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حوادث ایران

کشف الشه یک موجود اسرارآمیز و 
عظیم الجثه در سواحل »برینگ«

روســیه: در یک سال 
گذشــته این ســومین 
باری است که امواج دریا 
یک موجود عظیم الجثه، 
پشمالو و بد بو را به ساحل 

دریا می آورد.
 فاکس نیــوز گزارش داد: 
امــواج دریــای برینگ، 
موجــودی عجیــب را با 
ظاهری پشمالو و بدون صورت یا چشمانی مشخص به ساحل 
کامچاتکا واقع در روسیه آورده است. برخی از بومیان احتمال 
دادند این موجود عظیم الجثه الشه یک اختاپوس باشد و برخی 

دیگر این الشه بدبو را متعلق به ماموت ها دانستند.
اما سرگی کورنِو، زیست شناس دریایی که در مؤسسه تحقیقات 
شیالت و اقیانوس نگاری روسیه )VNIRO(، مشغول به کار 
است بر این باور است که آنچه امواج به ساحل آورده بخشی از 

یک الشه نهنگ است که مدت ها از مرگش می گذرد.
به گفته او، دریا و زمان می توانند الشــه نهنگ را به شــکلی 
شگفت آور تغییر دهند و آنچه به ساحل رسیده تنها بخشی از 

الشه یک نهنگ است نه کل آن.
هنوز مشخص نیست که آیا دانشــمندان بخشی از بافت این 
موجود شــگفت انگیز را مورد آزمایش دی ان ای قرار داده اند 
یا نه، اما این اولین بار نیســت که امــواج اقیانوس، موجودی 

عظیم الجثه و پشمالو را به ساحل می آورند.
طی یک سال گذشته، دو مورد مشابه دیگر هم توسط امواج 
به سواحل اندونزی و فیلیپین رسیده که متخصصان دریایی، 

آن ها را بخشی از الشه نهنگ دانسته اند. )تسنیم(

آبروریزی وزیر ورزش سنگین وزن  
در زمین فوتبال

اوگاندا : وزیر سنگین وزن دولت اوگاندا هنگام شوت زدن یک 
توپ در حضور مردم محکم به زمین خورد.

پس از این اقدام که در مراسم روز ملی فرانسه رخ داد، مأموران 
امنیتی زیر بغل وزیر ورزش را که نقش زمین شده بود، گرفتند 
و از جا بلند کردند. این وزیر سنگین وزن که جثه بسیار بزرگی 
دارد بتازگی به عنوان وزیر ورزش اوگاندا انتخاب شده است. 

)باشگاه خبرنگاران(

چراغ قرمز کاخ سفید 
درباره سفر به عراق 

آمریکا: وزارت خارجه آمریکا وضعیت عراق را در ســطح 
خطر درجه چهــار توصیف کرد و به اتباعش درباره ســفر به 

عراق هشدار داد.
 وزارت خارجه آمریکا در سایت رسمی خود اعالم کرده است 
که شهروندان آمریکایی در عراق بشدت در معرض خشونت 
و ربوده شدن هستند. گروه های تروریستی و شورشی زیادی 
در عراق فعالیت دارند و همــواره به نیروهای امنیتی عراقی و 

غیرنظامیان حمله می کنند.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است: شبه نظامیان طایفه ای 
نیز احتمــاالً شــهروندان آمریکایی و شــرکت های غربی 
را در سرتاســر عراق تهدید می کنند. دولــت آمریکا قادر 
اســت خدمات روتین را ارائه کند اما ارائه خدمات به اتباع 
آمریکایی در عــراق در صورت وقوع حــوادث غیرمنتظره 

بسیار محدود است. )ایسنا(

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد
محکومیت ۱۸ میلیاردی 

یک صرافی  در کرج
فارس: ســید یاســر رایگانی، سخنگوی 
ســازمان تعزیرات حکومتــی گفت: یک 
صرافی که اقــدام به فــروش ارز برخالف 
مصوبات هیئت  دولت کرده بود، شناسایی 
و پرونده تخلفاتــش در تعزیرات حکومتی 

رسیدگی شد.
وی افزود: این صرافی با ثبــت فاکتورها و 

اسناد به تاریخ پیش از ممنوعیت فروش ارز در صرافی ها، اقدام به فروش ۲۱۸ هزار 
دالر کرده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: شــعبه ویژه قاچاق کاال و ارز استان البرز پس از 
رسیدگی به پرونده و با احراز تخلف، حکم به پرداخت ۱۸ میلیارد ریال جزای نقدی 

برای این صرافی را صادر کرد.

شهادت مأمور پلیس در شهرستان »باوی« 
 راه دانا: معاون اجتماعی نیروی انتظامی اســتان خوزســتان گفت: مأمور گشت 
کالنتری ۳۲ شیبان شهرستان باوی به نام استواریکم »عادل ال هایی بچایی«  که 

حین انجام مأموریت و بر اثر اصابت یک گلوله مجروح شده بود، فوت کرد.
سرهنگ علی قاسم پور گفت: ســاعت ۲۳ شنبه گذشــته، مأمور گشت کالنتری 
۳۲ شیبان شهرستان »باوی« بر اثر اصابت یک گلوله مجروح و به بیمارستان نفت 
اهواز منتقل شد، ولی به علت شدت جراحات وارده به شــهادت رسید. وی افزود: 
استواریکم »ال هایی« حین گشت زنی در منطقه بود که از فاصله دور با سالح شکاری 
مورد حمله قرار می گیرد. وی  بیان کرد: علت و انگیزه تیراندازی در دست بررسی قرار 
گرفته  است. در این خصوص ۳ مظنون دستگیر شده و همچنان تحقیقات ادامه دارد.

۱500 تن برنج احتکارشده 
در اصفهان کشف شد

فارس: فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف ۱500 تن برنج و ۳00 تن عدس 
احتکار شده در خمینی شهر خبر داد.

مهدی معصوم بیگی اظهار داشت: در ادامه طرح های مبارزه با محتکران و مفسدان 
اقتصادی، مأموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر 
در پی کسب خبری مبنی بر احتکار محموله بزرگ برنج و عدس خارجی در یکی از 

انبارهای حاشیه شهر موضوع را بالفاصله در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات الزم و کسب اطمینان از صحت موضوع طی 
هماهنگی با مقام قضایی به همراه نمایندگانی از تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت،  
معدن و تجارت از انبار مذکور بازدید و در بررسی ها مشخص شد از زمان ورود محموله 
عظیم کاال به این انبار هیچ گونه خروجی نداشــته اســت. فرمانده انتظامی استان 
اصفهان با اشاره به اثبات موضوع احتکار کاال برای کارشناسان، گفت: در این عملیات، 
۱500 تن برنج و ۳00 تن عدس خارجی احتکار شده، کشف شد. وی خاطرنشان 
کرد: ارزش این محموله بزرگ کاالی احتکار شده  از سوی کارشناسان مربوطه، ۱45 
میلیارد ریال برآورد شده است. معصوم بیگی عنوان کرد: انبار با دستور مقام قضایی 

پلمب و در این راستا یک نفر دستگیر شده است.

کشف ۱6 تن رب غیر بهداشتي
 در مناطق مرزی اردبیل

پایگاه خبري پلیس: فرمانده مرزباني استان اردبیل از کشف ۱6 تن مواد غذایي 
غیربهداشتي توسط مرزبانان این استان خبر داد.  سردار حسیني اظهار داشت: در 
پي کســب اخبار مردمي مبني بر تهیه و تولید رب گوجه فرنگي غیربهداشتي در 

یک کارخانه در یکي از شهرهاي مرزي، پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: مأموران مرزباني اســتان پــس از هماهنگي با مراجــع قضایي اقدام به 
بازرسي محل کردند که طی آن مرزبانان موفق شدند ۱6 تن رب گوجه فرنگي فاسد 
و غیربهداشتي را قبل از عرضه در بازار، کشــف و ضبط کنند. در این زمینه یک نفر 

هم دستگیر شده است.

حوادث جهان
 

عقیل رحمانی: نوجوان ۱۳ ساله خوافی که برای پایین آوردن 
کبوتری روی تیر برق فشار قوی رفت، دچار برق گرفتگی شدید 

شد و جان خود را از دست داد.
تعدادی از شهروندان با شنیدن صدای انفجار دلخراشی به سمت 

کانون حادثه که تیر برق فشار قوی بود، دویدند.
زمانی که به محل حادثه رسیدند با صحنه ای دلخراش رو به رو 
شدند و مشاهده کردند که نوجوان حدود ۱۳ ساله ای از ناحیه 
دست و سینه دچار ســوختگی شدیدی شــده است. آن ها 
پلیس و نیرو های امدادی را در جریان ماجرا قرار دادند و قبل 
از رســیدن مأموران به محل، نیروهای اورژانس نوجوان ۱۳ 
ساله را که هنوز معلوم نبود برای چه روی تیر برق فشار قوی 
رفته بود به مرکز درمانی منتقل کردند، اما چند ساعت تالش 
کادر درمانی برای نجات جان کودک خوافی افاقه ای نکرد و او 
براثر شدت جراحاتی که به خاطربرق گرفتگی به بدنش وارد 

شده بود، جان باخت.
دستور قضایی برای مشخص شدن دلیل حادثه دردناک صادر 

شد و پلیس تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کرد.
در تحقیقات صورت گرفته و اظهارات عنوان شــده توسط یکی 
از بستگان کودِک جانباخته مشخص شد که روز واقعه، او برای 
گرفتن و پایین آوردن یک کبوتر که روی کابل فشــار قوی برق 
نشســته بود، با کمک تپه خاکی که عوامل اجرای شرکت آب و 
فاضالب شهرســتان پس از انجام یک پروژه در محل دپو کرده 
بودند، خودش را به باالی تیر برق می رســاند و زمانی که قصد 
داشت کبوتر را بگیرد، برق اورا گرفت و از باالی تیر برق به پایین 

پرت کرد.
پس از این اتفاق خانواده پســر بچه ۱۳ ســاله از شرکت آب و 
فاضالب شهرستان شــکایت کرد و مدعی شد که اگر تپه خاک 
در مجاورت تیر برق دپو نشده بود، هرگز کودکشان توانایی باال 
رفتن از تیر برق فشار قوی را نداشت و این حادثه ایجاد نمی شد.

همزمان با طرح شــکایت خانواده کــودک جانباخته، پرونده 
برای ادامه رسیدگی به شعبه ۲0۱ دادسرای مشهد ارجاع شد. 
بازپرس سعید مالزمیان پس از بررسی اولیه و مشاهده تصاویر 
محل حادثه از کارشناساِن حوادث ناشی از کار خواست تا ماجرا 
را بررسی کنند و مشخص کنند که آیا شــرکت آب و فاضالب 
شهرســتان خواف در رخ دادن این واقعه تلخ دخیل اســت یا 

اینگونه نیست.
هیئت سه نفره کارشناسی با تشکیل جلسه زوایای دقیق پرونده 
را هم مورد بررســی قرار می دهند و اواســط ماه جاری نتیجه 
اقدام های خود را به بازپرس شعبه ۲0۱ دادسرای مشهد اعالم 
می کنند و مشــخص می کنند که در این حادثه، شرکت آب و 
فاضالب شهرستان به دلیل رعایت نکردن و نظارت نکردن پس 
از عملیات خاکبــرداری و عدم خاکبــرداری از محل و کاهش 
ارتفاع حاصل از حفاری، ۳0 درصد مقصر اســت، در ادامه اعالم 
نظر کارشناسان آمده بود انجام اقدام مذکور باعث شده است تا 
راه دسترسی و صعود کودک به منطقه خطر فراهم شود. از سوی 
دیگر نبود عالئم هشدار دهنده مانند  حصار و... در بروز این حادثه 

نقش داشته است.
در ادامه هم 70 درصد تقصیر متوجه خانواده کودک شد چراکه 
روی رفتار کودکشان نظارت نداشــته اند و درگذشته آموزش و 
هشدار های الزم را در این خصوص به او نداده بودند. پرونده پس 
از اعالم نظر کارشناسان حوادث ناشی از کار اواخر هفته گذشته، 
دوباره روی میز بازپرس شعبه قرار گرفت تا دیگر مراحل قضایی 

آن نیز سپری شود.

مرکز اطالع رسانی تعزیرات حکومتی: سخنگوی سازمان 
تعزیرات حکومتی با اشاره به تشــکیل ۲۳0 پرونده ملی علیه 
احتکار گفت: یکی از مهم ترین پرونده ها در این زمینه مربوط به 
احتکار آهن و میلگرد در اصفهان و آذربایجان غربی بوده که در 

مجموع حدود 6000 میلیارد تومان ارزش دارد.
 سید یاسر رایگانی افزود: دو استان اصفهان و آذربایجان غربی، 

قطب تولید آهن و میلگرد کشور هستند. 
وی با بیان اینکه هدف از این احتکار ها عرضه قطره چکانی کاالها 
به بازار، به منظور باال رفتن قیمت به مرور زمان بوده است،ادامه 
داد: در این راستا عالوه بر اینکه محتکران را ملزم به عرضه کاالها 
به بازار کرده ایــم، پرونده تخلفات آن ها نیــز تنظیم و در حال 
رسیدگی است. وی ادامه داد: در استان البرز فروشنده یک برند 
آلمانی اقدام به احتکار کاال به ارزش ۲۱ میلیارد تومان کرده بود 
و در استان اصفهان نیز فروشنده برندی کره ای، اقدام به احتکار 

بخش قابل توجهی از لوازم خانگی کرده بود.
رایگانی با بیان اینکه متأسفانه  در این پرونده ها حجم کاالهای 
احتکار شده باالست، خاطرنشــان کرد: فردی در استان البرز 
اقدام به مخفی کردن بیش از یک میلیون پوشک با برند خارجی 
کرده بود، در حالی که فرد متخلف در سال 96 با ارز دولتی این 

محصوالت را وارد کشور کرده بود.

 سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه در برخی از 
استان ها در ارتباط با احتکار لوازم یدکی خودرو، پرونده هایی 
تشکیل شده اســت، ادامه داد: طبق اعالم مقامات قوه قضائیه 
در مورد پرونده های احتکار عالوه بر برخورد مالی با محتکران، 
دادســتانی ها در سراسر کشــور به عنوان مدعی العموم پیگیر 
پرونده ها خواهند بود.حتی برای برخی از این افراد پرونده هایی 

با عنوان اتهامی مفاسد اقتصادی تشکیل خواهد شد. 
وی در پایــان صحبت های خود با بیان اینکــه بخش زیادی از 
این کشفیات با هدایت های مردمی صورت گرفته است، اظهار 
کرد: مردم در صورت مشاهده با این گونه تخلفات می توانند با 
شــماره های ۱۲4 وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۱۱0 و ۱۳5 

سازمان تعزیرات حکومتی تماس بگیرند.

برق گرفتگی نوجوان ۱3 ساله خوافی به خاطر کوتاهی خانواده و شرکت آب و فاضالب

مرگ برای یک کبوتر!

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد

35 تن آلومینیومکشف احتکار 6000 میلیارد ی آهن  در اصفهان و آذربایجان غربی
 احتکار شده کشف شد  

رحمانی: مأموران پلیــس اطالعــات و امنیت عمومی 
خراســان رضوی، انبار دپوی بزرگ آلومینیوم را کشــف 
کردند. سرپرست دادســرای عمومی و انقالب مشهد در 
تشریح این خبر به قدس گفت: در ادامه سلسله اقدام های 
رد زنی و رصد فعالیت های خالف قانــون مانند احتکار، 
گران فروشی و... که  توسط دستگاه های اجرایی و انتظامی 
به طور شبانه روزی در حال پیگیری و اجراست، مأموران 
پلیس اطالعات و امنیت عمومی استان اواخر هفته گذشته 
از طریق منابع خبری، از دپوی حجم زیادی آلومینیوم در 
یکی از مناطق شهر مشــهد اطالع پیدا کردند. این مقام 
قضایی تصریح کرد: بر همین اساس مأموران انتظامی پس 
از انجام هماهنگی های قضایی مورد نیــاز به انبار مذکور 
وارد شدند. وی در مورد میزان محموله آلومینیوم کشف 
شده در محل هم گفت: پس از ورود مشخص شد، حدود 
۳5 تن آلومینیوم در محل دپو شــده است که باتوجه به 
شواهد موجود در پرونده به احتمال زیاد صاحبان محموله 
از عرضه آن به بازار در این شرایط اقتصادی خودداری کرده 
بودند. دستورات تکمیلی برای روشن شدن دقیق زمان دپو 

و دالیل توزیع نشدن محموله در بازار صادر شد.

در خراسان رضوی

1015

1214

 گفت وگو با منوچهر جعفری نسب 
که با یک ایده عجیب درختان در حال مرگ را احیا می کند

نجات 17هزار درخت

 در مراسم خاکسپاری 
عزت اهلل انتظامی چه گذشت؟

روز فرشته

محمدرضا طهماسبی از »زرورق« آخرین کتاب چاپ شده اش و برخی کلیشه های شعر امروز می گوید

شاعران جوان در بازی های فرمی گیر کرده اند
کی روش در گفت وگو با » تایمز«: اگر یک کشور با استعداد در زمینه فوتبال باشد آن کشور ایران است

 جهانبخش مثل رونالدو تشنه گلزنی است
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مردم

در حاشيه

10 خرده روايت از آزادگان 8 سال دفاع مقدس
نماز جماعت با چاشنى شكنجه!

بخشى از تاريخ جنگ هشت ساله ما با عراق خاطرات آزادگان است؛ روايت هايى 
كه در اين ســى و چندسال خيلى هايش ناشنيده باقى مانده و كسى چندان 
نمى داند كه در سال هاى اسارت چه بر سر اسراى ما آمده است. فيلم هايى هم 
كه از آن دوران ساخته شده يا كتاب هايى كه نوشته شده، گاه اين قدر از واقعيت 
دور است و تصويرى كاريكاتورى به نمايش مى گذارد كه باورش براى مخاطب 
سخت مى شود. در اين شماره از ستون صفحه مردم چند روايت دست اول از 

زندگى آزادگان در اردوگاه هاى عراق برايتان نقل مى كنيم.

 بدترين شكنجه
دكتر بعثى با ديدن شــدت جراحات و شكستگى پايم تصميم گرفت پايم را 
به آتل وصل كند. ِدلِر آوردند و بدون بى حســى و بيهوشــى شروع كردند به 
ســوراخ كردن استخوان ساق پايم. خيلى دردناك و وحشتناك بود. من فقط 
از آن ها بالشــتى خواســتم كه روى صورتم بگذارم تا صداى ناله ام را نشنوند. 
بعثى ها از شنيدن ناله و ضّجه اسرا لذت مى بردند و خوشحال مى شدند و اين 

زجرآورتر بود.

 نفوذى ذليل
ما در اسارت كسى را داشتيم كه فقط به خاطر لذت از خوردن غذاى بيشتر، 
تن به ذلت مى داد و جاسوســى مى كرد. جالب اســت كه گاهى اوقات هم به 
طرز شديدى توسط بعثى ها كتك مى خورد و جالب تر اينكه وقتى به بعثى ها 
اعالم وفادارى مى كرد، به او مى گفتند: تو كه به كشور و هموطن خودت وفادار 

نيستى، چطور مى توانى به ما وفادار باشى!

 تسليم تحريم ها نمى شديم
همه پريزهاى برق داخل آسايشگاه را جمع و داخلش را با سيمان پر كردند. 
اين فرصت خوبى بود و ما هم تمام سيم هاى داخل خرطومى ها را جمع كرديم 
و با آن ها المنت درست كرديم و هميشه آب گرم داشتيم. نفتى كه به اردوگاه 
مى دادند، خيلى كم بود و فقط يك بار در زمستان مى شد حمام رفت. وقتى 
بعثى ها مى فهميدند، المنت ها را از ما مى گرفتند، ولى ما با سيم هايى كه مخفى 

كرده بوديم، دوباره المنت مى ساختيم و تسليم تحريم ها نمى شديم. 

 كپسولى براى تمام بيمارى ها
خدمات درمانى و بهداشــتى در اردوگاه ها خيلــى ضعيف بود. فقط يك اتاق 
مخصوص ويزيت بيماران بود كه در آن اســرا را درمان مى كردند. يادم مى آيد 
دارويى كه براى سرماخوردگى مى دادند با داروى خارش پوست فرقى نداشت. 
يكى از اسرا اعتراض كرده بود كه «اين همون كپسوليه كه براى سرماخوردگى 
داده بودى، اما من درد پهلو دارم و سنگ كليه ام عود كرده...» پزشك بعثى هم 
در جوابش گفته بود كه داخل اين كپسول براى تمام بيمارى ها دارو ريخته شده!

 نماز با چاشنى شكنجه
اولين جايى كه من را بردند، استخبارات بود. چند نفر را در يك سلول كوچك 
حبس كردند، طورى كه حتى جا براى ايستادن هم نبود و بعضى از اسرا زير 
دست و پا مانده بودند. بيشتر اسراى عمليات بدر بشدت مجروح شده و از نظر 
جسمى وضعيت خوبى نداشتند و شب و روز شكنجه مى شدند، اما با آن همه 

سختى نماز بچه ها ترك نمى شد. 

 سرباز عراقى، بعثى نبود
سرم خونريزى شديدى كرده بود و دست هايم را از پشت با سيم تلفن محكم 
بســته بودند. بى رمق و بى حال شــده بودم. سرباز عراقى كه دلش به حال ما 
سوخته بود، آمد و مقدارى آب به ما داد. بعد مى خواست از غذاى خودش به 
ما بدهد و وقتى ديد كه برايمان ســخت است دست هاى ما را باز كرد. بعد از 
خوردن كمى غذا هم مجدد دست هاى ما را خيلى معمولى از پشت بست و ما 

داخل همان چاله اى كه بوديم، خوابيديم.

 از درد خودم فراموش كردم
از ناحيه سر مجروح شده بودم و درد شديدى داشتم. اسرا را سوار هيفا كردند 
تا به بصره منتقل كنند. يكى از رزمنده ها را كه پايش تير خورده و شكسته بود، 
آوردند و توى ماشين انداختند. بين استخوان هاى پاى اين رزمنده فاصله افتاده 
بود و وقتى ماشين تكان مى خورد فرياد مى زد و ناله مى كرد. من هم از شدت 
ناله هايش، درد خودم را فراموش كرده بودم و براى اين بنده خدا دعا مى كردم. 

 تير خالصى كه نخوردم
بعد از اينكه نيروهاى بعثى مطمئن شدند كه كسى زنده نمانده، جلو آمدند و با 
تانك از روى رزمنده ها رد شدند. مجروحيتم شديد بود و بين شهدا افتاده بودم، 
به سختى كمى تكان خوردم. وقتى سرباز بعثى فهميد زنده ام، اسلحه اش را به 
سمتم گرفت تا مرا بكشد. چشمانم را بستم و آرام شهادتين گفتم، اما در همان 
لحظه سرباز ديگرى آمد و مانع شد. من را به عقب بردند و تقديرم شد اسارت.

 شيرينى در روزهاى تلخ
وســط نانى كه به ما مى دادند، خمير بود. آن ها را خرد كرده و در آفتاب قرار 
مى داديم تا خشك شوند، بعد آن را كوبيده و آرد مى كرديم. از آرد بازيافتى و 
شكرهايى كه داشتيم، با استفاده از چراغ هاى عالءالدين كه براى گرمايش داده 
بودند، انواع شــيرينى از جمله زولبيا، باميه، شيرينى خرمايى و شيرينى هاى 
مختلف ديگر درســت مى كرديم. با اين روش هم جلو اسراف گرفته مى شد و 

هم مقدار زيادى شيرينى و مواد خوراكى به دست مى آمد. 

 َمن امام؟
بعثى ها اجازه نمى دادند نماز جماعت بخوانيم، اما اســرا با همه ســختى ها و 
شكنجه هايى كه مى شدند دست از خواندن نماز جماعت برنمى داشتند. يك 
روز داشتيم نماز جماعت مى خوانديم. امام جماعت رفت ركوع، ما هم به ركوع 
رفتيم. ناگهان افسر بعثى در آسايشگاه را باز كرد. وقتى در باز شد، امام جماعت 
با همان حالِت ركوع از در آسايشــگاه خارج شد تا نماز را به هم بزند و كسى 
شكنجه نشود. اســرا همه در حالت ركوع بودند كه افسر بعثى فرياد زد: من 
امام؟ (امام جماعت كجاســت؟)، اسرا وقتى از حالت ركوع بلند شدند، ديدند 

امام جماعت غيبش زده و همه فرادا نمازشان را تمام كردند.

