
شنبه  9 تير 1397

16 شوال 1439 

30 ژوئن 2018  سال سى  ويكم  

شماره 8720 

 zen
deg

i@q
uds

onl
ine.

ir 

خط خبر

تيراندازى در دفتر
 يك روزنامه محلى 

آمريكا: فردى مســلح با ورود به دفتر يك روزنامه محلى در 
شهر «آناپوليس» مركز ايالت مريلند آمريكا، به روى كاركنان 

آتش گشود.
روزنامه ايندپندنت نوشــت، پليس ايالت مريلند آمريكا پس 
از دريافت گزارشــى مبنى بر تيراندازى در دفتر يك روزنامه 
محلى در شهر «آناپوليس» ساعت 3 بعدازظهر به وقت محلى 

به سرعت به محل حادثه اعزام شد.
شاهدان عينى از حضور ده ها خودروى پليس در محل وقوع 

تيراندازى در شرق ايالت مريلند خبر دادند.
رئيس پليس شهر آناپوليس به خبرگزارى فاكس نيوز گفت 
كه در پى اين تيراندازى، چندين نفر مضروب شدند و نيروهاى 
پليس همچنان در حال بررسى محل حادثه هستند؛ به گفته 

وى، يك فرد مظنون نيز بازداشت شده است.
گزارش رسانه هاى محلى نشــان مى دهد كه چندين نفر در 
حالى كه دستان خود را باالى سرشان گرفته بودند، با اسكورت 

نيروهاى پليس از ساختمان محل حادثه خارج شدند.
در حالى كه هنوز جزئياتى از انگيــزه عامل اين تيراندازى در 
دست نيست، روزنامه انگليسى زبان گاردين و كانال تلويزيونى 
«ُوكس» آلمان اعالم كردند كه در اين حادثه دست كم پنج تن 

كشته و تعدادى نيز زخمى شده اند.(مهر)

مرغ با طعم انگشت بريده!
بالروس: زن جوان اهل 
بالروس كه قصد تهيه غذا 
با يك بسته مرغ خريدارى 
شده را داشت با صحنه اى 

وحشتناك روبه رو شد.
اين زن يك انگشت بريده 
انسان را در داخل اين بسته 
مرغ پيدا كرد. زن جوان كه 
هويتش مشخص نشده اســت بالفاصله پس از ديدن انگشت 

قطع شده داخل بسته مرغ، ماجرا را به پليس اطالع داد.
پس از تحقيقات پليس مشخص شد، اين انگشت متعلق به يكى 
از كارگران كارخانه بسته بندى مرغ بوده كه هنگام تميز كردن 
مرغ ها بريده شده و به اشــتباه داخل يكى از بسته ها قرار داده 
شده بود. بنا به گزارش پليس محلى بالروس اين كارگر تاكنون 
چندين انگشت دســت خود را حين كار از دست داده است. 
انتشار اين خبر در فضاى مجازى با واكنش طنز برخى كاربران 
نيز همراه بود. يكى از كاربران در كامنتى نوشت: «احتماالً ديگر 
مشتريان آن قدر خوش شانس نبودند تا انگشتان بريده شده 

ديگر اين كارگر را پيدا كنند». (باشگاه خبرنگاران)

پير ترين زن كوبايى مرد
كوبا: پيرتريــن زن كوبا پس از يك قــرن زندگى در 
حالى كه آرزو داشت ركورد 120 سالگى را بشكند،از 

دنيا رفت.
«ماريا اميليا»، پيرترين زن كوبا در 117 سالگى بدون 
هيچ دليل مشخصى جان باخت، در حالى كه اميدوار 

بود ركورد 120 سالگى را بشكند.
روزنامه محلى «پنجم ســپتامبر» گــزارش داد؛ هيچ 
نشانه اى از بيمارى در ماريا ديده نشده است و پزشكان 
علت مرگ وى را كهولت ســن اعالم كردند.(جام جم 

آنالين)

خبرهاى ضد و نقيض از وضعيت جسمانى 
فخيم زاده

خط قرمز: در حالى كه برخى رسانه ها 
وضعيت جسمانى فخيم زاده را كه در 
تصادف دو دســتگاه موتور سيكلت در 
چالوس مصدوم شده بود، مساعد اعالم 
نكرده بودند، برخى خبر ها   از هوشيارى 
وى حكايت دارد. چهارشنبه گذشته، 

سخنگوى سازمان اورژانس كشور در تشــريح ماجرا به ايسنا گفت: زمانى 
كه حادثه تصادف بين دو دستگاه موتورســيكلت در ساحل آرام چالوس به 
اورژانس اعالم شد، 6 دقيقه پس از اعالم آن يك دستگاه آمبوالنس در محل 
حاضر شد. مجتبى خالدى ادامه داد: در اين تصادف دو نفر مصدوم شدند؛ يك 
نفر از مصدومان مهدى فخيم زاده بود كه از ناحيه لگن، سر و گردن و زير چانه 
دچار تروما شده بود  و براى درمان به بيمارستان طالقانى چالوس منتقل شد. 
در حالى كه خبر ناگوار تصادف فخيم زاده همچنان در رسانه ها دست به دست 
مى چرخيد، خســرو اميرصادقى (بازيگر و تهيه كننده) از دوستان صميمى 
فخيم زاده پنجشنبه گذشته به ايسنا گفت: وضع جسمانى مهدى فخيم زاده 
خوب نيست و هوشــيارى اش 50 -50 است. او در ســاعت هايى از صبح و 
ظهر امروز (پنجشنبه) خوب و هوشــيار بود، اما از ساعت 2 بعدازظهر سطح 
هوشــيارى اش پايين آمد، به همين دليل فعًال چيزى نمى توان گفت و بايد 

منتظر باشيم تا جواب سى تى اسكن و ام آرآى مجدد مشخص شود.
در همين حال، روز گذشته عباس بلوندى طراح صحنه سينما و تلويزيون 
درباره آخرين وضعيت جسمانى مهدى فخيم زاده به افكار نيوز گفت: حال 
عمومى مهدى فخيم زاده خوب است و نسبت به روزهاى گذشته، خيلى 
بهتر شده است. وى افزود: مهدى فخيم زاده چهارشنبه شب از چالوس به 
تهران منتقل شد تا ادامه درمان در تهران صورت پذيرد. طراح صحنه فيلم 
سينمايى «مشت آخر» كه فخيم زاده سر صحنه اين فيلم دچار حادثه شد؛ 
درباره وضعيت جسمانى فخيم زاده اظهار كرد: فخيم زاده در حال حاضر 
هوشيار است، اما داروهاى آرامبخشى كه پزشكان به او تزريق كرده اند روى 
او تأثير گذاشته است. وى ادامه داد: نتيجه آزمايش هاى صورت گرفته روى 
وى نشان داد كه خوشبختانه او شكستگى ندارد و تنها دچار جراحت هاى 

سطحى شده است. 

رئيس اداره روانپزشكى «پزشكى قانونى تهران»:
معاون مدرسه معين اختالل روانى ندارد

فارس: رئيس اداره روانپزشكى پزشــكى قانونى تهران اعالم كرد: بر اساس 
بررسى هاى صورت گرفته، مشخص شــد كه معاون مدرسه معين اختالل 
روانى خاصى نداشته است . مهدى صابرى درباره حادثه مدرسه معين و آخرين 
بررسى هاى روانپزشــكى صورت گرفته روى دانش آموزان و معاون مدرسه، 
اظهار داشت: با 6 نفر از دانش آموزان و معاون اين مدرسه مصاحبه روانپزشكى 
انجام شد كه بر اين اساس مشخص شــد،معاون مدرسه هيچ اختالل روانى 
خاصى ندارد. وى گفت: موضوع نداشتن اختالل روانى معاون مدرسه به مرجع 
قانونى اعالم شد و مشخص شد كه اين معاون با استفاده از ايجاد صميميت 
غيرمعمولى بتدريج به سمت موضوعات ديگرى با دانش آموزان پيش رفته است. 
رئيس اداره روانپزشكى پزشك قانونى تهران خاطرنشان كرد: دو دانش آموز 
نيز در اين ماجرا آســيب روانى مختصر تا متوسط ديده اند كه پيشنهاد شد 
تحت بررسى تكميلى قرار گيرند. به گفته صابرى، دو دانش آموز مذكور دچار 
اضطراب و اختالل تطابقى بوده و نياز به مشاوره و درمان روان شناختى دارند. 
اوايل خردادماه امسال خانواده هاى تعدادى از دانش آموزان مقطع تحصيلى 
متوسطه اول مجتمع آموزشى غيردولتى معين متوجه رفتارهاى غيرعادى 
فرزندان شان شدند و پس از پيگيرى موضوع مشخص شد كه اين بچه ها تحت 

تأثير مسائل جنسى قرار گرفته اند.

خط  بين الملل

 در حالى كه برخى رسانه ها 
وضعيت جسمانى فخيم زاده را كه در 
تصادف دو دســتگاه موتور سيكلت در 
چالوس مصدوم شده بود، مساعد اعالم 
نكرده بودند، برخى خبر ها   از هوشيارى 
وى حكايت دارد. چهارشنبه گذشته، 

خط قرمز - عقيــل رحمانى: جانشــين 
سرپرست دادسراى ناحيه 7 مشهد گفت: بيت 
كوين و ديگر ارزهاى ديجيتال هيچ پشــتوانه 
قانونى ندارند و امكان پولشويى و كالهبردارى 

را هم فراهم مى كند.
قاضــى حقــدادى در تشــريح مشــكالت و 
دردسر هاى خريد و فروش ارز هاى ديجيتالى در 
گفت و گوى اختصاصى به قدس افزود: درحال 
حاضر صراحت قانونى مشــخصى در موضوع 
خريد و فروش و عرضه ارزهاى مجازى نداريم، 
اما باتوجه به نوع رفتار كاربران يا خريداران اين 
گونه ارز ها ممكن است، جرم كالهبردارى و يا 

پولشويى محقق شود.
 رشته كد هاى بدون پشتوانه!

اين مقام قضايى درباره پشــتوانه هاى قانونى 
خريد و فروش بيــت كوين و ديگــر ارزهاى 
ديجيتالى تصريح كرد: بــا توجه به اينكه بيت 
كوين و ارزهاى ديگــر ديجيتالى (بيت كوين 
و ديگر ارزهاى ديجيتالى،تعدادى رشــته كد 
هستند كه توسط دستگاه هاى استخراج بيت 
كوين ها از فضاى مجازى دريافت مى شــود و 
در اختيار خريــداران قرار مى گيرد) توســط 
بانك مركزى به عنوان ارزهاى رسمى شناخته 
نمى شوند و همچنين نظر به ريسك خريد اين 
نوع ارز و فعاليت معامله گران در اين زمينه، الزم 
است احتياط بيشــترى توسط كاربران فضاى 

مجازى در اين زمينه انجام شود.
 ورود دســتگاه قضايــى بــه موضوع 

تحت عنوان پولشويى و فرار مالياتى
جانشين سرپرست دادســراى ويژه رسيدگى 
به پرونده هاى فضاى مجازى مشهد ادامه داد: 
بيت كوين و ســاير ارزهاى ديجيتال هنوز از 
سوى بانك مركزى به عنوان ارز رسمى پذيرفته 
نشــده و چنانچه صرافى هــا در مبادالت خود 
از اين گونه ارزها اســتفاده كننــد يا اين گونه 

ارزهاى ديجيتال را مــورد معامله قرار دهند، 
موضوع به عنوان تخلف صنفى از طريق اتحاديه 
مربوطه  قابل پيگيرى است و سپس به عنوان 
رفتار مجرمانه اى كه مى تواند مشــمول موارد 
فرار مالياتى و پولشويى شود، از طريق دستگاه 
قضايى تحت تعقيب قرار مى گيرند. باتوجه به 
اين نكات و وضعيت موجــود بايد بخش هاى 

نظارتى با جديت با مواد تخلف برخورد كنند.
 عدم پشتيبانى دولت ها از اين رشته كد ها
قاضى حقدادى افزود: حقيقت اين اســت كه 
اين بازار به دليل شرايط خاصى كه دارد (بدون 
پشتوانه بودن و نوســانات باال) داراى ريسك 

زيادى است.
وى ادامه داد: اين ارزها مانند شــركت هاى 
بورســى نيســتند كه درآمد داشــته باشند 
وپشــتوانه هايى از قبيل امــالك، كارخانه، 
مواد اوليه و... در اختيار آن ها باشد. ارزهاى 
ديجيتال چيزى جز يك رشته كد نيستند و 
هيچ دولتى مانند ارز هاى رسمى (يورو، دالر 
و...) از آن پشــتيبانى نمى كنــد و اين نكته 
مى تواند عواقب خطــر ناكى براى خريداران 
و فروشــندگان اين گونه ارز ها در پى داشته 
باشد. با توجه به نكات ذكر شده، همان طور 

كه قيمت ايــن كد ها بدون هيچ حســاب و 
كتابى رشــد مى كند، اين امكان وجود دارد 
كه در يــك لحظه قيمت ارز هــاى ديجيتال 

بشدت افت كند.
همچنين باتوجه به اينكه كد هايى كه در اختيار 
خريداران ارز ديجيتالى قرار دارد تمامى سرمايه 
آن ها محسوب مى شــود، در صورتى كه كد ها 
به صورت ســرد (آفالين) و در سخت افزار ها 
نگهدارى شود، به محض آنكه محل هاى ذخيره 
سازى سرقت و يا مفقود شود، سرمايه خريدار 
هم ازبين خواهد رفت و كد هــا را كد خواهند 
شد. حتى در مواردى كه كد ها به صورت گرم 
(ذخيره در اينترنت) نگهدارى شوند، درصورتى 
كه هكر ها به اين رشــته كد ها دسترسى پيدا 

كنند، بازهم سرمايه كاربر از بين خواهد ر فت.
جانشين سرپرست دادســراى ناحيه 7 مشهد 
عنوان كرد: با توجه به شفاف نبودن معامالت 
ارزهاى خارجى ديجيتال و صدور بخشــنامه 
ممنوعيــت معامالت آن بــراى كارگزارى ها، 

سرمايه گذارى در اين بازار مورد تأييد نيست.
 300 ميليون تومان در ناكجا آباد!

وى در حالى كه به از دست رفتن سرمايه چند 
صد ميليونى يك شهروند مشهدى اشاره كرد، 

در اين باره تصريح كرد: اواخر ســال گذشته، 
پرونده كالهبردارى ارز ديجيتال با ارزش مالى 
300ميليون تومانى در دادسراى ناحيه 7 مطرح 
شد. باتوجه به اينكه همچنان پرونده در دادسرا 
مفتوح است، مالباخته چند صد ميليون تومان 
را در اين بازار غيررسمى و نامعتبر از دست داد.

 مراقب باال رفتــن ترافيك و مصرف برق 
باشيد

در همين زمينه رئيس پليس فتاى خراســان 
رضوى گفت: چندى پيش نماينده حقوقى يكى 
از سازمان ها با مراجعه به پليس فتا مدعى شد 
كه پردازشــگر هاى آن سازمان به شدت كند و 
حافظه آن اشغال شــده و به اين دليل، ميزان 
مصرف برق ماهيانه نيز به دو برابر افزايش پيدا 

كرده است.
سرهنگ جهانشــيرى ادامه داد: براى بررسى 
موضوع، كارشناســان فني پليس فتا به محل 
نگهدارى سرور هاى سازمان مذكور اعزام شدند 
و آزمايش هاى فني الزم خود را آغاز كردند كه 
در نتيجه مشخص شــد، فردى سود جو از كم 
توجهى مسئولين آن اداره سوء استفاده كرده 
و برنامه اي را روى سيستم آن سازمان نصب و 

اجرا كرده است. 
اين مقام انتظامي تصريح كرد: پس از بررسي و 
تحقيقات كافي در خصوص عملكرد اين برنامه 
ناشناس مشخص شد، فرد مذكور با نصب برنامه 
اســتخراج ارز ديجيتالى (ماين نمودن)، باعث 

كند شدن سرور ها شده است.
وى با اشــاره به اينكه فرد متخلف شناسايى و 
به پليس فتا فراخوانده شــد، افزود: مسئولين 
فن آورى و اطالعات سازمان ها،نهاد ها و... بايد 
كنترل دقيقى روى ترافيك ورودى و خروجى، 
ميزان بار سيستم و حجم برنامه هاى نصب شده 
داشته باشــند تا در صورت رخ داد غيرطبيعى 

بسرعت از آن اطالع پيدا كنند.

خط قرمز: عمليات غافلگيرانه پليس مبارزه 
با موادمخدر استان منجر به دستگيرى هفت 
قاچاقچى مســلح و كشــف 295 كيلوگرم 
ترياك شــد. فرمانده انتظامى اســتان در 
اين زمينــه گفت: تيم هــاي مركز عمليات 
ويژه پليس مبارزه با مواد مخدر خراســان 
رضوي در اقدامي اطالعاتي به سرنخ هايي از 
قاچاق زنجيره اي دو محموله مواد افيوني از 
استان هاي جنوبي كشور به خراسان رضوي 
دســت يافتند. ســردار قادر كريمي افزود: 

مأموران انتظامي پس از ردزني هاي گسترده 
اطالعاتي براي رويارويى با قاچاقچيان مسلح 

در حوالي سبزوار كمين كردند.
وى ادامه داد: در شــامگاه روز چهارشــنبه، 
مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان 
عامالن انتقال اولين محموله را شناسايى و 
خودروي زانتيا حامل مواد افيوني و خودروي 
پژو 405 راه پاك كن را در اقدامي غافلگيرانه 
و قبــل از آن كه قاچاقچيــان فرصتي براى 
ايجاد ديگرى مسلحانه داشته باشند، متوقف 

كردند كه در بازرســي از خــودروي زانتيا 
162 كيلوگرم ترياك كشف شد. وي گفت: 
همچين در بازرسي از خودروي پژو 405 نيز 
يك قبضه اســلحه كالش و 6 تيغه خشاب 
كشف شد. سردار كريمي اظهار داشت: پس 
از گذشت ســاعتي، مأموران انتظامي براي 
كشف دومين محموله مواد افيوني در محور 
سبزوار به جوين وارد عمل شده و با توقيف 
يك دستگاه پژو 405 مقدار 133 كيلوگرم 
ترياك كشف و سه قاچاقچي دستگير شدند.

در اين عمليات مأموران پليس مبارزه با مواد 
مخدر خراســان رضوي براي دستگيري دو 
قاچاقچي ديگر و مرتبــط با باند مذكور وارد 
عمل شده كه قاچاقچيان قصد تسليم شدن 
به قانون را نداشــتند و پليس با استفاده از 
قانون به كار گيري ســالح آن ها را به ضرب 

گلوله زخمي و زمينگير كرد.
وى در پايان افــزود: در دوعمليات مذكور،7 
قاچاقچى مواد مخدر دستگير و پس از انجام 

مراحل انتظامى راهى دادسرا شدند.

ارزهاى ديجيتالى كه هيچ مرجع رسمى ندارد

دردسرهاى يك دسته كد!

فرمانده انتظامى خراسان رضوى خبر داد
كشف 295 كيلوگرم ترياك و دستگيري قاچاقچيان مسلح 

حاج صفى در گفت و گو با خبرنگار اعزامى قدس به روسيه:

«كى روش» كنار زمين 
همه حريفان را مى ترساند 

قضاوت فرانسه - آرژانتين توسط ايرانى ها انجام مى شود

فغانى مقابل «مسى»  و« پوگبا»
براى قوچان نژاد كه جاى خالى اش در روسيه احساس شد

خداحافظ، گلزن مادرزاد!
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خداحافظ، گلزن مادرزاد!
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فغانى مقابل «مسى»  و« پوگبا»
13

گفت و گو با حجت ميان آبادى كه در برنامه «خندوانه» ا ز مديريت چالش هاى آبى پيش رو گفت

فعاليت هاى زيست محيطى در ايران
 كپى بردارى است

14

گفت و گو با محمد سرشار
 نويسنده و مدير شبكه كودك به بهانه سالروز تولدش 

عدالتخواهى در «رستاخيز عاشقى»
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مردم

پيشنهاد سفر

اگر به لرستان سفر كنيد، نوژيان را از قلم نيندازيد
سفر به قله تاف!

مردم: لرستان سرزمين آبشارهاســت.يعنى به هرگوشه اى از آن سرك 
بكشــيد، بدون شك آبشــارى يا چشــمه اى پيدا خواهيد كرد كه مسير 
دسترسى راحت، از آن ها جاذبه هايى پرگردشگر ساخته است. طورى كه 
مسافران فقط با نيت گشت و گذار در هفت آبشار معروف لرستان به اين 
استان سفر مى كنند. جاذبه هايى كه پاييز، زمستان و تابستان ندارد. اين 
بار در ستون پيشنهاد سفر مى خواهيم ســرى به نوژيان، بلندترين و در 

عين حال زيباترين آبشار اين استان بزنيم.

 آبشارى با 100مترارتفاع
روستاي نوژيان تقريباً در 40 كيلومتري خرم آباد واقع شده و بين كوه تاف 
و كوه 80 پهلو محصور شــده اســت. اين روستا از طريق شهر خرم آباد با 
جاده اي كامل و آسفالته قابل دسترسي است. البته جاذبه هاي گردشگري 
روستاي نوژيان، فقط آبشار تاف (نوژيان) در 2/5 كيلومتري روستا نيست 
و همه اجزاي آن ديدني اســت. تاريخ ســكونت دائمي در اين روستا، به 
حدود 100 ســال پيــش بازمي گردد. پيش از آن، اين روســتا به عنوان 
اتراقگاه عشاير مورد استفاده قرار مي گرفته است. شهرت نوژيان بيشتر به 
دليل آبشار آن است كه حدود 100 متر ارتفاع دارد. اين آبشار كه پس از 
بيشه مهم ترين و زيباترين مكان هاى گردشگرى لرستان است با 95 متر 

ارتفاع و عرض تاج 5 متر بلندترين آبشار استان لرستان است.

 اآلن وقتش است!
بهترين زمان براى ســفر به اين منطقه دو فصل بهار و تابســتان است، 
چرا كه آب اين آبشار از چشــمه  هاى طبيعى باالدست تأمين مى شود و 
به همين علت در بهار پرآب تر اســت، اما هر چه به اواخر تابستان نزديك 
مى شويم (بخصوص در ايام خشكسالى)، از ميزان آب و زيبايى اين آبشار 
كاســته خواهد شــد و گاهى اوقات هم به كلى به خواب زمســتانى فرو 
مى رود. عرض آبشــار هم تابع كم آبى و پرآبى فصل هاست. به علت همين 
تغيير شــكل آبشار است كه قديمى ها اسم آن را «نوژيان» يعنى آِب زنده 

گذاشته اند. 

 چه طور برويم؟
فاصله  آبشــار نوژيان از پليس راه سه راهى خرم آباد، بروجرد و دورود، 52 
كيلومتر است. اگر از پليس راه در جاده  كمربندى خرم آباد حركت كنيد، 
پس از طى 14 كيلومتر، تابلوى آبشــار نوژيان را در ســمت راست جاده 
خواهيد ديد. از اين ســه راهى به سمت چپ بپيچيد. حال وارد جاده اى 
كوهستانى و زيبا مى شويد كه در ميان جنگل هاى بلوط قرار گرفته است. 
از ابتداى سه راهى تا آبشــار دقيقاً 38 كيلومتر راه است كه 32 كيلومتر 
آن آســفالت و 6 كيلومتر آخر خاكى است، البته اين مسير 6 كيلومترى 
شوسه قابل طى كردن با ماشين هســت. اما بايد حسابى مراقب باشيد، 
چون عاليم راهنمايى و رانندگى هشــداردهنده و گاردريل در آن وجود 
ندارد و پيچ هاى تندى هم منتظر شما هستند؛ اما اگر عجله نداريد، حتماً 
با آرامش رانندگى و ســعى كنيد تا حد امكان مسير را پياده طى كنيد تا 

از زيبايى هاى راه لذت ببريد.

 فكر آذوقه براى خودتان باشيد
توجه داشــته باشــيد كه آبشــار نوژيان و گردشــگاه جنگلى آن فاقد 
هرگونه امكانات رفاهى مثل رستوران و فروشگاه است، پس مانند سفرهاى 
كوهستانى، همه  خوراكى ها و وسايل الزم را با خودتان ببريد. با اينكه آب 
آبشــار از چشمه ها مى آيد و گواراست، اما طبق اصول بهداشتى حتماً آب 
تميز و سالم نيز با خودتان داشته باشيد. نزديك ترين پمپ بنزين از آبشار 
نوژيان 42 كيلومتر فاصله دارد، پس حتماً بررسى كنيد كه به اندازه يك 
مســير 80 كيلومترى (رفت و برگشت) بنزين داريد. براى افراد ماجراجو 
و باتجربه كه اهل اتراق شبانه در طبيعت هستند، با حفظ نكات ايمنى و 
محيط زيستى اقامت در آبشار نوژيان تجربه دلپذيرى خواهد بود. البته به 

دليل امكان وجود حيوانات وحشى بهتر است تنهايى اين كار را نكنيد.

داستان زوج جوانى كه براى ديدن بازى هاى جام جهانى با خودرو شخصى سفر كردند

سفر خانوادگى به روسيه با ون سبز
 مردم/ حامد كمالى  اين روزها تب جام جهانى 
حسابى داغ است. تلويزيون و اينستاگرام پُر شده از 
تصاوير ايرانى هايى كه بار سفر بسته و عازم روسيه 
شــده اند. اولين واكنش اغلب ما هم پس از ديدن 
چنين عكس هايى اين جمله اســت كه: اين ها يك 
ُمشت پولدار هستند و هيچ درد و غمى ندارند كه 
در اين اوضاع بى ثباتى ارز و گرانى، رفته اند روسيه 
تا فوتبال ببينند. درظاهر اين قضاوت ها درســت 
اســت. باالخره سفر به همسايه شمالى مان كِم كم 
15-14ميليون تومان خرج دارد كه هركسى توانايى 
پرداختش را ندارد. اما مــا امروز مى خواهيم همه 
تصوراتتان از اين ســفر را به هم بريزيم و آدم هايى 
را به شما معرفى كنيم كه با خودروى شخصى شان 
و كمترين هزينه، راهى روسيه شدند و تيم ملى را 

تشويق كردند.
اولين بار خبر مسافرتشــان را يكى از روزنامه هاى 
ورزشى كشــور كار كرد. بعدها و همزمان با شروع 
جام جهانى اينستاگرام پُر شــد از عكس هاى يك 
ون ســبز رنگ ايرانى كه از تهران تا روســيه آمده 
بــود. براى همه، چه ايرانــى وچه خارجى، عجيب 
بود كــه صاحبان اين فولكس واگن چه حوصله اى 
داشــته اند كه رنج ســفر زمينى 3000كيلومترى 
را به جان خريده اند. محمدرضا ســلطانى و نگين 
اميدى،صاحبان همان ون ســبز رنگ معروف، در 
همان روزهايى كه در روســيه بودند گفت وگويى 
اختصاصى با ما داشتند و از سفرشان گفتند. زوجى 

كه چندماه بيشتر از ازدواجشان نمى گذرد.

 چه شد كه تصميم گرفتيد سفر كنيد؟ آن 
هم نه به شكل مرسوم، بلكه زمينى و با ماشين 

شخصى تان؟
مــا از همــان اول ازدواج تصميم گرفتيم كه هيچ 
چيزى را ســخت نگيريم و بــراى خودمان معضل 
الكى درســت نكنيــم. مدام بــه آن چيزهايى كه 
اآلن خيلى ها درگير آن هســتند و دارند فكرش را 
مى كنند، فكر نكنيم. باهم قرار گذاشــتيم، بياييم 
روى ويژگى هاى مشــتركمان تمركز كنيم و آن ها 
را پررنگ كنيم. يكى از آن ويژگى ها كشــف كردن 
و تجربه هاى جديد بود. يعنى تا جايى كه ذهنمان 
مى طلبد وجوان هستيم، خودمان را از تجربه هاى 
جديــد محروم نكنيــم. يكــى از آن جاهايى كه 
مى شــود، كلى تجربه كسب كرد و لذت برد، سفر 
است. اگر ما مى خواستيم مثل بقيه سخت بگيريم و 
منتظر باشيم كه هروقت پول دستمان آمد مسافرت 
برويم، بايد تا زمان كهنســالى مان صبر مى كرديم 
و پول ذخيره كنيم، كه بتوانيم يك ســفر به قول 
معروف بى دغدغه و بزرگ برويم. اما ما قرار بود كه 
ســخت نگيريم. براى همين تصميم گرفتيم كه تا 

جوان هستيم، سفر بزرگمان را شروع كنيم.

