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حوادث ايران

تلفات زلزله جزيره «لومبوك»
 به 91 نفر رسيد

اندونزى: زمين لرزه اى 
كــه روز يكشــنبه در 
جزيــره «لومبــوك» 
داد،  رخ  اندونــزى 
تاكنــون حــدود 91 
كشته برجاى گذاشته 
اســت. رســانه هاى 
خبرى قدرت اين زلزله 
را 7 ريشتر اعالم كرده اند. در اين حادثه احتمال مى رود 
به دليل شمار زياد مجروحان و حجم گسترده تخريب 
سازه هاى شهرى، آمار تلفات افزايش داشته باشد. گفتنى 
است اين زلزله كه در عمق 10 كيلومترى زمين رخ داد، 
به هزاران ساختمان خســارت زده و قطعى برق را در 
جزيره «لومبوك» به همراه داشته است. اين زمين لرزه 
در جزيره هاى مجاور نيز حس شده است كه بر همين 
اساس هشدار سونامى در منطقه صادر شد. هفته گذشته 
نيز جزيره توريستى «لومبوك» شاهد حادثه مشابهى 

بود كه بر اثر آن 16 نفر كشته شدند. ( خبرگزارى مهر)

سرقت از ُمرده هم ُمد شد!
مصر: مردى كه براى تحويل گرفتن جســد برادرش 

به سردخانه مراجعه كرد با صحنه عجيبى مواجه شد.
مردى به نام عبدالخاطب هنگامى كــه براى دريافت 
جسد برادرش به ســردخانه بيمارستان القصر العينى 
در قاهره مراجعه كرد متوجه شد كه يك چشم برادرش 
ســرجايش نيســت! عبدالخاطب كه از ديدن جسد 
برادرش به اين صورت متعجب و خشــمگين شده بود 
مسئوالن بيمارستان را به سرقت چشم ميت متهم كرد.
او همچنين در ادامه صحبت هايش درباره اين موضوع 
گفت:صبح زود رئيس بيمارستان با من تماس گرفت و از 
مرگ برادرم خبر داد. خودم را به آنجا رساندم و در كمال 
تعجب مشاهده كردم كه از حدقه خالى چشم برادرم 

خون جارى است.(باشگاه خبرنگاران)

صداهايى در سرم مى گفت: 
«او را بكش»

آمريكا: مردى كه در «نيويورك» زن جوانى را كشته بود، 
در بازجويى ها مدعى شد صداهايى در سرش بود كه او را 
به كشتن اين زن مجبور كرد.  خبرگزارى آسوشيتدپرس 
گزارش داد، اين مرد كه «دانوئل درايتون» نام دارد در يك 
سايت دوستيابى با مقتول آشنا شده بود. در مصاحبه اى 
كه از وى منتشر شد، درايتون مدعى بود كه خفه كردن 
«سامانتا اســتوارت» را به خاطر دارد و در تشريح نحوه 
قتل به همان صدا ها اشاره كرد. متهم كه چندى پيش در 
لس آنجلس به جرم تعرض به يك زن ديگر و تالش براى 
خفه كردن او دستگير شده بود، در بازجويى ها اعتراف كرد 
يك زن ديگر را نيز خفه كرده است. يك مقام مسئول در 
اين باره گفت كه درايتون مدعى شده است دست كم پنج 
زن را در نيويورك و كنتيكت به قتل رسانده است.(پايگاه 

خبرى پليس)

چند راهكار پيشگيرى  از سرقت خودرو 
خط قرمز: معاونت اجتماعى پليس خراســان رضــوى به جهت كاهش 

سرقت از خودرو ها چندين راهكار را به 
شهروندان پيشنهاد كرد.

در اين پيام آمده است كه 1- رانندگان 
هيچ گاه خودروى خــود را حتى براى 
يك لحظه به صورت روشن رها نكنند، 
زيرا بيشتر خودروهايى كه تا به امروز 
توسط سارقان به سرقت رفته است به 

همين صورت بوده است.
2- رانندگان سعى كنند هنگامى كه قصد توقف طوالنى مدت در محلى را 

دارند از پاركينگ هاى عمومى استفاده كنند.
3-كيف، مدارك خودرو و شــخصى خود را در صــورت امكان در خودرو 
نگذاريد. در صورت اجبار لوازم و مدارك مورد اشاره را به نحوى كه در ديد 
سايرين باشند در داخل خودرو رها نكنيد، زيرا اين اقدام سبب جلب توجه 

سارقان و اقدامات بعدى آن ها مى شود.
4- براى اتومبيل خود از راديو پخش هاى كشويى و يا پنل دار استفاده كنيد 

و هنگام ترك اتومبيل آن را باخود ببريد. 
5- خودروى خود را به لوازم ايمنى و ضد سرقت مانند سيستم دزدگير، قفل 
فرمان، قفل پدال، سوئيچ مخفى و ساير ادواتى كه موجب بازدارندگى و يا 

تاخير در سرقت مى شود، مجهز كنيد.

ماجراى خروج يك تيم فوتبال از كشور 
و مرگ دو نوجوان چه بود؟

باشگاه خبرنگاران: رئيس هيئت فوتبال استان يزد گفت: 32بازيكن عضو 
مدرسه فوتبال آرمان كوير بدون هيچ گونه مجوزى از كشور خارج شده اند.
عبدالرضا دستا رئيس هيئت فوتبال استان يزد با اشاره به خبر خروج يكى از 
تيم هاى پايه استان از كشور و در پى آن غرق شدن دو بازيكن گفت:   بازيكنان 
عضو مدرســه فوتبال آرمان كوير بدون هيچ گونه مجوزى از كشور خارج 
شده اند. دستا افزود: سلسله مراتب اين است كه باشگاه يا تيم مربوطه از برون 
مرزى فدراسيون فوتبال اخذ مجوز كند، فدراسيون از هيئت فوتبال استان 

استعالم مى گيرد، در اين رابطه هم به سختى مجوز صادر مى شود.
 ما هيچ اطالعى در اين زمينه نداشتيم و ظاهراً اين تيم كه فقط در ليگ پايه 

تيم دارى مى كند، از طريق تور  به گرجستان سفر كرده است.
رئيس هيئت فوتبال استان يزد ادامه داد: در محافل شنيده هايى مبنى بر 
سوءاستفاده هاى ارزى از اين ســفر به ظاهر فوتبالى هم به گوش مى رسد 
كه هنوز تأييد  رســمى نشده اســت. 32بازيكن عضو مدرســه فوتبال 
«آرمان كوير» در قالب دو گروه 20 و 12 نفره به همراه تورى گردشگرى و 
به بهانه برگزارى اردو در كشور گرجستان، چند روز پيش از كشور خارج 

شده اند.

رئيس دادگاه انقالب خبر داد
پايان رسيدگى به پرونده حادثه خيابان پاسداران

مهر: رئيس دادگاه انقالب گفت: رســيدگى به پرونده هاى حادثه خيابان 
پاسداران امروز به پايان مى رسد.

حجت االسالم موســى غضنفرآبادى در خصوص آخرين وضعيت پرونده 
حادثه خيابان پاســداران گفت:روند قضايى اين پرونده رو به پايان است و 
احتماالً امروز پرونده به مرحله پايانى خود مى رسد. رئيس دادگاه انقالب 
در خصوص آخرين وضعيت پرونده مشايى هم توضيح داد: پرونده مشايى 
هنوز تعيين وقت نشده و دادگاه در حال مطالعه است. غضنفر آبادى درباره 
آخرين وضعيت پرونده جاسوسى فعاالن محيط زيستى نيز گفت: پرونده 

اين افراد هنوز به دادگاه انقالب ارسال نشده است.

حوادث جهان

سرقت از خودرو ها چندين راهكار را به 

- رانندگان 
هيچ گاه خودروى خــود را حتى براى 
يك لحظه به صورت روشن رها نكنند، 
زيرا بيشتر خودروهايى كه تا به امروز 
توسط سارقان به سرقت رفته است به 

 

جام جم: مرد بنگاهدار كه دختر شهرستانى 
جوياى كار را در خانه اش مــورد آزار قرار داده 
بود، يكشنبه گذشته با حكم قضايى به شالق و 

تبعيد محكوم شد.
احسان 31 ساله، دختر شهرستانى را كه براى 
پيدا كردن كار به تهران آمده بود، فريب داد و او 
را به خانه اش كشاند. اين پسر بنگاهدار، در ادامه 
دختر جوان را مورد آزار قرار داد. چند روز بعد 
از نقشه شوم مرد جوان، ماجرا با شكايت دختر 
جوان لو رفت و مرد بنگاهدار پاى ميز محاكمه 
ايستاد. شــهال 30 ســاله كه در دام نقشه اى 
شيطانى قرار گرفته بود در جلسه دادگاه گفت: 
مدتى پيش براى يافتن كار به تهران آمدم و با 
توجه به تحصيالتم قصد داشتم به عنوان معلم 

خصوصى در تهران فعاليت كنم. 
در شهر پرند خانه اى اجاره كردم و آن جا ساكن 
شــدم. پس اندازم رو به پايان بود و هنوز هيچ 

كارى پيدا نكرده بودم. به همين خاطر شماره ام 
را به چند بنگاه معامالت مســكن دادم شايد 

آن ها كار مناسبى برايم پيدا كنند.
وى ادامه داد: از طرفى با توجه به مشــكالت 
مادى به دنبال يك همخانه بودم تا در پرداخت 

اجاره خانه با او شريك شــوم. پس از يك ماه، 
احســان كه صاحب يك بنگاه امالك در شهر 
پرند بود با من تماس گرفت و گفت كار مناسبى 

در يك رستوران برايم پيدا كرده است. 
پســرجوان به همين واســطه از من خواست 

براى انجام تســت نيروى پذيرش رستوران به 
خانه اش بروم. وقتى به آنجا رفتم او به بهانه اى 
از خانه خارج شد و زمانى بازگشت كه شب شده 
بود. نمى دانستم چه خوابى براى من ديده است 
تا اينكه او مرا مورد آزار و اذيت قرار داد. در ادامه 
هم وقتى متوجه شد از او شكايت مى كنم براى 

منصرف كردن من وعده هايى هم به من داد.
مرد شيطان صفت كه در جلسه دادگاه اظهارات 
دختر جوان را مى شنيد، وقتى نوبت به دفاع از 
خودش رسيد، منكر جرمش شد و دختر جوان 
را دروغگو خواند و گفت: مــن دختر جوان را 
مورد آزار قرار ندادم. مى خواســتم به او كمك 

كنم.
در پايان هيئت  قضايى وارد شور شد و با توجه به 
مستندات موجود در پرونده و همچنين نظريه 
پزشكى قانونى، مرد جوان را به صد ضربه شالق 

و دو سال تبعيد محكوم كرد.

شالق و تبعيد، مجازات آزار دختر جوياى كار

جام جم: فرد مســتى كه يكى از قوى ترين 
مردان ايران را با شليك گلوله از پاى در آورده 
بود، مدعى اســت هنوز نمى داند چــرا او را 

كشته است.
مرد 40 ســاله  كه آرش نام دارد متهم است 
پنجشنبه گذشته با تيراندازى به سوى مربى 
ورزشى اش، او را در خانه اش در محله شهرك 

غرب از پاى در آورده است. 
با وقوع اين جنايت و گزارش ماجرا به بازپرس 
محسن مديرروســتا قاضى كشــيك قتل 
دادسراى جنايى تهران، دستور تحقيقات در 
اين رابطه صادر شد. در ادامه عامل جنايت و 
يكى از دوستانش كه در محل جنايت حضور 

داشتند، بازداشت شدند. 
يكى از افراد دستگير شده به پليس گفت كه 
او فقط شاهد جنايت بوده است. فرد ديگر هم 
كه شليك مرگبار را قبول داشت مدعى بود به 

قصد شوخى اين كار را كرده است.
دو فرد بازداشت شده شــنبه گذشته براى 
ادامه تحقيقات به شــعبه ششــم بازپرسى 

دادسراى جنايى تهران منتقل شدند.
ابتدا آرش (متهم به قتل) به تشــريح ماجرا 
پرداخت و به بازپرس پرونــده گفت: من در 
رشته ورزشى بدنســازى فعاليت مى كنم و 
به همين خاطر با باشــگاهى همكارى دارم. 
مقتول هم در آن باشــگاه مربى بدنسازى و 

پاورليفتينگ بود. او قهرمانى كشورى داشت 
و در مســابقات قوى ترين مردان كشور هم 

شركت كرده بود. 
شب حادثه مقتول و شهروز براى دادن كارت 

عروسى به خانه مجردى ام آمده بودند.
با هم مشروب خورديم. از آن واقعه صحنه هاى 
مبهمى به يــاد دارم. انگيــزه اى براى قتل 
مربى ام نداشتم. آن شب در حال خودم نبودم، 
نفهميدم چطور شد به او شليك كردم. سالح 
را سه ســال قبل خريده بودم و يك بار از آن 

استفاده كرده ام.
شهروز ديگر متهم پرونده نيز به مقام قضايى 
گفت: آن شب وقتى از ســرويس بهداشتى 

بيرون آمدم، آرش را نزديك اتاق نشــيمن 
ديدم كه سالح شكارى به دست داشت. بعد 
هم به على شليك كرد. نمى دانم انگيزه اش 
چه بود. على زخمى شده و فرياد مى زد مرا 
به بيمارستان برســانيد. آرش قصد داشت 
به پاركينگ برود و با خــودرو اش فرار كند 
كه مانعش شــدم و با پليس تماس گرفتم. 
با حضور خانواده علــى در محل تيراندازى، 
او را به بيمارستان برديم كه پزشكان گفتند 
فوت كرده است. در ادامه دو متهم با دستور 
قضايى براى ادامــه تحقيقــات در اختيار 
مأمــور ان اداره دهم پليــس آگاهى تهران 

قرار گرفتند.

عقيل رحمانى: دو جوان كه با پرسه زدن در 
پارك هاى شهر و با اســتفاده از سالح سرد از 

نوجوانان زورگيرى مى كردند، دستگير شدند.
چندى پيش يــك نوجوان 15 ســاله همراه 
با پدرش بــه كالنترى محل رفــت و ماجراى 
زورگيرى در پــارك را اين گونــه عنوان كرد 
كه من هميشــه بــراى دوچرخه ســوارى به 
پارك محل ســكونت مــان در حوالى خيابان 
ســناباد مى روم. طبق روال در محل در حال 
دوچرخه ســوارى بودم كه ناگهــان دو نفر از 

پشت شمشــاد ها بيرون پريدند و راهم را سد 
كردند. يكى از آن ها با چاقــوى بزرگى كه در 
دست داشت به سمتم حمله كرد و ديگرى هم 
دهان من را گرفت و با تهديد خواست تا هرچه 
در جيبم دارم بيرون بياورم. در ادامه 65 هزار 
تومان پول نقد همراه من را گرفتند و به سرعت 

از محل متوارى شدند.
 برهمين اساس مأمور ان پليس همراه با شاكى 
براى شناســايى دو زورگير به محل رفتند، اما 
ردى از آن ها به جا نمانده بود. پليس چند كوچه 

ديگر را هم در منطقه مورد سركشى قرار داد كه 
در اين حين نوجوان 15 ساله يكى از زورگيران 
را كه در حال پرسه زدن در كوچه هاى خلوت 

محدوده بولوار مجد بود، شناسايى كردند.
پليس او را دستگير كرد و پس از بازرسى بدنى 
وى، يك عدد چاقو، مقدارى از پول هاى سرقت 
شده، مقدارى ماده مخدر و قرص هاى اعتياد آور 
و تعدادى لوازم مشكوك به سرقتى كشف شد.

متهم كه همانجا با شاكى رو به رو شده بود ديگر 
همدستش را هم لو داد و او نيز بازداشت شد.

در ادامه متهمان به زورگيرى در پارك اعتراف 
كردند. درحالى پرونده زورگيران 18 ساله در 
شعبه 202 دادسراى مشــهد توسط بازپرس 
شرقى شهرى مورد رســيدگى قرار گرفت كه 
شواهد و مستندات موجود در اين زمينه نشان 
مى داد تعداد سرقت هاى آن ها بيشتر از آنچه 
اعتراف كرده اند است. برهمين اساس متهمان با 
دستور قضايى براى كشف ديگر جرايم احتمالى 
در اختيار مأمور ان اداره مبارزه با جرايم خشن 

پليس آگاهى استان قرار گرفتند.

قتل يكى از قوى ترين مردان ايران در خانه مجردى

زورگير هاى 18 ساله به دام افتادند
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اين زوج هنرى را فقط مرگ از هم جدا كرد

دوقلوهاى 
كامالً  ناهمسان!

نماينده مردم مشهد در مجلس: 

حوزه بايد پرچمدار 
بيان مشكالت مردم باشد

 پرسپوليس اين سال ها بيشترين لژيونر را در فوتبال ايران پرورش داده است

كارخانه بازيكن سازى  برانكو 

گفت وگو با ميالد گودرزى كه اين روزها ويدئوهاى جنجالى اش حسابى سروصدا به پا كرده است 

بيش از 300 ميليارد تومان پول به بيت المال برگردانده ايم 

«ژورناليست- كارآگاه» 
يادداشتى از پيام فضلى نژاد درباره ميالد گودرزى

+
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مردم

روایت

روایت جواد دوست محمدیان که تصویر موتورسیکلتش 
در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود

موتورسوار  مهربان
زهرا چکنه/ همیشــه برای اینکه بخواهیم یک کار خوب انجام دهیم 
یا دِل یک ســری آدم را شــاد کنیم نیاز به کارهای بزرگ نیست. گاهی 
می شود تنها با یک جمله محبت آمیز، نوشته ای کوتاه و حتی سوار کردن 
افرادی که در کنار خیابان ها ایســتاده اند، حال دل خودمان و دیگران را 

خوش کنیم.
در روزهای اخیر در شبکه های اجتماعی مختلف از پیام رسان های داخلی 
گرفته تا اینســتاگرام عکسی با هشــتگ »یکی- مثل- خودت« در بین 
کاربران فضای مجازی دســت به دست شــد و افراد بسیاری آمدند و در 
پایین این پست ها کامنت هایی را گذاشتند که به همین سادگی می توان 

روز یک نفر را بسازی.
جواد دوست محمدیان جوان 33 ساله تهرانی است که شغل اش تعمیر 
ماشــین های اداری است. او یک ماهی می شــود که بر موتورسیکلت و 
خودروی سواری خود این برگه را نصب کرده است. همین کار هم بهانه ای 

شد تا با او به گفت و گو بنشینیم. او می گوید: به صورت اتفاقی نزد یکی از 
دوستانم که کافی نت داشت، رفتم و به او گفتم که می خواهم چنین کاری 
بکنم. در همان لحظه این جمالت در ذهنم آمد و دوستم همان جا تایپ 
کرد. نتیجه اینکه روی موتور و ماشینم نوشتم: »سالم. من مسیرم مستقیم 
است. اگر دوست داشتید می توانید با من هم مسیر شوید. هزینه اش: هر 
وقت وسیله داشتی #یکی_مثل_خودت رو هم مسیر کن« اکنون هم یک 

ماهی می شود که آن را روی پنجره ماشین و موتور سیکلتم چسبانده ام. 
جواد دوســت محمدیان در مورد چرایی انجام این کار توضیح می دهد: 
من از خیلی قبل تــر از آنکه بخواهم این برگه را نصب کنم، در موردش 
فکر کردم. همیشه آدم هایی کنار خیابان ایستاده اند و ماشین هایی خالی 
و تک سرنشــین با بی اعتنایی از جلویشان رد می شوند. این مسئله برایم 
یک دغدغه بود. البته شاید در شهرستان ها کمتر این موضوع پیش بیاید، 
ولی در شــهر تهران در ساعت های خاص، مکان های خاص و شرایط آب 
و هوایی متفاوت مثل ایام بارندگی یا زمان هایی که هوا خیلی گرم است، 
کسانی که خودروی شخصی دارند کمتر حاضر می شوند افراد کنار خیابان 
را سوار کنند. جدای از این یک وقت هایی برای هر فردی شاید پیش بیاید 
که کیف پول یا عابر بانکش را جا گذاشته باشد و عزت نفسش این اجازه 
را به او ندهد که بخواهد از کسی پول بگیرد یا بدون کرایه سوار تاکسی و 

اتوبوس شود و مجبور شده باشد کل مسیر را پیاده طی کند.

 مسافرانی که میهمان می شوند
جواد دوست محمدیان از اثرات مثبت مهربانی کردن به آدم ها حتی 
با ســوار کردن آن ها در یک مســیر کوتاه می گوید: وقتی یک نفر را 
برای سوار شــدن بر وســیله نقلیه ات میهمان می کنی، چند ُحسن 
دارد؛ اول اینکه آن شــخص را شــاد کرده ای، بعدش هم با یک نفر 
ارتباط می گیری و ایــن ارتباط هم برای خودمان و هم طرف مقابل 
خوشــایند اســت؛ همچنین در کاهش آلودگی هوا هم خیلی تأثیر 
دارد، چه خوب اســت وقتی مســیری را می رویم، افرادی را که هم 
مسیرمان است ســوار کنیم و این تبدیل به یک فرهنگ شود. بارها 
که افراد خواســته اند کرایه بدهند از آن هــا قبول نکرده ام و به آن ها 
گفته ام وقتی در آینده خودتان صاحب وســیله نقلیه شدید یک نفر 

مثل خودتان را هم سوار کنید.
او معتقد است که در چرخه زندگی همه کارهای خوب و بدی که انجام 
می دهیم به خودمان برمی گردد: وقتی یک نفر زودتر به مقصدش برسد و 
کارش سریع تر انجام شود، کار نفر دیگری هم زودتر انجام می شود و طبق 

چرخه زندگی کار من هم زودتر انجام می شود.
او میهمان نــوازی را یکی از ُخلقیات مثبت و معروف ایرانی ها می داند و 
می گوید: زمانی که افرادی چه در قالب توریســت و چه به عنوان مسافر 
میهمان شــهر ما می شوند باید با کمال احترام رسم میهمان نوازی را به 
جا بیاوریم. یکی از همین میهمان نوازی ها، رساندن آن ها به مقصدشان و 
راهنمایی آن هاست که سبب می شود بین همشهری ها، هم وطنان و همه 

انسان ها حس نوع دوستی و محبت بیشتر شود.
موتورســوار مهربان در مورد واکنش هایی کــه در این مدت دریافت 
کرده است، می گوید: هر روز حداقل یک نفر میهمان موتور یا ماشینم 
می شــوند، جالب اســت یک بار که برای انجام کاری به سمت بازار 
تهران رفته بــودم به خاطر محدودیت های ترافیکی که در این محل 
اســت تعداد موتورها برای جابه جایی افراد هم زیاد اســت، به قول 
معروف »مســافر را روی هوا می برند« احســاس کــردم که این برگه 
برایشــان اصاًل خوشایند نباشــند و واکنش نشان دهند اما بر خالف 
تصورم دو نفر از همین پیک موتوری ها آمدند و گفتند »حاجی دمت 
گرم... چقدر باصفایی و چه کار خوبی کردی«. حتی روز اولی که این 
برگه را چســباندم یکی از همکارانم به من گفت »آخه جواد این چه 
کاریه، ملت مسخره ات می کنن، زشته، تو رو خدا بکنش« ولی بعد از 
مدتی که واکنش های مثبت افراد را به او گفتم خودش هم مایل شد 
که این کار را بکند و به من گفت که شبیه این برگه برایش بیاورم تا 

او هم روی ماشینش نصب کند.
او حرف هایش را با این جمله پایان می دهد: وقتی حال همه ما بد است 
بیاییم هر کدام مان در هر گوشــه ای از شهر که هستیم کاری بکنیم که 

حال دل خودمان، اطرافیان و جامعه بهتر شود. 