 ايده كمك كردن به درخت ها از كجا آمد؟
من بيش از دو دهه اســت كــه در كار گل و گياه 
هســتم و اين هم به خاطر عشق و عالقه اى است 
كه به گياه و طبيعــت دارم، اما بحث نگهدارى و 
نجــات درختان بزرگ و كهنســال و كمك براى 
بقاى آن ها اتفاقى اســت كه 10 سالى مى شود در 
جريان است و عشق اين سال هاى من است كه با 
همه وجود آن را دنبال كرده و مى كنم. ماجرا هم 
از آن جا شروع شــد كه روزى در سفرى، درخت 
بزرگــى را ديدم كه داخل گلدان بزرگى نگهدارى 
مى شــد. ديدن آن درخت بــا آن عظمت در يك 
گلدان برايم جالب بود و همان جا بود كه جرقه كار 

زده شد و با خودم فكر كردم چه ايده خوبى است 
كه درختى با اين عظمت را در گلدانى نگهدارى و 
با اين كار از تلف شــدنش جلوگيرى كرده اند. كار 
را شــروع كردم. خيلى سخت بود. تصور كنيد كه 
وقتــى مى خواهيد يك نهال كوچــك را از خاك 
در بياوريد، بايد مقــدار زيادى خاك از اطراف آن 
برداريــد، حاال فكر كنيد قرار اســت درختى را از 
خاك بيرون بياوريد كه 100 سال ريشه دوانده و 
به اصطالح پاى خود را در زمين محكم كرده است. 
براى اين كار ابزار مخصوصى الزم است، ولى ما ابزار 
و وسايل تخصصى اين كار را نداشتيم. پس بايستى 
به روش خودمان و با همان ابزارهايى كه داشتيم، 

كار مى كرديم. همه هم و غممان اين شد كه كمك 
كنيم حداقل در اطراف خودمان درختى از چرخه 
حيات بيرون نرود، آن هم به اين دليل كه درخت ها 
بخش مهمى از زندگى ما هستند. البته ما انسان ها 
از ايــن نكته مهم غفلت كرده ايم و به آن بى توجه 
بوده ايم. خالصه من شدم زبان درختانى كه زبانى 
براى بيان دردهايشان ندارند. حاصل اين همراهى 
و غمخوارى درختان هم اين شد كه در حال حاضر 

مجموعه اى با 17 هزار درخت مختلف دارم.

 روزى كــه كار را شــروع كرديد، فكر 
مى كرديد به اين نقطه برسيد؟

روزى كه كار را شــروع كــردم، فكر نمى كردم به 
روزى برســم كه 17 هزار درخت داشته باشم، آن 
هم به اين شــكل كه درصد زيــادى از آن ها را از 
مرگ نجات داده ام. اگر شــما قدمى بين مجموعه 
درختانــم بزنيد، درختانى خواهيد ديد كه رد تبر 
را بر تنه خود دارند و يا اثر بريده شــدن را. بعضى 

از اين درختان درخت هايى هستند كه به دست 
انســان ها افتاده اند، اما مجموعه ما كمك كرده تا 
دوباره بايستند. براى اين ايستادن زحمت زيادى 

كشيده ايم؛ زحمتى كه البته ارزشش را دارد.

 خبر داريد كه در خارج از كشور هم شبيه 
كار شما انجام مى شود يا نه؟

بله. البتــه تفاوت كار ما با كســانى كه در خارج 
ايــن كار را انجام مى دهند اين اســت كه اوالً در 
كشــورهاى پيشــرفته درخت كم قطع مى شود؛ 
مگر بــه ضرورت چون ارزش درخت را مى دانند و 
دريافته اند كه بايد براى نگهدارى درخت ها تالش و 
هزينه كرد. در كشور ما متأسفانه درخت ها راحت تر 
قطع مى شــوند. مثالً طرف مى خواهد آپارتمانى 
بســازد و با اين كار به خودش اجازه مى دهد كه 
درخت يا درختانــى را از بين ببرد و حتى به اين 
هــم فكر نمى كند كه به جــاى از بين بردن يك 
درخت آن را بــه محل امنى منتقل كند تا الاقل 

زنده بماند. در كشورهاى پيشرفته، درخت هايى 
كه قطع مى شوند، درخت هايى هستند كه از همان 
ابتدا به نيت توليد چوب كاشته مى شوند كه ماجرا 

فرق مى كند.

 گفتيد كه جابه جا كردن هر درخت امكانات 
و ابزارهاى خاصى نياز دارد. حتماً كار زمانبر و 

سختى هم هست.
بله. زمان جابه جايــى يك درخت از يك نقطه به 
نقطه ديگر معموالً ســه تا چهار روز است. حتى 
جابه جايى برخى درخت ها ممكن اســت تا يكى 
دو هفته هم زمان ببرد. البته زمان مورد نياز براى 
جابه جايى هر درخت به مكان قرار گرفتن درخت 
و بعضى از شرايط ديگر بستگى دارد. البته اين را 
هم بگويم كه ما هر درختى را هر جايى نمى كاريم. 
يعنى وقتى درختى را از شــهرى به شهر ديگرى 
مى بريم به اين نكته توجه مى كنيم كه مناسب آن 

آب و هوا هست يا نه.

 درخت هايى را كه از مرگ نجات مى دهيد، 
رايگان به شما مى رسند؟

من هرگز به دنبال اين نبــوده ام كه بدون پرداخت 
هزينه اى، صاحب درختى بشــوم. اين كار هم دليل 
دارد. مــن مى خواهم حتى به فــردى كه در فرايند 
ســاخت يك ســاختمان درختى را قطع مى كند، 
يادآور بشــوم كه با كارى كــه مى كند چه موجود 
ارزشمندى را از دســت داده است. براى همين اگر 
حتى پول درخت را پرداخت نكنيم، در مقابل، كارى 
انجام مى دهيم تا صاحب درخت به نكته اى كه اشاره 
كردم، برسد. صاحب يك درخت بايد بداند هنگامى 
كه درختى 40 ساله را از بين مى برد چه آسيبى به 
محيط زندگى خــود وارد مى كند. مواردى هم بوده 
است كه به علت اينكه پرداخت پول يك درخت به 
خانواده اى ثروتمند صالح نبــوده به جاى پرداخت 
پول مثالً براى آن ها باغچه اى زيبا درست كرده ايم. 
رسالت ما اقتصادى نيست و به دنبال اين نبوده ام كه 
از درختان پول به دســت بياورم، بلكه من به دنبال 

اداى دين خود به درختان هستم. 

 با ايــن توضيحاتى كه داديد، پس شــما 
درختان را رايگان به كسى نمى دهيد؟

نه. درختى را مجانــى نداده ايم، مگر موردى خاص 
بوده است. به نظرم بايد مردم بدانند كه يك درخت 

چه ارزش بااليى دارد و بايد براى داشتن يكى از آن ها 
مقدارى از هزينه را بپردازند. چون اگر ما خواســته 
باشــيم ارزش واقعى يك درخــت را بپردازيم، بايد 
مبلغ فراوانى را بدهيم. اصالً از نظر من يك درخت 
را نمى توان به پول سنجيد و گفت اين درخت مثًال 
يك ميليون يا 100 ميليون تومان ارزش دارد. درباره 
قيمت گــذارى درخت ها هم حرف من اين اســت 
كه وقتى ما يك درخت بالــغ را قطع مى كنيم كه 
درختى است كه پنج سال عمر دارد، بايد بدانيم در 
كنار سايه، و ميوه و... كه دارد، اين درخت به تنهايى 
مى توانست در يك سال براى پنج نفر انسان اكسيژن 
توليد كند. حاال شما حساب كنيد اگر قرار باشد براى 
زندگى مثالً پنج انســان در طول يك سال اكسيژن 
مصنوعى بخريد، چه مقدار پول بايد پرداخت كنيد 
و با اين وجود ما خيلــى راحت گاهى درختان را از 
بين مى بريم. چون هنوز خيلــى از آدم ها درخت را 
تنها سرسبزى مى بينند. هميشــه اين برايم سؤال 
بوده است كه چگونه اين همه ما نسبت به درخت ها 

بى تفاوت هستيم و به بهانه هاى ساده آن ها را از بين 
مى بريــم و در مقابل از بين بــردن درختى جريمه 
خالف خود را با پول به شــهردارى شــهر خودمان 

پرداخت مى كنيم!

  البته طبعاً شهردارى ها هم مجبور بوده اند 
براى اين تخلف جريمه اى تعيين كنند.

بله، ولى هميشه با خودم فكر مى كنم اى كاش جريمه 
از بين بردن يك درخت، گرفتن مقدارى پول نبود و 
وقتى فردى درختى را از بين مى برد مجبور مى شد 
در ازاى آن مثالً 10 درخت بكارد و از آن ها نگهدارى 
كند تا زمانى كه بتوانند خودشان را اداره كنند. فكر 
ديگرى كه هميشه برايم آزار دهنده بوده، اين است 
كه آدم ها درخت هــا را قطع مى كنند، به اين دليل 
كه مى گويند اين درخت مزاحم ساخت و ساز است. 
در صورتى كه اين ما هســتيم كــه براى درخت ها 
مزاحمت ايجاد مى كنيم. اينكه به جاى قطع كردن و 
از بين بردن يك درخت در شهرها، مردم فقط پول 

و جريمه پرداخت مى كنند، شايد به اين دليل بوده 
است كه ما دوســتداران محيط زيست و درخت ها، 
مانند دوستداران حيوانات سينه سپر نكرده ايم، در 
حالى كه ما به عنوان دوستداران درخت ها، بايد زبان 
درخت ها باشيم، البته با عمل و نه فقط سخن گفتن. 
چون اگر حرف زدن و نوشتن تأثيرى داشت، حرف 
زياد زده شــده است و كتاب درباره مزيت درخت ها 
فراوان نوشته شده، اما هنوز هم مى بينيم كه در اين 

مورد حساسيت الزم به وجود نيامده است. 

 بيشترين مبلغى كه براى فروش يك درخت 
دريافت كرده ايد، چه قدر بوده است؟

ما از مجموعــه درخت هاى خودمان ســرونازى را 
فروختيم كه 17 متر قد داشت. ما بعد از نجات اين 
درخت، سه سال براى زنده ماندنش زحمت كشيديم 
و بعد يك نفــر آن را 22 ميليون تومان از ما خريد. 
البته اين قيمت، فقط قيمت درخت نبود، بلكه هزينه 
جرثقيــل، تريلى حمل درخت به تهــران، گارانتى 

كاشــتن دوباره درخت كه دردســر كمى نداشت و 
گارانتى آن و نگهدارى ســه ساله آن هم بود. البته 
شايد آن هايى كه اين مطلب را مى خوانند، بگويند: 
«چه پول زيادى!» اما به واقع اين گونه نيست و بايد 

اين كار را تجربه كنند تا متوجه حرف بنده بشوند.

 شما چطور خبردار مى شويد كه درختى قرار 
است قطع شود؟

بعضى از موارد را خود من و همكارانم در شــركت 
مى بينيم. جداى از اين موارد، در اين سال ها با افرادى 
دوست شده ام كه كار آن ها خراب كردن ساختمان 
براى ساخت وساز جديد است. به سبب اين آشنايى و 
اينكه تالش ما را براى نگهدارى از درخت ها ديده اند، 
از آن ها مى خواهيم وقتى قرار اســت درختى قطع 
شود به ما اطالع بدهند تا بتوانيم آن درخت را نجات 
بدهيم. از طرفى با افرادى دوســت شده ايم كه كار 
آن ها قطع كردن درخت اســت. حرف ما اين است 
كه درختى كه مى تواند با گلدان سازگار شود و او را 
نگه داريم به ما بدهند و آن را از بين نبرند و دو برابر 
پولى را كه قرار بود از قطع كردن يك درخت دريافت 
كنند به آن ها مى دهيم. اين افراد، دوست ما شده اند و 
در قالب اين رفاقت سعى مى كنيم آن ها را هم از اين 
كار منصرف كنيم و به آن ها درباره مزيت درخت ها 

توضيح بدهيم.

براى جلوگيرى از قطع شدن، بايد ارزش درختان به مردم معرفى شود

هيچ درختى را رايگان نمى گيريم
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يادم هســت يك بار درختى را كه در يكــى از برنامه هاى 
تعريض شهردارى با لودر آن را انداخته بودند به بيمارستانمان 
آورديم. مدتى از اين درخت پرستارى كرديم تا دوباره جان 
گرفت. همان زمان بود كه از شهردارى براى خريدن درخت 
و گل و گياه آمده بودند و من هم همان درخت را نشانشان 

دادم و از زيبايى درخت گفتم كه انصافاً هم زيبا بود. فردى 
كه مسئول خريد بود از درخت خيلى خوشش آمد، اما من 
گفتم اين درخت فروشى نيست. وقتى علت را پرسيد، گفتم: 
«اين درخت توسط شهردارى افتاده بود و من ترجيح مى دهم 

كنار خودم باشد، چون مورد بى مهرى قرار گرفته است.»

درختى كه نمى فروشمش
يك شب در خواب ديدم يكى از درخت هاى افرايى كه در 
بين درخت ها زندگى مى كند، خشك شده است. صبح كه 
از خواب بيدار شدم، مستقيم به ديدن درختى رفتم كه در 
خواب ديده بودم. خيلى برايم جالب بود، چون وقتى كنار 
درخت رسيدم، متوجه شدم كه وزش باد شديد باعث شده 

بود يكى از مهارهاى درخت كنده شــود و درخت بيفتد. 
چند روزى هم در همان حالت مانده بود. ما هم گذرمان به 
آن جا نيفتاده بود. براى همين برگ هاى درخت، پالسيده 
شده بود. البته خوشبختانه بموقع رسيديم و درخت نجات 

پيدا كرد.

درختى كه به خوابم آمد

 اين 17هــزار درخت از چه نقاطى از ايران 
جمع شده اند؟

از شــهرهاى مختلــف براى ما درخــت مى آيد از 
جهرم، گيالن، آستارا، گرگان و شهرهاى ديگر. اين 
درخت ها بعد از مدتى تيمار شدن در اين بيمارستان 
به شهرهايى همچون اصفهان، يزد، تهران، بوشهر، 

كيش و ديگر شهرها سفر كرده اند. 
درخت هايى را كه در ديگر شهرها نجات مى دهيم 
به وسيله اطالع رسانى دوستانى است كه در ديگر 
شــهرها پيدا كرده ايم و از فعاليت شركت ما خبر 

دارند.

 و برنامه تان براى آينده اينجا چيست؟
اآلن دلم مى خواهد چند درخت ُكنار در مجموعه ام 
داشــته باشــم، درخت پســته بيــاورم و بعضى 
درخت هــاى ديگر را، اما محدوديــت جا داريم. به 
عالوه اآلن كه كشــور در موقعيت خشكسالى قرار 
دارد و در برخى استان ها گونه هاى مهم درختان با 
خطر روبه رو شده اند، دوست دارم بعضى از درخت ها 
را از شــهرهاى كم آب بــه نقاطى منتقل كنم كه 
بتوانند به زندگى خودشان ادامه بدهند. باالخره اين 
خشكسالى ها هم تمام خواهد شد، اما نبايد بگذاريم 

كه زندگى درختان با مشكل رو به رو شود و از بين 
برود. اى كاش مى توانســتيم موقعيتى براى كوچ 
درختان فراهم كنيم تا پس از گذراندن ســال هاى 
خشكســالى دوباره به ســرزمين خــود برگردند. 
كوچى مثل كوچ انســان ها كــه وقتى در منطقه 
خودشان مشــكل پيدا مى كنند، گاهى مجبور به 
كوچ مى شوند. هميشه دلم مى خواهد كه درخت ها 
عاقبت به خير شوند، مخصوصاً درخت هاى كهنسال 
كه كم توقع هستند. شما فكر كنيد كه براى يك 
نهال بايد وقت بيشترى بگذاريد تا براى يك درخت 

كهنسال. چون درخت كهنسال به قول معروف سرد 
و گرم روزگار را چشــيده و به نوعى مقاوم تر است، 
اما يك نهال كوچك خيلى بيشتر در معرض خطر و 

آسيب خشك شدن و از بين رفتن قرار دارد.

 طرح و ايده ديگرى هم براى درختان در 
ذهنتان هست كه بخواهيد در آينده برايشان 

اجرا كنيد؟
روياى من اين است كه روزى اورژانسى براى كمك 
به درخت ها راه اندازى كنم تا مردم عادى همان طور 

كه براى كمك به فردى آسيب ديده تقاضاى كمك 
مى كننــد، براى نجات درخت ها هم شــماره اى را 
بگيرند و خيلى سريع كمك برسد تا درختى نميرد. 
به نظرم اين از كارهايى اســت كه بايد دولت انجام 
بدهد. البته بعضى از مسئوالن كار ما را ديده اند، اما 
هنوز متوجه ماجرا نشده اند و نمى دانند كه اين كار 
چه اهميتى دارد. ما كمك به درختان را از خودمان 
شروع كرده ايم و اميدواريم روزى يك حامى مالى 
پيدا شود تا اين كار گسترش پيدا كند. البته مطمئن 
هستم اين اتفاق خواهد افتاد، چون اين كار اين قدر 
زيبا هست كه بتواند حامى خودش را هم پيدا كند.

منوچهر جعفرى نسب يك ايده متفاوت براى نجات درختان از قطع شدن و خشكسالى دارد

اورژانسى براى درخت ها!

گفت وگو با منوچهر جعفرى نسب كه با يك ايده عجيب درختان در حال مرگ را احيا مى كند

نجات 17هزار درخت

 مردم/ عباسعلى سپاهى يونسى  منوچهر جعفرى نســب 17هزار درخت دارد؛ درخت هايى كه 
بيشترشــان يا رد اره و تبرى بر تنه خود دارند يا روزگارى نه چندان دور ريشه شان آفتاب خورده 
تا محتاج كمك و حمايت شوند. تيم منوچهر كارشان همين است. آن ها دربه در دنبال درخت هايى 
مى گردند كه محتاج حمايتند؛ درخت هايى كه اگر آن ها نبودند، همه شان قطع شده بودند تا چوبشان 

اآلن ميز تحريرى يا كمدى، چيزى بود. روايت او از 17 هزار درختش حسابى خواندنى است.
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استفتاء

خبر

نازلى مروت: هر ســاله ايام حج، فرصتى مى شود تا   
شبهات پيرامون اين واجب الهى و هزينه هاى آن مورد 
سؤال برخى افراد قرار گيرد. اقتصاد حج، مسائل  سياسى منطقه 
و رفتارهاى دولت سعودى و دعواى قديمى عرب و عجم بستر 
هجمه به حج است. حجت االسالم والمسلمين حامد كاشانى، 
كارشناس و پژوهشگرمطالعات دين به برخى از شبهات پاسخ 

مى گويد. 

 بخشى از شبهاتى كه اخيراً درباره حج مطرح مى شود 
اين است كه چرا ارز حج از كشور خارج و صرف مسلمان 
كشى و شيعه كشى در كشورى چون يمن و نيز صرف 
عياشى شاهزاده هاى سعودى مى شود؛ چه پاسخى به 

اين شبهه داريد؟
طرح برخى از اين شبهات به تفكرات نژادپرستى و عرب ستيزى 
برمى گــردد. بعد از واقعه منا و جان باختن برخى از هموطنان 
اين مســائل با شدت بيشترى در كف جامعه مطرح مى شود و 
البتــه برخى افراد مغرض به آن دامن مى زنند. البته تنش هاى 
سياســى بين ايران و ســعودى نيز در تشــديد اين سخنان 
بى تأثير نبوده و نيست. ما اگر با دولت عربستان چالش سياسى 
داريم اما با مردم لبنان پيوند دوســتى داريم. مالك دوستى و 
دشــمنى ما با ديگران دستورات دين است. سياست ما در اين 
زمينه «اشداءعلى الكفار و رحماء بينهم» است نه دعواى عرب و 
عجم. به نظر مى رسد مخالفت با حج به بهانه هاى مطرح شده 
دستاويزى براى پرچمداران ناسيوناليسم است تا ُمهر حقانيت بر 
تفكرات خود بزنند. هرچند پيروان اين تفكر هرگز حاضر نشدند 
در جبهه كشــور براى دفاع از وطن قدمى بردارند و شهداى ما 
كسانى بودند كه به دين پايبند بودند؛ مسلمان، مسيحى، كليمى 

يا زرتشتى.

نكته ديگرى كه بيان آن ضرورى به نظر مى رســد اين اســت 
كه بحث «اقتصاد حج» از دو منظر قابل بررســى است، نخست 
درآمد دولت عربستان بسيار فراتر از درآمد حج است. دوم، ميزان 
حاجيان ايرانى به نسبت ساير كشورهاى مسلمان آن قدر زياد 
نيست كه عربستان به درآمد آن تكيه كند. سوم، دولت عربستان 
حاضر اســت دو برابر پرداختى حجاج ما را پرداخت كند تا از 
ايران، حاجى به عربستان سفر نكند. دولت عربستان در مراسم 
حج و در منا ايرانى هــا را در بين حجاجى قرار مى دهد كه نه 
فارسى مى دانند و نه عربى و انگليسى زيرا آنان از صدور انقالب 
اسالمى نگرانند. عربســتان حج ايران را از زاويه صدور انقالب، 

تهاجم فرهنگى براى خود مى داند.
قاريانى كه در ســفر حج حضور داشــتند، بيان مى كردند كه 
در گوشه گوشه مسجدالحرام مى نشســتند و به قرائت قرآن 
مى پرداختند. صداى زيبا و قرائت دلنشين آنان سبب مى شد 
تا مسلمانان حاضر اطراف آنان جمع شوند و اين تجمع باعث 
جذب ساير زائران شده و زمانى كه جمعيت زياد مى شده است، 
آنان با صداى رســا و بلند به قرائت ادامــه مى دادند و به اين 
ترتيب شــبهه سعودى ها كه ايرانيان به قرآن توجه ندارند و يا 
قرآن آنان تحريف شده، پاسخ داده مى شد. عالوه بر اين قرائت 
دعاى كميل كه سراسر مباحث توحيدى است به همراه نظم و 
انسجام جمعيت ايرانى حاضر در حج، همايش برائت از مشركين 
كه مانند باروتى براى دولت ســعودى است و شجاعت و اقتدار 
ملت ايران را حتى در يك كشور ديگر به نمايش مى گذارد، آب 

سردى بر توطئه سعودى ها در تبليغ عليه ايران و تشيع است.
افرادى كه شــاهد انجام مناسك توسط حجاج ايرانى هستند 
وقتى به كشــورهاى خود بازگردند به صورت بالقوه نسبت به 
تبليغ عليه ايران واكنش خواهند داشــت و نســبت به ايرانى 
محبت پيدا مى كنند چرا كه مبارزه با ظلم را شــاهد بوده و از 

مزاياى آن مطلع شده اند. در مجموع اين تغيير نگرش در زائران 
بيت اهللا الحرام براى دولت عربســتان سعودى كه بيش از يك 
ميليون نوشتار، چندين نرم افزار و نيز كتاب هاى متعددى عليه 
تشيع در فضاى اينترنت منتشر كرده اند، بسيار سنگين تمام 
مى شــود بنابراين خود عربستان بسيار مايل است كه ايران در 

مناسك حج شركت نكند.
بنابراين كســانى كه اقتصاد حج را مطرح مى كنند به اين بعد 
قضيه توجه ندارند كه براى يك فعاليت فرهنگى بايد هزينه كرد، 
به عنوان نمونه در دنياى غرب، هاليوود براى ساخت يك فيلم 
ميليون ها دالر هزينه مى كند و به پيام آن فيلم توجه بيشترى 
دارد تا هزينه اى كه كرده اســت. اين درحالى اســت كه ما در 
انجام فريضه حج عالوه بر انجام يك عمل واجب الهى، به تبليغ 
اسالم حقيقى نيز مى پردازيم. بنابراين حج تنها يك عمل عبادى 
نيست بلكه يك فعاليت فرهنگى گسترده است و هزينه اى كه 
براى حج پرداخت مى شــود به نسبت بُرد تبليغاتى آن بسيار 

ناچيز است.
آنچه در اقتصاد حج ضرورى به نظر مى رسد اين است كه حجاج 
ايرانى از خريد سوغات از بازار عربستان صرف نظر كنند و رونق 
اقتصادى ارز حج براى ايران باشــد، منتهى اصل حضور زائران 
ايرانى در حج بسيار ضرورى است مگر تا زمانى كه اولياى جامعه 
به اين نظر برسند كه در برهه زمانى حاضر، اين تبليغ به صالح 

نيست.