 چرا روسيه و زمان برگزارى جام جهانى را 
براى سفر بزرگتان انتخاب كرديد؟

ببينيد؛ درجام جهانى همه آدم ها با انواع و اقســام 
فرهنگ ها حضور دارند و يك اتفاق قومى يا محلى 
نيســت. اينكه ما مى توانيم به روسيه سفر كنيم و 
مثًال اسپانيايى، مراكشى و برزيلى ببينيم و با آن ها 
و فرهنگشــان آشنا شويم و كشورمان و فرهنگمان 
را معرفى كنيم، خيلى جذاب بود. از طرفى روسيه 

به ايران خيلى نزديك اســت و مسافرت با حداقل 
امكانات به آن راحت. ضمن اينكه مى خواستيم اولين 

مسافرت خارجى مشتركمان، خاطره انگيز باشد. 

 با اين اوصاف شــما تابه حال تجربه سفر 
طوالنى مدت اين چنينى نداشتيد؟ 

راستش را بخواهيد، نه. 

 سفر بدون سختى و مشكل نمى شود.شما 
هم كه تجربه چنين مسافرت هايى را نداشتيد. 
خودتان را چه طور آماده مواجهه با مشكالت 

احتمالى كرديد؟
قبل از اينكه ون آماده مســافرت به روســيه شود، 
چندبارى با آن داخل كشــور مســافرت كرديم تا 
چم و َخم كار دســتمان بيايــد. چه قدر هم لذت 
بخش بود. يادم هست يك بار در راه شمال، ماشين 
خراب شــد و واقعاً نمى دانســتيم كه بايد چه كار 
كنيم، تا دســت كم ما را به جايى برساند. مجبور 
شديم در مرزن آباد خانه اجاره كنيم و زنگ بزنيم به 
تعميركار ماشين در تهران تا برايمان قطعه بياورد. از 
اين دست اتفاقات در سفرهاى داخلى برايمان زياد 
افتاد و همين ها موجب شــد كه دستمان بيايد كه 
ايراد ماشين كجاست و اگر فالن مشكل درست شد، 

چه طور با آن روبه رو شويم و حلش كنيم.

ازدواج كرده اند،  باهــم  تازه   دونفرى كه 
مى خواهند شــال و كاله كنند و با يك ون 
بروند روسيه. حتماً خانواده و دوستانتان سعى 
كرده اند رأيتان را بزنند و با شما مخالفت كنند. 

اين طور نيست؟
 دقيقــاً. يك عده مى گفتند كــه اين كار را نكنيد. 
عده ديگر هم مى گفتند كه شما دونفر اصًال توانايى 

انجامش را نداريد و مى رويد و دســت از پا درازتر 
برمى گرديد. چون اصًال كشور روسيه زمينى راهتان 
نمى دهد. بعضى از نزديكانمان هم بيشــتر نگران 
بودند تــا اينكه بخواهند مخالفت كنند. مى گفتند 
شما آدرس بلد نيستيد، شب خوابيدن در ماشين 
خطرناك است و.... مى گفتند حاال كه مى خواهيد 

برويد، زمينى نرويد حداقل. 

 سفرتان را از ِكى آغاز كرديد؟
ما دوشــنبه 10 خرداد از تهران به ســمت روسيه 
حركــت كرديــم. شــب را در زنجــان مانديــم. 
مى خواســتيم از آذربايجان وارد روسيه شويم كه 
نشد. مدل ماشــين ما زير2011 بود و اجازه ورود 
ندادند. مجبور شــديم برويم تركيه. از آنجا هم به 
گرجستان رفتيم. 14خرداد هم از كازبگى باالخره 
به روســيه رسيديم. در اين كشور هم به هرشهرى 
كه رسيديم، يكى دو روزى مانديم و گردش كرديم. 

*برخوردها با شــما لب مــرز چگونه بود؟ 
مشكلى نداشتيد؟

قبل از شروع ســفر، نگران رد شدن از مرز بوديم. 
چون اولين بار بود كه مى خواســتيم زمينى سفر 
كنيم و هيچ تصــورى از برخورد پليس هاى مرزى 
ديگر كشــورها نداشــتيم. در تركيه كه مشكلى 
نداشتيم. اما در گرجستان دوساعتى معطل شديم و 
همه وسايلمان را گشتند. اينجا كمى نگران شديم 
كه چه اتفاقى افتاده و چرا دارند اين طور همه چيز 
را مى گردند. خالصه به سالمت رد شديم. در روسيه 
هم كه مشــهور است در مرز زمينى اش زياد اذيت 

مى كنند، مشكلى برايمان پيش نيامد. 

 پاِى ون چه طور به اولين مسافرت طوالنى 
شما باز شد؟ 

از اول قرار بود اين ســفر زمينى به سبك و سياق 
ديگرى باشــد. اما بعد از تحقيقاتى كه محمدرضا 
انجام داد، به اين نتيجه رسيديم تنها خودرويى كه 
مى تواند ما را در اين ســفر همراهى كند، يك ون 
اســت. مدلى هم كه ما مى خواستيم انتخاب كنيم 
لوازم يدكى اش دركشورهاى ديگر دنيا راحت پيدا 
مى شد. خيلى راحت هم پيدايش نكرديم. يك سال 
و خورده اى به هرجا كه فكرش را بكنيد سر زديم. از 
سايت ها گرفته تا بنگاه ها و گاراژها. ولى آن چيزى 
كه مى خواستيم پيدا نمى شد. اين وسط خودروهاى 
ديگرى هم براى ســفر به ما پيشنهاد مى شد، اما 
بودجه ما فقط كفاف خريد يك ون را مى داد نه چيز 
ديگر. باور كنيد. اينقدر دنبال ماشين گشته بوديم 
كه همه ما را مى شناختند و مى دانستند كه دنبال 

ون مى گشتيم. 

 از اول دنبال يك سبز رنگش بوديد يا نه؟ 
نه. اصًال رنگش براى ما مهم نبود. اين ون ســبزى 
كه اآلن ما با آن درسفر هستيم خيلى اتفاقى پيدا 

و به برند ما تبديل شــد. چون سبز بود، اسمش را 
گرينى گذاشتيم.

 در صفحه اينســتاگرامتان از نورعليشاه 
نامــى تعريف كرديد كه در روســيه خيلى 

كمكتان كرده است. داستانش چيست؟
تا امروز در مســير كلى اتفاق خــوب و بد برايمان 
افتاده است كه يكى از آن قشنگ هايش آشنايى ما 
با نورعلى شاه در والدى قفقاز بود. نورعلِى تاجيك 
شماره اش را به ما داده بود تا هرجايى كه به مشكل 
خورديم با او تماس بگيريم. در همان والدى قفقاز 
كه ماشينمان خراب شده بود، كمكمان كرد تا يك 
تعميركار پيدا كنيــم. حتى جاهايى كه ما متوجه 
نمى شديم روس ها چه مى گويند، زنگ مى زديم به 
او تا به جاى ما با آن ها صحبت كند. اين قدر با هم 
دوست شده بوديم كه گاهى اوقات خودش تماس 
مى گرفت و پيگير كار و جوياى احوالمان مى شــد. 

شخصيت اين آدم خيلى جالب بود. 

 اين اتفاق نادِر سفرتان بود يا بازهم شاهد 
اين رفتارها بوديد؟ 

نه. اتفاقاً از اين دست رفتارها در روسيه كم نديديم. 
مثًال وقتى از بازارهاى كنار جاده و روستايى شــان 
خريد مى كرديم، متوجه مى شدند كه ما توريست 
هســتيم و با ماشــين خودمان از ايران آمده ايم، 
از هرچه كه دِم دستشــان مى رسيد، مجانى به ما 
مى دادند. يا تا قبل از اين ســفر فكر مى كرديم كه 
فقط ما ايرانى ها هواى همديگر را داريم و وقتى كنار 
جاده براى كمك دست بلند مى كنيم، نگه مى داريم. 
باورتان نمى شود، ما هربار كه اينجا ماشينمان خراب 
شد و كنار راه مانديم، چند نفر ايستادند و به دادمان 

رسيدند. 

برش

تنهــا خودرويــى كــه مى تواند ما 
را در ايــن ســفر همراهــى كند، 
يــك ون اســت. مدلى هــم كه ما 
مى خواســتيم انتخاب كنيم لوازم 
يدكى اش دركشورهاى ديگر دنيا 
راحت پيدا مى شــد. خيلى راحت 

هم پيدايش نكرديم...
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يادداشت

بدون شك معروف ترين ايرانى اى كه تا اآلن به روسيه 
رفته اســت و خبرش را بيشتر شبكه هاى خبرى دنيا 
كار كرده اند، محمد پيرزمان است كه با خانواده و پژو 
پارس حاال مشــهور شده شان، از انديمشك به مسكو 
آمده اند و خيلى از ايرانى ها و حتى خارجى ها با آن ها 

سلفى گرفته اند.
در مورد اين خانواده 7 نفره انديمشكى چند ويديو و 
گفت وگو در فضاى مجازى پخش شده است. محمد 

پيرزمان راننده پژو پارس درمورد سفرشان مى گويد: 
17 خردادماه از انديمشــك حركــت كرديم و حدود 
6 روز كامــل در راه بوديم. از جنوب ايران به شــمال 
ايران آمديــم و به مرز بازرگان رســيديم. از آنجا به 
تركيه و گرجســتان و از آن وارد روسيه شديم. وقتى 
از انديمشك حركت كرديم هوا آنجا حدود 50 درجه 
بود اما اينجا 20 درجه اســت! در حدود 7200-300 

كيلومتر با خودرو آمديم تا به مقصد رسيديم. 

پير زمــان ادامه مى دهد: هر نفر اگر مى خواســت به 
جام جهانى برود بايد نفرى 20 ميليون تومان هزينه 
مى كرد، اما اآلن پول ســفر ما 7 نفر در مجموع حدود 
10 ميليون تومان شــده. تازه ما بنزين 9000تومانى 
تركيه و 6000تومانى روسيه و گرجستان را استفاده 

كرده ايم. 
مادر ايــن خانواده هم در گفت و گو با هيوا يوســفى، 
روزنامه نگار ورزشــى گفته اســت: «به فوتبال بسيار 

عالقه دارم و اين مســير اصًال براى من سخت نبوده. 
يك پرسپوليســى دو آتيشه هستم و از تماشاى بازى 

در استاديوم لذت مى برم.

خانواده انديمشكى هم با يك پژو پارس خودشان را با وسيله شخصى به روسيه رساندند
7000كيلومتر با  پژو پارس 

دادنامه
پرونده کالس��ه ۹۶۰۹۹۸۸۱۳۰۱۰۰۹۵۳ ش��عبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرس��تان بهار تصمیم نهایی شماره 

۹۷۰۹۹۷۸۱۳۰۱۰۰۱۷۸    خواهان :خانم کبرا طاهری فرزند حیاتعلی به نشانی همدان - بهار - روستای فسیجان 
خوانده: آقای ناصر امیدی وصال فرزند شادعلی به نشانی    خواسته: طالق به درخواست زوجه 

گردشکار : در مورخه ۷/ ۳/ ۹۷ در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول محاکم حقوقی بهار به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل 
و پرونده کالس��ه ۹۶۰۹۷۵ تحت نظر می باش��د مالحظه می گردد جواب اس��تعالم از دادگاه انقالب همدان و بهار واصل و 
ضمیمه پرونده می باش��د دادگاه با توجه به مراتب فوق و با بررس��ی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 

به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. ))رای دادگاه((
 در خصوص دادخواس��ت خانم کبری طاهری فرزند حیاتعلی به طرفیت آقای ناصر امیدی وصال فرزند ش��ادعلی به خواسته 
صدور حکم طالق به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد نکاح و عسر و حرج به شرح دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست با 
این توضیح که خواهان حس��ب دادخواس��ت تقدیمی و به موجب اظهاراتش در جلسه دادگاه عنوان نموده که در مورخه ۱۶/ 
۸۴/۷ به عقد خوانده در آمده و ثمره این ازدواج ۲ فرزند مشترک )یک فرزند پسر ۱۲ ساله و یک فرزند دختر ۱۳ ساله( می 
باش��د خوانده به علت اعتیاد که چهار س��ال بعد از ازدواجمان ش��روع به مصرف نمود و از سال ۱۳۹۰ شیشه نیز مصرف می 
نمود از سال ۹۵ محل زندگی خویش در روستای فسیجان شهرستان بهار را ترک و تاکنون خبری از جا و مکان وی نداشته 
و بنده و فرزندان مش��ترک را بدون پرداخت نفقه و بالتکلیف رها نموده اس��ت لذا با توجه به ش��رایط فوق شدیدا بالتکلیف و 
در عس��ر و حرج می باش��م بدین جهت و به لحاظ تحقق ش��روط ضمن عقد نکاح از دادگاه تقاضای صدور اذن جهت اعمال 
وکالت مطلقه نمودن خویش را نموده است لهنا دادگاه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی و با توجه به تصویر 
مصدق سند ازدواج بدوا رابطه زوجیت في مابین را محرز دانسته و با توجه به اینکه تالش دادگاه و داوران زوجین در جهت 
ایج��اد س��ازش و اصالح ذات البین و انصراف زوجه از تقاضای خویش مؤثر در مقام واق��ع نگردیده و زوجه اصرار به طالق و 
جدای��ی دارد و با عنایت ب��ه اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه از طریق روزنامه در جلس��ات دادگاه حضور نیافته و 
الیحه ای نیز ارسال ننموده و در قبال دعوی مطروحه ایراد و دفاعی ننموده است و با امعان نظر به سوابق متعدد محکومیت 
خوانده در دادگاه انقالب و همچنین گزارش تحقیقات مرجع انتظامی که عینا اظهار داش��ته خوانده  )مدت ۶ س��ال است که 
زندگی مشترک خود را رها نموده و مدت ۲ سال می باشد اهالی روستا وی را ندیده اند و از وی خبری ندارند و وی اعتیاد 
ش��دید به موادمخدر نیز داش��ته است (که قطعا مغایر با حیثیت خانوادگی  واجتماعی زوجه  و دلیل وقوع عسر و حرج برای 
زوجه می باش��د لهذا با پذیرش در خواس��ت خواهان مستندا به مواد ۱۱۱۹، ۱۱۳۰ ، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵ ، ۱۱۳۸، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴ 
، ۱۱۴۵ قان��ون مدن��ی و م��واد ۲۷، ۲۹، ۳۳، ۳۷ ,۳۹ قانون حمایت خانواده به خواهان اذن می دهد که با ش��رایط ذیل و با 
در نظر گرفتن بندهای ۷-۸ قس��مت ب از ش��رایط ضمن عقد رسمی ازدواج نسبت به اعمال وکالت خویش و مطلقه نمودن 
خود و ثیت آن در یکی از دفاتر رسمی طالق اقدام نماید. بدیهی است چنانچه خوانده جهت مطلقه نمودن خواهان و اجرای 
صیغه طالق )پس از تس��لیت دادنامه( در دفاتر ثبت طالقی حاضر نش��ود حسب ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده صیغه طالق 
جاری و ثبت می ش��ود و س��ردفتر محترم مجری صیغه طالق نمایندگی در اجرای صیغه طالق و ثبت آن با شرایط ذیل می 
باش��د ۱- زوجه در خصوص مهریه خویش در پرونده جداگانه ای در همین ش��عبه اقدام لذا در این خصوص دادگاه مواجه با 
تکلیفی نمی باشد ضمنا زوجه مبلغ یک میلیون تومان از مهریه خویش را در قبال طالق در حق زوج بذل و وکالتا قبول بذل 
می نماید ۲- زوجه در خصوص نفقه معوقه ، اجرت المثل سنوات زندگی مشترک و نفقه ایام عده و سایر حقوق مالی ناشی 
از زوجیت ادعایی نس��بت به زوج ندارد ۳- جهیزیه نزد زوجه می باش��د و در این خصوص ادعایی ندارد ۴- زوجین دارای دو 
فرزند مشترک به اسامی ۱- معصومه ۱۳ ساله ۲- یوسف ۹ ساله می باشند که حضانت و نگهداری فرزندان مشترک را زوجه 
به عهده گرفته و در خصوص نفقه فرزندان مش��ترک جداگانه اقدام می نماید و در خصوص مالقات زوج با فرزندان مش��ترک 
زوج می تواند هر ۱۵ روز به مدت ۴ س��اعت روزهای ۱ و پانزدهم هر ماه جهت مالقات فرزندان مش��ترک را از محل زندگی 
اطفال تحویل و پس از انقضاء مهلت مالقات در همان مکان به زوجه تحویل نماید ۵- با توجه به عدم ارائه گواهی پزش��کی 
حاملگی عدم حاملگی از ناحیه زوجه لذا وی در دفتر طالق طبق ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده در زمان اجرای صیغه طالق 
مکلف به ارائه گواهی پزش��کی می باش��د ۶- نوع طالق با توجه به بذل بخش��ی از مهریه از ناحیه  زوجه )یک میلیون تومان( 

به استناد بند ۳ ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی بائن و از قسم خلع و نوبت اول  می باشد ۷- مدت اعتبار این حکم از تاریخ  ابالغو 
پس از قطعیت آن تا ش��ش ماه می باش��د رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
دادگاه و پس از انقضاء مهلت واخواهیظرف همان مدت قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان همدان و سپس  قابل 

فرجام خواهی می باشد .)م الف ۲۷۰(۹۷۰۴۹۶۷
رییس شعبه اول محاکم عمومی حقوقی بهار – محمدیان

دادنامه 
به تاریخ : ۹۷/۲/۲۳    پرونده کالس��ه :۱۱۲/۷۳۰/۹۶ ح     دادنامه :۹۷ /۹۳    مرجع رس��یدگی کننده: حوزه ۱۱۲ ش��ورای 
حل اختالف بهار     خواهان: صادق رضایی به آدرس: دوراهی س��یمین تریلی س��ازی رضایی    خوانده: بهزاد طهماس��بی به 

آدرس: مجهول المکان    خواسته: مطالبه  وجه 
گردش��کار: خواهان دادخواس��تی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به 
کالس��ه فوق و جری تش��ریفات قانونی در وقت مقرر/ فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل شده و با توجه 

به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
))رأی شورا((

 در خصوص دعوی مطروحه از سوی خواهان آقای صادق رضایی محتشم فرزند حسن بطرفیت خوانده آقای بهزاد طهماسبی 
فرزن��د یحی��ی دائر بر خواس��ته مطالبه مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ری��ال وجه یک فقره چک عهده بانک تجارت با احتس��اب کلبه 
خسارات دادرسی، و نیز خسارت تأخیر در امر تأدیه؛ شورا با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده به ویژه متن دادخواست 
تقدیمی و مس��تندات ابزاری  مش��تمل بر رونوش��ت مصدق چک مرقوم و نیز گواهی نامه عدم پرداختی صادره از سوی بانک 
محال علیه که در تصرف خواهان می باشد و با استناد به اصل تجریدی و منجز بودن امضاء اسناد تجاری در مقابل دارنده با 
حسن نیت که چک نیز جزء آنها محسوب می گردد و اینکه مصرف صدور یا ظهرنویسی چک ظهور و داللت بر اشتغال ذمه 
صادر کننده دارد و با التفات به اینکه چک مانند سفته و برات وسیله پرداخت دین می باشد و به محض ارائه باید کارسازی 
شود، ضمن احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقاء آن به علت عدم تقدیم هر گونه ادله ای به منظور اثبات برائت ذمه، 
شورا دعوی مطروحه را وارد و موجه تشخیص و مستندا به مواد ۳۱۰ و ۳۱۰ به بعد قانون تجارت و با رعایت مقررات قانونی 
موضوع مبحث چهارم به بعد قانون یاد شده خصوص ماده ۲۴۹ به بعد قانون مرقوم و رعایت ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی 
دادگاهه��ای عموم��ی و انق��الب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و همچنین م��واد ۵۰۲ و ۵۱۵ و ۵۲۲ و ۵۱۹ قانون اخیر الذکر 
و همچنی��ن تبص��ره الحاقی به ماده ۱۲ قانون صدور چک و قانون ماده واحده مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱مصوب مجمع تش��خیص 
مصلح��ت نظام در خصوص نحوه محاس��به تاخیر در امر تأدیه، حکم بر محکومی��ت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۱۰ 
ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ ۱/۴۶۵/۰۰۰  ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر و تصدیق اوراق دفتری با احتساب 
خسارات ناشی از تأخیر در امر تأدیه از تاریخ صدور چک الی تاریخ وصول محکوم به بر مبنای شاخص اعالمی بانک مرکزی 
و بر اس��اس مبلغ اخیر، که در مورد اخیر از ناحیه واجد اجرا محاس��به و وصول خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد، رأی صادره غیابی و بدوا ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ واقعی به خوانده اقبال واخواهی در این ش��ورا و متعاقبا 

ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظر در محکمه محترم تجدیدنظر شهرستان بهار می باشد.)م الف ۲۷۱(۹۷۰۴۹۶۸
قاضی حوره ۱۱۲ شورای حل اختالف بهار – داودی 

دادنامه 
به تاریخ: ۹۷/۲/۲۳   پرونده کالسه :۱۱۲/۶۹۲/۹۶ح   دادنامه :۹۲/۹۷

مرجع رسیدگی کننده: حوزه ۱۱۲شورای حل اختالف بهار 
خواهان: صادقی رضایی محتشم به آدرس: دوراهی سیمین تریلی سازی رضایی 

خوانده: ۱- سمیه ملکی ۲- سامان حیدری ۳- محمد حیدری ۴- چیا حیدری  به آدرس: مجهول المکان 
خواسته : مطالبه وجه 

گردش��کار:خواهان دادخواس��تی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به 
کالس��ه فوق و جری تش��ریفات قانونی در وقت مقرر/ فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل شده و با توجه 

به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
))رأی شورا(( 

در خصوص دعوی مطروحه از س��وی خواهان آقای صادق رضایی محتش��م فرزند حس��ن بطرفیت خواندگان ۱- خانم سمیه 
ملکی ۲-| اقای س��امان حیدری ۲- آقای محمد حیدری ۴- آقای چیا حیدری دائر بر خواس��ته مطالبه مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال وجه دو فقره چک عهده پست بانک با احتساب کلیه خسارات دادرسی، و نیز خسارت تأخیر در امر تأدیه شورا با عنایت 
به جمیع اوراق و  محتویات پرونده به ویژه متن دادخواس��ت تقدیمی و مس��تندات ابرازی مش��تمل بر رونوشت مصدق چک 
های مرقوم و نیز گواهی نامه های عدم پرداختی صادره از سوی بانک محال علیه که در تصرف خواهان می باشد و با استناد 
به اصل تجریدی و منجز بودن امضاء اس��ناد تجاری در مقابل دارنده با حس��ن نیت که چک نیز جزء آنها محسوب می گردد 
و اینک��ه صرف صدور یا ظهرنویس��ی چک ظهور و داللت بر اش��تغال ذمه صادر کننده دارد و ب��ا التفات به اینکه چک مانند 
س��فته و برات وس��یله پرداخت دین می باشد و به محض ارائه باید کارسازی شود، ضمن احراز اشتغال ذمه خواندگان بعنوان 
صادر کننده و ضامنین چک مابه النزاع و استصحاب بقاء آن به علت عدم تقدیم هرگونه ادله ای به منظور اثبات برائت ذمه، 
شورا دعوی مطروحه را وارد و موجه تشخیص و مستندا به مواد ۳۱۰ و ۳۱۰ به بعد قانون تجارت و با رعایت مقررات قانونی 
موضوع مبحث چهارم به بعد قانون یاد شده خصوصا ماده ۲۴۹ به بعد قانون مرقوم و رعایت ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی 
دادگاهه��ای عموم��ی و انقالب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و  همچنین مواد ۵۰۲ و ۵۱۵ و ۵۲۲۰ و ۵۱۹ قانون اخیر الذکر 
و همچنی��ن تبصره الحاقی به م��اده ۱۲ قانون صدور چک و قانون ماده واحده مصوب۱۳۷۷/۹/۲۱مصوب مجمع تش��خیص 
مصلح��ت نظام در خصوص نحوه محاس��به تاخیر در امر تأدیه، حکم بر محکومیت خوان��ده به پرداخت مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال بابت اصل خواس��ته و نیز مبلغ ۱/۹۶۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرس��ی و ابطال تمبر و تصدیق اوراق دفتری با احتساب 
خس��ارات ناش��ی از تأخیر در امر تأدیه از تاریخ صدور چک ها الی تاریخ وصول محکوم به بر مبنای ش��اخص اعالمی بانک 
مرکزی و بر اساس مبلغ اخیر، که در مورد اخیر از ناحیه واحد اجرا محاسبه و وصول خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد، رای صادره غیابی و بدوا ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ واقعی به خواندگان قابل واخواهی در این شورا متعاقبا 

ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظر در محکمه محترم تجدیدنظر شهرستان بهار می باشد. )م الف ۲۷۲(۹۷۰۴۹۷۰
قاضی حوزه ۱۱۲ شورای حل اختالف بهار – داودی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 بدینوس��یله ب��ه آقای س��یف اهلل تفق��دی که فعال مجهول المکان می باش��د ابالغ م��ی گردد که آقای علی پاش��ایی حاذق  
دادخواستی به خواسته مطالبه اجرت المثل به طرفیت شما تقدیم که به کالسه ۹۷۰۲۴۲ ح ۱۱۴ ثبت وبرای روز ۹۷/۵/۱۳ 
س��اعت ۱۱وقت رسیدگی تعیین گردیده ،لذا مراتب جهت تقاضای خواهان ودر اجرای مقرارت ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی 
مدنی دادگاههای عمومی وانقالب یک نوبت در یکی ازروزنامه های کثیراالنتش��ار محلی همدان درج  می گردد. خوانده می 
تواند ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ارآگهی جهت دریافت نس��خه ثانی دادخواست وضمائم به شعبه ۱۱۴ واقع در میدان بیمه 
انتهای کوچه مش��کی  مراجعه ودر روز وس��اعت مقرر فوق در جلس��ه رس��یدگی حاضر وهر گونه دفاعی دارد به عمل آورد 
واال ش��ورا غیاباً رس��یدگی وتصمیم مقتضی صادر خواهد نمود وچنانچه منبعد آگهی الزم ش��ود یک نوبت ومدت آن ده روز 

خواهد بود. ۹۷۰۴۹۷۱
رئیس دبیرخانه حوزه ۱۱۴ شورای حل اختالف 

شهرستان  همدان

آگهی  
خواهان: ش��هر بابانا دادخواس��تی به طرفیت خوانده: علی رضا سیس��تانی اصل فرزند اصغر و... به خواسته مطالبه وجه چک 
و خس��ارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرس��ی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 

۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرس��تان مش��هد واقع در استان خراسان رضوی- شهرستان مشهد- 
ابتدای بلوار ش��هید مدرس ارجاع و به کالس��ه ۹۷۰۹۹۸۷۵۷۵۶۰۰۱۴۹ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ 
و س��اعت ۹ صبح تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون 
آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. آ- ۹۷۰۴۸۷۳ م.الف ۱۳۰۰۷
منشی شعبه ۶ دادگاه حقوقی مشهد

 جواد نعیمی نوق

آگهی  
خواهان: محمد فالح بقمچی فرزند عبدالحسین دادخواستی به طرفیت خوانده: مهناز بابازاده و ... به خواسته الزام به تنظیم 
س��ند خودرو و اثبات وقوع عقد بیع تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۶ دادگاه 
عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد واقع در استان خراسان رضوی- شهرستان مشهد- ابتدای بلوار 
ش��هید مدرس ارجاع و به کالس��ه ۹۷۰۹۹۸۷۵۷۵۶۰۰۲۰۰ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ و ساعت ۱۰ 
صبح تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود 
تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. آ- ۹۷۰۴۸۷۵ م.الف ۱۳۰۰۸
منشی شعبه ۶ دادگاه حقوقی مشهد

