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خط خبر

توفان عظيم شن؛ بالى جان
 مريخ نورد ناسا

وقوع يك توفان بى سابقه 
و عظيم شن در كره مريخ 
تداوم فعاليت مريخ نورد 
اپورچونيتــى را بســيار 
دشــوار كرده و چه بســا 
منجر به نابــودى دائمى 

آن شود.
دامنه اين توفان شن از حد برآوردهاى كارشناسان ناسا فراتر 
رفته و موجب شده صفحات خورشيدى مريخ نورد مذكور قادر 
به دريافت نور خورشــيد كه براى شارژ مجدد باترى هاى اين 

مريخ نورد ضرورى است، نباشند.
يكى از ويژگى هاى خاص كره مريخ وقوع توفان هاى شن بسيار 
عظيم است كه قبًال در سال 1971 هم منجر به از كارافتادن 
موتور فضاپيماى Mariner 9   شــده بود كه قــرار بود به 
دور سياره مريخ بگردد. توفان يادشــده دو ماه طول كشيد و 

پژوهش هاى علمى ناسا را به طور كامل مختل كرد.
پژوهشگران هشدار مى دهند كه اگر توفان شن جديد مريخ 
طوالنى شود، صفحات خورشــيدى مريخ نورد اپورچونيتى 
نور كافى دريافت نكرده و در نهايت شــارژ باترى هاى آن به 
پايان مى رســد و بخش هاى گرم كننده موتور اين دســتگاه 
از كار مى افتد. بــا توجه به اينكه دماى هواى مريخ در شــب 
به منفــى 143 درجه ســانتيگراد كاهش مى يابــد، تمامى 
سيستم هاى مريخ نورد ناسا يخ زده و ديگر قادر به راه اندازى 

مجدد نخواهند بود.
توفان فعلى در سياره مريخ محدوده اى به وسعت 18 ميليون 
كيلومتر مربع را شامل مى شــود كه به اندازه كل خاك قاره 
آمريكاى شمالى است. دانشمندان اميدوارند با فروكش كردن 
سريع تر اين توفان، مريخ نورد اپورچونيتى از آن جان سالم به 

در ببرد.(فارس)

مأمور مخفى گم شده 
پس از 35 سال پيدا شد

آمريكا / يك افسر نيروى هوايى آمريكا كه در جريان يك 
مأموريت سرى ناپديد شده بود، پس از گذشت 35 سال 

زنده در ايالت كاليفرنيا پيدا شد.
ويليام هاوارد هيوز، مأمور برنامه ريزى و تحليل براى يك 
برنامه كنترلى سرى ناتو بوده و آخرين بار در سال 1983در 

حال برداشت هزاران دالر از بانك مشاهده شده بود.
دفتر پژوهش هاى ويژه نيروى هوايى آمريكا در يك بيانيه 
مطبوعاتى اعالم كرد اين مرد كه افسر پايگاه هوايى كرتلند 
بود و يــك مأمور امنيتى زبردســت به شــمار مى رفت، 
در پى ظــن مأموران به اســتفاده از هويــت جعلى براى 

سرمايه گذارى، به دام افتاد و در منزلش دستگير شد.
آقاى هيوز كه خلبان هم هســت در حال حاضر به اتهام 
ترك خدمــت به پايگاه هوايى شــهر فيرفيلــد در ايالت 
كاليفرنيا منتقل شده است. او در نخستين اظهار نظر پس 
از دستگيرى گفته اســت از زندگى در پايگاه هاى نظامى 
خسته شــده و براى همين از آنجا بيرون آمده است. وى 
گفته كه از همان زمان با هويت ديگــرى به زندگى خود 

ادامه داده است.
ويليام هاوارد هيوز كه متخصص ارشد پايش رادارى بود، 
در دوران جنگ سرد، در مركز فرماندهى و سامانه پايش 
ارتباطات آمريكا كار مى كرد. او در زمان ناپديد شدن 33 

سال داشته و مجرد بوده است. (تسنيم)

توفان تهران 18 نفر را مصدوم كرد
شبكه خبر: توفانى با سرعت 83 كيلومتر 
در ساعت در استان تهران 18 مصدوم برجا 

گذاشت.
سخنگوى اورژانس كشور گفت: از اين تعداد 
13 نفر ســرپايى مداوا و پنج نفر به مراكز 

درمانى منتقل شدند.
علت مصدوميت ها ســقوط دكل، درخت و 
ريزش سنگ گزارش شــده است. توفان و 

رعد و برق موجب قطعى برق در برخى مناطق تهران شد. در ورامين بر اثر آذرخش، 
هشت هكتار از زمين هاى كشاورزى گندم و جو آتش گرفت  كه به علت وزش شديد 

باد، آتش به سرعت گسترش پيدا كرد اما با تالش آتش نشانان مهار شد.
باد شديد همراه با گرد و خاك و بارش باران، برخى مناطق استان البرز از جمله كرج 

را هم درنورديد.
بارش باران سبب جارى شدن سيالب در كرج و آب گرفتگى معابر و نوسان و قطعى 

برق در برخى مناطق شد.

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى خوزستان خبر داد
شهادت مأمور پليس حادثه حمله به خودروى 

حامل زندانيان
فارس:  يكى از مأموران زخمى شــده در حادثه حمله 20 خرداد به خودرو حامل 

زندانيان در جاده رامشير - رامهرمز به شهادت رسيد.
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى خوزستان گفت: 20خرداد ماه دو تن از نيروهاى 
انتظامى شهرستان رامشير در حين انتقال متهمان از رامشير به زندان رامهرمز در 
بين راه توسط برادر متهم شرور با هويت (م-ن) مورد اصابت گلوله قرار گرفتند كه 
گروهبان يكم «نويد حقيقت شناس» به علت شدت جراحات وارده در بيمارستان 

امام خمينى(ره) اهواز به درجه رفيع شهادت نائل آمد.
سرهنگ على قاسم پور با بيان اينكه افراد مسلح موفق به فرارى دادن متهمان نشدند، 
گفت: سالح كلت كمرى مهاجم و موتورسيكلت او پس از درگيرى كشف و ضبط شد. 
همچنين شناسايى محل اختفاى عامل تيراندازى كه از محل متوارى شده بود در 

دستور كار پليس قرار دارد.
وى افزود: شــهيد مذكور با آنكه چهار گلوله به بدنش اصابت كرده بود متهمان را با 

همان خودرو به زندان تحويل داد و اجازه فرارى دادن متهمان را نداد.

شهادت يك مرزبان در مرز ميرجاوه
تســنيم: طى درگيرى يگان تكاورى ميرجاوه با قاچاقچيان مواد مخدر، يكى از 

مرزبانان كشورمان به شهادت رسيد.
 در درگيرى يگان تكاورى 128  ميرجاوه با قاچاقچيان مواد مخدر در روز دوشنبه، 

ستوان دوم اكبر معصومى نژاد به درجه رفيع شهادت نائل آمد.

قاتل خواهرُكش دستگير شد
فارس: فرمانده انتظامى استان خوزستان از دستگيرى فردى خبر داد كه با ضربات 
متعدد چوب خواهرش را به قتل رسانده بود. سردار حيدر عباس زاده گفت: در پى 
اعالم خبرى مبنى بر قتل زنى در شهرك طالقانى شيبان از توابع شهرستان باوى، 

بالفاصله دستورات الزم جهت بررسى و كشف جزئيات پرونده صادر شد.
اين مقام ارشد انتظامى افزود: كارآگاهان پليس آگاهى شهرستان با انجام تحقيقات 
اطالعاتى و تحليل وقايع مرتبــط با قتل به حقيقت موضوع پــى بردند و موفق به 

شناسايى و دستگيرى قاتل شدند.
ســردار عباس زاده با بيان اينكه قاتل به هويت (م- ب) از بستگان نسبى مقتول به 
هويت (ف- ب) مى باشد، افزود: در بازســازى صحنه جرم كه با حضور قاتل انجام 
پذيرفت مشخص شد متهم با وارد آوردن ضربات متعدد چوب دستى به سر مقتول 

موجب قتل وى شده است.
فرمانده انتظامى استان خوزستان در خاتمه با اشاره به اينكه قاتل در تحقيقات پليس 
انگيزه خود از قتل را اختالفات قبلى ناشى از اعتياد خواهرش عنوان كرد، گفت: متهم 

پس از تكميل پرونده جهت سير مراحل قانونى راهى مرجع قضايى شد.

خط بين الملل 

 كيلومتر  مريخ نورد ناسا
 مصدوم برجا 

سخنگوى اورژانس كشور گفت: از اين تعداد 
 نفر ســرپايى مداوا و پنج نفر به مراكز 

علت مصدوميت ها ســقوط دكل، درخت و 

شبكه خبر: سخنگوى ناجا با اعالم برگزارى 
مراسم ليالى قدر، ســالگرد ارتحال امام(ره) 
و راهپيمايــى روز قــدس در امنيت كامل، 
جزئيات خنثى سازى اقدام هاى تروريستى را 
با تالش و هوشيارى تكاوران پليس و مرزبانان 

در شب هاى قدر تشريح كرد.
سردار سعيد منتظرالمهدى اظهار كرد: در 
ايام قدر، 85 هزار مسجد و تكيه در پوشش 
اطالعاتى و انتظامى پليــس قرار گرفت و 
تمامى مراســم ماه مبارك و ليالى قدر در 

امنيت كامــل برگزار شــد و همزمان همه  
ايستگاه هاى مترو در رصد و حفاظت يگان 

ويژه ناجا قرار گرفت.
معاون اجتماعى ناجا خاطرنشــان كرد: در 
ســايه برگزارى امن تمامى اين مراســم، در 
مرزها، مرزبانان نيروى انتظامى از ورود يك 
گروه مســلح 20 نفره به خاك كشورمان در 
منطقه سردشت جلوگيرى كردند و در مصاف 
با آنان دو نفر از افسران رشيد مرزبانى به درجه 

رفيع شهادت نائل آمدند. 

اين مقام ارشــد انتظامى تصريــح كرد: در 
منطقه سراوان نيز يك تيم انتحارى در كمين 
و تور پليس قرار گرفت و عامل انتحارى قبل از 
هر گونه اقدامى به ضرب گلوله از پاى درآمد 
و مقادير زيادى مهمات، جليقه و بسته هاى 

انفجارى از آن كشف شد. 
به گفته ســردار منتظرالمهدى، در اســتان 
خراســان جنوبى نيز چهار نفر از كسانى كه 
قصد اقدام هاى تروريستى در شب هاى قدر را 
داشتند، شناسايى و دستگير شدند و همزمان 

در استان هاى قزوين، فارس و اصفهان 6 نفر از 
مرتبطين با آنان نيز دستگير شدند. 

ســخنگوى ناجــا در ادامه اظهار داشــت: 
همچنين مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر 
ناجا در پــى مبارزه با ســوداگران مرگ، 10 
تن انواع مواد مخدر را كشــف و هشت نفر از 
ســركرده ها و قاچاقچيان مسلح را دستگير 
كردند؛ اين ميزان كشــفيات نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته با افزايش 35 درصدى 

روبه رو بوده است. 

خط قرمز- عقيل رحمانى: مردجوانى كه 
براى انجام عمل سزارين،همسرش را به يكى 
ازبيمارستان هاى مشهد برد،جنازه نوزادش را 

تحويل گرفت.
ماجرا اين گونه آغاز شــد كه مرد جوان  براى 
اينكه همسر باردارش درطول مدت باردارى 
تحت نظر پزشك باشد، به سراغ يك متخصص 
زنان و زايمان مى رود و 9 ماه دستورات پزشك 

را اجرا مى كند.
زمان وضع حمل فرا مى رســد و مادر به يكى 
از بيمارستان هاى معتبر شــهر منتقل و قرار 
مى شود تا پزشــك معالج هم به بيمارستان 

مراجعه كند.
پزشــك متخصص ســرانجام به بيمارستان 
مى آيد. ضربان قلب نوزاد و ديگر عاليم حياتى 
نوزاد بررسى مى شــود، همه چيز خوب پيش 
مى رود. پزشــك معالج تشخيص مى دهد زن 
جوان بايد به صورت طبيعــى زايمان و وضع 

حمل كند.
همين تصميم موجب مى شــود تا همسر زن 
باردار نزد پزشــك برود و اعالم كند، همسرم 

سابقه سزارين دارد و نمى تواند زايمان طبيعى 
داشته باشد.

اما گوش پزشــك معالج به حــرف او بدهكار 
نيســت و طبق ادعاى همســر زن باردار از 
ســزارين امتناع و عنوان مى كنــد كه امتياز 
بيمارســتان پايين اســت و بايد وضع حمل 

طبيعى باشد!
اين آخر ماجرا نبود و تأخير  در زايمان آن طور 

كه پدر نوزاد عنوان كرده است، موجب خشك 
شدن كيسه آب نوزاد و مرگ او مى شود.

اين گزارش حاكى است پس از آنكه پدر جاى 
شــنيدن صداى گريه كودكش، جنــازه او را 
تحويل گرفت وغم واندوه زندگى زن و شوهر را 
احاطه كرد، پدر نوزاد به شعبه 202 دادسراى 
مشهد مراجعه و شــكايتى تحت عنوان انجام 
نشدن عمل سزارين به بهانه پايين بودن امتياز 

بيمارستان تنظيم و به بازپرس شرقى شهرى 
ارائه مى كند.

برهمين اســاس بود كه قاضى پرونده مرگ 
نوزاد از كارشناســان هيئت بــدوى انتظامى 
ســازمان نظام پزشكى مشــهد مى خواهد تا 
موضوع را بررسى و در صورت قصور رخ داده 
منجر به فوت، موضوع را به دســتگاه قضايى 

منعكس كنند.
در ادامه كارشناســان پس از تشكيل جلسه 
هيئت بدوى و بررســى دقيق اتفــاق، اعالم 
مى كنند كه«الزم بود پزشك معالج  سريع تر 
جهت ختم حاملگى به روش ســزارين اقدام 
مى نمود، بنابراين پزشك معالج به علت تأخير  
در سزارين، مسئول عوارض پيش آمده براى 

نوزاد و فوت وى مى باشد».
پس از آنكه قصور پزشــك معالــج در مرگ 
نوزاد مذكور اعالم مى شــود، بازپرس پرونده 
اوايل هفته از سازمان نظام پزشكى مى خواهد 
پزشك معالج را ظرف مدت پنج روز به شعبه 
معرفى نمايد، تا ديگر مراحل قضايى پرونده 

روند خود را طى كند.

سخنگوى ناجا تشريح كرد
جزئيات خنثى سازى اقدام هاى تروريستى در شب هاى قدر

 اصرار پزشك بر وضع حمل طبيعى به بهانه پايين بودن امتياز بيمارستان

تأخير  در سزارين، مرگ  نوزاد  را  رقم  زد

دثه
 حا

اب
 واژگونى پرايد در ق

جاده 
(جاده چالوس)

 انفجار گاز در ضلع 
شمالى ميدان 
شهيد مطهرى

 (قم)

گفت و گو با سارا شجاعى به بهانه انتشار رمان «حليه »

جنگ ما 
عاشقانه بود

گفت وگو با تهيه كننده «فيلشاه » 

حمايت دولت بايد
 در اكران صورت بگيرد
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مردم

گفت و گو

ماجراى هديه كتاب شاهرخ به رهبرى

اگر به عكس ها و پوســترهاى روى ديــوار دقت كنى، چند جا عكس 
شــاهرخ ضرغام به چشم مى آيد. چند دقيقه همنشينى با حاج قاسم 
كافى است تا متوجه شوى او هم يكى از بچه هاى قديمى تهران است. 
« يكــى از بهترين كارهايى كه مقام معظم رهبرى هم روى آن تأكيد 

دارند روايتگرى دفاع مقدس است. 
مثًال بگوييم فالن شــهيد با بيست و چندســال سن چگونه جنگ را 
مديريت مى كردند. از نظر ايشــان هرآنچه كه آدم را ياد دفاع مقدس 
مى اندازد بايد احيا شود. حتى من مى خواستم كتاب شاهرخ را به مقام 
معظم رهبرى بدهم، خيلى ها مخالف بودند مى گفتند اين شــخصيت 

نبايد مطرح شود.»
خيلى ها شــاهرخ ضرغام يا همان ُحر انقــالب را از كتاب خاطراتش 
شــناخته اند. كتابى كه حسابى هم پرفروش بود. صادقى تالش زيادى 
هم براى به ثمر نشســتن اين كتاب انجام داده و ماجراى هديه كتاب 
به رهبرى را برايمان بازگو مى كند: « وقتى كتاب را تقديم حضرت آقا 

كردم فرمودند قبًال اين كتاب به دست من رسيده است».
 بعد ادامه دادند بعضى ها ره صدساله را يك شبه مى روند راستش آنجا 
خجالت كشــيدم حرفى بزنم، ولى توى دلــم گفتم آقا جان بعضى ها 
هم ره صدساله را يك شــبه خراب مى كنند. بله شاهرخ قبل انقالب 

خالف هاى خودش را داشته است. 
انقالبى هم نبوده است؛ اما بعد از انقالب به جرگه انقالبيون مى پيوندد 
و انقالبى مى شــود. مى گفتند عرق خورى كرده اســت. من مى گفتم 
مال من را كه نخورده اســت مال خدا را خورده است. خودش به خدا 

جواب مى دهد.»

 ننه! اگر خمينى نبود بچه ام را اعدام مى كردند
حاج قاسم از واكنش هاى مردم عادى به كتاب خاطرات شهيد شاهرخ 
ضرغــام خاطراتى دارد. «يك خانمى از تبريــز با من تماس گرفت و 
گفت آقاى صادقــى من كتاب را كه خواندم دوتا حاجت داشــتم از 
شــاهرخ خواســتم به من داد. شــما وقتى توبه كنيد خدا مى پذيرد 
و چنين جايگاهى به شــما مى دهد. يك جايى من از مادر شــاهرخ 
مى پرسم ننه اگر خمينى نبود بچه تو چى مى شد. مى گويد بچه ام ننه 
اعدام مى شــد. حاال همين شاهرخ شــخصيتى است كه امام به دلش 
مى نشيند. وقتى دانشجوها براى مناظره به دانشگاه مى رفتند شاهرخ 
را بــه عنوان يك انقالبى براى باديــگارد بردند. آنجا مى گويد، ببينيد 
بچه ها من هيچى ســواد ندارم، اما مى دانم اگر رگ دو دستم را بزنند 

خونم روى زمين مى نويسد خمينى. اين يعنى ته واليت پذيرى!»
حاج قاســم وقتى مى خواهد داستان آشنايى خود با شاهرخ ضرغام را 
روايت كند. همه چيز به گروه فداييان اســالم ختم مى شــود گروهى 
از جوانان باغيرت تهرانى كه قبل از خيلى از ســازمان ها و مسئوالن و 
در دومين روز جنگ خودجوش راهى جنگ مى شــوند. « ما جز گروه 
فداييان اسالم بوديم و فرمانده ما شهيد مجتبى هاشمى بود كه با آقاى 
خلخالى بر ســر جمع كردن خانه هاى فســاد همكارى مى كرد. وقتى 
جنگ شروع شــد از جاهاى مختلف اسم نويسى مى كنند و مى بينند 
اتوبوس ندارند. حدود 90 نفر شــده بودند. به آقاى خلخالى مى گويند 
اتوبوس نداريــم. يكى مى گويد كه دوتا اتوبــوس مواد مخدر توقيف 
كرديم كه ماشين ها در پاركينگ هســتند. راننده ها را صدا مى كنند 
و مى گويند اين اتوبوس ها را ببر خرمشــهر تــا آنجا كه رفتى توقيف 
خودت هم آزاد مى شــود. يعنى اولين گروه مردمى داوطلب بوديم كه 
به جنگ رفتيم.» بعد ها خيلى از زندانى ها هم عاقب بخير مى شــوند و 
راه زندگى شــان عوض مى شــود. « يك روز آقــاى خلخالى مى آيد 
براى اعدام به زندان، آن هــا مى گويند مى خواهى يك گلوله حرام ما 
كنى اجازه بدهيد مــا برويم دفاع از وطن بكنيم. براى همين حركت 
مى كنند به ســمت جبهه تعــدادى از دشــمنان را از بين مى برند و 
خودشــان هم شهيد مى شوند. جالب اينجاســت كه يكى از آن ها در 
وصيت نامه اش مى نويسد خدايا اگر توبه مرا پذيرفتى جنازه ام را تيكه 

تيكه كن!»

