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حوادث ايران

تصادف ساختگى، واقعى شد!
چين: زنى كه قصد داشت 
به تصادف با يك خودرو 
تمارض كند، به شــدت 

مصدوم شد.
تمــارض زن جــوان به 
تصادف با يك خودرو در 
يكى از خيابان هاى شهر 
«لى سانگ» چين برايش 
دردسر ساز شــد. اين زن كه قصد داشت با پرتاب خود مقابل 
خودرو و تمارض به تصادف با آن از راننده تقاضاى پول كند، 
براثر بى احتياطى شديداً با خودرو برخورد كرد. در ويدئويى كه 
منتشر شده است اين زن را در حاشيه كنار خيابان در حالى كه 

منتظر اجراى نقشه اش است، نشان مى دهد.
او كه به نظر مى رسد راننده يك خودروى سفيد رنگ را هدف 
خود قرار داده بود، پس از رســيدن اين خــودرو ناگهان وارد 
خيابان مى شود. در اين ويدئو مشاهده مى شود كه اين زن، خود 
را در مقابل خودرو پرتاب مى كند اما به دليل تخمين اشتباه 
فاصله اش با خودرو، ناگهان سرش بشدت با سپر جلوى ماشين 

برخورد مى كند. (باشگاه خبرنگاران جوان)

ششلول بندها
 10 نفر را به گلوله بستند

آمريكا: اداره پليس «سن برناردينو» اعالم كرد براثر تيراندازى 
افراد مسلح در اين شهر آمريكا دستكم 10 نفر زخمى شدند كه 
حال سه تن از آن ها وخيم گزارش شده است. اين تيراندازى 

در يك مجتمع ساختمانى شهر مذكور رخ داد.
به گفته اين يــك مقام پليس آمريكا، تحقيقــات درباره اين 
تيراندازى در جريان اســت و هنوز هيچ فردى در اين زمينه 

دستگير نشده و سالحى هم كشف نشده است (سى ان ان).

موزه 200 ساله تاريخ طبيعى
 در آتش سوخت

برزيل: آتش سوزى گســترده در موزه ملى برزيل در ريو دو 
ژانيرو خسارت هاى فراوانى به بار آورد. 

ايــن قديمى ترين نهاد علمــى برزيل و يكــى از بزرگ ترين 
موزه هاى تاريخ طبيعى آمريكاى التين است كه بيش از 20 

ميليون شىء در مجموعه هايش نگهدارى مى شود. (ايسنا)

موبايل بازى مادر 
به قيمت جان كودك

چين: در حالى كه يك كودك خردســال در داخل اســتخر 
خانگى با مرگ در جدال بود،مادرش در چند قدمى او به بازى 

با موبايلش مشغول بود.
جشن يك سالگى تولد يك دختر خردسال چينى بر اثر غفلت 
مادرش به تراژدى تبديل شد. قربانى كه به همراه برادرش در 
يك استخر خانگى در حال شنا بود، در حالى با مرگ دست و 
پنچه نرم مى كرد كه مادرش در چند قدمى او سرش به تلفن 

همراهش بند بود.
ويدئويى در اين زمينه منتشــر شده است، اين كودك را پس 
از سقوط از تاير بادى در استخر نشان مى دهد. سرانجام برادر 
اين دختر غرق شــده مادرش را مطلع ماجــرا مى كند و اين 
كودك از داخل آب استخر بيرون كشيده مى شود. اين كودك 
بالفاصله به بيمارستان منتقل مى شــود. اين كودك پس از 
حادثه بيهوش و در بخش مراقبت هاى ويژه بسترى شده است. 

(باشگاه خبرنگاران)

رماالن مجازى
 50 نفر را سركيسه كردند

خط قرمــز: فرمانــده انتظامى 
شهرستان فرديس از دستگيرى دو 
فرد رمالى كه اقدام به كالهبردارى 
در شــبكه هاى اجتماعى مى كردند 

خبر داد.
سرهنگ جنتى گفت: در پى شكايت 
يك شهروند مبنى بر اينكه در شبكه 

اجتماعى اينستاگرام مورد كالهبردارى قرار گرفته، موضوع در دستور 
كار مأموران اداره مبارزه با جرايم ســايبرى پليس فتا اين فرماندهى 

قرار گرفت.
وى افزود: شاكى پرونده در طرح شكايات خود اذعان داشت كه با يك 
صفحه فالگيرى و رمالى آشنا شده كه پس از اعتماد به اين صفحه در 
شبكه اجتماعى مبلغ 37 ميليون ريال را به حساب دعانويس مجازى 
واريز كرده و بعد از اينكه متوجه كالهبردارى شده درخواست استرداد 

وجه را ازشخص رمال مى كند، اما ديگر كالهبردار پاسخى نمى دهد.
فرمانده انتظامى فرديس گفت: در ادامه با انجام تحقيقات مشــخص 
شد حساب مورد استفاده توسط متهم يا متهمين درحدود دو ماه بيش 
از 580 ميليون ريال گردش مالى داشته است. جنتى افزود: ماموران 
موفق شدند با اقدامات فنى و پليسى دو زن 20 و 56 ساله را كه عامالن 
اصلى كالهبردارى بودند شناسايى و آن ها را دستگير كنند. متهمان 
در ابتداى بازجويى منكر بزه انتســابى خود بودند كه در ادامه با قرار 
گرفتن در برابر مستندات پليس بناچار لب به اعتراف گشودند واقدامات 

مجرمانه خود را پذيرفتند.
همچنين در ادامه حدود 50 مالباخته شناســايى شدند كه به همين 

شيوه مورد كالهبردارى قرار گرفته بودند.

مرد جنايتكار
 زنش را كشت و در گونى انداخت!

خط قرمز: مرد جوانى كه همسر 22 ساله اش را به قتل رسانده بود، روز 
گذشته توسط مأموران گشت پليس پايتخت دستگير شد.

رئيس كالنترى 177 خاور شهر در تشريح اين خبر بيان داشت: ساعت 
20:35 دوشنبه شب گذشته مأموران گشت كالنترى در جريان كشف 
جسدى در طبقه دوم خانه اى در منطقه اشــرف آباد خاور شهر قرار 

گرفتند و سريعاً به محل اعزام شدند.
ســروان محمد على منصورى گفت: مأمــوران در مقابل دِر منزل 
مشاهده كردند كه اهالى كوچه فردى را گرفته اند و او را به عنوان 
قاتل معرفى مى كنند به همين واسطه سريعاً نسبت به دستگيرى 
وى اقدام كردند. بررســى هاى اوليه حكايت از آن داشت كه مرد 
28 ساله بازداشت شده، همســر 22 ساله خود را كه هر دو از اتباع 
خارجه بودند، ساعت 19:30 يكشنبه در منزلش خفه كرده سپس 
جسد را در گونى پيچيده داخل پتو گذاشته بود؛همچنين مشخص 
شد او زمانى كه قصد خارج كردن جسد را داشته، ماجرا لو رفته و 

دستگير شده است.
رئيس كالنترى خاورشــهر افزود: برادرزاده 9 ساله قاتل كه در طبقه 
اول ســاكن بوده زمانى كه به طبقه باال مى آيد و جسد زن عمويش را 
مى بيند، ماجرا را به يكى از كســبه محل اطالع مى دهد كه او نيز به 
همراه چند نفر از اهالى ســريعاً به مقابل خانــه قاتل مى روند و باعث 

دستگيرى او مى شوند.
وى گفت: تحقيقــات تكميلى و انگيزه قاتــل در اين خصوص تحت 

نظارت بازپرس كشيك قتل در حال انجام است.

حوادث جهان

 فرمانــده انتظامى 
شهرستان فرديس از دستگيرى دو 
فرد رمالى كه اقدام به كالهبردارى 
در شــبكه هاى اجتماعى مى كردند 

سرهنگ جنتى گفت: در پى شكايت 
يك شهروند مبنى بر اينكه در شبكه 

 

عقيل رحمانى: يك كارخانه دار مشهدى كه 
در اقدامى غير قانونى قصد داشت 300 تن شكر 
را به چند برابر قيمت و آن طرف مرز ها آب كند، 
در تور كارشناســان معاونت بازرسى سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان گرفتار شد و 

نقشه سود جويى اش آشكار شد.
كارشناس مسئول معاونت بازرسى سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان در تشريح 
چگونگــى ماجــراى لــو رفتن ايــن اقدام 
كارخانه دار مشهدى به قدس گفت: چند روز 
پيش اطالعاتى به معاونت بازرســى سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان خراســان 
واصل شد كه نشــان مى داد فردى كه مالك 
يك كارخانه توليد حلوا شــكرى در حوالى 
مشهد است، به بهانه نياز به مواد اوليه توليد 
محصوالتش قبــل از ايجاد نوســانات ارزى 
در بازار، 300 تن شــكر را از بورس با قيمت 
حدود 2800 تومان خريده است و قصد سوء 

استفاده از ماجرا را دارد.
مهدى مقدســى تصريح كرد: برهمين اساس 
يكى از تيم هاى بازرســى را مأمور بررســى و 
تحقيق بيشــتر در اين رابطه كرديم. اين گونه 
بود كه بازرسان به سرعت موضوع را موشكافى 
كرده و مشخص شــد گزارش واصله مردمى 
دقيق بوده و پشــت پــرده خريــد 300 تن 
شــكر اصًال كمك به توليد داخلى نيست و به 

نوعى نقشــه غارتگرى مواد اوليه داخل كشور 
طرح ريزى شده اســت، چرا كه مالك كارخانه 
توليد حلوا شكرى با سوء استفاده از مجوز واحد 
توليدى اش، بار شــكر را با قيمت ذكر شده از 
بورس خريدارى كرده و پس از خريد محموله، 
اصًال شــكر را به كارخانه منتقل نكرده اســت 
و همان لحظه اى كه محموله شــكر را تحويل 
مى گيرد و بــار تريلى مى كند، به ســمت مرز 
تركمنســتان هدايت مى كند تا پس از خروج 
محموله شكر از كشــور آن را چند برابر قيمت 

داخلى به فروش برساند.
كارشناس مســئول معاونت بازرسى سازمان 
صنعت، معدن و تجارات استان افزود: در حال 

حاضر صادرات چندين قلم كاال كه شكر هم از 
آن دسته اســت ممنوع اعالم شده و اين اقدام 
كه به نوعى خيانت به توليد و غارت مواد اوليه 
داخلى محسوب مى شود، هيچ جاى پذيرشى 

ندارد.
مهدى مقدسى ادامه داد: بررسى هاى ما نشان 
مى داد فــرد متخلف در حالــى كه وظيفه اش 
صادرات مــواد اوليه نبوده و صرفــاً يك توليد 
كننده است، در اين شرايط باخود حساب كرده 
بود كه اگر شــكر را داخل كارخانه به محصول 
نهايى تبديل و آن را در بازار عرضه نمايد حدود 
30 درصد سود نصيبش خواهد شد، در حالى 
كه اگر شــكر را به صورت غيرمجاز و از مسير 

اصلى خارج نمايد و درآن سوى مرز ها بفروشد 
چند برابر آن سود مى كند.

وى ادامه داد: اين اقدام عين بى انصافى است و با 
متخلف با قاطعيت برخورد خواهد شد. از همين 
رو پرونده تخلف عرضه خارج از شبكه كاال براى 

توليد كننده تنظيم خواهد شد.
پس از توقيف محموله و با هماهنگى سرپرست 
دادسراى انقالب قسمتى از محموله كه حدود 

60 تن آن بود در بازار هدف توزيع گرديد.
وى در مورد مكان هاى عرضه شكر احتكارشده 
با قيمت مصــوب هم عنوان كــرد: در روز 12 
شهريور ماه، تعدادى خرده فروشى كه توسط 
اتحاديه مربوط مشــخص شــده بــود، هدف 
توزيع شــكر بود. در همين زمينه چندين تن 
از محموله هاى توقيف شــده در خيابان هاى 
حر 9 (معقول 40 و52) طبرســى شمالى 28 
(خالقى16)، پنج تن 70 بعــد از چهارراه اول، 
رسالت 57 و 72، سيد رضى 36، كالهدوز 37 
(تورج28)، مفتح شــرقى 2 ( آزمون14)، بين 
امام هادى 2 و 4، اسماعيل آباد (شهيد اقبالى 5)، 
توس 65 بين نجــف 20 و 22، وكيل آباد 64 
(بنفشه 11)، بين ابوطالب 76 و 78، تپه سالم 
(امام رضاى14) و بين خيابان دانش 24 و 26 
بانرخ مصوب 3100 تومان، بين شــهروندان 
توزيع گرديد. اين اقدام در مورد ديگر كاال هاى 

احتكار شده نيز صورت خواهد گرفت.

 با هوشيارى بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، پرده از خيانت يك توليد كننده برداشته شد

15 تريلى قاچاق شكر به  تركمنستان  نرسيد

مجروحيت مأمور پليس
براى نجات زن جوان از دست مرد هوسران 

باشگاه خبرنگاران: مردى كه موجب آزار زن جوان در افسريه شده بود 
پس از درگيرى با مأموران، سرانجام با شليك هوايى پليس دستگير شد.

حدود ســاعت 22:30 شنبه شــب گذشــته مأموران كالنترى 156 
افســريه در حال گشــتزنى در منطقه افســريه بودند كه در يكى از 
خيابان هاى فرعى، صداى «كمك» زن جوانى را مى شــنوند. سرهنگ 
ايرج ارسالنى،رئيس كالنترى 156 افسريه در تشريح جزئيات اين ماجرا 
گفت: مأموران پليس با شنيدن صدا متوجه مردى مى شوند كه در محلى 
خلوت، قصد اذيت و آزار زنى را دارد و زن با كمك خواستن از ديگران، 
در برابر نيت شــوم او مقاومت مى كند. متهم كه در حال آزار زن جوان 
بود، زمانى كه مأمور پليس را در مقابلش ديد با قمه اى كه همراه داشت 
به سمت يكى از مأموران حمله ور شد وضربه اى به بازوى راست مأمور 
پليس زد و او را مجروح كرد! رئيس كالنترى در حالى كه اشاره مى كند 
متهم به هيچ وجه حالت طبيعى نداشت و حتى قادر به راه رفتن نبود، 
ادامه داد: پس از حمله متهم به مأمور پليس، مأمور ديگرى وارد عمل 
شد و با رعايت قانون به كارگيرى ســالح، اقدام به شليك هوايى كرد و 
در نهايت موفق شد متهم را دســتگير كند. پس از دستگيرى متهم با 
دستور مقامات قضايى به دادســرا منتقل و در ادامه هم به زندان اعزام 
شد؛ همچنين مأمور پليس توســط نيرو هاى اورژانس به بيمارستان 

منتقل شد.

فارس: معــاون امــور مناطق و 
محيط زيست شهردارى منطقه 
3 تهران گفت: دســتور پيگيرى 
ماجــراى بريــده شــدن گوش 
كودك كار را صــادر كرده ايم و 
چنانچه اتهام گفته شــده اثبات 
شود بشدت با عامالن آن برخورد 
خواهيم كرد و پرونده را به مراجع 
قضايى ارجاع مى دهيم. يكشنبه 
شــب گذشــته فيلمى در فضاى 

مجازى در باره بريده شــدن گــوش يك كودك 
زباله گرد منتشر شد.در اين فيلم كودك زباله گرد 
اذعان مى كند كه پيمانكاران شهردارى منطقه 3، 
بخشــى از گوش او را بريده اند. عدالت اميرزاده در 
پى انتشار اين فيلم توضيح داد: تاكنون مراجعه اى 
به شهردارى بابت اين موضوع نداشته ايم و ما هم از 

طريق شبكه هاى مجازى از اين 
اتفاق باخبر شده ايم.

وى ادامه داد: دســتور پيگيرى 
ماجــرا را صادر كرده ايــم و بايد 
كودك را شناسايى كنيم و پس 
از مطلع شدن از جزئيات ماجرا، 
مى توانيم نســبت بــه آن اقدام 

كنيم. 
هنوز موفــق به شناســايى آن 
كودك نبوده ايم و از شــهروندان 
مى خواهيم اگر از مكان زندگى او خبرى دارند به ما 

اطالع دهند.
معاون امور مناطق شهردارى منطقه 3 افزود: چنانچه 
اتهام گفته شــده اثبات شود بشــدت با عامالن آن 
برخورد خواهيم كرد و پرونــده را به مراجع قضايى 

ارجاع مى دهيم.

معاون امور مناطق شهردارى منطقه 3 تهران:

دستور  پيگيرى 
ماجراى بريده شدن گوش كودك كار صادر شد

معــاون امــور مناطق و 
محيط زيست شهردارى منطقه 
 تهران گفت: دســتور پيگيرى 
ماجــراى بريــده شــدن گوش 
كودك كار را صــادر كرده ايم و 
چنانچه اتهام گفته شــده اثبات 
شود بشدت با عامالن آن برخورد 
خواهيم كرد و پرونده را به مراجع 
قضايى ارجاع مى دهيم. يكشنبه 

به احترام «مادر ترزا» 
و بيست و يكمين سالگرد درگذشتش

قديسه حلبى آباد
روايتى درباره «ولى  محمد كبودانى»

كه هنوز هم مانند هزار سال پيش ترنجبين كشى مى كند

به سنت باستان 
16 10

ميالد دخانچى، مجرى برنامه هاى
«جيوگى» و «سختانه» در گفت و گو با «قدس»:

تلويزيون
دست بخش خصوصى است

گفت و گو با زينب عرفانيان، نويسنده كتاب «مربع هاى قرمز»
خاطرات شفاهى حاج حسين يكتا 

خاطره نگارى 
نياز تاريخ و ادبيات ماست
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مردم

هشتگ مردم

خاطره اولین سفِر مشهِد ابوالفضل جلیلی، کارگردان سینما
یار من این همه دارد نمک و شیرین است...

بابام از راه که رســید گفت: »پاشــو بریم مشهد.« گفتم: »جدی؟!« گفت: 
»آره با مهدی پسرعمه« گفتم: »بابا بلیت چی؟« گفت: »گرفته.« »خونه؟« 

»گرفته.«
دیگه چی بهتر از این اولین سفر تو اردیبهشت اونم اردیبهشت های اون 

وقتا.
فکر کنم دوازده سیزده سالم بود مهدی پسرعمه ام دانشجوی مهندسی 
مکانیک علم و صنعت نارمک بود و همزمان توی اداره خاکشناسی هم کار 
می کرد. یه خونه ازطرف اداره بهش داده بودند عین یه قصرمتروکه وسط 

یه باغ رمزآلود و پر درخت برا 10 روز تموم.
تو قطار درجه دو که می رفتیم آخر کیف بود، یه کوپه دربست برای سه 
نفر. صدای تلق تلق قطار و لغزیدن قطرات بارون روی شیشه بخار گرفته 

کوپه و هزار آرزو.
وقتی رسیدیم احساس کردم رفتم تو یه قصر کارتونی. عصر شیک کردیم 
و راهی زیارت. بابام یه جمله گفت. هر کی اولین بار بره زیارت امام رضا)ع(، 
هر چی بخواد امام بهش میده. من از اول ســفر فکرشو کرده بودم چی 
بخوام. سر راه جلوی یه مغازه اجناس لوکس چند دقیقه ای واستادیم به 
تماشا. عاشق پیپ بودم گفتم بابا اینو برامن می خری؟ یه نگاه اساسی بهم 
انداخت که از صدتا نه محکم تر بود. بغل پیپ یه تابلو خط چوبی کوچولو 
بود که یه شــعر عجیب و غریبم روش نوشــته بود. چون بعد از نقاشی 
عالقه مند خط شده بودم سعی کردم تا رسیدن به حرم شعر رو حفظ کنم 

که بعداً برم برا خودم بنویسم.
وارد حرم که شــدیم با عظمت و نور و عطر و همهمه آرام و گنگ زوار از 
جهانی به جهانی دیگر. 10 روز تمام عین یک رؤیای شیرین گذشت، قبل 
برگشــت، خودمو وزن کردم سه کیلو اضافه شده بودم، قدمم 10 سانت 
اضافه تر. تو قطار به بابام گفتم آدم وقتی خوش بگذرونه قدشــم بلندتر 
می شه. بابام یه نگاه عاقل اندر سفیه بهم انداخت و پرسید: »از امام رضا)ع( 
چه خواســتی؟« تازه یادم افتاد که من اصالً یــادم رفته به امام رضا)ع( 
حاجتمو بگم! با ترس گفتم: »بابا راستش من اصالً یادم رفت که حاجتمو 
به امام بگم.« گفت: »پس تو این 10 روز که اونجور می چسبیدی به ضریح 
چیکار می کردی؟«  با ترس گفتم: »بابا به خدا دســت خودم نبود همش 
همون شعره رو می خوندم همون شعری که پشت ویترین اون مغازه  بود.« 
پرسید: »چی بود شعره؟« گفتم: »گر نمک باعث شوری ست خدایا زچه رو 

/ یار من اینهمه دارد نمک و شیرین است.« 
بابام محو من شــده بود انگار یه احمق جلوش واستاده. بغضمو سر دادم 

روی پنجره تاریک کوپه قطار و تا هوا روشن شد لب نزدم.

