، »خانواده 
من و بقیه حیوانات« اثــر جرالد دارل ، »مدار صفر 
درجه« نوشته احمدمحمود،»کلیدر« نوشته محمود 
دولت آبادی، مجموعه »هری پاتر« نوشته جی.کی.

رولینگ و مجموعه» دن کامیلو « نوشــته جیووانی 
گوارسکی آثاری هســتند که امیریان توصیه کرده 
عالقه مندان به کتــاب در روزهای کرونایی آن ها را 

بخوانند. 
عباس زارعی مترجمی اســت که می گوید به شعر 
و ادبیــات عرفانی عالقه مند اســت. او کتاب های 
»تعالیم شمس« نوشته مهدی کمپانی زارع، »ابن 
عربــی، وارث انبیا« اثر ویلیــام چیتیک با ترجمه 
قاســم کوهــدار و خواندن »غزلیات« ســعدی و 
»شاخ نبات حافظ« اثر محمدرضا برزگر خالقی را 
به عالقه مندان پیشنهاد می کند. زارعی می گوید: 
همه این آثار را امسال خوانده و از خواندنشان لذت 

برده است. 

 دلبری »کرونا«
اما برگزیده جایزه جالل در بخش رمان در چند خط، 
از آثار خواندنی یاد کرده اســت. حامد جاللی نوشته 
است: » کرونا مثل دیوی شده که ما چاره ای نداریم 
جز اینکه از ترسش خانه بمانیم و امسال قید سفر را 
بزنیم، اما می دانید که گاهی دیوها، ناخودآگاه دلبری 
می کنند؟! بله، دلبری! حاال این کرونا موجب شــده 
ما هر روز ســفر برویم، آن هم سفرهایی استثنایی! 
ما در ایام عید می توانیم مدرســه برویــم. بله، با » 
مدیرمدرســه« جالل آل احمد می توانیم به مدرسه 
برویم. می توانیم به شیراز سال ۱۳۲۰ برویم و با زری 
در رمان »سووشون« همراه شویم. اگر تندخوان باشید 
و هیجان ســفر داشته باشــید، هر روز با یک کتاب 
در زمان و مکان می توانید ســفر کنید. مثالً بروید به 
خراســان و ببینید مرگان در »جای خالی سلوچ « 
چه می کند! یا به روستایی سفر کنید که اصالً روی 
نقشه جغرافیایی نیست و مردمانی را ببینید که برای 
صندوقچه ای آمریکایی عزاداری می کنند، روستایی به 

نام بیل، در مجموعه داستان »عزاداران بیل«. 

 مخاطبان حرفه ای و غیر حرفه ای
اسماعیل امینی، شاعر و 
منتقد برای کتابخوان های 
»الکتــاب«  حرفــه ای 
اثــر ادونیس بــا ترجمه 
امیرحسین اللهیاری، برای 
دوستداران داستان، »آقای 
دیو« اثر محمدعلی علومی، برای مخاطبان نوجوانان 
»جام جهانی در جوادیه« اثر داوود امیریان، »دور دنیا 
با زیرشلواری« اثر عبداهلل مقدمی و برای دوستداران 
شعر، کتاب »شعر پارسی« اثر محمدکاظم کاظمی 
را به عنوان آثاری که می توان در این روزها به سراغ 

آن ها رفت و مطالعه کرد، پیشنهاد کرده است. 

 نویسندگی در قرنطینه
غالمرضا حیدری ابهری جزو نویســندگانی اســت 
کــه این روزها در کتابخانه شــخصی خودش خود 
را قرنطینه کرده اســت. او ســه اثر » نفحات نفت« 
نوشته رضا امیرخانی، جلد چهارم مجموعه ادب الهی 
با عنــوان »حیا« اثــر آیت اهلل مجتبــی تهرانی و 
»صحیفه سجادیه« با ترجمه محمدمهدی رضایی را 

به مخاطبان پیشنهاد داده است. 