صبح شــنبه است و شــهر بیدار شده است تا 
هفته ای نو را آغاز کند و من در میدان ســپاد 
مشــهد منتظرم تا یکی از دو مینی بوس برسد 
و من هم با بچه ها و با دوســتانم در گروه »راه 
روشــن« مهربانی به سرپرستی »امید حسینی« 

همراه شوم.
مینی بوس می رسد و من هم یکی از مسافران 
می شــوم. مقصد ما اخلمد است، جایی دورتر 
از مشــهد. بهانه سفرمان هم ســاختن روزی 
خوش برای تعدادی از بچه های حاشــیه شهر 
اســت که تحت حمایت یکی از شــعب خیریه 
آبشــارعاطفه ها هســتند. یــک مینــی بوس 
اختصاص به دخترهــا دارد و یک مینی بوس 
برای پسرهاست. خانم ســلطانی به نمایندگی 
از آبشار عاطفه ها می گوید: »همه بچه هایی که 
قرار بود بیایند، نیامده اند، یعنی سه چهار نفری 
نیامده  و سر کار رفته اند. خانواده ها گفته بودند 

شنبه است و سرکار بروند بهتر است«.
می رویــم و در ادامه راه امید حســینی هم به 
جمع ما اضافه می شود که مدیریت برنامه اردو 
را بر عهده دارد. بچه ها پر از شــوق و شورند و 
تا به اخلمد برسیم حســینی برای آن ها بازی 
فکری را پیشــنهاد می دهد  تا بچه ها ســرگرم 
باشــند. به اخلمد که می رسیم خاطره آخرین 
ســفر برایم زنده می شود که 10 سال قبل بود 
و حاال این جــا همه چیز تغییر کرده اســت. 
کافه و رستوران زیاد شــده و جمعیت زیادی 
از مسافران و گردشــگران عرب را می بینم که 
تعدادشان بیشتر از آن چه تصور می کنیم است 

و البته محیط کثیف.

 کیسه برنج ماجراساز
در یکــی از مجموعه هــای پذیرایــی و روی 
تختی در مجاورت فــواره ای کوچک و ردیفی 
از هندوانه هــا و صــدای پرندگان، ســفره ها 
انداخته می شود. خیارها پوست کنده می شوند 
و گوجه هــا و قالب هــای پنیر قاچ تــا بچه ها 

صبحانه ای بخورند. 
بعد از صبحانه حرکت می کنیم برای پیاده روی 
و رســیدن به آبشــارها. آن چه اخلمد را زیبا 
کرده است دیواره های بلندی است که مناسب 
ورزش ســنگ نوردی اســت و باغ های میوه با 

سرسبزی سرشارشان. 
ماییم و مســیری باریک در حاشیه رودخانه ای 
که حاال از آن شکوه و پرآبی اش خبری نیست و 
آبش به اندازه زیادی کم شده است، اما همین 
مقدار آب هم بچه ها را ســر ذوق می آورد تا به 

آب بزنند یا به دنبال ماهی بگردند. 
در میانه راه جایی برای استراحتی کوتاه توقف 
می کنیم و کیف بچه ها با خریدن بستنی بیشتر 
می شود. فرصتی می شــود تا از آقای حسینی 
درباره شــکل گیری گروه بپرســم و او پاســخ 
می دهــد:» ماجرا به ســال 13۹0 برمی گردد. 
آن زمــان من و خانمم نذری داشــتیم که به 
طور اتفاقی گذرمان برای ادای نذرمان به خانه 
فرشــتگان افتاد. نذر ما یک کیسه برنج بوده و 
روزی که کیســه را به خانه فرشتگان بردیم از 
مســئوالن خواستیم در صورت امکان بچه ها را 
هم ببینیم. آن ها هم از این درخواست استقبال 
کردنــد و ما را به دیدن بچه هــا بردند. قبل از 
این کــه بچه ها را ببینیم تصور من این بود که 
قرار اســت چند بچه کوچــک را ببینیم، چند 
دقیقه با آن ها باشیم و بعد دنبال کارمان برویم، 
ولی آنجا متوجه شــدیم که خانه فرشتگان در 
سن و ســال های مختلف بچه ها را از شیرخوار 

تا دبیرســتانی تحت پوشش گرفته است، برای 
همین وقتی وارد شــدیم تعــداد زیادی دختر 
کوچک و بزرگ به اســتقبال مــا آمدند. برای 
من دیدن آن تعداد دختر در ســن و سال های 
مختلف تعجب آور بود و نمی دانســتم چه باید 
بگویــم. برای همیــن بعــد از حال واحوالی با 
بچه ها به نظرم رســید درباره طبیعت و بعضی 
از موضوعات دیگر که مورد عالقه خودم بود، با 
آن ها صحبت کنــم. در آن دیدار من از بچه ها 
پرســیدم که آیا تا به حال بــه طبیعت گردی 
رفته اید یا نه و جواب آن ها هم منفی بود. برایم 
غم انگیز بود و به همین خاطر به ذهنم رســید 
برای بچه ها برنامه تــدارک ببینیم و همان جا 
به بچه ها قــول دادم که برای آن ها یک برنامه 
طبیعت گــردی تــدارک ببینم و بــا همدیگر 
به طبیعــت برویم. همه بچه هــا از چیزی که 
شــنیده بودند خوشحال شــدند، اما وقتی از 
بچه ها خداحافظی کــردم دختر کوچکی کنار 
من آمد و گفــت: »خیلی ها اینجا می آیند و به 
ما قول می دهند، اما عمل نمی کنند. امیدوارم 
شــما به قولی که می دهید عمل کنید«. وقتی 
ایــن گالیه دختر را شــنیدم خیلــی ناراحت 
شــدم و تصمیم گرفتــم به قولــم عمل کنم 
 که خاطره خوبی در ذهــن دخترک به وجود 

بیاید«.
حاال بچه ها بســتنی های خودشان را خورده اند 

و آماده رفتن شــده اند. انگار انرژی بیشــتری 
گرفته اند تا زودتر به آبشار اصلی برسند. بعضی 
بچه ها با دمپایی آمده انــد، اما این هم موجب 
نمی شــود تا بنالند. آن ها بچه انــد و بچه ها را 
می توان با کوچک ترین کارها شاد کرد و برای 
یک روز هم که شــده اســت غم و غصه را از 
اطراف آن ها دور کرد و دوســتان من در گروه 
راه روشــن مهربانی در اولین روز هفته همین 
 کار را می کننــد و ایــن موجب خوشــحالی ام 

است.

 سؤالی که سرنوشت ساز بود
دوباره راهی می شویم و می رویم تا می رسیم به 
نقطه ای که کمی سرباالیی دارد. این جا نزدیک 
آبشار اصلی است. بچه ها به هم کمک می کنند 

تا به آبشار می رسیم. 
به محض دیدن حوضچه پر از آب سرد، بچه ها 
به آب می زنند. شــادند و این شادی به دست 
نیامده مگر با مهربانی عده ای از آدم های همین 

شهر. 
حســینی می گوید:» خالصه آن روز حرف آن 
دختر بچه برای من خیلی ســنگین بود و من 
را به هــم ریخت. برای همین فردای آن روز با 
چند گروه کوهنوردی در مشهد تماس گرفتم 
و ماجرا را در میان گذاشــتم، اما جواب آن ها 
این بود که انجام این کار مسئولیت دارد و همه 
عذرخواهی کردند. همــه می گفتند بردن 40 
بچه به این اردو کار درستی نیست و مسئولیت 
دارد و خالصه با این که عالقه مند بودند که به 
مــن کمک کنند، اما زیر بار نرفتند و من یکی 
دو هفته درگیر این ماجرا بودم و می خواســتم 
هر طور شــده برنامه را عملی کنــم. وقتی از 
گروه های کوهنوردی ناامید شدم، ماجرا را در 
محل کارم مطرح کــردم و از همکارانم کمک 
خواستم. خوشــبختانه همکارانم لطف کردند 
و قــول کمک دادند. هر کــدام از آن ها مبلغی 
کمک کردند تا هزینه مورد نیاز جمع شــد. از 
طریق دوســتانم اتوبوسی پیدا کردیم. ماجرای 
صبحانه حل شد و برای ناهار هم تدارک دیدیم 
و خالصه در اولیــن برنامه ای که تدارک دیده 
بودیــم، بچه هــا را به اخلمد بردیــم و آن روز 
 به همه ما خیلی خوش گذشــت، بخصوص به 
بچه ها. یادم هســت از نظر من کار تمام شده 
بود و من هم به قولم عمل کرده بودم و از این 
بابت خیلی خوشحال بودم، اما در همان برنامه 
یکی از دختر بچه ها از من پرسید:»عمو اردوی 

بعدی کی برگزار میشه؟«
40 دقیقه ای می مانیم و آن وقت راه برگشــت 
را در پیش می گیریم با بچه ها  که لباس هایشان 

خیس است. 
کمی که برمی گردیــم در بین راه دوباره روی 
تخت هــای یکی از رســتوران ها و در ســایه 
مهربانانــه درخت هــای گردو می نشــینیم  و 
میهمان مهربانی مرد جوانی می شــویم که از 
بچه ها با چایی پذیرایی می کند و چه قدر چایی 

این آدم مهربان می چسبد. 
همان طور که چایی می خوریم آقای حســینی 
ادامه ماجرا را هم اینگونه برایم تعریف می کند: 
»وقتی دخترک ســوالش را خیلی جدی مطرح 
کرد، مانده بودم که به او چه جوابی بدهم. برای 
همین گفتــم: من برای یک بار قول داده بودم 
و به قولم عمل کردم. دخترک هم قانع شــد؛ 
امــا در همان برنامه یکی از خانم های همراه ما 
گفت: تعداد زیادی از بچه ها در حاشــیه شهر 
هســتند که هیچ وقت این اردوها و برنامه های 
شــاد را تجربه نکرده اند و کسی به آن ها توجه 
نمی کند. اگر گروه شــما برای آن ها هم کاری 
می کرد، خیلی خوب بود. من در جواب گفتم: 
ما اصاًل گروهی نداریــم و برنامه ای برای ادامه 
کار نداریم و این برنامه هم اتفاقی برگزار شــد، 
ولــی آن خانم به این نکته اشــاره کرد که ما 

می توانیم یک گروه خوب باشــیم و به بچه ها 
کمک کنیم، بخصوص کــه در آن برنامه چند 
نفر از دوســتان و همکاران هــم با من همراه 
شــده بودند و این تصور می رفــت که ما یک 
گروه منسجم هستیم. خالصه اینکه آن برنامه 
و صحبت هــای آن خانم جرقه ای در ذهن من 
زد که با کمک دوســتان اهل خیری که دارم، 
به ســمت برگزاری اردو برای بچه های حاشیه 
شهر و بعضی از مراکز خیریه برویم. برای شروع 
یکی از مؤسســات به ما معرفی شــد و بعد از 
تماس فهمیدم که بچه های آنجا هم چند سالی 
است که اردویی نرفته اند و می شود برای آن ها 
برنامه اجرا کرد. به این ترتیب گروهی شــکل 
گرفت که نامش در ابتــدا »باران مهر« بود اما، 
چون در مشهد گروه بچه های باران هم فعالیت 
می کنند، نام گروه را به نام »راه روشن مهربانی« 
تغییــر دادیم. در تلگرام گروهی ایجاد شــد تا 
دوستانی که عالقه مند به مهربانی و همراهی با 

ما هستند عضو بشوند«.

 400 برنامه شاد و خاطره ساز
بعد از خــوردن چای دوباره حرکت می کنیم و 
آقای حســینی در راه باز هم برایم از کارهایی 
می گوید که گروهشان انجام می دهد: » در کنار 
برگــزاری این اردوها بود که ما با مشــکالت و 
دغدغه هــای بچه ها چه دخترها و چه پســرها 

بیشــتر آشنا شــدیم. مثاًل بحث شــغل برای 
نوجوانان و جوانان، بحث کمک های درســی و 
گرفتن معلم خصوصی برای بهتر شدن وضعیت 
درسی بچه ها که خودشان این توان را نداشتند 
که هزینه ای بپردازنــد و برگزاری کالس  های 
روان شناسی و مهارت های زندگی برای بچه ها 
با کمک اســتادان روان شناســی کــه با آن ها 
دوست شــده بودیم. درباره تعداد برنامه هایی 
هم کــه برگزار کردیم تا یــک زمانی آمار کار 
را داشــتیم، اما االن از دستمان در رفته است، 
چون مهم برگزاری این برنامه هاست و نه تعداد 
اما، تعداد برنامه های انجام شده به حدود 400 
برنامه می رسد. اردوهای یک روزه و چند باری 
هم برنامه شــمال و کویر را بــرای بچه ها اجرا 
کردیم که با اســتقبال فوق العاده آن ها مواجه 

شــدیم. در این برنامه ها ما با بچه هایی مواجه 
می شدیم که به عنوان مثال مشکل افسردگی 
یا تکلم داشتند، اما به مرور و با شرکت در این 
اردوها و در جمع بودن و شرکت در کالس های 
روان شناســی مشــکل بچه ها حل شده و این 
 برای مــا هم خیلی خوشــحال کننــده بوده 

است«.

یک ساعت مهربانی
حسینی ادامه می دهد: »در کنار برگزاری اردوها 
ما کارگروه »یک ســاعت مهربانی« را تشــکیل 
دادیم که دوســتانی که عضو گروه ما هستند 
در طول هفته به بعضی از مراکز ســر می زنند 
و بــا بچه ها در ارتباط هســتند. از این نظر ما 
فقط به دنبال این نبوده ایم که فقط بچه ها شاد 
باشــند، بلکه به قدر وسع خودمان کوشیده ایم 
تا به حل مشکالت آن ها هم کمک کنیم. مثاًل 
همیــن اواخر برای بچه های یــک خانواده که 
تاالسمی دارند، دستگاه مورد نیاز برای تزریق 
داروهایشان را خریداری کردیم. قدم هایی هم 
برای اشــتغال زایی بچه ها برداشتیم و با کمک 
خیرین بــرای آن ها کاری انجــام داده ایم. به 
بچه هایی که اســتعداد داشتند کمک کردیم 
تــا در کالس هــای مختلف مثل آرایشــگری، 
شــیرینی پزی، مکانیکی، خیاطی و... شــرکت 
کنند تا بتوانند برای خودشــان کاری داشــته 
باشــند و خالصه این که ما به ســهم خودمان 
حرکتی را شروع کردیم، اما ادامه این حرکت و 
بهتر شــدن آن نیاز به کمک و همراهی بیشتر 

خیرین دارد«.

 روحیه مهربانی مردم
نهار را در بین راه می خوریم و دوباره مســابقه 
است و شادی بچه ها و بعد از آن باید خودمان 
را ســریع برســانیم به مینــی بوس هایی که 

قرارمان با آن ها ساعت 5 است. 
برای این که در وقت صرفه جویی بشــود هدیه 
تدارک دیده شــده بــرای بچه هــا در داخل 
اتوبوس هــا بــه آن ها داده می شــود تا با خود 

یادگاری به خانه ببرند. 
در برگشــت و مســیر جاده چناران به مشهد 
حرف های آقای حسینی اینگونه تمام می شود 
که:»نکته جالب در برگــزاری اردوها این بوده 
اســت که خیلی از مواقع در حیــن برگزاری 
اردو وقتی افراد غریبه متوجه ماجرا شــده اند 
هم در شــادی بچه ها شــرکت کرده اند و هم 
برای کمک بــه گروه و بچه ها به شــکل های 
مختلف اعالم آمادگی کرده اند که این نشــان 
از روحیه مهربانانه مردم کشورمان دارد و باید 
به بهترین شــکل از این روحیه استفاده کرد. 
اکثر مردم ما دوســت دارنــد کمک هایی که 
به بچه ها و خانواده هــای نیازمند می کنند در 
قالب کمک های غذایی باشــد و گاهی از اینکه 
این بچه ها بــه عنوان کودکان این ســرزمین 
نیاز به شــادی هم دارند، غفلت می شــود، در 
صورتی که باید به این بخش هم توجه بشــود. 
ایــن که ما برنامه طبیعت گــردی برای بچه ها 
بگذاریم و گاهاً آن هــا را از زندگی پر از تنش 
خود دور کنیم، بسیار برای آن ها شادی آفرین 
و خاطره ساز اســت و در روحیه و رفتار بچه ها 
هــم تأثیر  فراوانــی دارد و من ایــن را بارها و 
بارهــا دیده ام، برای همین در گروهمان به این 
 نتیجه رسیده ایم که در این بخش بیشتر فعال 

باشیم«.

برش

با چند گروه کوهنوردی در مشهد 
تماس گرفتــم و ماجرا را در میان 
گذاشتم، اما همه می گفتند بردن 
40 بچــه به این اردو مســئولیت 
دارد. مــن یکی دو هفتــه درگیر 
این ماجرا بودم و می خواستم هر 
طور شــده برنامــه را عملی کنم. 
ماجرا را در محل کارم مطرح کردم. 
خوشبختانه همکارانم لطف کردند 

و قول کمک دادند

برش

من از بچه ها پرسیدم که آیا تا به 
حال به طبیعت گــردی رفته اید یا 
نــه و جواب آن ها هــم منفی بود. 
برایــم غم انگیز بــود و به همین 
خاطر به ذهنم رسید برای بچه ها 
برنامه تدارک ببینم و همان جا به 
بچه ها قول دادم کــه برای آن ها 
یک برنامه طبیعت گــردی تدارک 
 ببینــم و بــا همدیگر بــه طبیعت 

برویم.

10

 مردم/ عباســعلی ســپاهی یونســی  
دنیا را بودن آدم هــای مهربان زیبا می کند؛ 
آدم های خوش فکری که تنها برای خودشان 
زندگی نمی کنند و می کوشــند تا دستی را 
بگیرند، دلی را شاد کنند، گرهی باز کنند و 
اخمی را به لبخندی تبدیل کنند. برای همین 

در همان زمانی که بعضی ها همه تالششــان 
این اســت که بیش از پیش در جمع کردن 
 مال بکوشند و به این هم فکر نمی کنند که از 
آن چه جمع کرده اند خیری به نیازمندی برسد، 
آدم هایی هستند که به این فکر می کنند که 
چگونه برای دیگران قدمــی بردارند و اصاًل 

این قدم برداشتن را برای خود نوعی وظیفه 
اجتماعی می دانند که نباید از آن غفلت کنند. 
روایت مجموعه »راه روشن« روایت همین قدم 
برداشتن برای شادی و رضایت دیگران است؛ 
مجموعه ای که پا به میدان گذاشته تا بچه های 

حاشیه شهر زندگی بهتری داشته باشند.

یک روز در کنار کسانی که وقتشان را صرف تفریحات بچه های حاشیه شهر مشهد می کنند

همه چیز از نذر یک کیسه برنج شروع شد!
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 معارف/ ســيد مصطفى حســينى راد  
برگزارى جلســات قرآن كريم از ســال هاى دور 
همــواره به عنوان يكى از مهمترين راه هاى رونق 
فرهنگ قرآنى و تربيت قــارى قرآن مطرح بوده 
است. جلســاتى كه در خانه ها، مساجد و مراكز 
مذهبى و فرهنگى برگزار مى شده اما در سال هاى 
اخير، از رونق و شور و حال آن كاسته شده است.

اگر چــه هم اينك در كشــورمان مســابقات و 
رويدادهــاى قرآنى مختلفى از ســوى نهادهاى 
فرهنگى و آموزشــى برگزار مى شــود اما به نظر 
مى رســد چگونگى برگزارى اين حركت ها نياز به 
بررســى و بهبود دارد. از سويى فعاالن قرآنى هم 
معتقدند مسئوالن فرهنگى كشــور درباره قرآن 
چنان كه بايد به مسئوليتشان عمل نمى كنند و 
شــده اند مصداق آيه 30 سوره مباركه فرقان كه 
مى فرمايد: «َوَقاَل الرَُّسوُل يَا َربِّ إِنَّ َقْوِمي اتََّخُذوا 

َهَذا الُْقْرآَن َمْهُجوًرا».
چندى پيش شاهد برگزارى سى و ششمين دوره 
مســابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان پسر 
و همچنين آيين اختتاميه نخســتين جشنواره 
قرآنى «آيه هاى مهربانى» بوديم. جامعه هدف اين 
رقابت هاى قرآنى، نوجوانان هستند كه بايد بيشتر 
پاى سخنان آن ها نشست و از راهكارهايشان براى 

بهبود فعاليت هاى قرآنى شنيد.

 جوانان؛ قلب فعاليت هاى قرآنى
هفته گذشته توفيقى حاصل شد تا در يك محفل 
صميمى قرآنى در يكى از فعال ترين مسجدهاى 
مشهد در حوزه فعاليت هاى قرآنى شركت كنم. اين 
فرصتى بود براى من تا در گفت و گو با چهره هاى 
قرآنــى حاضر در اين محفل، به آسيب شناســى 

فعاليت هاى قرآنى در كشور بپردازيم.
حجت االسالم سيد موسى سلطانى، امام جماعت 
جوان و فعال مسجد پيامبر اعظم(ص) كه با تالش 
او و همراهان فرهنگى اش، اين مسجد تبديل به 
يكى از قطب هاى فعاليت هاى قرآنى شــده است 
درباره نقش برگزارى شــب هاى قــرآن در رونق 
فعاليت هاى قرآنى مى گويد: ما در طول سه سالى 
كه از تأسيس اين مسجد مى گذرد محافل قرآنى 
زيادى برگزار كرده ايم كه بازخوردهاى خوبى هم 
داشــته است. دعوت از اســتادان و پيشكسوتان 
قرآنى و برگزارى جلســات تلفيقى قرآن با ديگر 
مساجد باعث عالقمندى نسل نوجوان به حضور 
در اين جلسات شده است. در كنار اين نوجوانان 
و جوانان، پيرمردان هم در اين جلســات شركت 
مى كنند و كمترين بهره اى كه اين جلسات براى 
اقشار مختلف دارد، تصحيح قرائت قرآن و نمازشان 
است و البته بركات ديگرى كه همنشينى با قرآن 

كريم مى تواند داشته باشد. 

 مسئوالن كمترين حمايتى نمى كنند
اين روحانى جــوان و فعال در فعاليت هاى قرآنى 
البته گاليه هايى هم دارد. گاليه از همراهى نكردن 
مسئوالن در حركت هاى قرآنى. سلطانى مى گويد: 
نه تنها جلســه ما كه از فعال ترين جلسات قرآنى 
مشهد اســت بلكه اگر شما از ديگر فعاالن قرآنى 
هم بپرســيد به شما خواهند گفت كه مسئوالن، 
كمترين حمايتى از فعاليت هاى قرآنى نمى كنند. 
به عنوان نمونه دو هفته پيش در همين مسجد، 
محفلى قرآنى داشتيم كه بيش از 40 قارى و استاد 
مطرح شهر و كشور كه جمع كردن آن ها در كنار 

يكديگر كار بسيار ســختى است، در آن شركت 
كردند اما متأسفانه شاهد حضور حتى يك مسئول 
دولتى و فرهنگى در ايــن محفل قرآنى نبوديم. 
امشب هم  شما خودتان هستيد و خواهيد ديد كه 
هيچ مسئولى در اين محفل قرآنى حاضر نخواهد 
شد. دليلش هم اين است كه متأسفانه «قرآن» در 
نظر مسئوالن ما جايگاهى ندارد و گويا اصالً هيچ 

كس هيچ مسئوليتى در اين حوزه ندارد.
وى با اشاره به اينكه بودجه برگزارى اين مراسم ها 
نيز از ســوى مردم و عالقمندان به قرآن تأمين 
مى شود مى گويد: به نظر من از نگاه مسئوالن، ما 
يك عده افراد بيكار هســتيم كه از روى بيكارى 
براى چنين فعاليت هايى وقت مى گذاريم! در حالى 
كه اين كار دل و كار عشق است و  شما مى بينيد 
در بسيارى از مســاجد، سال به سال هم چنين 
حركت هايى انجام نمى شود و متأسفانه گاهى ائمه 
جماعات هم چندان دل به كار قرآنى نمى دهند و 

براى آن به اندازه كافى وقت نمى گذارند.
ايــن روحانى فعال قرآنى مى افزايد: ما بايد بدويم 
دنبال صوت، دنبال قارى، دنبال پذيرايى و امكانات 
و در ايــن راه هيچ نهادى از ما حمايت نمى كند و 
اين برخورد مسئوالن واقعاً باعث دلسردى فعاالن 

قرآنى مى شود.

