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حوادث ايران

آموزش سرقت 
 قطعات خودرو  در  دبى! 

مردجوانى كه تخصص و مهارت بااليى در خودروهاى مدل 
باال مانند لكسوس، جنســيس و... داشت، به همراه چهار 
همدستش كه قطعات كمياب موتورى اين خودروها را به 

سرقت مى بردند، دستگير شد. 
خودش مى گويد آن قدر پول دارد كه دنبال دزدى نباشد؛ 
هيچ چيزى هم در زندگى اش كم ندارد. از ماشين و خانه 
گرفته تا پول، ولــى با اين حال به اتهام آموزش ســرقت 
قطعات خودرو هاى لوكس به چهار نفر دستگير شده است.

 نه اعتياد دارد نه سابقه، به قول خودش اصًال كالسش به 
دزدى نمى خورد. او مى گويد هيچ ماشينى نيست كه نشود 
آن را دزديد؛ فقط بايد بلد باشــيد و تجهيزاتش را داشته 
باشيد.  خبرگزارى تسنيم گفت و گوى كوتاهى با اين جوان 

گرفته است كه در ادامه مى خوانيد:
  چند سالته؟

29 سال.
  براى چى اين جايى؟

من متخصــص خودروهاى مدل بااليم؛ زير و بم شــان را 
مى دانم. يك روز يكى از مشتريانم همراه با يك دزد آمده 
بود پيشــم و اصرار كرد كه راه و چاه دزديدن يك قطعه 
خاص و كمياب خودروهاى لكسوس و جنسيس را به آن ها 
آموزش دهم؛ اولش قبول نكردم، ولى وقتى اصرار كردند، 

نحوه سرقت را به آن ها گفتم.
   خودت چيزى ندزديدى؟

من فقط يادشــان دادم؛ همين؛ بعدش هــم آن ها قطعه 
را مى آوردند و من روى ماشــين هايى كه مى خواستند، 

نصب مى كردم.
  چه قطعه اى؟

كروز كنترل لكسوس.
  قيمتش چقدره؟

كميابه؛ توى بازار سخت پيدا ميشه؛ اگر هم پيدا بشه حدود 
30 ميليون تومان.

  تو از كجا بازكردن اين قطعات را ياد گرفتى؟
 دوره هاى مختلفى توى دبى و تركيــه ديدم. من فقط به 

آن ها ياد دادم كه چهار تا پيچ را از كجا و چطور باز كنند.
 درآمدت در ماه چقدر است؟

من هيچ كارى نكنــم، ماهى 10 تــا 18 ميليون تومان 
درآمد دارم.

  تخصصت چه ماشين هايى است؟
همه ماشين هاى مدل باالتر از 2013.

  خب همه تصــور مى كنند كه ايــن خودروها، 
خودروهاى امنى اســت و كسى نمى تواند آن ها را 

سرقت كند؟
اين اشــتباهه؛ مثًال اين چند نفرى كه دستگير شده اند، 
حدود يك ســاعت براى ســرقت كروز كنترل وقت نياز 
داشتند، ولى اگر من مى خواســتم، در كمتر از 10 ثانيه 
كار تمام بود. افســر پرونده  در ادامه گفت: يك سال است 
كه پليس درگير اين پرونده است تا ســرانجام چهار نفر 
از اعضاى اين باند شــامل دو زن و دو مرد دستگير شدند. 
اين فرد با دو مرد دستگير شده در ارتباط بوده و زن هاى 
دستگير شده هم در 20 فقره ســرقتى كه انجام دادند، يا 
نقش به پا را داشتند، يا با ترفندهايى خاص، مالك خودرو 
را از خودرو جدا كرده و زمان الزم براى سرقت را در اختيار 

همدستانشان قرار مى دادند.

ضربه سخت وزارت اطالعات 
به دو باند مخوف قاچاق مواد مخدر

  خط قرمــز:3860 كيلوگرم مــاده مخدر توســط ســربازان گمنام 
امام زمان(عج) كشف شد.

وزارت اطالعات اعالم كرد: دو باند بزرگ قاچاق مواد مخدر در استان هاى 
هرمزگان و سيستان و بلوچستان متالشى شدند.

 پايگاه اطالع رســانى وزارت اطالعات اعالم كرد، با اقدام هاى اطالعاتى و 
عملياتى ســربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره كل اطالعات هرمزگان 
و با هماهنگى مقام قضايى، يــك محموله كالن مواد مخــدر كه به طرز 
ماهرانه اى در كانتينر حاوى 24 تن برنج جاسازى شده بود و به وسيله يك 
دستگاه كاميون تريلر به مقصد اســتان هاى مركزى كشور حمل مى شد، 
شناسايى و 1660 كيلوگرم ترياك كشف و ضبط شد و عامالن اين اقدام 

نيز دستگير شدند.
  همچنين در اقدام اطالعاتى ديگرى توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) 
در اداره كل اطالعات سيستان و بلوچستان و در درگيرى مسلحانه اى كه 
بيش از دو ســاعت به طول انجاميد، اعضاى يك باند سازمان يافته قاچاق 
مسلحانه مواد مخدر متالشى و 2200 كيلو گرم ترياك، يك قبضه تيربار، 
يك قبضه كالشــينكف به همراه مهمات مربطه از ناحيه سوداگران مرگ 
كشف و توقيف شد. در اين درگيرى يكى از قاچاقچيان مسلح به هالكت 

رسيد و ساير عناصر نيز دستگير شدند.

 لباس سرقتى، هديه داماد به عروس! 
باشگاه خبرنگاران: فروشــنده جوانى كه هيچ چيزى براى هديه دادن 
به همسرش نداشت، هشت تكه لباس از محل كارش دزديد و به نامزدش 

هديه داد.
سرهنگ ضرغام آذين رئيس كالنترى 134 شــهرك قدس تهران گفت: 
فروشنده 27 ساله اى كه در يك فروشگاه لباس برند كار مى كرد، پس از سه 
ماه فروشندگى به سرقت چندين لباس زنانه براى نامزد خود اقدام مى كند.
وى در ادامه افزود: مالك فروشگاه حين انبارگردانى متوجه ناپديد شدن 
تعدادى لباس زنانه مى شــود و بعد از بازبينى دوربين هاى مدار بسته انبار 

فروشگاه، متوجه سرقت آن ها توسط فروشنده اش مى شود.
رئيس كالنترى 134 شــهرك قدس ادامه داد: زمانى كه فروشنده دوباره 
اقدام به سرقت مى كند، مالك فروشگاه سارق را غافلگير كرده و ماجرا را به 

پليس اطالع مى دهد.
سارق در بازجويى ها مدعى شده، لباس هاى گرانقيمت را براى هديه دادن 

به نامزدم سرقت كرده بودم.

نگهدارى حيوان در خانه دردسر ساز شد
حمله يك ميمون به آرايشگاه زنانه در بابل!

جام جم آنالين: يك ميمون دست آموز بعد از فرار از منزل به يك آرايشگاه 
زنانه در بابل حمله ور شد.

مجتبى خالدى سخنگوى سازمان اورژانس كشور در تشريح حادثه حمله 
ميمون به يك آرايشگاه زنانه در بابل گفت: يك ميمون خانگى بعد از فرار از 
محل نگهدارى اش در شهر بابل، وارد يك آرايشگاه زنانه شد و به يك دختر 
بچه هفت ساله كه همراه مادر خود در آرايشگاه حضور داشت حمله ور شد 

و پاى او را گاز گرفت.
سخنگوى سازمان اورژانس كشور اضافه كرد: بعد از تماس با سامانه 115 و 
اعالم اين اتفاق، يك دستگاه آمبوالنس براى انجام اقدام هاى الزم به محل 
اعزام شد و تكنسين هاى اورژانس كودك مصدوم را به نزديك ترين مركز 

درمانى منتقل كردند.

خط خبر
 

عقيل رحمانى: يكى از معاونان اسبق استاندارى 
خراســان رضوى كه بــا سوءاســتفاده از نفوذ و 
قدرتش، چند ميليارد مال نامشــروع به دســت 

آورده بود بازداشت شد.
حدود هفت سال پيش نيرو هاى اداره كل وزارت 
اطالعات خراســان رضوى بــه رفتــار و ارتباط 
غير ســازمانى برخى مديران استاندارى خراسان 
رضوى و اداره كل راه و شهرسازى ظن مى برند و 

مدتى روى اين موضوع دقيق مى شوند.
تحقيقــات چنــد روزه ســربازان گمنــام امام 
زمان(عج) نشان داد كه بين يكى از مديران ارشد 
در استاندارى خراسان رضوى و مديران ارشد اداره 
كل راه و شهرســازى ارتباطات خارج از عرف در 
جريان است و همين امر سبب شده تا اقدام هاى 

غيرقانونى نيز انجام شود.
مســتندات دقيــق و قابل اســتنادى توســط 
كارشناســان اداره كل وزارت اطالعات اســتان 
جمــع آورى و بــراى تعييــن تكليف بــه حوزه 

دادستانى مركز استان ارسال شد.
با توجه به اهميت موضوع بود كه پرونده به شعبه 
209 (شعبه ويژه رســيدگى به جرايم اقتصادى) 

دادسراى مشهد ارجاع شد.
بازپرس روح اهللا بهارى پس از بازخوانى مستندات 
ارائه شده كه نتيجه چندين روز كار فنى و دقيق 
بود، اقدام هاى قضايى خود را آغاز كرد و طى آن 
چندين دســتور نيز صادر و در اختيار ســربازان 
گمنام امام زمان(عج) قرار داد و از آن ها خواست 

نتيجه را بسرعت به دادسرا منعكس كنند.
دســتورهاى صادر شــده به آن جهت بود كه به 
صورت دقيق و مصداقى مشخص شود مراوده هاى 
خارج از عــرف و قانون دو مدير بر چه اساســى 
استوار شــده و در اين رابطه چه تخلفاتى صورت 

گرفته است.
 در ادامه تحقيقات اطالعاتى مشخص شد، مدير 
مربوطــه در اســتاندارى كه خــودش در زمينه 
واگذارى منازل ســازمانى به كارمندان آن اداره 
صاحب نظر است، براى تصاحب خانه اى سازمانى 
در بولوار ســجاد و دســت اندازى بــه بيت المال 
نقشه اى خائنانه  كشــيده كه در مسير اين اقدام، 

برخى مسئوالن در اســتاندارى و اداره كل راه و 
شهرسازى هم او را همراهى كرده اند.

مدير خيانتكار ابتدا نامه اى را با هدف تصاحب يكى 
از بهترين خانه هاى مسكونى در بولوار سجاد تنظيم 
و با ارسال آن به مسئوالن مربوطه از آن ها مى خواهد 
به جهت تأمين  مسكن خانواده او در مشهد، خانه اى 

سازمانى تحويل وى شود.
پس از آن هم وى دست روى خانه هدف مى گذارد 
و در آنجا ساكن مى شود. وقتى چند ماهى در محل 
ساكن مى شود، با سوءاســتفاده از بخشنامه هاى 
موجــود درخواســت مى كند منزل مســكونى 
كارشناسى و قيمت گذارى شده و به وى فروخته 

شود.
حتى مسئول مربوطه قبل از اين كار تالش خود 
را مى كند تا يكى ديگر از خانه هاى دولتى را كه در 
موقعيت مكانى بهترى قرار داشت، تصاحب كند 
و چــون در آن زمان فرد ديگرى در آنجا ســاكن 
بود، به وى پيشنهاد مى دهد در ازاى تخليه منزل 
سازمانى، حاضر اســت 300 ميليون تومان به او 

بدهد كه در اين راه موفق نمى شود.
در ادامــه يكى از مديــران ارشــد اداره كل راه و 
شهرسازى خراســان رضوى كه با وى همكارى 
مى كرد، پس از وصول نامه واگذارى خانه دستور 
كارشناسى و قيمت گذارى ملك را صادر مى كند.

كارشناسى زمين انجام مى شــود اما نه بر مبناى 
واقعيت، چرا كه ارزش ملك چنــد صد ميليون 

تومان كمتر از قيمت واقعى تعيين مى شود.
پس از آن بسرعت مدير متخلف هزينه كارشناسى 
غير واقعى را واريز و مراحــل واگذارى ملك هم 

طى مى شود.
همچنين مدير متخلــف در اقدامــى به مراتب 
غير قابل باورتر دستور مى دهد خانه مذكور را كه 
بنايى قديمى داشت، توســط يكى از پيمانكاران 
مرتبط با استاندارى، تخريب و بناى تازه در محل 

ساخته شود.
مدتى بعد هم اين كار انجام مى شــود و خانه اى 
قديمى بدون يك ريال خرج با استفاده از قدرت و 
حيف و ميل اموال عمومى تبديل به خانه اى لوكس 

و چهار طبقه مى شود.
مدير مربوطه براى دســتيابى به هدفش در ادامه 
دو طبقه از ملك را 4 ميليارد تومان به يك شركت 
تعاونى در تهران مى فروشد و در ازاى آن هم چند 

ملك تجارى دريافت مى كند.
نتيجه تحقيقات به بازپرس بهــارى منتقل و بر 
همين اساس و با دستور قضايى خواسته مى شود 
دوباره از محل كارشناسى صورت پذيرد و قيمت 

آن اعالم شود.
اما مدير مربوطــه در اداره كل راه و شهرســازى 
باز هم بر صحت كارشناســى اوليه پافشــارى و 

اصرار داشت.
با دستور مقام قضايى موضوع توسط سه كارشناس 
امين دادگســترى مورد بررســى قرار گرفت و 

مشخص شــد زمين مذكور حدود 800 ميليون 
تومان كمتر قيمت گذارى شده است.

بر همين اساس مدتى بعد از مدير متخلف كه از 
سمتش هم بر كنار شــده بود و دوباره به تهران 
بازگشته و در ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
مشــغول به كار شــده بود، خواســته مى شود، 
ما به التفاوت هزينه كارشناسى را به حساب دولت 
واريز نمايد، اما او از اين اقدام سر باز مى زند، تا اينكه 
فرد متخلف با دســتور قضايى و به اتهام تحصيل 

مال نامشروع بازداشت مى شود.
در شاخه اى ديگر از تحقيقات ســربازان گمنام 
امام زمان(عج) كــه لحظه به لحظــه با بازپرس 
بهارى هماهنگ بودند معلوم شد، مدير متخلف 
در كنــار اقدام هاى انجام شــده در زمان تصدى 
امور با مدير عامل بازداشــت شــده «پديده» هم 
ارتباط برقرار و به جهت ســكوت در مقابل برخى 
تخلف هاى مدير مذكور، يك واحد مسكونى از او 

دريافت كرده است.
ورود مأمور ان به تاريكخانه اين ماجرا نشان مى داد، 
واحد مسكونى كه در يكى از پروژه هاى پديده قرار 
داشت به صورت صورى ابتدا به برادر زن مسئول 
متخلف فروخته و پــس از آن در اختيار وى قرار 

مى گيرد.
در بررســى هاى ديگر قضايى معلوم شد كه يكى 
از داليــل همكارى مديــر ارشــد اداره كل راه و 
شهرسازى اســتان در اين نقشــه، ابقا در سمت 

سازمانى خويش بوده است.
در حالى كه پرونده تخلفــات و خيانت هاى مدير 
مذكور به اموال عمومى همچنان در شعبه 209 
دادسرا درحال رسيدگى است، اطالعات ديگرى 
روى ميز بازپرس پرونــده قرار گرفت كه حكايت 
از آن داشت كه فرد متخلف حدود 900 ميليون 
تومــان تحت عنــوان وام 4 درصــدى از يكى از 
مؤسسات منحله دريافت كرده است كه بررسى در 
مورد نحوه دريافت و پرداخت اين وام همچنان در 

حال پيگيرى مى باشد.
به همين جهت متهم اواخر هفته گذشته به شعبه 
منتقل شد تا پاسخگوى ديگر موضوعات مطرح 

در پرونده باشد.

تصاحب خانه سازمانى و گرفتن حق السكوت ميلياردى از پديده

پشت پرده خيانت يك مسئول دولتى به اموال عمومى 

رحمانــى: پاســخگو نبــودن يك شــركت 
هواپيمايــى به خانواده حادثــه ديده در پرواز 
مشهد به شيراز، سبب شــد تا با دستور قضايى 
ســرميهماندار و ميهمانــدار پــرواز مذكور به 

دادسرا احضار شوند. 
كودكى دو ســاله همراه با پدر و مادرش براى سفر 
به شيراز، ســوار يكى از هواپيماهاى  اين شركت 
هواپيمايى  مى شــوند. لحظاتى بعــد هواپيما از 
زمين بلند مى شــود و فرودگاه بين المللى شهيد 

هاشمى نژاد مشهد را ترك مى كند.
زمانى كه هواپيما در ارتفاع مناسب قرار مى گيرد و 
شرايط پذيرايى فراهم مى شود، ميهمانداران پرواز 

مذكور پذيرايى از مسافران را آغاز مى كنند.
يكــى از ميهمانداران به نزديكى خانواده ســه 
نفره كــه مى رســد، در يك لحظــه و به دليل 
رعايت نكردن اصول  ايمنى آب جوشــى كه به 
همراه داشــت روى بدن نوزاد دو ماه مى ريزد 
و بين زمين و آســمان براى خانواده مســافر 

دوساله دردسرسازى مى كند.
پس از بروز ايــن حادثه و فــرود هواپيما،كودك 

دوســاله كه از ناحيه دســت و پا دچارسوختگى   
شــده بود به مركز درمانى منتقــل و تحت درمان 

قرار مى گيرد.
خانواده حادثه ديده پس از حادثه كه حدود 10 روز 
پيش به وقوع پيوســت، براى پاسخگويى شركت 
هواپيمايى مربوطه به اين بى مباالتى بارها به دفتر 
شركت مورد اشاره مراجعه مى كنند اما مسئوالن 
مربوطه، ميهماندار و ســرميهماندار پرواز پاسخى 

به خانواده حادثه ديده نمى دهند و به نوعى آن ها 
را سر مى دوانند!

والدين كودك دوساله پس از چندين روز تالش 
و نتيجــه نگرفتن، شــكايت خود را در شــعبه 
ويژه جرايم فرودگاه شهيد هاشمى نژاد مشهد 
مطرح و واقعه سوختن كودكشان روى آسمان 
را براى بازپــرس محمد حســن اصولى صفار 

تشريح كردند.
بازپرس ويژه جرايم فرودگاه مشهد پس از بررسى 
مستندات شكايت مذكور، سرميهماندار و ميهماندار 
پرواز حادثه ساز را به دليل پاسخگو نبودن شركت 

هواپيمايى به دادسرا احضار كرد.

 بى دقتى ميهماندار هواپيماحادثه ساز شد
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گزارشى از آخرين وضعيت شاگردان كوالكويچ  در راه  جاكارتا

پرش تيم ملى  واليبال 
براى طالى آسيا

«ِجِرمى كوربين» رهبر حزب كارگر انگليس
 در برابر صهيونيست ها كوتاه نمى آيد

نماينده اى از رديف آخر

نگاه دراماتيك به راهپيمايى اربعين «تنگه ابوقريِب» امروز، اقتصاد است

گفت وگوى قدس با گل على بابايى، نويسنده دفاع مقدس 
درباره يكى از تاريخى ترين آثار در حال اكران سينماى جنگ

على مؤذنى به تازگى رمانى 
درباره سفر به كربال نوشته است 
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مردم

پیشنهاد سفر

کال جنّی یکی از پدیده های طبیعی شهرستان طبس است
دره ای برای تماشا 

دست هنرمند طبیعت هر گوشه این کره خاکی را به گونه ای آراسته و اثری 
چشمنواز را به نمایش گذاشته است. به طوری که برای دیدن همه این آثار 
باید صدها بار زندگی کرد و به سفر پرداخت. البته تعدادی از این دیدنی ها از 
شهرت بیشتری برخوردارند و خیلی ها عالقه مند به دیدنشان هستند. یکی 
از جاذبه هایی که در سراســر دنیا زبانزد خاص و عام است، دره گرند کانیون 
در ایالت آریزونا است. شاید بسیاری از شما هم دلتان بخواهد ساعاتی را در 
این دره بگذرانید، اما نه وقت این ســفر طوالنی را دارید و نه توان پرداخت 
هزینه های ســنگین آن را. بنابراین اگر نتوانستید برای دیدن گرند کانیون 
راهی آمریکا شوید، در همین نزدیکی ها به جست وجوی آن بپردازید. حاال 
کیلومترها دورتر از آمریکا و در کشور خودمان طبیعت دست به کار شده و 

آثاری همانند گرندکانیون را آفریده است. 

 کال جّنی
یکی از دره های متفاوت ایران کال جنی اســت. این دره یکی از پدیده های 
منحصر به فرد طبیعت ایران به شــمار می رود. ایــن دره ۱۶ کیلومتری با 
دیواره های بلند و پرشــیب شما را احاطه می کند و تنها ذره ای از آسمان را 
در فاصله دو دیواره بلند آن می توانید ببینید. وزش نســیم خنک در طول 
دره موجب می شود تا در میانه یک سرزمین بیابانی از گرما در امان باشید. 
آبشارهای کوچک، حوضچه هایی با عمق ۱/5 متر و تونل ها و حفره هایی به 
نام »گبر« که محل ســکنی و چله نشینی زرتشتیان و یکتا پرستان بوده، از 

جمله دیدنی های این دره زیبا به شمار می روند. 

 راه دسترسی
برای رفتن به کال جنی به ســوی شهرستان طبس بروید و ازطریق جاده 
طبس به بشرویه از آن خارج شوید. بعد از جاده آسفالته روستای زیبای فشاه 
را پیدا کنید.  تنها ساکنان این روستا که یک خانواده خادم امامزاده حسین بن 

جعفر صادق)ع( هستند، راهنمای خوبی برای شما خواهند بود.

عباسعلی سپاهی یونسی/ دره شمخال از آن 
مناطقی است که اگر نمی توانید چند بار آن را 
ببینید، الاقل یک بار هم که شده، حتماً شال 
و کاله کنید و به دیدن این دره بسیار زیبا و پر 
از چشم انداز بروید تا برای یکی دو روز هم که 
شده، همه چیز را فراموش کنید و تنها و تنها 

از آن همه زیبایی لذت ببرید.