 از سردار همدانى نامه سفيدامضا گرفتم!
گروه فداييان اسالم بعد از سامان دهى جبهه هاى جنگ منحل شده و 
بچه هاى گروه به كمك سپاه و بسيج مى روند. همين حضور داوطلبانه 
سبب مى شود بعدها خيلى از بچه هاى گروه نتوانند سابقه جبهه خود 
را اثبات كنند و ســردار صادقى مأموريت صــدور گواهى جبهه را بر 
عهده مى گيرد. « من تنها كســى هستم در ايران كه گواهينامه جبهه 
بچه هــا را در گروه فداييان اســالم امضا مى كنــم. اين بچه هايى كه 
مى آيند بايد يك ســرى اسناد مدارك بياورند كه من بفهمم اين ها با 
ما بودند. مى آينــد و مى گويند كه ما با فالنى و فالنى بوديم. بعد من 
هم مى روم بنياد شهيد درباره حرف هايشان تحقيق و تفحص مى كنم 
و اطالعاتشــان را چك مى كنم. بعد مى چرخم و خانواده هاى شهداى 

آنجا را پيدا مى كنم.»
ماجراى صدور اين گواهى ها هم برمى گردد به حضور سردار همدانى 
در موزه خانگى حاج قاســم. « وقتى شــهيد همدانى به منزل ما آمد 
ماجراى مشكالت بچه هاى گروه فداييان را براى ايشان گفتم و همان 
جا در ســربرگ خالى امضا زدند و گفتند خودت نامه اش را بنويس و 
ما به شــما اعتماد داريم. بعد از آن، امضاى سردار حاج على فضلى را 

هم گرفتيم و من مسئول صدور سابقه جبهه بچه هاى گروه شدم».

روايت سردارحاج قاسم صادقى از اتاقى كه يادآور شهداست

«موزة جنگِ» خانگى 
 مردم بيرون خانه با خانه هاى اطراف هم فرق 
دارد. تابلويى بزرگ روى ديوار نصب شــده كه 
يادآور تابلوهاى فرهنگى مســاجد است. باالى 
تابلــو هم بنــرى بزرگ از چهره شــهدا نصب 
شــده و دقيقاً فضــاى بيرونى خانه را شــبيه 
مراكز فرهنگى كرده اســت. وقتى داخل خانه 
مى شــويم اوضاع جالب تر مى شود. حياط خانه 
به دو در ختم مى شود. يكى اندرونى و ديگرى 
به نظر مى رســد اتاق ميهمان نشين باشد، اما 
وقتى در اتاق باز مى شــود، شما با عجيب ترين 
اتاقى كوچك  موزه خانگى روبه رو مى شــويد. 
كه تركيبى از اتاق، موزه و ســنگر است. قاسم 
صادقى سردار بازنشسته سپاه از سال هاى دور 
اين موزه را در دل خانه خود ســاخته و حاال از 

رمز و راز اين موزه مى گويد.

 فرزند دارم ولى بخشى از خانه ام را موزه 
كردم

بديهى ترين ســؤال اين است كه چرا بايد يك 
نفــر خانه خود را به يك مــوزه جنگى تبديل 
كند. به نظر مى رســد حاج قاسم هم بارها اين 
ســؤال را جواب داده و بــدون مكث مى گويد: 
«شــما قرآن را كه ورق مى زنيد همه اش بحث 
عبرت هاســت. خدا به پيامبر مى فرمايد كه تو 
آنجا نبودى ولى ما برايت سرنوشــت موسى و 
ابراهيــم را مى گوييم. در قــرآن همه بحث ها 
مربوط به خاطرات و اتفاقات گذشــته اســت. 
مثًال شــما داســتان ابى لهــب را مى خوانيد. 
بايد بفهميــد ابولهب االن كيســت. ما بايد از 
سرگذشــت زندگى ديگران عبرت بگيريم. در 
حقيقت ايــن اتاقى كه من در گوشــه خانه ام 
بــه آن اختصاص دادم براى اين اســت كه به 
خودم و بقيه يادآورى كنم كه پيش از اين چه 
كسانى با چه چيزهايى زندگى مى كردند و در 
مسير زندگى شان چه اتفاقاتى افتاده است كه 
االن قابل بيــان، يا قابل گفت وگو و حتى قابل 

نقد است.»
خالصه جمالت صادقى يعنى عشق و عالقه اى 
كه پاى اين اتاق گذاشته شده است. اما برايمان 

جالب است بدانيم خانواده او چطور با اين ماجرا 
كنارآمده اند. «خانه ما فقط سه اتاق دارد و من 
هــم 4 بچه دارم. اما هيچ وقت مشــكلى براى 
راضى كردن خانواده نداشتم چون پدرخانومم 
شهيد شده يعنى همســرم دختر شهيد است. 
مى گويند مردهاى موفق همســر موفقى دارند. 
بستگى دارد كه هدف از زندگى شما چيست؟ 
اگر هدف از زندگى شــما خوراك و پوشــاك 
باشــد كه حيوانــات بهتر از انســان ها زندگى 
مى كنند. برترى ما انسان ها معرفت است. حاال 
اين برترى را كســى مى خواهد با پول به دست 
بياورد؛ يكى مى خواهد از راه شــخصيت يكى 
از راه موقعيــت، يكى هم از راه آبرو مى خواهد 
به دســت بياورد. من قاسم صادقى مى خواهم 
نمود شــخصيتى ام را نشــان بدهم. اين نمود 
هزينــه دارد. هزينه اش اين اســت كه من از 
بخشــى از زندگى خــودم همراه همســرم و 
خانــواده ام يــك بعدى از زندگــى ام را به اين 
موضوع و آثار ســكنات دفاع مقدس اختصاص 
بدهم. پسرم االن همه چيز را ول كرده و همراه 
همسرش در بيابان هاى مناطق جنگى در حال 
ســاخت يادمان شهداست و شب ها در كانكس 
مى خوابد. شما االن مى بينيد هركسى يك جور 
كلكســيون دارد. يكى كلكســيون تمبر دارد. 
يكى كلكســيون كبريت دارد. من مى خواستم 
كلكســيون دفاع مقــدس و ارزش هاى انقالب 
اســالمى را در اينجا جمع كنم. من به اين جا 

مى گويم اتاق شهدا.»

 فرمانده سپاه از ديدن اسلحه ها شگفت 
زده شد

جمع شدن اين همه لوازم و حتى اسناد جنگى 
در خانه شخصى عادى به نظر نمى رسد؛ اما به 
نظر مى رسد فضاى كارى و گاهى اوقات شانس 
همراه حاج قاســم بوده تا بتوانــد گنجينه اى 
بزرگ از خاطرات دفــاع مقدس را يكجا جمع 
كند. «هرچند وقت يكبار يك چيزى هم بهش 
اضافه مى شــود. هرچيزى كه دســتمان بيايد 
اضافه مى كنيم. آخرين چيزى كه اضافه شــده 

اســت يك سگك براى بچه هاى عمليات خيبر 
در ســال 1362 است. من به واسطه كارم قبل 
از بازنشســتگى و حتى فعاليت هاى فعلى دائماً 
در منطقه جنگى در حال تفحص هستم و اين 
چيزها به دســتم مى رســد. روزى كه فرمانده 
ســپاه ســردار جعفرى به ديدن خانه ما آمد 
ناگهان چشمش به اســلحه روى ديوار افتاد و 
گفت صادقى ايــن را چطور آورده اى؟ توضيح 
دادم كه اين اسلحه از بين رفته و هيچ كاركرد 
نظامى ندارد و عمًال يك پوســته باقى مانده از 
اســلحه است كه خيالشــان راحت شد. خيلى 
از ايــن تجهيزات را به ذوب آهن مى فرســتند 
كه من بــا نامه نــگارى و پيگيرى هاى فراوان 

توانسته ام برخى از آن ها را حفظ كنم.»

 به خاطر اين موزه من را دادگاهى كردند
واكنش مســئوالن بــه همت آقــاى صادقى 
بايد شــنيدنى باشــد. از واكنش مســئوالن و 
حمايت هاى احتمالى شان مى پرسيم. اما او از 
شكايت دادسرا براى ساخت اين موزه براى مان 
مى گويد: « يك بار از طرف دادســرا هم آمدند 
يك بار هم از طرف دادســرا جريمه شــديم. 
گزارش داده بودند اين صادقى در خانه اش يك 
چيزهايى جمع مى كند. بعد به من گفتند براى 
چه اين چيزها را جمع مى كنى؟ من هم گفتم 

شما دوســت داريد فرزند من در اين وانفساى 
زندگى دنبال چه چيزى باشد؟ دنبال مارادونا؟ 
دنبال عكس كى باشــد؟ اين دوست دارد اين 
چيزها را جمع كند. ما بايد چه كسى را ببينيم 
كه دوست داريم اينطور چيزها را جمع كنيم؟ 
حكــم اوليه نزديك يك ميليون و خرده اى 10 
ســال پيش جريمه شــديم. اما اعتراض كردم 
كه خوشبختانه قاضى دوم حكم اوليه را باطل 

كرد.»
روى ديوار هاى اتاق همه چيز ديده مى شود. از 
نامه هاى قديمى زمان جنگ گرفته تا خاطرات 
تفحص و پيكر شــهدا. حتــى تصوير برخى از 
بازديد كننــدگان از موزه هم روى ديوار نقش 
بسته است. «سردار عزيزجعفرى فرمانده سپاه، 
آقاى اهللا كرم، پناهيان، طائب، شهيد همدانى و 

خيلى هاى ديگر آمدند. 
هركدام وقتى پايشــان را توى اتاق مى گذارند 
توى حال و هواى آن سال هاى خودشان. مثًال 
حــاج محمد كوئــرى و ســردار عزيز جعفرى 
آمدنــد اينجا ياد شــهدايى افتادند كه زندانى 
بودند. يعنى حكم اعدامشــان آمــده بود ولى 
راهى جبهه شــدند و به جاى اعدام به شهادت 
رســيدند. ســردار همدانى اولين بــار كه آمد 
كفترهاى داخل حياط به چشــمش آمد.ما در 
حيــاط كفتر و بلدرچيــن و مرغ و خروس هم 
داريم. وقتى كه اين اتاق را ديد حسابى تعجب 
كرد.» گپ و گفت با كســى كه ســال ها جنگ 
و جبهه را براى راهيان نــور روايت كرده، كار 

آسانى نيست. 
ما بحث را به حاج قاسم و اتاقش مى كشيم و او 
با ديدن اتاق و عكس ها ياد روايت از دوســتان 
همرزمش مى افتد: « من با اين نوع زندگى كه 
هنوز رنگ و بوى جبهه مى دهد، عجين شده ام. 
يك شهيد داشتيم موتورباز بود و پيك يكى از 

سردارها بود. 
اين شهيد حتى لنگ را از شهرستان خودشان 
مى خريد و جلوى موتــورش نصب مى كرد كه 
خط و خشى به موتورش نخورد. آن هم در آن 
بمباران هاى ســنگين. مثًال االن يك دستمال 

يزدى داريم كه براى آن دوران اســت. بعدها 
چفيه مد شد. فكر كرديد داش مشتى ها وقتى 
جبهه مى آمدند چطورى بودند؟ با خودشان از 

اين چيزها داشتند.»

   رفقاى ما با چاقو و پنجه بوكس جلوى 
استكبار ايستادند

ما به اين اتاق به چشم موزه نگاه مى كنيم، ولى 
براى حاج قاســم اينجا عشق است. ما نگرانيم 
بعد از حاج قاســم چه بر ســر اين يادگارى ها 
مى آيد او ولى خيال آسوده اى دارد. « اين اتاق 
اتاق تذكر است. اگر هم بخواهم تعبيرى برايش 

بياورم. مى گويم اتاق شهداست. 
خرج خاصى هم برايش نكردم. خيلى از اين ها 
مى خواستند براى اسقاطى بروند. اگر اين ها را 
به مالخر بدهى. چدن هايش را جدا مى فروشد، 
مس هايــش را جدا. اين كار همه اش عشــق 
اســت. بعد از 120 سال اين اتاق نمى دانم چه 
مى شــود، اما به ما ياد داد دنبال انجام وظيفه 
باشيد. دنبال خير باشيد به نتيجه اش هم فكر 

نكنيد. 
ما بــا مطرح كردن اين خاطــرات مى خواهيم 
بگوييم آن زمان با دســت خالى با اســتكبار 
جهانــى جنگيديم. اين وســايل را نگاه كنيد. 
رفقاى مــا با قمه و چاقو، پنجــه بوكس آمده 
بودند تــا در مقابل مجهز ترين سيســتم هاى 
نظامى بجنگند. ما ســيم خاردار نداشتيم كه 
جلوى خودمان بكشــيم.» حاج قاسم چشمش 
به عكس يكى از شهدا مى افتد و ادامه مى دهد: 
«يكى از بچه ها غالمحسين زنهارى مرحله اولى 

كه به جنگ آمد دست خالى بود. 
مرحله دوم كــه آمد رفته بود چاقو خريده بود 
و به خواهرش گفته بود كه همچين چيزهايى 
براى جنگ نياز اســت. هميــن آدم در جنگ 
عاشق يك دختر خرمشــهرى مبارز شد، ولى 
هيچ وقــت جرئت نكرد پا پيــش بگذارد و به 
جاى ازدواج به شــهادت رســيد. در حقيقت 
مــا در جنگ، هم جنگ داشــتيم هم زندگى 

داشتيم.»

آنچه مى خوانيد

«خانــه ما فقط ســه اتاق دارد و 
من هــم 4 بچــه دارم. اما هيچ 
راضــى  بــراى  مشــكلى  وقــت 
نداشــتم چون  خانــواده  كردن 
پدرخانومم شــهيد شــده يعنى 
همســرم دختر شــهيد اســت. 
مى گويند مردهاى موفق همسر 
موفقى دارند. بستگى دارد كه 

هدف از زندگى شما چيست؟ 
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قصار اآليات

پرسمان

آيت اهللا ناصر مكارم شيرازى: در اسالم پايبندى به قرارداد اهميت دارد و لغو يك 
طرفه قرارداد از سوى آمريكا به معناى حاكم بودن قانون جنگل است.

مسئله قرارداد در اسالم از اهميت ويژه اى برخوردار است، اميرمؤمنان در عهدنامه مالك 
اشتر مى فرمايد در اسالم قرارداد هميشه محترم است و اگر كسى با ديگرى قرارى داشته 

باشد بايد به آن عمل كند، حتى قرارداد با دشمن را نمى توان برهم زد.
متأسفانه قانون جنگل در دنياى امروز در حال حاكم شدن است، قراردادى درباره انرژى 
اتمى مى بندند و دولت ها پاى آن را امضا مى كنند اما كســى از راه مى رسد و مى گويد 
اين قرارداد را قبول ندارد و زير آن مى زند كه اين قانون جنگل است. اسالم 1400 سال 
قبل فرمود اگر با دشمن هم قرارداد بسته شود بايد به آن عمل كرد اما مى بينيم بعد از 
بستن قرارداد براحتى آن را ناديده مى گيرند كه اين نشان مى دهد سطح اخالق در دنيا 
تنزل پيدا كرده اســت؛ اسالم اجازه چنين كارى نمى دهد و آن را حرام مى داند، امروز 
در دنيا اين زورگويى، بى منطقى و بى اخالقى ديده مى شود اما آن را تقبيح نمى كنند.
رسا

آيت اهللا جعفر سبحانى: شفاعت روزنه اى براى نجات انسان گناهكار است، انسان 
نمى تواند به طور مطلق بر شفاعت تكيه و گمان كند كه حتماً از عذاب الهى نجات 

خواهد يافت. شفاعت از وسايل مغفرت و رحمت به شمار مى آيد.
شفاعت مشتق شده از واژه َشفع به معناى جفت است، چه بسا كاربرد واژه شفاعت به 
سبب آن باشد كه اراده گناهكار به اراده شفيع ضميمه مى شود تا رحمت و مغفرت 

الهى نسبت به گناهكار جلب شود.
شيخ مفيد در زمينه آشكار شدن مفهوم شفاعت، مثالى مى زند كه: شفاعت مانند 
اين است كه فردى در حال غرق شدن باشد كه شخصى طنابى براى نجاتش پرتاب 
مى كند و آن انسان دست خود را دراز مى كند و آن طناب را مى گيرد و نجات مى يابد. 
بى ترديد دو عامل، آن انســان را از غرق شدن نجات داد؛ يكى آن طنابى است كه 
شخصى پرتاب مى كند و ديگرى اراده آن انسانى است كه دست خود را به سوى آن 

طناب دراز مى كند. اين مثال واقعيت شفاعت را آشكار مى كند.
رسا

قانون جنگل بر 
مستكبران دنيا 

حاكم است

شفاعت روزنه اى 
براى نجات است نه 

تكيه  گاهى براى گناه

عزيز خدا باش تا عزيز مردم َشوى
سيد مصطفى حسينى راد

ُه َجِميًعا َه َفِللَِّه الِْعزَّ َمن َكاَن يُِريُد الِْعزَّ
«هر كه خواهان عزت است [بداند كه] عزت، همگى از آن خداست» 

(سوره مباركه فاطر، آيه 10)
همه ما انسان ها در زندگى به دنبال «عزت» هستيم. ما معموالً «عزت» را به 
آبرو و سربلندى و بى نيازى از ديگران تعبير مى كنيم كه تقريباً درست است 
اما همه معناى كلمه «عزت» نيست. عزت را در ترجمه ها و تفاسير مختلف 
به معانى مختلفى از جمله: قدرت، غلبه، سرافرازى، سربلندى، شرف، بزرگى 
و ارجمندى تعبير كرده اند. دور نيســت اگر بگوييم در مفهوم كلمه «عزت» 
تمام اين معانى نهفته است. «عزت» به گفته «راغب اصفهانى» در «مفردات» 
در اصل آن حالتى اســت كه انســان را مقاوم و شكست ناپذير مى سازد. به 
زمين هاى ُصلب و محكم نيز به همين جهت ِعزاز مى گويند. بنابراين «عزت» 
تقريباً بهترين و واالترين چيزى اســت كه انسان مى تواند در زندگى خود 

داشته باشد.
آيت اهللا مكارم شيرازى در تفسير نمونه در ذيل اين آيه مى گويد: «از آنجا كه 
تنها ذات پاك خداوند است كه شكست ناپذير است و همه مخلوقات به حكم 
محدوديتشان قابل شكستند، بنابراين تمام عزت از آن اوست و هر كس عزتى 
كسب مي كند از بركت درياى بى انتهاى اوست. در حديثى از اَنس نقل شده 
كه پيامبر اكرم(ص) فرمود: پروردگار شما همه روز مى گويد: منم عزيز و هر 

كس عّزت دو جهان خواهد، بايد اطاعِت عزيز كند!
در حقيقت انسان آگاه بايد آب را از سرچشمه بگيرد، كه آب زالل و فراوان 
آنجاست، نه از ظروف كوچك و مختصرى كه هم محدود است و هم آلوده، و 
در دست اين و آن مى باشد». در حاالت امام حسن بن على(ع) مي خوانيم كه 
در ساعات آخر عمرش هنگامى كه يكى از ياران به نام جنادة بن ابى سفيان 
از او اندرز خواست نصايح ارزنده و مؤثرى براى او بيان فرمود كه از جمله اين 
بود: «هر گاه بخواهى بدون داشتن قبيله، «عزيز» باشى و بدون قدرِت حكومت، 
هيبت داشته باشى از سايه ذلّت معصيت خدا بدر آى و در پناه عزت اطاعت 
او قرار گير». آرى! اطاعت خداوند است كه به انسان عزت مى دهد و او را در 
دنيا و آخرت نزد همگان بخصوص خداى تعالى عزيز و آبرومند مى كند. در 
آيه 8 سوره منافقون نيز مى خوانيم: «و ِهللاِ الِعّزُة و لِرسولِه و لِلُمؤمنين»؛ يعنى 
«عزت» از آن خدا و رســول او و مؤمنان است. كسانى كه با اطاعت و تقواى 
الهى در جرگه حزب اهللا قرار گرفته اند و خداوند عزيز، به آن ها عزت داده است.
بــا دقت در آيات مختلف قرآن كه معانى آن ها زنجيره وار به يكديگر متصل 
است روشن مى شود كه سعادت ابدى نيز در انتظار همين افراد است. كسانى 
كه عزت، شوكت، قدرت و سرافرازى را نه در اطاعت شيطان، هواى نفس و 
طاغوت ها بلكه در اطاعت از خدا دانســته اند. پيروى از شيطان، همراهى با 
طاغوت ها و دنباله روى هواى نفس، ممكن است براى چند صباحى به انسان 
قدرت و آبروى ظاهرى و ثروت بدهد اما تمام اين ها پوشالى است زيرا مانند 

خانه اى كه بر روى آب ساخته شده باشد، بزودى فرو مى ريزد.
َمَثل افرادى كه در جست وجوى «عزت» در جايى غير از دستگاه قدرت الهى 
هستند به فرموده قرآن كريم در آيه 39 سوره مباركه نور، مانند فردى است 
كه در بيابان به دنبال آب است و از فرط تشنگى دائم «سراب» مى بيند و به 
دنبال آن مى دود؛ «كسانى كه كافر شدند، اعمالشان همچون سرابى است در 
يك كوير كه انسان تشنه از دور آن را آب مى پندارد، اما هنگامى كه به سراغ 
آن مى آيد چيزى نمى يابد، و خدا را نزد آن مى يابد كه حساب او را بطور كامل 

مى دهد، و خداوند سريع الحساب است».

پاسخى از آيت اهللا بهجت: 
در چه شرايطى دعا مستجاب است؟

معارف: از مرحوم آيت اهللا بهجت پرسيدند كه به نظر جنابعالى 
در چه شرايطى دعا مستجاب است؟

ايشان فرمودند:
بسمه تعالى، شرط استجابت دعا ترك معصيت است؛ [خداوند متعال 
مى فرمايــد:] «أوفوا بعهدى أُوف بعهدكم/ وفا كنيد به عهد من تا من 
نيز به عهد با شــما وفا كنم»، «فاذكرونى أذكركم/ ياد كنيد مرا تا ياد 
كنم شما را» و «أدعونى أستجب لكم/ بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما 
را» گاهى مصلحت در غير تعجيل اســت و گاهى مصلحت در تبديل 
به احسن اســت؛ داعى خيال مى كند مســتجاب نشده است و اهل 

يقين مى فهمند.