 جامعه قرآنى بايد وحدت داشته باشد
وى درباره پيشــنهادهايش به جامعه قرآنى براى 
رونق اين جلسات و فعاليت هاى قرآنى مى گويد: 
به قول معروف «كس نخارد پشت من، جز ناخن 
انگشــت من». اگر جامعه قرآنــى ما بخواهد اين 
نابسامانى ها در حوزه فعاليت هاى قرآنى را از سر راه 
برداريم، راهى نداريم جز وحدت. ما بايد پشت هم 
باشيم و از يكديگر حمايت كنيم و اين مطالبه گرى 
تبديل به يك موج گسترده در كشور شود. ما اين 
همه رديف بودجه قرآنــى داريم؛ حاال مى گوييم 
نصف آن را هم دولت نداده اســت، با بقيه اش چه 
كارى انجام شــده و كجا هزينه شده است؟ چرا 
آثار آن ديده نمى شــود؟ متأســفانه اهالى قرآن 
مظلوم اند و هر كسى مى آيد در يك گوشه اى ساز 
خودش را مى زند؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
براى خودش معاونت قرآن و عترت دارد، آموزش 
و پرورش براى خودش اداره كل دارد، دانشگاه ها 
همين طور و  ... جامعه قاريان، شوراى عالى قرآن و  
... هر نهادى براى خودش سازى مى زند و ادعايى 
دارد و براى خودش يك چارتى را درســت كرده 
و شده متولى قرآن! اين تشتت، تضعيف مى آورد. 
وقتــى صد تا متولى داريد معلوم اســت كه كار، 
درست پيش نمى رود. بنابراين فعاالن قرآنى اوالً 
بايد وحدت داشــته باشند و دوم اينكه مطالبه گر 
باشــند و از كنار اين همه بودجه هايى كه به نام 

قرآن هزينه مى شود، به سادگى نگذرند.
حجت االسالم سلطانى مى گويد: اين براى ما درد 
اســت كه كمك داورهاى جام جهانى وقتى وارد 
فرودگاه مشهد مى شــوند رئيس شوراى شهر و 
رئيس كميسيون فرهنگى و ... به استقبال آن ها 
مى روند و گل و هدايا نثارشــان مى كنند و پس 
از آن هم در جلســه شوراى شهر دعوت و تقدير 
مى شــوند اما دو ماه پيش آقاى مختار دهقان از 
مســابقات مالزى با رتبه دوم بين المللى به كشور 
برگشــت و يك مســئول غير از معاون اوقاف در 
اســتقبال از اين چهره قرآنى حضور نداشت. ما 
نمى گوييم به ورزشكاران بى توجهى كنند، آن ها 

هم افتخارآفرينى كرده اند اما چقدر فاصله؟

 زيبايى هاى قرآن را به نوجوانان نشان بدهيم
اين قــارى قرآن دربــاره آثار قرآن و جلســات 
قرآنى در واكســينه كردن نسل نوجوان در برابر 
امواج ويرانگر شــبكه هاى ماهــواره اى و فضاى 
مجازى معتقد اســت كه نقــش قرآن يك نقش 
عام و جهان شمول است نه فقط براى مسلمانان 
بلكه براى همه انســان ها. مشــكل اين است كه 
ما در اين زمينه كــم كارى كرده ايم. كارى كه ما 
بايد بكنيم اين اســت كه زيبايى هاى قرآن را به 
نســل جوان و نوجوان نشان بدهيم. چرا نوجواِن 
ما مى رود توى گيم نت مى نشــيند؟ چون برايش 
جذابيت دارد. ما نتوانسته ايم جذابيت قرآن را به 
نوجوانان منتقل كنيــم. يكى از بهترين ابزارهاى 
انتقــال جذابيت هاى قــرآن در زمــان كنونى، 
استفاده از ظرفيت هاى فضاى مجازى است. امام 
رضا(ع) مى فرمايند اگر مــردم زيبايى هاى كالم 
ما را مى دانستند از ما تبعيت مى كردند؛ در مورد 
قرآن هم همين قاعده جارى است و اگر نوجوانان 
با زيبايى هاى قرآن آشــنا شوند حتماً با آن انس 

مى گيرند.

 بايد دست فعاالن قرآنى را بوسيد
مقداد ساغرى قارى جوان و فعال قرآنى كه سال ها 
تجربه اداره جلســات قرآن را داشــته مى گويد: 
بر اســاس احاديث، فردى كه از كودكى با قرآن 
انــس بگيرد، قرآن با گوشــت و خون او آميخته 
مى شود. شــما ببينيد همين قاريان نوجوانى كه 

در حال اجراى قرائت هســتند اگر االن پشــت 
رحل هاى قرآن نبودند كجا بودند؟ به احتمال زياد 
توى گيم نت يا در حال وقت گذرانى در تلگرام و 

اينستاگرام بودند!
جالب اســت كه يكى از هميــن قاريان نوجوان 
مى گفت اگر من مدتى در جلســات قرآن حاضر 
نشوم مريض مى شوم و افسردگى مى گيرم. چرا؟ 
چون شــخصيت اين نوجوان با قرآن گره خورده 
است. در اين زمانه اى كه انواع تهديدها و آسيب ها 
براى نوجوانان و كــودكان ما وجود دارد و فضاى 
مجازى و همين اينســتاگرام و تلگــرام لبريز از 
مطالب خطرناك و آسيب زاست، چه چيزى بهتر از 
قرآن مى تواند فرزندان ما را در برابر اين آسيب ها 

واكسينه كند؟
ســاغرى با اشــاره به اينكه مشهد مقدس قطب 
قرائت قرآن و تربيت قارى در كشور است، با گاليه 
مى گويد: متأســفانه اين شهر خودش كوزه گرى 
است كه از كوزه شكســته آب مى خورد و شمار 
محافل انس با قرآن در مشهد نسبت به بسيارى 
شهرهاى ديگر، كمتر است. بنابراين هر قدر براى 
برگزارى اين محافل ســرمايه گذارى شود باز هم 
كم است و بايد دست برگزاركنندگان اين محافل 

قرآنى را بوسيد.

 به پيشكسوت ها بى مهرى مى شود
اين فعــال جامعه قرآنى دربــاره ميزان حمايت 
مسئوالن از محافل قرآنى با انتقاد از ضعف مديريت 
در اين حوزه مى گويد: بسيارى از استادان قديمى 
قرآن كه حق بزرگى به گردن جامعه قرآنى دارند 
با بى مهرى هاى موجود، از صحنه خارج شده اند. 
يكى از همين پيشكسوت ها كه در همين محفل 
قرآنى هم حضور دارد بيش از 50 جلسه قرآن را 
راه اندازى و هدايت كرده اما حتى يكبار از ايشان 
تقدير نشده و كسى هم ايشان را نمى شناسد. اين 

واقعاً جاى گاليه دارد.
نكته ديگر اينكه گاهــى بودجه هايى اختصاص 
داده مى شــود اما درست مديريت نمى شود و در 
جايى كه بايد سرمايه گذارى نمى شود. بسيارى از 
مسابقات بصورت پراكنده برگزار مى شود و هيچ 
مرجعى نيست كه مورد قبول همه باشد و بتواند 

به كارها وحدت و انســجام بدهد. ما قارى هايى 
داريم كه زحمات زيادى كشيده اند و چون بى ادعا 
و مخلصانه براى قرآن كار مى كنند كســى آن ها 
را نمى شناسد و از آن طرف قاريانى هم داريم كه 

براى هر اجرا مبالغ ميليونى دريافت مى كنند.

 قرآن محورى به جاى مسابقه محورى
استاد ساغرى با اشاره به روش هاى جذب نوجوانان 
به محافل قرآنى مى گويد: من جلســه اى داشتم 
در ميدان تقى آباد مشهد كه 120 عضو داشت و 
نزديك به 40 نفر از اعضا نوجوان بودند. اين افراد 
از نقاط بسيار دوردست به اين جلسه مى آمدند. راز 
موفقيت ما در اين جلسه محبت كردن به نوجوانان 

و ميدان دادن به آنان بود. 
امروز هــم ما هر كارى كــه مى توانيم بايد براى 
همين نوجوانان انجام دهيم زيرا نهال شخصيتشان 
در حال شــكل گيرى اســت و بعداً كــه با قرآن 
انــس گرفتند يك عمر براى مــا دعا مى كنند و 
باقيات الصالحات خواهند بود. پس بايد به برخورد 
استاد جلســه با قاريان و شيوه هاى صحيح اداره 
جلسات هم توجه كرد تا اوالً قدرت جذب بيشتر 
شود و ثانياً خداى نكرده سبب واخوردن نوجوانان 
از محافل قرآنى نشويم كه خسارتى جبران ناپذير 
است. وى گاليه اى هم از فضايى دارد كه خودش 
آن را باندبازى در جامعه قرآنى مى خواند و تأكيد 
مى كند: همه قاريان مجبورند از فيلتر ســه چهار 
جريــان اصلى حاكم بر جامعه قرآنى رد شــوند 
و تقريباً هيــچ قارى اى بدون وابســتگى به اين 
جريان ها نمى تواند سرى در سرها در بياورد و مثًال 
در مسابقات موفق شود چون مسابقات و داوران را 

همين جريان ها اداره مى كنند. 
بودجه ها هم بيشتر در اختيار همين جريان ها قرار 
مى گيرد كه البته بايــد از زحمت هاى آن ها هم 
تشــكر كرد اما گاهى برخى قاريان هم زير دست 
و پاى اين ها، از دست مى روند. بنابراين استادان 
و فعــاالن قرآنــى بايد هدف اصلى شــان جذب 
خالصانه و بامحبت نوجوانان به سمت قرآن كريم 
و قرآن محورى باشــد نه مسابقه محورى، در غير 
اين صورت ما ســرمايه هاى اين حوزه را از دست 

مى دهيم.  

برش

اســتادان و فعــاالن قرآنــى بايد 
هدف اصلى شــان جذب خالصانه 
و بامحبــت نوجوانــان به ســمت 
قرآن كريم و قرآن محورى باشــد 
نــه مســابقه محورى، در غير اين 
صورت ما سرمايه هاى اين حوزه را 

از دست مى دهيم

ديدگاه

جايگاه «كار» از منظر امام رضا
حجت االسالم دكتر محمدرضا جواهرى/ عضو هيئت علمى دانشگاه فردوسى

احاديــث  و  قــرآن  در  اســت.  فراوانــى  ارزش  دار اى  «كار»  اســالم  در 
معصومين (ع) مسلمانان به سعى و كوشــش و كار دعوت شده اند. «كار» در 
سيره نبوى و سيره معصومين (ع) از جايگاه عالى برخوردار است. بر اين اساس 
الزم اســت مرد براى تأمين معاش خود و خانواده اش كار كند و افراد تحت 
تكفل خود را اداره نمايد و نفقه آنان را بدهد. هر مرد مسلمانى بايد زندگانى و 

معيشت افراد خانواده اش را از راه «حالل» تأمين نمايد.
در سيره و كالم امام رضا(ع) ارزش كار تبيين شده و مسلمانان به كار توصيه 
و تشــويق شده اند. كار و تالش يكى از انتظارات مهم امام رضا(ع) از مجاوران 
و زائران خويش و عموم مســلمانان است. شيعه اهل بيت (ع)، شيعه علوى و 
شــيعه رضوى بايد از بى كارى و تنبلى و سستى بپرهيزد و كار كند و در پى 

كسب روزى حالل باشد.
امام رضا(ع) فرموده اند: «ان الذى يطلب من فضل اهللا ما يكّف به عياله اعظم 
اجرا من المجاهد فى سبيل اهللا». آن كس كه با كار و عمل در جست وجوى 
فضل الهى و مواهب زندگى، براى تأمين خانواده خويش است، پاداشى بزرگتر 
از مجاهدان در راه خدا دارد. در اين حديث رضوى كار براى رزق حالل و تأمين 
نيازهاى خانواده با جهاد در راه خدا سنجيده شده و كار داراى اجر و پاداشى 
برتر از جهاد شناخته شده است. روشن است «جهاد در راه خدا» از فضيلت ها 
و ارزش هــاى بزرگ، بنيادين و اصيل در قرآن و حديث اســت. اعالن برترى 
ارزش كار و اجر فراوان تر كار بر جهاد بسيار آموزنده است. از معيارهاى كرامت 
و ارزش هاى الهى، جهاد در راه خداست و اظهار برترى كار بر جهاد، براى بيان 
ضرورت و وجوب تكليفى و شرعى كار بر اساس معيارهاى وحى و دين شريف 
الهى است. تأمين مخارج زندگى اعضاى خانواده از وظايف مرد است و او بايد 
از راه حالل مواهب الهى را براى زندگانى خانواده اش كسب كند و رزق حالل و 
غذاى پاك و طيب به آنان برساند. در حديث ديگر امام رضا(ع) قانون طبيعت 
و سنت هاى حاكم بر نظام آفرينش را يادآورى كرده و مى فرمايند: «ليس للناس 
بّد من طلب معاشهم فال تدع الطلب». مردم ناگزيرند در تالش زندگى خويش 

باشند، پس كوشش در راه كسب مال و روزى حالل را رها مكن!
در ايــن دو حديث رضــوى، اهميت حياتــى كار از دو بُعد قانون طبيعت و 
تكوين و قانون الهى و تشــريع بيان شده است. در نظام تشريع و تكوين، كار 
ارزش فراوانى دارد. در حديث اول، ارزش تشــريعى و در حديث دوم اعتبار و 
قانون تكوينى يادآورى شده است. شرع و عقل، انسان ها را به كار و تالش فرا 

مى خواند. كسب روزى حالل، فرمان خدا و پيامبر(ص) و امام رضا(ع) است.
روا نيســت پيروان اهل بيت (ع) و زائران حرم شــريف رضوى بى كار باشند. 
بايد شغل و كار مناسب را يافت و الزم است مؤمنان در ايجاد كار به يكديگر 
كمك كنند تا با فراگيرى كار و كارآفرينى و نشاط كار و وجدان كارى، توسعه 
اقتصادى مطلوب تحقق يابد.  توســعه اقتصادى پايدار و رشــد و شكوفايى 
اقتصــادى معلول «كار» اســت.با الهام از معارف اقتصادى رضوى و توســعه 
اقتصادى، دينى پويا شكل مى گيرد و جامعه اسالمى ايرانى ما براى ملت هاى 

جهان به يك الگو تبديل مى شود. 

خبر

شبســتان: رئيس مركز تخصصــى مهدويت حوزه علميــه قم گفت: 
حج، بهترين فرصت براى پاســخ به شبهات مهدى ســتيزانه و مقابله با 
مهدى هراسى است. حجت االسالم كلباسى افزود: حج با ويژگى هايش از 
جمله اينكه همه مسلمان از هر فرقه و مذهبى در آن جمع مى شوند و نيز 
به دليل آموزه هاى آن كه مهمترين آن ها توجه به «امامت» است، ارتباطى 

عميق با مهدويت دارد.
معارف: حجت االســالم دكتر رفيعى در ســخنانى نســبت بــه آثار و 
آسيب هاى شهوت رانى و بدحجابى هشدار داد و گفت: نتيجه نظريه فرويد، 
همجنس گرايى در كليســاهاى جهان شده كه صداى پاپ را هم درآورده 

است.
حوزه: اشتيفان فردريك شفر، مستبصر آلمانى گفت: متأسفانه آلمانى ها از 
طريق وهابى ها با اسالم آشنا مى شوند. وى افزود: به خاطر عدالت على(ع) 

ُسنى شدم و با علم به مقام نورانى آن حضرت، به تشيع گرويدم.
رسا: حجت االسالم مسعودى، از استادان حوزه علميه، اجراى طرح استاد 
محورى در حوزه را ضرورى دانست و گفت: اين طرح مى تواند در گسترش 

ارتباط ميان استاد و شاگرد تأثير فراوانى داشته باشد.
معارف: آيت اهللا مؤمن، عضو فقهاى شوراى نگهبان در جمع كارآموزان قوه 
قضاييه با اشاره به اينكه رسالت حوزويان براى امر قضاوت بسيار سنگين 

است گفت: قاضى بايد در حكم بر اساس فتواى ولى فقيه عمل كند.

معارف

  گزارش قدس از حال و هواى اين روزهاى محافل قرآنى

برخى از مسئوالن قرآن را «مهجور» گذاشته اند

حوزه: نماينده مردم مشهد و كالت در مجلس 

شوراى اسالمى گفت: حوزه علميه بايد تالش 
كنــد از تريبون هــاى مختلفى كــه پرچمدار 
آن در كشوراســت، براى رفع مشكالت مردم 
استفاده كند. حجت االســالم نصراهللا پژمانفر 
افزود: حوزه هاى علميه نبايد پرچمداريشان از 
جريان هاى ديگر عقب بيفتد، بلكه رسيدگى به 

مسائل مردم اولويت حوزويان باشد.
وى بــا تاكيد بر اينكــه از بين رفتن مرجعيت 

حوزه هاى علميه در ارتباط با پيگيرى مطالبات 
مــردم يك خطر بزرگ اســت، گفــت: الزمه 
ايــن كار، فعال بودن اســت كه خوشــبختانه 
طلبه هــاى فعالى در اين عرصــه داريم كه در 
فضــاى مجازى هــم كارهاى خوبــى صورت 

داده اند.
نماينــده مــردم مشــهد و كالت بــا اشــاره 
بــه تذكــرات و بيانيه هــاى علمــا خطاب به 

مســئوالن و مردم براى رفع مشكالت، گفت: 
حوزه هــاى علميــه در مديريت احساســات 
مردم و كمــك به مطالبات نقــش بى بديلى 

دارند. 
پژمانفر با اشــاره به سو    ءاســتفاده شبكه هاى 
و  كشــور  موجــود  مســائل  از  ماهــواره اى 
ســنگ اندازى هاى داخلى،  افزود: حوزه علميه 
بايــد به طــور جــدى در فضاى رســانه اى و 

مخصوص خودش قرار گيــرد زيرا فعال بودن 
در ايــن فضاهاى رســانه اى در واقــع جايگاه 

مرجعيتى حوزه را تثبيت مى كند. 
نماينده مردم مشهد و كالت در مجلس شوراى 
اســالمى با بيان اينكه رســالت حوزه علميه  
پرچم دارى و رسيدگى به نيازها و مسائل مردم 
است، از حركت اخير طالب مشهد پس از اقامه 
نمــاز جمعه كه پيگير مطالبــات مردم بودند، 
تقديــر كرد و افزود: مردم بــا ديدن اين رفتار 
از مبلّغان دين بسيار راضى بودند كه حوزويان 
دغدغه رفع مشــكالت و نگرانى هاى آن ها را 
دارند و حوزه  هاى علميــه از ديگر آحاد مردم 

عقب نيستند.

نماينده مردم مشهد در مجلس: 

حوزه بايد پرچمدار بيان مشكالت مردم باشد

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
فاقد س��ند رسمي برابر رأي ش��ماره 139760306004000432 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مشهد ناحيه 
دو تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای/خانم رفعت یمنی فرزند محمد بش��ماره شناس��نامه 6104 
صادره از نوخندان در 3 دانگ از 6 دانگ یكباب منزل به مس��احت 125 مترمربع قس��متی از پالک شماره 
53 فرعی از 6- اصلی مرشدقلی بخش 10 مشهد از محل مالكيت قدسيه اعتمادزاده محرز گردیده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باش��ند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض، 
دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. آ- 9706118 م.الف 338
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/4/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/5/16

توضيحات:محل صدور شناسنامه درگز صحيح می باشد
بعلت انتقال جناب حيدری امر كارشناسی پرونده مذكور به آقای مجتبی نقدی محول گردید.

رئيس ثبت اسناد و امالک- محمد اسماعيل ذاكری

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي  و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
فاقد س��ند رسمي  برابر رأي ش��ماره 139760306004000431 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مشهد ناحيه 
دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای/خانم نریمان جباری فرزند قره خان بش��ماره شناس��نامه 147 
صادره از نوخندان در 3 دانگ از 6 دانگ یك باب منزل به مساحت 125 مترمربع قسمتی از پالک شماره 

53 فرعی از 6- اصلی بخش 10 مشهد از محل مالكيت قدسيه اعتمادزاده محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باش��ند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض، 
دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. آ- 9706120 م.الف 340
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/4/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/5/16

توضيحات: محل صدور شناسنامه درگز صحيح می باشد
بعلت انتقال جناب حيدری امر كارشناسی پرونده مذكور به آقای مجتبی نقدی محول گردید.

رئيس ثبت اسناد و امالک- محمد اسماعيل ذاكری

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139760306004000876 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مشهد ناحيه دو تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي خانم فرزانه س��لطان پورخزاعی مرغزاری فرزند اصغر بش��ماره شناسنامه 1065 صادره 
از زاوه در 3 دانگ از 6 دانگ یك قطعه زمين دارای اعيان مس��كونی به مس��احت 931 مترمربع قس��متی 
از پالک 53- اصلی كالته س��يدعلی خراس��ان رضوی بخش 10 مش��هد از محل مالكيت رمضان سليمانی 

تلگرد محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باش��ند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض، 
دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. آ- 9706121 م.الف 342
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/4/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/5/16

رئيس ثبت اسناد و امالک- محمد اسماعيل ذاكری

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
فاقد س��ند رسمي  برابر رأي ش��ماره 139760306004000977 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مشهد ناحيه 
دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای/خانم رضا پودینه فرزند یوسف بشماره شناسنامه 557 صادره 
از زابل در 6 دانگ یك قطعه زمين دارای اعيان مسكونی به مساحت 931 مترمربع قسمتی از پالک شماره 

53- اصلی كالته سيد علی خراسان رضوی بخش 10 مشهد محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باش��ند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض، 
دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. آ- 9706122 م.الف 344
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/4/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/5/16

رئيس ثبت اسناد و امالک
 محمد اسماعيل ذاكری

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ر رای ش��ماره 139760306015001035-1397/04/25 هي��ات اول موضوع قان��ون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك تایباد تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضی آقای جبار سلطانی برغن آبادی فرزند عبدالغفار بشماره شناسنامه 2136 صادره 
از تایباد در یك باب منزل به مس��احت 199.80 متر مربع پالک 617 فرعی از 276 اصلی واقع در بخش 
14 مش��هد شهرستان تایباد خریداری از محل قسمتی از مالكيت غالم محمد ميرجانی و قسمتی از پالک 
محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در 
صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت یك ماه از 
تاریخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
9706217 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/05/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/05/16

غالمرضا آقازاده-رئيس ثبت اسناد و امالک تایباد

اداره كل ثبت اسناد و امالک سيستان و بلوچستان   اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك زابل
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی

و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13آیين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمان 
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره    139760322002001281-1397/02/23  هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه بال معارض متقاضی آقای  رضا س��راوانی فرزند عباس بش��ماره شناسنامه  
1195 صادره از زابل در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 244 متر مربع در قسمتی ازپالک 870 فرعی 
از 1- اصلی  واقع در بخش دو سيستان شهر زابل جاده ادیمی روبروی پمپ كرد خریداری از مالك رسمی 
آقای رضا سراوانی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در 
روزنامه های كثيراالنتش��ار  آگهی می ش��ود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تس��ليم و پس از اخذ رس��يد ، ظرف مدت یكماه از تاریخ تس��ليم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد .9706208  م الف: 754
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه 1397/05/01

تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه 1397/05/16
عليرضا كيخا – كفيل ثبت اسناد امالک زابل

اداره كل ثبت اسناد و امالک سيستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك زابل

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره    139660322002009066-1396/12/09  هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملك زابل تصرفات مالكانه بال معارض متقاضی آقای  غالمرس��ول نوری فرزند حسين بشماره شناسنامه 3 
صادره از زابل در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 294 متر مربع در قسمتی ازپالک  9 فرعی از 1- اصلی  
واقع در بخش دو سيس��تان ش��هر زابل جام جم 5 خریداری از مالك رس��می آقای عيسی سماواكی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های كثيراالنتشار  
آگهی می ش��ود در صورتی كه اش��خاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتش��ار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��ليم و پس از اخذ رسيد 
، ظرف مدت یكماه از تاریخ تس��ليم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالكيت صادر خواهد شد 

.9706211  م الف: 761
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه 1397/05/01

تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه 1397/05/16
عليرضا كيخا – كفيل ثبت اسناد امالک زابل

اداره كل ثبت اسناد و امالک سيستان و بلوچستان   اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك زابل
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی

 و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره    139760322002001274-1397/02/23  هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملك زابل تصرفات مالكانه بال معارض متقاضی آقای محمدامير س��راوانی فرزند عباس بش��ماره شناسنامه 
444 صادره از زابل در شش��دانگ یكباب خانه به مس��احت 290 متر مربع در قسمتی ازپالک  870 فرعی 
از 1- اصلی  واقع در بخش دو سيس��تان ش��هر زابل روبروی پمپ كرد  محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های كثيراالنتشار  آگهی می شود در صورتی 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت یكماه از تاریخ 
تس��ليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .9706212  م الف: 753
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه 1397/05/01

تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه 1397/05/16
عليرضا كيخا – كفيل ثبت اسناد امالک زابل



رئيس كميته استيناف: استقالل براى 
سوپرجام شكايتى نكرده است 

ورزش: رئيس كميته استيناف فدراسيون فوتبال تاكيد كرد كه پرونده 
سوپرجام به اين كميته نرسيده است.عليرضا صالحى در اين باره، گفت : 
تا كنون پرونده اى درباره اعتراض باشگاه استقالل نسبت به راى كميته 
انضباطى در مورد سوپر جام به كميته استيناف ارسال نشده است تا آن 

را بررسى كنيم.