مجتبی تجلی » سن عقل« و »گوشه نشینان آلتونا« 
آثار ژان پل ســارتر ، »بیگانه« آلبرکامو ، »قمارباز« 
اثر داستایوفسکی و »کوچ شــامار« نوشته فرهاد 
حیدری گوران را بــه مخاطبان کتابخوان معرفی 

می کند.
مهــدی کفــاش، کتاب 
»نیم دانگ پیونگ یانگ« 
شرح سفر رضا امیرخانی 
تازه ترین  کره شمالی  به 
اثر رضا امیرخانی را برای 
این روزها به کتابخوان ها 
پیشنهاد کرده اســت. همچنین»پانصد صندلی 
خالی« نوشــته لیلی عالم الدین أســود با ترجمه 
رقیــه کریمی، »کشــور آخرین ها« نوشــته پل 
استر با ترجمه خجسته کیهان، مجموعه داستان 
»چشم سگ« نوشته عالیه عطایی، »از افغانستان 
تا لندنســتان« نوشــته عمــر الناصری»ابوامام 
المغربی« با ترجمه وحید خضاب و رمان »رمق« 
نوشته مجید اسطیری، آثاری هستند که مهدی 
کفاش آن هــا را برای مطالعــه روزهای قرنطینه 

معرفی کرده است. 

 پیشنهاد نامزد جایزه  کریستین اندرسون
فرهاد حســن زاده، نامزد 
هانس کریســتین  جایزه 
آثــار  از  اندرســون 
بــرای  پیشــنهادی اش 
می گوید:  چنین  مطالعه 
نوشــته  »آتشــخوارها« 
دیوید آلموند، »آن ســوی دریای مردگان« نوشته 
معصومه میرابوطالبی، »قبرستان عمودی« نوشته 
حمیدرضا شاه آبادی، »سیمرغ پدربزرگ من بود« 
نوشــته فاطمه سرمشــقی، »ســتاره« اثر محدثه 
گودرزی نیا و »اشباح جنگل سوخته« نوشته مهدی 

رجبی آثار مورد توجه فرهاد حسن زاده هستند. 
حمیدرضا منایی، نویســنده رمان سه جلدی »برج 
سکوت« هم با توجه به تجربه های مطالعاتی پسرش 
که یک خوره کتاب واقعی است،آثار کودک و نوجوان 
را معرفی می کند. او می گوید: دو کتاب از ســه گانه 
»دروازه مردگان« به قلم حمیدرضا شــاه آبادی در 
صدر پیشــنهاد من برای نوجوانان است. همچنین 
کتاب »گــردان قاطرچی ها« به قلم طنــاز داوود 

امیریــان هم همه بچه ها را به قهقهه می اندازد. این 
داستان نگاهی دگرگونه به جنگ دارد. این نویسنده 
در حوزه بزرگسال کتاب »گاه ناچیزی مرگ« که اثر 

محمدحسن علوان است را معرفی می کند. 
بلقیس سلیمانی، نویسنده 
و منتقــد، این کتاب ها را 
برای خواندن در تعطیالت 
نوروز و ایــن  روزهای در 
خانه ماندن به خاطر شیوع 
ویروس کرونا پیشــنهاد 
کرد: »کودک ۴۴« نوشــته تام راب اســمیت؛ این 
کتاب وضعیتی را به ما نشــان می دهد که وضعیت 
آشنایی است و قصه پرکششی دارد. خاطرات احمد 
زیدآبادی کتاب دیگری است که پیشنهاد می کنم، 
هم شیرین اســت و هم مروری بر گذشته است و 
به نوعی بازخوانی کارنامه زیدآبادی. »رویداد ادبیات« 
نوشته تری ایگلتون با ترجمه مشیت عالیی هم برای 
کسانی که می خواهند درباره ادبیات بخوانند، کتاب 

خوبی است. 

