
خانم ها بیشتر کتاب بخوانند
صفحه اینســتاگرامی ریحانه منتســب 
به دفتر حفظ و نشــر آثار رهبر انقالب، 
عکس نوشــتی را از بیانات ایشان درباره 

کتاب خوانی بانوان بازنشر داد.
رهبر انقالب، کتــاب خواندن را موجب 
آماده شدن ذهن برای فهم و درک بیشتر 
و همچنین سبب تقویت ابتکار و خالقیت 

می دانند:
»از جمله کارهای بسیار مهم، کتابخوان کردن زنان است. متأسفانه زنان ما با 
کتاب خوانی خیلی انسی ندارند. این کتاب ها معارف بشری است که ذهن ها 
را برای بهتر فهمیدن، بهتر اندیشیدن، بهتر ابتکار کردن و در موضع بهتر و 

صحیح تری قرار گرفتن، آماده می کند«. 

زنجیرها را باز کنیم
عــزت اهلل ضرغامی که حــاال فقط عضو 
شورای عالی انقالب فرهنگی است و پست 
و مقام اجرایی ندارد و البد کاری اقتصادی 
از دستش بر نمی آید مجبور شده توییت 
کند و درباره وضعیت اقتصادی کشــور 
بنویســد: »اخذ مبالغ قابــل توجه برای 
صدور مجوز کســب و کار، آن هم پس از 
عبور از هفت خوان قوانین دســت و پاگیر و انحصارها و رانت های موجود، از 
موانع اصلی جهش تولید است. زنجیرها را از دست و پای جوانان خالق و با 

انگیزه باز کنیم تا اقتصادمان را نجات دهیم«. 

بشین...  پاشو 
جوانی هندی که در این وانفســای کرونا 
با پورشــه گرانقیمت اش و بدون ماسک 
زدن به خیابان آمــده بود تا مثل خیلی 
از جوان هــای خودمان، کمــی دور دور 
کند، به تور پلیس سختگیری خورد که 
به راحتی رهایش نمی کرد. معلوم نیست 
کدام شیرپاک خورده ای از صحنه برخورد 
پلیس با جوان پورشه سوار فیلمبرداری کرده و آن را در فضای مجازی منتشر 
کرده است. این ویدئو که نشان می دهد پلیس، جوان هندی را وادار کرده به 
بشین و پاشو کردن، با واکنش های مخالف و موافق زیادی مواجه شده است.

دشمن را ترساندیم
سیدمحمد حســینی، وزیر سابق ارشاد 
و اســتاد فعلی دانشــگاه، در حســاب 
توییتــری اش بــا آیــه ای از قــرآن به 
صحبت های اخیــر رئیس آژانس فضایی 
رژیم صهیونیســتی واکنش نشان داده 

است. 
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره 
به آیه ۶۰ سوره انفال »تُرهبوَن بِِه عدّواهلل و عدوُکم« در توییتر نوشت »تحقق 
آیه »ترهبون به عدواهلل و عدوکم«... رئیس آژانس فضایی رژیم صهیونیستی: 
موفقیت ایران در پرتاب ماهواره نور برای امنیت ما خطرناک است. این بدین 
معناست که ایران قادر به دسترسی به هر نقطه از کره زمین است. از پیامد های 

پرتاب ماهواره نور و قرار گرفتن آن در مدار زمین نگران هستیم«.

روایت اول 
الکچری بازی با کرونا!

 محمد تربت زاده اگر خاطرتان باشد روزهای نخست 
انتشار کرونا در کشور، بازار ماسک و دستکش حسابی 
به هم ریخته بود و بیشتر داروخانه ها با کمبود وسایل 
بهداشــتی و محافظتی روبه رو شده بودند. حاال و پس 
از گذشــت چند ماه از انتشــار کرونا در کشورمان اما 
اوضاع فرق کرده و حتی در ســوپرمارکت ها و بســاط 
دستفروش ها هم انواع و اقسام ماسک ها و دستکش ها 

پیدا می شود. 
بــه همین خاطر حاال خیلی ها پا را فراتر از ماســک و 
دســتکش معمولی گذاشــته اند و به دنبــال مدهای 
کرونایی رفته اند! بازار ماسک های الکچری و شیلدهای 
محافظ هم در همین راستا مدتی است که حسابی در 
میان صفحه های اینســتاگرامی داغ شده و بسیاری از 
فروشگاه های آنالین ماسک های طرحدار و شیلدهای 
محافظتــی را بــا قیمت هــای نجومی به ایــن افراد 

می فروشند! 
متخصصان می گویند راه اصلــی انتقال ویروس کرونا 
در درجه اول از طریق ذرات ریزی است که فرد مبتال 
با عطســه، ســرفه و یا حتی حرف زدن در هوا پخش 
می کند و در مرحله بعد، یا از طریق تنفِس این قطرات، 
ویروس به بدن وارد می شــود یا در اثر دســت زدن به 
ســطوح آلوده با این ترشحات، ابتدا به دست و سپس 
از طریق دســت آلوده به دهان، بینی یا چشم راه پیدا 
می کند. این راه های انتقال مورد توافق و تأیید تمامی 
سازمان های بهداشتی از جمله مرکز کنترل و پیشگیری 

بیماری ها و سازمان جهانی بهداشت است.
این موضوع را خیلی ها می دانند اما باز هم دوره افتاده اند 
در فضای مجازی و دنبال ماسک های خاص و شیلدهای 

بیمارستانی می گردند! 
مسئوالن بهداشــتی در سرتاســر جهان بارها تأکید 
کرده اند که اســتفاده از ماسک فقط در مکان های پر 
تردد و در وســایل حمل ونقل همگانی مثل اتوبوس و 
مترو، الزم است و هنوز هیچ الزامی به استفاده از ماسک 
در محیط های خلوت شهری و هنگام تردد وجود ندارد. 
این در حالی اســت که خیلی ها این نکات بهداشتی را 
فاکتور گرفته اند و بدون توجه به هشدارهای کرونایی 
و استانداردهای بهداشــتی، دنبال »ُمدهای کرونایی« 
هســتند. بازار فروش شیلدهای پزشکی و عینک های 
تلقی این روزها حســابی در فضای مجازی داغ شــده 
است و درحالی که در روزهای نخست فقط کادر درمانی 
از این شــیلدها استفاده می کردند، اما این روزها مردم 
عادی هم در خیابان آن ها را استفاده می کنند. موضوعی 

که مورد انتقاد متخصصان قرار گرفته است. 
اســتفاده عمومی از شــیلد و عینک هیچ جوره مورد 
تأیید ســازمان جهانی بهداشت نیســت. به این دلیل 
که شــواهدی وجود ندارد که استفاده عمومی از این 
تجهیزات می تواند در کاهش ابتال و ســرایت در سطح 
جامعه مؤثر باشد. ســازمان بهداشت جهانی می گوید 
استفاده نادرست از این وسایل حتی می تواند خطرساز 
شود. این شــیلدها، عینک ها و ماسک های مدلدار که 
هیچ کدام از فاکتورهای بهداشتی را ندارند، ممکن است 
سبب ایجاد یک احساس مصونیت کاذب بشود که در 
نتیجه فرد رفتارهای بهداشتی را به شکلی که باید انجام 

ندهد یا فاصله اجتماعی را رعایت نکند.
ســازمان بهداشــت جهانی حتی گفته است استفاده 

عمومی از ماسک های اســتاندارد، فیلتردار و جراحی 
هم مخصوص مکان های عمومی شــلوغ اســت و به 
طور عمومی توصیه نمی شود و تأکید اصلی همچنان 
بر رعایت بهداشت فردی و فاصله اجتماعی و پرهیز از 

خروج از منزل مگر در موارد ضروری است.
سازمان بهداشت جهانی در توضیح این موضوع گفته 
که مؤثر بودن ماسک منوط به رعایت اصول بهداشتی 
در زمان گذاشتن و برداشتن ماسک، همچنین تنظیم 
ماسک برای اطمینان از عدم نفوذ هوا و پرهیز از دست 
زدن به دیواره  داخلی و خارجی ماســک است. با این 
حال استفاده از ماسک )حتی به شکل صحیح و اصولی( 
به تنهایی برای جلوگیری از ابتال مؤثر نیســت و باید 
با شست وشوی مکرر دســت ها همراه باشد. به عنوان 
مثال استفاده صحیح از ماسک فیلتردار مستلزم انجام 
تست نَشتی یا همان seal test است. به طوری که گفته 
می شود اگر شــما در ماسک فیلتردار به راحتی نفس 
می کشــید در واقع می توانید مطمئن باشید که آن را 
درست اســتفاده نکرده اید! پس به جای آنکه خودتان 
را با مدهای کرونایی و وسواس های عجیب و غریب در 
استفاده از ماسک آزار دهید، همچنان همان اصول اولیه  
شست وشوی دست ها و رعایت فاصله گذاری اجتماعی 

را رعایت کنید.

روایت دوم
 رونمایی از واکسن کرونا توسط آکسفورد

مدتی پیش دانشگاه آکسفورد اعالم کرد که واکسنی 
آزمایشی برای غلبه بر کرونا ساخته است. این واکسن 
چند روز پیش باالخره به دو نمونه  انسانی تزریق شد. 
آن طور که دانشــگاه آکسفورد اعالم کرده، تست اولیه 
واکسن موفقیت آمیز بوده و محققان دانشگاه قصد دارند 
در روز های آینده این آزمایش را روی صد ها نفر دیگر 
انجام دهند تا در نهایت بی خطر بودن و کارایی واکسن 
کرونا برای اســتفاده جهانی مشخص شود. آن ها برای 
ســاخت این واکســن ژن های پروتئینی که در سطح 
ویروس کرونا وجود داشــت را به یک ویروس بی خطر 

تزریق کردند.
بر اساس اعالِم دانشگاه آکســفورد، نیمی از این افراد 
واکســن را دریافت خواهند کرد و نیمی دیگر واکسن 
کنترل دریافت خواهند کرد. قرار است در این مطالعه 
۵۱۰ فرد سالم از سراسر انگلستان، بین سن های ۱۸ تا 

۵۵ سال آزمایش شوند.
محققان دانشــگاه آکسفورد این واکســن را از نسخه 
ضعیف شده یک ویروس سرماخوردگی معمولی به نام 
آدنوویروس ساخته اند که از بدن یک شامپانزه دریافت 
شده است. این محققان از نظر ژنتیکی، آدنوویروس را 
تغییر داده اند. به این ترتیب نمی تواند در بدن انسان ها 
رشد و تکثیر پیدا کند. همچنین این واکسن با ژن هایی 
ترکیب شده که برای یک پروتئین کدگذاری شده اند. 
ویــروس کرونا از این پروتئین ها اســتفاده می کند تا 

سلول های بدن انسان را آلوده کند.
حاال خبر بهتر این است که یک مؤسسه تولید واکسن 
در هنــد اعالم کــرده که قصد دارد واکســن کرونای 
دانشگاه آکســفورد را تا سه هفته آینده به تولید انبوه 

برساند.
مؤسسه تولید واکسن »سروم« یک شرکت مستقر در 
منطقه »پونه« هند اســت که به عنوان یکی از هفت 
مؤسســه جهانی تولید واکســن با دانشگاه آکسفورد 

همکاری می کند.
»آدار پوناواال« مدیر مؤسسه دراین باره گفته است: »تیم 
ما همکاری نزدیکی با دکتر »هیل« از دانشگاه آکسفورد 
داشته و ما انتظار داریم در دو تا سه هفته آینده تولید 
واکســن را آغاز کنیم و ۵ میلیون دوز در هر ماه برای 
۶ ماه اول تولید کنیم؛ در پی آن، امیدواریم که مقیاس 
تولید را افزایش داده و هر ماه ۱۰ میلیون دوز از واکسن 

را تولید کنیم.«
البته آزمایش های مربوط به این واکسن هنوز در هند 
و انگلستان کامل نشده و باید فعالً منتظر نتیجه نهایی 

آزمایش های این واکسن بمانیم. 

روایت سوم
اینم کار خودشونه!