 روزی از بیابان
خارشــتر یــا بــه قــول اروپایی هــا »الحاجی 
پرساروم«)Alhagi persarum( گیاه غالب در 
بیشــتر بیابان های ایران است. گونه های مختلف 
این خار در محدوده هند، پاکســتان، افغانستان، 
ایران، عربســتان، سوریه و فلســطین می روید. 
خارهای بلند با نوک زرد، نشــانه اصلی خارشتر 
است. این گیاه که گاهی بلندی بوته هایش به یک 
متر هم می رسد، برگ های ریزی دارد که در بهار 
به گل می نشیند. گل های خارشتر، گل  های ریز 
ارغوانی رنگی اســت که البه الی ساق و برگ پر 

خار گیاه می روید. 
از این گیاه دو ماده دارویی گرفته می شود؛ یکی 
»عرق خارشتر« که مناسب تقویت کبد و طحال 
است و دیگری یک ماده قندی سرد مزاج مناسب 
کاســتن گرمای بدن؛ ماده ای پرکاربرد در طب 
ســنتی ایران و دارویی اساطیری در تاریخ جهان 

به نام »ترنجبین«.

 هنوز هم پرطرفدار
ولی محمد چیزی از اساطیر نمی داند، اما معتقد 
اســت همین ترنجبین زردی دخترش را درمان 
کرده اســت. »گل بهار« که به دنیــا آمد، زردی 
داشــت. تن و بدن نحیفش بــه زردی می زد و 
سفیدی چشم  های زاغش به زردی نشسته بود. 
دکترهای شــهر، بیمارستان های مجهز را آدرس 
دادند، اما مادر ولی محمد که هشت دختر و پسر 
را بزرگ کرده، چاره کار را در ترنجبین دید. آن ها 
تکه های ریز ترنجبین را در آبجوش حل کردند و 
به خورد گل  بهار دادند. گل بهار حاال سه سال دارد 
و هیچ اثری از زردی در بدنش نیســت و صبح تا 
شب با دختران روستا مشغول جست و خیز است.
در روستای »کالته عبدالصمد« در دل بیابان های 
بی انتهای تربت جام در خراسان رضوی هم مثل 
بســیاری از مناطق دیگــر، ترنجبین هنوز یک 

داروی گیاهی پرطرفدار است. 

شاید پزشــکی مدرن معاصر، داروهای سنتی را 
نپســندد و نپذیرد، اما »ترنجبین« این شانس را 
داشته تا جایگاه مهم خود را در بین مواد دارویی و 
گیاهی حفظ کند. شاید بسیاری از مادران امروزی 
ترجیح بدهند که گرمی مزاج کودکان تازه متولد 
شده )و زردی آن ها( را با داروهای دیگری درمان 
کننــد، اما بــاز هم ترنجبین یک مــاده گیاهی 
پرکاربرد در زندگی اســت. از صنایع داروسازی 
تا کارخانه های تولید مواد خوراکی، به این شیره 
سفت شده گیاهی نیاز دارند. ترکیبات موجود در 
ترنجبیــن، آن را به یک قند گیاهی پرکاربرد در 
صنایع مختلف شیمیایی هم تبدیل کرده است. 
به این کاربردها، البته باید مصرف دارویی این ماده 
خنک کننده را هم اضافه کرد. هنوز هم که هنوز 
است، دکان هیچ عطاری نیست که نشود در آن 
ترنجبین پیدا کرد و همین است که سبب شده 
تا »ترنجبین کشی« همچنان در همه مناطقی که 

خارشتر می روید، وجود داشته باشد.

 خار، خمره، چماق
ترنجبین کشی، یک روش باستانی برای برداشت 
ماده گیاهی است. اهالی بیابان، این ماده را همان 
طور برداشــت می کنند که اجداد باستانی شان، 
هزاران ســال پیش، آن را به دست می آورده اند. 
حتی ابزار و ادوات ترنجبین کشــی هــم ابزار و 
ادواتی باستانی هســتند. انگار صنعت و فناوری 
بــه هر حــوزه ای راه پیدا کرده باشــد، به حوزه 
استحصال ترنجبین، نتوانسته راهی بیاید. از این 
منظر ترنجبین کشــی، در بین شغل های سنتی 

یک فسیل زنده است. 
ابزار و ادوات این شغل باستانی، یک خمره مکعب 
مانند و یک چماق اســت. خمره ترنجبین کشی 
ولی محمد، از پوست دباغی شده گاو درست شده 
است. دو چوب بلند در دو طرف خمره وجود دارد 
که در انتها به هم وصل شــده اند و دسته خمره 
را ســاخته اند. ولی محمد چماقــی هم دارد تا به 

وقتش، در کار ترنجبین کشی وظیفه خود را انجام 
بدهد. او چماق را زیر صندلی موتورش می بندد و 
خمره را می گذارد ترک موتور. این طوری وقتی 
به دل بیابان می زند همه ابزار شــغلش را همراه 

خود دارد. 
ترنجبین کشی از اوایل مردادماه آغاز می شود و 
تا آخر تابســتان ادامه ادامه دارد. زیر آفتاب داغ 
تابستان، شــیره های شــیرین از تن خار بیرون 
می زنند. ولی محمد می گویــد: »تا باران نباریده، 
ترنجبیــن به تن خار هســت؛ باران کــه ببارد، 

ترنجبین ها را می شوید و می برد«. 
اهالی دشــت همه تابســتان را فرصت دارند تا 
در پهنه بیابان ترنجبین کشــی کنند. بوته های 
خار بیابانی چندان بزرگ نیســتند و نزدیک هم 

می رویند. ترنجبین کش ها خمره پوســت گاوی 
را می گذارنــد زیر بوته و با چمــاق به بوته خار 
می کوبند. بــا این کار، صمغ هایی که به ســاقه 
خار چسبیده اند، جدا می شــوند و داخل خمره 
می افتند. همــراه تکه های ریز صمغ، البته خار و 
خاشاک خشــک هم از ساقه خار جدا می شود و 
همراه صمغ ها داخل خمره می ریزد. با پر شــدن 
خمره، ولی محمد محتوی داخل آن را روی پارچه 
یا پالســتیک پهن می کند تا زیر آفتاب خشک 
بشود. آفتاب، هم ترنجبین ها را خشک می کند و 
هم خار و خاشاک را. حاال اگر ولی محمد این مواد 
را باد بدهد، صمغ ها که ســنگین تر هستند، یک 
طرف می فتند و خار و خاشاک در سمتی دیگر. 

 از سفره گشاده زمین
بیابان، جای مناســبی برای بــاد دادن صمغ ها، 
نیست. ولی محمد غروب که بشود کیسه صمغ ها 
و خار و خاشــاک را کنار خمره ترنجبین کشی، 
می بندد به ترک موتور و به روســتا برمی گردد. 
حاال نوبت زن خانه اســت تا در کار امرار معاش 
 به شــوهرش کمک کند. او همانطور که مشغول 
رفــت و روب خانه و پخت و پز اســت، می تواند 
بــه کار بــاد دادن صمغ ها هم بپردازد. همســر 
ولی محمد، همــه روز را فرصت دارد تا محتوای 
درون کیسه را مشت مشت جلوی پنکه، باد بدهد. 
باد پنکه، خار و خاشاک سبک را دورتر روی هم 
می ریزد و دانه های ریز صمغ هم که به اندازه نوک 
 کبریت هستند، این طرف تر از کپه خار و خاشاک، 
آرام آرام جمــع می شــوند روی هم. ولی محمد 

غروب که بــه خانه برمی گــردد، »حوریه« همه 
کیســه روز قبل را باد داده اســت. از آن کیسه 
بزرگ و جادار، حاال یک کپه خار و خاشــاک در 
گوشه حیاط به جا مانده و یک پالستیک کوچک 
روی طاقچه اتاق، که پر است از دانه های شیرین 

ترنجبین. 
حاال یکی از همین صبح هــا، ولی محمد موتورش 
را روشــن می کند و می زند به دل جاده؛ این بار نه 
جاده های خاکی و پیچ در پیچ بیابان، بلکه جاده های 
صاف و آســفالت شده شــهر. او این دفعه وسایل 
باستانی ترنجبین کشی را هم با خودش نمی برد. به 
جای آن ها یک کیسه پالستیکی عقب موتور دارد 

که حاصل یک ماه کار او و همسرش است. 
ولی محمد در شــهر چند تایی عطاری آشنا دارد 
که ترنجبین هایــش را با قیمت مناســبی از او 
می خرند. عطارها ترنجبین ها را ورانداز می کنند 
و بسته به درشــتی و ریزی دانه های آن و اینکه 
چقدر خالص و پاکیزه هســتند، روی آن قیمت 

می گذارند. 
ترنجبین هــا که فروخته شــود، ولی محمد مزد 
یک ماه عرق ریزی زیر آفتاب را دریافت می کند. 
پول ترنجبین ها البته آنقدرها چشمگیر نیست. 
همانقــدر اســت کــه ولی محمــد بتواند چرخ 
زندگــی اش را بچرخاند. اما اهالی بیابان، مردمان 
قانعی هستند. آن ها یقین دارند که خدا هرطور 
شده، روزی شان را می رساند. آسمان هم که بخل 
کند، ســفره گشــاده زمین، پیش روی مردمان 
دشت، پهن است. اگر ابر پرباران نباشد، خار بیابان 

که هست.

برش

ترنجبین کشی، یک روش باستانی 
برای برداشت ماده گیاهی است. 
اهالــی بیابان، این مــاده را همان 
طور برداشــت می کنند که اجداد 
باستانی شان، هزاران سال پیش، 
آن را به دست می آورده اند. حتی 
ابزار و ادوات ترنجبین کشــی هم 
ابزار و ادواتی باســتانی هستند. 
انــگار صنعــت و فنــاوری به هر 
حــوزه ای راه پیــدا کرده باشــد، 
بــه حــوزه اســتحصال ترنجبین، 

نتوانسته راهی بیاید
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 روایتی درباره »ولی  محمد کبودانی« که هنوز هم 
مانند هزار سال پیش ترنجبین کشی می کند

به سنت باستان 
 مردم/ حسن احمدی فرد   »ولی  محمد کبودانی«، سی سال هم ندارد؛ اما صورتش که زیر 
آفتاب های داغ حسابی سوخته، سن و سالش را بیشتر نشان می دهد. او از همه داشته های 
دنیا، یک موتور دارد. ولی محمد هر روز صبح زود، موتورش را روشــن می کند و به بیابان 
می زند. او تمام روز را در پهنه بی سایه بیابان می گذراند. شانس بیاورد رمه ای از آن حوالی 
بگذرد و او را به نان و ماســتی میهمان کند، یا به یک پیاله چای که در گداجوش های دود 
گرفته دم شده اســت. ولی محمد مرد بیابان است؛ آشنای آفتاب و خار و خاک. او نان زن 
و فرزندش را از خارهای همین بیابان در مــی آورد. از خارهایی که زیر آفتاب خدا، در دل 

دشت های داغ »تربت جام« روییده اند. 
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با علما

آيت اهللا مكارم شيرازى:
نبايد به نام مداحى كارهاى جناحى كرد 

ابنا: آيت اهللا مكارم شيرازى اظهار داشت: امروزه مداحى نسبت به سابق 
گسترده تر شده اســت؛ به همين دليل بايد مراقبت هاى ويژه اى در اين 
خصوص صورت گيرد؛ نبايد به نام مداحى كارهاى سياسى و جناحى كرد.
آيت اهللا ناصر مكارم شيرازى در ديدار مديران راديو معارف و راديو محرم، 
محرم و عاشورا را از سرمايه هاى مهم شيعه دانست و تأكيد كرد: دشمنان 
به دنبال ضربه زدن به مرجعيت و عاشورا هستند و به اين مسئله اذعان 

مى كنند و براى تحقق آن سرمايه گذارى عظيمى كرده اند.
وى تصريح كرد: در مســائل مربوط به محرم و عاشــورا همه جناح ها و 
گروه ها ورود مى كنند و اختالفات كنار مى رود و اين حلقه اتصال بســيار 

ارزشمند است.
معظم له با اشاره به نقشه هاى دشمنان براى كمرنگ كردن حضور مردم 
در برنامه هاى عزادارى محرم و عاشــورا، نسبت به وقوع برخى آسيب ها 

هشدار داد و بر لزوم مراقبت همگان در اين خصوص تأكيد كرد.

انتقاد آيت اهللا نورى همدانى از وضعيت اقتصادى: 
هيچ اشرافى بر قيمت ها نيست

فارس: آيت اهللا نورى همدانى گفت: امــروز ضعف مديريت بزرگ ترين 
مشكل است. هيچ اشرافى بر قيمت ها نيست. بنده خودم خريد شخصى را 

انجام مى دهم و مى بينم كه هر روز يك قيمت روى اجناس است.
آيت اهللا نورى همدانى در ديدار عــده اى از جوانان گروه هاى خودجوش 
جهادى تهران، كمك به مردم بويژه مناطق محروم را ضرورى دانســت و 
با بيان روايتى از امام سجاد(ع) اشرف عبادات را خدمت به مردم دانست 
و افزود: در تعاليم دينى ما مردم به عنوان يك محور معرفى شــده اند و 
حضــرت اميرالمؤمنين(ع) در نامه خود به مالك مى فرمايد: «مالك بدان 

عمود دين مردم هستند».
اين مرجع تقليد گفت: با همه اين سفارش ها كه به ما رسيده چقدر وظيفه 
ما امروز سنگين مى شود. مردم ما از نظر معيشتى در وضعيت نامناسب 
هستند، قشــر ضعيف جامعه از زندگى روزانه خود درمانده شده اند. چرا 
مسئوالن اقدام عاجل نمى كنند؟ چرا با مفسدان و محتكران برخورد جدى 

نمى شود؟ 
آيــت اهللا نورى همدانى گفت: مردم عزيــز بدانند و از مراجع گله نكنند 
چرا سكوت كرده ايد. ما مكرر از مسئوالن خواستيم، خواهش كرديم ولى 
متأسفانه اقدام عاجل و اثرگذار نديديم. البته متأسفانه صدا و سيما تذكرات 
مراجع، علما و حوزه را انعكاس نمى دهد لذا مردم گمانشان اين است كه 
ما سكوت مى كنيم؛ در حالى كه رهبر معظم انقالب و مراجع و حوزه بيش 

از همه از اين وضعيت ناراحت هستند. 

 معارف/ نازلى مروت  رابطــه معنوى مردم و 
مرجعيت در تاريخ شــيعه همواره موجب شده تا 
جنبش هاى اجتماعى و مدنى در لواى دين و فرهنگ 
دينى شكل گيرد. حضور مردم در دفاع از مهاجران 
ماجراى مشروطه و حمايت از امام خمينى(ره) در 
نهضت و انقالب نمونه هايى از اين ارتباط است. هر 
زمان حضور استعمار در ابعاد مختلف، جامعه ما را 
با چالش مواجه ساخته حضور مراجع زمان شناس 
موجب دفع فتنه شــده است. دنياى امروز با وجود 
پديده هاى نوين استعمارى چگونه مراجعى را براى 
حفظ كيان دين مى طلبد؟ دكتر عليرضا زهيرى، 
استاد دانشــگاه باقرالعلوم(ع)، عضو هيئت علمى 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمى و عضو هيئت  
علمى دانشــنامه امام خمينى(ره) در گفت وگو با 

قدس به اين پرسش پاسخ داده است.

 چه رويكردى در مرجعيت وجود داشت كه 
به مواجهه و مقابله آن ها با استعمار انجاميد؟

براى شــناخت مبناى كنشــگرى مراجع و علما 
در قبال رويدادهاى سياســى و اجتماعى بايد كار 
ويژه هاى آن ها را بررســى كنيم. مراجع تقليد سه 
كار ويژه براى خود تعريف كرده اند؛ شناخت، ترويج 
و اقامه دين. اختالفى كــه گاهى به وجود مى آيد 
اين است كه معنى اقامه دين چيست، اينكه حوزه 
اجتماعى را چگونه تعريف كننــد، علما را وادار به 
كنشگرى مى كند يا آن ها را به انزوا مى كشاند. هر 
امرى كه ســبب اجرا و احياى دين شود مربوط به 
حوزه اقامه دين است. به همين منظور براى حفظ 
دين ضرورت تأسيس حكومت مطرح شده و الزم 
است در خارج از فضاى دينى در امور دنيوى دخالت 
كنند. اما در بســتر تاريخــى از زمانى كه مواجهه 
مستقيم ايران با استعمار آغاز شد، حضور مرجعيت 
و علماى شيعه براى حفظ استقالل كشور بيشتر به 
چشم آمد. با آغاز جنگ ايران و روس، مسئله دفاع 
از بالد اسالمى بين مراجع و فقها مطرح شد و احكام 
و رساله هاى جهاد را منتشــر كردند. از زمانى كه 
استعمار كشورهاى اسالمى پررنگ تر شد و استعمار 
اقتصادى دامان ايران را گرفت، واكنش مراجع با اين 

پديده را در پى داشت. 

 چــرا مراجع به قراردادهــاى اقتصادى 
واكنش نشان مى دادند در حالى كه معاهدات 

اقتصادى امرى تخصصى است؟
ماجراى تحريم تنباكو توســط ميرزاى شــيرازى 
يكى از مهم ترين اتفاقاتى بود كه حضور مستقيم 
مرجعيت را در مسائل سياسى و اقتصادى به نمايش 
گذاشت. قراردادهاى اقتصادى گرچه استعمار را در 
پى داشــت اما پوششى براى ورود مبلغان مذهبى 
در قالب كشــيش يا معلم در مدارس وابسته بود. 
علما در درگيرى با اين مســئله دو دليل داشتند؛ 
مبارزه با استعمار اقتصادى و نفوذ فرهنگى. مسئله 

اقتصادى از اينجا ناشى مى شد كه سلطه اقتصادى 
استعمار را در پى داشت و ظلمى كه به مردم ايران 
و بازاريان صورت مى گرفت. در مواجهه با اين مسئله 
افزون بر مقابله با اســتعمار با دولت درگير شدند، 
اين وقايع كنش  هاى سياسى مرجعيت براى اقامه 
دين و رفع ظلم از مردم بود. در وقايع دو قرن اخير 
هر جايى كه مراجع در مبارزه با استعمار پيشگام 
شــدند، به پيروزى مردم ايران ختم شــد. بعد از 
ميرزاى شــيرازى، استعمار در پوشش هاى جديد 
وارد شــد و در قالب قراردادهاى جديد از حكومت 
امتيازهايى مى گرفتند. در همه اين قراردادها علما 
وارد شــده و با آگاه سازى مردم و مقابله با استعمار 
به مبارزه مى پرداختند. در امتياز رويتر كه در زمان 
ناصرالدين شــاه منعقد شد، منافع زيادى از جمله 
احداث راه آهن، بهره بردارى از معادن، ساخت بانك 
و كمپانى صنعتى در اختيار انگليسى ها قرار گرفت. 
در آن زمان مالعلى كنى از علماى برجسته وقت، 
با تحريم اين قرارداد به مقابله برخاست. گرچه در 
نگاه اول اين قرارداد تنها يك معاهده اقتصادى بود، 
اما آنچه مالعلى كنى كشف كرد، سلطه اجانب بود. 
او با توجه به نص صريح قرآن كه مى فرمايد: «َو لَْن 
يَْجَعَل اهللاُ لِلْكافِِريَن َعلَى الُْمْؤِمِنيَن َسِبيًال» عمل كرد. 
در زمان مظفرالدين شاه نيز قرارداد ديگرى منعقد 
و امتياز شــيالت به روس ها داده شــد، همچنين 
قرارداد گمركى و قراردادهاى ديگرى بســته شد. 
در زمان محمدعلى شاه قرارداد 1907 كه موجب 

اشغال ايران توســط روس و انگليس شد، رخ داد. 
اين قراردادها گرچه ظاهراً جنبه دينى نداشت، اما 
با واكنش علما رو به رو شد زيرا با همان مفهوم عامى 
كه از اقامه دين وجــود دارد، اين قراردادها خالف 

مصلحت امت اسالمى قلمداد مى شد.