  شنیدن کتاب های صوتی
پارســی نژاد  کامــران 
کتاب هــای  شــنیدن 
پیشــنهاد  را  صوتــی 
می دهد. این نویســنده و 
منتقــد می گوید: من در 
مطالعه  کنونی  شــرایط 
آثار کالســیک ارزشمند ایرانی و خارجی را توصیه 
می کنم. آثار ارزشمند ایرانی چون »تاریخ بیهقی«، 
»کشف المحجوب«، »ســمک عیار« ، »هزار ویک 
شب« می توانند در این ایام مطالعه شوند . اگر بخواهم 
چند رمان  ایرانی را معرفی کنم از »برج ۱۱۰« نوشته 
فیروز زنوزی جاللی، »سووشــون « اثر ســیمین 
دانشور، »اندکی سایه « نوشته احمد بیگدلی،»شب 
دنیا« نوشته کامران پارسی نژاد،»گیلداد« اثر حسن 
قلی پور،»چراغ ها را من خاموش می کنم« نوشته زویا 
پیرزاد و » جای خالی ُسلوچ « اثر محمود دولت آبادی، 
»روی ماه خداوند را ببوس« نوشته مصطفی مستور، 
»آتش بدون دود« نوشــته نادر ابراهیمی و »رؤیای 

نیمه شب« اثر مظفر ساالری، نام می برم. 
ســلمان کدیور، نویســنده تجلیل شــده جایزه 
جالل، کتاب های »بی کتابی« نوشــته محمدرضا 

شرفی خبوشــان، »زن آقا« نوشــته زهرا کاردانی، 
»همسایه ها« اثر احمد محمود، »جز از کل« نوشته 
استیو تولتز، »صدسال تنهایی« نوشته گابریل گارسیا 
مارکز و »مســیح باز مصلوب« شــاهکار نیکوس 
کازانتزاکیــس را به عنوان آثاری کــه می توان در 

روزهای قرنطینه آن ها را مطالعه کرد، نام می برد. 

 رجوع به شاهنامه و کلیله و دمنه 
مصطفی علیپور، شــاعر و مدرس معتقد اســت: 
این روزها فرصت خوبی اســت تــا خانواده ها برای 

فرزندانشان شاهنامه و کلیله و دمنه را بخوانند. 
او توضیح می دهد: اگر خواندن و یا شنیدن این آثار 
برای کودکان سخت است می توانند بازنویسی ها را 

مطالعه کنند و از ادبیات ایران لذت ببرند. 
علیپور عالوه بر این ها توصیــه می کند بزرگ ترها 
رمان »چشــم هایش« اثر بزرگ علــوی و »بارون 
درخت نشین« اثر درخشان ایتالو کالوینو با ترجمه 

مهدی سحابی را مطالعه کنند. 
آثار  ســامانی،  وجیهــه 
در  را  پیشــنهادی اش 
ترجمه،  دسته بندی  سه 
تألیــف و نوجوان معرفی 
کرد. »مسیر سبز« نوشته 
اســتیون کینــگ، »در 
بهشت پنج نفر منتظر شما هستند« و »اولین تماس 
تلفنی از بهشت« نوشته میچ آلبوم، »ناطور دشت« 
جی دی سلینجر و »خشم و هیاهو« اثر ویلیام فاکنر 
ترجمه هایی هستند که این نویسنده آن ها را برای 
مطالعه پیشنهاد داده است. »سمفونی مردگان«عباس 
معروفی، »کافه پیانو« اثر فرهاد جعفری، »استخوان 
خوک و دست هاي جذامي« اثر مصطفی مستور و 
»مریم« اثر زهرا زواریان.آثار تالیف و »امیرکوچولوي 
هشتم« نوشته حسین فتاحي، »هوشمندان سیاره 
اوراک« نوشته فریبا کلهر، »مهمان مهتاب« نوشته 
فرهاد حســن زاده، »شــاخ دماغی ها« نوشته عذرا 
موســوی و »موهای تو خانه ماهی هاست« نوشته 
محمدرضا شرفی خبوشان آثار دیگری هستند که 
این نویســنده برای گروه سنی کودکان و نوجوانان 

