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خط  خبر 

پايان گروگانگيرى با رهايى دو گروگان 
فرانســه/ گروگانگيرى 
در پايتخــت فرانســه با 
دستگيرى فرد گروگانگيرو 
نجات گروگان هــا پايان 

يافت.
عامل گروگانگيرى پاريس 
كه پيش از اين خواســتار 
تماس با سفارت ايران شده 
بود دستگير شــده اســت. به گفته پليس فرانسه دو گروگان 

صحيح و سالم آزاد شدند.
فرد گروگانگير از بعدازظهر روز سه شنبه ادعا مى كرد كه يك 
بمب در اختيار دارد و چند نفر را به گروگان گرفته است. اين 
گروگانگيرى در محله دهم پاريس در شــمال شــهر به وقوع 

پيوست.
فرد گروگانگير خواستار تماس با سفارت ايران در پاريس شده 
بود. وى اعالم كرده بود كه مى خواهد از طريق مقامات سفارت 
ايران متنى را به دولت فرانسه برساند. يكى از گروگان ها يك 

زن باردار بود.
پليس فرانسه احتمال داده است كه عامل گروگانگيرى تعادل 
روانى ندارد و انگيزه او از گروگانگيرى «مبهم» است. (تسنيم)

حمله مرگبار كروكوديل به زن ميانسال 
آمريكا/ پليس يكى از دست هاى زن ميانسال مفقود شده 

در پارك روتارى را در شكم كروكوديل پيدا كرد.
 شيزوكا ماتســوكى 47 ســاله كه به همراه دو سگ خود 
مشغول پياده روى در پارك بود ناپديد شد. بقاياى جسد 
اين زن دقيقاً در محل زندگى يك كروكوديل 3/8 مترى 
پيدا شد. بنا به گفته مســئوالن كميته حفاظت از حيات 
وحش و آبزيان فلوريدا اين زن توسط اين كروكوديل مورد 

حمله قرار گرفت و سپس كشته شد.
مســئوالن پارك پس از آنكه چند عابر به آن ها گفتند كه 
آخرين بار اين زن را به همراه دو سگش در حال پياده روى 
در پارك ديدند جست وجوهاى خود را در اطراف درياچه 
براى يافتن اين زن آغاز كردند. آن ها سگ هاى اين زن را كه 
در نزديك درياچه در حال پارس كردن بودند پيدا كردند. 
پليس سپس كروكوديل غول پيكرى را كه در درياچه در 
حال شنا بود مورد بررسى قرار داد و يكى از دست هاى اين 

زن را در شكم كروكوديل پيدا كرد.(باشگاه خبرنگاران)

خودكشى به خاطر كسب نكردن
 نمره قبولى در امتحان!

مصر/ يك دانشجوى مصرى طى اقدامى هولناك مقابل 
چشــمان رهگذران، خودش را از بــاالى برجى مرتفع به 

پايين پرتاب كرد.
پســر  19 ســاله مصرى كه دانشجوى رشــته زبان بود، 
پس از خــروج از خانــه اش در منطقه االميريه، با ديدن 
برج مشــهور قاهره كه ارتفاعى درحدود 187 متردارد، 
خودش را به باالى آن رساند و ناگهان مقابل چشم مردم 

به پايين پريد.
بنا برگزارش رســانه هاى محلى او به خاطر عدم موفقيت 
در درس اقدام به خودكشى كرده است، دوستان نزديك 
اين جوان نيز در توضيحات بيشتر علت اقدام جنون آميز 
او را آخرين امتحان وى در رشــته زبان اعالم كردند كه او 
نتوانست نمره قبولى در آن كسب كند.(باشگاه خبرنگاران)

آدم ربايى براى صدور حكم بازنشستگى!
ايسنا: مرد ميانســالى براى دريافت 
حكم بازنشســتگى پيــش از موعد، 
خودش را به ديوانگى زده و در اقدامى 

عجيب پسر بچه همسايه را دزديد.
رســيدگى به ايــن پرونــده به دنبال 
شــكايت يك مرد جوان در دادسراى 
تهران آغاز شد. شــاكى در اظهاراتش 

گفت: مرد ميانسالى كه  در همسايگى ما زندگى مى كند، رفتارهاى عجيبى 
دارد و گاهى اوقــات در پله ها داد و فرياد راه مى اندازد. ديروز پســر هفت 
ساله ام در حالى كه گريه مى كرد به خانه  آمد و گفت مرد همسايه وى را به 

 زور به خانه اش برده است.
به دنبال شكايت اين مرد، پسر خردسال به پزشكى قانونى معرفى شد، اما 
آثارى از آزار و اذيت گزارش نشد. مرد ميانســال بازداشت شد و آزار پسر 

خردسال را انكار كرد.
بر همين اساس متهم سه شنبه در شعبه پنجم دادگاه كيفرى يك استان 
تهران به رياست قاضى بابايى و با حضور قاضى ساجدى، مستشار دادگاه 
پاى ميز محاكمه ايستاد و گفت: نظامى هستم و از شغلم خسته شده بودم، 
به همين خاطر چند بار درخواست بازنشستگى پيش از موعد دادم، اما قبول 
نكردند. به همين واسطه تصميم گرفتم خودم را به ديوانگى بزنم و دو نفر 
از بچه هاى همسايه  را دزديدم و به خانه آوردم، اما هيچ يك از آن ها را آزار 
ندادم. مى خواستم كارى كنم تا همسايه ها شهادت دهند من ديوانه هستم 

و بتوانم از كار كردن خالص شوم.
پس  از پايان اظهارات متهم، قضات وارد شور شده و او را به اتهام آدم ربايى 

به پنج سال زندان محكوم كردند.

گرگ هاى گرسنه 14 رأس گوسفند را دريدند
خط قرمز: گرگ هاى گرسنه با حمله به يك دامدارى در شهرستان داورزن، 

14 رأس گوسفند را تلف كردند.
فرمانده انتظامى شهرســتان داورزن، گفت: ســه شــنبه گذشته در پى 
اعالم مركز فوريت هاى پليســى 110 مبنى بر حمله چند قالده گرگ به 
يك دامدارى ســنتى در روســتاى «نامن» در محدوده بخش «باشتين» 
بالفاصله عوامل انتظامى براى بررســى موضوع به محل رفتند. وى افزود: 
در بررسى هاى مأموران فرماندهى انتظامى پاسگاه باشتين مشخص شد 
چند قالده گرگ گرسنه با باال رفتن از ديوار كوتاه اين دامدارى تعداد 14 
رأس گوسفند را تلف كرده اند. سرهنگ معتمدالشريعتى خاطرنشان كرد: 
كارشناس دامپزشــكى ميزان خســارت وارده را 98 ميليون ريال برآورد 

كرده است.

4000 قرص و كپسول غيرمجاز در سوپرماركت 
كشف شد

خط قرمز: عامل فروش داروهاى غيرمجاز حين توزيع دارو در تربت حيدريه 
دستگير شد. جانشين فرمانده انتظامى تربت حيدريه گفت: با كسب خبرى 
مبنى بر توزيع گسترده قرص هاى غيرمجاز توسط فردى سودجو در مغازه 
سوپرماركت، موضوع در دستور كار مأموران قرار گرفت. وى افزود: مأموران 
دايره نظارت بر اماكن عمومى با انجام تحقيقات ميدانى و اطمينان از صحت 
خبر پس از هماهنگى قضايى متهــم را در حال فروش و توزيع قرص هاى 
غيرمجاز دستگير كردند. ســرهنگ خرقانى تصريح كرد: طى بازرسى از 
اين واحد صنفى متخلف 4020 عدد انواع قرص و كپســول هاى غيرمجاز 
توان افزا كشف شد. جانشين فرماندهى انتظامى شهرستان تربت حيدريه 
خاطرنشان كرد: فرد متخلف پس از تشكيل پرونده براى سير مراحل قانونى 

روانه دادسرا شد.

خط بين الملل 

مرد ميانســالى براى دريافت 
حكم بازنشســتگى پيــش از موعد، 
خودش را به ديوانگى زده و در اقدامى 

رســيدگى به ايــن پرونــده به دنبال 
شــكايت يك مرد جوان در دادسراى 
تهران آغاز شد. شــاكى در اظهاراتش 

خط قرمز -عقيل رحمانــى: پرونده هاى 
متعدد قماربازى هاى مجازى مفتوح در دادسرا 
گوياى اين واقعيت اســت كه اكثر افراد شاكى 
نه تنها مال خود را در شــرط بندى ها از دست 
خواهند داد بلكه زندگى شخصى آن ها هم در 

مرز فروپاشى قرار خواهد گرفت.
قمارخانه هــاى غير مجاز در پوشــش 

سايت هاى مجاز!
قاضى شعبه771 دادسراى ناحيه 7 مشهد در 
حالى كه عنوان مى كند، فعاليت ســايت هاى 
شرط بندى باتوجه به نزديك شدن به بازى هاى 
جام جهانى شــدت پيدا مى كنــد، درباره اين 
موضوع گفت: از نظر ما بهتريــن راهكار براى 
كاهش زيــان ديدن كاربران فضــاى مجازى 
از ســايت هاى اغواگر قمار، اطالع رســانى و 

پيشگيرى است.
وى تصريح كرد: درحال حاضر در فضاى مجازى 
داخلى سايت هايى در حال فعاليت هستند كه 
تمامى مجوزهاى قانونى را هم از مراجع مربوط 
دريافــت كرده اند و در قالــب خدمات تجارى 
فعاليت خــود را صورت مى دهنــد و اقدامات 

مجرمانه خود را پيش مى برند.
قاضــى محســن جوانبخــت تصريــح كرد: 
ادمين هاى حرفه اى اين گونه ســايت ها براى 
سرپوش گذاشــتن به رفتار هاى غيرقانونى از 
عناوينى مانند «پيش بينى كنيد و برنده شويد» 
اســتفاد مى كنند. اما زمانى كه ماهيت آن ها 
مورد بررسى قرار مى گيرد مشخص مى شود كه 
قمارخانه اى مجازى داير شده است و از كاربران 
براى شركت در پيش بينى ها پول هاى هنگفتى 

دريافت مى شود. 
البته نبايــد فراموش كرد، برخــى برنامه هاى 
تلويزيونــى و ســايت ها در كشــور فعاليــت 
مى كنند و از بيننــده و كاربر خود مى خواهند 
نتيجه مسابقات را بدون پرداخت هيچ وجهى 
پيش بينى كنند تا در قرعه كشى شركت داده 
شوند؛ فرق اين دو با هم در اين است كه براى 
انجام قمار بايد پول پرداخت و پنل كاربرى شارژ 

شود، اما در نوع مجاز مخاطب و يا كاربر پولى 
پرداخت نمى كند و شــركت هاى اسپانسرى 
كه هزينه جوايــز را تقبل كرده اند از شــماره 
تلفن شركت كنندگان در طرح براى اقدامات 

تبليغاتى استفاده مى كنند.
ردپاى برخى صرافى ها در انتقال پول!

قاضى شــعبه ويژه رســيدگى به پرونده هاى 
قمارخانه هاى مجازى تصريح كرد: اما در حال 
حاضر در فضاى مجــازى كانال هاى متعددى 
وجود دارد كه به شــما پيشــنهاد مى كند تا 
مســابقات مختلــف را پيش بينــى كنيد و 
ادمين هاى مربــوط براى جــذب حداكثرى 
مخاطب از تصاويــر مختلف زنان اســتفاده 
مى كنند. همچنين افرادى كه در داخل كشور 
اين گونه كانال ها را مديريت مى كنند، معموالً 
پشتيبان سايت هاى شــرط بندى هستند كه 
در خارج از كشور فعاليت مى كنند. اين اقدام 
هم در برخى كشور هاى خارجى مانند قبرس 
كامًال قانونى و مجاز است. مديران سايت هاى 
خارجى كــه مى دانند اين فعاليت در كشــور 
ما و كشــور هاى كه مانند ما قانون ممنوعيت 
فعاليــت قمارخانه ها را دارند، براى پيشــبرد 
اهداف و سود جويى هاى مربوط افرادى را در 
كشور هاى مذكور به كار مى گيرند كه آن ها را 
پشتيبانى كنند. پس از آن ادمين هاى مربوط 

با اســتفاده از هويت هاى جعلــى و يا مدارك 
سرقتى حســاب هاى متعددى در بانك هاى 
مختلف افتتاح و پول هاى حاصل از قمار را به 

آن منتقل مى كنند.
اين مقام قضايى افزود: اين آخر راه نيســت و 
حلقه وصلى در اين ميان نياز است تا پول هاى 
قماراز كشورخارج شــود. در تحقيقات قضايى 
كه صورت گرفت مشــخص شد رد پاى برخى 
صرافى ها هم در ايــن اقــدام مجرمانه ديده 
مى شود و آن ها پول هاى حاصل از شرط بندى 

را به حساب هاى خارجى واريز مى كنند. 
ادمين هــاى كانال هاى شــرط بندى مجازى 
براى آنكه از كلمه شــرط بنــدى در تبليغات 
خود اســتفاده نكنند، موضــوع پيش بينى را 
مطــرح مى كنند و از كاربــر مى خواهند ابتدا 
پنل كاربرى خود را شارژ و مسابقات مختلفى 
از قبيل فوتبــال ليگ هاى مختلــف و حتى 
بازى هاى جام جهانى، اســب ســوارى و... را 
پيش بينى كنند. سايت هاى مذكور به نحوى 
طراحى شــده اند كه طعمه را جــذب و نهايتاً 
خودشان پيروز ماجرا باشند. تعداد پروند هاى 
قضايى كه در اين شــعبه مورد رسيدگى قرار 
گرفته گوياى اين واقعيت است كه برنده نهايى 
گردانندگان ســايت هاى قمار هستند و برنده 

شدن كاربران سرابى بيش نيست.

پول هاى كه دود مى شوند!
وى افزود: حتى مواردى داشــته ايم كه سايت 
قمار طعمه خود را براى واريز وجه قمار به درگاه 
بانكى ارجاع داده اســت كه جعلى(فيشينگ) 
بوده و به اين واســطه اطالعات حساب بانكى 
مانند رمز دوم و... دراختيار ادمين هاى مربوط 
قرار گرفته و پس از آن حساب هاى آن ها مورد 

سرقت واقع شده است.
در حالى كه طبق قانون هم داير كننده قمارخانه 
و هم قمارباز مجرم شناخته مى شوند، برخى از 
افراد كه مبالغ هنگفتــى را در قمار خانه هاى 
مجازى از دســت داده اند، موضــوع را مخفى 
مى كننــد و شــكايتى در اين زمينــه مطرح 
نمى كنند. درمقابل باتوجه به اينكه در برخى 
كشــورهاى خارجى قمار بــازى منع و پيگرد 
قانونى ندارد، اين امكان وجــود ندارد تا اقدام 
قضايى در اين زمينه صــورت پذيرد؛ دليل آن 
هم اين است كه اين موضوع از نظر آن ها جرم 

محسوب نمى شود.
قمار80 ميليارد تومانى

قاضى جوانبخت به نمونه هاى از قمار بازى هاى 
مجازى اشاره كرد و در اين زمينه تصريح كرد: 
چندى پيش پرونده اى به شعبه ارجاع و مورد 
رسيدگى قرار گرفت طى آن يكى از شهروندان 
وارد قمارى 80 ميليارد تومانى شده و در پى آن 
4 ميليارد تومان در قمار مجازى باخته است. 
در نمونه عينى ديگر هم مرد جوانى حدود 120 
ميليون تومان پول را در يك قمار از دست داد. 
مالباخته كه در شرف ازدواج بود و وجوه را هم 
براى مخارج مربوط ذخيره كرده بود زندگى اش 
دچار مشــكل و اختالفــات خانوادگى برايش 

ايجاد شد.
شهروندان بايد دقت داشــته باشند افرادى 
كه به نوعى معتاد قمــار كردن هاى مجازى 
شده اند بيشــتر به خاطر جبران باخت هاى 
گذشــته خود در اين راه بى پايان و ســراب 
گونــه قــدم برمى دارنــد كــه عاقبتى جز 

پشيمانى در پى نخواهد داشت.

سايت هاى شرط بندى فوتبال سرابى براى پولدار شدن

ايسنا: دادســتان تهران گفت: در تمام گزارش هاى پزشكى قانونى 
موضوع تجاوز جنســى كه در اخبار اوليه آمده بود به معناى جرايم 

خاص جنسى ديده نشد، ولى تعرضات جنسى گزارش شده است.
عباس جعفرى دولــت آبادى اظهار كرد: دادســتانى بالفاصله پس 
از تشــكيل پرونده تحقيقات مفصلــى هم از متهم و هــم از اولياى 
دانش آموزان انجام داد. وى افزود: تعدادى از اوليا فقط در يك طومار  
شــكايت كرده بودند و تعدادى هم باحضور در مرجع انتظامى طرح 

شكايت كرده و تعدادى نيز در دادسرا حاضر شدند.
دادستان تهران بيان داشــت: تمام نوجوانانى كه در اين پرونده در 
موردشان ادعايى شده بود و اولياى آن ها نيز داوطلب بودند به پزشكى 
قانونى معرفى شدند، پزشكى قانونى آن ها را معاينه كرد و در تمامى 
گزارش پزشكى به آن معنا تجاوز جنسى كه در اخبار اوليه آمده بود به 

صورت جرايم خاص جنسى ديده نشد، ولى تعرضات جنسى گزارش 
شد و متهم هم پذيرفته است.

وى افزود: روز سه شنبه كيفرخواست پرونده با چهار عنوان اتهامى 
صادر شد و پرونده به دادگاه تحويل داده خواهد شد؛ اميدواريم دادگاه 

با تسريع در روند رسيدگى حكم را صادر كند.
جعفرى دولت آبادى خاطرنشــان كرد: بخشــى از مسائل مرتبط با 
پرونده كه به مسائل آموزش و پرورش و مدرسه برمى گشت مفتوح 

است و تحقيقات ادامه دارد.
دادستان تهران در پاسخ به ســؤالى كه آيا پرونده مذكور فقط يك 
متهم دارد، گفت: اين پرونده در حــال حاضر يك متهم دارد و دليل 
اينكه بخشى از پرونده مفتوح است به اين خاطر است كه ممكن است 
بخشى از عدم اطالع رسانى ها يا پوشاندن موضوع وجود داشته باشد 

كه در آينده كشف شود، ولى فعًال متهم همه چيز را پذيرفته است.
وى در مورد تعداد شكات نيز گفت: در طومار اوليه كه امضا شده 60 
نفر و در مرحله دوم 15 نفر شاكى بودند. از 15 نفر كه شكايت كردند 
تعدادى در دادسرا حاضر نشدند، باتوجه به اينكه شكايت در مرجع 
انتظامى هم كفايت مى كند همان 15 نفر شاكى مالك ما بوده است. 
هشــت نفر عالوه بر آن نامه و حضور در مرجع انتظامى، در دادسرا 
هم حاضر شــدند و كتباً شــكايت كردند كه در گردش كار پرونده 

قيد شده است.
جعفــرى دولت آبادى همچنيــن گفت: احكام مربــوط به محكوم 
آشوب هاى خيابان پاســداران كه به ســه بار قصاص محكوم شده 
اســت و همچنين اجراى حكم قاتل بنيتا بعد از ماه مبارك رمضان 

اجرا خواهد شد.