 سرمايه اجتماعى مرجعيت براى مبارزه با 
استعمار چه بود؟

رابطه معنوى مردم با مرجعيت يكى از مهم ترين 
ســرمايه هاى اجتماعى مرجعيت در ايران است. 
زمانــى كه يك تاجــر بلژيكى در قالــب قرارداد 
اقتصــادى وارد ايران شــد و بعــد از مدتى براى 
جاسوسى فرهنگى لباس روحانيت به تن كرد، با 
واكنش مردم رو به رو شد، زيرا بر اساس همان رابطه 

معنوى قدرتمندى كه مردم با مرجعيت دارند، اين 
رفتار را تحمــل نكردند. وقتى علما وارد عرصه اى 
مى شوند بر اساس همان رابطه معنوى، ورود مردم 
را نيز در پى دارد. اين قرارداد كه مربوط به گمرك 
بود و پشت پرده آن روسيه حضور داشت، موجب 
قيام مردم شد كه نهضت مشروطه را رقم زد. آنچه 
سبب شــد علما وارد فضاهاى كنشى سياسى و 
اقتصادى شــوند دغدغه اقامه دين بود و حمايت 
مردم نيز در پيشبرد اين هدف بسيار تأثيرگذار بود.

 
 نهضت مشروطه نتيجه همين رويكرد بود؟
مشروطه ثمره مقابله مرجعيت با استعمار و حمايت 
مردمى بود. زمانى كه علما ديدند انگليس و روسيه 
با هدف اســتثمار مردم ايران وارد عرصه اقتصادى 
شده اند، ساكت ننشســتند و نتيجه اعتراض آن ها 

«مشروطه» شد.

 شــما از رابطه معنوى مردم و مرجعيت 
گفتيد، در دوره معاصر براى خلع ســالح 
استعمار و حفظ جايگاه قدرتمند مرجعيت 

چه بايد كرد؟
شرايط ما با گذشته متفاوت است. با تأسيس نظام 
جمهورى اســالمى، حكومتى مبتنى بر ساخت 
سياسى برگرفته از بنياد دينى روى كار آمد. واليت 
فقيه بر مبناى پيوند دين و سياست تعريف شده 
است. يكى از مشكالتى كه ممكن است پديد آيد 

اين است كه هر امرى كه به تضعيف رابطه مردم 
و حكومت بينجامد بر رابطه مردم و مرجعيت نيز 
اثرگذار خواهد بود، چون مراجع به عنوان حاميان 
حكومت دينى شناخته مى شوند. در گذشته علما 
بيشتر دولت ستيز بودند، اما اكنون حامى حكومت 
دينى هستند، از همين رو بايد در گام اول ساختار 
سياســى را تقويت كنيم.  منازعات سياسى كه به 
انتخاب دولت ها مى انجامد بر رابطه سياسيون با علما 
تأثيرگذار است. بنابراين سياسيون بايد از منازعاتى 
كه موجب نااميدى و خستگى مردم مى شود، فاصله 
گرفته و اجماع نظر ملى شكل بگيرد. بايد به اين نكته 
توجه كنيم كه نسل جديد با نسل اول و دوم انقالب 
متفاوت است. بايد به نگاه هويتى آن ها توجه كرد. 
علما همچنان در منازعات سياسى و اقتصادى بايد 
به نفع دين وارد شوند و نبايد باب انتقاد به شرايط 
موجود را به روى خــود ببندند كه در اين صورت 
حاشيه نشين خواهند شد. ورود علما به عرصه هاى 
اجتماعى موجب مى شود مردم، آن ها را امين خود 
بدانند.  در كنار توجه به مسائل داخلى بايد مراقب 
فضاى قدرتمند نفوذ بيرونى هم باشيم. دشمنان به 
اين نتيجه رســيده كه با ما جنگ نظامى نداشته 
باشــند و از قدرت نرم براى نفوذ فرهنگى استفاده 
كنند. ابزارى كه در اختيار دارند نيز اين فرصت را 
براى آن ها ايجاد كرده اســت. مرجعيت و علماى 
شيعه با تقويت ارتباط با مردم مى تواند سّد بزرگى 
در برابر نفوذ فرهنگى دشــمن باشند.  استفاده از 
ابزارها و روش هاى تبليغــى نوين بايد مورد توجه 
قرارگيرد. نامه امام(ره) به گورباچف يا نامه رهبرى به 
جوانان اروپا كامالً تأثيرگذار بود زيرا با شناخت كامل 
از جامعه هدف نوشته شده بود. علما و مراجع نيز با 
همين رويكرد بايد وارد عرصه جهاد فرهنگى شوند. 

 شــناخت مراجع از جامعه و استعمار نو 
نيازمند به كار گرفتن مشاورانى آشنا به علوم 

روز است.
بله. برخى از علما چنين فضايى را ايجاد كرده اند و 
با استفاده از فناورى هاى نوين دامنه ارتباط خود 
را بــا مخاطب افزايش داده اند. اما بايد به اين نكته 
توجه كنيم كه فضايى كه رقبا و دشمنان ما ايجاد 
كرده اند بسيار قدرتمندتر است و براى مقابله جدى 
با آن ها بايد به صورت گسترده تر و پيشرو حركت 
كنيم. به نظر من بايد رابطه بين علما و سياست و 

مراجع با حكومت بازنگرى شود. 
همچنين علما بايد درمقابلــه با هجوم فرهنگى 
تجهيــز شــوند، همچنان كــه در طــول تاريخ 
مناســك و مراســم مذهبى به شكل قدرتمندى 
مدنى ســازى شــده، اكنون نيــز نيازمند حضور 
علما براى مدنى ســازى حفظ بنيان هاى فرهنگ 
دينى هســتيم. اين اتفاق حتمــاً رخ خواهد داد 
زيــرا پايه ارتباط معنوى مردم و مرجعيت ُمحكم 

است.

معارف

دكتر زهيرى استاد دانشگاه باقرالعلوم در گفت وگو با قدس:  

مشروطه ثمره مقابله مرجعيت با  استعمار بود

گرچــه  اقتصــادى  قراردادهــاى 
اســتعمار را در پــى داشــت امــا 
مبلّغــان  ورود  بــراى  پوششــى 
مذهبى در قالب كشــيش يا معلم 
در مــدارس وابســته بــود. علما 
در درگيــرى بــا ايــن مســئله دو 
دليل داشــتند؛ مبارزه با استعمار 

اقتصادى و نفوذ فرهنگى

برش

شماره پرونده: 139704006093000410/1 شماره بایگانی پرونده: 9702926
شماره ابالغیه: 139705106093001930 تاریخ صدور: 1397/05/18

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه پرونده 9702926
بدین وسیله به آقایان

* محسن سپهری مقدم نام پدر: حسن تاریخ تولد: 1345/01/01 شماره ملی: 5229215003 شماره شناسنامه: 178
* جعفر قدرتی نام پدر: جواد تاریخ تولد: 1359/02/20 شماره ملی: 0941473325 شماره شناسنامه: 1663

* محم��ود ن��وری زه اب نام پدر: محمدعلی تاریخ تولد: 1343/01/20 ش��ماره ملی: 0937688721 ش��ماره شناس��نامه: 49 )بدهکار و 
ضامنین(

ابالغ میگردد بانک س��په جهت وصول طلب خود به مبلغ 207/561/184: ریال )دویس��ت و هفت میلیون و پانصد و ش��صت و یک هزار 
و صد و هشتاد و چهار ریال(

- اصل طلب: 50/000/000 ریال
- سود: 17/791/666 ریال

- خسارت تأخیر تأدیه: 139/769/518 ریال
- خس��ارت تأخیر روزانه: 37/146 ریال، تاریخ مبنای محاسبه خس��ارت: 1397/04/22 و دیگر خسارات متعلقه مندرج در قرارداد بانکی 
با ش��ماره س��ند: 178504639، تاریخ سند: 1385/09/04، بانک مربوطه: س��په علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 
9702926 در این اداره تش��کیل ش��ده و طبق گزارش مأمور پس��ت آدرس شما شناسایی نشده اس��ت، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق 
ماده 18 آئیننامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامههای کثیراالنتش��ار محلی آگهی میش��ود و چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب میگردد، نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام نکنید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. 

آ- 9708724 م.الف 387
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- علیرضا لعلی

شماره پرونده: 139704006092002601/1 شماره بایگانی پرونده: 9703810
شماره ابالغیه: 139705106092007097

تاریخ صدور: 1397/06/10
دفترخانه ازدواج شماره 81 شهر مشهد استان خراسان رضوی

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه پرونده 9703810
بدی��ن وس��یله به آقای س��عید فرخ��ی نام پدر: حس��ین تاریخ تول��د: 1372/06/11 ش��ماره ملی: 5740043980 ش��ماره شناس��نامه: 
5740043980 ابالغ میش��ود که خانم فاطمه اکبری جهت وصول 114 عدد س��که طالی کامل بهار آزادی به اس��تناد مهریه مندرج در 
س��ند ازدواج ش��ماره 21120 دفتر ازدواج 81 مش��هد علیه ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9703810 در این اداره 
تش��کیل ش��ده و طبق گزارش مورخ 97/05/29 مأمور، محل اقامت ش��ما به شرح متن سند شناخته نش��ده، لذا بنا به تقاضای بستانکار 
طبق ماده 18 آئیننامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامههای کثیراالنتش��ار محلی آگهی میش��ود و چنانچه ظرف مدت 
ده روز از تاری��خ این آگهی که روز ابالغ محس��وب میگردد، نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایی��د، عملیات اجرائی جریان خواهد 

یافت. آ- 9708725 م.الف 388
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

شماره پرونده: 139604006091000544/1 شماره بایگانی پرونده: 9603375
شماره ابالغیه: 139705106091003332 تاریخ صدور: 1397/04/30

دفترخانه اسناد رسمی شماره 110 شهر مشهد استان خراسان رضوی
آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9603375

بدینوس��یله به آقای س��ید باربد سیدی حالج فرزند سیدمحسن به ش ملی 0924988134 و خانم سوسن قزوینی فرزند عباسعلی به ش 
ملی 4321958695 )راهنین( و آقای سیدمحسن سیدی حالج فرزند سیداحمد به ش ملی 0935507957 )وام گیرنده( مدیون اسناد 
رهنی 8871 مورخه 1388/11/14 تنظیمی دفترخانه 110 مشهد ابالغ میگردد که بانک صادرات اجرائیهای به کالسه 9603375 علیه 
شما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور پست مشهد، آدرس شما مورد شناسائی واقع نگردیده، لذا بدینوسیله به شما ابالغ میگردد که 
بدهی ش��ما بابت س��ند مذکور به مبلغ 4/538/779/223 ریال )چهار میلیارد و پانصد و سی و هشت میلیون و هفتصد و هفتاد و نه هزار 
دویست و بیست و سه ریال( تا تاریخ تقاضا 1396/6/1 میباشد و خسارت تأخیر و سایر هزینههای قانونی تا روز پرداخت نیز به آن اضافه 
میگردد و طبق ماده 18- آئیننامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می، از زمان انتشار در روزنامه، اجرائیه ابالغ شده محسوب، در غیر این صورت 
طبق ماده 34- اصالحی قانون ثبت پس از گذشت ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و مورد رهن عبارت 
ش��ش دانگ یک باب آپارتمان به مس��احت 207/50 پالک 66240 )شصت و ش��ش هزار و دویست و چهل( فرعی 4 )چهار اصلی( اصلی 

بخش نه مشهد طبق مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد رسید. آ- 9708726 م.الف 389
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- علیرضا لعلی

شماره پرونده: 139704006092002630/1
شماره بایگانی پرونده: 9703850

شماره ابالغیه: 139705106092007086
تاریخ صدور: 1397/06/10

دفترخانه ازدواج شماره 81 شهر مشهد استان خراسان رضوی
آگهی ابالغ اجرائیه به کالسه پرونده: 9703850

بدینوسیل به- احمد بخشی نام پدر: خادم حسین تاریخ تولد: 1354/07/17 شماره ملی: 0848777387 شماره شناسنامه: 1011 ابالغ 
میگردد- محبوبه محسنزاده نام پدر: محمدرضا تاریخ تولد: 1358/12/14 شماره ملی: 0931573408 شماره شناسنامه: 70484 جهت 
وصول مهریه خود به تعداد یکصد سکه طالی تمام بهار آزادی مندرج در- سند ازدواج: شماره سند: 14724، تاریخ سند: 1381/04/15، 
دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج ش��ماره 81 ش��هر مشهد استان خراس��ان رضوی علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به 
کالس��ه 9703850 در این اداره تش��کیل ش��ده و برابر گزارش مأمور اداره پست مبنی بر عدم شناس��ایی آدرس بنا به تقاضای بستانکار، 
طب��ق م��اده 18 و 19 آئیننامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتش��ار محلی آگهی میش��ود و چنانچه 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- 9708727 م.الف 390
ریاست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- لعلی

شماره پرونده: 139704006091000188/1
شماره بایگانی پرونده: 9702924

شماره ابالغیه: 139705106091004530
تاریخ صدور: 1397/06/10

دفترخانه اسناد رسمی شماره 153 شهر مشهد استان خراسان رضوی
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9702924

بدینوس��یله به خانم فاطمه صغری کاردان فرزند علی بشناس��نامه ش��ماره 3503 و ش��ماره ملی 0934876924 بدهکار پرونده کالس��ه 
9702924 که برابر گزارش مأمور پس��ت شناخته نگردیدهاید ابالغ میگردد که برابر سند رهنی شماره 18145- 1394/06/01 تنظیمی 
دفترخانه 153 مشهد بین شما و بانک کشاورزی مبلغ دو میلیارد ریال بابت اصل طلب و مبلغ یک میلیارد و سیزده میلیون و هشتصد و 
پنجاه و هشت هزار و ششصد و شصت و پنج ریال بابت سود و مبلغ یکصد و چهل و دو میلیون و هشتصد و شش هزار و چهارصد و چهار 
ریال بابت خس��ارت تأخیر تأدیه و مبلغ یک میلیون و هش��تصد و س��ی و پنج هزار ریال بابت خس��ارت تأخیر روزانه جمعاً الزم االجراء به 

مبلغ سه میلیارد و صد و پنجاه و شش میلیون و ششصد و شصت و پنج هزار و شصت و نه ریال بدهکار میباشید که بر اثر عدم پرداخت 
وجه بس��تانکار درخواس��ت صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح میباشد لذا طبق 
ماده 18 آئیننامه اجرائی مفاد اس��ناد رس��می بشما ابالغ میگردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک 
نوبت در روزنامه چاپ درج و منتشر میگردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهی 
دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه ش��ما تعقیب خواهد ش��د. و مورد رهن عبارت است از: ششدانگ پالک ثبتی پانصد و شصت و 
سه فرعی از هفتاد و هشت اصلی بخش نه مشهد میباشد، طبق مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد رسید و بجز آگهی مزایده، آگهی 

دیگری منتشر نخواهد شد. آ- 9708728 م.الف 391
ریاست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- لعلی

مسئول شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

شماره پرونده: 139704006092002479/1
شماره بایگانی پرونده: 9703602

شماره ابالغیه: 139705106092007083
تاریخ صدور: 1397/06/10

دفترخانه ازدواج شماره 81 شهر مشهد استان خراسان رضوی
آگهی ابالغ اجرائیه مهریه پرونده 9703602

بدین وسیله به آقای حسن سهرابی نام پدر: رمضان تاریخ تولد: 1367/02/01 شماره ملی: 0732522110 شماره شناسنامه: 126 ابالغ 
میشود که خانم سمانه سیستانی جهت وصول 4 عدد سکه تمام بهار آزادی به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 23116 دفتر 
ازدواج 81 مش��هد علیه ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه 9703602 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 
97/05/28 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئیننامه اجرا مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه در یکی از روزنامههای کثیراالنتش��ار محلی آگهی میش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ 

محسوب میگردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ- 9708729 م.الف 392
مسئول شعبه 2 اجرای ثبت مشهد

شماره پرونده: 139704006091000173/1
شماره بایگانی پرونده: 9702643

شماره ابالغیه: 139705106091004477
تاریخ صدور: 1397/06/07

دفترخانه اسناد رسمی شماره 242 شهر مشهد استان خراسان رضوی
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9702643

بدینوس��یله به آقایان غالم نبی تقدیمی فرزند محمدعلی بشناس��نامه شماره یک و شماره ملی 6439855107 و علی اکبر رسولی فرزند 
س��رورعلی بشناس��نامه شماره 547 و شماره ملی 094896923 بدهکار پرونده کالس��ه 9702643 که برابر گزارش مأمور پست شناخته 
نگردیدهاید ابالغ میگردد که برابر س��ندرهنی شماره 10081- 1396/02/26 تنظیمی دفترخانه 242 مشهد بین شما و بانک انصار مبلغ 
یک میلیارد و هفتصد و س��ی و پنج میلیون و یکصد و هش��تاد و هفت هزار و هفتاد و چهار ریال بابت اصل طلب و مبلغ چهارصد و پنجاه 
و هش��ت میلیون و س��یصد و س��ی و سی و پنج هزار و چهارصد و شصت و یک ریال بابت سود و مبلغ یکصد و سی و سه میلیون و سیصد 
و ش��صت و دو هزار و نهصد و هش��تادو س��ه ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه و مبلغ یک میلیون و ششصد و چهار هزار و دویست و شصت 
ریال بابت خس��ارت تأخیر روزانه جمعاً الزم االجراء مبلغ دو میلیارد و س��یصد و بیس��ت و شش میلیون و هشتصد و هشتاد و پنج هزار و 
پانصد و هیجده ریال بدهکار میباشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه 
صادر و بکالس��ه فوق در این اجراء مطرح میباش��د لذا طبق ماده 18 آئیننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ میگردد از تاریخ انتشار 
این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه..... چاپ.... درج و منتشر میگردد ظرف مدت ده روز نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام و غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. و مورد 
رهن عبارت اس��ت از: شش��دانگ پالک ثبتی دو هزار و پانصد و چهل و هش��ت فرعی از یکصد و هفتاد و هشت فرعی از یک اصلی بخش 
ده مش��هد ملکی آقای غالم نبی تقدیمی میباش��د، طبق مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد رسید و بجز آگهی مزایده، آگهی دیگری 

منتشر نخواهد شد. آ- 9708730 م.الف 393
ریاست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- لعلی

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
کالسه پرونده 7/970344

وقت رسیدگی 1397/7/25 ساعت 10 صبح
خواهان اشرف صداقت با وکالت مجید خیامی
خوانده حمید قربانیان شاندیزی فرزند عباس

خواسته اثبات نسب
خواهان دادخواستی به خواسته فوق تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین 
شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستوردادگاه و به تجویز ماده 73 ق آ د م مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی و استماع اظهارات خواهان حضور به هم رساند.
آ-9708632         م.الف22239

مدیردفتر شعبه 7 دادگاه عمومی مشهد- علی نژاد

آگهی 
محکوم له: محکوم علیه:

پیرو آگهی های منتش��ره در جراید بدینوس��یله به آقای سیدمحمدجواد میرحس��ینی کوکی که مجهواللمکان میباشد ابالغ میشود طبق 
اجرائیه صادره از شعبه 6 خانواده در پرونده کالسه 960063 به موجب دادنامه 9609975114100312 مورخ 1396/3/30 محکوم علیه 
محکوم به پرداخت مبلغ 400 هزار تومان نفقه زوجه و دویس��ت هزار تومان نفقه فرزند مش��ترک ریال بابت اصل خواس��ته و نیز پرداخت 
خس��ارت دادرسی پرداخت نیم عش��ر حق اجرا و نیز هزینههای اجرایی برعهده محکوم علیه میباشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن 
حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه میباشد 
لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج میگردد 
تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر این صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت 

به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
آ-9708636        م.الف22240

مدیردفتر دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد )46خانواده سابق(- معصومه رحیمی

آگهی ابالغ وقت دادرسی و معرفی داور و دادخواست 
و ضمائم به خالق محمدی

کالسه پرونده: 14/970513 دادگاه خانواده مشهد
وقت رسیدگی: 1397/7/28 ساعت 8/30 صبح

خواهان: زهرا قربانزاده مقدم فرزند براتعلی 

خوانده: خالق محمدی خواسته: طالق
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های خانواده مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه خانواده مشهد ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی  
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی میش��ود. تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی و معرفی داور 
واجد شرایط )ترجیحا از اقوام باالی 30 سال و متأهل( حضور بهم رساند چنانچه بعداً ابالغ بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر 

و مدت آن ده روز خواهد بود. آ-9708636       م.الف22241
مدیردفتر شعبه 14 دادگاه خانواده مشهد- ذاکری

ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای امین اهلل 
وارث نورزائی فرزند شکراهلل

