
سرپرست دانش نامه ادب فارسی درگذشت
هشتگ پژوهی »حسن انوشه«  و یک حقیقت تلخ

جواد شیخ االسالمی / داغ جاودان 
 یاد دکتر حســن انوشه، معلِم معظم 
تاریخ پژوهشــی ایران و استاد بزرگ 
زبان و ادبیات فارســی، که به فن و 
هنر ترجمه های دقیق و درســت و 
خــوب نیز مســلط و مفتخر بود، به 
خــودی خود آن قدر بزرگ هســت 
که نیازی به تلخی و سنگینی داغی 
دیگر و طعنی دیگر نباشد. البته خود او نیز بارها در مسیر خدمت به ایران 
و ادبیات فارســی تلخی دید و سختی کشید. برای نوشتن این مطلب زیاد 
فکر کردم که چه بنویســم؟ تا هم کامل و شامل و مختصر باشد و هم در 
شــأن این بزرگمرد. اگر قرار باشد به زحمات، خدمات، آثار و نتایج وجود 
پربرکت این عزیز بپردازم، طبیعتاً نه یک ستون بلکه ده ها ستون نیز افاقه 
نمی کند و البته دیگران به خوبی در این یکی دو روز در این باره گفته اند و 
می گویند. درد هم همین جاست. اینکه انوشه و انوشه ها، هنگامی دیدنی و 
شنیدنی هستند که نباشند، زمانی درباره شان حرف می زنیم که خودشان 
لب فرو بسته باشند. تازه بازهم »حرف می زنیم« نه اینکه »حرف هایشان را 

بخوانیم و بشنویم«.
فکر کردم چه بنویســم؟ دستم خالی بود، پس با خودم گفتم چطور است 
دکتر حســن انوشــه را هشــتگ پژوهی کنیم؟! برایم جالب بود که بدانم 
هشتگ #حسن_انوشه در اینستاگرام، که محل رجوع عموم مردم و فعاالن 
کتاب و ادبیات اســت، چقدر به کار برده شده است و با چه کیفیتی. آنچه 
دیدم باورنکردنی بود: تنها 168 هشــتگ با نام حسن انوشه، که بیشتر از 
100 هشــتگ آن از دیروز تا امروز، یعنی پس از فوت ایشان، ارسال شده 
بودند. موضوع مطالب؟ پست ها و هشتگ هایی با موضوع تسلیت. باقی هم 
اگر مطلبی و پســتی بود یا خرید و فروش کتب ایشان بود، یا چندعکس 

بی روح از مراسم سخنرانی ایشان.
دقت کردید؟ یعنی حدود 70 درصد مطالبی که با هشــتگ حسن انوشه 
در این رســانه و شبکه اجتماعی منتشر شده است، مربوط به پس از فوت 
ایشان است. این یعنی ما به دکتر حسن انوشه، این پیر باتجربه و گرانبهای 
ایران پژوهشی و زبان و ادبیات فارسی، پس از مرگ بیشتر از زمان حیاتشان 
پرداخته ایم. این یعنی کتاب ها، سخنرانی ها، آثار و تالش های مرحوم انوشه 
پیش از مرگ هــم در غربت بودند. این یعنی مــا از تجربیات بزرگانمان 

بهره ای نمی بریم. این یعنی ما مرده پرست هستیم!
امیدوارم تلخی این یادداشــت تلنگری باشد تا آثار شگرف و پرثمر مرحوم 
انوشــه را دریابیم و گرد غربت را تا دیر نشده از چهره این استاد پرتالش، 
نازنین و محجوِب تاریخ و ادبیات ایران زمین بزداییم. اســتادی که عاشق 
کتاب بود و می گفت گاهی کتاب ها را باز می کنم و فقط می بویم، چرا که 
حتی بوی کتاب ها را هم دوســت دارم. سؤال من از خودمان این است که 

آیا ما کتاب زندگی و آثار #حسن_انوشه را باز می کنیم؟ 
حســن انوشه متولد 1۹ اسفند 1۳۲۳ در بابل، نویسنده، پژوهشگر تاریخ، 
زبان و ادبیات فارسی و سرپرست گروه نویسندگان دانش نامه ادب فارسی 
بود. او تحصیالتش را در دانشــگاه تهران در رشته زبان و ادبیات عرب به 

انجام رسانده و عضویت هیئت امنای بنیاد فردوسی را نیز داشت.
او حــدود 15 جلد کتاب ترجمه کرده و بیشــتر از ۲هــزار و 500 مقاله 
برای دائره المعارف ها، به خصوص دائره المعارف تشــیع نوشته است. برخی 
آثار ترجمه او به این شــرح اســت: مجموعه »تاریخ ایران کمبریج«، تاریخ 
سیســتان، ایران و تمدن ایرانی، تاریخ غزنویــان، تاریخ تمدن-عصر ولتر، 
ایران در سپیده دم تاریخ. همچنین تألیف چندین کتاب و مقاالت بسیاری 

در کتاب شناسی و... .

نام ها و یادها
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ورزشورزش
دو باشگاه دولتی و صدها میلیارد بدهی

جنگ قدرت در ویرانه های 
استقالل و پرسپولیس

 از بیرانوند وعلی دایی تا آدام همتی و رکورد درازونشست

»رونالدو« زیر سایه ایرانی ها!

 گفت وگو با رئیس بنیاد فرهنگی هنری امیرخسرو بلخی به مناسبت »روزهرات«

روی نقشه خط کشیدند وما را جدا کردند  

قد س زندگی / البد در یکی دو ماه گذشته خیلی خوانده 
و شــنیده اید که پژوهشگران مســائل دینی و اجتماعی 
کشورمان می گویند دنیای پســاکرونا قطعاً تفاوت های 
زیادی با دنیای پیش از کرونا دارد. البته اگر متخصصان هم 
این را نمی گفتند، شاید خودمان با یک حساب سرانگشتی 
می توانستیم متوجه شویم ویروسی که بزرگ ترین شوک 
تاریخ را به انسان و زندگی اش وارد کرده، به راحتی می تواند 
ابعاد مختلــف زندگی او، از نگاهش به دین و دنیا تا طرز 
فکر و رفتار و سبک زندگی و دینداری اش را تا سالیان دراز 

تحت تأثیر قرار دهد.
اگر گاهی با خودتان فکر می کنید پژوهشــگران وطنی با 
ایــن حرف ها دارند بیش از انــدازه »کرونا« و تأثیراتش را 
بــزرگ می کنند، اجازه بدهید خبری هم از حال و احوال 
دیگر پژوهشگران جهان بگیریم. آن ها هم معتقدند کرونا 
می توانــد نظم جهانی را دگرگــون کند، همین حاال نیز 
معتبر ترین مراکز تحقیقی دنیــا درحال کار کردن روی 
تأثیرات اجتماعی، سیاســی، اقتصادی و... این ویروس بر 

زندگی انسان هستند. 

کروناهمهچیزراتغییرمیدهد
یکی از مراکز تحقیقی معتبری که در این زمینه فعالیت 
می کند، پایگاه بررسی های اقتصادی »فروم« است که در 
گزارشی جنجالی، به تغییراتی در نظم جهانی که ممکن 
است به دنبال اپیدمی ویروس کرونا شکل بگیرد، پرداخته 

است.
محققان ایــن پایگاه معتقدنــد کرونا برخــالف تصور 
خیلی هایمان فقط یک فاجعه »ویروســی« و »اقتصادی« 
نیســت. به باور کارشناسان، این ویروس نه تنها می تواند 
روابــط در کوچک تریــن واحدهــای اجتماعــی یعنی 
خانواده ها را دستخوش تغییر کند بلکه روابط بین الملل 
و ســایر وجهه های زندگــی ما را هم تحــت تأثیر قرار 
می دهــد. بخش های مختلفی از زندگی و دنیا که به نظر 
خیلی هایمان ثابت و غیرقابل تغییر هستند، احتماالً در 
دنیای پس از کرونا به شدت تغییر خواهند کرد. به زبان 
ساده تر، کرونا نه فقط سبک زندگی ما، بلکه روش زندگی 

آیندگان را هم تغییر خواهد داد!

علمودین
بر اساس مقاله ای که »فروم« منتشر کرده، یکی از تغییراتی 
که کرونا در دنیای پس از خودش ایجاد خواهد کرد، تغییر 
رابطه علم و دین خواهد بود. شــیوع ویروس کرونا نشان 
می دهد ما هم به علم و هم به دین احتیاج داریم و این دو 
مکمل و نه جایگزین یکدیگر هستند. این سایت تحقیقاتی 
در ابتدا برای مخاطبانش صحبت های نخست وزیر ایتالیا را 
مثال می زند و توضیح می دهد که غرب پس از کرونا به این 
باور خواهد رسید که علم و ثروت مرزهای محدود خودش 
را دارد و نمی تواند جایگزین دین باشــد. از آن طرف البته 
رفتار گروه های افراطی مذهبی را هم نمونه دیگری از این 
تغییر می داند. متخصصان سایت »فروم« برای مخاطبان 
توضیح می دهند که حتی افراطی ترین گروه های انحرافی 
مذهبی هم درحال اســتفاده از ماسک و مواد ضدعفونی 

کننده هســتند و این یعنی آن ها هم به این باور خواهند 
رسید که به اصول علمی هم احتیاج خواهند داشت. 

یکجامعهجدید
»جاه طلبی های نامحدود در ســطح شخصی به شدت در 
حال سقوط است و شکرگزاری از داشتن حداقل نیازهای 
زندگی، رشد کرده است«؛ این عنوانی است که سایت فروم 
برای توضیح تغییر در رفتار شــخصی انسان ها در دنیای 
پس از کرونا منتشر کرده است. این پایگاه تحقیقاتی پس 
از این توضیح می دهد که از منظر اقتصادی، فرمول عرضه 
و تقاضا تغییر خواهد کرد، به این خاطر که هزینه های آنچه 
در اختیار افراد است افزایش یافته و هزینه چیز هایی که در 
اختیار افراد نیست در حال کاهش است که این برخالف 

قواعد و قوانین مرسوم در اقتصاد خرد است. 
پایگاه فروم در ادامه می نویســد: »ما در دنیای جدیدی از 
رفتــار مصرف کننده قرار داریم که باید دنیای جدیدی از 
رفتار تولیدکننده را دنبال کند. الگو های مصرف و تجارت 

به طرز چشمگیری تغییر کرده است«.
پایــگاه فروم همچنین در ادامه توضیح می دهد شــیوع 
گسترده کرونا نشان می دهد که کشور ها )دولت ها، جوامع 
و همچنین مــردم( نیاز به تجدید نظــر در اولویت های 
خودشان دارند که مطمئناً تأثیر مستقیمی بر هزینه های 
زندگی، پس انداز، ســرمایه گذاری و... خواهد گذاشت. به 
این موضوع اضافه کنید زندگی آنالین را که خیلی ها در 
این مدت به آن عادت خواهنــد کردند. این یعنی ما در 
دنیای پس از کرونا با یک جامعه جدید رو به رو هستیم 
که توقعات جدیدی از زندگی دارد و سبک زندگی او هم 

به شدت تغییر کرده است.

انواعسیستمهایاقتصادی
پژوهش پایگاه »فــروم« پس از این، وارد موضوعات کمی 

سیاسی تر و اقتصادی تر می شود. 
متخصصان این پایگاه معتقدنــد کرونا ثابت کرد دنیای 
ســرمایه داری و مدل اقتصاد جهانی که در حال حاضر بر 

دنیا حکمرانی می کند، نمی تواند از پس بحران ها بر بیاید. 
چه سیستم سرمایه داری )ایاالت متحده(، چه اقتصاد بازار 

اجتماعی )آلمان( و چه اقتصاد های مختلط )فرانسه(. 
این پژوهش در ادامه توضیح می دهد »کرونا« به ما آموخت 
»دولت« در بحران های اقتصادی نقش محوری را ایفا می کند 
امــا در تمام مدل های اقتصادی که در حال حاضر در دنیا 
غالب هستند، دولت کامالً از چرخه اقتصاد کنار گذاشته 
شده و فقط وظیفه نظارت را به عهده دارد. در نتیجه یک 
بحران اقتصادی جهانی می تواند فروپاشی اقتصاد جهانی را 
به دنبال داشــته باشد. پژوهشگران اقتصادی »فروم« برای 
تأیید حرفشــان بحران های اقتصادی سال های 1۹۹8 و 
۲008 را مثــال می زنند و پس از آن پیش بینی می کنند 
که دولت های غربی در دنیای پس از کرونا احتماالً به طور 
جدی به بخش های خصوصی اقتصاد کشورهایشان ورود 

می کنند تا جلو بحران های آینده را بگیرند.