دادستان تهران خبر داد

صدور كيفرخواست متهم پرونده اذيت و آزار جنسى درمدرسه 

قاضى ويژه رسيدگى به پرونده هاى قمار خانه هاى مجازى در گفت و گو با قدس عنوان كرد

محمدرضا محمدى نجات،مستندساز بحران  
در گفت وگو با قدس:

روايت فتح امروز ما كجاست؟
ماجراى سيل روستاى پسوه پيرانشهر 
به روايت اولين خبرنگارى كه خودش را به روستا رساند

چوپـان فداكار
10 15

پيوند يك ملت 
دور يك ميدان

   به بهانه رونمايى از ديوارنگاره جديد ميدان وليعصر
كه همبستگى ملى را  به تصوير كشيده است
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27ساله اســت، اما چهره اش بیشتر نشان می دهد. می گوید خیلی وقت 
اســت که برای مردم چوپانی می کند و همان روز هم گوسفندان را برای 
ِچرا به صحر ا برده بود که آن اتفاق افتاد! کامل می گوید: مثل همیشــه 
گوسفندان مردم را برده بودم به دور و اطراف تا بچرند. طبق عادت معمولم 
شــب را همراه گله می مانم و صبح برمی گردم. ناگهان دیدم که آسمان 
شروع کرد به رعد و برق زدن و بعد چند دقیقه هم تگرگ تندی شروع به 
باریدن کرد. حیوانات این قدر ترسیده بودند که هراسان این طرف و آن 
طرف می رفتند. از آنجایی که این زبان بسته ها امانت مردم اند که دست 
من سپرده شده اند، دنبالشان راه افتادم تا یک جا جمعشان کنم و اتفاقی 

برایشان نیفتد. 

 اما اوضاع از آنچه کامل فکر می کرده، بدتر بوده است و بارش  روزهای 
گذشته و این باران ســیل آسا باعث می شود که رودخانه طغیان کند و 
سیلی ســهمگین به سمت روستا راه بیفتد: »اول فکر می کردم که فقط 
جای من دارد باران و تگرگ می آید و خیلی مســئله مهمی نیست، ولی 
صدایی به گوشم خورد که خیلی عجیب بود! شصتم خبردار شد که اتفاق 
بدی قرار است بیفتد. کمی جلوتر که رفتم دیدم رودخانه بدجور طغیان 
کرده و آب با یک ارتفاع وحشتناکی به سمت روستا در حال حرکت است. 
اولین چیزی که بالفاصله به ذهنم رسید این بود که به اهالی روستا خبر 
بدهم تا هرچه زودتر خانه هایشان را خالی کنند و به ارتفاعات بروند. جایی 
کــه من بودم، موبایل آنتن نمی داد. نزدیک به20، 30دقیقه در آن باران 

دویدم تا به نقطه ای در باالی قله رسیدم که موبایل آنتن داشت«.
کامل اولین تماس را به خانواده اش می گیرد:» تلفن همراهم شارژ نداشت 
و بیشتر از دو ســه تماس نمی توانستم با آن بگیرم. اول از همه به خانه 
خودمان زنگ زدم. تأکید هم کردم که همه همسایه ها دور و بر را هم خبر 
کنید تا به ارتفاعات بروند. با برادرم تماس گرفتم و گفتم برو و در بلندگوی 

مسجد اعالم کن که دارد سیل می آید و همه به ارتفاعات بروند«.

 سیل آن شب، بخش زیادی از روستای پسوه را تخریب می کند، تا آنجا 
که از بعضی خانه ها فقط زمینش باقی می ماند و بس. » شب اصالً نمی شد 
به سمت روستا بروم. نزدیک صبح بود که باعجله راه افتادم به طرف روستا. 
مدام می ترســیدم نکند حرف من را گوش نکرده باشند. وقتی به محل 
خانه خودمان و آن بخش از روســتا که سیل آمده بود، رسیدم، فهمیدم 
که همه حرفم را جدی گرفتند و به ارتفاعات رفته اند و برای کسی اتفاق 
بدی نیفتاده است. اما خانه خودم با خاک یکسان شده بود. نه از آن و نه از 

وسایل خانه ام هیچ چیزی حتی یک قاشق باقی نمانده بود. 

ماجرای ناجی روستای پسوه پیرانشهر از سیل به روایت اولین خبرنگاری که خودش را به روستا رساند

چوپان فداکار
 مردم - حامد کمالی   خبرش به قول معروف 
مثل بمب صدا کرد. حتی خود کسانی هم که برای 
اولین بار ســراغ او رفتنــد و با او گفت وگو گرفتند 
فکــر نمی کردند که این حرکت هوشــمندانه یک 
چوپان ساده پیرانشهری این قدر مهم و بزرگ شود 
که تا چند روز بعد همه خبرگزاری ها و بخش های 
خبری تلویزیون درباره آن صحبت کنند و گزارش 
بروند، چه برسد به اینکه استاندار و فرماندار و رئیس 
هالل احمر کلی راه طی کنند تا او را از نزدیک ببینند 
و از او قدردانی کنند. شاید سوال پیش بیاید که مگر 
این چوپان چه کار کرده است که هنوز هم البه الی 
خبرهای ریز و درشت سایت ها و کانال ها، چیزی از 
او پیدا می شود؟ کامل قربانی، همان چوپان معروفی 
که صحبتش شد، حدود دو هفته پیش جان 300نفر 
از هم والیتی هایش در روستای پسوه را نجات داده 
است. محمد سلیمانی، خبرنگار خبرگزاری پیرانشهر 
روداوو، جزو اولین کسانی است که در همان لحظات 
اولیه ســیل، خودش را به روستای پسوه می رساند 
 و ازقضا اولین خبرنگاری اســت که با کامل قربانی 
گفت و گو می کند و انتشار همان گزارش، داستان 
چوپان روســتای پســوه را ســر زبان ها می اندازد. 
ســلیمانی در گفت و گو با قدس ماجرای سیل آن 
شب و قصه چوپانی را که اهالی مدام دعا به جانش 

می کنند، روایت می کند.

 روستایی با بیش از 1000خانوار
بگذارید اول کمی درباره روســتای پســوه توضیح 
 بدهم تا کامالً متوجه شــوید که اگر کامل قربانی 
اطالع رســانی نمی کرد چه فاجعــه ای رخ می داد. 
پسوه جز روستاهای بزرگ پیرانشهر است و تپه ای 
که در وســط روستاست آن را به دو بخش تقسیم 
کرده اســت. این روستا باالی1000خانوار جمعیت 
دارد و ســمت چپ آن که چیزی در حدود300نفر 
ســکنه دارد، سیل زده است. در مسیر سیل بزرگی 
که دو هفته پیش آمد، تقریباً 170 خانه قرارداشته 

که همه شان با خاک یکسان شدند. 

 وضعیت شبیه جنگ بود
همان شبی که سیل آمد، ما در خبرگزاری نشسته 
بودیم و مشــغول کارهایمان بودیم که متنی با این 
مضمون به دست ما رسید، اینکه در روستای پسوه 
ســیل آمده اســت. چند دقیقه بعد هم تصاویرش 
یکی از پس دیگری برای ما ارسال می شد. در همه 
عکس ها هــم ما مردمی را می دیدیــم که با ترس 
درحال فرار هستند. این اخبار حدود ساعت10:45 
تا 11 شــب داشت به ما می رسید. دیدیم که ما در 
دفتر بنشینیم و مردم برایمان خبر و تصویر بفرستند، 
فایده ای ندارد. برای همین چند نفری راهی پســوه 

شدیم تا ببینیم چه خبر است. شاید باورتان نشود، 
اما شرایط شــبیه فیلم های جنگی شده بود. مردم 
روســتا که در کنار جاده و ارتفاعات پراکنده شده 
بودند و ارتشی ها برای اینکه آنجا هنوز شرایط امنی 

نداشت، جاده را بسته بودند.

 سیل بیش از 6متر ارتفاع داشت
ما هرطور بود وارد روســتا شــدیم. تقریباً چیزی از 
روســتا  و خانه هایش باقی نمانده بود و همه جا پر 
از گل و الی و آب بــود. مردمی که هنوز آنجا بودند، 
زمین های خالی را به ما نشان می دادند و می گفتند 
که اینجا خانه فالنی بود یا آن طرف مغازه بوده. شدت 
ســیل این قدر زیاد بود که حتی تراکتورهای بسیار 
سنگین را هم جا به جا کرده بود و اهالی پسوه آن ها 
را کیلومترها آن طرف تر از روســتا پیدا کرده بودند. 
تمام لوله های گاز نابود شده بود و تیرهای چراغ برق 
همه افتاده بود و ما مدام ترس داشتیم که دچار برق 
گرفتگی بشویم. هرجا که می رفتیم، کسی داستانی از 
سیل برای تعریف کردن داشت. مردم به ما می گفتند 
که ســیل بیش از 6 متر ارتفاع داشته، ولی ما باور 
نمی کردیم، تا اینکه به چشم خودمان رد آب را روی 
دیوار برخی از خانه هایی که سالم مانده بود، دیدیم. 

 داستان چوپان از همان شب به گوشمان خورد
همان شب اول که به روستا رسیدیم، وقتی با مردم 
صحبت می کردیم تا برایمان اتفاقی که افتاده را شرح 
بدهند. دائم این پچ پچ را بینشــان می شنیدیم که 
می گفتند خانه چوپان آباد؛ دســتش درد نکنه که 
زنــگ زد و خبر داد. ماهــم در آن بحبوحه متوجه 
منظورشان نمی شدیم و اصالً نمی فهمیدیم که دارند 
چه می گویند و از چه کسی حرف می زنند. راستش 
را بخواهید موضوع را خیلی جدی نگرفتیم و برایمان 
ســوال بزرگی ایجاد نکرد. چندساعتی که گذشت، 
دیدیم جریان چوپان و تماس گرفتنش با مردم، ورد 
زبان همه اهالی اســت، برای همین شک کردیم و 
گفتیم که نکند قضیه جدی تر از آن چیزی اســت 

که ما فکر می کنیم.

 چوپان راستگو
اولین روایتی که روز بعد ما درباره چوپان روستای 
پسوه شــنیدیم، این بود که می گفتند در سه روز 
گذشــته، سه بار سیل آمده است و کامل همه آن 
را پیش بینی کرده است. روز اول با گوسفندانش 
در صحرا بود کــه می بیند رودخانه طغیان کرده. 
ســریع به اهالی خبر می دهد که خانه های بستر 

رود را تخلیــه کنند. مردم با شــک و تردید این 
کار را می کنند؛ اما لحظاتی بعد با چشم خودشان 
می بینند که ســیل می آید و خانه هایشان خراب 
می شــود. این جریان روز دوم هم اتفاق می افتد و 
مردم باز به گفته هــای او اعتماد می کنند و ضرر 
نمی کنند، چون پیش بینی چوپان درست از آب 

درمی آید.

 روزی که داستان چوپان جدی شد
صبح روز بعد دوباره برگشــتیم پسوه. این دفعه باز 
روایت دیگری از او شنیدیم. همه می گفتند که خانه 
چوپان کامالً خراب شده و چیزی از آن باقی نمانده 
است و مدام دعایش می کردند که خدا خیرش بدهد، 
جانمان را نجات داد وگرنه اآلن همه مان مرده بودیم. 
اینجا دیگر موضوع برایمان جدی شد و مصمم شدیم 
این چوپان را که همه از دیشــب دارند درموردش 
حرف می زنند پیدا کنیم. پرســان پرســان خود و 
خانــه اش را پیدا کردیم. همان جا روی زمین خانه 
تخریب شــده اش با او گفت و گو کردیم. راستش را 
بخواهید فکر نمی کردیم، ماجرا جدی شود و داستان 
چوپان پیرانشهری این قدر بین مردم ایران بپیچد و 

همه سراغش را بگیرند.

 امیدوار بود که اخطارش را جدی گرفته باشند
کامل می گفت اول از همه به مادرش زنگ زده و 
هراسان گفته که همین اآلن خانه را ترک کنید و 
به همسایه ها هم بگویید. بعد هم به برادرش زنگ 
زده که او به بقیه اهالــی خبر بدهد. ایده اخطار 
دادن به مردم از طریق بلندگوی مسجد هم مال 
خودش بوده. تعریف می کرد که تلفن همراهش 
شارژ هم نداشته و هنوز صحبتش با برادرش تمام 
نشده، ارتباط قطع می شود. فقط امیدوار بوده که 
اخطار او را جدی بگیرند. اینکه چه طور فهمیده این 
سیل از آن دوتای دیگر بزرگ تر بوده، جالب است. 
کامل می گفت این بار گوسفندها به طرز عجیبی 
رم کرده بودند و یک جا نمی ایستادند. از کوه هم 
صدایی مثل نعره اژدها می آمد. چون سیل داشته 
هرچیزی که سر راهش بوده را خراب می کرده و 
هرطرف را که نگاه می کرده، از زمین و در ودیوار 
آب بیرون می جوشیده! خودش و گوسفندها روی 
یک تخته سنگ می ایســتند، درحالی که دور و 
اطرافش همه آب بوده و هیچ راه فراری نداشــته 
اســت. به لطف این اطالع رسانی سیل بزرگ و 
بی سابقه پسوه، فقط یک کشته می دهد. آن هم 
بچه سه ماهه ای بوده که موقع فرار از دست پدرش 

داخل آب می افتد. 

 زندگی اش به صفر رسیده است
کامل قربانی یک چوپان ساده بیشتر نیست و چرخ 
زندگی اش از همین راه می چرخد. روزی که ما با او 
صحبت می کردیم، غصه ای که داشت خانه اش بود. 
می گفت هنوز یک  سال از ساخت آن نمی گذشت و 
به خاطرش 12میلیون تومان پول قرض کرده بود و 
حاال موعدش رسیده و باید پس بدهد. چند هفته ای 
قبل از ســیل توانسته بود چند راس گوسفند برای 
خودش بخرد و همه شان را آب برده بود. کامل اآلن 

باید زندگی اش را از صفر شروع کند.

 قرار است یک خیابان به نامش کنند
همان طــور که گفتم، واقعاً فکــرش را نمی کردیم 
که گفت و گوی ما با کامــل قربانی این قدر دیده 
شود. وقتی که دیدیم همه دارند این روایت را نقل 
می کنند و می آیند در روســتا و دنبالش می گردند، 
ماهم به این داستان بیشتر پرو بال دادیم تا دست کم 
قدمی برای زندگی او برداشته شود و از این استیصال 
در بیاید. به لطف خدا پای مسئوالن زیادی به پسوه 
باز شد. از استاندار گرفته که شخصاً  به روستا آمد و 
از کامل قدردانی کرد تا فرماندار و بقیه مسئوالن که 
هرکدام آمدند و وعده ای دادند. ماهم امیدواریم که 
به آن ها عمل کنند تا شرایط چوپان راستگوی این 

روستا بهتر شود. 
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قصار اآليات

معارف: زكات فطره امســال طبق نظر بيشتر مراجع، برابر با 
8000 تومان معادل 3 كيلوگرم گندم يا 20هزار تومان معادل 
3كيلوگرم برنج اعالم شده است كه خانواده ها بر اساس قوت 

غالب خود آن را پرداخت مى كنند.
 به مناسبت در پيش بودن عيد سعيد فطر به ميزان پرداخت 
زكات فطره رمضان 1439 هجــرى به روايت 9مرجع تقليد 

اشاره مى شود.
  آيت اهللا خامنه اى:

حداقل مبلغ فطريه براى هر نفر 8000 تومان (براساس قوت 
غالب گندم) و بر مبناى قوت غالب برنج هم قيمت ســه كيلو 

برنج بر حسب نوع مصرف است.
همچنين كفاره غيرعمد روزى 2500 تومان و مبلغ كفاره عمد 

روزى 150هزار تومان تعيين شده است.
 آيت اهللا مكارم شيرازى:

زكات فطره امسال براى هر نفر بر مبناى قوت غالب گندم در 
تهران مبلغ 8000 تومان و ساير شهرها مبلغ 7000 تومان و 
بر اساس قوت غالب برنج، مبلغ 20هزار تومان اعالم شده است.
طبق نظر ايشــان افراد در پرداخت زكات فطره بين پرداخت 
بر اســاس گندم يا برنج ايرانى يا برنج خارجى مخّير هستند، 

در واقع با پرداخت هر يك از اين سه برى الذمه خواهند شد.
همچنيــن كفاره عذر هر روز 2500 تومان و كفاره عمد 150 

هزار تومان است.
 آيت اهللا علوى گرگانى:

مبلغ فطريه براى هر نفر بر اساس گندم حداقل 6000 تومان 
است و براساس برنج هم به ازاى هر نفر سه كيلو از برنجى كه 
اغلب مصرف مى كنند داده شود و قيمت متوسط آن 30هزار 

تومان است.
 طبق اعالم دفتر معظم لــه مبلغ كفاره غيرعمد براى هر روز 

2000 تومان پول نان براى فقراست.
 آيت اهللا شبيرى زنجانى:

دفتر آيت اهللا شبيرى زنجانى، مبلغ 8000 تومان را بابت فطريه 
هر نفر به حساب گندم تعيين كرده است.

همچنين مبلغ 2000 تومان را براى كفاره افطار غيرعمدى و 
مبلغ 120 هزار تومان را براى افطار عمدى تعيين كرده است.