ماه  راد    / محسن مسعوديان  معارف   
مبارك رمضان فرصتى است تا از رهگذر آن، با 
در  على(ع)  امام  ناشناخته  از شخصيت  زوايايى 
راستاى تمدن سازى علوى و تدبير حكومت دارى 
و گفتمان توسعه اى - تمدنى و نقش كالنشهرها 
در تقويت اقتدار سياسي - اقتصادي حكومت كه 

در نهج البالغه بازتاب يافته آشنا شويم.
امام علي(ع) اين يگانه ابر مرد جهان بشريت، اگر 
چه تمامي عمر و زندگي خود را در زماني سپري 
كرد كه بيش از هر چيز فرهنگ باديه نشــيني 
عرب جاهلي حاكم بود ولي درخصوص شــهر و 
شهرنشيني، توسعه شهري، كالنشهرها و جهان 
شــهرها گرايش و اهتمام وافري داشت و شهرها 
را منشأ زايش، تحول و تمدن بشري، محل تبادل 
افكار، انديشــه ها و بســتري براي رشد معنويت، 
اخالق و هدايت انبوه انسان ها و پيشرفت جامعه 
انســاني و تأمين   رفاه آنان، شــكوفايي و اعتالي 
سطح فرهنگ جامعه بشري مي دانست و همواره 
كارگزاران خويش را به اين مهم تذكر مي داد كه 
اين نيز خود حكايت از روح بلند و واال و انديشــه 
متعالي و ناب ايشان داشــته و هزاران حيف كه 
اين مباحث كمتر مورد توجه صاحبان انديشــه 
و حاكمان اجرايي در حوزه مديريت شــهري قرار 

گرفته است.

 كالنشهر، كانون توجه دولت اسالمى
آن حضرت در بخشــى از نامه 69 نهج البالغه به 
يكى از كارگــزاران خويش به نام حارث همدانى 

چنين دستور مي دهد: 
«و اسكن األمصار العظام فإنها جماع المسلمين»؛ و 
در شهرهاي بزرگ سكونت كن زيرا مركز اجتماع 
مســلمانان اســت. امصار جمع مصر و مصر در 
فرهنگ عرب به معناي شهرهاي بزرگ تمدني و 
شهرهايى كه از سابقه و پيشينه تمدني برخوردار 
هســتند و قيد «العظام » يعني شــهرهاي بزرگ 
تمدني نيز به تعبيــر امروزي مگا پليس ها، مترو 

پليس ها و جهان شهرها را شامل مي شود.
در عين حال به نقش آفريني كالنشهرها در تقويت 
اقتدار سياسي - اقتصادي حكومت ها اشاره مي كند 
و كالنشهرها را نماد روشني از ارتباط دولت و ملت، 
روابط اجتماعي مــردم و مظهر كاملي از توازن و 
تعــادل روابط اجتماعي و وحدت امت اســالمي 
مي داند و آن را منشــأ ظهــور تمدن هاي بزرگ 

جامعه اسالمي مى شمارد. 
اگر چه انديشــمندان هر كدام به پديده شــهر 
و كاركــرد شــهري از زاويــه و ديــدي متفاوت 
نگريسته اند و براي آن تعريفي متناسب با رشته 
تخصصــي خود ارائه داده اند، به طوري كه جامعه 
شناسان بر عملكرد شهر و سازمان هاي شهري و 
تغييرات اجتماعي و طبقات مختلف آن و كانون 
قدرت سياسي تأكيد كرده و شهرسازان به شبكه 
ارتباطي و ساختار شــهري، معماران، تشكيالت 
فيزيكي مكانــي و ســاختماني، اقتصاددانان به 
محل تمركــز ابزار توليــد و تمركز ســرمايه و 
قدرت، و جغرافي دانان به شــهر از منظر ساختار 
مكاني، موقع و مقر هسته شهري توجه مي كنند، 
ولي حضرت علي (ع) به شــهر عمدتــاً از زاويه 
اجتماعي - فرهنگي نگريســته و بيش از جنبه 
هــاي طبيعي - اقتصــادي - جغرافيايي به ابعاد 
انساني - فرهنگي اهميت مي دهند چرا كه شهر به 
وسيله انسان و براى انسان ساخته مى شود. از اين 
رو كالنشهرها را محل مركز انبوه جمعيت انساني 

و تجلي وحدت ذاتي، اتحاد امت اسالمي و محل 
برگزاري آيين هاي مذهبي، نشرفرهنگ اسالمي 
و تعالي جامعه بشــري مي داند و معتقد اســت 
كالنشهرها به عنوان مركز اجتماع مسلمانان بايد 
كانون توجه و برنامه ريزي دولت اسالمي باشند. 

چنانچه در خطبه 127 نهج البالغه مي فرمايد: 
«و الزموا الســواد األعظم فإن يد اهللا مع الجماعه، 
وإياكم والفرقه! فإن الشاذ من الناس للشيطان، كما 

أن الشاذه من الغنم للذئب»
«همواره با بزرگ ترين جمعيت ها باشيد كه دست 
خدا با جماعت است، از پراكندگي بپرهيزيد، كه 
انسان تنها بهره شيطان است آن گونه كه گوسفند 

تنها طعمه گرگ خواهد بود».

 توسعه شهرى عمران و آبادانى  
حضرت على(ع) فلســفه حكومت اسالمى را در 
دو امر خالصه مى كنند؛ يكــى «معالم دين» كه 
نشانه هاى حق به جايگاه خويش بازگردانده شود و 
ديگرى «لنظهر االصالح فى بالدك» يعنى توسعه 

شهرى و عمران و آبادانى.
«خدايا تو مي دانــي كه جنگ و درگيري ما براي 
به دســت آوردن قدرت و حكومت و دنيا و ثروت 
نبود، بلكه مي خواستيم نشانه هاي حق و دين تو 
را به جايگاه خويش باز گردانيم، و در سرزمينهاي 
تو اصالح را ظاهر كنيم، تا بندگان ســتمديده ات 
در امن و امان زندگــي كنند و قوانين و مقررات 

فراموش شده تو بار ديگر اجرا گردد».
شهيد مطهرى، در توضيح اين سخن، مى گويد:

«لنظهر االصالح فى بالدك» خيلى عجيب است؟ 
«لنظهــر» يعنى آشــكار كنيم.اصــالح نمايان و 
چشمگير، اصالحى كه روشن باشد در شهرهايت 
به عمــل آورده ايم. آن قدر اين اصالح اساســى 
باشــد كه احتياج به فكر و مطالعه نداشته باشد 
عالمتش از در و ديوار پيداســت، به عبارت ديگر 
ســامان به زندگى مخلوقات تو دادن، شكم ها را 
سيراب كردن، تن ها را پوشيدن، بيماران را معالجه 
كردن، جهل را از ميان بــردن، اقدام براى بهبود 
زندگى مادى مردم. زندگى مادى مردم را سامان 

دادن. 
«اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسه 

في سلطان، وال التماس شيء من فضول الحطام، 
ولكن لنرد المعالم من دينــك، و نظهر االصالح 
في بالدك، فيأمن المظلومون من عبادك، وتقام 

المعطله من حدودك».
همچنيــن آن حضرت در خصــوص آباد كردن 
كالنشــهر مصر به فرماندار خويش، مالك اشتر، 
تأكيــد  كرده و از آن به عنوان يك ركن از نظارت 
وظايــف چهارگانــه مديران شــهرى و حاكمان 

اسالمى ياد مى كنند.
«و هذا ما امر به عبداهللا علي اميرالمؤمنين، مالك 
بن الحارث االشــتر.... واســتصالح اهلها، وعماره 
بالدها»، اين فرمان بنده خدا علي امير مومنان، به 
مالك اشتر.... كار مردم را اصالح، و شهرهاي مصر 
را آباد سازد. و در ادامه نيز مى فرمايد: «فان العمران 
محتمل ما حملته»؛ زيرا عمــران و آبادي قدرت 
تحمل مردم را زياد مي كند. همچنين مي فرمايد: 
«عليك في عماره بــالدك، وتزيين واليتك»؛ در 
آباداني شهرها و آراستن و زيبا سازي واليت ها (و 

كالنشهرها) اهتمام وافر كن.
در عرصه حكومــت ضرورت توســعه فيزيكي، 
فضايي،  طراحي و زيباســازي و مبلمان شــهر، 
قدرت، شــكوه،  عظمت، جالل و شوكت اسالمي، 
برتري فناوري و اقتدار علمي توصيه اجتناب ناپذير 
حضرت است چرا كه حكومت اسالمي به دليل نياز 
به استقالل و توانمندي و اقتدار و قدرت در مقابل 
ســاير قدرت هاي استكباري مي طلبد از توسعه و 
پيشرفت قابل توجهي در همه زمينه ها برخوردار 
باشــد به گونه اي كه عظمت، شكوه و اقتدار نظام 

اسالمي، ديگران را به تحير و شگفتي وا داشته و 
در مقابل آن سر تعظيم فرود آورند. 

لذا حضرت علي (ع) با درك صحيح از تأثيرات و 
نقش توسعه پايدار در پيشبرد اهداف عاليه اسالمي 
به توسعه متعادل و متوازن بدون تخريب توصيه 

كرده است. 

 نمادهاي زيبا و ماندگار در كالنشهرها 
دســتور ديگري كه حضرت در اين رابطه صادر 
مي فرمايد اين اســت كه: «حسن الثناء في العباد 
و جميل االثر في البالد»؛ «برخورداري از ستايش 
بندگان، يادگار نيك و نماد زيبا در شــهرها براي 

رسيدن به همه نعمت ها و كرامت هاست». 
در اين مراكِز كانون جمعيــت، احداث نمادهاي 
زيبــا و يادگارهاي ماندگار كه نماد توحيدي دارد 
به شــهروندانش هويت دينــي - مذهبي داده و 
مظهر اقتدار امت اسالمي است، زيرا هر شهر براي 
تعيين هويت شهروندانش نشانه هايي دارد كه از 
آن به عنوان «نماد» ياد مي شــود اين نمادها گاه 
جزو آثار باســتاني يا طبيعي و گاه دست ساخت 
بشري هســتند و به شهر و شــهروندان هويت 
مي بخشــد و به مركزي براي جذب گردشگران، 
نشــر فرهنــگ، آداب و رســوم آنــان تبديــل

 مي شود. 
همچنين اين فرمايش ممكن اســت به حســن 
ســلوك و سنت هاي حســنه و ماندگار نيز نظر 

داشته باشد. 

 تعقل گرايي و خردورزي در مديريت شهري 
آن حضــرت از عوامل اصالح و عمران شــهري، 
توســعه و رفاه اجتماعي كالنشــهرها را توجه به 
هم انديشــي، مصاحبــت با علما و مشــورت با 

انديشمندان و صاحبان خرد مى داند. 
بطوري كه در نامه 53 به مالك اشــتر دســتور 
مي دهد: «و اكثر مدارسه العلماء، ومناقشه الحكماء، 
فــي تثبيت ما صلح عليه امر بــالدك، و اقامه ما 
اســتقام به الناس قبلك»؛ با دانشــمندان فراوان 
گفت و گو كن و بــا حكيمان فراوان بحث كن كه 
مايــه آباداني و اصالح شــهرها و برقراري نظم و 

قانوني است كه در گذشته نيز وجود داشت.

 آينده نگرى در برنامه ريزى شهرى توام با ميانه 
روى و اعتدال مورد توصيه اكيد آن حضرت است. 

«واذكر فى اليوم غداً»

عدالت و مهرورزي عامل پايداري مديريت شهري
 نگاه حضرت على(ع) به توســعه شــهرى صرفاً 
نگاهى سخت افزارانه و ساخت فيزيكى - كالبدى 
و اقتصادى نيست بلكه به مسائل  انسانى عدالت، 
انصاف و مهرورزى و تعادل بخشــى ميان ساخت 

فيزيكى و ساخت اجتماعى شهر مى انديشد.
«وان افضــل قــره عين الــواله اســتقامه العدل 
في البالد، وظهور موده الرعيه»؛ و همانا، روشــني 
چشم زمامداران، برقراري عدل در شهرها و آشكار 
شدن محبت مردم نسبت به والي است.( نامه 53 

نهج البالغه) 
«ما عمرت البلــدان بمثل العــدل»؛  «هيچ چيز 
بــه اندازه عــدل و عدالت در عمــران و آبادانى، 
توســعه اقتصــادى و صنعتــى تأثير بســزايى 

ندارد».
در مدينه فاضله علوى است كه عدالت اجتماعى 
شهرى نه تنها در شئون انسانى كه در حوزه رعايت 
حقوق حيوانات و بهائم «وليعدل بين صواحباتها» 
و حتى بقاع، محيط زيســت و زيستگاه ها، تجلى 
پيدا كرده اســت و چنين شهرى خاستگاه نظام 
ارزش هاى انسانى - اعتقادى و موزه اى از انديشه ها 

و تفكرات متعالى است.
نقش متقابل مديران و شهروندان در توسعه شهرى
همان گونه كه حضرت علــى(ع) براى حاكمان 
اسالمى و مديران در توسعه شهرى نقش بسزايى 
قايل هستند و گاه ناكارآمدى و سوء عملكرد آن ها 
را موجب عقب ماندگى شهرها و سقوط تمدن ها 
مى دانند، «بلغنى انــك جردت االرض فاخذت ما 
تحت قدميك»، متقابالً نقش مشاركت شهروندان، 
وفــادارى، امانتدارى و تبعيت پذيرى را به عنوان 
پيش شــرط تحقق رشــد و پيشــرفت شهرى 

بر مى شمرند.

 محروميت زدايى 
«ثم الطبقه السفلي من أهل الحاجه والمسكنه... 
ولــكل علي الوالي حق بقــدر ما يصلحه»؛  طبقه 
پايين از نيازمندان و مستمندانند... و همه آنان به 
مقداري كه امورشان اصالح شود بر زمامدار حقي 

مشخص دارند.
على(ع) افزون بر برپايــى عدالت براى محو فقر، 
ناكارآمدى شــهرها، شــكاف طبقاتــى و تضاد 
اقتصادى، حاكم اســالمى را موظف مى كند كه 
بخشى از درآمد بيت المال را براى تأمين نيازهاى 
اساسى فقرا، بهبود زندگى و برخوردارى از رفاه در 
شأن آنان اختصاص دهد و ياد آور مى شود كه رفاه 
اقتصادى در بســتر كرامت هاى اخالقى و به دور 
از نگرش هاى صرفاً ســخت افزارى ميسر و موفق 
خواهد بود. همچنين آن حضــرت به مواردي از 
قبيل لزوم تقويــت رابطه دولت با مردم، برقراري 
نظم و امنيت، تأمين اجتماعي، مشاركت مردم و 
همراهي آنان با دولتمردان به تفصيل اشاره مي كند 

كه در اين مجال نمي گنجد.
خالصه در اين چشــم انداز، حضرت على(ع) به 
تمام ابعاد انساني و نيازهاي او و چگونگي تطبيق 
با شرايط محيطي و بهره گيري از شرايط محيطي 
و ظرفيت هاى موجود در جهت نيل به آرمان هاي 
واال و اهداف عاليه انساني و رفاه اجتماعي در سطح 

كالنشهرها توجه كرده است.

معارف

نگاهى بر مؤلفه هايى كه اقتدار سياسى اقتصادى حكومت اسالمى را تقويت مى كند 

ظرفيت تمدن سازى كالنشهرها از ديدگاه امام على
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حضــرت على(ع) فلســفه حكومت 
خالصــه  امــر  دو  در  را  اســالمى 
مى كننــد؛ يكــى «معالم ديــن» كه 
نشــانه هاى حق به جايــگاه خويش 
بازگردانده شــود و ديگرى «لنظهر 
اال صالح فى بالدك» يعنى توســعه 

شهرى و عمران و آبادانى

برش

آگهی ابالغ  اجرائیه کالسه 9700043
 بدینوس��یله به خانم فاطمه ابراهیمی  فرزند شعبان به شماره ملی 0779115351 بدهکار پرونده کالسه 9700043 شعبه 
اجرای ثبت درگز ابالغ می گردد که برابر سند ازدواج شماره 11710- 88/07/25 بین مورث شما مرحوم شعبان ابراهیمی 
آغ چش��مه و خانم روضه گل چراغی مقدم ثانی س��عد آباد تعداد بیس��ت و دو  عددسکه بهار آزادی بدهکار می باشید که بر 
اثرعدم پرداخت وجه بس��تانکار درخواس��ت صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این 
اجراء مطرح می باش��د لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رس��می بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این 
آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون 

انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.9704025
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز -ناصر حسن زاده

آگهی ابالغ  اجرائیه کالسه 9700043
 بدینوس��یله به آقای محمد ابراهیمی  فرزند ش��عبان به شماره ملی 0779112423 بدهکار پرونده کالسه 9700043 شعبه 
اجرای ثبت درگز ابالغ می گردد که برابر سند ازدواج شماره 11710- 88/07/25 بین مورث شما مرحوم شعبان ابراهیمی 
آغ چش��مه و خانم روضه گل چراغی مقدم ثانی س��عد آباد تعداد بیس��ت و دو  عددسکه بهار آزادی بدهکار می باشید که بر 
اثرعدم پرداخت وجه بس��تانکار درخواس��ت صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این 
اجراء مطرح می باش��د لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رس��می بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این 
آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون 

انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.9704026
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز -ناصر حسن زاده

آگهی ابالغ  اجرائیه کالسه 9700043
 بدینوس��یله به خانم نرگس ابراهیمی  فرزند شعبان به شماره ملی 0779103165 بدهکار پرونده کالسه 9700043 شعبه 
اجرای ثبت درگز ابالغ می گردد که برابر سند ازدواج شماره 11710- 88/07/25 بین مورث شما مرحوم شعبان ابراهیمی 
آغ چش��مه و خانم روضه گل چراغی مقدم ثانی س��عد آباد تعداد بیس��ت و دو  عددسکه بهار آزادی بدهکار می باشید که بر 
اثرعدم پرداخت وجه بس��تانکار درخواس��ت صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این 
اجراء مطرح می باش��د لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رس��می بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این 
آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون 

انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.9704027
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز 

ناصر حسن زاده

آگهی ابالغ  اجرائیه کالسه 9700043
 بدینوس��یله به خانم آی بی بی  ابراهیمی  فرزند ش��عبان به ش��ماره ملی 0779109570 بدهکار پرونده کالسه 9700043 
ش��عبه اجرای ثبت درگز ابالغ می گردد که برابر س��ند ازدواج ش��ماره 11710- 88/07/25 بین مورث شما مرحوم شعبان 
ابراهیمی آغ چشمه و خانم روضه گل چراغی مقدم ثانی سعد آباد تعداد بیست و دو  عددسکه بهار آزادی بدهکار می باشید 
که بر اثرعدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در 
این اجراء مطرح می باش��د لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رس��می بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار 
این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت 

بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.9704028
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز 

ناصر حسن زاده

آگهی ابالغ  اجرائیه کالسه 9700043
 بدینوس��یله به آقای محمد علی ابراهیمی  فرزند شعبان به ش��ماره ملی 0779109589 بدهکار پرونده کالسه 9700043 
ش��عبه اجرای ثبت درگز ابالغ می گردد که برابر س��ند ازدواج ش��ماره 11710- 88/07/25 بین مورث شما مرحوم شعبان 
ابراهیمی آغ چشمه و خانم روضه گل چراغی مقدم ثانی سعد آباد تعداد بیست و دو  عددسکه بهار آزادی بدهکار می باشید 
که بر اثرعدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در 
این اجراء مطرح می باش��د لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رس��می بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار 
این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت 

بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.9704029
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز 

ناصر حسن زاده

آگهی ابالغ ارزیابی کالسه 9600136
بدینوس��یله به خانم پروانه ش��یردل کوپکن فرزند ذوالفقار به ش��ماره شناسنامه یک و ش��ماره ملی 0779773640 )راهن( 
و آقای پیام اخالقی علیان فرزند پرویز به ش��ماره شناس��نامه 3040 و ش��ماره ملی 0779886860 )وام گیرنده( ابالغ می 
گردد که با عنایت به اعتراض وارده نس��بت به ارزیابی اولیه مورد وثیقه ،طبق گزارش کارش��ناس رس��می دادگستری پالک 
ثبت��ی 4313 فرع��ی از 2196 فرعی از یک اصلی واقع در:درگز بخش :7 قوچان مورد وثیقه س��ند رهنی ش��ماره 22411-
93/12/10 تنظیمی دفترخانه اس��ناد رس��می ش��ماره 4 شهر درگز استان خراس��ان رضوی مجدداً مورد ارزیابی واقع که به 
مبل��غ 930/000/000 ریال ارزیابی و قطعی��ت یافته لذا مراتب جهت اطالع اخطار می گردد و عملیات اجرایی وفق مقررات 