پایاندموکراسیغربی
ما که نه، اما رسانه های منتقد غربی معتقدند جهان غرب 
به دست پوپولیست ها یا همان عوام گراها افتاده است. از 
ترامِپ آمریکا بگیر تا جانسوِن انگلیس که هیچ کدامشان 
در حد و اندازه های جایگاه فعلی شــان نیســتند. پایگاه 
»فروم« معتقد است به دلیل عملکرد ضعیف دولت هایی 
مثل آمریکا و انگلیس در کنترل کرونا، برخالف گذشته، 
عوام گراها به شــدت مورد تردید قرار خواهند گرفت. این 
یعنی اعتماد مردم به کسانی که با شعارهای دهان پرکن 
اما توخالی و حرف های قلمبه سلمبه روی کار می آیند، از 

بین خواهد رفت. 
»فروم« در ادامه، مقاله اش را با کنایه ای به دولت های غربی 
و دنیای ســرمایه داری، این طور به پایان می رساند: »در 
مقابل، رژیم های غیرغربی در مهار شیوع بیماری بهتر عمل 
کردند و از این رو محبوبیت خود را افزایش دادند. الگوی 
دموکراسی غربی به خودی خود به حد نهایی خود رسیده، 
در حالی که جست وجوی جهان توسعه نیافته برای یافتن 

الگویی مطمئن و قابل پیروی، هنوز ادامه دارد«.

دنیای پس از کووید 19 چه شکلی خواهد بود؟

پساکرونایما،پساکرونایاونا
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توکلیان:  تعویق المپیک   
 فرصت خوبی برای 
کشتی ایران است

روزمره  نگاری

شکِل مردمان شرِق آسیا 
من  این قــدر  توســلی:چرا  رقیه 
نمی دانم...؟ ســهل انگاری و دیرفهمی 
هــم انــدازه ای دارد به خــدا! مثــاًل 
تــا دومیــن روز فروردیــن ۹۹ چرا 
نبایــد دوزاری ام بیفتــد که صدایت 
دومــی ندارد بس که روح نواز اســت؛ 
سباستین  آهنگ های  از  آرامبخش تر 
باخ حتی... .کاش حاال حاالها مریض 

نمی شدی فرشته نجات من... یا حداقل االن که ویروس کرونا، دندان تیز 
کرده برایمان... کاش دوباره شکل آن وقت ها سکوت خانه را می شکستی 

و کدبانوگری راه می انداختی.
از وقتی ناخوش احوال شــده ای، مثل مرغان سرکنده ام. به هر که عقلم 
رسید زنگ زدم و از متخصص و غیرمتخصص مشاوره گرفتم. تا رسیدیم 
به جناب نمایندگی که می خواست از نزدیک ویزیت ات کند و بگوید چرا 
دستمان را گذاشتی توی پوست گردو. اما ما ترسوتر از این حرف ها بودیم 
که - تــوی این اوضاع کرونایی- جا خالی ندهیم و نرویم ســراغ گزینه 
بعدی. گزینه ُشور. پس با برادرخان و خواهری، دکتر شدیم و بعِد ردوبدل 

اطالعات و تجربیات دریافتیم باید جراحی ات کنیم.
 امروز ۲۲ روز از عملت گذشــته و تو بدتر و خراب تر شــدی. من و آقای 
همسر نتوانستیم حالت را خوب کنیم. حاِل فیلترها و هیدروستات رسوب 

گرفته ات را. امان از آب داغان شهر!
قبل از اینکه بروم سروقت تشِت رخت چرک ها دلم باز هوایت را می کند 
و یک تُک پا می آیم خدمتت عرض ادب. کل نوروز همین طور بوده، اصاًل 

یک طورهایی خاطرخواهت شده ام. 
نگاهت می کنم. به لباسشــویی وفاداری که تا بود، عصای دست بودنش 
را نفهمیدم.ای مهرباِن بی ادعا! اجازه بده برای بار صدم عذرخواهی کنم 
و بگویم ببخش که با پیچ گوشــتی، خط و خش انداختیم روی صورتت. 
که جای ناشــیگری مان، این روزها حسابی توی ذوق می زند. ببخش که 
یکی از پیچ های صفحه ات قِل خورد و افتاد توی آبراه. ببخش که یکی از 
خارهای بدنه ات شکست. می دانیم تیم پزشکی افتضاحی بودیم اما هزار 
ماشاءاهلل شما هم امعا و احشــا کم نداری عزیزدلم. پمپ، هیدروستات، 
تایمر، شیرالکتریکی، تســمه، مخزن، آبکش... . خنده دار اینکه ۲۲ روز 
اســت قدردان شده ام. شده ام شکل مردمان شرق آســیا از بس بعِد تو، 
از هود تشــکر کرده ام، از چایســاز، از فر، از لپ تاپ، از شوفاژ، از... .   یاد 
»خانجان« می افتم. چند بار توی دعاهایش شنیدم که می گفت: الهی! مرا 

غم به غم آزمایش نکن.خانجان! شما چه دانا، رازونیاز می کردید.
امسال بهار عجیبی است برای همه... بی مادرم، بی عیدی، بی سفره هفت 

سین، بی دل شادمان.. کاش صدایم را بشنوی و مادرانه دعایمان کنی.
قاطی کرده نوشــت: اگر فیلتر لباسشــویی تان رســوب نبســته و 
هیدروستاتش کفاف شستن رخت هایتان را می دهد، بی هیچ حرف اضافه 

شما یک خوشبخت به حساب می آیید!

جمالتی که جان آدم را روشن می کنند
باران باریده اســت و روشن شدن 
چراغ های شــهر و بارانی که حاال 
همه چیز را شسته است، شهر را 
از همیشه دوست داشتنی تر کرده 
اســت؛ آن هم در ایــن روزهای 
سخت. در راه روزنامه به خانه ام و 
در لطافت سرشار اول شب بهاری 

مشهد، رکاب می زنم.
 همان طــور کــه رکاب می زنم 

می توانــم به این فکر کنم که چرا باید کرونا در این بهار بیاید؟ چرا االن 
نمی توانم آزادانه هر جا می خواهم رکاب بزنم؟ 

چرا نمی توانم این روز و شب های خوب را با دوچرخه به سفری هر چند 
کوتاه بروم و چراهای بسیار زیاد دیگری از ذهنم می گذرد اما، مهم این 
اســت که همین مقدار می توانم رکاب بزنم و از خانه تا روزنامه بیایم و 

برگردم. 
در این فکر و خیاالتم و ســعی می کنم از لحظه هایی که در آن ها نفس 

می کشم لذت ببرم و با خودم زمزمه می کنم که:
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است

در صحن چمن روی دل افروز خوش است
از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست

خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است
غرق در شعر و نم باران و روشنایی های شهر، از کنار چند مأمور راهنمایی 
رد می شــوم که صدای یکی از آن ها بلند می شــود: »آفرین به شــما.

بلنــد  دســتی  داره!«  خوبــی  نــور  چــه  دوچرخه تــون  چــراغ 
می کنــم و تشــکر می کنــم کــه دوبــاره می شــنوم: »چــراغ عقب 
خطرناکــه«! چــراغ  بــدون  بگیریــن،  دوچرخه تــون  بــرا  هــم 

دوباره دست بلند می کنم و می گویم چشم، بازم ممنون و به مسیرم ادامه 
می دهم. حس خوبی از شنیدن جمالت مأمور راهنمایی پیدا می کنم.

 اصاًل خاصیت جمالت همین اســت که گاهی شــنیدن یکی از آن ها 
می توانــد حالت را خوب کند. با خودم فکر می کنم این مأمور راهنمایی 

باید مأمور وظیفه شناسی باشد. 
حتماً می گویید با یک جمله نمی توانیم کســی را قضاوت کنیم؛ من هم 
می گویم بله نمی توانیم قضاوت کنیم ولی می توانیم این گونه فکر کنیم 
که او می توانســت در عبور من از کنار خودش و همکارانش به صحبتی 
که با هم داشــتند ادامه بدهد، اما او یک نفر را که به نظرش کار خوبی 
کرده تشویق کرده است و این برای من مهم است که کار خوب دیگران 

را در هر پست و مقامی که هستیم ببینیم. 
پلیس مهربان، دوچرخه ســواری را دیده بود که معموالً جامعه آن ها را 
کمتر می بیند و این برای من ارزشمند است. در روشنایی های شهر رکاب 
می زنم و جمله پلیس جانم روشن کرده است و فکر می کنم زودتر باید 
یک چراغ خطر عقب هم برای دوچرخه ام بگیرم؛ این توصیه دوســتی 

است به نام پلیس.

یادداشت های چرخدار

عباسعلی سپاهی یونسی
annotation@qudsonline.ir
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سینا حســینی: مدیران وزارت ورزش در هفته های 
ابتدایی ســال 99 همانند روزهای پایانی سال گذشته 
دائماً بر طبل واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس به 
بخش خصوصی می کوبند تا این گونه وانمود کنند، اتفاقی 
که در دولت های اخیر هرگز رخ نداد در دولت دوازدهم 

در آستانه اجراست.
هرچند این وعده به اعتقاد بســیاری از کارشناســان و 
تحلیلگران مسائل ورزشی و اقتصادی یک اتفاق غیرقابل 
وقوع به شمار می رود، اما مدیران سازمان خصوصی سازی 
و مدیران ارشد وزارتخانه اصرار دارند مقدمات کار آماده 
اســت و بدون تردید این اتفاق به زودی رخ خواهد داد، 
اما آیا واقعاً این دو مجموعه به عنوان دو بنگاه اقتصادی 
آمادگی و شــرایط الزم برای ورود به بخش خصوصی را 

دارند؟
   بدون هیئت مدیره

اصلی ترین مانع برای واگذاری این دو مجموعه مســئله 
هسته اصلی مدیریت آن هاست، بر اساس قانون زمانی یک 
باشگاه می تواند متقاضی واگذاری باشد که مدیر و هیئت 
مدیره استانداردی داشته باشد که آن هئیت مدیره تراز 
مالی آن بنگاه را آماده کنند، تا مشــخص شود مجموعه 
متقاضی زیانده نیســت، اما حقیقت ماجرا اینجاست که 
فارغ از زیانده بودن دو مجموعه فرهنگی ورزشی استقالل 
و پرســپولیس آن ها در حال حاضر از وجود یک هیئت 

مدیره استاندارد و قانونی نیز بی بهره هستند!

   پرسپولیس 3 استقالل 2
در حال حاضر هیئت مدیره باشــگاه پرسپولیس با سه 
عضوو اســتقالل تنها با دو عضو فعالیت خــود را دنبال 
می کنند. در پرسپولیس، رســول پناه، هاشمی و رغبتی 
اعضای باقیمانده از هیئت مدیره پنج نفره این باشــگاه 
هستند که در خصوص مسائل مدیریتی آن تصمیم گیری 
می کنند در حالی که بر اســاس قانون ایــن اتفاق امری 
غیر استاندارد و تخلف از قانون تجارت است! پس از کنار 
رفتن عرب و نبی وزارت ورزش و جوانان اعضای جایگزین 
را انتخاب نکرد تا هیئت مدیره سرخپوشــان پایتخت به 

صورت ناقص فعالیت خود را ادامه دهد!
از طرفــی دیگــر این مجموعــه در حال حاضــر بدون 
مدیرعامل به فعالیت خود ادامه می دهد، در صورتی که 
قانون صراحتاً تأکید دارد هیئت مدیره بالفاصله پس از 
استعفا یا برکناری مدیرعامل باید فرد جایگزین را در اسرع 
وقت انتخاب کند تا امور اداری، مالی و مدیریتی توسط 

وی دنبال شود.نکته تأسف بار اینجاست که از سه عضو 
هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در شرایط کنونی دو نفر 
متقاضی پست مدیرعاملی هســتند که این اتفاق نیز در 

نوع خود جالب است!