 آيت اهللا نورى همدانى:
زكات فطره براى كسانى كه قوت غالبشان گندم است، براى هر 
نفر حداقل 8000 تومان و براى كسانى كه مى خواهند قيمت 
برنج پرداخت كنند طبق قيمت برنج مصرفى ســه كيلوگرم 

محاسبه شود.
البته طبق نظر معظم له قوت غالب مالك نيســت و كســى 

بخواهد فقط قيمت گندم را بدهد كفايت مى كند.
همچنين كفاره افطار روزه غيرعمدى براى هر نفر روزى 2000 
تومان و كفاره افطار عمدى روزه براى هر روز 120 هزار تومان 

است.
 آيت اهللا سيستانى:

حداقل مبلغ فطريه در قم براى هر نفر 6000 تومان (براساس 
قوت غالب گندم) همچنين كفاره غير عمد روزى 2000 تومان 

و مبلغ كفاره عمد روزى 120 هزار تومان تعيين شده است.
 آيت اهللا وحيد خراسانى:

حداقل مبلغ فطريه براى هر نفر 7500 تومان (براساس قوت 
غالــب گندم)، همچنين كفاره غيرعمد روزى 2000 تومان و 

مبلغ كفاره عمد روزى 120 هزار تومان تعيين شده است.
 آيت اهللا جوادى آملى:

حداقل مبلغ فطريه براى هر نفر بين 6 تا 8هزار تومان (براساس 
قوت غالب گندم) است.

همچنين كفاره غيرعمد روزى 2000 تومان و مبلغ كفاره عمد 
روزى 120 هزار تومان تعيين شده است.

 آيت اهللا سبحانى:
حداقل مبلغ فطريه براى هر نفر 8000 تومان (براساس قوت 
غالب گندم) و بر مبناى قوت غالب برنج هم قيمت ســه كيلو 

برنج بر حسب نوع مصرف است.
همچنين كفاره غير عمد روزى 2500 تومان و مبلغ كفاره عمد 

روزى 150 هزار تومان تعيين شده است.
 زمان وجوب زكات فطره

زمان وجوب زكات فطره از غروب شب عيد فطر است و مراجع 
تقليد، تأخير پرداخت آن را بعد از نماز عيد جايز نمى دانند، اما 
اگر كسى نماز عيد را نخواند، بايد فطريه را تا ظهر عيد پرداخت 
كند. ولى اگر دسترسى به فقير ندارد، مى تواند مقدارى از مال 
خود را به نيت فطره جدا كرده و براى مســتحقى كه در نظر 
دارد يا براى هر مستحقى كنار بگذارد و بايد هر وقت كه آن را 

مى دهد نيت فطره كند.

نظر 9 مرجع تقليد درباره ميزان زكات فطره امسال
احكام

نكته

حجت االســالم والمســلمين حســن نظرى (رئيس 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه): زكات فطره در حد خود تأثير 
بسيارى بر رفع فقر و كمك به حل مشكالت قشر فقير جامعه 
دارد و مصرف ديگرى ندارد و تفاوت اصلى آن با زكات متعارف 
هم در اين اســت كــه زكات متعارف موارد خاصى را شــامل 
مى شود كه مورد زكات مشخص شده است اما در اينجا زكات به 

درآمد افراد يا محصوالت خاصى معطوف نيست.
هركســى كه واجد شرايط باشــد و توان پرداخت زكات فطره 
را داشــته باشــد بايســتى اين زكات را پرداخــت كند و در 
مجموع از جهت اينكه به افراد تعلق مى گيرد نسبت به زكات 
متعارف بسيار گسترده تر اســت. از سوى ديگر تفاوت مهم تر 
اين دو اين اســت كه ويژگى مهم زكات فطره اين اســت كه 

بايد به افراد فقير و كســانى كه ســطح معيشت پايينى دارند 
پرداخت شــود؛ در حالى كه زكات متعارف را مى توان به افراد 
غيرفقير هم پرداخت و يا براى كارهاى عام المنفعه اســتفاده 

كرد. 
زكات فطــره فقط بايد به افراد فقير پرداخت شــود اما زكات 
متعارف بسيار فراگير است و به هركسى ولو اينكه به حد بلوغ 

نرســيده باشد و حتى متولد هم نشــده باشد تعلق مى گيرد. 
قطعاً زكات فطره تأثيرات خود بر زندگى مستمندان را بر جاى 
مى گذارد اما افراد بايد توجه داشته باشند كمتر از ميزان زكاتى 
كه به آن ها تعلق مى گيرد، پرداخت نكنند تا خداى ناكرده دين 

به گردن آن ها نماند.
(ايكنا)

تفاوت زكات فطره و زكات متعارف

بهترين توشه «رمضان»
سيد مصطفى حسينى راد

اِد التَّْقَوى َفِإنَّ َخْيَر الزَّ
«همانا بهترين توشه، تقواست»

(سوره مباركه بقره آيه 197)
رمضان 1439 نيز دارد به آخرين لحظات خود مى رسد و بزودى بايد 
با آن وداع كنيم. رمضان كريم، ماه خداست؛ ماهى كه خداوند در آن 
وعده بخشايش گناهان بندگان را داده است. رمضان كريم ماه آشتى 
و اُنس بندگان با قرآن كريم اســت. ماه تمرين بندگى و نه گفتن به 
شيطان. همه ما، هر يك به اندازه معرفت خود، بخوبى درك كرده ايم 
كه در اين ماه چقدر آســان تر و البته محكم تر مى توان به شــيطان 
«نه» گفت، به هوس هاى شيطانى و هواهاى نفسانى بى توجهى كرد و 

پرهيزگارى و تقوا را تمرين نمود.
«تقوا» ميوه شــيرين و رهاورد گرانقيمت رمضان كريم براى بندگان 
مؤمن خداســت. تقوا، ميراث ارزشــمند ماه مبارك رمضان اســت. 
ميراثــى كه در اين ماه به واســطه ارتباط و اتصــال محكم تر عبد با 

معبود به دست مى آيد و اخالق و كردار بنده را دگرگون مى كند.
خداوند در آيه183 ســوره بقــره هدف از وجــوب روزه بر مؤمنان 
را رســيدن آن ها به ميوه شــيرين «تقوا» بيان مى كند و مى فرمايد: 
َِّذيَن ِمْن  َياُم َكَمــا ُكِتَب َعلَى ال َِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعلَْيُكُم الصِّ «يَا أَيَُّهــا ال

َقْبلُِكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن».
يعنى هدف از روزه دارى و تحمل سختى و مرارت تشنگى و گرسنگى، 
تمرين پرهيزگارى و رسيدن به مقام واالى «تقوا»ست. مفهوم مخالف 
اين گزاره اين اســت كه، روزه اى كه انســان را به تقوا نرساند، روزه 

كاملى نيست و به هدف خود نرسيده است.
همه ما روزه داران به تناســب ســطح معرفتى خود در ماه رمضان به 
درجات باالترى از تقوا نســبت به ماه هاى ديگر سال مى رسيم و اين 

براى خودمان هم قابل لمس است. 
اما نكته مهم اين اســت كه با پايان يافتن ماه مبارك رمضان و جمع 
شدن سفره ميهمانى بزرگ خداوند مهربان، آيا ما بايد به همان حالت 
قبل از ماه رمضــان برگرديم؟ پس رمضان كريم با اين همه نورانيت 
شــب ها و روزهايش بخصوص نورانيت قرآن و شــب هاى قدرش چه 
اثرى بر ما گذاشته است؟ آيا نبايد از ماه مبارك رمضان هيچ توشه و 
ذخيره اى براى ديگر ايام سال برداريم؟ آيا نبايد درصدد حفظ ميراث 

ارزشمندى باشيم كه رمضان كريم به ما هديه كرده است؟
خوب؛ حاال پرســش مهم اين اســت كه چگونه بايد ميوه شــيرين 

رمضان يعنى «تقوا» را حفظ كرد و آن را بيشتر و پربارتر نمود؟
رمضــان كريم، ماِه ماهى اســت كه «ذكر» و يــاد خداوند را در دل 
بندگان مؤمــن، زنده و تقويت مى كند. اگــر مى خواهيم حالت تقوا 
در مــا ماندگار شــود بايد اهل «ذكر» و «ياد» خداوند باشــيم. حالت 
«ذكر» يعنى پيوســته به يــاد خدا بودن و حالــت مراقبتى كه بنده 
در هــر حال خدا را شــاهد و ناظــر اعمال خود مى بينــد و به اين 
مســئله «غيبى» ايمان دارد كه خداوند حكيم در هر لحظه اى شاهد 
اعمال اوســت و فرشــتگان الهــى در حال ثبت و ضبــط اعمال او

هستند.
اما اين حالت «ذكر» چگونه پيدا مى شــود؟ قــرآن كريم مى فرمايد: 
َّا لَُه لََحافُِظوَن»؛ يعنى «به درســتى كه ما خود  ْكَر َوإِن لَْنا الذِّ َّا نَْحُن نَزَّ «إِن
«قرآن» را فرو فرستاديم و قطعاً خود نگاهبان آن هستيم». در اين آيه 
شريفه از قرآن به «ذكر» تعبير شده است زيرا اين كتاب الهى، كلمات 
خداوند براى هدايت انســان و رســيدن او به مقــام «ذكر» و بندگى 

دائمى و راستين خداوند است.
خداى متعال در آيه 45 از سوره عنكبوت نيز مى فرمايد: 

َالَة تَْنَهى َعِن الَْفْحَشاِء َوالُْمْنَكِر َولَِذْكُر اهللاِ أَْكَبُر»؛ نماز انسان را  «إِنَّ الصَّ
از فحشــا و منكر باز مى دارد و در واقع روح نماز، «ذكر» و ياد خداوند 
اســت. پس نماز يكى از واالترين مصاديق «ذكر» خداســت كه باعث 

دورى بنده از گناه هم مى شود و اين يعنى تقوا.
بنابراين براى ما بندگان متوســط خداوند، هيچ دو بالى برتر از قرآن 
و نمــاز براى حفظ ميــراث رمضان كريم يعنى «تقــوا» وجود ندارد. 
قرآن و نماز هر دو برترين مصاديق «ذكر» خدا هســتند و با تمسك 
بــه اين دو بــال، مى توان به پــرواز بلند رمضانــى در ديگر ماه هاى 
ســال نيز ادامــه داد. البته از ارتبــاط با معارف نــاب اهل بيت(ع) 
ْكِر  نيز نبايد غافل شــد كه در تفســير آيه شريفه « َفاْســَألُوا أَْهَل الذِّ
إِْن ُكْنُتــْم َال تَْعلَُمــوَن» «اهَل الّذكر» به اهل بيت(ع) تفســير شــده

 است.
بياييم پيوند خود را با قرآن، عترت و نماز در اين آخرين لحظات ماه 
مبارك مستحكم كنيم و به رمضان كريم قول بدهيم كه از اقامه نماز 

اول وقت و قرائت روزانه قرآن در ديگر ايام سال نيز غفلت نكنيم.

 نازلى مروت   فطر، عيد حول حالنا 
شدن هاى ماست، پايان حضور يك ماهه 
در ماه ميهمانى خدا با جشن طاعت و بندگى 
و آغاز يك سال جديد بندگى با توان عبادى و 
با آداب و سنت هاى  عرفانى مضاعف. عيد فطر 
گاه  سنت ها  اين  است،  همراه  دينى  و  مردمى 
مانند خريدهاى عيدانه و ديد و بازديدها در عرف 
مردم ريشه دوانده و گاه مانند نماز عيد فطر و 
ديد و بازديدهاى سياسى - مذهبى ريشه دينى 
منظر  دو  از  را مى توان  فطر  عيد  بنابراين  دارد. 
كاركردهاى فردى و اجتماعى مورد توجه قرار داد.

  فطر؛ عيد جهش معنوى
عضو هيئت علمــى جامعه المصطفى عيد فطر را 
هديه و پاداش خداوند به روزه داران دانســته و 
مى گويد: در عيد فطر، انســان از مسيرى خاص 
عبور كرده و به قله اى از كمال و معنويّت رسيده 
است و پاداش الهى همان عيد است كه در دعاى 
شــب و روز عيد نيز به آن اشــاره شــده است. 
حجت االسالم مهدى رستم نژاد با بيان اينكه عيد 
فطر روز جايزه، روز اعطا و دستگيرى خاص تا ماه 
رمضان آينده است؛ مى افزايد: اين  جايزه به كسانى 
تعلق مى گيرد  كه به تعبير اميرمؤمنان(ع)، خداوند 
روزه آن ها را پذيرفته و قيام و شب زنده دارى شان 
را شكرگزارى كرده، و گرنه كسانى  كه به اين مقام 
نرسيده اند، جايزه اى ندارند. عيد براى كسانى است 
 كه به مقام كمال برسند، البته كماالت برحسب 
ظرفيت هاست و هركس به ميزان ظرفيت خود از 
شهوات و آلودگى ها دور، و به مقام تسليم نزديك 
شده و عيد را درك كرده و جايزه الهى را دريافت 
مى كند. حجت االسالم رستم نژاد با بيان اينكه در 
فرهنگ قرآن سه  عيد قربان، غدير و فطر را داريم، 
ابراز مى كند: در هر ســه اين ها كمال، حركت و 
جهشــى اســت و در اين جهش ها، آزادشدن و 

رهايى از قيدى است  كه انسان را آزار مى دهد. 
در عيدفطر، انســان بعد از يك مــاه فداكارى و 
امســاك در راه خدا از اســارت نفس آزاد شده و 
نوعى رهايى براى او به ارمغان مى آيد و عيد اين 

چنين رخ مى دهد.

 چه زمانى عيد 
مكرر رخ مى دهد

وى با اشــاره به نگاه 
بــه  معصوميــن(ع) 

موضوع عيد و اينكه عيد زمانى اســت كه انسان 
گناه نكند، تأكيد مى كند: اگر رهايى بر اثر امساك 
آدمى از گناه رخ دهد، عيد مكرر واقع مى شــود. 
در داســتان حضرت ابراهيم(ع) نيــز تا زمانى كه 
ايشان به مقام تسليم نرسيد، عيدى رخ نداد، اّما 
با جهش معنوى ايشان بود  كه عيد قربان رخ داد. 
از اين رو عيد ما زمانى است كه جهش معنوى و 
رهايى از اســارت هاى گناه و نفس رخ دهد؛ زيرا 
در آن روز معصيت خداوند نشــده است و از بند 
شهوت و نفس رها شده ايم. وى درباره آداب عيد 
فطر مى گويد: در ســوره مباركه بقره درباره عيد 
فطر آمده اســت: «بر آن تكبير بگوييد خدا را و 
شاكر خدا باشيد» (منظور تكبيرهاى بعد از نماز 
عيدفطر است و نماز خود نوعى شكر بر خداست). 
همچنين، از منظر روايات و احاديث، اين عيد، روِز 

خوردن است و روز انفاق و زيارت بزرگان، اقوام و 
صله  ارحام و روز دعا و نيايش است و نماز عيد هم 
بيشتر با مضمون دعاست و نيز روز استغفار است 

و روز زيارت اموات و توجه به آن ها. 
رســتم نــژاد مى افزايد: توجه بــه نيازمندان در 
اين عيد ســفارش شده و رســيدگى به ظاهر از 
طريق غســل، نظافت، بر تن كــردن لباس هاى 
پاكيزه، ميهمانى دادن و اكرام ميهمان هم دركنار 
ديگر مستحّباِت آن و زكاِت واجب، مورد سفارش 
اســت. عضو هيئت علمى جامعــه المصطفى با 
تأكيد براينكه عيد فطر روز ابتذال و گناه نيست، 

فطر  عيد  مى گويــد: 
روز ســرور و شــادى 
نه  است؛  اهل بيت(ع) 
اينكــه چارچوب ها را 
كنــار بگذاريم و خود 
را دو دســتى تقديم 
شــيطان كنيم، بلكه در اين عيــد بندگى، بايد 
خوبى ها را رقم بزنيم. رســتم نژاد تأكيد مى كند: 
با اين  تعبير عيدفطر، آغاز ســال جديد معنوى 
مؤمنان است  كه مقلب القلوب و حّول حالنا شدن 

به احسن الحال را نويد مى دهد.

 وحدت اسالمى، راز اهميت عيد فطر  
نماينده مردم سيســتان و بلوچستان در مجلس 
خبرگان نيز عيد فطــر را فرصتى براى تحوالت 
معنوى مسلمانان عنوان كرده و مى گويد: گرچه 
آغاز سال هجرى قمرى اول محرم است اما عيد 
فطر كه مصادف با اول شــوال است، بعد از يك 
ماه بندگى و ضيافت الهى را مى توان آغاز ســال 
جديد معنوى و عرفانى و عبادى مسلمانان معرفى 
كرد.  مولوى دكتر نذير احمد سالمى مى افزايد: 

در روايات آمده است كســانى كه ماه رمضان را 
روزه بگيرند و وارد شــوال بشــوند و 6 روز از ماه 
شوال را نيز روزه بگيرند به منزله روزه يك سال 
اســت.  وى به كاركردهــاى اجتماعى عيد فطر 
اشاره كرده و اظهار مى كند: چون در ماه رمضان 
و عيد فطر فضاى معنوى فراهم شده است و همه 
مســلمانان در اين جشــن حضور دارند بهترين 
فرصت براى اتحاد و انسجام است.  وى با تأكيد بر 
اينكه يكى از اهداف مهم اسالم در برپايى جشن ها 
و اعياد همگانى، وحدت و همگرايى مســلمين 
است، مى گويد: همه مراسم جمعى دينى مانند 
نماز عيد فطر و قربان و نمازهاى جمعه و جماعت 
هميــن هدف را دنبال مى كنــد. اهميت حضور 
در جمع به قدرى زياد اســت كه خداوند پاداش 
مضاعفى براى عبادات جمعى در نظر گرفته است، 
بنابراين خداوند براى همگرايى و اتحاد مسلمانان 

اهميت ويژه اى قايل است.