جواد نعیمی نوق

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حسین اخالقی 
خوشدل فرزند اسماعیل

خواهان آقای عبدالرضا بیک دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حسین اخالقی خوشدل فرزند اسماعیل به خواسته مطالبه 
خس��ارت مطرح که به این ش��عبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۷۵۷۵۹۰۰۰۲۶ شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی امام خمینی شهرس��تان مش��هد ثبت و وقت رس��یدگی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۱۱/۰۰ تعیین که حسب 
دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرس��ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش��ار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجع��ه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود، نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریاف��ت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. آ- ۹۷۰۴۸۷۴ م.الف ۱۳۰۰۹
منشی شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

 محبوبه نمازی بایگی

ابالغ دادنامه
پی��رو آگهی قبلی به آقای داود نقی پور منصور فرزند یوس��ف فع��اًل مجهول المکان ابالغ میگردد در مورد دادخواس��ت آقای 
مجید خدامی کامه، بخواس��ته مطالبه وجه طی حکم شماره ۹۷۰۹۹۷۷۵۷۸۷۰۰۳۳۸ در پرونده کالسه ۹۶۰۴۸۴ به ابطال 
دادخواس��ت محکوم گردیده اید لذا مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتش��ار درج میگردد رأی صادره غیابی و از تاریخ درج 

در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است. آ- ۹۷۰۴۸۷۶ م.الف ۱۳۰۱۰
مدیر دفتر شعبه ۳۷ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد- طاهره سلیمانی نژاد
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با فرهيختگان

معرفى كتاب

روايتى از آيت اهللا بهجت
 به مناسبت سالروز درگذشت شيخ عبداهللا مامقانى

عالِمى كه  در شبانه روز سه ساعت مى خوابيد!
معارف: آيت اهللا بهجت(ره) مى گويــد: زمانى كه ما در كربال بوديم، آقا 
شــيخ عبداهللا مامقانى(ره) در قيد حيات بودند. گفته مى شد كه ايشان 
شبانه روزى چهار ســاعت مى خوابد، ولى در كتاب رجالش نوشته است: 
تأليف اين كتاب ســه سال طول كشيد و من در اين مدت، در شبانه روز 
ســه ساعت مى خوابيدم! اين ها اتمام حجت است براى كسانى كه خيال 
مى كنند اگر خوابشان مقدار اندكى از هشت ساعت كم شود، مى ميرند. 
شيخ آقا بزرگ تهرانى(ره) هم در وقت تأليف، نشسته مى خوابيد. ايشان 
هر روز مقدارى مى نوشــت، حتى روزى كه وفات كرده بود، به يك پهلو 
تكيه نموده و مقدارى نوشته بود. آقايى نيز از پدرش نقل مى كرد كه سه 
سال نشســته مى خوابيدم و در اين مدت رختخواب خود را براى خواب 
باز نكردم. اين گونه عاشِق علم و عاشق عمل بودند! آيا اين كم خوابى ها و 
پركارى ها بدون محبت ممكن است؟! البته امكان دارد كسى از ناراحتى 
نخوابد، اما آن كجا و راه محبت كجا كه اصالً نمى گذارد محب آرام بگيرد!
در محضر بهجت، ج1، ص 355

 آيت اهللا شــيخ عبداهللا مامقانى(ره) در «تنقيح المقال» كه يكى از آثار 
ارزشمند اوست، نوشته است: «اگر تمام آنچه را كه نوشته ام جمع كنم، سه 
برابر حجم جواهر(جواهر الكالم كتاب فقهى در 43جلد) مى شود. سپاس 

خداى تعالى را براى اين نعمت بزرگ كه به من عطا فرمود.
درباره مرحوم مامقانى بزرگ نقل مى كنند: گاهى اوقات ايشان در منزلشان 
مراســم عزادارى برگزار مى كردند. هنگامى كه منبرى ها از ايشان تعريف 

مى كردند، حضرت آقا عباى خود را بر سر مى كشيدند.
يكى از دوســتان پرسيدند چرا زمانى كه ما از شما تعريف مى كنيم عبا 
را بر سرتان مى كشيد؟ فرمودند: در دوران كودكى ما خيلى فقير بوديم. 
مامقان هم زمستان هاى سردى داشت، يك روز صبح كه مى خواستم به 
مدرسه بروم براى جلوگيرى از سرما با گريه از مادرم يك كاله خواستم، 
مادرم من را به انبارى برد و گشــت تا يك كاله خيلى كهنه و پاره پيدا 
كرد و به من داد، به خاطر سرماى زياد مجبور بودم آن كاله را سر كنم، 
اما از روى خجالت نزديك مدرســه كه مى رسيدم آن را برمى داشتم. من 
اين كاله را هنوز هم دارم و وقتى شــما از من تعريف مى كنيد، عبا را بر 
سرم مى كشم و كاله را از جيبم در مى آورم و به خود مى گويم، اين تويى، 
مغرور نشــو و اين تعريف و تمجيدها را باور نكن، مبادا دنيا تو را فريب

 دهد.

«ريزش خواص در حكومت اميرمؤمنان»
مهر: «ريــزش خواص در حكومت 
كتابى  عنــوان  اميرمؤمنــان(ع)» 
اســت كه به معرفى كامل، تا بيان 
لغزشگاه ها و عوامل ريزش 66 تن 
از چهره هاى خوش سابقه و متنفذ 

حكومت علوى مى پردازد.
در اين كتــاب، چهره هاى خوش 
ســابقه و متنفذ حكومت علوى، 
معرفــى؛ و لغزشــگاه ها و عوامل 
ريزش شان بررســى مى شود، تا از 
اين رهگذر هم خواص اهل لغزش 
شناســايى شده و علت لغزش شان تحليل گردد و هم نقش لغزش آن ها 
در تضعيف حكومت آن حضرت تبيين شود، اما قبل از معرفى چهره هاى 
مذكور، نخســت مباحثى چون تعريف، اهميت، طبايع و فرآيند رويش 
خواص در صدر اســالم بررسى شــده و سهم لغزش خواص در تضعيف 

حكومت اميرمؤمنان(ع) به  طور اجمال بررسى  گرديد.
چــاپ اول كتاب «ريزش خواص در حكومت اميرمؤمنــان(ع)» در 336 
صفحه، قطع رقعى، جلد كالينگور، تيراژ 1500 نسخه و قيمت 15 هزار 
تومان منتشر شده است. نويسنده كتاب جواد سليمانى، پژوهشگر حوزه 
علميه قم و عضو هيئت علمى گروه تاريخ مؤسســه آموزشى و پژوهشى 
امام خمينى(ره) است كه دفتر نشر معارف تاكنون دو كتاب «رسالت ما، 
زمانه ما» و «راز بازگشت جاهليت در عصر عاشورا» را نيز از ايشان منتشر 
كرده است. «آزمون خواص» و «عدالت در گرداب» از ديگر آثار ارزشمند و 

پرفروش اين محقق هستند.

 معارف   رئيس دفتر رئيس جمهور در سفرى به قم، 
همراه با اســتاندار قم با تنى چند از مراجع معظم و 

علما ديدار و گفت وگو كرد. 
محمــود واعظى با حضــور در دفتر آيــات عظام 
تقليد مكارم شــيرازى، نورى همدانى، ســبحانى و 
علوى گرگانى با اين بزرگان ديدار و پيرامون مسائل 

روز كشور و بين الملل گفت وگو كرد.
مراجع تقليد در ايــن ديدارها ضرورت تالش دولت 
براى رسيدگى به معيشــت مردم، ايجاد اشتغال و 
تأمين امنيت فضاى كسب و كار را مورد تأكيد قرار 

دادند.

 اولويت دولت، زندگى و معيشت عامه مردم باشد
آيت اهللا مكارم شــيرازى در ديــدار محمود واعظى 
گفت: دولت به دغدغه هاى اصلى مردم همانند ايجاد 
اشتغال بيشتر و مبارزه با قاچاق، مفاسد اقتصادى و 

گرانى اقالم اساسى، اهتمام بيشترى داشته باشد.
اين مرجع تقليد با بيان اينكه نمى توان منكر شد كه 
در همه جا و از جمله دولت ضعف هايى وجود دارد، 
تصريح كرد: با اين اوصاف اما در شرايط فعلى هرگونه 
تضعيف دولت امرى كامالً خالف است و همه بايد از 
دولت حمايت كرده و در زمانى كه دشمن همه توان 
خود را به كار گرفته تا به نظام جمهورى اســالمى 

ضربه بزند، بايد دولت را تقويت كنيم.
آيت اهللا مكارم شيرازى، شرايط امروز را يك امتحان 
تاريخى براى ملت ايــران و دولت و نظام جمهورى 
اسالمى دانســت و گفت: در اين شرايط بسيار مهم 
اســت كه دولت درباره عملكــرد و اقدام هاى خود 
اطالع رسانى گســترده، دقيق و بهنگام داشته باشد 
و آنچــه را كه مايه اميدآفرينى براى مردم اســت با 
هنرمنــدى به آن ها انتقال دهــد و البته ضعف ها و 
نقص هاى احتمالى را نيز صادقانه بپذيرد چرا كه اين 

مسئله تأثير روانى بسيار مثبتى خواهد داشت.

 مردم از فساد و نبود مديريت گله دارند 
آ يت اهللا نورى همدانى نيز خواســتار حل مشكالت 
اقتصادى كشور شد و گفت: مشكل معيشت و گرانى 
حتماً بايد حل شود و مسئوالن بر بازار اشراف داشته 
باشــند.اين مرجع تقليد با انتقــاد از نبود مديريت 
صحيح افزود: دشمن وارد جنگ اقتصادى شده است 
و بايد مديريت صحيح داشته باشيم، خيلى از چيزها 
به تحريم هم ربطى ندارد و اگر بر وضعيت كشــور 
اشراف باشد، موضوع حل مى شود. بايد حرف مردم را 
شنيد و به خواسته هاى آن ها توجه كرد و اگر مشكلى 

هست مردم راقانع كرد.
وى با بيان اينكه مردم بيش از گرانى از فساد گله مند 
هستند، اظهار داشت: وقتى مردم اختالس ها و اين 
حقوق هاى نجومى را مى بينند ناراحت مى شــوند؛ 
چطور مى شود يك نفر 30 تا 40ميليون تومان حقوق 
مى گيرد ولى يك جوان اگر كار هم داشته باشد يك 

ميليون تومان حقوق مى گيرد كه هيچ در زندگى اثر 
ندارد؛ لذا بايد بى عدالتى در جامعه رفع شود و مردم 
بهبود معيشت و اقتصاد را در سفره هايشان احساس 

كنند تا همواره حس آرامش داشته باشند.
نورى همدانى تأكيد كرد: قرارداد FATF مايه ننگ 
اســت، جلوى آن را بگيريد؛ گزارش مى آيد ســند 
2030 در حال اجراســت، مانع آن شويد. در مورد 
فضاى مجازى كه اصرار ما بر بومى سازى مطلق آن 

است ولى باز عده اى دنبال مسائل ديگرند.
وى هرگونه اختالف را مايه ســوء اســتفاده دشمن 
دانست و خاطرنشان كرد: همگى بايد به دولت كمك 

كنند تا مشكالت برطرف شود.
استاد برجســته درس خارج حوزه علميه قم گفت: 
درخواســت شــما بحق است و مشــكل اقتصادى 
وجود دارد، اما اجازه موج ســوارى دشمن را ندهيد،
 ان شاءاهللا مسئوالن همت كرده و با وحدت و همدلى 

و كمك به دولت مشكالت را حل مى كنند.

 با مفسدان اقتصادى برخورد قانونى قاطع شود
 آيــت اهللا ســبحانى در ديدار رئيــس دفتر رئيس 

جمهور گفت: ما در نظام جمهورى اســالمى همه 
سرنشينان يك كشتى هستيم و سرنوشت واحدى 
داريم، بنابراين بايد اختالف سليقه ها را كنار گذاشته 
و اگر مســئله اى وجود دارد نيز با گفت وگو حل و 
فصل شــود. اين مرجع تقليد افزود: مشكالت امروز 
پيش روى نظام بيشــتر از مشــكالت سال هاى اول 
انقالب و زمان جنگ نيست، اما بايد براى عبور از اين 
مشكالت سطح وحدت و همدلى بين مردم و نظام 
به سطح انسجام كشور در سال هاى اول انقالب برسد 
كه يك نكته بسيار مهم در وضعيت كنونى اين است 
كه با سوء استفاده كنندگان از اوضاع امروز و مفسدان 

اقتصادى برخورد قانونى قاطع داشته باشيم.
وى تصريح كرد: بخوبــى مى دانم كه آقاى روحانى 
و همكارانشــان در دولت يكى از سخت ترين دوران 
رياست جمهورى در كشــور را تجربه مى كنند، اما 
يقيناً اگر با مفسدان اقتصادى قاطعانه مقابله كنند 
و اخبار آن را به اطالع مردم برسانند، مردم به آينده 
اميدوار شــده و قدردان دولت خواهند بود و جنگ 
روانى دشمن نيز هر قدر هم كه شديد باشد، خنثى 

خواهد شد.

 مسئوالن رضايت مردم را حاصل كنند
آيت اهللا علوى گرگانى هم در ديدار واعظى گفت: 
در وضعيت حاضر مهم ترين مسئله تقويت راه هاى 
انسجام و وحدت در داخل كشور است به گونه اى 
كه اختالف و افتراقى ايجاد نشود كه دشمن بتواند 

از آن سوء استفاده كند.
وى تصريح كرد: بايد با تأمين مطالبات و نيازهاى 
مــردم رضايت آن ها را حاصــل كنيم تا به عنوان 
مهم ترين پشتوانه نظام و مهم ترين ركن وحدت، 
همچنان حامى و پشــتوانه اصلى نظام باشــند و 
مسئوالن نيز بايد تحت نظر رهبر معظم انقالب و 
با همدلى و هماهنگى يكديگر، در اين راستا تالش 

خود را مضاعف كنند.

 واعظى در ديدار با مراجع چه گفت؟
محمــود واعظى رئيس دفتر رئيــس جمهور در 
ســفر به شــهر مقدس قــم و ديدار با شــمارى 
از مراجــع تقليد و علمــا با ابالغ ســالم رئيس 
جمهور، با اشــاره به وضعيت امروز كشــور گفت: 
در داخل كشــور گزينه هــاى مختلف محتمل 

را بررســى و طراحى كرده ايم تا بــه مردم بويژه 
بر طبقــات ضعيف فشــار وارد نشــود، طبقات 
پايين تر بايد در شرايط تحريم مورد توجه بيشتر 

باشند.
وى اضافــه كــرد: ممكن اســت در زمان تحريم 
سياســتى را اتخاذ كنيم تا كســى كه مى خواهد 
خودروى آنچنانى از خارج وارد كند ديگر نتواند يا 
اگر دنبال سفرهاى آنچنانى به خارج است نتواند 
ارز تهيــه كند، در حال حاضر اكثريت مردم ايران 
براى ما مهم هســتند حال ممكن اســت اقليتى 

خواسته هاى ديگرى داشته باشند. 
واعظــى با بيان اينكه در اين شــرايط حســاس 
وجود انســجام در كشــور امرى ضرورى اســت، 
گفــت: بايد هماهنگى و همدلى بســيار نزديكى 
بين قواى ســه گانــه و نهادهاى كشــور اعم از 
نظامى، فرهنگى و زمينه هاى ديگر وجود داشــته 
باشــد و همه تحــت نظر رهبر انقــالب هدايت 

شوند.
رئيــس دفتر رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه بايد 
نمادى از يگانگى، وحدت و انســجام نشان دهيم؛ 
اظهار داشت: كشورى كه ستون خيمه و واليت فقيه 
دارد مى تواند از مشكالت عبور كند، خوشبختانه 
رهبر انقالب ماه گذشته دستور دادند كه جلسات 
هفتگى منظم بين ســران سه قوه و متخصصان 
اقتصادى برگزار شود تا درباره مسائل كشور تصميم 
بگيرند، تــا كنون هرتصميمى در اين جلســات 
گرفته شــده مورد تأييد رهبر انقالب قرار گرفته

 است.
وى ادامــه داد: با جنــگ روانى كــه از خارج به 
داخل منتقل مى شود مواجه هستيم و بايد مرتب 
اطالع رســانى كنيم؛ ما چهار اليحه داريم كه در 
دولت ما نبوده و در زمان دولت آقاى احمدى نژاد 
به مجلس فرستاده شده اســت، اآلن در مجلس 
مــا خود را متعهد به اليحــه اى كه مربوط به كار 
خودمان است مى دانيم ولى عده اى تبليغ مى كنند 

كه اين لوايح عضويت در FATF است.
واعظــى ابراز داشــت: بنــده هفته گذشــته در 
مصاحبه اى اعــالم كردم كه بايد حســاب لوايح 
چهار گانه را از FATF جدا كنيم، ما بناى عضويت 
در FATF نداريم اما هر كشورى بايد براى مبارزه 
با پولشويى برنامه داشته باشد، درباره كنوانسيون 
هم همان گونه كه رهبر انقالب فرمودند كنوانسيون 
خوب، متوسط و بد داريم، مسئله مهم اين است كه 
بررسى كنيم كه چه موردى به نفع كشور است و 

منافع را تأمين مى كند.
وى افزود: فشار گرانى بر طبقه ضعيف است و نبايد 
اين گروه را از دســت بدهيــم از اين رو به دنبال 
ساماندهى هستيم، مقدارى از مشكل به فرهنگ 
برخى باز مى گردد، توليدكننده اجناس را در انبار 
خود نگه مى دارد كه نظارت ها در اين زمينه بيشتر 

خواهد شد.

آيت اهللا مكارم شيرازى:
ما مى دانيم در شرايط 
از جهات  فعلى حوزه 
مختلفى مورد تهديد 
از داخل و خارج است. 
از ديگر مســائلى كه 
ما خيلــى از آن بايد 

صحبت كنيم، مســائل اخالقى حوزه اســت. براى 
تضعيف پايه هــاى اخالقى، حوزه آمــاج بمباران 

فضاهاى مجازى و امثالهم است.
اگر مراكز مختلفى ازحــوزه به اموال و كمك هاى 
دولتى وابســته بشود، ديگر نمى توانيم آزادانه براى 
حوزه تصميم بگيريم و چه بسا اگر اين ها بيايند و 
بگويند حوزه و ائمه جماعت مساجد به وسيله وزارت 
ارشاد تعيين بشود، چون دستمان زير سنگ دولت 
اســت، ديگر آزاد نخواهيم بود كه اين عيب بزرگى 
اســت. اصالً اگر حوزه وابسته بود، حضرت امام(ره) 
نمى توانست انقالب كند. انقالب امام(ره) به واسطه 
استقالل مرجعيت و استقالل حوزه بود. اين افتخار 
نبايد از بين برود.                                 (حوزه)

استقالل حوزه نبايد از بين برود
آيت اهللا سيدهاشم حسينى بوشهرى:

روى  اســالم  ديــن 
تأكيد  اجتماع  موضوع 
ارزش  و  داشته  زيادى 
حضور  بــراى  ويژه اى 
جمعى مــردم در يك 
مكان و زمان قايل است 

كه از جمله مهم ترين اين اجتماعات نماز جمعه بوده 
و حقيقتاً يكى از عوامل ماندگارى و استوارى انقالب 

اسالمى هم وجود نماز جمعه است.
نماز جمعه يكى از عوامل مهم در جهت روشــنگرى 
و بصيرت افزايى بوده و جامعه را در جريان مســائل 
مهم قرار داده و ســدى محكــم در برابر توطئه هاى 
دشمن بوده است. در روايات از نماز جمعه به عنوان 
حج المســاكين ياد شده است. در عين حال كه خود 
حج از جايــگاه عظيمى برخوردار اســت، به خاطر 
وحدت، همدلى و عظمت نماز جمعه چنين تعبيرى 
درباره آن شده است. يعنى كسانى كه امكانات نداشته 
و براى حج مســتطيع نمى شوند، حداقل استطاعت 
حضور در نمازجمعه را پيدا مى كنند.             (رسا)

نماز جمعه؛ حج المساكين است
آيت اهللا صافى گلپايگانى:

حريم زنان بايد جداى 
از حريم مردان باشد و 
موازين شــرعى اسالم 
بايد در ميــان زنان و 

مردان رعايت شود.
مطالب اخالقى، دينى و 

فكر اسالمى بايد به بانوان منتقل و در جامعه نهادينه 
شــود. ما بايد مباحث زنان را براســاس آنچه مورد 
نظر اسالم اســت، تبيين كنيم تا اسباب خرسندى
 اهــل بيت (ع) بويژه حضرت ولّى عصر(عج) باشــد. 
اين افتخار نيســت كه زنان هم براى تماشاى فوتبال 

به ورزشگاه بيايند. حدود زن و مرد بايد حفظ شود.
در طول تاريخ اسالم، بسيارى از زنان حضور داشتند 
كه در فضايل و كماالت، نمونه بودند، اما حجاب آنان 
محفوظ بود؛ بانوان ما هم مى توانند با حفظ حجاب و 

عفاف در جهات مختلف نمونه باشند.
متأسفانه امروز وضعيت زنان در مملكت ما مطابق با 
اسالم نيست و بايد در اين زمينه، كارها و فعاليت هاى 
تأثيرگذارى انجام شود.                           ( حوزه)

حدود زن و مرد بايد حفظ شود
آيت اهللا مصباح يزدى:
 جاى تأسف است كه 
فقه  خــارج  درس  در 
حــوزه، بحــث واليت 
فقيه گنجانده نشــده 
است وحرف هايى هم 
در مورد ايــن جايگاه 

زده مى شــود. وقتى در حوزه كه خاســتگاه انقالب 
است، اين گونه باشد، در دورترين منطقه از اين كشور 
چه خواهد بود. در مجموع عوامل فرهنگى كشور كه 
بتوانند پايه هاى اين فكر وحدت را به ســمت واليت 
فقيــه پيش ببرند، وجود ندارد و يا كم اســت. البته 
برگزارى طرح واليت بخوبى مى تواند براى رســيدن 
به اهداف عاليه و وحدت حوزه و دانشــگاه مناســب 

باشد.
افرادى كه مى خواهند درانقالب اثرگذار باشــند، بايد 
فرهنگى باشــند و اين جايگاه تنهــا در نهاد حوزه 
و دانشــگاه قرار دارد. وحدت الزم اســت چون هدف 
تحول فرهنگى و فكرى است و تنها نيروهاى فرهنگى 
هستند كه مى توانند تحول ايجاد مى شود.   (معارف)

درس «واليت فقيه» مظلوم است 

چهره - خبر

معارف

 مراجع عظام تقليد در ديدار با رئيس دفتر رئيس جمهور مطرح كردند  

تذكر به دولت براى مقابله با گرانى و فساد 

آگهی مزایده
به موجب پرونده کالس��ه اجرائی صادره از ش��عبه 23 دادگاه عمومی حقوقی مش��هد به ش��ماره بایگانی اجرای احکام 
110/17/960262 حکم به فروش ماترک مرحوم زهرا حافظی صادر و مقرر گردید که ماترک مطابق نظریه کارشناسی 
به ش��رح ذیل و از طریق مزایده حضوری با حضور نماینده محترم دادس��تان در تاریخ 1397/04/31 از ساعت 11/45 
الی 12/30 صبح در محل مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مش��هد واحد مزایده واقع در مش��هد بلوار شهید مدرس 
مدرس 6 س��اختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برس��د مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع 
و به کس��انی که باالترین قیمت را پیش��نهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمناً 
حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد ش��د هزینه های تنظیم س��ند و نقل و 
انتقال بالمناصفه و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.

شرح اموال مورد مزایده   سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک واقع در بلوار چمن 59 نبش کوچه دوم دست چپ پالک 
2 دارای پالک ثبتی 622 فرعی از 228 اصلی بخش 9 مش��هد به مس��احت عرصه 153/18 مترمربع شمالی و دو نبش 
که به صورت 2 واحد مس��کونی در 2 طبقه و دو واحد تجاری س��اخته ش��ده است بر اس��اس پایانکار اعیان شامل 97 
مترمربع مسکونی و 36 مترمربع تجاری در همکف و 119 مترمربع مسکونی طبقه اول می باشد که وضع موجود حاکی 
از افزایش زیربنای در طبقه اول و ساخت یک واحد حدود 50 مترمربع در پشت بام فاقد مجوز است، قدمت بنا حدود 
25 سال سیستم سازه ای دیوارهای باربر و سقف طاق ضربی می باشد دارای 2 انشعاب برق و انشعاب آب و گاز مشترک 
که شش��دانگ ملک مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 4/850/000/000 ریال برآورد شده است که به میزان فوق به 
مبلغ 2/425/000/000 ریال به فروش می رس��د. )ضمناً سرقفلی واحد تجاری نبش ملک به مساحت 19/50 مترمربع 

در کارشناسی لحاظ نشده است( آ- 9704902 م.الف 7290
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی- سیدمحمدرضا تشنگر

آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول
به موجب پرونده کالس��ه اجرائی صادره از ش��عبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مش��هد به ش��ماره بایگانی اجرای احکام 
110/8/960155 آقای محمدرضا مالرضائی محکوم است به پرداخت مبلغ 342/516/704 ریال به در حق داود دهقان 
نیری و نیز مبلغ 17/125/835 ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده 
اس��ت حس��ب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف 
توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/04/31 از ساعت 10/15 الی 
11 صبح در محل مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار شهید مدرس مدرس 6 
ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی 
که باالترین قیمت را پیش��نهاد نمایند واگذار خواهد ش��د طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر پنج 
روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نس��بت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمناً حداقل 
10 درصد از بهای مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد ش��د هزینه های تنظیم س��ند و نقل و انتقال 

بالمناصفه و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.
ش��رح اموال مورد مزایده  30 عدد بلبرینگ دارای مش��خصات فیزیکی 1- قطر داخلی 110 میلیمتر 2- قطعه خارجی 
208 میلیمتر 3- ضخامت یا نشیمنگاه بلبرینگ 24 میلیمتر 4- دارای یک عدد گریس خور یا روغن خوور وی قطعه 
خارجی 5- همگی نو و در کارتن اکبند 6- تعداد سی عدد 7- ساخت کارخانه fag آلمان که مطابق با نظریه کارشناس 

هر یک به قیمت 3 میلیون ریال و جمعاً به مبلغ 90/000/000 ریال به فروش میرسد. آ- 9704903 م.الف 6719
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی- سیدمحمدرضا تشنگر

آگهی مزایده
ب��ه موجب پرونده کالس��ه اجرائی صادره از ش��عبه؟ دادگاه عمومی حقوقی مش��هد به ش��ماره بایگان��ی اجرای احکام 
110/17/960215 حک��م به فروش مال مش��اع متعل��ق متعلق به خانم ها و آقایان 1- غالمرض��ا 2- طوبی 3- طاهره 
4- قاسم 5- رجبعلی 6- صدیقه 7- ربابه شهرت همگی سعید باغی و 8- مهرداد 9- مهدی 10- طیبه شهرت همگی 
سفید باغی و 11- خانم اکرم لطفی صادر و مقرر گردید که مال مشاع مطابق نظریه کارشناسی به شرح ذیل و از طریق 
مزایده حضوری با حضور نماینده محترم دادستان در تاریخ 1397/05/01 از ساعت 8 الی 8/45 صبح در محل مجتمع 
قضائی اجرای احکام مدنی مش��هد واحد مزایده واقع در مش��هد بلوار مدرس مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از 
طریق مزایده حضوری به فروش برس��د مزایده از قیمت ارزیابی ش��ده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند واگذار خواهد ش��د طالبین به خرید می توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به 
این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمناً حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده 
نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد ش��د هزینه های تنظیم س��ند و نقل و انتقال بالمناصفه و بدهی های معوقه به 

عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.
شرح اموال مورد مزایده:

شش��دانگ ملک واقع در مش��هد، خیابان طبرسی، کوچه حوض امیر پالک 67 دارای پالک ثبتی 1519 اصلی نبش 4 
مشهد، با عرصه به مساحت 171 مترمربع و اعیان در 4 طبقه حدود 580 مترمربع به صورت 15 واحد اقامتی )سوئیت( 
که مساحت هر کدام حدود 15 تا 20 مترمربع می باشد، در طبقه منهای یک 4 واحد 4 واحد همکف 3 واحد و طبقات 
یک دو 4 واحد هر سوئیت شامل هال، نشیمن سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه می باشد دارای انشعابات آب، برق 
و گاز و تلفن بوده و دسترسی به آسانسور مقدور می باشد مجوز صادره جهت واحد اقامتی به صورت یک مهمان پذیر دو 
ستاره دارای 22 اطاق می باشد که پس از بازسازی و احداث البی به صورت سوئیت آپارتمان با 25 واحد سوئیت تبدیل 
شده است پالک دارای یک واحد تجاری فاقد مجوز به مساحت حدود 16 مترمربع می باشد که ششدانگ ملک مطابق 

با نظریه کارشناس به مبلغ 23/800/000/000 ریال برآورد و به فروش می رسد. آ- 9704904 م.الف 7291
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی- سیدمحمدرضا تشنگر

آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول
به موجب پرونده کالس��ه اجرائی صادره از ش��عبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مش��هد به ش��ماره بایگانی اجرای احکام 
110/13/960867 آق��ای محمود جاللی مهرآباد محکوم اس��ت به پرداخت مبل��غ 1/644/388/000 ریال به در حق 
حس��ین معصومی ثانی و نیز مبلغ 82/219/400 ریال نیم عش��ر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نس��بت به پرداخت 
دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم 
عش��ر دولتی توقیف توسط کارش��ناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/05/01 
از س��اعت 11/45 الی 12/30 صبح در محل مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مش��هد واحد مزایده واقع در مش��هد 
بلوار ش��هید مدرس مدرس 6 س��اختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت 
ارزیابی ش��ده شروع و به کس��انی که باالترین قیمت را پیش��نهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند 
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نس��بت به بازدید آنان از اموال 
م��ورد مزای��ده اقدام گردد ضمناً حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد ش��د 
هزینه های تنظیم س��ند و نقل و انتقال بالمناصفه و بدهی های معوقه به عهده فروش��نده و تخلیه تابع مقررات قانونی 

بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.
شرح اموال مورد مزایده

3 دانگ و 946/5 هزارم یک دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب آپارتمان واقع در مش��هد، بلوار میثاق، مجیدیه 10 
قطع��ه چه��ارم جنوبی طبقه اول دارای پ��الک ثبتی 20002 فرعی از 20295 فرعی از 176 اصلی بخش 10 مش��هد 
به مس��احت 125 مترمربع، با کف س��رامیک آش��پزخانه اپن با کابینت ام دی اف، ملک با عرصه 200 مترمربع شامل 
3 طبقه روی پیلوت و هر طبقه یک واحد، نما س��نگ، که شش��دانگ آپارتمان موصوف مطابق با نظریه کارشناس��ی به 
مبلغ 2/500/000/000 ریال برآورد ش��ده اس��ت که به میزان فوق به مبلغ 1/644/388/000 ریال به فروش می رسد. 