تصاویر آدم فضایی ها از روز گذشــته در فضای مجازی 
غوغا به پا کرده اســت. ماجرا از جایی شــروع شد که 
صفحه رسمی وزارت دفاع آمریکا در توییتری فیلمی 
از پرواز چندین شــئ ناشــناس در فضا را به اشتراک 
گذاشت. بالفاصله بعد از این، خبر »کشف آدم فضایی 

توسط پنتاگون« در رسانه های سراسر دنیا داغ شد.
ماجرا اما از این قرار اســت کــه وزارت دفاع آمریکا با 
انتشار سه ویدئو از اشیای پرنده ناشناس، بیانیه ای در 
ایــن باره صادر کرده اســت. در بیانیه پنتاگون که در 
پایگاه اینترنتی وزارت دفاع آمریکا منتشــر شد، آمده 
اســت: وزارت دفاع اجازه انتشــار ســه ویدئو خارج از 
طبقه بندی نیروی دریایی را صادر کرده است که یکی 
از این ویدئو ها مربوط به نوامبــر ۲۰۰۴ و دو ویدئوی 

دیگر مربوط به ژانویه ۲۰۱۵ است.
این ویدئو ها پس از انتشــار بدون مجوز در ســال های 

۲۰۰۷ و ۲۰۱۷ در دسترس عموم بوده است.
پنتاگون همچنین اعالم کرده پس از بررســی کامل، 
وزارت دفاع آمریکا تصمیم گرفته که اجازه انتشار این 
ویدئو های خارج از طبقه بندی را بدهد؛ ویدئو هایی که 
افشاکننده توانمندی یا سامانه حساسی نیست و تأثیری 
بر هر گونه بررسی روی این پدیده های هوایی ناشناس 

ندارد.
بر اساس اعالم پنتاگون، پدیده های هوایی رصد شده در 

این ویدئو ها به عنوان »ناشناخته« طبقه بندی شده اند.
این یعنی برخالف تصور اهالی فضای مجازی، فیلم های 
پرواز اشیای پرنده ناشــناس مربوط به چند روز اخیر 
نیســت و برمی گردد به ســال ها پیش. با این همه از 
آنجایی که هنوز وضعیت این اشــیای پرنده مشخص 
نشــده، کارشناسان گفته اند احتمال آنکه با موجودات 

فرازمینی طرف باشیم، کم نیست. 
کاربران فضای مجازی هــم در این میان با داغ کردن 
هشتگ #آدم_فضایی شــروع به شوخی با فیلم های 
جدید پنتاگون از اشــیای پرنده ناشناس کرده اند! در 

ادامه چند نمونه از این توییت های طنز را می خوانید:
»اینــم کار خودشــونه وگرنه آدم فضایی وســط این 

بدبختی و کرونا بیاد زمین چکار کنه؟
 آدم فضایی اگه ببینه ما پراید رو ۷۰ میلیون می خریم از 

کهکشان راه شیری فرار می کنه.
 شــما دو ســه تا آدم فضایی دیدین از تعجب شــاخ 
درآوردین. ببین اون دو سه تا که ۸ میلیارد آدم فضایی 

دیدن چه وضعیتی دارن االن.
کاش یه آدم فضایی بره زیر پســت آرات کامنت بذاره 

شاید بابای آرات کامنت مسی رو ول کنه«.

مشکل فقط جای پارک نیست
فؤاد آگاه: برای اینکه بدانید یک ویروس 
فسقلی عالوه بر مشــکالت بهداشتی و 
مرگ و میرهایی که رقم زده، چگونه سبب 
زمین زدن بخش های بزرگ اقتصادی هم 
می شود، این مطلب را بخوانید. بخوانید تا 
متوجه شــوید در حالی که حواس همه 
ما به ویــروس کرونــا و خطراتش برای 

سالمتی مان اســت یا برای ساخته شــدن دارو و واکسن آن لحظه شماری 
می کنیم، چطور کرونا دارد صنایع و کســب و کارهای کوچک و بزرگ را هم 
قلع و قمع می کند. »بلومبرگ« به تازگی گزارشــی را درباره وضعیت صنعت 
هواپیمایی جهان منتشر کرده است. خالصه این گزارش می شود مطالبی که 

در ادامه می خوانید. 
خطوط هوایی جهان اگرچه نیمه تعطیل اند، اما این تعطیلی به معنی آن نیست 
که هواپیماهایشــان را پارک کرده و کارکنان را فرستاده اند دور کاری. آن ها 
مجبورند هزاران هواپیمای پارک شــده روی باند فرودگاه ها، داخل آشیانه ها 
و... را به منظور شــروع به کار مجدد در زمانی نامعلوم، همیشه آماده به کار و 
ســِرپا نگه دارند. فکر نکنید همه دغدغه و تالش شرکت های هواپیمایی این 
اســت که فضای مناسب برای پارک کردن ۱۶ هزار هواپیمای زمینگیر شده 
را پیدا کنند. این فقط یک بخش مشکل است، چون هواپیما را بر فرض پیدا 
شــدن جای پارک نمی شــود روی زمین به امان خدا رها کرد و یکی دو ماه 
بعد که اوضاع مناسب شد، به خلبان ها گفت آن را روشن کرده و پرواز کنید! 
نگهداری صحیح و همیشــگی این ۱۶ هزار هواپیما، دردسرها و هزینه های 
هنگفتی دارد که می تواند در شرایط کرونایی کمر خیلی از شرکت های بزرگ 
جهان را بشکند. از نگهداری سیستم هیدرولیک و سامانه کنترل پرواز بگیرید 
تا حفاظت در برابر عوامل ناجور جوی، طبیعی و غیر طبیعی. مثالً رطوبت که 
می تواند موجب خرابی و خوردگی همه قطعات شود. تازه هواپیما ها در حالت 
پارک شده باید باک هایشان پر از بنزین باشد تا بادهای شدید و طوفان نتواند 
آن ها را از جایشان تکان بدهد و در ضمن باک ها هم خراب نشوند. فقط جای 
پارک هواپیما یا همان اجاره جای پارک، برای یک شرکت بزرگ می تواند در 
ماه بیشتر از ۲ میلیون دالر هزینه بتراشد. حاال شما باید هزینه های کارهای 
کنترلی مانند روشن کردن و افزایش دور موتورها، چک کردن سامانه کنترل 
پرواز، پوشــاندن حســگر ها و موتور ها با کاور های مخصوص برای جلوگیری 
از ورود ســنگ و خاک، بازدید تمام قطعات و قســمت ها برای جلوگیری از 
النه سازی حشرات و پرندگان و جوندگان، جابه جایی دائم هواپیما ها برای اینکه 
وزن سنگینشان تایرهای گرانقیمت آن ها را خراب نکند، روغن کاری ها و... را 
هم به این هزینه ها اضافه کنید که خدا می داند چه رقم هنگفتی خواهد شد. 
برای اینکه بدانید انجام همین کارها در شرکت های نیمه تعطیل یا تعطیل به 
چه تعداد آدم نیاز دارد فقط یک فرودگاه و یک شرکت هواپیمایی در ابوظبی 
را مثال می زنیم که در هر شیفت ۲۰۰ نفر الزم دارد تا کارهای گفته شده را به 
خوبی انجام دهند. با توجه به این هایی که گفتیم و اینکه بسیاری از تقاضاهای 
خرید هواپیما هم فعالً لغو و متوقف شده، به نظر شما صنعت هواپیمایی جهان 

چطور می خواهد از این شرایط جان سالم به در ببرد؟
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ورزشورزش
افشاگری های بی سابقه در مورد پرونده باشگاه ها در فیفا

تارعنکبوت ایرانی-  سوئیسی 
دور فوتبال ایران

عضو کمیته استیناف در پاسخ به تهمت اصفهانی ها:

سپاهان لغو بازی را 
مهندسی کرد

 گفت وگو با حسین قرایی به انگیزه انتشار »دلت را خانه ما کن« 

»ژولیده« بخشی از شعر مردمی ماست

رنگ ها به صدا درمی آیند
رقیه توسلی: تخیل و خاطره -کم بود- 
رنگ باز هم شــده ام در دوران قرنطینه... 
گیوه ها را ُجفِت هــم نمی کنم جلو در و 
کســی پشت ســرم آب نمی ریزد، اما هر 
نوبه یکی از رنگ ها، دســتم را می گیرد و 
می رویــم اینجا و آنجــا... کلی حال و هوا 
عــوض می کنیم و مهربانی توی دلم زنده 

می شود. شروع ماجرا از لگنچه مســین هدیه دایی جان رقم خورد. مشغول 
گردگیری، یکهو سر از عتیقه فروشی درآوردم، وسط هزار جنس ریزودرشت 
قدیمی. عصا و ســاعت و شمعدانی و رادیو و مجســمه و قلمدان و تفنگ و 
پیپ و تابلو دوره ام کرده بودند. خانومی، فانوس به دســت رد شــد. نقش شاه 
سیبیل از بناگوش دررفته قاجار روی فانوس ماند توی ذهنم. در ورودی زنگوله 
داشت چون کارگرها گلدان سنگی را با دلینگ دلینگ وارد مغازه کردند. آن روز 

نفهمیدم سیروسیاحت ام زیر سر رنگ مسین است.
بعد هم که کمد لباس ها، غافلگیرم کردند. ایستاده بودم روبه روی ازدحام رنگ ها 
که پیرهن گلدار ماکسی زرد با غمزه پیشقدم شد و با هم رفتیم پاساژ. بانویی 
داشت میان بلوزها و پیرهن ها چرخ می خورد. عینک آفتابی اش را که برداشت، 

خواهری را دیدم. داشت از گلی جان می پرسید: یاسی یا زرد؟ 
کووید ۱9 با من چه کرده ای؟ دیگر صدای رنگ ها را می شنوم. چند روز پیش 
توی عالم خودم داشتم از بسته بندی آبی تخمه آفتابگردون تعریف می کردم. از 
قشنگی که ریخته بودند پای پول مشتری. که شنیدم: ممنون عزیزم. شکرخدا 

توی خانه شما هم تا چشم کار می کند آبی باران است.
پریروز هم کوســن های ســبزرنگ مرا با خودشــان بردند اصفهان. همان جا 
که »بهاره« جان این ســه تا را برایم خریداری و کادوپیچ کرد. رفتیم شــکل 
جهانگردها با هم گشــتی روی سی وســه پل و میدان امام زدیم. اما ُحجره ها 
بســته بود و مردم شهر نبودن در اردیبهشت را انتخاب کردند. وقت برگشت، 
»سبزها«، سؤال ساده ای پرسیدند که جوابش را درست و کامل نمی دانستم. 

پرسیدند می توانی خانواده مان را نام ببری؟
انگشتر خانجان را دیروز گمش کردم. یعنی فکر می کردم که این اتفاق افتاده. 
خانه را تکاندم اثری از آثارش نبود که نبود. در آستانه قالب تهی کردن از لبه 
پنجره، نور صورتی دیدم که می ریزد به نشیمن. خوشحالی ام اما وقتی هزار برابر 
شد که متوجه شدم با خانجان نشسته ام توی زرگری زیر بازارچه. او داشت از 
نوه های دخترش می گفت، از نگین صورتی که برازنده و در شأن انگشتریست، و 

از مهربانی که مادربزرگ ها را بی هیچ جنگی، اسکندر مقدونی می کند!
این روزها خیلی قشنگ و عجیب، دوسِت رنگ ها شده ام؛ آن قدرها که مثالً با هم 
می رویم گشت و گذار... آن قدرها که می دانم رنگ ها اگر یک روز خواب بمانند 
و پا نشوند شب، صبح نمی شود... می دانم االن تنها فرش ۱۲متری خانه ام ۱۱ 
رنگ دارد... می دانم بشقاب ها و قابلمه های لیمویی توی کابینت را »عزیز« با 
چه عشــقی یک روز توی کارتن چید و برچسب زد جهیزیه ته تغاری... از راز 
شال ســرخی که »آفرینش« قبل از کرونا گذاشت بغلم هم باخبرم دیگر.. از 
فوبیای برادرخان و رنگ پرکالغی... می دانم دنیا بر ستون هایی استوار است که 

بی شک، رنگ ها از مهم ترین هایشانند.
اطالعات عمومی: مغزپسته ای، یشــمی، لجنی، چمنی، خزه ای، شویدی، 
ارتشــی، زیتونی، دریایی، کبریتی، دودی، آووکادو... این ها را فی المجلس یاد 

گرفته ام که اهل خاندان سبزها هستند و از یک اصل و نسب اند.