   سونامی آبی استعفا
در باشگاه اســتقالل هم وضعیت بهتر از این نیست، در 
حال حاضر هیئت مدیره باشگاه توسط دو عضو تشکیل 
می شود، چون سایر اعضا به دالیل مختلف از سمت خود 
استعفا دادند، پس از استعفای علی فتح اهلل زاده به بهانه 
کرونا ویروس، اسماعیل خلیل زاده رئیس هیئت مدیره 
باشگاه نیز از سمت خود استعفا داد و بالفاصله پس از او 
کامران منزوی نیز از ادامه کار کنار کشید . پیش از آن ها 
میرشاد ماجدی و امیر حســین فتحی نیز استعفا داده 
بودند تا تنها احمد سعادتمند و نظری به عنوان دو عضو 

هیئت مدیره استقالل در مصدر کار باقی بمانند.
استقاللی ها هر چند در حال حاضر مدیرعامل دارند، اما 
هیئت مدیره ای برای نظارت بــر مصوبات خود ندارند تا 
به عنوان ناظر بر عملکرد مدیرعامل فعالیت قانونی خود 
را دنبال کنند! به گفته برخی منتقدان سیستم معیوب 

نظارت در حوزه وزارت به مجموعه باشــگاه استقالل هم 
سرایت کرده تا در یک لحظه سعادتمند هم به عنوان عضو 
هیئت مدیره تصمیم بگیرد و بالفاصله به عنوان مدیرعامل 
آن را اجرا کند، اتفاقی که بدون تردید در هیچ جای دنیا به 

این ترتیب رقم نمی خورد.

    صدها میلیارد بدهی
اما این تمام مصائب دو باشگاه اســتقالل و پرسپولیس 
در موضوع واگذاری نیســت، بلکه تنهــا بخش کوچکی 
از معضالت موجود بر ســر راه واگذاری دو باشگاه است. 
یکی دیگری از مســائل بزرگی که در این مســیر وجود 
دارد این است که بر اســاس قانون باید منابع درآمدی و 
سرمایه باشگاه ها  به روشنی معین شود، آیا این دو باشگاه 
با صدها میلیارد بدهی داخلی و خارجی در برهه کنونی 
منبع درآمدی مشخصی دارند که وزارت ورزش و جوانان 
بر اســاس آن بتواند اطالعات اولیه به منظور واگذاری را 
در اختیار سازمان خصوصی ســازی قرار دهد؟ در تمام 
دنیا یکی از محل های درآمد باشــگاه های بزرگ فوتبال 
موضوع حق پخش تلویزیونی مسابقات است، آیا در کشور 
چنین فضا و شــرایطی وجود دارد که دو باشگاه پس از 

انجام واگذاری موضوع حق پخش خود را به صورت قانونی 
مطالبه کنند یا اینکه قرار است آن زمان هم وزیر و رئیس 
جمهور و رئیس سازمان صدا و  سیما به شیوه های مختلف 
مجموعه مالکیتی اســتقالل و پرسپولیس را تحت فشار 
قرار دهند که به واسطه منافع ملی و عالقه مندی مردم و 
محدودیت های موجود از حقوق خود عقب نشینی کنند 
تا رسانه ملی همچنان از زیر وظیفه خود شانه خالی کند!

دو باشگاه دولتی و صدها میلیارد بدهی

جنگ قدرت در ویرانه های استقالل و پرسپولیس

پیام داگلیش پس از مرخص شدن از بیمارستان
ورزش: کنی دالگلیش، اسطوره 69 ساله باشگاه لیورپول که به تازگی اعالم شد به 
ویروس کرونا )کووید 19( مبتال شده است، از بیمارستان مرخص شد تا ادامه فرایند 
بهبودی اش را در قرنطینه خانگی سپری کند.ستاره دهه  70 لیورپول با انتشار پیامی 
گفت: »ممکن است مردم با خود فکر کنند که نام من باعث شد تا بهترین مراقبت ها از 
من صورت بگیرد، اما در سیستم خدمات بهداشت ملی )NHS( از هر بیمار به بهترین 
شکل مراقبت می شود. به عنوان یک ملت، بابت داشتن چنین افرادی خوش شانس 
هستیم و برای همه آن ها آرزوی سالمتی می کنم که در این شرایط به طورخستگی 

ناپذیری برای کمک به کشورشان تالش می کنند«. 

بایرن مونیخ در آستانه قطعی کردن قرارداد پریشیچ
ورزش: ایوان پریشیچ 31 ساله که پس از چهار فصل حضور در اینتر، در تابستان اخیر 
با قرارداد قرضی یکساله با بند خرید به سرخپوشان مونیخی ملحق شد، به فوتبالش 
در این تیم ادامه خواهد داد. مدیران بایرن که از عملکرد این بال کروات راضی هستند، 
قصد دارند بند قطعی کردن قرارداد این بازیکن را فعال کنند و این بازیکن را از اینتر 
به خدمت بگیرند. پریشیچ که پیش از پیوستن به اینتر در سال 2015، سابقه بازی 
در تیم های بوروسیا دورتموند و ولفســبورگ را در بوندس لیگا داشت، فصل خوبی 
را در بایرن مونیخ سپری کرده و با وجود مصدومیت هایی که داشته در 22 بازی از 

رقابت های مختلف، آمار پنج گل زده و هشت پاس گل را دارد.

دروسی: عاشق منچستریونایتد بودم
ورزش: هافبک پیشین تیم ملی فوتبال ایتالیا و اسطوره باشگاه رم می گوید در دوران 
کودکی اش عاشق شیاطین سرخ بوده است. دنیله دروسی می گوید: »زمانی که بچه 
بودم، عاشق منچستریونایتد بودم، اما تصمیم درستی گرفتم که به منچستریونایتد 
نرفتم؛ چون در آن زمان روی کین و پل اسکولز هافبک های این تیم بودند که هر دو 
بازیکنانی فوق العاده بودند. بازی برای بوکاجونیورز اما رؤیای من بود. هرگز تصمیم 
به جدایی از رم نگرفتم، اما در بوکاجونیورز احساس می کردم که یکتا هستم. فوتبال 
آرژانتین را دوست دارم . درگیرانه،پر از هیجان با آن تماشاگران پرشور. اما به هر حال 

در ایتالیا هم چیزی کمتر از آرژانتین نداریم. 

شرط تاتنهام برای فروش هری کین
ورزش: هری کین که گفته می شود مورد توجه باشگاه هایی همچون رئال مادرید، 
منچستریونایتد و یوونتوس قرار دارد، به تازگی در مصاحبه ای گفته بود ماندنش در 
تاتنهام بستگی به پیشرفت این تیم دارد و به نوعی جدایی اش از جمع اسپرز را رد 
نکرده بود. ظاهراً این اظهارنظر به مذاق مدیران باشــگاه تاتنهام خوش نیامده و به 
همین خاطر خود را آماده فروش این مهاجم انگلیســی می کنند. بر اساس گزارش 
نشــریه »دیلی میل« انگلیس، باشــگاه تاتنهام خود را آماده فروش کین 26 ساله 
می کند، به شرطی که باشگاهی بتواند مبلغ درخواستی 200 میلیون پوندی آن ها 

را پرداخت کند.

ورزش: سرمربی پرسپولیس در گفت وگو با ایسنا درباره 
مباحث مختلفی به صحبت پرداخت. او می گوید عده ای 
کاسه داغ تر از آش شده اند و برای فیفا و AFC هم نسخه 
می پیچند. در ادامه گفت وگــوی یحیی گل محمدی را 

می خوانید.

  در این شــرایط چطور تمرینــات بازیکنان و 
آمادگی بدنی آن ها را کنترل می کنید؟

با توجه به اینکه امکانات محدودی داریم کنترل بازیکنان 
خیلی سخت است. بازیکنان ما برنامه مشخص تمرینی 

دارند اما باید بدانید واقعاً سخت است که در این شرایط 
بازیکنان آماده بمانند.

    صحبت هایی وجــود دارد که در صورت 
شروع مجدد لیگ، تیم ها سه هفته فرصت 

تمرین خواهند داشــت. به نظر شما 
این زمان برای آمادگی مجدد و 

بازگشت به بازی ها کافی است؟
به نظر من سه هفته کافی است. این 
شــرایط برای همه تیم ها یکسان 
اســت و موضوعی نیست که به 

دور از عدالت باشد. 

مــدت  ایــن  در   
موضع گیری هــای متفاوتی 

از سوی باشگاه های مختلف 
درباره ادامه لیگ مطرح شده 

و بعضی معتقدند لیگ باید بدون 
تعیین قهرمان تمام شود. نظر شما 

چیست؟
این را بدانید هیچ چیز برای ما مهم تر 
از سالمتی تک تک افراد جامعه نیست. 
 AFC در حال حاضــر فیفا، یوفــا و
می خواهند تصمیمی به سود فوتبال 
بگیرند اما تا به حــال تصمیمی اتخاذ 

نکرده انــد چون آن ها هــم می خواهند 
بازی ها برگزار شود اما عجله نمی کنند 
ولی اینجا ما راجع به ادامه لیگ کاسه 
داغ تر از آش شده ایم و برای فیفا نسخه 
می پیچیم. واقعاً چرا اینقدر عجله دارند 
که لیگ را تعطیل کنند؟ اگر ستاد ملی 

مبارزه با کرونا و مســئوالن بگویند که مسابقات برگزار 
می شود ما تابع هستیم و اگر هم تصمیم بگیرند که لیگ 
تعطیل شــود، باز هم ما تابعیم و مشکلی با این موضوع 
نداریم. اگر صحبت جام و تعیین قهرمان باشد هم فکر 
می کنم فیفا دســتورالعمل هایی داده بــود برای اینکه 
قهرمان را تعییــن کند. برای ما مهم این اســت که در 
دل هواداران قهرمان باشــیم چون آن ها همه دارایی ما 
هستند و مهم ترین چیز برای ما همین است که آن ها ما 
را قهرمان بدانند. دنبال این نیستیم که یک جام فلزی را 

باالی سرمان ببریم. 

   اخیراً تصاویری از تمرینات چند 
بازیکن پرســپولیس در ورزشگاه 
کاظمی منتشر شد که حاشیه هایی 

به وجود آورد.
قبل از عید بود که بازیکنــان یکی دو بار 
تمرین کردند و یــک بار خود من هم 
بودم و بــا آن ها تمرین کــردم. این 
عکس هم متعلق به همان روزهاست 
ولی افرادی که دوست ندارند در تیم 
ما آرامــش باشــد و می خواهند جو 
را علیه ما کنند، ایــن تصویر را دائماً 

منتشر می کنند. 

   در ایام تعطیالت عید جلسه ای 
با هیئت مدیره باشگاه داشتید. 
در این جلســه قولی برای حل 

مشکالت داده شد؟
مشکالت باشگاه در حال حاضر خیلی 
زیاد است و با توجه به شکایاتی که از 
باشگاه شده و بدهی های مختلفی که 
وجود دارد کار مدیریت باشگاه سخت 
است. ممکن اســت در آینده ای نزدیک 
اتفاقاتی بیفتد که خوشایند باشگاه نباشد. 

   پاس نشدن چک باشگاه پرسپولیس 
به شــهرخودرو برای انتقال شــما هم 

حاشیه ساز شده است. 
در هر صورت باشگاه شهر خودرو هم حق دارد که 
به دنبال پرداختی های باشگاه ما به خودش باشد. 

طبیعی است که این پرداخت باید انجام شود. 

ورزش: مربی پیشین تیم ملی کشتی آزاد گفت: تعویق 
بازی های المپیک 2020 توکیو فرصت خوبی برای برخی 
از آزادکاران مدعی به وجود آورده تا بیشــتر به اهداف و 

برنامه های خود بپردازند.
 امیر توکلیــان در خصوص تعویــق بازی های المپیک 
2020 توکیو گفت: خوشــبختانه کمیتــه بین المللی 
المپیک تکلیف همه را روشن کرد و چندی پیش صراحتاً 
گفت بازی های المپیک به تعویق افتاده و ســال آینده 
برگزار خواهد شــد. این اتفاق تا حد زیادی می تواند از 
بسیاری جهات به سود کشتی ایران باشد و فرصت خوبی 
را در اختیار کادر فنی و آزادکاران قرار دهد تا خود را بهتر 

و بیشتر برای این رویداد بزرگ آماده کنند.

   درمان آسیب دیده ها
این مربی خراسانی افزود: به عنوان مثال می توان به برخی 
از آزادکاران مصدوم و آسیب دیده اشاره کرد که حاال در 
این فرصت یکساله می توانند به خوبی روند درمانی خود 
را طی کنند و مهیای المپیک شوند. همچنین برخی از 
کشتی گیران نیز می توانند برای کسب سهمیه المپیک 
به آمادگی بیشتری دســت یابند و در این مدت خود را 
بیش از قبل برای حضور در رقابت های گزینشی و کسب 

سهمیه المپیک آماده کنند.

   فرصت برای جوان ها
توکلیان خاطرنشان کرد: تعویق بازی های المپیک برای 
کشــتی گیران جوان و مدعی هم فرصت خوبی است تا 
بتوانند خود را یک سال دیگر ساخته و پرداخته کنند و 
در نهایت بتوانند به آرزوی خود یعنی حضور در المپیک 
برسند. به هر حال آزادکاران مدعی و جوان در این مدت 

بیفزاینــد و با می توانند بر تجربه خود 

انگیزه و روحیه بیشتری گام در راه رسیدن به هدف خود 
یعنی المپیک بردارند.