خواهان خانم آرزو محمدخانی ف عبداهلل دادخواس��تی به طرفیت خوانده فوق الذکر به خواس��ته طالق مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
ش��ماره پرونده کالس��ه 9609987586501131 شعبه 15 دادگاه خانواده مجتمع قضایی ش��هید مطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت 
رس��یدگی مورخ 1397/7/28 س��اعت 9/15 تعیین که حس��ب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتش��ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود در دادگاه حاضر گردد.
آ-9708637         م.الف22242

منشی دادگاه حقوقی شعبه 15 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد- سلمه هاشمی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمد سعیدی فرزند
خواهان خانم صدیقه علی پور رش��تخواری فرزند محمد دادخواس��تی به طرفیت خوانده آقای محمد س��عیدی به خواس��ته مطالبه نفقه و 
مطالبه خس��ارات دادرس��ی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالس��ه 9709987586700329 شعبه 17 دادگاه خانواده 
مجتمع قضایی ش��هید مطهری شهرس��تان مشهد ثبت و وقت رس��یدگی مورخ 1397/7/22 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش��ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی 
کام��ل خود، نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریاف��ت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی در دادگاه حاضر گ��ردد. آ-9708638    

م.الف22243
شعبه 17 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
پیرو آگهیهای منتش��ره در جراید بدینوس��یله به آقای مجتبی صفدری فرزند غالمعلی که مجهواللمکان میباش��د ابالغ میگردد در مورد 
دادخواس��ت خواهان فاطمه جهانی فرزند غالمرضا علیه ش��ما بخواسته طالق بموجب حکم ش��ماره 9709977586700467 در پرونده 
کالسه 17/961140 درخصوص دعوای خانم فاطمه جهانی فرزند غالمرضا و به طرفیت آقای مجتبی صفدری فرزند غالمعلی و به خواسته 
طالق )حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طالق( به استناد بند یکم شروط ضمن عقد نکاح با این توضیح که به استناد سند ازدواج به 
ش��ماره ترتیب 1557 که فتوکپی مصدق آن را پیوس��ت کرده است در تاریخ 1381/3/30 به عقد نکاح خوانده درآمده است ولی با وصف 
صدور گزارش اصالحی به موجب دادنامه ش��ماره 9409977586700842 صادره از این دادگاه و تعیین مبلغ ماهیانه 3/500/000 ریال 
بابت نفقه زوجه وی از پرداخت نفقه به مدت بیش از ش��ش ماه خودداری نموده و با وصف صدور اجرائیه و برگ جلب الزام وی به تأدیه 
نفقه ممکن نگردیده اس��ت و بدون رضایت زوجه ازدواج مجدد نموده اس��ت. دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده و دادخواس��ت تقدیمی و 
منضمات آن و مالحظه س��ند ازدواج ش��ماره 15570 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 39 حوزه ثبتی مشهد که رابطه و علقه زوجیت دائم 
فی مابین خواهان و خوانده را محرز مینماید و خوانده با وصف دعوت وی از طریق نش��ر آگهی در روزنامه کثیراالنتش��ار حاضر نشده است 
و نس��بت به دعوای مطروحه از س��وی خواهان دفاعی به عمل نیاورده و دعوای خواهان مصون از اعتراض مانده اس��ت و با عنایت به اینکه 
تالش دادگاه جهت انصراف خواهان از دعوای مطرح ش��ده و نصیحت وی جهت ادامه زندگی مش��ترک و تحمل وضعیت موجود مؤثر واقع 
نش��ده اس��ت و جهت رسیدگی به موضوع اختالف و عند االقتضاء اصالح ذات البین مستنداً به آیه شریفه »فابعثوا حکماً من اهله و حکماً 
من اهلها« و ماده 27 قانون حمایت خانواده با صدور قرار ارجاع امر ارش��اد و دعوت زوجین به اصالح و س��ازش را به داوران ایش��ان احاله 
گردید لکن مس��اعی و کوش��ش داوران هم جهت اصالح ذات البین مؤثر واقع نگردیده و نظریه مکتوب داوران نیز حاکی از عدم تفاهم و 
سازش زوجین است و اصرار خواهان را به طالق در برداشته است و دادگاه با مالحظه دادنامه پیوست پرونده و اجرائیه و برگ جلب صادره 
پاسخ استعالم به عمل آمده از اداره ثبت اموال که حاکی از ازدواج خوانده با خانم سارا توکلی امیرآباد به تاریخ 1394/9/30 میباشد و نظر 
به اینکه زوجین در شروط ضمن عقد نکاح دربند یکم و دوازدهم شرط نمودهاند که چنانچه زوج به مدت شش ماه از پرداخت نفقه زوجه 
خودداری نموده و الزام وی به تأدیه نفقه ممکن نباش��د و بدون رضایت زوجه همس��ر دیگری اختیار نماید بین همسران خویش عدالت را 
رعایت نکند زوجه بتواند با مراجعه به دادگاه و اثبات آن موارد تقاضای طالق نماید و با وکالت بالعزل ضمن عقد نکاح خود را مطلقه کند 
که در پرونده حاضر زوجه )خواهان( به ش��رح فوق الذکر ادعای خود را ثابت و ش��رایط مزبور را محقق و وکالت به وی تنجیز پیدا کرده 
است بنابراین با توجه به مراتب و اوصاف فوق دعوای خواهان را وارد و محمول بر صحت تشخیص با نظر موافق مشاور محترم قضایی و به 
اس��تناد به مواد 24 و 26و 27و 29و 31و 34و 37 قانون حمایت خانواده و بند 1 از ش��روط ضمن عقد نکاح حکم به احراز ش��رایط اعمال 
وکالت در طالق صادر و اعالم میدارد خواهان میتواند پس از قطعیت دادنامه با مراجعه به دفتر رس��می ثبت طالق با اس��تفاده از وکالت 
بالعزل و با حق توکیل غیر و با بذل مهر و کلیه حقوق مالی ناش��ی از زوجیت از قبیل نفقه و قبول بذل از ناحیه زوج به طالق نوبت اول 
خود را به طالق خلع مطلقه نماید مدت اعتبار این حکم س��ه ماه پس از ابالغ دادنامه قطعی اس��ت که رعایت وجود ش��رایط الزم قانونی و 
ش��رعی جهت اجرای صیغه طالق از جمله مراعات مفاد مواد 1134و 1135و 1140و 1141 قانون مدنی و وجود یا عدم وجود جنین به 
عهده مجری صیغه طالق است زوجه جهیزیه را در تصرف دارد. حضانت فرزند صغیر به نام مبینا متولد 1391 با زوجه است. رأی صادره 
غیابی پس از ابالغ ظرف مدت بیس��ت روز قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه 

تجدیدنظر استان خراسان رضوی و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
آ-9708658         م.الف22244

شعبه 17 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم لیلی فرحبخش مالک باس��تناد دو برگ استش��هادیه گواهی ش��ده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت 
س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند مش��اعی به میزان 1200 س��هم مش��اع از 
9255س��هم شش��دانگ پالک 9695 فرعی از 276 اصلی بخش 13 مش��هد که متعلق به وی می  باشد بعلت بی احتیاطی 
مفقود شده است که سند مالکیت به شماره چاپی 591070 سریال، سال 94 ذیل ثبت دفتر –صفحه الکترونیک به شماره 
139605306022002688 به نام خانم لیلی فرحبخش ثبت و سند صادر و تسلیم شده است سپس مع الواسطه/بالواسطه 
برابر س��ند قطعی ش��ماره –دفترخانه—فریمان انتقال قطعی یافته است دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا باستناد 
تبص��ره ذی��ل ماده 120 اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت اگهی و متذکر می گردد هر کس نس��بت به ملک مورد اگهی 
معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار این اگهی اعتراض 
کتبی خود را به پیوس��ت اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله رسمی یه این اداره تس��لیم نماید بدیهی است در صورت عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.9708828
محمدرضا رجایی مقدم- رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

حصروراثت
نظربه اینکه آقای علی نیک ذات دارای شناسنامه شماره151 بشرح دادخواست به کالسه10/97/477 از این شورا درخواست 
گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان یوس��ف نیک ذات به شناس��نامه84 در تاریخ1397/5/27 در 
اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:1-مریم اس��تیری فرزند مراد ش 
ش1448 متولد1321همسر2-مهدی نیک ذات فرزند یوسف  ش ش17701  متولد1367 فرزند3-محمود نیک ذات فرزند 
یوسف ش ش417 متولد1359 فرزند4-احمد نیک ذات فرزند یوسف  ش ش1391 متولد1356  فرزند5-محمد نیک ذات 
فرزند یوس��ف ش ش1 متولد1354 فرزند6-قاس��م نیک ذات فرزند یوس��ف ش ش46 متولد1352 فرزند7-علی نیک ذات 
فرزند یوسف ش ش151 متولد1348 فرزند8-عباس نیک ذات فرزند یوسف ش ش2 متولد1346 فرزند9-جعفر نیک ذات 
فرزند یوس��ف ش ش35 متولد1343 فرزند10-ماندگار نیک ذات فرزند یوس��ف ش ش1 متولد1341 فرزند-اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را به اس��تناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ  نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد.)م الف 97/100/110(9708829
رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهی ابالغ تامین خواسته به خوانده مجهول المکان
بدینوسیله به آقای علیرضا جمال آبادی فعال مجهول المکان ابالغ میگردد که آقای جعفر محمدزاده فرزند رمضانعلی مبنی 
بر قرار تأمین خواس��ته معادل 7/600/000 میلیون ریال مس��تند به یک فقره چک بشماره 985623-985624 و بدون نیاز 
خس��ارات احتمالی طبق ماده108قانون آئین دادرس��ی مدنی قرارتأمین خواس��ته معادل7/600/000 میلیون ریال از اموال 
بالمعارض و خارج مس��تثنیات خوانده در ش��عبه 9 شورای حل اختالف س��بزوار ارائه وبه کالسه 9/97/364 و بموجب رأی 
ش��ماره 40-309 می باش��د. مراتب یکنوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی میشود. این قرار ظرف 10روز از تاریخ ابالغ قابل 

اعتراض درهمین شورا میباشد.)م الف97/100/119(9708831
مدیردفتر شعبه 9 شورای حل اختالف سبزوار

مزایده
به موجب پرونده کالس��ه 970751 اجرای ش��عبه سوم دادگاه حقوقی س��بزوار محکوم علیه طاهره هواخواه حالج بپرداخت 
مبل��غ 500/000/000ریال بابت اصل خواس��ته وپرداخت مبلغ خس��ارت تاخیرتادیه از تاری��خ 97/1/22 الی یوم الوصول و 
پرداخ��ت مبلغ 16/844/000ریال بابت هزینه دادرس��ی درح��ق محکوم له لیلی نجم آبادی فرزن��د علی محمد و پرداخت 
5درص��د باب��ت حق االجرا در حق دولت محکوم گردیده اس��ت.با توج��ه به اینکه محکوم علیه  تاکنون نس��بت به پرداخت 
بدهی خود اقدامی ننموده اس��ت از ناحیه محکوم له شش��دانگ یک واحد دامداری بش��ماره پالک1060فرعی از201اصلی 
بش��ماره ثبت 77352صفحه76واقع در روس��تای رباط س��رپوش کیلومتر28 جاده سبزوار نیش��ابور800متربعد از روستای 
رباط س��رپوش س��مت ش��مال جاده به فاصله270متر از جاده اصلی بخش س��بزوار متعلق به خانم طاهره هواخواه جهت 
اس��تیفای محک��وم به به ش��رح ذیل معرفی که از طری��ق دایره اجرا توقیف گردیده اس��ت پس از ارجاع امر به کارش��ناس 
به ش��رح ذیل ارزیابی گردید:»شش��دانگ پالک مذکور که واحد دامداری دارای پروانه احداث بنا بش��ماره 38/41/20840 
بمس��احت عرصه 2700مترمربع و دارای 591/85 مترمربع اعیان که بصورت س��قف خرپایی احداث ش��ده دارای امتیاز آب 
ش��رب روستایی و برق سه فاز میباشد برابر294/000/000 تومان)دویست و نود وچهارمیلیون تومان( برآورد میشود.« مقرر 
گردید مزایده در روز دوش��نبه مورخ 97/6/26 س��اعت9صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده دادس��تان محترم 
عمومی و انقالب شهرس��تان س��بزوار در محل اجرای احکام مدنی دادگس��تری به فروش برسد. مزایده از قیمت کارشناسی 
ش��ده ش��روع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد ش��د. طالبین به خرید می توانند پنج روز قبل 
از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدیدش��ان از ملک مذکور داده ش��ود. قابل ذکر اینکه مبلغ ده درصد مبلغ 
پیش��نهادی نقداً و فی المجلس از برنده مزایده دریافت خواهد ش��د. تحویل و تنظیم س��ند تابع مقررات جاری می باشد.) م 

الف 97/100/116(9708832
عای اکبر شم آبادی- دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری سبزوار

آگهی مزایده
باعنای��ت ب��ه اجرایی��ه ص��ادره ازش��عبه اول حقوق��ی دادگاه عموم��ی ش��ریف آباد ش��رکت صنای��ع چوب��ی رزبپرداخت 
مبلغ110000000ریال بابت اصل خواسته درحق آقای محسن فضلی کردکندی ومبلغ5500000 ریال بابت نیم عشردولتی 
درح��ق صن��دوق دولت محکوم گردیده اس��ت وباعنایت به اینکه محک��وم له اموال توقیفی را بعنوان م��ال منقول متعلق به 
محکوم علیه معرفی وتقاضای استیفای محکوم به راازمحل فروش آن نموده است لذا مال مذکورجهت ارزیابی به کارشناس 
رس��می دادگس��تری معرفی که حس��ب اظهارنظر واصله به مبلغ140000000ریال قیمت گذاری گردیده اس��ت باتوجه به 
قطعیت نظرکارشناس��ی وحصول ش��رایط قانونی برای برگ��زاری مزایده  باجواز حاصله ازقاضی محت��رم اجرای احکام مدنی 
دادگاه عمومی ش��ریف آب��اد وبارعایت مواد113به بعد ازفصل س��وم قانون اجرای احکام مدنی مصوب1356/8/1درس��اعت

9/30لغایت10/30 مورخ1397/6/24به مزایده گذاش��ته خواهد ش��د بدیهی اس��ت مزایده ازقیمت پایه کارشناس��ی شروع 
ش��ده وبرنده مزایده کس��ی خواهد بود که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید.طالبین میتوانند درمدت5روز قبل ازتاریخ مزایده 
باهماهنگ��ی مدیراجراازموردمزای��ده بازدید نمایندضمناً چنانچه تاریخ مزایده باروزتعطیل��ی تقارن پیدا کندروزبعداز تعطیل 

روزمزایده خواهدبود
مش��خصات مال توقیفی: یکدس��تگاه روکش وکیوم ممبران م��دل keno2210 مجهزبه سیس��تم حرارتی متحرک واگنی 
بامحفظه بس��ته حی��ن کار / پمپ وکی��وم روغنی / مجهزبه plc دوس��ینی وس��ایرمتعلقات ب��ه ارزش140000000 ریال  

9708819
 مدیراجرای احکام مدنی دادگاه عمومی

 شریف آباد  

آگهی مزایده
نظربه اینکه به موجب رای اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان پاکدشت وبه تبع آن اجراییه صادره ازشعبه اول دادگاه 
عموم��ی بخش ش��ریف آباد محکوم علیه فرآورده ه��ای لبنی فرات / علی رضا مفتاحی  بپرداخ��ت مبلغ 47500000 ریال 
درحق محکوم لها مهدخت ظفری ومبلغ2375000 ریال بابت نیم عش��ر دولتی درحق صندوق دولت محکوم گردیده است 
وباعنایت به اینکه محکوم لها دستگاه ذیل الذکررابعنوان مال منقول متعلق به شرکت محکوم علیه معرفی وخواستاراستیفای 
حقوق قانونی خویش ازآن گردیده اس��ت لذا مال توقیفی جهت ارزیابی به کارش��ناس رس��می دادگستری معرفی که حسب 
اظهارنظرواصله  قیمت گذاری ونظریه مزبورمصون ازاعتراض باقی مانده وقطعی گردیده است بدینوسیله دستگاه تعرفه شده 
باجوازحاصل��ه ازقاضی محترم اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی ش��ریف آباد وبارعایت مواد113به بعد ازفصل س��وم قانون 
اجرای احکام مدنی مصوب1356/8/1درس��اعت30/ 9لغایت10/30 مورخ 1397/6/24به مزایده گذاش��ته خواهد شد بدیهی 
است مزایده ازقیمت پایه کارشناسی شروع شده وبرنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید.طالبین 
میتوانن��د درمدت5روز قبل ازتاری��خ مزایده باهماهنگی مدیراج��را ازموردمزایده بازدید نمایندضمن��اً چنانچه تاریخ مزایده 

باروزتعطیلی تقارن پیدا کندروزبعداز تعطیل روزمزایده خواهدبود
مش��خصات مال توقیفی: یکدس��تگاه سلفون زن250 سی سی س��اخت ایران سال1392 وضعیت : مس��تعمل باقیمت پایه 

کارشناسی55000000 ریال  9708820
مدیراجرای احکام مدنی دادگاه عمومی

 شریف آباد



ناظم الشريعه: به دنبال تغيير نسل
 در فوتسال هستيم

ورزش: سرمربى تيم ملى فوتسال گفت: تمرينات تيم ملى فوتسال بزرگساالن 
با انگيزه و با حضور بازيكنان جوان و با تجربه برگزار مى شود.  سيد محمد ناظم 
الشريعه، سرمربى تيم ملى فوتسال بزرگساالن درباره برگزارى اردوى تداركاتى 
اين تيم گفت: تمرينات به خوبى پيش مى رود و با برگزارى كالس هاى تئورى 
نقاط ضعف و قوت تيم را ارزيابى و اعالم كرديم. در تمرينات تكنيكى و تاكتيكى 
نيز به مرور برنامه هاى خود پرداخته و بازيكنان در شرايط خوبى قرار دارند. 
وى افزود: انگيزه جوانان در اردوها در كنار با تجربه ها بسيار باالست. چيزى 
كه بسيار مهم است نسل جديد به اردوهاى تيم ملى اضافه شده و ما به دنبال 

تغيير نسل هستيم تا  آينده تيم ملى فوتسال را تامين كنيم.

موافقت نكونام با تغيير 
زمان بازى پرسپوليس-نساجى 

ورزش: باتوجه به برگزارى ديدار حساس بين پرسپوليس و الدحيل در تاريخ 
26 شهريور، پرسپوليسى ها در نظر داشتند تا بازى با نساجى را يك روز زودتر 

برگزار كنند اما اين موضوع منوط به موافقت باشگاه نساجى مازندران بود.
 در ابتدا خبرهايى مبنى بر مخالفت نساجى ها در اين باره به گوش مى رسيد 

اما جواد نكونام سرانجام با درخواست قرمزها موافقت كرد.
 از اين رو بازى پرسپوليس و نساجى كه قرار بود 23 شهريور برگزار شود، يك 
روز زودتر برگزار مى شود تا پرسپوليسى ها زمان الزم براى استراحت و آمادگى 

جهت تقابل با الدحيل را داشته باشند.

دايى: ترابى بازيكن با شرفى است
ورزش: تحليل ها بر اين است كه على دايى فضاى گذشته را به مهدى ترابى 
نمى دهد شايد به اين دليل كه اين بازيكن در تعطيالت زمستانى پرسپوليسى 
مى شــود يا اينكه اين بازيكن به دليل بى صبرى براى حضور در اردوى تيم 
پرسپوليس افت كرده است. اما على دايى اين ديدگاه را قبول ندارد. او در پاسخ 
به اين سوال كه آيا مهدى ترابى نسبت به ســال قبل افت داشته؟  به ميزان 
مى گويد: «به نظر من اين مسئله طبيعى اســت، هر فوتباليستى دوران افت 
دارد. مهدى هم پسر خوبى است و هم بازيكن بزرگى. ما به توانايى هاى ترابى 

اعتقاد داريم و مى دانيم او به شرايط خوبش برمى گردد. »
خيلى ها اعتقاد دارند افت ترابى شايد به خاطر پرسپوليس و حضور در اين تيم 
است، شما اين مسئله را قبول داريد؟ سرمربى تيم سايپا در پاسخ به اين سوال 
مى گويد: « اصال و ابدا اين موضوع را قبول ندارم. ترابى بســيار با وجدان و با 

شرف است. اصال به اين چيزها فكر هم نمى كنم. »

تراكتورسازى: 
براى حاج صفى يك يورو هم نداديم

ورزش: باشگاه تراكتورســازى تبريز طى بيانيه اى پرداخت مبلغ 500 هزار 
يورو به باشگاه المپياكوس يونان براى جذب احسان حاج صفى را تكذيب كرد.