در حال پیگیری است.9704042
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز

ناصر حسن زاده

آگهی مزایده
به موجب پرونده های اجرایی کالس��ه 9600072 و 9600172 ش��عبه اجرا ثبت درگز دو دانگ و هش��تاد س��ه صدم دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ و زمین زراعی پالک دویست و هفت فرعی از هشت اصلی ارتیان که سند مالکیت آن ذیل 
ثبت 20161 صفحه 29 دفتر 131 امالک با ش��ماره چاپی 621362 به نام پرویز باقری ارتیانی ثبت و صادر گردیده اس��ت 
که طبق نظر کارش��ناس رس��می به مبلغ 660/330/000 رال1 )ششصد و شصت میلیون و سیصد و سی هزار رال ( ارزیابی 
و قطعی��ت یافت��ه و پالک فوق دارای 3000 متر مربع باغ میمی بارده و 80 متر مربع منزل مس��کونی به  صورت 40 متر بنا 
س��اختمانی واقع در همکف با دیوار بلوکه ای و س��قف طاق ضربی و 40 متر مربع به صورت دو طبقه قدیمی ساز و مساحت 
1000 متر مربع زمین محصور ش��ده با آجر س��فال به ارتفاع 180 س��انتیمتر و 16700 متر مربع زمین زراعی آبی و دارای 
انش��عاب آب ش��رب که برابر گزارش مامور اجرا ملک مزبور در تصرف آقای علیرضا باقری و صدیقه رفیعی می باش��د و پالک 
فوق از ساعت9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 97/05/02 در شعبه اجرای اداره ثبت اسناد امالک درگز واقع در بلوار امام رضا 
بین امام رضا 9 و 7 از طریق مزایده به فروش می رس��د. مزایده از مبلغ شش��صد و ش��صت میلیون و سیصد و سی هزار رالع 
ش��روع و به باالترین قیمت پیش��نهادی نقداً فروخته می شود.الزم به ذکر 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 باشد و نیز بدهی های مالیاتی  و عوارض 
ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باشد به عهده برنده مزایده است 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 عش��ر و 
حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رس��می گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 

ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.9704043
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز

ناصر حسن زاده

شماره مزایده: 139604306091000388 تاریخ ثبت: 1396/11/21
تاریخ واقعی انجام مزایده:  وضعیت: تأیید شده متن آگهی مزایده

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9503582
بانک رفاه به استناد سند رهنی شماره 196015 دفترخانه 69 مشهد علیه آقای غالمرضا رخشانی نام پدر: محمدعلی شماره 
ملی: 3672324329 ش��ماره شناسنامه: 63 اجرائیه ای تحت کالسه 9503582 در قبال مبلغ 959/252/626 ریال )نهصد 
و پنجاه و نه میلیون و دویس��ت و پنجاه و دو هزار و شش��صد و بیس��ت و ش��ش ریال( که روزانه مبلغ 729145 ریال تا یوم 
الوص��ول ب��ه آن اضافه میگردد صادر نموده که پس از ابالغ اجرایی��ه در مورخه 95/10/26 در پایان مهلت مقرر در آیین نامه 
اجرای مفاد اس��ناد رس��می الزم االجرا و تقاضای بس��تانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده ششدانگ پالک ثبتی 35269 )سی و 
پنج هزار و دویس��ت و ش��صت و نه( فرعی از 182 )یکصد و هش��تاد و دو( اصلی مجزا شده از 20362 )بیست هزار و سیصد 
و شصت و دو( فرعی از قطعه 4 )چهار( بخش 10 )ده( مشهد به آدرس بین معلم 55 و 57 پالک 949 طبقه سوم به مبلغ 

2/500/000/000 )دو میلیارد و پانصد میلیون ریال( ارزیابی و قطعیت یافته است.
1- حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل است:

شماالً: اول در طرفین بطولهای 4/36 متر و 0/73 متر دیوار مشترک با واحد مجاور و در وسط بطول های 0/40 متر و 0/20 
متر و 0/50 متر دیوار به داکت دوم بطولهای 0/50 متر و 1/75 متر و 3/75 متر دیوار و درب به راه پله

شرقاً: بطول 9/15 متر دیوار بفضای قطعه چهارم تفکیکی
جنوب��اً: بط��ول 3/73 مت��ر و 3/15 متر و 0/70 متر و 0/70 متر و 1/90 متر در طرفین دیوار و پنجره در وس��ط دیوار تراس 

به فضای خیابان
غرباً: بطول 11/15 متر دیوار به فضای پالک 3096 فرعی

منضمات ملک: انباری به مساحت 1/87
2- حدود و مشخصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش کارشناس در روز ارزیابی به این شرح می باشد:

ش��ش دانگ یک باب آپارتمان به ش��ماره 35269 فرعی از 20362 فرعی از 182 اصلی بخش 10 مش��هد به ش��ماره ثبت 
134837 دفتر 671 صفحه 88 بشماره ورقه مالکیت 548905 به مالکیت آقای حسین غالمرضا رخشانی ثبت و سند صادر 
گردیده اس��ت س��اختمان جنوبی با عرصه 260 مترمربع و سه طبقه روی پیلوت ش��امل 7 واحد مسکونی با اسکلت فلزی و 
نماسنگ با درب و پنجره فلزی و آسانسور 2 نفره )پس از ساخت نصب گردیده( و پارکینگ مشاعی مزاحم و دارای دو دربند 
مغازه در همکف میباش��د آپارتمان فوق به مس��احت 103/25 مترمربع که 3/25 مترمربع آن تراس میباش��د واقع در طبقه 
س��وم جنوبی- دو خواب- کاغذ دیواری- کف پوش- آش��پزخانه اپن- کابینت ام دی اف- پکیج و رادیاتور- کولر آبی- دارای 
پایانکار 309925 مورخه 1386/8/5 میباش��د در حال حاضر با توجه به موقعیت مکانی- مس��احت- نوع ساخت و قدمت بنا 

)حدودا ده سال( میباشد.
و ملک مذکور برابر گزارش مأمور در روز ارزیابی در تصرف مالک می باشد.

ملک موصوف برابرنامه شماره 19077-1397 مورخ 1397/3/21 دفتر امالک بازداشتی فاقد بازداشتی می باشد.
مزایده شش��دانگ پالک ثبتی فوق از مبلغ 2/500/000/000 ریال )دو میلیارد و پانصد میلیون ریال( در روز ش��نبه مورخه 
1397/4/16 از س��اعت 9 الی 12 ظهر در محل ش��عبه اول اجرای ثبت مشهد واقع در خیابان امام خمینی ثبت )جنب بانک 
ملی( اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می گردد. ضمناً مبالغ حق مزایده 
و نیم عشر دولتی زاید بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های قانونی اعم از معلوم یا نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده 

مزایده می باشد و چنانچه روز مزایده با تعطیلی مواجه گردد روز بعد مزایده برگزار خواهد شد. آ- 9703980
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

شماره مزایده: 139604306091000408 تاریخ ثبت: 1396/12/03
تاریخ واقعی انجام مزایده: وضعیت: تأیید شده  متن آگهی مزایده

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9405228
بانک رفاه کارگران به اس��تناد س��ند رهنی ش��ماره 246510-93/11/13 دفترخانه 3 مشهد علیه آقای حمیدرضا هاشمیان 
نام پدر: س��یدمرتضی ش��ماره ملی: 0702341495 اجرائیه ای تحت کالس��ه 9405228 در قبال مبلغ 12/817/711/538 

ریال که روزانه 1/2727/639 ریال روزانه به مبلغ فوق اضافه میگردد و خس��ارات متعلقه صادر نموده اس��ت که پس از ابالغ 
اجراییه در مورخه 95/1/24 و در پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می الزم االجرا و تقاضای بس��تانکار 
مبنی بر ارزیابی و مزایده ششدانگ پالک ثبتی 22883 فرعی از 6796 مجزی شده از 182 اصلی بخش 10 مشهد )بیست 
و دو هزار و هش��تصد و هش��تاد و س��ه فرعی از ش��ش هزار و هفتصد و نود و شش فرعی از یکصد و هشتاد و دو اصلی بخش 
ده مش��هد( به آدرس بلوار وکیل آباد بلوار شهید برونس��ی نبش برونسی 2 پالک 204 به مبلغ 5/200/000/000 ریال )پنج 
میلیارد و دویست میلیون ریال( ارزیابی و قطعیت یافته که حدود و مشخصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش کارشناس 

در روز ارزیابی به این شرح می باشد:
شش��دانگ یک باب منزل به مساحت 208 مترمربع قطعه دوم تفکیکی به گواهی ساختمان شهرداری به شماره 1169670 
مورخ 93/9/2 دارای اعیان در طبقه همکف به مساحت 84 مترمربع با قدمت بنای حدود 23 سال با اسکلت آجری پوشش 
سقف طاق ضربی نما آجر سفال 5 سانت پنجره ساختمان فلزی دو اتاق خواب، پذیرایی و آشپزخانه، پوشش دیوارها نقاشی، 
سرویس بهداشتی داخل حیاط کف پذیرایی و آشپزخانه سرامیک و اتاق خوابها موکت، سرمایش کولر آبی، گرمایش بخاری 
گازی. با توجه به موقعیت مکانی و منطقه ای ممر دسترسی قرار گرفتن جنب پل هوایی تقاطع بلوار وکیل آباد و بلوار شهید 
برونس��ی و س��ایر جهات به مبلغ 5/200/000/000 ریال ارزیابی ش��ده و ملک مذکور برابر گزارش مأمور در روز ارزیابی در 

تصرف غیر )آقای قدیری( می باشد. حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل است:
ش��ماالً اول که پخی اس��ت به طول دو متر دوم به طول 5/97 متر به خیابان؛ شرقاً به طول 17/75 متر به قطعه مجاور مورد 

تفکیک؛ جنوباً به طول 13/03 متر به پالک 6997 فرعی، غرباً به طول 21/6 متر به خیابان 35 متری.
مل��ک موصوف برابر نامه ش��ماره 19080-1397/3/21 دفتر امالک بازداش��تی دارای 2 مورد بازداش��تی می باش��د. مزایده 
ششدانگ پالک ثبتی فوق از مبلغ 5/200/000/000 ریال در روز چهارشنبه مورخه 1397/04/13 از ساعت 9 الی 12 ظهر 
در محل شعبه اول اجرای ثبت مشهد واقع در خیابان امام خمینی خیابان ثبت )جنب بانک ملی( اداره ثبت اسناد و امالک 
ناحیه یک ش��روع و به باالترین قیمت پیش��نهادی نقداً واگذار میگردد ضمناً مبالغ حق مزایده و نیمعشر دولتی زائد بر مبلغ 
مزایده و س��ایر هزینه های قانونی اعم از معلوم یا نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزایده می باش��د و چنانچه 

روز مزایده با تعطیلی مواجه گردد روز بعد مزایده برگزار خواهد شد.9703984
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

هیئت موضوع قانون تعیین تكلیف
 وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگه��ي موض��وع ماده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند 
رسمي

برابر رأي ش��ماره 139760306004000472 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي 
فاقد س��ند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک مش��هد ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم راحله 
عصارزاده فرزند غالمرضا بش��ماره شناس��نامه 1850 مشهد در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 117 مترمربع قسمتی از 
پالک 1289 فرعی از 571 فرعی از 183- اصلی پاچنار بخش 10 مش��هد از محل مالکیت مش��اعی متقاضی محرز گردیده 
اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
س��ند مالکیت متقاضي اعتراضي داش��ته باشند مي توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند. بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. 

آ- 9703992 م.الف 6239
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رئیس ثبت اسناد و امالک 
 محمد اسماعیل ذاکری



واكنش « يواخيم لوو  » به از دست 
دادن «سانه» 

ورزش: يواخيم لوو، ســرمربى تيــم ملى آلمان در مــورد آخرين 
وضعيت«سانه » بازيكن مصدوم تيمش و از دست دادن جام جهانى 
گفت: با سانه صحبت كردم، طبعاً او ناراحت و نااميد بود اما وقتى با او 
حرف زدم حس خوبى به من دست داد. او تاكيد كرد با تمركز و توانايى 
بيشــتر به تمريناتش ادامه مى دهد و با قدرت بيشترى به تيم ملى 
آلمان برمى گردد. وى گفت: من به سانه قول دادم او در ماه سپتامبر 
دوباره بازيكن تيم ملى آلمان خواهد بود چرا كه او بازيكنى اســت با 
توانايى هاى باور نكردنى كه مشابه آن در فوتبال دنيا ديده نمى شود 

پس ما بايد او را برگردانيم.

اشنايدر: «كيميچ» مى تواند بهترين 
بازيكن جام شود

ورزش:برند اشــنايدر بازيكن تيم ملى آلمان در جام جهانى 2002 
گفت: جاشــوا كيميچ مى تواند با عملكــرد خوبش توپ طالى جام 
جهانى 2018 روسيه را از آن خود كند. اشنايدر گفت: به عنوان يك 
آلمانى اميدوارم از بين كيميچ و تونى كروز يك نفر بهترين بازيكن جام 
شده و صاحب توپ طال شود البته اين مهم مستلزم موفقيت آلمان 
است. نمايش چشمگير تيم ملى آلمان مى تواند زمينه موفقيت اين 

بازيكنان و رسيدن به توپ طالى جام را فراهم كند.

پرحاشيه ترين تمرين جام جهانى
 با حضور مسى و دوستان

ورزش: تمرين آرژانتين را مى توان عجيــب ترين تمرين روزهاى 
اخير در روسيه دانست. باز هم جنجال از حوالى تمرين تيم دور نشد 
خصوصا اينكه پليس و عكس بردارى غيرمجاز مهم ترين نكته تمرين 
بودند. در حالى كه تصور مى شد تمرين تيم ملى آرژانتين نيز به مانند 
تيم هاى حاضر در جام جهانى حداقل براى دقايقى به روى خبرنگاران 
باز باشد اين اتفاق نيفتاد تا نفرات حاضر در كمپ مسى و يارانش در 
نهايت با دست خالى مجبور به ترك شــوند. اتفاقى كه پيش از اين و 

توسط آرژانتينى ها در اردوى بارسلون نيز اتفاق افتاده بود. 
در حالى كه خبرنگاران و تصويربرداران و البته هواداران فراوانى خود 
را به كمپ آرژانتينى ها رسانده بودند تا بتوانند ضمن ديدار با مسى 
و يارانش، اخبار و تصاوير مهم خود را مخابره كنند در نهايت موفق به 
اين كار نشدند و به همين دليل عملكرد مسئوالن آرژانتينى و تصميم 
آنها مبنى بر بسته بودن تمرين اين تيم را مى توان حاشيه اى ترين 

نكته جام جهانى تاكنون دانست. 

قول جالب ستاره انگليس در آستانه 
جام جهانى

ورزش:دله آلى، ســتاره تيم ملى انگليس قــول داد در جام جهانى 
روسيه بيشتر حواسش به رفتارش باشد.

دله آلى گفت: من مانند هميشه هستم و مى خواهم با نهايت تعصب 
و تشــنگى براى پيروز شــدن در تركيب تيم ملى بازى كنم. من در 
اوايل دوران ورزشى ام اشتباهاتى داشتم اما حاال از آنها درس هايى 
آموخته ام و اگر شما به عملكرد من نيز دقت كنيد متوجه اين موضوع 

خواهيد شد.

خط و نشان ستاره مراكش براى رقبا 
ورزش: حكيم زياش، ســتاره جوان تيم ملى مصر قرار گرفتن برابر 
قدرت هاى بزرگ جهان را خوشحال كننده ارزيابى كرد. حكيم زياش 
گفت:  اگر فكر مى كنيم قرار نيست صعود كنيم پس چرا به روسيه 
سفر مى كنيم؟ همين صعود به جام جهانى نيز معانى زيادى دارد و 
ما بعد از 20 سال راهى جام جهانى شده ايم . گروه ما در جام جهانى 
دشوار است اما اگر با لنز مثبت به شرايط نگاه كنيم خوب به نظر مى 

رسد و براى ما بازيكنان و كشور مراكش شيرين خواهد بود.

زيدان: علت ترك رئال حضور در
 تيم ملى فرانسه نبود

ورزش: زين الدين زيدان، سرمربى سابق رئال مادريد تاكيد كرد كه 
به خاطر اينكه هدايت فرانســه را برعهده بگيرد، رئال را ترك نكرده 

است.
او گفت:  در حال حاضر مهم ترين چيز حمايت از فرانسه است. من به 
خاطر اينكه سرمربى تيم ملى فرانسه شوم از رئال استعفا ندادم. استعفا 

دادم تا پرانتز را ببندم. من حامى تيم ملى فرانسه هستم. 

بعد از نشست با شوراى شهر و شهردار
عباسى:مشكى پوشان

 با قدرت ادامه مى دهد
فارس: نشستى بين تقى زاده خامسى شهردار مشهد، حيدرى رئيس شوراى شهر 
مشهد و محمد و على عباسى مالك و مديرعامل باشگاه مشكى پوشان برگزار شد 
كه در اين نشست مقرر شد باشگاه مشكى پوشان با حمايت مسئوالن استانى به 
فعاليت خود ادامه بدهد. محمدرضا عباسى در خصوص اين نشست گفت: معتقدم 
تا به حال مشهد چنين مسئوالنى با ديد فوتبالى نداشت.هم رئيس شوراى شهر و 
هم شهردار قول همه گونه همكارى با باشگاه مشكى پوشان را داده اند و ان شااهللا 
با قدرت در مسابقت ليگ دسته اول فصل آتى شركت مى كنيم. وى تاكيد كرد: 
براى انتخاب سرمربى تيم منتظر هستيم تا خداداد عزيزى از روسيه به تهران 

برگردد و بعد از  جام جهانى در مورد سرمربى تصميم بگيريم.

يك سايت ايتاليايى خبر داد
منچستر يونايتد  و  ناپولى به دنبال جهانبخش

ورزش:ســايت كالچو ميركاتــو ايتاليا در گزارشــى به تمجيــد از عليرضا 
جهانبخش، هافبك تيم ملى كشورمان و عضو باشگاه آلكمار هلند پرداخت. اين 
سايت ايتاليايى عليرضا را ستاره بالمنازع ليگ برتر هلند در فصل اخير عنوان 
كرد. سايت ايتاليايى به آمار گلزنى جهانبخش در فصل 2018- 2017 ليگ 
هلند پرداخت و يك بيوگرافى از زندگى فوتبال او ارائه كرد. در پايان اين سايت  
به دستآورد تاريخى عليرضا به عنوان اولين بازيكن آسيايى كه عنوان آقاى گلى 
يك ليگ معتبر اروپايى را كسب كرده، اشاره كرد. سايت ايتاليايى خبر داد كه با 
درخشش جهانبخش باشگاه هاى بزرگى كه مهم ترين آن ها منچستر يونايتد 

مورينيو و ناپولى آنچلوتى است به دنبال اين ستاره ايرانى هستند. 

«تيام» بزودى در تهران 
مهر: بزرگ ترين دغدغه نقل و انتقاالتى آبى پوشــان بازگرداندن مامه تيام 
مهاجم سنگالى اين تيم اســت. اين مهاجم 25 ساله بزودى و براى مشخص 
كردن وضعيتش شــخصا به تهران آمده و به صورت مستقيم و بدون واسطه 
و مديربرنامه با مديران اســتقالل به مذاكره خواهد پرداخت.گفته مى شود 
توافقات خوبى بين تيام و مديران استقالل ايجاد شده و احتمال ادامه همكارى 

وى با تيم استقالل براى فصل بعد زياد است.

دعوت از برانكو و شفر براى حضور
 در اجالس شانگهاى

ورزش: كنفدراسيون فوتبال آســيا طى نامه هاى جداگانه اى از سرمربيان 
باشگاه هاى استقالل تهران و پرســپوليس دعوت كرد تا جلسه هم انديشى 
مربيان برتر باشگاهى قاره آسيا كه در شانگهاى چين برگزار مى شود شركت 
كنند.به اين ترتيب برانكو ايوانكوويچ و وينفرد شفر قرار است شهريورماه سال 

جارى به چين سفر كنند تا در اين نشست حاضر شوند.

شبيخون استقالل به تيم ملى اميد و 
پايه هاى تهران

ورزش: استقاللى ها دوشنبه شب با اعالم خريد هشت بازيكن جديد مجددا 
به بازار نقل و انتقاالت بازگشتند. جنس خريدهاى استقالل نسبت به گذشته 
متفاوت بود و اين بار آبى هاى تهرانى دست به خريدهاى ارزان اما آينده دار 
زدند. تمامى بازيكنان جذب شده براى استقالل سابقه حضور در تيم هاى ملى 
پايه را در كارنامه خود دارند و اكثريت آن ها هميــن حاال نيز عضو تيم ملى 
اميد هستند كه زير نظر كرانچار خود را براى مسابقات المپيك 2020 توكيو 

آماده مى كنند. 