   تغییر وزن ها
مربی پیشین تیم ملی کشــتی آزاد به نکته دیگری در 
خصوص تعویق بازی های المپیک اشاره کرد و گفت: کادر 
فنی تیم ملی هم در این مدت می تواند در خصوص تغییر 
وزن برخی از کشتی گیران، تصمیمات بهتری بگیرد، چرا 
که در این مدت ممکن است برخی از آزادکاران بخواهند 
تغییر وزن دهند. در نتیجه تعویــق بازی های المپیک، 
فرصت بسیار خوبی اســت تا آنان به خوبی خود را برای 

وزن جدید محک بزنند.

   فرصت خوب برای فدراسیون
وی به برخی از برنامه های فدراسیون کشتی هم اشاره کرد 
و گفت: متولیان فدراسیون با توجه به فرصتی که تا المپیک 
توکیو به وجــود آمده می توانند به خوبــی برای برگزاری 
مسابقات انتخابی تیم ملی هم تصمیم گیری و برنامه ریزی 
کنند، چرا که برگزاری رقابت های انتخابی اهمیت فراوانی 
در روند انتخاب نفرات ترکیب اعزامــی به میادین بزرگ 
جهانی و المپیک دارد. پس حاال فدراسیون کشتی می تواند 
از فرصت باقیمانده تا المپیک به خوبی برای برنامه ریزی و 
برگزاری رقابت های انتخابی استفاده کند.مربی پیشین تیم 
ملی کشتی آزاد در پایان به شرایط کنونی کشور و شیوع 
بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: مردم ایران در طول تاریخ 
بارها ثابت کردند می توانند از موانع و مشکالت به خوبی گذر 
کنند. مثال بارز این مسئله نیز هشت سال دفاع مقدس در 
برابر دشمنان بود که توانستیم به خوبی از خاک وطن دفاع 
کنیم. مطمئناً این بار هم می توانیم از این مشکل بزرگ گذر 
کنیم و دوباره به شرایط عادی و معمول زندگی برگردیم.

دنبال جام فلزی نیستیم، مهم قهرمانی در دل هواداران است

 توکلیان:  تعویق المپیک  گل محمدی:  برخی برای فیفا  نسخه می پیچند
 فرصت خوبی برای کشتی ایران است

گزارش ویژه

کفاشیان: سر فیفا کاله گذاشتیم و دروغ گفتیم!
ورزش: علی کفاشیان، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال در برنامه رادیویی، در 
واکنش به این پرسش که آیا این فدراسیون یک نهاد مستقل غیردولتی است یا 
یک نهاد عمومی غیردولتی گفت: روزی که به فدراسیون فوتبال آمدم، بازنشسته 
بودم اما به من گفتند که فدراسیون یک نهاد مستقل غیردولتی است و مشکلی 

از این بابت ندارم.
وی خاطرنشان کرد: بعد از جابه جایی در دولت، وزیر جدید من را نمی خواست و 
گفت که من بازنشسته هستم. به او یادآور شدم که فدراسیون یک نهاد مستقل 
غیردولتی است و بازنشستگی من ایرادی ندارد اما وزیر محترم گفت فدراسیون 

نهاد عمومی غیردولتی است و بازنشستگی هم ایراد دارد.
رئیس پیشین فدراسیون فوتبال با تأکید بر اینکه در اصالح اساس نامه فدراسیون 
باید ماهیت این فدراسیون به درستی نگاشته شــود، افزود: به نظرم هر چیزی 
که هستیم را باید در اساس نامه جدید قید کنیم. مسئوالن در اساس نامه جدید 
بنویسند که فدراســیون نهاد عمومی و غیردولتی است. اگر فیفا این موضوع را 
قبول کرد که مشکلی ندارد، اما اگر قبول نکرد، به دروغ به فیفا نگوییم که نهاد 
مستقل و غیردولتی است.کفاشیان با اشــاره به ماجرای اصالح اساس نامه این 
فدراسیون در سال ۸6 توسط هیئت رئیسه انتقالی خاطرنشان کرد: ما در گذشته 
فیفا را گول زدیم. وقتی در سال ۸6 اساس نامه توسط گروه 6 نفره از نمایندگان 
دولت و فیفا تصویب شد، آقای کیومرث هاشــمی، عضو پیشین هیئت رئیسه 
فدراسیون در پیش گفتار اساس نامه نوشــت که این نهاد مستقل و غیردولتی 
است. این موضوع صحت ندارد. ما سر فیفا کاله گذاشتیم و دروغ گفتیم.او ادامه 
داد: نباید دروغ می گفتیم. اکنون باید بگوییم که نهاد عمومی غیردولتی هستیم. 
اگر قبول نکردند، قانون را به مجلس ببریم که مدیران بعدی به مشکل نخورند. 
هر وقت تکان خوردیم، چوب را سر ما کوبیدند که فدراسیون فوتبال نهاد عمومی  
و غیردولتی هستیم.کفاشیان درباره مباحثی که نسبت به احتمال تغییر دراگان 
اسکوچیچ از سرمربیگری تیم ملی در روزهای اخیر مطرح است، اظهار داشت: 
من از اول اعتقاد داشتم فدراسیون باید همچنان مارک ویلموتس را حفظ می کرد. 
نمی دانم چه قضیه ای پشت پرده بود که او را تغییر دادند اما اکنون که اسکوچیچ 

انتخاب شده است هم باید از او کامل حمایت کنند.

ورزش: از زمانی کــه علیرضا بیرانوند ســنگربان 
تیم ملی ایران در جام جهانی روســیه موفق شــد 
پنالتی کریستیانو رونالدو را مهار کند و با در آغوش 
کشیدن توپ، تصویر خود را به صدر اخبار رسانه های 
بین المللی برســاند، چند بار دیگر نــام ایرانی ها با 
کریستیانو رونالدو پیوند خورده است. پیوندهایی که 

البته برای ستاره پرتغالی دردسرساز بوده اند.
  چطوری کریس؟

در جریــان دیدار ایــران- پرتغال در جــام جهانی 
وقتی پرتغالی ها صاحب پنالتی شدند طبق انتظار 
کریستیانو پشت توپ ایســتاد. بعد از شلیک او اما 
علیرضا به شکلی زیبا توپ را مهار کرده و در آغوش 
کشید تا در ایران همه به یاد جمله او در روزهای قبل 

بیفتند: »چطوری کریس؟«
  آقای گلی جهان؟

اما این آخریــن چالش ایرانی ها برای کریســتیانو 
نبــود. یکــی از رقابت هــای قدیمی تــر رونالدو با 
فوتبالیســت های ایرانی به رقابت او با علی دایی در 
رسیدن به عنوان آقای گل دنیاست. درست در زمانی 
که رونالدو به رکورد دایی نزدیک شده و با توجه به 
بازنشسته بودن شهریار فوتبال ایران، انتظار می رفت 
کریستیانو در رقابت های یورو2020 بتواند رکورد 
گل های ملی او را بشکند، ویروس کرونا از راه رسید 
تا جام ملت های اروپا را یک ســال به تأخیر بیندازد 
و حاال رونالدو باید دســت کم تا ســال آینده برای 

رسیدن به رکورد دایی منتظر بماند.

  آدام علیه کریس؟
کریســتیانو که در بحران کرونا حاال در زادگاهش 
مادیرا خانه نشین شده برای دور کردن بی حوصلگی 
از خود، فعالیــت زیادی در شــبکه های اجتماعی 
دارد. کریســتیانو که به عنوان یکــی از آماده ترین 
فوتبالیست های دنیا شناخته می شود برای اینکه بار 
دیگر نشان دهد از چه بدن آماده ای برخوردار است 
در اینستاگرام چالشــی ایجاد کرده و از ورزشکاران 
خواســت اگر می توانند رکــورد او در تعــداد دراز 
نشســت های ممکن در مدت زمانی مشــخص را 
بشکنند. این بار نوبت یک فوتبالیست ایرانی دیگر، 

آدام همتی بود که رکورد رونالدو را بشکند و نشان 
دهد از چه آمادگی باالیی برخوردار است.

  رکورد الیو رونالدو شکست
در روزهای قرنطینه ماجرای دردسرســازی ایرانی ها 
برای رکوردهای رونالدو ادامه پیدا کــرد و باز هم در 
اینستاگرام اتفاقی افتاد که رکوردی دیگر از ابرستاره 
پرتغالی شکسته شــود. درحالی که تا چند روز پیش 
رونالدو مدعی بود که یکی از الیوهای اینستاگرامی اش 
رکورددار تعداد بیننده اســت، الیو اینستاگرامی دو 
سلبریتی اینستاگرامی ایرانی رکورد او را شکست تا یک 
بار دیگر مچ کریستیانو توسط ایرانی ها خوابانده شود.

امیرمحمد سلطان پور – اتفاقات چند هفته گذشته در سطح 
مدیریت بارسا عجیب و غریب است. برخی حتی اتفاقات معمول 
برای جنگ قدرت در بارســا را با اتفاقات سریال بازی تاج و تخت 
مقایسه می کنند. در این باشگاه جنگ داخلی در گرفته است، اما 

دالیل آن چیست؟

     نیمار
در سال 2014 ژوزپ ماریا بارتامئو به عنوان جانشین ساندرو راسل 
رئیس باشگاه بارسلونا شــد. یکی از دالیل کناره گیری راسل به 
جریان افتادن تحقیقاتی درباره نقش شاید غیر قانونی او در انتقال 
نیمار از سانتوز به این باشگاه بود؛ و جالب است که یکی از مشکالت 
کنونی بارتامئو نیز به ستاره برزیلی مربوط می شود که در سال 2017 
نوکمپ را به مقصد پاریس ترک کرد. تابســتان گذشته بارتامئو 
تالش زیادی کرد تا نیمار را به بارسا برگرداند، اما موفق نبود که باعث 
ناراحتی تمام بازیکنان بارسلونا به خصوص لیونل مسی شد. از آن 

زمان بازیکنان رابطه خود را با او دچار مشکل می بینند.

    اخراج والورده
بازیکنان بارسلونا در قضیه اخراج والورده و شکل رفتار مدیریت 
باشگاه در این قضیه نیز مشــکالت جدیدی با مسئوالن باشگاه 
خود پیدا کردند. در زمان این اتفاق بارسا صدر جدول اللیگا بود 
و در آستانه کسب سومین جام پیاپی خود در لیگ قرار داشت. اما 
شکل بازی نه چندان جسورانه تیم، شکست غیر منتظره در لیگ 
قهرمانان اروپا و همین طور عدم توجه به اســتعدادهای آکادمی 
باشگاه، هواداران را ناراضی کرده بود. وقتی به این ها شکست شوکه 
کننده مقابل اتلتیکومادرید در نیمه نهایی سوپرجام اسپانیا نیز اضافه 
شد بارتامئو چهار روز بعد تصمیم به اخراج والورده گرفت. اما شکل 
انجام این کار مورد انتقاد شدید قرار گرفت چون حتی آن ها فکری 

برای انتخاب گزینه جانشینی او نیز نکرده بودند. 

    پنجره نقل و انتقاالت ژانویه
چند هفته بعد از آن بارتامئو دوباره مورد انتقاد شدید قرار گرفت. 
چون بارسلونا با وجود بهره بردن از سود مالی بسیار باال و داشتن 
منابع زیاد در پنجره نقل و انتقاالتی زمستانی هیچ مهاجم تراز اولی 
را به ترکیب خود اضافه نکرد. این اتفاق با وجود مصدومیت شدید 
مهاجم اصلی تیم یعنی لوئیز سوآرز و لزوم اضافه شدن یک جانشین 
مناسب برای او شکل عجیب تری هم پیدا کرد. همین طور عثمان 
دمبله دیگر مهاجم آبی و اناری پوشان نیز فصل را از دست داده بود 
تا هواداران واقعاً برایشان این سؤال به وجود بیاید که چرا مسئوالن 

باشگاه یک مهاجم خریداری نمی کنند.

    گاف در شبکه اجتماعی
اواخر بهمن ماه بود که یک رادیوی اســپانیایی مطلبی را فاش 
کرد که در آن مدیران باشــگاه بارســلونا برای به وجود آوردن 
تصویری بهتر از خود در دنیای مجازی، با یک شرکت مستقل 
شبکه اجتماعی قرارداد امضا کرده بوده اند. اوضاع آن زمانی بدتر 
شد که مشخص شد، مقامات بارســلونا از این شبکه اجتماعی 
خواسته بودند تا در شبکه های اجتماعی مشهور مانند فیس بوک، 

توییتر و اینســتاگرام جو منفی علیه شخصیت های محبوب 
هواداران یعنی مسی، ژاوی، پیکه و گواردیوال به وجود بیاورند. 