 3 ساعت رانندگی از مشهد
شمخال بهشتی اســت دره ای شکل که در اختیار 
دوســتداران طبیعت قرار گرفته است تا از بودن در 
لحظه لحظه آن لذت ببرند. برای رسیدن به شمخال 
اگر از مشــهد راهی می شــوید، باید ســه ساعتی 
رانندگی کنید و قبل از رسیدن به شهر قوچان مسیر 
خود را به سمت شــهر درگز کج کنید تا در ادامه 

مسیر، خودتان را به روستای شمخال برسانید.
اگر با خودرو به قصد دیدن شــمخال می روید، در 
روستای شمخال هم سوئیت برای شب مانی هست 
و هم پارکینگ. البته غیر از روســتا، با کمتر از یک 
ساعت می توانید خودتان را به سوئیت هایی برسانید 
که تقریبــاً در ابتدای دره واقع شــده اند، اما برای 
استفاده از آن ها هماهنگی قبلی را فراموش نکنید. 
شــمخال را هم می توان یــک روزه پیمود و هم در 
قالب برنامه ای دو روزه. پیشنهاد من به عنوان کسی 
که شب دره را درک کرده، برنامه دو روزه است؛ تا از 
سفرتان لذت بیشتری ببرید و نگویید »حیف کاش 

بیشتر می ماندم«.

 فصل خوب شمخال
بهترین فصل سفر به شمخال تابستان و بهار است 
و هر کدام از این دو فصل زیبایی خود را دارد. حتی 
در تابستان و در مرداد ماه داغ که ما به شمخال رفته 
بودیم، می بایست پا در آبی می گذاشتیم که سرد بود 

و این سردی در پاییز و یا بهار بیشتر است. احتمال 
بارندگی و خطر ســیل نیز در این دو فصل باالتر از 
فصل تابستان است. برای اینکه از سفر به شمخال 
لذت بیشتری ببرید، وسایل مورد نیاز خود را همراه 
داشته باشید و در صدر این لوازم، کفش را قرار دهید. 
اگر شلوار مناسب نداشته باشید، تنها بیم آن است 
که شلوارتان خیس بشود، اما اگر کفش شما مناسب 
نباشــد به علت اینکه قرار است حدود 20 کیلومتر 

پیاده روی کنید حتماً پاهایتان آسیب خواهد دید.
کفش های کوه و یا در اصطالح ساق دار کفش های 
مناسبی برای رفتن به شمخال نیست چون راه رفتن 
در آب باعث می شــود کفش هایتان پر از آب بشود 
و این باعث ســختی راه رفتن شما. کفش مناسب 
برای پیمایش شمخال که رودخانه نیز در آن جریان 
دارد، صندل هایی اســت که دوام الزم را دارند و از 
طرفی آســایش پا را هم فراهم می کنند و زود هم 

خشک می شوند.

 شمخال خوشمزه
شمخال هم آب دارد و هم درخت. شما در تابستان 
می توانید در شــمخال هم انجیر کوهی بخورید که 
بسیار خوشمزه اســت و هم تمشک های خوشمزه 
کــه البته باید آن ها را از دهان تیغ های درختش به 
دست بیاورید. پس به این نکته هم توجه کنید که 
اگر لباس نامناســب داشته باشید، ممکن است در 
تمشک چینی تیغ های بوته های تمشک باعث آزار 
شما بشود. در طول دره چند جایی چشمه های آب 
زالل پیدا می شود، اما برای شروع برنامه بهتر است 
بــا خودتان الاقل یکی دو بطری کوچک آب همراه 
داشته باشید. نکته دیگری که می تواند پیمایش دره 
را برای شما شیرین تر کند، این است که وسایل علم 
کردن چایی را همراه داشته باشید تا در فاصله شروع 
پیاده روی صبح تا توقف ظهر برای ناهار، با خوردن 

چای تازه دم در زیر سایه درختان و در مجاورت آب 
روان رودخانه، جانی تازه بگیرید.

 کیسه خواب  
اگر قرار است شــب در شمخال بمانید، حتماً برای 
خودتان کیسه خواب مناسبی داشته باشد و زیرانداز. 
نقطه مناســب برای اتراق شبانه در دره، قسمتی از 
دره است که به »کبوترخانه« معروف است. قسمتی 
در سمت راست دره که اگر صبح ساعت 9 اول دره 
باشید با توقف هایی که در بین راه دارید و با آب تنی ها 
و خوردن تمشک احتماالً ساعت هفِت شب به آن جا 

خواهید رسید. 

سعی کنید برای اینکه بیشتر از سفرتان لذت ببرید، 
کوله ای سبک برای خودتان تدارک ببینید. وقتی به 
کبوترخانه رسیدید، بیشتر راه را رفته اید. فردا فرصت 
مناسبی است برای اینکه بیشتر تمشک جمع کنید 
و در مسیر در حوضچه های طبیعی که وجود دارد، 

آب تنی کنید. 

 یک پیشنهاد دیگر
نکته دیگری که نباید آن را فراموش کنید، اینکه در چند 
جایی از دره، شما الزم است از دیواره های سنگی پایین 
بروید و برای انجام این کار نیاز است به همدیگر کمک 
کنید تا شاهد پیش آمدن حادثه ای نباشید. قبل از این 

در این جاها نردبان هایی بوده است، اما در آخرین سفرم 
به این دره از نردبان ها خبری نبود. پیشنهاد دیگرم این 
است که اگر گروهی به شمخال می روید، حتماً صبحانه 
را در اتوبوسی که قرار است شما را برساند، صرف کنید 
تا در وقت شــما صرفه جویی شود و نکته دیگر اینکه 
اگر قرار است شب را در دره بخوابید، حتماً روشنایی 
هم همراه خود داشــته باشید. و حرف آخر؛ شمخال 
دره ای است سرشار از زیبایی با دیواره بلند و بسیار زیبا 
که تو می مانی حیران که پایین و جریان زیبای آب و 
سنگ های شسته شــده و گیاهان را نگاه کنی یا باال 
 بلندی های سرشارش را. پس دیدن این دره را از دست 

ندهید.
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مشهدی ها و زائران در این فصل لذت پیاده روی در یک رودخانه زیبا را از دست ندهند

شمخال، دره بهشتی

یکی از آثار طبیعی بی نظیر و کمتر 
اســتان خوزستان  شناخته شــده 
دره ای است به نام »کول خرسان« در 
25کیلومتری شهر دزفول. این دره 
بخشی از رشته کوه های زاگرس است 
و آب و هوایی متفاوت را در منطقه ای 
گرم ایجاد کرده است. برای رسیدن 

به این دره باید 20 تا 25 کیلومتر پیاده روی کرد و سختی های 
زیادی را به جان خرید، اما همین که چشــمتان به دهانه مملو 
از گیاه پر سیاوشــان بیفتد، تمام خســتگی هایتان را فراموش 

می کنید و تنها چیــزی که فکرتان را 
مشغول می کند، رســیدن به انتهای 
دره است. ابتدای کول تا انتهای آن در 
حدود ۱0 کیلومتر اســت و در انتهای 
مسیر دره، سطح آب به حدی افزایش 
پیدا می کند که مجبور به شنا می شوید. 
در نهایت رودخانه خروشان دز نمایان 
می شود و صدای تند آب ها و گرداب های فراوانش در فضا طنین 
می اندازد. از اینجا به بعد خطر سفر چندین برابر می شود و تنها 

اگر شناگر ماهری باشید، می توانید ادامه راه را بروید.

»کول خرسان« فرصت یک پیاده روی لذتبخش را ایجاد می کند
رودخانه ای در انتهای یک دره زیبا

روزگاری دره ها جزو مناطق اسرار آمیز 
و ترسناک محســوب می شدند، اما 
امروز زیبایی های این پدیده به همه 
ثابت شــده و خیلی  از گردشــگران 
کیلومترها سفر می کنند تا یک جایی 
مثل دره عشق چهارمحال و بختیاری 
را ببینند و یک شب در آن اتراق کنند. 

در هر گوشــه از این دره، می توان زیبایی تازه ای را به تماشــا 
نشست. وجود رودخانه ها، آبشار، روستاها و... همه و همه باعث 

شده اند تا فضایی متفاوت در این منطقه به وجود آید.

ارتفاع کم کناره های رودخانه و تغییر 
بسیار زیاد ارتفاعات در فواصل بسیار 
کم، باعث شــده تا آب و هوایی خاص 
در این منطقه ایجاد شــود و از آب و 
هوای گرم تا آب و هوای ســرد را در 
فاصله حدود دو تا 3000 متری بتوان 
لمس کرد. ایــن تنوع آب و هوایی در 
جنس سنگ ها، شیب دامنه ها، شکل دامنه ها از جمله پرتگاه ها، 
دیواره ها، صخره ها، دره های کوچک و... پوشــش گیاهی کاماًل 

تأثیرگذار بوده است.

»دره عشق« چهارمحال و بختیاری از دره های معروف ایران است
دره ای با آب وهواهای متفاوت

کارمند محترم مجموعه آبی 
آستان قدس رضوی 

 سرکار خانم تقیان 
اخالق نیکو و زحمات بی دریغ تان را 
ارج نهاده و موفقیت روز افزون شما 

را آرزومندم 

نیکو جمال
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آگهی تغییرات شرکت زیبا سازه توس گام 
سهامی خاص به شماره ثبت 505115 و شناسه 

ملی 10380543660
مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
عموم��ی ع��ادی بط��ور ف��وق الع��اده م��ورخ 
1397/04/25 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 
موسس��ه حسابرس��ی ش��راکت به شناس��ه 
ملی10100174240ب��ه س��مت بازرس اصلی 
و موسس��ه حسابرس��ی وانی��ا نی��ک تدبیر 
به شناس��ه ملی 10320721862ب��ه عنوان 
ب��ازرس عل��ی الب��دل ب��رای یکس��ال مالی 

گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)227055(
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
صاحبان سهام شرکت شهاب یار )سهامی خاص( به شماره 

ثبت 218749 و شناسه ملی 10102600759
بدینوس��یله از عموم صاحبان س��هام ش��رکت ش��هاب 
ی��ار )س��هامی خاص( و ی��ا نماین��دگان و وکالی قانونی 
آنه��ا دع��وت ب��ه عمل م��ی آورد ت��ا در جلس��ه مجمع 
عموم��ی ع��ادی به طور ف��وق العاده ش��رکت مربوط به 
عملکرد س��ال مالی منتهی به 1396/12/29 که در روز 
چهارش��نبه مورخ 1397/05/24 ساعت 6:30 در محل 
مجموعه س��ازمان اقتص��ادی رضوی  واق��ع در تهران 
ش��هرک قدس بلوار خوردین بعد از چهار راه هرمزان 
مجموعه س��ازمان اقتصادی رضوی تشکیل می گردد ، 

حضور به هم رسانند .
دستور جلسه :

ا - اس��تماع گ��زارش هیئ��ت مدی��ره و حس��ابرس و 
ب��ازرس قانونی ب��رای عملکرد س��ال مال��ی منتهی به 

1396/12/29
2 - بررس��ی و تصمی��م گی��ری در خص��وص تصوی��ب 

صورت های مالی منتهی به 1396/12/29
3 - انتخ��اب حس��ابرس مس��تقل و ب��ازرس قانون��ی 
ش��رکت برای س��ال مالی منته��ی ب��ه 1397/12/29 و 

تعیین حق الزحمه مربوطه
4 - انتخاب روزنامه کثیر االنتشار

5 - سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده می باشد

هیئت مدیره
 شرکت شهاب یار )سهامی خاص(
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مناقصه عمومی
قابل توجه  تولیدکنندگان تجهیزات آموزشی

اداره کل نوس��ازی، توسعه و تجهیز مدارس خراس��ان رضوی در نظر دارد 
از محل اعتبارات دولتی براس��اس قانون برگزاری مناقصات نس��بت به خرید تجهیزات 
کالس��ی  اقدام نماید .لذا از کلیه تولید کنن��دگان محترم دعوت به عمل می آید جهت 
دریافت اس��ناد ارزیابی و مناقصه تا مورخ 97.05.27 به س��امانه تدارکات الکترونیک 

دولت به آدرس www.setadiran.ir    مراجعه نمایند.       تلفن تماس:37681713   

 سپرده شرکت درفرایند ارجاع کاربه صورت:1-   ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما 
به مدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر .)برابر 
فرمهای هیئت دولت( و یا  2 - واریز نقدی به حساب شماره 2173061701002 سیبا ملی 
مش��هد در  وجه اداره کل نوس��ازی مدارس خراس��ان رضوی . چک تضمینی قابل قبول 

نمی باشد
اعتبار پیشنهادات : سه ماه

تاریخ تحویل اس��ناد  و مدارک ارزیابی و پاکت تضمین به دبیرخانه اداره کل نوس��ازی 
مدارس خراس��ان رضوی )مشهد بلوار ش��هید دستغیب خیابان بیستون 3 ( : تا ساعت  

11 مورخ  97.06.07
تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت و ارائه سایر اسناد در سامانه ستاد :  تا ساعت 11مورخ  97.06.07

محل بازگشایی پیشنهادها: سالن همکف          
تاریخ  بازگشایی پیشنهادات : 97.06.11 ساعت 10 صبح

کلی��ه مراحل مناقصه اعم از دریافت اس��ناد ، تحویل اس��ناد و بازگش��ایی در س��امانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام می گردد.

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس  خراسان رضوی

مبلغ تضمین)ریال( شرح کاال/ شماره فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیک دولت ردیف

200/000/000میز و صندلی ابتدایی )200974542000016(1

200/000/000صندلی متوسطه )200974542000017(2

200/000/000میز و صندلی معلم)20097454200001۸(3

آگهی تغییرات شرکت شهاب یار سهامی 
خاص به شماره ثبت 218749 و شناسه ملی 

10102600759
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1396/06/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : ترازنامه ،صورت حساب سود 
و زی��ان س��ال مال��ی 1395 به تصویب رس��ید. 
موسس��ه حسابرس��ی مفی��د راهبر به شناس��ه 
مل��ی 10861836531 به عنوان ب��ازرس قانونی 
ش��رکت برای یکس��ال مالی انتخ��اب گردیدند. 
درج جه��ت  ق��دس  کثیراالنتش��ار  روزنام��ه 

 آگهی های شرکت تعیین شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)227044(
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مزایده عمومی ماشین آالت 
ش��رکت مس��کن و عمران قدس رضوی در نظر دارد نس��بت به فروش ماشین های 
سبک سواری مازاد بر نیاز خود که شرح و تعداد آنها در اسناد مزایده اعالم شده 
اس��ت از طریق مزایده عمومی کتبی اقدام نماید، لذا ازاش��خاص حقیقی و حقوقی 
عالقمن��د به خرید دعوت می ش��ود از تاریخ 1397/5/24 لغای��ت 1397/5/28 به 
ج��ز ایام تعطیل جه��ت دریافت اطالعات و م��دارک مزایده به همراه درخواس��ت و 
معرفینامه کتبی به مدیریت بازاریابی و تدارکات این ش��رکت به نش��انی مش��هد، 
خیابان دانشگاه، بین خیابان کفائی و میدان شریعتی، شماره 439 مراجعه نمایند.

بابت خرید اسناد مبلغ دویست هزار )200.000( ریال به حساب 0214283748003 
بانک صادرات ش��ریعتی بنام ش��رکت مس��کن و عمران قدس رضوی واریز و اصل 

رسید را ارائه نمایند. 
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آگهي دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع 
عمومی فوق العاده 

آگهی دعوت س��هامداران ش��رکت کاش��ی سنگ 
امید سهامی خاص ثبت شده به شماره 100 جهت 

تشکیل مجمع عمومی فوق العاده  
بدینوسیله از کلیه س��هامداران شرکت دعوت 
مي ش��ود تا در جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
در س��اعت 10 صب��ح م��ورخ 97/06/10 در مح��ل 
ش��رکت به آدرس گناباد، حاش��یه جاده س��نتو، 
جنب ش��رکت چینی تقدیس تش��کیل مي گردد 

حضور بهم رسانند . 
دستور جلسه: 

1- تصویب انحالل شرکت 
2- انتخاب هیئت تصفیه و ناظرین 
هیئت مدیره شرکت 
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ب��رگ س��بز س��واری س��ایپا تیب��ا م��دل 97 رن��گ 
س��فید به  ش��ماره موتور m15/8601751 باش��ماره 
انتظام��ی 36 ای��ران 756 ص 38 وش��ماره شاس��ی 
NAS811100J5796402و  ب��ه مالکیت حبیب ثقینی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آ

کارت  خ��ودروی و بیم��ه نام��ه خ��ودروی س��واری 
پژو207I مدل 1389 رنگ س��فید روغنی به  ش��ماره 
موتور 13389018167 باش��ماره انتظامی 952ص79 
 NAAR03FE3BJ951570 ایران 36 شماره شاس��ی
و  ب��ه مالکیت س��ید هادی متولیان س��جادی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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دو مرحله ای آگهی مناقصه
الملل��ی  بی��ن  دانش��گاه 
امام رضا)ع( در نظر دارد 
از طریق مناقصه عمومی نسبت به 
انتخاب پیمان��کار تایپ و تکثیر از 
بی��ن واجدین ش��رایط اقدام نماید 
از متقاضیان دعوت می ش��ود جهت 
کس��ب اطالعات بیش��تر به س��ایت 
دانش��گاه ب��ه آدرس زی��ر مراجعه 

نمایند.
 www.imamreza.ac.ir
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آگهی مناقصه
الملل��ی  بی��ن  دانش��گاه 
امام رضا)ع( در نظر دارد 
از طریق مناقصه عمومی نسبت به 
انتخاب پیمانکار تریای دانشگاه از 
بین واجدین ش��رایط اقدام نماید. 
از متقاضیان دعوت می ش��ود جهت 
کس��ب اطالعات بیش��تر به س��ایت 
دانش��گاه ب��ه آدرس زی��ر مراجعه 

نمایند.
 www.imamreza.ac.ir 

/ع
97
07
58
8



چهارشنبه  24 مرداد 1397
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 ُحسن استفاده امام رضا(ع) از جايگاه 
واليت عهدى

در چنين شــرايطى جايــگاه واليت عهدى اين 
امــكان را براى امام رضا(ع) بــه وجود آورد كه 
بتواند نســبت بــه نياز معرفتــى زمان خويش 
يعنــى تبييــن جايــگاه عقالنيت در اســالم، 
زمينه سازى هاى فكرى وعلمى را انجام دهد و با 
انديشمندان و علماى اديان مختلف به مباحثات 
علمى بپردازد. از جمله ايــن موارد مى توان به 
مناظره با جاثليق مســيحى و عمــران صائبى 
اشــاره كرد. در عقالنيت مورد نظر امام رضا(ع)، 
به تأكيد بر تقابل عقل و جهل - يكى به عنوان 
دوســت قابل اعتماد و ديگرى به عنوان دشمن 
انسان- برمى خوريم. در راستاى اين نگاه، انسانى 
كه به پشتوانه عقل خود عملى را انجام مى دهد 
پشيمان نمى شــود و واالترين مرتبه عقالنيت 
براى او معرفت و شــناختى است كه نسبت به 
خويش مى يابد. براى امام(ع)، عقل اجتماعى هم 
اهميت داشته چنانچه تحمل سختى ها، مراقبت 
در برابر دشــمنان، مدارا و فروتنى در مواجهه با 
دوستان، گشاده رويى با مردم و رفتار محتاطانه 
در برابر صاحبان قدرت از مصاديق آن دانســته 
شــده اســت. امام(ع) به طور ويژه، هم به لزوم 
به كارگيرى عقل و تدبير در امر معيشــت خانه 
بــه افراد تذكر داده و هم به رعايت اين اصل در 
انتصاب هاى سياســى تأكيد كرده است تا كار 
به افراد شايســته سپرده شــود و سودجويان و 
افراد متظاهر، نتوانند در مســند كار قرار گيرند 
و فرصت دســت اندازى به سرمايه هاى جامعه را 

پيدا كنند.

 استناد به عقل جمعى انسان ها
امام رضا(ع) به اهميــت علم و دانش نيز توجه 
داشــته اند از جمله اينكه دانش را از نشانه هاى 

دين شناسى دانسته آن را به گنجينه اى در بسته 
تشبيه كرده اند كه كليد دستيابى به آن، پرسش 
است. مصاديق چنين رويه و توافقات عقالنى و 
علمى در سيره امام رضا(ع) آشكارا قابل مشاهده 
است و موارد متعددى از شركت داوطلبانه امام 
در مباحثات علمى با دانشمندان و علماى اديان 
مختلف گزارش شــده است. امام(ع) به ضرورت 
اســتفاده از مراتب عقل ورزى در جهت تبيين و 
دفاع از آموزه هاى دينى توجه داشته است؛ اينكه 
معانى دين را بايد با توجه به سطح پذيرش مردم 
براى آن ها تبيين كرد؛ براى برخى افراد موعظه 
دينــى و براى عده اى بيان نكات منطقى و براى 
مراتب باالتــر از داليل محكم تــر عقالنى، اغنا 

كننده است.
يك نگاه اجمالى بــه مناظرات و مباحثات امام 
رضا(ع) با پيروان ســاير اديــان و مكاتب كه در 
همه آن ها بُعد عقالنى و منطقى كامًال نمود دارد 
بيانگر اين حقيقت اســت كه امام براى دفاع از 
يك امر قدسى -يعنى اعتقادات دينى كه ضمناً 
نماد معنويت در جامعه است- از روشهاى عقلى 
مورد اتفاق همه پيروان اديان و مكاتب استفاده 
كرده اســت. در ســيره امام رضا(ع) بهره مندى 
از عقــل و دانش، تضمينى بــراى موفقيت در 
امور زندگى اســت؛ از ايــن رو در موقعيت هاى 
مختلــف به مردم توصيــه فرموده اند كه مالك 
انجام اعمال و تصميم گيرى در امورشــان عقل 
باشد نه سنت هاى جاهالنه پيشينيان و عملكرد 
گذشتگان. اين نوع نگرش به نحوه عملكرد فرد 
در زندگى كه همراه با نفى صريح رسم گرايى و 
عرف پرستى است، به وضوح سبك زندگى دينى 
را از سبك زندگى سنتى جدا مى سازد و اين امر 
را اثبات مى كند كه رويه اى كه دين به بشر براى 
برگزيدن سبك زندگى پيشنهاد مى دهد نه تنها 
همراه با واپس گرايى نيست بلكه شاخص هاى آن 

منطبق بر اصول عقالنى و پيشروانه است. 