 وحدت را به كف جامعه بياوريم
مولوى دكتر ســالمى با اشــاره به همزيســتى 
مسالمت آميز شيعه و ســنى در ايران، مى گويد: 
عيد فطر فرصت مناســبى اســت تــا وحدت 
مســلمانان بخصوص در ايران بيش از گذشــته 
محكم شــود. عضو مجلس خبــرگان رهبرى بر 
اقدام هــاى عملى براى تحكيــم وحدت در عيد 
رمضــان تأكيد كرده و مى افزايد: نماز عيد فطر و 
حضور شيعه و سنى در كنار يكديگر، ديدارهاى 
عيدانه و ســفره هاى پذيرايى وحدت در روز عيد 
مى تواند وحدت اسالمى را به كف جامعه بياورد 
و به صورت علنى و عملى همه مســلمانان را در 
صف وحدت قــرار دهد. مولوى دكتر ســالمى 
با بيان اينكه ديد و بازديدهاى عيد فطر ســنت 
رســول اهللا است، مى گويد: شــخص پيامبر(ص) 
خود به ديــدار مردم مى رفتند امــا اكنون فضا 
به گونه اى شــده كه مــردم به ديــدار بزرگان 
مى روند، عيد فطر فرصتى اســت تا اين رويه به 
ســنت رســول اهللا بازگردد يا ديدارها دوجانبه 

باشد.

معارف

نگاهى به كاركردهاى فردى و اجتماعى عيد فطر در گفت وگو با كارشناسان 

آغاز سال جديد معنوى مؤمنان 
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عيــد فطــر روز ســرور و شــادى 
اهل بيــت(ع) اســت؛ نــه اينكــه 
چارچوب هــا را كنار بگذاريم و خود 
را دو دســتى تقديم شيطان كنيم، 
بلكــه در اين عيــد بندگــى، بايــد 

خوبى ها را رقم بزنيم

برش

آگهی ابالغ دادخواست تجدیدنظر خواهی و ضمائم
بدینوس��یله پی��رو آگهی ه��ای قبلی به آقای مهدی ش��فیعی فرزند حس��ن ابالغ می گردد 
با توجه به اینکه ش��هرداری س��بزوار  با نمایندگی س��یدعلی کوش��کی نس��بت به دادنامه 
9609975183301241 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی سبزوار موضوع پرونده 
کالس��ه 930896 ش 3 ح دادخواس��ت تجدیدنظر خواهی تقدیم دادگاه نموده با عنایت به 
مجهول المکان بودن ش��ما مراتب یک نوبت آگهی می ش��ود تا از زمان نشر ظرف مدت 10 
روز با مراجعه به این ش��عبه ضمن اعالم نش��انی و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم، 
چنانچه پاس��خی دارید کتبا ارائه نمایید و اال پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدید نظر 

استان خراسان رضوی ارسال می گردد.9704107
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان سبزوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760306022000136 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان 
تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مهدی س��لمانی باتقوی فرزند رجبعلی بش��ماره 
شناسنامه 539 صادره از فریمان در یک باب ساختمان به مساحت 140.63 مترمربع پالک 
416 فرع��ی از 276 اصلی واقع در بخش 13 خریداری از مالک رس��می اقای ش��یر محمد 
دژبانی محرز گردیده اس��ت.لذا به منظور اط��الع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9704108
تاریخ انتشار نوبت اول:97/3/24     تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/4/10   

محمدرضا رجایی مقدم رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ر رای ش��ماره 139760306022000385 هی��ات اول موضوع قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای احمد انبائی فریمان فرزند مرتضی بشماره 
شناسنامه 314 صادره از فریمان در یک باب ساختمان به مساحت 351.26 مترمربع پالک 
2380 فرعی از 276 اصلی واقع در بخش 13 از محل مالکیت مش��اعی محرز گردیده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نماین��د. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و ع��دم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.9704109
تاریخ انتشار نوبت اول:97/3/24

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/4/10   
محمدرضا رجایی مقدم رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

آگهی مزایده فروش ۶ دانگ ملک مشاع 
در پرون��ده کالس��ه  963662 اجرایی طی رأی صادره از ش��عبه 16 دادگاه حقوقی همدان 
دس��تور ف��روش6 دانگ پ��الک ثبتی 4 فرع��ی از 4700 و پالک ش��ماره 2فرعی از 4700 

همدان 
خواهان: احمد خوش حساب 

خوان��ده: عباس زند  آدرس ملک مورد فروش : همدان بلوار 15 فروردین س��اختمان اداری 
زند

م��ورد اول :6 دانگ عرصه و اعیان یک باب واحد تجاری با مس��احت 46/78 متر مربع واقع 

در همکف 2/84 متر مربع آنراه پله داخلی اس��ت به انضمام بالکن تجاری داخلی قطعه یک 
تفکیکی با مساحت 16/06 متر مربع در طبقه همکف بانضمام پارکینگ قطعه یک تفکیکی 
با مساحت 12 متر مربع در همکف با قدرالسهم از عرصه  و سایر مشاعات و مشترکات طبق 
قانون تملک  آپارتمانها – کف س��رامیک  دیوار گچ – سقف کناف بوده و ارتفاع حدود 5/5 
مترمی باشد دارای کانال کولر است دارای امتیازات برق می باشد که طبق اظهارات خواهان 
کنتور آب برای آن گرفنه خواهد شد و کره کره برقی است ارزش 6 دانگ ملکیت  سرقفلی 

13/500/000/000 ریال
م��ورد دوم : یک باب واحد تجاری با مس��احت 30/14 متر مرب��ع در همکف بانضمام بالکن 
تج��اری داخلی قطعه س��ه تفکیکی با مس��احت101/03 مت��ر مربع واق��ع درطبقه یک با 
قدرالسهم و سایر مشاعات ومشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها کف سرامیک  و دیوار 
گچ س��قف کناف و ارتفاع 5/5 متر دارای کانال کولر آبی در بالکن س��رویس بهداشتی طبق 
اظهارات خواهان کنتور آب و برق نیزبرای آن گرفته خواهد ش��د و کرکره آن برقی اس��ت 
ارزش 6دانگ 9/000/000/000 ریال توسط کارشناس اعالم گردیده و مالک مزایده است. 
لذاای��ن اجراء وفق ماده 9 و10 آئین نامه قانونی افراز و فروش امالک مش��اع مصوب 1357 
نسبت به فروش آن  اقدام می نماید. به تاریخ 1397/4/13ساعت  8:30 تا 9 محل برگزاری 
مزایده دادگستری کل استان واحد مزایده  اتاق 120 می باشد. مورد مزایده 5 روز  قبل از 
تاریخ مذکور قابل مشاهده است . برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت پیشنهادی را 
ارائه و ده درصد مبلغ پیش��نهادی را في المجلس طی فیش بانکی تحویل و الباقی درمهلت 
معین ش��ده در روز مزایده که بیش��تر از یک ماه نیست واریز نماید. در صورت عدم واریز ده 

درصد بنفع دولت ضبط وغیر قابل برگشت است .  9704110
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – زائری

  آگهی حصر وراثت 
 آقای/خانم/ حس��ین طهماسبی دارای شناسنامه شماره 660 به شرح دادخواست به کالسه  
97/208ح111 از این حوزه  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان حسن طهماسبی به شناسنامه ش��ماره 367 در تاریخ 97/3/3 در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر است به :

 1- حس��ین طهماسبی فرزند حسن به ش��ماره شناسنامه  660 متولد 1363 فرزند متوفی   
2-  سجاد طهماسبی فرزند حسن به شماره ملی 3970205451 متولد 1375 فرزند متوفی 

 3-  زهرا طهماس��بی فرزند حس��ن به ش��ماره مل��ی 3979859126 متول��د 1367فرزند 
متوفی 

 4- اعظم یار بهمنی فرزند ارس��طو به ش��ماره ملی 3979241246 متولد 1347 همس��ر 
متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی/ متوفیه نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. )م الف 102(9704111
رئیس حوزه شماره 111 شورای حل اختالف تویسرکان

شماره ابالغنامه 97101026027700793 شماره پرونده 9709982602700034 
شماره بایگانی شعبه 970034

 تاریخ تنطیم 97/3/21
 متن اگهی 

آگهی ابالغ و وقت رسیدگی ودادخواست و ضمائم به اقای علیرضا یاری قلعه جوقی 
فرزند خیرعلی خواهان اقای علی مقدم دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علیرضا 
قلعه جوقی به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و شماره پرونده کالسه 
9709982602700034 حوزه شماره 18 شورای حل اختالف شهر ستان زنجان 
ثبت و وقت رس��یدگی مورخ 97/5/1س��اعت 17 تعیین که حس��ب دستور دادگاه 
طب��ق موضوع ماده 73 قانون ایین دادرس��ی مدنی به عل��ت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.9704120
متصدی امور دفتری دادگاه حوزه شملره 18 شورای حل اختالف شهر ستان 

زنجان-حلیمه افشاری



آمريكا، كانادا و مكزيك مشتركا ميزبان 
جام جهانى 2026 شدند

ورزش: در جلسه  كنگره فيفا آمريكا، كانادا و مكزيك به عنوان ميزبان 
جام جهانى 2026 انتخاب شدند. جلسه كنگره فيفا در حالى برگزار 
شد كه محمدرضا ساكت و على كفاشــيان نيز از ايران در آن حضور 
داشتند. تصميم مهم اين كنگره انتخاب ميزبان جام جهانى 2026 بود 
كه در نهايت با راى كشورها، آمريكا، كانادا و مكزيك به عنوان ميزبان 

جام جهانى 2026 انتخاب شدند.
جام جهانى 2022 قرار است در كشــور قطر برگزار شود و اين براى 
دومين بار است كه آسيا ميزبان جام جهانى خواهد بود. هنوز تصميم 
قطعى گرفته نشده كه جام جهانى قطر 32 تيمه باشد يا 48 تيمه ولى 

جام جهانى 2026 قطعا با حضور 48 تيم برگزار خواهد شد.

بازيكن پرتغال: اسپانيا مدعى اول 
قهرمانى جهان است

ورزش: يكى از باتجربه تريــن بازيكنان حاضــر در اردوى پرتغال 
در فاصلــه دو روز تا آغاز جام جهانى مدعى شــد قهرمــان اروپا در 
دشوارترين گروه رقابت ها قرار گرفته اســت. مانوئل فرناندز گفت: 
هدف ما پيروزى در هر ســه بازى مرحله مقدماتى است و صعود به 
مراحل نهايى رقابت ها خواهدبود .بــودن در گروه B جام جهانى كه 
يكى از دشوارترين در عين حال هيجان انگيزترين گروه ها است واقعا 
خوشايند بود چون براى چشيدن طعم اين چالش بى صبرانه منتظر 
هستيم. اسپانيا مدعى اول قهرمانى جهان است ولى ما دوست داريم 

زيبا بازى كنيم تا انتظاراتى كه از تيم ما مى رود برآورده شود.

دخيا:همه چيز را درباره 
رونالدو مى دانيم

ورزش: داويد دخيا، سنگربان تيم ملى اسپانيا در مورد دشوارى هاى 
ديدار برابر پرتغال صحبت كرد. الروخا در اولين ديدار مرحله گروهى 
خود در جام جهانى به مصاف تيم ملى پرتغــال خواهد رفت و دخيا 
معتقد است اگر بازيكنان اسپانيا دقت كنند اين تيم از شانس زيادى 
براى قهرمانى در جام جهانى روســيه 2018 برخوردار است.  دخيا 
گفت:  ما شرايط رونالدو را به طور كامل بررسى كرده ايم اما همه مى 
دانند او يكى از بهترين بازيكنان جهان است اما فراموش نكنيد تيم 

بزرگى پشت سر رونالدو قرار دارد.

آرزوى موفقيت پيرلو براى ايران 
ورزش: به نظر مى رسد كه ايران در جام جهانى يك هوادار جديد و 
البته بسيار مشهور دارد. آندره آ پيرلو، ستاره سابق تيم ملى ايتاليا و 
باشگاه هاى اينتر، ميالن و يوونتوس در پيامى توئيترى، آرزو كرد كه 

ايران در جام جهانى روسيه موفق باشد.

اسكوالرى: كاسميرو نقش بسيار مهمى 
براى برزيل دارد

ورزش: لوئيس فيليپه اسكوالرى، سرمربى سابق تيم ملى برزيل معتقد 
است كه كاسميرو، نقش بســيار مهمى در اين تيم ايفا خواهد كرد. او 
گفت: بازيكنى كه تفاوت ها را رقم بزند، كاسميرو است كه به تيم تناسب 
مى بخشد. او به مارسلو، نيمار و ديگر بازيكنان هجومى، آزادى مى دهد.

بوسكتس: ايران كار را براى اسپانيا 
سخت مى كند

ورزش: در ســومين جام جهانى متوالى با پيراهن اســپانيا سرخيو 
بوسكتس به عنوان يكى از كليدى ترين بازيكنان الروخا بايد نقش 
مهمى در موفقيت الروخا ايفا كند.  ستاره سرشناس بارسلونا كه راه 
پدرش در تيم ملى را ادامه مى دهد در پاسخ به اين پرسش كه ترجيح 
مى داد نخستين ديدار اسپانيا مقابل ايران باشد نه پرتغال، گفت:« در 
جام جهانى ديدارهاى اندكى  وجود دارند كه آسان باشند. مردم چيزى 
از ايران و مراكش نمى  دانند چون اين دو، تيم هاى بسيار درخشانى 
نيستند، اما كارها را براى رقبا از جمله اسپانيا دشوار خواهند ساخت 
. بعداً كه با آنها بازى كنيم خواهيد ديــد كه پيروزى برابر آنها چقدر 
دشوار است». او ادامه داد:« ايران و مراكش، مشكلى  براى دفاعى بازى 
كردن و تجمع در جلوى دروازه خود و خطا كردن بر روى حريف براى 
اين كه بازى، تداومى نداشته باشد و نتوانيم به سوى محوطه آنها حمله 
كنيم، ندارند. از همين رو شك ندارم با اين شكل بازى ما مقابل هر دو 

تيم به مشكل مى خوريم درست برعكس بازى با پرتغال».

پاداش جام جهانى رسما اعالم شد
8 ميليون دالر فيفا براى ايران

ورزش: در چند ساعت تا آغاز رسمى رقابت هاى جام جهانى 2018 
فدراسيون جهانى فوتبال به گمانه زنى ها پايان داد و به صورت رسمى 
پاداش تيم ها در اين جام را اعالم كرد كه برحسب حضور در روسيه 
هر تيمى تا كنون مبلغ هشت ميليون دالر درآمد داشته كه اين مبلغ 
براساس پيشرفت تيم ها تا مراحل نهايى متغير خواهد بود تا در نهايت 
قهرمان با عايدى 38 ميليون دالرى به خانه باز گردد.به اين ترتيب تيم 
ملى ايران با حضور در مرحله گروهى تا كنون به صورت على الحساب 
مبلغى در حدود 8 ميليون دالر پاداش از فيفا دريافت خواهد كرد كه 
اين رقم به صورت على الحساب به حساب فدراسيون واريز مى شود و 

چه بسا با صعود احتمالى تيم ملى اين مبلغ بيشتر هم بشود.

جنايت نايك  عليه فوتبال
كى روش خواهان عذرخواهى 

آمريكايى ها شد
ورزش: كى روش،ســرمربى تيم ملى درباره قطع همكارى كمپانى 
نايك  با تيــم ملى فوتبال ايــران پيش از آغاز جــام جهانى 2018 
روسيه اظهار داشــت: تيم ملى فوتبال ايران با شــرايطى كه در آن 
قرار گرفت مشــكل تجهيزات دارد كه چيزى فراتر از غير استاندارد 
است. مى خواهم بگويم كه تحريم تيم ملى فوتبال ايران توسط نايك  
جنايت عليه فوتبال است. بازيكنان و كادر فنى از اين شرايط بسيار 
نااميد هستند. اين مسئله پنهانى نيست كه تجهيزات از قيمت بااليى 
برخوردار هستند و موضوع جذب شركت جديدى با مشكالت كاملى 
به ويژه در بخش مالى مواجه است.كى روش خاطرنشان كرد: ما اين 
رفتار شركت نايك و نگرانى خودمان را به فيفا منعكس كرده ايم و اعالم 
كرده ايم كه كمترين كارى كه نايك بايد انجام دهد عذرخواهى از ايران 
است. ما از فيفا انتظار داريم در اين باره ورود كند و اگر اين اتفاق رخ 

ندهد ما اين نامه به فيفا را منتشر خواهيم كرد. 

ضد حمله
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تلگرافى

*اميرحسين اســماعيل زاده ، مدافع تيم اميد با قراردادى پنج 
ساله رسما به استقالل پيوست.

*برخى منابع در كشــور مراكش خبر از حمايت فدراســيون 
فوتبال ايران از ميزبانى مراكش در جام جهانى 2026 داده اند.

*باشگاه نساجى مازندران با توجه به اينكه قرارداد عباس زاده به 
پايان رسيده اما اين باشگاه قصد دارد او را حفظ كند .

* مسوت اوزيل، ستاره تيم ملى آلمان به تمرينات گروهى اين 
تيم اضافه شد.

* انتخاب خولن لوپتگى به عنوان سرمربى جديد رئال مادريد،  
باعث نگرانى منچستريونايتد درباره آينده داويد دخيا شده است.

* وضعيت محمد صالح، ســتاره تيم ملى مصر براى حضور در 
تركيب تيم ملى كشورش همچنان نامشخص است.

* توماس لمار، ستاره موناكو پس از كش و قوس هاى فراوان، در 
نهايت راهى اتلتيكو مادريد شد.

* 3 بازى تيم ملى ايران در هفته چهارم ليگ ملت هاى واليبال 
2018 در آمريكا در «هافمن استيت» شــهر شيكاگو در ايالت 
ايلينويز برگزار مى شود. تيم ملى ايران در اين هفته به ترتيب به 

مصاف لهستان، صربستان و آمريكا خواهد رفت.
*سايت انگليســى «sportbible.com» در گزارشى نوشت: 
بازيكنان تيم ملى فوتبال ايران بيشتر شــبيه مدل هستند تا 
فوتباليست. شيك پوشــى بى اندازه بازيكنان تيم ملى فوتبال 
ايران، غوغايى در شــبكه هاى اجتماعى بــه خصوص «توئيتر» 

به راه انداخته است . 
* جونيت چاكر قضاوت نخستين ديدار تيم ملى فوتبال ايران در 

20جام جهانى 2018 را بر عهده خواهد گرفت.
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فردا 19:30 در سن پترزبورگ

ايران-  مراكش: فينال آسيايى - آفريقايى

داور بازى افتتاحيه جام جهانى مشخص شد
ورزش: با اعالم فيفا داور ديدار افتتاحيه جام جهانى 2018 بين روسيه و عربستان مشخص شد.