    کاهش حقوق به خاطر ویروس کرونا
لیونل مسی همیشه به عنوان شــخصیتی محجوب در باشگاه 
شناخته شــده که کمتر خود را درگیر حاشــیه ها می کند. اما 
در چند ماه گذشــته دو بار مجبور به شفاف سازی و حمایت از 
هم تیمی های خود در مقابل مقامات باشگاه شد. یکی از این ها 
در مقابل اریک آبیدال مدیر ورزشی باشگاه بود که بازیکنان را به 
عدم وفاداری به والورده و نقش آن ها در اخراج او متهم کرده بود. 
و دیگری خبرهایی درز کرده در روزنامه ها مبنی بر عدم تمایل 
بازیکنان آبی و اناری پوش در کاهش حقوق خود به خاطر مبارزه 
با گســترش کرونا بود. خبرهایی که گفته می شود با خط دهی 
مستقیم مسئوالن باشگاه برای تحت فشار گذاشتن بازیکنان 

به وجود آمده است.

    استعفای دست جمعی
هفته گذشته خبرهایی از منابع معتبر انتشار یافت که بارتامئو از 
تالش های اطرافیانش برای اجبار او به استعفا بعد از قضیه گاف 
شبکه های اجتماعی بسیار عصبانی شده و بسیاری از کسانی که 
به آن ها شک داشته را برکنار و تنها وفاداران به خود را در سر کار 
نگه داشته است. بر اساس قانون او نمی تواند بعد از اتمام این دوره 
ریاست خود دیگر نامزد شــود اما وی مصمم است که یک سال 
باقیمانده از دوران ریاست خود را بر سر کار باقی بماند و به همین 
دلیل تالش های گسترده ای در پشت پرده برای کنار زدن مخالفان 
خود به انجام می رساند. بارتامئو حتی به نظر می رسد که می خواهد 
رئیس آینده باشــگاه را از یکی از نزدیکان فعلی خود قرار دهد. 
اتفاقاتی که منجر به استعفای دسته جمعی بسیاری از اعضای 

هیئت مدیره باشگاه شده که شکل کار در بارسا را نمی پسندند.

ستاره ســوئدی باشــگاه آث میالن به روش خود دوران 
دوری از فوتبال را می گذراند. زالتان ابراهیموویچ پستی 
اینستاگرامی  به همراه یکی از دوستان خود در سرزمین 
مادری منتشــر کرده که در دریاچه مشغول ماهی گیری 
هستند. زالتان حتی موفق به گرفتن ماهی بسیار بزرگی 
شد اما در کلیپ بعدی خود نشان می دهد که این ماهی را 

سپس دوباره در دریاچه رها کرده است.

ستاره تیم تاتنهام دوران قرنطینه خود را در تنهایی کامل سپری 
می کند. دله الی که اتفاقاً روز تولدش را نیز پشت سر می گذارد با 
انتشار چهار عکس از خود در صفحه اینستاگرامش نشان می دهد 
که برای خودش تولد گرفته، آشــپزی می کند، بازی می کند و به 

نظر از روز تولدش خیلی لذت می برد.
دله الی، زاده و بزرگ شده میلتون کینز است و در 11 سالگی به تیم 
جوانان میلتون کینز دونز پیوست و پنج ســال بعد به تیم اول آن 
ملحق شد. او الگوی ورزشی خود را استیون جرارد، بازیکن سابق 

لیورپول اعالم کرده است.

دله الیزالتان ابراهیموویچ
آنتوان گریزمان، مهاجم مشــهور و فرانســوی بارسلونا از 
کار خیر خود در توییترش رونمایی کرد. آنتوان گریزمان 
که برای جمع آوری کمک هــای مالی به کمک یک بنگاه 
خیریه، 24 ساعت بازی رایانه ای انجام داد، از موفقیت آمیز 
بودن این ماراتن خبر داد. حرکت گریزمان منجر شد 25 
هزار یورو برای صلیب سرخ جهانی کمک مالی جمع آوری 
شود. گریزمان تا پیش از تعطیلی مسابقات در نتیجه شیوع 
ویروس کرونا، آمار 14 گل زده و چهــار پاس گل را در 37 

بازی از خود بر جای گذاشت.

اسطوره باشگاه منچستریونایتد و تیم ملی انگلیس که هم اکنون 
در تیم دربی کانتی به عنوان بازیکن مربی مشــغول به فعالیت 
است، در خانه عید پاک را جشن گرفت. وین رونی که در خانه 
به همراه خانواده اش قرنطینه اســت، در حیاط منزل با چهار 
پسر و همسرش مشــغول تخم مرغ رنگ کردن است و همان 
طور که می گوید به بهترین و ســریع ترین کار از بین پسرانش 

جایزه داده است.

وین رونیگریزمان

 از بیرانوند وعلی دایی تا آدام همتی و رکورد درازونشست

»رونالدو« زیر سایه ایرانی ها!

ضد  حمله

با اعالم سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی
فاصله 5 متری تماشاگران در شروع لیگ برتر

ورزش: با اعالم رئیس فدراسیون پزشکی- ورزشی بازی های لیگ برتر 
بدون تماشاگر آغاز خواهد شــد.مهرزاد خلیلیان با تایید این خبر گفت: 
قرار است هر زمان مجوز از سر گیری لیگ صادر شد در ابتدا بازی ها بدون 
تماشاگر برگزار شود و وقتی شرایط بهتر شد، بازی ها نه با تمام ظرفیت 
استادیوم بلکه هواداران به فاصله 5 متری هم بنشینند، بعد فاصله ها دو متر 
شود و بعد هم شاید بشود فاصله را برداشت. ولی آنچه مسلم است شروع 

بازی های لیگ بدون تماشاگر خواهد بود.

معاون باشگاه استقالل: فیفا پاسخ ایمیل ها را 
نمی دهد

ورزش: امیر سلطانی، معاون ورزشی باشــگاه استقالل در گفت وگو با 
تسنیم در مورد اینکه باشگاه استقالل برای پرداخت طلب سرور جپاروف 
و گادوین منشا تا اوایل اردیبهشت ماه فرصت دارد تا با خطر محرومیت 
روبه رو نشود، گفت: با فیفا نامه نگاری شده است تا از محل درآمدهای 
باشگاه در فدراســیون جهانی فوتبال، مطالبات این بازیکنان پرداخت 
شود . از طرفی، به دلیل شیوع ویروس کرونا، نامه ای به فدراسیون فوتبال 
و سازمان لیگ ارسال کرده ایم تا پرونده ها در شرایط فعلی فریز شوند.

معاون ورزشی باشگاه استقالل خاطرنشان کرد: هیچ اتفاقی در دنیا به 
دلیل ویروس کرونا نمی افتد و فیفا تعطیل اســت. هــر ایمیلی به فیفا 

می زنیم، پاسخی دریافت نمی کنیم. 

 مجید حسینی: 
به دنبال قهرمانی در سوپرلیگ ترکیه هستیم

ورزش: به نقل از روزنامه فاناتیک ترکیه، سران باشگاه ترابزون اسپور در 
اندیشه فعال کردن گزینه یک ساله تمدید قرارداد مجید حسینی، مدافع 
ایرانی هستند که در سال 201۸ میالدی منعقد شده بود. قرار است این 
روند رسمی در روزهای آینده انجام شود.مجید حسینی نیز با ابراز عالقه 
برای تداوم ماندنش در تیم ترابزون اسپور گفت: من در تیم ترابزون اسپور 
احساس آرامش دارم و خوشحال هستم. بزرگ ترین رویای من قهرمانی 
ترابزون اســپور در فصل جاری سوپرلیگ ترکیه اســت و به دنبال این 
مهم هستیم. تیم ترابزون اســپور در ۸ هفته به پایان سوپرلیگ ترکیه 
صدرنشین جدول رده بندی است. این رقابت ها به خاطر شیوع ویروس 

کرونا متوقف شده است.

 حدادی فر: فدراسیون هر تصمیمی بگیرد ،
چالش ایجاد می شود

ورزش: قاســم حدادی فر کاپیتان ذوب آهن در گفت وگو با تسنیم در 
خصوص آینده مسابقات لیگ برتر اظهار داشت: من نمی توانم در این 
باره پیش بینی کنم یا نظر بدهم، در این زمینه مسئوالن تصمیم گیرنده 
هستند و باید تمامی جوانب را بررســی و کارشناسی کنند و در نهایت 
یک تصمیم درست بگیرند تا باشگاه ها یا بازیکنان متضرر نشوند. تا حاال 
چنین شــرایطی برای لیگ های مختلف در دنیا ایجاد نشده و اگر هر 
کشــوری برای لیگ فوتبالش یک تصمیم بگیرد این موضوع می تواند 
دردسرساز شود. در این شرایط بهتر اســت که فیفا یک تصمیم واحد 
بگیرد و فدراسیون ها هم از آن پیروی کنند. در حال حاضر اگر فدراسیون 

ما هر تصمیمی بگیرد چالش ایجاد خواهد شد .

امداد ۱/7میلیارد دالری به ۲۱۱ عضو در ایام کرونا
کمک های مالی فیفا به ایران هم می رسد؟

ورزش: فدراسیون جهانی فوتبال قصد دارد در قالب همکاری با پروژه 
»فوروارد« مبلغ 1.75 میلیارد دالر به 211 عضوش در ایام کرونا کمک 
کند اما نگرانی هایی مبنی بر دســت خالی ماندن ایران از این کمک ها 
وجود دارد. تحریم های آمریکا در شرایط کنونی، حدود ۸ میلیون دالر 
از پاداش فدراسیون، داوران و تیم ها را بلوکه کرده و کاری هم از دست 
فیفا برنمی آید.آیا تحریم های بانکی آمریکا در این شــرایط هم شامل 
ایران می شود یا خیر؟با این وجود، تردیدی نیست که فعال تحریم های 
آمریکا به قوت خود باقی است و مقامات این کشور هم بارها اعالم کردند 
که در شرایط اضطراری کنونی قصد معلق کردن این تحریم ها را ندارند.

دیاباته جزو ۱۱ بازیکن تکرار نشدنی لوشامپیونه
ورزش: ســایت »onefootball« فرانســه دیروز در گزارشی به 11 
بازیکن فراموش نشــدنی لیگ برتر فرانسه در یک دهه گذشته از سال 
2010 تا 2020 پرداخت. شیخ دیاباته، مهاجم آفریقایی استقالل جزو 
این بازیکنان فراموش نشدنی لوشامپیونه قرار گرفت. این رسانه فرانسوی 
درباره این مهاجم آبی ها نوشت: اگرچه دیاباته با هیچ باشگاهی برترین 
گلزن نبوده، ولی او انسانی فوق العاده است. او به مانند یک آدم فضایی 
در فوتبال است. او تیم های بوردو و متس را از قبل بهتر کرد و این باعث 
خوشحالی ماست.دیاباته سال گذشته به استقالل آمد و موفق شد در 
13 بازی هشت گل به ثمر برساند. این مهاجم اکنون به دلیل تعطیلی 

لیگ در مرخصی به سرمی برد.

کرونا مانع حضور VAR در ایران
ورزش: شیوع ویروس کرونا باعث شــده تا پروژه استفاده از تکنولوژی 
کمک داور ویدویی و خط دروازه در لیگ برتر متوقف شــود. تعطیلی 
کالس های آموزشــی مرتبط با VAR در کنفدراسیون فوتبال آسیا و 
فیفا، عقب افتادن پروژه به روزرسانی و ترمیم استادیوم ها، لغو برنامه های 
کمیته داوران برای استفاده از این تکنولوژی از جمله دالیلی است که 
باعث می شود داوری ایران در فصل 1400-1399 باز هم بدون VAR و 
تکنولوژی خط دروازه باشد تا چالش های زیادی در خصوص اشتباهات 

داوری در فصل بعدی وجود داشته باشد.

واکنش صادقی به صحبت های بازیکن پیشین پرسپولیس
آقای حقیقی من زیرآبت را نزدم!

ورزش: امیر حســین صادقی، مدافع سابق اســتقالل به مصاحبه روز 
گذشته رضا حقیقی، هافبک سابق پرسپولیس واکنش نشان داد. حقیقی 
در میان صحبت هایش گفته بود که یکی از بازیکنان باســابقه در زمان 
حضور در صبا زیرآب او را پیش علی دایی زده است . صادقی در این باره 
گفت: واقعاً خنده دار است. حتی رضا حقیقی می تواند برود از بازیکنان، 
مربیان و پزشک تیم ســؤال کند که آیا من این حرف را زده ام یا نه ولی 
خدای من شاهد است که چنین حرفی را پشت سر او نزده ام. از خود آقای 
دایی بپرسید و او را به مکه ای که رفته قسم بدهید که آیا من در این مورد 
حرفی زده ام؟ رضا حقیقی در صبای قم هم اتاقی من بود. نمی دانم چرا 

این حرف ها زده می شود و هدفشان از گفتن این حرف ها چیست؟!