پرسپوليس به بيرانوند: 
رضايتنامه نمى دهيم

ورزش: در شــرايطى كه روزنامه هاى تركيه اى از نزديك شــدن او به 
باشگاه بشــيكتاش خبر داده اند اما باشگاه پرســپوليس برنامه اى براى 
صدور رضايتنامه گلر ملى پوشــش نــدارد. پندارخمارلــو مدير روابط 
عمومى پرسپوليس به خبرگزارى ميزان گفته: اينكه مديران بشيكتاش 
مى خواهند به ايران بيايند به خودشان مربوط است اما مسئله اينجاست 
كه اجازه جدايى به بيرانوند تا نيم فصل را نمى دهيم و نه او نه هيچ بازيكن 

ديگرى تا نيم فصل از تيم ما جدا نخواهد شد.

فوتسال قهرمانى باشگاه هاى آسيا 
صعود مقتدرانه مس سونگون 

ورزش: تيم فوتسال مس ســونگون نماينده كشورمان در رقابت هاى 
فوتسال قهرمانى باشگاه هاى آسيا در ســال 2018 در سومين ديدار 
خود به مصاف بانك بيروت لبنان رفت. اين ديدار كه از ساعت 11:30 
آغاز شد در نهايت با نتيجه 3 بر يك به سود نماينده كشورمان به پايان 
رسيد تا مس سونگون به درخشــش خود در اين مسابقات همچنان 
ادامه داده و سومين پيروزى خود را به دست بياورد. الزم به ذكر است 
كه بازى بعدى مس سونگون در دور  يك چهارم نهايى اين رقابت ها روز 

چهارشنبه (17 مرداد) و با تيم دوم از گروه C است.

108 طلبكار از باشگاه استقالل!
ورزش: فهرست بدهى هاى استقالل نشان مى دهد آن ها به جز تير برق 
و ابرهاى آسمان، به همه بدهكارند؛ حتى اسپانسرهايشان! در ليستى كه 
به تازگى در يكى از رســانه ها منتشر شد نام 108 نهاد، شخص حقوقى، 

مربى، بازيكن و... آمده كه از استقالل بيش از 50 ميليون طلب دارند!

حضور قطعى شجاعى و دژاگه
 مقابل استقالل

ورزش: مسعود شــجاعى و اشــكان دژاگه دو بازيكن باتجربه اى كه به 
تراكتورسازى پيوسته اند، مشكلى براى همراهى اين تيم مقابل استقالل 
ندارند. مسئوالن تراكتورســازى براى صدور آى تى سى اين دو بازيكن 
مكاتبه كرده بودند و مجوز بازى آنها براى حضور در تركيب تيم تحت امر 

جان توشاك صادر شد.

شريفات  به نفت مسجدسليمان پيوست
ورزش:مسئوالن باشگاه نفت مسجدسليمان پس از مذاكره با اسماعيل 
شريفات، براى مدت يك فصل با او قرارداد همكارى امضا كردند. شريفات 
فصل گذشــته پس از يك نيم فصل حضور در تيم فوتبال ذوب آهن به 

استقالل خوزستان پيوست.  

غيبت اميرى
 در هفته هاى ابتدايى سوپرليگ تركيه

ورزش: وحيد اميرى يكى از دو ســتاره ايرانى كه در تابســتان به جمع 
ترابزونى ها پيوست در بازى دوستانه با كاليارى ايتاليا چند دقيقه بعد از 
ورود به ميدان مصدوم و مجبور به ترك زمين بازى شد تا شوك بزرگى به 
طرفداران اين تيم وارد شود. بعد از اين اتفاق باشگاه ترابزون اسپور در بيانيه 
اى از بررسى شرايط ستاره ايرانى و انجام آزمايش هاى پزشكى خبر داد كه 
در ادامه اين اخبار رسانه هاى ترك از تاييد مصدوميت زانوى راست اميرى 

توسط كادر پزشكى و غيبت چند هفته اى او در ابتداى فصل خبر دادند.

رضا مهاجرى كجاست؟
ورزش: رضامهاجرى كه در نقل و انتقــاالت پيش فصل زحمات زيادى 
براى تراكتورسازى كشيد و نقش زيادى در جذب بازيكنان داشت، حاال 
از اين تيم كمى دور شده و شايعاتى درباره جدايى اش به گوش مى رسد.  
گفته مى شود مهاجرى از شرايطش در تراكتورسازى راضى نيست و به 
همين خاطر قصد جدايى كرده اســت، اما مديران باشگاه راضى به اين 
موضوع نيستند. همچنين شنيده ها حكايت از آن دارد كه شايد مهاجرى 
با تصميم محمدرضا زنوزى مالك تراكتورسازى به گسترش فوالد برود و 

در آنجا فعاليتش را به عنوان يكى از مديران رده باالى باشگاه آغاز كند.

انصراف ملى پوش وزنه بردارى
 از بازى هاى آسيايى!

ورزش: در حالى كه مسئوالن فدراسيون وزنه بردارى از چند ماه قبل 
اعالم كردند فقط 7 وزنه بردار مى توانند در بازى هاى آسيايى روى 
تخته بروند و بر همين مبنا هم با برگزارى ركوردگيرى، تركيب نهايى 
تيم ملى را انتخاب كردند، چند روز قبل خبر رسيد كه يك سهميه 
ديگر هم به تيم هاى شركت كننده تعلق گرفته و فدراسيون ايران از 

آن بى خبر بوده است.
البته مسئوالن فدراسيون عدم اطالع رسانى ستاد برگزارى بازى هاى 
آسيايى را دليل اين اتفاق دانســتند و سريعا مجيد عسگرى را كه به 
عنوان وزنه بردار ذخيره انتخاب شــده بود، بــه تركيب اصلى اضافه 

كردند.
حاال در فاصله چند روز تا اعزام اين وزنه بردار ســبك وزن از انصراف 
خود از حضور در بازى هاى آسيايى خبر داده است. مجيد عسگرى كه 
مى توانست در وزن 69 كيلوگرم بازى هاى آسيايى يكى از شانس هاى 
مدال باشد، گفته هدفش را مسابقات جهانى قرار داده و االن بدنش 

در افت است.

نعمتى به تمرينات تيم ملى تيروكمان 
اضافه شد

ورزش:  تنها ســهميه ريكرو بانوان ايران براى حضور در بازى هاى 
آسيايى به نام زهرا نعمتى ثبت شده است. اين پاراكماندار كه تجربه 
حضور در بازى هاى المپيك ريو را نيــز دارد در ركوردگيرى با ديگر 
كمانداران ريكرو موفق شد اين ســهميه را از آن خود كند.تيم ملى 
تيروكمان با 13 ورزشــكار در هر دو بخش كامپوند و ريكرو مردان و 
زنان در بازى هاى آسيايى شركت مى كند. اين تيم 25 مردادماه عازم 

جاكارتا مى شود. 

دختر اسكواش باز ايرانى
 در رده بيستم جهان

ورزش: نيكى شميرانى ملى پوش اسكواش ايران با اعالم فدراسيون 
جهانى در رده سنى 17 سال نفر بيستم جهان شد.   نيكى شميرانى 
ملى پوش اســكواش ايران كه عضو اتحاديه جهانى است، با حمايت 
والدين خود و فدراسيون اسكواش در رقابت هاى معتبر جهان شركت 
مى كند.  وى در سال قبل توانســت رنكينگ 2 قاره اروپا را به خود 
اختصاص دهد و با اعالم فدراســيون جهانى رنكينگ بيستم در رده 

سنى كمتر از 17 سال را به دست آورده است.

با 4 مدال طال
قهرمانى سانداكاران ايران 

در دانشجويان جهان
ورزش: آخرين روز رقابت هاى ووشوى قهرمانى دانشجويان جهان 
2018 به ميزبانى ماكائو برگزار شــد كه در پايان، سانداكاران ايران 
توانســتند به 4 مدال طال در دو بخش دختران و پسران دست پيدا 
كنند تا ايران قهرمان اين مسابقات شــود. تيم ملى ايران در بخش 
تالوى اين مسابقات نيز نمايندگانى را در هر دو بخش دختران و پسران 
داشت كه به مدال نرسيدند. به اين ترتيب چين با كسب 6 مدال طال 
در دو بخش ساندا و تالو قهرمان شد، ايران با 4 مدال طال دوم و مالزى 

با كسب 3 مدال طال، 2 نقره و 3 برنز به مقام سومى دست يافت.
* بخش دختران

وزن منهاى 60 كيلوگرم، زهره شهپرى (مدال طال)
* بخش پسران

وزن منهاى 60 كيلوگرم، عليرضا ريكى (مدال طال)
وزن منهاى 70 كيلوگرم، حميدرضا سهندى (مدال طال)

وزن منهاى 80 كيلوگرم، امير كريمى (مدال طال)

پنجمى عاشورزاده بهترين جايگاه ايران
ورزش:  ســايت رســمى فدراســيون جهانى رنكينــگ المپيكى 
تكواندوكاران در ماه آگوســت را اعالم كرد؛ امتيازات اين رده بندى 
تا پايان مسابقات ماه «جوالى» محاسبه شــده است. در رده بندى 
اعالم شده، فرزان عاشورزاده نماينده وزن اولى كشورمان با 04/289 
امتياز جايگاه خود را در رده پنجم حفظ كرده و آرمين هادى پور ديگر 
نماينده ايران در وزن نخست با 35/243 امتياز در رده هفتم قرار دارد. 
در وزن 68- كيلوگرم ابوالفضل يعقوبى با 43/167 امتياز همچنان 
در رده چهاردهم قرار گرفته اســت؛ مهدى خدابخشى نماينده وزن 
80- كيلوگرم كشــورمان با 81/186 امتياز رده شانزدهم را به خود 
اختصاص داده است. سجاد مردانى تكواندوكار وزن 80+ كيلوگرم نيز 

با 40/273 امتياز همچنان در رده ششمى قرار دارد.  

ضد حمله

خبر
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ورزشـــى
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كروس: پيدا كردن جانشين رونالدو سخت است
ورزش: تونى كروس، هافبك رئال مادريد معتقد است كه پيدا كردن جانشينى براى كريستيانو 
رونالدو كه بتواند 50 گل در هر فصل بزند بسيار دشوار خواهد بود. رونالدو در 438 بازى براى 
رئال مادريد، 450 گل به ثمر رساند و به بهترين گلزن تاريخ باشگاه تبديل شد. با اين حال او پس 
از 9 فصل رئال را ترك كرد و راهى يوونتوس شد. به همين دليل كروس، پيدا كردن بازيكنى 
به جاى رونالدو را بسيار دشوار مى داند. او مى گويد: «بايد ببينيم چه خواهد شد. زدن 50 گل 
در هر فصل كار بسيار دشوارى است. كريستيانو رونالدو در ده سال اخير براى رئال تاثيرگذارى 
فوق العاده اى داشته و براى موفقيت ما نقشى كليدى ايفا كرده است. با اين وجود من مطمئنم 
كه تيممان موفق ظاهر خواهد شد. مطمئنا شكست دادن تيمى مثل تيم ما كار سختى است.» 

مورينيو: بدون تقويت تيم به مشكل مى خوريم
ورزش: سرمربى پرتغالى شياطين سرخ بار ديگر تأكيد كرد در صورتى كه تيمش تقويت نشود، 
منچستريونايتد فصل دشوارى خواهد داشت. ژوزه مورينيو كه تيم تحت هدايتش پيش فصل 
خيلى خوبى را تجربه نكرد و با شكست يك بر صفر   مقابل بايرن مونيخ  به كار خود در پيش فصل 
پايان داد در خصوص نقل و انتقاالت باشگاهش مى گويد: «باشگاه هاى ديگرى كه با ما رقابت 
مى كنند، واقعاً قدرتمند هســتند و تركيب شــگفت انگيزى دارند، از جمله چلسى، تاتنهام و 
منچسترسيتى. آن ها سرمايه گذارى كالنى در فصل  نقل وانتقاالت كرده اند مثل ليورپول. اگر 
تيم مان را تقويت نكنيم، فصل دشوارى خواهيم داشــت. مدير اجرايى باشگاه (اِد وودوارد) از 

مدت ها پيش مى داند كه من چه مى خواهم و مى دانم كه او تمام تالشش را مى كند.»

سارى: كورتوا بايد خودش صحبت كند نه ايجنتش!
ورزش: مائوريزيو سارى، سرمربى چلسى به انتقاد از ايجنت تيبو كورتوا پرداخت و مدعى شد 

كه مى خواهد نظر كورتوا در رابطه با جدايى را از زبان خودش بشنود.
ايجنت كورتوا روز گذشته اعالم كرده بود كه با باشگاه صحبت كرده و از آنها درخواست كرده 
با جدايى كورتوا موافقت كنند و اجازه جدايى را صادر كنند. با اين حال، سارى از صحبت هاى 
ايجنت كورتوا انتقاد كرد و تاكيد كرد كه دوست دارد نظر واقعى كورتوا را بداند. او گفت: «من 
عالقه اى به شنيدن صحبت هاى ايجنت كورتوا ندارم، مى خواهم از خودش بشنوم، مى خواهم 

بدانم كه روز دوشــنبه، همين حرف ها را خواهد زد يا نه. من فقط بازيكنانى مى خواهم كه 
انگيزه بااليى داشته باشند.»

ويدال: بى صبرانه منتظر
 بازى كنار بازيكنان بارسا هستم

ورزش: هافبك شيليايى بايرن مونيخ از انگيزه فراوان خود براى بازى در جمع آبى و انارى هاى 
كاتالونيا گفت. ويدال پس از ورود به بارســلون به خبرنگاران گفت: «من خيلى خوشحالم و 
بى صبرانه منتظرم و انگيزه دارم كه كارم را در كنــار هم تيمى هاى جديدم آغاز و اين پيراهن 
فوق العاده را بر تن كنم. بازى در الليگا براى من يك رؤيا بود و حاال اين رؤيا برايم محقق شده 
است. اميدوارم كه با بارسلونا به اهداف فراوانى دست پيدا كنم و جام هاى فراوانى ببرم. من جانم 

را هم در زمين بازى خواهم داد.»

ورزش: برانكو با تيم توانمند و فوق العاده اى كه ساخته توانسته 
با فاصله بهترين تيم ايران شود و همين مسئله بازيكنان اين تيم 
را نسبت به بقيه بازيكنان، برجسته كرده است. مى بينيم كه در 
حضور برانكو 5 ستاره پرسپوليس راهى ليگ هاى خارجى چه در 

آسيا و چه در اروپا شده اند.

*ياغى ها
مهدى طارمى و رامين رضاييان اوليــن نفراتى بودند كه هواى 
لژيونر شدن در زمان برانكو به سرشــان زد. آنها به اتفاق هم و 
به يك باره با تيم ناشناخته ريزه اسپور تركيه به توافق رسيدند 
و خيلى ناگهانى تصويرشان هنگام عقد قرارداد با رئيس باشگاه 
مذكور در فضاى مجازى و سايبرى دست به دست شد. طارمى 
زودتر و رامين ديرتر پشيمان شــدند و برگشتند. مهدى حدود 

يك فصل دوام آورد، اما بازهم هواى خارج از ايران به سرش زد.
مهاجم تنگســتانى سرخپوشــان اين بار راهى قطر شد تا 
مثل كريمى و دايى و ... از حاشــيه خليــج فارس به اروپا 

بــرود و در قاره ســبز ماجراجويى كند. انتقــال مهدى به 
الغرافه انجام شــد و حاال ايــن بازيكن بيــش از نيم فصل 
اســت كه در جمع زرد و  آبى ها به اتفاق وســلى اسنايدر 
و... توپ مى زند و انصافا خــوب هم بازى مى كند. ماجراى 
رامين كمى متفاوت بــود. او تا پايان ليگ شــانزدهم در 
جمع سرخپوشــان ماند اما برانكو تمايلى به حفظ كردنش 
نداشت. دل آقاى سرمربى با مدافع راست جاه طلبش هيچ 
وقت صاف نشد و رامين بعد از مدتى بدون تيم بودن راهى 
اوستنده بلژيك شــد او حاال هم بعداز ترك اوستنده تيم 

جديدى را براى خودش پيدا نكرده است.
*صادرات به وطن

صادق محرمى نفر بعدى است. يك مدافع راست ديگر كه داستان 
ترانسفرش به كلى با رامين متفاوت بود. برانكو به يمن حضور او 
خيلى راحت رضاييان را كنار گذاشت. صادق هم در اوج جوانى 
پخته كار كــرد و از ميانه هاى فصل زمزمه هــاى حضورش در 
ديناموزاگرب، تيم اول فوتبال كرواســى و باشگاه سابق برانكو 

به گوش رســيد. حتى محروميت پرســپوليس از پنجره نقل و 
انتقاالتى هم سد راه صادق نشد و او با بدرقه گرم پروفسور لباس 
آبى به تن كرد و خيلى زود هم فيكس تيمش شد و حتى گل به 
خودى هم نتوانست او را از جمع 11 بازيكن اصلى كنار بيندازد.

*پسر در لهستان
فرشاد احمدزاده روزگارى مى گفتند پسر خوانده برانكو است 
و پيرمرد كروات به او اعتقــاد فراوانى دارد؛ همينطور هم بود 
اما در انتهاى فصل به خاطر بحث بازوبند مقدارى رابطه اين 
دو نفر تيره و تار شد. در ادامه فرشــاد هواى لژيونر شدن به 
سرش زد و با پيشنهاد تيم اسالسك ووروسالو لهستان روبرو 
شــد. خيلى زود مقدمات انتقال فراهم شــد و فرشاد بعد از 
ميالد عبادى پور، به دومين لژيونر تاريخ ايران در اين كشور 

بلوك شرقى شد.
* پنجاهمين لژيونر

در نهايت پنجاهمين لژيونر تاريخ پرسپوليس وحيد اميرى بود. 
آقاى آرام و بى حاشيه فوتبال ايران بعد از درخشش در جام جهانى 

مورد توجه چند تيــم اروپايى قرار گرفت و بــه يكى از بهترين 
پيشــنهادها جواب مثبت داد. وحيد به اقتضاى سن و سالش و 
همچنين تجربه فضاى فوتبال خارج از ايران پيشنهاد تيم پنجم 
فوتبال تركيه را قبول كرد و ترابوزانى شد. اميرى يكى از مردان 
هميشه ثابت پرسپوليس برانكو بود اما نسبت به احمدزاده، او حق 

بيشترى براى لژيونر شدن در اين برهه داشت.
*انتقال هاى ريز

در كنــار اين 5 نفــر، بازيكنانــى نظير رضــا كرمالچعب و 
همچنين شــهاب زاهدى هم با رفتن بــه ليگ هاى فنالند و 
ايسلند، ضمن آشــكار ســاختن اين نكته كه كشورهاى ياد 
شده هم ليگ حرفه اى دارند؛ تعداد لژيونرهاى پرسپوليس در 
زمان برانكو را افزايش دادند. حال بايد ديد در اين روزها كه 
برانكو خواسته يا ناخواســته مقدمات حضور ستاره هايش در 
فوتبال خارج از اين مرز و بوم را مهيا مى كند نفر بعدى اردوى 
سرخپوشــان براى اين امر چه كســى خواهد بود؟ عليرضا 
بيرانوند، احمد نوراللهى، سيامك نعمتى، على عليپور يا ...؟  

 پرسپوليس اين سال ها بيشترين لژيونر را در فوتبال ايران پرورش داده است

كارخانه بازيكن سازى برانكو 

آدام اسميت: بازى كاميونيتى شــيلد را نبايد خيلى جدى 
گرفت. منچستر سيتى و چلسى در شــرايطى پا به اين بازى 
گذاشتند كه هنوز بازيكنانشان به آمادگى كامل نرسيده بودند 
و چندى از ستاره هايشان هم همچنان در تعطيالت بعد از جام 
جهانى به سر مى بردند، از جمله مهمترين هايشان ادن آزارد 
و كوين دبروينه. اما يك نكته در اين بازى كه با پيروزى 2-0 
سيتى به پايان رسيد مشــخص بود؛ اين تيِم پپ گوارديوال 

همچنان عطش زيادى براى بردن و جام گرفتن دارد.
واكنش هاى پپ كنار زمين، از خوشحالى اش بعد از گل اول 
سرخيو آگوئرو تا حسرتش بعد از خراب كردن فرصتى توسط 
ايلكاى گوندوگان، به وضوح مى ديديم كه حتى فتح كاميونيتى 
شيلد، كه در واقع يك بازى دوســتانه زرق و برق داده است، 
هم براى او اهميت زيادى دارد. اين روحيه در تيم و تك تك 
بازيكنان پپ هم ديده مى شــد. برناردو ســيلوا در اين بازى 
درخشيد، رياض محرز نمايشــى بسيار اميدواركننده داشت 
و جان اســتونز در قلب خط دفاعى و حتى در پست هافبك 

دفاعى عالى بازى كرد.
*تاريخ دارى  آگوئرو

بازى ديروز براى آگوئرو هم بدل به بازى اى جاودانه شد. مهاجم 
آرژانتينى سيتى كه مثل هميشــه زهردار بود، با زدن دو گل 
بدل به اولين بازيكن تاريخ اين باشگاه شد كه مرز 200 گل را 
رد مى كند. آگوئرو با گل هايى كه به ويلى كابايرو زد، در ومبلى 

هم 5 گله شد، يك ركورد ديگر در تاريخ منچستر سيتى. در 
ضمن از 201 گلى كه آگوئرو براى سيتى زده 10تايش مقابل 
چلسى بوده، آمارى كه فقط نيوكاسل با 14 گل خورده از اين 

مهاجم فوق العاده مى تواند ازش بگذرد.