 مذّمت عمل بدون پشتوانه عقلى
در نگرش امــام(ع)، زندگى بدون تدبير و عمل 
بدون پشــتوانه عقلى، شكست و پشيمانى را در 
پى خواهد داشت. تأكيد امام(ع) از تدبيرداشتن 
در فردى ترين مســائل زندگى از جمله معيشت 
مــردم آغاز مى شــود. در اين نوع نــگاه، عقل 
مانند دوستى اســت كه انسان را به راه درست 

راهنمايى مى كند.
چنيــن عقالنيتــى با اتــكا به تعاليــم قرآن و 
ســيره پيشــوايان دين از ارتباط ميان عقل و 
ايمان شــكل مى گيرد؛ مال صــدرا  بعنوان يكى 
از برجسته ترين فالســفه اسالمى، در آثار خود 
بارها از  تأثير  مســتقيم  ايمان در معرفت بشرى 
ياد كرده و ايمان را به نورى تشــبيه كرده است 
كــه  در  پرتو  آن مى توان بــه درك حقايق نايل 
شــد. وى در اين باره مى گويد: «اما عقل نظرى 
اگــر به نور معرفت و ايمان منور شــود  و از  قوه  
به فعل خارج شــود، مانند چشم سالمى خواهد 
بود كه منور به نور ملكوت  شــده  و مى تواند به 
درك حقايــق نايل گردد».  اين نوع از عقالنيت 
بر خالف عقالنيتى اســت كه در دنياى مدرن، 
فضيلت يافته و تنها ابزارى اســت كه بر مبناى 
لذت و منافع مادى بشــر دســت بــه انتخاب 
مى زند؛ عقالنيتى كه طرفدارانش مى گويند هيچ 
چيزى  فى نفســه  معقول  نيست و همه ادعاهاى 
آن معطوف به هدفنــد. بنابراين يك عقالنيت 
محدود در چارچوب رابطه ابزار و اهداف اســت. 
تأكيد محض عقالنيِت ابــزارى بر دانش فنى و 
فناورى و بى توجهى به تعهدات و ارزش ها، سبب 
شده است كه انســان اسير و برده فناورى شود 
و در نهايــت اين نوع عقالنيت، دين را از عرصه  
زندگى بشــر بيرون كرده علم و فن را جايگزين 

آن مى كند.

 جايگاه عقل در زندگى فردى و اجتماعى
در ســيره امام رضا(ع) موضــوع بهره مندى از 
عقل، هم در مورد خود فرد و هم در ارتباطش 
با جامعه مورد توجه بوده اســت؛ امام(ع) مردم 
را به در پيش گرفتن رفتــار همراه با فروتنى، 
مدارا و محبت نســبت به يكديگرتوصيه كرده 
اســت كه شــاخص هاى عقاليى بودن روابط 
شــخصى، خانوادگى و اجتماعى افراد در يك 
ســبك زندگى دينى دانســته شــده اند. اين 
شــاخص ها دقيقاً مفاهيمى هستند كه امروزه 
نيز در علوم رفتارى و روانشــناختى اجتماعى، 

مورد توجه انديشمندان قرار گرفته اند.
امــام(ع) همچنيــن مــردم را به لــزوم رفتار 

محتاطانــه در برابــر صاحبان قــدرت و لزوم 
بكارگيــرى عقل و تدبيــر در انتصاب افراد در 
جايگاه هاى سياســى و حاكميتــى نيز توجه 
داده اســت؛ چرا كه ساختار قدرت و حاكميت 
سياســى يك جامعه اســت كه مســتقيماً در 
شــكل دهى به ســبك زندگى افراد آن جامعه 
مؤثر اســت.  با توجه به اينكه عوامل تاريخى، 
در شــكل گيرى ســاختار اجتماعى مؤثرند و 
حكومــت  امروزى  يك ملــت، در خلق و خوى 
نســل هاى آينده  تأثير  دارد، تداوم نوع خاصى 
از حكومت، بر شــكل گيرى و تثبيت ســبك 
خاصى از زندگى مؤثر است. حكومت در تعامِل 
با مردم اســت و نوع اين تعامل، بر شكل گيرى 
فضاى  اجتماعى و سياســى و در نتيجه، روابط 
ميــان مردم اثر مى گذارد. پــس مى توان يكى 
از كاركردهاى حكومت را ســامان دهى روابط 
اجتماعى دانســت. نظام  ارتباطات  اجتماعى به 
عنوان  يكى  از مؤلفه هاى مهم ســبك زندگى، 
تا حد زيادى نشان دهنده شخصيت اساسى هر 
جامعه اســت و نظام سياسى و نوع حكومت، از 
عوامل مؤثر بر اين شــخصيت اساسى هستند؛ 
زيرا شــخصيت اساسى، مدلى  ساده  شده است 
كه هدف از آن، نشــان دادن ويژگى هاى روانى 
مشــترك ميان گروه هايى چند از اشخاص در 

يك جامعه خاص است.

 عقل در سبك زندگى دينى
در كنار موضوعات مطرح شده كه نشان دهنده 
اهميت رويــه عقالنى فــردى و اجتماعى در 

ســيره رضوى است، ســخنان و رواياتى هم از 
امام رضا(ع) وجــود دارد كه در آن به اهميت 
علم و دانــش به عنوان مقوله تعيين كننده در 
رويه عقاليى ســبك زندگى دينى اشاره شده 
است؛ اين اهميت تا بدانجاست كه امام(ع) آن 
را نشانه اى از دين شناســى دانسته به پيروان 
خود توصيــه مى كنند كــه در زندگى در پى 
دستيابى به ســرمايه علم و دانش -كه از نظر 

امام به گنجينه تشبيه شده است- باشند.
توصيه امام(ع) به پرســش و داشــتن روحيه 
جســت وجوگرى و تــالش در جهت كســب 
علم و دانش به عنوان يك گنجينه، شــاخص 
كليدى اســت براى فهم نماى كلى كه اسالم 
از يك زندگى معقول همــراه با برخوردارى و 
رفاه معرفى و ترســيم كرده اســت؛ شاخصى 
كه اســاس و پايه حركت روشــنگرى در اروپا 
و ســنگ بناى تفكردر دنياى مــدرن نيز بوده 
است. بنابراين با اتكا به مصاديقى كه بيان شد 
مى تــوان ادعا كرد مؤلفــه اى چون عقالنيت و 
ضرورت بهره مندى از علــم و دانش، مقوله اى 
اساســى و در متن ســبك زندگى دينى است 
نه يــك توصيه در كنار ســاير امــور زندگى 
و چنانكــه بيان شــد امام رضــا(ع) نيز آن را 
بعنــوان معيــار و شــاخصى از دين شناســى 
فرد معرفــى كرده اند؛ برخــالف تصور غلط و 
رايجى كه از تقابل ذهنــى «عقل» و«علم » در 
مواجهــه با «دين» در تفكر عامه رســوخ كرده

 است.
 *پژوهشگر جامعه شناسى تشيع

ديدگاه

گفتارى از حجت االسالم والمسلمين  انصاريان
بندگان راستين خدا مايه اميد مردمند

اگر انسان بنده پروردگار مهربان عالم نباشد، 
بنده غيرخدا خواهد بود. اين مسئله اى يقينى 
است و تاريخ بشر هم از زمان آدم(ع) تاكنون 
ثابت كرده اســت كه بنده خواســته هاى 
نامشروع، بنده مال، بنده شكم، بنده شهوت، 
بنده مرد و زن،  بنده خدا نيست. در بندگى 
خدا خير از وجود انسان مى جوشد. بيش از 
پانصد آيه در قرآن درباره انبياى الهى اســت؛ دو آيه از اين پانصد آيه در 
ســوره آل عمران و انعام درباره پيغمبر اسالم(ص) است و بسيارى هم در 
سوره هود، سوره بقره، سوره انبياء، سوره شعراء، سوره قصص، سوره نمل 
و ديگر سوره هاســت؛ اما اگر انسان بنده غير باشد، بر ضد بندگان خدا از 

وجودش شّر مى بارد.
رســول خدا(ص) دربــاره بندگان واقعى خدا يك روايــت دارند و به قول 
خودشــان، اين روايت به زبان، آســان اما در عمل سنگين است؛ يعنى از 
هر ده نفر، هشت نفر اين طور نيستند. روايت مفّصل است و روايت را هم 
مرحوم كلينى(ره) در جلد دوم «اصول كافى» نقل مى كند؛ البته ديگران 
هــم نقل كرده اند و من اين روايــت را در چند كتاب ديده ام كه حضرت 
مى فرمايند: «الخيُر منه مأمول» از كسى كه واقعاً بنده خداست، فقط توقع 
خير داشته باشيد، «و الشّر منه مأمون» و از كسى كه بنده خداست، خيالتان 

راحت باشد كه ضربه اى از او به شما نمى رسد.
«أمل» يعنى توقع، آرزو و خواسته. اگر كسى را ديديد و شناختيد كه واقعاً 
عبد خداســت، هر خيرى را از او توقع داشــته باشيد؛ اگر هم كسى به او 
مراجعه مى كند، مشــكلى دارد و مى داند كه نمى تواند مشــكل او را حل 
كنــد، اين قدر با چهره زيبــا و كالم زيبا با او برخورد مى كند كه طرف از 
غصه درمى آيد. اين يك دســتور قرآنى است كه خدا به پيامبر اكرم(ص) 

داده است.
دنيا، پستى و بلندى دارد، دار و ندارى دارد، سختى و راحتى دارد و انبياى 
الهى از جمله پيامبر اكرم(ص) نيز در همين دنيا زندگى مى كردند. مى گويد 
اگر مشــكل دارى پيش تو آمد و دردش را گفت، اما نتوانستى حل كنى، 
يعنى يقين داشتى نمى توانى حل كنى؛ اگر پولى است و پولش را ندارى، 
اگر با نوعى از قدرت بايد حل شود و قدرتش را ندارى؛ اگر بايد به ديگران 
بگويى، جا دارد كه به ديگران بگويى تا حل كنند. او را با روى خوش و زبان 
نرم قانعش كن، با او زيبا سخن بگو و بگو عالم دست خداست، ما همه بنده 

خداييم و همه چيز به اراده او بستگى دارد.
 امروز ندارم، خدا فردا به من عنايت مى كند، بيا تا مشــكلت را حل كنم. 
اينكه بگوييم نمى توانم، نمى شــود، به من مراجعه نكن، از اخالق مؤمن 

نيست!

معارف

نگاهى به جايگاه علم و عقل در سيره امام رضا

عقالنيت،شاخص دين شناسى حقيقى 
 معارف/ نسيم كاهيرده(*)  نگاهى گذرا به 
اسناد تاريخى ت شيع نشان دهنده اين واقعيت 
است كه امامت امام رضا(ع) در دورانى واقع 
شده كه نهضت ترجمه شكل گرفته و سيل 
انواع علوم و معارف بشرى به دنياى اسالم 
سرازير شــده بود. ظهور نهضت ترجمه به 
عقل گرايى  موج  ترويج  و  مأمون  واســطه 
افراطى معتزله شــرايطى بحرانى را بوجود 
آورده بود. دكتر طه حسين انديشمند مصرى 
در اين باره مى نويسد: «چيزى نگذشت كه 
مسلمانان با فرهنگ هاى بيگانه به خصوص با 
فرهنگ يونانى و از همه بيشتر با فلسفه يونان 
آشنا شدند. اين ها روى مسلمانان اثر گذاشت 
و آن را وسيله دفاع از دين خود قرار دادند. 

آنگاه قدمى فراتر نهادند و عقل قاصر بشرى 
را برهر چيزى حاكم شمردند و گمان كردند 
تنها عقل، سرچشمه معرفت است و به تدريج 
خود را بى نياز از سرچشمه وحى دانستند. 
اين ايمان افراطى به عقل، آنان را فريفت و به 
افراط و دورى از حق گرفتار آمدند».  بنابراين 
تأكيد افراطى برخى نحله ها و جريانات فكرى 
فرهنگى در عالم اسالم بر عقل گرايى از يكسو 
و مخالفت شــديد برخى ديگر از جريانات 
فكرى فرهنگى در عالم اســالم با هرگونه 
استفاده از محصوالت عقلى ديگر اقوام در 
جهت تبيين و دفاع از آموزه هاى اســالمى، 
باعث شد جهان اسالم بشدت دچارالتهاب و 

تشويش فكرى عقيدتى شود. 

اداره کل ثبت واسناد وامالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شیروان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نام��ه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های 

فاقد سند رسمی
 برابر کالس��ه 97/115 و رأی ش��ماره 139760307114000933 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ش��یروان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای رمضانعلی اس��المی  فرزند محمدحیدر  به ش��ماره شناس��نامه 1565 صادره از شیروان در 
شش��دانگ یک باب منزل به مس��احت 114/70 متر مربع  قس��متی از پالک 2 اصلی مزرعه حصار  قطعه 4 شیروان 
واقع درش��یروان خیابان بعثت  بخش 5 قوچان خریداری از مالک رسمی آقای مصطفی مهدوی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود. در صورتی که اش��خاص نس��بت به 
صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد.9707757
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/05/24
تاریخ انتشار نوبت دوم :97/06/10

صمد ابراهیم زاده
رئیس اداره اسناد و امالک 

م الف 46

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقایان حس��ینعلی صاحب و حبیب اله ش��کوهمند و وراث محمد حس��ن ش��کوهمند باستناد دو برگ 
استش��هادیه گواهی ش��ده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه 
کرده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت شش��دانگ پ��الک 2 فرعی از 29- اصل��ی درگز بخش 7 قوچان ک��ه متعلق به 
نامبردگان می باش��د بعلت نامعلومی مفقود ش��ده است با بررس��ی دفتر امالک معلوم شد ششدانگ پالک فوق ذیل 
ثبت 4954صفحه 107 دفتر 37 بنام صادق صداقت ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده سپس بموجب سند 
شماره  12829-1347/2/1 دفتر 19 درگزبه محمد حسن شکوهمند و حبیب اله شکوهمند و حسینعلی صاحب هر 
یک نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ منتقل گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد 
مفادم��اده 120 آئی��ن نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نس��بت به ملک مورد آگهی 
معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود باش��د بایس��تی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی 
اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل س��ند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در 
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یاس��ند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند وفق مقررات اقدام می گردد.9707653
رییس اداره ثبت اسناد و امالک درگز

ناصر حسن زاده

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقایان حس��ینعلی صاحب و حبیب اله ش��کوهمند و وراث محمد حس��ن ش��کوهمند باستناد دو برگ 
استش��هادیه گواهی ش��ده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه 
کرده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت شش��دانگ پالک 16 فرع��ی از 29- اصلی درگز بخش 7 قوچ��ان که متعلق به 
نامبردگان می باش��د بعلت نامعلومی مفقود ش��ده است با بررس��ی دفتر امالک معلوم شد ششدانگ پالک فوق ذیل 
ثبت 4952صفحه 101 دفتر 37 بنام صادق صداقت ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده سپس بموجب سند 
شماره  12829-1347/2/1 دفتر 19 درگزبه محمد حسن شکوهمند و حبیب اله شکوهمند و حسینعلی صاحب هر 
یک نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ منتقل گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد 
مفادم��اده 120 آئی��ن نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نس��بت به ملک مورد آگهی 
معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود باش��د بایس��تی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی 
اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل س��ند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در 
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یاس��ند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند وفق مقررات اقدام می گردد.9707694
رییس اداره ثبت اسناد و امالک درگز

ناصر حسن زاده

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای  ابوالفضل خسروی نژاد دارای شناسنامه  1379   به شرح دادخواست به کالسه  148  از این شورا 
درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان  یداله خسروی نژاد   به شناسنامه  74  در 
تاریخ  1393/11/10  در اقامتگاه دائمی خود بد رود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به                    
1 . طیبه خسروی نژاد   فرزند یداله  ش.ش  1248   ت.ت  1340/11/12  نسبت فرزند مرحوم                         
2 .  ابوالفضل خسروی نژاد   فرزند  یداله  ش.ش   1379 ت.ت   1345/4/1 نسبت فرزند مرحوم                       
3 . علی خسروی نژاد   فرزند   یداله   ش.ش  1550  ت.ت 1352/10/1   نسبت فرزند مرحوم                              

4. سکینه خسروی نژاد   فرزند   یداله  ش.ش  13  ت.ت 1334/9/2  نسبت فرزند مرحوم                         
5. فاطمه خسروی نژاد   فرزند یداله  ش .ش   1 ت.ت  1338/1/5  نسبت فرزند مرحوم                  

6.  محمد خسروی نژاد    فرزند  یداله ش.ش  2   ت.ت  1349/2/1 نسبت فرزند مرحوم                           
7. خدیجه بیگم حسینی   فرزند  سید کاظم  ش.ش   290  ت.ت  1306/2/1 نسبت همسر مرحوم

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد.  9707696                                                                                                                                         

حسین عادلی قاضی شورا شعبه  7  شورای حل اختالف شهرخرو

آگهی مزاید ه پرونده کالسه  9602011
بموج��ب پرون��ده اجرائی کالس ف��وق رهنی له بان��ک کار آفرین علیه محمد س��عید زبیدی فرزن��د حبیب ش ش 
1741588911 و حبیب زبیدی فرزند خلف ش ش 352 به نشانی اهواز کیانپارس خ 15 غربی فاز دو پ 44 مجتمع 
دادگر واحد 3 اعالم میدارد شش��دانگ پالک 1569/3126 بخش 3 اهواز به مس��احت 69/31 متر مربع مورد وثیقه 
س��ند رهنی 94774 و 94772 دفترخانه اس��ناد رس��می 5 اهواز به بانک کار آفرین و دولت بدهکار می باشد نشانی 
ملک گلستان خ خرداد بین بهمن و اسفند ساختمان دنیا 3 که برابر نظر کارشناس ملک موصوف یک واحد آپارتمان 
در طبقه اول واحد 1 یک مجتمع 7 طبقه 18 واحدی به مساحت 69/31 متر مربع دارای 2 خواب هال پذیرایی کف 

س��رامیک دیوارها رنگ آمیزی دارای پارکینگ و انباری ش��ماره یک و حدود اربعه بر اساس پاسخ استعالم اداره ثبت 
اسناد و امالک حدود و مشخصات به شرح ذیل است .

شماال بطول 3/35 متر دیواریست به فضای پالک 1569/514 شرقأ در پنج قسمت اول به طول 6/05 متر دیواریست 
به فضای پالک 1169/1226 دوم جنوبی بطول 0/65 متر سوم بطول 0/35 متر چهارم که شمالی است بطول 0/65 
متر پنجره  و دیواریس��ت به هواکش اش��تراکی پنجم بطول 6/50 متر دیواریست به فضای پالک 869/1226 جنوبا 
بطول 4/90 متر پنجره و دیواریست به فضای نورگیر اشتراکی غربا در 8 قسمت اول بطول 1/80 متر دوم که جنوبی 
بطول 1/17 متر درب و دیواریست به راه پله اشتراکی سوم بطول 0/55 متر چهارم بطول 17 متر پنجره و دیواریست 
که به هواکش اش��تراکی پنجم به طول 7/60 متر دیواریس��ت اشتراکی با پالک 526 فرعی ششم شمالی است بطول 
0/70 متر دیواریست به فضای نورگیر اشتراکی هفتم شمالی بطول 2/20 متر هشتم بطول 95 متر درب و دیواریست 
به تراس مس��احت 69/31 متر مربع می باش��د . و مابقی بشرح قانون و آیین نامه تملک آپارتمانهاست که برابر اوراق 
اجرائی مدیون مکلف به بیمه نمودن مورد وثیقه میباشد به انضام کلیه مستحدثات و منضمات و متعلقات شرعیه و 
عرفیه ملکی حبیب زبیدی که در دفتر 504 صفحه 298 س��ابقه ثبت س��ند دارد که برابر نظریه کارشناس رسمی به 
مبلغ 1/524/820/000 ریال ارزیابی گردیده ، از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از ساعت 9 الی 12 مورخ 
97/6/12 در محل اداره اجرای ثبت اهواز واقع در امانیه خ مدرس پش��ت دادگس��تری اداره کل ثبت اسناد و امالک 
خوزس��تان –اداره اجرای ثبت اهواز که از مبلغ ارزیابی آغاز و به باالترین قیمت پیش��نهادی نقدأ فروخته خواهد شد 
پرداخت نیمعش��ر و حق حراج و بدهی های مربوط به آب و برق گاز مربوط به حق انش��عاب اش��تراک و مصرف ونیز 
بدهی مالیاتی و عوارض ش��هرداری اعم از اینکه رقم آن مش��خص شده یا نش��ده باشد به عهده برنده مزایده است و 
چنانچ��ه روز مزایده مصادف با تعطیل رس��می غیر مترقبه گردد، مزای��ده روز اداری بعد از تعطیل در همان محل و 

ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد.9707701
تاریخ انتشار 97/5/24

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اهواز
مهدی بهمئی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای قاس��م ناصری   دارای ش��ماره شناسنامه 5819763076 شرح دادخواست به کالسه 1/181/97/م از این شورا 
درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان مرحوم زری خانم بش��یری فرزند باغی به 
ش��ماره شناس��نامه272در تاریخ97/5/21در اقامت��گاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورث��ه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1-قاسم پورناصری کدملی 5819763076 صادره از ملکشاهی نام پدر صیهود فرزند متوفی

2- ستاره پورناصری کدملی 5819762738 صادره از ملکشاهی نام پدر صیهود فرزند متوفی
3- شمسیه پورناصری کدملی 5819769406 صادره از ملکشاهی نام پدر صی هود فرزند متوفی

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس��ی که اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباش��د از تاریخ نش��ر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي 

صادر خواهد شد.9707756
رئیس شعبه اول مجتمع شورای حل اختالف دادگستری شهرستان ملکشاهی–علی پاشا صیادی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای رضا اربابی فرزند 
علی و صدیقه دهنه فرزند علی

خواهان خانم فاطمه سیدی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای رضا اربابی فرزند علی و صدیقه دهنه فرزند علی به 
خواسته ابطال مبایعه نامه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709985255400284 شعبه 7 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سبزوار ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/06/31 ساعت 11:00 تعیین که حسب 
دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.9707767
رضا پارسایی مقدم -مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سبزوار

شماره نامه: 1397033000305505 شماره پرونده: 9709985660300262شماره بایگانی شعبه: 970310تاریخ 
تنظیم:   22/ 05 /  1397