آ- 9704906 م.الف 6721
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی- سیدمحمدرضا تشنگر

آگهی تجدید مزایده اموال منقول )38/1(
به موجب کالس��ه پرونده اجرایی 41/968559 صادره از شعبه 190 ش��وراهای حل اختالف مشهد، آقای/خانم ایمان 
تقدیس برهانی محکوم به پرداخت مبلغ 49/931/513 ریال در حق آقای/خانم مسعود نصرتی فرد و مبلغ 2/000/000 
ریال نیم عش��ر دولتی اس��ت. نظر به اینکه نامبرده نس��بت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده اس��ت، حسب تقاضای 
محکوم له در قبال محکوم به، اموال به ش��رح ذیل توس��ط کارشناس رس��می دادگستری به مبلغ 32/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده و مقرر گردید در تاریخ 1397/5/2 از س��اعت 9 الی 10 صبح با حضور نماینده محترم دادس��تان و از 
طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی مجتمع ش��ماره چهار شوراهای حل اختالف مشهد، واقع در بولوار 
کوثر، نبش کوثر شمالی 15، از طریق مزایده به فروش میرسد. مزایده از قیمت کارشناس شروع و به کسانیکه باالترین 
قیمت را پیشنهاد مینمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید از ملک موصوف 
پن��ج روز قب��ل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند. ضمناً حتما حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقداً و 

باقیمانده حداکثر ظرف یکماه وصول خواهد شد. اقالم مورد مزایده به شرح ذیل میباشند:
1( یک دستگاه تابلو فرمان آسانسور درایودار )3VF   ( مدل Ls از نوع open Loop با توان 7/5 کیلووات تمام 

اتومات با 8 توقف، سال مونتاژ 1395 به قیمت 25/000/000 ریال 
2( یک دس��تگاه تابلو نجات اضطراری آسانس��ور تمام اتومات بدون باطری س��ال مونتاژ 1395 به قیمت 5/000/000 

ریال
3( دو ع��دد گاورن��د دس��تی30cm  -  lm/s-   مجموعاً به قیمت 2/000/000 ری��ال ارزش کلیه اقالم به مبلغ 

32/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. آ- 9704908 م.الف 12093
مدیر اجرای احکام مجتمع شماره چهار شوراهای حل اختالف مشهد

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم و تجدیدنظرخواهی به خانم
تجدیدنظ��ر خ��واه خانم طیبه و صدیقه س��یدی دادخواس��ت تجدیدنظرخواه��ی به طرفیت تجدیدنظ��ر خوانده آقای 
محمدرضا س��یدی نسبت به دادنامه ش��ماره 9709977575900194 در پرونده کالس��ه 970192 شعبه 9 حقوقی 
تقدی��م که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آیین دادرس��ی مدنی ب��ه علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده 
مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز پس از 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظر 
خواه��ی را دریافت و چنانچه پاس��خی دارد کتباً به این دادگاه ارائ��ه نماید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر 

قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد. آ-9704827             م.الف13011
مدیردفتر دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

 حسن سبیلی

ابالغ دادنامه
پی��رو آگه��ی قبلی به آقای محمدرض��ا خان محمدی فرزند محمدعل��ی فعاًل مجهول المکان اب��الغ می گردد در مورد 
دادخواس��ت آقای علیرضا محبی مقدم بخواس��ته اعسار از محکوم به طی حکم ش��ماره 9709977578700352 در 
پرونده کالسه 970003 به قرار عدم استماع دعوی محکوم گردیده اید لذا مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج 

می گردد رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
آ-9704828              م.الف13012

مدیردفتر شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد
 طاهره سلیمانی نژاد

آگهی ابالغ نظریه کارشناس:
پیرو آگهی قبلی به آقایان و خانم ها پروانه، پری، افسانه، نازی، علی و پرویز وزیری رحیمی فرزندان ذوالفقار خان فعاًل 
مجهول المکان ابالغ می گردد که در پرونده کالسه 4/960855 کارشناس نظریه خود را اعالم داشته. لذا از تاریخ درج 
این آگهی ظرف یک هفته مهلت دارید ضمن مراجعه به دفتر این دادگاه و اعالم آدرس محل اقامت خود، نظریه مذکور 

را مالحظه و در صورت اعتراض مراتب را کتباً اعالم نمایید. آ-9704851                م.الف13013
مدیردفتر شعبه 4 دادگاه حقوقی مشهد

 خاکشور

ابالغ دادنامه
پیرو آگهی قبلی به آقای فریدون و فرزانه و فرخ و فریده و فرخنده و فهیمه و فریبا شهرت همگی حجت پناه فرزندان 
احمد و طوبی اعتبار ف محمد فعاًل مجهول المکان ابالغ می گردد در مورد دادخواس��ت آقای محمدحس��ین ثمری به 
خواسته ... طی حکم شماره ... الزام به ایفا تعهد و مطالبه خسارت... در پرونده کالسه 961003 به... تحویل ششدانگ 
یک قطعه باغ به پالک ثبتی 3 فرعی از 41 اصلی قطعه دو تفکیکی از اراضی مردارکش��ان به مس��احت هش��ت هزار و 
چهارصد و هش��تاد و هفت تیر و بیس��ت و دو سانتی مترمربع و مش��ترکاً پرداخت مبلغ سه میلیون و ششصد و هفتاد 
و یک هزار و چهارصد و س��ی و چهار ریال بابت هزینه دادرس��ی و یک میلیون و پانصد هزار ریال حق الوکاله وکیل به 
محک��وم گردیده اید لذا مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتش��ار درج می گ��ردد رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در 

روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است. 
آ-9704860              م.الف13014

مدیردفتر شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 
 طاهره سلیمانی نژاد

ابالغ دادنامه
پیرو آگهی قبلی به آقای محمد ش��هرت کاش��انی فرزند اصغر فعاًل مجهول المکان ابالغ می گردد در مورد دادخواس��ت 
خانم رزیتا جواهری و غیره بخواسته ابطال سند طی حکم شماره 9709977578700322 در پرونده کالسه 960108 
به حکم به ابطال دعوی صادر گردیده اید لذا مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد رأی صادره غیابی و 

از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است. آ-9704872    م.الف13015
مدیردفتر شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

 طاهره سلیمانی نژاد



سرمربى سنگال: صعود نكرديم چون 
اليق صعود نبوديم

ورزش:  سنگال با شكست يك بر صفر مقابل كلمبيا شانس حضور 
در مرحله حذفى جام جهانى 2018 روســيه را از دست داد. سيسه 
سرمربى اين تيم به خبرنگاران گفت:   به تيمم افتخار مى كنم، آنها 
كار شايسته اى انجام دادند. سنگال صعود نكرد زيرا اليق صعود نبود. 
زندگى همين است.  وى افزود: اينها قوانين بازى است و اين قوانين 
در همه رقابت ها وجود دارد، بايد به آنها احترام بگذاريم. ترجيح مى 
داديم جور ديگرى با اين جام خداحافظى كنيم، اما فوتبال همين است 

و قوانين آن را به خوبى مى دانيم.

كين: تمركزمان روى كلمبياست
ورزش:   تيم ملى فوتبال انگليــس در آخرين ديدار خود در مرحله 
گروهى جام جهانى 2018 روسيه برابر بلژيك به ميدان رفت و با يك 
گل تن به شكست داد. انگليس با شكست در اين ديدار با 6 امتياز در 
رده دوم جدول رده بندى قرار گرفت تا در مرحله بعد به مصاف كلمبيا 
برود. هرى كين بهترين گلزن انگليســى ها كه در اين ديدار نيمكت 
نشين بود اينگونه به شكست تيمش واكنش نشان داد: خوشبختانه 
توانستيم به مرحله حذفى راه پيدا كنيم. االن ديگر نهايت تمركز خود 
را روى ديدار روز سه شــنبه برابر كلمبيا مى گذاريم و اميدوارم كه 
بتوانيم در اين ديدار حساس به پيروزى برسيم. هرى كين با 5 گل زده 

به عنوان بهترين گلزن مرحله گروهى انتخاب شد.

تيته: روحيات و احساسات بازيكنان را 
مديريت كرديم

ورزش: تيته، سرمربى برزيل معتقد اســت كه مديريت روحيات و 
احساسات بازيكنانش كمك زيادى به موفقيت تيمش در جام جهانى 
كرده اســت. وى گفت:  جام جهانى يعنى روابط انسانى، بايد حس 
كنيد وضعيت رختكن چگونه اســت، بازيكنان چگونه ارتباط دارند، 
وظايف، احساس غرور، خوشحالى و ... بايد اين ها را باالنس كنيد. اگر 
بازيكنان بيش از حد انرژى دارند، انرژى را كم كنيد، به نظرم از لحاظ 
احساسى تيم ما هنوز جاى پيشرفت دارد. به نظرم بازيكنان ما در اين 
سه بازى رشد كرده اند. من سعى مى كنم بازيكنان را چالش كنم. اگر 

به استانداردهايى كه بايد رسيده باشند بايد بيشتر پيشرفت كنند. 

فدراسيون آلمان: 
شايسته حذف شدن بوديم

ورزش: فدراسيون فوتبال آلمان با انتشــار بيانيه اى در شبكه هاى 
اجتماعى، از مردم آلمان به خاطر حــذف از جام جهانى عذرخواهى 
كرد. در اين بيانيه آمده:  هواداران عزيز، ما بسيار ناراحت هستيم. جام 
جهانى هر 4 سال يك بار برگزار مى شود و انتظارات از ما بيشتر از اينها 
بود. خيلى متاسفيم كه مثل يك قهرمان جهان نبوديم و دردناك تر 
اينكه شايسته حذف شدن بوديم. حمايت شما در سرتاسر جهان فوق 
العاده بود. در ريو ســال 2014 كنار هم جشن گرفتيم ولى گاهى در 
فوتبال بايد شكست را پذيرفت و اعتراف كرد كه رقبا بهتر از شما بوده 
اند. قرارداد يواخيم لوو با تيم ملى آلمان تا سال 2022 اعتبار دارد ولى 

اين احتمال كه او پس از اين نتايج كنار برود، بسيار باالست.

اعتراض رسمى مراكش به فيفا 
ورزش:  فدراسيون فوتبال مراكش در رابطه با داورى ها در ديدارهاى 
تيمشان برابر پرتغال و اسپانيا به فيفا شكايت كرد. تيم فوتبال مراكش 
در گروه دوم رقابت ها با 1تساوى و 2 باخت حذف شد اما هواداران و 
بازيكنان اين كشور معتقدند كه حقشان در اين مسابقات با داورى هاى 
ضعيف ضايع شده است. فدراسيون فوتبال مراكش در نامه اى كه به 
فيفا فرستاده نســبت به قضاوت هاى داوران در ديدار تيمشان برابر 
پرتغال و اسپانيا به شدت اعتراض كرد و خواستار تحقيق در اينباره شد.

«كروسو»؛ 15 هزار پاس در بازى!
ورزش:  پل برايتنر، اسطوره فوتبال آلمان به انتقاد از عملكرد تونى 
كروس پرداخت. پل برايتنر گفت:  خوشحال مى شوم اگر تونى كروس 
در هر بازى 15 هزار پاس ارسال نكند زيرا بسيارى از بازيكنان شاغل 
در بوندسليگا نيز قادر به انجام اين كار هســتند.  تونى كروس برابر 
كره جنوبى حتى يك بار هم اقدام به حركت در عمق دفاع حريف يا 
يك دريبل موفق نداشت و من هرگز عالقه اى به حتى 99درصد  پاس 
هاى صحيح او ندارم. تيم ملى آلمان هيچ برنامه اى نداشت و در هر 
3 ديدار خط دفاعى عملكرد خوبى نداشته و بازيكنان خط ميانى نيز 

تنها پاس هاى ساده دادند. اين يك فاجعه براى فوتبال آلمان است.
يواخيم لوو كسى است كه بايد در مورد آينده تصميم گرفته و بگويد 
قرارداد من تا سال 2022 است و من قادر به جلو بردن تيم هستم. اين 

تصميم اوست نه فدراسيون فوتبال آلمان. 

مربى ژاپن: دستور وقت تلف كردن را 
من دادم

ورزش:  ژاپنى هــا دقايق پايانى بازى برابر لهســتان را به وقت تلف 
كردن مشغول بودند تا شكســت 1-0 حفظ شود. نيشينو، سرمربى 
ژاپن   گفت: من بودم كه به هاسبه گفتم به ديگر بازيكنان اطالع دهد 
تا همين باخت 1-0 را حفظ كنند. ترديدهاى بزرگى در زمين ما و نيز 
در بازى ديگر وجود داشت و ممكن بود هر اتفاقى بيفتد. واضح است كه 
من هرگز از شكست خوشم نمى آيد ولى صعود به يك هشتم نهايى، 
مهمتر از هر چيز ديگرى بود.  لحظات سخت و پر اضطرابى را پشت سر 
گذاشتيم و بايد از بازيكنانم كه به فرمانم توجه كرده و نسبت به من 

وفادار ماندند، تشكر كنم. 

رئال مادريد و تكذيب خبر جنجالى
 در مورد رونالدو

ورزش:   اوكى دياريو خبرى را در مورد رونالدو منتشر كرد كه بازتاب 
فراوانى در رسانه ها داشت.   طبق ادعاى اوكى دياريو، ژانويه گذشته 
باشگاه رئال رقم فســخ يك ميليارد يورويى رونالدو را ابتدا به 400 
ميليون يورو و ســپس ماه فوريه به 120 ميليون يورو كاهش داده تا 
زمينه براى خروج او فراهم شود. البته رقم فسخ رونالدو براى دو باشگاه 
بارسا و پى اس جى، همان يك ميليارد يورو حفظ شده بود. اين خبر 
باشگاه رئال مادريد آن را شديدا تكذيب كرد و عنوان داشت كه رقم 
فسخ قرارداد رونالدو همان يك ميليارد يورو است و دخل و تصرفى 
در آن نشده است. گفته مى شــود كه رونالدو به دليل بدقولى هاى 
فلورنتينو پرز(رئيس باشگاه) عزم جدايى دارد و تصميم او غير قابل 

بازگشت است. از يونايتد به عنوان مقصد بعدى او نام برده مى شود. 

براى خداحافظى از تيم ملى
 با كى روش مشورت كردم

سردار آزمون: بين خانواده و فوتبال، 
خانواده را انتخاب كردم

ورزش: ســردار آزمون بعد از اســتقبال مردم گنبــدكاووس در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: در بين دو راهى بين خانواده و تيم ملى فوتبال 
قرار گرفتم و بعد از 4 ماه تفكر و مشورت به اين نتيجه رسيدم كه بايد در 
كنار خانواده ام باشم و تا مدتى از تيم ملى فاصله بگيرم.وى افزود: در حال 
حاضر نمى توانم به صورت شفاف مسئله شخصى كه باعث فاصله گرفتن 
من از تيم ملى مى شود را بيان كنم، بايد از خانواده اجازه بگيرم تا اين مورد 
را رسانه اى كنم.   آزمون تصريح كرد: براى اين تصميم گيرى با كى روش، به 
عنوان مسئولم و عليرضا جهانبخش كه جزو دوستان و عزيزان من هستند، 
صحبت و مشورت كردم و آن ها نيز گفتند كه ما هم بوديم همين تصميم را 
مى گرفتيم.  وى با اشاره به انتقادات اخير و اينكه اين انتقادات تاثير در 
تصميم گيرى وى داشته يا خير، تاكيد كرد: من قوى تر از اين هستم كه 
به خاطر انتقادات اين تصميم را بگيرم، هميشه از من انتقاداتى بوده و 
مردم انتظار گل در اين بازى ها را داشتند و من هم نتوانستم اين انتظار 
مردم را برآورده كنم، اما تصميم بنده داليل شخصى و خانوادگى دارد.

 اين بازيكن ملى پوش فوتبال كشــورمان خاطر نشان كرد: درست است 
كه از تيم ملى فاصله مى گيرم اما به فوتبال ادامه خواهم داد. فعال 23 سال 
دارم و آرزوهاى بزرگى در زمينه فوتبال در سر دارم و يك سال از قراردادم 
با روسيه باقى مانده اســت و اميدوارم در اين رشته ورزشى پيشرفت هاى 

خوبى داشته باشم.

پرسپوليس و سايپا در آستانه توافق بزرگ
ورزش: باشــگاه پرســپوليس براى جذب مهدى ترابى پيشنهادات 
زيادى را به باشگاه سايپا داد و به نظر مى رسد يكى از اين پيشنهادات 
مورد تأييد على دايى و مســئوالن باشــگاه ســايپا قرار گرفته است.

پرسپوليســى ها بعد از توافق با ســروش رفيعى به دنبال اين هستند 
كه او را تا نيم فصل به تيم سايپا بفرســتند و به جاى آن در نيم فصل 
رضايت نامه مهدى ترابى را در ازاى پرداخت مبلغى دريافت كنند. اين 
پيشنهاد فعًال مورد تأييد ســايپايى ها قرار گرفته است، اما قبل از آن 

بايد زمينه بازگشت رفيعى به فوتبال ايران فراهم شود.

با پايان مرحله گروهى
ايران تيم هجدهم  جام بيست ويكم شد

ورزش: با پايــان يافتن مرحلــه گروهى جام جهانــى 2018، تيم ملى 
كشورمان در رده هجدهم اين رقابت ها ايستاد. در بين تيم هاى حذف شده 
تنها  سنگال در گروه هشتم به اندازه ايران امتياز گرفت اما به خاطر گل زده 
بيش تر به عنوان بهترين تيم سوم و حذف شده جام شناخته شد و ايران 
به عنوان دومين تيم برتر حذف شــده در رده هجدهم ايستاد. رده بندى 
تيم هاى هفدهم تا سى و دوم جام جهانى به اين شرح است: 17-سنگال 
18- ايران 19- كره جنوبى 20- پرو 21-نيجريه 22-صربستان 23-تونس 
24- عربســتان 25-آلمان 26- لهســتان 27-مراكش 28-كاستاريكا 

29- ايسلند 30- استراليا 31- مصر 32- پاناما.

تمديد قرارداد نوراللهى و نعمتى  
با سرخ ها

ورزش: احمد نوراللهى هافبك تيم فوتبال پرسپوليس پس از مذاكره با 
حميدرضا گرشاسبى سرپرست باشگاه، قراردادش را با اين تيم تمديد كرد. 
پيش از اين بازيكن، سيامك نعمتى هم قراردادش را با سرخ پوشان تمديد 
كرده بود. همچنين سيامك نعمتى هافبك پرسپوليس كه يك سال ديگر 
با پرسپوليس قرارداد داشت پس از توافق با مديريت باشگاه، قرارداد خود 

را يك سال ديگر تمديد كرد تا دو سال در پرسپوليس باشد.

فنرباغچه تركيه به دنبال كريم انصارى فرد
ورزش: باشگاه مطرح تركيه اى خواهان به خدمت گرفتن دو بازيكن 
 SDNA كليدى تيم فوتبال المپياكوس يونان است. به نقل از سايت
يونان، طبق اطالعات به دست آمده از تركيه باشگاه فنرباغچه به دنبال 
جذب كريم انصارى فرد و كوستاس فورتونه از تيم المپياكوس است.

در ادامه اين خبر رسانه يونانى آمده است: دامين كومولى، مدير فنى 
تيم فنرباغچه تركيه با مدير برنامه هاى كريم انصارى فرد تماس گرفته 
است. كسى كه اين ملى پوش ايرانى را به بســيارى از باشگاه ها براى 

جذب در فصل آينده پيشنهاد كرده است. 

روزنامه تايمز
تنها اشتباه VAR؛ پنالتى ايران! 

ورزش: شايد مهم ترين چالش اين جام جهانى، كمك داور ويديويى يا 
VAR بود كه مناقشات مختلفى را ايجاد كرد. اين تكنولوژى در سه بازى 
ايران نيز جنجال هاى مختلفى را ايجاد كرد كه اوج آن به بازى با پرتغال 
رســيد. حال روزنامه تايمز كه يكى از معتبرترين رســانه هاى بريتانيا 
محسوب مى شود، در گزارشى به نقل از هيئت بين المللى IFAB موارد 
استفاده كمك داور ويديويى و همچنين نقش آن در جام جهانى را بررسى 
 IFAB كرده است. در اين گزارش آمده است: دو مدير از هيئت بين المللى
به روزنامه تايمز گفته اند كه پس از بررسى VAR به اين نتيجه رسيده ايم 
كه تنها يك اشتباه در جام جهانى در اين خصوص وجود داشته و آن هم 
اعالم پنالتى براى ايران در بازى با پرتغال بوده است. آن ها معتقدند كه 
تمام تصميمات ديگر درســت بوده اند و از بى عدالتى بزرگ جلوگيرى 
شده است. در 36 بازى نخست، 14 بررسى رسمى VAR وجود داشت و 
هر چند در برخى از تصميمات اعتراض هاى مختلف و نظرات گوناگونى 
وجود داشت. مديران IFAB مى گويند كه تنها داورى كه از اين سيستم 
به اشتباه استفاده كرد، انكريه كاسرس داور پاراگوئه اى بازى ايران در روز 
دوشنبه بود. الزم به ذكر است، IFAB انجمن بين المللى فوتبال است 
و  تنها نهاد داراى صالحيت قانون گذارى در ورزش فوتبال مى باشد. اين 
هيئت از نمايندگان فيفا و 4 اتحاديه هاى فوتبال بريتانيا - اتحاديه فوتبال 
انگلستان، اتحاديه فوتبال اسكاتلند، اتحاديه فوتبال ولز و اتحاديه فوتبال 
ايرلند شمالى - تشكيل مى شود. نمايندگان فيفا 4 حق رأى و نمايندگان 
هر يك از اتحاديه هاى بريتانيايى 1 رأى دارند. مصوبات اين هيئت بايد 

دست كم از 6 رأى مثبت برخوردار باشند. 
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كار به اعتراض و شكايت به ميراث فرهنگى كشيد 
هواداران ايرانى 

در تور بى مسئوليتى آژانس ها
حسينى : يكى از چالش هاى اصلى ايرانى هايى كه از داخل كشور براى تماشاى 
بازى هاى جام جهانى به روسيه ســفر كردند موضوع سرويس دهى تورهاى 
مسافرتى در شهرهاى سن  پترزبورگ،كازان و سارانسك بود! اين تورها كه از 
ماه ها قبل از برگزارى جام جهانى با تبليغات متعدد و گوناگون اقدام به فروش 
بسته هاى مسافرتى خود به مسافران جام جهانى كرده بودند با ارائه خدماتى 
ضعيف در جريان اين ســفر دوازده روزه زمينه نارضايتــى فراوانى را به وجود 
آوردند . اكثريت قريب به اتفاق مسافران ايرانى كه از داخل كشور راهى روسيه 
شده بودند تصميم دارند حاال از مديران اين آژانس ها به سازمان ميراث فرهنگى 

شكايت كنند و طلب خسارت كنند.
  9 ساعت خيابانگردى

اوج ناهماهنگى اين تورها در شــهر كازان پيــش از بازى دوم ايران در 
مرحله گروهى رقابت هاى جام جهانى رقم خورد. مســافرانى كه توسط 
دو آژانس سرشــناس به كازان آمده بودند به دليل عدم رزرو قبلى هتل 
در شهر كازان مجبور شدند نزديك به 9 ســاعت در خيابان هاى كازان 
معطل شــوند تا بتوانند بازى ايران برابر اســپانيا را در ورزشگاه كازان 

آره نا تماشا كنند.
مسافران ايرانى كه خيال مى كردند روز بازى برابر برنامه ريزى قبلى مى توانند 
از اتاق هاى خود استفاده كنند، ظهر روز بازى متوجه شدند آژانس براى كاهش 
هزينه ها تصميم گرفته است از ساعت 12 اتاق ها را از آنها پس بگيرد،به همين 
دليل بالغ بر سيصد نفر از تماشاگران ايرانى در البى هتل هاى محل اقامت شان 
تجمع كردند و با شعارهاى فوتبالى نارضايتى خود را نسبت به اين اتفاق بيان 
كردند اما در نهايت مجبور شدند هتل محل اقامت خود را تخليه كنند تا مجبور 

نشوند جريمه اى بابت اين مسئله به هتل پرداخت كنند.
 دخالت كنسولگرى

موضوع نارضايتى ايرانى ها به قدرى اوج گرفت كه پاى كنســولگرى ايران 
هم به اين داستان باز شد . مسئوالن كنسولگرى ايران در كازان به مسافران 
اين تورها وعده دادند كه به محض بازگشــت آنها در ايران اين مســئله به 
صورت دقيق و كارشناسى توسط ســازمان ميراث فرهنگى پيگيرى شود و 
خسارات ناشى از بى برنامگى از سوى آژانس به مسافران پرداخت شود. از 
سويى ديگر گفته  مى شود با توجه به گزارش رايزن فرهنگى ايران در كازان 
و اطالع مديران فدراســيون فوتبال به ويژه تيم نظارت بر عملكرد آژانس 
هاى دو مجموعه متخلف با تنبيه هاى انضباطى بيشــترى مواجه شوند تا 
حدى كه ممكن است امتياز فعاليت اين آژانس ها به دليل تخلفات متعدد 

به مدت شش ماه تعليق شود.
از آنجا كه نماينده سازمان و رايزنى فرهنگى ايران در روسيه در جريان اتفاقات و 
مشكالت به وجود آمده براى مسافران ايرانى هستند اين موضوع خارج از نوبت 
در دست پيگيرى قرار مى گيرد تا حقوق از دست رفته مسافران جام جهانى به 

صورت قانونى احقاق حق شود و با تخلفات صورت گرفته برخورد شود.