در بيانيه اى از اين باشگاه آمده است: برخالف شايعات و حرف و حديث هاى 
بوجود آمده در خصوص رقم پرداخت شده به باشگاه المپياكوس يونان براى 
اخذ رضايتنامه احسان حاج صفى الزم به تاكيد است در پى رايزنى هاى متعدد 
مديران باشگاه تراكتورسازى با مسئوالن باشگاه يونانى رضايتنامه اين بازيكن 
بدون پرداخت وجه صادر شده است. استخدام احسان حاج صفى همچون ساير 
بازيكنانى كه در ليگ هجدهم و ادوار گذشته ليگ برتر جذب تيم هاى ايرانى 
شده اند، در شرايطى كامال طبيعى بوده است اما برخى از رقباى تراكتورسازى 
با انتشار شايعاتى آن را نامتعارف جلوه داده اند. همان رقبايى كه در اين فصل و 
فصول گذشته بارها و بارها سرمايه هاى تراكتورسازى را با ارقام آنچنانى جذب 
كرده اند. بار ديگر تاكيد مى شود در هزاره سوم و عصر ارتباطات كه روابط بين 
دو باشگاه ايرانى و يونانى به راحتى قابل بررســى و رصد خواهد بود، باشگاه 

تراكتورسازى حتى يك يورو براى صدور رضايتنامه حاج صفى هزينه نكرد. 

حريفان استقالل و پرسپوليس
 در جام حذفى مشخص شدند

ورزش:  قرعه كشى مرحله يك شانزدهم جام حذفى با اضافه شدن 16 تيم ليگ 
برترى به جمع تيم هاى حاضر در اين رقابت ها، ديروز در محل سازمان ليگ انجام 
شد. پس از انجام قرعه كشى اين مرحله، تيم هاى استقالل و پرسپوليس حريفان 
خود را شناختند. تاريخ ديدار اين دو تيم متعاقبا اعالم خواهد شد. پس از انجام 
قرعه كشى مرحله يك شانزدهم نهايى جام حذفى پرسپوليس تهران به مصاف 
نود اروميه و استقالل به مصاف نفت مسجد سليمان مى رود.پديده مشهد هم 

در گام نخست به مصاف ذوب آهن اصفهان خواهد رفت.

مهاجم فصل گذشته استقالل
 به اسپارتاك اسلواكى پيوست

ورزش: على قربانى كه طى دو فصل گذشته در تيم استقالل بازى كرد، به تيم 
اسپارتاك ترنواى اسلواكى پيوست، تيمى كه فصل گذشته قهرمان ليگ اين 
كشور شد. قربانى در ليست وينفرد شفر قرار داشت، اما مديران پيشين استقالل 
مخالف ادامه حضور اين بازيكن بودند. مهاجم مازندرانى هم با وجود داشتن چند 
پيشنهاد از تيم هاى داخلى، تصميم گرفت راهى تيم اسپارتاك اسلواكى شود. 

پايان رسمى بازى هاى آسيايى جاكارتا 
و رژه ندا شهسوارى

ورزش: هجدهمين دوره بازى هاى آســيايى با اعطاى پرچم شــوراى 
المپيك آسيا به كشــور چين به عنوان ميزبان بعدى بازى هاى آسيايى 
رسما پايان يافت.  مراسم اختتاميه هجدهمين دوره بازى هاى آسيايى در 
جاكارتا پايتخت اندونزى برگزار شد كه ندا شهسوارى بانوى پينگ پنگ 
باز در اين مراسم  پرچم ايران را در دست داشت و رژه رفت. حضور جوكو 
ويدودو رئيس جمهور اندونزى با حضور در ورزشگاه اختتاميه با تشويق 
تماشــاگران همراه شــد. رئيس جمهور اندونزى با اشــاره به زلزله 6,9 
ريشترى كه در اين كشور قبل از بازى هاى آسيايى رخ داد و 100 كشته 
داشت از همگان براى برگزارى اين بازى ها و همچنين اتحادى كه مردم 

كشورش داشتند تشكر كرد.
 در پايان نيز پرچم شوراى المپيك آســيا به نمايندگان كشور چين كه 

ميزبان بازى هاى آسيايى 2022 است اعطا شد.

 جنگ جنجالى ستارگان فرمول يك
فتل به هميلتون: كار عجيبى كردى

ورزش: سباســتين فتل، لوئيس هميلتون را به خاطر تصادف خود در 
گراندپرى ايتاليا مقصر دانســت. با اينكه فتل بعد از اين تصادف با تالش 
بسيار از رتبه   نوزدهم جلو آمده و در نهايت رتبه   چهارم را به خود اختصاص 
داد ولى در حاليكه هفت مسابقه از فصل جارى رقابتهاى فرمول يك باقى 
مانده اختالف امتياز او با هميتلون به 30 امتيــاز افزايش پيدا كرد. اين 
تصادف زمانى اتفاق افتاد كه فتل ســعى مى كرد در پيچ چهارم از الين 
بيرونى سبقت بگيرد ولى با هميلتون برخورد كرد. فتل بعد از اين برخورد 
دور خود چرخيد تا هميلتون به مسير خود ادامه داده و در جايگاه دوم قرار 

بگيرد و حتى براى پيروزى، كيمى رايكونن پيشتاز را تحت فشار بگذارد.

قائم مقامى: انصراف از مسابقات انتخابى 
به معنى آخر دنيا نيست

فارس: استادبزرگ شطرنج ايران پس از عدم حضور در رقابت انتخابى 
با مصدق پور گفت: اقدامى كه انجام دادم به معنى آخر دنيا نيســت 
و زندگى جريان دارد. احسان قائم مقامى گفت: با توجه به شرايطى 
كه وجود داشت فكر مى كنم بهترين تصميم را گرفتم. به نظرم اين 
اقدام من به سود شطرنج ايران است و معتقدم كه اتفاق خوبى رخ داد.
وى گفت:  قرار بود من با مســعود مصدق پور روبه رو شوم و فكر مى 
كنم منطقى نبود كه اين قهرمان خوب ايران را تحت فشار قرار دهيم، 
چون او مسابقات فشرده اى را پشت سر گذاشته بود و زمان زيادى در 
اختيار نداشت.  به هر حال اين تصميم به معنى آخر دنيا نيست و مهم 

اين است كه حال شطرنج خوب باشد.

رئيس فدراسيون شنا، شيرجه و واترپلو :
 برنز واترپلو آغاز موفقيت هاى بزرگتر است 

فارس: رئيس فدراسيون شنا، شيرجه و واترپلو كسب سهميه المپيك 
را يكى ديگر از برنامه هاى ملى پوشان مان دانست . محسن رضوانى 
گفت: همانگونه كه شاهد بوديد امســال يك اتفاق بزرگ در واترپلو  
افتاد و اعضاى تيم به پشتوانه همت، تالش و هدايت مربيان توانستند 
بعد از 44 سال صاحب مدالى ارزشمند شود. رئيس فدراسيون شنا، 
شيرجه و واترپلو ابراز اميدوارى كرد كه مدال برنز بازى هاى آسيايى 
در واترپلو آغازى براى فتح سكوهاى رفيع تر و كسب مدال هاى خوش 
رنگ و حضور موفــق در بازى هاى المپيك باشــد. وى گفت: تيمى 
جوان با حضور در اردوى مســتمر آماده سازى و  يك كار مداوم سه، 
چهار ساله در كسب اين موفقيت بسيار اثر گذار بوده است و من بسيار 
اميدوارم اين روند باانگيزه بسيار باال ادامه پيدا كند. وى گفت: باتوجه 
به شكست ژاپن، شانس زيادى براى حضور در المپيك 2020 خواهيم 

داشت، اما نبايد از حريفان قزاقمان نيز غافل شويم.

ضد حمله
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 رونالدو، مودريچ و محمد صالح
معرفى سه نامزد نهايى بهترين بازيكن سال فيفا

ورزش: كريســتيانو رونالدو، لوكا مودريچ و محمد صالح را به عنوان سه نامزد نهايى بهترين 
بازيكنان سال معرفى كرد. چندى پيش اسامى 10 نامزد نهايى اعالم شد. رونالدو، مودريچ و 
صالح به عنوان سه نامزد نهايى معرفى شدند. بدون شك عدم حضور مسى در بين سه نامزد 
نهايى مى تواند اتفاق قابل توجهى باشــد.   يوفا لوكا مودريچ را به عنوان بهترين بازيكن سال 
معرفى كرد و پس از او رونالــدو و صالح در رده هاى بعدى قرار گرفتنــد. با توجه به قهرمانى 
مودريچ و رونالدو با رئال در ليگ قهرمانان، به نظر، اين دو شانس بيشترى نسبت به محمد صالح 
خواهند داشت. به خصوص مودريچ كه بر خالف رونالدو، جام جهانى بسيار موفقى را نيز پشت 

سر گذاشت و بهترين بازيكن آن رقابت ها نيز برگزيده شد.

خامس: بايرن مونيخ قهرمانى اروپا را هدف گرفته
ورزش: فيفا  خامس رودريگز، ستاره   كلمبيايى بايرن مونيخ در فصل جارى قهرمانى 
در ليگ قهرمانان اروپا را هدف گرفته و مى گويد باشگاهى مثل بايرن فقط بايد براى 

فتح ليگ قهرمانان تالش كند.
خامس گفت:  ليگ قهرمانان رقابت خيلى دشوارى است ولى باشگاهى مثل بايرن 
مونيخ بايد براى قهرمانى قدم در اين رقابتها بگذارد. رقيب هر كه باشد، بايرن بايد 
هميشه براى پيروزى به ميدان برود. ما هميشه بايد براى رسيدن به موفقيت تالش 

كنيم.

 رسمى: يحيى توره به المپياكوس پيوست
ورزش: يحيى توره، ستاره ساحل عاجى، كه در چند فصل اخير براى منچسترسيتى 
بازى كرده بود، با انتقالى آزاد به المپياكوس پيوست. توره كه سابقه بازى در بارسلونا 
را هم داشت، در چند فصل اخير يكى از اركان اصلى منچسترسيتى بود و با اين تيم 

سه قهرمانى در ليگ برتر را جشن گرفت.
 اما بعد از اينكه جايگاهش در تركيب اصلى سيتى در يكى دو فصل اخير را از دست 
داد، سرانجام تصميم گرفت از اين باشگاه جدا شــود و اكنون با انتقالى آزاد راهى 

المپياكوس يونان شد.

 عذرخواهى راشفورد از يونايتدى ها بابت اخراج بچه گانه
ورزش: ماركوس راشفورد، مهاجم منچستريونايتد پس از اخراج مقابل برنلى در جريان 
پيروزى 2-0 تيمش، از هواداران و هم تيمى هايش عذرخواهى كرد. راشــفورد پس از 
درگيرى كه با فيل باردزلى، بازيكن برنلى داشت، با سر ضربه اى به حريف زد كه همين 
موضوع باعث شد داور مسابقه، آقاى ماس، تصميم به اخراج راشفورد، 10 دقيقه پس از 
حضورش در زمين به عنوان بازيكن جانشــين بگيرد. پس از بازى، راشفورد در توئيتر از 
هواداران و هم تيمى هايش عذرخواهى كرد. وى گفت: احساسات بر من غلبه كرد. نبايد 

آن طور واكنش نشان مى دادم. از همه افراد در باشگاه و هواداران عذر مى خواهم.

انگليس - ليگ برتر
 كارديف 2 -  3 آرسنال
 واتفورد 2 -  1 تاتنهام

 برنلى 0 - 2 منچستريونايتد
اسپانيا - الليگا

 لوانته 2 - 2 والنسيا
 آالوس 2 - 1 اسپانيول

بارسلونا 8 - 2 اوئسكا
 بتيس 1 -  0 سويا

ايتاليا - سرى آ
 فيورنتينا 1 -  0 اودينزه
 التزيو 1 - 0 فروزينونه

 سامپدوريا 3 -  0 ناپولى
 ساسولو 5 - 3 جنوا
 تورينو 1 -  0 اسپال

 آتاالنتا 0 - 1 كاليارى
 كيه وو 0 - 0 امپولى

ميز نتايج

حاضر در جام جهانى براى حضور در جام ملت هاى آســيا هم 
استفاده كند. »

«اگر نظر من را مى خواهيد، سردار بازيكن خوبى است اما وقتى 
او چندين بار خداحافظى كرده و مجددا او را به تيم ملى دعوت 
مى كنند بايد از فدراسيون و كى روش پرسيد كه دليل كارشان 

چيست؟»

موافق!
* كربكندى:كى روش با تفكرات خودش جلو مى رود

«به هر حال زمانى كه ليســتى 
عالم مى شود  ز ســوى مربى ا ا
 . د ر ا د د  جــو و يــى  ها د نتقا ا
تى  رلــوس كــى روش تفكرا كا
ين تفكراتش  رد كه طبق ا ا دا ر
جلو مــى رود و طبيعى اســت 
بازيكنــان مــورد عالقه اش را 
يــن بازيكنان  و به ا دعوت كند. ا
اعتقاد دارد و با توجه به ارتباطى كه بين مســائل فنى و 
ز بازيكنانى استفاده  اخالقى وجود دارد ســعى مى كند ا

كند كه به تفكراتش نزديك باشــد.
 به هر حال كى روش با تيم ملى در جام جهانى نتيجه بدى 
نگرفت. طبيعى اســت ســعى كند از بازيكنانى كه در جام 
جهانى هم حضور دارند، اســتفاده كند. شــايد او در جام 
جهانى از بازيكنانى استفاده كرد كه برخالف عقايد جامعه 

و كارشناسان فوتبال بود.

مخالف!
*پيوس: شــايد كى روش مى خواهد فوتبال ايران را 

نابود كند
«به نظــرم نام خيلــى از بازيكنان 
در اين ليســت جا افتاده اســت. 
پرســپوليس تيمى اســت كه دو 
فصل متوالى قهرمان شــده و در 
اين شــرايط مگر مى شــود از تيم 
قهرمان بازيكن كمى بردارند؟   من 
همواره در مصاحبه هايم از كى روش 
حمايت مى كردم و طرفدارش بودم، اما به نظر مى رسد او خودش 
مى بُرد و مى دوزد و اين درست نيســت چرا كه چنين روشى به 
فوتبال ايران لطمه خواهد زد. مگر مى شود از تيم قهرمان فقط يك 
بازيكن به تيم ملى دعوت شود. انصارى، خليل زاده و سيدجالل 
بايد چه كار كنند كه به تيم ملى دعوت شــوند؟ شايد كى روش 
ســال آخرى اســت كه در فوتبال ايران كار مى كند و شايد هم 

مى خواهد با اين كارها فوتبال ايران را نابود كند.»

تقريبا مخالف!
*ذوالفقارنسب: اين فوتبال ملى است نه محلى

«ســردار آزمون بازيكن بســيار 
خوبى است اما او رسماً از تيم ملى 
خداحافظى كــرد و در اين مورد 
بيانيه داد، اين بازيكن چگونه دوباره 
به تيم ملى دعوت شده است، اينجا 
فوتبال ملى است نه فوتبال محلى 
كه بخواهند مشكالت را شخصى 
حل كنند.كى روش تعدادى از بازيكنــان را هم فراموش كرده 
يا ذهنيتى در مورد آن ها نداشته است به هر حال اين فهرست 
پرده اى بين دو تيم استقالل و پرسپوليس ايجاد كرده است. 6 
ـ 7 بازيكن از استقالل به تيم ملى دعوت شده  اند و از پرسپوليس 
فقط يك بازيكن به تيم ملى دعوت شــده اســت اين مسائل 

شبهه برانگيز و مسئله ساز هستند.»

موافق!
كريم باقرى: دنيا به آخر نرسيده

«سرمربى تيم ملى نفراتى را دعوت 
كرده و حتماً صالح دانســته است 
كه از پرســپوليس فقط يك نفر را 
به تيم ملى دعوت كنــد. بازيكنان 
پرسپوليس هم بايد بدون توجه به 
مسائل حاشيه اى تالش شان را بيشتر 
كرده و با بازى خوب سرمربى تيم ملى 
را مجاب كنند تا آن ها را هم به تيم ملى دعوت كند. در حال حاضر 
طرفداران فوتبال خودشان بهترين قاضى هستند، اما در كنار آن 

نبايد احترام به نظر سرمربى تيم ملى را هم فراموش كرد.»  

اميرمحمد سلطانپور : ديدارهاى اين هفته در ليگ هاى معتبر 
اروپايى به پايان رسيد تا بسيارى از ستاره ها اردوى باشگاه هاى 
خود را براى پوشيدن پيراهن تيم هاى ملى ترك كنند. در حالى 
كه اين اولين وقفه بازى هاى ملى بعد از جام جهانى محســوب 
مى شود بسيارى از كشورها آماده هستند تا از چهره جديد خود 
رونمايى كنند؛ مخصوصا اينكه شاهد آغاز مسابقات دور اول ليگ 
ملت هاى اروپا نيز خواهيم بود كه براى اولين بار مى خواهد رنگ 
و لعاب جدى ترى به رقابت هاى دوستانه اى بدهد كه تيم هاى 

ملى در طول فصل برگزار مى كنند.

ليگ برتر انگليس؛ مورينيو برخواسته از گور
هفته چهارم رقابت هاى ليگ برتر انگليس در حالى برگزار شد 
كه بسيارى از نگاه ها به ژوزه مورينيو و تيمش منچستريونايتد 

بود. شياطين سرخ بعد از دو هفته شكســت پياپى كه شامل بزرگترين 
شكست خانگى تاريخ مربيگرى آقاى خاص مى شد، حواشى زيادى را 
پيرامون خود تحمل مى كردند. اما رويكرد آن ها در «تِرف مور» به كلى 
متفاوت بود و با دو گل لوكاكو و در حالــى كه از دقيقه 71 روى حركت 
بچه گانه رشفورد 10نفره شده بودند، با پيروزى 2-0 فعال به شرايط عادى 
بازگشتند. در ديگر بازى هاى اين هفته واتفورد، شگفتى ساز اين فصل 
عقب افتادگى خود مقابل تاتنهام را با پيروزى 2-1 عوض كرد تا در كنار 
ليورپول و چلسى تنها تيم هايى باشند كه در تمام بازى هاى خود پيروز 
شده اند. در بازى هاى روز شنبه نيز سيتى 2-1 نيوكاسل را شكست داد، 

ليورپول در زمين لســتر 2-1 پيروز بود و چلسى نيز در استمفورد بريج 
2-0 بورنموث را مغلوب كرد.

سرى آ؛ اوضاع براى كارلتو سخت شد
هفته سوم رقابت هاى سرى آ اين هفته شاهد بازى هاى مهمى بود. روز 
جمعه در اولين بازى هفته آث ميالن با پيروزى 2-1 مقابل رم براى ديگر 
رقبا خط و نشان كشيد. روز شــنبه يوونتوس در زمين پارما به سختى 
3امتياز را كســب كرد و اينتر با پيروزى 3-0 در زمين بولونيا به شرايط 
خوب خود باز گشــت. اما ديروز ناپولى يكى از مدعيان اصلى قهرمانى و 
يكى از اصلى ترين اميدها براى شكستن طلسم يوونتوس در راه قهرمانى، 
به زمين سمپدوريا رفت و در نهايت با تحمل شكست 3-0 نشان داد كه 

كارلو آنچلوتى راه سختى را براى پيدا كردن ثباتى كه سارى 
در اين تيم ايجاد كرد در پيش رو دارد.

بوندس ليگا؛ همان هميشگى براى بايرن
هفتــه دوم رقابت هــاى بوندس ليــگا با پيــروزى مجدد 
بايرن مونيخ همراه شد. شــاگردان كوواچ كه در هفته اول با 
نتيجه 3-1 هافنهايم را شكست داده بودند در هفته دوم باز 
هم سه گل به ثمر رسانده و اين بار 3-0 در زمين اشتوتگارت 
به پيروزى دست يافتند. دورتموند نيز بعد از پيروزى در هفته 
اول در اين هفته مقابل هانوفر متوقف شــد تــا هرتابرلين و 
وولفسبورگ با كسب دومين پيروزى خود به همراه بايرن سه 

تيم 6امتيازى صدر جدول باشند.
الليگا؛ مهلك مثل بارسا و رئال

هفته سوم رقابت هاى دسته اول فوتبال اسپانيا با قدرتنمايى 
دوباره رئال مادريد و بارســلونا همراه بود. اين دو تيم كه تنها تيم هايى 
هستند كه در هر سه بازى شروع فصل به پيروزى رسيده اند اين هفته 
رقيبان خود را با اختالف شكســت داده تا نشان دهند كه اين فصل نيز 
رقابت قهرمانى به احتمال بسيار زياد بين اين دو خواهد بود. رئال مادريد 
كه كريم بنزما و بيل را از زمان رفتن كريستيانو رونالدو بسيار سرحال تر 
و شاداب تر از گذشــته مى بيند 4-1 لگانس را مغلوب كردند و بارسلونا 
نيز به رقيب تازه صعود كرده به دسته اول يعنى اوئسكا و بازى جاه طلبانه 
آن ها رحم نكرد و با نتيجه 8-2 آن ها را در هم كوبيد تا تفاوت كالس خود 

را به ديگر تيم هاى اسپانيايى بار ديگر نشان دهند. 