*شيرهاى جدى
در ســوى ديگر زمين چهره اى به نســبت جدى از چلسى 
مائوريتزيو ســارى هم ديديم. ســارى قبــل از اين بازى 
خودش به نكاتى كليدى اشــاره كرده بــود، اينكه چقدر 

جبــران 30 امتياز فاصلــه دو تيم در فصل گذشــته كار 
دشوارى است و اينكه گوارديوال دو سال با تيمش كار كرده 
و براى او اين تازه شروع راه است. نكته مهم ديگر بازگشت 
چلسى به سيستم چهار دفاعه بود. آبى هاى لندن دو سال 
تحت رهبرى آنتونيــو كونته به اين شــكل از بازى عادت 
كرده بودند، فرمى كه رســيدن به قهرمانى دو فصل پيش 
را برايشان ميســر كرد. اما همانطور كه پيش بينى مى شد، 
ششــمين مربى ايتاليايى تاريخ چلسى خيلى زود سيستم 
3-3-4 محبوب خــودش را براى تيم جديــدش برگزيد. 
ســارى بعد از بازى در جواب اينكه آيــا از نمايش دفاعى 
تيمش نگران هســت يا نه پاســخ داد: «من خيالم از بابت 
مدافعينم راحت است. اما بايد روى فاز دفاعى كار كنيم.» 
وقتى به ياد مى آوريم كه كونته هــم در ابتداى حضورش 
در ليگ برتر چه شروع سختى داشــت و به يك باره بعد از 
چند هفته تيمش را پيدا كرد و با اقتدار جزيره را فتح كرد، 
درخششى ناگهانى از چلسِى سارى هم چندان بعيد به نظر 
نمى رسد. مسئله اصلى اما اينجاست كه سيتى با گوارديوال 

در حال حاضر و همچنان دست نيافتنى به نظر مى رسد.
آخرين تيمى كه بعد از پيروزى در كاميونيتى شيلد موفق به 
فتح ليگ برتر شد منچستر يونايتد در فصِل 2011-2010 بود. 
تكرار اين موفقيت توسط تيم ديگرى از شهر منچستر در فصل 

پيش رو به هيچ وجه باعث شگفتى نخواهد شد.

«سيتى» بعد از قهرمانى در كاميونيتى شيلد در كمين ليگ برتر است

شكـار شير
اميرمحمد سلطانپور : كمتر پيش مى آيد كه يكى از 
سرمربيان صاحب سبك فوتبال جهان را در ليگ هاى 
دسته پايين تر فوتبال اروپا ببينيم. اما وقتى صحبت از 
باشگاه ريشه دار و بزرگ ليدز يونايتد مى شود، شايد 
آنقدر جذابيت داشته باشــد كه كسى مانند مارچلو 
بيلسا را به انگليس بكشاند. همانگونه كه رافائل بنيتز 
فصل گذشته را در اين ليگ در تيم نيوكاسل گذراند 
و موفق شــد دوباره زاغ ها را به ليگ برتر باز گرداند. 
ليدز با سرمربيگرى بيلســا دو روز پيش در هفته اول 
چمپيونشيپ مقابل استوك سيتى 3-1 پيروز شدند.

اين مرد آرژانتينى را به خاطر فلسفه خاص مربيگريش 
مى شناسند، فلسفه اى كه چندين مربى بزرگ ديگر 
از آن الگوبردارى كردند؛ البته بيلســا حاشــيه هاى 
زيادى نيز داشته كه باعث شده در دو سمت قبلى خود 

به عنوان سرمربى التزيو و ليل آنچنان دوام نياورد.
به بهانه اولين بازى بيلسا خاطرات جالب كسانى كه با 

او در گذشته آشنايى داشتند را مرور مى كنيم.
گيلم باالگ كارشناس فوتبال اسپانيا: هواداران 

ليدز منتظر دوران جذابى باشند
تيم هاى تحت رهبرى مارچلو بيلسا بايد دائما به فكر 
حمله باشند و در صورتى كه توپ را لو بدهند، بدون 
حتى لحظه اى فرصت تنفس به حريف بايد براى پس 
گرفتن آن تالش كنند. البته اين روزها اين تاكتيك 
شايد آشنا به نظر برسد، اما بيلسا يكى از بنيانگذاران 

اين سبك فوتبال بوده اســت و به همين خاطر هم 
هست كه استايل رفتارى او شبيه به معلم ها به نظر 
مى رسد. به نظرم بى انصافى اســت كه به او لقب اِل 
لوچو يا آقاى ديوانه  داده اند. او ديوانه نيست او فقط به 
چيزها به گونه اى متفاوت نگاه مى كند و طرز باور او 
نسبت به افراد و فوتبال باعث شده كه خاص جلوه كند. 
شكل پذيرفتن سرمربيگرى تيم ليدز نيز توسط او واقعا 
عجيب و غريب بود. او در مورد شكل بازى ليدزيونايتد 
و اينكه چگونه بايد بهتر شــوند توضيح داده اما اين 
توضيحات را از روى هوا بيان نكرده اســت. به عنوان 
مثال بيلسا براى شناخت بهتر شرايط ليگ دسته اول 
انگليس نه تنها ويديوى تمامى بازى هاى ليدزيونايتد 
در فصل گذشته را تماشا كرده بلكه ويديوى تمامى 
بازى هاى انجام گرفته در ليگ 24تيمى چمپيونشيپ 

در فصل گذشته را مشاهده كرده است!
بيلسا كار درســتى كرد كه تيم هاى ليل و التزيو را 
خيلى زود ترك كرد چون احساس كرد او و فلسفه اش 
را در آنجــا درك نمى كنند اما به نظر مى رســد اين 
مشكل در ليدز وجود ندارد. البته نبايد فراموش كنيم 
كه در هر صورت باشــگاه با انتصاب او ريسك كرده 
است اما اين نياز وجود دارد كه هواداران متعصب ليدز 
سفرى كه با بيلسا آغاز كرده اند را درك كنند. آن ها 
نبايد تنها به نتيجه نگاه كرده بلكه بايد شــكل انجام 
گرفتن كارها توسط او را ببينند. طرفداران ليدز دوران 

جذابى را در پيش رو دارند اما ابتدا بايد به بيلسا فرصت 
دهند كه بتواند خود را با شرايط انگليس تطبيق دهد.

آندرا رادريتزانى، مالك باشگاه ليدز: بيلسا راه 
خود را براى امتحان من داشت

«زمانــى كه از باشــگاه بــا مارچلو بيلســا تماس 
گرفتيم، او گوشى خود را بر نداشت و مجبور شديم 

كه در صندوق صوتى بــراى او پيغام بگذاريم. روز 
بعد كه دوباره با او تمــاس گرفتيم، هفت بازى تيم 
ليدزيونايتد در فصل گذشته را تماشا كرده بود. اين 
نشــانه خوبى براى ما بود. بيلسا گفت كه مى تواند 
من را در آرژانتين مالقات كنــد. فكر مى كنم اين 
ترفند او براى اين بود كه ببيند چقدر من مشتاقم 
كه با او كار كنم. 24ســاعت بعد مــا در آرژانتين 

بوديم و 10ســاعت را در جلســه با او گذرانديم تا 
در خصوص ذهنيت و فلسفه اش بيشتر بدانيم.»

كشف كردن پوچتينو  درخواب
داستان مشــهورى وجود دارد كه بيلسا زمانى كه به 
عنوان مديرفنى تيم نيوولز اولد بويز آرژانتين مشغول 
به كار بود، شــروع به ســفرى طوالنى در تمام نقاط 
آرژانتين كرد تا بتواند استعدادهاى ناب فوتبالى را پيدا 
كند. در منطقه اى كه مائوريتسيو پوچتينو  بازيكن 
سابق تيم ملى آرژانتين و ســرمربى كنونى تاتنهام 
زندگى مى كرد، توسط بيلسا تست فوتبال گرفته شد 
كه پوچتينو موفق به حضور در آن نشد. يكى از افراد 
در آنجا به بيلسا گفت تو بهترين بازيكن اين منطقه كه 
مدافع وسطى 14 يا 15ساله است را هنوز نديده اى! 
ساعت يك شب بود اما بيلسا گفت برويم او را ببينيم. 
آن ها به دم خانه پوچتينو رفتند و در زدند؛ پدر و مادر 
او به دم در آمدند و بيلسا به آن ها گفت: سالم، آمده 
ايم كه پسرتان را ببينيم! اگر خواب هم هست اشكالى 
ندارد؛ مادرش گفت كه او در تخت خوابش اســت و 
بيلســا تاكيد كرد فقط مى خواهد پاهاى او را ببيند؛ 
چندين نفر در اتاق مائوريتسيو بودند بدون اينكه خبر 
داشته باشــد و ملحفه را كنار زدند و بيلسا با ديدن او 
گفت: بله اين پاهاى يك فوتباليست است؛ او بعدا ملى 

پوش خواهد شد!» 

داستان مارچلو بيلساى بزرگ كه در ليدزيونايتد با برد شروع كرد
از كشف پوچتينو در خواب تا سرمربيگرى در دسته پايين تر!

قدس آنالين : حضور بازيكنان خارجى جديد در باشگاه هاى 
ليگ برترى به چالشــى بزرگ براى كميته اخالق تبديل شده 
است. تا جايى كه گفته مى شود به تازگى در نامه اى محرمانه به 
برخى باشگاه هاى ليگ برتر هشدار داده شده است كه بازيكنان 
خارجى بايستى شــئونات اخالقى را رعايت كنند در غير اين 

صورت با برخورد انضباطى رو به رو خواهند شد.
اما پرسش كليدى اين است كه كميته اخالق فدراسيون فوتبال 
با چه مسئله اى مشكل دارد كه بابت آن به برخى باشگاه هاى 
ليگ برترى تذكر داده اســت. هرچند هيچ خبر رسمى در اين 
ارتباط منتشر نشده است اما گفته مى شود موضوع اصلى به مدل 
تتوهاى بازيكنان خارجى روى بدن آنها برمى گردد به ويژه روى 

دست و پاى بازيكنان كه كامال قابل مشاهده است!
موضوع تتوى فوتباليست ها پيش از اين نيز مورد توجه مسئوالن 
فدراســيون فوتبال قرار گرفته بود اما حساسيت كنونى وجود 
نداشــت چون اكثر بازيكنانى كه روى بدن خود تتو داشــتند 

ترجيحا آن قسمت از بدن خود را با پوشيدن پيراهن آستين بلند 
و جوراب پنهان مى كردند اما بــا ورود بازيكنانى نظير نوماير و 

اشكان دژاگه اين موضوع دوباره حساسيت زا شد.
اما بازيكن آلمانى اســتقالل كــه در جريان اين مســئله و 
محدوديت هاى موجود در فوتبال ايران نبود بدون استرس 
مقابــل دوربين هاى خبرى حاضر شــد و عكــس يادگارى 
گرفت. حاال برخى كاربران با انتشــار تصوير تتو روى دست 
اين بازيكن مدعى شدند وى تصويرى منشورى در تتوى روى 
دســتش دارد و احتماال به واســطه اين موضوع مورد توجه 

كميته اخالق قرار خواهد گرفت!
حاال سوال اينجاســت با اين وضعيت اشــكان دژاگه ، نوماير و 
محسن بنگر و برخى بازيكنان ديگر خارجى كه روى دست و پاى 
خود تتو دارند براى حضور در بازى هاى ليگ برتر با چه پوششى 
قرار است به ميدان بيايند تا از خطر احتمالى و برخورد قضايى 

كميته اخالق جان سالم به در ببرند!

ورزش: بعد از اينكه كيميا عليزاده با مصدوميت شــديد رسما 
بازى هاى آسيايى را از دســت داد، در فرصت كم باقى مانده تا 
شروع اين رقابت ها در اندونزى بايد مســئوالن ورزش كشور 
پرچمدار را معرفى و برنامه ريــزى الزم را براى اعزام او صورت 
دهند. وقتى براى اولين بار قرار بود پرچمدار كاروان ايران انتخاب 
شود، از احسان حدادى، الهه احمدى و كيميا عليزاده نام برده 
مى شــد كه در نهايت اين دختر تكواندوكار برگزيده شد. حاال 
عالوه بر اينكه احســان حدادى و الهه احمدى همچنان داراى 
شانس هستند، از شهربانو و يا الهه منصوريان و همچنين حسن 
يزدانى به عنوان گزينه هاى ديگر پرچمدارى نام برده مى شود.

البته يكى از مسائل درباره انتخاب پرچمدار همزمان با مسابقه آن 
ورزشكار است كه بايد نزديك به افتتاحيه باشد وگرنه نمى توان 
ورزشكار را صرفا به خاطر حضور در افتتاحيه روزهاى زيادى از 

اردوى تيم ملى جدا كرد.
*دوئل فدراسيون ها 

امروز قرار است ستاد عالى بازى هاى آسيايى جلسه فوق العاده 
تشكيل بدهد و درباره انتخاب پرچمدار ايران تصميم گيرى شود.

آنطور كه پيداست شانس زنان ورزشكار براى انتخاب به عنوان 
جانشين كيميا عليزاده بيش از مردان است.

اين در حالى اســت كه روساى برخى از فدراســيون ها ديروز 
دوئلى رســانه اى را براى به دســت آوردن پرچمدارى توسط 
ورزشكارانشــان آغاز كردند. مثال رضا اليق ،دبير فدراســيون 
كشتى با دفاع از حسن يزدانى گفت: قطعا فدراسيون كشتى از 
پرچمدارى حسن يزدانى در بازى هاى آسيايى جاكارتا، استقبال 
مى كند و معتقديم كه او شايستگى پرچمدارى كاروان ورزشى 
ايران را در اين بازى ها دارد. در همين حال مجيد كيهانى، رئيس 

فدراســيون دووميدانى هم پرچمدارى را حق احسان حدادى 
دانست و گفت: در جلســه انتخاب پرچمدار كاروان اعزامى به 
بازى هاى آسيايى جاكارتا كه  عليزاده انتخاب شد، به حدادى 
راى دادم و قطعا از نظر ما حق احسان و رشته دووميدانى است 
كه پرچمدار شود. همه رشته ها پرچمدار داشتند، اما دووميدانى 

پرچمدار نداشته است.
*دستور وزير

در همين حال معاون توســعه ورزش بانــوان وزارت ورزش و 
جوانان، گفت : وزير ورزش و جوانــان از حادثه پيش آمده براى 
كيميا عليزاده بسيار ناراحت شــد و از من خواست به هر شكل 
ممكن از اين قهرمان ارزنده حمايت شود. فريبا محمديان  اضافه 
كرد:  به كيميا عليزاده اطمينان داديم كه با جسارت واعتماد به 
نفسى كه در وى سراغ دارد خواهد توانست تا در المپيك 2020 

مجموعه  افتخاراتش را تكميل كند.
* جاكارتا بى جاكارتا

محمد بنى جمالى ، مسئول كميته  درمان ورزشكاران اعزامى 
به بازى هاى آسيايى جاكارتا درباره حضور عليزاده در بازى هاى 

آســيايى جاكارتا، گفت: اين حضــور به عنــوان پرچمدار در 
بازى هاى آسيايى بســتگى به نظر كميته ملى المپيك دارد، 
اما از نظر ما نبايد اعزام شــود   و بايد كار درمانى خود را زودتر 

شروع كند.
وى اظهار كرد: كيميا عليزاده به دليل پارگى رباط صليبى زانوى 
چپش در حال  حاضر نياز به عمل جراحى دارد كه اين عمل بعد 
از انجام فيزيوتراپى و كارهاى درمانى انجام خواهد شد. به اعتقاد 
ما عليزاده بايد هر چه  سريع تر كارهاى فيزيوتراپى و درمانى خود 
را آغاز كند تا زودتر زانوى آسيب ديده وى زير تيغ جراحى برود.

 تذكر جدى كميته اخالق به باشگاه ها وبازيكنان

تتو بى تتو
شانس باالى حدادى، يزدانى و خواهران منصوريان

دعواى پرچم باال گرفت

ورزش: بعد از اعالم خبر محروميت ناگهانى محسن 
مسلمان و حسين كعبى شايعات زيادى 

در اين باره مطرح شد. گمانه زنى هاى 
زيادى صورت گرفت اما كميته 

اخالق تاكيد كــرد كه دليل 
محروميت ايــن دو نفر نه 
تتو است و نه اتهام شرط 
بندى! البته كميته اخالق 
توضيح بيشترى هم نداد. 
ديروز هر دو نفر به كميته 
انضباطى رفتند و ماجرا 

روشن شد. گويا مسلمان 
از زمــان حضــورش در 

پرسپوليس مبلغ 15 ميليون 
تومان بدهى داشــته اســت كه 

باشگاه پرسپوليس بايد آن را پرداخت 
مى كرد اما ايــن كار را نكرده. قرار اســت با 

پرداخت اين بدهى حكم محروميت مســلمان لغو شــود. 

حسين كعبى هم در موردى مشابه و به خاطر بدهى 
4 ميليونى محروم شده است!  

االن ســوالى كــه از كميته اخالق 
بايد پرسيد اين اســت كه چرا 
دليل محروميــت اين دو نفر 
در همان ابتدا اعالم نشد؟ 
چرا وقتى ماجراى تتو و 
شرطبندى تكذيب شد 
اعالم نكردند كه موضوع 
صرفا يك جريمه نقدى 
ناچيــز اســت؟ همين 
ابهامات باعث شــده كه 
اذهان به ســمت و ســوى 
ديگرى برود و هزار داســتان 
درباره دليل محروميت اين دو نفر 
ساخته شود. جالب است كه اين همه 
سوءظن و اتهام اثبات نشده براى اين دو نفر 
به خاطر اشتباه كميته موسوم به «اخالق» ايجاد شده است!

محروميت مسلمان و كعبى مالى بود؟
ابهام افزايى كميته اخالق!

بعد از اعالم خبر محروميت ناگهانى محسن 
مسلمان و حسين كعبى شايعات زيادى 

در اين باره مطرح شد. گمانه زنى هاى 
زيادى صورت گرفت اما كميته 

اخالق تاكيد كــرد كه دليل 
محروميت ايــن دو نفر نه 
تتو است و نه اتهام شرط 
بندى! البته كميته اخالق 
توضيح بيشترى هم نداد. 
ديروز هر دو نفر به كميته 
انضباطى رفتند و ماجرا 

روشن شد. گويا مسلمان 
از زمــان حضــورش در 

 ميليون 
تومان بدهى داشــته اســت كه 

باشگاه پرسپوليس بايد آن را پرداخت 
مى كرد اما ايــن كار را نكرده. قرار اســت با 

حسين كعبى هم در موردى مشابه و به خاطر بدهى 
4 ميليونى محروم شده است!  

االن ســوالى كــه از كميته اخالق 
بايد پرسيد اين اســت كه چرا 
دليل محروميــت اين دو نفر 
در همان ابتدا اعالم نشد؟ 

اذهان به ســمت و ســوى 
ديگرى برود و هزار داســتان 
درباره دليل محروميت اين دو نفر 
ساخته شود. جالب است كه اين همه 
سوءظن و اتهام اثبات نشده براى اين دو نفر 
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ادب و هنر

بازتاب

درباره فاجعه هیروشیما و واکنش ادبیات ژاپن به آن
تولد یک ژانر جدید ادبی 

باشگاه خبرنگاران: حمله اتمی آمریکا به هیروشیما و سه روز پس از آن، 
اصابت بمب هســته ای به ناکازاکی، منجر به 210 هزار کشته شد. این تمام 
ماجرا نبود، ســال ها بعد افرادی که از این حمالت جان سالم به در بردند یا 
گرفتار سرطان شدند یا صاحب فرزندانی که با نقص عضو و عقب ماندگی های 
ذهنی قدم بر جهان گذاشــتند. انفجارهای هیروشیما و ناکازاکی به صورتی 
طراحی شد که در عرض چند دقیقه بتواند تمام ساختمان ها را تخریب کند 
و باعث کشتار شود. با آنکه بیش از 70 سال از این حمالت می گذرد، مردم 

جهان بیشتر به این باور می رسند که این حادثه پایان ماجرا نبود.
پــس از حمالت آمریکا و به دلیل عمق حادثه، ژانــر جدیدی از ادبیات در 
ژاپن و برخی از کشــورها شــکل گرفت که بر این حادثه متمرکز است. در 
ادبیات ژاپن چهار گروه در این ژانر فعالیت می کنند؛ نخست آثار کسانی که 
مستقیماً شاهد این ماجرا بوده و آن را درک کردند؛ دیگر آثار کسانی که به 
دردها و رنج های کودکانی می پردازد که زندگی آن ها متأثر از این حادثه بود 
و ســال ها با تأثیرات منفی این حمالت دست و پنجه نرم کردند؛ سوم آثار 
کسانی است که خود شاهد ماجرا نبوده اند، اما تالش کردند تا با استفاده از 
شــاهدان و منابع دست اول به بازروایی این ماجرا بپردازند؛ و در نهایت آثار 
آن دسته از نویسندگانی که از این حادثه به عنوان فضا و تم اصلی رمان های 

خود استفاده کردند.
یکی از بهترین آثاری که در این زمینه نوشته شده، »باران سیاه« اثر ماسُوجی 
ایبُوســه است که براســاس مســتندات تاریخی دوران بمباران شیمیایی 
هیروشیما نوشته شــده است. بیماری های ناشی از تشعشات بمباران اتمی 
و دلهره مردم، دغدغه اصلی ماســُوجی ایبُوسه، نویسنده داستان های مدرن 
ژاپنی است. این رمان نخستین بار در سال 1965 به صورت سریالی در یکی 
از مجالت ژاپن به چاپ رســید و پس از آن به دیگر زبان ها همانند فارسی 

ترجمه شد.

 کارگردان تئاتر »چهارمین شنبه« از بی توجهی برخی هنرمندان
به ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی کشور می گوید

در فرهنگ خود، کمبود مضمون و فرم نداریم

باشــگاه خبرنگاران: علی خلیلی وصی ادبی مرحوم گالبدره ای از انتشار کتاب 
»گفت وگوی دال با االغ« به مناســبت ششمین سالگرد درگذشت مرحوم محمود 

گالبدره ای توسط نشر معارف خبر داد.
وی افزود: امروز 15 مرداد ششــمین ســالگرد درگذشــت محمــود گالبدره ای 
داســتا ن نویس و نویســنده تأثیر گذار در ادبیات معاصر است، محمود گالبدره ای 
شاخصه اول و همیشگی اش در ایجاد یک پیوند دائمی از شخصیت شناسی قهرمانان 
قصه هایش است ، نه آنکه به امروز یا گذشته ای دور برنگردد، بلکه این ادراک همچنان 
ریشه در شخصیت و رفتار اصلی بومی بودن این نویسنده دارد،  آنچه گالبدره ای را 
از دیگر نویسندگان معاصر قصه و رمان امروز متمایز و تفکیک می کند، پایه بندی 
قلم او به اعتبار فکری ایرانی و شرقی است، این بارقه و جرقه فهم بنیان های شرقی و 
دفاع از ارزش های هویتی انسان بومی مشرق زمینی نویسنده مدیون دوره شاگردی 

و آشنایی اش با تفکر دینی و شرق اندیشی مرحوم جالل آل احمد بود.
خلیلی تصریح کرد: قســمت نخســت »گفت وگوی دال با االغ«،  نقد مفصلی 
اســت بر گفت وگوی ایران با آمریکا، در قسمتی از این نقد آمده است: »6 تا 7 
هزار ســال 72 هزار بار گفت وگو بازم گفت وگو؟ کدوم گوزنی با کدوم گرگی 
گفت وگو می کند؟ که ما گفت وگو کنیم. کدام دالی با االغی گفت وگو می کند 

که ما گفت وگو کنیم؟«.