نستور پيتانا، داور آرژانتينى قرار اســت قضاوت اين ديدار را كه روز پنجشنبه 24 خردادماه در ورزشــگاه لوژنيكى مسكو برگزار مى شود   بر 
عهده داشته باشد. اين ديدار ســاعت 19:30 به وقت ايران برگزار خواهد شــد. ديدارى كه به اعتقاد بســيارى، بدترين بازى افتتاحيه تاريخ 

جام هاى جهانى است.

لوپتگى رفت هيرو آمد
ورزش:  يولن لوپتگى، سرمربى تيم ملى فوتبال اسپانيا در جام جهانى 2018 روسيه نخواهد بود و بايد به خانه برگردد. حتى پادرميانى بازيكنان ملى پوش باعث نشد لوييس 
روبيالس، رييس فدراسيون فوتبال اسپانيا از تصميم خود بر اخراج سرمربى اسپانيايى صرف نظر كند. سرخيو راموس بيش از ديگر بازيكنان بر ماندن لوپتگى اصرار كرده بود. 
به گزارش راديو ماركا، بازيكنان به رئيس فدراسيون فوتبال اسپانيا گفتند: تيم ملى مانند يك باشگاه نيست و ما در روسيه حضور داريم تا قهرمان جهان شويم. ما با اين شرايط 
مشكلى نداريم. اگر ناراحت هستيد همه چيز را به ما واگذاريد و اجازه دهيد ما بازى مان را انجام دهيم. باشگاه رئال مادريد عصر سه شنبه اعالم كرد لوپتگى پس از جام جهانى 
هدايت اين تيم را بر عهده خواهد گرفت. اين موضوع باعث ناراحتى رئيس فدراسيون فوتبال اسپانيا شد. اين اتفاقات در حالى در اردوى اسپانيا رخ داد كه اين تيم جمعه 

در نخستين بازى اش در جام جهانى به مصاف پرتغال مى رود. فدراسيون فوتبال اسپانيا فرناندو هيرو را به عنوان سرمربى الروخا در جام جهانى 2018 روسيه انتخاب كرد.

آرتورو ويدال: مسى از روبرو شدن با من مى ترسد!
ورزش: آرتورو ويدال، ستاره شيليايى بايرن مونيخ مدعى شد هراسى از رويارويى با ليونل مسى ندارد.

 آرژانتين در سالهاى اخير بارها در آستانه رسيدن به يك افتخار ملى در ديدار فينال مغلوب شده كه 2 بار آن در كوپا برابر شيلى و ياران آرتورو ويدال بوده 
است و اين ستاره تنومند معتقد است شايد ليونل مسى از مقابله با او هراس داشته باشد.

ويدال گفت: من هيچ ترسى از ليونل مسى ندارم اما از او در اين مورد سوال كنيد زيرا شايد مسى از رويارويى با من هراس داشته باشد. من در هر فينالى برابر 
او قرار گرفته ام پيروز شده ام و اگر باز هم اين اتفاق رخ دهد نتيجه مشابه گذشته خواهد بود.

بولت: در اين جام جهانى هوادار آرژانتين هستم
ورزش: اوسين بولت، دونده سابق و قهرمان المپيك تاييد كرد كه او در جام جهانى حامى آرژانتين خواهد بود و معتقد است كه ليونل مسى مى تواند آلبى 
سلسته را به موفقيت برساند. وى گفت:  من هوادار آرژانتين خواهم بود. فكر مى كنم ما شانس خوبى داريم كه خوب بازى كنيم، سپس فرصت خوبى داريم 

كه به فينال صعود كرده و قهرمان رقابت ها شويم. من منتظر شروع جام جهانى و تماشاى تيم هاى بزرگ هستم. 
بولت گفت:  برزيل؟ ديدم كه اخيرا نيمار برگشته. او از وقتى به ميادين آمده دو گل به ثمر رسانده است. يك بار ديگر ثابت كرده كه يكى از بهترين هاست و 

براى همين است كه من به مردم گفتم كه اين جام جهانى يكى از بهترين جام ها خواهد بود. خيلى رقابتى خواهد بود و گل هاى زيادى تماشا خواهيم كرد.

ورزش: در نهايت انتظار فوتبال دوســتان عصر فردا به پايان مى رسد 
و بزرگ ترين رويداد فوتبالى جهان يعنى جام جهانى به مدت يك ماه 

مهمان محافل فوتبال دوستان خواهد بود.
اگرچه روسيه و عربستان ديدار افتتاحيه را برگزار مى كنند اما شروع 
جام جهانى براى ما ايرانى ها جمعه ساعت 19:30 دقيقه است. جايى 
كه تيم ملى كشــورمان به رهبرى كى روش اولين ديدارش را مقابل 
مراكش در گروه دوم انجام مى دهد. ديدارى كه براى ما حكم فينال را 
دارد و موفقيت در آن تنور اميدها براى صعود را در دلمان روشن نگه مى 
دارد. اتفاقا خيلى ها اين بازى را سخت تر از رويارويى با پرتغال و اسپانيا 
مى دانند.علت هم ناشناخته بودن مراكش و انگيزه اين تيم براى پيروزى 
بر ماست. آنها هم راه صعود را از گذرگاه ايران روياپردازى كرده اند. تيم  
 ملى فوتبال مراكش رنگ و بوى هلندى دارد چرا كه پنج بازيكن اين 
تيم كه از بازيكنان كليدى هم هستند در هلند متولد شده اند.مبارك 
بوصوفه، حكيم زيخ، كريم االحمدى، نورالدين امرابط و سفيان امرابط، 
پنج  بازيكن سرشناس و كليدى تيم   ملى فوتبال مراكش هستند كه از  
پدر و مادرى مراكشى در هلند به دنيا آمده اند و تصميم گرفته اند كه در 

تيم   ملى مراكش بازى كنند.
*عزت اللهى تنها محروم 

ســعيد عزت اللهى كه به پوگباى ايرانى معروف است، تنها بازيكن 
حاضر در جام جهانى است كه در دور اول مرحله گروهى غايب است 

و نمى تواند مقابل مراكش به ميدان برود.
غيبت عزت اللهــى كه در تيم هــاى پايــه اتلتيكومادريد عضويت 
داشت كمى برنامه هاى مرد پرتغالى را براى ديدار اول تغيير داده 

و او در تركيب تيم ملى دگرگونى هايى ايجاد كرده اســت. كمربند 
ميانى تيم ملى مقابل مراكش را احتمــاال اميد ابراهيمى در غياب 
عزت اللهى محكم خواهد كرد. در آن سوى ميدان هم چند بازيكن 
مراكش با مشكل مصدوميت روبرو بودند كه ظاهرا تمام آنها به اين 

بازى خواهند رسيد. 
*سرمربى مراكش:ايران را دست كم نمى گيريم

هروه رنار ســرمربى تيم مراكش با تمجيد از تيم ملى و سرمربى ايران 
گفته است: بازى بسيار ســختى برابر ايران  خواهيم داشت و حريف 
قدرتمندى براى ما هستند و به هيچ عنوان آنهارا دست كم نمى گيريم.

آنها از يك مربى مشهور و باتجربه بهره مى برند كه قدرتشان را بيش تر 
مى كند. او ادامه داد : براى ما هم بــه مانند ايران پيروزى در اين بازى 
حكم مرگ و زندگى دارد. اگر بتوانيم دست پر از اين بازى خارج شويم 
به طور حتم اميدهاى مان براى صعود چند برابر خواهد بود. رنار در مورد 
شناختش از بازيكنان ايران گفت: آنها بازيكنان جوانى دارند كه در اروپا 
درخشيده اند و من چيزهاى زيادى در مورد آنها به خصوص جهانبخش 

و قوچان نژاد كه در هلند بازى مى كنند  شنيده ام.

*كى روش:تاكتيك ما راز است 
اما كى روش، ســرمربى تيم ملى درباره پيش بينى اش از نتيجه بازى 
با مراكش گفت: زمــان زيادى تا آغــاز اين بازى باقــى نمانده و اگر 
مى خواهيم درباره نزديك شدن به آن صحبت كنيم بايد بگويم بازيكنان 
تيم ملى فوتبال ايران ديگر به انگيزه مضاعفــى نياز ندارند. اين ديگر 
لفاظى است كه اگر سرمربى تيم ملى كشورى مثال بگويد روى تساوى 

حساب مى كنيم. تفكر و طرح  كاملى براى تركيب تيم ملى و تاكتيك 
دارم اما آنها همانند راز باقى  مى مانند.

كى روش با اشاره به تاثير هواى مطلوب روسيه روى عملكرد مطلوب 
فيزيكى بازيكنان گفت: مى خواهم توجه شما را به هواى كنونى روسيه 
جلب كنم. در اين زمانى كه ما اينجا آمديم با هــواى آفتابى و بارانى 
مواجه شديم. شــاگردانم از نظر بدنى قدرتمندتر شــدند. اميدوارم 
به لطف عملكردمــان در جام جهانى 2018 مدت زمان بيشــترى در 

روسيه بمانيم.
 وى درباره صحبت هاى سرمربى مراكش درباره وى و اينكه گفته بود 
كى روش مربى باهوشى است و دســتش را براى حريف رو نمى كند، 
تصريح كرد: ايشان يك همكار فوق العاده براى من هستند. در فوتبال 
نتايج و عملكرد شما هســتند كه با صداى بلندتر از صحبت هاى شما 
حرف  مى زنند. ايشان هم مربى بزرگى است و نتايجش اين را منعكس 
مى كنند. مطمئنم مشخصه هايى هست كه ســعى  مى كنيم از آن 
حفاظت كنيم. ســعى مى كنيم در حمله و دفــاع كارى كنيم كه به 
نتيجه برســيم. وى ادامه داد: مهمترين مطلب اين است كه وقتى 
بازى تمام مى شــود، هواداران دو تيم به عملكرد تيمشان افتخار 
كنند. در پايان مســابقه يكى از تيم ها بيشتر جشن خواهد گرفت. 
اميدوارم اين تيم، ايران باشد. ايجاد غرور براى ملت ايران، وظيفه 

و مسئوليت ما است. 
سرمربى تيم ملى درباره مصدوميت تعدادى از بازيكنان تيمش گفت: 
راجع به مصدوميت ها داريم كار مى كنيم. يكى دو مطلب جزئى وجود 

دارد. نمى توانم اين را كتمان كنم ولى همه چيز مثبت است.

كى روش همچنان اصراردارد تيمش براى
 ديدار با مراكش يك تيم مرموز باقى بماند

ارتش سرى
سينا حسينى: كارلوس كى روش همچنان تاكيد دارد كه 
تيمش براى ديدار با تيم ملى مراكش يك تيم مرموز باقى 
بماند، به همين خاطر او پيش از ترك مسكو آخرين تمرين 
خود را در كمپ لوكوموتيو مسكو پشت درهاى بسته برگزار 

كرد تا مشتش همچنان براى حريف آفريقايى بسته بماند.
خبرنگارانى كه تصميم داشتند تمرين ايران را تماشا كنند تا 
شايد آخرين نقشه او براى رويارويى با مراكش را با حضور در 
تمرين كشف كنند با تصميم ناگهانى او مجبور شدند دست 
خالى از مقابل كمپ به هتل محل اقامت خود برگردند . البته 
محسن معتمدكيا مدير رسانه اى تيم ملى در اين ارتباط به 
خبرنگار قدس مى گويد:بر اساس قوانين فيفا هر سرمربى 
اختيار دارد كه تمرين خود را در محيط بسته برگزار كند از 
اين رو با توجه به ديدار حساس تيم ملى اين تصميم از سوى 

سرمربى تيم اخذ شد .
تيم ملى فوتبال ايران روز چهارشــنبه ساعت پنج عصر از 
كمپ لوكوموتيو راهى فرودگاه اصلى مسكو شد تا با هواپيما 
اختصاصى به ســن  پترزبورگ برود و به اين شكل اردوى 
خود را براى ديدار با مراكش در اين شهر زيبا آماده كند. اما 
آخرين تمرين تيم ملى برابر برنامه اعالم شده امروز ساعت 
15:30دقيقه در سن پترزبورگ برگزار خواهد شد. كارلوس 
كى روش امروز از ساعت 15 در نشست خبرى پيش از بازى 
حضور پيدا خواهد كرد تا به سواالت خبرنگاران پاسخ دهد.

آمادگى كامل بازيكنان
اما كليدى ترين پرسشى كه در مسكو  و تهران براى هواداران 
به وجود آمده اين است كه در تركيب تيم ايران چه نفراتى 
حضور پيدا خواهند كرد؟ با غيبت برخى بازيكنان در روزهاى 
اخير به ويژه مهدى طارمى هنوز ايــن ابهام وجود دارد كه 
ممكن است طارمى در اين بازى به دليل مصدوميت فرصت 
بازى نداشته باشد اما نزديكان تيم ملى معتقدند تمام اين 
ماجرا و خبر مصدوميت برخى بازيكنان از جمله طارمى و 
دژاگه تنها به اين دليل بود كه مراكشى ها تحليل درستى از 
بازيكنان ايرانى نداشته باشند. در حالى كه تمام نفرات حاضر 

در اردوى ايران براى بازى مقابل مراكش آمادگى دارند.

دايى خودش مى داند پول نداريم
گرشاسبى: 90 درصد پنجره نقل و 

انتقاالت باز نخواهد شد
تسنيم: سرپرست باشگاه پرســپوليس گفت: خوشبختانه 
تا االن توانسته ايم تقريباً 95 درصد خواسته هاى برانكو را در 
فصل نقل وانتقاالت برآورده كنيم. حميدرضا گرشاســبى در 
مورد شرايط محروميت پرســپوليس از نقل و انتقاالت اظهار 
داشت: اين معضل گريبانگير ما شده بود و به هر يك از نفراتى 
هم كه جذب كرديم گفتيم بنا را بر ايــن بگذاريد كه پنجره 
نقل وانتقاالت به روى ما باز نخواهد شد و بايد با شرايط كنار 
بيايد. به هر حال به احتمال 90 درصد پنجره به ســوى ما باز 
نخواهد شد، چرا كه تا االن فيفا هيچ رأيى را برنگردانده و االن 
هم خيلى سخت اســت كه بخواهد رأى خود را بشكند. وى 
همچنين  درباره طلب چند ميلياردى على دايى از پرسپوليس 
و گاليه اين مربى از مسئوالن اين باشــگاه به خاطر اهميت 
ندادن به مطالباتش تصريح كرد: ما اگر پول داشتيم اولويت مان 
در پرداخت مطالبات على دايى بود. او خودش هم مى داند كه 
وضعيت مالى باشگاه ما چطور است. مطمئن باشيد چنانچه 
وضعيت مان اسفناك نبود دايى را روى سرمان مى گذاشتيم. 

توافق اوليه سروش رفيعى با نساجى
ورزش: ســروش رفيعى هافبك فصل گذشــته تيم فوتبال 
الخور قطر، پــس از كش و قوس هاى فراوان و رد پيشــنهاد 
تراكتورسازى تبريز و سپاهان اصفهان، براى عقد قراردادى 6 
ماهه با باشگاه نساجى قائمشهر بر سر مسائل مالى و مدت زمان 
قرارداد به توافق اوليه رسيده است.رفيعى كه به شدت مدنظر 

برانكو ايوانكوويچ سرمربى پرســپوليس است، طبق توافق با 
مسئوالن باشگاه نساجى قرار است يك نيم فصل در اين تيم 
حضور داشته باشد و در نيم فصل دوم به پرسپوليس برگردد 
چرا كه پنجره نقل و انتقاالتى پرسپوليس از سوى فيفا بسته 

است و در زمستان باز خواهد شد.

بيش از 20 رهبر جهان در افتتاحيه 
جام جهانى 

تاس: «آلكســى ســوروكين» مدير كل كميته برگزارى جام 
جهانى روسيه 2018 اعالم كرد، سران بيش از 20 كشور در 

مراسم افتتاحيه جام جهانى در مسكو حضور خواهند داشت.
سوروكين با اشاره به حضور سران بيش از 20 كشور در مراسم 
افتتاحيه جام جهانى در ورزشگاه لوژنيكى گفت: اين موضوعى 
عادى است زيرا رهبران كشورها همواره عالقه زيادى به حضور 

در چنين مراسمى و بازى نخست و فينال جام جهانى دارند.
«ديميترى پسكوف» سخنگوى كاخ كرملين نيز با اعالم اينكه از 
رئيس جمهورى آمريكا براى حضور در مراسم جام جهانى 2018 
دعوت شده اســت، گفت: «والديمير پوتين» رييس جمهورى 
روسيه گفته است كه از پذيرفتن همه مهمانان خارجى (رهبران 
كشورهاى مختلف) در مسكو خرسند خواهد بود و بديهى است 
اين شامل مهمانانى از اياالت متحده در عالى ترين سطح مى شود.

استقالل فقط يك سهميه ليگ 
برترى دارد

ورزش: با جذب اميد سام افكن و ميثم تيمورى، استقاللى ها تا 
پايان نقل و انتقاالت فقط دو بازيكن ليگ برترى ديگر مى توانند 
جذب كنند. فرشــاد محمدى مهر، مرتضى آقاخان، محمد 

دانشگر، ميثم تيمورى و اميد سام افكن پنج بازيكن جديد تيم 
استقالل هستند كه ســهميه ليگ برترى اين تيم براى فصل 
آينده محسوب مى شوند. با اين توضيح كه   اللهيار صيادمنش 
و اميرحسين اسماعيل زاده شرايط سنى شان به گونه اى است 
كه از سهميه تيم اميد به جمع بزرگساالن اضافه مى شوند و از 
همين رو اين بازيكنان در سهميه ليگ برترى قرار ندارند.به اين 
ترتيب وينفرد شفر پنج سهميه از 6 سهميه ليگ برترى اش را 
در فصل نقل و انتقاالت مصرف كرده و تنها مجاز به جذب يك 

بازيكن ليگ برترى ديگر مى باشد.