داورزنی در دفاع از فسخ قرارداد سرمربی تیم ملی والیبال:

۳.۵میلیارد پول مفت ندادیم

باور می کنید؟

روزمره  نگاری

روایت مجازیروایت مجازی

آدمفضاییهاآدمفضاییها
مدهایکروناییوباقیقضایا!مدهایکروناییوباقیقضایا!
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ورزش: در ادامه افشــاگری های صورت گرفته در روزهای 
گذشته درباره شبکه های داللی فوتبال ایران، این بار از افراد 
جدیدی که فصل گذشته مرتبط با باشگاه استقالل بودند، 
رونمایی شــد. محمدرضا زنــوزی در گفت وگو با فارس در 
افشــاگری درباره عقد قرارداد با برخی بازیکنان تراکتور و 
همچنین تالش برای افزایش قیمت رقم قرارداد استراماچونی 
صحبت کرد. پس از این اتفاق، نماینده باشــگاه تراکتور در 
رادیو صحبت هایی را علیه معاون سابق استقالل انجام داد. 
وی نیز روی آنتن زنده با نماینده مالک تراکتور جر و بحث 
کرد که این موضوع نیز حواشــی زیادی ایجاد کرد. زنوزی 
اعالم کرد: افشاگری های اخیر را به خاطر فوتبال ایران و نه 
فقط شخص خودش انجام داده و تصمیم دارد در هفته آینده 

مطالب جدید دیگری را نیز عنوان کند. 
حاال بهداد بیات نماینده حقوقی باشگاه تراکتور صحبت هایی 
را درباره مسائل مختلف و اظهارات زنوزی انجام داده است. 

فساد سازمان یافته#
وی افزود: قاطعانه می گویم، یک فساد سازمان یافته بزرگ 
را می توانید پیدا کنید که ریشه آن در کشور سوئیس است. 
خواهش ما از نهادهای نظارتی و امنیتی این است که با ورود 
به قضایا و اظهاراتی که صورت می گیرد، ریشه این فساد را 
خشک کنند.  نماینده تراکتور تأکید کرد: اگر یادتان باشد، 
بین دو باشگاه ایرانی اســتقالل و پرسپولیس بابت پرونده 
سوپرجام اختالفاتی به وجود آمد و مباحثی مطرح شد که 
شاید خیلی راحت می شد در کشور خودمان آن را حل کرد، 
اما برخی که در بیست و چهار ساعت گذشته سعی کردند 
حواس اهالی فوتبال را از اتهامات وارده پرت کنند، پرونده را 
به دادگاه cas برده و چند میلیارد در آنجا هزینه کردند و در 

نهایت به نتیجه هم نرسیدند. 

خانم سوزانا#
بیات یادآور شــد: می خواهم از اسامی نام ببرم که تاکنون 
کســی از آنان در فوتبال ایران اسم نبرده یا یاد نکرده است. 
لطفاً مسئوالن وقت استقالل توضیح بدهند نقش خانمی 
به نام »سوزانا« در پرونده های حقوقی این باشگاه چه بوده 
اســت؟ آن ها توضیح بدهند چه کسی وی را به این باشگاه 
معرفی کرده است؟  تأکید می کنم نهادهای نظارتی به این 

موضوع ورود کنند. 

حق الوکاله نجومی#
نماینده تراکتــور افزود: فرد دیگری به نام جیمز کیچینگ 
کــه در فیفا فعالیت می کند، در این پرونده ها دســت دارد. 
جالب است بدانید خانم سوزانا منشی آقای کیچینگ بوده و 
استقالل مبلغی حدود 500 میلیون تومان باید به این خانم به 
عنوان حق الوکاله پرداخت کند. در ماه های اخیر هم چندین 
بار برخی رسانه ها بدون آنکه اسمی از این افراد یا این خانم 
ببرند، استقالل را تحت فشار گذاشتند تا مطالبات این افراد 

پرداخت شود. 
مشــخص اســت وقتی ارتباطات بین این افراد وجود دارد، 

باشگاه های استقالل و تراکتور مرتب از طرف فیفا تحت فشار 
قرار می گیرند؛ حتی بعضاً کار جلو می افتد که این دو باشگاه 
زودتر مطالبات بازیکنان و مربیان سابقشان را پرداخت کنند.

3 وکیل مشکوک#
بیات خاطرنشان کرد: اینکه چرا اسمی از این افراد برده نشده، 
جای پیگیری دارد و بهتر اســت آقایان توضیح بدهند چه 
کسی جیمز کیچینگ و خانم سوزانا را به استقالل معرفی 
کرده است؟ من این مباحث را مطرح کردم تا فوتبال دوستان 
را روشــن کنم. در دنیای وکالت ورزشــی شاید نزدیک به 
یک هزار وکیل داشته باشیم، اما تمام پرونده های فوتبال ایران 
به صورت هدایت شده به دست سه وکیل در زوریخ می رسد. 
خواهش من از مسئوالن فدراسیون این است که چه کسانی 
آقای لودویچ را بــه آن ها معرفی کرده و آن ها این فرد را به 

مردم معرفی کنند. 

چوب داللی#
نماینده تراکتور تصریح کرد: این بحثی که شب گذشته آقای 
زنوزی در برنامه فوتبال برتر اشاره کرد، این است که این باند 
پرکار یک چوب دستشــان گرفته اند و با کلمه دالل بر سر 
همه می  کوبند. هر کسی در مورد این باند افشاگری کند، به 
او لقب دالل می دهند.  آقایان به شفر هم همین لقب را دادند، 
چون این مربی اجازه نمی داد این آقایان به اهدافشان برسند. 
در این مصاحبه تأکید می کنم که قرار اســت پیگیری ها از 
طــرف آقای زنــوزی ادامه پیدا کند و ان شــاءاهلل نهادهای 
امنیتی به صــورت ریز و جدی وارد قضایا شــوند و ما نیز 
 برای پاکســازی در فوتبــال، نهایت تالش خــود را انجام 

خواهیم داد.

افشاگری های بی سابقه در مورد پرونده باشگاه ها در فیفا

تارعنکبوت ایرانی- سوئیسی دور فوتبال ایران

رونالدینیو: فکر نمی کردم به چنین دردسری بیفتم
ورزش: رونالدینیو در نخستین گفت و گویش با رسانه ها پس از آزاد شدن در پاراگوئه 
می گوید:»زمانی که فهمیدیم گذرنامه هایمان قانونی نیستند، شوکه شدیم. از آن زمان 
به بعد تمام تالشمان را برای همکاری با سیستم قضایی پاراگوئه برای مشخص شدن 
حقایق انجام داده ایم. از آن روز تا به امروز ما همه چیز را توضیح داده ایم و هر کاری 
که از ما خواسته شده بود، انجام دادیم. ضربه سنگینی بود. من هرگز تصور نمی کردم 
که به چنین دردسری بیفتم. در تمام عمرم سعی کرده ام که به حرفه ای ترین شکل 

ممکن زندگی کنم و با بازی هایم مردم را سرگرم و خوشحال کنم.

دروگبا در انتخابات فدراسیون یک رأی هم نیاورد!
ورزش: دیدیه دروگبا، بازیکن سابق ساحل عاج که خود را نامزد ریاست فدراسیون 
فوتبال ساحل عاج کرده بود از کمیته 14نفره بازیکنان سابق این کشور، حتی یک 
رأی هم دریافت نکرد. در این انتخابات، 11 نفر به رقیب اصلی دروگبا، سوری دیاباته 
رأی دادند و سه رأی هم ممتنع بود. نایب  رئیس فعلی فدراسیون فوتبال ساحل عاج، 
ایدریس دیالو هم مانند دروگبا هیچ رأیی کسب نکرد. اکنون دروگبا امیدوار است 
در رأی گیری اعضای فدراسیون فوتبال ساحل عاج، از مربیان و داورها خوش اقبال تر 

باشد و شانسی برای کسب کرسی بیابد.

سود 140 میلیاردی توره برای تیم چینی 
ورزش: تیم هوانگهای اف سی که یحیی توره را در اختیار دارد، به خاطر صعود به 

سوپرلیگ چین سودی 9 میلیون دالری را به خزانه خود اضافه کرد.
این تیم تازه تأســیس 5.65 میلیون دالر را بابت صعود به لیگ برتر بدست آورد و 

همچنین 2.85 میلیون دالر نیز به عنوان پاداش دریافت کرد.
هوانگهای فصل گذشته یحیی توره را در ترکیب خود داشت. بازیکنی که به صعود 
هوانگهای کمک زیادی کرد و سبب شد تا این تیم برای نخستین بار در تاریخ خود 

به سوپرلیگ چین راه پیدا کند.

اعالم منفورترین شخصیت های فوتبالی
ورزش: نشریه فورفورتو ۳0 شخصیت منفور دنیای فوتبال را معرفی کرد که سپ بالتر 
باالتر از ژوزه مورینیو منفورترین شخصیت جهان شد.در این رده بندی  ستاره های فوتبال 
جهان همچون جان تری، کریستیانو رونالدو، ژوزه مورینیو و میشل پالتینی قرار داشتند.

دروازه بان پیشین تیم ملی آلمان، هارالد شوماخر که با لگد خود پاتریک باتیستون، بازیکن 
فرانســه را به سختی مصدوم کرد در رده سوم است. رونالدو، مهاجم پرتغالی یوونتوس، 
جایگاه ششم و الکس فرگوسن، سرمربی پیشین منچستریونایتد سی امین نفر منفور در 

این فهرست است.

ورزش: پــس از روزهــا بحث و جدل دربــاره رأی نهایی 
دیدار برگزارنشــده سپاهان و پرســپولیس در لیگ برتر، 
کمیته اســتیناف فدراسیون فوتبال رأی کمیته انضباطی 
این فدراســیون )نتیجه ۳ بر صفر به سود پرسپولیس( را 
تأیید کرد. پس از آن،  مهدی دادرس، عضو کمیته استیناف 
فدراسیون فوتبال در گفت وگو با خبرنگاران درباره این رأی 
صحبتی کرد که به مذاق سپاهانی ها خوش نیامد. از این روز 
باشگاه سپاهان هم در بیانیه ای - بدون ذکر نام دادرس - از 
خجالت او درآمد و مسائلی را به کمیته استیناف فدراسیون 

فوتبال نسبت داد.

#CAS وقت کشی در
مهدی دادرس درباره بیانیه باشگاه سپاهان مبنی بر شکایت 
از او به علت جانبداری از پرسپولیس در صدور آرای بازی با 
سپاهان و همین طور بی احترامی به این باشگاه و هوادارانش 
گفت: بروند شــکایت کنند. آن ها دو محکمه را باخته اند و 
االن می خواهند شــکایت کنند. من به کســی نمی گویم 

شکایت نکند.
وی ادامــه داد: من به این تیم توصیــه و راهنمایی کردم 
که زمــان و وقت خود را با مراجعه به CAS تلف نکند. به 
اســتقالل هم این راهنمایی را کرده بودم. احکام ما طبق 

قوانین انضباطی است و مو الی درزشان نمی رود.

چرا مدیرعامل تیم استعفا داد؟#
این عضو کمیته استیناف درباره بیانیه سپاهان علیه خودش 

اظهار کرد: مسئوالن سپاهان جنجال به راه انداختند و بازی 
را برگزار نکردند و ســپس در دو محکمه باختند. آن ها به 
جای اینکه به مدیران ارشــد کارخانه، هواداران و کارگران 
سپاهان پاسخگو باشند، جنجال درست می کنند. اگر حرف 
ما نادرست است چرا مدیرعامل تیم استعفا داد؟ برای آن ها 

پذیرش اشتباهشان سخت است.
دادرس تأکید کرد: کلمه منحوسی به فوتبال ما آمده است 
که همه طوطی وار تکرار می کنند و مدعی مهندسی شدن 
هستند. این مسئوالن سپاهان بودند که مهندسی کردند و 
به میدان نرفتند. چرا تهمت می زنند؟ به من تهمت می زنند 
و من چیزی نمی گویم اما به قضات دیگر هم تهمت زدند. 
اگر من عادالنه حکم نداده باشم، نفرات دیگری هستند که 
آرای خود را عادالنــه صادر کردند. آن ها به قضات توهین 

کردند.

شکایت نیروی انتظامی#
وی افزود: من از حق خودم می گذرم و شکایتی ندارم ولی 
از حق قضات دیگر نمی گذرم. آن ها تهمت زدند که اتفاقات 
این بازی مهندســی شده اســت. به چه حقی به قاضی ها 

می گویند در این پرونده از تیمی جانبداری شده است؟
دادرس یادآور شد: اگر من ادعای سپاهانی ها در این کمیته 
را اعــالم کنم، نیروی انتظامی به خاطر تهمت های ناروا از 
آن ها شــکایت می کند. حاال ما نجابت به خرج می دهیم و 
چیزی نمی گوییم و حتی ادعای آن ها را هم به علت نادرست 

بودن درباره نیروی انتظامی در پرونده نیاوردیم.