رونوشت گواهی حصر وراثت 
آقای محمد حسین  دهقان  پور  به شماره  ملی  0889148597  به  شرح دادخواست پیوست   به  شعبه  3  از شورا 
درخواست  گواهی  حصر وراثت  نمود وچنین  توضیح داده  که  شادوران مرحومه  ربابه  تخم  افشان  به  شماره ملی  
0888385714  در تاریخ  1394/5/11  در شهرستان قاینات  درگذشته و ورثه  حین الفوت   وی  عبارتند  از : 

1-  آقای   محمد حسین  دهقان پور  به  شماره ملی  0889148597  متولد 1327/5/15  پسر متوفی 
2-  خانم  بانو دهقان  پور   به  شماره  ملی  0889134308  متولد 1324/3/30  دختر متوفی  
3- خانم  زهرا دهقان  پور  به  شماره ملی   0889197768  متولد 1335/4/20  دختر متوفی 

4-   خانم   مبارکه  دهقان  پور  به  شماره  ملی  0889249148  متولد 1341/6/3  دختر متوفی 
5-  خدیجه  دهقان  پور  به  شماره  ملی  08892269734  متولد 1344/4/2  دختر متوفی 

اینک  با انجام  تش��ریفات   مقدماتی درخواس��ت  مزبور را در یک  مرتبه اگهی  در س��طح  روزنامه  می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد ویا  وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ  نشر آگهی  یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی  

صادر خواهد شد. 9707747
متصدی  امور دفتری   شعبه  3  شورا   - ارغوانی 

شماره نامه: 1397033000305645 شماره پرونده: 9709985660300253شماره بایگانی شعبه: 970295تاریخ 
تنظیم:   22/ 05 /  1397

رونوشت گواهی حصر وراثت 
آقای محمد حسین  دهقان  پور  به شماره ملی  0889148597  به  شرح دادخواست پیوست   به  شعبه  3  از شورا 
درخواست  گواهی  حصر وراثت  نمود و چنین  توضیح داده که  شادوران مرحومه  ربابه  تخم  افشان  به  شماره ملی  

0888385714  در تاریخ  1394/5/11  در شهرستان قاینات  درگذشته و ورثه  حین الفوت   وی  عبارتند از : 
1-  آقای    عبداله  حسینی   به  شماره ملی  6529861505  متولد 1339/1/15 پدر متوفی 
2-  خانم  سکینه   جانی  به  شماره  ملی  6529875001  متولد 1343/2/12  مادر متوفی  

اینک  با انجام  تش��ریفات   مقدماتی درخواس��ت  مزبور را در یک  مرتبه اگهی  در س��طح  روزنامه  می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد ویا  وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ  نشر آگهی  یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی  

صادر خواهد شد. 9707748
متصدی  امور دفتری   شعبه  3  شورا   - ارغوانی 

شماره نامه: 1397033000298466 شماره پرونده: 9709985660100213شماره بایگانی شعبه: 970243تاریخ 
تنظیم:   20/ 05 /  1397

رونوشت گواهی حصر وراثت 
آقای  احمد  هادی  زاده  دارای  ش��ماره   شناس��نامه   77   و  ش��ماره  ملی  0889002924 به  استناد شهادتنامه  
و  گواهی  فوت  و فتوکپی   شناسنامه ورثه  درخواستی   به  کالسه  فوق  تقدیم این  شورا نمود ه و چنین  اشعار 
داشته است   که  شادروان  مرحوم  غالمرضا هادی زاد ه  به  شناسنامه   34   و  شماره  ملی  0888934211  در 

مورخه  1397/9/24 در شهرستان قاین درگذشته  و  ورثه  حین الفوت   وی عبارتند   از  :
1- خانم  سکینه   فدوی   به شماره   ملی  0888946988 متولد 1322/11/16  صادره  از قاینات همسر متوفی 
2- خانم  اش��رف هادی زاده   به  ش��ماره  ملی  0889021058 متولد 1352/10/1  صادره  از قاینات فرزند اناث  

متوفی
3- خان��م  عف��ت  ه��ادی زاده  به  ش��ماره  مل��ی   0889009996 متولد 1347/12/20  ص��ادره از قاینات  فرزند 

اناث  متوفی 
4- آق��ای  احم��د هادی زاده  به ش��ماره  ملی  0889002924  متول��د  1345/3/26  صادره  ازقاینات فرزند ذکور 

متوفی 
5- آقای امیر هادی زاده   به  ش��ماره  ملی  0889016267  متولد 22 / 1350/7  صادره از قاینات   فرزند ذکور 

متوفی    
اینک  با انجام  تش��ریفات   مقدماتی درخواس��ت  مزبور را در یک  مرتبه اگهی  در س��طح  روزنامه  می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد ویا  وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ  نشر آگهی  یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی  

صادر خواهد شد. 9707750
مسئول  دفتر شعبه  اول  شورای  حل اختالف  شهرستان قاین  - جاللی   

شماره نامه: 1397033000302608 شماره پرونده: 9709985660300263شماره بایگانی شعبه: 970311تاریخ 
تنظیم:  21/ 05 /  1397

رونوشت گواهی حصر وراثت 
  خانم  زهره هوشیار  مقدم فرزند علی   به  شماره  ملی  0889021988 به  شر ح دادخواست  پیوست   به  شعبه  
3 از  ش��ورا درخواس��ت  گواهی  حصر وراثت  نموده  و  چنین  توضیح داده  که ش��ادروان   مرحوم  علی  هوش��یار 
مقدم فرزند حجی  به  ش��ماره  ملی  0888230389 در تاریخ  1395/11/2  در شهرس��تان قاینات درگذشته  ورث 

حین  الفوت  وی عبارتند  از : 
1-   خانم  زهره هوشیار مقدم  فرزند  علی  شماره  ملی  0889021988  متولد 1353/1/3  دخترمتوفی 

2- خانم   عصمت  هوشیار مقدم  فرزند علی   شماره  ملی  0889051364 متولد 1360/10/10  دختر متوفی
3- خانم  مریم هوشیار مقدم  فرزند  علی   0889026378  متولد 1354/1/16  دختر متوفی 

4-  خانم  زهرا هوشیار مقدم  فرزند علی  شماره  ملی   0889002762 متولد 1345/2/28  دختر متوفی 
5-  خانم   طاهره  هوشیار مقدم فرزند علی  0889011990  متولد 12/11/ 1348  دختر متوفی  

6-  آقای  محمد حس��ین  هوش��یار  مقدم   فرزند علی  ش��ماره  ملی  0889033897  متولد 1357/10/10  پسر 
متوفی  

اینک  با انجام  تش��ریفات   مقدماتی درخواس��ت  مزبور را در یک  مرتبه اگهی  در س��طح  روزنامه  می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد ویا  وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ  نشر آگهی  یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی  

صادر خواهد شد.9707751 
مسئول  دفتر شعبه  سوم   شورای  حل اختالف  شهرستان قاین  -مرضیه  محمدی

شماره نامه: 1397033000306140 شماره پرونده: 9709985660100252شماره بایگانی شعبه: 970296تاریخ 
تنظیم:   22/ 05 /  1397

رونوشت گواهی حصر وراثت 
گواهی  حصر وراثت  نامحدود 

خانم  صدیقه  موسوی  زاده فرزند  محمد حسین  به  شماره  ملی   0889162557  به  شر ح دادخواست  پیوست  
به  کالس��ه  970296  حوزه ی یک از ش��ورا درخواس��ت   گواهی  حصر وراثت  نموده  و  چنین توضیح داده  که  
ش��ادروان  مرحوم آقای احمد رفیعی   به ش��ماره  ملی  0889117217   در تاریخ  97/5/8  در شهرس��تان قاینات 

درگذشته  و  ورثه حین الفوت   وی عبارتند  از: 
1-    علی رفیعی   شماره   ملی  0889405034  متولد 1361/4/17  صادره از قاین  پسر متوفی 
2-  عصمت رفیعی  شماره  ملی  0889345791  متولد 1353/1/1  صادر از قاین  دختر  متوفی 

3-  محمد رضا رفیعی   شماره  ملی  0889388210 متولد 1359/7/1  صادره  از قاین  پسر متوفی 
4-  زهرا رفیعی  شماره  ملی  0919340970 متولد 1356/1/3 صادره از قاین  دختر  متوفی 

5-  صدیقه  موسوی زاده   شماره  ملی  0889162557  متولد 1330/4/3  صادره  از قاین  همسر متوفی 
6-  اسماعیل رفیعی  شماره   ملی  0919916805 متولد 1366/12/12  صار از قاین  پسر متوفی 
7-کبری  رفیعی    شماره  ملی  0889433542  متولد 1364/2/7  صادره از قاین  دختر متوفی 

8-  طلعت  رفیعی   شماره  ملی  0889311668  متولد  1349/1/2  صادره  از قاین  دختر متوفی 
اینک  با انجام  تش��ریفات   مقدماتی درخواس��ت  مزبور را در یک  مرتبه اگهی  در س��طح  روزنامه  می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد ویا  وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ  نشر آگهی  یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی  

صادر خواهد شد. 9707752
منشی  شعبه اول  شورا     - حسن  زاده 

ش��ماره صورتمجلس : 9709005660200514 ش��ماره پرونده: 9109985660200009ش��ماره بایگانی ش��عبه: 
910009تاریخ تنظیم:   22/ 05 /  1397

رونوشت گواهی حصر وراثت نامحدود 
خانم   س��کینه قطبی   ش��ماره  ملی  0888865139  به  ش��ر ح دادخواست  پیوست به  کالسه  910009  شعبه  
1  از ش��ورا درخواس��ت   گواهی  حصر  وراثت  نموده  و  چنین توضیح  داده که   ش��ادروان  مرحوم  س��ید حیدر 
کاطمی  به ش��ماره  شناس��نامه  6  در تاریخ  1391/7/7  در اقامتگاه دایمی  خود در شهرس��تان قاین درگذشته  و 

ورثه  حین الفوت  وی  عبارتند از : 
1-   سید حامد قطبی   شماره  شناسنامه  0880229284   فرزند متوفی 

2-  سید محمد علی   کاظمی  شماره  شناسنامه  0880164646  فرزند متوفی 
3-  سید مجتبی   کاظمی   شماره  شناسنامه  0880398541  فرزند متوفی 

4-  سکینه قطبی   شماره شناسنامه  108  فرزند  متوفی 
5-  زرگر براتی  اسفدن  شماهر شنانامه  6  مادر متوفی  9707754 

مسئول دفتر شورای حل اختالف  شعبه  2  شهرستان  قاین    
 طاقتی

آگهی دعوت افراز
چون آقای اسحاق شیخ لنگی فرزند حاجی احدی از مالکین مشاعی پالک 91 فرعی از 15- اصلی واقع   در بخش5 
سیس��تان شهرس��تان زهک طبق درخواست شماره 8795- ز  مورخ 1397/5/17 طبق سند شماره 89/9/14-510 
دفترخانه ش��ماره 20 زهک تقاضای افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع 
مصوب س��ال 1357 را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داش��ته که به دیگر مالکین مش��اعی 
دسترس��ی ندارد و آدرس آنها مش��خص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم 
االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند 
دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1397/6/12 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور 
حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع 

ازانجام عمل افراز نخواهد شد.9707702
تاریخ انتشار :  1397/5/24 

علیرضا کیخا 
کفیل ثبت اسناد و امالک زابل

م الف:925

رونوشت آگهی حصروراثت
خواهان رونوش��ت حصر وراثت افس��انه نوتی زهی فرزند عیس��ی دارای شناسنامه شماره 4785  به شرح دادخواست 
تقدیمی ثبت شده به کالسه   9709985500200291  ازاین شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان زینب براهوئی فرزند نادر بشناس��نامه 114 درتاریخ1397/5/15در  اقامتگاه دائمی خود 

بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- متقاضی با مشخصات فوق الذکر فرزند متوفی

  اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی در خواس��ت مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و 
یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد . 9707703
حمیدرضا بندانی - قاضی شورای حل اختالف شماره یک   زاهدان

م الف:1280

رونوشت آگهی حصروراثت
خواهان رونوش��ت حصر وراثت هزارناز ش��ه بخش فرزند س��لیم به ش��رح دادخواس��ت تقدیمی ثبت شده به کالسه   
9709985500200287  ازاین ش��ورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نظر 
شه بخش فرزند سلیم بشناسنامه 136 در  اقامتگاه دائمی خود در تاریخ 97/04/19 بدرود حیات گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- خواهان با مشخصات سجلی فوق الذکر همسر متوفی

2- خداداد شه بخش به ش ش 899
3- احمد شه بخش به ش ش 15847

4- حبیب شه بخش به ش ش 3611050474
5- عبداهلل شه بخش به ش ش 3611050482

6- زربی بی شه بخش به ش ش 901
7- درخاتون شه بخش به ش ش 902

8- راز بی بی شه بخش به ش ش 1406
9- صد گنج شه بخش به ش ش 197

10- ماه بی بی شه بخش به ش ش 903
11- گل بی بی شه بخش به ش ش 36110517859 همگی فرزندان متوفی

  اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی در خواس��ت مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و 
یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد . 9707704
حمیدرضا بندانی - قاضی شورای حل اختالف شماره یک   زاهدان

م الف:1290

آگهی دعوت افراز
چون آقای علی میر فرزند محمد احدی از مالکین مشاعی پالک 699 فرعی از یک- اصلی واقع   در بخش2 سیستان 
شهرس��تان زابل طبق درخواست ش��ماره 8453- ز  مورخ 1397/5/13 تقاضای افراز سهمی خود را از پالک مرقوم 
باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش 
اعالم داش��ته که به دیگر مالکین مش��اعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 
آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رس��می الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی 
در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در س��اعت 8 صبح روز مورخ 1397/6/24 دراین 
اداره و ی��ا در مح��ل وقوع ملک مزبور حضور بهم رس��انند تا با حضور و نظارت آنان عم��ل افراز برابر مقررات صورت 

پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.9707705
تاریخ انتشار : 1397/5/24 

علیرضا کیخا 
کفیل ثبت اسناد و امالک زابل

م الف:906

آگهی دعوت افراز
چون خانم مریم بهزادی نیا فرزند حس��ینعلی احدی از مالکین مش��اعی پالک 1171/1- اصلی واقع   در بخش یک 
سیستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 7611- ز  مورخ 1397/4/31 تقاضای افراز سهمی خود را از پالک 
مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مش��اع مصوب سال 1357 را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز 
خویش اعالم داش��ته که به دیگر مالکین مش��اعی دسترس��ی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رس��می الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق 
و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در س��اعت 8 صبح روز دوش��نبه مورخ 
1397/5/29 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر 

مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.9707706
تاریخ انتشار :شنبه  1397/5/24 

علیرضا کیخا -کفیل ثبت اسناد و امالک زابل
م الف:916



محروميت  خداداد 
ورزش: خداداد عزيزى، سرمربى تيم سپيد رود رشت به دليل رفتار 
غير ورزشــى، اهانت به داور كه منجر به اخراجش شد و خوددارى از 
دستور داور، به يك جلسه محروميت از همراهى تيم خود و پرداخت 
50 ميليون ريال جريمه نقدى محكوم شــد.( اين رأى قطعى است)
گفتنى است عزيزى ديروز بر سر تمرينات سياه جامگان حاضر شد.

بيست ميليون هزينه بى خود
پيروزى عاريه اى سياه جامگان 

ورزش:  سياه جامگانى ها كه مشكالت مالى كامال بر آنها سيطره زده و همين 
چند ماه قبل بود كه به دليل يك بدهى تنها ســى ميليون تومانى دچار كسر 
امتياز شدند با يازده بازيكن و سه مســئول براى احترام به قانون مسافر تهران 
شدند تا در مراسم نمادين ابتداى مســابقه حاضر شوند و با فرض پيروزى سه 
بر صفر از ميدان خارج شوند و با جبران كسر امتياز از پيش انجام شده خود را 
به مشهد برسانند و آماده ديدار با خونه به خونه شوند. اما نكته تاريك داستان 
درست جايى است كه اعالم شده بود ســياه جامگان عاريه اى است و با توجه 
به شــرايط موجود در تيم نفت، در صورت عدم حضور نفــت تهران در مقابل 
شهردارى تبريز در هفته دوم اين تيم از جدول مسابقات كنار گذاشته خواهد 
شــد تا اين چنين از ســياه جامگان به عنوان مظلوم ترين قربانى هفته اول 
مسابقات ليگ دسته اول كشور ياد شود كه على رغم صرف هزينه اى بيست 

ميليونى بدون هيچ دستاوردى تهران را به مقصد مشهد ترك كردند. 

هفته چهارم؛ فغانى باالخره آمد
ورزش:   باالخره از اين هفته عليرضا فغانى به مسابقات ليگ برتر برمى گردد. 
او كه به همراه كمك هايش در جام جهانى 2018 قضاوت هاى درخشانى انجام 
داده بود در سه هفته نخست دور جديد ليگ برتر غيبت داشت. اما اين هفته 
برمى گردد تا به اين ترتيب به شايعات خداحافظى اش هم پايان بدهد. فغانى 

روز پنج شنبه بازى سپيدرود و پديده را سوت مى زند.

قائدى تذكر گرفت
ورزش:  قائــدى در تمرين اخير تيم ملى با مــدل عجيب مويش باعث تعجب 
مسئوالن تيم فوتبال اميد شد و بالفاصله با تذكر آنها مواجه گرديد كه البته اين 
تذكر بسيار دوستانه بود. ظاهرا مسئوالن تيم اميد با توجه به بازى حساس تيم 
فوتبال اميد ايران مقابل عربستان حساسيتى براى قائدى از اين نظر ايجاد نكرده اند 
اما قرار است بعد از اين مسابقه حتما براى تغيير مدل مو و كوتاه كردن آن با بازيكن 
ملى پوش استقالل صحبت كنند. تيم ملى فوتبال اميد امروز در ديدارى حساس 

در بازى هاى آسيايى جاكارتا به مصاف تيم اميد عربستان خواهد رفت.

ادعاى وكيل كريمى: 
فدراسيون بايد منحل شود

آى اســپورت : وحيد ملكى، وكيل پايه يك دادگســترى كه وكالت چند 
شخصيت ورزشى مانند على كريمى را بر عهده دارد، با طرح شكايتى خواستار 
انحالل فدراسيون فوتبال شد. بنابر گفته ملكى، دليل طرح شكايت اين است 
كه «فدراسيون فوتبال تاكنون ثبت قانونى و تاييديه و تصويب اساسنامه خود 
را از مراجع ذى صالح كسب نكرده است و به همين دليل مى تواند منحل شود.» 
به گفته اين وكيل، ورزشكاران و افرادى كه در اين باره از فدراسيون شكايتى 
دارند مى توانند با مراجعه اين وكيل درخواست رسيدگى كنند. اين شكايت 
در تاريخ 30 تيرماه براى فدراسيون فوتبال ارسال شده و تاريخ رسيدگى به 

اين پرونده 19 آذر ماه 97 در دادگاه حقوقى ويژه  امور بين الملل تهران است.
فدراسيون فوتبال تاكنون اساسنامه جديد خودش را به تصويب هيئت دولت 

نرسانده و به همين دليل همچنان اساسنامه اى ندارد. 

پورعلى گنجى - ترابزون؛ بى نتيجه
ورزش: حضــور مرتضى پورعلى گنجى در ترابزون اســپور منتفى شــده و 
جمع بازيكنان ايرانى اين تيم به سه نفر خواهد رسيد. اگر چه پيشنهاد مالى 
تركيه اى ها به مرتضــى 850 هزار يورو بوده اما گويا عــدم توافق مالى باعث 
كنسل شدن حضور مدافع تيم ملى در ترابزون شده. دليل اينكه پورعلى گنجى 
با ترابزون اسپور به نتيجه نرســيد اين بود كه باشگاه از وى خواسته كه تعهد 
كند در طول فصل عالوه بر بازى در پست مدافع ميانى در موارد لزوم در پست 
هافبك دفاعى هم ايفاى نقش كند كه مدافع تيم ملى فوتبال كشورمان براى 
بازى در پست غيرتخصصى اش درخواســت دستمزد بيشترى كرده كه اين، 
مورد موافقت ترابزونى ها قرار نگرفت و در نتيجه مسير طرفين از هم جدا شد.

تشكر استقاللى ها از نود 
ميزان: سرپرست تيم فوتبال استقالل گفت: از فردوسى پور به دليل 
پخش نكردن آن فيلم تشــكر كرده و به او گفتم در اين فيلم چيزى 
پيدا نمى كنيد. اصغر حاجيلو در مــورد آخرين وضعيت محروميت 
صيادمنش و آقايى تصريح كرد: به كميته اخالق مى رويم و به وضعيت 
اين بازيكنان رســيدگى مى كنيم. اين دو بازيكــن از با اخالق ترين 
بازيكنان ما هســتند و نمى دانم آيا تورك فيلم را ديده كه نظر داده 

است.

جام كنفدراسيون هاى واليبال آسيا 
ايران حريف قطر در فينال شد

ورزش: ديدارهاى مرحله نيمه نهايى رقابت هاى واليبال جام كنفدراسيون هاى 
آســيا ديروز بــه ميزبانى چين تايپــه برگزار شــد كــه در مهم ترين بازى 
واليباليست هاى جوان ايران موفق شدند برابر ميزبان با نتيجه قاطع 3 بر صفر 

به پيروزى برسند و گام به ديدار پايانى بگذارند.
همچنيــن در ديگــر ديدار نيمــه نهايــى قطرى هــا توانســتند در ادامه 
شگفتى سازى شــان اين بار ژاپن را با نتيجه 3 بر يك شكســت دهند.  ديدار 
پايانى جام كنفدراسيون هاى آسيا امروزساعت 15 بين تيم هاى ايران و قطر 
برگزار مى شود و در ديدار رده بندى نيز ژاپن به مصاف چين تايپه خواهد رفت.