پايان اين هفته بازى هاى اروپايى
از بازگشت شياطين تا قدرت نمايى بارسا

فارس:  قهرمان ســابق تيم ملى بوكس گفت: 
يك باند مافياى بســيار قوى پشت پرده بوكس 
ايران است كه آنها كارها را انجام مى دهند و به 

رئيس فدراسيون مى گويند كه چه 
كارهايى را بايد انجام دهد.
 رحيم سپهوند  گفت:  

. در واقــع رئيــس 
فدراســيون هيچ 
و  اســت  كاره 
نهــا تصميــم  آ
گيرنــده نهايى 
هســتند، ناطق 
نــورى رفــت و 

حاال ثــورى آمده 
و رئيس فدارسيون 

شده؛ موضوع اين است 
كه فقط رئيس فدراســيون 

تغيير كــرده و ديگــر هيچ چيزى 
تغيير نكرده اســت. كادرفنى همان كادرفنى 
اســت و تيم جوانان با انصارى كار مى كند. او 
20 ســال پيش مربى من بود اگر اين نفرات 
نبودند من قهرمان جهان و المپيك مى شدم؛ 

به خاطر اينكه ســطح فنى اين مربيان سنتى 
پايين اســت و نمى توانند داشــته هايى كه 
ندارند را به بازيكنان منتقل كنند. اين نفرات 
ضربات ســنگينى بــه پيكره بوكس 

زده اند.
وى گفــت: متأســفانه 
بوكســورهاى مــا در 
مبــارزه  جاكارتــا 
نكردنــد؛ بلكه آنها 
كتك كارى كردند. 
شما فيلم مبارزات 
محمدعلى كلى  را 
نگاه كنيــد ببينيد 
كه چقدر محمدعلى 
زيبا بازى مــى كند، اما 
بوكسورهاى ما با مبارزاتى 
كه انجام دادنــد آبروى بوكس 
ما را برند، بوكــس هارمونى از قدرت و 
تكنيك است كه ما نداريم. كشتى بوكس ايران به 
گل نشسته و آبروى ما رفته است به قدرى سطح 
فنى ملى پوشان ما در اندونزى پايين بود كه هيچ 

چيزى براى ارائه از خود نداشتند! 

ايسنا: عباس مرشدى معتقد است سيستم دفاعى 
ايران برابر چين جواب نــداد و به همين دليل تيم 

ملى فينال بازى هاى آسيايى را از دست داد.
عضو كميته فنى فدراسيون بسكتبال گفت: به نظر 

من اصلى ترين دليل، تغيير دفاع هاى 
تيم بود كه در زمان هاى مناسب 

اعمال نمى شــد. بازيكنان 
و كادر فنــى زحمــت 

كشيدند اما سيستم 
دفاع ما در زمان هاى 
حساس جواب نمى 
داد. از طــرف ديگر 
چين با شــناخت 
كامل از تيــم ما به 

ميدان آمده بودند.
وى گفت: چين تمام 

خصوصيات فنى و روانى 
بازيكنان ما را مى شــناخت. 

به دقت كار كرده بود و مى دانست 
در چه دقيقه اى و در چه شــرايطى بايد چه 

كار كند. مى دانست كدام بازيكن بايد تحت تاثير 
قرار بگيــرد و اگر دقت كنيد چيــن روى روح و 
روان بازيكنان ما هم كار مى كردند. روى اعصاب 

بازيكنان اصلــى ما بودند تا به آنچه خواســتند، 
برســند. وى گفت: بازيكنان ايــران با چين يك 
تفاوت عمــده دارند. خيلى هــا وقتى وارد زمين 
مى شوند بدون اينكه تحت تاثير احساسات خود 
قــرار بگيرند بازى مى كننــد اما اين 
در بازيكنان ما بر عكس است. 
بازيكنــان تــا وقتى جلو 
مى افتنــد بهتر و بهتر 
مى شــوند اما وقتى 
عقــب مــى افتند 
ر  تحت تاثيــر قرا
مى گيرنــد. كادر 
فنى چيــن قطعا 
از نظر روانشناسى 
خيلــى قــوى كار 

كرده بودند.
وى گفــت: البته ايرادى 
به كادر فنى نيست. هر كس 
ديگرى هم بــود از همين نفرات 
استفاده مى كرد. من همان طور كه قبال هم 
گفتم حامد حدادى ستون تيم است و ما بايد تالش 
مى كرديم او به هيچ وجه از آن فضاى مسابقه خارج 

نشود اما شد.

سپهوند: ثورى هيچ كاره است
 مافيا و پشت پرده تصميم گيرنده اند!

عضو كميته فنى فدراسيون بسكتبال: 

سيستم دفاعى ما برابر چين جواب نداد

پايگاه خبرى وزارت ورزش و جوانان:  معاون توسعه ورزش قهرمانى 
و حرفه اى وزارت ورزش و جوانان از مجموع نتايج كاروان ورزشى ايران 
و ركورد شــكنى در كســب تعداد مدال در بازى هاى آسيايى جاكارتا 
ابراز رضايت كرد و گفت: در رشــته هايى كه عملكرد خوبى نداشــتيم 
بررسى هاى الزم صورت مى گيرد. داورزنى گفت: عليرغم آنكه ميزالن 
همه تمهيدات را انديشــيده بود كه جايگاه خودش را ارتقا دهد و از هر 
شيوه اى هم اســتفاده كرد تا تعداد مدال ها را با كاهش اوزان و اضافه 
كردن يك رشته اى به نام پنجاك ســيالت كه از 16 طال 14 مدال طال 

نصيب خودشان شد اما رشته هاى المپيكى ما بسيار خوب كار كردند.
وى گفت: رشته هايى همچون كشتى، وزنه بردارى، تكواندو، بسكتبال 
وواترپلو ما را به آينده بسيار اميدوار كردند همچنين رشته اى مثل كبدى 

براى اولين بار به دو دهه اقتدار هندوستان در اين رشته پايان بخشيد. 
همچنين در دووميدانى سه هزار متر با مانع مدال ارزشمند طال به ارمغان 
آمد. در صخره نوردى نيز ورزشكار ما بســيار عالى كار كرد در كاراته و 

ووشو هم بسيار خوب و موفق ظاهر شديم.
محمدرضا داورزنى گفــت: در اين دوره از بازى ها ورزشــكاران ما در 
21 رشــته ورزشــى براى ايران مدال آور شــدند كه به لحاظ تنوع و 

پراكندگى شرايط بسيار خوبى را براى كاروان به ارمغان آوردند.
وى گفت: البته ما در دوچرخه ســوارى، تيراندازى و برخى رشته هاى 
ديگر مى توانستيم بهتر ظاهر شويم كه اين مهم هم در دست بررسى 
است كه ان شاءاهللا براى رويدادهاى آينده از جمله بازى هاى المپيك 

2020 و بازى هاى آسيايى 2022 بتوانيم نقاط ضعف را برطرف كنيم.

ايرنا: غالمرضــا مازندرانى، ســرمربى تيم ملى كبــدى ايران گفت: 
ملى پوشان در مصاف با تيم قدرتمند هند به خودباورى رسيدند تا پس 

از غلبه بر ترس صاحب مدال طالى بازى هاى آسيايى 2018 شوند.
وى گفت: در مرحله گروهى مســابقات به راحتى حريفان را شكست 
داديم و در مرحله نيمه نهايــى در مصاف با هند حريف ديرينه و قدرت 
برتر اين رشته طلسم 20 ساله پيروز نشدن را شكستيم تا در فينال نيز با 
شكست كره جنوبى قهرمان رقابت ها ، صاحب مدال طال شويم. البته اين 
پيروزى در روحيه ، انگيزه تيم ملى زنان كبدى ايران نيز تاثير مضاعفى 
گذاشت تا آنها نيز به اين باور برسند كه تيم هند شكست پذير است و آنها 

نيز در فينال حريف ديرينه خود را شكست دهند.

وى گفت: در دوره قبل بازى هاى آسيايى نيز فاصله تيم ايران در فينال با 
هند خيلى كم بود، ولى به دليل تجربه كم بازيكنان مدال طال را از دست 
داديم. حتى در رقابت هاى جهانى و مصاف با هند، تيم ايران يك نيمه از 

حريف خود پيش بود و در ادامه مسابقه بازى را واگذار كرد.
 وى گفت: اين ايده نياز به  حمايت مالى دارد و بودجه فدراسيون با توجه 
به مدال آورى و شركت در رقابت هاى برون مرزى بسيار پايين است و 
براى اينكه استعدادهاى كبدى كشف و پرورش داده شوند، توجه ويژه 
مالى نقش غيرقابل انكارى دارد. زيرا يكى از داليل ديگرى كه در مدال 
تيم هاى ملى كبدى موثر اســت برگزارى اردوى برون مرزى در كشور 

هند بود كه در شناخت سبك بازى هندى ها تاثير بسزايى داشت.

داورزنى: رشته هاى المپيكى
در بازى هاى آسيايى موفق بودند

 سرمربى تيم ملى كبدى : 

خودباورى راز طاليى شدن در آسيا بود

رئيس فدراسيون مى گويند كه چه 
كارهايى را بايد انجام دهد.
 رحيم سپهوند  گفت:  

. در واقــع رئيــس 
فدراســيون هيچ 
و  اســت  كاره 
نهــا تصميــم  آ
گيرنــده نهايى 
هســتند، ناطق 
نــورى رفــت و 

حاال ثــورى آمده 
و رئيس فدارسيون 

شده؛ موضوع اين است 
كه فقط رئيس فدراســيون 

تغيير كــرده و ديگــر هيچ چيزى 

ضربات ســنگينى بــه پيكره بوكس 
زده اند.

وى گفــت: متأســفانه 
بوكســورهاى مــا در 

كه چقدر محمدعلى 
زيبا بازى مــى كند، اما 
بوكسورهاى ما با مبارزاتى 
كه انجام دادنــد آبروى بوكس 
ما را برند، بوكــس هارمونى از قدرت و 

من اصلى ترين دليل، تغيير دفاع هاى 
تيم بود كه در زمان هاى مناسب 

اعمال نمى شــد. بازيكنان 
و كادر فنــى زحمــت 

كشيدند اما سيستم 
دفاع ما در زمان هاى 
حساس جواب نمى 
داد. از طــرف ديگر 
چين با شــناخت 
كامل از تيــم ما به 

وى گفت: چين تمام 
خصوصيات فنى و روانى 

بازيكنان ما را مى شــناخت. 
به دقت كار كرده بود و مى دانست 

قــرار بگيرند بازى مى كننــد اما اين 
در بازيكنان ما بر عكس است. 
بازيكنــان تــا وقتى جلو 
مى افتنــد بهتر و بهتر 
مى شــوند اما وقتى 

كرده بودند.
وى گفــت: البته ايرادى 
به كادر فنى نيست. هر كس 
ديگرى هم بــود از همين نفرات 

سينا حسينى : زمزمه هاى خطرنــاك بيخ گوش مديران باشگاه 
استقالل به كلى ذهن سرمربى آلمانى اين باشــگاه ليگ برترى را 
مختل كرده است تا جايى كه حاال شــفر به جاى تمركز روى نقاط 
ضعف و قوت تيمش حواسش به حاشيه هاى پيرامون تيمش معطوف 
شده است. وى از طريق چند نفر از نزديكانش متوجه شده بر خالف 
تعريف و تمجيدهاى سرپرست باشگاه استقالل ، امير حسين فتحى 
تمايلى به حمايت قاطعانه از او ندارد بلكه گزينه مورد عالقه فتحى 

كسى جز امير قلعه نويى سرمربى سابق استقالل نيست!

سايه سنگين قلعه نويى
ظاهرا برخى نزديكان وينفرد شفر به پيرمرد آلمانى خبر دادند كه 
فتحى به دليل دوستى ديرينه اى كه با امير قلعه نويى دارد، تمايل 
زيادى به حضور مجدد وى در تركيب كادر فنى استقالل داشت از 
اين رو با وى مالقات هايى را پيش از اينكه وى به عنوان ســرمربى 
سپاهان اصفهان شود نيز داشته اســت اما به دليل وجود قرارداد 
بلند مدت با سرمربى آلمانى نتوانســت سناريوى همكارى مجدد 

قلعه نويى و استقالل را استارت بزند از اين رو به ناچار انتخاب گزينه 
همكارى با شفر شد البته با اين ذهنيت كه گزينه دلخواه وى امير 

قلعه نويى است!
ديدار با السد حياتى تر از هميشه

وينفرد شفر كه پس از استعفاى ســيد رضا افتخارى انتظار تغيير 
حاكم بر تيم را داشــت حاال با شــنيدن اين اتفاقات به كلى دچار 
استرس شده است اما با اين وجود هنوز واكنش تندى از خود بروز 
نداده است اما پيش بينى مى شود در صورت ناكامى در بازى برگشت 
مقابل الســد قطر و حذف از گردونه ليگ قهرمانان آسيا با افزايش 

فشارها با پيش كشيدن اين ماجرا توپ را به زمين مديرعامل موقت 
آبى ها بيندازد تا حاميانش به واسطه نقد اين رفتار وارد گود شوند.

البته پيش از اين كه وينفرد شــفر اين بازى رسانه اى را آغاز كند، 
سيد هادى طباطبايى دروازه بان ملى پوش سابق استقالل تلويحا 
به اين ماجرا اشاره كرد و در يك برنامه تلويزيونى از سناريوى فتحى 
براى بازگرداندن امير قلعه نويى به استقالل پرده برداشت و مدعى 
شد مربى مورد عالقه فتحى سرمربى كنونى سپاهان اصفهان است 
به همين خاطر كادر فنى اســتقالل با دغدغه فعاليت روزمره خود 

را ادامه مى دهد!
البته پيش بينى مى شود در صورت برمال شدن زواياى پنهان اين 
ماجرا، فتحى و قلعه نويى به كلى اصل ماجــرا را تكذيب كنند اما 
نشانه هاى كه نزد شفر موجود است نشان مى دهد فتحى با جديت 
به دنبال اجراى اين سناريوى جنجالى بوده است اما قرارداد سنگين 
وينفرد شفر كه در برهه كنونى با افزايش نرخ ارز به يك چالش بزرگ 
براى مديران استقالل تبديل شــده عامل فراموشى اين سناريو از 

سوى او و همفكرانش بوده است!

شفر و عالقه قديمى به جبارى
در اين ميان برخى منتقدان بر اين باورند پيشنهاد همكارى وينفرد 
شــفر براى حضور مجتبى جبارى به عنوان كمك مربى ايرانى در 
كنار سرمربى آلمانى هم بخشى از ســناريوى مدنظر وينفرد شفر 
است چون هشت شاكى اســتقاللى ها در ايامى كه هنوز از فوتبال 
خداحافظى نكرده بود در اكثريت قريب به اتفاق اظهارنظرهاى خود 
از روش مربيگرى و فعاليت هاى پشت پرده قلعه نويى انتقاد مى كرد 
و در اين مقطع مى تواند به عنوان سالح آماده به شليك وينفرد شفر   

در روزهاى پر استرس به كمك پيرمرد آلمانى بيايد.

آيا استقالل قلعه نويى را به شفر ترجيح مى دهد؟

موافقان و مخالفان فهرست سناريوى خطرناك فتحى
جديد  تيم ملى چه مى گويند؟

سيبل 
پرتغالى!
ورزش: داستان بازگشــت كارلوس كى روش به ايران و 
ادامه كار با تيم ملى تا حداقل بعد از جام ملت هاى آسيا، 
موافقين و مخالفين خود را دارد. كارشناســان و مربيانى 
كه از شكل برخورد سرمربى پرتغالى با فدراسيون راضى 
نيستند اما معموال تحت تاثير نتايج كسب شده از طرف او 
نمى توانند به انتقادات خود ادامه دهندو اولين فهرست تيم 
ملى بعد از جام جهانى ، ميدان خوبى است براى كارشناسان 
و پيشكســوتان فوتبال تا موج جديد انتقادات خود را از 
كى روش آغاز كنند. در اين مطلب تصميم گرفته ايم كه 
تركيب مناســبى از موافقين و مخالفين فهرست دعوت 

شدگان كى روش را در كنار يكديگر قرار دهيم.

تقريبا مخالف!
عزيزى: كى روش پيشنهاد بزرگى ندارد كه هدايت 4ماهه 

ايران را قبول مى كند
«من هميشــه گفته ام كه انتخاب 
بازيكن تيم ملى ســليقه اى است 
و نمى شود به ســرمربى تيم ملى 
ايراد گرفت، كى روش يكسرى ها 
را انتخاب كرده و شــايد دوست 
دارد هميشه خانزاده را با خودش 
داشته باشــد.  بعد از جام جهانى 
بارها گفتم كه چيزى به دست نياورديم و خيلى از كارشناسان 
فوتبال دنيا به شــكل بازى كردن تيم ملــى خنديدند و ما را 
مســخره كردند ولى ما در بوق و كرنا كرديم كه جام جهانى 
دلش براى ما تنگ شــده بود و مرتب از عملكــرد تيم ملى 
تعريف كرديم. وى افزود:  در مــورد كى روش همه چيز فرق 
مى كند چون آنقدر اختيارات به او داده ايم كه ديگر نمى شود 
االن به او ايراد بگيريم. به نظر شــما اگر يك پيشنهاد بزرگ 
براى كى روش مى آمد او حاضر مى شد براى چهار ماه به تيم 

ملى ايران بيايد؟»

مخالف!
*حاج رضايى: كى روش پارادوكسيكال است!

شــخصيت  يــك  «كــى روش 
پارادوكسيكال دارد كه اين شخصيت 
در بيانيه ها و رفتارهاى توهين آميز 
او مشهود اســت. كى روش يك نوع 
بى ثباتى فكرى دارد. ما به فهرست تيم 
ملى نقد داريم اما به هر حال انتخاب 
نهايى حق سرمربى تيم ملى است. با 
اين حال هيچ ليستى نمى تواند همه 
را راضى كند. « نقد منفى ديگرى كه مى توان به فهرست تيم ملى 
داشت، اين اســت كه از تيم هاى اول و دوم جدول رده بندى هيچ 
بازيكنى دعوت نشده است. مورد ديگرى كه مى توان به آن اشاره كرد 
اين است كه از پرسپوليس تنها يك نفر به تيم ملى دعوت شده كه 
اين شائبه به وجود مى آيد كه اختالف بين برانكو و كى روش در اين 

موضوع تاثيرگذار بوده است.»

تقريبا موافق!
*جالل طالبى: كى روش چرا آزمون را دعوت كرد؟

«به هــر حال مــن فكــر مى كنم 
كى روش كســانى را دعوت كرده 
كه با فلسفه و نگاه او به فوتبال آشنا 
هســتند. كى روش اين بازيكنان را 
به خوبى مى شناســد. ساده ترين 
كار اين اســت كه از همان نفرات 
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ادب و هنر

خبر

اسفندقه، رئيس شوراى سياست گذارى 
خانه شعر و ادبيات تهران شد

باشگاه خبرنگاران: با حكمى از 
سوى سيد محمدحسين حجازى، 
نوســازى  شــركت  مديرعامــل 
عباس آباد، مرتضى اميرى اسفندقه 
رئيس شوراى سياست گذارى خانه 
شعر و ادبيات تهران شد. در بخشى 
از حكــم اميرى اســفندقه كه به 
امضاى سيد محمدحسين حجازى رسيده، آمده است: «خانه شعر و ادبيات 
تهران مى بايست با بهره مندى از گنجينه بى بديل ادب پارسى و قلم شيواى 
اديبان، شاعران و نويسندگان، محفلى براى انديشه ورزى و مكتبى براى رشد 
و بالندگى انديشه شهروندان و نشر و بسط ادب و فرهنگ غنى ايران اسالمى 
باشد». مرتضى اميرى اسفندقه شاعر و نويسنده متولد 1345 و كارشناس 
ارشد ادبيات است. كتاب «ســياه مست سايه تاك» اسفندقه كه مجموعه 
قصايد وى است، در ســال جارى برگزيده جشنواره قلم زرين شد. «بازوان 
مواليى، قتيل قابله و رستاخيز حركات» آثار اسفندقه هستند كه هر كدام 
برگزيده جشــنواره هاى ادبى كشور شده اند.  وى در سال 1392 مدير خانه 
شعر و ترانه مركز موسيقى و سرود صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران 
بوده و اجرا و كارشناسى برنامه رمضانى ماه خدا شبكه يك، اجرا و كارشناسى 
برنامه ادبى چشــم شب روشن شبكه چهار و مدير گروه فرهنگ و انديشه 

شبكه راديويى فرهنگ در سال 1383 را در كارنامه خود ثبت كرده است.