 چرا هزينه حــج را خرج فقراى كشــور خودمان 
نمى كنيم؟ به بهانه اين پرسش، ضرب المثل «چراغى كه 
به خانه رواست به مسجد حرام است» نيز نقل محافل 

مجازى اين روزها شده است؛ چه پاسخى داريد؟
كسانى كه اكنون عليه حج تبليغ مى كنند آيا نسبت به هزينه 

چند ده برابرى سفرهاى تفريحى به تركيه، تايلند و... هم اين 
نقد را دارند؟ آيا حاضرند اتومبيل هاى چند صد ميليونى خود را 
براى تهيه مايحتاج فقرا هزينه كنند؟ آيا ساختمان هاى چند ده 
ميلياردى خود را براى تأمين رفاه فقرا هزينه مى كنند؟ يا فقط 
اين نســخه را براى مؤمنان و مسلمانانى كه زائر بيت اهللا الحرام 

شده اند، مى پيچند؟
معموالً كسانى كه قرض الحسنه تشكيل مى دهند و به اشكال 
مختلف به فقرا كمك مى كنند از طيف مذهبى جامعه هستند؛ 
ضمن اينكه در هيچ جاى دنيا مرسوم نيست كه براى رفع يك 
مشكل، وظايف ديگر جامعه ترك شود. دين براى حج حساب 
باز كرده و همان طور كه از نام آن هويداست امرى واجب است.

همه مــا مى دانيم كه بخشــش و كمــك به فقرا از ســيره 
معصومين(ع) است. امام حسن(ع) كه سه بار همه اموال خود را 
به فقرا بخشيدند 20مرتبه سفر حج رفتند؛ بنابراين هيچ بهانه اى 

براى نفى سفر حج وجود ندارد.

حجت االسالم حامد كاشانى پژوهشگر مطالعات دين:گفت و گو 

حضور حجاج ايرانى توطئه فرقه گرايانه سعودى را خنثى مى كند

نظر آيت اهللا مكارم شيرازى 
درباره حضور بانوان در ورزشگاه ها

معارف: آيت اهللا مكارم شــيرازى در اســتفتائى درباره حضــور بانوان در 
ورزشگاه ها پاسخ داد.

متن استفتاى خبرگزارى حوزه به شرح زير است:
با سالم؛ معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده در برنامه گفت و گو محور 
«مجله روز» راديو معارف كه با موضوع «حضور زنان در ورزشــگاه ها؛ آرى يا 
خير؟» پخش شــد، به بيان نكاتى پرداخته است كه متن آن تقديم حضور 
مى گردد: دكتر «معصومه ابتكار» معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده، 
از موافقان اجراى اين طرح در پاســخ به اين اشكال كه برخى مراجع تقليد 
اجراى اين طرح را ضــرورى نمى دانند و ورود به آن را خط قرمز مى دانند، 
گفت: قطعا به مراجع اطالعات غلط داده اند وگرنه مراجع عظام تقليد به هيچ 

وجه مخالف اجراى اين طرح با رعايت حدود شرعى نيستند.
1. لطفاً نظر خود را درباره حضور بانوان در ورزشگاه به صورت شفاف و روشن 

بيان فرماييد.
2. آيا واقعاً درباره حضور بانوان در ورزشــگاه ها اطالعات غلط به مراجع معظم 
تقليد رسيده است كه تقريباً همگان مخالف حضور زنان در ورزشگاه ها هستند؟

  پاسخ آيت اهللا مكارم شيرازى
با اهدا سالم و تحيت؛

جّو حاكم در ورزشگاه ها براى حضور زنان مناسب نيست و شكى نيست كه 
اختالط جوانان و آزاد بودن آن ها سرچشمه مشكالت زيادى از نظر اخالقى و 
اجتماعى مى شود؛ اضافه بر اين در بعضى انواع ورزش، مردان پوشش مناسبى 
در برابر زنان ندارند؛ بنابراين الزم اســت از حضور در اين برنامه ها خوددارى 
كنند؛ بخصوص اينكه اين برنامه ها را از رســانه ها مى توانند ببينند و حضور 

آن ها ضرورتى ندارد.

تأكيد آيت اهللا نورى همدانى بر بازسازى غدير
حوزه: آيت اهللا نورى همدانى در ديدار رئيس و اعضاى ســتاد بازسازى 
غدير، بر بازسازى اين واقعه همانند عاشورا تأكيد كرد و گفت: اگر عاشوراى 

حسينى ماندگار شد به دليل اهميت و بازسازى عاشورا بود.
اين مرجع تقليد افزود: جريان غدير به اندازه اى اهميت دارد كه خداوند 
متعال فرموده اســت: «براى تربيت انسان ها ولّى و رهبرى قرار داديم» و 

مسئله را به مردم واگذار نكردند.
وى بيان داشــت: همان طور كه خداوند متعــال پيامبر(ص) را براى مردم 
معين كرده، امام را نيز خودش تعيين كرده است. ما شيعيان معتقديم كه 
الزم است مدير و رهبر جامعه از طرف خدا معين شود و اين گونه هم است.

آيت اهللا نورى همدانى گفــت: غدير مى خواهد بگويد «اليوم اكملت لكم 
دينكم»؛ وقتى پيامبر(ص) در روز غدير حضرت على(ع) را به عنوان ولّى 
معرفى كردند، فرمودند: «دين شــما با پذيرش واليت كامل مى شــود»؛ 
بنابراين بايد كارى كرد بازســازى غديــر در متن جامعه آمده و فرهنگ 

سازى شود تا شاهد بركت هاى بيشتر آن باشيم.

مدير حوزه هاى علميه سراسر كشور:
حوزه انقالبى تعاملى شجاعانه، نقادانه و ناصحانه 

با نظام دارد
رسا: مديــر حوزه هاى علميه سراسر كشور تأكيد كرد: حوزه انقالبى آن 
حوزه اى اســت كه با نظام اســالمى كه از دل خودش برخاســته است، 

شجاعانه، نقادانه و ناصحانه تعامل داشته باشد.
آيت اهللا عليرضا اعرافى در همايش مشــترك «نقــش حوزه انقالبى در 
ماندگارى انقالب اســالمى» با بيان اينكه وقتى از حوزه انقالبى ســخن 
مى گوييم يكسرى ابعاد و زوايايى به ذهن مى آيد كه استادان و طالب بايد 
بدان توجه داشته باشند، گفت: بسيج در حوزه دين مميزاتى دارد كه بايد 

از سوى استادان و طالب به آن ها پرداخته شود.
رئيس جامعه المصطفى العالميه به تبيين شــاخصه ها و مميزات حوزه 
انقالبى پرداخت و اظهار داشــت: حوزه در اين عصر و زمان بايد ظرفيت 
دفاع از گفتمان انقالبى را دارا باشد و اولين كار حوزه انقالبى آن است كه 

از بنيادهاى علمى و معرفتى در طيف هاى گوناگون دفاع كند.
مدير حوزه هاى علميه سراسر كشور ابراز داشت: يكى از مباحثى كه حوزه 
انقالبى بايد بدان توجه داشــته باشد اين است كه حوزه بايد پاسخگوى 
نظام اسالمى باشد، بدين منظور كه نظام اسالمى مبتنى بر يك انديشه 

تمدن ساز است و ما بايد اين انديشه را ترويج كنيم.

 معارف/ امين صدرا  امروز هشــتم ذى الحجه 
معروف به يوم التَّرويه است. يوم الترويه روزى است 
كه حاجيان نيت حج تمتع مى كنند و پس از محرم 
شــدن براى انجام اعمال حج تمتــع، از مكه عازم 

سرزمين ِمنا مى شوند. 
حاجيان شــب را در ِمنا توقف مى كنند و صبح روز 
بعد يعنى نهم ذى الحجه رهســپار صحراى عرفات 
مى شــوند. حاجيان بايد از ظهــر روز نهم تا غروب 
آفتاب را در عرفات وقوف كنند و شــب هنگام عازم 
مشــعرالحرام شوند و شــب را تا طلوع روز دهم در 

مشعر الحرام بيتوته نمايند.
سپس و در روز دهم مقارن با عيد قربان، براى رمى 
جمرات به ِمنا برمى گردند و ادامه اعمال حج تمتع 

را پى مى گيرند.

  چرايى نامگذارى «ترويه»
امــا در اينكه چرا «يوم الترويه» به اين نام، نامگذارى 
شده است، مشهورترين قول اين است كه «ترويه» به 
معنى سيراب كردن است و در «علل الشرايع» درباره 
نامگذارى اين روز از قول امام صادق(ع) آمده است: 
«در عرفات آب نبود و حاجى ها روز هشتم ذى الحجه 
از مكه آب بر مى داشــتند و بــه عرفات مى بردند و 
برخى از ايشــان به برخى ديگر مى گفتند: تَروَّيتم، 
ترّويتم (سيراب شديد، ســيراب شديد) به همين 

دليل، روز هشتم را روز «ترويه» ناميدند.
در نقلــى ديگــر آمده اســت زمانى كــه حضرت 
ابراهيم(ع) مأمور شــد خانه كعبه را بســازد مكان 
آن را نمى دانســت؛ خداوند جبرئيل سالم اهللا عليه 
را نازل كرد تا مكان خانه را براى ابراهيم مشــخص 
كنــد و خداوند تعالى پايه هاى كعبه را از بهشــت 
نازل فرمود و حجراالســود نيز نازل شــد. سپس 
ابراهيم(ع) براى كعبه دو در قرار داد، درى به سمت 
مشــرق و درى به سمت مغرب كه مستجار ناميده 

مى شود. 
وقتى ســاخت كعبه به پايان رســيد ابراهيم(ع) و 
اســماعيل(ع) حج به جا آوردند و جبرئيل در روز 
هشــتم ذى الحجه (روز ترويه) بر آن دو نازل شــد 
و گفت برخيزيــد و آب جمع آورى كنيد، چون در 
زمين عرفــات آبى وجود ندارد. به همين دليل اين 
روز، روز ترويه (يعنى ذخيره كردن آب) ناميده شد. 
ســپس ابراهيم گفت: «پروردگارا اين شهر را ايمن 
گردان و مرا و فرزندانم را از پرســتيدن بتان دور دار 

(سوره ابراهيم، آيه35)».

 جايگاه واالى روز ترويه
روز ترويه يكى از ارزشمندترين روزهاى سال شمرده 
شــده است كه خود آداب و اعمالى مخصوص دارد. 
شيخ صدوق، در جلد 1خصال، ص249، نقل مى كند 
كه رسول خدا(ص) فرمود: خداى تبارك و تعالى از 
هر چيز، چهار شماره برگزيد؛ از فرشتگان: جبرئيل 
و ميكائيل و اسرافيل و عزرائيل و از پيغمبران چهار 
نفر براى مبارزه به وســيله شمشير: ابراهيم و داوود 
و موســى و من (محمد(ص)) و از خاندان ها چهار 
خاندان كه فرمــود: خاندان آدم و نــوح و خاندان 
ابراهيــم و خاندان عمران را بر جهانيان برگزيد و از 
شهرها، چهار شهر برگزيد و فرمود: سوگند به تين و 
زيتون و طور سينين و اين بلد امين؛ پس مقصود از 

تين، مدينه است و از زيتون، بيت المقدس و از طور 
ســينين، كوفه و از بلداالمين، مكه و از زن ها، چهار 
زن برگزيد: مريم و آسيه و خديجه و فاطمه(س) و 
از اعمال حج، چهار عمل را برگزيد: قربانى كردن و 
تلبيه (صدا به لبيك بلند كردن) و احرام و طواف و 
از ماه ها، چهار ماه كه ماه هاى حرام اند، برگزيد: اعمال 
رجب و شــوال و ذى القعده و ذى الحجه و از روزها، 
چهار روز برگزيد: روز جمعه و روز ترويه (هشــتم 

ذى الحجه) و روز عرفه و روز عيد قربان.
شــيخ صدوق همچنين در امالى آورده است كه از 
جمله اعمال مستحبى حج، اين است كه روز ترويه 
از هنگام اذان ظهر تا شــب را درك كند، كه در اين 
صورت تمام حج تمتع را درك كرده است. بر اساس 
اين روايات، منزلت روز ترويه تا جايى است كه درك 
آن مســاوى با درك تمام حج انگاشته شده است؛ 
چراكه روز ترويه در اصل آماده شــدن براى ورود به 

عرفات و عيد قربان است.

 اعمال و احكام روز ترويه
روزه و غســل از اعمالى است كه مستحب است در 
روز ترويه انجام شود. محمد بن ابى عمير از يكى از 
يارانش از امام جعفر صادق(ع) نقل كرده اســت كه 
فرمود: روزه روز ترويه، كفاره گناهان يك سال و روزه 

روز عرفه، كفاره گناهان دو سال است.
محدث قمى در مفاتيح الجنان، روزه اين روز را برابر 
با كفاره شصت سال برشمرده است و آورده است كه 
شيخ شهيد، غسل اين روز را مستحب دانسته است.
حاجى پس از فراغت  از اعمال عمره تمتع (كه مقدم 
بر حج تمتع اســت) هر زمان كه بخواهد مى تواند 
براى حج احرام ببندد؛ اما بنا بر مشهور، افضل احرام 
بســتن در روز ترويه است. برخى قدما آن را واجب 
دانسته اند؛ بدين معنا كه تأخير احرام را از روز ترويه 
جايز ندانســته اند. مستحب است حاجى روز ترويه 
ابتدا به منا رود و شب نهم تا طلوع فجر در منا بيتوته 

كند و سپس عازم عرفات گردد.

 وقايع روز ترويه
در اين روز وقايع مهمى هم رخ داده است كه به آن 

اشاره مى كنيم:
در ايــن روز، نامه امام حســين(ع) به كوفه پس از 
شهادت مسلم بن عقيل(ع) فرستاده شد. در اين نامه 

شريف آمده است:
«بسم اهللا الرحمن الرحيم. از طرف حسين بن على 
به سوى برادران مؤمن و مسلمان؛ سالم عليكم... من 
روز سه شنبه هشتم ماه ذى الحجه كه روز ترويه است، 
از مكه معظمه به سوى شما حركت نموده ام. موقعى 

كه فرستاده من بر شما وارد شد، در كار خود شتاب 
كنيد و كوشا باشيد؛ زيرا من در همين روزها نزد شما 

خواهم آمد. والسالم عليكم و رحمت اهللا و بركاته».
مورخان خروج امام حسين(ع) از مكه به سمت كوفه 
را هشتم ذى الحجه يعنى روز ترويه ثبت كرده اند كه 

به توضيح بيشتر آن مى پردازيم.

 آيا حج امام حسين ناتمام ماند؟
درباره اين باور نادرســت كــه برخى از مردم گمان 
مى كنند امام حسين(ع) حج خود را ناتمام گذاشته 
و به سمت كوفه حركت كرده است، فقها توضيحاتى 
داده اند. از ديدگاه فقهى، اين سخن مشهور كه امام 
حســين(ع) حج خود را نيمه تمام گذاشت، سخنى 
نادرست است؛ زيرا امام(ع) در روز هشتم ذى الحجه 
(روز ترويه) از مكه خارج شــد؛ در حالى كه اعمال 
حج كه با احرام در مكه و وقوف در عرفات شــروع 
مى شود، از شب نهم ذى الحجه آغاز مى شود؛ بنابراين 
امام حسين(ع) اصوالً وارد اعمال حج نشده بود تا آن 
را نيمه تمام گذارد. ايشــان در هنگام ورود به مكه، 
عمره مفرده انجام داد. البته مشهور است در برخى 
كتاب ها مانند االرشاد شيخ مفيد آمده كه حضرت، 
حــج خود را تبديل به عمره كرد و طواف و ســعى 
انجــام داد و از احرام بيرون آمد؛ به دليل اينكه قادر 

نبود حج خود را تمام نمايد كه اين نظر بعيد است.
روايتى نيز از امام صادق(ع) ذكر شــده اســت كه 
فرمود: «قد اعتمر الحسين بن على(ع) فى ذى الحجه 
ثم راح يوم الترويه الى العراق و الناس يروحون الى 
منى و ال بــأس بالعمره فى ذى الحجه لمن ال يريد 
الحج»؛ يعنى امام حسين(ع) در ماه ذى الحجه عمره 
انجام داد و ســپس در روز ترويه (هشتم) به سوى 
عراق حركت كرد و كسى كه نمى خواهد حج انجام 
دهد، مى تواند عمره انجام دهد. مى توان داليل اين 
خروج را به طــور خالصه چنين بيان كرد: 1. خطر 

جانى؛ 2. شكسته نشدن حرمت بيت اهللا الحرام.
امام حســين بن على(ع) به عبداهللا بن زبير فرمود: 
به خداوند ســوگند، اگر يك وجب خــارج از مكه 
كشته شوم، براى من دوست داشتنى تر است تا آن 
 كه به اندازه يك وجب در داخل مكه كشته شوم. به 
خداوند سوگند، اگر من به النه اى از النه جانوران پناه 
برم، مرا از آن بيرون خواهند كشيد تا آنچه را از من 

مى خواهند، به دست آورند.
بدين ترتيب بود كه امام حسين(ع) از انجام اعمال 
حج تمتع منصرف شد و راه عراق را در پيش گرفت.

برش

از ديــدگاه فقهــى، ايــن ســخن 
مشــهور كه امام حســين(ع) حج 
خود را نيمه تمام گذاشت، سخنى 
نادرست اســت؛ زيرا امام(ع) در 
روز هشتم ذى الحجه (روز ترويه) 

از مكه خارج شد

معارف

«يوم الّترويه» را يكى از چهار روز برگزيده خداوند خوانده اند 

حركت حاجيان به سمت صحراى عشق

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9100509
بدینوس��یله به آقای حس��ین شفیعی فرزند محمد متولد 1357/03/20 به شماره شناس��نامه 410 ابالغ میگردد که شرکت 
فرش زمرد مس��تند به چک ش��ماره 160531، 160538، 160537، 160536، 160533، 160535، 160534، 160532، 
160529، 160530 تاریخ چک: 1391/01/24، 91/04/24، 91/05/10، 91/05/15، 90/11/24 و 91/05/01، 90/10/24، 
90/12/24، 91/03/24، 91/02/24 بعهده بانک کش��اورزی- ش��عبه: مجتمع تجاری مصلی- ش��ماره گواهینامه: 29637، 
28428، 29639، 29642، 33629، 29641، 33729، 33741، 29635، 29638 تاری��خ برگش��ت: تمامی چکها به تاریخ 
1391/05/26 اقدام به صدور اجرائیه به مبلغ 599/992/901 ریال نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه 9100509 علیه شما 
در این اداره اجرا تش��کیل گردیده اس��ت و چون برابر اعالم مأمور ابالغ پس��ت بدلیل عدم شناسائی آدرس شما ابالغ اجرائیه 
میس��ر نگردیده اس��ت لذا باستناد ماده 18 آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء مراتب طی این آگهی به شما ابالغ 
و عملیات اجرائی ظرف ده روز پس از انتش��ار آگهی به ش��ما ادامه خواهد یافت و به جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتش��ر 

نخواهد شد. آ- 9707985 م.الف 360
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- عباس عابد و خدیجه احمدی کوه بنانی و علیرضا لعلی

آگهی ابالغ اجرائیه به کالسه پرونده: 9703406
بدینوس��یله به- س��یدمهدی محمدی طرقی نام پدر: سیدحس��ن تاریخ تولد: 1364/04/20 ش��ماره ملی: 0945815115 
ش��ماره شناس��نامه: 8325 ابالغ میگردد- س��یده آتنا رضوی نام پدر: سیدحس��ن تاریخ تولد: 1368/12/11 ش��ماره ملی: 
0920921523 ش��ماره شناس��نامه: 0920921523 جهت وص��ول مهریه خود به تعداد 114 عدد س��که تمام بهار آزادی 
به اس��تناد س��ند ازدواج: شماره سند: 7024، تاریخ س��ند: 1386/05/08، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج 112 شهر 
مش��هد اس��تان خراسان رضوی علیه ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه 9703406 در این اداره تشکیل 
ش��ده و برابر گزارش مأمور اداره پس��ت با توجه به عدم امکان ابالغ واقعی و بنا به تقاضای بس��تانکار، طبق ماده 18 و 19 
آئیننام��ه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتش��ار محلی آگهی میش��ود و چنانچ��ه ظرف مدت ده روز از 
تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب میش��ود نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد 

یافت. آ- 9707986 م.الف 361
ریاست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- لعلی

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 92/94/1278
ب��ه موج��ب پرونده اجرایی کالس��ه 94/92/1278 مطروحه ش��عبه دوم اجرای ثبت مش��هد خانم صدیق��ه دزیانی نام پدر: 
محمدحس��ین تاریخ تولد: 1340/10/26 ش��ماره ملی: 0939478196 شماره شناسنامه: 1061 باستناد سند ازدواج شماره 
19267 مورخ��ه 1365/04/25 تنظیم��ی دفتر ازدواج ش��ماره 97 مش��هد جهت وص��ول تعداد 150 عدد س��که تمام بهار 
آزادی علیه آقای س��عید آش گرطوس��ی ن��ام پدر: محمد تاریخ تولد: 1339/01/07 ش��ماره ملی: 0937654051 ش��ماره 
شناسنامه: 437 اجرائیهای به کالسه فوق صادر که پس از ابالغ اجراییه حسب درخواست بستانکار وارده به شماره 7990- 
1394/07/22 س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ اعیان پالک ثبتی 42336 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد ملکی مدیون )به 
صورت دو قس��مت و هر کدام س��ه دانگ( در قبال تعداد 150 عدد س��که تمام بهار آزادی )هر س��ه دانگ در قبال 75 عدد 
س��که تمام بهار آزادی( به انضمام حقوق دولتی بازداش��ت گردیده است که برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری: پالک 
ثبتی فوق واقع در مشهد بلوار ارشاد، ارشاد 9، نوربخش 19، مجتمع خیام، ورودی 2 بلوک 4 طبقه دوم جنوبی به مالکیت 
آقای س��عید آشگر طوس��ی بازدید به عمل آمده و پس از بررسی و تحقیقات محلی بدین شرح گزارش میگردد. پالک تعرفه 
شده آپارتمانی است واقع در طبقه دوم جنوبی مجتمع مسکونی 8 واحدی از مجموعه آپارتمانهای بانک صادرات خراسان به 
آدرس مذکور و دارای دو فقره س��ند هر یک به میزان س��ه دانگ مشاع از ششدانگ با مشخصات ثبتی ذکر شده و به شماره 
ثبت 226944 و 226947، بر اس��اس مشخصات س��ند و گواهی پایانکار شماره 1/54446 مورخه 1380/06/18 شهرداری 
منطقه یک مش��هد دارای اعیانی به مس��احت 117/80 مترمربع به انضمام انباری اختصاصی به مس��احت 21/35 مترمربع 