سينا حســينى : يكى از بازيكنان تيم ملى ايران كه در 
رقابت هاى جام جهانــى 2018 روســيه در پازل اصلى 
كارلــوس كى روش قرار داشــت، احســان حــاج صفى 
بود. كاپيتان دوم ايــران در اين رقابت ها بعد از مســعود 
شــجاعى يكى از نفرات مورد اعتمــاد كارلوس كى روش 
بود.  احسان كه پيش از شروع رقابت هاى جام جهانى در 
تيم باشگاهى اش خوش درخشــيده بود از ابتداى اردوى 
تداركاتى تيم ملى در تركيه با تاكتيك سرمربى تيم كامال 
هماهنگ شد به همين دليل كى روش وى را به عنوان يكى 
از مهره هاى كارآمد تيمش انتخاب كرد و در دو بازى آخر 
تيمش در مرحله گروهى وى را بــه عنوان نفر اول تيمش 
و كاپيتان به ميدان فرســتاد تا بتواند از توانمندى وى به 

بهترين شكل ممكن استفاده كند.
 بسيارى بر اين باور بودند كه تيم ايران مى توانست 
با شكست پرتغال زمينه صعود به مرحله بعد را براى 
خود فراهم سازد؛به اعتقاد تو چرا ايران نتوانست به 

دور بعد صعود كند؟
ما توانمندى الزم براى صعود به مرحله بعد را داشتيم اما 
بايد به اين نكته توجه كنيم كــه در فوتبال همه چيز برابر 
ميل و عالقه ما پيش  نمــى رود، فوتبال قواعد خاص خود 
را دارد، در يك بازى ممكن است شما از همه نظر از حريف 
خود باالتر باشيد اما در نهايت نتيجه به ضرر شما رقم بخورد 
چون ذات فوتبال غير قابل پيش بينى است. اين اتفاق براى 
ما هم رخ داد و روى بى رحم فوتبال براى ما به نمايش در 
آمد اما يك نكته را نبايد فراموش كنيم كه نتايج ايران در 

اين دوره از بازى ها به قدرى قابل قبول بود كه بســيارى 
از مفسران بين الملل در ســتايش از تيم ملى ايران لب به 

سخن گشودند.
 در جريان بازى با اسپانيا خيلى ها اعتقاد داشتند ما 
توانمندى الزم براى كسب يك امتياز را داشتيم اما 
بر خالف اين روند ما بازى را به تيم رو به رو واگذار 
كرديم، تصور تو در ايــن خصوص چه بود، ما از نظر 

فنى با مشكل مواجه شديم؟
ببينيد ما از نظر فنى قابليت هاى خوبى داشتيم، تا حدى 
كه اسپانيا در برخى دقايق به ويژه دقايق پايانى در سيستم 
بازى ما گرفتار شــد اما همه چيز در فوتبال به حوزه فنى 
برنمى گردد، ما در آن بازى بدشــانس هم بوديم. سيستم 
ويدئو چك در آن بازى بالى جان ما شــد همانطور كه در 
دوره قبلى جام جهانى در بازى با آرژانتين اشتباه داور يك 
موقعيت ايده آل را از ما ســلب كرد، در بازى با اسپانيا هم 

قربانى اتفاقات غير فوتبالى شديم.
  در بازى با پرتغال برخى معتقد بودند كه حضور تو در 
تركيب تيم ملى مى تواند در تغيير نتيجه تاثيرگذار 
باشد اما با تعويض تو اين فرصت از تيم ايران سلب 

شد، اين گفته را قبول دارى؟
صد در صد با اين حــرف مخالفم چون كار لوس كى روش 
بهتر از هر كسى مى توانست در كنار زمين تصميمات فنى 
را اخذ كند. تيم ما يك اصل را به درســتى رعايت كرد كه 
همه چيز بر عهده سرمربى است و ما به عنوان سرباز بايد 
در اختيار تيم ملى باشــيم، مطمئنا من نمى توانم درباره 

مسائل فنى نظرى بدهم چون وظيفه من بازى است و حوزه 
بازى خوانى جزو وظايف من نيست، ما يك سوپرستاره در 
كنار خط داشتيم كه مطمئنا بدون حضور آن شخص نمى 

توانستيم چنين نتيجه اى را رقم بزنيم.
 اما حســرت بزرگ براى ايرانى هايى كه تماشاگر 
بازى هاى تيم ملى بودند اين بود كه اين تيم فرصت 
استثنايى را از دســت داد، فرصتى كه شايد ديگر 

نصيب ما نشود.
اين حــرف را قبول نــدارم، ما تمام تالش خــود را به كار 
گرفتيم، انرژى و انگيــزه اى كه نزد بازيكنــان ايران بود 
مثال زدنى بود اما در فوتبال هميشه برنده نيستى. فرصت 
جبران اما براى ما وجود دارد، هانطور كه كسى فكرش را 
نمى كرد مــا در گروه مرگ چنين نتيجه اى را به دســت 
آوريم مى توانيم در آينده نيز يك اتفاق باورنكردنى ديگر 
را رقم بزنيم، بايد اين اصل را بپذيريم كه تيم ايران با وجود 
مشكالت و محدوديت هاى فراوانى كارنامه قابل قبولى را از 

خود برجاى گذاشت.
  در شرايط كنونى ايرانى ها انتظار دارند به طلسم 
ناكامى در جام ملت هاى آسيا پايان دهيد و با اقتدار 
بر سكوى قهرمانى بايســتيد؟ آيا اين اتفاق رقم 

خواهد خورد؟
ببينيد يك واقعيت را قبول كنيد كه در فوتبال اگر شــما 
يك توپ صد در صد را تبديل به گل نكنيد ممكن است با 
همان اتفاق از گردونه يك رقابت بزرگ و بين المللى خارج 
شويد. ما مطمئنا براى كسب عنوان قهرمانى در رقابت هاى 

جام ملت هاى آسيا وارد اين مسابقات خواهيم شد اما نبايد 
فراموش كنيم كه در جريان اين مسابقات نيز ممكن است 
همان اتفاقى كــه در دوره قبل رقابت هــا رقم خورد يك 
تصميم اشــتباه و يك ضربه مهلك كار را خراب كند اما ما 
با اتحاد و همدلى به مصاف اين اين رقابت ها خواهيم رفت 
و بزرگترين هدف ما كسب عنوان قهرمانى است اما بايد با 

اين واقعيت كناربياييم كه فوتبال قابل پيش بينى نيست.
 ضرورت حضور كارلوس كى روش در فوتبال ايران 

به چه اندازه اى است؟ 
اگر به دنبال پيشرفت و ترقى هســتيم بايد روى يك نوار 
ثابت گام برداريم، ثبات در حوزه فنى تيم ملى مى تواند به 
موفقيت هاى بعد كمك كند، يكى از نقاط قوت ما در جام 
2018 حضور كارلوس كى روش روى نيمكت تيم ملى بود، 
كى روش در جريان اردوهاى قبل از جام و بازى هاى تيم 
ملى در جريان بازى هاى جام جهانى نشان داد كه قواعد 
بازى را به خوبى مى داند. بازيكنان ايران وقتى مى ديدند 
فردى نظير كارلوس كى روش كنار زمين ايستاده است به 
معناى واقعى كلمه پشتوانه و دلگرمى بزرگى داشتند، كى 
روش يك برگ برنده بود براى تيم ايران، شــما بايد داخل 
زمين بوديد و مــى ديديد كه بازيكنــان پرتغال چقدر از 
كى روش واهمه داشتند. سرمربى پرتغال كامال از كى روش 
واهمه داشت اين يعنى يك موفقيت به همين دليل معتقدم 
كه كى روش به عنوان يك رهبر واقعى بايد در تركيب فنى 
ايران باقى بماند چون ما روزهاى آفتابى بسيار خوبى را با او 

در پيش خواهيم داشت. 

حاج صفى در گفت و گو با خبرنگار اعزامى قدس به روسيه:

«كى روش» كنار زمين همه حريفان را مى ترساند 

خطاب به رئيس فدراسيون فوتبال
قهرمانى جام ملت هاى آسيا

 به چه قيمت؟!
على عبداحد: در حاليكه همگان ديدند و ديديم كــه در كنار آگهى هاى 
تبليغاتى و كالفه كننده صدا و ســيما در طول مسابقات جام جهانى چگونه 
تيم عادل فردوسى پور در رسانه ملى يكطرفه در دفاع از عملكرد كى روش از 
هيچ كوشش و تلقين به مخاطبان دريغ  نكرد اما حمله كى روش به او و مربيان 
ايرانى  كام شيرين مردم را تلخ كرد. جالب اينكه اين بار هم رئيس فدراسيون 
واكنشى به  ادبيات و شخصيت مخصوص كى روش از خود نشان نداد و به بهانه 
نزديك بودن جام ملت هاى آسيا با عبور از كوچه خاكى و دادن قول قهرمانى 
تيم ملى ، درها را براى مرد پرتغالى باز گذاشت. در واقع سرمربى قلدر پرتغالى 
هر وقت اراده كرده عليه مربيان ايرانى، مربيان خارجى داخل ايران، بازيكنان 
و قهرمانان ملى، باشگاه ها و برنامه ريزان ورزش كشور و... ادبيات جنجالى و 
تحريك كننده اى را بى مهابا به زبــان آورده و هيچگاه هم مورد مؤاخذه قرار 

نگرفته است.
 كى روش در حاليكه بر ســفره رنگين ايرانيان نشسته و رقم هاى ميلياردى 
از بيت المال اين مردم شــريف را در كيســه مى ريزد هيچگاه  شرايط و جو 

اجتماعى كشور را رعايت نكرده است.
آقاى تاج ما بحث توان فنى و آناليز سرمربى پرتغالى تيم ملى را به بزرگان و 
كارشناسان فوتبال واگذار مى كنيم، اما آيا واقعاً شخصيت نامطلوب و فردى 

ايشان چقدر با فرهنگ معرفت و انسانى ايرانيان نزديك و همخوانى دارد؟
آقايان، تيم هاى ملى ايران قبًال هم 4 بار در جام جهانى حضور داشته اند آيا 
اينقدر هزينه و بوق و كرنا هم داشتيم؟ آيا تا به حال شفاف سازى شده است 
كه كى روش چند ميليارد تومان دريافت كرده است و چقدر در آينده خواهد 
گرفت، شايد بتوان محاســبه كرد كه هر لنترانى ! ايشان چند صد ميليون 

قيمت دارد؟!
آقاى تاج چه ضمانتى هســت كه وقتى امروز كى روش براى برانكو شمشير 
كشيده است، فردا و فرداهاى ديگر شفر و يا مربيان و يا حتى خود شما را به 
دوئل و مبارزه دعوت نكند و هر روز در شــرايط فعلى كشور چالشى جديد 
شروع نكند؟ واضح اســت كى روش مى خواهد هر چه زودتر نخ خود را قطع 
كند و برود و اينها هم بهانه جويى اســت و دارد از اصرار شماها به ماندن وى 

سوءاستفاده مى كند.
آقاى تاج اگر سؤال مى كنيم، حضور تيم ملى فوتبال و حتى به قول شما 
مقام قهرمانى جــام ملت ها، به چه قيمتى؟! حق داريم چون در شــرايط 
كنونى، كشور و مردم نياز به آرامش دارند ولى كى روش هر روز به بهانه 
اينكه با فالنى و فالنى مشــكل دارد با ادبياتى غيــر متعارف، جو جامعه 
ورزشــى را بهم مى ريزد. لطفاً خيلى جدى از او بخواهيد ترمز دســت را 
بكشد و رعايت و حرمت صاحبخانه را نگه دارد و تا زمانى كه از حق مردم 
و بيت المال در اين كشور بر سرخوان گسترده فدراسيون فوتبال نشسته 

است، سكوت كند . 

سايت آرژانتينى اوله: مرحله گروهى جام جهانى 
2018 روسيه با برگزارى 48 ديدار به پايان رسيد و 
تيم هاى روسيه، اروگوئه، اســپانيا، پرتغال، فرانسه، 
دانمــارك، كرواســى، آرژانتين، مكزيك، ســوئد، 
انگليس، بلژيك، ژاپن، كلمبيا، برزيل و ســوئيس به 
دور بعد صعود كردند. بــا اين حال در مرحله گروهى 
آمار و ركورد هاى قابل توجهى به ثبت رســيد كه در 

ادامه به آن ها اشاره مى شود.

 پنالتى
بدون شــك VAR در اين بازى ها تاثير گذار بود. 24 
پنالتى توســط  داوران با تاثير مستقيم و غير مستقيم 
اين فناورى اعالم شــد كه 18 توپ از خط دروازه عبور 
كرد. اين آمار با وجود اين كه هنوز بازى هاى حذفى آغاز 

نشده در تاريخ جام جهانى بى نظير بوده است.
 اخراجى ها

شايد حضور VAR باعث شده است بازيكنان بيش از 
گذشته مراقب باشند تا كارت قرمز دريافت نكنند. در 48 
بازى كه برگزار شد تنها سه بازيكن اخراج شدند. در جام 
جهانى 2014 برزيل در مرحله گروهى 9 بازيكن اخراج 

شدند و در مجموع اين عدد به 10 رسيد.
 گل ها

122 بار دروازه ها باز شد و آمار 2/5 گل در هر بازى 
به ثبت رســيد كه ركورد خوبى به نظر مى رسد. در 
جام جهانى گذشــته 177 گل در مجمــوع بازى ها 
به ثمر و ميانگين 2/67به ثبت رســيد. در روســيه 
بهترين گلــزن مرحله گروهى هرى كين انگليســى 

با پنج گل بود.
 بهترين خط حمله

بلژيك ملقب به شــياطين با 9 گل بيش از همه تيم ها 
در اين بازى ها گلزنى كرد. لوكاكو برترين گلزن تيمش 
محسوب مى شود. او توانست در دو بازى چهار گل به ثمر 
رساند و مقابل انگليس روى نيمكت ذخيره نشسته بود. 
پاناما در نخســتين حضورش در جام جهانى با دريافت 

يازده گل بدترين خط دفاعى را به ثبت رساند.
 شوت در چارچوب

نيمار تنها يــك گل به ثمر رســاند امــا 17 ضربه در 

چارچوب داشت. پس از او كريســتيانو رونالدو و تونى 
كروس با 15 ضربه قرار دارند و ليونل مســى، ســون و 

ميتروويچ با 14 ضربه در رتبه هاى بعدى قرار دارند.
 بيشترين دوندگى

كريستين اريكسن دانماركى 36 كيلومتر در سه بازى 
دويد.

 بيشترين پاس
تونى كروس با 310 پاس باالتر از همه بازيكنان در اين 

زمينه قرار گرفت.
 تحقير

آلمان تاكنون در مراحل گروهى حذف نشــده بود كه 
با شكســت برابر كره جنوبى در جام جهانى روسيه اين 

اتفاق رخ داد.
 كمترين خطا

ژاپنى ها كمترين خطا را در اين بازى ها داشــتند. آنها 
28 بار بازيكنان حريف را متوقف كردند. همين موضوع 
و دريافت كارت هاى زرد   كمتر نسبت به سنگال باعث 

شد اين تيم با وجود شكست يك بر صفر مقابل لهستان 
به دور بعد صعود كند. بيشــترين خطا نيز به يك تيم 
آسيايى تعلق داشــت و كره جنوبى با 63 خطا باالتر از 

همه تيم ها قرار گرفت.
 سه دروازه بان

تونس در شــروع بازى ها دروازه بان اصلى اش را به 
خاطر آسيب ديدگى از دست داد. دروازه بان دوم اين 
تيم نيز آسيب ديد تا تيم آفريقايى از همه دروازه بان 
هايش در اين بازيها اســتفاده كند. آنها ششمين تيم 
در تاريخ جام جهانى هســتند كــه چنين موضوعى 
را تجربه مــى كنند. عربســتان در ايــن تورنمنت، 
هلند در ســال 2014، يونان در جام جهانى 1994، 
چكسلواكى و بلژيك در سال 1982  از سه دروازه بان 

خود استفاده كردند.
 ركورد خاص براى بن يوسف

بازيكن تونسى برابر پاناما توانست دو هزار و پانصدمين 
گل تاريخ جام هاى جهانى را به ثبت برساند.

اميرمحمد سلطانپور: اولين مرحله حذفى رقابت هاى 
جام جهانى 2018 امشب آغاز خواهد شد و ديدار آرژانتين 
با فرانسه و پرتغال با  اروگوئه مى تواند نويد دهنده شبى 

تماشايى براى هواداران پرشمار اين مسابقات باشد.
آرژانتين - فرانسه

بزرگترين بازى دور يك هشتم نهايى بدون شك ديدار 
آرژانتين و فرانسه خواهد بود؛ ديدارى كه عليرضا فغانى 
داور كشــورمان قضاوت آن را به عهده خواهد داشــت. 
آلبيسلســته طرفدارانش را جان به لب كرد تا موفق شد 
از گروه خود صعود كند و اكنون مقابل فرانســه اى قرار 
مى گيرد كه بــا وجود صعود به عنوان تيــم اول از گروه 
خود، اما نتوانست هوادارانش را آنچنان هيجان زده كند. 
خروس ها مخصوصا به خاطر تســاوى بدون گل مقابل 
دانمارك مورد انتقاد شــديدى از طرف كارشناســان و 
هواداران خودى قرار گرفتند اما ساموئل اومتيتى مدافع 
وســط اين تيم اين انتقادات را بى مورد دانسته و تاكيد 
مى كند اگر در نهايت فرانســه به قهرمانى جام جهانى 
دست يابد همگان اين عملكردهاى نه چندان درخشان 
را فراموش خواهند كرد. هر چقدر صعود فرانسه از گروه 
خود به صورت روتين و بى دردســر رقم خورد، آرژانتين 
كار را براى خود بسيار ســخت كرد و در نهايت به شكلى 
دراماتيك صعود كرد. آرژانتين در سيزده دوره قبلى كه 
در دور اول مرحله حذفى به ميدان رفته، 12بار موفق بوده 
و فقط يكبار در جام جهانى 2002 مقابل انگليس شكست 
خورد و از گردونه رقابت ها كنار رفت. فرانسه نيز از لحاظ 
آمارى در بازى هاى حذفى جام جهانى از شرايط خوبى 
بهره مند است و در 11بازى قبلى خود در مراحل حذفى 
تنها يكبار مغلوب شده است. آن ها در سه بازى گروهى 
تنها 5بار اجازه شوتزنى به طرف دروازه خود به حريفان 
را داده اند و تنها بارى كه دروازه خود را باز شده ديدند به 
خاطر خطاى هند عجيب اومتيتى و ضربه پنالتى استراليا 
بود. آرژانتينى ها يكبار ديگر نگاه خود را به ليونل مسى 
معطوف خواهند كرد كه بعد از به ثمر ساندن گلى زيبا در 
بازى پايانى گروهى حاال فشــار كمترى را بر روى دوش 
خود احساس مى كند. البته او يك آمار بد در جام جهانى 
دارد و آن 666دقيقه بازى در مراحل حذفى جام جهانى 
بدون حتى زدن يك گل است. چه ميدانى از بازى امشب 

بهتر براى او تا اين طلسم را بشكند؟

اروگوئه - پرتغال
دومين بازى از مرحله يك هشتم نهايى جام جهانى را 
مى توان يكى از برابر ترين مســابقات اين مرحله لقب 
داد. دو تيم پرتغال و اروگوئه روى كاغذ از لحاظ قدرت 
بسيار شــبيه به يكديگر به نظر مى رســند و احتماال 
رقابت پاياپايى را در اين مسابقه شــاهد خواهيم بود. 
رقابتى كه شايد سرنوشت آن با سوپراستارهاى هركدام 
از دو تيم از يك طرف كريستيانو رونالدو و از طرف ديگر 
لوئيز سوارز تعيين شــود. اروگوئه در اين مسابقات در 
خط دفاع بسيار قدرتمند نشان داده و شكل بازى آن ها 
ما را به ياد باشــگاه اتلتيكو مادريد مى اندازد. آن ها در 
خط حمله اما با وجود داشتن دو ســتاره مانند سوآرز 
و كاوانى آنچنــان با ثبات عمل نكرده و گاهى بســيار 
خطرناك و زهردار نشــان مى دادنــد و گاهى آنچنان 
هماهنگ و قوى به نظر نمى رسند. آن ها به زحمت و با 
گل دقايق پايانى مصر را 1-0 شكست دادند و در مقابل 
عربستان نيز بازى خوبى را از خود نشان نداده و باز هم 
با حداقل اختالف، سه امتياز را كسب كردند. البته در 
مقابل روســيه ميزبان جان گرفتند و با پيروزى 0-3 

نشان دادند چه توانايى هايى دارند.
از طرف ديگر پرتغال نيــز در دور گروهى آنچنان راضى 
كننده عمل نكرد. آن هــا در بازى اول مقابل اســپانيا 
بخشــى از بهترين توانايى ها و بدترين نقاط ضعف خود 
را نشــان دادند، ديدارى كه كريستيانو رونالدو صحنه را 

با درخشش خود ربود. رونالدو عاشق چنين ميدان هايى 
است كه بتواند دوباره و دوباره توانايى هاى خود را نشان 
دهد و دور يك هشتم نهايى مى تواند همان ميدانى باشد 
كه او مى خواهد. پرتغالى هــا در مقابل مراكش با وجود 
برترى 1-0 آنچنان اليق پيروزى نبودند و مقابل ايران نيز 
مى توانستند با اتفاقاتى كه در اواخر بازى افتاد و شانسى 
كه مهدى طارمى از دست داد، حتى از گردونه رقابت ها 
كنار بروند، اتفاقى كه با بخت و اقبال باال برايشان به وقوع 

نپيوست.
در زمينه مصدوميت ها اصلى ترين نگرانى براى اروگوئه 
در مورد خوزه خيمنز مدافع وسط اين تيم است. او كه در 
مقابل مصر قهرمان تيمش بود بازى مقابل روســيه را به 
دليل مصدوميت از دست داد اما شنيده شده كه مى تواند 
مقابل پرتغال در كنار هم تيمى باشــگاهى و ملى خود 

يعنى ديگو گودين قرار بگيرد.
اما در اردوى پرتغال نگرانى ها اندكى بيشتر است. چند 
بازيكن اين تيم دچار ضرب خوردگى شــده اند. گلسون 
مارتينز و ويليام كارواليو كه هر دو در اسپورتينگ بازى 
مى كنند هر دو دچار مشكل هســتند و اين شرايط در 
مورد رافائل گريرو دفاع چپ اين تيم نيز صدق مى كند. 
اگر نگران ضرب ديدگى بازيكنان هســتيد بازى امشب 
را تماشا نكنيد چون قطعا يك بازى درگيرانه و احتماال 
خشن را از دو تيم خواهيم ديد كه مصدومان زيادى را به 

جا خواهد گذاشت!

9 تيرماه 1397ساعت 18:30
آرژانتين - فرانسه

ورزشگاه كازان 

9 تيرماه 1397 ساعت 22:30
پرتغال - اروگوئه

 ورزشگاه سوچى 

ورزش در سيما

رسائى فر : فوتبال ايران پس از جــام جهانى دو شوك بزرگ 
را تجربه كرده اســت، يكى صحبت هاى عجيب و دور از انتظار 
سرمربى تيم ملى كه بار ديگر تنش را در بين فوتبالدوستان ايجاد 
كرد و ديگرى خداحافظى رضا قوچان نــژاد و آزمون كه اهالى 
فوتبال را در شوك فرو برد. گوچى در حالى كه همه از عملكرد 
مهاجمان تيم ملى ناراضى بودند توسط كى روش روى نيمكت 
حبس شده بود.در بازى با پرتغال خيلى ها معتقد بودند كه او  مى 
توانست گره تيم ملى را باز كند.با اين حال او بدون يك دقيقه 

بازى در جام جهانى 2018 با تيم ملى وداع كرد.
  قصه عقل و قلب

رضا قوچان نژاد كه به نظر از بــازى نكردن در تيم ملى ناراحت 
است در صفحه شخصى خود نوشت: اين شش سالى كه در تيم 
ملى حضور داشتم، واسم بزرگترين افتخارى بود كه در فوتبال 
و زندگى ام تونستم بدست بيارم.پوشيدن پيرهن تيم ملى واسه 
من بزرگ ترين آرزو در دنياى فوتبال بــود و هنوز هم بعضى 

موقع ها باورم نميشه كه اين پيراهن رو خدا برام گذاشت 
تا من تنم كنم.

در اين جام جهانــى و در روزهاى اخير، خيلى هاتون 
ازم يه سؤالى پرسيدين كه متاسفانه من هم جوابش 
رو هنوز نميدونم. شايد بهتره كه بعضى از سؤال ها 
بى جواب و بعضى از درها توى زندگى هميشه بسته 
بمونن. به اين نتيجه رســيدم كه در قلبم، عشِق به 
تيم ملى، هر روز بيشــتر و بيشتر ميشــه، اما عقلم، 

شــخصيتم و غرورم اين اجازه رو به مــن نميدن كه 
بهترين پيراهن دنيا رو ديگه بر تن كنم. 

 منجى 2014   
مهاجم مشــهدى االصــل در مقدماتى 
جام جهانــى 2014 و در حالــى به تيم 
ملى اضافه شــد كه مهاجمــان داخلى 
انتظارات را برآورده نكــرده بودند و تيم 
ملى براى صعود به جام جهانى، به گلزنى 
برابر حريفان قدرتمند احتياج داشت. پس 
گوچى، پسر ايرانى- هلندى از تيم استاندارد 
ليژ بلژيك به تهران آمــد تا منجى تيم كى 
روش در راه برزيل باشد. 42 بازى ملى انجام 
داد و 17 گل زد تا آمار بسيار خوب 0,4 گل به 

ازاى هر مسابقه را به ثبت برساند.
مهاجم محبوب فوتبال ايران گل هاى مهمى 
را براى تيم ملى به ثمر رساند. سه گل حساس 
به قطر، لبنان و كره جنوبى كه ايران را به جام 
جهانى برد، گلزنى به بوسنى در جام جهانى 
كه تك گل ايــران در 2014 بود، دو گل در 
جام ملت هاى آســيا مقابل امارات و عراق 
و كه يكى تيم ملى را صدر نشــين گروه كرد 

ديگرى ايران را در جام نگه داشت.
 بيست نيست

او كه هنوز به تازگى وارد ســومين دهه 
زندگى اش شده، بدون شك پتانسيل اين 

را داشت كه بتواند شمار گل هاى ملى اش را به 20 يا حتى باالتر 
هم برساند و در بين 6 گلزن برتر باشد اما پس از نيمكت نشينى 
هاى متعدد، با رفتارى آرام كه هميشه از او ديديم، از تيم ملى 
خداحافظى كرد. فوتبالدوســتان ايرانــى اميدوارند گوچى از 
اين تصميم منصرف شود چرا كه فقدان اين بازيكن نمى تواند 
به سادگى حل و فصل شــود و چه بد كه او را از ابتدا در اختيار 
نداشتيم و نتوانستيم بيش از اين ها از رضا قوچان نژاد استفاده 

كنيم.
جبار قوچان نژاد: تصميم رضا احساسى نيست 

جبار قوچان نــژاد در خصــوص خداحافظى غيــره منتظره 
رضا قوچان نژاد از تيم ملى فوتبال كشورمان گفت: اين تصميمى 
بوده كه رضا در مشورتى كه با مديربرنامه هايش داشته به آن 
رسيده و من بعد از اتمام مسابقات جام جهانى هنوز با او صحبت 
نكردم كه چرا به اين تصميم رسيده است. اما آنچه مسلم است 
احتماال با توجه به سطح آمادگى خوبى كه داشته و آن را هميشه 
در مصاحبه هايش قبل از جام هــم گفته بود از اينكه 
در تركيب تيم ملــى قرار نگرفته كــم توقعى اش 
شده اســت. با اين وجود خيلى راحت تصميمات 
ســرمربى تيم ملى را پذيرفته و در عين احترام 

و عشق به ايران عزيز خداحافظى كرده است.
عموى ملى پوش مشــهدى تيم ملى فوتبال در 
ادامه اظهار داشت: قطعا تصميم رضا در تقابل با 
هيچ فرد يا تفكرى نبــوده و خودش به اين نتيجه 
رسيده است كه ديگر در تيم ملى نباشد.