منهای فوتبال

آیان در آستانه اخراج از فدراسیون جهانی 
وزنه برداری

ورزش: ســایت inside the games نوشــت، از هیئت اجرایی 
فدراسیون بین المللی وزنه برداری )IWF( خواسته شده است تصمیم 
به اخراج رئیس دیرینه خود، تاماش آیان، که از سال 1976 تاکنون 

مقام عالی را در این رشته ورزشی داشته است، بگیرند.
آیان به مدت 90 روز در انتظار تحقیقات مســتقل، به سرپرســتی 
ریچارد مک الرن کانادایی، به اتهامات فساد مالی و ضد دوپینگ که 
توسط ARD در یک مستند پخش شده در آلمان در 5 ژانویه مطرح 
شد، است.گفته می شود که آیان بدون رضایت پاپاندرا جلسه ای را با 

حسابرسان آغاز کرده است.  

هادی پور: برای مدال المپیک تشنه تر شدم
ورزش: دارنده مدال های نقره و برنز تکواندوی قهرمانی جهان گفت: 
تعویق یکساله المپیک انگیزه ام را برای کسب موفقیت بیشتر کرد 
و برای مدال المپیک تشنه تر از قبل هستم.آرمین هادی پور درباره 
تعویق یکساله رقابت های المپیک 2020 توکیو، نیز گفت: این شرایط 
برای همه است و این نیســت که فقط بر کار ما تأثیر بگذارد. تعویق 
المپیک را به فال نیک می گیرم و یک سال بیشتر صبر می کنم تا به 

آنچه که دنبالش هستم با جدیت بیشتر در تمرینات برسم. 

کرونا جان قهرمان سابق بوکس آسیا را گرفت 
ورزش: دکتر مسعود حاج رسولی عضو سابق تیم ملی بوکس ایران در 
دهه 50 و دارنده مدال طالی آسیا، در حالی  که چند روزی را به دلیل 
ابتال به ویروس کرونا در بیمارستان بستری بود، پس از به کما رفتن 
دار فانی را وداع گفت.حاج  رسولی  متولد سال 1329 بود که توانست 
در دهه 50 به همراه تیم ملی بوکس ایران عناوین  مختلفی را کسب 

کند. او شنبه شب حدود ساعت 22 درگذشت. 

 الهه منصوریان: 
گفتند امسال در تیم ملی نیستی!

ورزش: الهه منصوریان ، قهرمان ووشــوی ایران و جهان با اشــاره 
به اینکه هیچ وقت به کشــور دیگری مهاجرت نمــی کند، درباره 
برنامه های خود در ســال 99 گفت: آینده من امســال در تیم ملی 
نیست! این را نخستین بار است می گویم. به من گفتند امسال به تیم 
ملی نیا تا بگذاریم جوان ها به مسابقات بروند. من هم 2۸ ساله هستم! 

مسئوالن فدراسیون ووشو این موضوع را به من گفتند.
وی افزود: من هم می گویم جوان ها به مسابقه بروند، اما به رقابت های 
دانشجویان جهان بروند. تورنمنت های بین المللی دیگری هم داریم 
که جوان ها بخواهند بروند. اصــاًل بیایند در انتخابی تیم ملی من را 

شکست بدهند، من راحت کنار می روم. 

با پیگیری فدراسیون کشتی
آزادکار سنگین وزن هم پاداش المپیکی گرفت

ورزش: پس از مثبت شــدن آزمایش دو کشــتی گیر در وزن 125 
کیلوگرم رقابت های جهانی قزاقستان، یداهلل محبی ملی پوش سنگین 
وزن ایران در این مســابقات با دو پله صعود به عنوان پنجم رسید و 
سهمیه المپیک را کسب کرد.پس از این اتفاق، با پیگیری فدراسیون 
کشتی، پاداش کسب ســهمیه المپیک توکیو، دیروز به حساب این 
ملی پوش ایران واریز شد. تاکنون وزارت ورزش 30 میلیون تومان به 
 حساب ورزشکاران المپیکی واریز کرده و قرار است تا تیرماه ماهیانه 
5 میلیون تومان به حساب آن ها واریز شود.البته در رشته هایی همچون 
کشتی که ســهمیه به فرد تعلق نمی گیرد و ممکن است در همین 
سنگین وزن نفر دیگری به جز یداهلل محبی راهی المپیک شود، نیمی 
از پاداش 60 میلیونی به کسی که سهمیه گرفته تعلق می گیرد و نیمی 

از آن هم به کسی که راهی المپیک می شود، تعلق خواهد گرفت.

ساعی: تعویق المپیک برای برخی ورزشکاران 
َسم است!

ورزش: هادی ســاعی می گوید از اینکه کیانوش رســتمی، حسن 
یزدانی و هر ورزشکار دیگری بتواند جای او را به عنوان پرافتخارترین 
ورزشکار المپیکی ایران بگیرد، خوشحال خواهد شد. در ادامه هادی 
ساعی با اشاره به تعویق یکساله المپیک توکیو گفت: تعویق المپیک 
برای تیم پسران ما اتفاق خوبی نبود و برای برخی ورزشکاران َسم است 
چون باید وزنشان را یک سال دیگر هم کنترل کنند. در کل از نظر من 
این اتفاق برای ورزش ایران خوب نیست چون ما اکثراً در رشته هایی 
ســهمیه می گیریم و شــانس مدال داریم که انفرادی است و نیاز به 
وزن کشی دارد. کشتی، تکواندو، کاراته و وزنه برداری از جمله همین 
رشته ها هستند که ورزشکاران باید کنترل وزن داشته باشند. این کار 
را برای ما سخت تر می کند چون باید یک سال بیشتر تمرین کنیم و 

برنامه داشته باشیم.

 ۳۲۰ کرسی برای ورزش ایران 
در مجامع بین المللی

ورزش: وزارت ورزش درحالی برای تصدی کرســی های بین المللی 
جدید اقدام به تدوین آیین نامه کرده که در حال حاضر ایران صاحب 
320 کرســی در مجامع مختلف جهانی، آسیایی و منطقه  ای است.

این در حالی است که ورزش ایران از کرسی های بین المللی و تصدی 
مهم ترین های آن ها بی نصیب هم نبــوده اما بی تدبیری ها، اقدامات 
خودخواهانه و غرض ورزانه و حتی اشتباهات عجیب باعث از دست 
رفتن تدریجی آن ها شــده اســت.در هر صورت چالش کرسی های 
بین المللی و تبدیل شدن آن به پاشــنه آشیل ورزش ایران، تصمیم 
گیرندگان وزارت ورزش را به انجام اقدام اساسی برای رفع این معضل 
ترغیب کرده اســت. این اقدام با تهیه و تدوین دســتورعمل »نحوه 
حمایت از توســعه ارتباطات بین المللی و جایگاه نمایندگان ایران 
در مجامع بین المللی ورزش« آغاز شده تا اجرای آن منجر به کسب 

کرسی های جدید و بیشتر شود. 

بازگشت حمیده عباسعلی پس از جراحی در آلمان
ورزش: کاراته کای المپیکی ایران پس از جراحی زانوی مصدوم خود 
در هانوفر آلمان و با گذشت 40 روز از انجام این عمل به ایران بازگشت.

حمیده عباسعلی 12 اسفند سال گذشــته و در جریان دیدار فینال 
رقابت های لیگ جهانی سالزبورگ در اتریش در ثانیه های پایانی مقابل 
حریف ایتالیایی به شدت آسیب دید و دچار پارگی رباط ACL زانو 
شد.با تعویق یک ساله المپیک، عباسعلی فرصت کافی برای بازگشت 

به میادین و حضور در المپیک را خواهد داشت.

چرا در بارسلونا جنگ داخلی به راه افتاده است؟

بازی تاج و تخت در نیوکمپ
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غیبت سعادتمند در جلسه 
خصوصی سازی سرخابی ها 

احمد ســعادتمند، مدیرعامل باشــگاه استقالل در 
جلسه دیروز که در جهت خصوصی سازی دو باشگاه 
اســتقالل و پرســپولیس در محل وزارت ورزش و 
جوانان برگزار شــده بود غایب بود.ســعادتمند به 
این علت در این جلســه حضور نداشــت که قراربود 
با جمعی از پیشکسوتان باشــگاه استقالل از جمله 
امیرحسین صادقی دیدار و گفت وگو کند تا مشکالت 

و راه حل های آن مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
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ادب و هنرادب و هنر

خبر

به انگیزه روز بزرگداشت شاعر بزرگ
چگونه باید از عطار نیشابوری تجلیل کرد؟

امروز روز ملی بزرگداشت شیخ فریدالدین عطار نیشابوری است. احتماالً اگر 
همه گیری کرونا در کشــور نبود، امروز نشست هایی در دانشگاه ها و در شهر 
نیشابور برگزار می شد، استادان دانشگاه، مقام های محلی و کشوری و گروهی 
از میهمانان همیشگی مراسم بزرگداشت در کشور، گرد هم جمع می شدند و 
شــعری می خواندند و سخنرانی هایی می کردند و از مقام شامخ عطار تجلیل 
می شــد و در کنارش موسیقی محلی می نواختند و شیرینی و نسکافه ای هم 
به حاضران تقدیم می شد. پس از آن مراسم تا سالی دیگر و دورهمی  دیگری 
تعطیل می شد.این قصه تکراری نه فقط برای عطار بزرگ و عزیز بلکه برای همه 
بزرگان ادب و هنر مملکت هر سال به همین منوال برگزار می شود. برنامه هایی 
کم فایده و تکــراری که به اجبار قرار گرفتن روزهای بزرگداشــت در تقویم 
سراسری باید برگزار شود و چون معموالً پول کم است و مسئوالن هم نمی دانند 
دقیقاً باید چه کنند، در مراسم بزرگداشت چند سخنرانی و یک پذیرایی ساده 
همه چیزی است که انجام می شود. متأسفانه معموالً سخنرانی های این مراسم 
هم کمتر مورد توجه اســت و اگر فرماندار و استاندار حرفی بزنند مورد توجه 
رسانه هاست، نه حرف های استادانی که عمرشان را پای شناخت و بررسی آثار 
و  اندیشه های شخصیت مورد بحث قرار داده اند. پرسش اینجاست، بهترین راه 
تجلیل از عطار و شخصیت هایی مانند او چیست؟ به نظر من بهترین راه تجلیل 
از یک شــخصیت بزرگ این است که او را به یک روز در سال و یک مناسبت 
تقویمی  محدود نکنیم. مناسبت های تقویمی  باید مناسبتی باشد برای بازگویی 
و تحلیل فعالیت های کرسی های علمی  و اســتادان برای بیان آنچه در سال 
گذشــته در شناخت چهره مورد بحث صورت گرفته است. بهترین تجلیل از 
عطار را شخصیت هایی مانند شفیعی کدکنی انجام داده اند که سال ها روی آثار 
و نوشته های عطار وقت گذاشته و آن ها را بررسی و تحلیل کرده اند. استادانی 
این گونه کم نداریم، کسانی که قدر و ارزش عطار و شاعران بزرگ مانند او را 
می دانند و در پی بازشناسی این شاعر و روزگار او و تحلیل و بررسی انتقادی از 
وی هستند. به باور بسیاری در روز بزرگداشت عطار فقط باید از او تجلیل کرد 
و با کلماتی ستایش آمیز از قدر و قیمت او گفت اما واقعیت این است که این 
تجلیل های زبانی سودی برای  اندیشه و  اندیشمندان ندارد. عطار بزرگ است. 
همین که پس از قرن ها ما هنوز او و آثارش را می خوانیم و ســروده های او در 
موسیقی، تئاتر، نقاشی و هنرهای دیگر تکرار و بازآفرینی می شود نشان دهنده 
ارزش اوست. عطار بزرگ است چون از چارچوب زمان و مکان خود خارج شده 
است و بسیاری از بزرگان ادبیات جهان، مبهوت او و آفریده هایش به خصوص 
منطق الطیر هستند. پس اینکه دائم از بزرگی او حرف بزنیم، چه سودی دارد؟ 
واقعیت این است که الزم است به خوانش انتقادی از بزرگان ادبیات خود میدان 
بدهیم. اجازه نقد و داوری درباره آنان بدهیم و گاهی درباره اشتباهاتشان هم 
حرف بزنیم. باید تاریخ خود را مرور کنیم و ببینیم چه شد که از دل ایران قرن 
پنجم و ششم، عرفان خانقاهی و قضا و قدری بیرون آمد. باید ببینیم چه شد 
که عطار به عنوان مشهورترین و بزرگ ترین مقتول حادثه تهاجم خونبار مغوالن 
به ایران، همچون بسیاری از هم دوره های خود در خون خویش غلتید. تجلیل 
از عطار با بررسی، نقد و مرور آنچه او و بزرگانی مانند او کرده اند )یا نکرده اند( 
اتفاق می افتد. بزرگان ادب و فرهنگ با نقد و تحلیل پیش از خود بزرگ شده اند 
و اگر بخواهیم آن ها را در دایره ای از کلمات ستایش آمیز و تجلیل های اداری 
هر ساله محدود کنیم، روشی برخالف مشــی و نگاه خود آن ها برگزیده ایم.