مسعود وارث پروين، عابدزاده، دايى و نكونام
اولين جام جهانى بدون كاپيتان 

سرخابى
ورزش سه: تيم ملى ايران در حالى فردا اولين ديدارش را 
در جام جهانى 2018 آغاز مى كند كه كارلوس كى روش 
ســه كاپيتان اصلى تيم را  به ترتيب اولويت مشخص كرد. 
بر اين اســاس كاپيتان اول تيم ملى ايران مسعود شجاعى 
و كاپيتان دوم اشكان دژاگه هســتند و در صورتى كه اين 
دو بازيكن در ميدان حضور نداشته باشند بازوبند به بازوى 
احسان حاج صفى بســته  خواهد شــد. نكته جالب اينكه 
در اين جام جهانى براى نخســتين بــار كاپيتان تيم ملى  
بازيكنى اســت كه نه عضو باشگاه اســتقالل بوده است و 
نه پرســپوليس. پرســپوليس درپنج دوره حضور تيم ملى 
ايران بيشترين ســهم را در كاپيتانى تيم ملى داشته است 
به طورى كه كاپيتان هاى سه جام 78، 98 و 2006 يعنى 
پروين ، عابدزاده و دايى پرسپوليســى و كاپيتان تيم ملى 

در جام جهانى 2014  يعنى نكونام اســتقاللى بوده است. 
كارلوس كى روش براى انتخــاب كاپيتان تيم ملى اين بار 
سابقه حضور در تيم ملى را مدنظر قرار داده است اما پيش 
از ايــن و در دورمقدماتى جام جهانــى 2014 او با وجود 
اينكه على كريمى هــم در تركيب تيم ملى بــود بازوبند 
را به جوادنكونام داد تا نشــان دهد اولويتش براى انتخاب 

كاپيتان تنها سابقه پوشيدن پيراهن تيم ملى نيست.

محمدى : عابدزاده هيچ شانسى 
براى بازى در جام جهانى ندارد

ورزش: دروازه بان سابق فوتبال ايران گفت: اينكه مى گويند 
اميرعابدزاده شانس بازى در جام جهانى را دارد از ذهن ها دور 
كنيد، قطعا بيرانوند دروازه بــان اول تيم ملى در جام جهانى 
خواهد بود. محمدى افزود: خوشبختانه كى روش هنوز دست 
خودش را براى تركيب اصلى رو نكــرده به جز دروازه بان كه 
مشخص است. احتماال او در جام جهانى چند سورپرايز را به 

همراه خواهد داشت. 
دروازه بان ســابق فوتبال ايران ادامه داد: اگر به شرايط چهار 
سال پيش فكر مى كنيد بايد بگويم كه آن زمان مهدى رحمتى 
از تيم ملى كنار گذاشته شد  و شــرايط خاصى به وجود آمد. 
ولى االن فكر مى كنم كى روش خيلى هدفمند كار مى كند و 
با برنامه ريزى كه انجام داده و من در جريان هســتم بيرانوند 
دروازه بان تيم ملى در جام جهانــى خواهد بود. همانطور كه 
شنيده ام و در جريان هستم سرمربى تيم ملى مى خواهد در 
جام جهانى و بخصوص بازى اول از پرتاب دست هاى بيرانوند 

بهره ببرد، چون ما مهاجمان سرعتى داريم.   

گزارش خبرنگار اعزامى قدس  به جام جهانى
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ایکنا: کتاب »مرد ســلول شماره پنج« نوشته مصطفی رحیمی، روایت داستانی 
از زندگی دکتر علی شــریعتی اســت که با توجه به استقبالی که این چند سال 
از این اثر شــده، ســوره مهر چاپ پنجم آن را روانه بازار نشر کرده است. داستان 
این کتاب در ۱۶ فصل بازگو می شــود. شخصیت اول داستان، نوجوانی است که 
طی اتفاقی به زندگی دکتر شــریعتی عالقه مند می شــود و با کمک پدرش که 
زندانبان دکتر شریعتی در زندان ساواک بوده، تحقیقی درباره زندگی علی شریعتی 
 می نویسد. پدر وی دوران سربازی اش را در زندان ساواک گذرانده و با زندانی سلول 
شــماره ۵ که شریعتی بوده، آشنا شده اســت. روایت های این کتاب، صحنه های 
مســتند از زندگی دکتر شریعتی است و از عناصری که بافت زندگینامه داستانی 
را به هم نمی زند اســتفاده شده است.  در بخشی از این کتاب آمده است: »دیگر 
نمی توانستم جلوی اشکم را بگیرم. خودم را به اتاق نگهبانی رساندم. در را بستم و 
دو چشــم ِ پُر گریه کردم. ساعت ۱۱ شب همان روز، نوبت نگهبانی ام بود. آرام آرام 

به سلول دکتر نزدیک شدم. از دریچه، داخل سلول را دید زدم. هنوز بیدار بود«.

کتاب

»مرد سلول شماره پنج« 
به چاپ پنجم رسید

ایکنا: مدیر اجرایی انتشارات کتاب نیستان تأکید کرد: در راستای حمایت از کاالی 
ایرانی،  کمتر به حوزه ترجمه آثار خارجی ورود کرده ایم و تنها دو اثر را به صورت 
هدفدار و محدود مورد توجه قرار داده ایم. مظفر شجاعی افزود: نیستان درصدد آن 
است که در حوزه شعار سال و حمایت از کاالی ایرانی که یکی از این کاالها،  کتاب 
اســت کارهای تألیفی صورت دهد.  وی اظهار کرد: کارهای ترجمه ما نسبت به 
آثار تألیفی اندک است که این موضوع هدفدار است. در فضای بیرون از انتشارات 
پیشــنهادهای زیادی برای ترجمه کارهای کودک و بزرگسال داریم که از سوی 
مترجمان و ســازمان های مختلف مطرح می شود. شجاعی عنوان کرد: ترجمه با 
تعریف و سیاســت گذاری خاصی در این انتشارات و آن هم در میزان اندک انجام 
می شود که با منظور صورت می گیرد. برای مثال مجموعه برگزیده آثار »اُ. هنری« 
کاری است که وقتی مخاطب ایرانی و بویژه کسانی که فعالیت داستانی می کنند،  
به مطالعه آن می پردازند،  آن را دوســت دارند که با فرهنگ ملت های دیگر و آثار 

نویسندگان سراسر جهان آشنا شوند. 

ادبیات جهان

حمایت از نویسنده های 
ایرانی

خبر

دکتر میرجالل الدین کزازی:
شاهنامه باید به سینما بیاید

شهرســتان ادب: دکتر میر جالل الدین کزازی؛ پژوهشــگر نام آشنا 
و اســتاِد ادبیات پارسی  اســت گفت وگویی پیرامون شاهنامه با موسسه 
فرهنگی هنری شهرستان ادب انجام داده است.کزازی در این گفت وگو با 
 اشاره به سنت شاهنامه خوانی در قسمت های مختلف ایران گفته است که

»در کالن شهرها و شهرهای بزرگ با انبوه مردمان،  نمی توان این هنرهای 
دیرینه را، به شیوه ای که در گذشته از آنها بهره می برده اند، به کار گرفت. 
زیرا که در شهرها آن امکان نیست. در گذشته در قهوه خانه و در انجمن ها 

به این هنرها پرداخته می شد. 
داســتان گوی یا نقال، داستانی از شاهنامه را در قهوه خانه آغاز می کرد و 
هر شب بخشــی از آن را باز می گفت تا سرانجام، آن را به پایان می برد. 
اما در شــهری بزرگ مانند تهران این امکان نیست. زیرا که آن نهادهای 
مردمی به شیوۀ گذشته کارایی ندارند. اما معنای این سخن آن نیست که 
به هیچ  روی در این شــهرها نمی توان همچنان از این هنرها بهره گرفت 
و به یاری آنها شــاهنامه را در میان ایرانیان یا شهروندان درگسترد. آن 
داستان گوی می تواند از تلویزیون داستان های شاهنامه را با بینندگان در 
میان بنهد یا همچنان داســتان گوی در رادیو،  می تواند از این دستگاه و 
رسانه در بازگفت داستان های شاهنامه سود بجوید. از سوی دیگر می سزد 
که هنرمندان توانا، داستان های شاهنامه را به نگاره های جنبان برسانند و 

در پردۀ سینما نشان بدهند.«

با حکم مدیرکل دفتر امور هنرهای تجسمی
دبیر جشنواره تجسمی دوباره »آقایی« شد

فارس: با حکم مجید مالنوروزی، مدیرکل دفتر امور هنرهای تجســمی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و رئیس شورای سیاست گذاری جشنواره 
هنرهای تجسمی فجر، مجتبی آقایی به عنوان دبیر یازدهمین جشنواره 
تجســمی فجر منصوب شد. آقایی سال های گذشته و در دوره های هفتم، 
هشتم، نهم و دهم جشنواره هم دبیری این رویداد هنری را بر عهده داشت. 
به گفته وی، محور و رویکرد اصلی یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی 

فجر، چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی است. 
مهم ترین دستاورد جشنواره دهم تجســمی فجر خارج کردن انحصار از 
پایتخت و برگزاری همزمان این رویداد در ۱۵ استان کشور بود. در اختتامیه 
این جشنواره از میان ۱0 هزار و ۶00 اثر، 88 اثر در بخش رقابتی انتخاب 
شــد و به نمایش در آمد. یکی از انتقاداتی که به جشــنواره سال گذشته 
وارد شد، تعیین نکردن موضوع برای جشنواره بود که امید است امسال این 

نقیصه برطرف شود. 
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ادب و هنر

به بهانه رونمایی از دیوارنگاره جدید میدان ولی عصرf  که همبستگی ملی را به تصویر کشیده است

پیوند یک ملت دور یک میدان 
 ادب و هنر/ موسوی   در آستانه جام جهانی 
فوتبال و پنجمین حضور ایران در بزرگ ترین و 
معتبرترین رویداد فوتبال جهان، خانه طراحان 
انقالب اسالمی اقدام به تعویض دیوارنگاره میدان 
ولی عصر)عج( کرد. خانه طراحان انقالب اسالمی 
وابسته به ســازمان فرهنگی و رسانه ای اوج این 
روزها به دلیل برگزاری مسابقات جام ملت های 
والیبال در روسیه و برگزاری بیست و یکمین جام 
جهانی فوتبال در این کشــور دیوارنگاره میدان 
ولی عصر)عج( را با طرحی در راستای این حال و 
هوا تغییر داده است. »با هم قهرمانیم، یک ملت، 
یک ضربان« عنوان طرح جدید دیوارنگاره میدان 
ولی عصر)عج( تهران اســت که معموالً در نمای 
بیرونی ساختمان دانشکده خبر در ضلع شمال 
غربی این میدان نصب می شود.  هر چند که در 
مواجهه نخست با این طرح بیشتر فضای ورزشی 
به ذهن متبادر می شــود، چرا که افرادی در آن 
ترسیم شده اند که حول یک جام طالیی ورزشی 
گرد آمده و به شادمانی و خوشحالی مشغولند اما 
در حقیقت هدف اصلی این طرح، نگاه اجتماعی 
و فرهنگی طراح به فضای حاکم بر کشــور است 
که به دنبال مقاصد ملی و میهنی و تقویت روحیه 
همبستگی اجتماعی است. جامعه ایران در شرایط 
کنونی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و 
در برابر هجمه بی وقفه دشمن و در شرایطی که 
اوضاع و احوال پســابرجام را پشت سر می گذارد 
بیش از هر زمان دیگری به وفاق، یکدلی و وحدت 
میان اقوام و اقلیم های خود نیازمند است و طرح 
جدید دیوارنگاره میدان ولی عصر)عج( سعی در 
تداعی چنین باوری در پیشــگاه مخاطب خود 
دارد.  در مرکز این طرح، جامی طالیی نه شبیه 
به جام جهانی فوتبال و نه جام دیگر رویدادهای 

ورزشی را شاهد هستیم. 

افراد زیادی که هر کدام به نمایندگی از قومیت و 
فرهنگی با چهره ای خندان و بشاش، چنگ زدن 
به این جام را بهانه کرده و به شکلی به هم فشرده 
در این تصویر گرد هم آمده اند که نمادی از اتحاد 

و انسجام میان قبایل و قومیت های ایرانی است.

 جام افتخار و عزت ایرانی
به نظر می رسد که طراح در این مجال محدود و 
اندک خود سعی در به تصویر کشیدن نماینده ای 
از همه قبایل و قومیت های ایرانی دارد، افرادی از 
جامعه ُکرد، عشایر خوزستان، ایالت لُر و بختیاری، 
عاشیق آذربایجانی، شیوخ شمل خراسان، بلوچ، 
ماهیگیران بنــادر جنوبی ایران و... در این تصویر 
نقش شده اند که تنه به تنه هم گرد جامی که جام 
افتخار و عزت ایرانی است جمع شده و این جام را 
که نماد اتحاد و انسجام بدون توجه به قومیت های 
گوناگــون و مزین به پرچم ســه رنگ جمهوری 
اســالمی ایران است باالی ســر برده و شادمانی 
می کنند.  البته طــراح برای تقریب ذهن و البته 
گریز به رویداد معتبر و مهم جام جهانی فوتبال، 
عنوان این دیوارنگاره را نیز مترادف با شعار ایران 

در جام جهانی فوتبال روسیه یعنی »80 میلیون 
نفر؛ یک ملت و یک ضربان قلب« انتخاب کرده و 
نام آن را »با هم قهرمانیم؛ یک ملت، یک ضربان« 
گذاشته است.  محمدرضا دوست محمدی، خالق 
پوستر »با هم قهرمانیم؛ یک ملت، یک ضربان« 
درباره رونمایی این پوستر در برهه زمانی مسابقات 
جام جهانی گفت: متأســفانه در گوشــه و کنار 
کشور برخی اختالفات قومی و طایفه ای مشاهده 
می شــود که شایسته جمهوری اســالمی ایران 
نیست. این تنوع قومیت ها و فرهنگ ها در ایران 
نعمتی برای زندگی اســت اما کسانی که ایران را 
دوست ندارند فقط اختالف ها را نشان می دهند و 

سعی در چندپاره کردن ایران دارند.

 باید روحیه همبستگی ملی تقویت شود 
این گرافیست جوان کشــورمان با انتقاد از کم 
کاری فعاالن فرهنگی کشور در زمینه وحدت و 
تقویت همبستگی ملی اذعان کرد: باید پذیرفت 

که در حوزه همبستگی ملی کم کاری کرده ایم و 
این کم کاری موجب شده تا این روزها صداهای 
مختلفی از گوشــه و کنار سعی در ایجاد تفرقه 
در بین مردم داشــته باشــند. درحالی که بحث 
وحدت و همبستگی ملی ابتدا وظیفه هنرمندان 
و فرهیختگان یک کشور است.  وی با ابراز گالیه 
از ایرادهای ســطحی برخی منتقدان گفت: در 
کارهــای قبلی من همیشــه زن در تصویر بوده 
است اما برخی با دیدن طرح تنها درصدد گرفتن 
بهانــه برای پایین آوردن ارزش آن هســتند. به 
عنــوان مثال یک نفر گفته بــود چرا زن در این 
تصویر نیست؟  در حالی که ما پیش از این مفصل 
درباره تصویر زن در این اثر با طراحان خانه انقالب 
اسالمی بحث کرده بودیم و به این نتیجه رسیده 
بودیم کــه در طرح این دیوارنــگاره اصالً بحث 
جنسیت مطرح نیست، بحث قومیت و همبستگی 

نمادین قومیت های مختلف مطرح است. 
ضمن اینکه این دیوارنــگاره تصویر یک رویداد 

ورزشــی اســت، در کدام تیم ورزشی دنیا زن و 
مرد با یکدیگر در یک تیم بازی می کنند؟ اگرچه 
می دانــم اگر حتی تصویــر زن را هم در این اثر 
می کشیدم باز عده ای می گفتند چرا قومیت کرد 

را با خانم نشان داده ام و قومیت لر را با آقا!

 دیده شدن، مکمل تولید یک محتواست
 خالق پوســتر »با هم قهرمانیم؛ یک ملت، یک 
ضربان« در ادامه با اشــاره به اینکه این تکنیک 
تصویرســازی کمتر در فضای تبلیغات شهری 
استفاده می شود اظهار کرد: اگرچه این تکنیک 
تصویرسازی با این ابعاد کمتر به چشم می خورد 
و مسبوق به سابقه نیست اما به نظر من قسمت 
مهم کار، تبلیغات و دیده شدن است که باید در 
کار تصویرســازی مدنظر قــرار بگیرد. بر همین 
اساس با مشورت دوستان خانه طراحان انقالب 
اســالمی این مکان که دارای یکی از بزرگ ترین 

جانمایی های تهران است انتخاب شد.

بایــد پذیرفــت کــه در حــوزه 
همبستگی ملی کم کاری کرده ایم 
و این کم کاری باعث شده تا این 
روزها صداهای مختلفی از گوشه 
و کنار ســعی در ایجاد تفرقه در 

بین مردم داشته باشند

آنچه می خوانید
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تلویزیون

عیدانه شبکه مستند
از » عروس بوکان« تا »ماشین آلمانی«

سیما و سینما: شبکه مستند به مناسبت عید سعید فطر آثار جذاب و 
پربیننده ای را روی آنتن می برد.

 بازگشت ببر هیرکانی به »قزل شیر«
»قزل شــیر« به کارگردانی جمشید مجددی یک مستند محیط زیستی 
است که جمعه 25 خرداد ساعت 14 روی آنتن می رود. این اثر ساختاری 
جست وجوگرانه و کشف و شهودی دارد و به موضوع محیط زیست بویژه 
ببر هیرکانی یا ایرانی می پردازد. این مستند در ارتباط با تالش مربی یک 

باغ وحش برای تربیت و بازگرداندن یک قالده ببر به حیات وحش است.

 بازمانده خنیاگران مازندران
»خنیاگر عاشــق« به کارگردانی بهروز سبط رســول پرتره محمدرضا 
اســحاقی گرجی است. این مستند بخشــی از زندگی استاد محمدرضا 
اســحاقی، آخرین بازمانده خنیاگران )راویان داســتان ها و افسانه های 
منظوم( را به تصویر می کشد. »خنیاگر عاشق« جمعه 25 خرداد ساعت 

15:30 روی آنتن شبکه مستند می رود.

 پرنده  رو به انقراض
»عروس بــوکان« به تهیه کنندگــی فتح اهلل امیری و بــه کارگردانی و 
تصویربرداری نیما عســگری زندگی پرنده نادر میش مرغ را در دشــت 
حمامیان بوکان به عنوان آخرین زیستگاه این گونه حیاتی به تصویر کشیده 
اســت.  »عروس بوکان« که در شبکه مستند سیما تولیدشده شنبه 26 

خرداد ساعت 14 پخش خواهد شد.