ادعاى وزير 
در مورد امكانات ملى پوشان آسيايى

ورزش:  وزير ورزش و جوانان گفت:  براى بازى هاى جاكارتا ما بهترين  
تداركات و باســابقه ترين تيم مديريتى را انتخاب كرديم، ضمن اين كه 
ستاد عالى بازى هاى آسيايى و پارآسيايى در جلسات مختلف با همدلى 
تمام بضاعت كارشناسى را به كار گرفت اعتبارات كامال تامين و بيشترين 
اعتبارات به فدراسيون ها تخصيص داده شد. در اين ارتباط نشست هايى 
را با سازمان برنامه و بودجه داشتيم و مسئوالن اين نهاد را متقاعد كرديم و 
عمده تخصيصات را گرفتيم و انصافا دولت و سازمان برنامه و بودجه كشور، 
تخصيص هاى ما را ويژه پرداخت كردند. در واقع به نسبت سال گذشته 
در مقايسه با 5 ماهه اول، تا هفتاد درصد به فدراسيون ها پرداخت كرديم.

يك سايت روس خبر داد 
حضور كشتى گيران مطرح جهان

 در ليگ ايران
ورزش: يك سايت روسى از حضور كشتى گيران مطرح و عنوان دار جهان 
در پيكارهاى ليگ برتر كشتى ايران خبر داد.  مذاكرات مسئوالن تيم هاى 
كشتى آزاد ليگ ايران با عبدالرشيد سعداله يف قهرمان المپيك و جهان 
ملقب به «تانك» روس ها، ماگومد قربان على اف قهرمان جهان، ماگومد 
رســول قاضى ماگمدوف قهرمان جهان و آرتم گبكوف از كشور روسيه، 
والدمير خينچيگاشويلى قهرمان المپيك و جهان و زورابى ياكوبيشويلى از 
كشور گرجستان، گئورگى اديشراشويلى قهرمان اروپا از كشور آذربايجان، 
مسلم اولويف كشتى گير روسى االصل از كشــور قرقيزستان و قهرمان 
آســيا و طاها آكگول قهرمان المپيك و جهان از كشور تركيه، خبر داده 
است. همچنين در ادامه اين خبر به حضور سه باشگاه برتر كشتى ايران 
در مسابقات جام باشگاه هاى جهان كه آذرماه سال جارى برگزار مى شود 
و حضور حسن يزدانى قهرمان المپيك و جهان در رقابت هاى ليگ برتر 

كشتى ايران اشاره شده است.

استارت كاروان ايران در جاكارتا با هندبال
ورزش: بازى هاى آســيايى 2018 از امروز براى ايران با ديدار تيم ملى 
هندبال برابر مالزى آغاز مى شود.  تيم ملى هندبال امروز از ساعت 13:30 
به وقت تهران به عنوان اولين نماينده ايران در بازى هاى آسيايى به ميدان 
مى رود. هندباليست هاى كشــورمان كه با هدايت كاستاراتوويچ چند 
ماهى است خود را براى حضور در اين رقابت ها آماده مى كنند، در اولين 
مسابقه به مصاف مالزى مى روند تا آغاز كننده مسير دشوار و فشرده براى 
كاروان ايران باشند. از سوى ديگر همگروه شدن با تيم قطر چند مليتى 
و مدافع عنوان قهرمانى قرعه سختى براى تيم ايران خواهد بود. البته از 
مرحله گروهى از هر گروه دو تيم به دور بعدى مسابقات صعود مى كنند.

ضد حمله
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رئالى ها  ول كن پيانيچ نيستند
ورزش:در حالى كه شايعات حاكى از جدايى مودريچ از جمع سپيدپوشان است، رئالى ها قصد 
دارند هر چه سريعتر جانشينى براى ستاره كروات خود پيدا كنند تا براى فصل آينده در ميانه 
ميدان دست خالى نباشــند. با اين حال، توتو اسپورت مدعى شــده كه پيشنهاد 60 ميليون 
يورويى رئال براى جذب پيانيچ توسط يوونتوس رد شده است. بارسلونا، چلسى و منچسترسيتى 
نيز پيشــتر براى به خدمت گرفتن پيانيچ تالش كرده بودند ولى باشگاه يوونتوس تا به اينجا 
تمامى پيشنهادات را رد كرده اســت. در حقيقت برنامه آنها اين است كه به هيچ پيشنهادى 
كه كمتر از 100 ميليون يورو باشد، پاسخ مثبت ندهند و فعال تالششان بر حفظ پيانيچ براى 

فصل آينده است.  

داويد سيلوا از فوتبال ملى خداحافظى كرد
ورزش: ستاره اسپانيايى منچسترسيتى از فوتبال ملى كناره گيرى كرد. داويد سيلوا 32 ساله 
اعالم كرده تصميم به خداحافظى از فوتبال ملى گرفته است. سيلوا كه در تركيب اسپانيا براى 
جام جهانى 2018 روسيه حضور داشت در 125 بازى ملى موفق شد 35 بار براى الروخا گلزنى 
كند.  سيلوا كه در سال 2006 نخستين بازى ملى خود را انجام داد همراه با اسپانيا فاتح جام 
جهانى 2010، يورو 2008 و 2012 شد. اين بازيكن به تازگى قراردادش با منچسترسيتى را 
تا سال 2020 تمديد كرد.او همراه تيم ملى اسپانيا در جام جهانى نتوانست درخشش چندانى 

داشته باشد و اميدى هم به حضور در تركيب تيم انريكه براى جام ملتهاى اروپا ندارد.

تمديد گودين با اتلتيكومادريد 
ورزش: ديگو گودين مدافع مستحكم اروگوئه اى باشگاه اتلتيكومادريد تا سال 2021 در اين 
تيم خواهد ماند. در پنجره نقل و انتقاالتى باشــگاه هايى نظير يوونتوس و منچستريونايتد به 
جذب كاپيتان لوس روخى بالنكوس عالقه داشتند كه پيشنهاد آن ها را رد شد. گودين از زمان 
پيوستنش به اتلتيكو در سال 2010 در 350 بازى به ميدان رفته است و يك بار قهرمان الليگا 
و دو بار نايب قهرمان ليگ قهرمانان اروپا شــده است. اين در حالى است كه اتلتيكو موفق شد 
در اين تابستان گريزمان را متقاعد به ماندن و تمديد قرار داد كند. با ماندن گودين حاال خيال 

سيمئونه از ثابت ماندن تركيب تيم دلخواهش راحت شد.

سامپائولى در راه تيم ملى مكزيك
ورزش: بعد از اخراج خورخه سامپائولى از تيم ملى آرژانتين، تيم هاى مختلفى براى به خدمت 
گرفتن او ابراز تمايل كردند اما به نظر مى رســد كه او قصد دارد هدايت تيم ملى مكزيك را بر 
عهده بگيرد. نمايش هاى ضعيف آرژانتين در جام جهانى و شــايعاتى كــه در مورد درگيرى 
ستاره هاى تيم با سامپائولى منتشر شده بود، در نهايت به اخراج او از اين تيم منجر شد. اين در 
حالى است كه او تنها يك سال قبل جانشين ادگاردو بائوسا روى نيمكت آلبى سلسته شده بود 
و در آن زمان، كلوديو تاپيا، رئيس فدراسيون فوتبال آرژانتين، او را بهترين مربى دنيا توصيف 
كرده بود. به جز سامپائولى، از كيكه ستين، سرمربى بتيس و آندره ويالس بواس، سرمربى سابق 

چلسى و تاتنهام، هم به عنوان ديگر گزينه هاى هدايت مكزيك نام برده مى شود.

چهارشنبه 24 مرداد سوپرجام اروپا
 رئال مادريد - اتلتيكو مادريد

 ساعت: 23:00 زنده از شبكه سه 
پنجشنبه 25 مرداد هفته چهارم ليگ برتر ايران

 فوالدخوزستان - نساجى مازندران
  ساعت: 20:30 زنده از شبكه ورزش

پنجشنبه 25 مرداد هفته چهارم ليگ برتر ايران
 پارس جنوبى جم - استقالل

 ساعت: 20:30 زنده از شبكه سه

جمعه 26 مرداد هفته چهارم ليگ برتر ايران
 تراكتورسازى - سايپا

 ساعت: 19:45 زنده از شبكه ورزش

جمعه 26 مرداد هفته چهارم ليگ برتر ايران
 پرسپوليس - نفت مسجد سليمان

 ساعت: 20:30 زنده از شبكه سه

ورزش در سيما

حميدرضاعرب: كــش و قوس ميان 
فدراسيون فوتبال و كارلوس  كى روش 
ادامــه دارد و هنوز قــراردادى ميان دو 

طرف امضا نشده است.
 از فدراســيون فوتبال هم خبرى دال 
بر تمديد قــرار داد در هفته جارى به 
گوش نمى رســد. فرد نزديــك به تيم 
ملى فوتبال ايران نيــز در گفت وگو با 
روزنامه قدس اين موضوع را تاييد كرد 
و گفت:« در هفته جــارى خيلى بعيد 
اســت كه اتفاقى بيفتد اما فدراسيون 
فوتبال بى وقفه در حال رايزنى است تا 
هفته آينده قرار داد كارلوس كى روش  
به امضا  برسد.» اين شخص كه دوست 
ندارد نامى از او در رسانه ها برده شود 
وقتى با اين ســوال مواجه مى شود كه 
چه ديالوگى ميان فدراســيون فوتبال 
وكارلوس كى روش رد و بدل شده اين 
پاســخ را مى دهد:« كى روش صراحتا 
به فدراســيون فوتبال   گفتــه كه بايد 
بابت برنامه هــاى آماده ســازى تيم 

ملى در راه جام ملت هاى آســيا به او 
تضمين داده شــود. كى روش حتى به 
فدراســيون فوتبال گفته بايد تضمين 
بدهيد كه كارى كنيــد كه مردم ايران 
از جام ملت هاى آسيا لذت ببرند وتيم 
ملى كشورشــان قهرمان اين بازى ها 
شود.» كى روش دغدغه هايى دارد كه 
ظاهرا اگر از ســوى فدراسيون فوتبال 
به اجرا  درآيد او نيــز با اعتماد به نفس 
كافى به دنبال كســب قهرمانى خواهد 
بود. انگار كى روش به خودش آن قدر 
اعتماد دارد كه اگر فدراسيون فوتبال به 
قول هايش عمل كند، او و بازيكنان تيم 
ملى به سمت و سوى قهرمانى در جام 
ملت هاى آســيا حركت خواهند كرد. 
هفته آينده، هفته سرنوشــت ســازى 
براى فوتبال ايران خواهد بود. اين فرد 
نزديك به كارلوس كى روش و شــاغل 
در فدراســيون فوتبال احتمال ماندن 
كى روش را 60درصد و احتمال جدايى 

اش را 40درصد مى داند.  

كى روش حرف آخر را به تاج زد
تضمين ندهيد تمديد نمى كنم

جواد رستم زاده: خيلى ها طالى واليبال آســيا را از همين اآلن 
براى ايران كنار گذاشــته اند. طالى باارزشى كه اگر به دست نيايد 
بايد آن را به حساب بد شانســى و اتفاقات نادر گذاشت. چرا كه تيم 
ملى ايران حاال پرچمدار واليبال آسياست و در مسابقات اخير جز در 
نبرد با سامورايى ها بقيه آســيايى ها را از دم تيغ گذرانده است. در 
مورد شكست برابر ژاپن هم البته تحليل هاى زيادى وجود داشت كه 
مهم ترين آن خستگى ناشــى از قاره پيمايى هاى تيم ملى و فاصله 
كم رقابت ها بود. در عين حال بعيد است در مسابقات آسيايى تيم 
كوالكويچ ديگر دچار خستگى و كم انگيزگى باشد. مضاف بر اينكه 
تيم هاى مغولستان و پاكستان در گروه B  حريفان تداركاتى خوبى 
براى تيم ملى هستند كه صعود ايران را مقترانه ترمى كنند. به طور 
كلى اگر قرار باشد مشكلى براى تيم ملى بوجود بيايد احتماال در نيمه 
نهايى خواهد بود.همين هم هست كه در دور گروهى احتماال شاهد 
چهره جديدى از تيم ملى خواهيم بود كه با جوان تر ها و با انگيزه ها 

آرايش خواهد گرفت.
سرمربى تيم ملى واليبال هم همين مسئله را تاييد مى كند: از آنجايى 

كه فاصله بازى هاى آســيايى و مســابقات جهانى بسيار كم است، 
احتمال تغيير در تركيب تيم بسيار پايين است.

كوالكويچ  گفت: ما خيلى خوب تمرين كرديم و بدن بازيكنان بسيار 
آماده است. با اين حال سعى مى كنيم به بازيكنان كمى استراحت 
دهيم و با بهترين شرايط وارد مسابقات شويم. اين رقابت ها براى ما 
از اهميت بااليى برخوردار است چون هم مى خواهيم به قهرمانى در 
آسيا برسيم و هم بايد خودمان را براى رقابت هاى جهانى آماده كنيم.

*دو مصدوم
اما از اردوى تيم ملى خبر مى رسد فرهاد قائمى مصدوميت جزيى در 
زانوى خود دارد كه البته مشكلى براى همراهى تيم نخواهد داشت. 
او تحت نظر فيزيوتراپ است. موسوى هم كمى مصدوميت پيدا كرد 

كه فعال استراحت مى كند و به زودى به تمرينات اضافه مى شود.
كوالكويچ اميدوارانه مى گويد: فقط به قهرمانى فكر مى كنيم؛ اگرچه 

حريفان قدرتمندى هم داريم. 
*رد درخواست ژاپنى ها

سرپرست تيم ملى واليبال گفت: تمرينات تيم ملى تا 28 مردادماه 

در تهران ادامه خواهد داشت. خوش خبر گفت: بعد از اينكه سفر تيم 
ملى به تعويق افتاد و تاريخ بليت ها تغيير كرد، مقرر شد تيم ما يك 
روز قبل از اولين ديدار به جاكارتا برود و اين موضوع به تاييد كادرفنى 

و كميته ملى المپيك رسيد. 
 وى گفت: هيچ اطالعاتى از رقيبان اصلى خود نداريم البته تيم ژاپن 
درخواست بازى دوستانه داشت اما چون ما دير مى رسيم، نتوانستيم 
قبول كنيم و اين موضوع نشان مى دهد كه ژاپن با برنامه و با تيمى 

قدرتمند در مسابقات حاضر مى شود.
امير غفور: توقعات منطقى است

امير غفور هم كه از اميدهاى اصلى تيم ملى اســت گفت:   پس از 
بازى هاى آسيايى، مســابقات جهانى را در پيش داريم كه بسيار 
براى ما داراى اهميت اســت و مهم است كه تيم  شرايط ايده آل 
داشته باشــد. بايد در 2 رويداد بازى هاى آســيايى و رقابت هاى 
جهانى شــركت كنيم و براى اينكه بخواهيم مدت زمان طوالنى 
شــرايط آمادگى را حفظ كنيم ســخت اســت.در ايــن دوره از 

مسابقات توقعات از تيم باالست و اين توقعات منطقى است.

عبادى پور: اول طالى آسيا
عبادى پور هم گفت: بدون شــك قهرمانى ايــران در بازى هاى 
آسيايى 2018 دور از دسترس نيست؛ اما نمى توانيم پيش از آغاز 
رقابت ها به صورت قطعى درباره آن صحبــت كنيم. با اين حال 
نبايد فراموش كنيم ايران نه تنها در آسيا، بلكه در جهان يكى از 
قدرت هاى برتر به شمار مى رود. تنها هدف ما در اندونزى كسب 
مدال طال براى دومين دوره متوالى خواهد بود. ان شــاء اهللا بعد 
از بازى هاى آسيايى با تمام توان به مسابقات جهانى مى رويم تا 

مدال جهانى نيز كسب كنيم.
وى گفت: ما درباره سختى يا آسانى بازى هاى آسيايى اطالعاتى 
نداريم. با اين حال نبايد فراموش كنيم كه بازى هاى آسيايى جزو 
معتبرترين تورنمنت ها براى تيم هاى آســيايى به شمار مى رود 
و همه با تمام توان در اين رقابت ها حاضر مى شــوند. ما رقيبان 
قدرتمندى مثل ژاپن، كره و چين داريم كه هدف آنها نيز كسب 
مدال طال است و اين كار ما را سخت مى كند. من اميدوارم بدون 

مشكل بتوانيم به مدال طال برسيم.  

گزارشى از آخرين وضعيت 
شاگردان كوالكويچ
 در راه  جاكارتا

پرش 
تيم ملى  واليبال 
براى طالى آسيا

اميرمحمد ســلطانپور:  عالقــه مندان به 
فوتبال اروپا امشب شــاهد اولين ديدار فصل 
19-2018 اين قــاره بيــن مدافعين عنوان 
قهرمانى ليگ قهرمانــان اروپا و ليگ اروپا در 
چهارچوب ســوپرجام باشــگاه هاى اروپا در 
ورزشــگاه ليله كوالى شــهر تالين در كشور 

استونى هستند.
رئال مادريــد و اتلتيكو مادريد در شــرايط 
متفاوتى ديدار امشب را برگزار خواهند كرد. 
رئال عصر تازه بدون كريستيانو رونالدوى خود 
بعد از فروش اين فوق ستاره پرتغالى به باشگاه 
يوونتوس را آغاز خواهد كــرد. از طرف ديگر 
بهترين بازيكن اتلتيكــو مادريد يعنى آنتوان 
گريزمان بعد از لينك شدن طوالنى مدت به 
باشگاه هايى مثل بارسلونا و منچستريونايتد 
در نهايت قــرارداد خود را با روخــى بالنكو 

تمديد كرد.
حضور در اســتونى براى هر كدام از اين دو 
تيم اسپانيايى به شكل متفاوتى رقم خورد. 
رئال در ادامه تســلط خود بر فوتبال اروپا، 
ســومين قهرمانى پياپى در ليگ قهرمانان 

باشگاه هاى اروپا را با پيروزى شيرين 1-3 
مقابل ليورپول جشن گرفت. از طرف ديگر 
اتلتيكــو بعد از پيروزى مقابل آرســنال در 
نيمه نهايــى و المپيك مارســى در فينال، 
ســومين قهرمانى خود در ليــگ اروپا را به 

دست آورد.

اين دهمين بار اســت كه دربى شهر مادريد در 
قالب تورنمنتى اروپايى برگزار مى شود كه اين 
شامل چهار فصل پياپى مصاف در ليگ قهرمانان 
اروپاست كه رئال موفق شد در سال هاى 2014 
و 2016 با شكست رقيب خود در فينال قهرمان 

شود.

*  تركيب احتمالى
شــرايط براى دو بازيكن كليدى كهكشانى ها 
يعنى كريم بنزما و گرت بيل نيز كه تيم هايشان 
در روسيه حضور نداشــتند بهتر نيز بوده است. 
البته شرايط بهترين بازيكن جام جهانى يعنى 
لوكا مودريچ، ســرمربى رئال يعنى لوپتگى را 

دچار ســردرگمى كرده اســت. از طرف ديگر 
وينيســيوس جونيور پديده 18 ســاله برزيلى 
رئال كه به تازگى با مبلغــى باال به مادريد آمده 
بازى هاى پيش فصل بسيار خوبى را پشت سر 
گذاشته و آماده اســت تا دقايقى را در اين بازى 
در تركيب حضور داشــته باشــد. تيبو كورتوآ 
دروازه بان بلژيكى كه باالخره انتقال دلخواهش 
از چلســى به رئال را تكميل كرد بــه تازگى به 
اردوى كهكشانى ها اضافه شده و احتماال بر روى 
نيمكت حضور خواهد داشــت تا كيلور ناواس 
دروازه بان ثابت چند فصل گذشــته آن ها در 

تركيب قرار داشته باشد.
اتلتيكــو مادريد نيــز بعد از گذرانــدن پنجره 
نقل و انتقاالت بسيار پرســروصدا و خرج ده ها 
ميليون يورو براى خريد بازيكنان جديد چهره 
متفاوتى خواهد داشت. بزرگترين خريد آن ها 
توماس لمار با 63ميليون پوند بود و بعد از زودتر 
از موعد اضافه شــدن وى به تركيب تيم ديگو 
سيمئونه، مى توان انتظار حضور از ابتدايش را 
مانند ديگر خريد آن ها يعنى نيكوال كالينيچ در 

تركيب راه راه پوشان داشته باشيم. 

امشب سوپر جام تمام مادريدى اروپا ساعت 23:00 برگزار مى شود

قّصه «شاه و گدا»
ورزش:  در حالى كه از چندى قبل مسئوالن باشــگاه پرسپوليس قول هايى به 
بازيكنان تيم خود داده اند تا بتوانند بخشى از قرارداد بازيكنان را به حساب آنها 
واريز كنند اما تاكنون اين اتفاق رخ نداده و پيگيرى مسئوالن اين باشگاه براى 
تهيه پول هم تا اينجا به جايى نرسيده است. اين در حالى است كه پول ندادن به 
بازيكنان باعث شده تا برخى از بازيكنان اين تيم در همين ابتداى ليگ برتر دچار 
مشكالتى شوند. يكى از اين بازيكنان محمد انصارى است كه حدود 4،5 سالى 

مى شود كه در تيم پرسپوليس بازى مى كند و در اين سال ها همواره 
يكى از بى حاشــيه ترين بازيكنان پرسپوليس و حتى 

فوتبال ايران بوده است. او كه پيش از شروع ليگ 
برتر با دو پيشــنهاد 800 هزار دالرى از الكويت 
و تيم ديناموزاگرب كرواســى روبرو شد اعالم 
كرد كه اگر پنجره نقل و انتقاالت پرسپوليس 
باز نشود در اين تيم خواهد ماند و در نهايت 
به قول خودش هم عمل كرد و قراردادش 
را با پرسپوليس تمديد كرد. انصارى در 
نيم فصل گذشته هم با پيشنهادى يك 
ميليــون دالرى از ليــگ چين روبرو 
شده بود كه همان زمان اعالم كرد در 

پرسپوليس خواهد ماند.
با توجــه بــه ايــن شــرايط همان 
روز تمديــد قــرارداد، مســئوالن 
باشــگاه پرســپوليس بــه انصارى 

قول هايــى بــراى پرداخــت مطالبــات و 
تعهدات شان   داشــتند و روى همين وعده ها 
اين بازيكن كه به تازگى هم پدر شده اقدام به 
خريد يك ملك مسكونى براى خانواده اش 
كــرد. روى همين قول مســئوالن 
باشــگاه، انصارى هم چكى براى 
خريد خانه به فروشــنده داد 
اما به دليل واريز نشــدن 
پول از ســوى باشگاه 
پرســپوليس، اين 
برگشــت  چك 
خورد تا بازيكن 
تيم پرسپوليس 
شــرايط  در 
سخت اقتصادى 
قرار بگيرد. اين در حالى است كه برخى از 
بازيكنان پرسپوليس در زمان عقد قرارداد 
و يا تمديد آن از ســوى مسئوالن باشگاه 
پول گرفته اند. بايد ديد مســئوالن باشگاه 
پرسپوليس باالخره چه روزى مشكل اين 
بازيكن و برخى ديگر از بازيكنان را برطرف 

خواهند كرد.