ورزش: رئیس فدراسیون والیبال ایران گفت: متأسفانه 
این روزها موضوع اصلی درباره فسخ قرارداد کوالکوویچ 
فراموش شده است، چرا باید فدراسیون والیبال جمهوری 
اسالمی ایران برای هیچ، 6 ماه حقوق پرداخت می کرد؟ 
محمدرضا داورزنی درباره پروسه و روند انتخاب سرمربی 
تیم ملی والیبال ایران توضیــح داد: در حال حاضر این 
موضوع ادامه دارد و تصمیم نهایی نگرفته ایم. هفته آینده 
نیز یک جلســه هم اندیشــی با مربیان خواهیم داشت 
تا بتوانیــم بهترین تصمیم را اتخاذ کنیــم. او در مورد 
صحبت های ایگور کوالکوویچ، مبنی بر اینکه فدراسیون 
والیبال ایران با او برای تعامل وارد مذاکره نشــده است 
توضیح داد: متأســفانه این روزها اصل موضوع فراموش 
شده است. مســئله این اســت که چرا باید جمهوری 
اسالمی ایران 6 ماه برای هیچ، به آقای کوالکوویچ حقوق 

بدهد؟

دالیل منطقی#
رئیس فدراسیون والیبال افزود: المپیک یک سال به تعویق 
افتاده و در صورت ادامه همکاری او باید فروردین ماه سال 
آینده بیاید تا با دعوت کردن نفرات مد نظرش کار را شروع 
کند. قرارداد آقای کوالکوویچ شهریور ماه به پایان می رسید و 
چه دلیلی دارد که ما برای هیچ، 6 ماه حقوق پرداخت کنیم! 
در غیر این صورت باید قرارداد او را برای چهار یا یک ســال 
دیگر تمدید می کردیم چرا که به صورت رسمی قرارداد او 

بعد از المپیک به پایان می رسید.

سرمربی پروازی#
او در واکنــش به این پرســش که مگر او پیش از این نیز با 
توجه به قراردادش، تنها دو تا ســه ماه در ســال قبل از هر 
رویــداد ملی به ایران نمی آمد تــا تیم ملی را هدایت کند؟ 
تصریح کرد: ما اگر بــه او این اجازه را می دادیم که در کنار 
تیم ملی ایران با تیم های باشــگاهی خارجی نیز همکاری 
کند، برخی از دوستان و حتی خبرنگاران ایرانی این موضوع 
را نمی پذیرفتنــد. در آن صورت او باید ماه اکتبر تا ماه ِمی 
میــالدی را با تیم هــای خارجی کار می کــرد. ماه ِمی هم 
همزمان با اردیبهشت ماه ماست که در آن صورت او باید تنها 
10 روزی را با تیم  ملی ایران پیش از هر رویداد کار می کرد. 
داورزنی در پاسخ به این پرسش که آیا نمی شد با کوالکوویچ 
به گونه ای تعامل کرد که در مورد مسائل مالی با فدراسیون 
ایران به توافق برسد؟ گفت: قرارداد او بعد از المپیک )که به 
تعویق افتاد( به پایان می رسید و با هر تیمی که می خواست، 
می توانست قرارداد ببندد. او قطعاً دوست داشت با ایران در 
المپیک باشــد، اما در آن صورت  ما یا باید قرارداد او را چهار 
سال تمدید می کردیم و یا به او می گفتیم که 12 ماه حقوق 
می دهیم تا فروردین ســال آینده برای المپیک با تیم ایران 
کار کند! این 12 ماه حقوق او به همراه دستمزد دستیارانش 
چیزی حدود ۳ و نیم میلیارد تومان می شود. آیا این موضوع 
منطقی است؟ رئیس فدراسیون والیبال ایران در مورد داخلی 
یا خارجی بودن ســرمربی تیم ملی نیز گفت: تا االن هیچ 
چیز مشخص نیست و فعالً در حال بررسی هستیم. سعی 

می کنیم بهترین تصمیم را اتخاذ  کنیم.

عضو کمیته استیناف در پاسخ به تهمت اصفهانی ها:

سپاهان لغو بازی را مهندسی کرد
داورزنی در دفاع از فسخ قرارداد سرمربی تیم ملی والیبال:

۳.۵میلیارد پول مفت ندادیم

نبش قبر یک انتقال جنجالی
نیکبخت:   سر لجبازی رفتم پرسپولیس

ورزش: این شب ها حسین بادامکی کاپیتان سابق پرسپولیس 
اقدام به مصاحبه با همبازیان قدیمی اش در الیو اینســتاگرام 
می کند. او این بار به ســراغ علیرضا نیکبخت رفت تا ماجرای 

پرسپولیسی شدنش در لیگ پنجم را شرح دهد. 

بی احترامی آبی ها#
نیکبخت که در پرسپولیس روزهای طالیی داشت و حتی در 
دربی به استقالل گل هم زد گفت: یک روز مانده به پایان نقل و 
انتقاالت من رفتم به دفتر باشگاه و دفتردار من را نشناخت و به 
اشتباه گفت تو فالنی هستی.  بعد متوجه شدم که مدیرعامل 
و ســرمربی وقت به همراه نظری جویباری در حالی که با من 
قرار گذاشته بودند جای دیگری رفته اند. من هم خیلی عصبی 
بودم و گفتم با من قرار گذاشته اند، ولی رفتند یک جای دیگر.

عالقه آری هان#
 وقتی از باشــگاه خارج شدم خشــایار محسنی که دستیار 

آری هان بود به من زنگ زد و گفت شنیدم بدون امضای قرارداد 
از باشگاه استقالل خارج شدی. 

اصالً تعجب کردم که از کجا فهمیده و به او گفتم که قرار است 
فردا برگردم و امضا کنم، ولی به من گفت فردا نقل و انتقاالت 
تمام می شــود و فرصتی برای امضا نداری. گفت بلند شو و به 
باشگاه پرسپولیس بیا و گفتم چه خبر است گفت بیا و آقای 

آری هان تو را دوست دارد.

سنگ بزرگ#
من یک مبلغ زیاد گفتم تا ســنگ بزرگ انداخته باشم و من 
را بی خیال شوند و گفتند باشه تو بیا صحبت می کنیم. گفتم 
من فقط می آیم و یک صحبت می کنم و خارج می شوم. اصاًل 

نفهمیدم چه شد که امضا کردم. 
بدون هیچ َچک و چانه ای این اتفاق افتاد. وقتی تو در خانه از 
یکی عصبانی هستی می روی بیرون جلب کسی می شوی که 
به تو محبت می کند و حس می کنم برای من هم چنین اتفاقی 
افتاد و به قدری خوب با من صحبت کردند که نفهمیدم چکار 
کردم. هنوز برگه قراردادم را دارم .این انتقال از سر لجبازی بود. 

عزیزی: 
 غیرفوتبالی ها را 

از فوتبال بیرون می کنم
ورزش: پیشکســوت فوتبال ایران می گویــد: اگر اصالح 
اســاس نامه فدراســیون فوتبال منجر به حضــور دوباره 

غیرفوتبالی ها شود، این کار به چه درد می خورد؟
خداداد با انتقاد از روند اصالح اســاس نامه فدراسیون فوتبال، 
یادآور شد: برای فوتبال، فوتبالی ها باید تصمیم بگیرند و صحبت 

کنند. 
در کجای اســاس نامه ای که درحال تدوین است، فوتبالی ها 
نقش دارند؟ چه کسی گفته یک ملی پوش پس از بازنشستگی 
نمی تواند رئیس فدراسیون شود؟ اصالً چرا باید غیر فوتبالی ها 
برای انتخاب رئیس فدراســیون که فرد اول فوتبال کشــور 

می شود رأی بدهند؟ 
بازیکن پیشین تیم ملی ایران، در ادامه تأکید کرد: قطعاً اگر من 

سمتی بگیرم غیرفوتبالی ها را بیرون می کنم و این افراد از این 
موضوع می ترسند.

کنعانی زادگان: 
پیشنهاد هفت برابری دارم 

ورزش: محمد حســین کنعانی زادگان مدافع ملی پوش 
پرسپولیس گفت: دو،سه پیشنهاد خوب دارم اما نسبت به 

قراردادم پایبند هستم. 
من قبالً اشتباه کردم که پیراهن پرسپولیس را به سادگی 
از دســت دادم و جوانی کردم اما االن صادقانه می گویم که 
پیشنهاد هفت برابر نسبت به پرسپولیس دارم اما نمی خواهم 
هواداران را بار دیگر از دست خودم ناراحت کنم. وی با اشاره 
بــه اهدافش در آینده گفت: اگر شــانس بازی در آینده در 
فوتبال اروپا را داشــته باشم دوست دارم در لیگ اسپانیا یا 

انگلیس بازی کنم و می دانم این توانایی و کیفیت را دارم.

امیرمحمد سلطان پور: شرایط بارســلونا به خاطر تعطیلی 
مسابقات مختلف بسیار خاص شده است. کیکه ستین که قرار 
بود فقط به عنوان سرمربی موقت در کاتاالن حضور داشته باشد 
حاال پس از شــیوع ویروس کرونا احتماالً برای مدت بیشتری 
هدایت آبی و اناری پوشــان را به عهده خواهد داشــت. آن ها با 
همه حاشیه هایی که در این فصل داشتند با دو امتیاز اختالف در 
صدر جدول هستند، هنوز در لیگ قهرمانان اروپا شانس دارند و 
وقتی به ترکیبشان نگاه می کنیم تنها یک بازیکن بزرگ دیگر نیاز 
دارند. آن ها فصل آینده برای نخستین بار حق نام استادیوم خود 
نیوکمپ را به مدت یک سال خواهند فروخت تا درآمدهای حاصل 
از آن را صرف مبارزه با کرونا کنند. در زیر به سؤال هایی که ممکن 

است ذهن هواداران بارسا را مشغول کرده باشد پاسخ می دهیم:

امکان اینکه نیمار به بارسلونا برگردد چقدر است؟س
با وجود قهرمانی در دو فصل از لیگ فرانسه و یک قهرمانی جام 
حذفی و یک جام اتحادیه در این کشور، مأموریت نیمار از زمان 
آمدن به پاریس با رقم 198 میلیون پوند، تا اینجا یک مأموریت 
شکست خورده بوده است. ستاره برزیلی تاکنون نتوانسته برای 
رسیدن به اصلی ترین هدف پی اس جی یعنی قهرمانی در اروپا 
کمک بزرگی باشــد و به همین دلیل او نتوانســت در بین ۳0 
بازیکن برتر توپ طال نیز قرار بگیرد. بارسلونا هم از جانشینانی که 
برای او گرفت راضی نیست و با توجه به عالقه ای که مسی برای 
همبازی شــدن دوباره با نیمار دارد، بارسلونا دوباره تمام تالش 

خود را خواهد کرد تا وی را به نیوکمپ برگرداند.

بارسا لوتارو مارتینز را در نظر دارد؟س
منابع خبری در هفته ای که گذشــت اعالم کردند که بارســا 
فعالیت های خود را برای خرید لوتار و مارتینز از اینترمیالن آغاز 
کرده اند. این مهاجم آرژانتینی مدت هاست که مورد نظر آبی و 

ضد  حمله

پرداختی به بازیکنان پرسپولیس در دو مرحله
ورزش: سرپرســت باشگاه پرســپولیس که قرار بود تا پایان فروردین 
ماه به بازیکنان و مربیان تیمش پرداختی داشــته باشد در انجام این 
امر ناکام بود تا به نوعی اعتماد خود را نزد آن ها از دســت داده باشــد. 
مهدی رسول پناه که تالش زیادی می کند مدیرعامل پرسپولیس شود 
در نظر دارد اعتماد اعضای تیمش را نیز بدست بیاورد. از این رو او سخت 
در تالش اســت تا قبل از آغاز تمرینات سرخپوشــان که احتماالً  20 
اردیبهشت ماه خواهد بود، پرداختی به آن ها داشته باشد. او همچنین 
بخشــی دیگر از این پرداختی را در نظر دارد که قبل از از ســرگیری 
بازی های لیگ انجام دهد. مدیران باشگاه پرسپولیس در واقع با عقب 
انداختن پرونده های شــکایتی این باشگاه در حال حاضر پرداختی به 

سرخپوشان را در اولویت برنامه های خود قرار دادند.