 ماشین آلمانی
»داستان پیروزی ژرمن ها« مستندی خارجی و پرهیجان است که شنبه 
26 خرداد ســاعت 11 پخش می شود. این فیلم مستندی دیدنی از تیم 
ملی فوتبال آلمان اســت که در جریان جام جهانی2014 باوجود تمام 

ستاره هایش توانست خود را به عنوان بهترین تیم دنیا معرفی کند.

محمدرضا محمدی نجات، مستندساز بحران در گفت و گو با قدس:

روایت فتــح امروز ما کجاست؟
 سیما و سینما/ زهره کهندل   »محمدرضا 
محمدی نجات« نویســنده، برنامه ســاز، فعال 
فرهنگی، روزنامه نگار، مستند ساز و تهیه کننده 
اســت. از آخرین ســاخته های او، مستند »یک 
قصه از بلوچستان« اســت که درباره یک گروه 
فیلمسازی اســت که پس از گذشت 34 سال از 
پیروزی انقالب اسالمی به بلوچستان می رود تا 
ســراغ افراد و منطقه ای که شهید آوینی، اوایل 
انقالب وضعیت اسفبارشــان را روایت کرده بود، 
بگیرد و این بار وضعیــت آن ها را بعد از انقالب 
و حضور جهاد ســازندگی به تصویر می کشد. او 
این روزها مشغول ساخت مستندی درباره تاریخ 

انقالب اسالمی در شهرهای مختلف است.
محمدی نجــات که حرف هایی شــنیدنی در 
حوزه مستندسازی دارد، درباره مشکالت پیش 
روی عرصه مســتند سازی بحران به خبرنگار ما 
می گوید: چرخه تولید اثر فرهنگی در کشــور، 
دچار نقص اســت. مگر مستند اجتماعی خوب 
ساخته می شود؟ شرایطش فراهم است؟ جرئت 
و جســارتش هســت؟ دانش و توان آن هست؟ 
مستند ساخته می شود بدون اینکه اثری داشته 
باشد. مستندهایی که موضع ندارند! کار فرهنگی 
بی بازده و بدون اثر، ضد خودش عمل می کند و 
کارکرد ضدفرهنگی دارد. نمی توان در چند جمله 
برای وضعیت مســتند، چــاره جویی کرد چون 

بحران مدیریت فرهنگی داریم. 
 به باور او، مشــکل در تربیت مدیرانی است که 
بتوانند مستندسازان جوان را هدایت کنند یعنی 
مشــکل، فراتر از مســتند و مستندساز است، 
کســانی که امور فرهنگی در دست آن هاست با 
وجود اینکه تجربه کار انقالبی هم دارند، خروجی 

کارشان خوب نیست. 
او می گوید: شــاخص ترین عرصه ای که مستند 
بحران در آن جــای کار دارد، موضوع مدافعین 
حرم اســت. این همه مستند ساخته شده، ولی 
کاری که مخاطب عام را اقناع کند، به او تحلیل 
و اطالعات بدهد، به اندیشــه اش جهت ببخشد، 
کم اســت. بودجه هم داشته باشــیم و کارهای 
میلیاردی هم بسازیم به این سمت می رویم که 
مردم را از داعش بترســانیم، نمی توانیم مردم را 
قانــع کنیم که به لحاظ فکری چه مشــکلی با 
داعش داریــم، اینکه داعش چه تهدید عقیدتی 
بزرگی برای منطقه است، کاری نداریم که مردم 

را قانع کنیم، فقط آن ها را می ترسانیم.

 از خودمان هم عقب هستیم
مسیر حرفه ای ساخت مستند چگونه است؟ اینکه 
موضوعی انتخاب شــود، بودجه ای برایش لحاظ 
شود، پژوهشی روی آن صورت بگیرد و تکنیک 

پیاده سازی آن محتوا اجرا شود؟ محمدی نجات 
این روند را، ســطحی دانسته و می گوید: مسیر 
حرفه ای ساخت مســتند این است که عده ای 
آدم های حرفه ای در سطح کالن مدیریت بکنند 
و آموزش بدهند. مستندســازان زیــادی را به 
سوریه می فرســتیم، ولی چند نفر از آن ها زبان 
عربی بلد هستند؟ چند نفر از آن ها تاریخ منطقه 
را می شناسند؟ یا تاریخ سیاسی معاصرسوریه را 
می دانند؟ متأسفانه هیچ نگاه عام و شاملی نسبت 
به سوریه وجود ندارد، به همین دلیل عمقی در 

کارها نیست.

او معتقد اســت: امروزه مد شده است که همه 
بگویند کارهایمان پیوست فرهنگی و رسانه ای 
ندارد، این موجب می شود که جو ناامیدکننده و 
دلسردکننده ای در فضای فرهنگی کشور ایجاد 
شــود. تالش می شــود، ولی تالش ها به نتیجه 

نمی رسد.
محمدی نجات بــا بیان اینکه ما از خودمان هم 
عقب هســتیم، خاطرنشان می کند: بیش از ربع 
قرن پیش، شــهیدآوینی، آغازبه طرح اندیشــه 
پرسش از ماهیت رســانه و تلویزیون کرد، یک 
سری سؤال مطرح کرد. ما هنوز سؤال های شهید 
آوینی را نشــنیدیم چه برســد به اینکه برایش 
جوابی پیدا کنیــم. هنوز هم تکلیف خودمان را 
با ماهیت رسانه مشخص نکرده ایم واقتضائات آن 
را نمی شناسیم. اگر بودجه ای باشد، مستندساز 
پژوهش مختصری انجام می دهد و کاری تولید 
می شود، ولی اثرگذار نیست. چرا دیگر هیچ کار 
اثرگذاری مثل روایت فتــح نداریم؟ روایت فتح 

امروز ما کجاست؟

 اگر تزکیه نباشد، نتیجه به قهقرا 
می رود

باید آسیب شناسی شود که چرا 
نتیجه  و  می کنیــم  هزینه 

نمی گیریــم؟ چرا انرژی 
می گذاریم و به نتیجه 

نمی رســـــیم؟ 
مـــردم  چرا

قانع نمی شوند؟ چرا حتی مخاطب حزب اللهی 
هم قانع نمی شــود؟ چرا وقتی برایش شبهه ای 
ایجاد می شــود، جوابی نداریم که به او بدهیم؟ 
محمدی نجات با طرح این پرسش های اساسی، 
می گوید: هنوز تکنیک هایی که دشــمنان در 
جنگ رســانه ای دارند از آن ها استفاده می کنند 
را نمی شناسیم، نمی توانیم تکنیک های آن ها را 

خنثی کنیم چون شناخت نداریم.
او در پاســخ به اینکه کجا باید این شناخت را به 
مستندسازها بدهد؟ پاسخ می دهد: فکر کنم یکی 

از آن ها، بقالی ســر کوچه ما باشد! مدیریت، 
قدرت و پول می آورد و اگر تزکیه نباشد، 

فساد می آورد. اگر مستندسازان فقط 
به دنبال این باشــند که تکنیک را 
یاد بگیرند یا زد و بند بکنند چون 
خودســازی و تزکیه در آن پرورش 
نیافته است، نتیجه به قهقرا می رود. 

کســی که ده ها میلیارد تومان پول 
دســتش است اگر تزکیه نفس نداشته 

باشد، ببینید که چه می شود!
محمدی نجات درباره اینکه مستندساز 

چه کند تا در بیان مشکالت به دام 
سیاه نمایی گرفتار نشود، می گوید: 
باید نگاهش عمق داشــته باشد. 

ذهن، زبان، چشم، تکنیک و دل مستندساز باید 
تربیت شده باشد تا حرفش اثرگذار باشد، اما هیچ 
ســرمایه گذاری برای آمــوزش مادی و معنوی 
مستندسازان وجود ندارد. هیچ جای متمرکزی 
نیست که آدم ها را براساس توان درونی و بیرونی 

آن ها فیلتر کند و به آن ها آموزش بدهد. 
او تأکیــد می کند: اگر مستندســازها، کاربلد و 
دارای تزکیه نفس باشــند، فرم را بشناســند و 
مســلط بر محتوا باشند، می توان امیدوار بود که 
آثارشان، مشکالت را رفع کند. مگر کار مستند 
فقط نشــان دادن سیاهی هاست؟ آیا 
کارکردش نشــان دادن افق و 
راه حل نیســت؟ چرا کاری 
نمی کنیم که مشــکالت 
کشور را نشان بدهیم و 
برایــش راه حل 

بیابیم. برویم سراغ کســانی که راه حل دارند یا 
کسانی را که در مســند قدرت هستند و کاری 

نمی کنند به چالش بکشیم. 

 احتکار و انحصار فرصت ها
نبود روایت هایی از این ســمت در مورد سوریه و 
اتفاقات منطقه، موجب شده است که آن طرف، 
روایت هایی دست اول اما جعلی از اتفاقات سوریه 
داشته باشد، چرا جای ما در روایتگری هنرمندانه 
و دســت اول از اتفاقات منطقه، خالی اســت؟ 
محمدی نجات که تجربه ســاخت مستندهای 
بحران را دارد، پاســخ می دهد: کسانی هستند 
که این فرصت ها را در کشور ما احتکار و انحصار 
کرده اند. نه خودشان کار می کنند و نه به دیگران 
اجازه کار می دهند. دقیقاً همان کسانی که باید 
خط بدهند، جهت بدهند، افق هــا را باز کنند، 
همان هایی هســتند که این فضا را بســته اند و 
اجــازه نمی دهند که کســی کار کند. کاری که 
این ها کرده انــد، مانع ایجــاد روایتگری از این 
سمت شده است. ضمن اینکه ما راوی خوبی 
نیستیم و تکنیک روایت را بلد نیستیم. 
آن طرف، یک روایت جعلی را به شکل 
هنرمندانه به عنوان یک روایت اصلی 
می سازند، اما در این سمت، کسانی 
هستند که نمی گذارند هیچ روایتی 
شکل بگیرد، ولو ناقص و غلط. البته 
شاید کارکرد یک روایت ناقص بدتر 

از بی روایتی باشد.
ایــن مستندســاز درباره شــرایط 
دسترسی به آرشیو هم یادآور می شود: 
آرشیو زیادی وجود دارد، اما منحصراً 
دســت عده ای خاص است که با آن 
دکان باز کرده اند. از سوی دیگر، ما 
علم استفاده از آرشیو را نمی دانیم. 
متأســفانه مســتند آرشــیوی را 
ســخیف ترین نوع مستندســازی 
در کشــورمان می پندارند و وقتی 
می خواهند بگویند که دم دســتی 
اســت، می گویند مستند آرشیوی 
اســت در حالی که آرشــیو، یکی از 
فرهنگی  ســرمایه های  ارزشمندترین 
یک کشــور اســت، حافظه بصری یک 
کشــور به شــمار می رود، ولی ما بلد 
نیستیم از آن اســتفاده کنیم و اجازه 
نمی دهیم، کســی هم از آن استفاده 
کند. متأسفانه ضعیف ترین افراد را در 
این حوزه می گماریم و برای به دســت 
آوردن آرشیوهایمان در دیگر کشورها، 

هزینه نمی کنیم.

آنچهمیخوانید

ذهن، زبان، چشم، تکنیک و دل 
مستندســاز باید تربیت شــده 
باشد تا حرفش اثرگذار باشد اما 
هیچ سرمایه گذاری برای آموزش 
مــادی و معنــوی مستندســازان 

وجود ندارد



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
ماجراى مشروطه مثل داستان هايى 
نيست كه يك سرش غم و غصه و 
تلخكامى باشد و ســر ديگرش برسد به شادى، 
سرور و شــيرينى و بعد همه چيز ختم به خير 
شــود و تمام! يعنى تلخ وشــيرين ها و خدمت 
و خيانت هــاى دوران قبل و بعد از مشــروطه و 
مشــروطه خواهى در ايران، جورى به هم تنيده 
شــده اند كه خواننده نمى داند كجاى قصه بايد 
بخندد ؟ كجايش اشك بريزد ؟ به كدام قسمتش 
افتخار كند و كجاى قصه انگشت ندامتش را گاز 

بگيرد؟ 
البته همين ويژگى، مرور رخدادهاى تاريخ معاصر 
كشــورمان را جورى جذاب و عبرت آموز كرده 
اســت كه حتى اگر در دوران تحصيل از جمله 
دانش آموزان فرارى از درس تاريخ بوده باشــيد، 
بازهم بــا ورق زدن صفحات تاريخ مشــروطه و 
مشــروطه خواهى در ايران، هر بار به نكات تازه 
و خواندنى ترى بر مى خوريد. پس بگذاريد امروز 
نگاهى كوتــاه و دوباره بيندازيم بــه پايان عمر 
«استبداد صغير» كه 110 سال پيش، در آخرين 
روزهاى خرداد 1287 نطفه اش بسته شد تا بساط 
مشروطه خواهى و مشروطه خواهان را برچيند اما 
يك سال بعد به دست مشروطه خواهان بساطش 

برچيده شد!

جرقه اول
مشــروطه خواهى خيلى پيش از اينكه در دوره 
«مظفرالدين شــاه» قاجار شعله بكشد، جرقه اش 
زده شــده بود. رشــته اصلى ماجرا بــه دوران 
«ناصرالدين شــاه» مى رسيد. يعنى زمانى كه بى 
كفايتى سلســله قاجار به اوج رسيده بود و مردم 
از همه چيز به ســتوه آمده بودند. انديشــه هاى 
آزاديخواهانه و روشنفكرانه با افكار دينى و مذهبى 
در هــم آميخته و در ميان روزنامه هاى اندك آن 
روزگار، تشكل هاى مختلف سياسى و اجتماعى، 

جريان هاى وابسته به روحانيت و علما و... شور و 
شوقى برپا كرده بودند. مخالفت با شاه و سلطنت 
مســتبدانه اش به مرام فكرى و عملى همه اين 
جريان ها تبديل شــده بود. وقتــى «ناصرالدين 
شاه» به دســت ميرزا رضاى كرمانى كشته شد، 
پيشاپيش معلوم بود كه اين جرقه به آتشى فراگير 
تبديل خواهد شــد. در ميان آن هايى كه رهايى 
از ســتم و استبداد را اينجا و آنجا زمزمه كرده و 
بعدها فرياد زدند، همه جور آدمى ديده مى شد. 
از ســيد جمال الدين اسد آبادى، شيخ فضل اهللا 
نــورى و برخى از ديگر علما و روحانيون بگيريد 
تا انديشمندان، روشــنفكران و تحصيلكردگان 
فرنگ و حتى روشــنفكر نماهاى ُفُكل و كراواتى 
كه مشــروطه خواهى شــان هم مانند لباس و 

كراواتشان عاريتى بود!

شوراى ملى يا اسالمى؟
مظفرالدين شاه اگرچه مثل پدر سخت به سفرهاى 
6 ماهه به فرنگ عالقه مند بود و سه بار با قرض و 
قوله از روس ها و... دور اروپا را چرخيد اما شايد به 
دليل بيمارى، براى در افتادن با مخالفانش، حال 
و حوصله پدرش را نداشــت. در ضمن مخالفان 
حكومت استبدادى در زمان او بيشتر از قبل شده 
بودند و به كمتر از تشــكيل مجلس و حكومت 
مشروطه پارلمانى راضى نمى شدند. همين عوامل 
سبب شد پس از كش و قوس ها و بگير و ببند هاى 
فراوان، هجرت اعتراضى علما به قم، بست نشستن 
عده اى در ســفارت انگليس و... در سال يازدهم 
حكومتش به امضاى فرمان مشروطيت تن بدهد. 
در اين فرمان كه تابســتان سال 1285 در كاخ 
«صاحبقرانيه» و زير سايه درختان اين كاخ امضا 
شد آمده است: «جناب اشرف صدراعظم - از آن 
جا كه حضرت بارى تعالى جل شأنه سررشته ترقى 
و سعادت ممالك محروسه ايران را به كف كفايت 
ما سپرده... لهذا... چنان مصمم شديم كه مجلس 
شوراى ملى از منتخبين شــاهزادگان قاجاريه، 

علما، اعيان، اشــراف، مالكيــن و تجار و اصناف 
به انتخاب طبقــات مرقومه در دارالخالفه تهران 
تشكيل و تنظيم شود...». البته اعتراض مشروطه 
خواهان به متن فرمان ســبب شد شاه روز بعد 
فرمان را اصالح و به جاى منتخبين شاهزادگان، 
علما، اعيــان و... از عبارت هاى «منتخبين ملت» 

و«مجلس شوراى اسالمى» استفاده كند.  

جشنى كه عقيم شد
خيلــى دلمان مى خواهد از مرداد ســال 1285 
به عنوان تولد مشــروطه ياد كنيــم، از پيروزى 
اراده مردم سرمســت و مغرور شويم، جشن به 
راه بيندازيم و.... اما واقعيت اين است كه جشن 
مشروطه و مشــروطه خواهى فقط همان سال 
اول و در روزهايى برگزار شد كه هنوز همه چيز 
شيرين بود و اختالف هاى عميق ميان مشروطه 
خواهان رو نشده بود. اندكى بعد، اختالف سليقه 
و عقيده ميان بزرگان و رهبران مشروطه، تلقى و 
قرائت هاى مختلف از مشروطه خواهى، نا آگاهى 
عوامى كه به مشــروطه خواهان پيوسته بودند، 
وجود قوم و قبيله بازى و... ســبب شد مشروطه 
در همان قدم اول متوقف بماند. همين ماجرا به 
فرزند شاهى كه فرمان مشروطيت را امضا كرده 
بود - محمد على شاه - جرئت داد تا با مشروطه و 
مشروطه خواهان سر ناسازگارى بگذارد. مخالفت 
شاه جوان با مشــروطه كه از زمان وليعهدى و 
تحت تأثير معلم روســى اش يعنى « شاپشال» 
آغاز شــده بود پس از مرگ پدر شــدت گرفت. 
آن قدر كه شاه و دربارى كه تحت نفوذ روس ها 
بود به كمتر از نابودى مشروطه خواهان رضايت 

نمى دادند.

