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34 سال از مرگ «ميخائيل شولوخف» گذشت

 مـرد آرام
خاطرات ديده بان لشكر5 نصر زير بوته نقد

14«چشم جنگ» ديده شد

خط خبر

هواپيما ربايى در پرواز دبى- كابل
امارات/ مسافرپرواز دبى - 
كابل كه روى آسمان ايران 
قصد هواپيما ربايى داشت 

در توالت زندانى شد.
براســاس اعــالم اداره 
مهندسى ترافيك هوايى 
ايران، پرواز اســكاى دبى 
301 كه از دبى عازم كابل 
بود، در حــدود 90 مايلى 
زاهدان اعالم كرد شخصى كه به چاقو مسلح است، قصد ورود 
به كابين خلبان را دارد و خلبان موفق شــده در را قفل كند. 

در ادامه خلبان در خواست بازگشت به فرودگاه دبى را كرد.
پس از دقايقى در پاسخ كنترل پرواز ايران، مبنى بر اينكه آيا 
كسى به گروگان گرفته شده يا نه، خلبان اعالم كرد كه خدمه 

موفق شده اند شخص مورد نظر را در توالت زندانى كنند.
در نهايت فرد مورد نظر خلع سالح شده و تحت كنترل خدمه 

در صندلى قرار داده شد.(ركنا)

مصرف مواد روان گردان در 
زرادخانه موشك هاى هسته اى!

آمريكا/ برخــى از كاركنان نيــروى هوايــى آمريكا كه 
مســئوليت حفاظت برخى از قدرتمندترين موشــك هاى 
هسته اى زرادخانه تسليحاتى آمريكا را بر عهده داشته اند، 
اقدام به خريد، توزيع و اســتعمال مواد مخــدر توهم زا و 

آسيب زننده به مغز كرده اند.
اين افراد بخشى از حلقه اى بودند كه ماه ها بدون آنكه شناسايى 
شوند در يكى از محافظت شده ترين پايگاه هاى نظامى آمريكا 
در وايومينگ فعاليت مى كردند كه پس از شناسايى، يكى از 

آن ها به مكزيك گريخت.
براساس گزارش هاى منتشــره 14 نفر توبيخ شدند كه 6 نفر 
از آن ها در دادگاه نظامى به اســتفاده و توزيــع روان گردان

 ال.اس.دى محكوم شدند.
افراد محكوم شــده در اين پرونده عضو واحد موشــكى نودم 
نيروى هوايى آمريكا هســتند كه يك ســوم چهارصد فروند 
 (۳ Minuteman) 3 موشــك اتمى قاره پيماى مينت من

را در كنترل دارد. 

فرار سه بيمار مبتال به «ابوال» از 
قرنطينه

كنگو/ پزشكان بدون مرز در كنگو از فرار سه بيمار ابواليى از 
قرنطينه بيمارستان خبر دادند.

براساس گزارش «ساينس آلرت»، هيئت پزشكان بدون مرز 
در شــهر «مبانداكا» كنگو اعالم كردند كه سه بيمار مبتال به 
ابوال از بخش ايزوله بيمارســتان فرار كــرده و وارد جمعيت 

عمومى شده اند.
يكى از اعضاى پزشــكان بدون مرز گفت: در هر ســه مورد، 
كاركنــان بيمارســتان بــراى متقاعــد كردن بيمــاران و 
خانواده هايشان به ماندن در بيمارستان و ادامه درمانشان تمام 

تالش خود را كردند.
طبق گفته گروه امدادى؛ يكى از اين بيماران روز يكشنبه فرار 
كرد و هنوز زنده است. دو نفر ديگر نيز دوشنبه شب فرار كردند 
كه يكى از آن ها در بيرون قرنطينه شده و ديگرى پس از انتقال 

به بيمارستان جان باختند.
تا روز سه شنبه 58 مورد مشــكوك به ابوال و 28 مورد مرگ 
تأييد شده است كه تعداد آن ها مى تواند به طور چشمگيرى 

افزايش پيدا كند.(فارس)

شهادت جانشين يگان امداد خاش در حمله 
افراد مسلح 

فارس: جانشــين يگان امــداد خاش در 
منزلش در زاهدان مورد حمله ناجوانمردانه 
افراد مســلح قرار گرفت و بــه درجه رفيع 
شهادت نائل آمد. ستوان يكم پرويز زورقى 
طى اين درگيرى به شهادت رسيد و برادر 
همسرش جان خود را از دست داد.  زورقى 
كسى بود كه چندين سال در پليس مبارزه 

با موادمخدر شهر سراوان خدمت مى كرد و به گفته همكارانش، قاچاقچيان موادمخدر 
از دقت عمل وى و پيگيرى هايش در اين امر به ستوه آمده بودند و بارها وى را تهديد 
به مرگ كرده بودند.  وى كمتر از دو ماه قبل براى ادامه خدمت به شهر خاش منتقل 

شد و در آنجا در سمت جانشين يگان امداد انتظامى خاش مشغول خدمت بود. 
اين گزارش حاكى است زورقى هفته گذشته، مقابل منزلش مورد حمله افراد مسلح 
قرار گرفته بود كه از ناحيه دست مورد اصابت گلوله قرار گرفت تا اينكه چهارشنبه 
شب گذشته، افراد مسلح ناشناس كه هنوز هويت آنان توسط پليس اعالم نشده به 
صورت ناجوانمردانه به منزلش در زاهدان حمله كردند. طى اين درگيرى جانشين 
يگان امداد انتظامى خاش و برادر همسرش ترور شدند. همچنين مادر همسرش نيز 

طى اين درگيرى مورد اصابت گلوله قرار گرفت و مجروح شد.

دستگيري 6  نفر  از  اراذل  و  اوباش حاشيه شهر مشهد
خط قرمز: مأموران پليس امنيت استان با رصد و پيگيرى اطالعاتى، 6 نفر از اراذل 
و اوباش حاشيه شهر مشهد را كه موجب سلب آســايش شهروندان شده بودند در 
عملياتى ضربتى دستگير كردند. سرپرست پليس امنيت عمومى خراسان رضوى 
گفت: به دنبال وقوع نزاع و درگيري بين دو طايفه در روستاي قرقي مشهد كه عامالن 
درگيرى از افراد شرور شهر بودند، شناسايى قانون شكنان در دستور كار قرار گرفت.

سرهنگ شريفى ادامه داد: سرانجام مخفيگاه اين افراد شناسايى و طى دو عمليات 
ضربتى، تعداد 6 نفر از اراذل و اوباش شاخص و عاملين اخالل در نظم عمومى دستگير 
شدند. وى تصريح كرد: از مخفيگاه افراد شرور دستگير شده، انواع سالح سرد كشف 

شد.همچنين اين افراد با هدف ايجاد رعب و وحشت اقدام به شرارت مى كردند.

معاون هالل احمر استان تهران:
سيل شميرانات 3 مفقودى برجاى گذاشت

فارس:معاون امداد و نجات هالل احمر اســتان تهران با بيان اينكه 6 نفر در سيل 
شميرانات مصدوم شدند، گفت: احتمال گرفتار شدن سه نفر در زير آوار ناشى از سيل 
در روســتاى رودك وجود دارد. ابراهيم تاجيك نورى اظهار كرد: با تالش نيروهاى 
امدادى و راهدارى، تمام راه هاى رودبار قصران و لواسان باز است، اما سيل خسارات 
زيادى به اين جاده ها زده است. وى با بيان اينكه 6 نفر در سيل روز چهارشنبه مصدوم 
شــدند، تصريح كرد: با توجه به ارزيابى هاى ميدانى نيروهاى هالل احمر، احتمال 
گرفتار شدن سه نفر در زير آوار ناشى از سيل در روستاى رودك وجود دارد. معاون 
امداد و نجات هالل احمر استان تهران با بيان اينكه تيم هاى امداد و نجات به همراه 
سگ هاى زنده ياب در محل حادثه حضور دارند، يادآور شد: اين عمليات تا يافتن افراد 

مفقودشده ادامه خواهد يافت.

جنازه مردى 51 ساله در سد تبارك كشف شد
خط قرمز-رحمانى: صبح روز گذشــته جســد مرد 51 ســاله اى در سد تبارك 
شهرستان قوچان كشف شــد. مأموران پليس صبح روز گذشته، كشف جسد مرد 
ميانسال را به دادستان شهرســتان قوچان خبر دادند. برهمين اساس قاضى على 
آذرى دستورهاى مورد نياز در زمينه كشف داليل مرگ متوفى را صادر كرد. در ادامه 
تحقيقات قضايى مشخص شد جان باخته يكى از كارمندان ادارات دولتى شهرستان 
است كه شب حادثه طى تماسى با خانوده اش اعالم كرده بود در حوالى سد تبارك 
قرار دارد.اما در ادامه ديگر خانواده وى اطالعى از او به دست نمى آورند؛ همچنين وى 
داراى سابقه بيمارى مى باشد. برهمين اساس سه فرضيه قتل، خودكشى و حادثه 
بودن ماجرا مورد تحقيق قرار گرفت كه احتمال عمدى بودن حادثه و يا خودكشى 
فرد مذكور كمرنگ مى باشد. جنازه متوفى با دستور قضايى به پزشكى قانونى منتقل 

شد و تحقيقات در اين راستا ادامه دارد.

خط بين الملل

 جانشــين يگان امــداد خاش در 
منزلش در زاهدان مورد حمله ناجوانمردانه 
افراد مســلح قرار گرفت و بــه درجه رفيع 
شهادت نائل آمد. ستوان يكم پرويز زورقى 
طى اين درگيرى به شهادت رسيد و برادر 
همسرش جان خود را از دست داد.  زورقى 

خط قرمز-عقيل رحمانى: دو برادرى كه 
از سال 93 كاميون هاى حامل بار را در مناطق 
مختلف مشهد ســرقت مى كردند، دستگير 
شدند و از ناحيه آن ها يك قبضه سالح كمرى 

به همراه مهمات مربوطه كشف شد.
نجــام چنديــن فقره ســرقت  ز ا پــس ا
خودروهاى ســنگين حامل بار در مشهد 
پرونده به شعبه ويژه سرقت هاى مسلحانه 

مشهد ارجاع شد.
در بررســى هاى قضايى كه بازپــرس ترابيان 
انجام داد، مشخص شد، عامالن سرقت ها دو 
نفر هستند كه زاغ كاميون هاى بارى مختلف 
را در شهر مى زنند و زمانى كه مالك كاميون از 
كاميون دور مى شود در يك لحظه، كاميون را 

با بارش سرقت مى كنند.

اين گزارش حاكى اســت، طى بررسى دامنه 
سرقت هاى گسترده سارقان مشخص شدكه 
آن هــا خودروهايى را بــا بار خيار، نوشــابه، 
ســيب زمينى، كيك و كلوچه و... مورد هدف 

سرقت هاى سريالى خود قرار داده اند.
همزمان با تشــكيل پرونــده قضايى و تحت 
تعقيب قرار گرفتن ســارقان حرفه اى،يكى از 
شكات با حضور در شعبه 203 دادسراى مشهد 
عنوان كرد:چندى پيش در يكى از شهر هاى 
استان خيار بارگيرى كرده و براى تحويل در 
بازار ميوه و تره بار راهى مشهد شدم.زمانى كه 
به مشهد رسيدم، چند ساعتى تا زمان تخليه 
خيار ها وقت باقى مانــده بود و به همين دليل 
خودرو را در منطقه ســيدى پارك كردم و به 
خانه رفتم، اما زمانى كه برگشتم، نه از خودرو 

خبرى بود نه از بار خودرو!
وى ادامه داد: چند ساعت پس از اعالم سرقت 
خودرو، پليس، كاميون مــن را در حالى كه از 
خيارها خبرى نبود در حوالــى جاده قوچان 
كشف كرد. به واســطه اين سرقت حدود 12 
ميليون تومان به مالك بار، خسارت پرداخت 

كردم.
در حالى كه شكات پرونده سرقت خودرو هاى 
بارى رو بــه افزايش بود، ســرانجام مأموران، 
بــرادران ســارق را در حوالــى كال زركش 
شناسايى و آن ها را حين تخليه بار يك كاميون 

سرقتى ديگر دستگير كردند.
اين گزارش حاكى است كه طى بازرسى محل 
اختفاى ســارقان، يك قبضه سالح كمرى به 

همراه چهار فشنگ جنگى نيز كشف شد.

در ادامه، پرونده سارقان هفته گذشته در شعبه 
بازپرسى مورد رسيدگى قرار گرفت.

برادران سارق كه در مقابل مستندات پرونده 
چاره اى جز بيان حقيقت نداشــتند، معترف 
شدند:سالح كمرى را از ترس دشمن داشتن 
از يكى از شــهرهاى غرب كشــور خريدارى 
كرده ايــم. همچنيــن پــس از شناســايى 
كاميون هاى بارى كه داراى بار بودند، آن ها را 
سرقت مى كرديم و در فرصتى مناسب بار آن ها 

را در شهر به فروش مى رسانديم!
اعترافات متهمان در حالى صورت گرفت كه 
بيــش از 15 فقره از ســرقت هاى آن ها برمال 

شده است. 
تحقيقات قضايى در زمينه ديگر ابعاد پرونده 

سارقان خودروهاى بارى همچنان ادامه دارد.

خط قرمز-خانى: ســارقى حرفه اى از طايفــه فيوج كه با 
همدســتى برادرش در پوشــش مأموران وزارتخانه اقدام به 

سرقت از اتباع كشورهاى خارجى مى كرد، دستگير شدند.
رئيس پايگاه نهم پليس آگاهــى تهران بزرگ گفت: 22 
اسفند ماه سال گذشته، پرونده اى تحت عنوان سرقت به 
شــيوه غصب عناوين دولتى به پايگاه نهم پليس آگاهى 

تهران بزرگ رسيد.
مالباخته كه از اتباع خارجى بود در تشــريح نحوه سرقت به 
كارآگاهان توضيح داد: در منطقه دولت آباد در حال تردد بودم 
كه يك پرايد سفيد رنگ با دو سرنشين، در حالى كه شيشه هاى 
آن دودى بود، مقابلم توقف كرد. يك نفر از خودرو پياده شد و 
در حالى كه كامًال به زبانى عربى مسلط بود، خودش را به عنوان 

مأمور يكى از وزارتخانه ها معرفى كرد.
در ادامه وى به اين بهانه كه وجوه نقد همراه من احتماالً جعلى 
و قالبى است، از من خواســت تا پول هايم را براى بررسى در 

اختيارش قرار دهم.
من هم به واسطه تجهيزات پليسى كه روى خودرو نصب شده 
بود به وى اعتماد كردم و بســته دالر همراه خود را در اختيار 

اين شخص گذاشتم.
شــاكى تصريح كرد: اين شــخص كمتر از يك دقيقه تمامى 
پول ها را بررسى كرد و عنوان داشت كه پول ها واقعى است و 

بالفاصله سوار خودرو شد و از محل دور شد.
لحظاتى بعد متوجه شدم آن ها مبلغ 4500 دالر به شيوه كف 

زنى از من سرقت كرده اند.
سرهنگ كرم يوســف وند عنوان داشــت: با توجه به شيوه 
و شگرد ســرقت، كارآگاهان اطمينان داشــتند كه سرقت 
مى بايست توسط يكى از ســارقين حرفه اى از طايفه فيوج 

انجام شــده باشــد. در ادامه، با انجام چهره نگارى و بهره 
گيرى از ســوابق مجرمان طايفه فيــوج، كارآگاهان موفق 
به شناسايى عامل اصلى ســرقت به نام «يحيى. ب»متولد 
1370 شــدند كه بارها به اتهام ارتــكاب جرايم مختلفى 
مانند:مشاركت در ســرقت، جعل گذرنامه، غصب عناوين 

دولتى، كف زنى و... دستگير و روانه زندان شده است.
با شناسايى تصوير متهم از سوى مالباخته، كارآگاهان مخفيگاه 
وى را در شهرستان شــهريار منطقه وائين شناسايى و پس از 

اخذ نيابت قضايى متهم را دستگيركردند. 
ســارق كف زن صراحتاً به ســرقت هاى متعــدد از اتباع 
كشورهاى خارجى اعتراف كرد و عنوان داشت كه برادرش 
به نام فريد (30 ســاله) نيز در سرقت ها همراه او بوده است 
كه كارآگاهان در تحقيقــات تكميلى اطالع پيدا كردند كه 
عامل ديگر سرقت ها به قصد ســرقت از كشور خارج شده 

است.
وى ادامه داد: با توجــه به نحوه ســرقت هاى صورت گرفته، 
بازپرس شــعبه چهارم دادســراى عمومى و انقالب شهررى 
دستور انتشار بدون پوشش تصوير متهم را صادر كرد. بنابراين 
از كليه شكات و مالباختگانى كه موفق به شناسايى تصوير متهم 
شده اند، دعوت مى شــود تا به پايگاه نهم پليس آگاهى تهران 

بزرگ در شهررى خيابان آستانه مراجعه كنند.

سارقان باِر كاميون هاى مشهد  دستگير  شدند

سرقت  مسلحانه  سيب زمينى!

دثه
 حا

اب
سقوط هواپيما و ق

دونيم شدن آن كه 
كشته اى

 در بر نداشت
(هندوراس)

يك نمونه از 
قارچ هاى سمى كه 
باعث مرگ مى شود

(ايران)

كف زنى در پوشش مأمور وزارتخانه

 سال از مرگ «ميخائيل شولوخف» گذشت

16 مـرد آرام

 رئال مادريد - ليورپول فينال 
ليگ قهرمانان اروپا ساعت 23:15

سه گانه  قوها 
يا نوبرانه لك لك ها

 شب شعر طنز ضد آمريكايى
با حضور ناصر فيض در مشهد برگزار شد

آقاى  ترامپ!
يك كمى آدم باش

12

14
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مردم

حاشيه

سروش مطهر مى گويد مردم بايد بخش ثابتى 
از هزينه هايشان را به سفر اختصاص دهند 

بوى آش رشته در كمپ سايت تركيه!

 تا االن به چند كشور سفر كرده ايد؟
تا به حال ارمنستان و تركيه را چندين بار با ماشين شخصى خودم سفر 
كرده ام. اروپاى غربى و قســمت كوچكى از اروپاى شرقى را هم رفته ام.  
فقط كشورهاى اسكانديناوى را نرفته ام؛ البته به جاهايى مثل آمريكاى 
جنوبى هم ســفر هوايى داشته ام. در زمانى هم كه كار تعميرات وسايل 
الكترونيك را انجام مى دادم، چون نمايندگى بعضى از برندها را داشتم، 

چند بار به كره سفر كردم.
 همه اين سفرها از اولين سفر خارجى شما در سال 1380 شروع 

شده است. يادتان هست آن سفر را چطور برنامه ريزى كرديد؟
برنامه ريزى براى ســفر، مهم ترين بخش سفرهاى خارجى است. االن 
هم كه خوشــبختانه در اين دوره شــما مى توانيد از طريق اينترنت با 
اطالعات بسيار جامع و مفيدى درباره مسير و نقاط ديدنى سفر خودتان 
را مشخص كنيد؛ البته آن زمان هنوز اينترنت خيلى فراگير نشده بود و 
ما اطالعاتى را كه به دست مى آورديم جسته و گريخته از طريق فيلم ها 
يا شــنيده هاى ديگران و راننده هاى تريلى بود كه به ديگر كشورها بار 
مى بردند. يادم هست در اولين سفرم در مرز بازرگان كسى كه كارهاى 
بيمه را براى ماشــين هاى سنگين انجام مى داد، به من گفت كه مسير 

جنوبى تركيه مسير قشنگى است. 
ما در همان لحظه همان مســير را انتخاب كرديم. در ادامه مســير هم 
بــه هر آبادى اى كه مى رســيديم، از مردم راهنمايــى مى گرفتيم و به 
جاهاى خوب ســر مى زديم. البته االن كه دارم روى سفر جديدى كار 
مى كنم، همين حاال كه با هم صحبت مى كنيم پشت كامپيوتر نشسته ام 
و مشــغول تعيين مسير سفر جديدم هســتم، بخصوص االن كه دالر 
باال رفته و هزينه هاى ســفر افزايش پيدا كرده، بايد طورى برنامه ريزى 
كنيم كه حداكثر اســتفاده را از سفر خود ببريم.  براى همين من قبل 
از ســفر از طريق گوگل جاهاى ديدنى مقصد را انتخاب مى كنم، يعنى 
عــادت كرده ام به جاى اينكــه متن هاى طوالنــى را درباره يك جاى 
ديدنى بخوانم، از طريق تصاوير مسيرهاى مقصدم را انتخاب كنم؛ بعد 
از آن آن ها را روى نقشــه به هم وصل مى كنم و اين مســير سفر من 

مى شود.
  سفرهاى اروپايى چه تجربه اى براى شما به همراه داشته است؟

من از كمپ سايت ها در اروپا بســيار زياد استفاده كرده ام. اروپا از اين 
جهت بسيار مجهز اســت و خيلى خوب برنامه ريزى كرده اند. شما اگر 
خواسته باشــيد در اروپا به هتل برويد، شبى 150 تا 200 يورو هزينه 
دارد، در حالى كه مى توانيد با اقامت در كمپ ســايت، 25 تا 30 يورو 

هزينه كنيد.
 اين كمپ ســايت ها معموالً در جاهاى بســيار زيبايى مثل حاشــيه 
درياچه ها يا در يك جنگل بنا شده اند؛ البته هم امنيت كافى دارد و هم 
امكاناتى مانند حمام، ماشــين لباسشويى و ساير امكانات سفر در آن ها 

تعبيه شده است.
 خاطره اى هم از اين سفرها داريد؟

از تركيه كه وارد يونان شده بوديم، در اولين شهر آن به يك كمپ سايت 
رفتيم. يادم هست همسرم در حال پختن آش رشته بود كه  خانم يكى 
از همسايه ها  كه از اروپاى شرقى آمده بودند، آمد و از ما پرسيد كه اين 
غذا چيست؟ همسرم درباره غذا توضيح داد و وقتى كه آماده شد براى 
آن ها هم از آن آش برديم كه خيلى هم خوششان آمد. بعد از چند روز 

اقامت در آن كمپ سايت، به سفرمان ادامه داديم. 
بعد از60 روز سفر، در برگشت از اروپا دوباره به همان كمپ سايت رفتيم 
و دوباره آش رشته بار گذاشتيم. يادم هست بعد از بار گذاشتن آش يك 
دفعه ديديم همان خانم دوان دوان خودش را به ما رساند و گفت: من از 

بوى آش رشته فهميدم شما دوباره به اينجا برگشته ايد.

گفت وگو با سروش مطهر كه يك اهل سفر واقعى است

قبل ديپلم نصف ايران را گشته بودم

 به عنوان كسى كه خيلى اهل سفر است، سفر كردن 
را چقدر به وضعيت مالى افراد وابسته مى دانيد؟ 

به نظر مــن لزوماً ارتباطى با همديگر ندارنــد. االن خيلى از 
دوســتان ما هستند كه ســفرهاى ارزان قيمت مى روند. مثًال 
بــه صورت «هيچهايكى» خيلى از قســمت هاى مســير را با 
ماشين هاى عبورى سفر مى كنند. بعضى از راننده ها هم چون 
تنها هســتند و ترجيح مى دهند همسفرى داشته باشند، اين 
گونه مسافران را مى پذيرند. اين نوع سفر االن از انواع رايج سفر 
در دنياســت. خوشبختانه در ايران هم اين نوع سفر دارد رواج 

پيدا مى كند و تقريباً هزينه رفت وآمد ندارد. 

هزينه ديگر سفر، اقامت شبانه است. خب كسى كه مى خواهد 
ارزان ســفر كند، براى اقامت شــبانه اش هم راه هاى مختلفى 
وجــود دارد. مثالً مى تواند يك چــادر جمع وجور در كوله اش 
داشته باشــد. براى همين به نظر من يك مسافر مى تواند به 
راحتى 95درصد از هزينه هاى اقامت و رفت وآمدش را رايگان 
به دســت بياورد. فقط مى ماند هزينه خورد و خوراك كه چه 
در سفر باشيم و چه نباشيم، بايد اين هزينه را پرداخت كنيم. 

 يعنى عمالً بيشتر چيزى كه سفر مى خواهد همت و 
عشق و عالقه است تا پول.

دقيقاً همين طور است. سفر بيشتر دل مى خواهد تا پول.