شاعران «حاشا» را بررسى مى كنند
باشگاه خبرنگاران: آيين رونمايى و نقد مجموعه شــعر «حاشا»، اولين 
مجموعه شعر رضا يزدانى با حضور شاعران و كارشناسان ادبى برگزار مى شود.
در اين نشست، عالوه بر رضا يزدانى سراينده مجموعه شعر «حاشا»، مرتضى 
اميرى اسفندقه، ميالد عرفان پور و محمدمهدى سيار نيز براى نقد و بررسى 
مجموعه حضور دارند. مجموعه شعر «حاشا» بهار امسال از سوى انتشارات 
شهرستان ادب به چاپ رسيد و اشعار اين كتاب شامل غزل، قصيده، رباعى، 
ترجيع بند، تركيب بند و نيمايى است كه در موضوع هاى مختلف عاشقانه و 
آزاد، انقالبى و آيينى ســروده شده و حاصل هفت سال تالش شاعرانه رضا 
يزدانى است. بعضى از اشــعار اين كتاب در كنگره هاى مختلف ادبى مثل 
كنگره ملى شعر انقالب، جشنواره شعر و داستان جوان سوره، كنگره ملى 
شعر مستور و جشنواره شــعر رضوى حائز رتبه هاى برگزيده شده اند. اين 

برنامه امروز در فرهنگسراى انقالب اسالمى برگزار مى شود.

گفت و گو با زينب عرفانيان، نويسنده كتاب «مربع هاى قرمز»، خاطرات شفاهى حاج حسين يكتا 

خاطره نگارى نياز تاريخ و ادبيات ماست

 چه شد كه به ســمت نوشتن خاطرات 
آقاى يكتا رفتيد؟ 

 من در حقيقت براى نوشتن اين كتاب انتخاب 
شــدم. در رونمايى كتــاب «رســول مولتان» 
اولين بار آقاى يكتا را ديدم و با ايشان صحبت 
كردم. قبًال اصًال ايشــان را نمى شناختم. آقاى 
يكتا جزو ميهمانان ويــژه بودند تا در رونمايى 
آن كتاب صحبت كنند. من سخنرانى ايشان را 
گوش كردم و رونمايى كه تمام شد، من را صدا 
كردند و خواســتند كه به دفترشان بروم تا در 
مورد برخى خاطــرات صحبت كنيم. چند روز 
بعد به دفترشان رفتم و قرارشد، خاطرات ايشان 
نوشته شود كه بعد از سه سال اين كتاب منتشر 

شد. 

 از روند نوشــته شــدن كتاب بگوييد. 
مصاحبه ها چقدر طول كشيد و اين كتاب 

چند بار بازخوانى شد؟ 
 خاطرات ضبط نشده زيادى هست، اما خاطرات 
ضبط شــده، بيش از120 ساعت است. پروسه 
مصاحبه و بازخوانى ســه ســال طول كشيد و 
زمان برد و اين كتاب بارها توســط من و ايشان 
بازخوانى شــد تا اينكه به شــكل اصلى و مورد 
قبول درآمد. من تالش زيادى كردم تا از فنون 
داســتان نويسى استفاده كنم تا كتاب از حالت 
يكدســتى خارج شود و متن، خواننده را درگير 
كند. مى خواستم روايت اين كتاب، خطى نباشد. 
به همين دليل در زمان، برش هايى ايجاد كردم 
و در جايى به فالش بك هاى خيلى دور رفته ام. 
ايــن تغيير زمان ها و بــرش فضا، به نظرم متن 
را تغييــر داد و از حالت يكنواخت خارج كرد و 
خواننده را با تعليق هاى جذاب و شيرينى مواجه 
كرد. خوشــبختانه كتاب از زمان انتشار كه در 
ارديبهشت ماه و همزمان با نمايشگاه كتاب بود 

تا به حال به چاپ دوم رسيده است. 

 آقاى يكتا در جايــى گفته اند كه هدف 
ايشان از نقل خاطراتشان ارائه سبك زندگى 
بچه هاى جنگ بوده است. آيا زاويه ديد شما 
و ايشان در نوشتن خاطرات يكى بود و در 
نهايت ايشان از روند كار راضى بودند و هدف 

ذهنى ايشان محقق شده بود؟ 
بله. آقاى يكتا تأكيد داشتند اين كتاب خاطرات 
شــخصى ايشان نباشــد و خاطرات رزمندگان 
باشــد و در كتاب هم نام 100 شــهيد آورده 
شده است كه در فراخور به آن ها پرداخته شده 
اســت. از همان ابتدا هم ايشان با حجم زيادى 
از عكس ها براى روايت كتاب آمدند و دوستان 
شهيدشان را به من معرفى كردند و من فهميدم 
كه اين ها شــخصيت اصلِى اين كتاب هستند و 
چون بازنويسى كتاب و روخوانى متن توسط من 
و خود ايشــان انجام شد، كتاب مطابق خواست 
ايشــان نوشته شــد و بعد از چاپ كتاب هم از 

نتيجه كار راضى بودند. 

 در عصــر ســلطه قصــه نويســى، 
زندگينامه نويســى چه مؤلفه هايى بايد 
داشته باشد تا ازسوى مخاطب مورد اقبال 

قرار بگيرد؟ 
 قبــًال هم گفته ام؛ خاطره نويس بايد با اصول و 
تكنيك نويسندگى آشنا باشد و از تكنيك هاى 
نويســندگى براى نوشتن اثرش استفاده كند تا 
اثر را از حالت يكدســتى خارج كند، اما غير از 
اين ها افرادى كه در زمينه تاريخ شفاهى فعاليت 
مى كنند، مهم ترين ابزارشــان مصاحبه اســت. 
مصاحبه و گفت وگو با سوژه بايد درست، دقيق و 
خالق انجام شود. در مصاحبه اعتماد و خالقيت 
يك اصل است چون كار ما تاريخ شفاهى است 
و بــا كالم مى خواهيم با ســوژه ارتباط برقرار 
كنيم و ســوژه بايد ناگفته ها و چيزهايى را كه 
در سينه اش انباشته شده است به ما بگويد. بايد 

مصاحبه كننده طورى رفتار كند كه ســوژه به 
او اعتماد كامل داشته باشد. در خاطره نويسى 
هم مورد مصاحبه شونده بايد طورى رفتار كند 
كه به مصاحبه كننده اعتماد داشــته باشــد و 
همه خاطــرات را مقابل ما بگذارد و ما آن ها را 
پرداخت كنيم و كتابى خواندنى به مخاطب ارائه 
دهيم. قبل از شروع مصاحبه،اصول مصاحبه و 

دانستن آن مهم است. 

نويسى چه كسانى   مخاطب زندگينامه 
هستند؟ 

 اين مخاطب بســتگى به حــوزه اى دارد كه ما 
براى كار كردن وارد آن مى شويم. اگر وارد حوزه 
دفاع مقدس مى شــويم، هميشه نبايد به دنبال 
افراد برجســته در حوزه جنگ باشــيم، حتماً 
نبايد خاطرات فرمانده نوشته شود، هرچند كه 
خاطرات يك فرمانده مهم اســت و بايد نوشته 
شود، اما خيلى وقت ها عاملين و شاهدين واقعه 
ما نظامى نيســتند، مثل مادران و همســران 
شــهدا كه مى توانند خاطرات بكــر و خوبى از 
فرماندهانى كه دســت ما به آن ها نمى رســد، 

بدهند. 
رزمندگانى كه اســم آن ها را جايى نشنيده ايم 
و يك داوطلب بوده اند. مهم اين است كه روى 
گزينه اى دســت بگذاريم كــه خاطرات مهمى 
از يــك واقعه مهم داشــته باشــد و ديده ها و 
شــنيده هاى خوبى داشته باشــد. گاهى سراغ 
عاملين وقايع، گاهى ســراغ شــاهدين وقايع و 

گاهى سراغ افرادى مى رويم كه در پشت صحنه 
اين وقايع بوده اند.

نسبت  كتاب  اين  ويژگى  فكر مى كنيد   
به ســاير آثارى كه در حوزه دفاع مقدس 
گرفته  نويسى صورت  خاطره  مخصوصاً  و 

است، چيست؟ 
خيلى جاها احســاس مى كــردم، دارم كلمات 
را روى خون مى نويســم، چون به نظرم حضور 
شــهدا در اين اثر بســيار پررنگ بود، بيشتر از 
100 شــهيد در اين پروژه حاضر و ناظر بر اين 
كار بودند. همــه آن جاهايى را كه اين عزيزان 
مظلومانه و در غربت به شــهادت مى رســيدند 
به تصوير كشــيده ام و در تك تك ســطور آن، 
تأثير خون آن ها را احساس مى كردم. «مربع هاى 
قرمز» به گفته مخاطبانش اثرى است كه توانسته 
مخاطب را متأثر كند و بخنداند. مخاطب با اين 
اثر زندگى كرده است و توانسته با شهدا ارتباط 

عميقى برقرار كند. 

 به نظر شــما چرا در ســال هاى اخير 
خاطره نويســى از رمان نويســى سبقت 
گرفته اســت. هم نويســندگان به سمت 
نوشتن خاطرات شفاهى متمايل شده اند و 
هم مخاطب از اين آثار استقبال كرده است؟ 
خاطره نويســى از رمان ســبقت نگرفته است، 
اما رابطــه تنگاتنــگ و خوبى با رمــان دارد. 
كتاب هاى متعددى كه در زمينه خاطره نويسى 
تأليف شــد براى گويندگان وقايع، انگيزه ايجاد 

كرد. 
توجهى هم كه مقام معظم رهبرى به اين بخش 
ادبيات داشتند در رشــد اين تأليفات بى تأثير 
نبود. اين كتاب ها و نوشــتن خاطرات شفاهى 
براى ادبيات و تاريخ ما نياز اســت و بايد نوشته 

شود. 

 مهم ترين مشــكل خاطرات شــفاهى 
چيست و چه آسيبى اين حوزه را تهديد 

مى كند؟ 
با آنكه نويســندگان و ناشران به سمت نوشتن 
خاطــرات شــفاهى رفته انــد، اما هنــوز هم 
كمبودى جــدى اين حــوزه را تهديد مى كند 
و آن هــم بى توجهى به خاطــرات مادران و يا 
همسران شهدايى اســت كه فرماندهان جنگ 
بوده انــد و در صورت بى توجهى ممكن اســت 
بســيارى از اين خاطرات به ورطه فراموشــى 
ســپرده شــود و يا از بيــن برود. افــرادى كه 
خاطراتشــان جزو تاريخ شفاهى ماست، اما هر 

روز در غبار فراموشى كمرنگ مى شوند.

 ادب و هنر / خديجه زمانيان  پنج ســال مى شــد كه قصد كرده بــود خاطراتش را 
مكتوب كند. هرچه از رشادت همسنگران و غربت و مظلوميت همرزمان مى دانست در 
روايتگرى هايش گفته بود، اما با مكتوب كردن خاطرات، دنبال به ناگفته هايى از بچه هاى 
جنگ بود. دنبال سبك بندگى كردنشــان، سبك عبادتشان، سبك رفاقتشان، دنبال 
سبك زندگى كردنشان در جنگ. سبكى كه اين روزها جايش بين جريان زندگى جوانان 
بشدت خالى اســت. باالخره حسين يكتا تصميم گرفت خاطراتش را بنويسد و منتشر 
كند. به دنبال كســى بود كه خاطرات را برايش بازگو كند كه به زينب عرفانيان رسيد. 
نويسنده كتاب «علمداران» و «رسول مولتان». «مربع هاى قرمز» بعد از سه سال مصاحبه 
و بازنويسى زينب عرفانيان با حسين يكتا ارديبهشت امسال در نمايشگاه كتاب منتشر 
شــد. اين اثر تاكنون به چاپ دوم رسيده است. كتاب فقط به خاطرات شخصى خاص، 
اختصاص ندارد و از ده ها شــهيد نام برده مى شود. درخصوص «مربع هاى قرمز»، روند 

نوشته شدن آن و انتشارش با زينب عرفانيان به گفت وگو نشسته ايم كه مى خوانيد. 

برش

 حتماً نبايد خاطرات فرمانده نوشته 
شــود، هرچند كــه خاطــرات يك 
فرمانده مهم اســت و بايد نوشته 
شــود، اما خيلى وقت ها عاملين و 
شاهدين واقعه ما نظامى نيستند 
و مى توانند خاطرات بكر و خوبى از 
فرماندهانى كه دســت ما به آن ها 

نمى رسد، بدهند

دانستن آن مهم است. 

نويسى چه كسانى   مخاطب زندگينامه 

گاهى سراغ افرادى مى رويم كه در پشت صحنه 
اين وقايع بوده اند.

نسبت  كتاب  اين  ويژگى  فكر مى كنيد   
به ســاير آثارى كه در حوزه دفاع مقدس 
گرفته  نويسى صورت  خاطره  مخصوصاً  و 

است، چيست؟ 
خيلى جاها احســاس مى كــردم، دارم كلمات 
را روى خون مى نويســم، چون به نظرم حضور 
شــهدا در اين اثر بســيار پررنگ بود، بيشتر از 
100 شــهيد در اين پروژه حاضر و ناظر بر اين 
كار بودند. همــه آن جاهايى را كه اين عزيزان 
مظلومانه و در غربت به شــهادت مى رســيدند 
به تصوير كشــيده ام و در تك تك ســطور آن، 
تأثير خون آن ها را احساس مى كردم. «مربع هاى 
قرمز» به گفته مخاطبانش اثرى است كه توانسته 
مخاطب را متأثر كند و بخنداند. مخاطب با اين 
اثر زندگى كرده است و توانسته با شهدا ارتباط 

عميقى برقرار كند. 

 به نظر شــما چرا در ســال هاى اخير 
خاطره نويســى از رمان نويســى سبقت 
گرفته اســت. هم نويســندگان به سمت 
نوشتن خاطرات شفاهى متمايل شده اند و 
هم مخاطب از اين آثار استقبال كرده است؟ 
خاطره نويســى از رمان ســبقت نگرفته است، 
اما رابطــه تنگاتنــگ و خوبى با رمــان دارد. 
كتاب هاى متعددى كه در زمينه خاطره نويسى 
تأليف شــد براى گويندگان وقايع، انگيزه ايجاد 

كرد. 
توجهى هم كه مقام معظم رهبرى به اين بخش  برش

آگهی تغییرات شرکت ساباط سازه سایه سهامی خاص به شماره ثبت 
399798 و شناسه ملی 10320496971 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/04/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: -آقای یوسف عباس زاده شماره ملی 2802511386به سمت مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره - آقای جوادصادقی به ش��ماره ملی3933014832 به س��مت نایب 
رئیس هیئت مدیره -آقای اکبر اکبری به شماره ملی1502521652 به سمت عضو 
هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسنادواوراق عادی واداری و بهاداروتعهدآورشرکت 
فقط باامض��اء مدیرعامل ورئیس هیئ��ت مدیره واوراق ع��ادی واداری باامضاکلیه 

اعضاهیئت مدیره همراه بامهر شرکت دارای اعتبارمیباشد.9708784
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )238324(

آگهی تغییرات شرکت یارا طب ثامن
 سهامی خاص به شماره ثبت 400180 و 

شناسه ملی 10320514970 
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق الع��اده م��ورخ 1396/11/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - مؤسسه خدمات مدیریت و حسابرسی 
مفی��د راهب��ر به شناس��ه مل��ی 10861836531 
ب��ه عن��وان ب��ازرس اصلی ب��رای مدت یک س��ال 
مال��ی انتخاب گردید - روزنام��ه قدس جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید9708788
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)238313(

آگهی المثنی تاسیس شرکت روشن دانه باختر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 40766 و شناسه ملی10380565846 
شرکت فوق در تاریخ 1389/10/14تحت شماره 40766 و شناسه ملی 10380565846 در این اداره به ثبت رسیده و درتاریخ 1389/10/15از 
لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار قدس آگهی 
می ش��ود . 1- موضوع ش��رکت : تولید و توزیع خمیر پیتزا ، خمیر پیراش��کی ، پیراشکی آماده ، انواع غذای آماده ، کیک و کلوچه و بیسکوت ، 
لبنیات و کلیه مش��تقات ش��یر ، انواع ترش��ی ، بسته بندی انواع حبوبات ، زعفران ، ادویه جات ، بسته بندی و عرضه برنج پس از اخذ مجوزهای 
الزم، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی . شرکت در مناقصات و مزایده ها – اخذ وام و اعتبار از بانکهای دولتی و خصوصی جهت شرکت 
. 2- مدت ش��رکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود . 3- مرکز اصلی ش��رکت : 1-3- اس��تان خراسان رضوی – شهر مشهد جاده قدیم قوچان 
– کوی امیر – خیابان امیر 18-پالک 92 4- س��رمایه ش��رکت : مبلغ1000000 ریال منقس��م به یکصد س��هم 10000 ریالی که تعداد یکصد 
س��هم با نام می باش��د که مبلغ 1000000ریال توسط موسس��ین طی گواهی بانکی شماره 210 مورخ 1389/9/3نزد بانک ملی شعبه چهارراه 
ش��هید مطهری مش��هد پرداخت گردیده است . 5- اولین مدیران ش��رکت : 1-5- آقای حمید کامل به سمت رئیس هئیت مدیره. 2-5- آقای 
علیرضا کامل به س��مت نائب رئیس هئیت مدیره. 3-5- اقای وحید کامل به س��مت عضو هئیت مدیره. 4-5- آقای محمدجعفر کامل به سمت 
عضو هئیت مدیره. 5-5- آقای مهدی کامل به س��مت عضو هئیت مدیره. 6-5-آقای وحید کامل به س��مت مدیرعامل به مدت 2س��ال انتخاب 
گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اس��ناد بهادر و تعهدآور رس��می و بانکی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
ش��رکت معتبر خواهد بود . 7- اختیارات مدیرعامل : طبق اساس��نامه 8- بازرس��ی اصلی و علی البدل : 1-8- خانم اکرم آذران به عنوان بازرس 

اصلی 2-8- خانم صدیقه ستاری به عنوان بازرس علی البدل9708791

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )236890(

آگهی تغییرات شرکت آذرگل توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
23216 و شناسه ملی 10380386799 

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1396/10/27 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 
1 – آقای محمود کمالی با کد ملی 0934131945 به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت 
مدیره 2- خانم وجیهه مرادی دوغائی با کد ملی 0942429958 به س��مت نایب رئیس 
هیات مدیره 3- خانم ناهید کمالی حس��ین آبادی قاینی با کد ملی 0942531019 به 
س��مت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دوس��ال انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با 

امضای منفرد محمودکمالی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.9708793
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )236928(

آگهی تغییرات شرکت آذرگل توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
23216 و شناسه ملی 10380386799 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/10/27تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ب : 1- اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند : 1- آقای 
محم��ود کمالی با کد ملی 0934131945 2- خانم وجیه��ه مرادی دوغائی با کد ملی 
0942429958 3- خانم ناهید کمالی حس��ین آبادی قاینی با کد ملی 0942531019 
ب : 2 – آقای محمد دادرس کاخکی با کد ملی 0940888637 به سمت بازرس اصلی 
و خانم میمنت نعیمی باالدیز با کد ملی 0932807666به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک س��ال مالی انتخاب ش��دند . ب – 3- روزنامه کثیر االنتش��ار قدس جهت نشر 

آگهی شرکت انتخاب شد.9708795
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )236930(

آگهی تغییرات شرکت پایور بتن پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
46578 و شناسه ملی 10380626596 

به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/04/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اقای شهرام 
ی��زد زاد به س��مت رئیس هیئت مدیره کد مل��ی 0939272873 اقای علیرضا نجاران طوس��ی 
نائ��ب ریس هیئت مدی��ره کد کلی 0937851795 خانم س��ینوش ابراهیمی عضو هیئت مدیره 
ک��د ملی 0064597581 اقای ه��ادی خزاعی مدیر عامل کد ملی 0793423228 آقای س��ید 
میالد س��ید موس��ی زاده کد ملی 0872501671 آقای محمود رضا عینی زاده زنجانی کد ملی 
0943241871 آقای اکبر نجاتی کد ملی0919853951 برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور رسمی و بانکی با امضا مدیر عامل همراه مهر شرکت معتبر 