ضد حمله

خبر

پنجشنبه 24 خرداد  جام جهانى 2018 روسيه
 روسيه - عربستان

 ساعت: 19:30 زنده از شبكه سه

جمعه 25 خرداد ليگ ملت هاى واليبال 2018
 چين - ايتاليا

 ساعت: 11:30 زنده از شبكه ورزش

جمعه 25 خرداد جام جهانى 2018 روسيه
 مصر - اروگوئه

 ساعت: 16:30 زنده از شبكه سه

جمعه 25 خرداد ليگ ملت هاى واليبال 2018
 كانادا - برزيل

 ساعت: 17:00 زنده از شبكه ورزش

جمعه 25 خرداد جام جهانى 2018 روسيه
 ايران - مراكش

 ساعت: 19:30 زنده از شبكه سه
 

جمعه 25 خرداد جام جهانى 2018 روسيه
 پرتغال - اسپانيا

ساعت: 22:30 زنده از شبكه سه

ورزش در سيما
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اميرمحمد سلطانپور:  درست است كه لهستان بعد از 12سال دوباره 
به جام جهانى برگشته، اما عملكرد درخشان در يورو 2016 و رسيدن تا 
مرحله يك چهارم نهايى و همچنين عملكرد قدرتمندانه در مســابقات 
مقدماتى، سطح انتظارات را از آن ها بسيار باال برده است. البته در اين راه 
يك شكست سنگين 4-0 مقابل دانمارك را رقم زدند كه بدترين شكست 
آن ها در بازى هاى رسمى در 15سال گذشته بود. با اينكه خط حمله بسيار 
قدرتمندى دارند و رابرت لواندوفســكى ســتاره آن ها در اوج قرار دارد، 
نگرانى ها در مورد خط دفاع با 14گل خورده كه بيشتر از هر تيم ديگرى 
در رتبه اول و دوم مقدماتى جام جهانى در منطقه اروپا بوده، نگرانى هاى 

زيادى را در خصوص عملكرد لهستان در روسيه به وجود آورده است.

سرمربى:    آدام ناوالكا كه به عنوان دستيار در تيم خوب لهستان در 
يورو2008 حضور داشت، از ســال 2013 به عنوان سرمربى در ورشو 
مشــغول به كار اســت. او در دوران بازيگرى هافبك ويسال كراكوى 
لهستان بود و به همراه كشورش در جام جهانى 1978 به ميدان رفته 
است. بهترين عملكرد ناوالكا در دوران مربيگرى، قهرمان كردن ويسال 
در ليگ لهستان بوده و همينطور رساندن لهستان به يك چهارم نهايى 

در يورو2016 نيز كار كوچكى محسوب نمى شود. 
ستاره:    رابــرت لواندوفســكى، با اختالف مشــهورترين بازيكن 

لهستان است. مهاجم بايرن مونيخ، در چند سال گذشته خود را به 
عنوان يكى از بهترين ها در جهــان معرفى كرده و در دور مقدماتى 
نيز بــا 16گل زده بهترين عملكرد را در ميــان ديگر مهاجمين در 

قاره اروپا داشته است.
مهره هاى كليدى:    كميل گليك بهترين مدافع لهستان محسوب 
مى شود و لوكاش پيشچك نيز در دفاع راست، هم از لحاظ دفاعى 
و هم هجومى بســيار تاثيرگذار اســت. در خط هافبــك نيز پيوتر 
زيلينســكى و در خط حمله ميليك، مهره هاى قدرتمند لهســتان 

خواهند بود.
ســتاره غايب:    زمانــى از بارتــوس كاپوشــكا بــه عنوان 
بااســتعدادترين جوان كشور لهســتان نام مى بردند اما او كه در 
رده باشگاهى نيز در لســتر و فرايبورگ حضور ثابت ندارد، مدت 
زيادى اســت كه به تيم ملى نيز دعوت نشده و حضور در روسيه 

را نيز از دست داد.
نوظهور:    يان بدنارك مدافع 22ساله باشــگاه ساوتهمپتون مدتى 
اســت خود را به عنوان يك گزينه جذاب براى ســفيد و قرمزپوشان 
مطرح كرده و در حالى كه اولين بازى ملى خود را در اواخر ديدارهاى 
مقدماتى مقابل قزاقستان به نمايش گذاشت، حاال آماده است كه در 

روسيه بدرخشد.

ژاپن براى ششمين بار پياپى جواز حضور در جام جهانى را 
كســب كرد. آن ها در دور مقدماتى به عنوان تيم اول گروه 
خود صعود كردند و با اينكه در هيچ زمان نگرانى خاصى از 
عدم صعود آن ها وجود نداشــت، اما اتفاقــات عجيب مانند 
شكســت خانگى در مقابل امارات نيز بــراى آن ها به وقوع 
پيوست. بيشتر مشكل ســامورايى از زمانى به وقوع پيوست 
كه وحيد هليلهودزيچ را از ســرمربيگرى تيم اخراج كرده و 

ثبات خود را از دست دادند.
سرمربى

آكيرا نيشــينوى 63ســاله خود زمانى به عنوان بازيكن براى 
آبى پوشان به ميدان مى رفته و ســال هاى زيادى را به عنوان 
مديرفنى بر تيم بزرگساالن نظارت داشته است. بعد از اخراج 
هليلهودزيچ، انتخاب او در فاصله دو ماه مانده به آغاز جام جهانى 
بسيارى را غافلگير كرد. البته فدراسيون ژاپن تاكيد كرد در اين 
فاصله كم بايد شخصى را انتخاب مى كردند كه شناخت خوبى 
نسبت به تيم ملى كشورشان داشته باشد و گزينه بهترى نسبت 

به نيشينو وجود نداشته است.

ستارگان
ژاپن چندين بازيكن شــاخص دارد كه در باشگاه هاى بزرگى 
بازى مى كنند و احتماال در روسيه نيز آن ها را در تركيب ثابت 
تيم ملى اين كشور خواهيم ديد. شينجى كاگاوا از دورتموند، 
شينجى اوكازاكى از لسترسيتى، يوتو ناگاتومو و كيسوكه هوندا 
با اينكه ديگر به جوانى چند ســال پيش نيستند اما همچنان 

ستاره ژاپن خواهند بود.
مهره هاى كليدى

مايا يوشيدا مدافع ساوتهمپتون نقش ويژه اى در موفقيت احتمالى 
ژاپن در جام جهانى 2018 خواهد داشت. هاتارو ياماگوچى اكنون 
يكى از مهترين هافبك هاى ژاپن محسوب شده و ايجى كاواشيما 

شماره يك جديد آن ها را نيز نبايد فراموش كنيم.
نوظهور

ژاپن بازيكنان آنچنان جوان زيادى را راهى ژاپن نكرده است. 
اگر بخواهيم يكى از بازيكنان كليدى كه اولين حضور خود را 
در چنين رويداد بزرگى سپرى مى كند را نام ببريم، واتارو اِندو 

مدافع 25ساله تيم اوراوا ردز خواهد بود.

1 روز تا

 
 لهستان؛ خط دفاع تنها نگرانى   معرفى  تيم هاى جام جهانى (22) ژاپن؛ سامورايى هاى اميدوار

روى خط روسيه

جواد رستم زاده: خداداد عزيزى تنها 
يك دوره در جام جهانــى بوده و همان 
يك دوره هم درخشان ترين حضور ايران 
در اين فســتيوال جهانى بود. او  همراه 
نسلى طاليى موفق شدند تنها پيروزى 
ايران در ادوار جام جهانى را تا به امروز در 
بازى قرن مقابل آمريكا به دست آورند. 
خداداد براى اين دوره اميدوارتر از قبل 
حرف مى زند. او معتقد است وقت اولين 
صعود ايران فرا رسيده است. اتكاى او به 
كى روش. ســرمربى كه اگرچه عزيزى 
انتقادهايى نســبت به رفتارش در ايران 
با اهالى فوتبال دارد اما همچنان معتقد 
است با او مى توان كارهاى بزرگ انجام 

داد.

*خداداد شــروع ايران را در جام 
جهانى 2018 چگونه  مى بيند؟بازى 

با مراكش برگ برنده ماست؟
من برعكس همه فكر مى كنم ســخت 
ترين بازى ما با مراكش اســت. در جام 
جهانى قبل ما بيشتر از همه آرژانتين را 
اذيت كرديم. اين بار هم پرتغال و اسپانيا 
جلوى ما بيشتر از مراكش به مشكل مى 
خورند. بازيكنــان ايرانى مقابل تيم هاى 
بزرگ راحت تر و پــر انرژى تر ظاهر مى 
شــوند. يادمان نرود مراكــش قهرمان 
آفريقاســت و كلى بازيكن در ليگ هاى 

معتبر جهان دارد.
*يعنى معتقديد كه مقابل پرتغال 
و اســپانيا مى توانيم شگفتى ساز 

باشيم؟
 توقع من فقط بازى با پرتغال و اســپانيا 
نيســت. مى گويم ما بايــد از اين گروه 
صعود كنيم. توانايى  اين تيم براى صعود 
كردن، به مراتب بيشتر از تيم سال 2006 
است. اصال كى روش را براى همين كار 

آورديم وگرنه قبال با مربى ايرانى هم به 
جام جهانى رفته بوديم .

*جام جهانى آلمان يادم هست كه 
گفتيد تيم ملى بــه نزديك دروازه 
پرتغال هم نمى رسد. امسال نظرتان 

عوض شده است؟
سرمربى اين تيم كى روش است. مردى 
كه پرتغال را مثل كف دست مى شناسد. 
بازيكنان اين دوره بــا هدايت  كى روش 
مى توانند رونالدو و همبازى هايش را به 
دردسر بيندازند. درست مثل آرژانتين كه 
اگر مسى نبود  مى توانستيم دست پر از 

زمين خارج شويم.
*فكر مــى كنيد بتوانيــم مقابل 
هافبك ها و مهاجمان اسپانيا و به 
خصوص رونالدو در بازى با پرتغال 
دوام بياوريم و كابــوس آرژانتين 

تكرار نشود؟
تيم ملى با بهترين خــط دفاعى به جام 
جهانى رســيد. حاال بازيكنان دفاعى ما 
با تجربه تر شــده اند. بازيكن 24 ساله 
االن 40 بازى ملى و 80 بازى باشگاهى 
اروپايى دارد. خب ســرمربى چه چيزى 
مى خواهد بهتر از اين؟ سال هاى سال ما 
يك درد بزرگ داشتيم به نام دفاع تيمى. 
االن كارلوس اين معضل را حل كرد.براى 
مهار رونالدو هم حتما برنامه خاصى دارد. 
به همين دليل هم من خوشبين هستم 

كه تيم ملى راحت به آنها باج نمى دهد.
*نسل طاليى شــما اگر در روسيه 
بود مى توانست از اين گروه سخت 
صعود كند؟ در واقع مى خواهم بدانم 

از نظر خداداد كدام تيم بهتر بود؟
آن تيم، بهترين نســل فوتبــال ايران 
بود. نــه اينكه چــون خــودم جزيى 
از آن تيــم باشــم بگويــم. تيمى كه 
احمدرضا عابــدزاده، محمد خاكپور، 

امير محمد سلطانپور : 32كشــور براى قهرمان شدن در جام جهانى 
2018 تالش خواهند كرد اما تنها يــك تيم، اين جام طاليى فوق العاده 
را باالى سر خواهد برد. چگونه قهرمان 2018 را پيش بينى كنيم؟ مركز 
آمار بى بى سى با آناليز و بررسى دقيق آمارها و الگوهاى زياد و متنوع در 
تاريخ رقابت هاى جام جهانــى از دوره اول در 1930 تا 2014، به نتايج 
جالبى دست يافته و قهرمان را روى كاغذ انتخاب كرده است. ويژگى هاى 

يك قهرمان كه بى بى سى به آن 
دست يافته اين ها هستند:

قرعه كشى  در  سرگروهى 
جام جهانى 

تنها بارى كــه تيم قهرمان جام 
جهانى، موقع قرعه كشــى اين 
رقابت ها سرگروه نبوده، به جام 
جهانــى 1986 باز مى گردد كه 
آرژانتين به همراه دست خداى 
مارادونا اين عنوان را كسب كرد.

پس تنها هشــت تيم سرگروه 
جــام جهانــى 2018 باقــى 

مى مانند.
ميزبان نباشد

شايد يازده دوره ابتدايى جام جهانى تا 1978 شاهد قهرمانى پنج كشور 
ميزبان بوده، اما در 9دوره گذشته تنها يك بار قهرمان، ميزبان رقابت ها 

بوده است كه آن هم فرانسه 1998 است.
پس روسيه را از بين 8تيم باقى مانده حذف مى كنيم.

كم گل بخورد
از زمانى كه جام جهانى 32تيمى شده است، هر 5قهرمان اين رقابت ها، 
در هفت بازى خود در طول مسابقات، بيشتر از چهار گل دريافت نكرده 
اســت. اگر 10 مســابقه مقدماتى جام جهانى را وارد اين آمار كنيم، از 
تيم هاى باقى مانده ما، تنها 6تيم آلمان، پرتغال، بلژيك، فرانسه، برزيل و 
آرژانتين مى توانند آمار چهار گل يا كمتر را در جام جهانى پيش رو رقم 

بزنند و لهستان حذف مى شود.
 از اروپا باشد

اول بايد اين نكته را يادآور بشويم كه تمامى قهرمانان جام جهانى، تنها 
از اروپا و آمريكاى جنوبى بوده اند. اما اگر به مسابقاتى نگاه بيندازيم كه 

مانند جام جهانى روسيه قرار است در قاره اروپا برگزار شود، در 10مورد 
مشابه، تنها يك قهرمان خارج از تيم هاى اروپايى بوده است.

پس برزيل و آرژانتين را از فهرست 6تيم باقى مانده خط مى زنيم.
داشتن بهترين دروازه بان مسابقات

شايد بسيارى فكر مى كنند كه آقاى گل مسابقات مى تواند جام را براى 
كشــورش به ارمغان بياورد، اما از جام 1982 به ايــن طرف تنها در دو 
نوبت يعنى 2002 برزيل بــا رونالدو و 
2006 اسپانيا با داويد ويا (البته به طور 
مشترك با ســه نفر) ديگر اين تشابه را 
به همراه داشــته اند. امــا آن چيزى كه 
بيشتر براى قهرمان ها اتفاق افتاده داشتن 
بهتريــن دروازه بان مســابقات بوده، به 
گونه اى كه در پنج دوره گذشته، در چهار 
دوره برنده دســتكش طاليى به همراه 
هــم تيمى هايش جام را نيز باالى ســر 

برده است.
پس بين چهار تيم باقــى مانده و با نگاه 
به رزومه و آمار هوگو لوريس (فرانسه)، 
منوئل نويــر (آلمــان)، تيبــو كورتوآ 
(بلژيــك) و روى پاتريشــيو (پرتغال)، 
دروازه بان پرتغالى شانس بســيار كمترى نسبت به سه دروازه بان ديگر 

براى كسب دستكش طاليى خواهد داشت.
باتجربه ترين تيم  باشد

با نگاه به دوره هاى قبلى جام جهانى مى بينيم قهرمانان اين مســابقات 
بيشترين ميانگين تعداد بازى ملى را در تركيب خود داشته اند. سه تيم 
باقى مانده ما يعنى فرانســه ميانگين 24,56 بازى ملى، آلمان 43,26 
بازى ملى و بلژيك 45,13 بازى ملى در تركيب خود دارند. پس فرانسه 

بى  تجربه ترين تيم در ميان اين سه است و كنار گذاشته خواهد شد.
مدافع عنوان قهرمانى نباشد

دفاع از عنوان قهرمانى جام جهانى كار آســانى نيست. بعد از برزيل كه 
در 1958 و 1962 در دو دوره پياپى قهرمان شــد، هيچ تيمى موفق به 
انجام اين كار نشده است. بين دو تيم باقى مانده ما يعنى بلژيك و آلمان، 
ژرمن ها مدافع عنــوان قهرمانى در 2014 برزيل هســتند؛ پس به اين 
ترتيب بلژيك انتخاب ما به عنوان قهرمان جام جهانى 2018 خواهد بود.

ورزش: فدراسيون بين المللى فوتبال براى كشورهاى مسلمان حاضر در 
بيست و يكمين دوره رقابت هاى جام جهانى اقدام قابل تقديرى انجام داد 
تا نشان دهد براى اعضايش احترام زيادى قائل است. يكى از بخش هايى 
كه معموال فيفا از آن درآمدزايى مى كند بنرهايى اســت كه در پشــت 
سرمصاحبه شوندگان قرار داده مى شود. يكى از اين بنرها براى انتخاب 
بهترين بازيكن زمين در نظر گرفته مى شود كه در پايان هر بازى بهترين 
بازيكن زمين جلويش مى ايستد و جايزه نمادينش را از اسپانسر دريافت 
مى كند. براى تبليغات پشت سر بهترين بازيكن زمين فيفا با يك شركت 
مشروب سازى به توافق رسيده اســت. اين اتفاق البته براى كشورهاى 
غيرمسلمان مشكلى ايجاد نمى كند اما اگر بازيكنى از تيم هاى مسلمان 
انتخاب شود طبيعتا حاضر نيست مقابل بنر اين شركت بايستد و جايزه 
نمادينش را دريافت كند. يك ايرانــى كه در بخش هاى مختلف به فيفا 

كمك مى كند اين نكته را به مسئوالن برگزارى جام بيست و يكم گوشزد 
كرده است كه كشورهاى مسلمانى چون ايران، مراكش، مصر، عربستان 
و ... در صورت انتخاب بازيكن شان به عنوان بهترين بازيكن زمين حاضر 
نيستند مقابل اين بنر بايستند. از آنجا كه در دو بازى انتخاب يك مسلمان 
به عنوان بهترين بازيكن قطعى است، فيفا با احترام به مسلمانان بنر و اهدا 
جايزه را از مراسم پايان بازى اين تيم ها حذف و تاكيد كرده است كه تنها 
اسم بهترين بازيكن كه از سوى تماشاگران انتخاب مى شود اعالم خواهد 
شد اما مراسم پايانى را حذف خواهد كرد.  دو ديدار تيم هاى ملى ايران 
و مراكش و ديدار تيم هاى مصر و عربستان در گروه اول قطعا با انتخاب 
دو بازيكن مسلمان به عنوان بهترين بازيكنان زمين همراه خواهد شد 
كه فيفا در اقدامى قابل تقدير براى احترام به كشــورهاى مسلمان اين 

تصميم را گرفته است.

ورزش: تنها دو روز مانده اســت به اولين ديدار تيم ملى كشــورمان در 
رقابت هاى جام جهانى كه صبح ديروز بــار ديگر كمپانى كفش نايكى در 
بيانيه اى اعالم كرد به علت اينكه يك كمپانى آمريكايى اســت و آمريكا 
تحريم هايى را عليه ايران اعمال كرده است نمى تواند كفش بازيكنان تيم 
ملى فوتبال ايران را در حال  حاضر تامين كند. اعالم اين خبر باعث شد كه 
اعضاى فدراسيون ايران به اين اتفاقات واكنش نشان دهد. فدراسيون ايران در 
نامه اى از فيفا خواست در اين باره توضيحاتى بدهد و كمك كنند كه مشكالت 
حل شود. كارلوس كى روش ، سرمربى تيم   ملى فوتبال ايران نيز در واكنش 
به اين اتفاق اعالم كرد كه بازيكنان به لوازم ورزشى خود عادت كرده اند و 
درست نيست كه تنها يك هفته  قبل از مسابقات به اين مهمى لوازم خود 
را تغيير دهند. بازيكنان ايرانى روش هاى مختلفى براى اينكه كفش خود را 

براى مسابقات تامين كنند در نظر گرفتند. برخى از آن ها از هم تيمى هاى 
خارجى خود درخواست كردند كه به آن ها كفش قرض دهند. طبق گفته 
يكى از مسئوالن تيم برخى از بازيكنان از دوستان شان خواستند كه برايشان 
كفش تهيه كنند و برخى به سادگى به مغازه ها رفتند و كفش خريدند. بيشتر 
تيم هاى حاضر در جام جهانى  اسپانسرهاى كفش دارند و هر بازيكن چند 
گزينه كفش براى پوشيدن دارد. حتى برخى از بازيكنان بر اساس آب و هوا و 
شرايط زمين كفش هاى خود را در ميانه بازى تغيير مى دهند. لباس تيم   ملى 
فوتبال ايران از سوى كمپانى آديداس تامين شده است. البته اين كمپانى 
آلمانى  اسپانسر تيم نيســت و تنها لباس ها را به فدراسيون فوتبال ايران 
فروخته است. اولين بازى تيم   ملى فوتبال ايران در جام جهانى 2018 روسيه 

روز جمعه برابر مراكش انجام مى شود.

ورزش: ســروش رفيعى بازيكن پيشــين تيم پرسپوليس كه 
فصل گذشــته در تيم الخور قطر بازى مى كرد براى پيوستن به 
جمع شاگردان برانكو مذاكراتى را با مسئوالن باشگاه و شخص 
سرمربى تيم به صورت تلفنى انجام داده و به توافقات نهايى هم 
رسيده است. سرخ ها به احتمال زياد به دليل محروميت از نقل 
و انتقاالت نمى توانند در نيم فصل اول بازيكن بگيرند و به همين 
خاطر رفيعى قصد دارد با مشورت با برانكو در خصوص نيم فصل 

اول تصميم گيرى كند.محور صحبت هــاى رفيعى با برانكو در 
همين حد خواهد بود و سروش بعد از اين جلسه مشخص مى كند 
كه در نيم فصل اول فقط با پرسپوليس تمرين خواهد كرد يا با 
نظر برانكو در نيم فصل به يك تيم ديگر احتماال نساجى برود تا در 
نيم فصل دوم راهى پرسپوليس شود.رفيعى بعد از اين مذاكرات 
به احتمال بســيار زياد هفته آينده قراردادش را با پرسپوليس 

امضا خواهد كرد.