هيچهايك ها رو به رشد است
سفر بيشتر دل مى خواهد تا پول

 شــنيده ايم كه يكى از سفرهايى كه در سال هاى 
اخير رفته ايد، 72روز طول كشيده است. مى توانيد 
درباره شيوه هزينه كرد خودتان در اين سفر توضيح

 بدهيد.
من هميشه ســعى مى كنم بهترين استفاده را از پولم ببرم. 
براى همين هم در طول ســفرها جدولى را با برنامه اكسل 
طراحى مى كنم و هزينه ها را در چند بخش شــامل هزينه 
اقامت، خوراك و غيره در فرم وارد مى كنم. در آن ســفر هم 
كالسورى با تعداد زيادى برگه كنار دستم بود و هر هزينه اى 
در سفر انجام مى شد، در آن وارد مى شد. با اين روش طورى 

در سفر پيش رفتيم كه مى دانستيم مثالً در روز دهم چقدر 
پول براى ما مانده است. در پايان سفر هم اطالعات هزينه ها 

را استخراج كردم تا به درد ديگران هم بخورد.
  از همان ابتدا كه سفرهاى خارجى را شروع كرديد 

اين روش را اجرا مى كرديد؟
نه، بعداً تجربه شد. چون در سفر اولى كه به اروپا رفته بودم، 
يك دفعه ديدم آن طرف اسپانيا هستم و نمى دانم با اين نوع 
هزينه كردن چند كيلومتر ديگر و يا چند روز ديگر مى توانم 
به سفرم ادامه بدهم، براى همين همه طول سفر نگران اين 

موضوع بودم و خيلى برايم سخت گذشت.

روشى براى كنترل هزينه هاى سفر دارم
بودجه بندى با فرم اكسل 

 عشق سروش مطهر به سفر رفتن از كجا 
شروع شد؟

من از ســه سالگى اهل ســفرم! پدرم بازرس اداره 
فرهنگ ســابق يا همان آموزش و پرورش االن بود. 
يادم هست هر روز راننده اى با جيپ دنبال پدر من 
مى آمد و من هم همراه پدرم براى بازديد و سرزدن 
به مدارس روســتايى به اطــراف اصفهان مى رفتم. 
همراه شــدن با پدرم برايم شــگفتى داشت، چون 

مى توانستم جاهاى جديد را ببينم. 
همان زمان بود كه شــوق سفر كردن در دل و جان 

من ريشه دواند و تا امروز هم ادامه داشته است. 
يادم هســت اولين دوچرخه را كــه گرفتم يكى از 
برنامه هايم ايــن بود كه جمعه ها و روزهاى تعطيل 
ركاب بزنم و قسمت هاى مختلف اصفهان را ببينم. 
كم كم اين اصفهان گردى تسرى پيدا كرد به ديدن 
روستاهاى اطراف اصفهان و چه روزهاى خوبى بود.

 يادتان هســت اولين سفر جدى تان را چه 
زمانى تجربه كرديد؟

اولين ســفر من كه مســافت زيادى داشت و چند 
روزى هم طول كشــيد در 15 سالگى ام انجام شد، 
اما من قبل از آن هم كارهاى ماجراجويانه زيادى با 

دوچرخه انجام داده بودم. 
 ماجراى آن ســفر طوالنى چه بود؟ چطور 
به عنوان يك نوجوان 15ساله تصميم گرفتيد 

سفر چند روزه برويد؟
قضيه اين بود كه يك روز با يكى از دوستانم تصميم 
گرفتيم مسير اصفهان تا تهران را ركاب بزنيم؛ البته 
براى اينكه بتوانيم ايــن كار را انجام بدهيم مدتى 
جمعه هــا به تمرين مى رفتيم و ســعى مى كرديم 

مسيرى طوالنى را ركاب بزنيم تا آمادگى بدنى الزم 
را داشته باشيم.

 خالصــه بعد از مدتى تمرين، همين كه امتحانات 
خرداد ماه تمام شــد يك روز شــنبه سفرمان را با 
دوچرخه هــاى قراضه خودمان از اصفهان شــروع 
كرديم و چهارشنبه ظهر رسيديم تهران، يعنى چهار 

روز و نيم ركاب زديم.
 براى يك نوجوان 15ساله اتفاق مهمى است. 
اين اتفاق تأثيرى هــم روى روند زندگى تان 

گذاشت؟
بله. آن اتفاق نقطه عطفى در زندگى من شد، يعنى 
بعد از اين ســفر بود كه اعتماد به نفس پيدا كردم 
و فهميــدم كه مى توانم كارهاى بزرگ و جدى  ترى 
انجام بدهم. اين اعتماد به نفس تا همين حاال هم كه 

با همديگر حرف مى زنيم در من وجود دارد.
 اين ســفر در آن زمان آن هم با دوچرخه 

خيلى اتفاق ماجراجويانه اى نبود؟
دقيقاً همين طــور بود، چون كه آن زمان مثل حاال 
نبــود كه هركس يك دوچرخه و يا وســيله مجهز 
بردارد و به جاده بزند. به نظرم حتى ســفر ما در آن 
ســن و آن  هم با دوچرخه هاى معمولى خيلى هم 

غيرعادى بود. 
 يعنى دوچرخه هايتان هم دنده اى نبود؟

نه. يعنى اصالً در آن زمان ما نمى دانستيم چيزى به 
نام دوچرخه دنده اى هم وجود دارد.

 خانواده تان مخالف اين سفر نبودند؟
قاعدتاً مادرم راضى به رفتن ما نبود، اما پدرم راضى 
بود و اتفاقاً خيلى هم ما را تشويق مى كرد. به نظرم 
اين حمايت خيلى براى من موثر بود و باعث شد كه 

بعدها بهتر بتوانم روى پاى خودم بايستم.
 در طول مســير چه مى كرديد؟ مثالً كجا 

مى خوابيديد؟
برنامه سفر ما به اين شكل بود كه هر روز تا نزديك 
غروب ركاب مى زديم و خودمــان را به يك آبادى 
مى رسانديم. بعد هم جاى امنى را براى استراحت و 
خواب پيدا مى كرديم. صبح روز بعد هم دوباره شروع 

مى كرديم.
 كيسه خواب هم نداشتيد؟

نه، اين چيزها آن موقع خيلى لوكس بود و اصالً در 
دسترس ما نبود.

  از چه زمانى سراغ موتورسوارى و سفر با 
موتور سيكلت رفتيد؟

دو سه سال مانده به ديپلم بود كه صاحب يك موتور 
تريل ژاپنى شدم. يادم هست در آن زمان چون رتبه 
اول منطقه 3 اصفهان را كسب كرده بودم، پدرم براى 

جايزه اين موتور را 6500 تومان برايم خريد. 
بعد از خريد همين موتور هم ماجراجويى هاى جديد 
من شروع شــد و توانستم نيمى از ايران را پيش از 

گرفتن ديپلم ببينم.
 طبعاً گواهينامه هم نداشتيد.

هنوز سن من به گواهينامه نمى رسيد. 
 سفرهاى با موتورسيكلت را تنها مى رفتيد؟
بله. حتى يادم هســت ســال 1356 كه در دانشگاه 
سيستان و بلوچستان قبول شدم، مسير اصفهان تا 
زاهدان را هشــت دفعه به تنهايى با موتور رفت وآمد 
كردم، در حالى كه فاصله بين دو شهر 1200 كيلومتر 
بود. به اضافه اينكه 150 كيلومتر اين مسير هم خاكى 

و كويرى بود و رد شدن از آن خيلى ساده نبود.

 طبيعتاً در اين سال ها خاطرات زيادى هم از 
سفرهايتان داريد.

بله. خاطره زياد اســت. مثالً يادم هســت در يكى 
از ســفرهايى كه با موتور به ســمت كردســتان و 
آذربايجــان رفته بودم، ديدن من براى مردم خيلى 
عجيب بود. يادم هست فكر مى كردند من خارجى 

هستم و مدام درباره سفر از من مى پرسيدند.
 و البته حتماً مشكالت فنى دوچرخه، موتور 
يا ماشين هم در اين سال ها شما را اذيت كرده...

خيلى نه. البته يك بار كه از بم به ســمت اصفهان 
مى رفتم، متوجه شــدم كه به خاطر مشكل فنى، 
مصرف موتور باال رفتــه و بنزين تمام كرده ام. يادم 
هست خيلى نگران شده بودم كه بايد در آن منطقه 
كويرى ساعت ها منتظر بنزين بايستم. البته بخير 
گذشت، يعنى خوشبختانه خيلى زود ماشينى از راه 

رسيد و به من بنزين داد.
 و چه زمانى سراغ سفر با ماشين رفتيد؟

ســال 58 بود كه متأهل شــدم و به جاى موتور، 
ماشــين خريدم. پس از خريدن ماشين هم مانند 
گذشته هر فرصتى كه پيش مى آمد، سعى مى كردم 
به سفر بروم.  يعنى شعارم اين بوده است كه 11 ماه 
كار كنم و يك ماه سفر بروم. اين شامل سفرهايى هم 

مى شد كه به شهرهاى اطراف مى رفتم. 
مثــالً زمانى كــه در زاهدان بوديم، به ايرانشــهر، 
خاش، ســراوان و ســاير شــهرهاى اســتان سفر 
مى كردم و حتى تا مشهد و بيرجند هم مى آمدم و 

برمى گشتم.
 و براى اين يك ماه ســفر ساليانه ماشين 

خيلى خاصى خريده بوديد؟

ماشــين اول من يك فولكس كاركرده بود كه سال 
59 خريده بودم. با همان ماشين هم سفرهاى زيادى 
رفتم. يادم هســت يك بار كه از اصفهان به زاهدان 
مى رفتيم، دو چمدان بزرگ پر از لباس و خرت وپرت 

باالى ماشين بسته بوديم. 
در بين راه آن قدر باد شــديد بود كه باربند ماشين 
كنده شد و همه وسايلمان در جاده پخش وپال شد. 

 گمان مى كردم به خاطر سفرهايى كه رفته ايد، 
حتماً بايد ماشين شاسى بلند مى خريديد.

اوايل بودجه ام اجازه نمى داد. البته با همان فولكس 
راه هايى را رفته ام كه ماشــين هاى كمك دار هم به 
زحمت مى رفتنــد. بعدها اما يك نيســان پاترول 
خريدم كه اولين سفر خارجى ام را هم با همان رفتم. 
 گمان مى كنيد چه عاملى انگيزه اين سفرها 

را در شما ايجاد كرد؟
يادم هســت زمانى كه كوچك بودم توريست هاى 
زيادى به اصفهــان مى آمدنــد، به طورى كه وقتى 
در ميدان نقش جهــان دور مى زديم، از هر 10 نفر 
هشت نفرشــان توريست خارجى بودند. من همان 
موقع وقتى ماشــين هاى گرد و خاكى توريست ها 
را مى ديــدم، فكر مى كردم كه بايد من هم يك روز 
ســفر دور و درازى بروم. اين را از همان كودكى در 
گوشــه ذهنم ذخيره كرده بودم. البته بعدها وقتى 
تقريباً توان اين كار را داشتم، موقع جنگ شده بود 
و امكان ســفر به خارج وجود نداشــت.  اين طورى 
بود كه اين رؤيا هميشــه با من مانــد، تا اينكه در 
نوروز ســال 80 توانستم اولين ســفر خودم را به 
خارج از كشــور با ماشين شخصى به سمت تركيه

 بروم. 
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 مردم/ عباسعلى ســپاهى يونسى  تصور اينكه يك 
سال قبل از اينكه من به دنيا بيايم، سروش مطهر همراه 
با يكى از دوســتانش در 15 سالگى با دوچرخه هاى آن 

روزگار به جاده بزنند و مســير اصفهان تا تهران را طى 
كنند، هيجان انگيز است. نكته ديگرى كه درباره مطهر 
برايم جالب است اين است كه او تا امروز در دهه ششم 

زندگى اش همچنان اهل سفر است و حتى روزى كه با 
همديگر صحبت كرديم او داشت مقدمات سفرى ديگر 

را آماده مى كرد.

 از هم صحبتى با مردى كه ســفر كردن را دوست دارد، 
موتور تريل را دوست دارد، ماشين شاسى را دوست دارد 

و رفتن را، لذت بردم و انرژى گرفتم.

دادنامه
پرونده کالسه9609982920300333ش��عبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگس��تری شهرستان پیشوا خواهان : آقای حمید رضا بازگلی 
فرزند غالم رضا باوکالت آقای حس��ین رجب زاده فرزند غالمحسین به نش��انی رودبار قصران.فشم.روبروی دادگستری. دفتروکالت خوانده 
: آقای محمد قاس��م غوثی فرزند محمد س��لطان به نش��انی تهران.جاده دماوند خ اتحاد11غربی بعدازتقاطع احس��ان نبش یوسف ایمانی 
پ18 خواس��ته ها : 1. انفساخ وکالتنامه2. دس��تورموقت/ بتاریخ97/2/19دروقت مقررجلسه شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری 
شهرستان پیشوابه تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل است پرونده کالسه فوق تحت نظرقرار دارد دادگاه باعنایت به محتویات پرونده وادله 

موجود ختم رسیدگی رااعالم وبا استعانت ازخداوند متعال وتکیه برشرف ووجدان بشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید
رای دادگاه / درخصوص دعوی حمیدرضا بازگلی فرزند غالمرضا به آدرس پاکدشت باوکالت حسین رجب زاده وکیل دادگستری بطرفیت 
محم��د قاس��م غوثی فرزند محمد س��لطان به آدرس تهران مبن��ی برصدورحکم بروقوع انفس��اخ واعالم وتایید به بی اعتب��اری وکالتنامه 
بش��ماره10514مورخ 1392/7/10دفتراسنادرسمی پاکدشت بانضمام کلیه خسارات قانونی بدواصدوردستورموقت بشرح دادخواست مقوم 
به21000000 تومان بااین توضیح که خواهان اظهارداشته است که بین اووخوانده قراداد وکالت منعقدشده است ولی عقدوکالت موضوع 
وکالتنامه بش��ماره10514مورخ92/11/10باتوافق طرفین اقاله ش��ده اس��ت براین اساس تقاضای اثبات تفاس��خ عقد وکالت راداردبه این 
ترتیب نظربه مالحظه س��ندعادی ارائه ش��ده ازس��وی خواهان مبنی براینکه خوانده اعالم کرده است که این وکالتنامه وصلح نامه ازدرجه 
اعتبارس��اقط است وهیچگونه ادعایی ندارم بنابراین ازمفاد این س��ند استنباط می شود که طرفین باتوافق این عقدوکالت رافسخ کرده اند 
ونظربه اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی درجلس��ه رس��یدگی مورخ97/2/19 این دادگاه حاضرنش��ده ودرمقابل دعوی مطروحه خواهان 
خاصه دالیل ابرازی اوهیچ دفاعی بعمل نیاورده اس��ت درنتیجه این دادگاه دعوی خواهان راوارد تش��خیص وباس��تنادمواد10و283قانون 
مدنی وماده519قانون آیین نامه دادرس��ی مدنی حکم براقاله عقدوکالت موضوع وکالتنامه بش��ماره 105140مورخ92/7/10*2.وپرداخت 
مبلغ1040000ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت مبلغ شش میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق خواهان صادرواعالم می نماید 

رای غیابی وظرف20روزازتاریخ ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه می باشد
دادرس دادگاه عمومی شهرستان پیشوا

رونوشت نظریه آگهی حصروراثت
آقای جمال عبدالناصرحردانی دارای شناس��نامه ش��ماره 2 به ش��رح دادخواست به کالس��ه97/ش1/ 259 ازاین دادگاه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش��ادروان کوثرحردانی بشناس��نامه1810270723 متولد1373 درتاریخ96/11/29 دراقامتگاه 
دائمی خودرا به درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 1.متقاضی فوق الذکر آقا/خانم نام : جمال عبدالناصرحردانی  
نام پدر: عبدالرزاق ش��ماره شناس��نامه2متولد1334*2. شهنازتاجی اشکفتگی  نام پدر: علی ش ش 1804 متولد1337  اینجانب با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکمرتبه آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ازمتوفی دارا باشد ازتاریخ نشرآگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد306.خ/م الف
رییس حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان ورامین

آگهی ابالغ اجرائیه 
کالسه139704001083000079/1)9700090( 

بدینوس��یله به متعهد : آقایان وخانمها محمد کنشلونام پدر: ولی اله تاریخ تولد1365/9/25شماره ملی : 0082744270شماره شناسنامه 
: 23004به نش��انی: ورامین.حصارامیر بلوارش��هدا پ76متعهد )ضامن(: فرامرزتاجیک نام پدر: حس��ن شماره ملی: 0052986871شماره 
شناس��نامه : 882 ب��ه نش��انی : ورامین ورخس��اره نظری ن��ام پدر: ولی م��راد تاریخ تولد:1356/10/25 ش��ماره مل��ی : 3932709322 
ش��ماره شناس��نامه : 988 به نش��انی : ورامین خیرآباد ک مقدم پ89 بدهکارپرونده کالس��ه139704001083000079/1 که نش��انی 
ش��مادرقراردادناقص بوده ودرنش��انی جدید فوق الذکرجهت ابالغ اجراییه برابرگزارش مامور ابالغ اداره پس��ت ش��ناخته نگردیده ایدابالغ  
میگردد که برابرقراردادبانکی2497/10236 *1912/89/172مورخ1389/10/15 تنظیم ش��ده بین شماوبانک مسکن شعبه ورامین مبلغ 
86000000 ریال بابت اصل وام به انضمام خس��ارت روزشماربدهکارمیباش��یدکه براثرعدم پرداخت وجه بستانکاردرخواست صدور اجرائیه 
نموده پس ازتش��ریفات قانونی اجرائیه صادرو به کالس��ه فوق دراین اجراءمطرح میباشد لذا به درخواست بستانکاروطبق ماده 18/19آیین 
نامه اجرائی مفاداسنادرس��می بش��ما ابالغ میگرددازتاریخ انتشاراین آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است وفقط یک نوبت درروزنامه 
کثیراالنتش��ارمحل درج ومنتشر میگردد ظرف مدت ده روزنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ودرغیراینصورت بدون انتشارآگهی دیگری 

عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهدشد.101ث/م الف
اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان ورامین

آگهی ابالغ اجرائیه 
کالس��ه139704001083000078/1)9700089(  بدینوس��یله ب��ه متعه��د : خان��م رخس��اره نظ��ری ن��ام پ��در: ول��ی م��راد تاری��خ 
تولد1356/10/25ش��ماره ملی : 3932709322شماره شناسنامه : 988به نش��انی: ورامین.خیرآباد.ک مقدم پ89 ومتعهدین )ضامنین(: 
محمد کنش��لو نام پدر: ولی اله ش��ماره ملی : 0082744270ش��ماره شناس��نامه :23004 به نش��انی: ورامین.حصارامیربلوار شهدا پ76 
و فرامرزتاجی��ک ن��ام پدر: حس��ن ش��ماره ملی: 0052986871ش��ماره شناس��نامه : 882 ب��ه نش��انی : ورامین بدهکاروضام��ن پرونده 
کالس��ه1397404001083000078/1 که نشانی ش��مادرقراردادبانک ناقص بوده بستانکار بانک مسکن نشانی فوق راجهت ابالغ اجراییه 
اعالم لیکن برابر گزارش مامورابالغ پست نشانی اعالمی نیزشناخته نگردیده است وبستانکار نیزآدرس صحیح شمارانتوانسته معرفی نماید 
وبرای این اداره محرزنمی باشد ابالغ میگردد که برابرقرارداد بانکی2497/10236 *191289/171مورخ1389 تنظیم شده بین شماوبانک 
مس��کن ش��عبه ورامین مبلغ84000000 ریال به انضمام خسارت روزشماربدهکارمیباش��یدکه براثرعدم پرداخت وجه بستانکاردرخواست 
صدور اجرائیه نموده پس ازتش��ریفات قانونی اجرائیه صادرو به کالس��ه فوق دراین اجراءمطرح میباش��د لذا به درخواس��ت بستانکاروطبق 
ماده18/19آیین نامه اجرائی مفاداسنادرس��می بش��ما ابالغ میگردداز تاریخ انتش��اراین آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است وفقط 
یک نوبت درروزنامه کثیراالنتشارمحل درج ومنتشر میگردد ظرف مدت ده روزنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ودرغیراینصورت بدون 

انتشارآگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهدشد.102م الف
اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان ورامین

رونوشت نظریه آگهی حصروراثت
آقای محس��ن اس��ترآبادی دارای شناس��نامه شماره 27 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه97/ش1/ 277 ازاین دادگاه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش��ادروان حس��ین استرآبادی بشناس��نامه669 متولد1305 درتاریخ96/1/10 دراقامتگاه دائمی 
خ��ودرا ب��ه درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس��ت به 1.متقاضی فوق الذکر آقا/خانم نام : محس��ن اس��ترآبادی  نام 
پدر: حس��ین ش��ماره شناسنامه27متولد1343*2. نیراعظم اس��ترآبادی نام پدر: حس��ین ش ش81 متولد1341*3. زهرا استرآبادی نام 
پدر: حس��ین ش ش1032 متولد 1334*4. کبری اس��ترآبادی نام پدر: حس��ین ش ش6 متولد1332*5. منیراعظم استرآبادی نام پدر: 
حس��ین ش ش954متولد1330*6. اکرم استرآبادی نام پدر: حس��ین ش ش925 متولد1327 *7. حسن استرآبادی نام پدر: حسین ش 
ش3متولد1325  اینجانب با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکمرتبه آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد ویاوصیت نامه 

ازمتوفی دارا باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد331.خ/م الف
رییس حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان ورامین

آگهی مزایده اموال منقول/غیرمنقول
نظربه اینکه به موجب دادنامه شماره509 اجراییه شماره96/ ش3/ 380صادره ازحوزه3شورای حل اختالف ورامین وثبت به کالسه961426 
اجرای احکام مدنی دادگس��تری ورامین محکوم علیه آقای ابراهیم رحیمی سرچش��مه محکوم گردید به پرداخت مبلغ14800000تومان 
درحق محکوم له آقای غضنفرش��یرکوند فرزند مانده علی لذامحکوم له درراس��تای اس��تیفاءمحکوم به تقاضای توقیف اموال محکوم علیه 
رانموده اس��ت که اموال توس��ط کارشناسان خبره دادگستری به شرح ذیل کارشناس��ی وارزیابی گردیده است اموال شامل ملک به پالک 
ثبتی100/256مترمربع واقع درورامین.دانشسرا.بلوارش��هید اصفهانی.پالک68و70دارای96مترمربع زیربناو12مترمربع تجاری دریک باب 
فاقدس��ند وغیردایرمی باش��ددر همکف دارای امتیازآب وبرق وگازوتلفن به ارزش 163400000توم��ان / ومقررگردید اموال فوق الذکردر 
تاریخ1397/4/5 ازس��اعت9 الی10 واقع درمحل اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین وباحضور نماینده محترم دادستان ازطریق مزایده 
بفروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع وبه هرشخص حقیقی وحقوقی که باالترین قیمت راپیشنهادنماید فروخته خواهدشد.کلیه 
هزینه های نقل وانتقال ملک به عهده محکوم علیه اس��ت طرفین می توانندظرف یک هفته ازتاریخ مزایده نس��بت به نحوه انجام مزایده 
اعتراض نمایندکه دراین صورت تا رس��یدگی به اعتراض ازس��وی دادگاه مورد مزایده به نام خریدارمنتقل نخواهدشد.ضمنأطالبین شرکت 

درمزایده می توانندظرف پنج روزقبل ازمزایده وبا اطالع این اجراء از ملک مورد مزایده بازید بعمل آورند162خ/م الف
مدیردفتراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ورامین

آگهی مزایده )نوبت دوم(
نظربه اینکه محکوم علیه آقای مجتبی تاجیک فرزند عباس��علی بموجب اجرائیه اصداری ازش��عبه اول دادگاه عمومی پیش��وا به پرداخت 
مبلغ150000000 ریال بابت اصل خواس��ته وپرداخت مبلغ4400000 ریال بابت هزینه دادرس��ی درحق محکوم له آقای احمد عجمی 
کهنکی محکوم گردیده است لذادرراستای وصول محکوم به . محکوم علیه ملک خودرا معرفی وتوقیف نموده است که ملک مزبوربه پالک 