در زیرزمین که عرصه آن موقوفه آس��تان قدس رضوی میباش��د، واحد مذکور دارای دو اتاق خواب با کف پارکت، آشپزخانه 
اپن چوبی، کف س��رامیکی، کابینتهای فلزی، ش��یرآالت موجود ایرانی درجه یک، هال و پذیرایی با کف سرامیک، بدنه رنگ 
روغنی، دربها چوبی، سیس��تم گرمایش رادیاتور با موتورخانه مرکزی در زیرزمین، سیس��تم سرمایش کولر آبی و کولر گازی، 
پنجرههای پروفیل آلومینیوم، واحد فوق دارای پارکینگ مش��اعی و آسانس��ور میباش��د، اسکلت ساختمان فلزی، نمای آجر 
سفال 3 سانتی و قدمتی بیش از 25 سال دارد. همچنین به اطالع میرساند واحد در اختیار مستأجر آقای »یوسف بهار آرا« 
بوده و مش��خصات س��ند با محل مطابقت دارد. با توجه به مراتب فوق و مش��خصات ذکر شده و موقعیت محل و با عنایت به 
مس��احت عرصه و اعیان و با در نظر گرفتن عوامل مؤثر در میزان ارزش بخصوص مکانیت، نوع دسترس��ی به ملک، مصالح به 
کار رفته ش��ده و مقایسه با موارد مش��ابه و در صورت عدم بدهی احتمالی در شرایط حاضر به مبلغ 2/230/000/000 ریال 
)دویس��ت و بیس��ت و س��ه میلیون تومان( ارزیابی میگردد. برابر گزارش مأمور اجرا در روز ارزیابی ملک در تصرف مس��تأجر 
میباش��د ک��ه به مبلغ پنج��اه و پنج میلیون تومان رهن و ماهیان��ه پانصد هزار تومان اجاره نمودهان��د و تاریخ پایان قرارداد 
1397/05/01 میباش��د که حدود اجمالی آن برابر نامه مس��ئول بایگانی اداره ثبت اس��ناد و امالک ناحیه دو مشهد براساس 
پرونده ثبتی بدین ش��رح میباش��د: ش��ماالً: در 9 قسمت به طولهای 5/95 و 1/30 و 0/60 و 0/50 و 1/60 و 0/50 و 2/30 و 
1/30 و 5/95 متر دیوار اشتراکی با آپارتمانهای مجاور و درب و دیوار و پنجره براه و داکت اشتراکی. شرقاً: به طول 7/20 متر 
دیوار به دیوار آپارتمان مجاور جنوباً: در 5 قس��مت به طولهای 5/90 و 1/20 و 4/70 و 1/20 و 5/90 متر دیوار و پنجره به 
فضای باز غرباً: به طول 7/20 متر دیوار به دیوار آپارتمان مجاور، که با توجه به مطالبات بستانکار و هزینهها مقدار سه دانگ 
مشاع از ششدانگ پالک ثبتی در قبال مبلغ 1/115/000/000 ریال از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز سهشنبه مورخه 
1397/07/03 در محل شعبه دوم اجرا در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد مزایده 
از مبلغ فوق ش��روع و به باالترین قیمت که خریدار داش��ته باش��د فروخته خواهد ش��د. ضمناً مبلغ 44/600/000 ریال حق 
مزایده و نیم عشر بمبلغ 55/750/000 ریال میباشد که طبق تبصره ماده 121 آئیننامه اجرا بعهده برنده مزایده میباشد نیز 
پرداخت بدهیهای مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و یا حق اشتراک و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم ش��ده یا نش��ده بعهده برنده مزایده اس��ت و هزینههای قانونی طبق 
مقررات وصول خواهد شد همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار 

میگردد. آ- 9707987 م.الف 362
ریاست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- لعلی

آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول
ب��ه موج��ب پرونده کالس��ه اجرائی ص��ادره از ش��عبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مش��هد به ش��ماره بایگانی اج��رای احکام 
110/13/960745 آقای س��یدمحمدرضا فاطمی محکوم است به پرداخت مبلغ 488/376/037 ریال به در حق سیدمحسن 
حس��ینی و نیز مبلغ 18/784/000 ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده 
است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط 
کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/06/20 از ساعت 10/15 الی 11 صبح در 
محل مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مش��هد واحد مزایده واقع در مش��هد بلوار شهید مدرس مدرس 6 ساختمان اجرای 
احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برس��د مزایده از قیمت ارزیابی ش��ده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به 
این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمناً حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقداً 
و فی المجلس از برنده وصول خواهد ش��د هزینههای تنظیم س��ند و نقل و انتقال مطابق مقررات و رویه قضائی و بدهیهای 

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

یک دانگ و 172/1 هزارم یک دانگ مش��اع از شش��دانگ ملک واقع در مطهری ش��مالی 49 کوچه فرقانی 7 انتهای کوچه 
بنبست دو پالک 28 دارای پالک ثبتی 5818 از 10 اصلی مفروز و مجزی شده از 2668 فرعی از اراضی مذکور به مساحت 

عرص��ه 104/2 مترمربع، س��اختمان 2 طبقه از زیرزمین که در همکف 2 خواب، پذیرایی و آش��پزخانه و س��رویس و طبقه 
زیرزمین هم 1 خوابه با در مس��تقل و فاقد پارکینگ، س��ازه نیمه اس��کلت با س��قف ضربی گرمایش بخاری و سرمایش کولر 
آبی با امتیازات آب و برق و گاز و تلفن و قدمت حدود 18 س��ال که با توجه به جمیع موارد شش��دانگ توس��ط کارش��ناس 
2/500/000/000 ری��ال ارزیاب��ی که از این مقدار به میزان فوق الذکر و در قبال مبلغ 488/376/037 ریال از طریق مزایده 

به فروش میرسد. آ- 9707961 م.الف 19464
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی- سیدمحمدرضا تشنگر

آگهی مزایده اموال منقول )38/1(
به موجب کالس��ه پرونده اجرایی 41/970871 صادره از ش��عبه 184 شوراهای حل اختالف مشهد، آقای/خانم جواد سفری 
محک��وم به پرداخت مبل��غ 99/405/153 ریال در حق آقای/خانم جواد رضائی و مبلغ 4/140/000 ریال نیم عش��ر دولتی 
اس��ت. نظر به اینکه نامبرده نس��بت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده اس��ت، حسب تقاضای محکوم له در قبال محکوم به، 
اموال به شرح ذیل توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 31/650/000 ریال ارزیابی گردیده و مقرر گردید در تاریخ 
1397/6/20 از س��اعت 9 الی 10 صبح با حضور نماینده محترم دادس��تان و از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام 
مدنی مجتمع ش��ماره چهار ش��وراهای حل اختالف مش��هد، واقع در بولوار کوثر، نبش کوثر ش��مالی 15، از طریق مزایده به 
فروش میرس��د. مزایده از قیمت کارش��ناس شروع و به کس��انیکه باالترین قیمت را پیش��نهاد مینمایند واگذار خواهد شد. 
طالبین به خرید جهت کس��ب اطالعات بیش��تر و بازدید از ملک موصوف پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه 
نماین��د. ضمناً حتم��اً حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقداً و باقیمانده حداکثر ظرف یکماه وصول خواهد ش��د. اقالم 

مورد مزایده به شرح ذیل میباشند:
1( مانتو دکمه فندقی 12 عدد قیمت کل 3/000/000 ریال 

2( مانتو پلیسه 3 عدد قیمت کل 600/000 ریال
3( مانتو مازراتی پشت بلند 11 عدد قیمت کل 1/000/000 ریال

4( مانتو سایز بلند 11 عدد قیمت کل 2/750/000 ریال
5( مانتو کتان پنج تکه 7 عدد قیمت کل 1/750/000 ریال

6( مانتو کوتاه پوپلین 19 عدد قیمت کل 4/750/000 
7( مانتو قیونا 10 عدد قیمت کل 3/500/000 ریال

8( مانتو شلوار کرپ 10 عدد 5/000/000 ریال
9( مانتو کرپ 2 عدد قیمت کل 600/000 ریال

10( مانتو ریون کمر پاپیونی 4 عدد 1/000/000 ریال
11( مانتو ترک شیکدار 17 عدد قیمت کل 5/100/000 ریال
12( مانتو ریون جیبدار 13 عدد قیمت کل 2/600/000 ریال

که جمع کلیه اقالم توقیفی به مبلغ 31/650/000 ریال میباشد. آ- 9707963 م.الف 19602
مدیر اجرای احکام مجتمع شماره چهار شوراهای حل اختالف مشهد

آگهی مزایده اموال منقول
به موجب پرونده کالس��ه 961527 صادره از س��وی ش��عبه 4 احکام مدنی مش��هد به ش��ماره ثبت 961274 اجرای احکام 
شهرس��تان طرقبه ش��اندیز محکوم علیه شرکت پرشین تابلو تابان محکوم اس��ت به پرداخت تعداد 41/617/087 ریال بابت 
اصل خواس��ته و کلیه خسارت دادرس��ی در حق محکوم له محمدرضا مشکین تنورجه و هزینه حق االجرا میباشد که اموال 
ذیل توقیف و توس��ط کارشناس��ان بندگی و داودی و نوایی نظامی ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ 1397/6/20 از س��اعت 8 
الی 9 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگس��تری طرقبه با حضور نماینده دادس��تان محترم به فروش برسد مزایده 
از قیمت ارزیابی ش��ده ش��روع و به باالترین مبلغ پیش��نهادی فروخته خواهد ش��د و حداقل ده درصد از بهای آن نقداً و فی 

المجل��س و مابق��ی حداکثر ظرف یکماه از برنده مزایده وصول میگردد طالبین به خرید میتوانند ظرف پنج روز قبل از موعد 
مزایده به این اجرا مراجعه تا نس��بت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد. ضمناً در مرحله دوم بیس��ت درصد زیر 

قیمت کارشناسی به فروش میرسد.
شرح اموال مورد مزایده؛

یکدس��تگاه اتومبیل وانت پیکان س��ی ان جی 1600 مدل 1387 سفید شیری روغنی به شماره موتور 11487007371 به 
علت نقص فنی موتوری قابلیت روشن شدن ندارد و خودرو تصادفی و در اکثر قسمتهای بدنه نیاز به مرمت و بازسازی دارد، 
شیش��ه جلو خودرو شکس��ته و س��قف خودرو رنگ زدگی دارد و الستیکها مس��تعمل بوده و فاقد بیمهنامه معتبر میباشد و 
ارزش آن 35/000/000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت. محل نگهداری خودرو پارکینگ بینالود واقع در جاده ش��اندیز میباشد. 

آ- 9707964 م.الف 18724
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز- لگزیان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
به موجب پرونده کالس��ه 970076 اجرای احکام شهرس��تان طرقبه ش��اندیز محکوم علیه عباس احمدی طوس��ی محکوم 
اس��ت به پرداخت 1/122/050/000 ریال بابت اصل خواس��ته و کلیه خسارت دادرسی در حق محکوم له حسین مالشاهی 
و هزینه حقاالجرا میباش��د که اموال ذیل توقیف و توس��ط کارشناسان محمد گل کار طرقبه ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ 
1397/6/21 از ساعت 8 الی 9 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه با حضور نماینده دادستان محترم 
به فروش برس��د مزایده از قیمت ارزیابی ش��ده شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد و حداقل ده درصد از 
بهای آن نقداً و فیالمجلس و مابقی حداکثر ظرف یکماه از برنده مزایده وصول میگردد طالبین به خرید میتوانند ظرف پنج 
روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا نس��بت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد. ضمناً در مرحله دوم 

بیست درصد زیر قیمت کارشناسی به فروش میرسد.
شرح اموال مورد مزایده؛

ملک به پالک ثبتی 6 فرعی از 10 اصلی بخش 6 مش��هد واقع در جاده طرقبه پش��ت هتل طرقبه اراضی خرسانه به مالکیت 
محمدرضا برلیانی 515 سهم مشاع از 159000 سهم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت عرصه 515 مترمربع به صورت 
مش��اع با کاربری زراعی دیم که ارزش 515 س��هم مش��اع مبلغ 128/750/000 تومان ارزیابی گردیده است. آ- 9707966 

م.الف 18726
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز- لگزیان

آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول
به موجب پرونده کالس��ه 960041 ش��عبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرس��تان طرقبه شاندیز محکوم علیه 
ابوالفضل مرادی محکوم اس��ت به مبلغ 90/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و کلیه خس��ارات دادرس��ی و تأخیر در حق 
محکوم له محمدرضا معصومی میباش��د که اموال ذیل توقیف و توس��ط کارش��ناس حس��ین اکبری و مقرر گردید در تاریخ 
1397/6/21 از س��اعت 8 الی 8/30 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگس��تری طرقبه ش��اندیز با حضور نماینده 
دادس��تان محترم به فروش برس��د مزایده از قیمت ارزیابی شده ش��روع و به باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد و 
حداقل ده درصد از بهای آن نقداً و فی المجلس و مابقی حداکثر ظرف یکماه از برنده مزایده وصول میگردد طالبین به خرید 

میتوانند ظرف پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد.
مشخصات ملک مورد مزایده:

یک دس��تگاه خودرو س��واری 405 جی ال ایکس مدل 1381 نوک مدادی دارای رنگ و خوردگی با وضعیت اتاق متوس��ط 
دوگانه س��وز عمر الس��تیکها 50 درصد که به ارزش 93/000/000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت. محل نگهداری خودرو جاده 

شاندیز پارکینگ مهدی میباشد. آ- 9707967 م.الف 18729
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف طرقبه شاندیز- مسعودی
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 اي
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عك



خداحافظى حاج صفى با المپياكوس
ورزش: ســايت راديو ورزش يونان از خداحافظى ملى پوش ايرانى با بازيكنان 
المپياكوس خبر داد. سايت اســپورت اف ام يونان ديروز در صدر اخبار صفحه 
مربوط به تيم فوتبال المپياكوس يونان در مطلبى با عنوان «ترك قرضى احسان 
حاج صفى» نوشــت: انتظار مى رود كه اين ملى پوش ايرانــى به صورت قرضى 
راهى تيم ديگرى شود و اطمينان پيدا كرده بايد با همبازيانش در المپياكوس 
خداحافظى كند. در ادامه خبر رسانه يونانى آمده است: از روز گذشته بحث هايى 
درباره انتقال احسان حاج صفى مطرح شد و باشگاه المپياكوس پيشنهادهايى نيز 
براى اين ملى پوش ايرانى دريافت كرده است اما نام آن ها فاش نشد. انتظار مى رود 

احسان حاج صفى به تيم سابقش در سوپر ليگ يونان يعنى پانيونيوس بازگردد.

تيم گسترش فوالد به اروميه منتقل شد
ايسنا: نماينده مردم اروميه در مجلس شوراى اسالمى از انتقال تيم فوتبال 
گسترش فوالد به اروميه خبر داد.نادر قاضى پور، اظهار كرد: تيم گسترش فوالد 
به اروميه منتقل شده است.وى درباره اخبار منتشر شده مبنى بر مخالفت ها در 
زمينه انتقال تيم گسترش فوالد به اروميه، گفت : اين موضوع به شوراى اسالمى 
شهر ربطى ندارد. اين تيم از تبريز به من هديه شده است و من آن را به مردم 
اروميه هديه كرده ام. قاضى پور  با رد انحالل تيم گسترش فوالد، خاطرنشان 
كرد: آقاى زنوزى، پيش از اين در تبريز مســئول تيم فوتبال گسترش فوالد 
بودند، اما با توجه به اين كه ايشان سه تيم داشت، نمى توانست آن ها را اداره 
كند. به ويژه  اينكه ايشان تيم فوتبال تراكتورسازى را هم اداره مى كنند. لذا اين 

تيم را به آذربايجان غربى اهدا كردند.

بازگشت تيمورى به تمرينات استقالل
ورزش: مدافع مصدوم اســتقالل پس از بهبود مصدوميتش ديروزدوباره در 
تمرينات آبى ها شركت كرد. اين بازيكن كه بخاطر مصدوميت تحت مداوا بود، 
با بهبود مصدوميتش زير نظر فيليپ به تمريــن اختصاصى پرداخت و از نرم 
دوى را آغاز كرد. تيمورى پيش از اين در دو جلسه تمرينى ابتداى فصل آبى ها 
حاضر شده بود اما بعد از مشخص شدن مصدوميتش نتوانست همراه با ساير 
بازيكنان تمرين كند.وضعيت تيمورى به گونه اى نيست كه بتواند در دو ديدار 

آينده استقالل مقابل فوالد و السد به ميدان رود.

دليل تغيير داور بازى پرسپوليس اعالم شد
فارس: سخنگوى كميته داوران دليل تغيير داور مسابقه پرسپوليس و نفت 
مسجدســليمان را اعالم كرد. ســيدرضاغياثى در مورد اينكه چرا داور بازى 
پرسپوليس و نفت مسجدســليمان تغيير كرد، گفت: در اين مورد ناظر بازى 
ســپاهان و پيكان در گزارش كتبى خود نمره خوبى به داور مسابقه كه على 
صفايى بود داد اما در جلسه بازبينى ما متوجه شديم كه داور در دقيقه 18 بايد 
بازيكن پيكان را اخراج مى كرده كه چنين كارى را انجام نداده است. بنابراين 
با ناظر بازى كه آقاى كهورى بود درتماس بوديم و او هم گفت كه نظر كميته 
كارشناسى را قبول دارد و مرتكب اشتباه شده و نمره داور را كم كرد. به همين 
دليل على صفايى نبايد در هفته بعد قضاوت مى كرد و به اين ترتيب به جاى 

على صفايى، پيام حيدرى براى اين بازى انتخاب شد.

نقره پومسه اولين مدال كاروان ايران
ورزش: مرجان سلحشورى دومين مدال كاروان را هم در رشته پومسه 
مسجل كرد.در ادامه رقابت هاى پومسه انفرادى و تيمى بازى هاى 
آسيايى جاكارتا، بعد از اينكه كوروش بختيارى ديدار نهايى بازى هاى 
آســيايى را به رقيب كره اى خود واگذار كرد و به نشان نقره و اولين 
مدال  ايران دست يافت. مرجان سلحشورى نماينده بانوان ايران در 
بخش انفرادى پومسه، با غلبه بر حريف ژاپنى خود با صعود به نيمه 
نهايى دومين مدال كاروان ايران را مســجل كرد  و در فينال مقابل 

نماينده اندونزى شكست خورد و به مدال نقره رسيد. 

ميزبانى بازى هاى آسيايى 2022 
به چين رسيد 

ورزش ســه: رئيس كميته ملى المپيك گفت: ميزبانى بازى هاى 
آسيايى 2022 به چين سپرده شد.

سيدرضا صالحى اميرى، رئيس كميته ملى المپيك ايران   در حاشيه 
بازيد از رقابت هاى شمشيربازان ايران از كسب ميزبانى چين  براى 
بازى هاى ســاحلى 2020 و بازى هاى آســيايى 2022 خبر داد و 
گفت اين ميزبانى در اجالس مجمع عمومى شوراى المپيك به چين 

سپرده شد.
 صالحى اميرى گفت: اين اجالس يك روزه اكنون در حاشيه نخستين 
روز رسمى بازى هاى آســيايى 2018 اندونزى با حضور نمايندگان 
كشورهاى عضو در حال برگزارى و قرار است در حاشيه اين نشست 
با همتايان خود براى  افزايش سطح تعامالت همكارى هاى ورزشى و 

كسب كرسى هاى ايران ديدار و گفت و گو كنم .

روئينگ چهارنفره زنان به فينال راه يافت
ورزش: تيم روئينــگ چهارنفره زنان در مرحلــه مقدماتى در رده 

نخست قرار گرفت و به فينال اين مسابقات راه يافت.
 تيــم روئينــگ چهارنفره زنــان متشــكل از مهســا جاور،نازنين 
رحمانى،مريم اميدى پارسا و مريم كرمى با ثبت زمان 7:23.45 در 

رده نخست قرار گرفت و به فينال رقابت ها راه يافت.
 تيم ايران كه در گروه A با كشــورهاى تايلند،اندونزى وچين تايپه 

همگروه بود و روز چهارشنبه در فينال رقابت خواهد كرد.

حذف شمشيربازان اسلحه اپه ايران 
ورزش: دو شمشيرباز اسلحه اپه كشورمان با شكست در مرحله يك 

شانزدهم نهايى بازى هاى آسيايى، از دور مسابقات كنار رفتند.
 مسابقات شمشيربازى بازى هاى آســيايى  با برگزارى رقابت هاى 

جدول يك شانزدهم نهايى بخش مردان در جاكارتا پيگيرى شد.
 در اين بخش از رقابت ها محمد رضايى در مصاف با حريف ازبكستانى 
با نتيجه 15 بر 10 باخت. محمد اسماعيلى نيز در اين مرحله با نتيجه 

15 بر 6 مقابل نماينده قرقيزستان متحمل شكست شد. 
 بدين ترتيب اين دو شمشيرباز اسلحه اپه ايران از صعود به جمع 16 

شمشيرباز برتر بازى هاى آسيايى بازماندند.

انتقاد دودانگه از شرايط ميزبانى 
بازى هاى آسيايى

مهر: مربى تيم ملى كشتى آزاد ايران با تاكيد بر اينكه قدرت اول آسيا 
هستيم و اين را در جاكارتا به همه نشان خواهيم داد، نسبت به ميزبان 

بازى هاى آسيايى و شرايط اين بازى ها انتقاد كرد.
على اكبر دودانگه گفت: از اول دنبال خوش شانســى در قرعه كشى 
نبوديم و بچه ها را براى رويارويى با حريفان اصليشــان آماده كرده 

بوديم. كشتى گيرى كه طال بخواهد بايد همه را ببرد.
وى گفت: روى تشك همه چيز مشــخص مى شود. به نظر دو يا سه 
مدال طال را بگيريم البته در همه اوزان شانس مدال خواهيم داشت. 

ان شاء اهللا شش مدال در شش وزن خواهيم گرفت.

تيم ملى كبدى بانوان بوى مدال مى دهد
ايسنا: فريده ظريف دوست بعد از برد تيم ملى كبدى بانوان برابر كره 

جنوبى گفت: مى توانيم قهرمان بازى هاى آسيايى شويم.
كاپيتان  تيم   ملى كبدى گفت: به جز تيم هند كه حريف اصلى ما در 
مسابقات به شمار مى رود ما همه برنامه ريزى خودمان را براى ديدار 
مقابل تيم هايى همچون كره جنوبى، چين تايپه، تايلند و سريالنكا 
انجام داده بوديم كه همگى در يك سطح قرار دارند. وى گفت:  همه 
تيم هاى حاضر در اين دوره پيشرفت كرده اند و همه براى كسب مقام 
بازى مى كنند. شــايد در دوره هاى قبل اينقدر سطح مسابقات باال 
نبود ولى در اين دوره همه تيم ها كيفيت بااليى دارند و ماهم سعى 

مى كنيم با قهرمانى كشورمان را سربلند كنيم.  

ضد حمله

خبر
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راكيتيچ قصد ترك بارسلونا را ندارد
ورزش: بعد از ســر و صداى زيادى كه خبر مربوط به انتقال راكيتيچ به بايرن در آلمان به پا 
كرده بود وبسايت اشپورت1 به نقل از منابع خود اعالم كرد كه راكيتيچ مايل به انتقال به مونيخ 
نيست و مى خواهد تا پايان قراردادش يعنى سال 2021 در بارسلونا بماند.  اشپورت1 مى گويد 
در گفت وگو با نزديكان راكيتيچ مطلع شده كه اين ستاره ى كروات كه چندى پيش با كرواسى 
نايب قهرمان جام جهانى شده، قصد دارد بعد از پايان قراردادش با بارسا در سال 2021 به باشگاه 
سابقش، سويا برگردد. چرا كه راكيتيچ كه در فاصله ى سال هاى 2011  تا 2014 در اين تيم 

منطقه   اندلس بازى مى كرد به شهر سويا عالقه  بسيارى پيدا كرده است.  

آب پاكى هازارد روى دست رئال
ورزش:  ادن هازارد، ستاره چلسى تاييد كرد كه او تا پايان فصل در اين تيم حضور خواهد داشت 
ولى آينده اش نامشخص است. ستاره بلژيكى در طول جام جهانى از احتمال جدايى اش از جمع 
آبى پوشان گفته بود و پيوســتن كورتوا به رئال، او را به حضور در مادريد نزديك تر كرده بود. 
با اين حال نقل و انتقاالت انگليس به پايان رسيد و هازارد در چلسى ماندنى شد و بعيد است 
كه تا پايان نقل و انتقاالت اسپانيا، اتفاق خاصى رخ دهد. حال ستاره 27 ساله تاييد كرد كه در 
چلسى ماندنى خواهد شد.او گفت: همه از صحبت هاى من پس از جام جهانى مطلع هستند. 