ادبیات

انتشار »گفت وگوی دال با 
 االغ« محمود گالبدره ای 
در سالگرد درگذشت وی

فارس: کتاب »نخســتین رویارویی های  هنر عصر ناصری با هنر غرب )موسیقی، 
نمایش، نقاشــی(« به قلم مصطفی لعل شــاطری در قطع رقعی در ۳2۸ صفحه 

منتشر شد.
این کتاب از یک مقدمه و پنج فصل مجزا تشکیل شده است. در فصل اول کتاب، 
روابط فرهنگی ـ   هنری ایران با کشورهای اروپایی، از مغوالن تا ابتدای عصر قاجار، 
بررســی و در فصل دوم، زمینه  های مؤثر در روند نفوذ غرب در ایراِن دوره قاجار و 
بویژه عصر ناصری شــامل حضور مبلغان مذهبی، اعزام محصالن به اروپا، تأسیس 

دارالفنون و سفرهای ناصرالدین  شاه به فرنگ بیان شده است.
در فصل ســوم این کتاب به بیان جایگاه موسیقی در دربار ناصرالدین  شاه و تأثیر 
غــرب بر آن اختصاص یافته   و در فصل چهارم آن نخســتین رویارویی هنر عصر 
ناصری با هنر غرب، مقدار تأثیر غرب بر نمایش ایران با قدمتی کهن، بررسی شده 
 است.فصل پایانی کتاب نیز به هنر نقاشی -از حوزه های هنری متأثر از سبک  های 

هنری غرب که از دوره صفوی دستخوش تغییراتی شد- می  پردازد.
مقدمات ورود و گسترش سبک  های غربی در هنر ایرانی با گسترش روابط با ملل 
اروپایی از دوره صفوی فراهم شد؛ روابطی که در آغاز جنبه جلب دوستی دوسویه را 
داشت، اما ناگزیز زمینه نفوذ هنر غرب را در ایران و به طور مشخص در دوره قاجار 

و بویژه عصر ناصری فراهم آورد.

کتاب

ماجرای »نخستین 
رویارویی هنر عصر ناصری 

با هنر غرب« کتاب شد

 ادب و هنر- / صبا کریمی  مهرداد کوروش نیا 
از جمله کارگردانان شناخته شده تئاتری است که 
آثار مختلفی را کارگردانی کرده و نمایشــنامه های 
متنوعی نیــز در کارنامه کاری خود دارد. این روزها 
نمایش »چهارمین شــنبه« بــه کارگردانی وی در 
سالن شــماره دو تماشاخانه پالیز در حال اجراست 
که نگاهی متفاوت به موضوع جنگ دارد و از منظر 

تازه ای به این مقوله می پردازد. 
نمایش »چهارمین شنبه« با حضور مهدی صباغی، 
محمد اشکان فر، سروش قهرمانلو، فرهنگ سرخوش، 
هومن شاهی و سحر شاطری اثری است که از نگاه 
موســیقی به موضوع جنگ می پردازد. گفت وگوی 

قدس آنالین را با این کارگردان می خوانید.

 چند سالی اســت که کنسرت - تئاتر در 
فضای نمایش ما رایج شده و کارگردانان تئاتر 
هم اقبال خوبی به آن نشان می دهند. می توان 
با توجه به غالب بودن فضای موســیقی در 
»آخرین چهارشــنبه« آن را یک کنسرت - 

تئاتر بدانیم؟
نمایــش ما کنســرتـ  تئاتر نیســت. این اواخر 
گروه های تئاتری زیادی از کنسرت ـ تئاتر و این 
عنوان استفاده می کنند و اتفاقاً اگر ظرفیت خوبی 
در موســیقی وجود داشته باشــد، به جنبه های 
سرگرمی ساز اثر کمک می کند. اتفاقاً این مسئله  
جذاب و دوست داشــتنی هم هست و دوستانی 
که موزیسین هســتند می توانند کارهایی تولید 

کنند که موسیقی محور و موضوع آن ها باشد. اما 
در تئاتر ما داســتان وجود دارد، شخصیت داریم 
و اشیا تعریف شــده اند و مکان و زمان مشخص 
است. موسیقی در بطن داستان است و به همین 
خاطر ما اینجا عماًل با یک تئاتر ســر و کار داریم. 

 ایده تولید این نمایش با این شکل و شمایل 
از کجا به وجود آمد؟

ایــده این نمایش اولین بار در کنســرت ســروش 
قهرمان لو به ذهنم رســید. قهرمان لو مبدع سه تار 
الکترونیک اســت و کسی است که موسیقی سنتی 
و اصیل را می شناسد و در عین حال رویکرد مدرن 
به موســیقی دارد و این کار را با استفاده از سازهای 
سنتی انجام می دهد. من به کنسرت ایشان رفته بودم 

و دیدم که ســعی می کند یک اجرای بصری داشته 
باشد و با نورپردازی و میزانسن و در واقع با ساختن 
یک داستان کوچک اجرا می کرد. من از ایشان سؤال 
کــردم که چرا برای این کار یــک کارگردان دعوت 
نمی کند؟ ایشان هم استقبال کرد و قرار شد تئاتری 
تولید کنیم و مخاطب موســیقی را با تئاتر و شکل 
آن و مخاطب تئاتر را با موســیقی آشــنا کنیم. در 
این نمایش هم موسیقی ایرانی با شعر سنتی تلفیق 
شده و در واقع یک بازخوانی و قرائت جدید داریم و 
دقیقاً فرم موسیقی با فرم اجرا یکی است. در داستان 
هم درباره جنگ صحبت می کنیم ولی از نشانه ها و 

مفاهیم اساطیری ایرانی هم استفاده می کنیم.

ادبیات  و  اســطوره ها  ما خیلی  متأسفانه 
کهن را نمی شناسیم. مخاطب امروز ما چقدر 
هفت پیکر، شاهنامه، هزار و یک شب و... را 
می شناسد و می خواند. چقدر با مفاهیم و شکل 
روایی و نشانه ها و مفاهیم موجود در ادبیات 

کهن آشنایی دارد؟ 
ما فرهنگ و ادبیاتی بشدت غنی داریم اما متأسفانه 
رجوع به این فرهنگ و مفاهیم کم شده است. من 
موافــق این نگاه های تکراری کــه راجع به ادبیات 
شکل گرفته نیستم. در حالی که می توان قرائتی از 
شاهنامه را در شــکل امروزی آن به کار گرفت که 
نیاز امروز مخاطب است. بنابراین وقتی می خواهیم 
روایت جدیدی داشــته باشــیم دلیلی ندارد که از 

ادبیات غافل شویم.

 تلفیق فضای مدرن و سنتی در قالب ادبیات 
چگونه شکل می گیرد؟

سال 94 که نمایشنامه »قرار« را نوشتم سالی بود که 
شهدای غواص را آورده بودند. آن سال، »قرار« تنها 
نمایشی بود که سه جایزه تندیس اول فجر، تندیس 
اول تئاتر مقاومت و تندیس اول فتح خرمشهر را از 

آن خود کرد. 

آن نمایــش چه می کرد و چــه چیزی را 
می خواست به مخاطبش بگوید؟ 

داســتان درباره پدری بود که صبر و بردباری اش 
را برای بازگشــت فرزندش نشان می داد و بدون 
هیچ شــعاری این روایت را در یک فضای ذهنی 
و عجیــب و غریب طی یک ســاعت روی صحنه 
نشان می دهد و این گذشت ۳0 ساله را به تصویر 

می کشد.
آن سال نمایش »قرار« خیلی مورد توجه قرار گرفت 
و برای همه ســؤال شده بود که چگونه به این نگاه 
رســیده بودم. من این زوایه دید را از سوره یوسف 
گرفتم و با اســتفاده از فرم روایی آن را در نمایش 
خــودم پیاده کردم؛ چرا که به قدری این داســتان 
در یک فضای تصویری روایت می شد که ایده های 
بســیاری به من می داد. در حالی که ما همیشــه 
منتظریــم در غرب یک اتفاقــی رخ بدهد و ما هم 
تقلید کنیم. چیزی که جــالل آل احمد در کتاب 
»غرب زدگی« به آن اشاره کرده بود که چرا ما این 
قدر شیفته غرب هستیم و چرا اساساً مرغ همسایه 
غاز اســت و چرا هیچ رجوعی به مســائل خودمان 
نداریــم، در حالی که به لحــاظ مضمون و هم فرم 

غنی هستیم.

آنچهمیخوانید

ما همیشه منتظریم در غرب یک 
اتفاقی رخ بدهــد و ما هم تقلید 
کنیــم. چیزی که جــال آل احمد 
در کتــاب »غــرب زدگــی« به آن 
اشاره کرده بود که چرا ما این قدر 
شیفته غرب هستیم و چرا اساساً 
مرغ همسایه غاز است و چرا هیچ 
رجوعی به مسائل خودمان نداریم
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يادداشت شفاهى

ماجراى يك بدهكار كله گنده كه با روابط خاص خود 80 ميليارد تومان وام گرفت
آقاى «قانون» سالم!

در اين 6 ماهى كه آوانت كار خود را آغاز كرده، دو پرونده مهم افشــا شــد. ميالد گودرزى ماجراى 
بدهكارى مالك روزنامه قانون را اينگونه تعريف مى كند: مهم ترين ســوژه ما بدهكاران بانكى بود كه 
براى شروع سراغ بانك سرمايه رفتيم ولى پاى صندوق ذخيره فرهنگيان، شهردارى تهران، شوراى شهر 

تهران، پتروشيمى اصفهان، روزنامه قانون و چندجاى ديگر هم به ميان آمد.
مثال ما يك بدهكار بانكى داشتيم كه با او كامال ديپلماتيك برخورد مى شد. بانك با هزار خواهش و تمنا 

مى گفت آقاى بدهكار! به سر ما منت بگذار و لطف كن بيا پولت را پس بده. 
چرا؟ چون خود بانك موقع وام دادن كارهاى قانونى اش را انجام نداده بود و حتى بعضى از مسئولين وقت رشوه گرفته بودند، 

براى همين االن موقع برگشت نمى توانست فشار بياورد. 
اين آدم يك بار وســط جلســه اش با بانك به يكى از وزرا زنگ مى زند و گوشى اش را روى اسپيكر مى گذارد، بعد هم شروع 
مى كند به صحبت كردن كه مثال آقا آخر هفته كجا برويم. يعنى مى خواست به اين بانكى ها نشان بدهد چقدر به قدرت وصل 

است و نفوذ دارد.
اين بدهكار بانكى، عليرضا نيكويى مالك روزنامه قانون است.  

مامور وصول مطالبات شركت زيرمجموعه بانك به ما مى گفت اين آقا تا قبل از سوخته شدن اسمش در فضاى عمومى، در 
جلسات بانك به ما مى گفت يعنى چه بياور پس بده؟ من قرار نيست پس بدهم. 

من رشوه دادم و وام گرفتم. تو به چه حقى مى گويى پس بده؟  اين آدم كه بيش از يك سال پرونده اش باز بوده و هيچ برخوردى 
با او نمى شده و از بردارهاى قدرت استفاده مى كرد، در عرض يك ماه كه ما كار رسانه اى رويش انجام داديم در فضاى رسانه اى 

سوخت و دستگير شد. 
يعنى بيش از يك سال پرونده داشتن در قوه قضائيه كه به جايى نرسيد با يك پيگيرى ما دستگير شد.  

اگر مى خواهيد بدون پرداخت حتى يك ريال براى خودتان بانك بخريد، ما به شما ياد مى دهيم
روغن «ريخته» و گران

اينها يك خانواده اند، 5 تا داداش هستند، با محوريت برادر بزرگتر، بهروز ريخته گران. يك سرى كارخانه 
دارند در اصفهان؛ فوالد ماهان سپاهان و شركت هاى زير مجموعه اش همه مال اينهاست. از اواخر دهه 
80 تخلفات مالى شان شروع شد و در مجموع چند هزار ميليارد تومان تخلف مالى در پرونده شان وجود 
دارد. دو تا از فسادهاى شان از بقيه درشت تر است. سال 86 اقدام به خريد بانك سرمايه از شهردارى 
تهران كردند. آن ايام شهردارى درگير ساخت تونل توحيد بود. اينها هم قراردادى مى نويسند كه ما به 

شما 80 هزار تن ميلگرد مى دهيم، در ازايش 40 درصد از سهام بانك سرمايه كه آن موقع مال شهردارى بود را مى خرند، سود 
سهام را هم مى گيرند ولى ميلگردى تحويل نمى دهند چون از اولش هم هيچ ميلگردى در كار نبود. به يك انباردار 16 ميليون 
تومان رشوه مى دهند كه توى حواله ات بنويس 80 هزار تن در اينجا ميلگرد داريم. ريخته گران در شهردارى آدم داشت و با 
حمايت يك عضو شوراى شهر كه از سال ها قبل در اصفهان با هم آشنا بودند توانست به همين راحتى بانك سرمايه را بخرد.  
يك فساد بزرگ ديگر هم دارند. بهروز، سهام پتروشيمى اصفهان را سال 90 مى خرد و  فروش و بازرگانى اش را برعهده مى گيرد. 
يك شركت صورى در دبى به اسم خودش ثبت مى كند و مى شود كارگزار رسمى فروش پتروشيمى . محصوالت از كشور خارج 
مى شود ولى پولش هيچ وقت برنمى گردد. االن به پتروشيمى اصفهان بيش از 1900 ميليارد تومان بدهكار است. از طرفى 
پتروشيمى با پااليشگاه قرارداد دارد چون خوراكش از آنجا تامين مى شود. بعد از مدتى چون اين آدم پول ها را به پااليشگاه 
نمى داده، اينقدر بدهى هايش زياد مى شود كه ديگر پااليشگاه خوراكش به پتروشيمى را قطع مى كند و رسما تعطيل مى شود. در 
اوج تحريم هاى 19 رسانه هاى خارجى كلى روى اين موضوع مانور دادند كه تحريم ها اثر كرد و صادركننده نمونه شان تعطيل 
شد. شهريور سال 92 بهروز و يكى ديگر از برادرها موقع خروج از كشور همراه با چمدان هاى طال و دالر دستگير مى شوند و 
پرونده باز مى شود. يكى از داداش ها از سال 92 تا اكنون زندان است. سال 96 دادگاهش آغاز بكار كرد. ما هم از بهمن 96 روى 

اين موضوع كار كرديم تا پرونده سريع تر به نتيجه برسد. حكم بدوى اش هم در هفته هاى اخير صادر شد. 

حاشيه دوحاشيه يك

كاراكترى جديد در روزنامه نگارى ايران
«ژورناليست- كارآگاه» 

روزنامه نــگارى تحقيقــى در تاريخ ژورناليســم جهان و هــم در پهنه 
روزنامه نگارى ايران سرگذشــت غم انگيز و البتــه تاريخى بلند دارد. در 
سنت هاى ادبى- ژورناليستى اروپا در قرن نوزدهم ميالدى، شرلوك هلمز 
از چهره هايى است كه مى توان او را يك «كارآگاه- ژورناليست» فرض كرد 
كه از ابتداى حل معماهاى دشوار تا انتها، روند تحقيقات را با هدف نشر 
در روزنامه ها، ثبت و ضبط مى كرد. اگرچه شرلوك در ذهنيت مردم يك 
شخصيت خيالى اســت كه معماهاى پيچيده را با استفاده از مهارت ها، 
فنون و علوم مختلف حل مى كند، اما اين يك تصور عاميانه اســت. اگر 
به نوشته هاى «سر آرتور كانن دويل» خالق شرلوك هولمز بنگريد، هلمز 
شــخصيتى واقعى اســت و معماهايى كه حل مى كند، معادالتى واقعى 
اســت. هلمز دانش خود را به دستيارش منتقل مى كرد و معماهايش را 
در قالب روايت هايى جذاب كه هم جذابيت هاى روزنامه نگارى داشــت و 
هم برخوردار از ارزش هاى ادبى بود، در روزنامه هاى زمان خودش منتشر 
مى كرد، اما هر كارآگاهى، روزنامه نگار نيســت؛ چنانكه هركول پوآرو كه 

كارآگاه برجسته اى بود، روزنامه نگار نبود.
اين سبك روزنامه نگارى، يعنى «كارآگاه- ژورناليست» كه از قضا در دروس 
و متون دانشگاهى و تئوريك ما به آن كم توجه شده است، در بريتانيا از 
شرلوك هلمز در قرن نوزدهم به فرانسيس ساندرز در قرن بيستم مى رسد. 
ســاندرز كه از تهيه كنندگان برجسته بى بى سى جهانى است، با كتاب 
«جنگ ســرد فرهنگى» كه به 20 زبان ترجمه شــده، سبكى نو را پديد 
آورد كه او را بر كرســى يك روزنامه نگار جسور نشاند كه غير از استفاده 
از مهارت هاى پژوهشى، تحقيقات كتابخانه اى، روايتگرى سنجيده و... از 
مهارت هاى كارآگاهى نيز براى حل معادالت پيچيده سوژه هاى خود بهره 
مى گيرد. همزمان با او در فرانسه نيز روزنامه نگارانى كه در شبكه تلويزيونى 
آرته فرانسه كار مى كردند، مى كوشيدند كاراكتر تازه اى را از روزنامه نگاران 
به نمايش بگذارند. در اياالت متحده نيز «كارآگاه- ژورناليســت» سابقه 
درخشــانى دارد و از ديويد گيبس در لس آنجلــس تايمز تا جيم تاكر، 
كاشف معروف پشت پرده هاى ســازمان بيلدربرگ اين راه را پيموده اند؛ 
خصوصا تاكر كه با كتاب «توطئه گران بين المللى» كه سال 1388 توسط 
پژوهشــگاه فرهنگ و ارتباطات وزارت ارشاد به فارسى نيز ترجمه شده 
اســت، درس هاى بسيارى را براى روزنامه نگارى پژوهش محور ارائه داده 
است. او براى شناساندن بيلدربرگ از مهارت هاى چندگانه يك «كارآگاه- 
ژورناليست» بهره مى گيرد: درباره سوژه ها پژوهش هاى تاريخى و تحقيقات 
بيوگرافيك مى كند، بــراى آن ها از زواياى مختلف معادالت متنوع خلق 
مى كند، به اليه هاى زيرين پديده و سوژه مى رود، سوژه هايش را تعقيب 
مى كند و از مهارت هاى جرم شناختى و روان شناختى براى تحليل روندها 
و كاراكترها اســتفاده مى كند، زمان و مكان نشست هاى سرى را كشف 
مى كند و تا ســرحد ممكن خود را به سوژه نزديك مى كند. اين، مصداق 
تمام و كمال «كار روزنامه نگارى» است كه هيچ نسبتى با روندهاى امروز 

رسانه هاى ايرانى ندارد. 
در ايــران گمان مى رفت پــس از پايان جنگ تحميلى و رفع شــرايط 
اضطرارى، روزنامه نگارى ما فضاى تــازه اى را تجربه كند، اما دولت هاى 
پس از جنگ تالش كردند تا رســانه ها را به خدمت خود درآورند. در اين 
ميان، ماهنامه «صبح» به مديريت آقاى مهدى نصيرى در نيمه نخســت 
دهه 1370 تك ستاره اى بود كه مى كوشــيد روايت جديدى از كاراكتر 
روزنامه نگارى و شخصيت حرفه اى يك روزنامه نگار ارائه دهد. پرونده هايى 
كه «صبح» از پشــت پرده مفاســد شــهردارى و مخابرات ارائه مى كرد، 
تداعى گر سبك «كارآگاه- ژورناليست» هايى بود كه به شكل حرفه اى در 
روزنامه نگارى جهان حضور داشتند. از همين مقطع، روزنامه كيهان نيز 
كوشيد به اين سبك نزديك شود و نورى بر تاريكخانه فرهنگ و سياست 
بتاباند. كيهان در دوره اى موفقيت هاى بزرگى را در افشاى مفاسد اقتصادى 
به دســت آورد، اما از آنجا كه اولويتش نگاه حرفه اى به ســبك و سياق 
«كارآگاه- ژورناليست» نبود، نزد مديران جسور كيهان، محتواى گزارش ها 
بر فرم ارائه آن ها اولويت داشت و به همين سبب در طول دو دهه، در ارائه 

يك مدل حرفه اى از اين نوع روزنامه نگارى توفيق زيادى نيافت. 
از ســال 1392 با روى كار آمــدن دولت آقاى روحانى، على رغم اينكه او 
شعار آزادى و دموكراسى و نقدپذيرى مى داد، ركود فزاينده اى رسانه ها را 
در برگرفت، اما ناگهان نسل جديدى از «كارآگاه- ژورناليست» ها سربرآورده 
است كه آقاى «ميالد گودرزى» در صدر آن ها ايستاده است؛ روزنامه نگارى 
جسور كه نه تنها از همه ابزارها و مهارت هاى ژورناليستى براى ارائه روايت 
خود از پديده ها و سوژه ها بهره مى برد، بلكه هر اتفاق مهم را يك پرونده 
فرض مى كند كه بايد ابعاد و اليه هاى درونى آن را كشف كند. او از همين 
نقطه عزيمــت در قامت يك كارآگاه ظاهر مى شــود تا معادالت پنهان 

سياست و اقتصاد را واكاوى و حل كند. 
آقاى گودرزى در اين ميان تنها يك روزنامه نگار تجربى نيســت كه فارغ 
از فضاى آكادميك به عرصه رســانه آمده باشــد (نقصى كه بسيارى از 
ژورناليست هاى جوان ما دارند) بلكه او مى كوشد تا با كار مداوم نظرى و 
عملى بر هر دو حيطه مسلط شود و غريزه ژورناليستى- كارآگاهى خود را 

به درستى پرورش دهد.
اين اســت خودسازى يك روزنامه نگار، اما آنچه كه آقاى گودرزى را براى 
ما متفاوت مى كند، تنها تســلط او بر ژانرهاى مختلف خبرى نيســت. 
ايــن روزنامه نگار جوان، نه تنها مديوم هــاى مكتوب و تصويرى را خوب 
مى شناســد، بلكه زمان شناس و لحظه شــناس نيز هست و مى داند چه 
گزارشــى را بايد در چه زمانى و در چه مديومــى و با بهره گيرى از چه 

ژانرى منتشر كند.
در چند سال گذشته، زمانى فعاالن انقالبى فقط ياد گرفته بودند كه براى 
ورود به رسانه هاى مولتى مديا و گزارش هاى تصويرى، با چند كارشناس 
قــرار بگذارند و درباره يــك موضوع روز با آن هــا گفت و گو كنند و اين 
گفت و گوها را پشت سر هم تدوين كنند، برنامه آرمانگرام و سپس برنامه 
شهرداد به سردبيرى آقاى گودرزى هواى تازه اى در روزنامه نگارى انقالب 

بود كه بسيارى از كليشه ها را كنار گذاشت. 
بلوغ اين كوشــش ها را مى توان در گزارش مستندى ديد كه ميالد براى 
افشــاى زواياى ويالى ميلياردى سرلشكر سيدحسن فيروزآبادى رئيس 
ســابق ستاد كل نيروهاى مسلح ســاخت؛ كارى جريان ساز كه سرمايه 
اجتماعى بزرگى را براى اين روزنامه نگار جسور پديدآورده و طبعاً از اين 

سرمايه به بهترين نحو مواظبت خواهد كرد. 
اين «كارآگاه- ژورناليست »هاى جسور و جوان و حرفه اى كارى را مى كنند 
كه مى بايست صداوسيماى ما از دو دهه پيش آغاز مى كرد، اما تلويزيون 
هنوز هم جسارت آن را ندارد كه به اين حيطه ها قدم بگذارد. با اين حال، 
اين بى توجهى رســانه ملى، روند روزنامه نگارى پژوهش محور را متوقف 
نخواهد كرد و ژورناليست هاى جوان منتظر انحصارات رسانه اى نمى شوند، 
بلكه اين انحصارات را خواهند شكســت و دوشادوش نيازهاى مخاطبان 

خود گام برمى دارند. 