ثبتی ش��ماره 113/2294 برابرنظریه کارشناس��ی بمبلغ 1500000000ریال برآورد قیمت گردیده اس��ت)ملک شامل ساختمان دوطبقه 
بااس��کلت فلزی کف س��نک ودیوارها سنگ وقبال بصورت مغازه مورد استفاده بوده وبا شیشه وکرکره/ طبقه اول که پذیرایی وآشپزخانه آن 
نازک کاری آن باقیمانده( لذا ملک فوق برای روزش��نبه مورخ97/3/20 ازس��اعت10 الی11 صبح درمحل اجرای احکام مدنی دادگس��تری 
پیش��وا ازطریق مزایده بفروش گذاش��ته خواهد ش��د.مزایده ازقیمت کارشناسی شروع وبرنده مزایده کس��ی خواهدبود که باالترین قیمت 
راقبول نماید وطالبین میتوانند 5 روزقبل ازموعد مزایده بامراجعه به اجرای احکام ازدستگاه  فوق دیدن نمایند ضمنا10درصدوجه مزایده 

فی المجلس ازخریداراخذ خواهد شد
مدیراجرای احکام مدنی شورای حل اختالف دادگستری شهرستان پیشوا

آگهی مزایده )نوبت اول(
نظربه اینکه بموجب دادنامه ش��ماره950118واجرائیه شماره940798صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی پیشوا وثبت به کالسه 960374/
م1 اج��رای اح��کام مدنی پیش��وا محکوم علیه ،محک��وم گردیده ب��ه پرداخت مبل��غ1300000000 ریال بابت اصل خواس��ته وپرداخت 
مبلغ706864064ری��ال بابت خس��ارت تاخیرتادیه ومبلغ38000000ریال هزینه دادرس��ی ومبلغ30600000من باب تس��بیب درحق 
محکوم له مرتضی میرزایی وپرداخت مبلغ65000000ریال نیم عشردولتی درحق صندوق دولت لذامحکوم له دراستیفاءمحکوم به مجید 
اصفهانی شخص ثالث ملک خویش را تودیع وپس ازتوقیف ملک شخص ثالث توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح ذیل کارشناسی 
وارزیابی گردیده اس��ت / شش��دانگ یک قطعه زمین بمس��احت352فرعی از158 اصلی واقع درقریه حبیب آباد به نش��انی میدان ش��هید 
چمران پ39عبارت ازیک بابت مغازه ونمایشگاه وتعداد18واحد مسکونی درسه طبقه انشعابات متعلقه تعداد4 امتیازبرق و3 امتیازانشعاب 
آب و3 انش��عاب گازبرای س��اختمان موجود می باشد مساحت ملک موردنظر325مترمربع س��اختمان دارای 2طبقه پارکینگ درزیرواحد 
تجاری می باش��د کل ملک تعرفه ش��ده توس��ط کارش��ناس به ارزش10000000000 ارزیابی گردید ملک موصوف برای روزچهارش��نبه 
مورخ97/3/23 ازس��اعت10 الی11 صبح درمحل اجرای احکام مدنی دادگس��تری پیشوا ازطریق مزایده بفروش گذاشته خواهد شد.مزایده 
ازقیمت کارشناس��ی ش��روع وبرنده مزایده کس��ی خواهدبود که باالترین قیمت راقبول نماید وطالبین میتوانند 5 روزقبل ازموعد مزایده 

بامراجعه به اجرای احکام ازدستگاه  فوق دیدن نمایند ضمناده درصد وجه مزایده فی المجلس از خریداراخذ خواهد شد
مدیراجرای احکام مدنی شورای حل اختالف دادگستری شهرستان پیشوا

آگهی حصروراثت
به تاریخ97/3/2 آقای داود نوروزی جعفری طی تقدیم دادخواس��تی که به ش��ماره128/2/97 ثبت این شوراشده است چنین اعالم نموده 
که خانم خدیجه نوروزی جعفری فرزند حس��ین بموجب گواهی فوت شماره ..درتاریخ.. درآخرین اقامتگاه دائمی خوددرپیشوابدرود حیات 
گفت��ه وورث��ه حین الفوت وی عبارتند : 1. داود نوروزی جعفری ش ش115 صادره ازورامین پس��رمتوفی2. مس��عود نوروزی جعفری ش 
ش83صادره ازورامین پس��رمتوفی3. کبری نوروزی جعفری ش ش3472صادره ازورامین دخترمتوفی4. مهری نوروزی جعفری ش ش68 

صادره ازورامین دخترمتوفی5. اعظم نوروزی جعفری ش ش91صادره ازورامین دخترمتوفی 
لذا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تاچنانچه کسی اعتراضی دارد یاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد وی می باشد 

ظرف یکماه ازتاریخ نشرآگهی به شورای حل اختالف شماره2پیشوا مراجعه نماید
دبیرشورای حل اختالف شماره2شهرستان پیشوا

آگهی حصروراثت
به تاریخ97/3/2خانم منیره فارس��ی طی تقدیم دادخواس��تی که به شماره130/2/97 ثبت این شوراشده است چنین اعالم نموده که آقای 
محمد امین عباس��ی فرزند علیرضا بموجب گواهی فوت شماره 859036 درتاریخ1397/2/10درآخرین اقامتگاه دائمی خوددرپیشوابدرود 

حیات گفته وورثه حین الفوت وی عبارتند : 1. منیره فارسی ش ش4599 صادره ازپیشوا مادرمتوفی 
لذا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تاچنانچه کسی اعتراضی دارد یاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد وی می باشد 

ظرف یکماه ازتاریخ نشرآگهی به شورای حل اختالف شماره2پیشوا مراجعه نماید
دبیرشورای حل اختالف شماره2شهرستان پیشوا

ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای مصطفی نیک بنیاد
خواه��ان آق��ای داراب ذوالفقارخانی��ان دادخواس��تی بطرفیت خوانده فوق به خواس��ته خلع ید مط��رح که به این ش��عبه ارجاع گردیده 
وبش��ماره پرونده کالسه 9609982926301491ش��عبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرس��تان پیشوا ثبت ووقت رسیدگی 

مورخ1397/4/10 س��اعت10تعیین ش��ده که حسب دس��توردادگاه طبق موضوع  ماده73قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواس��ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده دروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت نماید
منشی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان پیشوا

ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای سعید فرجی فرزند حسن
خواهان آقای روزبه محبوبی راد دادخواس��تی بطرفیت خوانده فوق به خواس��ته اعس��اراز محکوم به مطرح که به این شعبه ارجاع گردیده 
وبش��ماره پرونده کالسه9709982926300230ش��عبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( دادگس��تری شهرس��تان پیشوا ثبت ووقت رسیدگی 
مورخ1397/4/11س��اعت12تعیین ش��ده که حسب دس��توردادگاه طبق موضوع  ماده73قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواس��ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده دروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت نماید
منشی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان پیشوا

ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای محمد عاصف نصرت یارفرزند محمد طاهر
خواه��ان خان��م زین��ب خاوری دادخواس��تی بطرفیت خوانده فوق به خواس��ته ط��الق مطرح که به این ش��عبه ارجاع گردیده وبش��ماره 
پرون��ده کالسه9709982926300227ش��عبه اول دادگاه عمومی)حقوق��ی( دادگس��تری شهرس��تان پیش��وا ثب��ت ووق��ت رس��یدگی 
مورخ1397/4/23س��اعت10تعیین ش��ده که حسب دس��توردادگاه طبق موضوع  ماده73قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواس��ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده دروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت نماید
منشی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می برابررای ش��ماره 
139760301060000538هیات اول/موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرس��می مستقردرواحد 
ثبت��ی حوزه ثب��ت ملک ورامین تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای یحیی مرادیان فرزند کاظم بش��ماره شناس��نامه16409صادره 
ازکوهدش��ت درشش��دانگ یکباب خانه به مس��احت108/54 متربع پالک3761فرعی از7 اصلی واقع درقریه کاظم آباد ورامین خریداری 
ازمالک رسمی آقای عیسی شیرکوند محرز گردیده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شود درصورتی 
که اش��خاص نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باش��ند می توانند ازتاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند 

بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 84ث/م الف
تاریخ انتشارنوبت اول: 97/3/5 تاریخ انتشارنوبت دوم: 97/3/20

رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان ورامین

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می برابررای ش��ماره 
139760301060000547هیات اول/موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرس��می مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای حس��ین علی بیگی فرزند احمد بش��ماره شناسنامه5 درششدانگ 
یکباب خانه به مس��احت155/78 متربع پالک789فرعی از111 اصلی قطعه12 افرازی واقع درش��هرورامین خریداری ازمالک رسمی آقای 
س��ید مصطفی میرحس��ینی محرز گردیده اس��ت لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می ش��ود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه 
این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 

درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد 93ث/م الف
تاریخ انتشارنوبت اول: 97/3/5 تاریخ انتشارنوبت دوم: 97/3/20

رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان ورامین
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قصار اآليات

فارس: اســتاد حوزه و دانشگاه گفت: ما تا ارتباط معنويت و سياست را عميق درك 
نكنيم شاهد ايجاد انواع سكوالريزم خواهيم بود، همين كه معنويت و سياست را جدا 
كنيم قدمى در جهت سكوالريزم است. حجت االسالم عليرضا پناهيان استاد حوزه و 
دانشگاه در سخنرانى پيش از خطبه هاى نماز عبادى، سياسى جمعه تهران در خصوص 
معنويت و سياست، اظهار داشت: نمازجمعه تجلى  و وحدتگاه سياست و ديانت ماست. 
جامعه ما برايش جا افتاده كه سياست و ديانت ما عين همديگر و درهم تنيده هستند.
وى ادامه داد: اما معنويت يك مســئله فوق العاده است،  احساس خوش تقرب، اشك، 
اســتغفار و ديگر دعاها اين ها همه با سياســت ارتباط دارند، ما تا ارتباط معنويت و 
سياســت را عميق درك نكنيم رابطه سياست و ديانت مان روشن نشده و شاهد انواع 
سكوالريزم خواهيم بود. اين استاد دانشگاه اظهار داشت: همين كه معنويت و سياست 
را جدا كنيم قدمى در جهت سكوالريزم است، يكى از مهم ترين راه هاى معنويت توجه 
به مسائل سياسى اســت.  وى در مورد رابطه شخصيت امام خمينى(ره) با عرفان و 
سياست تصريح كرد: چرا حضرت امام در اوج عرفان در اوج سياست هم بود، حضرت 
امام خمينى (ره) به دليل عابد و عارف بودنشان سياسى شدند. مواضع سياسى قوى 
آقاى بهجت به خاطر عرفانشان بود،  ايشان قبل و بعد از انقالب مواضع قوى در سياست 
داشــتند. بچه هاى حزب اهللا لبنان به خصوص در جنگ 33روزه با رژيم صهيونيستى 

شاهد مواضع آقاى بهجت بودند.

پيش از خطبه ها

بدون درك رابطه 
«معنويت» و «سياست» 
شاهد انواع سكوالريزم 

خواهيم بود

حجت االسالم پناهيان: آيت اهللا مكارم تأكيد كرد

رسا: آيت اهللا مكارم شيرازى بر لزوم تشكيل دبيرخانه دائمى كنگره بين المللى نقش 
شيعه در پيدايش و گسترش علوم اسالمى تأكيد كرد و گفت: استمرار فعاليت هاى 
اين كنگره موجب مى شــود در آينــده نزديك بتوانيم به دســتاوردهاى جديد و 

كاربردى تر برسيم.
اين مرجع تقليد در آيين تجليل از دست اندركاران نخستين كنگره بين المللى نقش 
شيعه در پيدايش و گســترش علوم اسالمى، ضمن تقدير از زحمات مديران شهر 
و اســتان قم، پژوهشگران، فضال و اســتادان حوزه در راستاى برگزارى اين كنگره 
تصريح كرد: انجام اين اقدام علمى در تاريخ شــيعه بى ســابقه بوده است به همين 
علت مى توانيم بگوييم كه يك كار بزرگ و بى ســابقه اى را رقم زده ايم كه آثار آن 

ماندگار خواهد شد.
وى اضافــه كــرد: در ايــن كنگره بذرى كاشــته ايم كــه بايــد آن را به درخت 
تنومنــدى تبديــل كنيم تــا دنياى اســالم از ميوه هــاى اين درخت اســتفاده 

كند.
وى با بيان اينكه عصاره 56كتاب كنگره نقش شــيعه در پيدايش و گسترش علوم 
اسالمى بايد در 6جلد كتاب خالصه شود، تصريح كرد: چكيده دستاوردهاى علمى 
كنگره بايد به زبان هاى مختلف از جمله انگليسى و فرانسه ترجمه شود و در اختيار 

مردم كشورهاى مختلف قرار گيرد.

خبر

لزوم تشكيل دبيرخانه 
دائمى كنگره 

« نقش شيعه در علوم 
اسالمى»

مادِر امت
خديجه بنت خويلد بن اســدبن عبدالعزى بن قصى كه در «قصى» نســب او با نسب 
رســول اكرم به هم مى پيوندد. در خانواده اى موّحد و مؤمن به آيين ابراهيم حنيف و در مكه ديده 
به جهان گشــود. خويلد پدر حضرت خديجه(س) از بزرگان و شخصيت هاى برجسته قريش بود. 
عده اى مى گويند از ميالد رســول اكرم كه مصادف با واقعه «عــام الفيل» اتفاق افتاده، مى توان پى 
برد كه خديجه 15 ســال از پيامبر بزرگ تر بوده است.  ام المؤمنين خديجه كبرى(س)، نخستين 
همســر فداكار رسول خدا و نخستين بانوى مسلمان و مادر مهربان حضرت زهرا(س)است. ايشان 
به باور بسيارى از مورخان، 68 سال پيش از هجرت در شهر مكه والدت يافته است. براى حضرت 
خديجه(س)القاب فراوانى است كه هر يك از القاب ترجمان بينش و منش باال و نشانگر بعدى از ابعاد 
چندگانه شخصيت ايشان است همچون: طاهره، صديقه، مباركه،  ام المؤمنين، سيد النسوان (بانوى 

بانوان)، راضيه، مرضيه، زكيه.

غروب سايبان وحى 
حضرت خديجه(س) به دليل اســالم خواهى و مقاومت در اين راه، حدود ســه يا 
چهار سال همراه پيامبر و بنى هاشم، در شعب ابى طالب، در محاصره شديد اقتصادى قرار گرفت. 
خديجه(س) در اين زمان، 63 يا 65 ساله يعنى در دوران و سنين پيرى بود. فشارهاى بسيار سخت 
و گوناگون جسمى و روحى كه هنگام محاصره بر محاصره شوندگان وارد شد، براستى كمرشكن و 
خردكننده بود. از اين رو مطابق روايات، وقتى مشركان پايان دوران محاصره را اعالم كردند، پس 
از آزادى، چندان نگذشت كه ابوطالب و خديجه(س) با فاصله چند روز بيمار شدند و پس از اندك 
مدتى رحلت كردند. در كتاب ارزشــمند الغدير به نقل از مدارك متعدد آمده است: «ابوطالب در 
نيمه شوال سال دهم بعثت از دنيا رفت، 35روز پس از رحلت او، حضرت خديجه(س) وفات كرد. 
با رحلت اين دو يار باوفا، حزن شديدى بر پيامبر اسالم(ص) عارض شد، از اين رو آن حضرت، آن 

سال را «عام الحزن»(سال غم و اندوه) ناميد».

عدالت؛ گمشده بزرگ انسان
اْعِدلُوا ُهَو أَْقَرُب لِلتَّْقَوى «عدالت بورزيد كه آن به پرهيزگارى نزديك تر 

است» (سوره مباركه مائده/ آيه 8)
روح «عدالت» در تمامى اركان دين مبين اســالم رسوخ دارد و اساساً اسالم 
منهاى عدالت قابل تصور نيست. عنصر «عدل» در كنار توحيد، معاد، نبوت و 

امامت، جزو اصول بنيادين اسالم «از ديدگاه تشيع» است.
اگرچه عدالت يكى از صفات خداوند اســت، ولى دين اسالم نيز بر پايه آن 
اســتوار شده و اين صفت بايد تا حد امكان در شخصيت و رفتار مسلمين و 

دولت اسالمى ظهور داشته باشد.
«عدالت» همان گمشــده بزرگى است كه انســان همواره در مسير پرفراز و 
نشيب تاريخ، در پى به دست آوردن آن بوده است و به جرئت مى توان گفت 
در كمتر دوره اى و كمتر تمدنى، انســان موفق شده است عدالت را بر تمام 

شئونات زندگى فردى و اجتماعى خود حاكم كند.
جالب اســت كه پيامبر اكرم(ص) در حديثى مى فرماينــد: «بِالَعدِل َقاَمِت 
َمواُت َو االَرض»؛ يعنى آسمان ها و زمين بر اساس عدل استوارند. اين نشان  السَّ
مى دهد كه نه تنها حيات طيبه و زندگى آرمانى ما انسان ها تنها در پرتوى 
عدالت قابل شكل گيرى است، بلكه ستون هاى آسمان و زمين و در حقيقت 
كل عالم هســتى بر پايه «عدالت» شكل گرفته اســت. عدالت در ذات خود 
معناى «تعادل» را هم نهفته دارد و عجيب نيست اگر بگوييم تعادل نيروها، 
كنش ها و واكنش ها، جاذبه ها و دافعه ها حتى در طبيعت نيز بر اساس اصل 

عدالت شكل گرفته و بدون جريان اين اصل، ادامه كار عالم، ممكن نيست.
بنابراين عدالت در مفهوم عام خود داراى معنايى بســيار گســترده است، 
اما در معناى خاص ترى كه به زندگى ما انســان ها برمى گردد، «عدالت» در 
برابر «ظلم» قرار مى گيرد. «ظلم» كه ممكن است مقدار آن كم يا زياد باشد، 
از گرفتــن يك دانه از دهان يــك مورچه تا اختالس چندهزار ميلياردى از 
بيت المال و قتل عام فجيع انســان ها با سالح هاى كشــنده و راه انداختن 

جنگ ها و خونريزى هاى بزرگ را در بر مى گيرد.
«ظلم» مى تواند زندگى فردى و اجتماعى انسان را به خطر اندازد، كما اينكه 
بسيارى از مشكالت خانوادگى منجر به طالق بر اساس ظلم يكى از طرفين 
يا هر دو نسبت به يكديگر رخ مى دهد و بيشتر مشكالت اجتماعى بشر نيز 
ناشــى از ظلم و بى عدالتى در تخصيص فرصت ها، منابع و امكانات عمومى 
دولت ها و كشورهاست. انبوه جنگ ها، مشكالت اقتصادى و نابسامانى هاى 
فرهنگى بر اســاس نبود عدالت يا همان ظلم كــردن عده اى بر ديگران رخ 
داده و فرصت هاى بزرگ بشــريت براى توسعه و پيشرفت مادى و معنوى 
را از او گرفته اســت. در آيه 135 سوره نساء نيز اشاره اى به موضوع عدالت 
وجــود دارد كه دليل به وجود آمدن «بى عدالتى» را تحليل مى كند. اين آيه 
شــريفه مى فرمايد: «َفَال تَتَِّبُعوا الَْهــَوى أَْن تَْعِدلُوا»؛ يعنى از پى هوا و هوس 
نرويد كه از حق و عدالت منحرف خواهيد شد. اين آيه شريفه دليل انحراف 
از عدالت را پيروى از هوا و هوس مى داند و روشــن مى كند كه اصلى ترين 
عامل ظلم به ديگران، پيروى از هواى نفس و هوس هاست، چنان كه موالى 
متقيان اميرالمؤمنين(ع) مى فرمايند: «اّما اتِّباُع الَهوى فَيُسدُّ عِن الَحّق»؛ يعنى: 

هواپرستى شما را از حق باز مى دارد.
قرآن كريم ما را به رعايت عدالت در همه شئون زندگى و تمامى رفتارهايمان 
فرامى خواند؛ از كم اهميت ترين رفتارها در خانه تا مهم ترين اقدام ها در جامعه 
و مسئوليت هايى كه هر يك از ما بر عهده داريم. تنها رعايت عدالت و تعادل 

است كه ما را به «تقوا» مى رساند و تقوا كليد ورود به «رضوان اهللا» است.

درنگ

تصوير حديثى از اميرالمؤمنين(ع) در ديدار مسئوالن و 
كارگزاران نظام 

محبت قلبى به مردم؛ وظيفه مسئوالن

 معارف/ محمــود خالقــى وردى   حضرت 
 ام المؤمنين خديجه(س) همســر رسول خدا(ص) 
و مادر حضرت زهرا(س) از شخصيت هاى برجسته 
تاريخ اســالم به شــمار مى رود كه نقش مهمى در 
پيشبرد اســالم در دوران ظهور و ترويج آن داشته 
است و اگر اسالم طى 20 سال به اين حد از بالندگى 
رســيد كه شــبه جزيره عربســتان را دربرگرفت، 
از جهتــى مديــون تالش هــا و اقدام هاى حضرت 
خديجه(س) است. اقدام هايى كه در ابعاد گوناگون 
اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى، پشتيبان 

پيامبر اسالم و مسلمانان راستين بود.

  فضائل و مناقب 
حضرت خديجه(س) با اخالق پسنديده و با صفات 
برجسته تربيت يافت و به انديشمندى و تيزهوشى 
و پاكدامنى و درستكارى آراسته و مشهور گرديد، تا 
آنجا كه در روزگار تيره و تار جاهليت از ايشــان در 
ميان قبيله و جامعه مردم شهرش به عنوان طاهره 
يا دخت پاك منش و پاك روش ياد مى شد. ايشان 
در ابعاد گوناگون انسانى، شخصيتى واال و ارزشمند 
داشت، از جمله اينكه شخصيت ممتاز عاطفى و مهر 
و محبت ويژه اى بخصوص به مستضعفان  داشت. در 
بيان و سيره نبوى نيز حضرت خديجه(س)از چنان 
قدر و منزلتى برخوردار بود كه هيچ يك از همسران 
پيامبر آن جايگاه رفيع را برخوردار نبودند. از پيامبر 
در خصوص خديجه(س) نقل شده كه مى فرمايند: 

«من كارفرمايى بهتر از خديجه نديدم...»
بيشــتر مردم شــهر مكه، به حرفه تجارت اشتغال 
داشــتند و عزت و قدرت در آن شهر، از آِن كسانى 
بــود كه ثــروت و مكنت داشــتند. آن گونه كه از 

مطالعه تاريخ اســالم برمى آيد، ثروتمندترين زن و 
با عظمت ترين شخصيت در آن عصر كه در جوانى 
داراى ثروتى بود كه تجــار مكه در خيال خود نيز 
به رقابت با وى نمى انديشــيدند، فردى جز حضرت 
خديجــه(س) نبــود كه ثروت ايشــان نيز حاصل 
دســترنج خود وى بود و به كوشش و همت ايشان 

فراهم آمده بود.
ايشان زنى عاقل و ثروتمند بود كه مردان با سرمايه 
و مال او تجارت مى كردند. رسول خدا(ص) سال هاى 
جوانى را كم كم پشت سر مى گذاشت و گرچه دست 
تقدير او را براى هدف بزرگ تر و عالى ترى كه نجات 
و سعادت بشريت در آن نهفته بود پرورش مى داد، 

ولى پيش از آنكه به مقام نبوت برســد و به رهبرى 
جهانيان برخيزد، مانند ســاير مــردم از انجام امور 
مربوط به كسب معيشت و تشكيل خانواده ناگزير 
بود. خديجه كبرى(س) كه وصف «محمدبن عبداهللا» 
را به عنوان «محمدامين» شنيده بود، سرمايه اى در 
اختيار ايشان قرار داد تا شخصاً اقدام به تجارت كند. 

با اين حال پس از سفرتجارتى و بازگشت پيامبر از 
شــام به مكه و اوصافى كه ميسره غالم خديجه از 
پيامبر به خديجه ارائه داد، فردى را به سراغ پيامبر 
فرســتاد و پيغام داد كه  اى پسرعمو من به واسطه 
خويشاوندى و شــرف و بزرگوارى تو و ارزش تو در 
ميان قوم و امانت و راســتى و حسن خلق تو، مايل 
به ازدواج با تو هستم. اين در حالى بود كه خديجه 
در ميان زنان قريش از همه محترم تر و شريف تر و 
مالدارتر بود. آن گونه كه همه مردان قريش خواستار 

و آرزومند ازدواج با او بودند. 
  از جمله ويژگى هاى ارزشمند حضرت خديجه(س) 
اينكــه: او در تماس هايى كه با مســيحيان و اهل 

كتاب داشت، مانند پسرعمويش ورقه بن نفول كه 
از دانشــمندان مســيحى بود، اطالعات وسيعى از 
كتاب هاى آسمانى و بشارت هاى آن كتاب ها به ظهور 
پيامبر آخرالزمان داشت و همچنين از خواب هايى 
كه خديجه(س) شخصاً ديده بود، اطمينان به ظهور 
اسالم داشت و در اين راستا دريافته بود كه پيامبرى 
در مكه ظهور مى كند، از اين رو از دانشــمندان و از 
پسر عمويش ورقه، در مورد نشانه هاى آن پيامبر به 
طور مكرر ســؤال مى كرد و در حقيقت او با كمال 
آگاهى و خردمندى با حضرت محمد(ص) ازدواج و 

هستى خود را فداى او و آرمان او كرد.