وى در پاســخ به اين پرسش 
كــه آيــا خداحافظى در 
شــرايط فعلــى قدرى 
احساسى نبود گفت: 
اگر به اين برســيم 
كه استفاده نكردن 
سرمربى تيم ملى 
از رضــا اشــتباه 
بوده و كادر فنى 
تيم ملى اشــتباه 
كرده اســت رضا 
به همين تصميم 
م  احتــرا هــم 
گذاشــت و بعد از 
پايــان مســابقات 
تيم ملــى در جام 
جهانى تصميمش را 
اعالم كرد. اگر قرار به 
جوگيرى و احساســى 
برخورد كــردن بود او 
حتى مى توانســت بعد 
از بــازى اول يا دوم اگر 
نارضايتى داشــت آن را 

علنى كند .

ورزش: تيم هاى ملى فوتبال فرانســه و آرژانتين حســاس ترين بازى 
مرحله يك هشتم نهايى رقابت هاى فوتبال جام جهانى 2018 را عصر 
امروز و از ســاعت 18:30 به وقت تهران در ورزشگاه كازان آره نا برگزار 

خواهند كرد.
براســاس تصميم كميته داوران فيفا قضاوت اين ديدار به تيم داورى 
كشورمان سپرده شد. عليرضا فغانى به همراه رضا سخندان و محمدرضا 

منصورى، تيم داورى اين بازى را تشكيل مى دهند. خوليو باسكانان از 
شيلى به عنوان داور چهارم حضور خواهد داشت.

اين سومين قضاوت تيم داورى ايران در جام جهانى 2018 است. اين تيم 
پيش از اين ديدار آلمان با مكزيك و صربستان با برزيل را قضاوت كرده 
بود. آنها  از قضاوت بازى برزيل و صربستان هم نمره خوبى گرفتند و اگر 
امروز هم بتوانند عملكرد درخشانى داشته باشند حضورشان در نيمه 
نهايى غيرممكن نخواهد بود. فغانى در دور پايانى مرحله گروهى هم در 

رده دوم بهترين داوران قرار گرفت.

سايت آرژانتينى اوله در گزارشــى به اين موضوع اشاره كرد كه ممكن 
است قضاوت فغانى  در بازى آرژانتين و فرانسه براى مسى خوش يمن 
باشد. اين سايت آرژانتينى نوشته اســت: عليرضا فغانى به عنوان داور 
ديدار تيم ملى فوتبال آرژانتين و فرانســه در مرحله يك هشتم نهايى 
جام جهانى 2018 روسيه انتخاب شد. داور ايرانى پيش ازاين قضاوت 
ديدار هاى مكزيك با آلمان و برزيل با صربستان را بر عهده داشت. با اين 

حال فغانى يك رابطه با آرژانتين دارد. او بازى را سوت زد كه به آرژانتينى 
ها مربوط مى شــد. اين اتفاق در جام جهانى باشگاه ها 2015 رخ داد. 
بارسلونا و ريورپالته در فينال اين بازى ها به مصاف هم رفتند كه فغانى 
قضاوت اين ديدار را بر عهده داشــت. آبى انارى ها با نتيجه سه بر صفر 
توانستند حريف آرژانتينى خود را شكست دهند. ليونل مسى، كاپيتان 
تيم ملى آرژانتين يكى از گل هاى بارسلونا را به ثمر رساند. دوباره ستاره 
آلبى سلسته و فغانى در يك مسير قرار گرفته اند و آرژانتينى ها اميدوارند 

اين خاطره خوش تكرار شود و مسى بتواند گلزنى كند. 

براى قوچان نژاد كه جاى خالى اش در روسيه احساس شد

خداحافظ، گلزن مادرزاد!
قضاوت فرانسه - آرژانتين توسط ايرانى ها انجام مى شود

فغانى مقابل «مسى»  و« پوگبا»

آمار شگفت انگيز در دور گروهى جام جهانى

از شياطين زهرآگين تا سامورايى هاى با اخالق

موقع ها باورم نميشه كه اين پيراهن رو خدا برام گذاشت 

در اين جام جهانــى و در روزهاى اخير، خيلى هاتون 
ازم يه سؤالى پرسيدين كه متاسفانه من هم جوابش 
رو هنوز نميدونم. شايد بهتره كه بعضى از سؤال ها 
بى جواب و بعضى از درها توى زندگى هميشه بسته 
بمونن. به اين نتيجه رســيدم كه در قلبم، عشِق به 
تيم ملى، هر روز بيشــتر و بيشتر ميشــه، اما عقلم، 

شــخصيتم و غرورم اين اجازه رو به مــن نميدن كه 
بهترين پيراهن دنيا رو ديگه بر تن كنم. 

مهاجم مشــهدى االصــل در مقدماتى 
 و در حالــى به تيم 
ملى اضافه شــد كه مهاجمــان داخلى 
انتظارات را برآورده نكــرده بودند و تيم 
ملى براى صعود به جام جهانى، به گلزنى 
برابر حريفان قدرتمند احتياج داشت. پس 
گوچى، پسر ايرانى- هلندى از تيم استاندارد 
ليژ بلژيك به تهران آمــد تا منجى تيم كى 
42 بازى ملى انجام 
0,4 گل زد تا آمار بسيار خوب 0,4 گل زد تا آمار بسيار خوب 0,4 گل به 

ازاى هر مسابقه را به ثبت برساند.
مهاجم محبوب فوتبال ايران گل هاى مهمى 
را براى تيم ملى به ثمر رساند. سه گل حساس 
به قطر، لبنان و كره جنوبى كه ايران را به جام 
جهانى برد، گلزنى به بوسنى در جام جهانى 
2014 بود، دو گل در 
جام ملت هاى آســيا مقابل امارات و عراق 
كه يكى تيم ملى را صدر نشــين گروه كرد 

ديگرى ايران را در جام نگه داشت.

او كه هنوز به تازگى وارد ســومين دهه 
زندگى اش شده، بدون شك پتانسيل اين 

در مصاحبه هايش قبل از جام هــم گفته بود از اينكه 
در تركيب تيم ملــى قرار نگرفته كــم توقعى اش 
شده اســت. با اين وجود خيلى راحت تصميمات 
ســرمربى تيم ملى را پذيرفته و در عين احترام 

و عشق به ايران عزيز خداحافظى كرده است.
عموى ملى پوش مشــهدى تيم ملى فوتبال در 
ادامه اظهار داشت: قطعا تصميم رضا در تقابل با 
هيچ فرد يا تفكرى نبــوده و خودش به اين نتيجه 
رسيده است كه ديگر در تيم ملى نباشد.

وى در پاســخ به اين پرسش 
كــه آيــا خداحافظى در 
شــرايط فعلــى قدرى 
احساسى نبود گفت: 
اگر به اين برســيم 
كه استفاده نكردن 
سرمربى تيم ملى 
از رضــا اشــتباه 
بوده و كادر فنى 
تيم ملى اشــتباه 
كرده اســت رضا 

و 

به همين تصميم 
م  احتــرا هــم 
گذاشــت و بعد از 
پايــان مســابقات 
تيم ملــى در جام 
جهانى تصميمش را 
اعالم كرد. اگر قرار به 
جوگيرى و احساســى 
برخورد كــردن بود او 
حتى مى توانســت بعد 
از بــازى اول يا دوم اگر 
نارضايتى داشــت آن را 

علنى كند .

مرحله يك هشتم نهايى جام جهانى امروز آغاز مى شود
التين ها عليه اروپايى ها

ورزش: برانكو ايوانكوويچ كه از چند روز گذشته تمرينات پرسپوليس 
را براى فصل جديد استارت زده است، در مورد اتهاماتى كه كارلوس 
كى  روش متوجه او ساخته و گفته است كه سرمربى سرخپوشان در 
راه  آماده سازى تيم ملى براى جام جهانى 2018 سنگ اندازى كرده، 
به روزنامه «jutarnji list» چاپ زاگرب گفت: از آنجايى كه مى دانم 
كى روش از كدام كشور آمده است، انجام چنين كارى از سوى او برايم 
عجيب نمى آيد. ما به لحاظ فرهنگى تحصيل  كرده ايم و من در مورد 

چنين شخصيتى صحبت نخواهم كرد.
سرمربى پرسپوليس در پاسخ به اين پرسش كه «آيا اين حقيقت 
دارد كه بازيكنان پرسپوليس هر موقع كه به تيم ملى فوتبال ايران 
دعوت مى شدند، نمى خواســتند اردوى اين تيم را ترك كنند؟»، 
گفت: چنين چيزى حقيقت ندارد. بازيكنان من هر موقع كه به تيم 
ملى دعوت مى شدند، در اردوى اين تيم حاضر مى شدند. كى روش 
اين موضوع را مطرح كرده اســت تا توجهات را از ناكامى تيم ملى 
دور كند. تيم ملى ايــران در جام جهانى نشــان داد كه بازيكنان 

بزرگى دارد، اما متأســفانه مربى برنــده اى همچون زالتكو داليچ 
نداشت، كســى كه بتواند از كيفيت بازيكنانش بهره الزم را ببرد. 
اين براى من داستانى در مورد از دست دادن زمان است. «چطور 
از تيم شما تنها دو بازيكن در تيم ملى بود؟»، وى در مواجهه با اين 
پرسش نيز اظهار داشت: سيدجالل حسينى، كاپيتان ما نيز بايد 
به تيم ملى دعوت مى شد، كسى كه در بازى با الجزيره گل برترى 
ما را به ثمر رســاند و به صعود پرســپوليس به مرحله يك چهارم 
نهايى ليگ قهرمانان آســيا كمك كرد. اگرچه كى روش در نهايت 
سيدجالل را به تيم ملى براى حضور در جام جهانى 2018 دعوت 
نكرد، چون او از ديدن موفقيت هاى باشگاه هاى ايرانى خوشحال 
نبود.وى همچنين به سايت تى پورتال كرواسى گفت: اين اولين 
بار نيست كه كى روش دســت به چنين كارهايى مى زند. او مقابل 
هر مربى بادانشى كه در ايران هست، چنين رفتارى از خود نشان 
داده است، از جمله كرانچار. نمى دانم او دنبال چيست و منظورش 

را از چنين رفتارهايى متوجه نمى شوم. 

برانكو:كى روش ترسيده است
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ادب و هنر

خبر

بعد از 6 سال وقفه
كنگره شعر دفاع مقدس سرانجام برگزار مى شود

 مهــر بيســت و يكمين كنگــره شــعر دفاع 
مقــدس، پــس از 6 ســال وقفه برگزار مى شــود.
 مصطفــى محدثى خراســانى گفــت: چهارمين 
جلسه شوراى سياست گذارى شــعر دفاع مقدس 
با موضوع «برگزارى بيســت و يكمين دوره كنگره 
شــعر دفاع مقدس» با حضور محمــود اكرامى فر، 

مصطفى محدثــى خراســانى، رضا اســماعيلى، علــى داودى، عبدالرحيم 
ســعيدى راد، امير نصيربيگى، محمدحســين كريمى پور و ســيدرضا ميربابا 
برگزار و در آن، پيرامون بحث جريان ســازى شعر دفاع مقدس در استان ها و 
چگونگى برگزارى ايــن دوره و همچنين در ارتبــاط با بخش هاى محتوايى 
و جانبى جشــنواره هاى شــعر استانى، توليد شــعرهاى تازه و نو و همچنين 
موضوعات مرتبط با فرهنگ ايثار و شــهادت و مقاومت، مطالبى مطرح شــد.
محدثى خراســانى در پاسخ به اينكه آيا كنگره شعر دفاع مقدس، گونه اى كار 
موازى با كنگره شــعر كتاب دفاع مقدس نيست، بيان كرد: اين دو جدا از هم 
هستند. كنگره شــعر كتاب دفاع مقدس را نهاد كتابخانه هاى عمومى برگزار 
مى كند و بر اساس كتاب هايى است كه در قالب رمان و داستان و خاطره نويسى 
و با موضوع دفاع مقدس منتشر شده، اما كنگره شعر دفاع مقدس كه بنياد حفظ 
و نشر آثار دفاع مقدس، مسئول برگزارى آن است به همه موارد و محورها در اين 
حوزه مى پردازد. او به ضرورت داشتن نگاهى تازه در توجه به مسائل هشت سال 
دفاع مقدس اشاره و بيان كرد: ما بايد به بازتعريف جنگ و دفاع مقدس و مسائل 
مربوط به آن بپردازيم؛ شايد امروز، گفتن از جنگ در قالب شعر و ترانه و سرود، 
به طور مســتقيم وجود نداشته باشد، اما همچنان مى توان به مفاهيمى چون 
عدالت، استكبارستيزى و مبارزه با ظلم توجه كرد؛ چراكه هنوز هم، همنوعان ما 
در يمن و سوريه و عراق، در حال ستيز با استكبار هستند و همچنان مى توان از 

دستاوردهاى دفاع مقدس گفت و سرود.
محدثى خراسانى در پاسخ به اينكه آيا شعر، قالب مناسبى براى گفتن از هشت 
ســال دفاع مقدس به عنوان يك برهه از تاريخ هســت يا نه بيان كرد: امروز 
قالب داستان و خاطره نگارى را براى گفتن از هشت سال دفاع مقدس ترجيح 
مى دهند؛ چراكه آن زمان مجالى براى نوشتن رمان و خاطره نبوده اما شعر، بيان 
احساسات آنى است و در آن دوره، شاعران بسيار درباره جنگ گفته و سروده اند 
و حاال الزم اســت كه از فرهنگ مقاومت و ايثار بگويند. گفتنى است بيست و 

يكمين كنگره شعر دفاع مقدس به دبيرى محمود اكرامى فر برگزار مى شود

دبيركل نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور:
شهداى هفتم تير را با بيان هنرمندانه معرفى كنيم

 فارس نشســت كتابخوان «شهيدان هفتم تير» 
كه به معرفى و به اشتراك گذارى كتاب هاى منتشر 
شده با موضوع شهداى هفتم تير اختصاص دارد، با 
حضور جمعى از بازماندگان بمب گذارى دفتر حزب 
جمهورى اسالمى در سال 1360 و شاگردان شهيد 
آيت اهللا بهشتى، برگزار شد. عليرضا مختارپور، دبير 

كل نهادكتابخانه هاى عمومى كشور در اين مراسم با قدردانى از استادان و ارائه 
دهندگان نشســت كتابخوان «شهيدان هفتم تير» در سخنانى گفت: جامعه 
امروز ما براى معرفى شــخصيت هايى چون شهيد بهشتى از دريچه كتاب، به 
سه دسته كتاب نياز دارد؛ دسته اول كتاب هاى مرجع درباره اين شخصيت هاى 
بزرگوار است؛ دسته دوم كتاب هايى براى مخاطبان مختلف در گروه هاى سنى 
و سطح سواد متفاوت و دسته سوم كتاب هايى كه به صورت مستقيم به موضوع 
نمى پردازند، اما با بيان هنرمندانه و خالقانه سعى مى كنند گوشه هايى از افكار و 
زندگى اين بزرگمردان را بيان كنند. وى افزود: مقام معظم رهبرى گاهى اشاره 
كرده اند كه رمان «بينوايان» اثر ويكتور هوگو در واقع تاريخ انقالب فرانسه است؛ 
در حالى كه بر روى اين كتاب نوشته نشده تاريخ انقالب فرانسه و حتى نوشته 
نشده داستانى بر اساس تاريخ انقالب فرانسه. وى ضمن پاسداشت جايگاه رفيع 
شــهدا، عنوان كرد: انقالب اسالمى نعمات بسيارى را در اختيار نسل جوان ما 
قرار داد كه شــايد اولين بار در تاريخ اين اتفاق مى افتد؛ كجا مى توانســتيم ما 
شخصيت هايى نظير شخصيت هاى صدر اسالم را تجربه كنيم، كجا مى توانستيم 
حوادثى نظير حوادث صدر اســالم را ببينيم، حتى كجا مى توانستيم دردها و 

رنج هايى شبيه دردهاى اميرالمؤمنان على(ع) را ببينيم.

گفت و گو با محمد سرشار؛ نويسنده و مدير شبكه كودك   به بهانه سالروز تولدش 

عدالتخواهى در «رستاخيز عاشقى»

تسنيم: كتاب «عزيز كرده» زندگينامه مستند شهيد «حسن تاجوك» چاپ و روانه بازار 
نشر شده است.«عزيز كرده» نوشته مرضيه نظرلو شرح حال مردى است كه در روزهاى 
مبارزه و پيروزى انقالب مردانه ايستاد. در فراز و فرودهاى جنگ و درگيرى هاى شهر، 

ميدان را خالى نكرد و سرانجام در اول تير 1367 خودش را به رفقايش رساند.
اين كتاب ماحصل 160 ســاعت مصاحبه حضورى با دوستان، اقوام و همرزمان شهيد 
حســن تاجوك مى باشد كه پس از بررسى و تطبيق با حدود 100 برگ سند به رشته 

تحرير درآمده است.
بيشــترين ســاعات مصاحبه به همت محمدصادق تاجوك (پســر شهيد) و مرتضى 
نادرمحمدى پيرامون شــهيد و گردان مسلم بن عقيل جمع آورى شده و سيرى روايى 
با محوريت شــهيد حسن تاجوك به متن داده شده است تا در عين معرفى شخصيت 
فرمانده گردان مسلم بن عقيل، شهدا و نيروهاى گردان نيز معرفى و به مخاطب شناسانده 
شوند. تمام سعى نويسنده بر اين بوده است كه حسن تاجوك به همان شكل كه زيست، 

با تمام ابعاد وجودى يك انسان از خير تا شر در اين كتاب معرفى شود. 
كتاب «عزيزكرده» نوشته مرضيه نظرلو در 368 صفحه به قيمت 20 هزار تومان توسط 

انتشارات صرير چاپ و روانه بازار نشر شده است. 

كتاب

زندگينامه شهيد «حسن 
تاجوك» در «عزيز كرده»

مهر:كتــاب «روايتــى از زندگى و زمانه آيت اهللا سيدمحمدحســينى بهشــتى» اثر 
جعفرشيرعلى نيا، به عنوان اثرى جامع و مفصل درباره اين شخصيت، همزمان با سالروز 
هفتم تير منتشــر و به بازار نشر عرضه شد. انتشارات سايان كه به چاپ دانشنامه هاى 
تصويرى در حوزه هاى مختلف اشتغال دارد، تا به حال چند عنوان درباره تاريخ انقالب و 
دفاع مقدس به چاپ رسانده كه پس از چند سال به محصوالتى مرجع و شناخته شده در 

اين زمينه در بازار نشر تبديل شده اند.
 «دايره المعارف مصور تاريخ زندگى امام خمينى» و «دايره المعارف مصور جنگ ايران 
و عراق» و دو كتاب «روايتى از زندگى و زمانه حضرت آيت اهللا ســيدعلى خامنه اى» و 
«روايتى از زندگى و زمانه آيت اهللا اكبر هاشمى رفسنجانى(از والدت تا ارتحال)» از جمله 

اين عناوين هستند.
 تهيه و گردآورى مطالب اين كتاب ها به عهده جعفر شيرعلى نيا، پژوهشگر تاريخ انقالب 
و دفاع مقدس بوده كه بتازگى كتاب جديدش با عنوان «روايتى از زندگى و زمانه آيت اهللا 
سيد محمد حسينى بهشتى» توسط اين ناشر با همكارى مجموعه فرهنگى شهداى 
سرچشمه منتشر و راهى بازار نشر كرده است.چند روز پيش نشست خبرى اين كتاب 

نيز در مجموعه سرچشمه برگزار شد تا كتاب پيش از عرضه اش معرفى شده باشد.

 كتاب

ناگفته هايى پنهان
 از تاريخ انقالب 

 فرهنگ/ فاطمه عامل نيك  محمد سرشار در 
هشتم تير 1360، در شهر شيراز به دنيا آمد. او اولين 
فرزند محمد رضا سرشــار است و اين فرزند مردى 
از اهالى ادبيات بودن به گفته خودش تأثير بسيارى 
در شــكل گيرى شــخصيت امروزش داشته است، 
شخصيتى كه اين روزها جدا از پدر، نامى قابل اعتنا 
در عرصه ادبيات و فرهنگ اســت. اعتنا و توجهى 
كه نــه فقط به خاطر پدر كه بــه خاطر تأليفات و 
فعاليت هاى اجرايى اش در حوزه مديريت فرهنگى در 
حوزه هنرى و پس از آن در مديريت شــبكه پويا به 
دست آمده است. به بهانه تولد محمد سرشار با او به 
گفت وگو نشسته ايم و درباره رمان جديدش رستاخيز 

عاشقى و كار در حوزه كودك گپ زده ايم. 

 فرزند محمدرضا سرشار بودن چقدر در 
شكل گيرى شخصيت فعلى شما مؤثر بوده است؟ 
 خانواده مهم ترين محيط براى شكل گيرى شخصيت 
فرزندان است و والدين يكى از مؤثرترين شخصيت ها 
در اين محيط هســتند. اين نكته را اضافه كنيد به 
شــخصيت پدر من، آن گاه مشخص خواهد شد كه 
ايشان در شكل گيرى شخصيت فعلى من و فعاليتم 
در عرصه ادبيات نقش بسيار پررنگى داشتند. كودكى 
من با همراهى قصه ها گذشت و پس از آن قصه هاى 
ظهر جمعه و رشد در محيطى كه حضور ادبيات در 
آن بسيار پررنگ بود. دوستان و افرادى كه ما درآن 
زمان با آن ها ارتباط داشتيم و شبكه دوستان پدر و 
خانواده ما را تشكيل مى دادند، همه بزرگانى بودند 
كه در عرصه ادبيات فعاليت مى كردند. مجموعه همه 
اين عوامل در گرايش من به ادبيات نقش داشتند. 
مشخص اســت محوريت تمام اين ها بر شخصيت 

پدر بود.

 اين شخصيت چه فرصت هايى براى شما فراهم 
كرد؟ آيا تأثير ايشان برشما تا به امروز هم ادامه 

دارد؟
يكى از مهم ترين فرصت هاى من در دوران كودكى 
و نوجوانــى تخصص پدرم به عنــوان داور بود. اين 
تخصص موجب مى شــد در طول ســال همه آثار 
مكتوبى كه درآن ســال كار شــده و در خور اعتنا 
هستند در خانه ما جمع شده و در دسترس باشند. به 
همين خاطر در پايان هر سال آخرين دستاوردهاى 
ادبــى كشــور در خانه ما مجتمع مى شــدند و در 
دسترس ما قرار مى گرفتند. فرصت دوم من برخاسته 
از ويژگى ديگرى از پدر بود. ايشــان به عنوان يك 
منتقــد در زمان مطالعه آثــار در كنار صفحات آن 
حاشيه مى نوشــتند. اين اتفاق فرصت درس آموزى 
ويــژه اى را براى من فراهم كــرده بود. تصور كنيد 
بيشتر آثار مطرح دنيا نه تنها درخانه شما باشند، بلكه 
در كنار سطر به سطر آن يك منتقد جدى و پيگير 
حاشيه نويسى هم كرده باشد. فرصت سوم همنشينى 
با اهل ادب بود. تمام رفت و آمدها و ديد و بازديدها 
و جلســات و نشست هايى كه در خانه ما يا در بين 
دوستان پدر برگزار مى شد، فرصت مغتنمى براى من 
بود. من با تنفس در فضاى انجمن ها و هم نشينى هاى 

ادبى بزرگ شده و بسيار آموختم. 

 شما اين ميراث را چطور در بزرگسالى به كار 
گرفتيد؟

اين ميراث در گرايش من به ادبيات بسيار مؤثر بود، 
آنچنان كه اگر من گرايش يا مهارت ديگرى به جز 
ادبيات را هم فرا مى گرفتم، باز هم ســمت و سويى 
ادبى پيدا مى كرد. به طور مثــال در اوايل دهه 80 
من به تخصص و مهــارت در حوزه فضاى مجازى 
و... رسيدم. بازهم اين تخصص و دلمشغولى سمت 
و ســويى ادبى پيدا كرده و من در حوزه ادبيات در 

فضاى مجازى فعاليت كرده و توجه مى كردم.

 عالقه مندى شما به كتاب موجب دغدغه مندى 
شما در اين حوزه مى شود، اين مسئله چقدر در 
حوزه مديريت شما در شبكه پويا مؤثر بوده است 
و چقدر به دنبال عالقه مند كردن مخاطبان اين 

شبكه بوده ايد؟
پدرم از ابتدا مخالف اين بودند كه من كارهاى 
اجرايى را به عهده بگيرم و هميشــه عالقه مند 
بودند كه مســير تأليف را پــى گرفته و ادامه 
بدهم. من در ســال 1391 در حوزه هنرى در 
بخش كــودك و نوجوان مشــغول به فعاليت 
شــدم. در آن زمــان حوزه هنــرى كودك و 
نوجوان يك بســته راه حلى را براى استفاده از 
ابزار هنر در تربيت اسالمى كودكان و نوجوانان 
ارائه كرد. ما به اين مســئله توجه داشتيم كه 
نظريه هاى تربيتــى را در محصوالت فرهنگى 
پياده كنيم. اين فعاليت تجربه مفيدى شــد و 
من پس از آن در شــبكه كودك از اين تجربه 
مفيد اســتفاده كردم و از همان ابتدا بناى ما 
اين بود كه نظريه هاى تربيتى را بتوانيم تبديل 
به مهارت، نماد يا مؤلفه هاى قابل لمس كرده 
و در محصوالت ارائه دهيم. مشخص است يكى 
از قالب هايى كه در اين مسير به آن توجه شد، 
قصــه بود و به همين خاطر شــبكه كودك از 
زمــان آغاز فعاليتش يكى از مهم ترين حاميان 
كتــاب در بين ســاير شــبكه هاى تلويزيونى 

بوده است. 

 شما در ابتداى گفت وگو از تأثير برنامه قصه 
ظهر جمعه گفتيد، چطور در حال حاضر رسانه 
چنين برنامه پرمخاطبــى در حوزه كتاب  و 
ادبيات ندارد؟ به نظر شما شبكه هاى تلويزيونى 
در مورد پيوند مردم با كتاب  و ادبيات چقدر 

موفق بوده اند؟
آنچــه در تلويزيون اتفــاق مى افتد، حاصل يك 
تجربه چند 10 ســاله اســت. اوليــن تلويزيون 
خصوصى در ايران توســط يك شــخص بهايى 
راه انــدازى شــد و جالب اينكــه در دومين روز 
راه اندازى اين شبكه اين فرد بهايى برنامه سازى 
براى كودكان را شروع كرد. اين اتفاق يعنى ورود 
رســانه به كشور توسط يك شخص بهايى و بعد 
راه انــدازى برنامه كودك در همــان ابتداى كار 
نشــان از اهميت تأثير رســانه در جامعه و پس 
از آن اهميت برنامه ســازى كودك دارد. در اين 
چندســال تجربه هاى خوبى در اين حوزه شكل 
گرفته اســت تا ما در حوزه كودك دســت خالى 
نباشيم و به توانمندى هايى در عرصه توليد براى 
كودكان در داخل كشــور برســيم، اين بلوغ در 
رســانه ملى امكان راه اندازى يك شبكه مستقل 
براى كودك را در ســال 91 فراهم كرد. در حال 
حاضر اين شبكه براى سه رده سنى به طور مجزا 
برنامه دارد و ما با دو رويكرد پرداختن به كتاب 
و كتابخوانى در برنامه ها و پيوند اهالى ادبيات با 
شبكه كودك به دنبال ترويج كتابخوانى و پس از 
آن استفاده از ادبيات در غناى برنامه ها بوده ايم. 
اين را هم توجه داشته باشيد كه هر دوره اى قالب 
متناسب خود را مى طلبد و ما در برنامه سازى به 
اين نكته توجه داريم، به طور مثال اكنون برنامه 
«شــهر قصه» يا «من مى خوانم تو گوش كن» با 
قالب هاى جديد مانند پويانمايى و موشن گرافى 
به قصه و ادبيــات پرداخته اند. من تنها مى توانم 
درمــورد تالش هاى صــورت گرفته در شــبكه 
كودك بگويم و ارزيابى كل رســانه با من نيست. 