برگزاری مسابقه قصه گویی مجازی
کودکان  فکــری  پرورش  کانون 
و نوجوانــان: بــه دنبــال طــرح 
بــه خاطر  اجتماعی  فاصله گــذاری 
گســترش بیمــاری کرونــا، انجمن 
قصه گویــی کانون اســتان قزوین با 
قصه گویی  مســابقه  فراخوان  انتشار 
مجازی ویــژه کــودکان و نوجوانان 

با عنوان »زیر گنبد کبود« برگزار کرده اســت . کودکان ۷ تا ۱۰ ســال 
می توانند از روی کتاب قصه گویی و نوجوانان ۱۱ تا ۱۷ ســال به شــیوه 
روایت، در این مســابقه شرکت کنند. مهلت ارسال فیلم های قصه گویی 
تا ۳۰ فروردین تعیین شــده اســت و حداکثر زمان قصه گویی ها باید ۴ 
دقیقه باشد.شــرکت کنندگان در این مسابقه باید قصه گویی های خود را 
به صورت افقی فیلمبرداری کنند و قصه گویی آنان نباید پیش از این در 
جایی منتشر شده باشد. عالقه مندان می توانند برای ارسال فیلم های خود، 
به بخش پیام خصوصی)دایرکت( صفحه اینستای انجمن قصه گویی کانون 
استان قزوین به نشانی anjomangheseh.qazvin@ مراجعه کنند.

 ادب و هنر/ حسن احمدی فرد  افغانستان، 
غبار  و  گرد  است.  ناشناخته  ایرانی ها،  ما  برای 
جنگ های بی پایان، فرصت نداده تا با همسایه  
شرقی مان، آن طوری که باید، گپ بزنیم و حال 
و احوال کنیم؛ و واقعیت آنکه افغانستان برای 
ما، نه یک همسایه، که جزئی از خود ماست؛ 
مایی که در پست و باالی تاریخ، پهلو به پهلوی 

هم بوده ایم... .
افغانســتانی هایی هم که اینجا در ایران به دنیا 
آمده  و بالیده اند، حاال مثل ما، شناخت چندانی 
از سرزمین مادری شــان ندارند. نه مزار شریف 
را می شناســند و نه بلخ باستانی را؛ نه دره های 
بدخشان را دیده اند و نه قله های پامیر را تماشا 
کرده انــد. آن ها هم مثل ما، نیازمند شــناخت 
جغرافیای وســیعی هســتند که همــه تاریخ، 

گستره خراسان  زمین بوده است.
»بنیاد فرهنگی هنری امیرخسرو بلخی« در کوی 
طالب مشــهد و در جمع افغانستانی های مقیم 
این شهر، همین رسالت را وجهه همت خود قرار 
داده است؛ شناخت تاریخ و تمدن، و فرهنگ و 

هنر افغانستان.
»مهدی حســین موحد بلخی« رئیس 55 ساله 
این بنیــاد در گفت وگو با قــدس، این مهم را 
تشریح کرده اســت. خواندن این گفت وگو در 
روزی که به نام هرات باستانی نام گذاری شده، 
حالوت دیگــری دارد. بخش کامل گفت وگو را 
می توانید در پایگاه خبری قدس آنالین مشاهده 

کنید.

 چه ضرورتی ایجــاب می کرد تا بنیاد 
فرهنگی هنری امیرخســرو بلخی شکل 
بگیرد؛ آن هم نه در بلخ که در مشــهد و 

در جمع افغانستانی های ساکن این شهر؟
ما آوارگان جنگ های چهل ساله خانمان سوزی 
هستیم که در پی آن، نه تنها از سرزمین خود، 
بلکه از هویــت و ارزش های تاریخی، فرهنگی، 
زبانی، هنری و دینی خود دور شــده ایم و این 
بار غم انگیز را بیش از ســه نســل، یکی پس از 

دیگری، بر دوش خود حمل می کنیم.
نسلی از افغانســتانی ها هســتند که در ایران 
زاده شــده اند، در ایــران بزرگ شــده اند و در 
ایران تحصیــل کرده اند امــا همچنان مهاجر 
دانســته می شوند. غم انگیزتر آنکه این اتفاق در 
جایی به وقوع پیوســته که تعلقات، مشترکات 
و گرایش های فرهنگی، تاریخی، زبانی و دینی 
فراوانی با هم داشته و داریم و در حقیقت یکی 

بوده ایم.
دردناک تر اینکه در طول ســال های مهاجرت 
به خصوص نســل جوان ما از ســوی رسانه ها 
در برابر تبلیغات منفــی فراوانی قرار گرفته اند. 
کشــور، ملت و فرهنگ افغانستان در برخی از 
موارد زشت و خشــن جلوه داده می شود. مثاًل 
همین چند سال پیش در یک سریال تلویزیونی 
در قالــب شــخصیت هایی به نام های شــنبه، 
چهارشنبه و پنجشنبه، رفتار و فرهنگ و گویش 

ما به تمسخر  گرفته شد. 

 این نســل، در خود افغانســتان چه 
وضعیتی دارد؟ 

آن ها سال هاســت که در دو طــرف مرز ضربه 
می خورند و زخم زبان می شنوند. آن طرف مرز 
در افغانستان، به ایرانی بودن متهم هستند و این 

طرف مرز در ایران، به افغانستانی بودن.
نســلی که اینجا در ایران به دنیا آمده و بزرگ 
شــده، وقتی به افغانســتان برمی گردند، مورد 
آزار قــرار می گیرند؛ حتی بــه تحقیر به آن ها 
می گوینــد: ایرانی گگ هــا. آن ها را ریشــخند 
می کنند که نمی توانند به گویش فارســی دری 

صحبت کنند. 
مثــاًل در آن فضا کافی اســت کســی بگوید 
سیب زمینی. خب سیب زمینی اسمی است که 
اینجا در ایران گفته می شــود، در افغانســتان 
می گویند: »کچالو«. کسی که بگوید سیب زمینی 
معلوم می شــود که در ایران بزرگ شده و مورد 

تمسخر قرار می گیرد. 
این ها دســت به دســت هم داده و نسل جوان 

ما را به آســیب فرهنگی، شخصیتی و انحطاط 
هویتی دچار کرده اســت. این نســل احساس 
سرشکســتگی می کند و از افغانستانی  بودنش 

فراری است.
برای همین ها، شــماری از دوســتان پیشنهاد 
کردند تا اینجا در ایران و در مشهد، برنامه هایی 
برگزار شــود و افغانســتانی های زاده ایران، با 
پیشــینه و فرهنگ و حتی گویش ســرزمین 
مادری شان آشنا شوند. بنیاد امیرخسرو بلخی، 

با همین هدف شکل گرفته است.
واقعیت این است که در افغانستان، زبان و گویش، 
یک مسئله مهم است. االن آنجا پشتونیست هایی 
هســتند که در یــک برنامه بلندمدت، ســعی 
دارنــد تا زبــان فارســی دری را کمرنگ کنند. 
تاریخ سازی های گســترده ای هم برای آن انجام 
شده است؛ هرچند استادان صاحبنظر در حوزه 
تاریخ، آن ها را رد می کنند. دکتر »صادق فطرت 
ناشناس« خودش پشتون است و دکترای ادبیات 
پشتو دارد اما بخشی از تاریخی که برای پشتون ها 
بیان می شــود را نقد می کند و باطل می داند. اما 
وقتی سیاست و منافع سیاسی، پایش را به حوزه 
فرهنگ دراز می کند، دیگر گوش شنوایی برای 

شنیدن وجود ندارد.

 در این فضا چقدر توانســته  اید موفق 
باشید؟ 

موفقیــت، یک امر نســبی اســت؛ آن هم در 
ســرزمینی که ما در آن، یک مهاجر دانســته 
می شویم. با وجود این به تناسب توان و امکانات 
و شــرایطی که برایمان فراهم بوده، توانسته  ایم 

فعالیت های قابل توجهی به انجام برسانیم.
برنامه های مشترک فراوانی هم با اهالی فرهنگ 
و هنر در ایران اجرا کرده ایم. »از نیشابور تا بلخ« 
عنوان یکی از آخرین برنامه های مشترک ما بود 
که ســال گذشته در مشــهد اجرا شد و هم از 
سوی ایرانی ها و هم از سوی افغانستانی ها، مورد 

استقبال قرار گرفت.
البته گالیه ای هم از دوســتانمان در نهادهای 
فرهنگی جمهوری اســالمی ایــران داریم؛ ما 
می خواهیم که به آرمان ها، اهداف و فعالیت های 
مــا و همچنین هنرمندان ما حرمت گذاشــته 
شود. مشکالت هنرمندان ما حل شوند و برای 
اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در سراســر 

ایران آزاد باشیم.
 ما دوســت داریم به واســطه هنر موسیقی با 
مردم فرهنگ دوست و هنردوست ایران ارتباط 

صمیمانه ای داشته باشیم.
عالوه بر این، اینجا نهادهای فرهنگی، انواع امکانات 
را در اختیار دارند که این امکانات می تواند به کمک 

ما هم بیایــد. مثالً برای ایجاد انگیزه و ایجاد یک 
فضای صمیمی فرهنگی، در ماه حداقل یک بار، 
یکی از سالن های مناسب شهر می تواند در اختیار 
برنامه های فرهنگی فارسی زبانان دیگر کشورها به 

ویژه افغانستانی ها باشد.

 بنیــاد فرهنگی امیرخســرو بلخی، 
مشخصاً چه فعالیت هایی دارد؟

این تشــکیالت فرهنگی و هنری، مدت 6 سال 
است با عنوان »بنیاد فرهنگی هنری امیرخسرو 
بلخی« در ابعاد وسیع  فرهنگی، هنری و آموزشی 
فعالیت خود را آغاز کرده و دو ســالی می شــود 
که بر اســاس نیازها به خصوص نیاز نسل جوان 
کــه در مهاجرت به ســر می بــرد، برنامه های 
افغانستان شناسی، آموزش و تمرینات گویندگی 
بــه لهجه دری را هم به فعالیت های بنیاد اضافه 
کرده ایم که با اســتقبال جوان ها و نوجوان های 

مهاجر مواجه شده است.
ما در بنیاد کالس های مختلف آموزشــی داریم. 
اســتودیویی هم داریم کــه در آن، برنامه های 
رادیویی و تلویزیونی ضبط می کنیم که در فضای 

مجازی نشر می شود.
ســعی کرده ایم، برجسته ترین اســتادان حوزه 
فرهنگ و هنر افغانستان را پذیرا باشیم. اعضای 
اصلی بنیاد، اســتادان بزرگی هســتند و اگرچه 
برخــی از آن ها از ما دور هســتند، اما کاماًل بر 
برنامه ها و تصمیم گیری های بنیاد آگاهی دارند؛ 
استادانی مثل استاد »الطاف حسین« که معموالً 
میهمان ویژه برنامه »ُعرس بیدل« در ایران است؛ 
یا استاد »موحد بلخی« که از بیدل شناسان مطرح 
افغانستانی اســت؛ یا استاد »شــریف غزل« که 
خواهرزاده استاد مرحوم »سرآهنگ« استاد بزرگ 
موســیقی افغانستان است؛ یا اســتاد »همایون 
سخی« که برجسته ترین رباب نواز در افغانستان 
اســت؛ یا اســتاد »جواد تابش« کــه در هرات 
پرچمدار و مکتبدار اســتاد سرآهنگ است و در 
بسیاری از کشــورها به عنوان نماینده موسیقی 

افغانستان دعوت می شود و برنامه اجرا می کند.