نادر محمدخانى، حميد اســتيلى، 
مهدى مهدوى كيــا و على دايى را 
داشت ديگر تشكيل نخواهد شد. من 
هميشه گفتم عابدزاده خودش يك 
تيم كامل بود، همه چيز داشت. من 
عالقه اى به مقايسه تيم سال 98 با 
تيم امروز ندارم، اما مى توانم بگويم 

نفر به نفر از اين تيم بهتر بوديم.
*اما به اين تعداد لژيونر نداشت 
و البته ســرمربى بزرگى چون 

كى روش را هم به خود نديده بود.
ولى شهامت داشت. ما تيم جسورى 

بوديم. 
*يعنى تيم 2018 جسارت الزم 

را ندارد؟
نه . حرف من اين نيســت. مى گويم 
جنس بازيكنان نســل ما با اآلن فرق 
دارد. اتفاقا « كى روش» تيمى ساخته 
كه خود باورى هــم دارد.اما بازيكنان 
مــا گاهى يك تنــه كل بــازى را در 
مى آوردند.عابدزاده مقابل اســتراليا 
بهترين مثال اســت.يا حتى دايى  و 

استيلى و زرينچه.
*يعنى همان جسارت باعث شد 
كه اولين پيروزى در جام جهانى 
را مقابل آمريكا در آن بازى خاص 

به دست آوريم؟
در آن بازى بــدون اينكــه از بيرون 
كمترين توصيه و فشــارى به بچه ها 
وارد كنند خودمان يك دل شــديم 
كه آبروى كشــورمان را حفظ كنيم و 
با تمام وجودمان بــازى كنيم. ما در 
آرامــش كامل به ورزشــگاه رفتيم و 
همين آرامش و يك دلى بود كه باعث 

شد مقابل آمريكا خوب ظاهر شويم.
*خيلى ها مى گويند مقابل آلمان 
با همان روحيه خوبى كه به دست 

آورده بوديم مى توانستيم بازنده 
نباشيم. از حال و هواى تيم در آن 

بازى بگوييد؟
من هــم با شــما هــم عقيــده ام. 
مى توانســتيم مقابل ژرمن ها نبازيم. 

اما بچه ها را ترسانده بودند.
*يعنى براى اين بازى به بچه ها 

توصيه شده بود ؟
بگذاريد يك خاطره بگويم برايتان .در 
آن بازى هرچه من و دايى به هافبك ها 
و دفاع ها مى گفتيم كــه جلو بيايند 
و عقب بازى نكنند حــرف مارا گوش 
نمى كردند.آخرش يكى از بچه ها گفت 
«باخت دو بر صفر بهتر از شكست چهار 
هيچ است». بچه ها را از روى نيمكت 
از لحاظ ذهنى عقب كشــيده بودند و 

كارى از دست ما ساخته نبود. 
اگر همــان بازى هم با تفكــر بازى با 
آمريــكا وارد زميــن شــده بوديــم 
نمى باختيم. بعد از بازى با آمريكا، جام 

جهانى براى همه تمام شد.
*برخى همان زمان هم مى گفتند 
جالل طالبى به عنوان سرمربى 
،كاريزما و جنگندگــى الزم را 

نداشت. 
نمى خواهم در اين مــورد اين حرف 
بزنم اما معتقدم شــهامت و جسارت 

تيم 98 كامال خودجوش بود.
*اگر كى روش سرمربى نسل 98 بود 
فكر مى كنيد تيم ملى تا مى توانست 

صعود كند به مرحله بعد؟
اگر يكــى مثــل كــى روش را روى 
نيمكت داشتيم، آلمان را هم شكست 
مى داديم. ما به آلمان نباختيم، ما قبل 
از بازى به خودمان باخته بوديم.اآلن 
هم معتقدم بايد با كــى روش صعود 

كنيم و گرنه در جا زده ايم. 

خداداد عزيزى در گفت و گو با قدس: اسپانيا و پرتغال مقابل ما به مشكل مى خورند

 اگر صعود نكنيم درجا زده ايم 
بى بى سى با تكيه بر آمار انتخاب كرد

«بلژيك» قهرمان جام بيست و يكم!

 فيفا به مسلمانان احترام گذاشت
حذف شركت مشروب سازى از بنرهاى بهترين بازيكن 

دو روز مانده به ديدار حساس ايران - مراكش
ملى پوشان به دنبال كفش در  روسيه

رفيعى يك گام تا پرسپوليسى شدن
جلسه سرنوشت ساز سروش و برانكو

نيمار: فقط با خطا متوقفم مى كنند
ورزش:براى مهار نيمار، فوق ستاره تكنيكى برزيل تنها يك راه وجود دارد و آن هم خطا كردن است.

 در واقع نيمار در هر مسابقه هدف اول مدافعان حريف است و بارها با خطا مجبور به توقف مى شود.
نيمار كه به تازگى و پس از سه ماه مصدوميت به ميادين بازگشته، با خنده به خبرنگاران گفت: ديگر عادت كرده ام. در هر بازى بارها روى من خطا مى كنند. 

در واقع پيش از هر بازى انگار خودم را براى مسابقات UFC آماده مى كنم. بهترين راه براى مهار من را در خطا كردن   مى بينند.

صالح و افشاى مكالمه با دروگبا
ورزش:محمد صالح، ستاره مصرى ليورپول از تماس با ديديه دروگبا اسطوره فوتبال ساحل عاج خبر داد.

محمد صالح گفت:  زمانى كه به مرز 20 گل زده در ليگ برتر رسيدم، در يك مقطع با ديديه دروگبا مكالمه اى داشتم و جالب اينجاست كه او از من خواست 
لطفا ركورد من را از آن خود كن.

من نيز به او گفتم نگران نباش اين كار را انجام خواهم داد كه البته موفق به انجام اين كار نيز شدم. فكر مى كنم اگر مى توانستم چند بازى ديگر هم بازى كنم 
آنگاه تمام ركوردها را مى شكستم و اين احساس به شدت باعث خوشحالى من مى شود.

هنريك الرسن: سوئد بدون زالتان تيم بهترى است
ورزش: هنريك الرسن، ستاره سابق فوتبال سوئد در مورد غيبت زالتان در جام جهانى 2018 گفت: زالتان بهترين بازيكن سوئد بوده و سواالت در مورد او 
عجيب نيست اما به نظر من در حال حاضر حفظ تمركز مهم ترين موضوع براى بازيكنان تيم ملى سوئد است. اگر زالتان باز هم تبديل به همان بازيكنى مى 
شد كه قبل از آسيب ديدگى بود، از نظر من تمام سرمربيان دنيا وى را دعوت مى كردند اما اينگونه نشد و به نظرم بهتر است در حال حاضر در مورد بازيكنانى 
كه در اردو حضور دارند صحبت شود. تيم ملى سوئد در حال تغيير است. در گذشته همه مى دانستند همه توپ ها به زالتان ختم مى شود اما حاال اينگونه 

نيست و به نظر من حاال سوئد بدون زالتان تيم بهترى شده است.

فرناندس: حواس رونالدو به پرتغال است نه رئال 
ورزش:مانوئل فرناندس، بازيكن تيم ملى پرتغال مدعى شد تمركز رونالدو روى تيم ملى پرتغال است نه شرايطش در رئال مادريد.

 شرايط رونالدو براى فصل بعد در رئال مادريد نامشخص بوده و هنوز او با مديريت باشگاه براى تعيين دستمزد به توافق نرسيده است و به همين دليل، اخبار 
زيادى در مورد احتمال جدايى ستاره پرتغالى بعد از 9 سال از رئال مادريد شنيده مى شــود. فرناندو سانتوس گفت: من هيچ گونه نگرش منفى در شرايط 

رونالدو را نديده و معتقدم او در موقعيتى كامال عادى قرار دارد و به نظر من حس نمى شود كه رونالدو نگران آينده و رئال مادريد است.
تمام تمركز كريستيانو روى عملكرد تيم ملى پرتغال و پيدا كردن راهى براى نتيجه گيرى بهتر در جام جهانى است. 

تلگرافى

*فدراســيون فوتبال عراق از لغو دو ديدار دوستانه برابر ايران در 
كربال خبر داد.

* پندار توفيقى، در موردخبر پيوســتن ابراهيمى به قطرگفت: 
ابراهيمى در اردوى تيم ملى حضور دارد و تمركزش براى مسابقات 
جام جهانى است. ضمن اينكه، ابراهيمى بازيكن بااخالقى است 
و هيچ وقت بى اخالقى نمى كند كه بدون اطالع باشــگاه به تيم 

ديگرى برود.
* هفته نامه كيكر در گزارشــى به وضعيت سرمربى پرتغالى تيم 
ملى ايران در 7 سال گذشته پرداخته. اين نشــريه از مربى تيم 
ملى به عنوان «محبوب ترين سرمربى تاريخ تيم ملى ايران»نام 

برده است. 
* عليفر گفته: از حضور من در تلويزيون يك ربع قرن مى گذرد و 
در اين مدت جذاب ترين بازى ها را هم گزارش كردم. شايد االن 
هم برخى ها از نرفتن من به جام جهانى ناراحت شوند اما من سعى 
مى كنم در وظيفه اى كه براى گــزارش بازى هاى خارجى به من 

سپرده مى شود، به بهترين شكل عمل و جذاب گزارش كنم.
*محمد انصارى در اقدامى خداپسندانه قصد دارد مدال قهرمانى 
خود در ليگ برتر هفدهم را براى كمك به زلزله زدگان ســرپل 

ذهاب به فروش برساند.
*مراســم افتتاحيه جام جهانى روسيه روز پنجشنبه ساعت 19 
به وقت تهران و نيم ســاعت قبل از ديدار روســيه - عربستان در 

ورزشگاه لوژينكى مسكو برگزار مى شود.
*به دنبال تعويق پرداخت ماليات باشــگاه اســتقالل، فعاليت 
حساب هاى بانكى اين باشگاه تهرانى فعال مسدود شده   و  بسيارى 
از بازيكنان سابق اين تيم هم به همين دليل از باشگاه شاكى بودند 

و اغلب حاضر به بخشش مطالبات گذشته شان نيستند.

يواخيم لوو: همه به دنبال شكست دادن آلمان هستند
ورزش:يواخيم لوو، سرمربى تيم ملى آلمان مدعى شد حاال همه تيم ها در جام جهانى به دنبال شكست دادن اين تيم خواهند بود. يواخيم لوو 
گفت:  اگر تيمى مدافع عنوان قهرمانى جام جهانى، جام كنفدراسيون ها و يكى از 3 تيم برتر جهان طى چند سال اخير باشد مشخصا ديگر تيم ها 
به دنبال غلبه بر آن هستند زيرا همه تيم ها دوست دارند مدافع عنوان قهرمانى را شكست دهند. فرانسه تيم بهترى نسبت به گذشته شده و شرايط 
اسپانيا، برزيل و آرژانتين نيز بهبود يافته است. فتح مجدد جام جهانى براى من معانى فراوانى خواهد داشت و جنبه اى تاريخى خواهد يافت اما 
من رويكردى همراه با فروتنى نسبت به اين موضوع دارم. براى قهرمانى در جام جهانى همه چيز بايد سر جاى خود باشد و در يك نقطه خاص، 

عوامل ديگر نيز نقش خود را بازى خواهند كرد، زيرا تيم هاى مدعى كيفيت مشابهى دارند و جزئيات كوچك مى تواند تاثير بزرگى ايفا كند.
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سومین جلد از مجموعه 
تاریخ شفاهی شعر معاصر ایران منتشر می شود

همسایه سدر و همسفر رود 
 ادب و هنر/ خدیجه زمانیان   سومین جلد از مجموعه تاریخ شفاهی 
شعر معاصر ایران که به زندگی و شعر دکتر محمدرضا سنگری اختصاص 
دارد، به زودی منتشر می شود. به گفته حسین قرایی، نویسنده و پژوهشگر 
این مجموعه ها ســومین جلد از تاریخ شفاهی شعر معاصر ایران با عنوان 
»همسایه سدر و همسفر رود« که به زمانه و شعر دکتر محمدرضا سنگری 
اختصاص دارد، تا پایان خردادماه ســال جاری توسط نشر شهید کاظمی 
منتشر می شــود. پیش از این دو مجلد این مجموعه با عنوان »از سناباد 
شــعر« درباره زندگی و زمانه مصطفی محدثی خراســانی و »از مشهد تا 
ژوهانسبورگ« که به زندگی و شعر عبداهلل حسینی پرداخته است، توسط 
نشر یاد شده منتشر شده بود. قرایی همچنین خبر داد در ادامه مسیر انتشار 
سایر مجلدهای مجموعه تاریخ شفاهی شعر معاصر ایران، کتاب »حوالی 
روشن صدا« که به زندگی و شعر حسین اسرافیلی می پردازد، در نوبت چاپ 
قرار دارد. به گفته نویسنده در این کتاب بیش از هر چیز به دوستی حسین 
اسرافیلی با شــاعرانی مثل سلمان هراتی، قیصر امین پور، ساعد باقری و 
سهیل محمودی توجه شده اســت به طوری که مخاطب با خواندن این 

کتاب با شعر و شخصیت شاعران نام برده هم آشنا خواهد شد. 

جذاب ترین تمثیل  های قرآنی در یک کتاب
فارس: کتاب »تمثیل های قرآنی« حاوی مطالبی کوتاه و جذاب پیرامون 
تفاسیر قرآن کریم است که به اهتمام محمدرضادهقان نیری و محمدریاحی 
در 93 صفحه از سوی انتشارات محراب منتشر شد. بر اساس این گزارش، 
این کتاب حاوی مطالبی از سخنرانی ها و صحبت های حجت االسالم رنجبر 
است، در این اثر تالش شــده گزیده ای از تفسیرهای قرآن کریم بصورت 

ساده و روان به طوری که همه فهم باشد، بیان شود. 

نمایشگاه پوستر اسماءالحسنی به حوزه هنری آمد
باشــگاه خبرنــگاران: آثــار برگزیــده چهاردهمین نمایشــگاه 
ســاالنه حروف نــگاری پوســتر اسماء الحســنی که پیش تــر در خانه 
 هنرمنــدان بــه نمایش درآمــده بود، امــروز به حوزه هنری رســید.

چهارشنبه 26 اردیبهشــت ماه طی مراسمی در خانه هنرمندان ایران با 
حضور مســعود شجاعی طباطبایی، مجید رجبی معمار، حامد مغروری 
و... و با اجرای شهرام شکیبا، برگزیدگان این مسابقه معرفی شدند. داوری 
این آثار توسط مسعود نجابتی، محمد خزایی، ناصر طاووسی، محمدرضا 

دوست محمدی و علیرضا حصارکی انجام شده است.

14

ادب و هنر

متاســفانه االن در حــوزه نشــر 
کتاب هایی منتشر شده است که 
وقتــی حرف از جنــگ می زند در 
فضای سراسر یأس پیش می رود 
و جنــگ را تنهــا نشــانه نفرت و 
خشــم می دانــد و در برابــرش 
صلح را نماد عشق معرفی می کند 
و می گوید در بســتر جنگ عشق 
محکوم بــه نابودی اســت و اگر 
می خواهید عشق را رعایت کنید 

باید تن به صلح بدهید

آنچهمیخوانید

گفت و گو با سارا شجاعی به بهانه انتشار رمان »حلیه« 

ــانه بود جنگ ما عاشقـ
 ادب و هنر/ عامل نیک  سارا شجاعی نویسنده 
جوان مشهدی اســت. آنقدر جوان که »حلیه«  
اولین اثر او به عنوان یک داستان نیمه بلند است. 
حلیه، داستان مردی است که به گفته نویسنده 
مبتال به عشق می شود و هنوز طعم شیرین وصال 
را نمی چشد که دستی نامرئی معشوق او، حلیه را 
برمی دارد و حاال علی مردان اســت و میدانی که 
قرار است میزان عاشقی اش را آنجا به رخ بکشد. 
کار به این ختم نشده که ترس او در این میدان 
شکست او را رقم می زند اما این، آن چیزی نیست 
که خداوند برای او می خواهد؛ چراکه همین تقدیر 
 اســت که در نهایت او را به معشــوق می رساند. 
عشقی که در داستان روایت می شود به گفته خود 
شجاعی از دفاع مقدس سرچشمه گرفته است و 
در تاروپود داســتان او عجین شده است و آنقدر 
قدرت داشــته که به او یاری داده تا اثری درخور 
نوشــته و نامش در انتشارات نیســتان در کنار 
بزرگان ادبیات پایداری قرار گرفته است. به بهانه 
انتشار داستان »حلیه« با او درباره ورود مضمون 
عشــق به ادبیات جنگ و همچنین مرز تخیل و 
 واقعیت در داستان جنگی به گفت وگو نشسته ایم. 

 در برخی از این آثار نویسندگان بیشتر به 
تاریخ و واقعیت وفادارند و و گروهی دیگر از 
نویسندگان جنگ را در قالب چارچوب های 
نشان  مخاطب  به  داستان نویسی  وسیع تر 
می دهند. نظر شــما به عنوان نویسند ه ای 
که اثری در حوزه جنگ منتشر کرده است 
چیست و در داســتان تان بیشتر به کدام 

سمت گرایش داشتید؟ 
یکی از تکنیک های داستان نویسی این است که 
به سراغ ســوژه ها و موضوعاتی برویم که بیشتر 
مخاطبان با آن هم ذات پنــداری می کنند. من 
برای مخاطب عام می نویســم و به همین خاطر 
بهتر است به سراغ مفاهیمی بروم که مخاطب آن 

را لمس کرده و می فهمد. 
اگر بخواهم از نگاه حرفه ام به این سوال شما پاسخ 
بدهم باید بگویم که پرداختن به عشق در بستر 
جنگ فرمولی ا ست که خیلی از نویسندگان از آن 

در داستان نویسی استفاده کرده اند.
نکته جالب در این تکنیک این است که برخالف 
تصور خیلی  افراد که عشق باعث جذابیت داستان 
شــده و بار داســتان را به دوش می کشد، باید 
بگوییم بسیاری از کارشناسان معتقدند که این 
جنگ و مبارزه اســت که به درام در درجه اول 
و بعد به موضوعی مانند عشــق رنگ و بو داده و 
آن را جذاب تر می کند. اگر به ادبیات جهان نگاه 
کنید، با داستان های مشهوری برخورد می کنید 
که ماندگاری شان را مدیون همین نکته هستند 

و هیجان و کشش داستان همه از جنگ آمده و 
درواقع بار دراماتیک داستان بر این پایه سوار شده 

و پیش رفته است. 
اما این نگاه حرفه ای من بود، منتهی من یک نگاه 
دیگــری هم به این ماجــرا دارم و این دیدگاه و 
نظر همان انگیزه ای بود که مرا به سمت داستانی 

عاشقانه در بستر دفاع مقدس مان برد. 

همه مــا بارها شــنیده ایم که جنــگ ایران با 
جنگ های ســایر کشــورهای دیگــر متفاوت 
بوده اســت. من یکــی از دالیل ایــن تفاوت را 
عشق می دانم. شــهدای ما بیشتر عاشق بودند. 
عشــق در زندگی آن ها جریان داشت و اصال به 
 خاطر همین عشــق بود که به دفاع ایســتادند. 

 می دانید که اگر به استفاده از موضوعات 
دراماتیک و به خصوص عشق تنها به عنوان 
تکنیک نگاه کنیم ممکن است این مضمون  
وصله نچســبی به نظر آید. آنچنان که در 
این ســال ها آثاری در حوزه دفاع مقدس 
کار شده اند که اینگونه بوده اند و به شکلی 
جذابیت های  ایجــاد  برای  تنها  و  ناپخته 
داستانی از عشق در بستر داستان استفاده 

کرده  اند. 
البته این ماجرا در همه جا صادق نیســت. شما 
حتی به کتاب های خاطره نویسی هم نگاه  کنید، 
می بینید پی رنگ دارد و حرف عشق چقدر پررنگ 
و جذاب است. اما متاســفانه االن در حوزه نشر 
کتاب هایی منتشــر شده است که وقتی حرف از 
جنگ می زند در فضای سراسر یأس پیش می رود 
و جنگ را تنها نشــانه نفرت و خشم می داند و 
در برابرش صلح را نماد عشــق معرفی می کند و 
می گوید در بستر جنگ عشق محکوم به نابودی 

است و اگر می خواهید عشق را رعایت کنید باید 
تن به صلح بدهید.

اینجا باید پرســید: »صلح در برابر چه کســی و 
عشق برای چه کسی؟« صلح اگر در برابر معشوق 
باشد، ارزشمند است اما در برابر دشمن به معنای 

تسلیم است. 
به خصوص اگر یک جانبه باشــد. تسلیمی که 
نه تنها زاینده عشــق و زندگــی نخواهد بود که 
آن را از بین خواهد برد. منتهی اگر برای عشــق 
بجنگیم، یک فعل عاشــقانه از ما سرزده اســت. 
به زندگی شــهدای مــا نگاه کنیــد، به دالیل 
دفاعشان، به احواالتشــان، به حرف هایی که در 
وصیت نامه هایشان زده اند، متوجه می شوید که 

جنگ ما یک جنگ عاشقانه بوده است. 
اینگونه مبارزه و دفاعی را به چه زبانی بهتر از عشق 
 و با چه بستری بهتر از بستر درام می توان نوشت؟!