 اول درباره اين همه اســم كه داريد يك 
توضيحى بدهيد. شــما اين روزها با كلى 
عنوان كار توليد مى كنيد كه مخاطب را گيج 
كرده اســت. االن دقيقا فرق بين «آوانت»، 
«آرمانگرام»  و  «شــهرآرا»  «شــهرداد»، 

چيست؟ 
اين نقــد را هم قبول دارم و هم نــه. آوانت يك 
تلويزيون اينترنتى اســت كه مخفف «آوا و نمايى 
تازه» است كه ريشه آوانگارد به معناى پيشرو هم 
هســت. آوانت محصول ويدئويى توليد مى كند، 
در فــرم هاى معمول و يــا غيررايج تلويزيون كه 
بســتر توزيعش فضــاى مجازى و شــبكه هاى 
اجتماعى اســت. چند وقت قبل سايت تحليلى 
المانيتور يك مطلــب مفصل درباره ما كار كرد و 
تعبير «اســتوديوهاى كوچــك» را براى ما به كار 
برد. گفته بود فضاى رسانه اى ايران از صداوسيما 
نااميد شــده  و حكومت محصوالت خودش را در 
اين استوديوهاى كوچك توليد مى كند. عليرغم 
اتهامات و توهماتى كه درمورد ما اســتفاده كرده 
بود،  اين تعبير استوديوهاى كوچك، تعبير دقيقى 

بود.
ذيل آوانت، ما چنــد برنامه ويدئويى ثابت داريم. 
يكى «شــهرآرا» است كه يك گفت وگوى مردمى 
است كه بطور هفتگى در موضوعات روز سياسى و 
اجتماعى به خيابان و ميان مردم مى رود. پيش تر 
با يه اســم ديگه و االن بنام شــهرآرا، در دو سال 
گذشته حدود 80 گزارش مردمى ساختيم. تحقيقا 
مى توانم ادعا كنم اوليــن برنامه گزارش مردمى 
ثابت و هفتگى فضاى مجازى را ما ســاختيم كه 
بدون سانسور و صريح و داغ و راديكال در فضاى 

اجتماعى حرف هاى مردم را منتشر مى كرد. 
برنامه «شهرداد» هم يك مجموعه برنامه مستند 
گزارشــى بصورت ســريالى در حوزه شفافيت و 

عدالت است.
آرمانگرام هم يك مجموعه برنامه گفت وگومحور 
بــود كه قبالً كار كرديم و االن ديگر تمام شــده 
است. شايد از اين برنامه، گفت وگوى من با آقاى 
دهباشى، درباره كمپين هاى انتخاباتى كانديداها 

در ايام انتخابات سال 96 را به ياد داشته باشيد.  

 ظاهرا بيشترين تمركز شما روى «شهرداد» 
است. در همين چند وقت هم سوژه هايى كه 
به سراغش رفتيد كلى جنجال به راه انداخته 

است.  ايده ى شكل گيرى شهرداد چيست؟
شــهرداد ايده اش اين اســت كه در فضاى عدم 
شفافيت اقتصادى و ناكارآمدى يك سرى مسئله 
وجود دارد. در اين فضا يك سرى بردارهاى مثبت 
و منفــى قدرت هســت كه رو بــه روى هم قرار 
گرفته اند. وقتى بردار منفى بر مثبت غلبه مى كند 
فساد ايجاد مى شود و وقتى  بردارهاى خير غلبه 
كنند جلوى يك فســاد گرفته مى شود و يا با آن 
مبارزه مى شــود. مثال كسى كه اختالس مى كند 
يك بردار است، قوه قضائيه يك بردار است، افكار 
عمومى يك بردار است، نماينده مجلسى كه از آن 
مفسد اقتصادى يا بدهكار بانكى دفاع مى كند يك 
بردار است. ايده شــهرداد اين است كه مى گويد 
بردار رســانه در اين دعواى قدرت غايب اســت. 
يعنى رســانه به عنوان نماينده افكار عمومى بايد 
كمك كند به عنوان يك بردار خير. خيلى وقت ها 
مفســدين در يك اتاق كامال تاريك بدون اينكه 
هيچ كس مطلع باشد كار خود را جلو مى برند. در 
سكوت مى شــود از حمايت هاى آدم هاى صاحب 
نفوذ اســتفاده كرد. در سكوت به راحتى مى شود 
بــه فالن وزير زنگ زد، او هم به فالن قاضى زنگ 
بزند كه آقاى فالنى مورد تاييد است. يعنى بردار 
وزيــر در حمايت از بردار مفســد اقتصادى وارد 
صحنه مى شــود. اما اگر اين آدم مفسد در فضاى 
رسانه اى سوخت و پيرامونش جنجال درست شد، 

ديگــر هزينه حمايت از او باال مى رود. اين يكى از 
تاثيرهاى بردار رسانه است.

از طرفى، شــهرداد بر اســاس تعبير «ژورناليسم 
تحقيقى» شــكل گرفته اســت. بررسى عميق و 
تحقيقى روى مسائل جامعه و كشف حقايق پنهان 
و انتشــار آن ها از طريق رسانه ها. شهرداد مسئله 
محور اســت. يك مســئله، وضع موجود و وضع 
مطلوب تعريف مى كند و با ژورناليســم تحقيقى، 

اين مسير را طى كرده و مسئله را حل مى كند.

 چرا شما تمركز خود را روى مبارزه با فساد 
و شفافيت در حوزه اقتصاد گذاشته ايد؟   

مبارزه با فساد امروز ديگر يك انتخاب نيست بلكه 
يك ضرورت اســت. يعنى راهى جز اين نداريم. 
مبارزه با فســاد بايد صدر دغدغه  هاى همه باشد. 
ما اين را از جنس يك استكبارستيزى مى بينيم. 
اگر مى گوييم مرگ بــر آمريكا اين بايد در عمل 
خرد شــود و آمريكاهاى كوچك داخلى را كه به 
اندازه آمريكاى بزرگ به مردم ظلم مى كنند و هيچ 
كس با آن ها كارى ندارد به چالش بكشــد. مثًال 
موضــوع بدهكاران كالن بانكى را در نظر بگيريد. 
يك باشــگاه صدتايى آدم خانواده هاى پول دار، با 
رشوه دادن، ســفارش از بااليى ها و جعل اسناد، 
وام هايى را گرفته اند كــه هيچ وقت آن ها را پس 
نمى دهند. ميزان معوقات بانكى كشور،  امروز بيش 
از 200هزار ميليارد تومان است. براى اينكه دقيق 
متوجه شويد 200 هزار ميليارد تومان يعنى چه 
بايد بگويم اين عدد را اگر با دالر 4200 حســاب 
كنيم تقريبا معادل تمام پولى است كه آمريكا با 
تحريم ها از ما بلوكه كرده اســت. يعنى به عبارت 
ديگر اين صد نفر به انــدازه آمريكاى خارجى از 
داخل، مردم را در مضيقه گذاشــته اند. از طرفى 
در يك چنين مســيرى به اين رسيديم كه تنها 
راه مبارزه، رســانه اســت. ديوان ســاالرى پير و 
فرتوت اجرايى و قضايى ما براى برخورد با چنين 
اعجوبه هايى 50ســال عقب اند. براى مبارزه بايد 

قدرت افكار عمومى را وارد كرد. ما هرجا به نتيجه 
رســيديم در نتيجه حضور مردم بوده است. اصال 

انقالب ما هم همين طورى پيروز شد. 

آن هايى كــه كارهاى شــما را دنبال   
مى كنند مى دانند كه چقدر شــما صريح 
هستيد. از قضيه ويالى آخوندى در لواسان 
گرفته تا ماجراى ريخته گران در اصفهان، با 
كسى تعارف نداريد. در اين مسير چقدر با 

تهديدهاى افراد مختلف مواجه شديد؟  
چالش و مشــكل و خطر كه نمك داستان است. 
روزى كه ما با بچه هــا تصميم گرفتيم اين راه را 
شروع كنيم صابون بدترين مشكالت را به تنمان 
زديم و خودمان را براى هر مشكلى آماده كرديم. 
يكى از همين بدهكاران بانكى، پيغام داده بود كه 
چقدر مى خواهيد تا دهان تان بســته شــود؟ اگر 
هم نه،  طور ديگــرى دهان تان را ببنديم. طرف 
با خــودش مى گويد من قاضى را خريدم، اين كه 
ديگر يك خبرنگار است. هم تطميع كرده بود هم 
تهديد. االن چند تا پرونده باز در دادســرا داريم. 
يكى از وزرا شخصا از ما شكايت كرده است. يكى 
از همين بدهكاران شكايت كرده كه البته مى رويم 
و بصورت مستند از خود دفاع مى كنيم. اصال يكى 

از ويژگى هاى روزنامه نگارى تحقيقى اين اســت 
كه مستند كار كنيم تا موقع دادگاه دست مان پر 
باشد. گاهى ما ساعت ها سر يك كلمه نريشن بحث 
مى كنيم تا اگر اتفاقى افتاد به مشكل نخوريم. با 
وكيل مشــورت مى كنيم تا فــالن جمله ما بار 
حقوقى نداشته باشد. همين پريشب يك پيامك 
آمــد از قوه قضائيه كه يك شــكايت جديد از ما 
كردند. البته ما هم بى كار نمى نشينيم. سر قسمت 
سوم يكى از همين پرونده ها، از ما شكايت كردند 
و به خيال خودشــان با اين شكايت جلوى ادامه 
كار را مى خواستند بگيرند. ما هم دقيقا همان روز 
قسمت چهارم را منتشر كرديم و گفتيم قسمت 

پنجم هم به زودى منتشر مى شود. 

 اول صحبت هايت گفتى هدف ما شفافيت 
در حوزه اقتصادى است. آيا كارهايى كه تا 
االن انجام داديــد، غير از جنجال در حوزه 
رسانه، در عمل هم تاثير خاصى داشته است؟  
طبق آخريــن آمارهايى كه از مســئولين بانكى 
گرفتــم، در مجموع بــاالى 300 ميليارد تومان 
به بانك برگشته اســت. اين عدد حاصل چند تا 
پرونده اى اســت كه ما روى آن كار كرديم. البته 
برخى هم ما كارى انجــام نداديم ولى مثال يكى 
از هميــن آقايان كه فرد معروفى هم هســت از 
ترسش، آمده بود پول را پس داده بود. چون گفته 
بوديم كه ســراغ بعدى ها هم خواهيم رفت. چون 
اينها نمى خواهند تصوير ذهنى شان در بين مردم 
و خواص خراب بشــود. ما در اين مبارزه رسانه اى 
دنبال اين هســتيم امنيت مفسدين از بين برود. 
مى خواهيم هزينه حمايت از اين مفسدين را براى 
مســئولين باال ببريم. نبايد خيلى با خونسردى 
كارشــان را جلو ببرند. البته اين را هم بگويم كه 
اين موضوع حاصل همكارى يك مثلث است كه ما 
به عنوان رسانه يك ضلع آن هستيم. آن مسئولى 
كه از درون سيستم بانك با ما مصاحبه و همكارى 
مى كند و به قولى افشــاگرى مى كند و همچنين 

دستگاه قضايى كه بعد از رسانه اى شدن موضوع 
برخورد مى كند، اضالع ديگر هســتند كه بايد از 

آن ها نيز تقدير كرد.
عــالوه بر اين مبلغــى كه از معوقــات بانكى به 
بيت المال برگشــته، تعدادى از بدهكاران كالن 
بانكى يا آدم هاى آن ها، كه روى آن ها كار كرديم 

در اين چندماه دستگير شدند.
ضمن اينكه اگر در اين فضاى نااميدى امروز، مردم 
خبر مبارزه واقعى با فســاد را بشنوند بزرگترين 
دلگرمى و موفقيت اســت. بزرگترين حامى ما در 
همين پرونده هايى كه در دادگاه داريم كامنت ها 
و نظرات حمايتى مردم اســت كه گرفته ايم. من 
پرينت بدون اســم كامنت هايى كه گرفتم را به 
بازپرس نشــان دادم و گفتم ببينيد مردم چقدر 
تشنه عدالتند. اين بزرگترين دستاورد كار ماست.

  
 ميــالد آيا با من موافقــى «خبرنگارى 
تحقيقى» كه تو و دوســتانت آن را دنبال 
مى كنيد در ايران مرده است؟ يعنى ما غير 
از تيم هاى كوچكى مثل شما و شايد يكى دو 

مورد ديگر اصال چنين چيزى نداريم. 
به نظر من خبرنگارى در ايران ســه شــكل است. 
همه خبرنگاران در ابتداى راه يك دوره ى جنينى 
دارند. يك دوره چند ساله در شروع كار كه خبرنگار 
پرشور است و دنبال انجام دادن كارهاى بزرگ. بعد 
از اين دوره دو تا اتفاق مى افتد كه بخش عمده اى 
از آن دســت مدير رســانه اســت. در حالت اول 
خبرنگار از دوره جنينى وارد دوره بلوغ مى شود كه 
خبرنگارى تحقيقى است. يعنى خبرنگارى تربيت 
مى شود كه مى رود كارهاى اساسى انجام مى دهد 
ولى اين دســته در كشور ما متاسفانه تقريبا صفر 
است. دسته دوم خبرنگارانى هستند كه از جنينى 
وارد پيرى مى شوند. ما كارمندهايى داريم كه ديگر 
خبرنگار نيستند و پيرمرد شده اند. صرف آشنايى با 
تيتر و ليد و يادداشت نوشتن و مصاحبه گرفتن كه 
خبرنگارى نيست. االن واقعا كاركرد رسانه هاى ما 
به بلندگوى ســازمان ها تقليل پيدا كرده است. بار 
زيادى از اين موضوع هم روى دوش مديران رسانه 
است كه اگر جهان بينيشان تغيير كند مى شود از 
آن خبرنگاران دوران جنينى كلى خبرنگار تحقيقى 
بيرون آورد. من راه حل اين موضوع را هم تيم هاى 
كوچك مســتقل مى دانــم كــه داراى اختيارند، 
خالق انــد و مى روند كارهاى بــزرگ مى كنند. به 
جاى اينكه يك خبرگزارى با 200 كارمند خبرنگار 
داشته باشــيم مى توانيم 50 تا تيم 4 نفره چابك 
و مستقل تحقيقى داشته باشــيم كه بروند روى 
يك مســئله تمركز كنند و آن مسئله را به نتيجه 
برسانند. البته خبرنگار تحقيقى لزوما افشاگر نيست، 
مى تواند در شــهر خودش مشكل آب را حل كند، 
مشكل محيط زيست منطقه اش را پيگيرى كند. 
نمونه موفق روزنامه نگارى تحقيقى در دنيا ماجراى 
واترگيت اســت كه يك رسوايى بزرگ براى دولت 
آمريــكا بود. رمز موفقيت بــاب وودوارد، خبرنگار 
افشــاگر اين موضوع، به گفته خودش اين بود كه 
سردبير واشينگتن پســت به او اختيار كامل داده 
بود. گفته بود من كار ندارم با چه كســى مصاحبه 
مى كنى و منبــع اطالعاتى تو كيســت، فقط به 
خروجى برس. همين هم شد كه در 28 ماه نزديك 
به 400 مقاله درباره اين مســئله چاپ كرده بود تا 
جايى كه نيكسون، رييس جمهور وقت را مجبور به 
استعفا مى كند. يعنى يك تيم دو نفره كه سردبير از 
آن ها حمايت مى كند اين چنين نتيجه اى به ارمغان 
مى آورد. اما در فضاى خبرى امروز ما خبرنگاران ته 
كارشان توييتر و هشتگ بازى است. خبرنگار موفق 
كسى مى شــود كه چند هزار فالور توييترى دارد. 
خبرنگار بايد كف خيابان باشد كه توليد كند، نهايتا 
خروجــى اش را در توييتر بگذارد ولى من مى بينم 
فالن خبرنگار 24 ساعت دارد توييت مى گذارد. تو 

كى وقت كردى بروى و توليد كنى؟

برش

مــا در اين مبــارزه رســانه اى دنبال 
اين هســتيم كه امنيت مفسدان از 
بين برود. مى خواهيم هزينه حمايت 
از اين مفســدان را براى مســئوالن 
باال ببريم. نبايد خيلى با خونســردى 
كارشان را جلو ببرند. ضمن اينكه اگر 
در اين فضــاى نااميدى امروز، مردم 
خبر مبارزه واقعى با فساد را بشنوند، 

بزرگ ترين دلگرمى و موفقيت است

سيما و سينما

گفت وگو با ميالد گودرزى كه اين روزها ويدئوهاى جنجالى اش حسابى سروصدا به پا كرده است 

بيش از 300 ميليارد تومان پول به بيت المال برگردانديم 

خبر

سيما و سينما: روز گذشته ويديويى از يكى از خواهران 
منصوريان، در شبكه هاى اجتماعى دست به دست شد. 
او در اين ويديو از سازمان صدا و سيما به خاطر دعوتش 
به راديو و ســپس عدم اجازه ورود به سازمان، به خاطر 

وضعيت ظاهرى اش گله مند بود.
گله اى كه ظاهراً به جز مخاطبان شــبكه هاى مجازى و 
ســپس مردم اين بار به گوش يك مسئول هم رسيد و 
نسبت به آن واكنش نشان داد. اين مسئول متفاوت، مدير 
جوان شبكه سه بود كه اين روزها عمده تفاوتش همين 
جوان بودنش مى تواند باشد. تمايزى كه نتيجه بخش شده 
و موجب شد واكنش به جايش به اين مسئله حتى بيشتر 

از گله مندى خواهران منصوريان ديده شود. على فروغى؛ 
مدير شبكه سه سيما در واكنش به اين مسئله به وجود 
آمده براى خواهران منصوريان، در صفحه اينستاگرام خود 

نوشت:
« امــروز وقتى در جريان ماجراى خانم منصوريان بانوى 
ورزشكار قهرمان ايرانى قرار گرفتم، مسئله  را جويا شدم. 
مســئوالن حراست ســازمان از آنجا كه با هنرمندان و 

اصحاب رسانه در ارتباط و تعامل هستند، افرادى بسيار 
روشن و فهميده هستند و مطمئن شدم اتفاقى كه افتاده، 

تصميم يك نفر بوده است. 
با خانم منصوريان هم تماس گرفتم. ايشان هم همين را 
مى دانســتند و گفتند اين پست را فقط براى همان يك 

نفر گذاشتم. 
درباره اولين حضورشان در ماه عسل صحبت شد و اينكه 

عموم مردم اين ســه بانوى ايرانى را از آنجا شــناختند. 
به ســهم خودم از ايشان و خواهرانشــان براى حضور با 
حجابشان در ميادين تشكر و قدردانى كردم و خبر دادم 
كه فردا عصر مســتند «خواهران قريــب» را كه در مورد 

ايشان ساخته شده، پخش خواهيم كرد.»
اين پاسخ بازخوردهاى متعددى در رسانه ها داشت به طور 
مثال ميكائيل ديانى؛ روزنامه نگار در واكنش به اين پست 

فروغى در استورى خود نوشت:
«وقتــى مى گوييم يك مدير جــوان حتى در تعامالت و 
رفتارها هم فهميده تر و كارآمدتر است، يعنى همين كارى 

كه امروز على فروغى، مدير شبكه سه انجام داد.»

 مدير شبكه 3 به اخراج خواهران منصوريان از راديو واكنش نشان داد
مديرجوان يعنى اين!

 سيما و سينما/ معين اصغرى   اگر جزو  مجازى گردهاى حرفه اى باشيد، 
معموال در گشت و گذارهايتان در شبكه هاى متعدد اجتماعى، هرچند وقت 
يك بار با يك ويدئوى جنجالى مواجه مى شــويد. اين روزها اينقدر بازار 
ويدئوهاى مجازى داغ شده كه ديگر كسى يادش نمى آيد تا همين چند 
سال پيش خبرى از كليپ هاى كوتاه چند دقيقه اى كه در آن كلى حرف 
ساختارشكنانه زده مى شود، نبود و اگر امروز اين فضا باز شده عقبه اش 

كلى داستان دارد كه ما بى خبريم.
ميالد گودرزى يكى از نسل سومى هايى است كه شايد نامش براى خيلى ها 
آشنا نباشد، اما كارى كرده كارستان. كارى كه حتما نتيجه تفاوت رويكرد 
او در برخورد با مسائل روزمره و اقدامات متفاوت او و تيمش  است. احتماال 

ويدئوى جنجالى ويالى لواسان آقاى فيروزآبادى و سر زدن گودرزى به 
آنجا را در فضاى مجازى ديده ايد اما اين تنها يكى از اقدامات  رسانه اى 

اوست كه ديده شده است. 
اقداماتى كه تنها يك قلمش بازگشت 300 ميليارد تومان پول به بيت المال 
است. بله درست شنيديد، 300 ميليارد تومان! ميالد گودرزى اين روزها كه 
گاليه از فساد زياد شده است،به جاى نق زدن دوربينش را برداشته و به 
دل معركه زده است و  تا كنون تهديدها و تطميع ها مسير او و تيمش  را از 
چيزى نترسانده چون آن ها از اول  مى دانستند قرار نبود كار آسانى داشته 
باشند. با ميالد گودرزى در باره همين اقدامات و مسيرى كه تا امروز طى 

كرده به گفت وگو نشسته ايم. 

پيام فضلى نژاد



 ايســتگاه/ مجيد تربــت زاده ســوژه امروزمان براى گــزارش از 
شــخص شــدن، دو مشــكل اساســى دارد. اول اينكه قــد و وزن و 
ابعادش جورى اســت كه امــكان دارد از كادر صفحه بزند بيرون! دوم 
اينكه بدون حضور نصفه يا ُقل دومش، شــايد احســاس كنيد بخشى از مطلب كم 
اســت.«اوليور هاردى» اگرچــه با وزن باالى 150 كيلو، شــكم بــر آمده، صورت 
گوشــتالو  و كاله و لباســى كه انگار دو يا ســه ســايز برايش كوچك است، هنوز 
و پس از گذشــت 61 سال از مرگش، مى تواند شــما را بخنداند اما خودش معتقد 
بــود بدون وجــود زوج هنرى اش- اســتانلى لورل - كمدين به حســاب نمى آيد.

پس تعجب نكنيد اگر گزارش امروزمان بهانه اش فقط ســالروز درگذشــت «اوليور 
هاردى» باشد اما شخصيت هايش، زوج كمدينى باشند كه با خلق شخصيت «لورل 

و هاردى» سال هاى سال، بى رقيب، قهرمان و ركورد دار خنداندن انسان ها بودند.

 رشته حقوق
ژن بازيگرى داشت با اينكه در ميان اعضاى خانواده و گذشتگانش نشانه اى از هنرمندى و 
بازيگرى ديده نمى شد! «اوليور بيب هاردى»،  سال 1892 از پدر انگليسى و مادر اسكاتلندى 
در «هارلم» به دنيا آمده بود، پدرش نظامى و از جمله ســربازانى بود كه ســالمتى اش را 
در جنگ از دســت داده و بعدها مشــغول كار در يك شركت خصوصى شده بود. به جز 
خانواده و نياكان در ميان خاطرات، رخدادها و آرزوهاى كودكى و نوجوانى هم نشــانه يا 
ردى از كمدين شدن به چشم نمى خورد. مدتى حضور در يك كالج نظامى، بى عالقگى 
بــه درس خواندن، عالقه به آواز، كالس هاى تئاتر و... همه مشــغوليات و خاطرات دوران 
كودكى و نوجوانى اش را تشكيل مى دهند. نخستين طنز زندگى اش شايد همين بود كه 
در دانشگاه «جورجيا» حقوق مى خواند اما بيشتر از عالقه به شركت در كالس هاى درس، 
در كارگاه هاى آواز خوانى حاضر مى شــد و آواز مى خواند. مى گويند صداى خوبى داشت 
و حتى در برخى از فيلم هايى كه نامشــان را نمى دانيم، روى فيلم آواز هم خوانده است.