  خديجه  در فرايند تكاملى رسالت 
حضرت خديجه(س) براى تقويت ايمان و اطمينان 
قلبى اش، تالش هاى فراوانى در راســتاى معرفت، 
شــناخت كماالت، روحيات و صفات پيامبر كرد. با 
اين حال ايشان در زمينه ها و ابعاد گوناگون، حامى 

اسالم و پيامبر(ص) بود. 

  ابعاد اقتصادى 
يكى از ويژگى هاى حضــرت خديجه(س) اين بود 
كه بر اثر تدبير و ســعى و كوشش در تجارت و امور 
اقتصادى، از ثروتمندان بى نظير عصر خود به شمار 
مى آمد. ايشان در راه تحقق آرمان هاى اسالم، همه 
ثروت خود را انفاق كــرد، ثروت خديجه(س) براى 
پيشــبرد اسالم بســيار مفيد و مهم بود تا آنجاكه 
پيامبر فرمود: «َما نََفَعِني َماُل َقطُّ ِمْثَل َما نََفَعِني َماُل 
َخِديَجه» هيچ مالى به من سود نبخشيد، آن گونه كه 

ثروت خديجه(س) به من سود بخشيد. 
از ايثــار و فداكارى بســيار منحصر به فرد حضرت 
خديجه(س) اين بود كه پس از ازدواج با پيامبر(ص) 
همه اموالش را در اختيار ايشــان گذاشــت تا آن 
حضرت هرگونه كه صالح دانست آن اموال را در راه 

خدا به مصرف برساند، به گونه اى كه پيامبر كه فقير 
بود، بى نياز شد و خداوند در مقام بيان نعمت هاى 
خود به پيامبــر از جمله مى فرمايد:«َو َوَجَدَك عائًِال 
َفأَْغنــى؛ خداوند تو را فقير يافــت و بى نياز نمود، 
چنانكه مطابق روايات، يعنى با ثروت خديجه، تو را 

بى نياز كرد.

از ديگــر مــوارد مصــرف ثــروت كالن حضرت 
خديجه(س) مى توان به اين موارد اشــاره كرد كه: 
پيامبر(ص) با اموال خديجه(س) بدهكاران را از قيد 
بدهكارى آزاد مى كرد و به تهيدستان كمك مى نمود، 
به بينوايان و يتيمان رسيدگى مى كرد، مسلمانانى 
كه از مكه به مدينه هجرت و مشــركان اموال آن ها 
را مصادره مى كردند، پيامبر اسالم از اموال خديجه 
به آنان كمك مى كرد تا خود را به مدينه برســانند 
يا در ماجراى ســه - چهار ســال محاصره شــعب 
ابوطالب، ابوطالب و خديجه(س) همه اموال خود را 
براى حفظ اسالم و محاصره شدگان، انفاق كردند. 
مطابق با بعضى روايات در ماجراى محاصره، از اموال 

خديجه(س) ديگر چيزى باقى نماند و نقل است كه 
خديجه(س) مى فرمود: چيزى جز دو پوســت باقى 
نمانده كه هنگام استراحت يكى را زيرانداز و ديگرى 
را روانداز خود قرار مى دهيم» اينجاست كه اين جمله 
به پيامبر نسبت داده شده كه فرمودند: «اسالم جز به 

شمشير على و ثروت خديجه برپا نشد».

  ابعاد سياسى و اجتماعى 
براى شروع هر انقالبى، نخستين نياز رهبر به پيرو 
و يار و ياور اســت. حضرت خديجه(س) به همراه 
حضرت على(ع) نخســتين كسانى بودند كه به آن 
حضرت ايمان آوردند و در اين راه تمام ســختى ها 
را به جان خريدند. روشــن است كه اعالم ايمان و 
پيروى در آغاز انقالبى كــه رهبر آن هيچ قدرت و 
ثروتى ندارد و حتى در ظاهر، اميد هيچ پيروزى نيز 
در كار نيست، خود بزرگ ترين حمايت براى رهبرى 
آن انقالب به شمار مى رود؛ اگرنه ايمان آوردن پس 
از كســب پيروزى  و قدرت، از لحاظ ارزش و تأثير، 
قابليت مقايســه با ايمان و پيــروى در آغاز انقالب 
را نــدارد. از اين رو تصديق و تأييد پيامبر توســط 
خديجه(س) يكى از كارهاى ارزشمندى بود كه آثار 
مثبت زيادى در جهت پيشبرد اهداف مقدس پيامبر 
و ناكامى دشــمن و ايجاد سستى و تزلزل در عقايد 
خرافى آنان داشــته است.  حضرت خديجه(س) تا 
آخرين لحظات حياتشــان دل آرام رسول اهللا(ص) 
و تسلى دهنده ايشــان بودند؛ با برطرف كردن غم 
و اندوه ايشــان و تبديل آن به نشاط و شادى قوت 
دهنده قلب مبارك نبى مكرم اسالم بودند و خداوند 
به وســيله ايشــان غم و اندوه آن حضرت را از بين 
مى بــرد. در زمانى كه پيامبر اســالم(ص) از آزارها 

در فشار بود و از دشــوارى ها رنج مى برد، در خانه، 
همسرى مهربان منتظر او بود تا وجودش را تسلى 
دهد و خاطر او را شيرين كند و از بار اندوه و غم هاى 
او بكاهد و سبب مى شد غم ها و اندوه هاى خود را به 

فراموشى سپارد. 
خديجــه(س) همان زن با ايمــان و گرانقدرى كه 
ياور و شــريك شــوهرش در ســختى هاى مسير 
رســالتش بود. از اين رو محققان اســالم در شأن 
حضرت خديجه(س) چنين گفته اند: «براستى كه 
خديجه وزير راســتين اســالم بود و رسول خدا به 
وسيله(يارى ها و حمايت ها و محبت هاى) او آرامش 

مى يافت و تسالى خاطر پيدا مى كرد».

معارف

بازنگرى خدمات ارزشمند حضرت خديجه به رسالت نبوى به مناسبت سالگرد رحلت ايشان 

بانوى حماسة اقتصادى
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شماره آگهی : 139703906091000102
تاریخ آگهی : 1397/03/02

شماره پرونده : 139304006091000480
آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی ( 

آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه ی 9301085
بانک کش��اورزی به استناد س��ند رهنی ش��ماره 60428 مورخ 1389/05/18 دفترخانه 75 
مش��هد علیه آقای عبدالعلی مهدوی ) وام گیرنده ( نام پدر مهدی ش��ماره شناس��نامه 807 
ش��ماره ملی 0940475588 و خانم فاطمه ش��یرزاد مقدم ) وثیقه گذار ( نام پدر حس��نقلی 
شماره شناسنامه 34 شماره ملی 0939419645 اجراییه تحت کالسه ی 9301085 در قبال 
مبلغ 1/368/869/074 ریال که خس��ارت تاخیر ساالنه بیست درصد از تاریخ 1393/06/03 
ت��ا روز مزای��ده به مبلغ بدهی افزوده خواهد ش��د . صادر نموده که پ��س از ابالغ اجراییه در 
مورخه 1393/08/04 در پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا 
و تقاضای بس��تانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده شش��دانگ یک باب آپارتمان به ش��ماره پالک 
ثبت��ی 26395 فرع��ی از 13571 فرعی باقیمانده 6452 فرع��ی تجمیعی 3652 الی 3976 
فرعی از 3025 فرعی از 182 اصلی بخش 10 مش��هد  ) پالک ثبتی بیس��ت و ش��ش هزار و 
س��یصد و نود و پنج فرعی از س��یزده هزار و پانصد و هفتاد ویک فرعی از باقیمانده شش هزار 
و چهارصد و پنجاه و دو فرعی تجمیعی سه هزار و ششصد و پنجاه و دو الی سه هزار و نهصد 
و هفتاد و ش��ش فرعی از س��ه هزار و بیست و پنج فرعی از یکصد و هشتاد و دو اصلی بخش 
ده مشهد( مساحت ششدانگ 202 متر مربع ) دویست و دو متر مربع ( به آدرس مشهد بلوار          
اقب��ال الهوری – اقبال الهوری 13 پالک 20 طبق��ه اول به مبلغ 4/520/000/000 ریال  ) 
چهار میلیارد و پانصد و بیس��ت میلیون ریال ( ارزیابی و قطعیت یافته که حدود مش��خصات 
و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش در روز ارزیابی بدین ش��رح می باش��د ملک ارزیابی شده 
و برابر گزارش مامور در روز ارزیابی پالک موصوف در تصرف خانم فاطمه ش��یرزاد مقدم می 
باشد . حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل     می باشد : شماال" بطول 
های 4 و 0/30 و 0/90 و 0/75 و 0/30 و 4 متر به فضای خیابان ، ش��رقا" بطول 18 متر به 
پالک 13572 فرعی جنوبا" بطول های 4/15 و 0/20 و 1/15  و 1/75 و 4/95 متر به فضای 
صحن حیات غربا" در س��یزده قس��مت ، اول و سیزدهم در طرفین بطول های 8/48 و 7/38 
مت��ر ب��ه پالک 8707 فرعی ، دوم الی پنجم بطول ه��ای 3/70 و 0/50 و 1/65 و 0/70  متر 
به س��رویس پله ، شش��م الی هش��تم بطول های 1/50 و 1/85 و 1/50 به آسانسور ، نهم الی 
دوازدهم بطول های 0/70 و 1/65 و 0/40 و 3/69 متر به سرویس پله . موقعیت مکانی پالک 
مورد نظر اعیان احداثی با قدمت حدود 12 سال با کف آپارتمان سرامیک فرش و کابینت ها 
ام دی اف و س��رمایش با کولر آبی و گرمایش با بخاری گازی تامین      می گردد . آپارتمان 

دارای اش��تراک برق آب و گاز مس��تقل می باش��د . این آپارتمان در مجموعه هشت واحدی 
قرار گرفته اس��ت که عرصه کل مجموعه 366 متر مربع مس��احت دارد و در آن س��اختمان 
پنج طبقه ش��امل همکف و چهار طبقه فوقانی با سازه فلزی ساخته شده است . حاشیه ملک 
12 متر اس��ت و ملک در موقعیت جنوبی قرار دارد عرض معبر مجاور 12 متر اس��ت . نمای 
ساختمان سنگ گرانیت است و پنجره ها از آلومینیوم رنگی ساخته شده است . نیمی از طبقه 
همکف به پارکینگ مش��اعی و نیمی دیگر به یک واحد مس��کونی اختصاص دارد . در طبقه 
اول آپارتمان مورد ارزیابی و در س��ه طبقه فوقانی ش��ش واحد آپارتمان قرار دارد .  برابر نامه 
ش��ماره 139785606004000971 مورخ 1397/02/19 دفتر امالک بازداشتی ثبت ناحیه 
دو مش��هد    سابقه ای از بازداشت مش��اهده نگردید . مزایده ششدانگ آپارتمان پالک ثبتی 
فوق در قبال مبلغ 4/520/000/000 ریال ) چهار میلیارد و پانصد و بیس��ت میلیون ریال ( 
در روز چهارش��نبه مورخ 1397/03/23 از ساعت نه تا دوازده ظهر در محل شعبه اول اجرای 
ثبت مش��هد واقع در خیابان امام خمینی خیابان ثبت جنب بانک ملی ش��روع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقدا" واگذار می گردد . الزم بذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، 
برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه مبلغ قطعی 
آن معلوم ش��ده یا نش��ده باش��د به عهده ی برنده مزایده است . و نیز در صورت وجود مازاد ، 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد خواهد شد و نیم 
عش��ر و حق مزایده نقدا" وصول می گردد . ضمنا" چنانچه روز مزایده تعطیل رس��می گردد 
، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان س��اعت و مکان مقرر برگزار خواهد ش��د . تاریخ 

انتشار : 1397/03/03   آ9703029
علیرضا لعلی 

ریاست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 

شماره آگهی: 139703906091000103
تاریخ آگهی: 1397/03/02

شماره پرونده: 139304006091000199
آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی ( 

آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه ی 9300579
بانک کش��اورزی به استناد اس��ناد رهنی ش��ماره 6657  مورخ 1384/09/29 دفترخانه 95 
مش��هد و 5299 مورخ 1389/12/23 دفترخانه 188 مش��هد علیه ورث��ه مرحوم محمدرضا 
اس��المی مق��دم ) وام گیرنده و وثیقه گذار ( نام پدر حس��ن ش��ماره شناس��نامه 7 ش��ماره 
ملی522585439  اجراییه تحت کالس��ه ی 9300579 در قبال مبلغ 705/121/893 ریال 

ک��ه از تاریخ 1393/04/03 تا روز مزایده روزانه مبلغ 264/219 ریال خس��ارت تاخیر روزانه 
ب��ه بدهی افزوده خواهد ش��د صادر نموده که پس از اب��الغ اجراییه در مورخه 1393/10/18 
در پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می الزم االجرا و تقاضای بستانکار 
مبنی بر ارزیابی و مزایده1- شش��دانگ یک  قطعه زمین مزروعی به مس��احت 12830 متر 
مربع ) دوازده هزار و هشتصد و سی متر مربع ( پالک 2 فرعی از یک اصلی بخش 11 مشهد 
اراض��ی پس کمر که در دفتر 71 صفح��ه 503که در تاریخ 1374/06/01 به نام آقای محمد 
رضا اس��المی مقدم به ثبت رسیده اس��ت .  و موقعیت آن در غرب آرامگاه فردوسی در محل 
س��ه راهی گوارش��ک – عباس آباد و در نزدیکی کنار گذر شمالی مشهد قرار دارد وبه قیمت 
5/132/000/000 ریال )پنج میلیارد و یکصد و س��ی و دو میلیون ریال( تعیین برآورد    می 
گردد الزم به یادآوری اس��ت که قس��مت اعظم زمین فوق در حریم و مس��یر جاده فردوسی 
به گوارش��ک قرار گرفته و س��هل البیع نمی باش��د . برابر گزارش مامور در روز ارزیابی پالک 
موصوف در تصرف ورثه محمد رضا اسالمی مقدم  می باشد . حدود و مشخصات برابر استعالم 
دفتر امالک و با رأی هیات ماده 147 و 148  به شرح ذیل می باشد: شماال بطول 206 متر 
جوی پس کمر ش��رقا بطول 41 متر بجوی پس کمر جنوبا بطول 245 متر بجاده بقمچ غربا 
بطول 79 متر مرزیس��ت به زمین تصرفی آقای احمدی ک��ه حقوق ارتفاقی آن عبور تیرهای 
برق از شمال به جنوب و از شرق می باشد 2-  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
13038 متر مربع )س��یزده هزار و س��ی و هشت متر مربع (پالک 3 فرعی از یک اصلی بخش 
11 مش��هد اراضی پس کمر که در دفت��ر 71 صفحه 506  که در تاریخ 1374/06/01 به نام 
آقای محمدرضا اسالمی مقدم به ثبت رسیده است و موقعیت آن در شرق روستای جلیلی آباد 
و در نزدیکی روستای گندم خواب قرار دارد که به قیمت 2/607/600/000 ریال )دو میلیارد 
و شش��صد و هفت میلیون وشش��صد هزار ریال( ارزیابی و قطعیت یافته و برابر گزارش مامور 
در روز ارزیابی پالک موصوف در تصرف ورثه محمد رضا اس��المی مقدم می باش��د . حدود و 
مشخصات برابر استعالم دفتر امالک و با رأی هیات ماده 147 به شرح ذیل می باشد: شماال 
بطول 57 متر مرزیست به اراضی طاهر آباد شرقا اول بطولهای 19 متر و 77 متر و 66 متر و 
30 متر شمالی است و 30 متر بجوی پس کمر فاصل با اراضی طاهر آباد دوم  بطول 27 متر 
که ش��مالی است و 107 متر مرزیس��ت به زمین احمدی جنوبا بطول 55 متر بصورت مورب 
مرزیست به اراضی تصرفی آقای احمدی غربا در سه قسمت بطولهای 148/50 متر و 92 متر 
و 110 متر به دامنه اراضی طاهر آباد که حقوق ارتفاقی ندارد 3-  ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 92129 متر مربع )نود و دو هزار و یکصد و بیست و نه متر مربع( پالک 
ش��ش فرعی از یک اصلی بخش 11 مش��هد از اراضی پس کمر که در دفتر 71 صفحه  515 
که در تاریخ 1374/06/01 به نام آقای محمد رضا اس��المی مقدم به ثبت رس��یده و موقعیت 
آن در ش��رق روستای جلیلی آباد و در نزدیکی روس��تای گندم خواب قرار دارد و از مساحت 

زمین فوق مقدار 85039 متر مربع بر اساس نامه شماره 16/4298 مورخ 1384/04/29اداره 
منابع طبیعی شهرس��تان مش��هد جز مس��تثنیات و مابقی جز اراضی ملی محسوب می گردد 
ک��ه از این مقدار زمینی به مس��احت 7000 متر مرب��ع گاوداری متروکه و در حال حاضر بال 
استفاده می باشد، بنابراین عرصه گاوداری به مبلغ 1/400/000/000 ریال و اعیان آن به مبلغ 
1/295/000/000 ریال و جمعا به مبلغ 2/695/000/000 ریال )دو میلیارد و شش��صد و نود 
و پنج میلیون ریال(ارزیابی و ارزش باقیمانده پالک  به مس��احت 78039 متر مربع به مبلغ 
7/803/900/000  ری��ال ارزیاب��ی و در نتیجه ارزش کل پالک مذک��ور 10/498/900/000  
ری��ال ارزیابی و قطعیت یافته  و برابر گ��زارش مامور در روز ارزیابی پالک موصوف در تصرف 
ورثه محمد رضا اس��المی مقدم  می باش��د . حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالک به 
شرح ذیل می باشد: شماال به طول 129 متر مرزیست به راه قلعه پس کمر از کال یکه لنگه 
ش��رقا اول بطول 32 متر دوم بطول 42 متر که شمالی است مرزیست به قلعه پس کمر سوم 
بطولهای79 متر و 40 متر و 72 متر مرزیست به اراضی النگ پس کمر چهارم به طول 175 
متر به نهر اس��المیه فاصل با اراضی نجم آباد جنوبا بطول 282 متر مرزیس��ت به کال غربا در 
شش قسمت بطولهای 50 متر و 35 متر و 70 متر و 110 متر و 38 متر و 115 متر مرزیست 
ب��ه کال یکه لنگه که حق��وق ارتفاقی ندارد  . برابر نامه ش��ماره139785606267000636 
مورخ 1397/02/20 دفتر امالک بازداش��تی ثبت ناحیه 4 مش��هد پالک ثبتی 2 فرعی از یک 
اصلی بخش 11 مش��هد دارای یک فقره بازداشت میباشد و پالک ثبتی 3 فرعی از یک اصلی 
بخش 11 و پالک 6 فرعی از یک اصلی بخش 11 مش��هد فاقد س��ابقه بازداش��تی می باشد. 
مزایده شش��دانگ پالکهای ثبتی فوق در قبال مبلغ18/238/500/000 ریال ) هجده میلیارد 
و دویست و سی و هشت میلیون و پانصد هزار ریال ( در روزدوشنبه  مورخ 1397/03/28 از 
س��اعت نه تا دوازده ظهر در محل ش��عبه اول اجرای ثبت مشهد واقع در خیابان امام خمینی 
خیابان ثبت جنب بانک ملی ش��روع و به باالترین قیمت پیش��نهادی نقدا" واگذار می گردد . 
الزم بذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق 
اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نی��ز بدهی های مالیاتی و 
ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه مبلغ قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باشد به 
عهده ی برنده مزایده اس��ت . و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد خواهد ش��د و نیم عشر و حق مزایده نقدا" وصول 
می گردد . ضمنا" چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 

در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد . آ9703030

علیرضا لعلی -ریاست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 
تاریخ انتشار : 1397/03/03



تلگرافی

پیشنهادهایی از آفریقا، آسیا و انگلیس دارم

کی روش: پس از جام جهانی می روم

 فوتبال  سینا حسینی  کارلوس کی روش در مصاحبه 
با خبرگــزاری رویترز گفت: پس از ســال ها همــکاری با 
فدراســیون فوتبال ایران پیشــنهاد تمدید 6ماهه قرارداد 
نشــان می دهد هیچ آگاهی برای کاری که من انجام داده ام 
وجود ندارد. این پیشــنهادی بود که از نظــر من اصاًل قابل 
پذیرش نیست. مذاکره ما بسته شده و همه چیز را پشت سر 
گذاشــتم. پیش ازعزیمت تیم ملی به استانبول فدراسیون 
فوتبال این فرصت را داشــت تا موضوع را بررســی کند اما 

آن ها دیگر خبری ندادند.
کی روش درباره آینده کاری اش هم اظهار داشت: پس از سال ها 
کار در ایران این امکان وجود داشــت که پــس از جام جهانی 
2018 روسیه وارد دوره بازنشستگی شوم. در این زمان فقدان 

پنجمین صعود به جام جهانی در من رشد کرد، بنابراین با صدای 
بلند شروع به صحبت و فکر کردن درباره این فرصت تاریخی 
کردم. می خواهم با پنج صعود به جــام جهانی یکی از مربیان 
تاریخی فوتبال باشم. میل به انجام این کار در من رشد یافته و 

هم اکنون اصلی ترین هدفم است.
وی درباره پیشنهادهایش هم گفت: دو پیشــنهاد از آفریقا و 
آسیا با امکان صعود به جام جهانی 2022 قطر را دارم. اگر هم 
این اتفاق رخ ندهد به یک یا دو گزینه ای که در انگلیس است 

نگاه خواهم کرد.

* تمرکز روی ترکیه و یونان
بازی با ترکیه از اهمیت فوق العاده ای برای کارلوس کی روش 

برخوردار است. هرچند او این روزها هیچ اظهارنظری در خصوص 
بازی با ترکیه انجام نمی دهد و تنها در خصوص بازی های ایران 
در جام جهانی روسیه با رسانه های بین المللی گفت و گو می کند 
اما در اردوی تیم ملی همه متوجه این واقعیت شدند که کارلوس 
کی روش بنا دارد از بازی ترکیه و یونــان که به عنوان دو بازی 

تدارکاتی است نهایت بهره برداری را ببرد.
*تست های دفاعی

شــاهدان عینی که این روزها در تایــم کوتاهی تمرینات تیم 
ملی را از نزدیک روئیت می کنند، مدعی هستند که کی روش 
ســاختار دفاعی تیم خود را به کلی تغییر داده و میل بیشتری 
به بازی هجومی و تخریبی نشــان می دهــد. این یعنی اینکه 
کی روش در آستانه سفر به روسیه در آستانه یک تحول بزرگ 

قرار گرفته است.
*جلسات خصوصی با بازیکنان کلیدی

یکی دیگر از اتفاقاتی که در این اردو از ســوی ســرمربی تیم 
ملی به اجرا در آمده،جلســات خصوصی کارلوس با بازیکنان 
در گوشه ای از کمپ تیم ملی است. در طول برگزاری این اردو 
بازیکنان زیادی از جمله، سامان قدوس، علیرضا جهانبخش، 
رامین رضائیان،کریم انصاری فرد، ســردار آزمون،رضا قوچان 
نژاد، پژمان منتظری نزدیک به یک ساعت و اندی با کی روش 

به صورت خصوصی صحبت کردند.
*نگرانی بابت خداحافظی کی روش

نکته ای که روز پنج شــنبه و جمعه حســابی خبرساز شد 
موضوع خداحافظی احتمالی کــی روش از تیم ملی بود اما 
هیچ کســی در این ارتباط حرفی نمی زند، چون کی روش 
تمایل چندانی به بــاز کردن این موضوع نــدارد اما برخی 
بازیکنان در گفت و گو های خود با سایت فدراسیون و کانال 
رسمی فدراسیون فوتبال از ضرورت ادامه حضور کی روش 

در تیم ملی حرف می زنند. 
*استقبال گرم ایرانی ها 

هرچند تعداد هواداران حاضر در حاشیه تمرینات تیم ملی زیاد 
نیست اما همان تعداد اندک که می توانند از نزدیک تمرینات 
تیم ملی را دنبال کنند با استقبال جالب توجه سرمربی تیم ملی 
رو به رو شدند به نوعی که به راحتی توانستند با کی روش عکس 
یادگاری بگیرند اما با شروع تمرینات تاکتیکی کسی نمی تواند 
نظاره گر تمرینات باشد چون کی روش اعتقاد ویژه ای دارد که 
تمام اتفاقات تمرین کامال پنهان باید پیش برود تا کسی متوجه 

نقشه های فنی تیم ملی نشود.
*کلیپ لباس تیم ملی

دو بــار آدیــداس، دو مرتبه پومــا و یک بار هم آل اســپورت 
کمپانی هایی بودند که تولید لباس تیم ملی را به عهده گرفتند. 
ایران در ۴ دوره قبلی جام جهانی که حاضر بود مجبور شــد از 
هر دو دست لباسی که همراه داشت استفاده کند. ایران چهار 
مرتبه با لباس قرمز و ســه بار هم با لباس سفید در جام جهانی 
جشن بعد از گل گرفت. معموال طراحی لباس های تیم ملی هم 
کم حاشیه نبود. از یوزپلنگ دور قبل تا طراحی لباس ساده برای 
جام جهانی 2018 که همین چند روز پیش رسما رونمایی شد و 

کلیپ آن در شبکه های اجتماعی پخش شد.