 توپ هاى لياخوف
شاه در تهران و اطرافش توانسته بود نفس مجلس 
و مشــروطه خواهان را بگيرد. مشروطه خواهان 
تبريز اما تســليم نشــدنى بودند و كار به ورود 

نيروهاى قزاق به شهر و كشتار مردم رسيده بود. 
17 خرداد 1287 «عضدالملك» كه براى مذاكره 
با شاه به « باغشاه» رفته بود توسط قزاق دستگير 
شــد... همــان روز چند عراده تــوپ به نزديك 
دروازه هاى شهر آورده شد... 18 خرداد قزاق ها در 
شهر گشت مى زدند و هركس را كه مى خواستند 
دســتگير مى كردند... 18 خرداد دســتخطى از 
شاه منتشر شــد كه در آن مشــروطه خواهان 
را خائــن معرفى مى كرد... كلنــل «لياخوف» به 
باغشاه احضار شــد و محمد على شاه موافقتش 
را با سركوب مشــروطه خواهان اعالم كرد... 22 
خرداد شاه خواهان مذاكره با نمايندگان مجلس 
شد... نمايندگان وساطت كردند مردم معترض به 
شاه از مدرسه سپهساالر خارج و متفرق شوند... 
26 خرداد نمايندگان اليحه اى نوشــته از نقض 
قانون اساســى و ظلم و ســتم درباريان شكايت 
كردند... محمد على شــاه از اين اليحه ســخت 
شاكى شد...27 خرداد چند عراده توپ از ميدان 
توپخانه به باغشاه منتقل شد... 28 خرداد محمد 
على شاه نامه اى به ميرزا ابوطالب زنجانى نوشت 
تا براى به توپ بستن مجلس استخاره كند...ميرزا 
اعالم كرد استخاره خوب آمده است...! 31 خرداد 
گروه زيادى براى دفاع از مجلس اطراف آن تجمع 
كردند... اول تيرماه شــاه به مجلس و مدافعانش 
اعالن جنگ كرد... ســه شنبه دوم تيرماه 1287 
جنگ ميان قزاق ها و مدافعان مجلس آغاز شد... 
100 قزاق و 1200 مشروطه خواه كشته شدند... 
نبرد با به توپ بستن مجلس پايان يافت... استبداد 

كوچك، به حساب خودش، مشروطه خواهى را 
سركوب كرده بود!

 بيراهه
يك ســال تمام، مستبد كوچك هرچه خواست 
كــرد. مجلس را به بهانه هاى مختلف بســت، با 
وجود اعالم عفو عمومى، دستگيرى ها و اعدام هاى 
الزم را انجــام داد و اوضــاع را به حالت پيش از 
مشروطه بازگرداند. با اين همه مشروطه طلبان 
فقط در تهران و اطرافش تار و مار شــده بودند. 
مشــروطه خواهى با همه اما و اگرها و اختالف 
ميان مشروطه خواهان، در تبريز، گيالن و... زنده 
بود. علماى سه گانه نجف شامل آخوند خراسانى، 
آيت اهللا ميرزا حســن تهرانى و عبداهللا الهيجى 
در فتوايى به يارى مشــروطه خواهان شتافتند. 
تفنگــداران ايل بختيارى در حركت به ســوى 
تهــران به اصفهان رســيدند... در گيالن « يفرم 
خان ارمنى» با مشروطه خواهان همپيمان شد... 
«محمد ولى خــان تنكابنى» هم به كمك آمد و 
گيالن به دست مشروطه خواهان افتاد... شاه اعالم 
عقب نشينى كرد...روس ها پا در ميانى كردند...اما 
ســيل به راه افتاده بود... 22 تيرماه 1288 چند 
روزمانده به يك سالگى استبداد صغير، مشروطه 
خواهان تهران را تصرف كردند تا مجلس شــاه 
را از ســلطنت خلع و مشروطه نفسى تازه كند. 
مشروطه اى كه به راهى غير مشروعه افتاده بود 
و هزارجور متولى داشــت! آيا انقالب مردم ايران 

داشت به بيراهه مى رفت؟ 
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

بنگاه نماز و روزه!

 ايستگاه / اميد ظرافتى  يادم مى آيد زمان خاكسپارى مادربزرگ مرحومم، 
چنــد پيرزن و پيرمرد غريبه با ظاهر موجه و غير موجه دائم اطرافمان رژه 
مى رفتند، وســط گريه و زارى هاى ما، تسليت مى گفتند و ابراز همدردى 
مى كردنــد. بعدها فهميدم دنبال يك لقمه نان حالل بوده اند و شغلشــان 
خواندن نماز و روزه ميت بوده اســت! روال كارشــان هم اين بود كه پول 
ناچيزى مى گرفتند و قول شــرف مى دادند كه تمام نماز و روزه هاى قضاى 
مرحوم را به جا آورند و اگر كوتاهى كنند به گردن خودشان است. خوبى اش 
اين بود كه از روى ظاهرشان مى شد تا حدودى تشخيص داد واقعاً اهل نماز 
و روزه اند يا خير! خيلى هايشان هم آدرس مسجد مى دادند و مى گفتند هر 
ســاعت از روز بيايى توى مسجد درحال نماز خواندن هستم. و از اين بابت 
خيال آدم تا حدودى راحت مى شد! چند روز پيش اما در مراسم خاكسپارى 
يكى از فاميل هاى دور هرچه چشــم گرداندم تا يك نماز خوان پيدا كنم، 
موفق نشدم! بعداً يكى از صاحب عزا ها را كشيدم كنار و پرسيدم كه نماز و 
روزه هاى قضاى مرحوم را چه كار مى خواهند بكنند؟ كه پاسخ داد:«سپرده ام 
به يكى از بنگاه هاى اينترنتى»! چشــم هايم از تعجب گرد شــد كه بنگاه 
اينترنتى ديگر چه صيغه ايست؟! فاميل جان ادامه داد كه:«دالل ها بازار نماز 
خوان ها و روزه گير هاى قبرستان را هم كساد كرده اند! آگهى بنگاه هاى «نماز 
و روزه استيجارى» را مگر نديدى توى اينترنت؟ عالوه بر نماز و روزه، ختم 
قرآن، صلوات و... هم دارند! توى تبليغات نوشته اند نمازخوان هايشان را هم 
از پايين شهر و خانواده هاى نيازمند استخدام مى كنند. اينطورى يك تير و 
دو نشان است. هم نماز و روزه هاى قضاى مرحوم صاف مى شود هم كمكى 
كرده ايم به خانواده هاى نيازمند. دمشان گرم اشتغال ايجاد كرده اند خالصه!»

فاميل جان البته نيمه پر ليوان را مى ديد و حواسش نبود كه اين وسط بخش 
بزرگى از پول پرداختى اش مى رود توى جيب دالل هايى كه هيچ كاره اند و 
مبلغ بسيار ناچيزى به نماز خوان و روزه گير نيازمند مى رسد كه خداوكيلى 
دور از انصاف است. گذشته از آن ممكن است خيلى از اين بنگاه هاى نماز و 

روزه صورى باشند و پول را بخورند و يك ليوان آب خنك هم روش!
اى كاش مسئوالن مربوطه فكرى به حال اين حوزه بكنند مثالً سايتى قانونى 
براى نماز و روزه هاى قضا راه بيندازند تا دست دالل ها و سوءاستفاده چى ها 

الاقل از باور ها و اعتقادات مردم دور بماند.

گزارش جيبى

 چهارچرخ ها، باد به غبغب انداخته اند !
 ايستگاه / حسين احمدى   

از اوضاع مســكن و ســكه و لوازم 
خانگــى و موادغذايى با دلى خون 
مى گذريم و نمى گذريم تا برســيم 
به ديوانه بازار خــودرو... داخلى و 
خارجى ســوا نمى كنيم... كه اين 
روزها كنترل و نظارت شامل حال 

هيچ كدامشان نيست بوضوح!
ليست غيرمنطقى قيمت ها را براى چندمين بار مى خوانيم و از هم مى پرسيم 
اين آش پُرچرب و نخوردنى، دستپخت كيست؟ خودروساز، واردكننده، واسطه، 

خودمان يا آقاى وزير؟
قصه ســِر بيست - سى ميليون تومانى است كه انداخته اند روى سِر توليدات 
داخلى و چند ده ميليونى كه ســند زده اند به ناِم اُتول هاى خارجى... و بهاى 
پرداختى خودروها را چنان كشــانده اند بــاال كه كار ديگر از كله تكان دادن و 

نوچ نوچ گذشته است.
به هر درى مى زنيم تا بدانيم حاال وزارتخانه ذى ربط برنامه اش با اين حاشــيه 

چاق و ناهمگون ارقام يك شبه چيست، سِر سوزنى دستگيرمان نمى شود!
بحث سِر حباب ميليونى افزايش است نه فشار روى مردمان خريدار! كه با اين 

گرانى بى قواره و مضحك، ديگر توان مالى سفارش خودرويى نمى ماند!
آخر چه مى شود كه يك شبه قيمت يك برند دو برابر شده و آن وقت وزارتى 
با نام صنعت، معدن و تجارت هنوز مشغول بكار است و سازمان هاى نظارتى و 
مقام هاى مسئول « آن طور كه از شواهد و قرائن برمى آيد » نمى روند تعطيالت.
درست اســت كه تتمه مان را از گرانى هاى ديگر، برداشته و آمده ايم سِر اين 
موضوع گپ مختصرى بزنيم. سِر چهارچرخ هايى كه اين روزها - بدفرم - باد 

به غبغب انداخته اند!
اما ُخب مى شــود بيكار نماند و بعد از درد دل، به ســبك هاى جديد اعتراض 
پيوست... مثل يك مشــترى عاقل و آگاه حداقل رفت به كمپين هاى واقعى 
ملحق شــد... «كمپين نه به خريد خودرو»... و خواســتار اصالح روند آشفته 

گرانى ها شد!
كه حواس مان اگر به تقاضا باشد، خودش آغاز هزار راه نرفته است...

گزارش از رويداد

استبداد كوچِك كوچك 
چرا تهران به دست مشروطه خواهان فتح شد؟

روزمره نگارى
ورق زدن تاريــخ و تاريخچه، خيلى وقت ها جــواب مى دهد...! اصًال 
اطالعاتى كه از بايگانى درمى آيند و گرد وخاك شان گرفته مى شود، 
هميشه سود دارد... بخصوص كه مرتب بچينيم شان كنار داشته هاى 

زمان حال...
پس به جاى توقِع وافر و ُغِر ممتد و توليِد نااميدى؛ يك توك پا مى روم 
تا جام جهانى 1978 آرژانتين. همان ساِل 1356 خودمان كه خيلى ها 
مثل من، به دنيا نيامده بودند هنوز.آنجا كه بازيكنان وطنى با هلند و 
اســكاتلند و پرو به زمين مســابقه رفتند و از آن جام با خودشان، دو 
باخت و يك مســاوى آوردند.به 2006 آلمان هم سركى مى كشم. به 
كشورى و به سالى كه ايران يكى از 32 تيم راه يافته به جامش بود و 
قرعه اش با پرتغال و مكزيك و آنگوال درآمد. و آن طور كه در پيشينه 

نوشته اند، به علت فقداِن انسجام تيمى و ضعف بدنى بازيكنان، با كسب 
تنها يك امتياز از راهيابى به دور بعد بازمانديم.

... و 2014 برزيــل را هم كه بى تورق به خاطر دارم با ســرمربيگرى 
كارلــوس كى روش به مصــاف نيجريه و آرژانتين و بوســنى رفتند. 
جايى كه شوت هاى قوس دار و هوشمندانه ليونل مسى انتظارشان را 
مى كشيد. آنجا كه براى سومين دفعه هم نتوانستيم از سد بزرگان و 
باتجربه هاى دنياى فوتبال بگذريم و طعم صعود را بچشيم و عنوان تيم 

حذف شده آسيايى را تا خانه يدك كشيديم.
حاال واقعيت هــا را مى چينم روى ميز، روبــه روى عقل و منطق ام... 
دستيار موفق الكس فرگوسن، ناخداى ماست و ما افتاده ايم در قرعه اى 
كــه قهرمان اروپا و جناب اُعجوبه جهانى - رونالدو - دســت بر قضا 

همانجا تشريف دارند به عالوه تيِم تيكى تاكاى كاربلد با حاضرى 14 
دفعه اى شان در جام و سرخيو راموِس جودوكار.

بله، باالخره همه كمى از فينال ليگ اروپا يادشــان مانده. اينكه مهره 
اصلى اسپانيا، متبحر به فنون زيادى است و تماشاى گاوبازى ماتادورها 

از عاليقش به حساب مى آيد.
به برگزار نشدن بازى هاى تداركاتى پُر و پيمان هم حواسم هست و به 
مجموعه اى كه لژيونرهاى شاغل در اروپا، قرار است بازيگرانش باشند. 
به تيم ملى 183 ســانتى مترى ايران كه روزهاى موعودش در راهند 
و مى دانم با تمام كاستى ها مى خواهند در روسيه مثل يك سلحشور 
پا به معركه بگذارند. يوزهايى كه بى شــك «كرستوفسكى»، «كازان»، 

«موردوويا» را مى تازند و آميزه اى از باور و چابكى اند.

پنجمين 
حاضرى

 ايستگاه / رقيه توسلى  

ايســتگاه / ســريال پر رنگ و لعاب 
«شــهرزاد» كه خيلى ها آن را شاهكار 
«حســن فتحــى» و گل ســر ســبد 
ســريال هاى نمايش خانگى مى دانند 
بعد از سه فصل به پايان رسيد. شهرزاد 
برخالف بيشــتر ســريال هاى نمايش 
خانگى كه از ميانه راه دچار اختالف با 
عوامل خود مى شوند، تا آخرين قسمت 

با كمترين حاشيه به كارش ادامه داد. «امير جعفرى» كه از فصل دوم در نقش 
ســروان «گودرز آپرويز» به اين مجموعه اضافه شد و در خالل داستان يكى از 
دشمنان بزرگ قباد يا همان شهاب حسينى بود، با انتشار تصويرى از خودش در 
كنار شهاب حسينى در استورى اينستاگرامش نوشت:«سروان آپرويز را بيخيال، 

امير جعفرى عاشقته قباد! رفيق هميشه بدرخشى، شهاب سينماى ما.»

ايستگاه / «آمد نيوز» كه مدتى پيش 
در راه اندازى كمپين # نه_به_صدقه 
شكســت خورد، در آستانه عيد فطر 
با بهانه هاى واهى مثل خرج شــدن 
فطريه روزه داران در فلسطين و لبنان 
كمپينى به اسم # نه_به_فطريه راه 
انداخته است! البته اين كمپين هم با 
پاســخ محكم كاربران فضاى مجازى 

روبه روشــد. كاربران توييتر با داغ كردن هشتك # فطريه پاسخ آمد نيوز را 
دادند كه برخى از آن ها را مى خوانيد:« مى خوايم پولمونو بديم به فقرا مى گيد 
نــه به فطريه! بعد موقعى كه مى خوايم بريم كربال مى گيد پوالتونو بدين به 
فقرا! مختون تاول نمى زنه از اين همه تناقض؟...تحريم فطريه توسط آمد نيوز 

مثل تحريم كفش پاشنه بلند توسط مرداست! همين قدر خنده دار».

ايستگاه / در ميــان بازار داغ حواشى 
جام جهانى و سفر نمايندگان مجلس به 
روسيه سايت مشرق فهرست مسئوالن 
اعزامى به اين ديدارها را منتشــر كرده 
اســت كه در بين اين اسامى نام پرويز 
اســماعيلى معاون دفتــر ارتباطات و 
اطالع رسانى رئيس جمهور هم به چشم 
مى خورد. اســماعيلى بالفاصله پس از 

انتشار اين ليست در توييتر نوشت: « سايت مشرق بنده و آقاى حسين پور (از 
نهاد رياست جمهورى) را صرفاً به استناد يك جدول، «توريست هايى كه با پول 
بيت المال عازم روسيه هستند» معرفى كرده است. كاش اين عزيزان روزه دار 
قبل از افشــاگرى! سؤال مى كردند، تا پاسخ دهم كه در همين ايام برنامه هاى 

ديگرى داريم و مسافر روسيه نبوده و نيستيم».

افشاگرى؟!شهاب سينماى ما

مجاز آباد

مختون تاول نمى زنه؟!

جام جهانى را علمى ببين!
ماهنامه علمى «پاپيوالر ساينس» 
در تازه تريــن شــماره خود در 
مقاله اى با عنــوان تا ابد زندگى 
كن، نظريه هاى پزشكى جديدى 
را مطــرح مى كنــد كــه با آن 
مى توان در آينــده اى نزديك با 
اســتفاده از يك سيستم درمانى 
ساده عمرى ابدى پيدا كرد! اين 
نشــريه همچنين به بهانه آغاز 
پربيننده تريــن رويداد ورزشــى 
جهان يعنى جام جهانى 2018 
كه در روســيه برگــزار خواهد 
شــد، از ديد علمى توصيه هايى 

بــه خوانندگان خود براى بهتر ديدن برنامه هاى ورزشــى و تبديل آن به 
برنامه هاى آموزشى منتشر كرده است.

مشكل شخصى تام كروز
در  فيلــم»  «توتــال  ماهنامــه 
تازه ترين شــماره خود با به روى 
جلد بــردن تصوير تــام كروز، 
در گزارشــى با عنــوان «اين بار 
مشكل شخصى است» به اكران 
جديدتريــن شــماره از ســرى 
فيلم هــاى مشــهور مأموريــت 
اين  اســت.  پرداخته  غيرممكن 
مجله در مصاحبه اى اختصاصى 
به ســراغ مارگو رابى ستاره اين 
روزهاى سينماى هاليوود رفته و 
نيم نگاهى نيز به مورد انتظارترين 
انيميشــن در چند سال گذشته 

يعنى «باورنكردنى هاى 2» دارد.

دور ريختن شارژرهاى سيمى
«پى سى مگزين» كه تمركز خود 
را بر رايانه و فناورى گذاشته و از 
اولين نشريات آنالين جهان نيز 
محسوب مى شــود، در تازه ترين 
شــماره خود از يافته هاى جديد 
در مورد سيســتم شــارژ باترى 
اين  گوشى هاى همراه مى گويد. 
فناورى، شكل شارژ باترى گوشى 
و ديگر دستگاه هاى نيازمند باترى 
را به وســيله امواج راه دور بسيار 
راحت كرده، اما پى سى مگزين به 
خوانندگانش توصيه مى كند كه 
تا عملى شدن كامل اين فناورى 

صبر كرده و هنوز شارژرهاى سيمى خود را دور نريزند!

عكس نوشت/ ترمه تاالر پشتىاينجا درنگ جايز است!نشريات جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

بانو جان! مزرعه ات خواندنى ترين كتابى است كه ديده ايم
بپاش و بكار...

آسمان در رمضان درهايش گشوده است

تلنگر
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