پیشنهاد کرده است. 
علی  براتی گجوان، دبیر سلســله نشست های ادبی 
»شمس« و نویسنده هم چند کتاب برای مخاطبان 
معرفی کرد. »هفت گنبد« و » آناتومی افسردگی« اثر 
محمد طلوعی، »دشتبان« و آخرین مجموعه داستان 
احمد دهقان با عنوان »جشن جنگ« و »عشق در 
پیاده رو« نوشته مصطفی سمتور آثار پیشنهادی علی 

براتی گجوان به کتاب دوستان است. 

 چندین رمان و مجموعه ایرانی
شــاهمرادی  علــی 
مترجم شــعر و داستان، 
»باغ های شــنی« نوشته 
نجفی،»سرخ  حمیدرضا 
مهدی  نوشــته  سفید« 
»هیوالهای  یزدانی خرم، 
خانگی« نوشته فرشته احمدی، »کافورپوش« نوشته 
عالیه عطایی، »ضمایر« نوشــته علیمراد فدایی نیا، 
»یوزپلنگانی که با من دویده اند« نوشته بیژن نجدی، 
»تمام زمســتان مرا گرم کن« نوشته علی خدایی، 
»پرتره مرد ناتمام« اثر امیرحسین یزدان بد، »لذتی 
که حرفش بود« اثر پیمان هوشــمندزاده، »عروس 
آب« نوشته قاسم شکری و »شرق بنفشه« نوشته 
شهریار مندنی پورآثاری هستند از نویسندگان ایرانی 
که توجه او را به خود جلب کرده و خواندن همه آن ها 

را به مخاطبان توصیه کرده است. 
مجید اســطیری، نویســنده رمان تحسین شده 
»رمق«، خواندن »عقرب های کشــتی بمبک « اثر 
فرهاد حســن زاده، کتاب »سرگذشت فلسفه« اثر 
براین مگی با ترجمه حســن کامشاد، »موش ها و 
آدم ها « نوشــته جان اشتاین بک، »لباس کوچک 
جشن« نوشته کریســتیان بوبن و »مرزهایی که از 
آن گذشتی« نوشته مسعود بربُر را به عنوان کتاب 
هایی که می توان در ایــن روزها خواند و لذت برد، 

پیشنهاد می دهد. 
در آخر این گزارش هم پیشنهادهای کتاب خوانی 
علــی اصغر عزتی پــاک را بخوانیــد. او می گوید: 
»نوشــیدن مــه در بــاغ نارنج« نوشــته مرتضی 
ایتالوکالوینو  نوشته  ناموجود«  کربالیی لو،»شوالیه 
و »روزهای بی آینه« اثر گلســتان جعفریان آثاری 
هســتند که می توانند حال کتابخوان ها را در این 

ایام خوش کنند.

مهدیه قمری: با اعالم ۱۵چهره به عنوان نامزدهای 
هنر انقالب اسالمی ســال، دبیر هفته انقالب اسالمی 
از برگزاری مراســم تقدیر از این چهره ها در ۹خرداد 
۱۳۹۹ خبر داد. مجدالدیــن معلمی در گفت وگو با 
خبرنگار ما با بیان اینکه هفته هنر انقالب اسالمی از 
۲۰ فروردین ماه به مناسبت گرامیداشت شهید آوینی 
نام گذاری شده است، گفت: هر ســال هر روز از این 
هفته با موضوعات مختلف هنری و تلفیق آن با انقالب 

اسالمی نام گذاری می شود.
معــاون هنری حــوزه هنــری و دبیــر هفته هنر 
انقالب اسالمی به این نکته تأکید کرد یکی از اقدامات 
مهم برای معرفی تالش هنرمندان انقالبی به مردم و 
نشان دادن آثار آن ها به جامعه اعالم ۲۰چهره هنری 

از رشــته های مختلف اســت. وی ادامه داد: پس از 
اعالم این نامزدها، نظرسنجی از نخبگان، هنرمندان 
و مدیران ارشد کشور انجام می شود تا در نهایت چهره 
هنر انقالب اسالمی سال در قالب مراسمی اعالم شود.