۲ تیم لیگ برتری دنبال شایان
ورزش: شایان مصلح که فصل پیش با پیشــنهادات زیادی از سوی تیم های 
لیگ برتری مواجه بود در نهایت به پرسپولیس پیوست، اما در این تیم نتوانست 
به بازیکنی ثابت تبدیل شود. با توجه به این قضیه یک تیم شهرستانی و یک 
تیم تهرانی با این بازیکن وارد مذاکره شده و از وی خواسته اند برای فصل بعد 
به تیم آن ها بپیوندد.مصلح یک فصل دیگر با باشگاه پرسپولیس قرارداد دارد 
و از این رو بعید است برانکو ایوانکوویچ به جدایی این مدافع چپ پای تیمش 
رضایت دهد. هر چند خود این بازیکن بدش نمی آید به تیمی برود که فرصت 

بیشتری برای بازی کردن داشته باشد.

برنامه ویژه پرسپولیس 
برای جذب ترابی 

تسنیم: برانکو ایوانکوویچ یکی از خواسته های مهمی که از مسئوالن باشگاه 
پرسپولیس داشته جذب مهدی ترابی است، بازیکنی که یکی از ستاره های لیگ 

برتر به حساب می آید و یک فصل دیگر هم تحت قرارداد باشگاه سایپاست.
ترابی خودش عالقه زیادی به پرسپولیس دارد، اما با توجه به اینکه تحت قرارداد 
باشگاه سایپاست از پرسپولیسی ها خواسته خودشان برای گرفتن رضایت نامه از 
باشگاه سایپا اقدام کنند. مسئوالن باشگاه پرسپولیس نیز به دنبال تدارک ویژه 
برای جذب هافبک جوان تیم ملی هستند. آن ها قصد دارند به طور مستقیم با 
مسئوالن باشگاه سایپا وارد مذاکره شده و به هر شکلی که هست رضایت نامه 

ترابی را از این باشگاه بگیرند.

هافبک ملی پوش ایران در راه لیگ جزیره
ورزش: روزنامه میرر انگلیس خبر داد که گرهام پاتر، سرمربی استرشوندس سوئد 
که در آستانه به دست گرفتن زمام هدایت سوانسی است می خواهد دو بازیکنش 
را نیز به سوانسی بیاورد. ســامان قدوس و کین سیما دو بازیکن استرشوندس 
هستند که پاتر می خواهد آن ها را به لیگ جزیره بیاورد.کارلوس کارواخال اخیرا 
سکان هدایت سوانسی را ترک کرد و در هفته اخیر نام پاتر، سرمربی استرشوندس 
سوئد در راس اخبار بود و گزینه اصلی هدایت این تیم انگلیسی مطرح شد. به نظر 

می رسد هفته آینده رسما پاتر سرمربی سوانسی می شود.

در پاسخ به شایعات
گرشاسبی: بازی برگشت با الدحیل در 

تهران برگزار می شود
ورزش: مسئله ای که در روزهای گذشته باعث ایجاد حواشی فراوان در شبکه های 
اجتماعی شد، موضوع برگزاری بازی برگشت پرسپولیس و الدحیل در ورزشگاه 
آزادی بود که مقارن با تاسوعای حسینی شده است. مهدی تاج در مصاحبه ای 
عجیب اعالم کرد می شود با موافقت دو باشگاه، میزبان ها را جابه جا کنیم و بازی 
برگشت در قطر به انجام برسد. این صحبت ها واکنش شدید هواداران پرسپولیس 
را به همراه داشت سپس تاج نیز از موضعش عقب نشینی کرد. صبح دیروز اما حمید 
رضا گرشاسبی سرپرست پرسپولیس در برنامه تلویزیونی شبکه تهران حاضر شد 
و در این باره اینطور گفت تا خیال پرسپولیسی ها راحت شود: اگر بخواهند بازی 
جابه جا شود و اگر قرار باشد آخرین بازی ما به آنجا برویم، تحت هیچ شرایطی 

زیر بار نخواهیم  رفت.

رای CAS دهم خردادماه؛ امیدواری 
پرسپولیس

ورزش: قرار بود در دو روز گذشته رای دادگاه  CAS درباره پرونده محرومیت 
باشگاه پرسپولیس از فعالیت در پنجره نقل و انتقاالتی تابستانی اعالم شود. 
اما گویا اعالم رای عقب افتاده است. حمیدرضا گرشاسبی مدیر عامل باشگاه 
پرسپولیس در این باره توضیحاتی داده است: با تماس های مکرری که با وکیل 
باشگاه داشته ایم قرار بود رأی نهایی فیفا در تاریخ 2 الی ۳ خرداد ماه ابالغ شود 
و با توجه به اینکه دادگاه CAS رأی خود را اعالم کرده بود ما االن منتظریم 
فیفا رأی مثبت یا منفی خود را ابالغ و تکیلف مان را هر چه زودتر مشخص کند. 
با اطالعاتی که به دست آورده ایم مجدداً یک هفته اعالم رأی به تاخیر افتاده 
است و فکر می کنم در تاریخ 10 خرداد ماه این رأی اعالم و ابالغ خواهد شد. 
گویا مسئوالن فیفا در جلسه دادگاه CAS حضور نداشته اند و به همین دلیل 

هم حکم نهایی اعالم نمی شود. 

ستاره سابق رئال و سیتی برابر پرسپولیس؟
ورزش: روزنامه استادالدوحه چند روز قبل از عالقه یکی از باشگاه های قطری 
برای به خدمت گرفتن روبینیو مهاجم برزیلی سیوااسپور ترکیه خبر داده بود. 
شنیده می شود باشگاه مورد نظر الدحیل است و مسئوالن تیم الدحیل قصد 
دارند تا نبود یوسف المساکنی کاپیتان و مهاجم تونسی خود را با حضور روبینیو 
پر کنند. روبینیو ۳۴ســاله برزیلی ســابقه حضور در تیم های رئال مادرید، 

منچسترسیتی، میالن، سانتوس و گوانگژو را دارد.

پرونده آزمون روی میز التزیو
ورزش: جواهر ایرانی در سال 2017 به باشگاه دوم شهر رم بسیار نزدیک بود، 
اما این انتقال رخ نداد تا شاید ســردار آزمون یک بار دیگر به جمع بازیکنان 
التزیو اضافه شود. روزنامه گاتزتا دلو اســپورت چاپ کشور ایتالیا  در شماره 
اخیر خود بار دیگر به عالقه التزیو به جذب سردار آزمون مهاجم تیم فوتبال 

روبین کازان پرداخت.

ضد حمله

توافق ۵ ساله استقالل با حسینی 
ورزش: یکی از اهداف اصلی باشــگاه اســتقالل، تمدید قرارداد بازیکنان فصل 
گذشــته و مدنظر وینفرد شفر اســت. یکی از بازیکنانی که حرف و حدیث های 
زیادی در رابطه با جدایی اش از استقالل مطرح شد، سید حسینی حسینی بود. 
دروازه بانی که اواخر فصل به دلیل برخی مسائل نیمکت نشین شد و جام جهانی 
را نیز از دست داد. حسینی گفته بود پس از اعالم لیست تیم ملی تکلیف ماندنش 
در استقالل مشخص می شــود و همین موضوع، باعث شــد تا زمزمه حضورش 
در تیم هایی چون سپاهان به گوش برســد. در این مدت، مسئوالن استقالل با 
دروازه بان جوان خود مذاکره کرده و به روند مثبتی رسیدند. پندار توفیقی معاون 
ورزشی باشگاه استقالل در این زمینه به خبرگزاری تسنیم گفت: هر تیمی دوست 
دارد دروازه بان های استقالل را داشته باشد. با حسینی صحبت کردیم و گفت به 

خاطر استقالل و هواداران قرارداد پنج ساله امضا خواهد کرد.

گل استیلی به آمریکا، در فهرست ۵ گل 
تاریخی آسیایی ها در جا م های جهانی

ورزش: سایت کنفدراســیون فوتبال آسیا در گزارشــی به معرفی 5 گل به یاد 
ماندنی، تاریخی و نمادین فوتبال قاره کهــن در ادوار مختلف جام های جهانی 
پرداخته و گل حمید اســتیلی، در پیروزی 2 بر یک تیم ملی ایران مقابل آمریکا 
در مرحله گروهی جام جهانی 1998 را در این لیســت قرار داده است. گل های 
پارک دو یک برای کره شمالی مقابل ایتالیا در جام جهانی 1966، سعید ال اویران 
برای عربستان سعودی مقابل بلژیک در جام جهانی 199۴، آن جونگ هوان برای 
کره جنوبی مقابل ایتالیا در جام جهانی 2002 و تیم کیهیل مقابل هلند در جام 
جهانی 201۴ نیز در فهرســت گل های نمادین بازیکنان آســیایی در جام های 

جهانی قرار گرفته اند. ۱۲
شنبه  5 خرداد 1397
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ورزشـــی

امیرمحمد ســلطان پور : اگر یک کیمیاگر بخواهد از 
بازی فینال لیگ قهرمانان، دیداری تاریخی، به یادماندنی 
و کالسیک به وجود بیاورد به چه مواد اولیه ای نیاز خواهد 

داشت؟
1- دو تیم با خط حمله ویرانگر و آتشین که قابلیت زدن سه 

گل به باال را مانند آب خوردن در هر میدانی دارا هستند.
2- دو تیم با ستارگانی تکنیکی، جذاب، تشنه برای حمله، 
مثال مانند کریستیانو رونالدو، محمد صالح، لوکا مودریچ، 

سادیو مانه، مارسلو یا فیرمینیو!
۳-  دو باشــگاه ریشــه دار با تاریخی بــزرگ و جذاب با 
پتانسیلی بسیار باال برای عاشــق کردن یک هوادار در هر 

رده سنی!
۴- دو باشــگاه پرافتخار با جام هــا و عناویــن متنوع با 
چهره های تاریخی پرتعــداد در میان خــود؛ یک طرف 
مثل رئال مادرید بــا 12عنوان قهرمانی اروپــا به عنوان 
پرافتخارترین باشگاه اروپا و دیگری لیورپول با پنج عنوان 
قهرمانی در بزرگترین تورنمنت فوتبال این قاره که آن ها را 
تبدیل به پرافتخارترین تیم بریتانیا در بازی های اروپایی 

کرده است.
شاید دیدارهایی بوده که با داشــتن پتانسیل باال برای 
تبدیل شدن به مسابقه ای کالســیک، تماشاگران را تا 
پاسی از شب بیدار نگه داشته و در پایان آن ها را نا امید 

کرده، اما شاید کمتر در سالیان گذشته چنین اعتماد به 
نفس باالیی داشتیم که قطعا بازی جذاب و تماشایی را 
در فینال لیگ قهرمانان مانند امشــب در کیف پایتخت 
اوکراین تجربــه خواهیم کرد. شــاگردان زیدان فصل 
گذشته با دفاع از عنوان قهرمانی خود به اولین تیم بعد 
از تغییر فرمت جام باشــگاه های اروپا به لیگ قهرمانان 
از سال 1992 تبدیل شــدند که موفق به دفاع از عنوان 
قهرمانی خود می شوند. حاال آن ها برای سومین قهرمانی 
پیاپی خیز برداشته اند که در کنار سیزده قهرمانی آن ها 
در تاریخ این مســابقات می تواند قوهای سپید را دست 

نیافتنی تر نسبت به هر غول فوتبالی در اروپا کند.
آخرین باری هم که لیورپول فاتح اروپا شــد، این کار را 
به دراماتیک ترین شکل ممکن در اســتانبول به انجام 
رساند. اتفاقی که شــاید همه از آن اطالع داشته باشند 
اما موقع مناسبی است که یادآوری کنیم قرمزها توانایی 
بازگشــت از ســه گل عقب افتادگی در یک نیمه را در 
مقابل تیمی پرســتاره مانند آث میالن دارند. البته در 
آن زمان که رافائل بنیتز ســرمربی لیورپول بود یکبار 
دیگر به فینال راه یافتند که این بار اسیر انتقام میالنی 
ها شــدند. حاال اما ســرمربی آن ها از هر لحاظ با بنیتز 
متفاوت اســت. یورگن کلوپ این روزهــا قهرمان بندر 
لیورپول است و با اینکه هنوز نتوانسته به طلسم قهرمان 

نشــدن لیورپول در لیگ برتر پایان دهد، اما طرفداران 
او را بسیار دوست دارند. قهرمانی در اروپا از همین حاال 
کلوپ را به یکی از محبوبترین چهره های تاریخ لیورپول 

در کنار باب پیزلی و بیل شنکلی بدل خواهد کرد.

رونالدو: قابل مقایسه با صالح نیستم
رونالدو ستاره پرتغالی باشــگاه رئال مادرید معتقد است 
که او هیچ شباهتی از لحاظ ســبک بازی به محمد صالح 
ستاره مصری لیورپول ندارد. صالح در این فصل آمار بسیار 
درخشانی از خودش به جای گذاشته اســت. او به اولین 
بازیکن انگلیس تبدیل شد که سی و دو گل به ثمر رسانده 
است. رونالدو نیز در تمام رقابت ها چهل و چهار گل به ثمر 

رسانده است.
با این حال ستاره سی و ساله کهکشــانی ها معتقد است 
که او نباید با صالح مقایسه شود. رونالدو در مصاحبه ای با 
بی تی اسپورت گفت:مردم می خواهند مرا با دیگر بازیکنان 
مقایســه کنند. من با همه تفاوت دارم. صالح با پای چپ 
بازی می کند، من راست پا هســتم. من قد بلند هستم و 
صالح کوتاه تر است. من با سر خود می توانم گل بزنم، او 
کمتر. ما کامال با هم فرق داریم. اما باید بگویم که او فصل 
فوق العاده ای را پشت سر گذاشته است. شنبه خواهیم دید 

چه اتفاقی خواهد افتاد.

 رئال مادرید - لیورپول فینال لیگ قهرمانان اروپا ساعت ۲۳:۱۵
سه گانه قوها یا نوبرانه لک لک ها

*امیر حاج رضایی از این پس به عنوان مشاور عالی محمدرضا 
کافی مدیرعامل باشگاه مس در کنار این باشگاه خواهد بود. 

* تیم ملی ایران با شعار »80 میلیون نفر، یک ملت، یک نبض« 
کار خود را در بیست و دومین دوره جام جهانی آغاز می  کند.

*با توجه به رضایت استقاللی ها از کمپ تمرینی در ارمنستان 
که دو سال اردوی آبی پوشان در این کشور برگزار شد، مسئوالن 

باشگاه این کمپ را به شفر پیشنهاد داده اند. 
*تمرینات تیم پرسپولیس 26 خرداد ماه آغاز شود و به همین 
دلیل برانکو زمان بازگشت خود به ایران را 25 خرداد ماه اعالم 

کرده است.
* ژاوی ، کاپیتان سابق بارسلونا قراردادش را برای دو سال دیگربا 

السد قطر تمدید کرد. 
* گفته می شــود در یکی دو روز گذشــته، مذاکراتی از سوی 
استقالل با آقاخان مهاجم فصل گذشته پیکان صورت گرفته که 

روند این مذاکرات مثبت بوده است.
* حساب کاربری رسمی مســابقات لیگ قهرمانان آسیا در 
شبکه اجتماعی »توئیتر« اقدام به معرفی برترین پاسورهای 
ایــن دوره از این رقابت ها کــرد که در این بین نام فرشــید 

اسماعیلی با چهار پاس گل هم دیده می شود.
*گفته شده عالقه شدید منشــا به مصرف قلیان دلیل جدایی 
احتمالی این بازیکن از پرسپولیس است. در چند وقت گذشته 
منشــا بارها در یکی از ســفره خانه های تهران که برای یکی از 

مدیران سابق فوتبال ایران است دیده شده است.
*از محمد دانشگر به عنوان بازیکنی نام برده می شود که قرار 
است طی روزهای آینده برای عقد قرارداد به باشگاه پرسپولیس 

برود. دانشگر در خط دفاع بازی می کند.
*با اعالم مسئول کمیته برگزاری مسابقات سازمان لیگ دربی 

سوپرجام به طور قطع برگزار خواهد شد.



 رقابت هاى تيراندازى جام جهانى مونيخ 
تيرها به هدف نخورد

ورزش:  رقابت هاى تيراندازى جام جهانى مونيخ آلمان در حال 
برگزارى اســت. تيراندازان ايران در تفنگ سه وضعيت مردان، 

تپانچه 25 متر و تپانچه بادى به رقابت پرداختند.
 در بخش تفنگ بادى زنان 146 تيرانداز در خط آتش ايستادند. 
آرمينا صادقيان با امتيــاز624/4 در رده 26، نجمه خدمتى با 
امتياز622/0 در رده 67 و نرجس امامقلى با 620/2 در رده 88 

ايستادند و از رسيدن به فينال بازماندند.
در اين ماده تيراندازانى از كره، دانمارك، چين، هند، چين تايپه، 

جمهورى چك، ژاپن به فينال رسيدند.
 ماده تفنگ ســه وضعيت مردان در دو گروه انجام شــد و پوريا 
نوروزيان و مهيار صداقت در گروه نخســت با 49 تيرانداز ديگر 
به رقابت پرداختند و به ترتيب با كسب امتياز هاى 1166/53 و 

1156/40 در رده هاى 28 و 40 قرار گرفتند.
 مرحله دوم اين ماده در حال برگزارى اســت، حســين باقرى 

نماينده ايران در اين گروه است.
 همچنين در بخش دقت مرحله مقدماتى تپانچه 25 متر زنان 
نيز سه نماينده ايران در كنار 91 تيرانداز ديگر رقابت كردند. 
گلنوش ســبقت  اللهى با 285/6 در رده 42، سارا ميرابى با 
امتياز 284/6 در رده 53 و هانيه رســتميان با امتياز 281/6 

در رده 69 قرار گرفتند.

ميزبانى گرگان براى رقابت هاى 
بسكتبال جوانان غرب آسيا 

ورزش: با تاييد كنفدراسيون بسكتبال غرب آسيا شهر گرگان به 
عنوان ميزبان رقابت هاى جوانان غرب آسيا انتخاب شد.

 اين مسابقات اول تا ششم مرداد به ميزبانى ايران برگزار مى شود 
كه كنفدراسيون غرب آسيا با تاييد امكانات گرگان، اين شهر را 

به عنوان ميزبان مسابقات انتخاب كرد.

معرفى 13 بازيكن اعزامى تيم ملى 
بسكتبال به چين

ورزش: تيم ملى بسكتبال با تركيبى متشكل از 13 بازيكن عازم 
چين مى شــود تا طى دو ديدارى كه در دو شهر مختلف برگزار 

مى شود، به مصاف تيم ملى اين كشور برود.
 تيم ملى بسكتبال كه از يك ماه پيش اردوهاى آماده سازى 
خود را براى حضور در پنجره ســوم رقابت هاى انتخابى جام 
جهانى و بازى هاى آسيايى آغاز كرد، يكشنبه آينده به چين 
ســفر مى كند تا برگزاركننده ديدارهــاى تداركاتى در اين 

كشور باشد. 
 اين نخستين اعزام تيم ملى بسكتبال در سال جارى به حساب 
مى آيد كه با 13 بازيكن انجام مى شود. طبق تصميم كادر فنى و 
از ميان اردونشينان تيم ملى بسكتبال محمد جمشيدى، آرمان 
زنگنه، صمد نيكخواه بهرامى، روزبه ارغوان، اوشين ساهاكيان، 
فريد اصالنى، بهنام يخچالى، نويد رضايــى فر، ميثم ميرزايى، 
سجاد مشايخى، محمد حسن زاده، آرن داودى و وحيد دليرزهان 

اين تيم را در سفر به چين همراهى مى كنند.
بازيكنانــى مانند ســعيد داورپناه و اصغر كاردوســت به دليل 
آسيب ديدگى در اين سفر غايب خواهند بود تا در تهران پيگير 
تمرينات شان باشــند. ارســالن كاظمى هم به دليل مشكالت 
شخصى در اين اعزام نخواهد بود. حامد حدادى هم از بازيكنان 

غايب در سفر به چين است. 

خبر

شنبه 5 خرداد ليگ ملت هاى واليبال
 ايران - استراليا

 ساعت: 19:30 زنده از شبكه سه  
شنبه 5 خرداد  فينال ليگ قهرمانان اروپا

 رئال مادريد - ليورپول
 ساعت: 23:15 زنده از شبكه سه 

يكشنبه 6 خرداد   ليگ ملت هاى واليبال
 ايران - ژاپن

 ساعت: 17:30 زنده از شبكه سه
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 تيم ملى تكواندوى 
معلوالن قهرمان آسيا شد

ورزش: تيم تكواندو معلوالن با كسب 6مدال طال، يك نقره و 
2برنز قهرمان آسيا شد.   رقابت هاى قهرمانى آسيا تكواندو معلوالن 

در شهر هوشى مينه با حضور 120 پاراتكواندو كار از 28 كشور برگزار 
شد. تيم ايران كه با 10 نماينده خود در اين مسابقات شركت كرده بود 
موفق  به كسب 9مدال در اين رقابتها شد.  مهدى پور رهنما به مدال طال 
در وزن 75- كيلوگرم، كالس K۴۴ دست يافت، سعيد صادقيان پور  به 
مدال طال  در وزن 61- كيلوگرم، كالس K۴۱ رسيد،  حامد حق شناس 

به مدال طال  در وزن 75+ كيلوگرم، كالس K۴۴ دست يافت.
 به اين ترتيب تيم ايران موفق شد با كسب 9 مدال طال، نقره و 

برنز به عنوان قهرمانى آسيا دست پيدا كند.  هدايت اين 
تيم را پيام خانلرخانى سرمربى تيم ملى و مهدى 

احمــدى مربى تيم ملــى بر عهده 
داشتند.

دودانگه:برخى قهرمانان 
كشتى را در اختيار نداريم

مهر: مربى تيم ملى كشتى آزاد معتقد است غيبت برخى از چهره هاى 
المپيكى و عنوان دار در تركيب تيم ملى كار را در ميادين پيش رو سخت تر 

خواهد كرد.  على اكبر دودانگه   گفت: آزادكاران منتخب بعد از حضور در يك 
ميدان سنگين و پرفشار انتخابى تيم ملى، وارد اردوى آماده سازى شده اند كه 
ما در اين مرحله از اردو كه نخستين اردوى بعد از انتخابى است، تمرينات نسبتا 
سبك و ويژه اى را برايشــان در نظر گرفته ايم. وى گفت: به واقع شرايط تيمى 
سخت ترى را نسبت به سالهاى گذشته داريم، چراكه ما برخى از چهره هاى 
جهانى و المپيك خودمان را به دليل مصدوميت و ضرب خوردگى در اختيار 
نداريم. طبيعتا عدم حضور اين چهره ها مى تواند  درعملكرد تيمى تاثير 

زيادى داشته باشد. وى  گفت: به رغم غيبت برخى از نفرات عنوان 
دار و باتجربه ما چهره هاى جــوان و جديدى را در اختيار 

داريم كه بايد به خوبى بــراى رويدادهاى مهم 
پيش رو مهيا شوند.