من اينجا خوشحالم.

ليونل مسى، زننده گل شماره 6 هزار بارسا
ورزش: ليونل مسى در دقيقه 64 ديدار مقابل آالوس، موفق شد گل شماره 6 هزار 
بارسا در الليگا را به ثمر برساند. يك دهه پيش، ستاره آرژانتينى در سال 2009 موفق 
شده بود گل شماره 5 هزار باشگاه را در الليگا به ثمر برساند و حاال پس از 9 سال و 
6 ماه و 17 روز توانست گل شماره 6 هزار را نيز بزند. در حقيقت بين گل 4 هزار تا 5 
هزار، 13 سال طول كشيد تا ركورد ثبت شود. اولين گل تاريخ بارسا توسط پاررا در 
تاريخ 12 فوريه 1929 مقابل راسينگ به ثمر رسيد. حدود 21 سال بعد، ماركو آرليو 

موفق شد گل شماره هزارم باشگاه را به ثمر برساند.

دوشنبه 29 مرداد هفته اول الليگا اسپانيا
 رئال مادريد - ختافه

 ساعت: 00:45 زنده از شبكه سه

دوشنبه 29 مرداد هفته اول الليگا اسپانيا
 والنسيا - اتلتيكومادريد

 ساعت: 22:30 زنده از شبكه ورزش

چهارشنبه 31 مرداد هفته پنجم ليگ برتر ايران
 استقالل - فوالد

 ساعت: 20:15 زنده از شبكه سه

انگليس - ليگ برتر
 كارديف 0 -  0 نيوكسل

 اورتون 2 - 1 ساوتهمپتون
لسترسيتى 2 - 0 ولورهمپتون

تاتنهام 3 - 1 فوالم
 وستهام 1 - 2 بورنموث

 چلسى 3 - 2 آرسنال
اسپانيا - الليگا

 بتيس 0 - 3 لوانته 
 سلتاويگو 1 - 1 اسپانيول

 ويارئال 1  - 2 رئال سوسيداد

ميز نتايج

ورزش در سيما

ورزش: رئيــس فدراســيون فوتبال عربســتان پس از 
 AFC اســتعفايش عنوان كرد كه براى انتخابات رياست
خود را آماده كرده است. روزنامه الشرق االوسط عربستان 
خبر داد كه عادل عزت، رئيس فدراسيون فوتبال عربستان 
رســما از ســمتش اســتعفا داد تا خود را براى رياســت 

كنفدراسيون فوتبال آسيا در سال آينده آماده كند.
عزت پس از اســتعفايش گفت: يك هفته پيش به عنوان 
رئيس فدراسيون غرب و جنوب آســيا انتخاب شدم. اين 
انتخاب گام بلندى براى برنامه هاى آينده ام بود.با حمايت 
تركى آل شــيخ(رئيس هيئت ورزش عربســتان) پرونده 
كانديداتوريم براى رياست AFC تا انتخابات سال آينده 

آغاز مى كنم.

شيخ سلمان از سال 2013 به عنوان رئيس كنفدراسيون 
فوتبال آسيا انتخاب شده بود و سال آينده انتخابات جديد 

براى انتخاب رئيس جديد برگزار مى شود.
به گزارش فارس، ســعودى ها از چند ماه پيش اين پروژه 
بزرگ را براى كنار زدن شيخ سلمان آغاز كرده بودند چون 
رئيس بحرينى در پرونده اختالف عربستان با قطر در نهايت 
به نفع قطر راى داد و اين خشــم سعودى ها را برانگيخت.
اين آغاز كار سعودى ها براى رياست AFC خط و نشان 
واضحى براى فدراسيون فوتبال كشورمان نيز است چون 
رسيدن عربســتان به منصب قدرت در آســيا وضعيت و 
شرايط فوتبالمان در آسيا و ميزبانى از سعودى ها در تهران 

را بيش از پيش دور از انتظار مى كند.

سينا حسينى : باشگاه سياه جامگان مشهد هم به فهرست تيم هاى در 
حال انحالل فوتبال ايران اضافه شد . البته داستان بى پولى سياه جامگان 
اتفاق جديدى نيست، آن ها پيش از شروع ليگ دسته يك هم مدعى 
بودند كه قصد انحالل اين باشگاه فوتبال را دارند اما در دقيقه 90 با ورود 
يك اسپانسر ماجراى انحالل به دســت فراموشى سپرده شد تا على 

حنطه فعاليت خود را در اين باشگاه دسته يك آغاز كند.
خريد بازيكنان جديد و معرفى كادرفنى اين باشگاه شائبه انحالل 
ســياه جامگان را به طور كلى از بين برد. حضــور خداداد عزيزى 
سرمربى بركنار شده سپيدرود رشت به عنوان مدير سازمان فوتبال 
سياه جامگان اميدوارى هواداران اين باشــگاه را دو چندان كرد تا 
حدى كه همه از شانس اين تيم براى موفقيت در ليگ دسته يك 
سخن مى گفتند. دو روز پس از ورود خداداد عزيزى به حيطه فنى 
سياه جامگان مالك اين باشــگاه اعالم كرد تيم به صورت كامل به 

خداداد عزيزى و يكى از دوستانش كه قصد سرمايه گذارى در اين 
باشگاه دارد واگذار شده است .

خداداد عزيزى هم به واســطه قول شهردار مشــهد اين موضوع را 
تائيد و عنوان كرد از اين پس همه امور ســياه جامگان زير نظر او 

شكل خواهد گرفت. 
اما مصاحبه شنبه شب خداداد عزيزى بحران را دوباره در اين باشگاه 
زنده كرد. خداداد عزيزى با انجام مصاحبه اى آتشين اعالم كرد اين 
باشگاه بدهى هاى انباشت شــده فراوانى دارد و سرمايه گذار مورد 
نظر او قادر به پرداخت اين بدهى ها نيست. از سويى ديگر شهردارى 
مشهد توان پرداخت اين حجم از بدهى ها را ندارد! به همين خاطر او 

ديگر در اين باشگاه مسئوليتى نخواهد داشت و موضوع كناره گيرى 
اش را به اطالع مالك باشگاه رسانده است!

*بدهى سه ميلياردى
پس از اين اتفاق نوبت به مديرعامل باشگاه رسيد. هاشم حسينى 
با اشــاره به اين كه ديگر توان فعاليت در اين باشگاه را ندارد؛ رسما 
كناره گيرى كرد تا دومين شوك به مجموعه سياه جامگان وارد شود. 
ديروز اما عباسى شوكه از اين استعفاها گفت : «نمى دانم چرا خداداد 
به يكباره تصميم خود را تغيير داده در صورتى كه ما براى واگذارى 
امتياز مشكلى نداريم! اما كال كمتر از 3 ميليارد بدهى داريم. ضمن 
اين كه بخشى از اين بدهى ها به دالر است و اگر نوسانات ارز نبود، 
بدهى ما كمتر از اين ارقام هم بود. پرونده هاى ما در كميته تعيين 
وضعيت مشخص است و دوســتانى كه دست به شــايعه پردازى 

مى زنند كاش به آنجا رجوع كنند.»

حاال سياه جامگان مانده اســت و يك دنيا مشكل كه معلوم نيست 
اين مشــكالت چگونه قرار است حل و فصل شــود! شوراى شهر و 
شهردارى توان پرداخت بدهى هاى سنگين اين باشگاه را ندارند. 
مديرعامل و رئيس ســازمان فوتبال ديگر حاضر به همكارى با اين 
مجموعه نيستند و سرمايه گذارى كه براى خريد امتياز تيم پيش 
قدم شده بود نيز ديگر تمايلى به هزينه براى اين باشگاه ندارد. حاال 
بايد منتظر ماند تا زمان اعالم رسمى انحالل .  صحبت هاى خداداد را 
مرور كنيد« پيشنهاد مى كنم سياه جامگان به طور كل منحل شود 
چون ممكن است آبروريزى بزرگترى اتفاق بيفتد و اين تيم هم به 

سرنوشت نفت و راه آهن دچار شود.»

تهديد جدى براى فدراسيون فوتبال ايران
پروژه عربستان براى رياست AFC كليد خورد

 استعفا پشت استعفا در باشگاهى كه حامى ندارد

آ خرين ميخ ها بر تابوت سياه جامگان

آقاخان 4 سال در استقالل مى ماند
ورزش: باشگاه اســتقالل قرارداد مرتضى آقاخان را به مدت 
يك فصل ديگر تمديد كرد.اين بازيكن در فصل نقل و انتقاالت 
با استقالل قرارداد سه ســاله امضا كرد كه به علت مصدوميت 
نيم فصل از تركيب آبى پوشــان دور ماند. با همين شــرايط 
استقاللى ها قرارداد آقاخان را به مدت يك فصل ديگر تمديد 
كردند تا وى با قراردادى چهار ســاله در اين تيم فعاليت كند.

ميثم تيمورى ديگر بازيكن استقالل است كه در ليست اين تيم 
قرار گرفته و مى تواند براى آبى پوشان به ميدان برود.

جريمه سنگين براى باشگاه 
استقالل خوزستان

ورزش: در پى شكايت دانيال ماهينى از باشگاه استقالل 
خوزســتان، كميته تعيين وضعيت فدراسيون باشگاه 
مربوطه را به پرداخت مبلغ 2 ميليــاردو 500 ميليون 
ريال بابــت قــرارداد و 50 ميليون ريــال بابت هزينه 
رسيدگى در حق دانيال ماهينى محكوم كرد. اين راى 

غيرقطعى  است.

جانشين  گرشاسبى كيست؟
نود: اعضاى هيئت مديره باشگاه پرســپوليس عالقه مندند 
در صورت قطعى شدن جدايى حميدرضا گرشاسبى از پست 
سرپرستى اين باشگاه به خاطر اجراى قانون منع به كارگيرى 
بازنشستگان، فردى از جمع آن ها به عنوان سرپرست جديد 
باشگاه مشغول به كار شود. در اين بين محمدرضا حاجى بيگى 

گزينه مدنظر آن هاست.

ورزش:ســرمربى تيم ملى فوتبال ايران ضمــن تمجيد از عليرضا 
جهانبخش او را با كريستيانو رونالدو مقايسه كرده است.

به نقل از تايمز، عليرضا جهانبخش ديشب در جريان ديدار برايتون 
و منچستريونايتد در استاديوم حاضر بود. كارلوس كى روش درباره 
جهانبخش گفت: وقتى يك بازيكن شروع به گلزنى مى كند، مزه اين 
گلزنى زير زبان او مى رود و هر چه بيشتر گل مى زند بيشتر به گلزنى 
معتاد مى شود. اين همان چيزى اســت كه عليرضا با آن رشد كرده 
است و من او را با كريســتيانو رونالدو مقايسه مى كنم. پيشرفت او   

مانند رونالدو بوده است.
برايتون كريســتيانو رونالدو جديد را به خدمت نگرفته اســت ولى 
بازيكن 17 ميليون پوندى، ممكن است يكى از بهترين خريدهاى 
فصل باشد. برايتون يك هافبك كنارى با سرعت و قدرت زياد را به 
خدمت گرفته و اولين آسيايى است كه در يكى از ليگ هاى معتبر 
اروپا توانسته آقاى گل شود. از سوى ديگر كسى كه مربى رونالدو بوده 
مربى جهانبخش هم هست. به نظر اين بازيكن ايرانى همان مراحل 

رشد رونالدو را طى مى كند.
كى روش در منچستريونايتد، رونالدو را در ابتداى دوران فوتبالش 
هدايت كرد و در 20 سالگى نيز براى اولين بار به عليرضا جهانبخش 
در تيم ملى ايران بازى داد. او در همين رابطه گفت: من خيلى زود 
جهانبخش را در تيم ملى ديدم و متوجه شدم كيفيت باالى او مناسب 
بازى هاى بين المللى اســت و او همان نگرش حرفه اى و ثبات را در 

بازى خود داشت.
جهانبخش كه در روستايى در گيالن رشــد كرد، از داماش گيالن 
به نايمخن پيوست كه براى سقوط نكردن در هلند تالش مى كرد. 
كى روش به او كمك كرد كه با دو مسئله كنار بيايد. اول اينكه او كمى 
استرس داشت چرا كه جوان بود و تالش مى كرد هر كارى انجام دهد، 
ولى اين طبيعى است. كم كم او توانست بر استرس خود غلبه كند و 

آرام باشد و با استرس رقابت ها كنار بيايد.
دوم اينكه مثل خيلى از بازيكنان كنارى بى تجربه بود و  نمى توانست 
در حمله شركت كند. كى روش در اين باره اضافه كرد: اين طبيعى 

است. مثل رونالدو در شروع كار خود، على خيلى وارد محوطه جريمه 
نمى شــد ولى با تمرين كردن هاى مداوم و توضيح سبك بازى، او 
توانست فضاهاى پشت مدافعان را پيدا كند و وارد محوطه جريمه 

شود و بتواند گلزنى كند.
ســرمربى پرتغالــى در ادامه گفــت: در فوتبال امــروزى و مدرن 
هافبك هاى كنارى گلزن يك اصل در فوتبال هستند چرا كه از بين 6 
بازيكن هجومى در يك تيم، اگر 4 يا پنج بازيكن گلزن نداشته باشيد 
با مشكل مواجه مى شويد و نمى توانيد موفق شويد. به همين خاطر با 
داشتن بازيكنانى مثل جهانبخش ساده است كه به آن ها بگوييد پاس 
گل دادن كافى نيست بلكه بايد مانند مهاجم دوم يا سوم در امر گلزنى 
كمك كنند. جهانبخش مى تواند بازيكن مهمى براى برايتون باشد. 
او بازيكن سرعتى است و مى تواند فضاهاى خوبى براى گلزنى پيدا 
كند. او بازيكن بسيار مستقيمى است و رو به دروازه حركت مى كند. 
عليرضا بازيكنى نيســت كه نياز به پاس هاى زياد يا دريبل داشته 
باشد تا به دروازه حريف برسد. جهانبخش بازيكن جنگنده اى است 

كه خيلى براى موفقيت تيم تالش و فداكارى مى كند.
*از پرسپوليس تا هلند

پدر جهانبخش مى خواست تا به جاى نايمخن او راهى پرسپوليس 
بزرگترين باشگاه ايران شود ولى او نظر پدرش را قبول نكرد و راهى 
هلند شد. او زبان انگليسى و هلندى بلد است و موفقيت فصل قبل 
نشان داد كه از قدرت ذهنى بااليى برخوردار است. در آن زمان مادر 
او با بيمارى روبرو شده بود و او در اروپا به دنبال بهترين پزشك بود 

تا مادرش درمان شود.
*كشور با استعدادها

ســرمربى تيم ملى ايران اضافه كرد: اگر يك كشــور با استعداد در 
زمينه فوتبال باشد آن كشور ايران است. شما در ايران شور و شوق، 
استعداد و ذهنيت درست را داريد. خيلى از بازيكنانى كه من با آن ها 
در تيم ملى كار كردم چيز ويژه اى درون خودشــان داشتند. اگر با 
آن ها از هلى كوپتر به بوته زار بپريد، مطمئن هستيد كه آن ها زنده 

مى مانند و مى جنگند.  

ورزش: آخرين بارى كــه چنين جمعيتى راهى 
شــهر ورونا شــده بودند به بازديد پاپ بنديكيت 
شانزدهم در سال 2006 باز مى گشت. استاديوم 
بنتگودى غير از قســمت «كوروا ســود»، جايگاه 
ويژه اولتراهاى «هالس ورونا» كه طبق قرارى بين 
هواداران دو تيم كيوويى ها آنجا نمى نشــينند، پر 
شده بود. درآمد فروش بليت براى باشگاه كيوو در 
اين بازى به يك ميليون يورو رسيد تا ركورد سال 
2004 را بشكنند، روزى كه اينتر با خاوير زانتى، 
خوان سباستين ورون، ادگار داويدز و آدريانو برابر 

تيم شان به تساوى 2-2 رسيد.
اما بخش اعظمى از تماشــاگرانى كه به بنتگودى 
هجوم آورده بودند دليلى غير از تماشــاى كيوو 
داشــتند. خيلى از اين هواداران با پيراهن راه راه 
سياه و سفيدى كه پشتش شماره 8 درج شده بود 
راهى استاديوم شده بودند تا احترام خودشان به 
كلوديو ماركيزيو كه بعد از بيش از دو دهه بانوى پير 
را ترك كرده بود را نشان دهند. و البته بخشى ديگر 

پيراهن شماره 7 بيانكونرى را بر تن داشتند، پيراهنى كه 
حاال كريستيانو رونالدو آن را بر تن مى كند.

رونالدو اولين بازى اش براى يوونتوس را در ســرى آ در 
بنتگودى تجربه كرد، استاديومى كه سال 1984 شاهد 

اولين بازى ديگو آرماندو مارادونا براى ناپولى در ليگ هم 
بود. اما اين خاطره حاال ديگر براى عاشقان فوتبال ايتاليا 
صرفا نوستالژى و غمى شــيرين و شكوهى از دست رفته 
در سال هاى گذشته نيست. نه. سرى آ يك بار ديگر شاهد 

حضور يكى از بزرگ ترين فوتباليست هاى تاريخ است.

كيوو با الهام از هالس ورونا كه 34 سال پيش ناپولى را 
با مارادونا در بنتگودى شكست داده بود، قصد داشت 
خوشامدى سفت و سخت به رونالدو بگويد. لورنزو 
دانا، مربى كيوو، كه فصل گذشته سه بازى آخرش را 
برد تا «خرهاى بال دار» را از سقوط به سرى بى نجات 
دهد، پيش از شــروع بازى درصد پيروزى باالترى 

نسبت به مكس الگرى در ليگ داشت.
الگرى تيمى هجومى را به زمين فرســتاده بود. 
رونالدو در مركز خط حمله بود و داگالس كاستا، 
پائولو ديبــاال و خــوان كوادرادو پشــتش بازى 
مى كردند. ژائو كانسلو، هموطن رونالدو هم، ديگر 
بازيكن تازه وارد يوونتوس بود كه در پســت دفاع 
راست  هجومى به زمين رفته بود. لئوناردو بونوچى 
هم در اين شــب براى دومين بار اولين بازى اش 
براى بيانكونرى در ليگ را تجربه كرد، ســتاره اى 
كه در ابتداى بازى توسط تعدادى از هواداران كه 
هنوز او را براى رفتنش به ميالن در فصل گذشته 
نبخشيده بودند هو شد.در نهايت بانوى پير تورين 
براى كسب هر سه امتياز در اين روز گرم تابستانى تا دقيقه 
آخر عرق ريخت و 3 بر 2 پيروز شد. پس به سرى آ خوش 
آمدى كريستيانو. حتى مارادونا هم در اين ليگ روزهاى 

سخت بس يارى را پشت سر گذاشت.

به بهانه شروع رونالدو در سرى آ
«اسب هاى بالدار» پولدار شدند

 به عنوان رئيس كنفدراسيون 
فوتبال آسيا انتخاب شده بود و سال آينده انتخابات جديد 

به گزارش فارس، ســعودى ها از چند ماه پيش اين پروژه 
بزرگ را براى كنار زدن شيخ سلمان آغاز كرده بودند چون 
رئيس بحرينى در پرونده اختالف عربستان با قطر در نهايت 
به نفع قطر راى داد و اين خشــم سعودى ها را برانگيخت.

 خط و نشان 
واضحى براى فدراسيون فوتبال كشورمان نيز است چون 
رسيدن عربســتان به منصب قدرت در آســيا وضعيت و 
شرايط فوتبالمان در آسيا و ميزبانى از سعودى ها در تهران 

پدر جهانبخش مى خواست تا به جاى نايمخن او راهى پرسپوليس 
بزرگترين باشگاه ايران شود ولى او نظر پدرش را قبول نكرد و راهى 
هلند شد. او زبان انگليسى و هلندى بلد است و موفقيت فصل قبل 
نشان داد كه از قدرت ذهنى بااليى برخوردار است. در آن زمان مادر 
او با بيمارى روبرو شده بود و او در اروپا به دنبال بهترين پزشك بود 

ســرمربى تيم ملى ايران اضافه كرد: اگر يك كشــور با استعداد در 
زمينه فوتبال باشد آن كشور ايران است. شما در ايران شور و شوق، 
استعداد و ذهنيت درست را داريد. خيلى از بازيكنانى كه من با آن ها 
در تيم ملى كار كردم چيز ويژه اى درون خودشــان داشتند. اگر با 
آن ها از هلى كوپتر به بوته زار بپريد، مطمئن هستيد كه آن ها زنده 

ورزش: نماينــده  وزن 57 
كيلوگرم كشتى آزاد ايران به 
مدال برنز بازى هاى آســيايى 
2018 رســيد تا نخســتين 
مدال آور كشتى ايران در اين 
رقابت ها باشد. رضا اطرى در 
ديدار رده بندى و براى كسب 
مدال برنز به مصاف ســونگ 
وون از كره جنوبى رفت و در 
پايان با نتيجه 9 بر 4 به برترى 
رســيد. در ايــن وزن مدال 
طــال از آن بخبايــار اردنبات 
از مغولستان شــد . مصطفى 

حســين خانى نيز در وزن 74 كيلوگرم براى كسب 
مدال برنز به روى تشك رفت كه مقابل حريف ژاپنى 
خود راه به جايــى نبرد و با نتيجه 9 بر 6  شكســت 

خورد و از رســيدن به مدال 
برنز بازماند.

مهــران نصيــرى در وزن 65 
كيلوگرم ديگــر نماينده ايران 
در روز نخســت بود كه پس از 
شكست مقابل رقيب چينى در 
همان دور نخســت حذف شد. 
پرويز هادى در ســنگين وزن 
آخرين نماينده ايــران در اين 
رقابت هاست كه امروز به مصاف 

رقباى خود خواهد رفت.
حســن يزدانــى در وزن 86 و 
عليرضــا كريمــى در وزن 97 
كيلوگرم براى كسب مدال طال به روى تشك رفتند كه 
نتايج اين دو كشتى گير را در صفحه دوى اخبار  روزنامه 

خواهيد خواند.

ورزش :  رقابت هاى تيراندازى 
در رشته تفنگ بادى 10متر با 
حضور 22 تيم برگزار شد. تيم 
دو نفره ايران  بــا حضور نجمه 
خدمتى، امير محمــد نكونام 
در رده هفتم قــرار گرفت و از 
راهيابى به فينال بازماندند.  در 
اين بخش تيم هاى كره جنوبى، 
هند، مغولستان، چين و تايوان 
راهى فينال شــدند و سنگاپور 
عنوان ششمى را به دست آورد.  

الزم به ذكر اســت اميرمحمد 
نكونام در بخش انفرادى تفنگ 
بادى 10 متر شــركت خواهد 
كرد اما نجمــه خدمتى دارنده 
دو مدال طال و نقره بازى هاى 
اينچئــون در بخــش انفرادى 
حضور نخواهد داشــت.  نجمه 
خدمتى گفت: تيراندازى قابل 
پيش بينى نيست.هفتم شديم و 
با اختالف يك امتياز نتوانستيم 

به فينال برسيم.

 برنز 57 كيلوى كشتى آزاد بر گردن اطرى

تيم دو نفره ايران به رده هفتم اكتفا كرد

خدمتى: تيراندازى قابل پيش بينى نيست!

ورزش: مراســم افتتاحيه بازى هاى آسيايى در 
حالى   در جاكارتا برگزار مى شود كه كره جنوبى و 
كره شمالى در چهار رشته ورزشى با تيم مشترك 
به ميدان مى روند.   تيم بسكتبال زنان كره شمالى 
و جنوبى به صورت مشــترك تحت عنوان «كره» 
تبديل به اولين تيم مشــترك دو كشور شد كه در 

بازى هاى آسيايى به ميدان رفتند.
 اين تيم پيش از مراســم افتتاحيــه 108 بر 40 
اندونزى را شكســت داد اما بيــش از نتيجه اين 
بازى اتحاد دو «كره» بود كه مورد توجه رســانه ها 
قرار گرفت. 9 بازيكن از كــره جنوبى و 3 بازيكن 

از كره شــمالى در تيم بســكتبال زنان اين كشور 
حاضر بودند.