چك پرسپوليس برگشت خورد
 محمد انصارى در بن بست مالى

در حالى كه از چندى قبل مسئوالن باشــگاه پرسپوليس قول هايى به 
بازيكنان تيم خود داده اند تا بتوانند بخشى از قرارداد بازيكنان را به حساب آنها 
واريز كنند اما تاكنون اين اتفاق رخ نداده و پيگيرى مسئوالن اين باشگاه براى 
تهيه پول هم تا اينجا به جايى نرسيده است. اين در حالى است كه پول ندادن به 
بازيكنان باعث شده تا برخى از بازيكنان اين تيم در همين ابتداى ليگ برتر دچار 
4،5مشكالتى شوند. يكى از اين بازيكنان محمد انصارى است كه حدود 4،5مشكالتى شوند. يكى از اين بازيكنان محمد انصارى است كه حدود 4،5 سالى 

مى شود كه در تيم پرسپوليس بازى مى كند و در اين سال ها همواره 
يكى از بى حاشــيه ترين بازيكنان پرسپوليس و حتى 

فوتبال ايران بوده است. او كه پيش از شروع ليگ 
 هزار دالرى از الكويت 
و تيم ديناموزاگرب كرواســى روبرو شد اعالم 
كرد كه اگر پنجره نقل و انتقاالت پرسپوليس 
باز نشود در اين تيم خواهد ماند و در نهايت 
به قول خودش هم عمل كرد و قراردادش 
را با پرسپوليس تمديد كرد. انصارى در 
نيم فصل گذشته هم با پيشنهادى يك 
ميليــون دالرى از ليــگ چين روبرو 
شده بود كه همان زمان اعالم كرد در 

با توجــه بــه ايــن شــرايط همان 
روز تمديــد قــرارداد، مســئوالن 
باشــگاه پرســپوليس بــه انصارى 

قول هايــى بــراى پرداخــت مطالبــات و 
تعهدات شان   داشــتند و روى همين وعده ها 
اين بازيكن كه به تازگى هم پدر شده اقدام به 
خريد يك ملك مسكونى براى خانواده اش 
كــرد. روى همين قول مســئوالن 
باشــگاه، انصارى هم چكى براى 
خريد خانه به فروشــنده داد 
اما به دليل واريز نشــدن 
پول از ســوى باشگاه 
پرســپوليس، اين 

قرار بگيرد. اين در حالى است كه برخى از 
بازيكنان پرسپوليس در زمان عقد قرارداد 
و يا تمديد آن از ســوى مسئوالن باشگاه 
پول گرفته اند. بايد ديد مســئوالن باشگاه 
پرسپوليس باالخره چه روزى مشكل اين 
بازيكن و برخى ديگر از بازيكنان را برطرف 

خواهند كرد.

چك پرسپوليس برگشت خورد
 محمد انصارى در بن بست مالى

ورزش:تيم ملى اميد كشورمان در نخستين بازى مرحله گروهى خود در 
بازى هاى آسيايى امروز به مصاف تيم ملى عربستان مى رود. اين ديدار 
سخت ترين بازى شاگردان كرانچار در اين مرحله خواهد بود. برنده بازى 
به طور حتم يكى از صعود كنندگان گروه است. نبرد ايران و عربستان در 
رده پايه هم به مانند بازى هاى رسمى بزرگساالن جذاب و پر از هيجان 
است. در واقع عربستان در رده هاى سنى هم حريف مشكل سازى براى 
ايران بوده است.  در تركيب تيم ايران به غير از دو سه بازيكن شناخته 
شده و مطرح، اكثر نفرات كم نام و نشان هستند كه به دنبال آينده اى 

روشن در فوتبال مى  گردند. 

 دروازه بان ها؛ مطمئن و پراميد
مهدى امينى محصول آكادمى ســپاهان كه سال گذشته در مسابقات 
زيادى براى زردپوشان اصفهانى به ميدان رفت دروازه بان اول تيم اميد 

خواهد بود كه بازوبند كاپيتانى را نيز به دست مى بندد. 
دفاع وسط؛ باتجربه ها

كرانچار در ليست نفرات خود براى اين پست عارف آقاسى مدافع فوالد 

خوزستان و مهدى رحيمى بازيكن سپاهان را از ليگ برتر انتخاب كرده 
و عليرضا آرتا دفاع وسط مس كرمان هم در اردو حضور دارد. 

دفاع راست؛پديده سرخپوش
شاهين عباسيان كه با نظر برانكو مدتى است از اميدهاى پرسپوليس به 
بزرگساالن ملحق شده و همچنين محمدآقاجان پور مدافع راست پديده 
مشهد كه يحيى گل محمدى نيز نظر مثبتى روى او دارد براى بازى در 

پست دفاع راست حضور دارند .
دفاع چپ؛ تراكتور و پيكان

دو مدافع چپ پاى تيم اميد محمد مسلمى پور بازيكن تراكتورسازى و 
ابوالفضل رزاق پور مدافع پيكان هستند. مسلمى پور احتماال يار فيكس 

دفاع چپ ايران خواهد بود. 
هافبك دفاعى؛ عشق دايى

محمد سلطانى مهر هافبك دفاعى تيم سايپا كه قطعا با توجه به عالقه 

على دايى به سبك بازى اش امسال از او بيشتر خواهيم شنيد. هم پستى 
او هم محمد مهدى خانى است كه اكنون در پديده خراسان توپ مى زند. 

هافبك وسط؛ يك پديده ديگر
در پست هافبك وســط محمد خدابنده لو بازيكن جوان پيكان و سينا 
زامهران 21 ساله كه بازى هاى خوبى در پديده انجام داده حضور دارند. 

وينگر راست؛ لژيونر احتمالى
يونس دلفى پديده فوتبال ايران آنجا توپ مى زند. دلفى بازيكن تكنيكى 
و سرعتى استقالل خوزستان كه گفته مى شود در آينده اى نزديك راهى 
آيندهوون مى شود. اميرروستايى بازيكن تكنيكى پيكان تهران است كه 

البته توانايى بازى در پست فوروارد و وينگر چپ را هم دارد.
وينگر چپ؛ قائدى وارد مى شود

مهدى قائدى با تكنيك و قدرت حمل توپ بااليى كه دارد مى تواند براى 
حريفان خطرناك باشد. در اين پست رضا جبيره مهاجم جوان صنعت 

نفت آبادان هم حضور دارد كه مى تواند جايگزين شود.
مهاجم؛ رقابت جذاب با حضور پديده ها

در نوك حمله هم شــاهد رقابت جذابى ميان ســه ستاره استقالل، 

پرسپوليس و تراكتورســازى خواهيم بود. احمدرضا احمدوند كه به 
تازگى پيراهن آبى هاى تهران را برتن كرده با امين اســدى مهاجم 
جوان پرســپوليس و محمدرضا آزادى پديده تراكتورسازى رقابت 

خواهند كرد. 
*تاريخ نگارى

نبرد امروز اولين رويارويى دو تيم در بازى هاى آسيايى است. در نبرد 43 
ساله دو تيم با احتساب برترى هاى عربستان در ضربات پنالتى، ايران پنج 
و عربستان شش بار به برترى رسيده اند. چهار تساوى هم در 15 تقابل 
دو تيم شكل گرفته است. نبرد امروز ايران و عربستان، اولين بازى مهم 
از زمان تيره و تار شدن روابط سياسى دو كشور محسوب مى شود و به 
همين دليل براى هواداران دو كشور اهميت زيادى دارد؛ دو كشورى كه 
با 6 قهرمانى در جام ملت هاى آسيا از نبرد بين خودشان يك دربى تمام 

عيار ملى در قاره كهن ساخته اند.

سينا حسينى: پديده شــوم بوقچى ســاالرى در فوتبال ايران 
مدت هاست كه به يك معضل بزرگ در جامعه فوتبال تبديل شده 
است، اما در مقطع كنونى اين جماعت با رفتارهاى نا به هنجار خود  

فوتبال ايران را به سمت يك چالش بزرگ امنيتى سوق مى دهند .
اين افراد كه در گذشــته به عنوان بوقچى روى ســكوها شناخته 
مى شدند حاال با عنوان مسئول كانون هواداران باشگاه هاى فوتبال 
به ابزارى بــراى تهديد تيم هاى حريــف تبديل شــده اند. آنها با 
راه اندازى كانال هاى خبرى در شبكه هاى اجتماعى هر آنچه باب 
ميل شان هست را به هواداران تيم طرف قرارداد خود ارائه مى كنند 
تا به معناى واقعى نقش پررنگى در بحران آفرينى روى ســكوهاى 

ورزشگاه ها ايفا كنند.
*سكوت باشگاه ها

 نكته جالب توجه اينجاست كه اين اتفاق در شرايطى رقم مى خورد 

كه مديران عامل باشــگاه ها كامال در جريان نحــوه عملكرد آنها 
هســتند اما هيچ مقاومتى در برابر اين رفتار هنجارشــكن حقوق 

بگيران خود ندارند.
پس از ماجراى درگيــرى كاپيتان هاى تيم فوتبال پرســپوليس 
با بوقچى سرشــناس نه تنها برخوردى با فرد مذكور نشــد بلكه 
مديرعامل باشــگاه در محل تمرين پرســپوليس حاضر شــد و از 
كاپيتان هاى باشگاه خواســت تا در حضور هواداران با آنها عكس 
بگيرند. نمونه ديگر اين اتفاق را مى توان در بازى تراكتورســازى و 
استقالل تهران در ورزشگاه آزادى مشاهده كرد، جايى كه ليدرها 

پس از باال گرفتن دعواها به جاى آرام كردن محيط ورزشگاه همصدا 
با هواداران ديگر اقدام به رفتارهاى هنجارشكن كردند .

*تهديد مدرن
 اما انگار قرار نيست كســى مقابل اين پديده شوم ايستادگى كند 

چون امروز نمونه اى ديگر از قانون شكنى بوقچى ها شكل گرفت!
بوقچى پارس جنوبى جم در صفحه شخصى خود در اينستاگرام با 
پستى تهديد آميز اعالم كرد هر كسى روز بازى پارس جنوبى جم و 
استقالل براى تشويق تيم تهرانى به ورزشگاه بيايد يا حتى در شهر 
ديده شود مورد پذيرايى ويژه آنها قرار خواهد گرفت! تهديد بوقچى 
پارس جنوبى جم با واكنش هاى متعددى رو به رو شد اما نكته مهم 
اين بود كه باشگاه پارس جنوبى جم هيچ موضعى در اين خصوص 

اتخاذ نكرد تا تراژدى ليدرساالرى يك بار ديگر به اثبات برسد.
*بيانيه خنثى

در اين ميان بســيارى از منتقدان انتظار واكنش  ســريع الســير 

فدراســيون فوتبال را در قبال اين ماجرا داشــتند، اما مسئوالن 
فدراسيون فوتبال و اركان قضايى اين فدراسيون تنها به صدور يك 
بيانيه كامال خنثى و نمادين بسنده كردند تا مشخص شود هيچ اراده 

اى براى آرام سازى فضاى حاكم بر فوتبال وجود ندارد.
غالمحسين زمان آبادى، مشاور فرهنگى رئيس فدراسيون فوتبال 
پيش از اين به قدس آنالين اعالم كرده بود فدراسيون در قبال رفتار 
بوقچى ها هيچ مسئوليتى ندارد چون آنها زير نظر مديران باشگاه ها 
فعاليت مى كنند! حاال پرسش كليدى اين است كه چرا مديران عامل 

باشگاه ها در اين ماجرا ساكت مانده اند؟ 

امروز اميدهاى ايران و  عربستان در فوتبال بازى هاى آسيايى ساعت 13:30 
روبه روى هم قرار مى گيرند

از   پايه  حيثيتى
گزارش قدس آنالين از هرج و مرج واقعى و مجازى ليدرها  

بوق ها براى كه به صدا در مى آيد؟

رئال، تيــم محبــوب دربار 
اسپانيا در روزهاى زمامدارى 
راســت هاى نزديك به دربار 
بقيــه  دوران  از  بيش تــر 
نخست وزيرها افتخار آفرينى 
كــرده و اتلتيكومادريد، تيم 
محبوب محله هاى فقيرنشين 
مادريد هم برخالف مانفيست 
چپــى خــودش در روزهاى 
قدرتنمايى راســت ها عمده 
افتخاراتش را به دست آورده 

است.

zoom

گزارش كوتاه
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ادب و هنر

یادداشت 

درباره پاسخ شاعرانه  افشین عال به یک نماهنگ ضد ایرانی 
ترانه ای که از پله ادب پایین نمی نشیند 

حسن خســروی وقار: در شعر  »چهل سال« 
عال که حتماً مخاطب خاص هم دارد، روی سخن 
با عوامی است که در اعتراض به وضعیت اسفبار 
اقتصادی سیاسی امروز ایران، از ظلم به رنج آمده 
و چاره را در پناه جویی به ظالمی دیگر می بینند! 
شــاعر عاطفی ما در برخورد با چنین کسان که 
البّته در حیطه انقالبی او جا نمی گیرند هم بسیار صبور است و مهربان! به 
دیگر سخن، لحن حاکم بر این شعر به گونه ای است که گرچه از همان بند 
نخست به نوعی و با استفاده از ظرفیت های نحوی زبان با آن جماعت مرز 
بندی می کند، اّما در عین حال پای خود را از نصیحت ها و تذکارهای برادرانه 
فراتر نمی گذارد و با تمّســک به استدالل های مستند و تاریخی، تا انتهای 
شــعر از پلّه ادب پایین تر نمی نشیند. این لحن نصیحت آمیز برادرانه او در 
بسیاری از شعرهای سیاسی اش نیز جریان دارد.نکته دیگری هم که بیشتر 
در الیه های ثانویه زبانی جلوه می کند، نقد فضای امروز کشور در عین شرح 
روزهای سیاه پهلوی است )به هر روی، هنگامی که داری با کسی که عمیقانه 
مخالف توست، گفت و گو می کنی، باید سخن های حّقش را تصدیق کنی تا 
دلش برای پذیرفتن حقیقت، نرم شود(. برای بازتر شدن این سخن، گذراوار 

به چند بند از این شعر، اشاره می کنم:
بند اّول:

یه جوری میگی چل ساله/که ما بدبخت و نابودیم
که انگار پیش از اون هر شب/توی کاباره خوش بودیم

شاعر ما در این بند گرچه از ظلمت دوره پهلوی شکوه می کند، ولی با قید  
»انگار« در مصرع سّوم این بند، معنای بیشتری به این دو بیت می دهد 
که  »گرچه در این چهل سال بدبختی هم داشته ایم، ولی دلیل نمی شود 

که پیش از آن هرچه بوده، خوشی بوده«.
بند سّوم:

یه جور میگی که این چل سال/پر از کابوسه و بیدادکه انگار پیش از اون، 
مردم/ندیدن گزمه و جاّلد

باز هم قید شباهت »انگار« در این بند، معنایی بر الیه  اّولیه  بند می افزاید 
که  »گرچه در دوره بعد از انقالب هم بیداد گری بوده، ولی طوری قیل 

و قال مکن که هرکه نداند، گمان کند که پیش از آن گل و بلبل بوده!«
سخن آخر  این که شاعر ما به حّدی از بلوغ سیاسی رسیده که در عین 
تاختن به دشمنان نانجیب این نظام، چهره حکومت را هم تطهیر نمی کند 
و عاقالنه به نقد آن هم می پردازد و می داند که برای پیشبرد مسیر انقالب، 

باید روی آرمان های شهدا ایستاد.

علی مؤذنی به تازگی رمانی درباره سفر به کربال نوشته است 

نـگاه دراماتیک به راهـپیمایی اربعین
 ادبیات و هنر/ خدیجه زمانیان  روز گذشته 
خبری منتشر شــد درخصوص اینکه در آستانه 
ماه محرم علــی مؤذنی رمانــی درباره حضرت 

زینب )س( نوشته که بزودی منتشر می شود. 
این رمان که با عنوان »احضاریه« منتشر می شود  
در قالــب اثــری دینی در رفت و برگشــت بین 
گذشته و حال روایتی از زندگی یک روزنامه نگار 
و نویسنده است که برای سفر به کربال نه دعوت 

که احضار می شود.
مؤذنی در این اثــر از رخدادهایی مانند زیارت و 
آیین راهپیمایی عظیم اربعین برای نقل داستانی 

از حیات حضرت زینب)س( بهره برده است.
این رمان ۲۶۰ صفحه ای در روزهای منتهی به ماه 

محرم راهی کتابفروشی ها می شود. 

 رمانی معاصر با محوریت موضوعی
 بانو زینب )س(  

نوشتن براساس زندگی ائمه معصوم)ع( و بزرگان 
دین همیشــه مورد بحث برای نوشــتن رمان و 
داســتان بوده است. این مســئله  که آیا می شود 
زندگی معصوم)ع( بســتر داســتانی قرار گیرد 
یا نه، بارها مورد ســؤال  و محل بحث و مناقشه 
بین منتقدین و نویســندگان بوده است. عده ای 
از نویســندگان معتقدند از آنجا که شــخصیت 
داستانی همیشــه با فراز و فرودهایی روبه رو  ست 
و شــخصیت معصوم )ع( از این جهت نمی تواند 
کارکردی داشته باشــد، پس نمی توان براساس 
زندگی شخصیت معصوم)ع(  رمان نوشت و اگر 
هم نوشته شود، نمی تواند کشش های زیادی برای 
داستان ایجاد کند؛ کشــش هایی که داستان را 

برای مخاطب جذاب و خواندنی می کند.  
با همه این ها نویسندگان دیگری هم هستند که 
در این مسیر طبع آزمایی می کنند. علی مؤذنی از 

آن دسته نویسندگانی است که آخرین رمانش را 
براساس زندگی حضرت زینب)س( نوشته است. 

او درباره این رمان که قراراست با عنوان »احضاریه« 

منتشر شــود، می گوید: رمان احضاریه یک رمان 
معاصر اســت نــه تاریخی و البته بــا محوریت 
موضوعی بانو زینب)س( نوشته شده است.  مؤذنی 

که کارنامه پروپیمانی از نوشتن در عرصه داستان 
کوتاه، رمان، داستان بلند، نمایشنامه و فیلمنامه 
دارد، درخصوص اما و اگرهای رمان نویســی بر 
اساس زندگی معصومین)ع( می گوید: »نمی دانم 
چه کسی بر چه مبنایی چنین ادعایی کرده، چون 
به نظر من می شود در مورد هر شخصیتی داستان 
و رمان نوشت، بخصوص در مورد شخصیت ائمه 
معصــوم )ع( و اولیا، به خاطر صفات عالیه ای که 
دارند چــون پرداختن به این موضوعات می تواند 
سطح معرفتی یک رمان را در مرتبه ای عالی قرار 
دهــد. از آن جا که هر یک از ائمــه)ع( در دورۀ 
خودش زندگی دراماتیکی داشــته، از جمله بانو 
زینب)س( که در برهه ای از زندگی خود نقشــی 
تعیین کننده را به عهــده می گیرد و از پِس آن 
بخوبی بر می آید، از این منظر داستان هایی که بر 
این اساس نوشته می شود، حتماً جذاب خواهد بود 

و کشش های الزم را برای خواننده دارد.«

 حساسیت رمان دینی قابل کتمان نیست 
نویسنده رمان »دوازدهم« در پاسخ به این گفته 
که چگونه بدون ایجاد حساســیت های معمول 
می توان دست به نوشتن آثاری با این موضوعات 
زد، گفت: »این حساســیت ها وجود دارد و قابل 
کتمان هم نیست و چه بسا همین حساسیت ها 
باعث شود بعضی از نویسندگانی را که به نوشتن 
چنین موضوعات و شــخصیت هایی عالقه مند 
هســتند از نوشتن، باز دارد، اما نکته این جاست 
که به خاطر حساســیت ها که نمی تــوان کار و 
زندگی را تعطیل کرد. نویسنده  باید مراقب باشد، 
ایجاد حساسیت نکند. شیعه در اعتقاد به معصوم 
بودن ائمه)ع( بسیار جدی است و غیر از این را بر 
نمی تابد. نویسنده ای که به سراغ این شخصیت ها 
می رود، باید با در نظــر گرفتن چنین مؤلفه ای 

شخصیت پردازی کند. شــیعه، ائمه معصوم)ع( 
را انســان کامل می داند، پس نویسنده با چنین 
رویکردی باید به معصوم)ع( بپردازد. البته تخیل 
کردن در حول و حوش واقعۀ تاریخی برای روشن 
شــدن زوایا نه تنها اشکال ندارد که ضروری هم 
هســت، چراکه طرح رمان بر پایۀ روابط علت و 
معلولی طراحی می شود تا مخاطب را از هر حیث 

اقناع کند«.

 استفاده از واقعه راهپیمایی اربعین 
در آثار داستانی

بنابر آنچه گفته شده، علی مؤذنی در نوشتن این 
اثرش به وقایعی مثــل راهپیمایی اربعین توجه 
کرده و از این ظرفیت اجتماعی به عنوان بســتر 
داستانی اســتفاده کرده است. البته او درباره این 
موضــوع توضیح نداد و گفــت: »بله از این واقعه 
اســتفاده تاریخی کــرده ام، اما بیشــتر توضیح 
نمی دهم، چون نمی خواهم داســتان کتابم را لو 
بدهم و اجازه بدهید مخاطب اثر را بخواند بدون 

پیش زمینه ذهنی قبلی«. 
نویســنده »مالقات در شــب آفتابی« شــانس 
نویســنده امــروز را اســتفاده از مضامین دینی 
می داند. به اعتقاد مؤذنی تاریخ مذهبی ما باید از 
انحصار منبر و سخنرانی و روضه خوانی در بیاید 
و وارد ادبیات داستانی هم بشود. جایگاه داستان و 
رمان جایگاه پرسش است. مدام باید پاسخ بدهی 
که چرا اینچنین شد؟ پاسخ ها هم باید محکم و 
مســتند و مستدل باشند. به نظرم این نیاز امروز 
جامعۀ جوانِ  تحصیلکردۀ ماست که برخوردش با 
تاریخ برخوردی صریح و بی تعارف است  و رمان 
به خاطر عقالنیتی که  بر چفت و بستش حاکم 
اســت، می تواند محمل خوبی برای بازشناســی 

خرافه های مذهبی از اصل وقایع باشد«. 