انصاری فرد در السیلیه ماندنی شد
ورزش: مدیرعامل السیلیه قطر سرنوشت بازیکنان خارجی این تیم را 
بــرای فصل آینده اعالم کرد. به نقل از روزنامه الوطن قطر، محمدعلی 
المــری درباره پنــج بازیکن خارجی این تیم گفــت: مبارک بوصوفه 
)مراکش( و محمد ابورزیق )اردن( از السیلیه جدا خواهند شد و قادر به 
ادامه همکاری نیستیم. شاید قرارداد  نذیر بلحاج )الجزایر(  را که بازیکن 
هیجان انگیزی است تمدید کنیم. او با وجود شرایط سنی اش بازی های 
خوبی را به نمایش می گذارد. وی ســپس با اشاره به کریم انصاری فرد 
)ایران( و کارو امبوجی )سنگال( خاطرنشان کرد: این دو بازیکن طبق 
مفاد قراردادهایی که دارند همکاری شان را با تیم السیلیه ادامه می دهند.

پیروانی: بابت حرف هایم عذرخواهی می کنم
ورزش: افشــین پیروانی با حضــور در برنامه فوتبــال برتر راجع به 
درگیری های لفظی پیش آمده در این مدت تصریح کرد: شاید مطرح 
شدن این صحبت ها به خاطر تعطیلی فوتبال و خانه نشینی بوده است. 
من به خاطر پســت و مســئولیتی که دارم باید از پرســپولیس دفاع 
کنم ولــی قبول دارم که این فضا اصالً قابل قبول نیســت و بابت آن 
از مردم عذرخواهی می کنم. شاید توقع بوده که از افشین پیروانی این 
حرف ها شــنیده نشود ولی سعی کردم در کمال ادب صحبت کنم. در 
عمرم کارت قرمز نگرفتم و ســه سال بازیکن اخالق شدم و احترام به 

پیشکسوت و بزرگ تر را بلدم. 

واکنش باشگاه استقالل به اعتراض بازیکنان
پول  را تا 140۲ پیش خور کرده اند

ورزش: باشــگاه اســتقالل با صدور بیانیه ای به اعتــراض بازیکنان و 
مشکالت جاری واکنش نشــان داد و اعالم کرد که پول این باشگاه تا 
سال 1402 پیش خور شده اســت. باشگاه استقالل به دنبال اعتراض 
مشترک بازیکنان تیم فوتبال استقالل به عدم تحقق وعده های مدیران 
باشــگاه در بیانیه ای به شیطنت خودی ها اشاره و اعالم کرد که منابع 
مالی تا ســال 1402 پیش خور شده است. در این بیانیه همچنین به 
وام های قرض الحسنه که سود زیادی از باشگاه استقالل می گیرد اشاره 

شده است.

مشکل آزمون برای انتقال به ناپولی حل شد
ورزش: رســانه های ایتالیا از مشکل آزمون  برای انتقال به ناپولی خبر 
داده بودند. این مشــکل نداشتن پاســپورت اتحادیه اروپا عنوان شد 
چون ســهمیه غیر اروپایی تیم پر است. اما در جدیدترین خبر سایت 
»AreaNapoli« اعالم کرد: مدیران باشگاه ناپولی می خواهند مشکل 
نداشتن پاسپورت اتحادیه اروپا آزمون را با فروش لوزانو، مکزیکی حل 

کنند. 

»پادوانی« قید گرفتن غرامت از استقالل را زد
ورزش: لئوناردو پادوانی، مدافع برزیلی برای گرفتن مطالباتش به فیفا 
شــکایت کرد و باشگاه را با احتساب غرامت دیرکرد، بیش از 100هزار 

دالر محکوم کرد. 
با این حال به گفته مدیر روابط عمومی باشگاه استقالل، پادوانی پس از 
مذاکره با مسئوالن باشگاه قید گرفتن غرامتش را زده است و به مبلغ 

100 هزار دالر قراردادش رضایت داده است.

منهای فوتبال

شفیعی در میان برترین های والیبال آسیا
ورزش: اینستاگرام فدراسیون جهانی که چندی پیش نسبت به انتخاب برترین 
جای خالی در بین پاسورهای جهان نظرسنجی برگزار کرد و سعید معروف هم 
یکی از کاندیداها بود، این بار سراغ قاره آسیا و مسابقات انتخابی المپیک در این 
قاره رفته و دست روی برترین اسپک های سرعتی گذاشته است. FIVB روی 
صفحه رســمی خود با انتشار ویدئویی چهار اسپک سرعتی از مخاطبان خود 

خواسته، بهترین اسپک را انتخاب کنند.
علی شفیعی، بازیکن سرعتی زن تیم ملی والیبال ایران گزینه شماره یک در 
این نظرسنجی به شمار می رود. ضربه محکم و فوق العاده او روی پاس دقیق 
سعید معروف در بازی برابر چین در مسابقات انتخابی المپیک در این نظرسنجی 
قرار گرفته است. در این نظرسنجی بازیکن ایرانی، آخین)هند(، بالل)قطر( و 

ژانگ)چین( را در کنار خود می بیند.

کرونا نرود، المپیک کنسل است!
 IOC ورزش: پس از تعویق یکساله المپیک، بارها در هفته های اخیر مسئوالن
و کشــور ژاپن روی برگزاری این بازی ها در ســال 2021 تأکید کردند. با این 
حال یوشیرو موری، رئیس کمیته برگزار کننده المپیک توکیو در گفت و گو با 

هفته نامه نیکان اسپورت ادعای جدیدی را مطرح کرده است.
این مرد باتجربه کشــور ژاپن که در ســمت های مختلف در این کشور قرار 
داشته و هم اکنون رئیس کمیته برگزار کننده المپیک توکیو به شمار می رود، 
در این مصاحبه مدعی شــده که دیگر به تعویق افتادن المپیک امکان پذیر 
نیست. وقتی از وی سؤال شد که آیا ممکن است در صورت ادامه تهدید کرونا 

برای جهان المپیک تا سال 2022 به تأخیر بیفتد پاسخ داد: »نه«.
موری اعالم کرده: »در این صورت المپیک کنسل خواهد شد«.

یادداشت

سینا حسینی
annotation@qudsonline.ir

سکوت مقابل فساد بی سابقه در فوتبال
سینا حسینی: انتشار بیانیه رسمی باشگاه استقالل نشان می دهد مدیران 
قبلی و اعضای هیئت مدیره باشــگاه استقالل زیر بار چه تعهدات عجیب و 

غریبی رفته اند که قرارداد ترکمنچای پیش آن رو سفید است!
برابر آنچه باشــگاه استقالل در بیانیه خود آورده این مجموعه باید بابت 
دیرکرد در پرداخت یکی از کمک های قرض الحســنه روزی 50 میلیون 
تومــان و در موردی دیگر باید روزی 40 میلیــون تومان بابت دیرکرد 

غرامت پرداخت کند!
این مصداق بارز تخلف است و مدعی العموم می تواند راساً در این پرونده ورود 
کند که مدیران وقت باشگاه استقالل با چه مجوز و درایتی زیر بار این قرارداد 
خفــت بار رفتند؟ امروز به همان انــدازه که هیئت مدیره و مدیرعامل وقت 
استقالل مقصر هستند، وزیر ورزش و جوانان هم مقصر است چون این نفرات 

منتخبان وی برای اداره باشگاه استقالل بودند؟
طبق ماده 595 قانون مجازات اسالمی )بخش تعزیرات( »هر نوع توافق بین 
دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی 
را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ 
پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبان اعم از 
ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آن ها عالوه بر رد اضافه به صاحب مال به 6 
ماه تا سه سال حبس و تا ۷4 ضربه شالق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان 
جزای نقدی محکوم می گردند. انتظاری که از سعادتمند و تیم مدیریتی فعلی 
باشگاه استقالل می رود این است که در این پروسه صادقانه حقایق پشت پرده 
را بیان کنند تا هوادار متوجه شوند چرا و به چه علت امروز استقالل به این درد 
العالج گرفتار شده است. اما در ادامه فضای غبارآلود حاکم بر فوتبال ایران باید 
به این نکته اشاره کرد که مشابه این اتفاق در باشگاه پرسپولیس هم رخ داده 

البته با شکل و شمایل دیگر.
مطمئناً اگر امروز قوه قضائیه و نهادهای نظارتی به پرونده مدیریتی باشــگاه 
استقالل و پرسپولیس در سال های اخیر ورود پیدا کنند مافیای پشت پرده 
فوتبال با علم بر اینکه در حال حاضر فوتبال ایران نیازمند تزریق پول است از 
این مسئله به شکلی کامالً مسئله دار سوء استفاده کرده است و با تاخت و تازی 
مثال زدنی زمینه ایجاد فساد را فراهم آورده است بنابراین ورود دستگاه های 
نظارتی می تواند این توطئه را در نطفه خفه کند و اجازه ســوء اســتفاده و 

پرداخت های پول های کالن از خزانه بیت المال را مسدود کند.

اناری پوشــان بوده اما با توجه به مشکالت اقتصادی که شیوع 
ویروس کرونا به بار آورده بعید است بارسا توانایی پرداخت مبلغ 
9۷ میلیون یورو آزادسازی بند قرارداد وی را داشته باشد. آن ها 
احتماالً  تالش خواهند کرد تا بــا اضافه کردن بازیکن به این 

پیشنهاد، اینتر را راضی کرده تا مارتینز را به عنوان جانشین آینده 
سوارز به اسپانیا بیاورند.

ژاوی جانشین ستین می شود؟س
مسلماً مسئوالن بارسا بسیاری از برنامه های نقل و انتقاالتی خود 
را با فکر به اینکه ستین توانایی موفقیت با آن ها را داشته باشد 
پیش خواهند برد. پس از انتخاب او به عنوان سرمربی بارسلونا به 
جای والورده، بسیاری از منابع خبری اعالم کردند که او گزینه 
چندم آبی و اناری پوشــان پس از رد این پیشنهاد توسط چند 
چهره از جمله ژاوی و کومان بوده است. بسیاری معتقدند نه این 
تابستان بلکه تابستان آینده که ریاست جدید بارسلونا مشخص 

می شود ژاوی سرمربی این تیم خواهد بود.

کوتینیو آینده ای در باشگاه دارد؟س
گفته می شــود چلسی تا رســیدن به توافق با بارسلونا برای 
خرید هافبک تکنیکی برزیلی فاصلــه زیادی ندارد. فیلیپ 
کوتینیو در ژانویه 2018 با مبلغ 145 میلیون پوند آنفیلد را 
به مقصد نیوکمپ ترک کرد اما پس از اینکه جایی در ترکیب 
ثابت تیم والورده پیدا نمی کرد بــه بایرن مونیخ قرض داده 
اســت. این غول آلمانی بعید است که عالقه ای برای دائمی 
کردن قرارداد کوتینیو داشته باشد و باشگاه چلسی که درگیر 
کم کردن حقوق بازیکنان خود به خاطر ویروس کروناست، 
احتماالً توانایی خرید این ستاره گران قیمت را دیگر نداشته 

باشد.