 رمان جديد شما مضمونى اجتماعى و عاشقانه 
دارد. دو محتوايى كه مورد توجه مخاطب است. 
چقدر در زمان خلق اثر به جذب مخاطب توجه 

داشتيد؟ 
در عرصه ادبيات بعضى از مؤلفان نگاهى به بازار دارند 
و به اصطالح حتى بازارى نويس هم هستند، اما من 
از ابتداى فعاليتم اين نوع نگاه را به ادبيات نداشــته 
و به اين قصد دســت به قلم نشده ام. من هربار كه 
دست به قلم شده ام، به خاطر يك دغدغه اجتماعى 
يا فكرى بوده كه متوجه اش بوده ام و دوســت 
داشــتم توجه مخاطب را بــه آن جلب كنم. 
من از سال 93 يك احســاس خطرى داشتم 
در مورد برخورد مســئوالن با موضوع مفاسد 
اقتصــادى كه در دو حوزه نگــران كننده بود. 
حوزه اول برخورد با اين مفاســد و حوزه دوم 
برخورد با جوانان معتقد و انقالبى كه نسبت به 
اين مفاســد معترض بودند و معتقد بودند اين 
رفتار انقالب را به خطر خواهد انداخت. قهرمان 

من در رمان رســتاخيز عاشقى نماينده همين 
جوانان است كه با وجود داشتن دلمشغولى هاى 
فــراوان روزمــره، دغدغه هايــى واال از جنس 
عدالت خواهى و مبارزه با فســاد دارد و در راه 
تحقق آرمان هايــش نيز حاضر به هزينه كردن 
از دارايى هــاى مــادى و معنوى خود اســت.

 برخورد مخاطب با اين اثر چگونه بود؟
با اينكه «رســتاخيز عاشقى» در زمان مناسب 
براى كسب مجوز به ارشاد فرستاده شده بود، 
اما تا دو روز به نمايشگاه كتاب امسال همچنان 
در پيچ و خم مشكالت ادارى و ساير موانع مانده 
بود. پس از كسب مجوز، ما توانستيم كتاب را 
به روزهاى پايانى نمايشــگاه برســانيم، اما به 
لطف خدا در همين زمان اندك آنقدر استقبال 
مخاطبان خوب بود كه موجودى ناشر تمام شد 
و رمان در 18 خرداد دوباره تجديد چاپ شد. 

اين  نمايش  و  دغدغــه  اين  طرح  در   
مسئوالن  با  صحبتتان  روى  بيشتر  جوانان 
براى  الگويى  ارائه  به  مى خواستيد  يا  بود 

جوان امروز برسيد؟
رمان هايى كــه تغييرات اجتماعــى را محور 
كار خــود قرار داده و دنبــال مى كنند هم در 
ادبيات جهــان و هم در ادبيات خودمان پيش 
از اين وجود داشــته اند و بيشتر آن ها به دنبال 
تأثيرگذارى بر مخاطب عــام و مردم بوده اند. 
براساس آن سنت الهى كه مى گويد اگر مردم 
تغيير كنند، پروردگار هم تقدير آن ها را تغيير 
مى دهد. مخاطــب اين رمان مردم هســتند. 
اللهى  مخاطب اين رمــان جوان هاى حــزب 
هســتند كه براســاس  «بند ميم وصيت نامه 
امام» نه تنها بايد متوجه اين مســائل باشــند 
كه در صورت كوتاهى دســتگاه هاى مربوطه، 
خودشــان از انجام اين امور جلوگيرى كنند. 
من در كتابم خواســتم داستان اين جوان ها و 
تالششان را بگويم و نشان بدهم كه اين تالش 
حتى ممكن است روى زندگى شخصى شان اثر 
بگذارد، اما ما و شــما كه رسانه ايد، نبايد اين 
جوان ها را تنها گذاشته و موظفيم تالش آن ها 
را در اين مســير به كمك ادبيات و قالب هاى 

ديگر فرهنگى برجسته كنيم.

عدالتخواهى در «رستاخيز عاشقى»

آنچه مى خوانيد

قهرمان مــن در رمان رســتاخيز 
عاشــقى نماينده هميــن جوانان 
وجــود داشــتن  بــا  كــه  اســت 
دلمشــغولى هاى فراوان روزمره، 
جنــس  از  واال  دغدغه هايــى 
عدالت خواهى و مبارزه با فســاد 
دارد و در راه تحقق آرمان هايش 
نيــز حاضــر بــه هزينه كــردن از 
دارايى هــاى مــادى و معنوى خود 

است

آنچه مى خوانيد



ساخت «زير آسمان شهر4» منتفى شد
صبا: ســيروس ميمنت بازيگر و نويسنده 
ســريال زير آسمان شــهر 4 درباره آخرين 

وضعيت ساخت اين سريال توضيح داد.
اين نويسنده سينما و تلويزيون گفت: قرار بود 
اين ســريال به نويسندگى من و كارگردانى 
مهران غفوريان ســاخته شود. سال گذشته 
فيلمنامه اى به نام «گوهر يك انديشــه» در 

دست نگارش داشــتم كه به اصرار يكى از دوستان قرار شد اين سريال با 
اندكى تغيير با اســم «زير آسمان شهر» ســاخته شود. ما به مرحله پيش 
توليد هم رسيديم، ولى به داليل مالى و يك سرى مشكالت ديگر ساخت 
اين ســريال منتفى شــد. وى ادامه داد: قرار است من همان فيلمنامه را 
با اســم «گوهر يك انديشه» براى ساخت ســريال ديگرى ارائه دهم و در 
حال حاضر اين فيلمنامه را در دســت دارم. ســريال «زير آسمان شهر» به 
تهيه كنندگى و كارگردانى مهران غفوريان در دهه 80 ساخته شد. در زير 
آسمان شهر، بازيگرانى چون حميد لواليى، ملكه رنجبر، مهران غفوريان، 
زنده ياد كيومرث ملك مطيعى، نصراهللا رادش و... به ايفاى نقش پرداخته اند.

بازيگر «كاله پهلوى» به «بى وزنى» پيوست
پيوستن  با  باشگاه خبرنگاران جوان: 
اميرعلــى دانايــى به فيلــم «بى وزنى» 
فهرســت بازيگران اين فيلم ســينمايى 
تكميــل شــد. بى وزنى بــه كارگردانى 
مهدى فرد قادرى اوايل خرداد در تهران 
كليد خــورد و فيلمبردارى آن در هفته 
آينــده به اتمام مى رســد. بهــاره كيان 

افشــار، تينا پاكروان، نسيم ادبى، ياســر جعفرى، سپيده مرادپور و 
جالل فاطمى ديگر بازيگران اين فيلم سينمايى هستند. 

تهيه بى وزنى بر عهده مرتضى شايســته است و فيلمنامه آن توسط 
فرد قادرى به نگارش درآمده است كه قصه اى زنانه دارد.

دانايى پيش از اين در سريال كاله پهلوى نقش آفرينى كرده بود. 

برنامه اى براى كتابخوانى با حضور گلزار
تصويربردارى مسابقه  جام جم آنالين: 
«برنده باش» بــا اجراى محمدرضا گلزار 
براى شبكه 3 سيما بزودى آغاز مى شود. 
برنامه  تهيه كننــده  رضايــت،  هاشــم 
كــرد: مســابقه  بيان  بــاش»  «برنــده 
«برنده باش» فعًال در مرحله ســاخت و 
اجراى دكور است و تصويربردارى آن تا 

10روز آينده آغاز مى شــود. او درباره ســاختار اين برنامه نيز گفت: 
اين برنامه مســابقه اى پرهيجان و در جهت ترويج فرهنگ مطالعه 
اســت كه گروه سازنده همچنان در حال كار روى ساختار نهايى آن 
هستند. حضور گلزار در اين برنامه قطعى شده و اين نخستين تجربه 

او در اجراى برنامه  تلويزيونى است. 

سيما
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سينما

مجيدى از مظلوميت پيامبر اسالم در سينما گفت
اكران فيلم سينمايى محمد در باكو

ايرنا: كارگردان فيلم محمد (ص) گفت: تاكنون در دنيا 200 فيلم در 
مورد زندگى عيسى (ع)، 120 فيلم در مورد موسى(ع)، 70 فيلم در باره 
بودا و 42 فيلم در مورد ســاير پيامبران مانند نوح ســاخته شده است، 
ولى در مورد پيامبر رحمت العالمين فقط دو فيلم ساخته شده كه فيلم 
محمد رســول اهللا ( ص) مربوط به 43 ســال پيش است و دومى فيلم 

محمد (ص) است.
مجيد مجيدى پنجشــنبه گذشــته قبــل از اكران ايــن فيلم در مركز 
سينمايى باكو افزود: با همين دو فيلم هم در جهان اسالم برخورد شده 
است، اين فيلم در عربستان ممنوع شده است و در حالى كه اكنون سه 
سال از ساختن آن مى گذرد همچنان در بسيارى از كشورهاى مسلمان 

به نمايش عمومى در نيامده است.
وى افــزود: اين فيلم ربطى به دولــت ايران ندارد، دولت نه در اين فيلم 
ســرمايه گذارى كرده و نه كمكى به اين فيلم كرده است، اميدوارم اين 
فيلم بــزودى در آذربايجان به نمايش عمومى در آيد و نســل جوان با 

زندگى حضرت محمد (ص)بيشتر آشنا شوند.

«آقاى سانسور» آماده نمايش شد

صبا: نسخه نهايى فيلم سينمايى «آقاى سانسور» با اتمام كامل مراحل 
فنى هم اكنون آماده نمايش شده است.

تدوين و صداگذارى فيلم ســينمايى «آقاى سانسور» به كارگردانى على 
جبــارزاده و تهيه كنندگى غالمرضا گمركى بتازگى به پايان رســيده و 
هم اكنون اين فيلم براى اكران در ســينماهاى سراســر كشور در انتظار 

دريافت پروانه نمايش است.
محمدرضا فروتن در «آقاى سانسور» پس از سال ها در يك اثر كمدى به 
ايفاى نقش پرداخته كه در نوع خود جالب توجه است. بهرام افشارى نيز 
كه نوروز امسال در سريال پرمخاطب «پايتخت» بازى قابل قبولى از خود 
ارائه كرد، يكى ديگر از نقش هاى اصلى اين پروژه ســينمايى را برعهده 
داشته اســت. «آقاى سانسور» فيلمى اجتماعى با رگه هايى كمدى است 
و با توجه به مضمون متفاوت آن پيش بينى مى شــود يكى از فيلم هاى 

پرمخاطب امسال باشد.

اكران فيلم هاى خارجى؛ چرا و چگونه؟

تسنيم: بزودى فيلم هاى سينمايى روز جهان در سينماى ايران اكران 
خواهند شد، اما هنوز جزئيات آن مشخص نيست و حدود يك ماه آينده 

تكليفش روشن خواهد شد.
روزهاى اخير خبرى منتشــر شــده مبنى بر اكران فيلم هاى سينمايى 
خارجى در ســينماهاى داخل كشــور، كه ظاهراً بزودى قرار است اين 
طرح اجرايى شــود. اين طرح زير نظر مؤسسه رسانه هاى تصويرى اجرا 
مى شــود و حق پخش اين فيلم ها توســط اين مؤسسه خريدارى شده 

است.
در ضمن فقط سينماهايى كه باالى هفت سالن داشته باشند مى توانند 
فقط يك سالن براى اكران اين فيلم ها اختصاص دهند و مابقى سينماها 
فقط مى توانند در تك ســانس فوق العــاده فيلم هاى خارجى را نمايش 
دهند. طبق اخبار منتشــر شده بناســت 40 درصد از فروش بليت اين 
فيلم ها به صاحب ســينما تعلق بگيرد و 60 درصد ديگر در اختيار خانه 
ســينما خواهد بود تا براى ســاخت مركز درمانى ويژه اهالى هنر مورد 

استفاده قرار گيرد.
ســخنگوى شــوراى صنفى نمايش در مورد وضعيــت فعلى اين طرح 
گفــت:  شــرايط و چگونگى نحوه اكــران هنوز نه به ســينمادارها و نه 
به ديگر نهادها، اعالم نشــده اســت. شــرايط طرح، چگونگى اكران در 
تهران و شهرســتان ها و نهاد نظارتى بر آن، از جمله مســائلى است كه 
در دســتور كاِر ارشاد، جهت بررســى قرار گرفته است و بعد از تصويب 
اعالم خواهد شــد. غالمرضــا فرجى ادامه داد: قطعاً بــراى نمايش آثار 
ســينمايى اين طــرح، پخش كننده اى مشــخص خواهد شــد و تنها 
فيلم هايى كه پروانه نمايش داشــته باشــند به چرخــه اكران خواهند 

رسيد.

 ســيما و سينما/ زهره كهندل   دكتر حجت
 ميان آبادى، دانش آموخته رشــته مديريت منابع 
آب گرايش ديپلماسى آب از دانشگاه دلفت هلند، 
آخر هفته گذشته، مهمان برنامه «خندوانه» بود. با 
توجه به افزايش بحران هاى آبى در بين كشورهاى 
دنيا، رشته ديپلماســى آب به دنبال اين است كه 
تنش هاى آبى را در مقياس هاى محلى، منطقه اى 
و جهانى به نقاط اشــتراك تبديل كند. اين استاد 
دانشــگاه در برنامه خندوانه، هشدارهاى جدى در 
بحث چالش هاى آبى پيش رو به مردم و مسئوالن 
داد. به گفته او، خشك شدن تاالب ها و رودخانه ها و 
پديده گرد و غبار را در همه جاى دنيا داريم و اين 
معضل، مختص به ايران نيســت. او تأكيد كرد كه 
در مســئله آب و محيط زيست بايد تغيير رويكرد 
و سياست بدهيم و عالوه بر دولتمردان و نخبگان، 

نقش مردم هم بسيار مهم است. 
به سراغ او رفتيم تا نقش رسانه ها بويژه رسانه ملى 
را در آگاهى بخشــى به مردم در چالش هاى آبى 
پيش رو بررســى كنيم. ميان آبادى با بيان اينكه 
مسائل آبى، مســائل انســانى- طبيعى هستند، 
مى گويــد: بخش مهمى از مســائل آبــى در كل 
جهان، مسائل اجتماعى و انسانى است و ابزارهاى 
آگاهى بخشى، يكى از مسائل مهم در مسئله آب و 
مديريت چالش هاى آبى است. او ادامه مى دهد: من 
با كلمه «بحران آب» موافق نيستم، چون شرايط آب 
در كشور ما از بحران گذشته است. مديريت بحران 
براى اتفاقاتى همچون زلزله و حوادث معنا مى يابد 
كه قرار اســت كارى موقــت و ضرب االجل انجام 
شود، ولى مشكالت آب در كشور ما، سال هاست كه 
ادامه دارد و از وضعيت بحرانى گذشته و تبديل به 

چالشى جدى شده است.

 ضعف در حوزه ديپلماسى رسانه اى آب
به باور او، باليى كه دارد ســر كشور و بويژه مشهد 
مى آيد، اين است كه مديران آن قدر براى رسانه ها 
«بحــران، بحــران» كرده اند كه قــدرت تحليل و 

ريشه يابى را از رسانه ها گرفته اند.
ميان آبادى تأكيد مى كند: در اين ســال ها مكرر 
هشــدار داده ام كه مســائل پيش روى آب مشهد 
و راهكارهاى پيشــنهادى مديران، بدون ترديد نه 
تنها چالش هاى آبى اين شهر را بيشتر خواهد كرد 
كه پيامدهاى امنيتى و اجتماعى براى آن خواهد 
داشت. متأسفانه در مشهد به اسم توسعه، اتفاقاتى 
مى افتد كه جز ابعاد آبى و محيط زيستى، تبعات 
اجتماعى و امنيتى هم خواهد داشت. رسانه ها بايد 
حواسشان باشــد كه در دامن بحران بحران كردن 
مديران نيفتند چون اين بحران كردن ها، فرصت 

فكر كردن را از رسانه ها مى گيرد.
وى با بيان اينكه رســانه در همــه جاى دنيا، بعد 
بسيار مهم و اثرگذارى در مديريت منابع آبى است، 
اضافه مى كند: يكى از شــاخه هاى ديپلماسى آب، 
دپيلماسى رسانه اى آب است. متأسفانه كشور ما در 
اين حوزه بسيار ضعيف است و همه رسانه ها بويژه 
رسانه ملى، چون به اين مسئله اشراف ندارند، اوج 
فعاليت و مشــاركت مردم را به چكه چكه نكردن 

شير آب و نُشســتن خودرو در حياط با آب شرب 
خالصه مى كنند! اين ها الزم و ضرورى است، ولى 
كافى نيست. رسانه هاى ما به اين دليل كه آگاهى 
ندارند و به ابزارها مسلط نيستند، در هر برنامه اى 
كــه مخاطب مردمى دارد، مى گويند كه آب را كم 
مصرف كنيــد. او اضافه مى كنــد: اين معضل در 
حوزه هاى محيط زيســتى هم وجود دارد، ساالنه 
هزاران هكتار جنگل از بيــن مى رود و هزاران تن 
خاك مرغوب كه در هشت سال دفاع مقدس، يك 
وجب از آن را به دشــمن نداديم، نابود مى شــود، 
ولى هيچ كســى براى اين ها دغدغه نــدارد. اوج 
فعاليت هاى زيست محيطى در كشورمان اين است 
كه كيسه پالستيكى مصرف نكنيد يا سگ كشى 
نكنيــد يا يوزپلنگ ها در حال انقراض اند، در حالى 

كه همه اين ها كپى بردارى است. 

 فعاليت هاى كپى بردارى از روى دست غرب
ميان آبادى معتقد است: رسانه هاى ما كپى بردارى 
مى كنند، مى بينند كه در دانمارك يا ســوئيس و 
نروژ به استفاده نكردن از كيسه پالستيكى توصيه 
مى كنند، اينجا هم چنين مى كنند در حالى كه اين 
كشورها از همه مسائل اساسى گذشته اند و در آن 
كشورها هيچ كسى حق جنگل خوارى، كوه خوارى 
و درياخوارى ندارد، ولى اينجا مى بينيد كه با وجود 
تذكرات رهبرى، شــاهد اين هستيم كه ارتفاعات 

جنوبى مشهد در حال قلع و قمع شدن است.
وى با بيــان اينكــه فعاليت هاى آبى و زيســت 
محيطى در ايران، كپى بردارى اســت و ســازمان 
محيط زيســت هم به غلط به آن دامن زده است، 
خاطرنشان مى كند: اوج فعاليت هاى محيط زيستى 
ما به يوزپلنگ، خرس قهوه اى و سگ كشى خالصه 

شده است چون اهميتى ندارد كه ساالنه چند هزار 
هكتار محل زيســت اين حيوانــات را داريم نابود 
مى كنيم. اوج فعاليت هاى محيط زيســتى ما در 
اين خالصه شده كه عكس يوزپلنگ را روى دماغه 
هواپيما بچســبانيم. وى با تأكيد بر اصالح ديدگاه 
رسانه ها بويژه رسانه ملى در حوزه چالش هاى آبى 
تصريح مى كند: رسانه هاى ما بويژه رسانه ملى در 
مسائل آب و محيط زيست بسيار ضعيف عمل كرده 
است، البته بخشى از اين تقصير هم به دانشگاهيان 
برمى گــردد. متأســفانه ارتباط بين رســانه ملى 
و دانشــگاه بســيار كمرنگ اســت، پاى صحبت 
دانشگاهيان و تهيه كنندگان رسانه كه بنشينيد، 
كلــى درد دل دارند. از ســوى ديگر متخصص و 
صاحب ايده در حوزه رسانه و آب و محيط زيست 
نداريم. آرزو به دل مانده ام كه يك مقاله تخصصى 
خــوب در مورد هريرودى كه به مشــهد مى ريزد 
در روزنامه اى ايرانى بخوانم، ولى بايد تخصصى ترين 

مقاالت را در اين باره در گاردين و واشنگتن پست 
بخوانم و مى دانيد كه آن ها هم هدفدار مى نويسند. 

 رسانه بايد به باورهاى درست برسد
به گفته اين استاد دانشگاه و پژوهشگر، افغانستان 
روى سد دوستى به جز سد سلما، دو سد ديگر را در 
حال ساخت دارد و برنامه دارد كه 6 سد ديگر هم 
بسازد. او تأكيد مى كند: چند خبرنگار و رسانه روى 
اين موضوع كار كرده اند؟! چند خبرنگار ايرانى به 
افغانستان رفته اند تا در اين باره گزارش تهيه كنند 
در حالى كه خبرنگار گاردين از لندن به مرز ايران 
و افغانســتان مى رود تا داده هاى تحليلى به دست 
بياورد و خبرى منتشــر مى كنــد كه خروجى آن 
موجب افزايش تنش بين ايران و افغانستان مى شود.
او با ابراز تأسف از بى اطالعى برخى مسئوالن يادآور 
مى شــود: سد سلما سال 95 افتتاح شد و آبگيرى 
كرد در حالى كه رئيس كميسيون آب و كشاورزى 
مجلس در سال 97 سخنرانى كرده كه بايد جلوى 
تكميل و آبگيرى سد سلما را بگيريم! تا زمانى كه 
براى آموزش حرفه اى رسانه اى روى موضوع آب و 

محيط زيست هزينه نكنيم، وضعيت همين است.
ميان آبادى با بيان اينكــه اوج تبليغات تلويزيون 
اين اســت كه زيرنويس كند كــه در مصرف آب 
صرفه جويى كنيد، يادآور مى شــود: 15 سال است 
كه مى گوييم در تابستان آب تهران جيره بندى يا 
قطع خواهد شد، چه اتفاقى افتاد؟ با اين زيرنويس 
كردن ها، هيچ دستاوردى نداشته ايم. رسانه به جاى 
اينكه به افكار عمومــى جهت دهى كند، خودش 
بازى خورده و خوشحال است كه دارد در حوزه آب 

و محيط زيست فعاليت مى كند.
وى تأكيد دارد: رسانه بايد باورهاى نادرست مردم 

و مديران را بشــكند و اول از همه، رســانه بايد به 
باورهاى درســت برسد يعنى به ابزار دانش مسلح 
شود تا برخى دولتمردان و افراد براى منافع شخصى 

و سياسى، رسانه ها را سرگرم نكنند.

  تجربه اى سخت و پرچالش
او درباره تجربه حضور در برنامه خندوانه مى گويد: 
كار ســختى بود، يكى از معضالت در دانشــگاه ها 
اين است كه دانشــگاهيان نتوانسته اند در مسائل 
و چالش هــاى مختلــف با مردم ارتبــاط بگيرند. 
متأسفانه استادان و دانشگاهيان نمى توانند به زبان 
مردم و براى مردم ســخن بگويند، به همين دليل 
تجربه حضور در برنامه خندوانه براى من ســخت 
بود. او با بيــان اينكه به زبان مردم صحبت كردن 
يكى از وظايف خطير مغفول مانده دانشــگاهيان 
است، مى گويد: اينكه استادى حرف هاى قلمبه و 
سلمبه بزند و بگويد كه مردم حرف مرا نمى فهمند، 
تصور اشتباهى است. بايد علمى ترين حرف ها را به 
ساده ترين زبان بيان كرد. حضور در برنامه خندوانه 
از اين جهت براى من سخت بود كه مى بايست به 
زبان مردم درمســئله آب، برايشان دغدغه ايجاد 
مى شد و در عين نااميد نكردنشان، مسائل در حد 
امكان ريشــه يابى مى شد. اين كار در برنامه اى كه 

تخصصى نيست، بسيار دشوار است.
ميــان آبادى دربــاره اينكه در ميــان چهره هاى 
سينمايى و ورزشى، حضور چهره هاى دانشگاهى 
و تخصصى در برنامه هاى عمومى تلويزيون چقدر 
اهميت دارد، خاطرنشان مى كند: جاى دانشگاهيان 
در حــوزه آگاهى بخشــى كــه رســالت اصلى 
دانشگاه هاست در برنامه هاى عمومى تلويزيون خالى 

است.

برش

يكــى از شــاخه هاى ديپلماســى 
آب  رســانه اى  دپيلماســى  آب، 
اســت. متأسفانه كشور ما در اين 
حوزه بســيار ضعيف است و همه 
رســانه ها بويژه رسانه ملى، چون 
به اين مســئله اشــراف ندارند، 
اوج فعاليــت و مشــاركت مــردم 
را بــه چكه چكه نكردن شــير آب 
و نشســتن خودرو حيــاط خالصه 

مى كنند! 

سيما و سينما

گفت و گو با حجت ميان آبادى كه در برنامه «خندوانه» ا ز مديريت چالش هاى آبى پيش رو گفت

فعاليت هاى زيست محيطى در ايران، كپى بردارى است 

چهره -خبر

تسنيم: كارگردان «شبى با عبدى» 
گفت: برخى به اشتباه گفتند پخش 
برنامه طنز «شبى با عبدى» يك نوع 
ايجاد  موازى كارى در شبكه نسيم 
مى كند، اما بدانند ما هيچ ربطى به 
«دورهمى» و «خندوانه» نداريم و اين 
مخالفت ها شايد به اين دليل باشد 

كه مخاطبشان را از دست بدهند.
محمــد حســين لطيفــى درباره 
ماجراى دعواى اكبر عبدى با مهران 
مديرى كه بســيارى از آن صحبت 
مى كننــد، تصريح كرد: هيچ گاه در 
طول دوران زندگــى ام توجهى به 

اما جسته و  حاشيه ها نداشــته ام، 
گريخته از دوســتان شنيده ام كه 
مى گويند مهران مديرى به «شبى 
با عبــدى» اعتراض داشــته و در 
جايى هــم گفته، پخش اين برنامه 
موازى كارى ايجاد مى كند. او ادامه 
داد: اگــر مهــران مديــرى به من 
زنگ مى زد كه االن مشــاور پروژه 
و كارگردان اين برنامه هستم شايد 
از جزئيات بيشتر اين برنامه آگاهى 
پيدا مى كرد. البته كه در وهله اول 
اعتراض مهران مديرى، من در اين 
پروژه نبودم. بعد از اعتراض مهران 

مديرى به اين مجموعه پيوستم تا 
به تعبير اين دوســتان موازى كارى 
نشود. او با اشــاره به اينكه تا امروز 
برنامه اى مثل «شــبى بــا عبدى» 
در دنيا نديدم، افــزود: اين برنامه، 
گروه هاى نمايشــى مختلفى را به 
خود مى بيند كه خودشــان نقش 
مى نويسند و كارگردانى اش مى كنند 
و در چند دقيقــه رقابت طنزآميز 
از مردم نمــره مى گيرند. حاال واقعاً 
«شــبى با عبدى» را چطور مى توان 

«دورهمى» دانست؟!
وى افزود: ممكن است اكبر عبدى 

هم راجع به موضوعاتى در نقش هاى 
مختلف ظاهر شود و اين معضالت 
و يــا آموزش هاى زندگــى را بازى 
كنــد. اصالً هم «عاشــق شــدم و 
عاشــق شــدى» نداريم. خود اكبر 
عبدى به عنــوان محوريت برنامه 
چندين نقش موضوعات اجتماعى 
را در كاراكترهاى متفاوت به نمايش 
درمى آورد. حاال واقعاً چه ربطى به 
كار مهران مديرى دارد، از دوستان 
هنرمنــدم مى خواهم حتماً قبل از 
هر اظهارنظرى اطالعات جامعى به 

دست بياورند.