علــی موذنــی متولــد تهــران ســال ۱۳۲۷ 
است. لیســانس ادبیات نمایشــی از دانشکده 
هنرهای زیبای دانشــگاه تهران دارد و از جمله 
نویسندگانی اســت که کار نوشتن را به شکل 
حرفــه ای دنبال می کند. او در عرصه داســتان 
کوتاه، رمان، داستان بلند، نمایشنامه و فیلمنامه 
قلم می زند. در حوزه فیلمسازی نیز ۶ تله فیلم 
برای تلویزیون ساخته است.اغلب آثارش با اقبال 
منتقدان و مخاطبان روبه رو  شــده و جوایزی را 

نیز کســب کرده اســت. کتاب های »کالهی از 
گیسوی من«، »قاصدک«، »حضور«، »آپارتمان 
روباز«، »دوازدهم«، »خوش نشین«، »مأمور «، 
»ارتباط ایرانی«، »ظهور«، »مالقات در شــب 
آفتابی«، »کشتی به روایت طوفان«، »نوشدارو« 
و نمایشنامه های »کیســه بکس«، »دریایی«، 
»خورشــید از ســمت غروب« و فیلمنامه های 
»مسیحایی«، »شب چراغ« و »ملیکا« از جمله 

آثار نوشتاری این نویسنده است.     

میالد عرفانپور:
 شعر انقالب محدود 

به موضوعات سیاسی نیست
تســنیم: میالد عرفان پور، شــاعر نام آشنای 
کشــورمان روز گذشــته در میزگرد »شعر تراز 
انقالب اســالمی« با طرح این سؤال که ماهیت 
شــعر انقالب چیست و چه تفاوتی با سبک های 
دیگر شعری دارد، گفت: دهه های ۶۰ و اوایل ۷۰ 
اوج جاافتادگی شــعر انقالب بود و این روند با به 
میانه رســیدن دهه ۷۰ و آغاز دهه 8۰ به افول 
رسید تا آنجا که در این دوره شعر انقالب اسالمی 

دچار انزوا شد و کمتر پیش می آمد که شاعری با 
اسم شاعر انقالب سربلند کند. این شرایط کم کم 
تغییر کــرد؛ به طوری که می توان گفت در دهه 
اخیر، شعر انقالب جایگاه خودش را پیدا کرده و 

به حدی از اعتال رسیده است. 
شاعر »از آخر مجلس« با اشاره به وجود سه نوع 
تعریف از شعر انقالب اسالمی افزود: نگاه اول به 
شــعر انقالب اسالمی تاریخ محور و واقعه محور 
است. این تعریف معموالً بر اساس اتفاقاتی است 
که حول سال 5۷ و انقالب اسالمی اتفاق افتاده 
اســت. نگاه دوم در تعریف شعر انقالب تعریفی 
اســت که شــعر انقالب را مربوط به بازه زمانی 

سال 5۷ تاکنون می کند، اما مهم ترین و بهترین 
تعریفی که می شــود از شــعر انقالب ارائه کرد، 
شعری است که مبتنی بر گفتمان انقالب اسالمی 
و در چارچوب ارزش هــای انقالب جا می گیرد. 
شاعر انقالب مقید و متعهد به انقالب و گفتمان 
انقالب اسالمی اســت و حیطه ورودش به شعر 
همه ســاحت های این حوزه است. با این تعریف 
از شــعر انقالب، همه موضوعاتی که انســان در 
زندگی خود با آن سر و کار دارد در شعر انقالب 
می گنجد؛ به عبارت دیگر شعر انقالب محدود به 
موضوعات بخصوصی نظیر شعر سیاسی و دفاع 

مقدس نیست.
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سينماگرام

حرف هاى شنيدنى پريوش نظريه درباره تنگه ابوقريب
كار فيلمسازان جنگ بعد از اين فيلم سخت است

پريوش نظريه كه نقش آفرينى ماندگارش در نقش «ســليمه» در فيلم 
ســينمايى دوئل در خاطر اهالى سينما باقى 
مانده است، پس از تماشاى فيلم تنگه ابوقريب 
گفت: «واقعيتش اين است كه نمى دانم در باره 
اين فيلم چه بگويــم. امروز من با اينكه خودم 
در كار سينما هســتم، در زمان تماشاى فيلم 
به طــور كامل غرق در فيلم شــدم. اين فيلم 
به خوبى نشــان مى دهد كه آن آدم ها چطور 
شخصيت هايى بودند و چه كسانى در آن سال ها 
رفتند و جنگيدند و اكنون مديون چه كســانى هستيم. مدت ها بود يك 
فيلم اين چنين مرا تحت تأثير قرار نــداده بود. 10 دقيقه آخر فيلم آدم 
را ميخكوب مى كند. كار فيلمســازان جنگى بعد از تنگه ابوقريب خيلى 

سخت خواهد بود».
 

واكنش فاطمه معتمدآريا به «تنگه ابوقريب»
مردانى كه قهرمان مى مانند

«تنگه ابوقريب» مثل هيچ فيلم جنگى ديگرى 
نيست، مثل خود خودش و مثل موضوع خود 
فيلم ســاده و پرقدرت است؛ قدرت در شعور و 
كاردانى كارگردان و ســاده در نمايش قهرمان 
هايى كه همه زمينى اند. قهرمان هايى كه تير 
مى خورند، مجروح مى شوند و شهيد مى شوند 
بى آنكه كار عجيــب و دور از تصورى بكنند، 
از خودشان دفاع مى كنند، مى گريزند، مجروح 
جمع مى كنند، تشنه مى مانند، بر مى خيزند و قهرمان مى شوند و قهرمان 
مى مانند در ذهن ما تا لحظه اى دلمان نخواهد چشم از ديدنشان برداريم...
آن ها را دوست داريم و دنبال مى كنيم، قهرمانان واقعى مى شوند با واقعيتى 
كه بر آنان گذشته است، بى آنكه به تو تحميل كنند كه از آسمان و فضا 

آمده اند و جهان را اصالح و دگرگون مى كنند!
بازيگران همان ها هستند كه در بيشتر فيلم هاى جشنواره مى بينى اما اين 
بار لحن عاميانه آنان شكل پرخاش و گاه توهين آميز در فيلم و به تماشاگر 
ندارد، لحن آنان مهر انســانى دارد؛ همان لحنى كه بهرام توكلى در اين 
فيلم به جنگ و قهرمانانش دارد. نه اعتراض مى كنند نه شــعار مى دهند 
اما در انتهاى فيلم تا شهيد شدن آخرين رزمنده، قلبت مى گيرد و دلت 

مى خواهد هميشه به ياد نوجوان به پا خاسته و به جا مانده فيلم باشى!

 آقــاى بابايى بفرماييد فيلــم را چطور 
ديديد؟ 

«تنگــه ابوقريب» فيلمى خوش ســاخت، با برنامه 
و تماشاگرپسند اســت. مقطعى از جنگ را نشان 
مى دهد كه كم شــباهت به اين روزهاى ما نيست. 
مشــكالتى كه ماه هاى پايانى ســال 67 به لحاظ 
نظامى، اقتصادى و سياسى در پايان جنگ داشتيم، 
شرايط بســيار بدى را براى كشــور رقم زده بود. 
موقعيت جنگ بــه گونه اى پيش رفــت كه ما از 
بســيارى از فتوحات خود عقب نشــينى كرديم و 
دشمن پشت سر هم شــهرهاى ما را گرفت. يكى 
از آن اتفاق ها عقب نشــينى  ما از محــور دزفول-

انديمشك بود. بعثى ها اگر مى آمدند و پل كرخه را 
رد مى كردند، جاده را مى بستند و اين طورى ارتباط 
خوزستان با كشور قطع مى شــد. دشمن وقتى از 
تنگه ابوقريب گذشــت، قرعه به نام بچه هاى عمار 
افتاد تا جلوى تهاجم دشــمن را بگيرند. آن ها هم 
در شــرايط رفتن به مرخصى بودند و اصالً آمادگى 
چنين عملياتى نداشتند اما با اين وجود خط دفاعى 
تشــكيل مى دهند و مقابل عراقى ها مى ايســتند. 
آن حركت بهنگام شــان سبب شد جلوى خيلى از 
اتفاق هاى ناگوار ديگرى را كه مى توانست براى كشور 
فاجعه ساز شود، بگيرند. يعنى بچه ها با پاى خودشان 
به قربانگاه رفتند تا نظام اسالمى باقى بماند. امروز 
هم به عقيده من مملكت در چنين شرايطى است. 
تنگه ابوقريب ما امروز اقتصاد است. يك گردان عمار 

ديگر مى خواهيم تا بن بست را بشكند. 

 تعبير جالبى بود. به نظر شما گردان عمار 
دهه 90 كه بايد خط را بشــكند و اقتصاد را 

نجات دهد چه كسانى هستند؟ 
گردان عمار همه مى توانند باشــند. شما ببينيد 
مشــابه اتفاقى كه در اين چند ماه براى ما افتاد، 
اكنون در تركيه هم رخ داده اســت ولى واكنش 
آن ها با ما زمين تا آسمان متفاوت بود. آنجا سريع 
طال و جواهر را به بانك تحويل دادند تا زود بحران 
تمام شــود اما اينجا مردم هرچه داشــتند جمع 
كردند تا ســكه و دالر بخرند كه مبادا از قافله جا 
بمانند. خب اين بد اســت. ما يك زمانى در اين 
كارها در جهان پيش قراول بوديم. دخترها حلقه 
نامزدى شــان را مى دادند تا به اندازه خودشان به 
جنگ كمك كنند. پيرزنى دو تا تخم مرغ آورده 
بود. ما در اين كارها سرآمد دنيا بوديم. به نظرم در 
مرحله اول، مردم گردان عمار هستند. مسئوالن 
مملكتى هم فرماندهى اين گردان را برعهده دارند 
تا نظام اسالمى بتواند اين تنگه ابوقريب را يك بار 

ديگر پشت سر بگذارد. 

 شما در آن مقطع در كدام لشكر بوديد؟

ما لشكر 27 بوديم. دشمن از چندين سمت هجوم 
آورده بود، به همين خاطر در آن مقطع لشكر 27 
چند تكه شــده بود؛ يك تكه در شاخه شميران، 
يك تكه در خرمشــهر و يك تكه هم در جزيره 
مجنون بود. مثل امروز كه دشــمن از همه طرف 
هجــوم آورده؛ اقتصاد، فضاى مجازى، آشــوب و 
ناامنى داخلى. ما در گردانى بوديم كه سمت خط 

خرمشهر بود. 

 شرايط سياسى و فضاى بين الملل در آن 
برهه حســاس كه ما در نهايت به پذيرش 
قطعنامه رسيديم چگونه بود؟ چرا ديگر در 

سال هاى پايانى فتوحات خاصى نداشتيم؟
ما از زمستان ســال 66 ديگر فتوحاتى نداشتيم. 
اجماع جهانى بر اين شــد كه از هرچه در چنته 
دارند به ميدان بياورند و با تمام قوا از صدام حمايت 
كنند تا به هرشــكلى شده ما پيروز نشويم. يكى 
از تحليلگــران آمريكايى مى گفت اگر ما از صدام 
حمايت مى كنيم به اين خاطر نيست كه دوست 

داريم صدام پيروز شــود. ما بين شر و شرتر از شر 
حمايت مى كنيم تا مبادا با پيروزى رژيم خمينى 
دروازه هاى نكبت به روى ما باز شود. يعنى آمريكا 
و متحدانش همه حيثيت خود را گذاشــته بودند 
وسط تا هرطور شده جنگ را به نفع صدام به پايان 
برســانند. خب در آن مقطع تحريم هاى شديدى 

مثل تحريم كاميون و سيم خاردار را اعمال كردند. 
پيشــرفته ترين هواپيماهاى خود مثل ميراژ را به 
صدام دادند، تانك هاى زيادى به لشكرهايشــان 
رساندند و دالرهاى سعودى هم كه مرتب به آن ها 

تزريق مى شد. 
دولــت خود ما هم مى گفت خزانه خالى اســت. 
همه اين  شــرايط به شكلى بود كه گردونه جنگ 
به سمت صدام چرخيد. در ماه هاى پايانى جنگ 
خيلى از جاها مثل شــلمچه و مهران را از دست 
داديم. آخرينش هم مرصــاد بود كه منافقين تا 

كرمانشاه آمدند.
اما چه چيزى اين بن بست را شكست؟ درايت امام 
و پــاى كار آمدن مردم. طورى كه آقاى خامنه اى 
گفتند من خودم مى روم به خوزســتان و تا اين 
ماجرا تمام شود همان جا هستم. ائمه جمعه هم 

به تبع ايشان عازم مناطق شدند. 

 خب در چنين شرايطى امام(ره) قطعنامه 
چه  قطعنامه  ايــن  پذيرش  مى پذيرند.  را 

روندى در جريان جنگ ايجاد كرد؟
بعــد از قطعنامه انگار تلنگرى به مردم زده شــد 
تا از خواب بيدار شــوند. يكدفعه هجوم گســترده 
مردم به سمت جبهه ها شروع مى شود، طورى كه 
گردان هايــى كه براى جذب يك نيرو دســت و پا 
مى زدند، ديگر رسماً درخواست دادند نيرو نفرستيد. 
به نظرم امروز برجام هم همان قطعنامه 598 است 
اما چرا دولتمردان ما اســتفاده نكردند دليلش اين 

است كه متأسفانه از تاريخ درس نگرفتند. 

 به نظر شــما چرا بخشى به اين مهمى از 
تاريخ جنگ تا به حــال مغفول مانده بوده 

است؟
تنگه ابوقريب يكى از تنگه هاســت. مگر ما تنگه 
مرصاد را نداشتيم؟ منافقين اطالعيه آماده كرده 
بودنــد كه ما فردا ســاعت 5 در ميــدان آزادى 
تهرانيم. يعنى فقط 36 ســاعت از پادگان اشرف 
تا تهــران برآورد كرده بودنــد. گفته بودند فالن 
ساعت راديو و تلويزيون را مى گيريم و اين پيام را 
قرائت مى كنيم. هيچ كس چرا درباره تنگه مرصاد 
فيلمى نمى سازد؟ واقعاً در پرداختن به بزنگاه هاى 
حساس جنگ غفلت شده است. بعضى از كارهاى 
ما در جنگ تاريخ ساز بودند مثل عبور از اروند. باور 
كنيد بعد از جنگ، وقتى براى خارجى ها تشريح 
مى كردند اصالً برايشان قابل باور نبود يك غواص 
توانســته از اين رودخانه خروشان عبور كند، چه 
برســد به اينكه بعد با آن همه خســتگى تازه با 

دشمن بجنگد.
خب هنر در اين زمينه مى تواند خيلى كارگشا باشد 
و حرف هاى ناگفته را بزند. ما اين همه سوژه هاى 
ناب داريم ولى مى رويم ســراغ موضوعات پيش 
پاافتاده. مثالً فيلم «شيار 143» خانم آبيار خيلى 
سوژه ساده اى داشــت ولى وقتى روى پرده آمد 
چقدر تأثيرگذار بود و توانست حس مادران شهيد 
را به مخاطبان نشان دهد، يا كار «پايتخت»كه در 
سوريه بود، جامعه را بيدار كرد. همان صحنه كوتاه 
دو دخترى كه اسير شــدند تلنگرى را زد كه ما 
5 سال نتوانستيم بگوييم شهيد مدافع حرم يعنى 
چه. مردم با چشم هاى شان ديدند و لمس كردند 

خطر چقدر به ما نزديك است.

 در پايــان اگر صحبت خاصــى داريد 
بفرماييد.

به مردم توصيه مى كنم حتماً اين فيلم را ببينند. 
براى روحيه خودشان خوب است. چون به خاطر 
اين شــرايط اقتصادى آدم يك فضاى يأسى را در 
جامعه احساس مى كند. اين فيلم در شارژ روحى 
خيلى مؤثر است. ديدنش حس اميدوارى در دل 

ايجاد مى كند. 

برش

به مــردم توصيــه مى كنــم حتماً 
اين فيلــم را ببينند. براى روحيه 
خودشان خوب است. چون به خاطر 
ايــن شــرايط اقتصــادى آدم يك 
فضاى يأسى را در جامعه احساس 
مى كند. اين فيلم در شارژ روحى 
خيلى مؤثر اســت. ديدنش حس 

اميدوارى در دل ايجاد مى كند

سيما و سينما

گفت وگوى قدس با گل على بابايى، نويسنده دفاع مقدس درباره يكى از تاريخى ترين آثار در حال اكران سينماى جنگ

 «تنگه ابوقريِب» امروز، اقتصاد است

 سيما و سينما/ معين اصغرى  اين روزها تاريخ سينماى بعد از انقالب 
شاهد اكران يكى از بهترين فيلم هاى ساخته شده درباره دفاع مقدس است. 
فيلمى كه سال گذشته توانست سيمرغ بلورين جشنواره فجر را روى شانه هاى 
خود حس كند و به اعتقاد بسيارى از كارشناسان، از نظر فنى سينماى ما را 

به يك كالس باالتر ارتقا داد.
«تنگه ابوقريب» روايت قصه كمتر گفته شــده مربوط به روزهاى آخر جنگ 
تحميلى اســت. اين فيلم روايتگر چند دوست و آشــناى همرزم است كه 
درســت در روز مرخصى گردان شــان خبر داده مى شود كه بعثى ها به تنگه 
حمله كرده اند و از اين رو تصميم مى گيرند همراه با ديگر ســربازان به اين 
نقطه مرزى بروند و به كمك ســربازان بشتابند. اين دوستان همرزم با آنكه 

يك قدم تا مرخصى فاصله ندارند، در تصميمشان جدى بوده و حتى يكى از 
آن ها خانواده اش بشدت چشم به راهش هستند، و ديگر سربازان او را مجبور 
مى كنند كه به مرخصى برود؛ در نهايت يواشكى وارد ماشين هاى گردان شده 
و همراه با دوستانش به تنگه مى رود. اين چند همرزم به همراه على، پسرى 
نوجوان كه داوطلبانه به ميدان جنگ آمده تا از صحنه هاى بى ر حم آن عكاسى 
كند، اين ســفر را در پيش مى گيرند. فيلم روايتگر تك تك لحظات جنگ 
حماسى آن هاست. در حقيقت هسته اوليه و كلى فيلمنامه اعزام تعدادى از 
رزمندگان براى انجام يك عمليات و به تصوير كشــيدن آن است. با گل على 
بابايى، نويسنده نام آشناى آثار دفاع مقدسى گفت وگويى ترتيب داديم كه در 

ادامه مى خوانيد: ادامه مى خوانيد:نقطه مرزى بروند و به كمك ســربازان بشتابند. اين دوستان همرزم با آنكه 



نيست  زاده عجيب  تربت  ايستگاه/ مجيد   
اگــر بعد از خوانــدن اين گزارش، شــما هم 
ياد شــخصيت معروف نمايش هــاى راديويى 
«صبح جمعه باشــما» و جملــه معروفش:«ُمخم و ُمخم...
مخالفم» بيفتيد! شــخصيت «آقاى معترض» صبح جمعه، 
يك نســخه انگليسى هم در عالم سياســت دارد كه شايد 
به خاطر تعداد اعتراض ها و مخالفت ها، بشــود نامش را در 
كتاب ركوردهاى «گينــس» ثبت كرد! مخالف خوانى هاى 
جالــب «جرمى كوربيــن»، رهبر حزب كارگــر انگليس و 
ركوردهايــش در ايــن زمينــه، بماند بــراى ادامه مطلب. 
در عــوض به خبــرى مى پردازيم كه روز گذشــته درباره 
جدال توييترى او با نخســت وزير اســرائيل منتشــر شد. 
«كوربيــن» كه پيــش از اين ها نيز بارها در ســخنرانى ها 
و اظهارنظرهايــش، از خجالت ســران ايــن رژيم درآمده، 
ايــن بار در يك جــدال توييترى، به «نتانياهــو» كه از او 
انتقــاد و رفتــارش را محكوم كرده، گفته اســت: «...آنچه 
ســبب محكوميت هميشگى شما مى شــود، ُكشتن 160 
فلســطينى از مــاه مــارس تاكنــون در غزه اســت...»! 

 ژن خوب ضد جنگ
پــدرش مهندس برق و مادرش معلــم رياضى بود و هر دو 
از فعاالن سرشناس صلح به شــمار مى رفتند. جالب اينكه 
زوج صلــح طلب در اوج جنگ هاى داخلى اســپانيا، هنگام 
فعاليت هاى صلح طلبانه با هم آشــنا شده و سپس ازدواج 
كردند تا در ســال 1949 صاحب فرزندى به نام «ِجِرمى» 
شوند. پسر انگليسى، برخالف خيلى از همسن و ساالن كه 
ممكن است حتى يك تارمويشان به پدر و مادر نرفته باشد، 
دســِتكم بايد چند تار مويش به پدر و چند تار ديگر هم به 
مادر رفته باشــد! سادگى، صراحت، سرتِق بودن و غيره اش 
را نمى دانيم اما روحيه ضدجنگش، البد حاصل ژنى اســت 
كه از والدين به او منتقل شــده اســت. رهبر فعلى حزب 
كارگر انگليس، اگرچه عشق سياست و فعاليت هاى سياسى 
است اما ظاهراً خيلى عشق درس و تحصيالت نبوده است؛ 
چون پس از پايان تحصيالت ابتدايى و متوسطه، به دانشگاه 
مى رود اما مدتى بعد ســِر نحوه ارائه  درس ها با اســتادان 
و مسئوالن دانشگاه «پورتســموث» بحثش مى شود و قيد 
تحصيالت دانشــگاهى و رســمى را مى زند؛ البته پيش از 
دانشــگاه رفتن هم، سر پور شورى داشت و يك بار به مدت 
دو سال به كشور «جامائيكا» رفته بود تا داوطلبانه در يك 

برنامه بين المللى خيرخواهانه شركت كند.