 به نظر شــما با خاطره نویسی بیشتر به 
واقعیت جنگ وفــادار نخواهیم بود؟ چون 
اینگونه هرکس از ظن خود که نمی تواند به 

سراغ داستان جنگ برود.
ببینیــد زمانی شــما فقط به قصــد جمع آوری 
مســتندات یک واقعه به ســراغ جنگ می روید. 
در این شــرایط باید حواسمان به این نکته باشد 
که طوری به سراغ نوشتن برویم که مخاطب آن  
را بخواند. اما این به معنی این نیســت که فضای 
خیالــی و دور از واقعیت جنگ را به آن تحمیل 
 کنیم. بگذارید بــرای بیان مقصــودم به کتاب 
»وقتی مهتاب گم شد« اشــاره کنم. این کتاب 
صرفا خاطره اســت اما اگر نگاهی به این کتاب 
بیندازید متوجه می شوید که در آنجا هم جنگ 
و عشق با هم عجین شده اند. اصال زندگی وقتی 
درگیر حادثه ای مثل جنگ می شود خودبه خود 

جنبه درام پیدا می کند.

 شما در داســتان حلیه عشق را چگونه 
تعریف کردید و با پیوند این عنصر با جنگ 

چگونه درام تان را شکل دادید؟
 در داستان من عشق از صفر شروع می شود و به 
صد می رســد. این مسیر برای خودم هم جذاب 
اســت. اینکه یک عشق دم دســتی و عادی که 
می تواند در هر شــخص عادی به وجود بیاید و 
به طور مثال پس از یکی دو سال فراموش گردد، 
زمانــی که با اتفاقــات آن دوران و مبارزه پیوند 
می خورد کم کم رشــد کرده و عوض می شود و 
بالنده شــده و به صد می رسد. دیگر نمی شود به 
آن گفت یک عشق سرســری و عادی. ماجرای 
عاشــقانه ما در بســتر جنگ عیار پیدا می کند.  
ماندگار شده و حتی منتقل می شود. این چیزی 

است که در داستان حلیه برای من بسیار جذاب و 
گرانقدر است و این رشد را من تنها در بستر این 
مضمون می توانســتم نشان دهم و این خاصیت 
مبارزه ماست. خاصیتی که می تواند به دختران و 

زنان امروز برای ادامه مبارزه انگیزه بدهد.

 به عنوان یک نویسنده زن چرا حاال که 
سال ها از جنگ گذشته شما دوباره به سمت 
این موضوع رفته و از بین این همه ســوژه 

عشق را در بستر جنگ مطرح کرده اید؟
خانم ها معموال در ادبیات پایداری و جنگ در مورد 
خودشان و زنان هم نسلشان قلم  زده اند. نویسنده 
امروزی هم اگر به ســراغ این سوژه می رود چون 
می بیند که این مبارزه و دفاع حاال به شکل های 
دیگری ادامه دارد و همچنان که در مورد زنان در 
زمان جنگ احساس دین دارد نسبت به شرایط 
االن هم احساس وظیفه می  کند و دست به قلم 
می شود. ما بیشتر از داغ فراق شنیده ایم اما نگاه 
به نقش مقاومتی زنان چه در آن دوره و چه االن 
بســیار مهم است.  شاید این احساس وظیفه در 
شــرایط جدید با دیدن همســران و فرزندان و 
مادران شــهدای مدافع حرم بیشتر نگاه ها را به 
ســمت آن بعد مقاومتی ببرد.  زنــان به جز بار 
عاطفی نقش ترغیبی داشتند و خودشان اسلحه 
به دست همسران یا پسرانشان می دادند و با این 
روش به گفته مقام معظم رهبری حماسه آفریدند. 
اگر نگاه کنید کارشان هم سخت تر است، چون 

همســر و پسرشان در راه دفاع از آرمان ها شهید 
می شود اما این ها هستند که  باید بمانند و صبر 
 کنند و چراغ عشق را در دلشان روشن نگه دارند.

ادبیــات دوره جنگ گرچه بیشــتر مردانه و در 
میدان جنگ است اما زنان نیز در آن نقش مهم و 

انکارناپذیری داشته اند. 

 زنان نویسنده، روایت و نقل قولی زنانه 
دارند و دنیای داســتان های آن ها با همین 
لحن، ترسیم می شود. دنیایی که به جزئیات 
توجه بسیار شده و شخصیت ها با ریزبینی 
موشکافی می شوند. نکته این است که در 
این روایت زنانه جنگ چگونه حیات دوباره 
پیدا کرده و چگونه سخن می گوید؟ آیا این 

نکته نوشتن را برای آنان محدود نمی کند؟
مــن خیلی قائل به جداســازی به این شــکل 
نیستم. زن و مرد نداریم. در عرصه دفاع مقدس 
نویسندگان زن و مرد هردو دست به قلم شده اند 
و هردو هم خوب کار کرده اند. البته می شود گفت 
که خانم ها بیشــتر به سمت زندگینامه نویسی 
و خاطره نویســی رفته اند و تا به حال هم در آن 
موفق عمل کرده اند. مثل کتاب »دختر شینا «و 
»راز درخت کاج« و آقایان چون میدان جنگ را 
لمس کرده اند قلم و تلقی شان از جنگ متفاوت 
بوده اســت اما این دو در کنار هــم یک پازل را 
تشــکیل داده و به نوعی سیمای جنگ را کامل 

کرده اند.
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رضا مقصودی، کارگردان »خجالت نکش«: 
شوخی ها ی سیاسی، موجب ممیزی فیلمم نشد

خبرآنالین: رضا مقصــــودی، 
کارگردان فیلم »خجالت نکش« 
با بیان اینکه زمانی که فیلمنامه 
را طراحی کردیم برای طنز بود و 
به قصد خنداندن آن را نوشتیم، 
توضیــح داد: ایــن ویژگی همه 
کارهای من است، بعد که جلوتر 

می روم و به این نقطه می رسم که حاال که دارم می خندانم چه می خواهم 
بگویم؟ در »خجالت نکش« هم وقتی جلوتر رفتیم متوجه شدم که فیلمنامه 
چقدر به حرف ها و مسائلی که به آن ها فکر می کنم، نزدیک است. مسائلی 
که در جامعه، عالم سیاست و فضای اجتماعی مان مطرح است و می شود به 
آن ها نگاه کرد.  بعد همه این ها به فیلمنامه اضافه شد، من هم سعی کردم 
که وقتی این موارد به فیلمنامه اضافه می شوند روی کار بنشینند و در واقع 
با کلیت کار و حس و حال قصه هماهنگ باشد.  وی افزود: قصه نوشته شد 
و بعد مسائل دیگر مثل همین شوخی های سیاسی و اجتماعی به آن اضافه 
شد. این مسائلی که بعد به کار اضافه شد را من دوست داشتم و بیشتر به 
آن ها توجه کردم.  همچنین ســعی کردم این شوخی ها در کار قابل قبول 
باشد و بیرون نزند. فکر می کنم این اتفاق هم افتاد. ضمن اینکه هیچ ممیزی 
و تذکــری نه فیلمنامه و نه خود فیلم نداشــت.  خیلی راحت با همه این 
موارد برخورد کردند، من هم اولش تعجب کردم، ولی هیچ حذفی صورت 
نگرفت. شاید لحن من طوری اســت که کسی را اذیت نمی کند، درست 
اســت که شوخی می کنم ولی شــوخی هایم آزاردهنده نیست، به کسی 
توهین نمی کنم و سعی می کنم فقط شوخی کنم. این مسئله هم در متن 
فیلمنامه بود و هم در فیلم. به همین دلیل هم بود که با آن برخورد راحتی 
 می کنند. مقصودی با بیان اینکه از موقعی که فیلمنامه نوشته شد عنوان 
»خجالت نکش« را برایش انتخاب کردیم گفت: جلوتر که رفتیم چندباری 
شک کردم ولی بعد دیدم این عبارتی است که روی کار می نشیند، عالوه 
بر اینکه برای یک فیلم کمدی اسم خوبی است و جلب توجه هم می کند. 
به همین خاطر از همان موقع انتخابش کردیم. وی در پاســخ به انتقادات 
مطرح شده درباره فیلمش گفت: من اعتقاد ندارم فیلم کشدار شده است. 
من 15-14 بار با مردم در سینماها فیلم را دیدم، چند بار هم بدون اینکه 
بدانند من در سالن سینما هستم فیلم را تماشا کردم. به این دلیل به سینما 
می روم که از صدای خنــده مردم در طول نمایش فیلم لذت ببرم، وقتی 
مردم به صحنه هایی از فیلم که من دوســت داشتم بخندند، می خندند، 

خودم لذت می برم.

گفت و گو با تهیه کننده »فیلشاه« به بهانه حضورش در معتبرترین جشنواره انیمیشن های جهان

برای جلوگیری از رانت، حمایت دولت از  »اکران« باشد
 سیما و سینما/ زهره کهندل   سینمای 
ایران در سال های اخیر دچار تحوالتی شده که 
این تحوالت در عرصه انیمیشن سازی رو به رشد 
بوده است. موفقیت انیمیشن سینمایی همچون 
»فیلشاه« ساخته هادی محمدیان در بخش بازار 
جشنواره انسی، قطعاً مرهون کار گروهی قوی و 
درست در گروه »هنر پویا« است. این انیمیشن 
دو روز پیش برای شــرکت کنندگان در پنجاه و 
هشــتمین دوره جشنواره بین المللی انیمیشن 
انســی به نمایش در آمد.  حامد جعفری رئیس 
هیئــت مدیره گروه »هنرپویــا« و تهیه کننده 
انیمیشن »فیلشاه« در مورد میزان استقبال از این 
انیمیشن سینمایی در جشنواره انسی می گوید: 
بلیت های نمایش »فیلشــاه« مورد اســتقبال 
خوب شــرکت های پخش و ســایر حاضران در 
بازار این جشنواره قرار گرفته و امیدواریم مانند 
فیلم »شــاهزاده روم« اثر قبلی گروه »هنرپویا« 
بتوانیم بازخوردهای خوبی از نمایش های خارجی 

»فیلشاه« داشته باشیم.
او درباره حضور این اثر در جشنواره ها و اکران های 
بین المللی یادآور می شــود: تاکنون اقدام های 
مثبتی در این زمینه انجام شده است. »فیلشاه« 
پیش از اینکه در ایران به نمایش درآید در لبنان 
روی پرده ســینماها رفت که با استقبال خوبی 
مواجه شــد و توانســت بیش از 5۰۰ هزار دالر 
فروش داشته باشد. در گام بعدی هم »فیلشاه« 
در کشــورهای اردن و عراق به نمایش درآمد و 
برنامه ریزی ها و مذاکرات برای ادامه اکران های 

بین المللی این فیلم همچنان ادامه دارد.

 تهیه کننـده در ایران حکم عابر بانک 
را دارد

هفته گذشته نیز گروه هنرپویا 
اثر »فیلشاه« دربازارفیلم  با 
 W o r l d « مســکو
Conten t  Market-
 ۲ ۰ 1 ۸ »M o s c o w
روســیه حاضــر بــود و 
از  بازخوردهــای خوبــی 

پخش کننــدگان  ســوی 
روسی داشت. جعفری درباره 

برنامه های این گروه برای حضور 
در جشنواره انسی فرانسه می گوید: 
این جشــنواره یکــی از مهم ترین 
رویدادهای انیمیشــن دنیا است که 
هرسال در ماه ژوئن برگزار می شود 
و شــرکت های مهم دنیــا در کنار 

انیمیشن ســازهای زیادی از سراسر 
دنیا در آن شرکت می کنند. در حاشیه 

این جشــنواره، بازار بــزرگ Mifa برای عرضه 
تولیدات انیمیشنی دنیا برپا می شود و »هنرپویا« 
با مشارکت و همکاری اســتودیو »گنبدکبود« 
در ایــن بازار مهم نیــز حضــور دارد. او اضافه 
می کند: برنامه ریزی هــا درباره انجام مذاکرات با 
تولیدکنندگان و پخش کنندگان خارجی در مورد 
»فیلشاه« و اثر تازه گروه »هنرپویا« صورت گرفته 
است که در طول برگزاری جشنواره و پس از آن 
تالش می کنیم جزئیات این مــوارد را با کمک 

رسانه ها به شکل مناسب بازتاب دهیم.
جعفــری بــا اشــاره بــه توفیقاتی کــه حوزه 
تهیه کنندگی برای دو انیمیشن موفق »شاهزاده 
روم« و »فیلشــاه« داشــته، دربــاره وضعیت 
تهیه کنندگی در کشــورمان به قدس می گوید: 
تهیه کنندگی در ســینما، تعریفــی در ادبیات 

جهانی دارد و تعریفی در کشور ما. 
تهیه کنندگی در کشور ما بیشتر حکم دستگاه 
عابربانک را دارد در حالی که شــکل دیگری در 

دنیــا وجود دارد کــه تهیه کننده 
وظایفی بــر عهده دارد 

ایده  انتخــاب  از 
به  تا  گرفته 

سرانجام 

رســاندن پروژه، از انتخاب عوامل فیلم گرفته تا 
عرضه درســت اثر. مدیریت کالن پروژه برعهده 
تهیه کننده اســت که بخشــی از آن مدیریت 
مستقیم اســت، ولی آنچه در کشــور ما وجود 
دارد از این فضای حرفه ای پیروی نمی کند چون 
تولیدات در کشــور ما، تولیدات صنعتی نیست 
و عموماً پراکنده هســتند یعنی کامالً مبتنی بر 

سلیقه و نظرات فردی است.

ضرورت شکل گیری کمپـــانی های   
فیلمسازی در ایران

چه باید کرد که تهیه کنندگی به شرایط حرفه ای 
خــودش برگردد؟ جعفری در ایــن باره معتقد 
است که شــرایط به این سمت متمایل شده و 
شکل گیری کمپانی های فیلمسازی جدی است. 
او می گوید: حوزه انیمیشــن ســازی به سمت 
کمپانی شــدن پیش رفته اســت و کاری جمع 
محور است نه فردمحور.  باید به این سمت پیش 
برویم و کمپانی های فیلمســازی شکل 

بگیرد آن وقت دیگر شــاهد کارهای زودگذر و 
برمبنای اتفاقات امروز و دیروز آدم ها نیســتیم، 
کارها جهت گیری پیدا می کند و در مســیری 
مشــخص پیش می رود. تهیه کننده »فیلشاه« 
توضیح می دهد: آنچه ما در گروه »هنرپویا« دنبال 
می کنیم براساس یک برنامه مشخص، تکه های 
پازل تکمیل می شــود و در نهایت تصویر نهایی 
که در ذهن گروه هست، ترسیم می شود، این کار 
کمپانی های فیلمسازی است. اگر می خواهیم که 
تهیه کننده و دیگر عوامل سینما، جایگاه 
حرفه ای خودشــان را پیدا کنند 
باید به ســمت کمپانی های 

فیلمسازی حرکت کنیم.
جعفــری در پاســخ بــه 
اینکه تشکیل کمپانی های 
فیلمسازی، توجیه اقتصادی 
دارد؟ خاطرنشان می کند: قطعاً 
کمپانی های  اقتصادی  توجیه 
فیلمســازی از کار فردی بیشتر 
اســت. آنچه در دنیا به عنوان کمپانی 
فیلمسازی اتفاق می افتد، تولیدات پشت 
ســرهم و هدفدار اســت واین بــرای کمپانی، 
خروجی بهتری دارد. ضمن اینکه 
هم افزایی تجربیات و هزینه ها، 
نتایج بهتــری در پی خواهد 
داشت. وقتی چند تهیه کننده 
در قالب یــک کمپانی در کنار هم 
قرار می گیرنــد قطعاً توجیه اقتصادی 
آن از زمانی که فــردی عمل می کنند، 
بیشــتر خواهد بود. او بــا تأکید بر اینکه 
باید خصوصی  فیلمسازی  کمپانی های 
باشند، می گوید: اشکال کمپانی هایی 
که با ســرمایه های غیرخصوصی شکل 
می گیرند، این است که بازدهی مناسب 
ندارند یعنی حجم ســرمایه گذاری در 
این سازمان ها با سرمایه گذاری که در 

بخش خصوصی اتفاق می افتد قابل قیاس نیست 
به بیان دیگر یک کمپانی خصوصی با پنج میلیارد 
تومان ورودی، خروجی مشخصی را می گیرد که 
یک کمپانی غیر خصوصی با 1۰۰ میلیارد تومان 
ورودی، همان خروجی را می گیرد بنابراین اشکال 

کار این مجموعه ها، خصوصی نبودن آن هاست.

 تعریف ما ازحمایـــت دولت از کار 
فرهنگی درست نیست

به باور تهیه کننده »شاهزاده روم« کمپانی یعنی 
مجموعه ای که بتواند همه شئون تولید و عرضه 
فیلم را در کنار یکدیگر داشــته باشد، از فرآیند 
شکل گیری قصه و داستان و فیلمنامه گرفته تا 

فرآیند تولید و عوامل و عرضه آن. 
او با اشاره به اهمیت عرضه در یک تولید سینمایی 
خاطرنشــان می کند: کمپانی ها به اکران جهانی 
و تولید محصــوالت مرتبط با آن فیلم هم توجه 
می کنند و تولید خوب تا عرضه گســترده، یک 
چرخه را تشکیل می دهد، زیرا باید همه این ها را 

در کنار هم داشت. 
هر مجموعــه هنری که به این ســمت حرکت 
می کند یعنی به سمت کمپانی شدن پیش می رود. 
جعفری با بیان اینکه تعریف ما در حمایت دولت 
از کار فرهنگی، تعریف درستی نیست، می گوید: 
حمایت دولت، حمایت در نقطه تولید نیست که 
فالن تومان پول بدهند تا اثری تولید شــود. در 
این صورت بحث رانت ها مطرح می شــود. فالنی 
که پسرخاله فالنی اســت، قرارداد ساخت فالن 
فیلــم را به او می دهند، ورود بخش خصوصی در 
این حوزه می تواند به این رانت ها پایان دهد.  او با 
تأکید بر اینکه حمایت دولت در عرصه فیلمسازی، 
حمایت در اکران و عرضه اســت، یادآور می شود: 
وقتی انیمیشن فیلشاه یا شاهزاده روم ساخته شد، 
حمایت جــدی در اکران و عرضه از آن ها صورت 
نگرفت، دولت با این عدم حمایت سرمایه گذاران 
را ناامید می کند در حالی که عکس آن هم می شد 
اتفاق بیفتد. به باور او وقتی سرمایه گذاری روی 
انیمیشن که ریســک باالیی دارد از سوی دولت 
در اکران و عرضه حمایت نشود، سرمایه گذار هم 
به این حــوزه ورود پیدا نمی کند، ولی اگر دولت 
بگوید که هر کار کودک ســینمایی یا انیمیشن 
سینمایی که ســاخته شــود، می تواند خارج از 
نوبت، اکــران بگیرد یا قواعد ســقف نمایش در 
صورت فروش باالی فیلم، با حمایت دولت صورت 
بگیرد، آن زمان سرمایه گذار اطمینان می یابد که 
اگر در آن حوزه ورود پیدا کند احتمال بازگشت 
سرمایه اش بیشتر می شود، طبیعی است که به این 
سمت سوق می یابد و کمپانی های خصوصی رونق 

می گیرند.

تهیه کنندگی در کشور ما بیشتر 
حکم دســتگاه عابربانک را دارد 
در حالی که شکل دیگری در دنیا 
وجود دارد که تهیه کننده وظایفی 
بــر عهــده دارد از انتخــاب ایده 
گرفته تا به ســرانجام رســاندن 
پــروژه، از انتخــاب عوامل فیلم 

گرفته تا عرضه درست اثر

آنچهمیخوانید



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
اينكه نخست وزير رژيم صهيونيستى 
اســتعداد و اصرار عجيبــى براى 
خنداندن من و شــما و ديگر مردم جهان دارد، 
چيز تازه اى نيســت. البته در مقايسه با ماجراى 
نمايش نمودار بمبى در سازمان ملل كه تا مدت ها 
دســتمايه طنزپردازى رسانه هاى جهان شد و يا 
تالش براى فارسى صحبت كردن در اين سازمان، 
شوخى اخير نتانياهو در باره اينكه مى تواند براى 
رفع مشكل كم آبى به ايرانيان كمك كند، داراى 

نكات جديد و قابل توجهى است!
نكته جالب اينكه همين يك سال پيش و به دنبال 
طوالنى شدن محاصره «غزه» توسط اسرائيلى ها، 
«يونيسف» هشدار داد كه كودكان فلسطينى در 
معرض كمبود آب جدى و تشنگى فراگير ناشى 
از محاصــره نظامى و اقتصادى هســتند. يعنى 
«نتانياهو» كه بابت تشــنگى كودكان غزه ككش 
هم نمى گزد حاال به فكر تشنگى كودكان ايرانى 
افتاده است! بخش جالب تر ماجرا كه تا امروز كمتر 
به آن توجه شده اين است كه رد پاى اسرائيلى ها 
در بروز خشكسالى در بخش هايى از ايران و پيدا 
شــدن ســر و كله ريزگردها هم ديده مى شود. 
سيدجواد ساداتى نژاد - رئيس فراكسيون منابع 
آب مجلس- ديــروز گفت: «در حال حاضر رژيم 
صهيونيستى وارد همكارى با تركيه شده و با زير 
پا گذاشتن كنوانســيون 1997 نيويورك، طرح 
«گاپ» را در منطقــه در دســت اجــرا دارد كه 
عراق، سوريه و كل منطقه را با خطر خشكسالى و 

تشديد ريزگردها مواجه كرده است».