حذف زودهنگام  «خجسته»   
از جودو گرندپرى چين

ورزش: نماينده وزن 66- كيلوگرم جودوى ايران پس از باخت مقابل 
حريفى از قزاقستان از دور رقابت هاى گرندپرى چين كنار رفت.  در آغاز 

رقابت هاى جــودوى گرندپرى هوهات 2018 در چين، عليرضا خجســته 
جودوكار وزن 66- كيلوگرم ايران و نفر 51 رنكينگ جهان پس از استراحت در 
دور نخست مقابل جاكوب والويس نفر 101 رنكينگ جهان از كانادا به برترى 
رسيد اما در دومين مبارزه خود مقابل يلدوز ژوماكانوف نفر يازدهم رنكينگ 
جهان از قزاقستان ايپون شد و از دور رقابت ها كنار رفت. اين جودوكار قزاق 

در دور بعد مقابل سباستين سيدل از آلمان و نفر 61 رنكينگ جهان 
شكست خورد و به مرحله شانس مجدد رفت. محمد بريمانلو در 

وزن 73-، وحيد نورى در وزن 90- و جواد محجوب در 
ســنگين وزن، نمايندگان ديگر ايران در اين 

رقابت ها هستند.
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ورزش: شهر مقدس مشهد، متقاضى 
ميزبانى جام جهانى كشــتى آزاد در 
سال  2019 ميالدى شــد. صبوريان 
مديــركل ورزش و جوانــان اســتان 
خراسان رضوى، پيرو تعامالت داخلى 
ورزش اســتان بــا مديريت شــهرى 
«مشــهد»، در جلســه اى حضورى با 
رســول خادم، آمادگى خــود را براى 
ميزبانى جام جهانى كشــتى آزاد در 

سال 2019 ميالدى اعالم كرد.
بر اين اساس فدراســيون كشتى  دو روز 
پيش درخواســت ميزبانى شــهر مشهد 
را براى پذيرش ميزبانى مســابقات جام 
جهانى كشــتى آزاد در ســال 2019 به 
اتحاديه جهانى كشتى ارائه كرد. متعاقبا 
فدراســيون كشــتى در صورت پذيرش 
تقاضاى مذكــور، هماهنگى هاى الزم را 
با اتحاديــه جهانى جهت برگــزارى اين 

مسابقات انجام خواهد داد.
با توجه به اينكه موافقت اتحاديه جهانى 
كشتى با ميزبانى شهر مشهد، منوط به 

بازديد ميدانى نماينــده اين اتحاديه از 
زيرســاخت ها و امكانات شهر متقاضى 
ميزبانــى و رعايت اســتانداردهاى مد 
نظر اتحاديه اســت، فدراسيون كشتى 
طى نامه اى از مســئوالن اداره  ورزش 

و جوانان خراســان رضوى تقاضا كرد، 
هماهنگــى الزم را بــا نهادهاى دولتى 
و عمومى اين شــهر براى آماده سازى 
شــرايط پذيرش ميزبانى جــام جهانى 

كشتى آزاد انجام دهند.

 اعالم آمادگى «مشهد» براى  برگزارى جام جهانى كشتى آزاد

اميرمحمد سلطان پور : با اينكه فرانسه در نهايت به عنوان 
تيم اول گروه A مقدماتى جام جهانى، سهميه صعود به روسيه 
را كسب كرد، اما تا آخرين دور مسابقات توسط سوئد تعقيب 
شد. اين رقابت به حدى بود كه فرانسه بايد در بازى آخر مقابل 
بالروس حتما پيروز مى شد تا مى توانست صعود خود را قطعى 
كند؛ و آن ها اين كار را با پيروزى 2-1 در اســتادوفرانس به 

انجام رساندند.
سرمربى

ديديه دشان 49ســاله كه خود به عنوان بازيكن، فاتح جام 
جهانى 1998 و يورو2000 شده اســت، در سال 2012 به 
عنوان سرمربى خروس ها انتخاب شد. استايل مربيگرى او به 
گونه اى است كه هيچ گونه بى انضباطى و فرم بد بازيكنانش را 
نمى پذيرد و با شديدترين شكل به آن واكنش نشان مى دهد. 
رابطه او با رســانه ها نيز خوب نيســت اما تمــام خبرنگاران 
فرانسوى نيز به توانايى باالى او در گرفتن تصميمات دشوار 
احترام مى گذارند. مدت زمان زيادى از تمديد قرارداد دشان 
با فدراسيون فرانسه نمى گذرد و اگر اتفاق خاصى نيفتد او را تا 

2020 به عنوان سرمربى آبى ها خواهيم ديد.
ستاره ها

آنتوآن گريزمان يكى از بهترين مهاجمان حال حاضر فوتبال 
جهان، اميد بسيارى را در دل فرانسوى ها براى موفقيت در جام 
جهانى زنده كرده است. از كيليان امباپه نوجوان و عضو باشگاه 
پاريس سن ژرمن نيز قطعا چيزهاى زيادى در روسيه خواهيم 
ديد و بسيارى منتظرند توانايى هاى يكى از با استعدادترين 
جوانان حال حاضر فوتبــال جهــان را در بزرگترين ميدان 

فوتبال مشاهده كنند.
مهره هاى قدرتمند

دروازه بان و كاپيتان فرانســه يعنى هوگو لوريس در آستانه 
رســيدن به صدمين بازى ملى خود قرار دارد و باتجربه ترين 
مهره اين تيم محسوب مى شود. انتظارات از رافائل واران در 
قلب دفاع فرانسه نيز بســيار باالست و در هافبك نيز آن ها از 
يك بازيكن با تجربه ديگر يعنــى بليز ماتويدى بهره مى برند 
كه با 31سال سن همچنان مهره قابل اعتماد دشان محسوب 

مى شود.

ستارگان غايب
در اين قسمت مى توان به اسامى بسيار زيادى اشاره كرد. 
دشــان براى جام جهانى 2018 از كنار بسيارى از نام هاى 
بزرگ و جذاب فرانســوى گذشــت. به جز كريم بنزما كه 
دعوت نشــدنش به داليل غير فنى و حواشى سنگين او به 
حدود سه سال نزديك مى شود و اكنون جام جهانى را نيز 
بايد از طريق تلويزيون تماشــا كند؛ نام هاى بزرگ ديگرى 
را نيز مى توان مشاهده كرد. ديميترى پايت هافبك خالق 
فرانســه كه در بازى فينال يوروليگ براى مارسى مصدوم 
شد شايد بزرگترين غايب اين تيم باشد. دشان همچنين به 
داليل فنى از خير دعوت ستارگانى مانند آنتونى مارسيال، 
كينگزلى كومان و الكســاندر الكازت گذشــت كه تعجب 

بسيارى را به همراه داشت.
نوظهور

به جز كيليان امباپه كه شاهد اولين حضور او در جام جهانى 
هســتيم، بنجامين مندى را نيز مى توان به عنــوان يكى از 
ستاره هاى نوظهور فرانسه دانســت. او فصل گذشته شروع 

بسيار خوبى در منچسترسيتى داشت اما به خاطر مصدوميت 
از ناحيه رباط صليبى تقريبا تمامى فصل را از دست داد اما در 
هفته هاى پايانى به ميدان بازگشــت و آنقدر در جايگاه خود 
نقش كليدى دارد كه دشــان او را به عنوان اصلى ترين دفاع 

چپ خود به روسيه ببرد.
آيا ديديه دشــان به تاكتيك مورد عالقه خود ادامه 

خواهد داد؟
تقريبا همه تيم ها مى دانند كه دشان عالقه زيادى به استفاده 
از تاكتيك 3-3-4 در تيم ملى فرانسه دارد. او در چند بازى 
تداركاتــى روش 2-2-4 را نيز امتحان كرد اما بســيارى از 
كارشناســان معتقدند دشــان بايد در جام جهانى جسارت 
اســتفاده از تاكتيك هاى متنوع را در مقابل حريفان داشته 

باشد.
آيا اِنگولو كانته در سطح جهانى نيز خواهد درخشيد؟

در حالى كه ستاره كنونى چلسى، خود را در سه فصل گذشته 
به عنوان يكى از بهترين هافبك هاى دفاعى ليگ برتر انگليس 
و حتى اروپا مطرح كــرده، اما نتوانســته در بازى هاى ملى 
آنچنان تاثير خود را نشــان دهد. براى موفقيت فرانســه در 
روسيه اين تيم نياز مبرم به توانايى باالى كانته در بازى خوانى، 

قطع ارتباط حريفان و پاس هاى مطمئن او خواهد داشت.
آيا پوگبا باالخره ستاره اى كه منتظرش بوديم مى شود؟
هافبك گران قيمــت منچســتريونايتد تمــام توانايى ها و 
قابليت هاى الزم براى تبديل شدن به بهترين بازيكن جهان 
را دارا مى باشــد، اما همچنان به داليل مختلف نتوانسته اين 
پتانسيل خود را به معرض نمايش بگذارد. جام جهانى روسيه 

مى تواند فرصت خوبى براى اين اتفاق باشد.
آيا وضعيت فرانســه امروز بهتر از فيناليســت هاى 

يورو2016 است؟
مى توان پاسخ اين سوال را با بله داد. بسيارى از بازيكنان خام 
و بى تجربه فرانســه كه در يورو2016 تيم خــود را به فينال 
رساندند، اكنون در شــرايط بهترى قرار دارند و دشان آنقدر 
اســتعداد در نقاط مختلف زمين دارد كه تيــم او را مى توان 
كامل ترين تيم در ميان همه حاضرين در روســيه لقب داد. 
فرانسه بدون شك يكى از سه شانس باالى قهرمانى در جام 
جهانى خواهد بود، و مردم اين كشور خود را براى يك جشن 

بزرگ در پاريس آماده مى كنند.

روى خط روسيه
19 روز تا فرانسه؛ پُ رستاره و مدعى!

   معرفى  تيم هاى جام جهانى (12)

جواد رستم زاده: جام جهانى كشــتى آزاد در 
مشهد بزرگترين اتفاق ورزشى چند دهه اخير اين 
شهر خواهد بود كه  بى شك تمام نگاه ها را متوجه 
شمال شرق ايران مى كند.  مشــهد مدتهاست كه 
ميزبانى مهمى در رشته هاى مختلف نداشته است. 
تنها جام تختى بود كه آن هم بواسطه انتخاب اين 
شــهر به عنوان پايتخت فرهنگى جهان اسالم در 
ســال 2017 بود. اتفاقاهمان ميزبانى جام تختى 
نشان داد كه اين شــهر بزرگ هنوز براى برگزارى 
ميزبانى هاى مهم در زير ســاخت هاى اوليه دچار 
مشكل است. پشت در ماندن هزاران عالقه مند به 
كشتى و بى نظمى هاى داخل سالن شهيد بهشتى 
با آن گنجايش كم، فقر زير ســاخت ها را در كالن 

شهر مشهد بيشتر به رخ كشيد.
در همان ايام حــرف از تكميل ســالن 6 هزار نفرى 
كشتى مجموعه ثامن شد اما از آن روزها تا اين روزها 
آجرى روى آجر گذاشته نشد. حتى بازسازى سالن 
صحرايى هم با حرف و حديث هايى همراه بود و آنى 

نشد كه همه انتظار داشتند. 

مسئوالن ورزش استان و به خصوص كشتى خراسان 
كدام امكانات شــهرى و ورزشــى را مى خواهند به 
بازرسان فيال نشان دهند؟ ســالن شهيد بهشتى را؟ 
كدام امكانات خوابگاهــى و رفاهى را مى خواهند به 
عنوان امكانات شــاخص به تصميم گيرندگان فيال 

نشان دهند؟
از اين دست ســواالت و چالش ها كم نيست و البته 
خوشــنودى ما هم از اعطاى احتمالى ميزبانى جام 
جهانى كشتى آزاد به مشــهد خيلى هم زياد است.

تالشمان را هم براى روشن ماندن چراغ ميزبانى ها 
بيشتر مى كنيم اما اين  دغدغه ها بد جورى ذهنمان 
را مشغول كرده و اميد داريم در اين فرصت مسئوالن 
ورزشى و شهرى كه با وجود شخص رياضى به عنوان 
رئيس هيئت كشتى استان پيوند خوبى ميان شان 
برقرار است  آســتين همت باال بزنند. براى ورزش 
مشــهد با اين همه مشكالت ســاختارى اين گونه 
ميزبانى ها از نان شــب هم واجب تر اســت تا بلكه 
از كنار ايــن ميزبانى ها امكانــات ماندگارى نصيب 

شهر شود. 

ميزبانى  با دست هاى خالى
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 بهناز ضرابی زاده از تألیف خاطرات همسر 
»سردار شهید امیر بهمن باقری« خبر داد

خوانش تازه ترین اثر نویسنده »دختر شینا«
ضرابی زاده  بهنــاز  فارس: 
نویسنده اثر ارزنده و تحسین 
شده »دختر شینا« از بخشی 
از تازه تریــن اثــر خود پرده 
با  زاده  ضرابــی  برداشــت. 
انتشار بخشــی از تازه ترین 
کتاب خود نوشــته اســت: 
متن پیش رو برشی از کتاب 

جدیدم است که به مناسبت سوم خرداد روز آزاد سازی خرمشهر تقدیم 
شما می کنم. راوی این خاطرات همسر »سردار شهید امیر بهمن باقری« 

است:
»ســوم خرداد ماه 61 بود. از ساعت 11 صبح رادیو مارش نظامی پخش 
می کرد. گاهی صدای مارِش سنگین و سهمگین قطع می شد و مجری 
رادیو با صدایی محکم اعالم می کرد: »شــنوندگان عزیز توجه فرمایید، 
شــنوندگان عزیز توجه فرمایید، امت شهیدپرور ایران توجه فرمایید، تا 
لحظاتی دیگر خبر بســیار مهمی از خبرهای نبرد به اطالع شما خواهد 
رسید. دلم شور می زد و ویر یک جا نشستن نداشتم. ناهار خورده بودیم 

و حمید و سعید نشسته بودند پای درس و مشق شان. 
علی بهانه می گرفت و نحسی می کرد. فکر کردم دارم خفه می شوم و باید 
از خانــه بیرون بزنم مخصوصاً اینکه صدای »اهلل اکبر« آقای مرتضایی فر 
که آن زمان خیلی مشــهور بود با صدای میکس شــده مردم از رادیو و 
تلویزیون پخش می شد و ما نمی دانستیم چه خبر شده است. بلند شدم 
و به حمید و سعید گفتم:» بریم بیرون تابی توی خیابان بخوریم و هوایی 

تازه کنیم«. بچه ها زود حاضر شدند. ساعت دو بعدازظهر بود. 
همه رادیوهای شهر روشــن بود و از بلندگوی مدرسه ای صدای »انجز 
وعده و نصر عبده« قبل از اخبار به گوش می رسید. ساعت، سه بار نواخته 

شد و مجری ساعت14 را اعالم کرد و بعد گوینده، اخبار را گفت.
  ما در خیابان راه می رفتیم، اما هیچ خبر مهمی از جبهه ها اعالم نمی شد. 
اخبار داشــت تمام می شد که این بار مجری دیگری با صدای محکمی 

گفت:»شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید. 
امت شهیدپرور ایران توجه فرمایید، تا لحظاتی دیگر خبر بسیار مهمی از 
خبرهای نبرد به اطالع شما خواهد رسید...« صدای مجری را می شناختم 
آقای علویجه بود که اطالعیه های جنگ و شــعرهای حماسی زیادی را 

قبل از عملیات ها در رادیو باختران و اهواز اجرا می کرد.

اظهار نظر ساالر عقیلی درباره قطعه » ۱۱ ستاره«:
شعر بیانگر ادبیات و فرهنگ کشور است

درباره  عقیلی  ساالر  فارس: 
قطعه »11 ســتاره« گفت: 
از همان روز نخســت تولید 
ایــن اثــر ســعی کردیم از 
اِلمان هــای فرهنگی، هنری 
و ادبیــات غنی کشــورمان 
اســتفاده  آن  در  ایــران 
شــود و ادبیاتی کــه آقای 

 احسان افشــاری در این اثر به کار برده اند بسیار قابل توجه و زیباست.
ســاالر عقیلی که در یک ضیافت افطاری با حضور اهالی هنر و ورزش 
سخن می گفت، افزود: خیلی ها انتظار داشتند که ما برای این ترانه از اشعار 
 سخیف استفاده کنیم ولی شعر ما بیانگر ادبیات و فرهنگ کشور ماست. 
خواننده ترانه »یازده ستاره« خاطر نشان کرد: همیشه در همه جای دنیا 
فوتبالیست های ایرانی باغیرت ترین فوتبالیست های دنیا بوده اند و به با 

غیرت بودن معروف اند. 
وقتی همین آقای حمید استیلی که االن در رو به روی من نشسته اند، آن 
گل زیبا را به آمریکا زدند، من رو به روی تلویزیون نشسته بودم و گریه کردم. 
 با تمام وجود اشک می ریختم و بارها هم این موضوع را به خود ایشان گفته ام. 
عقیلی در انتهای صحبت های خود نیز گفت: انتقادهایی شد به این اثر و 
متاسفانه در فضای مجازی توهین هایی را شاهد بودیم که مشخص نبود 

چطور و از کجا نشات می گرفت. 
متأســفانه محارم در فضای مجازی دیگر از بین رفته اســت و خیلی ها 
به خودشــان اجــازه می دهند که بیایند و با کامنت هــای بد و رکیک 

هنرمندانشان را مورد حمله قرار بدهند.
 البتــه واکنش های مثبت به قدری زیاد بود که به ما انرژی داد ولی این 
اتفاقات ناخوشایند در فضای مجازی ظاهرا از سوی برخی افراد تبدیل به 

یک عادت شده و متاسفانه روز به روز هم بد و بدتر می شود.

14

ادب و هنر

خاطرات شفاهی فرید محمدی مقدم دیده  بانی لشکر 5 نصر زیر بوته نقد

 »چشم جنگ« دیده شد
ادب و هنــر: بیســت و چهارمیــن دوره از 
سلســله نشســت های ادبی شمس ســازمان 
کتابخانه هــا، موزه هــا و مرکز اســناد آســتان 
 قــدس رضــوی بــا محوریــت بررســی اثــر 
 »چشم جنگ« در تاالر قدس این سازمان برگزار شد. 
»چشم جنگ«، خاطرات شفاهی فرید محمدی 
 مقــدم از رزمنــدگان واحــد دیده بانی لشــکر 
»5 نصر« است که مصاحبه و تدوین آن را حجت 
 احمدی زر و محمد مهدی خالقی انجام داده اند. 
در ابتدای جلســه حســین عباس زاده؛ منتقد 
ادبــی بــا معرفــی تاریخ شــفاهی بــه عنوان 
ســبکی از داستان نویســی بر پایــه مصاحبه با 
دیگــران، آن را روشــی عنوان کرد که نســبت 
به سایر ســبک های نوشــتار که بر پایه تخیل 
 نویســنده اســت به مراتبط دشــوارتر اســت.

وی بــا بیان اینکــه کتاب های تاریخ شــفاهی، 
آثــار ارزشــمندی هســتند کــه برگ هایی از 
تاریــخ مقاومت مردم ایــران را روایت می کنند، 
گفت: این نــوع آثار، می توانند بین نویســنده 
 و مخاطــب ارتبــاط خوبــی برقــرار کننــد.

این نویســنده، رعایت ســیر زمانی و پرداختن 
به جزئیــات را دو عامل جــذاب برای مخاطب 
در ایــن نوع نوشــتار دانســت و هــدف اصلی 
در تاریخ شــفاهی را آشــنا کــردن مخاطب با 
 شــخصیت و زندگــی یک فــرد عنــوان کرد.

 مسئولیت سخت روایت جنگ
عباس زاده مســئولیت نویسنده را در این سبک 
نوشتار بسیار ســنگین توصیف کرد و گفت: در 
روایت گری جنگ، نویســنده و مصاحبه گر باید 
فضا را به شکلی ترسیم کنند که در کنار جذاب 
بودن برای مبارزان جبهه هــای جنگ، از میان 

 نســل جدید نیز مخاطبان خوبی را جذب کند.
وی همچنیــن گفــت: مصاحبه گــر در بیــان 
تاریــخ شــفاهی، نقــش تعیین کننــده ای در 
دریافــت اطالعات درســت از مصاحبه شــونده 
دارد و ایــن می توانــد در ســبک نوشــتار و 
 انتقــال اطالعــات به مخاطــب موثر باشــد. 

عباس زاده همچنین گفت: البته روایت کتاب در 
 فصل های 6 به بعد به پختگی بیشتری می رسد.

 چشم جنگ یک فولکلور محلی است
 در ادامه  علیرضا مهرداد در خصوص »چشــم 
جنگ« گفت: در حقیقت این کتاب یک فولکلور 
محلی اســت نه یک زندگی نامه. قسمت اول از 
یک محیط روایت می کند که این روایت  شفاف 

و ساده است. 
در ادبیــات محلی خراســان از این نوع کتاب ها 
کمتــر به چشــم می خــورد  و ایــن کتاب به 
عنــوان یک مســتند مــی تواند تلقی شــود؛ 
چراکه راوی و نویســنده آن مشــخص اســت 
 و راوی خــودش شــاهد وقایــع بوده اســت.  

علی براتی گجوان، نویســنده مشــهدی نیز به 
جایگاه آمد و ابتدا در خصوص خاطره نگاری ها 

مطالبی را بیان کرد.
این منتقد ادبی گفت: خاطره نویسی در قبل از 
انقالب هم وجود داشت اما پس از انقالب تشخص 

بیشتری پیدا کرد. 
در حــــوزه خاطــــره و خاطره نــــگاری دو 
نــگاه وجــود دارد؛ نــگاه اول کــه خاطــره را 
زیرمجموعــه ادبیــات می داند و نــگاه دوم که 
 آن را زیرمجموعــه تاریخ به شــمار مــی آورد. 
نــگاه اول آن را گونــه ادبی می دانــد؛ چراکه 
زایــش حســی و فکری راوی اســت و ســعی 
در داســتان گویی دارد امــا نــگاه دوم می گوید 
چــون از واقعــه و حادثه زندگی فــردی روایت 
 مــی کنــد در ذیــل تاریخ قــرار مــی گیرد. 
وی خاطــرات را در ســه گــروه خودنوشــت، 
دیگرنوشــت و تاریــخ شــفاهی دســته بندی 
 کــرد و بــه ارزیابــی هــر یــک پرداخــت. 

 ضرورت تحقیق قبــل از روایت تاریخ 
شفاهی

براتــی گجوان توضیح داد: خودنوشــت ها اکثرا 
خیلی حرفه ای نیستند و متن بیرون آمده درحد 
یک سرگذشت نامه ابتدایی است اما دیگرنوشت ها 
کمــی حرفه ای ترهســتند. درهرصورت این ها 
نمی توانند تاریخ شفاهی باشند کال نظرگاه قالب 
درمیان تاریخ نویســان وتاریخ دانان اینست که 
خاطره یک انگاره فردی است در موقعیت خاص. 
اگر قرار به اســتفاده در تاریخ شــفاهی است به 
مقدمه تحقیقی زیادی نیاز است تا بعد از آن به 

راویان اخبار برسیم. 
با این مقدمه ســئوال اینجاست که آیا تحقیقی 

قبال پیرامون موضوع کتاب شکل گرفته است تا 
بتوان با سوال خاصی سراغ راوی رفت؟ پاسخ این 
سوال منفی است چون روایت تک خطی اثر فقط 
 سرگذشــت نامه است که برجستگی ادبی ندارد.  
این منتقد ادبــی در پایان اظهار کرد: بااین نگاه 
»چشم جنگ« درنگاه اول بسیار با مخاطب خود 
صادق اســت چون راوی صادق است اما از حیث 
ادبی متاسفانه درســطح باالیی قرارنمی گیرد. 
اما باید از ناشــر آن یعنی »ستاره ها« تشکرکرد 
 که کتاب را بســیار با کیفیت عرضه کرده است.  
همچنین در ادامه این مراسم سردار امیری گفت: 
برگزاری این نشست ها خیر و برکت های زیادی 

خواهد داشت. 
من از همین تریبون از همه نویسندگان دعوت 
به همکاری می کنم تا در ثبت و ضبط خاطرات 
رزمنــدگان جنگ بــا بنیاد حفظ آثار و نشــر 

ارزش های دفاع مقدس همکای کنند. 
بنیــاد دســت همــه نویســندگان را بــرای 
 همکاری در مســیر نوشــتن، خواهد فشــرد. 
جلسه نقد و بررســی کتاب »چشم جنگ« به 
همت سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 
آســتان قدس رضوی، اداره کل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس خراســان رضوی، نشر 
ستاره ها و حوزه هنری خراسان رضوی برپا شد.