سؤال هایی که ذهن هواداران بارسلونا را مشغول کرده است؟

از برگشتن نیمار تا رفتن کوتینیو

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )826363(

 آگهی تغییرات شرکت کیا کاروان آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 54458 و شناسه ملی 14004909317

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,10,08 و نامه شماره 7636 مورخ 1398,11,08 انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل               
بین المللی خراسان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد 
، بخش مرکزی ، شهر مشهد ، فرامرز عباسی خیابان جانباز شمالی 2 – بلوار جانباز - پالک 0 – مجتمع پاژ - بلوک E - طبقه هشتم - واحد 

11 – کدپستی : 9197993080 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )826361(

 آگهی تغییرات شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13107 و شناسه ملی 10380287760

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,08,19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای امیررضا رجبی به شماره ملی 0942741730 به عنوان نماینده 
آستان قدس رضوی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی آب ساالن به شماره ملی 1062671848 به عنوان نماینده شرکت فن آوری و نوآوری 
رضوی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ذبیح ا        هلل فیض آبادی ثانی به شماره ملی 0793345278 به عنوان نماینده شرکت کسب و کار رضوی به 
سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا موحدیان به شماره ملی 0931502292 به عنوان مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور ، اوراق عادی و اداری شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت 

است معتبر  شرکت  مهر  با  همراه  مدیره 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )826352(

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های غذایی مشهد بهروز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6406 و شناسه ملی 10380222257

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,10,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -  آقای زهرا رسولی 
طهرانی با شماره ملی 0943359295 -خانم تکتم خجسته باقرزاده با شماره ملی 0933570643 - آقای سعید خجسته باقرزاده با شماره 
ملی 0931534364 -عاطفه خجسته باقرزاده با شماره ملی 0933570651 - محمدیاسر خجسته باقرزاده با شماره ملی 0924161760 
به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند -2 بازرسان شرکت به شرح ذیل برای مدت یکسال مالی 
تعیین گردیدند. - بازرس اصلی : خانم سمیه قربانیان کیکانلو با شماره ملی 4591323862 - بازرس علی البدل : اقای ایمان قدرتی 

با شماره ملی 0937899437   3-روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )826333(

 آگهی تغییرات شرکت فرآورده های غذایی مشهد بهروز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6406 و شناسه ملی 10380222257

ملی  با شماره  طهرانی  زهرا رسولی  آقای   -  1  : اتخاذ شد  تصمیمات ذیل  مدیره مورخ 1398,10,01  صورتجلسه هیئت  استناد  به   
0943359295 به سمت رئیس هیئت مدیره 2-خانم تکتم خجسته باقرزاده با شماره ملی 0933570643 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
3- آقای سعید خجسته باقرزاده با شماره ملی 0931534364 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 4-عاطفه خجسته باقرزاده با شماره 
ملی 0933570651 به سمت عضو هئیت مدیره 5- محمدیاسر خجسته باقرزاده با شماره ملی 0924161760 به سمت عضو هئیت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند. و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه 

بود. خواهد  معتبر  شرکت  مهر  با 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )826327(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی پرهام سیر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 44431 و شناسه ملی 10380605260

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,01,20 و نامه شماره 982,128,1179 مورخ 98,01,29 اداره 
کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و نامه شماره 3205 مورخ 98,01,26 سازمان هواپیمائی کشوری و نامه 
شماره 98,19,1072 مورخ 98,01,31 مدیریت حج و زیارت خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد حسن پور مطلق 
به شماره ملی 0937903833 به سمت بازرس اصلی و آقای سیدعلی مفیدی به شماره ملی 0938580795 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )826325(

آگهی تغییرات شرکت ژرف کاوش شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 26303 و شناسه ملی 10380417167

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399,01,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان مالی 
منتهی به سال 1398,12,29 به تصویب رسید. آقای مهدی خلفایی به شماره ملی0931442761 به سمت بازرس اصلی و آقای حبیب 
درج جهت  قدس  روزنامه  شدند.  انتخاب  مالی  یکسال  مدت  به  البدل  علی  بازرس  سمت  به  ملی0939531739  شماره  به  اورعی 
ملی  شماره  به  طالبیان  لیال  سیده  خانم   0939500086 ملی  شماره  به  اکبریه  اصغر  علی  آقای   . گردید  انتخاب  شرکت  های  آگهی   
انتخاب  سال  دو  مدت  به  مدیره  هیئت  اصلی  اعضای  سمت  به   5739509408 ملی  شماره  به  سیرغانی  علی  آقای   0941007979

گردیدند.
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      صفحه 10

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )826289(

 آگهی تغییرات شرکت دلتا سازه سناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 23779 و شناسه ملی 10380392217

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,09,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-آقای حسین البرزی پور به سمت 
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره کد ملی 0942445783 2- خانم مهدیه کیانی نهاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کد 
ملی 1063444047 3-آقای حسین شایسته زراعتی به سمت عضو هیئت مدیره کد ملی 0934707197 شرکت برای دو 
سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضاء مدیرعامل )حسین البرزی پور( 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 )826278(

 آگهی تغییرات شرکت دلتا سازه سناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 23779 و شناسه ملی 10380392217

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,09,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره 
نهاد کد ملی 1063444047  کیانی  البرزی پور کد ملی 0942445783 - خانم مهدیه  انتخاب گردیدند: -آقای حسین  به قرار ذیل 
-آقای حسین شایسته زراعتی کد ملی 0934707197 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - 
روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - آقای ابراهیم فالح تفتی به شماره ملی 0938005200 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای جالل حیدرشاهی به شماره ملی 0067495028 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 

گردیدند. 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )826272(

 آگهی تغییرات شرکت مهر آذین مبین ماندگار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 54030 و شناسه ملی 14004809549

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,02,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
ملی  با کد  بعنوان رئیس هیئت مدیره -آقای جهانگیر رضائیان دلوئی  ملی 0919520820  با کد  بهرام هاشمیان  گردیدند: - آقای 
0919300057 بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل –خانم مریم بصیری با کد ملی 0918749069 بعنوان نائب رئیس هیئت 
مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضای 

هیئت مدیره به همراه ُمهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )826270(

 آگهی تغییرات شرکت مهر آذین مبین ماندگار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 54030 و شناسه ملی 14004809549

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,02,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره 
به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بهرام هاشمیان با کد ملی 0919520820 - جهانگیر رضائیان دلوئی با کد ملی 0919300057 - مریم 
بصیری با کد ملی 0918749069 برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. - آقای فرهاد گنجی خیبری به شماره ملی 0919354831 به 
عنوان بازرس اصلی ، آقای پرویز پور یحیی ایوری به شماره ملی 0900461969 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

مالی انتخاب گردیدند. 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )826376(

 آگهی تغییرات شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13107 و شناسه ملی 10380287760

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,08,18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی مفید 
راهبر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1398,12,29 انتخاب گردید . آستان قدس رضوی به شناسه 
ملی 14004342173 و شرکت کسب و کار رضوی به شناسه ملی 10860136950 و شرکت فن آوری و نوآوری رضوی به شناسه ملی 
14008356739 به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند . روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیر االنتشار جهت 

درج آگهی های شرکت برای سال 1398 انتخاب شد .
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )826367(

 آگهی تغییرات شرکت بازرگانی زعفران اسفدان سهامی خاص به شماره ثبت 13496 و شناسه ملی 10380291471

عمومی                  مجمع  از  حاصله  اختیار  تفویض  به  بنا   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,04,06 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری  العاده مورخ97,4,3 به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه و  فوق 
صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه 
مبلغ 20000000000 ریال از حساب بدهی شرکت کسر و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل 
اصالح می گردد : ماده 5 اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ 30000000000 ریال منقسم به600 سهم50000000 ریالی با نام می باشد که 

تمامًا پرداخت گردید.
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چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399

 5 رمضان1441 29 آوریل 2020  سال سی و سوم  شماره 9233  

ادب و هنرادب و هنر

خبر

افشای یک کودتای آمریکایی
مهر به نقــل از کی ان ای: اخبار 
جعلی یا فیک نیوز مســلماً اختراع 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی 
ایاالت متحده نیســت و چند سده 
است که سیاستمداران از این ابزار 
به نفع خود استفاده می کنند. ماریو 

بارگاس یوســا، یکی از آخرین بازماندگان نسل نویسندگان بزرگ آمریکای 
التین، در جدیدترین رمان خود »ســال های ســخت« بــه توصیف یکی از 

کاربردی ترین مجموعه اخبارهای جعلی توسط ایاالت متحده می پردازد.
او درباره لحظه ای کلیدی در تاریخ آمریکای التین می نویسد: شرکت تولید 
موز یونایتد فروت کمپانی که امروز به عنوان چیکیتا شــناخته می شــود با 
کمک سازمان سی آی ای و سیاستمداران ارشد آمریکایی با بی رحمی کامل از 
کشورهای آمریکای مرکزی و کارائیب که به عنوان »جمهوری های موزفروش« 
شناخته می شــدند، سوءاستفاده کرد. همین شــرکت بود که با البی گری 
ســی آی ای و دولت آمریکا موجب شــد یک کودتا در گواتماال شکل بگیرد. 
کودتایی که منجر به بیرون راندن رئیس جمهوری این کشور خاکوبو آربنز که 

به صورت دموکراتیک انتخاب شده بود، شد.
یوســا داســتان این جنگ را تعریف می کند و متقاعد شده که سقوط آربنز 
یکی از لحظات کلیدی تاریخ آمریکای التین اســت، چون از آن موقع به بعد 
احساسات و نظر جمعی علیه ایاالت متحده برگشته است. از سوی دیگر، این 
مسئله تسریع گر ظهور جنبش های لیبراسیون کمونیستی و روی کار آمدن 
فیدل کاســترو بوده است. این نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات، آربنز را به 
عنوان اصالحگری به تصویر می کشــد که حتی کمی خجول و کم حرف هم 
بود، اما به خاطر اصالحاتی که در مالکیت زمین و دریافت مالیات در کشورش 

انجام شد، توانست از حمایت اکثریت مردم خود برخوردار شود.

ربنای شجریان با سنتور بازآفرینی شد 
ایسنا: پویا سراییـ  آهنگساز و نوازنده سنتورـ  به تازگی اثر ربنای محمدرضا 

شجریان را با سنتور و سازهای الکترونیک بازآفرینی کرده است.
پویا ســرایی درباره این پروژه توضیح داد: ربنای اســتاد شــجریان در طول 
دهه هــای اخیر به عنوان یکی از ماندگارترین نغمات آیینی ماه رمضان برای 
همگان خاطره ســاز بوده اســت. جدا از اینکه این اثر در حال حاضر به طور 
عمومی پخش می شود یا خیر، هدف من از بازآفرینی آن، فارغ از محتوایش، 
نشــان دادن ارزش های موسیقایی این اثر بود. وی افزود: آن طور که در همه 
فرهنگ های خاورمیانه دیده می شود، موسیقی مذهبی و آیینی همواره به غیر 
از کارکرد خود به عنوان یک ملودی زیبا نیز قابل شــنیدن است. همان طور 
که بسیاری از نغمه های زیبا در موسیقی مذهبی و آیینی نیز وارد شده است. 
چه بسا ملودی هایی که توسط استادان بنام موسیقی مذهبی و آیینی خلق 

شده که بسیار بکرتر و اثرگذارتر از آثار آهنگ سازان نیز باشد. 

 ادب و هنر/ جواد شیخ االسالمی  شاید شعر 
معروف؛ »دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من/ 
به ما درد دل افشــاکن مــداوا کردنش با من« را 
شــنیده باشید. این شعر و چند نمونه شعر دیگر 
از شعرهایی هستند که در زمانه ما وردزبان مردم 
و مداحان اهل بیت )ع( بوده اند و موجب معروف، 
مشهور و محبوب شدن ژولیده نیشابوری شده اند 
که این روزها گزیده اشــعار او به ســعی حسین 
قرایــی با عنوان »دلت را خانــه ما کن« در 168 
صفحه توسط نشر شــهیدکاظمی منتشر شده 

است. 
محمدحســن فرحبخشــیان معروف به ژولیده 
نیشابوری متولد سال 1320 شاعر اهل نیشابور 

بود.
فرحبخشــیان از کودکی به مکتب اهل بیت)ع( 
عالقه مند بود. او منشأ این عالقه را به حضورش 
در مراســم مذهبــی در دوران کودکی مربوط 
می دانست. به گفته خودش از 12 سالگی و پس 
از آنکه شبی در خواب، شخصی او را به شعر گفتن 
تشویق کرد، سرودن شعر را آغاز کرده بود. ژولیده 
در وقایع خرداد ســال ۴2 به ســرودن شعرهای 
انقالبی روی  آورد که به خاطر آن ســه ســال و 

هشت ماه را در زندان گذراند. 
لقب »ژولیده شــوریده خاکی« را ســیدمحمود 
طالقانی زمانی که برای اولین بــار او را در زندان 
مالقات کرده بود، برای خطاب کردنش اســتفاده 
کرده بود و در دیدارهای بعدی، لقب »ژولیده« را 
برای او برگزیده بود. ژولیده در دوران جنگ ایران 
و عراق در جبهه حضور داشت و برخی سروده های 

حماسی وی به آن دوران برمی گردد.
ســرانجام ژولیده نیشــابوری، در عصــرگاه روز 
پنجشــنبه، نوزدهــم مهر 1386 شمســی، در 
بیمارســتان ســوم شــعبان تهران بر اثر سکته 
قلبی درگذشــت و پیکرش در گورستان ورامین 
- موسوم به گلزار شهدای حسین رضا- در کنار 

فرزندش دفن شد.
درونمایه اغلب سروده های این شاعر، مذهب، مدح 
اهل بیت، انقالب و جنگ ایران و عراق است. از او 
تاکنون افزون بــر 30 اثر در قالب کتاب و جزوه 
مشــتمل بر مجموعه آثــاری از قبیل: »گلبانگ 
عشــق«، »ای قلب ها بســوزید«، »ای چشم ها 
بگریید«، »چه کنم، دلم می سوزد« منتشر شده 
و برخی از ایــن آثار بیش از 1۵ بار تجدید چاپ 
شده  است. از دیگر آثار ژولیده کتابی است که در 

آن زیارت عاشورا را به زبان شعر درآورده  است.
 با حســین  قرایی درباره کتاب »دلت را خانه ما 
کن«، شعر و شخصیت ژولیده گفت وگویی انجام 

داده ایم که می خوانید.