 غير از بسكتبال، روئينگ، كانو و دراگون بوت هم 
ديگر رشته هايى هستند كه ورزشكاران كره جنوبى 
و شمالى در آن به صورت مشــترك در بازى هاى 

آسيايى به ميدان مى روند.
 رهبر كره شــمالى رابطه بســيار خوبى با «دنيس 
رادمن» ستاره ســابق بســكتبال NBA دارد و 
به شدت هم به بســكتبال عالقه مند است. گفته 
مى شود اين عالقه و مديريت خوب رادمن مقدمه 

اصلى اتحاد دو «كره» بوده است.

اتحاد 2 «كره» اتفاق بزرگ در بازى هاى آسيايى

عنوان سومى و 
چهارمى براى 

روئينگ سواران
ورزش:  تيم ملى روئينگ بانــوان با تركيب 
پريســا احمدى و مريم كرمى كــه در گروه  
B مرحلــه مقدماتى قرار داشــت   در مصاف 
با حريفان در رده ســوم قرار گرفت.دختران 
روئينگ بايد روز سه شنبه با حريفان خود در 

اين مرحله رقابت كنند.
  تيم ملــى روئينگ دونفره مردان متشــكل از 
 B عاقل حبيبيان و محسن شادى كه در گروه
مرحله مقدماتى اين بازى ها قرار داشت در رده 

چهارم ايستاد.
 ايران كه در اين گروه با تيم هــاى هند،ژاپن، 
ازبكستان و چين تايپه همگروه بود با كسب اين 
رده در جدول رپه شــارژ  قرار گرفت و بايد روز 

سه شنبه با رقبا ديدار كند.

 مسير زهرا كيانى 
براى كسب مدال 

هموار شد
ورزش:  در آغاز رقابت هاى ووشوى بازى هاى 
آســيايى جاكارتا، «زهرا كيانى» بانوى تالوكار 
ايران در فرم «جين شو» به مصاف حريفان رفت 
و با اجراى فرمى تماشايى با امتياز 9،70 به كار 

خود پايان داد و در رتبه دوم قرار گرفت.
 كيانى روز ســه شــنبه در فرم «چيانگ شو» با 
حريفان رقابت مى كند تــا در نهايت مجموع 
فرم هاى جين شو و چيانگ شو مشخص كننده 
جايگاه وى باشــد. هم اكنون، كيانى از شانس 

بااليى براى كسب مدال برخوردار است.
 همچنين، «فاطمه حيــدرى» و «هانيه رجبى» 
در فرم «نان چوان» به مصاف حريفان رفتند. در 
اين فرم، رجبى به امتياز 9،43 رسيد و حيدرى 

نيز به امتياز 9،37 دست يافت. 

هجدهمين دوره بازى هاى
 آسيايى- جاكارتا

ورزش: طى چند روز اخير تنش هاى لفظى بين حسين كعبى و خداداد عزيزى زياد شده است.  
پس از مصاحبه تندى  كه كعبى عليه خداداد انجام داد و گفــت: خداداد او را از تيم بيرون كرده 

چون به تعداد بازى هاى ملى بيشترش حسادت مى كرده و خداداد هم در جواب كعبى گفت: 
«در قاموسم نيســت جواب افرادى را بدهم كه زير ابرو برمى دارند »ديروز حسين كعبى 
در گفت و گو با تسنيم ادعا كرد:  20 سال پيش يك گل زدند كه مردم خوشحال شدند. 
آن تك به تك برابر اســتراليا را يك بچه هفت ساله هم مى توانست تبديل به گل كند و 
البته مهم تر از همه اين است كه يك بازيكن يا مربى بداند كه چگونه در زمين يا روى 

نيمكت رفتار كند. 

آتش اختالف 
«خداداد» 
و« كعبى»
 شعله ور شد

كى روش در گفت وگو با « تايمز»: اگريك كشور با استعداد در زمينه 
فوتبال باشد آن كشور ايران است

جهانبخش
 مثل رونالدو تشنه گلزنى است

بازيكنان ايرانــى ديگرى هم جــز جهانبخش مقابل 
منچســتريونايتد به ميدان رفته اند. بــا هم مرورى بر 

عملكرد آن ها داريم.
*دايى 

اولين بازيكن ايرانى كه در مقابل منچستريونايتد بازى 
كرد، على دايى بود. شــهريار فوتبــال ايران در مرحله 
گروهى ليگ قهرمانان 99- 1998 در بازى هاى مرحله 
گروهى مقابل يونايتد 27 دقيقه بازى كرد و بازى هم در 

نهايت با تساوى 2-2 به پايان رسيد. 
*ميناوند

هم گروه شدن اشتروم گراتس بلژيك و شياطين سرخ 

سبب شــد تا مهرداد ميناوند فرصت بازى برابر يكى از 
بهترين هاى دنيا را پيدا كند. در تاريخ، مهرداد ميناوند 
تنها بازيكــن ايرانى بوده كه به صــورت فيكس مقابل 

منچستريونايتد بازى كرده است. 
*دژاگه

در ليگ قهرمانان 10- 2009 اشــكان دژاگه در بازى 
برگشــت مرحله گروهى از دقيقه 72 وارد زمين شد و 
نكته جالب اين كه پس از حضور او در ميدان، آلمانى ها 

نتيجه 1-1 را با شكست 3-1 عوض كردند. 
*سردار آزمون

 آخرين فوتباليســت ايرانى كه برابر يونايتد بازى كرد، 
ســردار آزمون بود. آزمون تنها بازيكن ايرانى به شمار 
مى رود كه برابر منچستر خوزه مورينيو بازى كرده بود.

حريفان ايرانى شياطين
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ادب و هنر

خبر

قزوه كتابى درباره «دهرميندرنات»
شاعر هندى محب اهل بيت (ع) مى نويسد

فارس: عليرضا قــزوه مدير مركز آفرينش هاى 
ادبى حوزه هنــرى كتابى بــا محوريت دكتر 
دهرميندرنات، شاعر بزرگ و نامى هندوستان 
مى نويســد. وى به سبب حضور چند ساله اش 
در كشور هند و رفت وآمدهاى بسيار و معاشرت 
با اين شاعر عالقه مند به اهل بيت(ع)، خاطرات 
بسيارى از اين شاعر نامى دارد. دهرميندرنات، چند سال پيش در نيمه 
ماه مبارك رمضان و همزمان با ديدار شعرا با مقام معظم رهبرى شعرى 
تقديم به امام حســين(ع) كرد. دهرميندرنات با آنكه استاد دانشگاه بود 
و قريب 80 ســال عمر داشت، بسيار ساده زيست بود و در مدت اقامت 
در هند، چهار كتاب ارزشمند شعر و تحقيق در موضوع حضرت رسول 
اكرم(ص)، موال على(ع) و امام حسين(ع) و ديگر ائمه بزرگوار نوشت. اين 
شــاعر هندى در آخرين مراسم انجمن ادبى بيدل در دهلى نيز شعرى 

براى امام خمينى(ره) خوانده بود.

«ناقوس ها به صدا درمى آيند» حسن بيگى
به چاپ سى ام رسيد

فارس: داستان «ناقوس ها به صدا در مى آيند» 
داستانى جذاب درباره  امام على(ع) است. داستان 
همراه با كشيشى مسيحى پيش مى رود كه به 
نسخه اى تاريخى از يك كتاب دست يافته است.
نويسنده در اين اثر چكيده اى كامل و بى نقص 
از ســخنان و داســتان زندگى حضرت و حتى 
بررسى ابعاد وجودى، سياسى، معنوى شخصيت ايشان از منظر مخالفان و 
معاندانى چون عمرو عاص را به نگارش درآورده است. ابراهيم حسن بيگى 
نويســنده توانمندى است كه داستان كتابش نه تنها خواننده را خسته 
نمى كند، بلكه براحتى، روح و روان خواننده را نيز به تسخير در مى آورد.از 
نقاط قوت اين داستان، آشنايى با مسيحيان و برقرار كردن نوعى ارتباط 
آنان با مسلمانان است. خواندن اين كتاب، انسان را براى ساعتى از فعل 
و انفعاالت جهان و افكار روزمره جدا مى ســازد و مخاطبان را به خواندن 
نهج البالغه تشويق مى كند. «ناقوس ها به صدا درمى آيند» در غدير 1396 
براى نخستين بار منتشر شــد و پس از يك  سال به چاپ سى ام رسيده 
است. اين رمان بتازگى در فهرست پرفروش ترين آثار ادبى دهه 90 قرار 

گرفته است.

محمدرضا طهماسبى از «زرورق» آخرين كتاب چاپ شده اش و برخى كليشه هاى شعر امروز مى گويد

شاعران جوان در بازى هاى فرمى گير كرده اند

مهر: «شاهرگى براى حريم» از تازه هاى انتشارات روايت فتح، 
در سالن همايش هاى شركت پخش فرآورده هاى نفتى رونمايى 
شد. در ابتداى اين برنامه دكتر فالح فرمانده بسيج وزارت نفت، 
ضمن خير مقدم به خانواده ى شــهيد اســداللهى و حاضران 
برنامه، اقدام انتشارات روايت فتح را مبنى بر پرداختن به زندگى 
شــهداى مدافع حرم و چاپ كتاب با مضامين مربوط به شهدا 
اقدامى شايســته و ارزشمند خواند. حجت االسالم اصفهانيان 
مديرگروه مطالعات قرآن و حديث مركز پژوهش هاى مسجد 
جمكران و دوست شهيد اسداللهى نيز در بخشى از اين برنامه با 
بيان اينكه شهيد اسداللهى شيفته حضور در ميدان به پشتوانه 
تفكر بود، افزود: حميد، جوان بلند فكرى بود كه همواره دوست 

داشت بداند كه چرا سرزمين ايران پس از چند صد سال، اين 
گونه درگير جريان تحول شــده و از جانب پروردگار، اين همه 
نصرت به ما عطا مى شــود. وى افزود: محل اتكاى جوانان در 
جامعه امروز، قهرمانان غربى شده اند كه اين از فقر الگو و قهرمان 
نشأت مى گيرد. امروزه بايد مسيرى باز شود تا شهدا نقطه اتكاى 
جوانان شوند و الزمه اش اين است كه جبهه مقاومت شهيدانى 
را كه زندگى شــان سرشار از فراز اســت، پررنگ كند. شهيد 
اسداللهى يكى از همين شهيدانى است كه به يقين لحظه به 
لحظه زندگى اش فراز و درس است.  پدر شهيد اسداللهى نيز در 
اين مراسم گفت: حميد از ابتداى زندگى اش راه قرآن را پيش 

گرفت و به حفظ و قرائت قرآن پرداخت.

ايرنا: اسماعيل آذر استاد و پژوهشگر ادبيات گفت: چيزى به 
نام پشتوانه براى شعر امروز نياز است، ذوق و ابتكار بخشى 
از شعر است اما بخش اساسى شعر پشتوانه و مطالعه است 
و از اين طريق شاعران جوان ما مى توانند تجربه هاى نو را از 
البه الى كتاب ها يافته و ابراز كنند.كارشناس ادبى و مجرى 
برنامه هاى ادبى تلويزيون به ايجاد حال خوش شعر در انسان 
اشاره كرد و افزود: شعر در ضمير ناخودآگاه انسان وجود دارد 
و خاص انسان است، در همه جاى دنيا شعر را دوست دارند 

اما ايران مهد شعر، فرهنگ، حكمت و هنر است.
آذر به عنوان جاذبه فرهنگ ايــران در دنيا از «آرتور پوپ» 
نماينده فرهنگى آمريكا در دانشــگاه شيراز ياد كرد و افزود: 

اين هنرشــناس بزرگ، 30 سال در دانشگاه خدمت كرده و 
در پايان عمر وصيت كرد بعد از مرگ در ساحل زاينده رود 
اصفهان كه مركز ايران اســت، به خاك سپرده شود، تا همه 
دنيا بدانند كه ايران مركز عشــق، هنر، مهر، صلح و دوستى 

است.
اين استاد ادبيات ادامه داد: آرتور پوپ بيش از 10 جلد كتاب 
پيرامون پاره اى از هنرهاى ايرانى ها نوشــت كه انتشــارات 
علمى، فرهنگــى به ترجمه آثار او همت گماشــت و در 9 
جلد در دســترس قرار گرفت، نظريه پــوپ راجع به ايران، 
عشــق، حكمت و معنويت بود به اين معنى كه ايران مهد 

اين ارزش هاست.

 ادب و هنــر/ معين اصغــرى   محمدرضا 
طهماسبى از آن دسته آدم هايى است كه بشدت 
شوخ و بذله گوست. اين شاعر خوش ذوق كه ديگر 
از مرز 40 سالگى عبور كرده، همچنان جوان است؛ 
هم شــعرش، هم روحيه اش. حاصل طبع آزمايى 
طهماسبى در اين همه سال سه كتاب «گزاره ها»، 
«واژگان واژگــون» و در نهايت «زرورق» اســت. 
زرورق آخرين كتاب اين شــاعر ترك زبان ساكن 
تهران است كه به همت انتشارات «نزديكتر» سال 
گذشته به چاپ رسيد. اين كتاب 40 شعر دارد كه 
بيشترشان غزل اســت و به تبع آن حال و هواى 
كتاب نيز عاشقانه است. «زر ورق» اگرچه شعرهايى 
با موضــوع اعتراض هم دارد اما كفه كتاب به نفع 
عاشقانه هايش سنگينى مى كند. گفت و گوى ما با 

محمدرضا طهماسبى را در ادامه مى خوانيد:

«واژگان واژگون»  و  «گزاره هــا»  از  بعد   
امروز نوبت به «زرورق» رسيد. اين كتاب چه 

تفاوتى با دو كتاب قبلى شما دارد؟
به نظرم تفاوت زيادى بين زر ورق و دو كتابى كه 
نام برديد نيســت، شاعر همان شاعر است. شايد 
«زرورق» مقدارى اشعار انتقادى اش بيشتر باشد 
كه البته اين ممكن اســت تا حدودى به سليقه 
ناشــر برگردد. معموالً روال اين اســت كه شاعر 
اشعار مورد نظر خود را به ناشر مى دهد و در نهايت 
او تصميم مى گيرد كدام يك از شعرها چاپ شود.

 باوجود شخصيت طنزگونه شما در اشعارتان 
اين طنازى و بذله گويى زياد ديده نمى شود؛ چرا؟ 
بله، درست است. من شعر طنز مى گويم ولى به 
طور تخصصى در اين حوزه كار نمى كنم. تاكنون 
هم هيچ كدام از اشــعار طنــزم را به صورت يك 
مجموعه جايى چاپ نكرده ام. خوب است بدانيد 
كه اتفاقاً براى جشن پنج سالگى دكتر سالم قرار 

است شعرخوانى داشته باشم و از طرف مسئوالن 
اين برنامه چند روز پيش به طور رســمى براى 
اجراى برنامه دعوت شــدم. در جلســه معروف 
«حلقه رندان» هم تا حاال شعرخوانى داشته ام ولى 

در كل خودم را شاعر طنز نمى دانم.

 به نظرتان جريان شــعر جوان امروز به 
چه سمتى پيش مى رود؟ آيا وضعيت شعر 
جوانان امروز را مناسب استعدادهاى ادبى 

كشور مى بينيد يا نه؟
متأسفانه  شعر جوان را اصالً رو به جلو نمى بينم. به 
طور عجيب و غريبى شاعران جوان در بازى هاى 
فرمى گيــر كرده اند و اصالً خالص نمى شــوند، 
بخصوص شــاعران سبك هندى. شاعران جديد 
فقط اداى بزرگان سبك هندى را درمى آورند. در 
جلسات شعرى كه مى رويم بيت هايى را مى شنويم 
كه خيلى قشنگ تر از آن را صائب، كليم و بيدل 
گفته اند ولى امروز جوان 20 ســاله ما بدون هيچ 
مطالعه اى دوبــاره همان ها را بازگو مى كند. خب 
افرادى هم كه در جلســات هستند مثل خودش 
مطالعــه ندارند و او را تشــويق مى كنند. همين 
تشويق ها باعث مى شود تا شاعر در يك توهمى 
فرو برود كه انگار چه شاهكارى خلق كرده است، 
در حالى كه اگر كمى آثار قدما را مى خواند مى ديد 
چقدر شــعرش ضعيف است و جز تكرار مكررات 
هيچ حرف جديدى براى گفتن ندارد. متأسفانه  
شــاعران جوان امروز ما مطالعات شان بسيار كم 
است، اگر نگوييم بى سوادند حداقل كم سوادند. 
درگير بازى هاى لفظى كامالً ســخيف شده اند. 
اكنون دوباره برگشــتيم به شعرهاى دوران وقوع 
كه معشوق را مى كوبيدند و متأسفانه  اين سبك 
غزل سرايى دوباره رايج شــده است. من ترجيح 
مى دهم به جــاى اينكه وقت خودم را با خواندن 
اشــعار ضعيف جوان هاى امــروز تلف كنم، بروم 

سعدى و حافظ بخوانم كه صد برابر چه در لفظ و 
چه در مضمون از شاعران امروز جلوترند و آدم از 

خواندن شان سير نمى شود. 

 شــما معموالً يكى از ميهمان هاى ثابت 
اردوى آفتابگردان ها هستيد و شاعران جوان 
بخصوص آن هايى كه اشعار انقالبى دارند با 
شما ارتباط بسيار خوبى دارند. جريان شعر 

انقالب را چطور ارزيابى مى كنيد؟
من جريان شعر انقالب را خيلى بهتر از شعر جوان 
مى بينم، اگرچه در لفظ يك مغالطه اى وجود دارد 
چون شــاعر جوان مى تواند انقالبى هم باشد. دليل 
اين برترى هم اين اســت كه حداقل شعر انقالب 
در حــوزه مضمون تكليفش با خودش مشــخص 
اســت، يعنى شاعر دقيقاً مى داند درباره چه چيزى 
مى خواهد حرف بزند. من مى توانم هزار تا شــعر از 
جوان هاى امروز براى شــما مثال بزنم كه اولش با 
اين شــروع مى شود كه قلم در دستم منتظر است 
و نمى داند به كدام سو خواهد چرخيد. يعنى خود 

شــاعر همان اول كار مى گويد مــن نمى دانم چه 
مى خواهم بگويم. اين اصلى ترين مشكل شعر امروز 
جوان هاى ماست. ولى شــعر انقالب حداقل چون 
عنوان انقالب را يدك مى كشد به طور دقيق مى داند 
چه مى خواهد بگويد. من از خواندن اين اشعار لذت 
مى برم و اين ها را خيلى بهتر از اشــعار عاشقانه بى 

مايه اى كه امروز سروده مى شود  مى دانم. 

غزلى از مجموعه شعر «زرورق»
تو نگفتى مگر از عشق شود ره كوتاه؟ 

پس چرا با من و تو راه نمى آيد راه؟
دست در دست هم از عمر گذشتيم چه سود؟

 من سراپا همه شوق و تو سراپا اكراه
پاى هر قله چو فرياد برآرى از عشق

عشق چون بهمن از آن قله بريزد ناگاه
عشق سيبى است كه با چيدن و با خوردن آن

يك شبه آدم خودخواه شود خاطرخواه
آتش قهر تو پايان قشنگى دارد

مى شود ختم به مهر آخر شهريور ماه

يك غزل چاپ نشده
مى برد تقدير با خود دير را و زود را

مى برد اين هر دوان خشنود و ناخشنود را
بهر او فرقى ندارد آذر و ارديبهشت

مى برد با خود هم ابراهيم و هم نمرود را
بوده تا بوده نبوده هستى ام جز نيستى
هان تماشا كن مرا اين بود در نابود را

گرد خود چل سال گشتم تا نفهميدم كجاست
كى نشانم مى دهند آن وادى موعود را؟

يوسف جان قعر چاه تن فكندم   اى دريغ
كور بودم پى نبردم گوهر مقصود را

درزى پيرم كه بر سنگ مزارش خوانده است
نقل هر سنگى كه در آن كوزه مى افزود را

قبر من كوزه است و من موسيقى پنهان در او
گوش جان پيش آر و بشنو نغمه داوود را

حاجت پيمان گرفتن نيست جامى دردهيد
آن كه جان در دم به يك پيمانه مى پيمود را

آنچه مى خوانيد

من جريان شــعر انقالب را خيلى 
بهتر از شعر جوان مى بينم، اگرچه 
در لفظ يك مغالطــه اى وجود دارد 
چون شاعر جوان مى تواند انقالبى 
هم باشــد. دليل اين برترى هم 
اين است كه حداقل شعر انقالب 
در حــوزه مضمــون تكليفــش با 
خــودش مشــخص اســت، يعنى 
شــاعر دقيقاً مى دانــد درباره چه 

چيزى مى خواهد حرف بزند.

آنچه مى خوانيد

اسماعيل آذر: شعر امروز به پشتوانه مطالعاتى نياز دارد كتاب «شاهرگى براى حريم» رونمايى شد
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خبر

تهیه کننده فیلم »پاستاریونی« :
چرا سینمای ایران ژانر »خانواده« ندارد؟

رئیس رادیو سالمت به حضور برخی غیرمتخصص ها واکنش نشان داد 
بحث های تخصصی توسط افراد غیرعلمی!

بیتا منصوری که ســال گذشــته فیلم »قهرمانان کوچک« را در 
جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان داشت و فیلمش توانسته 
بود جایزه آرای داوران کودک را کسب کند در این دوره جشنواره 

کودک با فیلم دیگری با نام موقت »پاستاریونی« حضور دارد.
او در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه تقسیم بندی فیلم های سینمایی در ژانرها 
و گونه های مختلف در ایران اشکاالتی دارد، گفت: در همه جای دنیا ژانری به 
نام »خانواده« وجود دارد که ما اصالً در ســینمای ایران چنین چیزی نداریم. 

یعنی در پروانه ساخت آنالین فیلم های سینمایی گونه های مختلفی مثل کمدی، اجتماعی و تاریخی هست، ولی اصالً چیزی 
به اسم سینمای خانواده نداریم.

او اضافه کرد: در تمام دنیا فیلم های خانواده آثاری هستند که بدون بچه ها هم دیده می شوند چون مثالً یک فیلم اجتماعی 
یا کمدی خانوادگی هستند. در صورتی که شرایط پروانه ساخت ما به گونه ای است که من اگر بخواهم فیلم خود را به عنوان 

اجتماعی درج کنم، ممکن است با فیلمی مثل »ابد و یک روز« مقایسه شود. 
البته این مسئله را چند ماه پیش با معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی مطرح کردم و گفتم فیلمنامه من خانوادگی 

است و اصالً در آن قالب کودک و نوجوانی که در اینجا تصور می شود، نمی گنجد. 
با صحبتی که انجام گرفت، قرار شد در فرم درخواست آنالین این مسئله تصحیح شود که امیدوارم این اتفاق بیفتد، بنابراین 
فیلم »پاستاریونی« که ما امسال در جشنواره فیلم کودک و نوجوان داریم، یک فیلم خانوادگی است که دو بچه هم در آن 

حضور دارند.
»پاستاریونی« به کارگردانی سهیل موفق یک کمدی خانوادگی است که سام درخشانی، گوهر خیراندیش، بهاره رهنما، حمید 

سپیدنام و محمد نادری از جمله بازیگران آن هستند.