 چرا فعالیت های بنیاد، عمدتاً در حوزه 
موسیقی متمرکز شده؟

موسیقی تنها زبان گویایی است که همه بشریت 
آن را می فهمند و با آن آشنا هستند. موسیقی 
روح و روان یــک فرهنگ و یک تاریخ بشــری 
است. موسیقی، با آوا و نوایش؛ تاریخ، فرهنگ و 
زبان یک سرزمین را معرفی می کند. موسیقی 
برای مــا عاملی بوده که بــه تاریخ، فرهنگ و 

زبانمان وصل شویم و آن را فراموش نکنیم.
زمانی استاد ســرآهنگ، در یک سفر هنری به 
هندوستان دعوت می شود. آن ها می پرسند که 
اســتاد! برای ما جالب است که چطور موسیقی 
هندی در افغانســتان جای باز کرده؛ اینجاست 
که اســتاد ســرآهنگ یــادآور می شــود این 
موســیقی ای که شما می گویید ریشه خراسانی 
دارد. می گوید من موسیقی خودم را برای شما 
آوردم که از استادم امیرخسرو بلخی آموخته ام؛ 
و اال موسیقی شما »کرناتکی« و »مدراسی« است 

که من یاد ندارم... .

 امیرخســرو بلخــی چه نســبتی با 
و  هفتم  قرن  شــاعر  دهلوی  امیرخسرو 

هشتم دارد؟
همان است. مادر امیرخسرو، راچپور، از دهلی 
بوده؛ اما پدرش امیر ســیف الدین محمود، اهل 
بلــخ بوده. امیرخســرو هم خــودش را بلخی 
می دانســته. همین حاال هــم روی قبرش در 
دهلی، شــعری اســت که ظاهراً بنا به وصیت 
خودش نوشــته شده. در آن شــعر امیرخسرو 
اشاره کرده که من در دهلی یک مهاجر هستم 

و وطنم جای دیگری است.
این به نظرم اشــتباهی است که صورت گرفته 
و شاعری که از بلخ است به نادرستی به دهلی 
نسبت داده شده. البته این اتفاق، نفوذ و گستره 
وسیع زبان فارســی را نشان می دهد اما به هر 

حال امیرخسرو، بلخی و خراسانی است.
این شــاعر نامدار، متأسفانه آن قدر که حقش 
هســت، به ویژه در ایران شناخته نشده. ذائقه 
اهالی فرهنگ دوست و ادب دوست و شعرخوان، 
آن قدرها با او و شــعرش آشــنا نیست. وقتی 
جنبه های شاعری امیرخسرو در ایران شناخته 
نشــده، دیگر جنبه هــای هنــری او که اصاًل 

شناخته نشده است.

 چه جنبه هایی؟
نکته مهمــی که عــالوه بر شــاعری، درباره 
امیرخســرو مطــرح اســت این اســت که او 
موســیقیدان هم بوده. واقعیت این اســت که 
پیش از آنکه موســیقی به معنای کالسیک آن 

در غرب شــکل بگیرد، در شرق شکل گرفته و 
امیرخسرو یکی از کســانی است که برای این 
مهم، زحمت ها کشیده است. سه آلت موسیقی 
را که در دنیا بی نظیر است و غربی ها هم تحت 
تأثیر آن قرار گرفته اند، امیرخسرو ساخته است. 
یکی از آن ســه آلت موســیقی »طبله« است؛ 
سازی کوبه ای که کوک می شود. ما می گوییم 
»ُسر شدن«. دیگر سازهای کوبه ای این قدرت را 

ندارند اما طبله کوک می شود... .
ســاز دیگر »سیتار« است؛ که ما از آن به عنوان 
شاه همه سازهای زهی یاد می کنیم. آن ها که 
علم موسیقی می دانند، می فهمند که سیتار چه 
ساز کاملی است. سیتار، ساز محوری موسیقی 
هند اســت و البته در موســیقی شرق، فراوان 
استفاده می شــود و دیگری »سارنگ«؛ سارنگ 
یک ساز زهی است که با آرشه نواخته می شود؛ 
ما می گوییم با »کمان« نواخته می شود. سازی 
است شبیه قیچک و کمانچه. ویولون از همین 

ساز سارنگ گرفته شده است. 
در دهلی در روزگار امیرخســرو موســیقی ای 
که وجود داشــته موسیقی بودایی ها و هندوها 
بوده. موســیقی آن ها هم یک موسیقی آیینی 
بوده؛ موســیقی ای بوده که از آن در آیین های 
دینی شان اســتفاده می کرده اند. مسلمان ها در 
آن روزگار موســیقی مستقلی نداشته اند و این 
برای آن جامعه یک نقص بوده است. امیرخسرو 
موسیقی ویژه جامعه مسلمان و جامعه شرقی 

فارسی زبان را ایجاد کرده است.

 خب چرا شاعری با این پیشینه غنی، 
در ایران آن قدرها شناخته شده نیست؟

ماجرای بیگانه شدن ما دو ملت با یکدیگر، فراتر 
از این حرف هاســت و قطعاً بخشی از این اتفاق 
ناخوشــایند، به کم کاری اهالی فرهنگ و هنر 
برمی گردد. من از اهالی سیاســت گله ای ندارم. 
آن ها سرشــان با سیاست ورزی گرم است اما ما 
اهالــی فرهنگ هم کــم کاری کرده ایم و اجازه 
داده ایم تا سیاســت  مدارها روی نقشــه، خط 
بکشــند و ما را از هم جدا کننــد و نگذارند تا 

یکدیگر را بشناسیم.
اجازه بدهید از شما اهالی رسانه هم گالیه کنم. 
رســانه ها می توانند به یاد مخاطبانشان بیاورند 
که ما متعلق به یک گستره فرهنگی هستیم. ما 
افغانستانی ها غریبه نیستیم. زبان ما و فرهنگ ما 
با بخش عمده ای از شــرق و جنوب شرق ایران 
مشــترک است. چرا دوست ایرانی من، من را به 
چشم یک غریبه می بیند؟ ما در همه تاریخ با هم 
آشنا بوده ایم. اصاًل زبانمان یکی است؛ حتی اگر 
مشترکات دیگر مثل فرهنگ، باورهای دینی و... 
هم نبود، باز همین همزبانی برای همدلی کافی بود.

 در این وضعیت که صدای سیاســت، 
صدای بلندی اســت، ما رســانه ها چه 

می توانیم بکنیم؟
باید صدای فرهنگ و صدای هنر را بلندتر کرد. 
هر جا صدای فرهنگ و هنر صدای بلندی باشد، 
صدای سیاســت به ناچار، پایین خواهد رفت. 

صدای هنر، رساتر از صدای سیاست است.
االن در افغانستان، پشتون ها می گویند ساز رباب 
صرفاً از ماست. اما وقتی استاد همایون سخی، 
رباب می نوازد، شــما آهنگ هایی را می شنوید 
که در هر دو سوی این مرز جغرافیایی نواخته 
می شود. همین رباب نوازی استاد همایون سخی 
کافی است تا هم ادعای پشتون ها را باطل کند 
و هم نشــان بدهد که ما در ایران و افغانستان، 

یک گستره فرهنگی بوده ایم.
اصاًل هر چه استادان دانشگاه درباره این فرهنگ 
مشــترک گفته اند و نوشته اند را هم که نادیده 
بگیریم، کافی اســت یک قطعه از رباب نوازی 
اســتاد همایون ســخی را بشــنوید. آن وقت 
می بینید که این ملودی چقدر برایتان آشناست. 
می بینید این نوایی است که من و شما قرن ها 
شنیده ایم و در جانمان حک شده است.این صدا، 
صدای هنر و فرهنگ اســت و شما رسانه ای ها 
بایــد آن را به گــوش مخاطبانش برســانید.

برش

مادر امیرخسرو، راچپور، از دهلی 
بوده؛ اما پدرش امیر سیف الدین 
محمود، اهل بلخ بوده. امیرخسرو 
می دانسته  بلخی  را  خودش  هم 
این شاعر نامدار، متأسفانه آن قدر 
که حقش هست، به ویژه در ایران 

شناخته  نشده است

یادداشت

آرش شفاعی/ شاعر و روزنامه نگار
annotation@qudsonline.ir

گفت وگو با رئیس بنیاد فرهنگی هنری امیرخسرو بلخی به مناسبت »روزهرات«

روی نقشه خط کشیدند و ما را جدا کردند  

      صفحه 12

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )810988(

آگهی تغییرات شرکت همیار گردشگر نگین خراسان رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 51460 و شناسه ملی 14004112386

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,10,30 و نامه شماره 992,128,128 مورخ 99,1,18 اداره کل میراث 
فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی و نامه شماره 99,149 مورخ 99,1,17 سازمان همیاری شهرداریهای استان تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت شناسه ملی 10380076460 به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید مرادیان 
کد ملی 5629809954 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1398 انتخاب شدند 2- روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین شد. 3- اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان 
رضوی به شناسه ملی 14000224617 -موسسه توسعه گردشگری به شناسه ملی 14003181149 -شرکت تجارت سازان آویژه آریا به شناسه ملی 

10380541560
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )810985(

 آگهی تغییرات شرکت همیار گردشگر نگین خراسان رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 51460 و شناسه ملی 14004112386

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,11,01 و نامه شماره 992,128,128 مورخ 99,1,18 اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی 
و نامه شماره 99,149 مورخ 99,1,17 سازمان همیاری شهرداریهای استان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی به 
ابراهیم رجبی به شماره ملی 0702934666 به سمت رئیس هیئت مدیره 2-موسسه توسعه گردشگری به شناسه ملی  به نمایندگی آقای  شناسه ملی 14000224617 
14003181149 به نمایندگی آقای حمیدرضا نورانی به شماره ملی 3719590534 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 3-شرکت تجارت سازان آویژه آریا به 
شناسه ملی 10380541560 به نمایندگی آقای مهدی باباجانی محمدی به شماره ملی 0941319695 به سمت عضوهیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 

2 - کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهداور شرکت به امضا ثابت مدیرعامل ومتغیر رئیس یا نائب هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
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عمران  و  توسعه  شرکت  تغییرات  آگهی   
دوغارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

34138 و شناسه ملی 10380493398

مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
ذیل  تصمیمات   1398,12,20 مورخ 
تعهدآور  اسناد  و  اوراق   : شد  اتخاذ 
با   ، اعتباری  و تعهدات مالی و اسناد 
امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و 
همراه  به  مدیره  هیئت  رئیس  نائب 

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

)811076(
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توس  انرژی  مهام  شرکت  تغییرات  آگهی   
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 51219 

و شناسه ملی 14004045790

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,10,25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای علی خسروی 
کد ملی 0940999961 به سمت مدیرعامل و رئیس  
هیئت مدیره - آقای فضل اله خسروی به شماره ملی 
5639694890 به سمت نائب رئیس  هیئت مدیره - 
خانم فاطمه صغری فیض اله زاده موسوی به شماره 
ملی 5639254440 به سمت عضو  هیئت مدیره برای 
مدت 2 سال تعیین شدند -کلیه اسناد و اوراق بهادار 
وتعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر 

شرکت دارای اعتبار میباشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )811065(
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 آگهی تغییرات شرکت صبا شهر نگین ماهان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 57829 

و شناسه ملی 14005744541

العاده  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق   
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,08,19 مورخ 
نشانی مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس 
استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش 
خیابان   ، آباد  تقی  محله  مشهد،  شهر   ، مرکزی 
 ،  0 پالک   ،  8,1 کوهسنگی  خیابان   ، کوهسنگی 
واحد 1407   ، طبقه 14   ، خاور  زیست  ساختمان 
کدپستی 9174656635 تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )811060(
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پایا  صنعت  عایق  شرکت  تغییرات  آگهی   
ثبت  به شماره  جاوید شرکت سهامی خاص 

59788 و شناسه ملی 14006279830

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
 1397,02,02 مورخ  العاده  فوق 
تعداد   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
به  نفر   4 از  مدیره  هیئت  اعضای 
مربوطه  ماده  و  یافت  کاهش  نفر   3
مزبوراصالح  شرح  به  دراساسنامه 

گردید. 
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره   
و  ها  شرکت  ثبت  اداره  رضوی  خراسان 

موسسات غیرتجاری مشهد )811024(
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رضا  در  آلومینیوم  شرکت  تغییرات  آگهی   
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10463 

و شناسه ملی 10380261843

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
بطور فوق العاده مورخ 1398,10,03 تصمیمات 
اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات  ذیل 
ملی  شناسه  افق  حسابرس  پارسیان  مدیریت 
10320257591 به سمت بازرس اصلی و آقای 
سید محمد جواد مدنیان کدملی 0934511926 
یک  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  سمت  به 

سال مالی انتخاب گردیدند .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
مشهد  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره 

)811014(
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