 كارگردان «شبى با عبدى» به مخالفت ها واكنش نشان داد
لطيفى: ما هيچ ربطى به «دورهمى» و «خندوانه» نداريم

مستند

فارس: كارگردان مستند «ساحره 
ســوزان» گفــت: ايــن مســتند، 
نمى گذارد واقعه «مك كارتيســم» 
به عنوان نمونه تاريخى نقض آزادى 
بيان در آمريكا به فراموشى سپرده 
شود. مهدى فياضى كيا با بيان اينكه 
اين اثر، بخشى از وقايع دهه 1950 
آمريكا را به تصوير مى كشد، گفت: 
اگر مخاطبان از گذشته  كشورهاى 
مطلع  آمريــكا  بخصــوص  غربى 
شوند، حق انتخاب هايى جديد پيدا 

مى كنند.
به گفته او، هفته دوم تيرماه در تاريخ 
انقالب اسالمى، هفته اى پرحادثه و 
آكنده از جنايت است كه آمريكا و 
ايادى اش در حق ملت ايران مرتكب 
شــدند. انفجار هفتم تير سال 60 
در دفتر حزب جمهورى اســالمى 
و شــهادت شهيد بهشتى، بمباران 

شيميايى سردشت در تير سال 66، 
ترور شهيد صدوقى و حمله موشكى 
به هواپيماى مسافربرى كشورمان 
از جمله جناياتى اســت كه در اين 

هفته صورت گرفته است.
دربــاره  مســتندى  كارگــردان 
افزود: بــا وجود  «مك كارتيســم» 
جنايــات بســيارى كــه آمريكا و 
عناصرش در سال هاى بعد از انقالب 
اسالمى مرتكب شدند؛ اما همچنان 

آمريكا با خوى استكبارى، ايران را 
متهم به نقض حقوق بشر مى كند؛ 
در حالى كه كارنامه اين كشــور پر 
است از نقض حقوق بشر و جنايت 
در قبال كشــورهاى مستقل. البته 
رنگين پوســتان آمريكايى از جمله 
سياه پوستان، سال ها پس از الغاى 
بردگى در اين كشور، با برخوردهاى 
غيرانسانى مواجه مى شوند كه هر 
از چندگاهــى هم برخــى از آن ها 

رســانه اى و موجــب اعتراضــات 
سياه پوستان مى شود.

فياضى كيا گفت: «مك كارتيســم» 
برچسبى اســت كه طرفين قدرت 
در آمريكا آن را به يكديگر مى زنند 
و اگر كسى مى خواهد بگويد مورد 
ظلم و ستم قرار گرفته، طرف مقابل 
خود را به «مك كارتيسم» و يا «شكار 

ساحره» متهم مى كند.
او گفت: ســاخت اين مســتندها 
بيشتر براى اين است كه مخاطبان 
ايرانى از رويدادهايى كه در گذشته 
آمريكا اتفاق افتاده باخبر شــوند. 
چنين مستندهايى مخاطبان را آگاه 
مى كند و مردم بايد از تاريخ ســاير 
كشــورها بخصوص آمريكا اطالع 
پيدا كننــد و در جريان اتفاق هايى 
كه در آن كشورها رخ مى دهد، قرار 

بگيرند.

 آشنايى ايرانيان با نقض آزادى بيان در آمريكا

مستندى كه نمى گذارد «مك كارتيسم» فراموش شود



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
هميشه اين طور نيست كه پشيمانى، 
سودى نداشته باشــد! گرچه دودى 
كه گاه از اعمال و رفتار برخى آدم ها بلند مى شود، 
مى تواند سال هاى سال به چشم خيلى ها برود، اما 
برخى پشــيمانى ها نيز سودشــان آن قدر هست 
كه مى تواند تا دهها ســال بعد، اشــك شوق را به 
چشــم خيلى ها بياورد. حاال گمان نكنيد ســوژه 
امروزمان همين « دود» و « ســود» هاى اقتصادى 
و غير اقتصادى اســت. دود، سود و بيشتر از آن ها 
« پشيمانى»، بهانه هاى گزارش امروز هستند. 118 
سال پيش در همين روزها، پادشاه سوئد، تشكيل 
بنياد نوبل را اعالم كرد. وظيفه اين بنياد سروسامان 
دادن به وضعيت اهداى جايزه « نوبل» بود كه آلفرد 
نوبل و پشيمانى هايش پنج سال پيش تر آن را براى 

بشريت به ارث گذاشته بودند.

 هزار و يك شب
ماجــراى « آلفــرد نوبــل»، اختــراع ديناميت و 
پشــيمانى هاى بعدى اش آن قــدر در كتاب هاى 
درســى، برنامه هاى راديويى و تلويزيونى و اينجا و 
آنجا گفته شده كه حتى اگر مثل قصه هاى هزار و 
يك شب آن را رنگ و لعاب بزنيم، بازهم نمى تواند 
براى شــما خيلى جذاب باشــد. به جايش اجازه 
بدهيد برويم ســراغ نكته هاى كمتر گفته شده از 
زندگى آلفرد نوبل. در ضمن يك قصه هم به سبك 
قصه هاى هزار و يك شــب در باره اين دانشمند و 
مخترع، در سايت هاى مختلف نوشته شده كه بعيد 
مى دانيم واقعيت داشته باشد. اينكه « آلفرد» همان 
ابتداى جوانى هايش مين زير دريايى اختراع كرده 
بود و چون در ســوئد و البد كشورهاى ديگر، كسى 
او و اختراعش را جدى نگرفته بود، به دعوت پادشاه 
روســيه كه حاضر به خريدارى مين ها شده بود به 
اين كشور رفت. قسمت هاى بعدى مطلب مى تواند به 
شما ثابت كند اين بخش زندگى « آلفرد» به احتمال 
زياد دســتخوش قصه پردازى برخى از نويسندگان 

ناشناس فضاى مجازى شده است.

 سن پترزبورگ
ماجرا به همين ســادگى نيست كه « نوبل» فقط 
دانشــمند و مخترع بوده باشــد و پس از مشاهده 
آثار منفى اختراع ديناميت و سوء استفاده از آن در 
كشتار مردم، پشيمان شده باشد. او كه سال 1833 
در «استكهلم» سوئد به دنيا مى آيد، هم پدر و هم 
پدر بزرگش هر دو مخترع به حساب مى آيند. البته 
هم خود « آلفرد» و هم پدر و پدر بزرگ مخترعش 
از جمله كسانى هســتند كه وقتى طرح و ايده اى 
به ذهنشــان مى رسيد تا آن را به مرحله سود دهى 
تجارى نمى رساندند، ول كن ماجرا نبودند. پدرش 
گرچه مى گويند مخترع « تخته ســه ال» هم بوده، 
اما در اصل مهندس و اســلحه سازى متمول است 
كه در 9 ســالگى «آلفرد» با خانواده اش به « سن 
پترزبــورگ» مى رود و در آنجــا كارخانه مهمات و 
تسليحات راه مى اندازد و بيشتر هم مين هاى دريايى 
مى ســازد. مى گويند بيشتر از 18 ماه «آلفرد» را به 
مدرسه نمى فرستد و بيشتر ترجيح مى دهد برايش 
معلم ســرخانه بيــاورد و يا خــودش او را آموزش 
دهد. «آلفرد» در سن پترزبورگ شيمى مى آموزد، 
زبان هاى روسى، فرانســوى، انگليسى، ايتاليايى و 
آلمانى را فرا مى گيرد و بعد هم در 18 سالگى براى 

ادامه تحصيل در رشته شيمى به آمريكا مى رود.

 ديناميت پرسروصدا
كارخانه پدرى در روســيه ورشكســت مى شــود، 
خانواده اش از اين كشور به آمريكا مى روند، در آمريكا 
هم كارخانه راه مى اندازند، چند بار در اين كارخانه 
انفجار صــورت مى گيرد و حتى برادر كوچك ترش 
به همراه تعدادى از كارگران كشــته مى شوند، اما 
«آلفرد» نه شغل و كارخانه هاى پدرى را رها مى كند 
و نه تحقيقاتش را بر روى ماده « نيتروگلسيرين» 
متوقف مى كند. مهم ترين ماده هاى انفجارى آن زمان 
باروت و نيترو گلسيرين هستند. اولى بسيار خطرناك 

است و با گرما ممكن است آتش بگيرد و منفجر شود 
و دومى هم كه مايع اســت و خطرناك تر و با يك 
تكان نه چندان شديد مى تواند همه چيز را بفرستد 
روى هوا. سال 1866، آلفرد موفق مى شود از تركيب 
نيتروگلسيرين با مواد ديگر، ديناميت را بسازد كه نه 
با آتش منفجر مى شود و نه با تكان خوردن و حمل 
و نقل. هدفش هم فقط كاربردهاى نظامى نيست، 
بلكه از قدرت تخريبى آن مى شود براى جاده سازى، 

كشف معادن و... استفاده كرد. 

 تيتر يك روزنامه 
در طول عمرش بيشتر از 350 اختراع را ثبت كرد. 
با اختراع هــا و نوآورى هايش و همچنين با تالش، 
دوران ورشكســتگى را پشت سرگذاشته و مالكيت 
90 كارخانه توليد سالح را داشت. مى گويند بيشتر 
عمر خود را با سفر به كشورهاى مختلف براى ايجاد 
كارخانه پشت سرگذاشت. عالوه بر شيمى و مهمات 
سازى، اهل شعر گفتن هم بود. چند سال پيش از 
مرگ، نمايشنامه اى با نام «مكافات» را نوشت اما تمام 
نسخه هاى اين نمايشنامه به اتهام مطالب غيراخالقى 
و كفرآميز سوزانده شد. او تا پايان عمر ازدواج نكرد 
و مى گويند چند دوره افسردگى طوالنى مدت را هم 
پشت سرگذاشــت. برخى ها نوشته اند نخستين بار 
تيتر يك روزنامه كه به اشتباه خبر مرگ او را اعالم 
كرده بود سبب شد پشيمانى به سراغش بيايد و به 
فكر جايزه نوبل بيفتد. اما واقعيت اين است كه وقتى 
به فرانسه رفته بود، برادرش – لودويگ - درگذشت 
و يك روزنامه فرانسوى با متهم كردن برادرش تيتر 
زد: « ســوداگر مرگ ُمرد»! « آلفرد» احساس كرد 
دوســت ندارد روزنامه ها پس از مرگش بنويسند: 
« او با يافتن راه هايى براى كشــتن سريع و بيشتر 

انسان ها، درگذشت».

 يك ميليون و 300 هزار دالر
چنــد وصيتنامه داشــت اما در آخريــن آن ها كه 
جايزه نوبل بر اســاس آن شكل گرفت نوشته بود: 

ايــن ســرمايه( 4 ميليون و 200 هــزار دالر) بايد 
توسط مجريان وصيتنامه، براى خريد اوراق بهادار 
مطمئن ســرمايه گذارى شود تا از سود آن هر ساله 
به افرادى كه در ســال هاى آينده به حال بشريت 
بهترين بهره ها را به ارمغان مى آورند جوايزى اعطا 
شود...». سود حاصل از سرمايه گذارى بايد به پنج 
قسمت مساوى تقسيم شده و به مهم ترين كشف 
يا اختراع در زمينه هاى فيزيك، شيمى، فيزيولوژى 
يا پزشكى، آثار ادبى آرمان گرايانه و فعاليت هاى صلح 
طلبانه اختصاص مى يافت. پنج سال طول كشيد تا 
«بنياد نوبل» بر اساس وصيت او شكل بگيرد و با ساز 
و كار مخصوص به خودش هر ساله جايزه اى را كه 
در حال حاضر بايد ارزشش يك ميليون و 300 هزار 
دالر و بلكه بيشتر باشد به هريك از منتخبان بدهد.

 طنز هاى نوبل
توقع نداشــته باشيد جايزه اى با اين شهرت و با 
وجود دم و دســتگاه عريض و طويلش، در همه 
اين ســال ها بى حاشــيه و عادالنه مانده باشد. 
اول اينكه پادشاهى ســوئد با اختيارات خودش 
نوبــل اقتصاد را هم به اين جمــع اضافه كرد و 
عملكرد بنياد نوبل بخصوص در زمينه نوبل ادبى 
با وجود نويســندگان بزرگى كه هرگز دستشان 
به آن نرســيد با انتقادهاى فراوان روبه رو شــد. 

وقتــى در زمينه ادبيات و اقتصاد و... سياســت 
و سياســتمداران مى توانند با نفوذ خود تكليف 
برندگان نوبل را مشــخص كنند توقع نداشــته 
باشــيد كه جايزه پر سر و صداى صلح نوبل گاه 
در اين ســال ها با اختصــاص يافتنش به هنرى 
كســينجر، مناخم بگين، انور ســادات، اسحاق 
رابين، شــيمون پرز، اوباما و... به طنز و شوخى 

تلخ تبديل نشود! 

 « آلفرد» در ايران
براى اينكه اين گزارشــمان تلخ تمام نشود توجه 
شما را به اين مطلب درباره قرارداد امتداد لوله نفت 
در رشــت ميان دولت ايران و برادران « نوبل» كه 
سال 95 در بخش استان هاى «خبر آنالين» چاپ 
شــد جلب مى كنيم: « برادران آلفرد نوبل (روبرت 
و لوديك) كه مدتى ســاكن شهر رشت بوده و در 
اين شهر با اجازه نامه قانونى دولت در سال 1290 
هجرى شمسى صاحب انبار نفت بودند در عمارتى 
دوطبقه در محوطه فعلى صدا و سيماى رشت واقع 
در خيابان نوبل سكونت داشتند... آن ها از برادرشان 
آلفرد هم براى بازديد از ايران و رشت دعوت كردند 
كه او نيز آن زمان وقتى كه هنوز شهرت چندانى 
نداشــت براى مدتى به ايــران مى آيد و ميهمان 

برادران مى شود...».
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

پرورش سگ دالر ياب!
اين  اميد ظرافتى   ايستگاه/   
روزها آن قــدر همه خبرها حول 
محور جناب دالر مى چرخد كه هر 
چقدر هم ما راجع به آن بنويسيم 
بــاز فردا خبرى جديــد و تازه در 
حوزه دالر ما را مى كشــاند سمت 

نوشتن از اين حوزه!
يكــى از جديدترين خبرها اينكه 
آقــاى «امير محمــد پرهام فر»، 
مديــركل مبارزه با قاچــاق ارز و 
پولشويى ســتاد مركزى مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز، در پاســخ به اين 
پرسش كه چرا اقدامى براى كنترل 

و جلوگيرى از فروش غيرقانونى ارز انجام نمى شــود؟ گفته اند كه: بله درست 
است! ما از خريد و فروش پنهانى ارز كامالً مطلع هستيم! و البد زمانى كه دهان 
خبرنگار محترم را ديده اند كه مثل دهان من و شما تا چه اندازه از اين كشف 
محيرالعقول باز مانده، ادامه داده اند كه: حتى ســوپرماركت هايى هم مشاهده 

شده كه اقدام به خريد و فروش ارز كرده اند!
اين مسئول عزيز به احتمال قريب به يقين وقتى ديده چهره خبرنگار محترم 
از اين پاســخ هاى شــگرف، رو به زردى نهاده و خبرنگار مذكور دارد از فرط 
پاســخ هاى كوبنده اين مسئول عزيز از حال مى رود، ادامه داده است كه: البته 

جاى هيچ نگرانى نيست چون ما به تمام اين اتفاقات نظارت مى كنيم!
و اينجا بوده كه حتماً خبرنگار بيچاره از شوق اينكه ما چه مسئوالن آگاه، با فكر 
و خدمتگزارى داريم به خودش باليده و از فرط ذوق مرگى، از هوش رفته است! 
مخلص كالم اينكه مردم نگران گرانى، كاهش قدرت خريد و اين طور چيزها 

نباشند چون مسئوالن اعالم كردند تمام اين گرانى ها با نظارت آن هاست!
دومين خبر جالب در حوزه دالر، پرورش سگ هاى دالر ياب است! يعنى ديگر 
ايســتادن توى صف دالر و دست فروشى در چهارراه استانبول و احتكار و اين 
طــور چيزها از مد افتاده و ملت زده اند توى كار پرورش ســگ دالرياب! خدا 
وكيلى اين هموطنمان كه تصميم گرفته سگ دالرياب پرورش دهد به نظر من 
زده روى دســت آن جوان 30 ساله و خودساخته اى كه 38 هزار سكه احتكار 
كرده اســت! و اصالً براى خودش ســبك جديدى از ماهى گيرى در آب هاى 
گل آلود اقتصادى پايه گذارى كرده كه من بشــدت توصيه مى كنم اين روش 

ماهى گيرى را به عنوان دستاورد ملى، ثبت جهانى كنيم!
خالصه با توجه به دو خبر باال اگر فردا پس فردا ديديد هموطنان قالده به دست 

دور و بر سوپر ماركت ها، در جست وجوى دالر پرسه مى زنند تعجب نكنيد! 

نه+طنز

خواب زمستانى در تابستان!

 ايستگاه / حســين احمدى  كارى ندارد و پيچيده نيست... فقط كافى است 
چشــم هاى محترم مان را براى لحظاتى ببنديم و فكر كنيم يك خوزستانى 
هستيم! آنگاه خواه ناخواه با پروسه دردناك اين روزهاى جنوب، بيشتر همراه 
مى شويم. بوضوح مى بينيم با باز كردن شير آب، آنچه نصيب مان مى شود يك 
ليوان گِل رقيق اســت! و شال و كاله كنان كه بخواهيم از خانه بيرون بزنيم، 
بايد برويم زير آسمانى كه 60 برابر حد مجاز آلوده است و ريزگردها در آغوش 
مان مى كشند! براى رفع شستن و نوشيدن ناگزيريم به گرماى 50 درجه ملحق 

شويم، به صف هاى طويِل آب... طويل به قدمت 15 سال گرد و غبار!
و در هواى داغ و شــرجى، تازه از طعِم قطع شدن هاى پيركننده برق هم بى 
نصيب نمى مانيم! باز سِر سلبريتى ها سالمت... كه آن قدر معرفت دارند از زخم 
مهلك اين ديار بگويند... از توان مديريت و غيرت استعفا... در بحران آب، آبادان 

و خرمشهر و اهواز را تنها نگذارند... و آِب شورِ غيراستاندارد را مويه كنند.
كه عجيب تلخ است جمع اين اندازه بى تدبيرى و سوء مديريت در يك خّطه... 
داشتن متوليانى كه سال هاست حواس شان انگار پرت نامعلوم است... كه واقعاً 

هوا و آب و برق و آرامش، چند كلمه مختصر نيستند! 
پاى پســت هاى آقايان فرخ نژاد و جوان و خانم هــا پاكروان و جودكى توقف 
مى كنم! و هزار بار افسوس مى خورم كه چرا حكايِت جنوب، قصه آزادى چند 
زندانى از حبس نيســت كه با واريز وجوه نقدى، به حيات دوباره برسند! كه از 

پشت ميله هاى محروميت و بى درايتى بيايند بيرون!
چرا با ميليون ها هموطن بحران زده روبه روييم كه ســال هاست چشم به راه 
ناجى اند؟ در استانى سرمايه دار و ثروتمند! اما هنوز آن مقام حامى و عاشق، از 

خواب زمستانى بيدار نشده با اينكه تابستان است!

گزارش از شخص

پشيمانى، سود دارد!
جايزه و بنياد « نوبل» چگونه شكل گرفت؟

روزمره نگارى
ايســتگاه/  در حال خواندن نظرات دوستان وبالگى 
هستم... دو تكه هندوانه سرخ به من ُزل زده اند و من، به 
ميگرنى كه نمى گذارد هيچ وقت از طعِم سردشان، َسر 
دربياورم. مثل هميشه يك نوك پا آمده ام جايى كه در 
آن هم نقد هست، هم مهربانى... الحمدهللا دور و برى هاى 
خوش قلمى در جمع مان پيدا مى شــوند... اهل صفا و 

نزاكت و انديشه.
نظر ها را چك مى كنم... تعدادشان بى شباهت به چرخش 
كنتور، وقِت روشن شدن كولر نيست! زياد، زياِد زياد! يك 
نفس مى خوانم شــان تا علت اين معلول را در دورهمى 
مجازى كشــف كنم. ملتفت بودم كه آسانســور ُمدام 

مى رفت طبقه ســوم و صداى دسته جمعى نوجوان ها 
مى آمد... كه روز عجيبى شده اين چهارشنبه و پنجشنبه 
و جمعه براى استاِد زيست آپارتمان اما انگار به قاعده دل 
نداده بودم. صداى پاى غوِل هر سال را، امسال نشنيدم؛ 
شايد به اين دليل روشن كه كنكورى در خانواده موجود 
نبود و آخرينش، فريدى بود كه داديمش به دانشــگاه و 
پشــت سرش آيه الكرسى خوانديم! حاال مى بينم پدر و 
مادران كنكورى و همچنين خوِد محترم شان، به قصد 
گاليه و درد دل، صفحه را پُر كرده اند... پس دســت به 
كار مى شوم و متنى از آلزايمر مقطعى ام تايپ مى كنم با 
استيكرهاى فراوانى كه دست بر چشم دارند. «مائده جاِن 

كنكورى» و «بانو اشراق عزيز»، پيام هايى مى گذارند كه 
نمى شود دربندشان نشد و آن ها را بارها نخواند.

# تــازه از اتاق انتظار رفته ايم به اتاق ويزيت !! جماعت، 
براى ســالمت و ســامان مان دعا كنيــد. # فقط مادر 
يك كنكورى، مزه هندوانه شــيريِن شــور را مى داند!  
تأخيرنوشت: نمكدان را از كابينت بيرون مى كشم و دوباره 
با «يااهللا» وارد ميهمانى مجازى مى شوم. تايپ مى كنم: 
بياييم ضريب دلواپسى خاله ها و عمه هاى عاشق را سانسور 
نكنيم! كه عمه جان بنده به وقت كنكور، آش رشــته 
محبوبم را پخت و خاله جان با عزيز، زائر امامزاده شــد.

واقعاً چند تكه هندوانه شور، انقالبى است در مزه ها !

اين هندوانه 
شور است

 رقيه توسلى  

ايستگاه /كنكــور نزديك به نيم قرن 
اســت كه در كشور برگزار مى شود اما 
چند سالى است كه اين آزمون حسابى 
زير تيغ منتقدان قرار گرفته و با وجود 
تالش هاى فــراوان بــراى حذف آن 
همچنان برگزار مى شــود. امسال هم 
همزمان با برگــزارى كنكور، كاربران 
فضاى مجازى با راه اندازى هشــتگ 

«كنكور» و اشاره به گزارش هاى هر ساله «حسينى باى» خبرنگار صدا و سيما، 
واكنش هاى جالبى به اين آزمون داشتند كه برخى از آن ها را مى خوانيد:« در 
تقويم ايرانى روز كنكور، روز ملى حسينى باى نام گذارى شده!...اون موقع ها 
باباى ما نمى دونســت دانشگاه چيه بعد االن پسر همســايه مون رو با يك 

تشريفاتى بردن سر جلسه كنكور يك لحظه فكر كردم مى خواد بزاد!».

ايستگاه /  بنيامين نتانياهو نخست 
وزيــر رژيم صهيونيســتى چند روز 
پيش طى پيامى بــه ايرانى ها گفته 
بود اميدوار است روزى بازى تيم ملى 
ايران و رژيم صهيونيستى را ببيند! بعد 
از صحبت هاى نتانياهو كاربران ايرانى و 
فلسطينى با هشتگ هاى مختلف پاسخ 
نتانياهــو را دادند. بعد از واكنش هاى 

مختلف كاربران، نوبت به چهره هاى شاخص رسيد تا نتانياهو را سرجايش 
بنشانند! در همين راستا «محمد القاضى» دونده استقامت و ماراتن فلسطينى 
با اشاره به سخن رهبر معظم انقالب مبنى بر نابودى رژيم صهيونيستى تا 25 
سال آينده، در صفحه توييتر خود خطاب به نتانياهو نوشت:« نتانياهو! جواب 

ايرانى ها را نشنيدى؟ تو جام جهانى 2042 را نخواهى ديد»!

ايستگاه / مهدى ابريشمچى چند روز 
پيش طى صحبت هاى عجيب و غريبى 
در ســيماى آزادى، تلويزيون رسمى 
منافقان، ادعا كرد كه طى روز هاى آينده 
طرفداران منافقــان گردهمايى بزرگى 
برگزار خواهند كرد! در همين راســتا 
كاربــران فضاى مجازى بــا راه اندازى 
هشــتگ «هزار جالد هزار اشرف» به 

صحبت هاى او واكنش نشان دادند كه برخى از آن ها را مى خوانيد:« فروغى كه 
جاويدان نشد و مرصاد هايى كه ادامه دارد... جالد داعشى داشتيم وقتى هنوز 
داعشى بودن ُمد نبود... 17 هزار نفرو ترور كنى بعد ادعا كنى به فكر مردمى...

مگه ميشه ؟ مگه داريم؟... شما حساب كن يكى صبح زنشو طالق داده، عصر تو 
جشن ازدواج زنش با رجوى، رقصيده...اينا همچين حيواناتى هستند»!

مگه ميشه... مگه داريم؟روز ملى «حسينى باى»!

مجاز آباد

جام جهانى 2042 را نمى بينى

 عكس/ عبدالرحمان رأفتى 
 سنجاب قرمز كمياب

ماهنامــه اِرث (كــره زمين) كه 
متمركز بر مطالب طبيعى مربوط 
به سياره ماست، عكس روى جلد 
تازه ترين شــماره خود را به يك 
سنجاب نادر به نام سنجاب قرمز 
كه واقعاً قرمز رنگ نيز هســت 
اختصــاص داده اســت. موجود 
زيبايى كه تنها در مناطق مرتفع 
اسكاتلند يافت مى شود. اين مجله 
همچنيــن در مقالــه اى جذاب 
اگر دايناسورها  ببيند  مى خواهد 
زنده مى ماندند اكنون موجودات 
كره زمين در چه وضعى بودند، و 

همين طور در مقاله ديگرى به اين پرسش پاسخ مى دهد كه آيا ما انسان ها 
مى توانيم جلوى بالياى طبيعى را بگيريم يا خير؟

به دنبال فلوت گمراهى
ماهنامه اســپكتيِتر در گزارشى 
با عنــوان «تله تنوع» بــه بروز 
شــكاف هاى شــديد در جامعه 
آمريــكا مى پردازد. اين نشــريه 
مى گويد عده اى در تالش هستند 
اين شــكاف اجتماعى موجود در 
آمريكا را به تنوع نژادى و فكرى 
ارتباط دهنــد اما در واقع جامعه 
آمريكايى در راه درستى قرار ندارد. 
اين مجله با پيكره اى از نماد آمريكا 
كه شايد نماد گمراهى  باشد و با 
فلوت زدن دارد مردم را به سوى 
خود جلب مى كند، اين مسئله را 

به تصوير و نقد كشيده است. اسپكتيتر وجود تنوع را به شكل مثبت آن رد 
كرده و تفرقه شــكل گرفته در چند وقت اخير در آمريكا را سبب به وجود 

آمدن تبعيض در ميان برخى از طبقات جامعه اين كشور مى داند. 

غول سينمايى جديد
هفته نامه اكونوميست در گزارشى به 
اوج گيرى غول رسانه اى - تفريحى 
يعنى «نتفليكس» مى پردازد. اين 
نشريه با طراحى نام «نتفليكس» 
به جــاى هاليوود بــر تپه معروف 
شــهر لــس آنجلس، نقــش اين 
شــركت تهيه كننــده فيلم هاى 
سينمايى و مجموعه هاى سريالى 
پرهزينه را در تحت تأثير قرار دادن 
جهان ســرگرمى اين روزها حتى 
از هاليوود نيــز پررنگ تر مى داند. 
اكونوميست همچنين در مقاله اى 

جداگانه شــرايط سوريه را متفاوت تر از گذشــته ارزيابى كرده و با تيتر «در 
ميان سوريه اسد» آخرين وضعيت اين كشــور را مورد بررسى قرار مى دهد.

نشريات جهان

اينجا درنگ جايز است / زندان كنكور
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

غولى كه در همه اين سال ها برايش شاخ و ُدم ساخته ايم 
چه وقت جوانان را رها خواهد كرد؟

درهاى زندان كنكور چه وقت باز مى شود... غول كش ها كجايند؟

تلنگر
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