صدیقه اعتمادسعید رئیس رادیو سالمت در گفت وگو با تسنیم 
درباره آسیب شناســی حضور برخی غیرمتخصص که فقط به 
مسائل دارویی و حوزه بهداشــت و سالمت یک نگاه تجاری و 
تبلیغاتی دارند و حاشیه هایی برای رادیو و تلویزیون ایجاد می کنند، صحبت 

کرد. در ادامه بخش هایی از گفت وگوی او را می خوانیم. 
پیرامون حوزه بهداشــت و سالمت دو نکته باعث می شود یک برنامه، تولید 
خوبی داشته باشــد؛ یکی اینکه کارشناس و تولیدکنندگان آشنا به مسائل 

بهداشت و سالمت باشند تا توسط عوامل بیرونی غافلگیر نشوند.اعتقاد دارم یک بحث علمی باید علمی مطرح بشود. یک 
دختر جوان)یاسی اشکی( اگر یک دغدغه خوبی هم داشته باشد، باید مبلغ مسئله ای باشد که کارشناس آن مسئله است. 
شایسته بود که این مسئله در اختیار هیئت علمی قرار می گرفت تا آن ها درباره اش صحبت کنند و رسانه ملی نباید اجازه 

بدهد بحث های تخصصی توسط افراد غیرعلمی دنبال شود. 
رسانه ملی باید حوزه سالمت و مذهب را از مشارکت خارج کند؛ یعنی اینکه هیچ کارشناس رسانه ای نباید پول بدهد به 
رسانه ملی بیاید. واقعیت این است که من هم مجبورم برای پیشبرد اهداف رسانه ای، مشارکت بگیرم. یک مقدار از سهم و 
هزینه باید مشارکتی باشد، اما حتماً به مخاطب می گویم این قسمت مشارکتی است. به همه شرکت هایی هم که می خواهند 

قرارداد ببندند، اجازه تبلیغ غیرواقعی نمی دهم.
این نوع دیدگاه تبلیغی رسانه ای را باید تسّری بدهیم و دیگر قسمت های رسانه ملی هم پایبند این تعهد اخالقی باشند که 
خدایی ناکرده سبد هزینه ای خانواده ها یک موقع با تبلیغات نادرست شکل نگیرد. سواد رسانه ای در جامعه ما کم است. اگر 
سواد رسانه ای خوب بود، می بایست مخاطب یک برنامه کارشناسی و علمی را از یک برنامه تبلیغاتی و بازرگانی تشخیص 

می داد. 

سیما گرامسینما گرام

جهانگیر الماسی در گفت و گو با قدس:
انتظامی پرچمدار هویت ایرانی در هنر بود

کهندل:  زهره  و سینما/  سیما 
جهانگیر الماسی، بازیگر پیشکسوت 
کشورمان با ابراز تأسف از درگذشت 
عــزت اهلل انتظامی گفت: اســتاد 
انتظامی فقط یک بازیگر نبود، بلکه 

متفکر بود.
وی در گفت و گــو بــا خبرنگار ما 
افزود: شــأن بازیگری برای ایشان 
کفایت نمی کند؛ چون شخصیت ایشان فراتر از بازیگری بود و فردی مؤثر 
در تفکر اجتماعی و فرهنگی بودند، بویژه رفتار فرهنگی و منش ایشــان 
در ارتباط با مردم، ســتودنی اســت. وی با بیان اینکه استاد انتظامی از 
شخصیت های بارز فرهنگی و مؤثر در فرهنگ اجتماعی بود، عنوان کرد: 
به همین دلیل در هــر دو دوره تاریخی پیش از انقالب و پس از انقالب 
مورد توجه مردم بود، این توجه نه فقط به واســطه جایگاهشان در بین 
مردم که به واسطه هوشیاری، نکته سنجی، ریز بینی و پرچمداری ایشان 

برای هویت و فرهنگ ایرانی بود.
او خاطرنشان کرد: به یاد دارم در دوره ای دبیر جشنواره فیلم کوتاه رحمت در 
تبریز بودم، یکی از داوران استاد انتظامی بود. وقتی ایشان را دعوت کردیم تا 
درباره زاویه دید هیئت داوران صحبت کنیم، ایشان گفتند آیا بناست بیشتر 
به سیره حضرت رسول)ص( توجه شود یا تأثیرات اجتماعی سیره ایشان در 
زندگی مردم؟ مرجعیت و راهنمای ما برای گزینش در این بین چه خواهد 
بود؟ ایشان تازه از حج آمده بودند و مسائل مهمی را درباره داوری آثار مطرح 
کردند. برای من جالب توجه بود که ایشان به عنوان یک داور چقدر برایشان 
دغدغه بود که زاویه دید هیئت داوران برای انتخاب آثار چیست، آثاری که 
عالوه بر تأثیرات اجتماعی آموزه های پیامبر رحمت، میراث رسول خدا را هم 
مد نظر دارد. این نگاه تیزبین، هوشیار و با پشتوانه مطالعاتی استاد انتظامی 

برای من بسیار قابل توجه و ستودنی بود.
 

به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقالب
 بهترین فیلم های کودک و نوجوان

 ۴۰ سال سینمای ایران معرفی می شود
نویسندگان  انجمن  سینماپرس: 
و منتقــدان ســینمایی ایــران، 
بهترین آثــار ۴۰ ســال اخیر در 
حوزه سینمای کودک و نوجوان را 

انتخاب و معرفی می کند.
جعفر گودرزی نایب رئیس انجمن 
نویسندگان سینمایی  و  منتقدان 
ایران و دبیر اجرایی جایزه بهترین های فیلم کودک و نوجوان ۴۰ ســال 
ســینمای ایران با اعالم این خبر گفت: در ایــن نظرخواهی منتقدان و 
نویسندگان سینمایی در بخش های مختلفی چون بهترین فیلم کودک، 
بهترین فیلم نوجوان، بهترین کارگردان سینمای کودک و نوجوان، بهترین 

فیلمنامه و بهترین بازیگر کودک و نوجوان نظرات خود را ارائه می کنند.
وی افزود: در نهایت با بررســی آرا، آثار برگزیده در جشــنواره فیلم های 

کودکان و نوجوانان اصفهان امسال جوایزی دریافت می کنند.
 

مصطفی رزاق کریمی:
زمان اکران »بانو قدس ایران« هنوز معلوم نیست

ســینماپرس: به گفته مصطفی 
رزاق کریمی، کارگردان مستند »بانو 
قدس ایران«، زمان اکران این مستند 
سینمایی هنوز معلوم نیست. »بانو 
قدس ایران« روایتی است از زندگی 
بانو خدیجه ثقفی که جدا از دوران 
کودکی و نوجوانی، 6۰ سال زندگی 
با یکی از رهبران بزرگ معاصر دنیا را تجربه کرده و تا پایان تجربه ای متفاوت 
از زندگی 6۰ ســاله با مردی بزرگ به نام روح اهلل خمینی داشت. مصطفی 
رزاق کریمی کارگردان مستند »بانو قدس ایران« در گفت وگو با خبرگزاری ها 
گفت: پروانه نمایش »بانو قدس ایران« بتازگی صادر شــده است، اما هنوز 
نمی دانم تهیه کننده و پخش کننده این فیلم چه برنامه ای برای اکران در 
نظر گرفته اســت. وی درباره احتمال اســتقبال مخاطب از این مستند در 
اکران عمومی بیان کرد: من پخش کننده و یا سینمادار نیستم، اما براساس 
استقبال مخاطبان از فیلم در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر، فکر 

می کنم که این مستند می تواند در اکران موفق باشد. 

 دیگر همانند او را نخواهم شناخت
پرویز پرستویی که اجرای برنامه را برعهده داشت در 
قسمتی از سخنانش درباره عزت اهلل انتظامی گفت: 
از خواب که بیدار شدیم، دیدیم »عزت سینما« رفته 
اســت؛ عزتی که هر چقدر »قدر« بودی به پای او 
نمی رسیدی. ما دیروز پس از بیداری، خواب دیدیم 
پیر ِدیر، بار سفر بســته و گذاشتیم او مثل آب از 
میان انگشتان ما بگذرد. خواب دیدیم سینمای کم 
جان ما یتیم  شــده است. امروز مناسب ترین زمان 
برای سخن گفتن از پدر ســینما است و وای که 

چقدر دلم پُر است.
پرســتویی ادامه داد: او با طنازی مختص خودش 
مرام و مســلک اش را از جان و دل آموزش می داد. 
برای شــخص من عزت اهلل انتظامی ُمرادی بود که 
کلماتش را ُســرمه چشم  می کردم؛ پس برای من 
شاگرد، استادی رفته است که دیگر کسی همانند او 

را نخواهم شناخت. 

 او با کارهایش زنده است
در این مراســم علی نصیریان با تشــکر از حضور 
مردم بیان کرد: او متعلق به مردم است و این روح 
و جانی که در نقش هایش بود، بر دل مردم نشست. 
او نمرده، زنده اســت، آن هم با کارهایی که کرد. 
آقای انتظامی انتظار نداشتم، اینجا )تاالر وحدت( 
برای تشییع بیایم. می خواستم اینجا با هم یک بار 

دیگر کار کنیم. 
او یادآور شــد: یک شبی با هم بودیم و من آوازی 
خواندم، او گفت که وقتی ُمردم می خواهم  تو ســر 
قبرم آواز بخوانی. حاال من هم می خوانم: دلُم تنگ 

و آسمان تنگ و...
نصیریان پــس از آواز کوتاهی که با صدایی ُحزن 
انگیــز خواند، افزود: عزت جان مــن به عهدم وفا 

کردم، اما تو بدجور ما را تنها گذاشتی.
نصیریــان با تأکید بر اینکه حــس خاصی به این 
هنرمند داشــته، اظهار کرد: بــه نظر من عزت اهلل 
انتظامی یکی از رکن های اصلی سینمای جدید بود 
و امیدوارم نسل های بعد از ما موفق شوند؛ هر چند 
کسی نمی تواند جایگزین کسی شود، ولی به لحاظ 

فرهنگی این اتفاق می تواند بیفتد.

 او تاریخ ملی ایران است
فاطمه معتمد آریا در بخشــی دیگر از این مراسم، 
گفت: ما امروز کسی را بدرقه می کنیم که بیشترین 
انرژی  و نظم را به ما یاد داد،  پس دلیلی برای گریه 
کردن نیست؛ چون او ماندگار مانده و هر جای شهر 

را که می بینم نشانه ای از او دیده می شود.
این هنرمند ادامه داد: عزت اهلل انتظامی مردی بود 
که همیشه در صدر نشست و یاد داد او را به عنوان 
هنرمند در صدر بنشانند. او تاریخ ملی ایران است، 
پس برای تاریخ ملی ملت هیچ وقت گریه نکنیم.  او 
یگانــه بود  و من در قلب خود گریه می کنم و برای 
هنرمندان هم آرزوی عمری  چون عزت سینمای 

ایران می کنم. 

 وزیر ارشاد: انتظامی هنر خود را ارزان 
نفروخت

در ادامه سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در سخنانی کوتاه گفت: عزت اهلل انتظامی 
یکی از ســتاره های هنر این آسمان بود. بیشتر از 
هفت دهه کوشید، درخشید و بر صدر نشست و در 
اوج ماند. انتظامی از دل مردم برخاســت و مردمی 
بودنش او را ماندگار کرد. او ریشــه  در فرهنگ این 

مرز و بوم داشت اما در گذشته متوقف نشد. 
انتظامی با هنر زیســت و هنرمندی خود را ارزان 
نفروخت، انتظامی نرفته و او همچنان با ماســت. 
سپس مجید انتظامی با فریاد تسلیت، تسلیت مردم 
و بوسه بر تابوت پدرش به جایگاه آمد و گفت: وقتی 
پس از 7۰ سال کار از پدرم می پرسیدم که مردمی 
شدن چطور اســت؟ می گفت عاشق شو. مردم را 
دوســت داشته باش و من تمام تالشم را برای این 

کار انجام داده و می دهم. 

 حاشیه هایی که به وجود آمد
پیکر مرحوم عزت اهلل انتظامی در حالی به ســمت 
آرامگاه ابدی بدرقه شد که مراسم تشییع اش شرایط 
به  نسبت متفاوتی با برخی از دیگر چهره ها داشت. 

از شامگاه شــنبه ۲7 مردادماه تدارکات الزم برای 
برپایی مراســم تشییع آقای بازیگر سینمای ایران 
انجام شــد و برخالف دیگر مراسم مشابه این بار، 
سن و محل قرارگیری ســخنرانان در بیرون تاالر 
وحدت و در خیابان گذاشته شده که البته دور آن 

نرده کشی شده تا از ازدحام مردم جدا باشد. 

اطراف تاالر وحدت توسط نیروهای انتظامی تحت 
کنترل بود تا نظم و آرامش در خیابان استاد شهریار 

برقرار شود.
با وجود ســختگیری زیاد برای ورود به تاالر، چند 
نفری از بین میله ها به محوطه آمدند تا از هنرمندان 
عکس یادگاری بگیرند و این روند در طول مراسم 

مزاحمت هایی را برای هنرمندان ایجاد کرد.
برای این مراسم جایگاهی در حیاط تاالر تعبیه شده 
بود تا خانواده انتظامی و هنرمندان در آنجا حضور 
داشته باشــند و پس از شروع رسمی مراسم همه 
به جایگاهی مشابه در خیابان شهریار روبه روی در 
اصلی تاالر وحدت هدایت شدند تا هم سخنرانی ها 
ایراد و هم نماز میت خوانده شــود. در این مراسم 
هنرمندانی همچون محمدعلی کشاورز و مسعود 
کیمیایی نتوانســتند  از میان جمعیت خود را به 
جایگاه اصلی برســانند. ظاهراً با همه این تدابیر، 
عــده ای از هنرمندان و خبرنگاران پشــت درهای 

بسته ماندند. 

 شأن رسانه یا شأن سلبریتی ها؟!
عکاســان خبری در واکنش به این گونه اتفاق ها 
در مراسم های متعدد در گفت وگو با ایسنا »ضعف 
در مدیریت برنامــه« را مهم ترین دلیل وجود این 
حاشیه ها دانســتند. آن ها می گویند در مراسمی 
مانند تشــییع جنازه، ضعــف در مدیریت برنامه 
موجب بروز مشــکالتی در کار آن ها می شود.یکی 
از الزمه های هر جامعه ای ثبت تصویری وقایع آن 

برای ماندگاری در تاریخ است. 
مأموریــت انجام چنین کاری بر دوش عکاســان 
خبری قرار دارد. آن ها هر جا خبری هست، حضور 
دارند تا رســالت خود را انجام دهند، اما مشکالت 
و معذوریت هایی هم بر سر راهشــان وجود دارد. 
مهدی قاسمی ـ عکاس خبری ـ با تأکید بر اینکه 
یک عکاس خبری نباید در مراســم تشییع جنازه 
به شکلی ظاهر شــود که توهین به مراسم باشد، 
می گوید: به یقین عکاسان نباید برهم زننده مراسم 
باشند، اما از طرفی باید برای آن ها جایگاه مناسبی 
در نظر گرفته شــود تا پوشــش تصویری مراسم 

بدرستی انجام شود. 
او معتقد اســت حریم خصوصی متعلق به متوفی 
است و ادامه می دهد: من به شخصه به هیچ وجه 
از صــورت متوفی یا چنین صحنه هایی عکاســی 
نمی کنم، اما دیگر افراد حاضر در مراسم باید آگاه 
به این مطلب باشــند که در مراسمی عمومی و با 
حضور تعداد زیادی از مردم و اصحاب رسانه حاضر 
شده اند، پس الزم است که مراقب رفتار خود باشند. 
قاسمی می گوید: ما عالقه نداریم از تلخی ها عکاسی 
کنیم اما این وقایع، بخشــی از تاریخ  هستند و ما 
نیز بر حسب وظیفه  حرفه ای مان ناچار به عکاسی 
می شویم، پس حداقل انتظار ما از برگزارکنندگان 
این اســت که مکان مناسب و کارشناسی شده ای 
برای این کار داشته باشیم. همان طور که داربست 
می بندند تا چمن های تاالر وحدت خراب نشــود، 
انتظار داریم شــأن مراســم و عکاسان زحمتکش 
مطبوعاتی هم حفظ شود و جایگاه خوبی هم برای 

عکاسان تدارک ببینند.
در همین حال ابراهیم نوروزیـ  عکاس خبریـ  نیز 
معتقد است افرادی که برگزارکننده مراسمی مانند 
تشییع جنازه هستند، باید شرایطی را فراهم کنند 
که عکاسان خبری بتوانند براحتی کار خود را انجام 
بدهند.بی برنامگی در این مراسم  موجب اذیت شدن 
اهالی رسانه و دیگر حاضران می شود. ما معموالً در 

چنین برنامه هایی ضعف مدیریتی داریم.
نوروزی درباره رعایت حریم خصوصی در مراســم 
تشــییع اظهار می کند: وقتی افراد در مراســمی 
رسمی شــرکت می کنند، باید مراقب رفتار خود 
باشند؛ زیرا در معرض نمایش هستند؛ گاهی برخی 
سلبریتی ها رفتاری را انجام می دهند و بعد انتظار 

دارند رسانه ها آن را بازتاب ندهند.
نوروزی درباره تمرکز برخی گزارش های تصویری 
روی ســلبریتی های حاضر در مراســم می گوید: 
عکاسان رسانه ها به آنچه مخاطبانشان می خواهند، 
نگاه می کنند. من فکر نمی کنم باید روی سلبریتی ها 
کار شود، بلکه باید به دنبال چیزهای دیگری گشت 
و از زاویــه دیگری به موضوع نــگاه کرد. اگر یک 

عکاس بتواند متفاوت ببیند، این بُرد او است.
او ابراز امیدواری می کند: کاش اتفاق خوبی رخ دهد 
و افرادی که مراســم  مختلف را برگزار می کنند، با 
نماینده رسانه ها جلسه ای برگزار کنند و از جاهایی 
مانند انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی مشورت 

بگیرند تا کار بهتر انجام شود.
مرتضی نیکوبذل، عکاس خبری دیگری است که 
نظر او را در این زمینه جویا می شویم که از موبایل به 
دست ها و عکاسانی که به امید فروش عکس هایشان 
در مراســم تشییع حضور پیدا می کنند، گله دارد.

نیکوبذل اظهار می کند: بخش مشکل زای مراسم 
تشییع، عکاسان اینستاگرامی هستند. 

آن ها می خواهند با قرار دادن عکس سلبریتی ها در 
صفحه هایشان تعداد فالوورهایشان را باال ببرند.این 
عکاس تأکید می کنــد: اگر به دوربین های موبایل 
و عکاســانی که شخصیت حرفه ای نداشته باشند، 
اجازه عکس گرفتن ندهند دیگر با مشکالتی مواجه 

نمی شوید.

برش

علی نصیریــان: یک شــبی با هم 
بودیــم و مــن آوازی خوانــدم، او 
گفــت که وقتی ُمــردم می خواهم 
 تو سر قبرم آواز بخوانی. حاال من 
هم می خوانم: دلُم تنگ و آسمان 

تنگ و...
نصیریان پس از آواز کوتاهی که با 
صدایی ُحزن انگیز خواند، افزود: 
عزت جان من به عهدم وفا کردم، 

اما تو بدجور ما را تنها گذاشتی

سیما و سینما

در مراسم خاکسپاری عزت اهلل انتظامی چه گذشت؟

روز فرشته
 ســیما و سینما   با حضور وزیر ارشاد، خانواده انتظامی و هنرمندان عزت سینمای ایران بدرقه 
شــد. به گزارش خبرگزاری ها، جمعی از هنرمندان و مردم عالقه مند صبح 28 مرداد ماه ساعتی 
پیش از آغاز مراســم تشییع پیکر زنده یاد عزت اهلل انتظامی در تاالر وحدت و خیابان اطراف آن 
برای خداحافظی با این بازیگر جمع شدند. با وجود اعالم تشکیل ستادی برای انجام امور هماهنگی 
تشییع پیکر زنده یاد عزت اهلل انتظامی، اما برخی ناهماهنگی های به وجود آمده موجب دلخوری 
برخی از هنرمندان و مردم شــد. در این مراسم به خاطر جلوگیری از اتفاقاتی که در مراسم های 
مشابه می افتد، با بستن داربست جایگاهی برای هنرمندان و خانواده مرحوم در نظر گرفته شده 
بود. این مســئله باعث دور ماندن عالقه مندان این مرحوم از مراسم و همینطور پشت در ماندن 
خبرنگارها و بعضی از هنرمندان شد. هرچند در پایان هم بی نظمی هایی به وجود آمد. این مراسم در 
ساعت 9:35 دقیقه با پخش تالوت آیاتی از قرآن کریم و نیز آهنگ سریال »هزاردستان« آغاز شد.



زاده تربت  ايســتگاه/ مجيد   
تفاوتــش بــا ديگر همتايــان فقط 
اين نيســت كه نخســتين دبيركل 
سياهپوست ســازمان ملل يا يك دبيركل جهان 
ســومى بود. «كوفى عنان» و وضعيت سازمان ملل 
را اگر دسِت كم با دبيركل و سازمان ملِل قبل و بعد 
از خودش مقايسه كنيم، به آن هايى كه اين روزها و 
پس از مرگ «عنان» از او تعريف و تمجيد مى كنند، 
حــق مى دهيم. دوره دبيركلى او اگرچه همزمان با 
بســيارى از بحران هاى جهانى و ورود به قرن 21 
است، اما ســازمان ملِل «عنان» نه به ناتوانى دوره 
«پطرس غالى» است و نه دبيركلش مانند «بان كى 
مون» بى خاصيت و منفعل اســت. «عنان» با همه 
محدوديت هايى كه قدرت هاى بزرگ براى سازمان 
ملل و دبيركلش تراشيده اند، آن قدر شهامت داشت 
كه ســال 2006 در ســخنرانى خداحافظى اش از 
سازمان ملل با انتقاد شــديد از دولت جرج بوش، 
آمريكا را به نقض حقوق بشــر در پوشش مبارزه با 
تروريسم متهم كند. كارى كه پيش از او، هيچ كدام 
از دبير كل ها انجام نداده بودند و بعيد است در آينده 

انجام دهند.

 پسِر جمعه
اصيــل زاده آفريقايــى، اصل و نســبش به قبيله 
«فانته» در ناحيه «كفاندروس كوماســى» كشــور 
«غنا» مى رســيد. پدربزرگ و يكى از عموهايش از 
رؤســاى قبيله به شمار مى رفتند و خانواده «عنان» 
هم خانواده اى سرشناس بود. سال 1938 كه به دنيا 
آمد، تنها نبود! ُقــل ديگرى كه دختر هم بود او را 
همراهى مى كرد. براى همين نام اصلى اش «كوفى 
عطا عنان» است. در گويش غنايى، كلمه «عطا» به 
معناى دوقلو و «كوفى» هم به معناى پسرى است 
كه روز جمعه به دنيا آمده اســت. نام «َعّنان» را هم 
كه ما و ديگر مردم جهان اغلب به اشــتباه «انان يا 
ِعنان» مى نوشــتيم و مى خوانديم، اجدادش براى 
خانواده انتخاب كرده بودند تا او مجبور شود در يك 
مصاحبه راديويى تأكيد كند كه نام خانوادگى اش را 

مثل «cannon» تلفظ كنند.

 بورسيه «فورد» 
پدرش كارمند رسمى يك شركت هلندى انگليسى 
صادرات كاكائــو بود. وضعيت مالــى خانواده هم 
آنقدرها خــوب بود كه «كوفى» بتواند تحصيالتش 
را در مدرســه مخصوص نخبه ها آغاز كند و بعدها 
آن را در مدرسه شبانه روزى «متديست» ادامه دهد. 
ســالى كه از اين مدرسه دانش آموخته شد، غنا به 
عنوان نخســتين كشور مستعمره انگليس بود كه 
استقالل خودش را جشن مى گرفت. پيش از گرفتن 

بورســيه و رفتن به آمريكا در دانشگاه زادگاهش، 
اقتصاد خواند و بعد هم تحصيالتش را با بورســيه 
تشكيالت «فورد» در دانشگاه «مك آليستر» آمريكا 
كامل كرد. اين ها پايان درس خواندن هاى «كوفى» 
نبود. مدتى تحصيل در ســوئيس و بعد هم رفتن 
به دانشكده مديريت «اسلون» در آمريكا سبب شد 
ســال 1972 با مدرك كارشناسى ارشد مديريت 
فناورى اطالعات دانش آموخته شــود. البته او يك 
مدرك مديريت ديگر هم از مؤسسه معروف و معتبر
« ام آى تى» داشت. «كوفى عنان» عالوه بر زبان «كرو» 
كه مربوط به آفريقايى هاست به زبان هاى انگليسى 

وفرانسه هم مسلط بود.