شعر

شب شعر طنز ضدآمریکایی با حضور ناصر فیض در مشهد برگزار شد
آقای ترامپ! یک کمی آدم باش

ادب و هنــر: شــب شــعر ضد 
اســتکباری »لغز خون« با حضور 
مدیر دفتر طنز حوزه هنری کشور، 
رئیس حوزه هنری خراســان رضوی و جمعی 
از شــاعران خراسان رضوی، در واکنش به اقدام 
رئیس جمهور آمریکا، پنجشــنبه گذشــته در 

پردیس سینمایی هویزه برگزار شد.

 شعر خراسان سبب تازگی روح می شود
رئیس حوزه هنری خراســان رضوی با حضور 
در این مراســم، از برگزاری این شب شعر ابراز 
خرســندی کرد و در خصوص آن اظهار داشت: 
این شب شعر، سرآغاز سلسله جلسات شعر طنز 
خراسان رضوی است و استقبال شاعران و مردم 
از این مراسم، نشان از عالقه بسیار به این قالب 
شعری دارد. میثم مرادی با بیان اینکه امیدوارم 
این جلسات در حوزه هنری رونق بگیرد، افزود: 
شعر شاعران خراسان، سبب تازگی روح می شود.

 شعر خراسان در مرکز دید
مدیر دفتر شعر طنز حوزه هنری کشور نیز در 
این مراسم اظهار کرد: مشهد یکی از مکان هایی 
است که هرگاه پیشنهاد حضور در برنامه ای به 
من داده می شود حتماً شرکت می کنم چرا که 
مشهد شهر دوســت داشتنی و بسیار شیرینی 
است. ناصر فیض با اشاره به اینکه شعر خراسان 

در مرکز دید کشور قرار دارد ادامه داد: شاعران 
مشــهد، در هر جشــنواره ای که شرکت کنند 
می درخشند و این انتظار زیادی نیست چرا که 
آن ها در مهد شعر و ادب بزرگ شده اند و شاعرانی 
که منتسب به اینجا هستند باید بسیار خوشحال 
باشند. وی با بیان اینکه در سرایش شعر طنز و 
بخصوص هجو، رعایت شأن فردی که شعر برای 
او سروده شده اســت، الزامی ندارد؛ تأکید کرد: 
همیشه در خصوص هجو گفته می شود تیر تیز 
هجو، پس نگاه خود را از بسته بندی خارج کنید 
و بدانید شعر هجو نسبت به دیگر قالب های شعر 
یک شاعر در درجه پایین تری از لحاظ کیفیت 

قرار می گیرد.
مدیر دفتر شعر حوزه هنری کشور در خصوص 
برگزاری این شب شعر اظهار کرد: هجو و هزل 
در مورد دشــمن اشــکالی ندارد و این حرکت 
خوب و تأثیرگذاری است. وی با اشاره به اینکه 
آثار هجو، مقطعی است و فرد نمی تواند آن ها را 
جمع آوری و تبدیل به مجموعه شعر کند، گفت: 
یک روزی یک ماجرایی رخ داده و تمام شــده و 
باید یک تاریخی نوشته شود و شاعر بگوید این 

شعر را برای این مناسبت سرودم.
فیض با بیان اینکه خراســان جایی اســت که 
شــعر در آن جدی بوده و یکــی از قطب های 
شعر فارسی اســت، اضافه کرد: شیراز، اصفهان 
و خراســان از قله های ادبیات و شعر هستند و 

بزرگان شــعر فارسی در خراسان رشد کرده اند، 
انتظار می رود به همین تناسب اتفاقات خوبی در 

این مکان رخ دهد.

 طنز، زبانــی صمیمی بین مخاطب و 
شاعر

ایمان مرصعی شــاعر خراسانی نیز در خصوص 
شــب شــعر لغز خون با بیان اینکه رســالت 
همــه هنرمندان این اســت که دغدغه شــان 
سیاست های روز کشورشان باشد، اظهار کرد: اگر 
در کشور نقاط ضعفی است هنرمند باید آن را در 

زبان طنز به جامعه تزریق کند.
وی یادآور شــد: در مــورد ترامپ هم همه دنیا 
می دانند او آدم ابلهی است که نسنجیده حرف 
می زند و باید تاوان حرف های نســنجیده اش را 
بدهد. از طرفی هیچ کس نمی تواند مردم ایران 
را با سیاست های غلط خود تحت فشار قرار دهد.

این شــاعر خراسانی متذکر شــد: طنز با زبان 
نیشدار خود سبب می شود مفهومی را که باید 
در چندین جمله بیان کنی در یک بیت یا یک 
مصرع چنان منتقل کنی که از حوصله مخاطب 

هم خارج نباشد.
 مسئول دفتر شعر حوزه هنری خراسان رضوی 
در خصوص برگزاری این شب شعر، اظهار کرد: 
آمریکا نسبت به ایران همیشه دشمنی داشته و 
دارد و هیچ گاه از این دشمنی ها کم نشده است 

بلکه گاهی تنها رنگ و شکل آن تغییر کرده و چه 
بسا به دلیل شکست سیاست های استکباری اش 
در مقابل مقاومت و ایســتادگی ملت ایران، این 
دشمنی ها بیشتر نیز شده است، در حال حاضر 
این شب شعر واکنشی بود نسبت به اتفاقات اخیر 

که نوع دیگری از همان خصومت هاست.
گفتنی است؛ این مراسم با شعر خوانی شاعران 
خراسانی همچون سید حسین سیدی، جمیله 
ســادات کراماتی، فرامرز اکبری، راضیه رجایی، 
برهان طبسی، منیژه رضوان، سیدحسن مبارز، 
هاشــم رضا زاده، علی سمرقندی، محمد نیک، 

مصطفی حسن زاده همراه بود.
ایمان مرصعی نیز یکی از شاعران خراسانی بود 

که شعر زیبایی را خطاب به ترامپ خواند:
دنبال هوس زیاد بودی، کم باش

من بعد مقابل خودت، محکم باش
بابای 90 درصد آمریکایی

آقای ترامپ! یک کمی آدم باش
ناصــر فیض نیز در این مراســم شــعری را در 

خصوص برجام خواند:
سهل است که اُستان بکنی یک شبه ِده را

با آتش کبریت کنی آب زره را
از پیچ و خم گردنِه پر مه حیران

با باد بزن محو کنی تودهِ مه را
کاری کنی از قحط بزه، قشر بزهکار

یک عمر بگردند و نیابند بزه را
آن گونه شود عدل فراگیر که مردم

از هم نشناسند دگر که و مه را
طوری بشود اخم کند دانِش امروز
بشکافی اگر جای اتم هسته به را

از گوجه به رب می رسد آدم نه به انگور
در دیگ بجوشانی اگر گوجه له را
از قبح گذشتیم بماند که نشد باز
حاشا که کند باز کلید تو گره را

حدود دو ماه پیش بود که آقای سعید محسن زاده 
از نشر ستاره ها، پرینت صفحه بندی شده  کتابی را 

به من داد به اسم چشم جنگ.
کتاب هشت فصل دارد با دو مقدمه در 285 صفحه 
که از ریتم خوب و هنرمندانه ای برخوردار اســت. 
فراز و فرودهای جــذاب کتاب، برگرفته از روایتی 
صادقانه اســت کــه راوی بدون هیــچ گونه خود 
سانســوری خاطراتش را گفته اســت. سپس این 
خاطرات توسط نویســنده ای با ذوق با نثری روان 
در کنار هم قرار گرفته و اثری خلق شــد به اسم 

»چشم جنگ«.
چشــم جنگ از نگاه یک دیده بان بخش هایی از 
وقایع جنگ را مقابل دیدگان مخاطب قرار می دهد. 
دیده بانی که در سنگر دیده بانی خودش نشسته و 
با دوربینی حساس و دقیق تمامی تحرکات اطراف 

خودش را می بیند.
محمدی مقــدم هــم خاطرات جنگــش را بدون 
خودسانســوری روایت کرده و هم خاطرات دوران 
تحصیل را؛ روایت هایی از نگاه یک بسیجی تیزبین، 
حساس، دقیق و اهل درد. شاید به واسطه همین 

خصلت او هست که بخش هایی از خاطرات او کام 
انسان را تلخ می کند.

اما این فقط تاریخ شــفاهی یکی از هزاران رزمنده  
خراسانی اســت. قطعاً استان خراســان با سابقه  
درخشــان و رزمنــدگان و فرماندهان مجرب که 
تعدادی از آن ها به شــهادت رســیده اند و عده ای 
هم در قید حیات هستند، بایستی سهم بیشتری 
در حوزه ادبیات جنگ داشــته باشد. هم در حوزه 
تاریخ شفاهی رزمندگان و فرماندهان، هم در حوزه 
نقش استان در جنگ و یا به عبارتی مستندنگاری 

وقایع هشــت ســال دفاع مقدس و هم در بحث 
معرفــی فرماندهــان و رزمندگان شــهید. یعنی 
بحث زندگینامه نویســی، که یک نمونه  موفق آن 
زندگینامه شــهید عبدالحسین برونسی در کتاب 
خاک های نرم کوشــک اســت، همان کتابی که 
توسط سعید عاکف نگاشته شده و در تیراژ بسیار 

زیاد چاپ و پخش شده است.
به نظر این حقیر در اســتان خراسان، با آن همه 
ســوژه های ناب قابلیت خلق آثار فاخر وجود دارد، 

فقط باید هّمت کرد و حمایت شد. 

دیدگاه

چند خطی 
برای »چشم جنگ«

 گل علی بابایی 

آنچهمیخوانید

در حقیقت این کتاب یک فولکلور 
 محلی است و زندگی نامه نیست.

قسمت اول از یک محیط روایت 
مــی کند  که این روایت  شــفاف 
و ساده اســت، در ادبیات محلی 
خراســان از ایــن نوع کتــاب ها 
به چشــم می خــورد  و این کتاب 

می تواند یک مستند  تلقی شود
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پردهنقرهای

بررسی فروش هفتگی فیلم های روی پرده سینما
صعود پنج پله ای »خجالت نکش«

سینما تیکت: فیلم »تگزاس« 
پرطرفدارتریــن کمــدی ایــن 
روزهای سینما، با فروش هفتگی 
یک میلیارد و ۶۳ میلیون تومان 
تنها فیلم میلیاردی هفته بود و 
برای چهارمین هفته متوالی در 

صدر جدول فروش قرار گرفت.
»عصبانی نیستم« با فروش هفتگی ۴۸۳ میلیون تومان با یک پله صعود، 
خود را به رتبه دوم جدول رساند تا پس از سه هفته اکران مجموع فروشش 
را به مرز 2 میلیارد برساند. اما بیشترین صعود در جدول فروش این هفته 
متعلق به فیلم »خجالت نکــش« بود. »خجالت نکش« که یک کمدِی 
خانوادگی جمع و جور اســت این هفته توانست با فروش ۴۶2 میلیون 
تومان در جدول فروش هفتگی پنج پله صعود کرده و در رتبه سوم جدول 
قرار گیرد. می توان افزایش تعداد سالن های این فیلم را یکی از دالیل عمده 
افزایش فروش آن دانست. در هفته گذشته شاهد آن بودیم که 22 سالن 
به تعداد سالن های نمایش دهنده »خجالت نکش« افزوده شد. »چهارراه 
استانبول« با فروش هفتگی ۴۵۶ میلیون با دو پله صعود در رتبه چهارم 
جدول قرار گرفت تا در کنار »خجالت نکش« و »خوک« در میان 10 فیلم 
ابتدای جدول، سه فیلمی باشند که نسبت به هفته گذشته افزایش فروش 
داشته اند. از آنجا که یکی از دالیل افزایش فروش رضایت مخاطبانی است 
که فیلم را تماشــا کرده و به دیگران توصیه می کنند، بنابراین می توان 
نتیجه گرفت »خجالت نکش« و »چهارراه استانبول« توانسته اند رضایت 
نسبی مخاطبانشان را به دست آورند. »مصادره« با فروش ۳۸2 میلیون 
در رتبــه پنجم جدول فروش هفتگی قرار گرفت و با مجموع فروش 1۵ 
میلیارد و ۶۶ میلیون تومان تا به اینجا پرفروش ترین فیلم سال لقب گرفته 
است. »فیلشاه« نیز که عنوان پرفروش ترین انیمیشن تاریخ سینمای ایران 
را یدک می کشــد، با فروش هفتگی ۳۴1 میلیون، در رتبه ششم جدول 
قرار گرفت و پس از 10 هفته اکران مجموع فروشــش را به ۶ میلیارد و 
۹۸۴ میلیون رساند؛ رکوردی که تکرارش برای انیمیشن های دیگری که 
در آینده اکران خواهند شــد، مشکل به نظر می رسد. این در حالی  است 
که فیلشــاه در میان فیلم های درحال اکران از نظر تعداد سالن، با 1۴۸ 
ســالن رتبه دوم را دارد. نکته قابل توجه درباره اکران دوم بهار این است 
که فیلم هایی از جمله عصبانی نیستم، چهارراه استانبول، خوک، جشن 
دلتنگی و آن ســوی ابرها تعداد سالن هایشان از فیلمی مانند التاری و 

فیلشاه که 10 هفته از اکرانشان می گذرد، بیشتر است.

قدس موضوع پخش مسابقات جام جهانی در سینماها را بررسی می کند

نور، صــدا، فوتبــال
 سیما و ســینما/ زهره کهندل   »نمایش 
بازی های فوتبال جام جهانی در سینماهای کشور 
بالمانع اســت و جــدول اجــرای نمایش فوتبال 
در ســینماهای کشــور،  با در نظر گرفتن حقوق 
فیلم سازانی که فیلمشان در حال اکران است، هفته 

آینده اعالم می شود.« 
این خبری بود که دو روز پیش، سخنگوی شورای 
صنفی نمایش درباره تصمیم شورای صنفی نمایش 
مبنی بر نمایش بازی های جام جهانی فوتبال اعالم 

کرد. 
پیــش از این غالمرضا فرجــی از موافقت نیروی 
انتظامی با نمایش فوتبال در ســینماها خبر داده 
و تأکید کرده بود: عالوه بر آن ســینماداران باید 
از صاحبان فیلم هایی که سانس نمایش آثارشان 
همزمان با نمایش فوتبال اســت، مجوز گرفته و 

رضایت آن ها را کسب کنند. 
به گفته او، بر اســاس ضوابط و قوانین شــورای 
صنفی نمایش، سینمادار نمی تواند در زمان اکران 
فیلم، فوتبال نمایش دهد و به همین دلیل تأکید 
داریم که ســینمادار باید مجوز الزم را از صاحبان 
فیلم هایی که ســانس نمایش آثارشان با نمایش 
فوتبال تداخل دارد، نیروی انتظامی و اداره اماکن 
عمومی کسب کند و در صورت داشتن این مجوزها 

ما هم ممانعتی نمی کنیم. 
فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ هم گفته بود؛ 
به طور قطع در صورت نبود مانع در اکران مسابقات 
فوتبال جام جهانی در سینما ها، پلیس از این اقدام 

استقبال خواهد کرد. 

 کشاندن مردم به سینماها
پخش بازی های جام جهانی بر پرده بزرگ سینما 
با صدای دالبی، بســیار هیجان آور است، هیجانی 
که با وجود فضای خانوادگی ســینماها، می تواند 
بــه تجربه ای موفق منجر شــود. محمــد الهی، 
بازیگر ســینما و تلویزیون در این باره به خبرنگار 
ما می گوید: اگر این اقدام موجب گرم کردن بازار 
سینما و کشــاندن مردم به سینماها شود، خوب 
است، کسانی که سینما را چندان نمی شناسند و 
کمتر به آنجا می روند، چه اشکالی دارد که فوتبال 

را در پرده عریض نقره ای ببیند؟
الهی در پاسخ به اینکه برخی معتقدند تعدادی از 
فیلم ها در نوبت اکران مانده اند و این موضوع موجب 
می شود که فرصت فیلم ها برای اکران گرفته شود؟ 
می گوید: این طور نیســت. مگر قرار است چند تا 
بازی پخش شود؟ این موضوع چندان تأثیری در 

اکران فیلم ها نخواهد داشت. 
برخی مته به خشــخاش می گذارنــد چطور در 
روزهایی که بلیت نیم بهاست، سالن های سینما پر 
نمی شود. چرا به سوی دیگر ماجرا نگاه نمی کنند 

کســانی که به بهانه تماشای مسابقات فوتبال به 
ســینما می آیند، پایشان به ســینما باز می شود 
و ممکن اســت تیزر فیلمی را ببینند و راغب به 

تماشای آن شوند. 
این اتفاق موجب می شــود که مردم به ســینما، 
نزدیک تر شوند. او معتقد است: این تصمیم، سبب 
افزایش نشاط اجتماعی می شود، چون خانواده ها 
دوســت دارند که در کنار هم باشند، ضمن اینکه 
ســینماها فضای خانوادگی دارنــد در حالی که 
استادیوم، شــرایط حضور خانواده ها را ندارد، این 
اتفاق خوبی است چون مردم با خانواده هایشان به 

تماشای فوتبال می نشینند. 

 چرا باید در سینماها فوتبال پخش کنیم؟
این خبر برای تهیه کنندگانی که فیلم هایشان در 
جدول اکران همزمان با مسابقات جام جهانی قرار 
دارند، خوشایند نیست، اگرچه سخنگوی شورای 
صنفی نمایش این وعده را داده که رضایت آن ها 

کسب خواهد شد. 
محسن چگینی، یکی از تهیه کنندگانی است که 
با پخش فوتبال در سالن های سینما مخالف است. 
او می گوید: در شرایطی که با کمبود سالن روبه رو 
هســتیم و این همه فیلم اکران نشده داریم، چرا 
باید در ســینماها فوتبال پخــش کنیم؟ او ادامه 
می دهد: اکنون ســینمای ما به جایی رسیده که 

1۴ فیلم روی هم رفته اکران می شود. 
در این شرایط یکسری فیلم ها که الیق فروش باال 

هستند، نمی فروشند و با کمبود مخاطب روبه رو 
شــدند.  به باور این تهیه کننــده، پخش فوتبال 
در ســالن های ســینما به نفع سینمادارهاست 
و صاحبــان فیلم به طور قطــع متضرر خواهند 
شــد. چگینی معتقد است: شــاید کمی منطقی 
باشــد که فقط بازی های ایران در جام جهانی را 
در ســالن های سینما پخش کنند؛ اما کلیت این 

جریان اشتباه است.
ســید امیر پروین حســینی تهیه کننده سینما 
می گویــد: فکر خوبی اســت چون مردم شــاد و 
ســرگرم می شــوند، اما در وضعیت کنونی که با 
کمبود سالن روبه رو هستیم، اتفاق درست و خوبی 
نیســت. او ادامه می دهد: باید کمی فکر کنیم آیا 
در این شــرایط با تراکم اکران باال می توان پخش 
فوتبــال را اضافه کرد و بایــد از اکران کدام فیلم 
بگذریم که متضرر نشود؟ به گفته پروین حسینی، 
در سینماهای ســیار، ســوله های بزرگ و... که 

چندین برابر ســالن های ســینما ظرفیت دارند، 
می توان برای مردم فوتبــال پخش کرد، چرا که 
پخش فوتبال در سینماها در شرایط کنونی اتفاق 

خوبی نیست.

 اقدامی به نفع سینمادارها
هادی حاجتمند، کارگردان سینما اما نظر دیگری 
دارد. او بــه خبرنگار ما می گویــد: نوع نگاه ما به 
سینما لوکیشن است یا هنر؟ به نظر می رسد در 
این تصمیم، استفاده از لوکیشن و صحنه سینما 
مدنظر است، ضمن اینکه اگر این موضوع موجب 
شــود که پخش فیلم ها آســیب دیده و از اکران 
اصلی خودشان جا بماند، کار درستی نیست، اما 
اگر در سانس های خالی باشد جذابیت باالیی هم 

دارد. 
کارگردان فیلم »اشنوگل« معتقد است: تماشای 
فوتبال از دیدن برخی فیلم هایی که در سینمای 

ایران ساخته شده، جذاب تر است. 
برخی از فیلم ها، اگر از تلویزیون هم پخش شوند 
زیادی شان است، شاید این حرف ها تلخ است اما 
واقعیت دارد، مردم خیلی نجابت به خرج می دهند 

که می روند و برخی از فیلم ها را می بینند. 
جواد اردکانی، کارگردان و نویســنده ســینما و 
تلویزیون هم در این باره به خبرنگار ما می گوید: 
اگرپخش فوتبال در ســینما بــه بنیه اقتصادی 

سالن ها کمک کند، اقدام خوبی است. 
به هرحال ســالن های ســینما بخشی از صنعت 

سینما هستند و تعدادی از آن ها، حتی هزینه های 
خودشان را هم در نمی آورند. 

اگر پخش فوتبال در ســالن های سینما جوری 
برنامــه ریزی شــود که به بنیه مالی ســینماها 
کمک کند و ســانس ها جوری برنامه ریزی شود 
که به نمایش فیلم ها لطمه ای وارد نشود تا تهیه 
کننده ها ضرر نکنند، این تصمیم، اقدامی به نفع 

سینماست.
کارگردان »شور شیرین« تأکید می کند: اگر این 
طرح به درســتی انجام شود، تماشای خانوادگی 
مســابقات فوتبال را هم می تــوان از دیگر نکات 
مثبت این طرح دانســت البته باید حاشیه های 
اخالقی، امنیتی و انتظامی این طرح، کنترل شود، 

در این صورت می تواند طرح موفقی باشد.

 امپراتوری سینمادارها
محمدحسین مهدویان، کارگردان فیلم »التاری« 
نیز با انتشــار متنی در اینســتاگرام، نسبت به 

امپراتوری سینمادارها هشدار داد.
او نوشــت: »از شــنیدن خبر نمایش فوتبال در 
ســالن های ســینما عمیقاً ناراحت  هستم. من 
مخالف فوتبال نیســتم و اتفاقاً عاشق تماشای 

دسته جمعی آن هستم. 
ولی معتقدم در این ماجرا کســی دلش به حال 
مردم و نشــاط جمعی شان نسوخته. وگر نه چرا 
مجوز نمایش فوتبال در کافه ها و قهوه خانه ها را 
صادر نمی کنند ؟ راستی مگر حق پخش مسابقات 
فوتبال را از بودجه  کشور و از جیب مردم پرداخت 
نکرده اند؟ چه دلیلی دارد که برای تماشــای آن 
از مردم پول دوباره بگیرند؟ چرا مثل همه جای 
دنیا فوتبال را در پارک ها و اماکن عمومی، روی 
تلویزیون های شهری یا پرده های بزرگ به طور 

رایگان برای مردم نمایش نمی دهند؟
من غمگینم چون عاشق سینما هستم و همیشه 
سالن  سینما را خانه خود دانسته ام. نه به خاطر 
صندلی هایی که بیشترشــان ناراحت اند یا مثاًل 
ســقف بلند و یا بوفه  های نه چندان پررونق اش. 
سینما را دوست دارم به خاطر تصویری که روی 

پرده اش نقش می بندد. 
ســینما جای فیلم دیدن اســت. اجــرای تئاتر 
روحوضی و کنسرت  های شیش و هشت و نمایش 
فوتبال در سینما، معنی اش این است که دوران 
سیطره  فیلم ســازها و تهیه کنندگان و مدیران 
فرهنگی بر ســینمای ایران تمام شده. انگار باید 
بپذیریم که حاال زمانه  امپراتوری سینمادارهاست. 
دیگر آن ها هســتند که تعییــن می کنند پول 
در نشــان دادن چه چیزی روی پــرده  نقره ای 
سینماست. به همین ســادگی ما را از خانه مان 

بیرون می کنند.«

تماشــای فوتبــال از دیدن برخی 
فیلم هایی که در ســینمای ایران 
ســاخته شــده جذاب تر اســت، 
برخی از فیلم ها اگر از تلویزیون 
هم پخش شون، زیادی شان است

آنچهمیخوانید



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
مطلب امروز گاهى به جاى «گزارش  

از شخص» ممكن است تبديل شود 
به شــرح حــال رمــان «ُدن آرام»! مقصرش البته 
من نيستم، ســوژه امروز يعنى آقاى «شولوخف» 
است كه ميان آثار كم شمارش، «دن آرام» بيشتر 
از همه ســروصدا كرد و سبب شــد دنيا، اين دو را 
با هم بشناسد. «شولوخف» كه يكى دو روز پيش، 
ســى و چهارمين ســالگرد درگذشــتش را پشت 
سرگذاشــتيم، به اندازه آخرين اثرش كه مى گويند 
آخرين و بزرگ ترين رمان انقالبى قرن بيستم است، 
آدم پرسروصدايى نبود. برخى شواهد و نقل قول ها 
نشان مى دهد در روحيه و رفتارهاى نويسنده روس، 
بيشتر نشانه هايى از آرامش رود بزرگ «ُدن» ديده 
مى شده اســت تا جوش و خروش حاكم بر فضاى 

رمان «دن آرام»!