به گفته معلمی، میزان مخاطب پسندبودن و محتوای 
انقالبــی مردمــی از جمله معیارهــای انتخاب این 

۱۵چهره نامزد هفته هنر انقالب اسالمی است.
دبیر هفته هنر انقالب اسالمی درخصوص فعالیت های 
هنرمنــدان انقالبی بیان کــرد: دبیرخانه هفته هنر 
انقالب اسالمی در طول سال هنرمندان و میزان فعالیت 
آن ها را رصد می کند. این دبیرخانه در همه رشته ها به 
کیفیت آثار، میزان مخاطب  پسند و محتوای انقالبی 

بودن آثار توجه ویژه ای دارد.

معلمی با اشــاره به فعالیت هنرمندان در رشته های 
هنرهای تجسمی، متذکر شد: در سال جاری برخی 
از این هنرمندان با شهادت ســردار سلیمانی آثاری 
همچون پوســتر و کارتون را بیش از گذشــته تولید 
کرده اند و بخشی دیگر نیز با برگزاری نمایشگاه های 
هنری در ســطح بین الملل جریان ســازی اجتماعی 
داشــته اند که همه این هنرمندان مــورد رصد قرار 
گرفته اند و در انتخــاب نامزدهای چهره هنر انقالبی 

سال مورد توجه بوده اند.
وی در خصوص اعالم چهره های هنر انقالب اسالمی 
در استان های مختلف کشــور نیز تصریح کرد: همه 
اســتان ها یک چهره از هنرمندان انقالبی خود را هر 
سال اعالم می کنند و اگر این هنرمندان در عرصه ملی 

نیز شناخته شده و فعالیت داشته باشند، در فهرست 
چهره های کشوری قرار می گیرند.

معلمی اضافه کرد: خوشــبختانه در سال های اخیر 
شاهد رشد فعالیت های هنرمندان جوان در رشته های 
مختلف در استان های کشور هستیم که توانسته اند به 

عنوان چهره هنر انقالبی استان خود انتخاب شوند.
گفتنی اســت، نرگس آبیار، سعید اسماعیلی، جواد 
افشــار، وحید چاووش، امیر داســارگر، سیدمحمود 
رضوی، حســن روح االمین، وجیهه سامانی، مرتضی 
شعبانی، محمدصابر شیخ رضایی، غالمرضا صنعتگر، 
محســن عنایتی، محســن کاظمی، زهرا کاردانی و 
سیدمسعود شجاعی طباطبایی، ۱۵ نامزد هفته هنر 

انقالب اسالمی در سال ۱۳۹۹ هستند.

 تقدیر از نامزدهای 
 هنر انقالب اسالمی 
در خرداد ماه 1399

هنرهای تجسمی 

یادداشت

محمدکاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر
annotation@qudsonline.ir

پیشنهادهای نوروزی نویسندگان به کتاب  دوستان 

سال1399؛ 20 نویسنده، 20 هدیه

کلیپ مدافعان سالمت سروده شد
روزهای  نخســتین  در  قمری: 
اســفند ســال جاری کلیپی در 
فضای مجازی منتشــر شــد که 
در آن گروه  ســرودی متشــکل 
از نوجوانان شــعری برای مردم 
می خوانند که به تالش مدافعان 

سالمت در درمان و مراقبت از بیماران کرونایی می پردازد.
شاعر این شعر در گفت وگو با خبرنگار ما به این نکته تأکید دارد که هدف 
از سرودن این شعر قدردانی از مدافعان سالمت و  روحیه بخشی  به مردم 