 هم اتاقى چارلى چاپلين
«استن لورل» نام واقعى اش چيز ديگرى است. زادگاهش هم بر خالف ُقِل ديگرش، 
در انگلستان بود و با وجود اينكه جثه كوچك ترى نسبت به «اوليور هاردى» داشت 
اما دوســال از او بزرگ تر بود. ژن بازيگرى اش را از پدرش به ارث برده بود كه بازيگر، 
نمايشــنامه نويس و مدير تئاترى سرشــناس بود. «آرتور استنلى جفرسون» از 16 
ســالگى كه براى نخســتين بار در تئاتر بازى كرد، درس و مدرسه را رها كرد و كنار 
دست پدر مشغول به كار شد. سال 1910 براى اولين بار همراه اعضاى شركت هنرى 
«فرد كارنو ادويل» به آمريكا رفت و مى گويند در اين سفر مدتى را با «چارلى چاپلين» 
هم اتاقى بود و همين همنشــينى سبب شد ســبك بازيگرى چاپلين روى او تأثير 
بگذارد. در سفر دوم در اين كشور ماندگار شد و در اين زمان با ايفاى نقش هايى كه 
بدل «چارلى چاپلين» بودند و با تقليد از او، كمى تا قسمتى مشهور شده بود. جالب 

اينكه در همين سال هم «اوليور هاردى» در آمريكا وارد عرصه بازيگرى تئاتر شد. 

 گذشته غمبار
كودكى نســبتاً تلخ و غمبار كه با مرگ پدرش همراه بود، حادثه تلخ تر غرق شــدن 
بــرادرش در نوجوانى و تالش بى ثمرى كه «اوليــور» براى نجات دادنش كرده بود، 
حضور در كالج نظامى و بعد هم درس هاى ســخت و زمخت رشــته حقوق، كمتر 
شانسى برايش باقى گذاشته بود كه جوان اهل «هارلم» روزى بتواند در زمينه بازيگرى 
موفقيتى كسب كند و يا تبديل به كمدينى سرشناس بشود. مى ماند آن هيكل چاق 
و چله و ميميك خاص صورتش كه البته از نگاه استوديو هاى سينمايى پنهان نماند 
و عاقبت «هاردى» جوان را وادار كرد با وجود عالقه و اســتعدادى كه در موسيقى و 

خوانندگى داشت سر از اين استوديو ها در بياورد.

 9 همسر!
به اندام كوچك و صورت هميشه بيگناهش نگاه نكنيد. اينكه خيلى وقت ها ديده ايد، 

«هاردى» با اتكا به هيكل گنده و قيافه حق به جانب و همه چيز دانش، از «استانلى» 
قلدرتر و همه كاره تر به نظر مى آيد، شما را گول نزند. زندگينامه شان را كه در برخى 
سايت ها نگاه كنيد مى بينيد، «لورل» ريزه ميزه نه تنها در ورود به عالم بازيگرى گوى 
سبقت را از دوست و همراه عظيم الجثه اش ربوده بلكه در ازدواج هم او را پشت سر 
گذاشــته است. جالب است بدانيد كه او پس از ازدواج نخست در سال 1919، هفت 
ســال بعد براى دومين بار، هشت سال بعدش براى سومين بار، چند سال بعد براى 
چهارمين بار و خالصه در سال 1946 براى ششمين و آخرين بار ازدواج مى كند و تا 
21 ســال بعد و هنگام مرگ به همسر ششمش وفادار مى ماند! همه اين ها در حالى 

اســت كه «اوليور هاردى» طى سال هاى 1913 تا 1957 فقط و فقط سه بار ازدواج 
كرده است!

 باور نكردنى است
اگر روزى موفق شويد فيلم هاى ديگرى از «لورل» را بدون حضور «هاردى» تماشا كنيد، 
بدون شــك باورتان نخواهد شد كه شخصيت فرز، چابك و سريعى كه جا خالى دادن ها 
و دويدن هايش شما را مى خنداند و البته سماجت و زيركى اش حيرت زده تان مى كند، 
همان «اســتنلى» خونسرد و كودن و البته دوست داشتنى است. او از سال 1913 كه در 
آمريكا ماندگار شد تا پيش از همبازى شدن با «هاردى» در فيلم هاى كمدى زيادى ظاهر 
شد. در برخى از نخستين فيلم هايى كه بازى كرد آن قدر خنده دار و پرتحرك ظاهر شد 
كه تصميم گرفت براى هميشه در ژانر كمدى باقى بماند. نام «لورل» را هم خودش انتخاب 

كرد چون به نظرش خيلى خنده دار تر از نام اصلى اش به نظر مى رسيد. 

 يك موقعيت و سه خنده
سال 1917 براى نخستين بار و اتفاقى اين دو نفر در يك فيلم همبازى شدند. «سگ 
خوشبخت» كه اولين حضور همزمان اين دو بازيگر را در خود داشت تا چهار سال بعد 
امكان اكران پيدا نكرد. بعد از نمايش هم البته موفقيتى به دســت نياورد و نتوانست 
سبب شــهرت اين زوج هنرى بشود. زوج شدنشان ماند براى ســال 1927 يا 28 و 
فيلم «دومين صد ســال». در اين زمان «لورل» نزديك به 80 فيلم بازى كرده بود و 
براى خودش بازيگر سرشناسى در ژانر كمدى محسوب مى شد. «هاردى» اما هنوز در 
بازيگرى چندان مشهور نبود. تركيب «لورل» ريزه ميزه و الغر و بيخيال با «هاردى» 
چاق كه هميشه بابت خنگ بازى هاى رفيقش حرص مى خورد، انگار معجزه كرد. آن 
دو با دستمزد هفتگى 75 دالر شروع به كار كردند تا كم كم به بامزه ترين زوج كمدى 
جهان تبديل شــوند. حتى بدون شــوخى و حرف زدن هم، حضورشان در كنار هم 
خنده دار بود. طنز پيكرشناسى آن ها يعنى خنده خاموش، چشم هاى نمناك و موهاى 
سيخكى «لورل»، هيكل چنين بزرگ، لباس هاى تنگ و نگاه هاى مستأصل «هاردى» 
حتى اگر نمى خواســتيد، شما را خود به خود به خنده وادار مى كرد.«هال روچ»تهيه 
كننده موفق ترين آثار آن ها گفته است: اگر كمدينى در گودال بيفتد احتمال يك خنده 
وجود دارد اما اگر لورل و هاردى (معموالً هاردى) بيفتند احتمال سه خنده وجود دارد... 

خنده به خود موقعيت، به چهره درد كشيده هاردى و به چهره بى گناه لورل. 

 تكرار نشدنى ها
 در فيلم هايشان «لورل و هاردى» مدام در حال تسويه حساب با يكديگرند. آن ها بدون 
هم از عهده كارى بر نمى آيند و زمانى هم كه براى كارى به توافق مى رسند، خرابكارى 
به بار مى آورند. ناتوانى، دست و پا چلفتى بودن و كل كل كردن هاى مدامشان با هم 
كه از جمله عوامل خنده آفرين فيلم هايشان است در واقع نتيجه هماهنگى و همكارى 
نزديك شان در دنياى واقعى است. هماهنگى اى كه منجر به خلق زوجى جدايى ناپذير 
مى شود و من و شما نمى توانيم يكى را بدون ديگرى حتى تصور كنيم. همسر(نمى دانم 
چندم) «هاردى» در اين باره گفته است: «او هيچ وقت خودش را به تنهايى خنده دار 
نمى دانست... از اين بابت خود را وامدار لورل مى خواند... هرگز خود را كمدين فرض 
نكرد و از اين تلقى مردم در شگفت بود»! تاريخ سينما، پس از اين دو نفر پر است از 
زوج هاى چاق و الغر، خنگ و ابله و كوتاه و بلندى كه ســعى كردند با كپى بردارى 
از «لــورل و هاردى» موفقيت آن ها را تكرار كنند، اما هرگز به موفقيت آن ها نزديك 
هم نشدند. سال 1952 «هاردى» مجبور شد وزنش را كم كند. اين آخرين سال هاى 
همكارى آن ها بود. بيمارى ســراغش آمد سكته هاى پى در پى عاقبت پنج سال بعد 
او را از پــاى درآورد. «لورل» كه در 106 فيلم در كنار او بود در مرگش بيتابى كرد و 
خودش نيز هشت سال بعد در وضعيتى فقيرانه از دنيا رفت. در وصيتنامه اش نوشته 
بود: اگر كســى در مراسم درگذشــت من گريه كند ديگر با او صحبت نخواهم كرد! 
«باستر كيتون» كمدين بزرگ سينماى صامت درباره لورل گفت: نه چاپلين و نه من 

بهترين نبوديم، لورل بامزه ترين و بهترين بود...». 
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

نامه هاى عجيِب همسر آينده ام
 ايستگاه/ اميد ظرافتى  برادر 
دوقلويم چند سال پيش از سربازى 
معاف شــد و همان روز پدرم كلى 
زد توى ســرم كه چرا كف پاهاى 
من مثل بــرادرم صاف نيســت! 
در هرصــورت من اعزام شــدم به 
سربازى و وقتى برگشتم، گل نسا، 
دختِر جعفرآقا، همســايه ديوار به 
ديوارمان كه در بازى هاى كودكى 

نقش همســر من را ايفا مى كرد، دو شــكم زاييده بود. بعد از آن شكست 
عشقى پدرم كلى به من سر كوفت زد كه: چرا دختر جعفر توى دوسالى كه 
سربازى بودى دو شكم زاييده اما تو توى سربازى يك بار هم پدر نشدى! 
هرچه گفتم پدرِ من، سربازى كه جاى اين كارها نيست به خرجش نرفت.

هرچه كه بود بعد از دو سال جان كندن من سرانجام مرد شده بودم و براى 
اولين بار پدرم اجازه مى داد پا به پاى برادر دوقلويم اظهار نظر كنم و حرفم 
را بزنم. همه چيز خوب بود تا روزى كه من عمو شدم و پدرم دوباره به من 

سركوفت زد كه:... برادرت هم پدر شد و تو نشدى.
بعد از آن ماجرا تصميم گرفتم ازدواج كنم و صاحب فرزند شوم تا دوباره 
مثل دوران «پسا سربازى» توى چشــم خانواده محبوب بشوم. ترم آخر 
دانشگاه يكى از دخترهاى همكالسى مى خواست من را منقلب كند، اما به 
دليل اينكه كالسمان پنجره اى نداشت كه از آن بپرم پايين، منقلب شدم 
و چندماه بعد قرار ازدواج گذاشتيم. چيزى به روز عقدكنان نمانده بود كه 
طرح سربازى دخترها كليد خورد. زِن برادرم فرزند دومش را باردار بود و به 
همين خاطر معاف شد. اما همسر آينده من اعزام شد به سربازى و پدرم باز 

به من سركوفت زد كه برادرت دوباره پدر شد ولى تو...!
به نامه هاى همسرآينده ام حس عجيبى داشتم. توى يكى از نامه هايش 
نوشــته بود دو ماه اضافه خدمت خورده چــون وقتى فرمانده فرمان 
شليك داده، گفته: نوموخوام، تفنگ بزرگه رو دادين به شراره! يك بار 
هم براى اينكه پاى منيژه رفته روى پوتينش و خاكى شــده، موهاى 
منيژه را كشــيده كه به هرحال با وساطت فرمانده موضوع حل شده 

است!
در نهايت بعد از سه ســال (با احتساب اضافه خدمت ها) همسر آينده ام 
از سربازى برگشــت ولى هيچ چيز مثل قبل نبود! همسرم براى خودش 
مردى شده بود و من هم از آنجايى كه هركس مى رود سربازى، درغيابش 
همسرآينده اش فرزند دار مى شود، حاال پدر شده بودم! پدرم اما مى گفت: 

مرد هم مردهاى قديم...!
پى نوشت: يك نماينده مجلس گفت:« طرح سربازى دخترها در مجلس 

كليد خورد».

من و برادرم

گزارش از شخص

دوقلوهاى كامًال ناهمسان!
اين زوج هنرى را فقط مرگ از هم جدا كرد

روزمره نگارى

ايستگاه/ «فريد»جان، تصوير تخته سنگ شگفت انگيزى را مى فرستد 
برايم، با اين توضيح كه هرساله چند نفر براى انداختن سلفى در اين منطقه 

جان خود را از دست مى دهند... در «كجراگ بولتن» نروژ...
تخته سنگ دومترى معلق مانده در شــكاف صخره را مى پايم و پرتگاه 

1000 مترى مهيب زيرش را!
به خودم مى گويم بيچاره كوه هاى بى گناه و پُرجاذبه... چرا گاهى ما قناعت 
نداريم به تماشا و به اُبهت و زيبايى بسنده نمى كنيم؟ هميشه كه نمى شود 
محيرالعقول رفتار كرد و به آب و آتش و پرتگاه زد آن هم وقتى آن طرف 

بعضى صعودها و خودنمايى ها، مرگ دست به سينه ايستاده است!
تبلت روى ميزكار، باز است و با تلنگِر «كجراگ» انگار فريد هلم داده سمت 
مرگ هايى مثل همين تخته سنگ كه ُرخ دادنش مستقيم به تصميم ما 

برمى گردد.
محو سنگ دومترى، دارم به آدميزادى فكر مى كنم كه مى تواند خودش 

و ديگران را به كشتن ندهد، اگر بخواهد! مثالً به تلخ زبان ها! به آن ها كه 
به قول عزيز، زبانشان سرنيزه است! تفنگ دارد و زنده نمى گذارد! به آنان 
كه درواقع مى توانند با چند جمله يا عبارت، قتل عام به راه بيندازند و يك 

پا، كجراگ اند!
به خودم مى گويم: نه، فقط كجراگ نيست كه مى ُكشد و جان مى گيرد... 
و فالش بك مى زنم به تصادف اتومبيلى كه در خيابان اصلى شهر ديده ام. 
به اينكه كظم غيظ نكرده ها، هم كجراگ اند! وقتى مى توانند سر و دست 

بشكنند و قمه كشى به پا كنند.
و بعد خواستگار عصبانى كه صورت دخترانه اى را با اسيد مى شويد، در من 
تداعى مى شود. مى فهمم كه اگر بگرديم، به آسانى مى شود كجراِگ انسانى 

صدهزار مترى هم پيدا كنيم.
فاميلى كه اطمينان كرد و ضامن رفيقى شد، نفر سومى است كه مى دود 
در چشمم. همان كه قريب هفت سال بابت امضاى مهربانى كه انداخت 

پاى دو فقره وام ميلياردى دوسِت كالهبردارش، دارد تاوان پس مى دهد. با 
ورشكستگى و بيمارى. با صدايى كه سال هاست ترجيح داده خاموش باشد.

بلــه... نامــردى و دروغگويى و خيانت هم كجراگ اند... شــايد به مراتب 
سهمگين تر و كشنده تر از «بولتن نروژ»!

صعودنوشت: بابابزرگ خدابيامرزم هميشه مى گفت دست از سر خودتان 
برنداريد... هرشــب قبل از خواب چند تَّقه بزنيد به روح تان، بگوييد براى 
حساب و كتاب آمده ام... مى خواهم ببينم امروز چقدر بى استفاده، مفيد يا 

مضر بوده اى بشر!
ســقوط نوشت: براى فريد مى نويســم بماند كه در زمانه ماشينى 
كم لطفى زندگى مى كنيم و ســربه هوا شده ايم و هى يادمان مى رود 
معناى اشــرف مخلوقات بودن را... اما جانــم برايت بگويد كه ايول! 
كجراِگ نــروژ، خوب زهره عمه جانت را تركاند از بابت پرتگاه هايى 

كه در خودش دارد و نمى داند.

وقتى مرگ 
دست به سينه 

ايستاده است
 رقيه توسلى  

آن روزها

ايستگاه/  زمانى كــه «احمدرضا احدى» رتبه يك 
كنكور تجربى در دانشگاه شهيد بهشتى تهران پذيرفته 
شد، دلش آرام نگرفت و راهى جبهه هاى جنگ شد. 
بعد از مجروحيت به تهران برگشــت و اواخر سال 65 
چند روزى به دانشگاه رفت و دوباره به منطقه برگشت 

اما اين بار خبرى از بازگشت نبود.
احمدرضا احدى 12 اســفند 65 در منطقه عملياتى 
شلمچه در حالى كه همراه تيم اطالعات عمليات براى 
شناسايى رفته بود به شهادت رسيد. دست نوشته هاى 
زيادى از اين شهيد بزرگوار به يادگار مانده كه در ادامه 

يكى از اين دلنوشته ها را مى خوانيد:
چه كسى مى تواند اين معادله را حل كند؟ چه كسى 
مى داند فرود يك خمپــاره قلب چند نفر را مى درد؟ 

چه كسى مى داند جنگ يعنى سوختن، يعنى آتش، 
يعنى گريز به هر جا، به هر جا كه اينجا نباشد، يعنى 
اضطراب كه كودكم كجاســت؟ جوانم چه مى كند؟ 
دخترم چه شد؟ به راســتى ما كجاى اين سؤال ها و 
جواب ها قرار گرفته ايم؟ كدام دختر دانشــجويى كه 
حتى حوصله ندارد عكس هاى جنگ را ببيند و اخبار 
آن را بشنود، از قصه دختران معصوم سوسنگرد با خبر 
است؟ آن مظاهر شرم و حيا را چه كسى ياد مى كند 
كه بى شرمان دامنشان را آلوده كردند و زنده زنده به 
رسم اجدادشان به گور سپردند. كدام پسر دانشجويى 
مى داند هويزه كجاست؟ چه كسى در هويزه جنگيده؟ 

كشته شده و در آنجا دفن گرديده؟
چه كســى اســت كه معنى اين جمله را درك كند: 

«نبرد تــن و تانك»! اصالً چه كســى مى داند تانك 
چيست؟ چگونه سر 120 دانشجوى مبارز و مظلوم زير 
شنى هاى تانك له مى شود؟ آيا مى توانيد اين مسئله 
را حل كنيد؟ گلوله اى از لوله دوشــكا با سرعت اوليه 
خود از فاصله 1000 مترى شليك مى شود و در مبدأ 
به حلقومى اصابت نموده و آن را ســوراخ كرده و گذر 
مى كند، حاال معلوم نماييد سر كجا افتاده است؟ كدام 
گريبان پاره مى شــود؟ كدام كودك در انزوا و خلوت 

اشك مى ريزد؟ و كدام كدام؟ توانستيد؟
براى كدام امتحان درس مى خوانى؟ به چه اميد نفس 
مى كشــى؟ كيف و كالسورت را از چه پر مى كنى؟ از 
خيال، از كتاب، از لقب شامخ دكتر يا از آدامسى كه هر 
روز مادرت در كيفت مى گذارد؟ كدام اضطراب جانت 

را مى خورد؟ دير رسيدن به اتوبوس، دير رسيدن سر 
كالس، نمره گرفتن؟ دلت را به چه چيز بسته اى؟ به 
مدرك، به ماشين، به قبول شدن در حوزه فوق دكترا؟ 
صفايى ندارد ارسطو شدن. خوشا پر كشيدن، پرستو شدن.

اين معادله
را حل كنيد

ايســتگاه /كانال «غربــآل» در پيام 
رســان بله، با روايت يك ماجرا، يكى از 
قوانين جنجالى آمريكا را معرفى كرده 
است. بر اساس مطلب منتشر شده در 
كانال «غربــآل»، در ايالت فلوريدا اگر 
فردى احســاس خطر كند، حق دارد 
از اســلحه اش اســتفاده كند و عواقبى 
متوجهش نخواهد بــود! چندى پيش 

مردى سياه پوست، مرد سفيدپوستى را كه در حال مشاجره با همسرش بر سر 
جاى پارك بود هل مى دهد. مرد سفيد نيز اسلحه اش را درمى آورد و مرد سياه را 
جلوى چشم زن و بچه اش مى كشد. اكنون به خاطر اين قانون هيچ محكوميتى 
متوجه مرد سفيدپوست نشده است. البته وكيل مرد سياه پوست معتقد است 

قطعاً تبعيض نژادى در پرونده نقش دارد و اين مرد بايد محكوم شود.

ايستگاه / حواشى پيرامون پوتين و 
تيپ و چهره اش انگار تمامى ندارد! بعد 
از ماجراى كفش هاى پاشنه دار، اين 
بار از بدل پوتين رونمايى شده است! 
رئيس جمهور روسيه در بازديد از شبه 
جزيره «كريمه» به طور همزمان در دو 
تصوير متفاوت ديده شد. اين تصاوير 
قبالً توســط مطبوعــات دولتى كاخ 

كرملين پخش شده اما كسى متوجه تفاوت اين تصاوير در يك زمان نشده 
بود. «الكس گولوبسكى»، متخصص علوم سياسى، متوجه اين دو تصوير شد 
و براى مقايسه، هر دو عكس را در صفحه فيس بوكش منتشر كرد.گولوبسكى 
درباره اين دو تصوير نوشت: در شبه جزيره كريمه دو پوتين مختلف به طور 
همزمان يكى در كليسا و يكى در تئاتر در جشنواره اپرا شمع روشن كردند.

ايستگاه /  سال گذشته «محمد بن 
ســلمان» از ساخت شهرى مدرن به 
نــام «نيوم» با هزينــه 500 ميليارد 
دالرى در كشــور عربستان خبر داد. 
حاال فعــاالن مجازى عربســتانى از 
پهلو گرفتن كشتى غول پيكر وليعهد 
ســعودى كه مدتى پيــش آن را به 
ارزش 550 ميليــون دالر خريدارى 

كرده بود، در ســواحل شــهر جديد نيوم خبر داده اند. اين كشــتى رتبه 
پانزدهم را در فهرســت كشــتى هاى بزرگ جهان دارد و در سال 2011 
ساخته شده اســت. پيش از اين روزنامه نيويورك تايمز آمريكا گفته بود 
وليعهد سعودى در سال 2014 اين كشتى غول پيكر را پسنديده و آن را 

از مالك روسى آن يورى شيفلر خريدارى كرده است.

كشتى 550 ميليون دالرىتبعيض نژادى

مجاز آباد

رونمايى از بدل «پوتين»!

امنيت مدارس آمريكا
نشــريه «پاپيوالر مكنيكس» در 
پرونده اى جالب توجه، «آموزش 
درســت كردن همه چيز» را به 
اين  مى دهد.  خــود  خوانندگان 
نشريه با طرح جالبى روى جلد، 
ترفندهايى را بــه خوانندگانش 
آمــوزش مى دهد كه با يادگيرى 
آن ها مشــكلى در درست كردن 
ابزارآالت مختلــف در گونه هاى 
متفــاوت را نخواهنــد داشــت. 
ميان  در  مكنيكــس  پاپيــوالر 
صحبت هاى مختلف در خصوص 
سياســت هاى آمريــكا در مورد 

تأمين  امنيت مدارس اين كشــور كه حتى مجوز حمل اســلحه توسط 
معلمان را نيز شــامل مى شود، پيشنهادهاى متفاوتى براى تأمين  امنيت 

مدارس ارائه داده است.

خشم جاده اى
نشــريه «ريدرز دايجســت» در 
تازه ترين شماره خود در گزارشى 
خشــم و عصبانيــت مــردم در 
جاده ها و در اتومبيل هاى خود را 
زير ذره بين برده است. اين مجله 
در اين پرونده خود با عنوان «طرز 
برخورد با خشم جاده» راه هايى 
را براى از بين بردن اين خشــم 
و درگيرى ها پيشــنهاد مى دهد. 
ريــدرز دايجســت همچنيــن 
مصاحبه جالب توجهى با فردى 
كه به شكل معجزه آسايى بعد از 
برخورد صاعقه زنده مانده به چاپ 

رسانده و راه هايى در راه برنامه ريزى مناسب براى تعطيالت ارائه مى دهد.

بهترين واى فاى تاريخ
نشــريه «وب يوزر» كه هر دو 
حوزه  پيرامــون  يكبــار  هفته 
فنــاورى بــه چاپ مى رســد، 
در تازه تريــن شــماره خود در 
گزارشــى با عنــوان «بهترين 
واى فــاى تاريخ» هشــت قدم 
كاربــردى بــراى ســريع تر و 
امــواج  كــردن  قدرتمندتــر 
واى فــاى در هــر اتاقــى را به 
چاپ رســانده است. اين مجله 
با عنوان  همچنين در گزارشى 
رايانه شــما  دروازه هاى  «آيــا 
بر هكرها باز اســت؟» راه هاى 

تعميــر نقاط آســيب پذير و مخفى در رايانه را كــه خودتان هيچ گاه 
شناسايى نخواهيد كرد، آموزش مى دهد.

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور
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