 قزاق نبود
يك تصور اشــتباه درباره «شــولوخف» كه شايد 
فقط در ايران رايج باشــد؛ اين است كه خيلى ها در 
الكساندروويچ  «ميخائيل  نوشته اند:  زندگينامه اش 
شــولوخف داستان نويس روسى، ســال 1905 در 
منطقــه «دن» زاده شــد و در ميان طايفه قزاق ها 
پرورش يافت...». اين در حالى اســت «شولوخف»، 
نه پــدر و نه مادرش، قزاق نبوده اند و شــايد اصًال 
يك قزاق را از نزديك نديده اند. اشتباهى كه خيلى 
از مترجمان ايرانــى در ترجمه زندگينامه و حتى 
ترجمه كتابش داشته اند، اين است كه قوم «كازاك» 
را همــان «قزاق» فرض كرده و بر همين اســاس، 
نويسنده روس را يك قزاق اصيل مى دانند. البته اين 
اشتباه فقط مختص مترجمان معاصر نيست، بلكه 
مورخان كشــور ما هم از ديرباز انگار «كازاك» ها را 
قزاق مى دانستند، در حالى كه كازاك ها قومى از نژاد 
سفيد اروپايى با تبار اسالو هستند كه زيستگاهشان 

اوكراين كنونى و جنوب غرب روســيه، بويژه جلگه 
رود دن است و هيچ ربطى به « قزاق» هاى مسلمان 

كشور قزاقستان و ساكن در آسياى ميانه ندارند.

 باربرى، حسابدارى... نويسندگى
بدون اين اشتباه مورخان و مترجمان ايرانى، زندگى 
«شــولوخف» نكات ابهام برانگيــز و به قول برخى 
زندگينامه نويســان، اســرار آميز زيادى دارد، اما با 
توجه به آنچه گفتيم، اگر كلمه «قزاق» را از ذهنمان 
پاك كنيم و همــه روايت هاى مختلف را كنار هم 
مى شود  مختصر«شولوخف»،  زندگينامه  بگذاريم، 
اين:«11 ماه مه 1905 ميالدى  يا شــايد 1903 و 
شايد هم 1907 - در يك روستاى كازاك نشين در 
«وشنسكايا»، منطقه دن روسيه چشم به جهان باز 
كرد. پدرش خرده مالك و مادرش از جمله دهقانان 
بيســوادى بود كه در حدود 40 سالگى مجبور شد 
براى نامه نگارى با فرزندش، خواندن و نوشــتن ياد 
بگيرد. پدر و مادر آرزوى تحصيالت عاليه فرزندشان 
را داشــتند و رؤياى نوجوانى و جوانى «ميخائيل» 
هم اين بود كه روزنامه نگار شــود. با اين وجود در 
سال 1918 كه جنگ داخلى به منطقه شان رسيد؛ 
تحصيالت رســمى اش هم به پايان رسيد و مجبور 
شــد تا پيش از نويسندگى براى امرار معاش گاهى 
باربرى كند، مدتى كارهاى حسابدارى انجام دهد و 
چند وقتى هم معلم دوره هاى سواد آموزى شود». 
حاال از 6 سالگى تا 14 سالگى اش در 1918 چقدر و 
كجاها درس مى خواند كه بعدها مى تواند حسابدارى 
و معلمى بكند، البد از جمله نكات مبهم و اسرار آميز 

زندگى اش است! 

 نويسنده كارگرى
18 ســال بيشتر نداشت كه به مســكو رفت و در 
گروه ادبى « گارد جوان» عضو شد و مقاله نويسى 
هايــش را به اميــد روزنامه نگار شــدن آغاز كرد. 

جنگ ميان انقالبيون (بلشويك ها) و ارتش سفيد 
باال گرفته بود و برخى منابع نوشــته اند در اين ايام 
«شــولوخف» به انقالبيون پيوسته بود و به عنوان 
مأمور پخش جيره، در مصادره انبارهاى مواد غذايى 
از «كوالك ها» (كشــاورزان مرفه كه از بلشويك ها 
حمايت نمى كردند) شــركت داشت. همين منابع 
نشان مى دهند در سال هاى پس از پيروزى انقالبيون 
«شولوخف» در نشريه «رمان گازتا» كه گروهى از 
نويسندگان جنبش كارگرى آن را اداره مى كردند، 
فعاليت داشته اســت. سال 1925 نخستين كتاب 
خود به نام «داستان هاى دن» را منتشر كرد تا نظر 
منتقدان به او جلب شود. مدتى بعد هم از مسكو به 
واليت خودش بازگشت تا نوشتن رمان « دن آرام» 

را آغاز كند.

 آرام آرام
«دن آرام»، آرام آرام شــكل گرفــت و رمانــى 
شــد كه بعدها دنيا را تحت تأثير قرار داد. سال 
1928 كــه جلد اول آن به بــازار آمد، با وجود 
اســتقبال مردم، منتقدان مى گفتند اين يك اثر 
نژاد پرســتانه اســت كه از طايفه «كازاك » ها 
تعريف و تمجيد مى كند. «شــولوخف» سال بعد 
جلد دوم را منتشــر كرد، دو سال بعد جلد سوم 
و البتــه جلد چهارمش ماند براى 9 ســال بعد، 
يعنى سال 1940. از سال 1925 و بازگشتش به 
« دن» اگر حســاب كنيد، شولوخوف 14 يا 15 
ســال زمان را صرف نوشــتن كتابش كرده بود. 
كتابى كه تا 6 ميليون نسخه آن به فروش رفت 
و در 52 كشــور جهان و بــه زبان هاى مختلف 
ترجمه شد. قهرمان اصلى اين رمان «گريگورى 
ملخوف» جوان و نماينده طبقه متوسط است كه 
در جنگ جهانى رشــادت بسيار نشان داده و به 
بلشويسم ايمان پيدا كرده است، اما هنگامى كه 
در 1917 از جبهه جنــگ به خانه بازمى گردد، 

درمى يابد كــه خانواده و همه دوســتانش علم 
مخالفت برافراشته و....

 خودى يا نه خودى؟
«دن» آرام با ســه ترجمه متفاوت از دهه 40 
به بعد به ايران هم رسيد. البته در هر سه اين 
ترجمه ها، شــولوخوف و قهرمان داستانش به 
اشتباه « قزاق» معرفى شده اند! رهبر انقالب، 
ســال 1373 در ديدار هنرمندان و مسئوالن 
فرهنگى كشــور در باره «دن آرام» مى گويند: 
« شــولوخوف پديد آمده  انقالب است؛ مربوط 
به طبقه  انقالب اســت؛ نويسنده انقالب است. 
او كــه در دوران انقالب اكتبــر در جوانى به 
سر مى برده اســت، «ُدن آرام» را تحت تأثير 
حوادث و وقايع انقالب نوشته است... درجايى 
خواندم زمانى كه شــولوخف نوشتن آن را به 
پايــان برد، به او اجازه  انتشــار و پخشــش را 
ندادند. ولى بعداً ماكســيم گوركى كه رئيس 
شــوراى ممّيزِى فرضاً وزارت ارشــاِد شوروِى 
آن روز بود...گفت: مــن به عهده مى گيرم كه 

شولوخوف خودى است...».
در روســيه «ماكســيم گوركى»، كتاب «دن 
آرام» را قابــل مقايســه با «جنــگ و صلح» 
مى دانست و سال 1941 هم اين كتاب جايزه 
« اســتالين» را به خودش اختصاص داده بود. 
براى تشــكيالت جايزه « نوبل» اما 25 ســال 
زمــان الزم بود تا در ســال 1965 و با وجود 
رقيبان گردن كلفتى مانند: « ســاموئل بكت، 

پابلو نرودا، هاينريش بُــل، آنا آخماتووا،آندره 
مالرو و والديمير ناباُكف»، شولوخوف و رمانش 

را به عنوان برنده نهايى اعالم كنند. 

 سرقت ادبى؟!
منتقــدان و مخالفــان «شــولوخف» فقط در 
سال هاى 1940 تا 65 خالصه نمى شوند. حتى 
حاال كه نويســنده و نوبل ادبى اش هفت كفن 
را پوسانده اند، برخى از بازماندگان مخالفينش 
هســتند كه او را به ســرقت ادبى « دن آرام» 
از فردى بــه نام «فيــودور كرويوكف» متهم 
مى كنند! اسفند سال گذشــته بود كه برخى 
ســايت ها مدعى شدند: «اســناد و نامه هايى 
منتشر شده كه نشان مى دهد «شولوخف»يك 
بلوف ادبى بوده كه مقام هاى شــوروى سابق 
زده اند! ســاده تر اينكه چون نويســنده اصلى 
داســتان يك ضد انقالب بوده، ترجيح داده اند 
رمان را به نام «شــولوخف» منتشــر كنند كه 
نويسنده اى جوان، آرام، متواضع، بى سروصدا 
و انقالبى و در آن سال ها مشغول نوشتن رمان 

« زمين نو آباد» بوده است»! 
اظهار نظر درباره راست و دروغ اين ادعا شايد 
كار ما نباشد، فقط به اين نكته اكتفا مى كنيم 
كه چطور پس از انتشــار جلد اول « دن آرام» 
به نام «شــولوخف» صداى اعتراض نويســنده 
اصلى داســتان از جايى بلند نمى شــود و در 
طول 14 ســال جلدهاى بعدى داستان را هم 

مى نويسد تا به نام «شولوخف» منتشر شود؟ 
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ايستگاه

مته به خشخاش نگذاريد!

 ايســتگاه/اميد ظرافتى  «30 ميليارد دالر در دو ســه ماه پايانى  سال 
گذشته از ايران خارج شد» اين را آقاى «محمدرضا پورابراهيمى» -رئيس 
كميسيون اقتصادى مجلس- گفته اند. در ميان كلى ابراز نگرانى از خروج 
اين سرمايه بزرگ از كشور، بعضى مسئوالن مى گويند جاى نگرانى نيست 
و اين رقم مربوط به مسافرت هاى خارجى هموطنان است! بعضى ديگر از 
مسئوالن هم مى گويند اين رقم مربوط به خريد ملك توسط هموطنان در 
ممالك غربى و اروپايى است. البته ما اصالً كارى به اينكه طبق آمار داخلى، 
ارزى كه به وســيله مسافران از كشــور خارج شده به گرد پاى اين مبلغ 
هنگفت نمى رسد و همچنين اينكه طبق آمار جهانى ميزان سرمايه گذارى 
ايرانيــان در امالك خــارج دو و نيم ميليون دالر اعالم شــده، نداريم و 
مى خواهيم با داليل متعدد به شما ثابت كنيم اين موضوع اصالً چيز مهمى 

نيست و نيازى ندارد كه خونتان را به خاطرش كثيف كنيد!
دليل اول: باتوجه به اينكه اين رقم تقريباً چيزى نزديك به درآمد نفتى 
يك سال كشور است و امكان ندارد توسط اشخاص عادى از كشور خارج 
شــده باشد و با عنايت به اين موضوع كه فقط از ما بهتران با دالر 4200 
تومانى و چه بســا كمتر تجارت مى كنند و ما مردم عادى با دالر 7000 
تومانى و چه بسا بيشتر زندگى مى كنيم، اگر هنگام برگردان اين مبلغ از 
دالر به ريال، آن را با دالر 4200 تومانى محاسبه كنيد آن وقت مى بينيد 

كه اين رقم آن قدرها هم زياد نيست و اصالً جاى نگرانى ندارد!
دليل دوم: همان طور كه ما هميشه توصيه مى كنيم، سعى كنيد نيمه پر 
ليوان را ببينيد! سابقاً آش با جاش خورده مى شد؛ مثالً دكل نفتى، بودجه 
مربوط به آن و مســئول مربوط به آن همه با هم ناگهان گم مى شــدند و 
هيچ كس هم نمى فهميد ارزش اين دكل چند دالر بوده، چند دالر خرج 
آن شده و مسئول گم شده چقدر اختالس كرده! اما اآلن به شفاف سازى 
رســيده ايم و آمار بخور بخورها را منتشر مى كنيم! همين را قدر بدانيد و 

اينقدر مته به خشخاش نگذاريد!

نه+طنز

چند ريشتر تكانم مى دهد
 ايستگاه / حسين احمدى   علت 
مرگ مغزى دخترشان را مى گويند: 
و مــن علل  رانندگــى...  تصــادف 
مرگ هاى مغزى را ورق مى زنم؛ وارد 
آمدن ضربه شــديد به َسر، سقوط از 
ارتفاع، غرق شــدن در آب، ســكته 

مغزى و تصادفات رانندگى.
پدر و مادر مى گويند عزيزشان، درد 

و رنج هشــت بيمار را به جان خريد... و من به كليه ها، قلب، كبد، ريه ها، 
قرنيه، و تاندونى كه پيوند خورده، اداى احترام مى كنم.

مى گويند همه رفتن ها و مرگ ها به مرور ســرد و آرام مى شــوند، جز داغ 
فرزند... و من به ســميه جوانى كه جايش خالى نيســت فكر مى كنم، به 

نازنينى كه خرسند است تا هميشه.
كافى اســت يكبار با خانواده اى كه اهداى عضو كرده اند روبه رو شــويد، تا 
حجم دلتنگى شــان را درك كنيد. ممتازى روح شــان را. همان ها كه در 
پرونده اهدا، ولى َدم به حساب مى آيند و معرفت شان تسخيركننده است.

پــدر و مادر درد دل مى كنند، به قاب عكس نگاه مى كنم... از يكمين روز 
ســاِل 96 مى گويند، به قاب عكس نگاه مى كنــم... از پيچ و تاب تنهايى 
و دعايــى كه بدرقه گيرندگان مى كنند، مى گوينــد و من باز به آدِم قاب 

عكسى نگاه مى كنم كه بى اغراق، جان دارد.
به سخنرانى كه در بزرگداشت جشن نفس گفت: ما در اهداى خون، جزو 
پنج كشــور برتر محسوب مى شويم و در اهداى عضو در جايگاه سوم دنيا 

ايستاده ايم.
به خانواده هايى كه قدم هايشان با خيرخواهى عجين شده اند اين سال ها 

تا زنجيره نجات و اهداى زندگى بنا شود... با لبخند، با اشك.
تصميم مى گيرم به گرفتن كارت اهدا. فرهنگ نوع دوستى والدين سميه، 
چند ريشــتر تكانم مى دهد. استدالل شــان را مى پذيرم. ايثار محضى كه 

شايد از عهده هركسى برنيايد.
واقعاً نبايد كتمان كرد كه بعضى وقت ها زندگى انگار دو تاريخ دارد. 

گزارش از شخص

مرد آرام
34 سال از مرگ «ميخائيل شولوخف» گذشت 

 روزمره نگارى
ايستگاه / مى روم پيش زامفوليا، بُن ساى، ديفن، شمعدانى، گياه مارى، 
پيروميا و شفلرا... بايد يك دل سير وقت بگذرانم با شگفت انگيزان خانه ام... 

سالِم لبخنددارى مى كنم و حال تك تك شان را مى پرسم.
با خودم آبپاش و دستمال مرطوب آورده ام.

«بُن ســاى» به نظرم خيلى روبه راه نيست. دو - سه برگش اُفتاده و لب 
و لوچه اش آويزان اســت. درخت ريزه ژاپنى ام را بايد بى درنگ تيمار كنم 
و دلش را به دســت بياورم. به بقيه نگاه مى كنم. «ديفن» اما توى گلدان 
ســفالى اش، حسابى برگ پراكنى كرده و قبراق است. طراوِت مخصوص 

دارد. راز انرژى خوِش اين گل را سال هاست كه مى فهمم و نمى فهمم.
«زامفوليا» هم انگار كه از ميهمانى برگشته باشد صورتش از خوشحالى 
و شور، برق مى زند. ســرحال و بانشاط جواب سالمم را مى دهد و عرض 

دوست داشتن مى كند با چشمكى.

«شفلراجان»، عزيِز استراليايى ام با آن لباس سبز چرمى كه پوشيده، سرى 
با عشوه تكان مى دهد برايم و كمى آب مى خواهد!

قدبلندترين سرسبز اين خانه اما باز مثل هميشه جورى حق به جانب جا 
خوش كرده بين دوستانش كه يادم بيندازد خاص تر و ارشد بقيه است؛ از 

جميع گلدان هاى محبوبم؛ «گياه مارى» را مى گويم.
... و بعد به دوســت بسيار زيباى برزيلى - آمازونى ام دست مى دهم. به او 
كه يك جورهايى بــا ُزل زدن هاى بى وقفه مى خواهد تذكر بدهد كه اى 
دِل غافل، غبار پاشــى اش را فراموش كرده ام. گردبردارى از سر و صورِت 

«پپرومياى» نازنينم.
پيش آخريــن گياه مجموعه هم حاضر مى شــوم. پيش گلدار قرمز 
باشــكوهى كه خيلى كارها از دســتش برمى آيد. مهم ترينش اينكه 
هر بار ديدنش، خســتگى ام را كامًال به در مى كند. شمعدانى، هديه 

مادرجــان اســت و يك روز اول صبح، تشــريف آورد تا با ما زندگى 
كند، و تا همين ســاعت، هرگز چين به پيشانى اش نينداخت كه دور 
حوض كجا، بالكن يك در يك كجا؟ عزيزجاِن پُرحوصله كجا، شماى 

بى وقِت كم َسر بزن كجا؟
باز در ميان دنياى گل ها مى چرخم و آدم ديگرى مى شــوم! ســر به هوا، 
شعرخوان، هياهو مسلك! از دل «شفلرا» و «ديفن» در مى آورم و دور «گياه 
مارى» مى گردم و نوازش بارانش مى كنم. دورِ «زامفوليا» و «ديفِن» خوش 
اخالق. ذوق مى كنم از َمرام گل هايى كه بلدند دو برابِر شادى و مهربانى را 

كه مى گيرند، پس بدهند!
وقت مى گذرانم با دوســتانى كه به راســتى مى توانند امر به حال خوش 
بدهند و رخوت را دور كنند. مى توانند در پلك زدنى، بزنند روى شانه تان 

و بگويند بفرماييد بهشت. 

سر به هوا، 
شعرخوان، 

هياهو 
مسلك!

  رقيه توسلى  

ايستگاه / اميــدوار بوديم با حركتى 
كه چند ســال پيش براى جلوگيرى 
از اســراف و بريز و بپاش سازمانى در 
ماه رمضان انجام شــد و افطارى هاى 
آنچنانى تعطيل شد، بساط رأى جمع 
كــردن با افطارى هاى چرب و چيلى 
به كلى جمع شده باشد اما «عليرضا 
نماينده مــردم تهران در  رحيمى»، 

مجلس، با انتشار پستى در توييتر از راه افتادن دوباره بساط رأى جمع كنى با 
غذاها و مجالس آنچنانى خبر داد و نوشت:« در آستانه انتخابات هيئت رئيسه 
مجلس افطارى هاى سياسى برخى نمايندگان در هتل هاى پنج ستاره نشان 

از انگيزه آن ها براى خدمت به مردم دارد»!

ايســتگاه / بــدون مقدمه بخشــى 
از يادداشــت اينســتاگرامى «حميــد 
داوودآبادى» را بــراى مرحوم «طاهره 
سادات هاشــمى»، فعال فرهنگى دفاع 
مقدس، بخوانيد: «شايد برخى تصورشان 
اين است كه عرصه فعاليت فرهنگى دفاع 
مقدس مملو است از سكه زر و تقدير و... 
اتفاقاً نه، و اگر هم چيزى هست، متعلق 

به يك عده بادمجان دور قاب چين است كه همواره دبير كنگره هاى سكه باران 
شــعر و داستان و... هســتند.در اين ميان، هستند و متأسفانه بودند انسان هاى 
بى ادعايــى كه فقط به فكر انجــام تكليف خود بوده و در عرصــه كار امروزى 

سنگرهاى فرهنگى را پر مى كنند تا مبادا دشمن آن جا را هم اشغال كند».

ايستگاه /  بعد از احسان عليخانى كه در 
برنامه ماه عسل محروميت چند روستا در 
سيستان را به تصوير كشيد، حاال «حسن 
شمشادى» خبرنگار صداوسيما از خورده 
شدن گوشت گربه در بعضى از روستاهاى 
سيستان و بلوچســتان خبر داده است! 
البته كاربران سيستانى اينستاگرام آقاى 
خبرنگار را متهم به دروغگويى كرده اند و 

ايشان را حسابى مورد لطف خودشان قرار داده اند! آقاى شمشادى در اينستاگرام 
نوشته است:«آنچه كه مى بينيد، ظرف غذاى يك خانواده است؛آنچه اين خانواده و 
بسيارى ديگر مى خورند گوشت گربه است ! آنان حتى از اندك گوشت كالغ ُمرده 

هم نمى توانند كه بگذرند؛ چون چاره اى ندارند و مى خواهند زنده بمانند»!

مى خواهند زنده بمانندانگيزه خدمت به مردم!

مجاز آباد

سنگرهاى فرهنگى

يك شب زير آبشار
ماهنامــه وايلدرنــس (ســرزمين 
رام نشــده) كه مربــوط به طبيعت 
اســت، در گزارشى به بحرانى بودن 
وضعيت يخ ها در نواحى شــمالى 
كانــادا و هميــن طور آالســكا در 
آمريكا پرداخته اســت. اين مجله 
مى گويد كاوشگران در اين مناطق 
دورافتاده، تََرك هاى بسيار عظيم در 
ميان يخچال ها، جنگل هايى بدون 
حيات وحش و كوه هايى بدون يخ را 
به راحتى مشاهده مى كنند كه يك 
هشدار بزرگ خواهد بود. اين مجله 
در گزارشى با عنوان «شبى زير آب» 

از خاطرات يك ماجراجو در گذراندن يك شب در زير آبشارهاى «اِرن اسال» در 
نيوزيلند منتشر كرده است.

چگونه بازنشسته شويم؟
ماهنامه مانى (پول) در گزارشــى 
بهتريــن روش هــا بــراى يــك 
بازنشستگى موفق براى كسانى كه 
در فاصله 10ســال تا بازنشستگى 
هستند منتشــر كرده است. اين 
مجلــه حتى بــراى كســانى كه 
مى خواهند پيش از موعد بازنشسته 
شوند و در هر سن وسالى قرار دارند 
نيز استراتژى هاى خاصى براى يك 
بازنشستگى راحت آموزش  دوران 
مانى همچنين  نشــريه  مى دهد. 
در مقالــه اى خوانندگان خود را به 
سرمايه گذارى بر سهام استارتاپ ها 

فرا مى خواند، حتى اگر ميزان سرمايه گذارى آن ها رقمى در حد 50دالر باشد، 
اما براى سود زياد مى توانند اين كار را انجام دهند.

احتمال وجود زندگى در سياره ها
ماهنامــه آســترونومى (ســتاره 
شناسى) در گزارشى به يافته هاى 
در خصوص  اخترشناســان  اخير 
سياره هاى فراخورشيدى مى پردازد. 
تحقيقات اخير بر اين سياره ها كه 
خارج از منظومه شمسى قرار دارند 
و به دور ســتاره اى بجز خورشيد 
مى گردنــد و همچنين يافته ها در 
مورد ستاره هايى كه با عنوان كوتوله 
سفيد مشــهور هستند و به قدرى 
ماده تشــكيل دهنده آن ها به هم 
فشرده است كه يك فنجان از آن ها 
صدها تن وزن دارد، ديد جديدى 

را به ستاره شناســان در مورد وجود سياره هاى حاوى زندگى مى دهد. نشريه 
آســترونومى گزارشى نيز از سازوكار مراكز اخترشناسى شهر شيكاگو منتشر 
كرده كه ديد متفاوتى به فعاليت هاى نجوم به عالقه مندان اين رشته خواهد داد.

نشريات جهان

اينجا درنگ جايز است
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

نقشه خوان اين دار 
كجاست كه ببيند«لبخند» دارد از چله باال مى رود؟

و شور زندگى مى خواهد شانه بكشد و بافندگى كند!

تلنگر  عكسنوشت / ترمه تاالرپشتى  عكس / امين فائزى 
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