بوده است.
محمدجواد الهی پور بیان کرد: این شعر بر مبنای ملودی سروده شده و با 
توجه به هدف سرودن آن، مسئوالن صداوسیما تولید کلیپ براساس آن 

را سفارش دادند. 
الهی پور با تأکید بر اینکه برخالف آثاری که برای مدافعان حرم ساخته شده، 
شعر و موسیقی این کلیپ اقتباس نیست، اضافه کرد: مفاهیم وطن پرستی، 
قدردانی از مدافعان سالمت و ایجاد امید برای درمان ویروس کرونا از جمله 

موضوعاتی است که محتوای شعر این کلیپ را تشکیل می دهد.

 آگهی تغییرات شرکت فروشندگان لوازم خانگی مشهد و حومه شرکت تعاونی به شماره ثبت 1744 و شناسه ملی 10380152765

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,09,21 و نامه شماره2,102916 مورخ 1398,09,24 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی مشهد تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای علیرضا حسن زاده به شماره ملی   5539343395 عضو علی البدل هیئت مدیره جایگزین آقای جالل هژبر به عنوان عضو 
اصلی هیئت مدیره و آقای سید حسین علم خواه به شماره ملی 0939350361 به عنوان مدیر عامل جدید جایگرین اقای جعفرازاد برا ی باقیمانده 
به  ، شهریار غنی زاده  بعنـوان رئیس  به شماره ملی 0940183536  تا 1399,03,04 گردید آقایان سید حسن رشید صالحی  مدت تصدی مدیران 
شمـاره ملـی 0938511580به عنوان نایب رئیس ، ناصر کراچیان به شماره ملی 0938526189 به سمت منشی هیئت مدیره  انتخاب گردیدند. آقایان 
محمد ابراهیم سرویها به شماره ملی 0778676188 و علیرضا حسن زاده به شماره ملی 5539343395 بعنوان  عضو اصلی هیئت مدیره و آقای سید 
حسین علم خواه به شماره ملی 0939350361 به سمت مدیرعامل باقیمانده مدت تصدی مدیران تا 1399,03,04 گردید و کلیه قراردادها واسناد 
رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک – سفته – برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای سید حسین  علم خواه )مدیرعامل( و متغیر آقایان سید حسن 
رشید صالحی )رئیس( یا شهریار غنی زاده )نایب رئیس( و مهر شرکت دارای  اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای آقای سید حسین علم خواه 

مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود .
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )807343(

توس  ماشین  آران  شرکت  تغییرات  آگهی   
ثبت 1562  به شماره  شرکت سهامی خاص 

و شناسه ملی 10380609395

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
العاده مورخ 1398,12,04 تصمیمات  بطور فوق 
کیش  ماشاله  سید  1-آقایان   : شد  اتخاذ  ذیل 
بافان به شماره ملی 0940344734 و سید جلیل                  
سید  و  ملی0931503851  شماره  به  بافان  کیش 
کمال کیش بافان به شماره ملی0945680945 به 
دو  مدت  به  مدیره  هیئت  اصلی  اعضای  عنوان 
کثیراالنتشار  روزنامه   -  . گردیدند  انتخاب  سال 
قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان 

)807347(

س
,  9

81
59

21

س
,  9

81
59

23

 آگهی تغییرات شرکت نیلی پرشین آرایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 38099 
و شناسه ملی 10380537542

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,11,17 تصمیمات ذیل اتخاذ 
رئیس  سمت   0901632082 ملی  شماره  به  علویان  مجید  سید  آقای   : شد 
هیئت مدیره و آقای سید جعفر علویان به شماره ملی 0901604518 سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم فاطمه معینی ازغدی به شماره 
ملی 0933208154 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )807352(


	9
	10-11
	12 new