چه شد که تصمیم گرفتید گزیده اشعار س
ژولیده نیشابوری را جمع آوری کنید؟

به نظر من ژولیده نیشــابوری از کسانی است که 
حق او ادا نشده است. 

چند ســالی بود که گزیده ای از ۴0 کتاب شــعر 

ژولیده جمع و جور کرده بودم. ســال گذشــته 
که به زیارت امام حســین)ع( رفتم، همراه خودم 
ترجمه منظوم زیارت عاشورا از ژولیده را هم بردم 
و آنجا خواندم. این شد که در کربال به خودم قول 
دادم حتماً گزیده آثار ایشان را منتشر کنم. کتاب 
اســفند سال گذشته منتشر شــد و در حقیقت 
گزیده ۴0 کتاب شــعر ژولیده است. در یکی از 
کتاب هایش وقتی دیدم ژولیده نثر شــاعرانه هم 
دارد و نثر شاعرانه اش هم پخته و قوی است، آن 
را به کتاب اضافه کردم. ژولیده در آن نثر توانسته 
نثر را همسایه دیوار به دیوار شعر قرار بدهد. من 
پیشتر فکر می کردم این کارها از کسی که فقط 
سه، چهار کالس سواد دارد بعید است، اما او نثر 
خوبی هم داشت. خیلی ها هم ژولیده را، هر چند 

که شعرهای او را خوانده اند، نمی شناسند.  

بعضی اشــعار ژولیده طرفداران زیادی س
دارد و بســیاری از مردم آن ها را خوانده و 
شنیده اند. چرا شعر ژولیده این خاصیت را 

دارد؟
چــون ژولیده جزو شــاعرانی اســت کــه برای 
اهل بیت)ع( شعرهای زیادی دارد و خیلی از مردم 
هم شعرهای ایشــان را زمزمه می کنند. ویژگی 
قابل اعتنایی که باید متذکر بشوم توجه ژولیده به 
رخدادهای دور و برش است. او از انقالب اسالمی، 
دفاع مقدس و اتفاقات اجتماعی و سیاسی غافل 
نمی شود. در روزهای ابتدایی انقالب مردم مشهد 
او را ســر دست می گرفتند و او شعارهای انقالبی 

می ســاخت و در یکی از همیــن راهپیمایی ها و 
تظاهرات بود که ترور می شود. 

سروده های عاشــقانه های ژولیده به قوت سوگ 
سروده ها و مرثیه های او نیست، ولی او با داشتن 
۴1 اثر بخشــی از پازل شــعر عاشــورایی را پر 
کرده است. چیره دســتی ژولیده در ساده و روان 
سرودنش خالصه می شود. از همین دریچه است 
که شــعرهایش مورد اقبال مردم واقع شده و در 
اکثر محافل حسینی در اقصی نقاط کشور دیده 
می شــود و مداحان و ستایشــگران اهل بیت)ع( 

اشعار او را زمزمه می کنند و می خوانند. 

بعضی اشعار او بسیار معروف شده است.س
بله ژولیده پنج، 6 شعر معروف دارد و در مقدمه هم 
بنده به این نکته اشاره کرده ام که تعداد شعرهای 
خوب ژولیده زیاد نیست و در واقع همین چند تا 
شعر بیشــتر از بقیه گل کرده است. مثل همین 
شعر »دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من / به 
ما درددل افشا کن، مداوا کردنش با من« یا  مثال 

شعری از او برای امام زمان )عج( در قالب غزل. 
یا شعر معروف تری که درباره حضرت زینب)س( 
دارد و آقــای کویتی پور هم آن را خوانده اســت. 
در فرهنگ عاشــورا خیلی توجه ویژه به حضرت 
زینب)س( دارد که بعضی از آن شعرها مورد توجه 
مداحان ترک زبان اهل بیــت)ع( هم قرار گرفته 
است. حتی یک بار از خودش شنیدم که آن شعار 
معروف »در بهار آزادی جای شهدا خالی« را من 
گفته ام. برای این ادعا چند قرینه هم  مثل آقای 
سیدعبداهلل حســینی و آقای محدثی خراسانی، 
شــنیدم که می گفتند ژولیده در مشهد بود، او را 
روی دســت بلند می کردند و او شعر می گفت و 

اثرگذار بود. 
البته یکی دیگر از دالیلی که موجب شد من این 
گزیده را جمع و منتشــر کنم، دیداری بود که با 
مرحوم ژولیده نیشابوری داشتم. ایشان خاطره ای 
بــرای من تعریف کرد که خیلی برایم جالب بود.  
گفت پس از انقالب یک نهاد فرهنگی ما را جمع 
کرد و گفت هرکس برای تصویر خانه سیاهپوش 
کعبه شــعر خوبی بگوید او را به سرزمین وحی 
می بریم که من هم شــعری گفتــم: »عالم همه 

محو گل رخسار حســین است / ذرات جهان در 
عجب از کار حسین است / دانی که چرا خانه حق 
گشته سیه پوش؟ / زیرا که خدای تو عزادار حسین 
اســت«. به خاطر این شعر او را به مکه می برند و 

تشویق می شود.  
البته ژولیده گاهی در اسم گذاری قالب ها هم دچار 
اشتباه بوده، آن هم ناشی از سواد ادبی کم است. 
مثالً همین غزلی که در آن این بیت ها آمده است: 
مدعی گوید کــه با یک گل نمی گردد بهار / من 

گلی دارم که عالم را گلستان می کند.
این یکی از بیت های همان غزل اســت که مشکل 
وزنی و قالبی دارد، ولی معروف شــده است. بعضی 
رباعی هــای او هم وزن رباعی را ندارد. احتماالً وزن 
رباعی را به خوبی نمی شناخته،  ولی به هرحال در 
یک چهار مصراعی حرفش را گفته است. مثل آن 
شــعر معروف درباره منافقین که می گوید: خنجر 
آبدیــده را رنگ عوض نمی کنــد / چهره انقالب را 
جنگ عوض نمی کند / بگوی با منافقین به کوری دو 

چشمتان / پیرو خط رهبری رنگ عوض نمی کند.

به ذهنتان نرسیده بود که خاطرات او را س
ثبت و ضبط کنید؟ از این دریچه که در شعر 

مردمی جایگاه نسبتاً مهمی دارد.
نوجوان بودم به دیدارش رفتم، ولی عمرش به دنیا 
نبود تا این کار را به سرمنزل برسانم، اما خاطراتی را 
در کتاب آورده  ام. یک کار دیگر که شاید جالب توجه 
باشد این بود که من همه فیلم هایی که خانواده اش از 
این شاعر داشتند گرفتم و آن را در بعضی صفحات 
نقل کرده ام که تقریباً یک حالت اتوبیوگرافی پیدا 
کرده است. ژولیده در آن فیلم می گوید: »اینجانب 
حسن فرحبخشیان فرزند محمداسماعیل، محل 
تولد نیشابور و همین طور توضیح می دهد که چرا 

به ورامین آمده و ادامه ماجرا«.

به نظر شما اشعار ژولیده چه ویژگی بارز س
شعری دارد؟

ژولیده بخشی از شعر مردمی این سال هاست. شعر 
ژولیده شــعر تراز یک و حتی دو نیست، ولی او 
یک شــاعر مردمی است. کسی که خودش شعر 
می گفته، خودش مداحی می کرده و خودش هم 
مجلس برقرار می کرده اســت. بــه نظرم ژولیده 
بخشی از ادبیات مردمی ماست و باید او را حفظ 
و مطالعه کرد. شــعرهای او تقریباً خوب است و 
محتــوای خوبی دارد. فکر می کنــم اگر مقدمه 
کتاب خوانده شــود برای آشنایی با شعر ژولیده 
خوب باشــد. به هر حال خواندن این گزیده بهتر 
از خواندن ۴0 کتاب اوست. شعرهای ژولیده دیگر 
در دسترس نیست و این کتاب به نحوی شعر او 

را زنده نگه می دارد. 
بیشتر اشعار ژولیده تکیه بر ارزش ها، فضیلت ها و 
ارجمندی هایی از این دســت همراه است. از این 
شــاعر موفق عاشورایی نوحه های قابل تحسینی 
مشاهده می شود که از تورق کتاب های او این مهم 

جلوه می کند. 

برش

 ژولیده بخشی از ادبیات مردمی 
ماست و باید او را حفظ و مطالعه 
خوب  تقریباً  او  شعرهای  کرد. 
است و محتوای خوبی دارد. فکر 
می کنم اگر مقدمه کتاب خوانده 
شود برای آشنایی با شعر ژولیده 
خوب باشد. به هر حال خواندن 
خواندن 40  از  بهتر  گزیده  این 
ژولیده  شعرهای  اوست.  کتاب 
دیگر در دسترس نیست و این 
زنده  را  او  شعر  نحوی  به  کتاب 

نگه می دارد

برگزاری مجازی شانزدهمین نمایشگاه ساالنه حروف نگاری پوستر »اسماء الحسنی« 

مخاطبان بهترین اثر را انتخاب می کنند 
مهدیه قمری: شــانزدهمین نمایشگاه ســاالنه حروف نگاری 
پوستر »اسماء الحسنی« از شنبه 6 اردیبهشت ماه سال جاری با 
سازماندهی پایگاه اینترنتی طراحان مستقل ایران »تودی پوسترز« 
از طریق فضای مجازی در حالی برگزار شده که به گفته دبیر این 

نمایشگاه قرار است بهترین اثر از نگاه مخاطب انتخاب شود.
علی وزیریان در گفت وگو با خبرنگار ما 
گفت: با وجود اینکه این رخداد هنری 
کامالً تخصصی است، اما مخاطب آن 
مردم هســتند و می توانند در انتخاب 

بهترین اثر مشارکت کنند. 

حضورمخاطبعامدرفضایمجازی#
دبیر نمایشگاه ســاالنه حروف  نگاری پوستر »اسماء  الحسنی« با 
بیان اینکه  مخاطب عام در فضای مجازی حضور بیشتری دارد، 
تصریح کرد: نظرسنجی برای انتخاب بهترین اثر به تصمیم شورای 
سیاست گذاری شانزدهمین نمایشگاه ساالنه حروف نگاری پوستر 
»اسماء  الحسنی« در صفحه رسمی این نمایشگاه انجام می شود. 

وی توضیح داد: اگرچه جوایزی برای انتخاب بهترین اثر از نگاه 

مخاطب در این نمایشــگاه در نظر گرفته شــده، اما مؤلفه های 
دیگری نیز برای داوری آثار در این بخش مدنظر قرار گرفته است.

به گفته این هنرمند مجموع آثار رسیده به شانزدهمین نمایشگاه 
ساالنه حروف  نگاری پوستر »اسماء  الحسنی« حدود ۵00 اثر است. 
وی افزود: با وجود اینکه تعداد آثار رســیده نسبت به سال های 
گذشــته کمتر است، اما به گفته داوران که هر کدام تجربه های 
بسیاری در داوری این نوع نمایشگاه ها دارند، آثار رسیده از نظر 
کیفی و فنی بسیار خوب ارزیابی شده است. همچنین بسیاری از 
هنرمندان درخواست تغییر زمان نمایشگاه و تمدید مهلت ارسال 
آثار را داشــتند، اما به دلیل اینکه این نمایشگاه در ماه مبارک 
رمضان برگزار می شــود، امکان در نظر گرفتن هیچ کدام از این 

درخواست ها نبود.
دبیر شــانزدهمین نمایشــگاه ســاالنه حرو ف نگاری پوســتر 
»اسماء  الحسنی« این نمایشــگاه را کامالً حرفه ای عنوان کرد و 
گفت: از شرکت کنندگان گرفته تا داوران همه هنرمندانی باتجربه 

هستند که سال ها در این زمینه فعالیت داشته اند.
وزیریان ادامه داد: هر ســاله یکی از بخش های این نمایشگاه با 
موضوعی جنبی بوده و در شــانزدهمین دوره این رخداد هنری 

با توجه به اینکه عید مبعث در فروردین ماه سال جاری بود، نام 
پیامبراکرم)ص( را برای این بخش انتخاب کردیم.