 طرح آناتولى جنوب شرقى
قرار نيست با داستان سرايى و استفاده از نيروى 
تخيل به سبك فيلم هاى هاليوودى، همه تغييرات 

آب و هوايى و غوغاى ريزگردها را بيندازيم گردن 
پروژه هاى عجيب و غريب و خيالى مانند «هارپ» 
و خودمان و مسئوالنمان را تبرئه كنيم. فقط قرار 
اســت درباره ســوژه گزارش يعنى طرح «گاپ» 
بنويسيم كه كارشناسان داخلى و خارجى معتقدند 
به همين زودى براى بسيارى از كشورهاى منطقه 
فاجعه به بار خواهد آورد. ريشــه هاى اين فاجعه 
هم كه البته چند سالى است نشانه هايش دامنگير 
كشور ما شده، بر مى گردد به سال 1975 ميالدى 
كه تركيه تصميم گرفت براى توليد برق و بهبود 
سيســتم آبيارى طرح «آناتولى جنوب شرقى» يا 

همان «گاپ» را به اجرا بگذارد.

 22 سد
البته ماجرا به همين سادگى چند سطر باال نيست. 
روى كاغــذ و در طرحى كه ترك ها توى سرشــان 
داشــتند قرار بود به مرور 22 سد بزرگ بر رودهاى 
دجله و فرات ايجاد شود. واقعيتش اين بود كه تركيه 
از سال هاى 1930 به بعد به فكر افتاده بود از ظرفيت 
رودهاى دجله و فرات براى توليد برق استفاده كند. 
همين فكر بعدها تبديل شــده بود به طرحى چند 
منظوره و چند مرحله اى به نام «گاپ» براى توسعه 
همــه جانبه و احياى زندگى اقتصادى، اجتماعى و 
فرهنگى مردم. طبق پيش بينى ها در آينده با ايجاد 
ميليون ها فرصت شغلى، توليد محصوالت كشاورزى 
چند برابر مى شد، توليد برق ارزان افزايش مى يافت، 
صادرات و واردات رونق مى گرفت و خالصه وضعيت 
اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و... ســاكنان آناتولى 
جنوب شرقى و مناطق همجوار آن از اين رو به آن 

رو مى شد. 

 30ميليارد متر مكعب
در طول همه اين ســال ها كــه «گاپ» مرحله به 

مرحله اجرا مى شد و هر بار سدى جديد، راه دجله 
و فرات را مى بست، هم دولتمردان و كارشناسان 
تركيه، هم شركت هاى مختلف اسرائيلى كه مجرى 
طرح بودند و هم سياستمداران و كارشناسان ديگر 
كشورها مى دانستند كه به همان اندازه كه اقتصاد 
تركيه را متحول خواهد كرد، براى كشورهاى ديگر 
منطقه فالكت و بدبختى به بار خواهد آورد. مثًال 
سد «ِكبان» كه از جمله نخستين سدهاى ساخته 
شده بر روى رود فرات بود در همان سال نخست 
سبب شد يك چهارم از حجم آبى كه به سوريه و 
عراق مى رسيد، كاسته شود. اين مقدمه آغاز فاجعه 
براى منطقه بود. برنامه بلند مدت تركيه اين بود 
كه با اجراى «گاپ» و ساخت 22 سد، بيش از 30 
ميليارد متر مكعب از آب هاى سطحي را ذخيره 
كنند، اما جالب اســت بدانيد در سال 1992 سد 
« آتاتورك» را ساختند كه به تنهايى مى توانست 
30 ميليارد متر مكعب آب يعنى بيشــتر از تمام 

سدهاى ايران را ذخيره كند! 

 قول هاى تركيه
هشــدارهاى بين المللى در ســال هاى نخست 
اجراى طرح « گاپ» درحالى به تركيه داده مى شد 
كه بســيارى از كشورهاى منطقه از جمله ايران 
خودمان، به داليل مختلف، پيامدهاى زيســت 
محيطى ايــن طرح را ناديده مى گرفتند. ترك ها 
اما هر بــار بر روى كاغذ، قــول مى دادند حقابه 
كشــورهاى عراق و ســوريه را بدهند. قولى كه 
پس از يك ســال فقط بــر روى كاغذ مى ماند و 
تنش هاى آبى و خشكســالى در اين دو كشور و 
سپس بخش هايى از ايران را تشديد مى كرد. در 
خبرهاى دو سال پيش كشور خودمان وقتى كه 
ريزگردها و خشك شدن تاالب « هورالعظيم» امان 
همه را بريده بــود، خبر زير خودنمايى مى كند: 

«تعداد زيادى از مسئوالن، كارشناسان، خبرنگاران 
و فعاالن محيط زيست، 1550 شخص حقيقى و 
 160 تشكل غيردولتى در نامه اى به سازمان ملل 
متحد و يونسكو از تركيه به دليل بستن آب دجله 
و فرات شــكايت كرده و آن را عامل بحران هاى 
اجتماعى، سياسى و محيط زيستى سال هاى اخير 

در منطقه از جمله ريزگردها دانسته اند...».

 اگر «ايليسو» آبگيرى شود...
 نــه اينكه فكر كنيد تركيه با وجود اعتراض هاى 
جهانــى، چندان تغييــرى در طرح هايش ايجاد 
يا بخشــى هايى از آن را متوقــف كرد. از وقتى 
پيمانكاران اسرائيلى به اين طرح پيوسته بودند، 
چه بسا كار با سرعت بيشترى هم پيش مى رفت 
و معاهده هاى جهانى در باره رودخانه ها همچنان 
زير پا گذاشــته مى شد. اوضاع آشــفته عراق و 
ســوريه نيز كمك مى كرد تا سردمداران تركيه 
كار را آن طور كه دوســت دارند به پيش ببرند. 
از سوى دســتگاه ديپلماســى ايران و يا وزارت 
نيروى كشــورمان نيز حركت و جنبش چندانى 
براى متوقف كردن اين روند ديده نمى شد. سال 
96 بود كه خبر رســيد ســد بزرگ « ايليسو» بر 
روى سر شــاخه هاى«دجله» به مراحل تكميل 
شــدن نزديك مى شود. اين يعنى با آبگيرى اين 
سد «دجله» و سپس «هورالعظيم» كامالً خشك 

خواهند شد! سال گذشته «جاللوندى» مديركل 
دفتر ارزيابى و اثرات زيســت محيطى ســازمان 
محيط زيســت، در باره رايزنى هاى انجام شده با 
تركيه و ديگر كشــورها در باره اين سد گفت: « 
نمى توانيم به صراحت بگوييم كه امكان توقف اين 
طرح وجود دارد يا اينكه متوقف نخواهد شــد... 
تركيه اگر بتواند حقابه دجلــه را به ميزان الزم 
پرداخت كند، اين كار كمك كننده خواهد بود... 
اين مسئله حتى قابليت پيگيرى در ديوان الهه 

را نيز دارد...».

 رطب خورده ها
از ســال پيش تــا امروز خبــرى روى خروجى 
خبرگزارى ها درباره اينكه مسئوالن ايرانى ماجرا 
را در ديــوان « الهه» يا جــاى ديگرى پيگيرى 
كنند، ديده نشــده است. برخى از فعاالن زيست 
محيطى معتقدند حكايت مســئوالن ايرانى در 
ماجراى طرح « گاپ» و ســدهاى پرشــمارش، 
حكايت رطب خورده اى است كه نمى تواند منع 
رطب كنــد! از اين زاويه اگر به ماجرا نگاه كنيم، 
نمى توانيم به پيگيرى جدى مســئوالن مختلف 
كشورمان چندان اميدوار باشيم و حاال حاالها بايد 
شاهد اين باشــيم كه افرادى چون «نتانياهو» و 
شــايد هم « ترامپ» به ما پيشنهاد حل مشكل 

خشكسالى را بدهند! 
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

فداى سر دالرهايت!

 ايستگاه/ اميد ظرافتى  قديم و نديم ها با وجود شائبه هاى فراوان در نهايت 
پاسخ سؤال «علم بهتر است يا ثروت» به «علم» ختم مى شد! جديدا اما اتفاقاتى 
پيرامون آدم رخ مى دهد كه كلمه «علم» از داخل پاسخ كه هيچ! از داخل سؤال 
ه م حذف مى شود:« آيا امكان دارد چيزى از ثروت بهتر باشد؟...آيا در حال حاضر 
چيزى هست كه با پول نتوان آن را خريد؟! و...». براى همين ما اصالً كارى به 
علم نداريم و سوژه مطلب امروزمان پول است! به عقيده ما همه كار مى شود 
با پول كرد. يعنى همان ليستى را هم كه شما اآلن با قيافه حق به جانب توى 
ذهنتان رديف كرده ايد تا به ما ثابت كنيد كارهاى داخل اين ليست ربطى به 
پول ندارد با پول مى شود خريد، فقط كافيست آدمش را داشته باشيد و راهش 

را بلد باشيد! براى آنكه دو ريالى تان جا بيفتد مثال هاى زير را بخوانيد:
مثال يك: همين جناب «ترامپ» كه ديروز با دشــمن ديرينه اش «اون» پاى 
ميز مذاكره نشســت يك نمونه بارز از «با پول مى شــود دنيا را خريد» است! 
اصالً جناب ترامپ يك شخص نيست و براى خودش يك سبك زندگى است! 
كه به همه ثابت كرده شايسته ساالرى، دانش و علم سياسى، تجربه و... همه 
كشــك است و با پول مى شود رئيس جمهور شد، اروپا، خاورميانه، عربستان، 
كره شمالى، جنوبى، شرقى، غربى و... را هم يكى يكى پاى ميز مذاكره نشاند، 

سرشان را شيره ماليد و رفت سراغ كشور بعدى! 
مثــال دو: صدور مجوز شــكار در مناطق شــكار ممنوع كشــورمان براى 
توريست هاى خارجى! شما فكر كنيد ســازمان محيط زيست كلى كمپين 
حمايــت از حيوانات راه مى انــدازد، مناطق محافظت شــده ايجاد مى كند، 
محيط بان استخدام مى كند، عكس يوز فلك زده را مى چسباند روى پيراهن 
تيم ملى و براى انقراض گونه هاى نادر اشــك مى ريزد، از آن طرف پول را كه 
نشانش مى دهى مجوز را مى گذارد كف دستت، گلنگدن را برايت مى كشد كه 
يك وقتى دستت خسته نشود، كله يوز گرامى را هم از دور نشانت مى دهد و 
مى گويد:«بزن جانم...يوز به اندازه كافى روى پيراهن هاى تيم ملى داريم...اصًال 

همه اش فداى سر دالرهايت»!

منهاى سياست

گزارش از رويداد

از«هارپ» تا «گاپ»!
رژيم صهيونيستى در همكارى با تركيه چه باليى بر سر محيط زيست ايران آورده است؟

تلنگر

ايستگاه/  تــا آنجا كه به خاطر مى آوريم، قنادى و گلفروشى و خياطى 
همان شغل است كه بايد باشد، اما ماهيت كيوسك هاى مطبوعاتى همانى 

كه نبايد باشد! تافته جدابافته اى كه سال هاست خيلى توى ذوق مى زند.
حاال اما انگار ورق برگشته و قرار بر آن شده كه اين كيوسك ها هم با معناى 

نامشان، واقعاً ِست شوند!
خبردار شده ايم كه با عزيزان اين صنف، اتمام حّجت شد كه غير از فروش 
مجله و روزنامه، توزيع محصوالت ديگر چون غذايى و دخانى، برايشــان 

جريمه ساز خواهد گشت.
درســت اســت كه ما يك عمر نفهميديم اين كيوسك ها چرا همه چيز 
فروشى مى كنند و چرا مردم گاه براى تهيه مايحتاج غيرفرهنگى شان به 
آنجا مراجعه دارند، اما گنگ و متعجب ايم از ابتدا اجازه فروش آزاد دخانيات 

و مواد غذايى چگونه به متوليان اين عرصه داده شد!؟
حاال با دســتورات و قوانين تازه، باجه هاى باصطالح روزنامه فروشــى را 

بدون آدامس و سيگار و تنقالت و نوشيدنى تصور مى كنيم و از خودمان 
مى پرسيم پس قرار است حسابى كم لعاب و رقيق بشود درآمد چندين 
ســاله كاســب جماعتى كه نانشــان نه در عرضه فرهنگ كه در عرضه 

محصوالت دودى و شكمى بود!
اين دفاع غلط را هم لطفاً بگذاريد پاى اين كه از بس عادت مان داده اند اين 

سال ها كه ايستگاه فروش مطبوعات را با حواشى اش بپذيريم.
فعالً كه روى پيشــخوان و داخل دكه ها پُر از زرق و برِق خوردنى هاست 
و صدالبته چند شماره مجله و روزنامه هم سِر چهارراه حرفى براى گفتن 
دارنــد، اما واقعاً آن طور كه مى گوينــد از ادبيات، نان و آبى درنمى آيد و 
دست اندركاران اين شــغل محترم، با فروش جرايد بى شك چرخشان 

نمى چرخد آقاى قانونگذار!
ممنوعيت فروش اقــالم غيرمطبوعاتى و جرايمى كه ايــن روزها براى 
كيوسك دارها وضع كرده اند هم جاى تشويق دارد هم جاى نقد... نكته اما 

اينجاست كه چه جور بايد مردم هضم كنند كه ديگر دكه هاى فرهنگى، 
سوپر و مزرعه توتون و بليت فروشى نيست؟

كيوسك ها، 
مطبوعاتى 

مى شوند!
 رقيه توسلى  

ايســتگاه /«كيم جونگ اون» كه به 
داشــتن باديگارد هاى شخصى و شيوه 
محافظت عجيب مشــهور اســت، در 
ســفرش به ســنگاپور براى مالقات با 
ترامــپ، مالحظات امنيتــى را به اوج 
رســاند! آقاى «اون» عالوه بر ليموزين 
ضد گلوله و دو هواپيماى گمراه كننده 
در كنار هواپيماى حامل خودش حركت 

مى كردند، توالت شخصى اش را نيز همراه خود برده است كه مخزن جداگانه اى 
براى ذخيره مدفوع دارد و به فاضالب مركزى وصل نيســت! طبق گزارش هاى 
رسانه هاى غربى كه راست و دروغش با خودشان بتازگى سازمان هاى جاسوسى 
مثل سيا از مدفوع فرد مورد نظر هم اقدام به جمع آورى اطالعات سرى مى كنند 

و اين اقدام «اون» براى جلوگيرى از جاسوسى اين سازمان ها انجام شده است!

ايستگاه / «جاستين ترودو»، نخست 
وزير كانــادا يكى از پرحاشــيه ترين 
سياســتمداران جهان اســت كه هر 
چند وقت يك بار ســوژه رســانه ها 
پوشــيدن جوراب هاى  از  مى شــود. 
عجيب و غريب با طرح هاى كودكانه 
بگيــر تا ســلفى هاى طنــزى كه با 
حيوانات مى گيرد! آقاى نخست وزير 

در اجالس ســران گروه 7 در كانادا هم حاشــيه ساز شد و زمانى كه براى 
مصاحبه به ميان خبرنگاران آمد، به دليل شــدت گرما صورتش عرق كرد 
و ابروى هــاى مصنوعى از روى صورتش جدا و آويزان شــد! ويديوى اين 
مصاحبه پس از پخش شدن توسط رســانه ها، در فضاى مجازى دست به 

دست و سوژه شوخى هاى كاربران شد!

ايســتگاه /  «مايكل كلور برشتولد»، 
ســفير آلمــان در ايران حســابى در 
توييتر فعال اســت و پست هاى جالب 
او در فضاى مجازى اغلب با اســتقبال 
كاربران ايرانى رو به رو مى شود. آقاى 
ســفير كه انگار مثل خيلى از ايرانى ها 
از ترافيك تهران به ســطوح آمده، قيد 
ماشــين شــخصى، محافظــان كت و 

شلوارى، امنيت و تشريفات مرسوم و باد كولر را زده و تصميم گرفته با موتور 
در سطح شــهر تردد كند و با انتشار تصويرى از خودش در ترك يك موتور 
سيكلت نوشته اســت:« تاكسى تهران!» اين پســت آقاى برشتولد هم مثل 
ساير پســت هاى توييترش سوژه كاربران ايرانى شده و آن ها با بازنشر پست 

آقاى سفير درباره معضل ترافيك با او همدردى كرده اند!

تاكسى تهرانجاسوسى با مدفوع!

مجاز آباد

ابروى نخست وزير آويزان شد!

پدر و فرزند امروزى
هفته نامــه «نيويوركــر» چــاپ 
آمريكا در تازه ترين شماره خود، 
بــه مناســبت روز پــدر در اين 
كشور، طراحى جلد خود را به آن 
اختصاص داده اســت. طراح اين 
شماره يعنى «كريستوفر نيه من» 
كه خود صاحب سه فرزند است، 
يكى از تقابل هاى جالب فرزند با 
پدران خود را زمان تعمير يكى از 
قسمت هاى خانه ارزيابى مى كند. 
او مى گويد ديد يك نفر در مورد 
فرزند، قبل از بچه دار شدن كامًال 
متفاوت اســت؛ كه يكى از اين 

تفاوت و احساس ديدگاه ها را در كمك كردن فرزند به پدرش در تعميرات 
خانه مى توان بخوبى مشاهده كرد.

جام جهانى از ديد فرانس فوتبال
چاپ  فرانس فوتبال  هفته نامــه 
فرانسه در تازه ترين شماره خود 
در ويژه نامه اى 100صفحه اى، به 
جام جهانى 2018 روسيه كه از 
فردا آغاز خواهد شــد مى پردازد. 
اين نشــريه عــالوه بــر چاپ 
بازى ها، مصاحبه  برنامــه  كامل 
با شــخصيت هاى  اختصاصــى 
مهم تيم ملى فرانســه از جمله 
ديديه دشــان سرمربى كنونى تا 
اسطوره هاى فوتبال اين كشور به 
چاپ رسانده است. فرانس فوتبال 
در قسمت ويژه اى نيز به تحليل و 

بررسى شرايط ستارگان اصلى جام جهانى 2018 يعنى رونالدو، گريزمان، 
اينيستا، مسى، مولر و نيمار پرداخته است.

اندرويد جديد را بهتر بشناسيم
ماهنامه «پى سى ُورلد» كه پيرامون 
جهــان رايانه و فنــاورى به چاپ 
مى رسد، در تازه ترين شماره خود، 
به سيســتم عامل اندرويد آينده 
يعنى اندرويد P مى پــردازد. اين 
سيســتم عامل كه ســاخته شده 
توســط گوگل اســت و به صورت 
نســخه آزمايشــى يا بتا انتشــار 
يافته، زير ذره بين نشــريه پى سى 
ورلد قرار گرفته اســت. اين مجله، 
سيستم جديد نقشه خوانى، ابداعات 
جديد دستيار اختصاصى گوگل و 
شخصى سازى هرچه بيشتر سيستم 

ايميل گوگل، معروف به جى ميل را در اين سيستم عامل كه در چند وقت آينده 
بر گوشى هاى اندرويد خواهيم ديد مورد بررسى قرار مى دهد.

نشريات جهان

طرح روز / مقايسه ملى پوشان 98 و 2018
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

 ايســتگاه   مدتى اســت كــه عكس هــاى عجيــب و غريب 
ملى پوش هاى فوتبالمان در روســيه ســوژه كاربران فضاى مجازى 
شده است. در ميان ژست هاى رامين رضاييان و شلوار هاى پاره اش 
كــه حتى على پروين هم در برنامه «نود» به آن تيكه انداخت، يكى 
از عكس هــاى مهدى طارمى كه در آن گوش ســمت چپش را از 
كاله بيرون گذاشته بود، بيشــتر از بقيه عكس ها توجه كاربران را 
جلب كرد! حتى امير مهــدى ژوله و بعضى ديگر از هنرمندان هم 
با منتشــر كردن عكس هاى ملى پوشان در صفحه اينستاگرامشان 
با آن ها شــوخى كرده بودند، اما در كمال تعجب بعضى از بازيكنان 
بــه صفحه اين هنرمندان هجــوم بردند و بــا كامنت هاى توهين 
آميز اين هنرمندان را شســتند و روى بنــد پهن كردند! البته اين 
روزها حتماً ملى پوشــان  ها ســر تمرين هستند و آقاى «كى روش» 
گوشى هايشان را گرفته است. بنابراين به «محمد رضا مير شاه ولد» 
كــه عكس مهدى طارمى را بهانه كرده و با انتشــار اين كاريكاتور 
در اينســتاگرامش، بازيكنان اين دوره جام جهانى را با دوره 1998 

مقايسه كرده است، كارى ندارند!

 طرح/ محمدرضا ميرشاه ولد 
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