 سياستمدارى كه خودرو شخصى ندارد
سابقه فعاليت سياسى اش به همان دوران جوانى برمى گردد. 
با وجود 32 سال سابقه نمايندگى پارلمان و اينكه از جمله 
ركورددارها در ميان سياســتمداران است، اما هرگز شغل، 
مقام و منبع درآمد دولتى نداشــته و تا پيش از رســيدن 
بــه جايگاه امروز، عضو و حقوق بگير اتحاديه ملى كاركنان 
بخش عمومى و اتحاديه ملى خياطان و صنف پوشاك بوده 
اســت. بيشــتر از سياســتمدار بودن، يك فعال تمام وقت 
حقوق بشــر و در مجلس هم عضو گروه پارلمانى پنير است 

كه بر حمايت از صنايع لبنى تأكيد دارند! 
هوادار دو آتشــه تيم فوتبال آرسنال، گياهخوار هم هست، 
خودرو شــخصى ندارد، دائم با دوچرخــه اين طرف و آن 

طــرف مى رود، زندگى ســاده اى دارد و در محله و خانه اى 
معمولى زندگى مى كند، لباس هاى ساده مى پوشد؛ بر طبق 
گزارش هاى ســاالنه، كم هزينه ترين نماينده پارلمان بوده 
و حســاب هاى زندگى و كارش بسيار شفاف است. روزنامه 
«فايننشال تايمز» مربا درست كردن را از جمله سرگرمى ها 
و عاليــق كوربين مى دانــد و ما هــم «ازدواج» را به اين 
فهرســت عالقه هايش اضافه مى كنيم چون تا امروز سه بار 
ازدواج كرده (آخرين بار ابتداى سال ميالدى جارى)، مكان 
و پست و مقام فرزندانش هم بر خالف خيلى از مسئوالن و 
سياستمداران خودمان، مشخص است! يعنى سه پسر دارد 
كه يكى از آن ها كنار دست پدرش فعاليت مى كند، ديگرى 

متخصص نجوم و سومى هم هواشناس است.

 چين خوردگى سياسى
تا سه سال پيش، كمتر كسى فكرش را مى كرد كه مخالف 
سرســخت و هميشگى سياســت هاى دولت انگليس، عضو 
قديمــى و البته هميشــه مخالف حزب كارگــران كه در 
سال هاى 1997 تا 2010 بيش از 500 بار در پارلمان عليه 
حزب خودش رأى داده بود و در همه سال هاى فعاليت در 
اين حزب هيچ گاه از ســوى رهبــران آن براى همكارى يا 
پذيرفتن پســت و مقامى دعوت نشــده بود و در 32 سال 
نمايندگــى هميشــه در صندلى هاى رديف آخــر پارلمان 

مى نشست، در انتخابات حزبى بتواند به پيروزى برسد. 
مخالفانــش كه همــان طرفــداران رهبر ســابق حزب و 
نخســت وزير انگليس « تونى بلر» بودنــد و «كوربين» را 
فــردى تندرو، مرتجع و حتى بى عقل توصيف كرده بودند، 
در كمال حيرت ديدند كه او با به دســت آوردن 59 درصد 

آرا، توانست به پيروزى دست پيدا كند. 
پس از آن «بى بى ســى» از كوربيــن به عنوان يك پديده 
در عرصه سياســت انگليس نام برد و نوشت: «... عصبانيت 
رقيبان را بايد در اين ديد كه آن ها مى دانند كوربين از درون 
سيستم ظهور كرده اســت. فردى كه بيشتر در سايه بوده 
اكنون در جلوى صحنه قرار گرفته اســت... عكس كوربين 
در رديــف آخر پارلمان، تنها تصويرى بود كه حزب از او در 
ذهن داشــت... مردى بدون خطر كه در جايى دور از آن ها 
نشســته اســت... اما امروز وضعيت انگار فرق كرده است...

انتخاب او را بايد نوعى «چين خوردگى» در درون سيســتم 
حزبى دانست... بايد او را «سرريز» جامعه اى دانست كه در 
واكنش به سرمايه دارى سر از حزب كارگر درآورده و پشت 
كوربين ايستاده است... اين سرريز، چيزى نيست جز امكان 

شكل گيرى يك جنبش اجتماعى-سياسى...».

 همه چيز بايد تغيير كند
بى فاصلــه پس از انتخاب، در تجمــع طرفدارانش كه براى 
حمايت از پناهجويان ديگر كشورها تشكيل شده بود، گفت: 
«اوضاع ديگر نمى تواند ناعادالنه باشــد، فقر اجتناب ناپذير 
نيســت، همه چيز مى تواند و بايد تغيير كند. سطح عجيب 
و غريبــى از نابرابــرى جهانى وجود دارد. مــا يك جهان 

هستيم...». 
مواردى چــون: افزايش ماليات طبقــات ثروتمند، افزايش 
مالكيــت ملى و ملى كردن راه آهن و برخى خدمات ديگر، 
كوتاه كردن دســت بخش خصوصى از خدمات بهداشت و 
درمــان، تحصيالت رايگان و مخالفت با سياســت رياضت 

اقتصادى از جمله برنامه هاى او بود كه بشــدت مورد عالقه 
قشر متوسط و ضعيف جامعه انگليس است. 

مخالف سرســخت جنگ عراق، مخالف ســفت و ســخت 
ســالح هاى هسته اى هم هســت و در ســخنرانى هايش 
همواره از اعزام ســربازان انگليسى به جنگ ها و كشورهاى 
مختلف انتقاد كرده است. او در چند ائتالف و گروه از جمله 
كمپين حمايت از فلسطينيان، عفو بين الملل، كمپين ضد 
جنگ و خلع ســالح هسته اى عضويت و فعاليت دارد. يكى 
از مهم تريــن و پر ســر و صدا ترين فعاليت هــاى كوربين، 

اقدام هايش در مخالفت با جنگ افغانستان و عراق بود. 
ائتــالف ضدجنگ با عنوان «جنــگ را متوقف كنيد» را او 
راه انــدازى كرد. بعــد از آن هــم راهپيمايى هاى اعتراضى 
بزرگى را در انگليس و كشورهاى ديگر جهان در مخالفت با 

جنگ طلبى و اشغالگرى سازمان دهى كرد. 
آقاى هميشــه مخالف، يكــى از ســازمان دهندگان اصلى 
بزرگ تريــن راهپيمايــى اعتراضى در تاريخ بريتانياســت؛ 
راهپيمايــى ضدجنگ فوريه 2003 كه بــه يك تظاهرات 
جهانى عليــه جنگ عراق تبديل شــد و ميليون ها نفر در 
لندن و 600 شهر ديگر در سراسر جهان به خيابان ها آمدند 

هم از جمله شاهكارهاى اوست. 

 تحريم ها را لغو كنيد
اين را نمى شــود ناگفته گذاشــت كه «كوربين» در بحث 
مذاكرات هســته اى و تعامل با كشــور ايــران، مثل ديگر 
سياســتمداران انگليســى هيچ وقت به سمت آمريكا غش 
نكرده اســت. او بارها تأكيد كــرده كه پيش از هرچيز بايد 
تحريم هاى اقتصادى عليه ايران لغو شــود و پس از توافق با 

ايران بايد به سراغ سالح هاى هسته اى اسرائيل رفت. 
دليــل بحران خاورميانه هم از نظــر او، ناديده گرفتن توان 
ايران در حل منازعات منطقه است. او پس از انتخابات سال 
92 همراه با جك استراو و هيئت پارلمانى انگليس به ايران 
ســفر و با «ظريف» ديدار كرد و گفت: «ما بايد تاريخ غنى 
ايــران را درك كنيم. هم چنين بايد بگويم كه اين كشــور 
نقش مهمى در مذاكرات پيش رو براى حل بحران ســوريه 
ايفا مى كند...». بعد هم در حالى كه البد دل ديپلمات هاى 
ما را به دست آورده بود، خواستار بازگشايى سفارتخانه هاى 

دو كشور شد!  

 به جز صهيونيست ها...
مى شــود مطلب را با يكى دو مورد ديگر از نكات عجيب يا 
جالبى كه در فهرســت ويژگى هاى شخصى او آمده، مانند 
اينكــه هرگز به مشــروبات الكلى لب نمى زند اما جشــن 
پيــروزى در انتخاباتش را در يك ميكــده كوچك برگزار 
مى كنــد... از حاميان ازدواج همجنســبازان اســت و... به 
پايان برد اما چون «كوربين» سياســتمدار است، مجبوريم 
براى پايان بندى گزارش بنويســيم: به جز صهيونيست ها، 
مخالفانش در حزب كارگر و سياســتمداران انگليســى كه 
چشم ديدنش را ندارند، بايد «آل سعود» را هم به فهرست 
دشــمنانش اضافه كرد! همين ســه روز پيش درباره حمله 
ائتالف سعودى به اتوبوس كودكان يمنى در توييتر نوشت: 
«اين تازه  ترين جنايت در جنگ تحت هدايت سعودى  ها در 
يمن اســت؛ جنگى كه انگلستان از آن پشتيبانى و حمايت 
تسليحاتى مى كند... حمايت انگليس از اين جنگ و بحران 

انسانى ناشى از آن بايد پايان يابد...».
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

دزدهاى فرهيخته
 ايستگاه 

دزد ها كه حتماً نبايد كاله مشــكى بكشــند روى سرشان و شب ها دوره 
بيفتند توى خيابان دنبال طعمه سرقت! خيلى هايشان صبح ها لباس شيك 
و اتوكشــيده مى پوشند و مى روند محل كار! سروكارشان با كتاب است و 
خودشان هم حســابى اهل مطالعه اند. كتاب هاى پرفروش نويسنده هاى 
معروف را كپى مى كنند و با شــكل و شمايلى جديد روانه بازار مى كنند 
و بدون پرداختن يك ريال به نويسنده و ناشر، كلى سود به جيب مى زنند.

پديده چاپ افســتى كتــاب معضل جديدى نيســت اما «محمدعلى 
كرايه چيان»، اســتاد رياضى دانشــگاه فنى و حرفه اى و مولف كتاب 
«رياضيــات عمومــى يك» در يك مصاحبه از پشــت پرده ناشــران 

زيرزمينى و مافياى وحشتناك آن مى گويد. 
بخشــى از مصاحبه كرايه چيان با ايسنا را بخوانيد:«كتاب هاى تقلبى 
را دســت دانشجويان مى ديدم و تا چند روز اعصابم به هم ريخته بود. 
من كلى تالش كرده بودم و اين نامردها آثار من را با كيفيت بســيار 
بــد و با همان قيمت و به نام من به دانشــجويان مى فروختند. بعد از 
پيگيرى هاى طوالنى باالخره توانستم يكى از اعضاى باند چاپ و توزيع 

غيرقانونى كتاب هاى ديگران را به دادگاه بكشانم. 
اين فرد در دادگســترى من را كنارى كشيد و گفت با هزينه خودش 
به شهرهاى مختلف مى رود و از تمام ناشرهاى افستى مى خواهد ديگر 
دور و بر كتاب هاى من نگردند. گفتم تكليف كتاب هاى بقيه ناشــران 
و مؤلفان چه مى شــود؟ گفت شــما ديگر به اين ها كار نداشته باش. 
اين جمله براى من خيلى ســنگين بود و تصميــم گرفتم اين راه را 

تا آخر بروم. 
بعد از دو ســال پيگيرى، حكم محكوميت دو نفر از اعضاى اين باند را 
از دادگاه گرفتم و قاضى يكى از متهمان را به يك سال و ديگرى را به 
6 ماه حبس محكوم كرد. اما دائم براى خودم، خانواده ام، ناشرم و يكى 
از توزيع كنندگان كتاب هايم پيغام هاى تهديد آميز ارسال مى شد و با 
شــماره تلفن هاى مختلف و مشكوك با منزل بنده تماس مى گرفتند! 
بعد از دســتگيرى اين دو نفر و درســال 93 متهم اصلى كه حاضر به 
لو دادنش نشــده بودند، كتاب ها را مجدد چاپ كرد اما اين بار نام من 
را از پشــت كتاب حذف و نام  ديگرى را نوشــته بود! بعد از شكايت و 
پيگيرى هاى فراوان در مهر ســال 95 سارقان كتاب  را مانند گذشته 
چاپ و اين بار در صفحه اول با فونت درشــت، كتاب را به وكيل بنده 
و مــادر گرامى او تقديم كرده بودند! اين بار ديگر بحث ســود مادى 
در كار نبود بلكه بحث گردن كشــى، قدرت نمايى و تحقير قوه قضائيه 
مطرح بود! باالخره تير سال 97 با خبر شديم اين فرد به خاطر شكايت 
يك ناشــر تهرانى به سه سال زندان قطعى محكوم شده است. پرونده 
شكايت من چهار سال طول كشيد و متهم محكوم به پرداخت تقريباً 
56 ميليون تومان شــد. اين مبلغ جزئى از خســارت سال هاى 90 و 
91 اســت و اكنون كه در سال 97 هستيم و مشخص نيست بتوان به 

راحتى آن را نقد كرد»!

زيرآسمان شهر

 ايســتگاه / رقيه توسلى   اسمش مونس است. 
دخترك چهارســاله شــيرينى كه جلــوى قنادى 
مى ايســتد و كودكانه مى گويد: بالتــون گل آولدم، 

بفلماييد.(براى شما گل آوردم، بفرماييد).
اســمش يحيى اســت. تُنبــك مى زنــد البه الى 

اتومبيل هاى كوتاه و بلند شهر!
اسمشان ستاره و ســهيل است. پشِت چراغ قرمز و 

توى پمپ بنزين، دستمال كاغذى مى فروشند!
اسمش مهرانه است. ده ساله. دستفروشى مى كند!

اسمش غّفار اســت. واكس مى زند و مى گويد: يك 
برادرش در كوره آجر و دومى شان گالش است!

اسمشان سعيد و امير است. سطل هاى زباله را زيرورو 
مى كنند براى پالستيك و كارتن و فلز. بيشتر از 11 

سال ندارند!
يك روز برايم معاشــرت با كارگران كوچك - خيلى 
كوچك - پيش مى آيد تــا از اين همه كودكى تباه 
شده، سرم تِلو تِلو بخورد... از درآمدهايى كه شرح شان 
به اندازه خود قصه، غم انگيز اســت... دست هايشان 
شــبيه آدم بزرگ هاست و نگاه شان و سكوت شان... 
آرزوى خاصى ندارند و نخنديدن را ترجيح مى دهند.

وسط نوشت: «بختيارعلى» وجودم با ديدن شان، 
داد مى زند: درك رنج هاى همديگر، دنيا را قشــنگ 
مى كند. بختيارعلى وجــودم فرياد مى زند: من تنها 
هستم. كار زيادى هم از دستم ساخته نيست ولى با 
كالمى يا تكان دادن دستى هم كه شده بايد قدرى از 

دردهايشان بكاهم!
گل و دســتمال كاغذى مى خرم و وقت برگشــتن، 

كفش هايم از فرچه يك استادكار كوچك برق مى زند.
به آفتاب هم نگاه مى كنم و به بساط مهرانه كه كاله 
و عينك دودى دارد. از آن ها كه دورش قرمز است و 
دســته هايش اطوار و پُز سرشان مى شود و مشترى 

مى شوم.
چنــد تماس تلفنى هم براى ســعيد و امير چندان 
كار دشــوارى نيســت. كارخانه هايى هســتند كه 
دســت اندركار بازيافت دورريزهايند. شايد يك خبر 
خوش كوچولو ايجاد بشود براى پسران سختكوشى 

كه نان حالل مى برند.
روز خاكسترى ام را با ديدن خانه مونس و مادرش به 
پايان مى رســانم و راه برگشت را گم مى كنم. نشانى 

خانه ام را گم مى كنم.
گل فروِش موطال و مادر و پدربزرگش در يك اتاق و 
نصفى زندگى مى كنند در حاشيه شهرمان. پدربزرگ، 
بّناست اما دســت تنگ تر از آن كه براى خانواده اش 
كاشانه اى بســازد. سرپناهى كه شــكل و شمايل 

چهارديوارى داشته باشد.
باز اما جاى شــكرش باقى است كه گل فروش، وقت 

خداحافظى گلى در سطل هايش ندارد.
پى نوشت: مونس و يحيى و ستاره و سهيل و مهرانه 
و غّفار و سعيد و امير؛ كودكاِن بى عروسك و توپ و 
دوچرخه اند! بى رخت و لباس ماركدار! بى لبخندهاى 
شــيك و خواب هاى رنگى! ژن هايشان فقير است... 

لطفاً آن ها را پس نزنيد.
سخن آخر: به «بختيارعلِى» ذهن تان، بى محلى 

نكنيد!  

گزارش از شخص

نماينده اى از رديف آخر
«ِجِرمى كوربين» رهبر حزب كارگر انگليس در برابر صهيونيست ها كوتاه نمى آيد

ايستگاه / بعد از تفاهمنامه اى كه ميان 
امور هنرى وزارت فرهنگ و ارشــاد با 
سازمان منطقه آزاد كيش براى برگزارى 
كنســرت در يكــى از خيابان هاى اين 
جزيره امضا شد، بسيارى از خواننده ها 
به محلى كه براى برگزارى كنسرت در 
نظر گرفته شده اعتراض كردند. «فرزاد 
فرزين» هــم كه آمادگــى اش را براى 

برگزارى كنسرت رايگان در خيابان اعالم كرده بود در اينستاگرام نوشت:  «آقايون 
و خانوماى محترم بفرماييد ســفر كنيد كيش، بليت حدود 500 هزار تومانى 
هواپيما و هتل خدا تومنى هزينه كنيد واسه دوستان تا ما براتون كنسرت مجانى 
خيابانى بگذاريم. ميگم زحمتتون نشه يه وقت! ما خواستيم يه پولى مردم ذخيره 

كنن تو اين اوضاع نه 10 برابر يك كنسرت پول بدن. دمتون گرم خدايى»!

ايســتگاه / حميد رســايى كه به 
نطق هــاى جنجالــى و معروف در 
مجلــس مشــهور بود، ايــن روزها 
فضــاى  طريــق  از  را  نظراتــش 
مجازى به گوش مردم مى رســاند.

آقاى رســايى در يكى از پست هاى 
توييترش پيشنهاد جالبى را مطرح 
كرده كه در ادامه آن را مى خوانيد: 

«پيشنهاد به مســئوالن در دستگاه قضا بويژه سازمان تعزيرات: احتكار 
اجناس در انبارهاى بزرگ و به دور از چشــم مردم غير ممكن اســت. 
هركس انبارهاى احتكار شــده اجناس مورد نياز مردم را به مســئوالن 
ذى ربــط معرفى كند، يك درصد از ارزش مالى آن را به عنوان پاداش 

دريافت كند. محتكر نبايد آرامش داشته باشد».

ايستگاه / يك پارك تاريخى فرانسوى 
چنــد كارمنــد جديد بــراى نظافت 
استخدام كرده كه خبر استخدام آن ها 
حســابى در فضاى مجازى سر و صدا 
كرده است. رفتگرهاى جديد اين پارك، 
كالغ هايى هستند كه براى جمع آورى 
زباله آموزش ديده اند و مى توانند سيگار 
و ضايعات كوچك پالستيكى مثل ظرف 

و ليوان هاى يكبار مصرف را جمع آورى كرده و در جعبه اى مخصوص بريزند. 
البته آن ها بــه طور رايگان اين كار را انجام نمى دهنــد و در عوض خوراكى 
موردعالقه شــان را دريافت مى كنند! مدير اين پارك در پاســخ به اعتراض  
كمپين هاى حامى حيوانات گفته است:«هدف ما از اين كار آزار و اذيت حيوانات 

نيست، بلكه هدف برقرارى ارتباط بين بازديدكنندگان و پرندگان است».

استخدام كالغ10 برابر يك كنسرت عادى

مجاز آباد

محتكر نبايد آرامش داشته باشد

گول زدن سيستم ايمنى
«اوســتراالزيان  علمى  ماهنامــه 
ساينس» چاپ استراليا در تازه ترين 
شــماره خود در گزارشى ويژه به 
آخرين دستاوردها در خصوص علم 
نانوتكنولوژى پرداخته اســت. اين 
نشريه مى خواهد به اين سؤال  پاسخ 
دهد كه آيا قواعد و قوانين جوامع 
چه از نظــر اجتماعى و چه از نظر 
اخالقى و انسانى توانسته اند خود را 
همگام با علم پيچيده نانو همراه و 
همگام كنند. اين مجله همچنين 
در مقاله اى به معرفى مولكولى در 
بدن انسان پرداخته كه مى تواند با 

گول زدن سيســتم ايمنى بدن منجر به شكل گيرى بيمارى هاى خاص در 
انسان شود!

دانلود رايگان
نشــريه «وب يوزر» كــه مى توان 
آن را جزو معروف ترين نشــريات 
حــوزه كامپيوتــر و اينترنت قرار 
داد، در تازه ترين شــماره خود به 
آموزش ترفندهايى بــراى رايگان 
دانلود كردن بسيارى از چيزها در 
اينترنت پرداخته كــه تا پيش از 
اين تصور مى كرد يد كه بايد براى 
دانلود آن ها پول پرداخت كنيد. اين 
مجله راه هايى براى ارســال سريع 
ويديوهاى حجيم به خوانندگانش 
آموزش داده و همچنين در مقاله اى 
با عنوان «چه كســى جيميلت را 

مى خواند؟» راه هايى براى جلوگيرى از هك ايمل هاى كاربران معرفى مى كند.

چگونه مى توان وزيرخرانه دارى ترامپ بود؟
«بلومبرگ بيزينس ويك» كه معتقد 
اســت هر نوع خبر در نهايت يك 
خبر اقتصادى محســوب مى شود، 
پرونــده اى ويــژه براى اســتيون 
منوشين وزير خزانه دارى آمريكا و 
دوام آوردن طوالنى مدت و عجيب 
او در كابينه ترامپ مى پردازد. اين 
مجله با طراحى منوشين روى جلد 
و جمله «همه چيز خوب است» كه 
در سرتاسر جلد تكرار شده و تيتر 
«چگونه مى تــوان وزيرخرانه دارى 
ترامپ بود؟»، روش هاى خاص اين 
وزير در به وجود نياوردن تعارض و 

راضى نگه داشتن دونالد ترامپ در اين موقعيت حساس را زير ذره بين برده است.

طرح روز

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

دبير انجمن شركت هاى هواپيمايى گفت: با توجه به اينكه نرخ ارز براساس بازار ثانويه 
است، قيمت بليت پروازها به صورت ماليم 40 تا 50 درصد افزايش مى يابد.

روزمره نگارى  تسنيم/  محمدعلى رجبى 

ژن هايشان فقير است
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