توجهبهطراحانحرفهای#
وی از بخــش دیگری که در هر دوره از نمایشــگاه ســاالنه 
حروف  نگاری پوستر »اسماء  الحسنی« وجود داشته نیز سخن 
گفت. بــه گفته این هنرمند، طراحان حرفه ای بســیاری در 
کشور فعال هستند که ممکن است نتوانند فرصت یا مجالی 
برای دیده شــدن خود و آثارشان پیدا کنند، بنابراین در این 
نمایشگاه بخشــی با عنوان »اســم های نو« برای دیده شدن 
طراحان حرفه ای و نســل نو در نظر گرفته شــده و هر سال 
ســه یا چهار نفر از هنرمندانی که آثارشان مورد بررسی قرار 
می گیرد برای این بخش انتخاب می شــوند که امسال در این 
بخش بر آثار وحید یعقوبلو، محمد ایمانی راد و محمد صادق  

پوروهاب، مرور می شود. 
دبیر شــانزدهمین نمایشــگاه ســاالنه حروف نگاری پوســتر 
»اسماء  الحسنی« معتقد است غالباً بیشترین شرکت کنندگان در 
این نمایشگاه هنرمندان پایتخت هستند، اما در هر دوره از این 

رخداد هنری، بعد از پایتخت، استان هایی از جمله خراسان رضوی، 
قم و... نیز از نظر تعداد ارسال آثار رتبه دوم را به خود اختصاص 

داده اند.

هنرهای تجسمی

گفت وگو با حسین قرایی به انگیزه انتشار »دلت را خانه ما کن« 

»ژولیده«بخشیازشعرمردمیماست

یادداشت

محمدکاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر
annotation@qudsonline.ir

تازه های نشر
ورود به دنیای خیال انگیز آلیس 

مدرســه: مجموعه دوجلدی »آلیس در سرزمین 
معماها« نوشته ریموند اســمولیان و ترجمه حسام 
سبحانی طهرانی و صهبا ثابت قدم جهرمی در انتشارات 

مدرسه منتشر و روانه بازار نشر شد.
»آلیس در سرزمین عجایب« و ادامه آن که »آن سوی 
آیینه« نام دارد نه تنهــا در عرصه چاپ کتاب بلکه در 
دیگر عرصه های هنر از جمله فیلم، موسیقی، پویانمایی، 
عکاسی و نقاشی تأثیرگذار بوده اند و دستیابی به هر کدام 
از این هنرها کمک شایانی به شناخت سرزمین خیالی 

آلیس می کند. اما آشنایی با مجموعه دو جلدی معمایی که برگرفته از ماجراها و 
شخصیت های این داستان است هم می تواند شما را به دنیای خیال انگیز آلیس ببرد.

مجموعه دو جلدی، »آلیس در سرزمین معماها« با نام های »سرزمین عجایب« 
و »آن سوی آیینه« از جمله کتاب های سرگرم کننده و در عین حال آموزنده ای 
برای آموزش ریاضی و علوم هستند که در انتشارات مدرسه به چاپ رسیده اند. 
ریموند اســمولیان در این دو کتاب با مجموعــه ای از معماهای چالش برانگیز 

خواننده را به دنیای آشنا و خیال انگیز آلیس می برد.
معماهای هر دو جلد از این مجموعه به ترتیب برگرفته از ماجراها و شخصیت های 
آثار لوئیس کارول با نام مشابه طراحی شده اند. طراحی معماها در دل داستانی 
جــذاب و آموزنده و همچنین وجود کلید حل معماها در انتهای کتاب از جمله 

ویژگی این مجموعه است.
هر یک از این دو مجموعه به ترتیب با 2۴0 و 2۵۴ صفحه رنگی و قطع جیبی 
در فروشگاه های سراسر کشور و فروشگاه مجازی انتشارات مدرسه در دسترس 

مخاطبان قرار دارد. 

روایتی از زندان های ساواک
ســوره مهر: کتاب خاطرات علی اوسط تنهایی با 
عنوان »رنج بی پایان عشق« شامل خاطراتی از درون 
بازداشتگاه های ساواک توســط انتشارات سوره مهر 

منتشر و روانه بازار کتاب شد.
علی اوسط تنهایی کتاب خود را با یک  تقدیم عجیب 
شروع کرده است: تقدیم به تو که هرگز این کتاب را 

نخواهی خواند!
او در مقدمــه کوتاهی که بر این  اثر نگاشــته عنوان 
کرده که این  خاطرات در ۴0 ســال گذشته همواره 

در ذهن او مرور و تکرار شــده است. اوسط تنهایی در این  مقدمه نوشته است: 
»نوشته هایی که پیش روی شماست یک داستان نیست واقعیتی است انکارناپذیر 
از آن ســال های خاک و خون و اختناق دهــه 13۵0 که چگونه جوانان پاک و 
مبارز این مرز و بوم به جرم عدالت خواهی در تپه های اوین و میدان تیر چیتگر 

به جوخه های اعدام سپرده شدند و یا در سلول ها زیر شکنجه کشته شدند«.

ایــن  کتاب با خاطرات اوســط تنهایی، بخش مهمی از حوادث سیاســی دهه 
13۵0 را مرور می کند؛ خاطراتی که بخش اعظم آن در زندان کمیته مشــترک 
ضدخرابکاری بازگو می شود. از مهم ترین این  رویدادها می توان به ماجرای ترور 
ســرتیپ ســعید طاهری، اعدام مهدی رضایی، حضور علی شریعتی در زندان 
کمیته، جاسوســی از سلول وی، مقاومت های عزتشاهی در زندان و دستگیری 
وحید افراخته اشاره کرد. همچنین این  کتاب گزارشی از زندگی و زیست زندانیان 
سیاسی آن  سال ها و نیز نحوه مواجهه، بازجویی و نگهداری از آنان را ارائه می کند. 

این  کتاب با 28۴ صفحه به چاپ رسیده است. 

تاریخچه فشرده ای از شعر نو
تازه ترین  اندیشه اسالمی:  و  فرهنگ  پژوهشگاه 
کتاب حمیدرضا شکارسری با عنوان »کمی از آن همه 
تازگی« که به تاریخچه شعر نو می پردازد،  منتشر شد. 
»کمی از آن همه تازگی« توسط انتشارات پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشــه اسالمی منتشر شــده و در واقع 

تاریخچه فشرده شعر نو معاصر است.
شکارســری درباره اثرش گفته است: »در چند دهه 
اخیر، کارهای ارزشــمندی در حوزه تاریخ شــعر نو 
انجام شده که می توان به »تاریخ تحلیلی شعر نو« از 

شمس لنگرودی و »ســنت و نوآوری در شعر معاصر« از مرحوم قیصر امین پور 
اشــاره کرد، اما این کتاب ها حجیم و مفصل نوشته  شده اند. در کتاب »کمی از 
آن همه تازگی« تالش کرده ام به  صورت فشرده تاریخ شعر نو فارسی را از پیش 
چشم مخاطب بگذرانم. در واقع تحلیل من بیشتر جریان شناسانه است تا اینکه 

متکی بر اسامی شاعران باشد«.
کتاب »کمی از آن همه تازگی«  در واقع بیشتر درآمدی بر مطالعه شعر معاصر 
است . این کتاب برای شاعران، پژوهشگران  و عالقه مندانی است که می خواهند 

با این  گونه شعری بیشتر آشنا شوند، جذاب و خواندنی خواهد بود.  
عاشقانه های پکن، اســتمرار تازگی، به انسان می گفتند اندوه، تلنگر باران، 
شــکل های لیال، شــکل های مرگ، تعریف تازه اندوه، معمــای پیراهن تو، 
ســطری پر از میل بوســه، تمرین ســکوت می کنم بعد از تو، چراغ قوه در 
چشم خورشید، شــکل های گور، به داشتن تو ادامه می دهم و عاشقانه های 
 رنــوی پیرقرمز، بخشــی از آثار ایــن شــاعر، منتقد و پژوهشــگر پرکار 

است.

 نقش کمرنگ نظام آموزشی 
در شناساندن شاعران برجسته 

در این سومین یادداشت از سلسله یادداشت هایی که به متون آموزش ادبیات 
فارســی در مدارس می پردازد، به این می نگریم که ســهم و نقش این نظام 
آموزشی در شناساندن شاعران برجسته زبان فارسی به دانش آموزان چیست. 
در دو یادداشــت قبل که به فنون و آرایه های ادبی اختصاص داشــت، این را 
گفتیم که سهم قابل توجهی از آنچه در این زمینه ها به دانش آموزان آموخته 
می شــود، کارایی چندانی ندارد. حقیقت این اســت که در زمینه شناخت 
شــاعران فارسی زبان هم وضعیت خیلی بهتر نیســت. همان گونه که در آن 
حوزه ها مباحث فنــی و گاه حفظ  کردنی بر جنبه های هنری و تحلیل های 
زیبایی شناسانه غلبه داشت، در اینجا نیز اطالعاتی که یک دانش آموز از متون 
درســی خود نسبت به جریان شعر فارسی از امروز تا دیروز می یابد تا حدود 

زیادی حفظ  کردنی و خشک است.
البته این را می پذیرم که کتاب های درســی نسبت به سال های قدیم که ما 
درس می خواندیم، خیلی بهتر شده است. اکنون شعر معاصر در همه نحله های 
خود در کتاب های درسی حضور دارد و این خوب است، ولی به نظر می رسد 
که غالباً شــناخت دانش آموزان از شاعران و جریان های ادبی جزئی است نه 
کلی. یعنی غالباً شــاعران به صورت منفرد و بــدون اینکه در یک جریان و 
بستر تحوالت ادبی دیده شــوند، شناخته و مطرح می شوند و اطالعاتی که 
در مورد آن ها ارائه می شــود نیز غالباً از جنــس نام کتاب ها و تاریخ زندگی 
است. به این ترتیب دانش آموز یک تصویر کلی از تاریخ تحوالت شعر فارسی 
نمی یابد و نمی تواند نقش این شاعران در این مسیر را به خوبی تبیین کند. 
طبق اطالعاتی که دانش آموز از این شیوه می گیرد، آنچه سنایی و عطار را از 
هم متفاوت می ســازد، عصر زندگی و آثار آنان است. در حالی که اگر قدری 
تحلیلی بنگریم، این دو شاعر هر کدام یک نقش و کارکرد مستقل در جریان 

شعر فارسی داشته اند.
موضوع دیگری که در این میان قابل توجه است، این است که شناخت شاعران 
با ارزیابی های هنری همراه نیســت. دانش آموز ما می داند که سعدی دارای 
گلستان و بوستان اســت و موالنا دارای دیوان شمس و مثنوی معنوی، ولی 

نسبت به این ها تحلیل هنری نمی یابد.
البته چنانکه در دو قســمت قبلی این مباحث هم گفتم، یک عاملی که این 
وضعیت را تشدید می کند،»آزمون محور« بودن این آگاهی هاست. حقیقت هم 
این است که پرسش هایی از این قبیل که فالن اثر متعلق به کدام شاعر است 
یا فالن شاعر در چه قرنی می زیسته  است، خیلی برای آزمون گرفتن مناسب 
است و به راحتی می شود پرسش چهارگزینه ای از آن استخراج کرد، در حالی 
که فهم و درک جایگاه و موقعیت هنری شاعران، به راحتی در قالب امتحان 

نمی آید.
و باالخره  باید در این میان به نقش جنبه های محتوایی و شخصیتی در معرفی 
شاعران و نویسندگان هم اشاره کرد. از دیرباز تاکنون همواره گروهی از شاعران 
به دالیلی از دایره متون آموزشی ادبیات فارسی بیرون مانده اند و این محدودیت 
هر چند گاهی کمتر شــده، گاهی نیز دوباره تشــدید یافته است. شاید این 
تفکیک ها و این خط  کشی ها به واسطه سایه سنگین نگرش های محتوایی 
باشــد که در همه متون علوم انسانی ما دیده می شود و البته در حد معقول 
خودش شاید ضروری هم باشــد، با توجه به دوره سنی خاص دانش آموزان 
و تأثیرپذیری شــدید آنان در این دوره سنی از اطراف، ولی از آن طرف باید 
در نظر داشت که نادیده گرفتن بخشی از کارنامه و شخصیت های مهم شعر 
فارسی در یک دوره زمانی، الجرم عطش و عالقه ای نسبت به آنان در خارج از 
حوزه متون درسی تشدید می کند و این مشکلی است که رسانه ها و به خصوص 
صدا و سیما هم با آن دست و گریبان است. به نظرم در این مورد هم خوب 
است چاره جویی  و مسیری پیموده شود که بیشترین بهره مندی و کمترین 

عوارض را داشته باشد.
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