 ماجراى «رواندا»
24 ســاله بود كه به ســازمان ملل پيوست. آن 
زمان مدير بودجه سازمان بهداشت جهانى بود و 
بيشتر از 12 سال در اين سازمان كار كرد تا سال 
1974 به «غنا» برود و براى دو سال سرپرست امور 
جهانگردى كشــورش شود. پس از دو سال دوباره 
به سازمان ملل دعوت مى شود تا از زمان دبيركلى 
«كورت والدهايم» به بعد، در پســت هاى مختلف 
به عنوان مشــاور دبيركل، مدير منابع انســانى، 
برنامه ريــزى، دارايى و بودجه، بازرس امور مالى و 
همچنين سرپرستى عمليات پاسدارى از صلح در 
ســال هاى 1999 و 94 به فعاليت مشغول شود. 
يعنى اگر آن دو سال بازگشت به «غنا» را حساب 
نكنيد، «عنان» ســال 2006 در حالى بازنشسته 
مى شود كه 42 سال سابقه كار براى سازمان ملل 
را دارد. 10 ســال از اين ســال ها، او دبيركل و در 
واقع همه كاره ســازمان ملل بــود. در باره دوران 
دبيركلى اش حرف و حديث زيادى مطرح نيست، 
اما اگر كســى دنبال بهانه باشد يا بخواهد نقطه 
تاريك و مشكوكى را در پرونده كارى او پيدا كند 
مى تواند به دوره اى كه معاون دبيركل بود مراجعه 
كند. «روميو دالر» فرمانده نيروهاى ســازمان ملل 
در «روانــدا» در كتاب خود به نام «دســت دادن با 
شيطان: سقوط انسانيت در رواندا» مدعى مى شود 
كه «عنان» در واكنش به كشــتار «توتسى» ها در 
رواندا، بيش از حد منفعل و بى تفاوت بوده اســت. 
او مى نويســد: «عنان» نيروهاى سازمان ملل را از 
مداخله براى حل و فصل اختالفات بازداشــت. او 
همچنين مدعى شــده كه عنان از دادن هر گونه 
پاسخى به دورنگارهاى مكرر«دالر» براى دستيابى 
به انبار مهمات، ســر بــاز زده اســت. كارى كه 
مى توانست براى دفاع از توتسى ها به آن ها كمك 
كند. البته «دالر» در كتابش «عنان» را فردى بسيار 
متعهد و مســئول به اصول اساسى سازمان ملل 

معرفى مى كند.

 شكست هاى درس آموز
البته خود «عنان» نيز از رخدادهايى مانند ماجراى 
«رواندا » به تلخى ياد كرده اســت. وقتى نيروهاى 
ســازمان ملل از اين كشور خارج مى شوند، هرج و 
مرج و كشــتار شديدتر مى شود و يك سال پس از 
آن هم صرب ها، كشتار در بوسنى را آغاز مى كنند. 
در اين مرحله نيز، ســازمان ملــل نمى تواند هيچ 
كمكى به قربانيان نسل كشى بكند و براى همين 
«عنان» در زندگينامه اش با اعتراف به ناتوانى سازمان 
ملل مى نويسد: «اين شكست ها سبب شد تا بعدها 
و در مقام دبيركلى ســازمان ملل متوجه شوم كه 
چه نقش بزرگى مى توان در چالش هاى جهانى ايفا 
كرد... اين آگاهى منجر به اين مى شود كه تشخيص 
بدهيم در صورت نقض فاحش حقوق بشر، مداخله 

كردن،مشروع و قانونى است». 

 ستاره ديپلماسى
58 ســاله اســت كه نامزد دبيركلى سازمان ملل 
مى شــود. دبيركل آن زمان، هم قاره اى اش يعنى 
«پطروس غالى» مصرى اســت و برخى از كشورها 
به دليل ناتوانى دبيركل مصرى در ايجاد تغييرات 
در ســازمان ملل خواهان پايان كارش هســتند. 
«غالى» اگرچــه پس از پنج بار رأى گيرى، انتخاب 
مى شــود، اما آمريكا انتخابش را وتو مى كند و در 
نهايت شوراى امنيت نامزد ديگرى از آفريقا يعنى 
«عنان» را پيشــنهاد مى كند. چهار روز بعد، مجمع 
عمومى سازمان ملل، دبيركلى او را اعالم مى كند. 
«يورو نيوز» درباره ســال اول انتخــاب «عنان» به 
دبيركلى مى نويسد: «كوفى عنان خيلى زود قدرت 
عمل و جايگاه خود در سمت جديد را بازشناخت. از 
بس كه در شبكه هاى تلويزيونى و در ميهمانى هاى 
نيويورك شــركت مى كرد، به او لقب «ستاره راك 
ديپلماســى» داده بودند.او در واقــع انتصاب خود 
به دبير كلــى را مديون آمريكايى ها بود كه مانع از 
انتصاب مجدد پطرس غالى به اين سمت شده بودند. 
اما بعدها نشان داد كه در چالش هاى بزرگ در برابر 
ابرقدرت ها مى تواند موضع مستقل بگيرد. براى مثال 
در سال 2003 هجوم نظامى آمريكا به عراق را «غير 
قانونــى» خواند، زيرا به گفته او چنين تصميمى از 
سوى شــوراى امنيت گرفته نشده بود. اين موضع 

خشم كاخ سفيد را برانگيخت».

 آزادى در مقياس وسيع تر
ســال 2001 كه جايــزه صلح نوبــل را به اتفاق 
همكارانــش و بــه خاطر تالش براى رســيدن به 
جهانى سازمان يافته تر و صلح آميزتر گرفت، دوره 
دبيركلى اش هم پايان يافت. بر اساس آيين نامه ها 
نوبت «آفريقايى» براى دبيركلى به پايان رسيده بود. 

يك دوره «غالى» و يــك دوره «عنان» اما بر خالف 
رويه معمول، يك بار ديگر به دبير كلى انتخاب شد. 
برخى از تحليلگران اين مسئله را نشانه محبوبيت 
و نفــوذ «عنان» دانســتند و آن را به اقدامات چهار 
ســال گذشــته اش در زمينه مبارزه با ايدز، فقر و 
گرسنگى و همچنين برپايى صلح ربط دادند. برخى 
منتقدان اما اين انتخاب را حاصل روابط خاص او با 
ابرقدرت ها مى دانستند. در 21 مارس سال 2005، 
عنان گزارش تكميل شده خود را با نام «آزادى در 
مقياس وســيع تر» تسليم مجمع عمومى سازمان 
ملل كرد. عنان در اين گزارش توصيه هايى را براى 
گسترش شوراى امنيت و برخى تغييرات در سازمان 

ملل بيان كرده بود. 
ســال 2006 هم طرح پيشــنهادى خود را براى 
تغييــر كلى كارمنــدان دفترى ســازمان ملل به 
مجمع عمومى داد. او نام طــرح و گزارش خود را 
«سرمايه گذارى در سازمان ملل، دستيابى به سازمان 

جهانى قدرتمندتر» گذاشته بود.

 نفت در برابر غذا
به جز چالش در كشورهاى مختلف جهان كه انگار 
امرى هميشــگى، طبيعى و معمولى براى سازمان 
ملل به حساب مى آمد، عنان در دوره دبيركلى اش با 
دو چالش داخل سازمانى هم روبه رو شد. مسئله اول 
كه او را بسيار آزار داد و بعدها انتقادهايى را متوجه اش 
كرد، ماجراى «رود لوبرس» عضو كميســيون عالى 
پناهندگان ســازمان ملل بود كه به آزار جنسى و 
سوء استفاده از قدرت متهم شد. همچنين شكايت 
يك عضو سابق سازمان ملل، عليه «ورنر بلتر» مدير 
كميسيون عالى پناهندگان سازمان ملل، به خاطر 
آزار و اذيت جنسى و بدرفتارى كار را براى سازمان 

ملل بدتر كرد. با وجود اين،، عنان، لوبرس را از گناه 
مبرا دانست! پخش گسترده اين اخبار در رسانه هاى 
جمعى، موقعيت عنــان را تضعيف كرد، بخصوص 
اينكه منابع رســيدگى كننده بعدها ثابت كردند 
كارمندان سازمان ملل در اين ماجرا گناهكار بوده اند 
و «عنان» مجبور شد اعتراف كند همكارانش به آزار 
جنسى و فساد اقدام كرده اند. ماجراى بدتر وقتى بود 
كه رسانه ها پسرش را به فساد اقتصادى در برنامه 
نفت در برابر غذا متهم كردند. مدت ها طول كشيد 
تا دادگاه ها و منابع مختلف ابتدا «عنان» را بى گناه 
اعالم كنند و بعد هم بنويسند كه فرزند دبيركل در 

ماجرا نقشى نداشته است. 

 ايران را فراموش نكنيد
سال 2006 بازنشسته شــد، اما سياست او را به 
كل كنار نگذاشت. شــهرت و خوشنامى اش آن 
قدر بود كه در مجمع جهانى ريش سفيدان براى 
ميانجيگرى هاى بين المللى دعوت به كار شــود 
و مدتى بعد هم ســازمان ملــل او را براى حل و 
فصل بحران ســوريه انتخاب كند. دبيركل سابق 
و ريش ســفيد بين المللى اگرچه درباره سوريه 
بســيار تالش كرد، طرح چند ماده اى صلح داد، 
بشــار اسد طرح او را پذيرفت و... اما در نهايت با 
كارشكنى هاى مختلف، مجبور شد استعفايش را 
اعالم كند. تحليلگران معتقدند دليل مانع تراشى 
برخى قدرت ها، ســر راه «عنان» شايد اين باشد 
كه او چه در طرح چند ماده اى اش و چه در ديدار 
با مقام هاى سورى، از بركنارى «اسد» حرفى نزده 
بود و هر از چندى در ســخنانش تأكيد مى كرد 
بــراى حل بحران و ايجاد ثبات در منطقه بايد از 

ظرفيت هاى ايران نيز استفاده كرد!
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

كالغ هاى باغ مجاور قارقار مى كنند
 ايستگاه/ رقيه توسلى 
...اگر دســت خالى راه 
حداقل  و  نمى اُفتــادم 
پارتى متوسط االحوالى 
مى كردم...اگــر  رو  را 
سيستم  در  مى دانستم 
ادارى «تكريــم اربــاب 

رجــوع» و «ميز خدمت» دو مفهــوم فراتخيلى اند... اگر كله گنده متمولى 
تشريف داشتم كه االغ هايش يورتمه مى رفتند... اگر درخواست مشاهده 
دوربين هاى دو هفته گذشته را از حضور خودم و مسئول غايب مى دادم و 

شايد هم اگر «جكى جان» بودم، وضعم امروز اين نبود.
اينكه براى گرفتن يك امضا، پنج بار، 25 كيلومتر مسافت را هى بكوبم و 
بيايم پشت در اتاق معاون، عاطل و باطل بنشينم و به قارقار كالغ هاى باغ 
مجاور اداره گوش كنم...! يا بعد از 14 روز، اُســكار حل كردن جدول روى 
صندلى انتظار را بدهند دستم...! و در طبقه سوم همان طور كه موزاييك ها 
را متر مى كنم، مرخصى ساعتى ام را به تمديد مافوقم مى رسانم و حرص 
يك امضاى گرد و قلمبه را مى زنم و هى مى شنوم: خير، نمى آيند امروز... 
جلسه تشريف دارند... نيستند... مرخصى اند... بازديد از پروژه ها... مأموريت!
اما ُكن فيكون مى شــوم اين بار... و نمى دانم چه مى شود كه هر چه تقال 
مى كنم نمى توانم مثل چهار دفعه گذشته، معطلى و سرگردانى ام را قورت 
بدهم... پس عصبانى از اين حجم بالتكليفى و بى مسئوليتى نسبت به ارباب 
رجوع مى روم تا ميز مسئول دفتر و مى خواهم طرح شكايت راه بيندازم كه 

مى بينم پُرتكبر راه كج مى كند سمتى...
ملتهب دنبالش مى كنم تا مى رســم به زوج جوانى كه انگار قرار است كار راه 
بيندازشــان باشد. با اينكه پوستم به سوزن ســوزن افتاده اما باز صبورى 
مى كنم تا آن ها پرونده شان را براى امضاى معاون نامرئى بسپارند به دست 
مســئوِل خوش خدمت. آن ها مى روند و پرونده شان مى ماند براى تملك 
يك امضا. كه مالمت خانوم درونم اين مرتبه، پرونده را مى قاپد از من و با 
خشم مى كوبد روى ميز و مى گويد: خوشحالم كه غير از لَم دادن و تخريب 
روانى، مراجعان را هم مى بينيد... البته مراجعان خاص... پنج بار آمده ام و از 
كارمندان و مديران اين سازمان، خدمتگزارى نديده ام اما انگار امروز شما 
نيروى جايگزين جوابگو هستيد پس زحمت اين يكى پرونده را هم بكشيد 
لطفاً...  و راه مى افتم سمت آسانسور همان طور كه به نظر مى آيد چيزى 

پشت سرمان در حال انفجار است... پشت سر من و مالمت خانوم!
پى نوشت: صفحه اينستاگرام آقاى وزير كشور را در خبرها مى خوانم و آه 
مبسوط مى كشــم و برمى گردم به اتفاقات آتشين امروز... آخر آنجا آمده: 
مردم، ولى نعمت ما هستند و انتظارات شان از مسئوالن حقى است كه بايد 

با درايت و مجاهدت شبانه روزى در تحقق آن كوشيد.

روزمره نگارى

 ايســتگاه   «فرداد فرحزاد» گوينده خبر و مجرى شــبكه 
تلويزيونى فارسى بى بى سى پس از 10 سال همكارى از اين 

شبكه جدا شد.
 او در ســال 2006 ميالدى همكارى خود را با بخش فارسى 
بى بى سى شــروع كرده بود. گزارش هاى ويديويى فرحزاد از 
امارات و كشورهاى حاشيه خليج فارس، به عنوان اولين سرى 

از گزارش هاى تصويرى بى بى سى فارسى شناخته مى شود.
 در ابتداى سال 2016 نيز «صادق صبا» از رياست و سردبيرى 
بى بى ســى فارســى كناره گيرى كرده بود. او در بخشــى از 
يادداشت خود به مناسبت جدايى اش از اين شبكه نوشته بود: 
«پس از حدود هفت ســال مديريت بخش فارسى بى بى سى 
و بيش از 25 ســال كار در بى بى ســى به عنوان خبرنگار و 
تحليلگر تصميم گرفته ام كه از اين سازمان كناره گيرى كنم. 
من خوشحالم كه توانسته ام در ايجاد اين جايگاه، بخصوص در 
هفت سال گذشته به عنوان مدير اين رسانه، نقش بازى كنم. 
حاال احســاس مى كنم كه وقت آن رسيده كه نيروهاى تازه 

نفس ترى اين مسئوليت سنگين را بر عهده گيرند».
 پس از به اصطالح اســتعفا يا همــان اخراج «صادق صبا» و 
برمال شدن فسادهاى اخالقى او در اين شبكه، «پونه قدوسى» 
كه از برنامه هاى زنده اين شبكه حذف شده و به شبكه   جهانى 
بى بى ســى رفته بود دوباره فعاليت خود در شبكه فارسى را 
شــروع كرد. «رزيتا لطفى» جايگزين «صادق صبا» شــد، اما 
حضور او ســبب شد تا اختالفات ميان كارمندان اين شبكه 
باال بگيرد. تا مدت ها تصاوير برخى از كارمندان اين شــبكه 
از اين تلويزيون پخش نشــد و بــه اصطالح ممنوع التصوير 
شدند. حاميان و طرفداران صادق صبا در اين شبكه كه بيشتر 
در مقابــل دوربين برنامه اجرا مى كردند مجبور به حضور در 
پشت صحنه شدند. فرناز قاضى زاده، سياوش اردالن، حسين 

باستانى و نادر سلطان پور از جمله اين افراد بودند.
«جمشيد برزگر» هم كه در حال حاضر رياست بخش فارسى 
شبكه رســمى خبرى آلمان را بر عهده دارد پس از «اخراج 
صادق صبا» از اين شبكه جدا شد. برزگر پس از خروج از ايران 

در سال 1380، به عنوان تحليلگر مسائل  ايران، همكارى خود 
با بخش فارسى بى بى سى را آغاز كرده بود. «مهدى پرپنجى» 
يكى ديگر از اعضاى با ســابقه اين تيم رسانه اى است كه به 

بهانه مديريت يك راديو از اين شبكه جدا شد.
 اما خــروج اين افراد پايان ماجرا نبوده و نيســت. اخيراً 
«مســعود بهنود» نيــز كه به صورت هفتگــى در يكى از 
برنامه هاى اين شبكه به تحليل و نقد روزنامه ها و مجالت 
مى پرداخت همانند گذشــته با اين شبكه همكارى ندارد. 
«باشــگاه خبرنگاران» دربــاره اين اســتعفاها و تغييرات 
در بى بى سى مى نويســد: در حال حاضر گمانه زنى هاى 
بســيارى درباره تغييرات اين تيم به وجود آمده اســت؛ 
اينكه دليل اين قطــع همكارى ها جداى از خروج صادق 
صبا و اختالف بــا رئيس جديد چه مى تواند باشــد؟ آيا 
نقشــه اى از قبل طراحى شده براى شــروع بازى جديد 
نيست؟ آيا قرار است افكار عمومى را مديريت كنند و اين 
بار از طريق ســاير رسانه ها اخبار مغرضانه خود را منتشر 
كننــد؟ يا آنكه اين اســتعفاهاى نمادين و اخراج ها، تنها 
مهر تأييد ى است بر اختالفات درونى كاركنان اين بنگاه 
خبرپراكنى انگليســى؟ چرا كه آن طور كه مشهود است 
گويا مدير جديد تاب تحمل هيچ كدام از كارمندان مورد 

تأييد  رئيس قبلى را ندارد!

گزارش از شخص

رئيس ريش سفيدها
نگاهى به زندگى و فعاليت هاى «كوفى عنان»

ايســتگاه / بعضى از آقازاده ها هيچ 
جــورى از رو نمى رونــد! نمونــه اش 
«محمد ســبحانى» معروف به «ساشا» 
فرزند سفير ســابق ايران در مكزيك! 
آقا «ساشــا» كــه از اهالــى الكچرى 
اينســتاگرام اســت، اعالم كــرده از 
خانواده اش جدا شــده، از ايران رفته و 
ثروتش حاصل دسترنج خودش است. 

اما تصاويرى از او منتشر شده كه نشان مى دهد پسرآقاى سفير نه تنها به ايران 
رفت و آمد دارد، بلكه با مقام هاى بلندپايه هم نشست و برخاست مى كند! حاال 
ساشا خان در واكنش به انتقادهاى تندى كه دوباره عليه اش راه افتاده، فيلمى 
در اينستاگرام منتشر كرده كه در آن مى گويد:« تا كى مى خواهيد حسادت 

كنيد؟اگر نمى توانيد پول دربياوريد و زندگى كنيد، برويد و بميريد»!

ايســتگاه / همزمان با روز 28 مرداد 
كاربــران فضاى مجازى با به اشــتراك 
#تراژدى_اعتماد_ هشــتگ  گذاشتن 
به_آمريكا با اســتناد به ســخنان امام 
خمينى (ره) و رهبر انقالب مطالبى را در 
ارتباط با كودتاى 28 مرداد منتشر كردند 
كه برخى از آن ها را مى خوانيد:«حاصل 
تراژدى اعتماد بــه آمريكا براى مصدق 

كودتاى 28 مرداد بود و در تاريخ عبرتى براى اعتماد كنندگان به آمريكا شــد. 
خداكند ما در تاريخ درس عبرت نشويم...اين بى بى سى بود كه پيام رمز كودتا 
براى براندازى مصدق را خواند. اكنون همين بى بى ســى مســتند مى سازه كه 
آيت اهللا كاشانى موافق كودتا بود!...رهبر انقالب با كمك خداوند هيچ وقت نخواهند 

گذاشت اختالف داخلى وسيله اعتماد، مثل اعتماد مصدق به آمريكا شود».

ايســتگاه / «ســيد محمدمهــدى 
صدرالساداتى» در دفاع از افشاگرى هاى 
اينســتاگرامى اش، پســتى در فضاى 
مجازى منتشر كرده و نوشته است:«اگر 
ديديد دارند شما را به سكوت در مقابل 
بى عدالتــى دعــوت مى كنند، حرف 
بزنيد، نهــى از منكر كنيد و هزينه اش 
بپردازيد...امام خمينــى(ره) فرمود:  را 

اآلن مكلّفيم ما، مســئوليم همه مان، همه مان مســئوليم، نه مســئول براى 
كار خودمان؛مســئول كارهاى ديگران هم هستيم. مسئوليت من هم گردن 
شماست؛ شما هم گردن من است. اگر من پايم را كج گذاشتم، شما مسئوليد 
اگر نگوييد چرا پايت را كج گذاشتى؟ ... نهى از منكر اختصاص به روحانى ندارد؛ 

مال همه است. امت بايد نهى از منكر بكند؛ امر به معروف بكند».

همه نهى از منكر كنيمآقازاده بى ادب!

مجاز آباد

 تراژدى اعتماد به آمريكا

داستان يك صورت
ماهنامــه «نشــنال جئوگرافيك» 
در پرونــده اى به بزرگ ترين عمل 
جراحى پالســتيك انجام گرفته، 
روى زنى به نام «كيتى استابلفيلد» 
مى پردازد. استابلفيلد 21 ساله كه 
چند وقت پيش قصد خودكشى با 
تفنگ را داشت، گلوله را به سمت 
صورت خود شليك كرد اما كشته 
نشــد و فقط صورتش را كامالً از 
بين برد. بر همين اســاس نشنال 
جئوگرافيك با چاپ عكسى بسيار 
جالب توجــه از او كه صورت نابود 
شده اش تضاد عجيبى با گل هاى 
در دســتش دارد و انتخــاب تيتر 

«داســتان يك صورت»، داســتان زندگى وى، موفقيت آميز بودن اين عمل و 
عكس هاى بعد از ترميم صورت وى را به چاپ رسانده است.

جمهوريخواهان به فضا مى روند!
هفته نامــه «نيوزويك» گزارشــى 
از كنــار آمدن حزب ســختگير 
جمهوريخــواه در آمريكا با تالش 
براى قانونى اعالم كردن ماده مخدر 
ماريجوانا در اين كشور منتشر كرده 
است. اين نشريه با طرح روى جلد 
كه خرطوم يك فيــل را كه گياه 
شــاهدانه (گياهى كه ماريجوانا از 
آن توليد مى شود) را گرفته است، 
تأكيد  دارد كه تا چند ســال پيش 
يك سياستمدار حزب جمهوريخواه 
اگر به هر نحــوى از قانونى اعالم 
شدن مصرف ماريجوانا حتى براى 

مصارف پزشــكى دفاع مى كرد، مرتكب خودكشى سياسى مى شد اما امسال 
10 هزار عضو محافظه كار اين حزب رأى به تغيير منع استفاده از آن داده اند.

زمانى براى شادى مرغ ها
هفته نامــه اقتصــادى «بلومبرگ 
به  بيزينس ويــك» در گزارشــى 
مديرعامل  عجيــب  آرمان هــاى 
جديد شركت تايسون فودز، دومين 
شــركت بزرگ فــروش و توزيع 
گوشت و مرغ در جهان مى پردازد. 
اين نشريه با انتخاب تيتر «شادى 
مرغ هــا» تأكيد  مى كنــد: با اينكه 
اگر يك شركت در جهان باشد كه 
نبايد با كشتن حيوانات و تهيه غذا 
از آن ها مخالفتى داشــته باشد آن 
شركتى مانند تايسون فودز است؛ 
اما تام هايس مديرعامل جديد اين 

شركت، بيشتر سرمايه گذارى مالى خود را براى توليد مواد غذايى جانشين براى 
حيوانات متمركز كرده كه توجه بسيارى را به خود جلب كرده است.

طرح روز/ ما و دالر... آنها و دالر! نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

دوردست ها  فارس/  بهروز فيروزى 

استعفاى انگليسى
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