خواهد بود 9708797
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )236952(

آگهی تغییرات شرکت داروسازی آرمان دارو خراسان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 58539 و شناسه ملی  14005924015 

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ  1397/04/13تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - 
س��مت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: � خانم نس��یم واحدی به شماره 
ملی 0902395211 به س��مت رئیس هیئت مدیره � خانم نفیسه واحدی به شماره ملی 
0901294624 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره � آقای جالل بختیاری به ش��مارملی 
0901175145 به س��مت مدیر عام��ل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوس��ال انتخاب 
گردیدند . کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک ، س��فته ، بروات ، 
قراردادها و عقوداسالمی با امضاء جالل بختیاری به کد ملی 0901175145 همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.9708813
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )236796(

آگهی تغییرات شرکت قند تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت 103 و شناسه ملی 
 10380019602

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1396/11/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضای هیئت 
مدی��ره به قرار ذیل تعیی��ن گردید: آقای کاظم معتمدی فر 6439554832 به عنوان نماینده آس��تان قدس 
رضوی به س��مت رئیس هیئت مدیره آقای علی ناظران 0931291720 به عنوان نماینده س��ازمان اقتصادی 
رض��وی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر جعفری خطایلو 2753412766 به عنوان نماینده 
ش��رکت س��هامی خاص نان قدس رضوی به عنوان عضو هیئت مدیره آقای خلی��ل بهزاد 0749626062 به 
عنوان نماینده شرکت خمیر مایه رضوی به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علی برین 0939273691 به عنوان 
نماینده شرکت قند چناران به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمود انتظاری سر کاریزی 0703538519 به 
عنوان مدیر عامل 2 - امضاء چک ها ، اوراق بهادار و اس��ناد رس��می با امضاء آقای محمود انتظاری سرکاریزی 
-مدیرعامل و آقای مهدی صبوری - سرپرس��ت امور مالی ش��رکت و در غیاب آقای مدیرعامل با امضاء آقایان 
کاظم معتمدی فر ریاست هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و در هر حال همراه با مهر شرکت 

معتبر خواهد بود .9708814
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه )236797(

آگهی تغییرات شرکت مصرف کارگران بیمارستان مهر شرکت تعاونی به شماره ثبت 
9167 و شناسه ملی 10380249214 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/04/26 ونامه شماره 91601 مورخ 1397/05/09 
اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : با توجه به خروج خانم 
اله��ه تفقدی��ان از هیئت مدیره ، عضو علی البدل آقای پژواک احمد آقا محمدی جایگزین ایش��ان 
گردید و در نتیجه هادی الدی به س��مت رئیس هیئت مدیره و پژواک احمد آقا محمدی به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره و علی محمودزاده قمی به س��مت منشی هیئت مدیره و علی محمودزاده 
قم��ی کد ملی 0452677769 به س��مت مدیرعامل برای باقیمانده م��دت تصدی مدیران تاتاریخ 
1399/07/24 انتخاب گردیدند. کلیه اس��ناد و اواراق تعهدآور بانکی از قبیل چک ، س��فته ، برات 
، ب��ا امضاء ثابت علی محمودزاده قم��ی )مدیرعامل( و هادی الدی ) رئیس هیئت مدیره ( همراه با 
مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و نامه ها با امضا علی محمودزاده قمی ) مدیر عامل ( با مهر 

شرکت دارای اعتبار است .9708818
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )236866(
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فیلمجدید»شعیبی«مقابلدوربینمیرود
بانیفیلم: بهروز شعیبی این روزها 
درگیــر پیش تولید فیلم جدیدش 
بــا عنوان »نام من بهروز« اســت و 
بزودی با انتخاب کامل بازیگران و 
عوامل پشــت دوربین، وارد مرحله 

فیلمبرداری خواهد شد.
امیر عربی که نویســندگی فیلمنامه فیلم های ســینمایی »ســارا و آیدا«، 
»کارواجــار«، »آخرین بار کی ســحر را دیدی؟«، »یک عاشــقانه ســاده« و 
»سعادت آباد« را در کارنامه هنری خود دارد، نویسندگی فیلم جدید شعیبی 
را برعهده داشته تا اولین همکاری مشترک این دو رقم بخورد. شعیبی این بار 
هم به سراغ یک درام اجتماعی رفته است، اما »نام من بهروز« فضایی متفاوت 
با دیگر فیلم های شــعیبی دارد. براساس خبرها، به روال سه فیلم پیشین 
شعیبی که سید محمود رضوی تهیه کنندگی آن ها را برعهده داشت، این بار 
مهران برومند به عنوان تهیه کننده در فیلم جدید این کارگردان حضور دارد.

از بهروز شــعیبی در حال حاضر فیلم سینمایی »دارکوب« با بازی امین 
حیایی، مهناز افشــار، جمشید هاشم پور، ســارا بهرامی، نگار عابدی و 
هادی حجازی فر روی پرده سینماها قرار دارد. »سیانور« و »دهلیز« دیگر 

ساخته های سینمایی این کارگردان هستند.

لطیفی»سنجرخان«دّریراادامهمیدهد
تسنیم: مجموعه نمایشی »سردار 
سنجرخان« قرار بود به کارگردانی 
ســید ضیاءالدیــن دری به تولید 
برســد که با درگذشــت دری این 
پروژه بالتکلیف مانده بود، ولی حاال 
محمدحسین لطیفی خبر می دهد 

که در حال بررسی این فیلمنامه است. 
قطب الدین صادقی قرار بود مشــاور این پروژه در حال ساخت باشد، اما 
با درگذشت ضیاءالدین دری ســاخت این سریال بالتکلیف ماند و حاال 
محمدحسین لطیفی که این روزها کارگردانی برنامه تلویزیونی »شبی با 
عبدی« را در شــبکه نسیم بر عهده دارد، گفته است که در حال بررسی 
فیلمنامه این سریال است و ممکن است کارگردانی آن را بر عهده بگیرد.

به گزارش تســنیم مدیر اسبق شبکه یک و مشاور معاون رئیس سازمان 
صدا و سیما اعالم کرده است: اگر در موضوع قرارداد و مسائل موجود در 
پیش  تولید و تولید سریال سنجرخان مشکلی پیش نیاید محمدحسین 

لطیفی کارگردان جدید سنجرخان خواهد بود.

 بهنظرشماچراتلویزیونمیلبهساخت
برنامههایترکیبیطنزپیداکردهاســت،
دلیلاصالتیافتنبرنامههایطنزهمچون
دورهمییاخندوانهدرتلویزیونچیست؟

به نظرم تلویزیون یک جسدخانه است. یکبار مدیر 
شبکه ای به من گفت که یک برنامه جذاب بساز، 
گفتم که منظورت از برنامه جذاب این اســت که 
بزنم و بندری برقصم. پاسخش این بود که خندوانه 
و دورهمی حتی بین مدیران تلویزیون هم، طراز 
شده اند و من چاره ای ندارم جز اینکه در آن طراز 
فکر کنم. این اتفاق ناگهانی رخ نداده است از دهه 
هفتاد تلویزیون روی طنز سرمایه گذاری کرده است 
و امروز دارد نتیجه می دهد. مدیران تلویزیون به 
طنز، اصالت و ضریب داده اند و امروز گفتمان غالب 
تلویزیون جمهوری اسالمی، طنز می شود در حالی 
که باید گفت چه زمانی به برنامه های اندیشــه ای 
ضریب داده شد؟ نه فقط در تلویزیون که در دیگر 
رســانه ها هم به اندیشه، اصالت نمی دهند. ضمن 
اینکه برنامه های اندیشه ای تلویزیون پراکنده و به 

مثابه تیری در تاریکی بودند. 
از سوی دیگر، مسئله اقتصاد فرهنگ هم مطرح 
است. تلویزیون، عروس هزارداماد است و به همه 
چیز تعلــق دارد، اما بر خــالف تصورات که فکر 
می کنند به یک جریان سیاسی نزدیک است، به 
هیچ جریان سیاسی تعلق ندارد، کارکردش هیچ 
خدمتی به هیچ جریان سیاسی نمی کند. در واقع 
برنامه های تلویزیون بیشتر در اختیار طبقه بورژوای 
شهری است به طوری که تبلیغات تلویزیونی به 
یک گفتمان در تلویزیون تبدیل شده است. جالب 
اینکه در شرایطی که بسیاری می گویند تلویزیون 
مخاطب ندارد، این رســانه هرچه رقم تبلیغات را 
باال می بــرد بخش خصوصی عقب نمی نشــیند 
چون می دانــد که مردم، مصــرف کننده خوبی 
برای تبلیغات تلویزیونی هستند. ما انقالب کردیم 

که بگوییم تلویزیون، دانشگاه عمومی است، ولی 
اکنون کل تلویزیون دست بخش خصوصی است. 
اگر تلویزیون را تحلیل گفتمان کنید، می بینید که 
دینی حرف نمی زند. ضریب دادن و اصالت دادن به 
برخی از برنامه های تلویزیونی از جمله برنامه های 

طنز دلیلی برای آن است. 

 دلیلمیلبــهمجریشــدندربین
چهرههایســینماییراچهمیدانید؛مثاًل
مهرانمدیریکهدرجایگاهکارگردانطنز
استدورهمیرااجرامیکندیامحمدرضا
گلزار،مســابقهبرندهشورااجرامیکندو
غیره،ایندرحالیاســتکهزمانیمجری
مؤلفداشتیمیعنیمجریانیکهسوادشان
برتکنیکهایاجرایشانبچربد،چهاتفاقی

برایتلویزیونافتادهاست؟
این ضعف تلویزیون را نشان می دهد که نتوانسته 
ســتاره هایی را در حوزه اجرا پرورش دهد. وقتی 
تلویزیون به ستاره های ســینمایی دست درازی 
می کنــد، ضعف خودش را به عنوان یک رســانه 
نشــان می دهد. به نظر می رسد که تلویزیون در 
پرورش ستاره و الگوهای خودپرور دچار مشکل و 
چالش شده و برای پیشبرد اهداف خودش مجبور 

است که به سوی سینما دست دراز کند.

 بهنظرشمانقشاسپانســرهادرورود
سلبریتیهابرایگرمکردنبازاربرنامههای

تلویزیونیچقدراثرگذاراست؟
ببینید از یک جایی نســبت تولیــد اثر و بخش 
خصوصی، نسبت واژگونی می شود. اینکه بخش 
خصوصی در تلویزیون حضور داشته باشد، اتفاق 
بدی نیســت و به اشکال گوناگون می تواند وجود 
داشــته باشد، اما شــکل کنونی آن، نازل ترین و 
ناکارآمدترین نوع آن اســت که یک سرمایه گذار 

کمابیش می توانــد آنتــن را در اختیار خودش 
داشــته باشد و مسئولیت تولید را برعهده بگیرد. 
در این شــرایط منافــع ســرمایه داران پررنگ 
می شود و سیاســت گذاری هم توسط اسپانسرها 
صورت می گیرد. ممکن است که فرزند یا همسر 
اسپانسری از بازیگر یا کارگردانی خوشش بیاید، 
بســیاری از ســرمایه گذاران هم به دنبال کسب 
شهرت و نفوذ به حلقه های سلبریتی ها هستند که 
این هم دلیل دیگری برای اســتفاده از چهره های 
سینمایی به عنوان مجری در برنامه های تلویزیونی 
است. به نظرم تلویزیون از شکل ملی خودش دارد 
خارج می شود و این نتیجه یک روند طوالنی بوده 
است، اما امروز خیلی زشت تر از قبل دارد خودش 
را نشان می دهد و این خطری برای تلویزیون است. 

 چراازعنوان»جسدخانه«برایتلویزیون
استفادهکردید؟

جسدخانه یعنی جایی که زنده نیست من اعتقاد 
دارم که تلویزیون نه در خدمت جمهوری اسالمی 
است و نه در اختیار منافع مردم. رسانه ملی یعنی 
نقطه واســط بین منافع حاکمیت و منافع مردم. 
تلویزیون در این بین بایســتی حرف مردم را به 
حاکمیت، پــژواک کند و عکــس آن. تلویزیون 
باید نقش واســط و واصل بین مردم و حاکمیت 

را داشته باشد. برخی گمان می کنند که تلویزیون 
ایران، رسانه حاکمیتی اســت در حالی که اصاًل 
چنین نیست، از ســوی دیگر حرف مردم را هم 
نمی زند. وقتی چیزی کارکردی ندارد یعنی روح 
در آن وجود ندارد، چیزی هم که روح ندارد یعنی 

مرده است.

 ولیتلویزیونمدعیاستکههمچنان
مخاطبدارد؟

وقتــی درباره عــدم کارکرد صحبــت می کنیم، 
مطلق حرف نمی زنیم. برنامــه ای مثل خندوانه 
در تلویزیون مخاطب دارد، نتایج تحقیقات نشان 
می دهد که تبلیغات تلویزیونی هم مخاطب دارد. 
بحث بر سر این است که نگاه جهانشمول داشته 
باشــیم و از وجوه مختلف ســراغ رســانه برویم. 
انتظاری که از رســانه ملی باید داشته باشیم در 
شرایطی که مفهوم جنگ نرم به گفتمان رسمی 
تبدیل شــده است، به بیان دیگر وقتی می گویید 
جنگ نرم یعنی جنگ فرهنگی را از طرف دشمن 
به رســمیت شناخته اید و باید با سالح نرم به آن 
پاسخ دهید، با تولید محتوا و رسانه قوی تر. ما در 
صورت بندی این مسئله نیز دچار مشکل هستیم. 
ما گفتمان جنگ نرم را به رسمیت می شناسیم، اما 
تلویزیون برای تولید محتوای غنی در این جنگ 
فرهنگی، کارکرد اصلی خــودش را ندارد، این به 
این معنا نیست که کاری تولید نمی شود یا مردم 

تلویزیون نگاه نمی کنند.

 بهنظرشمااینبهخاطرضعفمدیریتدر
رسانهملیاستیاضعفساختار؟

به نظرم ضعف ســاختار، صدا و سیما مشکالت 
جدی دارد و با تغییر مدیریت هم ممکن اســت 
اتفاق خاصی رخ ندهد. متأسفانه این تغییر ساختار 
قربانی هم داده اســت. رئیس پیشین سازمان به 

دنبــال این بود که ســاختار را تغییــر بدهد اما 
نتوانست، این نشان می دهد که با وضعیت آرمانی 

خیلی فاصله داریم.

 دلیلادامهنیافتنبرنامهجیوگیوسختانه
چهبود؟

جیوگی که فصلش به پایان رســید، قصه سختانه 
هم طوالنی است. پروژه ای همچون سختانه، پروژه 
یک تهیه کننده نیست، در مورد این پروژه ها باید 
اراده جمعی رســانه ای وجود داشته باشد تا ادامه 
یابــد. مادامی که این اراده جمعــی وجود ندارد و 
برنامه فقط روی خالقیت های فــردی کارگردان 
و تهیه کننده می چرخــد، کار دوام پیدا نمی کند. 
برنامه ای همچون خندوانه، پروژه فقط رامبد جوان 
یا تهیه کننده آن نیســت و تا کنون چندین تهیه 
کننده عوض کرده است، اراده ای در سطح مدیریتی 
وجود دارد که می خواهد این برنامه ادامه یابد. برای 
پروژه های رسانه ای که قرار است ادامه پیدا کنند، 

قطعاً باید اراده جمعی رسانه ای وجود داشته باشد.

 یعنیاینپروژههابایدزیرنظرمدیریت
شبکهباشند؟

نمی توان این طور گفت که منظــور از این اراده 
چیست، ممکن اســت اراده سیاسی باشد یا اراده 

فرهنگی یا دالیل دیگر. 
در مورد ســختانه چنین اراده ای وجود نداشت و 
با فشار یکی دو نفر، کار جلو می رفت، اما کم کم 
این تالش ها فرسایشی شد به طوری که اختالفاتی 
برای ادامه کار پیدا کردیم. به هرحال این ها سبب 

نمی شود که سختانه ادامه پیدا نکند. 
در مــورد ســاخت فصــل ســوم جیوگی هم 
صحبت هایی انجام شده، اما قطعی نشده است. اگر 
بنا باشد فصل سوم آن ســاخته شود تا پیش از 

امسال باید ساخته شود.

برش

جســدخانه یعنی جایی کــه زنده 
کــه  اعتقــاد دارم  مــن  نیســت 
تلویزیون نــه در خدمت جمهوری 
اسالمی است و نه در اختیار منافع 
مردم. رسانه ملی یعنی نقطه واسط 

بین منافع حاکمیت و منافع مردم

سیما و سینما

میالددخانچی،مجریبرنامههای»جیوگی«و»سختانه«
درگفتوگوبا»قدس«:

تلویزیون،  دست
بخش خصوصی است

برنامهجیوگیباشیوهخاصیازاجراوطرحمباحثچالشی، سیماوسینما/زهرهکهندل
ناممیالددخانچیرابرسرزبانهاانداخت.بعدازآندربرنامهسختانهکهیکبرنامهگفتوگو
محورچالشیباچهرههایمطرحفرهنگی،اجتماعی،سیاسیواقتصادیکشوربود،مباحثی
راپیرامونمناقشاتفکریومسائلروزافکارعمومیجامعهایرانیرویآنتنشبکهسهبرد.
میالددخانچی،کارشناسوتحلیلگرفرهنگیوبرنامهسازتلویزیونیمعتقداست؛اگردراین
سالهابخواهیمیکپروژهاندیشهایداشتهباشیم،بایددرتلویزیونیکرنسانسایجادشود

ورسانهملیرادستخوشتغییرکنیم.
بااوکهدانشآموختهدکترایمطالعاتفرهنگیازدانشگاهکویینزدرکینستونکاناداستو

انتقاداتیجدیبهتلویزیوندارد،گفتوگوکردیمکهدرادامهمیخوانید:



 ايستگاه/ مجيد تربت زاده علم پزشكى، آب 
پاكى را روى دســتش ريخته بود. احســاس 
ناراحتــى در ناحيــه شــكم و گاهى قفســه 
ســينه، كم كم به دردهــاى گاه و بيگاه و شــديد تبديل 
شــد و مدتــى بعد هميــن درد ها، غده شــدند و خودش 
و دكترهــا را نگران كردند. غده مشــكوك هم ســرانجام، 
تومور شــد و خبر از سرطان داد. اســم سرطان كه وسط 
آمــد، «مونيكا بســرا» انــگار دردها و رونــد بيمارى اش 
شــدت گرفت. درمان هاى اوليه نتيجه نــداد و درمان هاى 
تخصصى تــر آغاز شــد. زن هندى اگرچه از علم پزشــكى 
قطــع اميد كرده بــود، دلش اما به جايى ديگــر گرم بود. 
شايد روح « مادر ترزا» مى توانست كمكش كند. خواسته بود 
عكســى از «مادر ترزا» را كه روى يك يادگارى نصب شده 
بود، به اتاقش بياورند. يك روز بعد از ساعت ها خيره شدن 
به عكس، ناگهان احساس كرد پرتوهاى نورى از چشم هاى 
«مادر ترزا» شروع به تراويدن كرده اند... پرتوهايى كه انگار 
مســتقيم به تاريكى وجودش، به نا اميدى ها و بيمارى اش 
مى تابيدنــد... خيلى طول نكشــيد تا نشــانه هاى بهبودى 
آشــكار شــوند... نگاه « مادر ترزا» كار خــودش را كرده 
بود... آزمايش هاى پزشــكى نشان مى دادند ديگر خبرى از 
سرطان نيست... ســال 2002 ميالدى هم واتيكان پس از 
بررسى هاى طوالنى، شفا يافتن او را تأييد و از معجزه هايى 
اعــالم كرد كــه واســطه اش «مادر تــرزا» بوده اســت!

 راهبه ها را دوست دارم
نام اصلى اش «آگِنــس گونجا بوياجيو» بود. متولد ســال 
1910 در «اســكوپيه» كه آن زمان متعلــق به امپراتورى 
عثمانــى بود و امــروزه در قلمرو « مقدونيــه» قرار دارد. 
«آگنــس» كوچك ترين فرزند خانواده بــود، پدرش را در 
خردســالى از دســت داده و مادرش او را بر اساس تعاليم 
كليساى كاتوليك آموزش داد. دختر بچه آلبانيايى، كودكى 
و عالقه هايش خيلى به همسن و ساالنش شباهت نداشت. 
از همان ابتدا مجذوب داستان هايى در مورد زندگى راهبه ها 
بود. 12 سال بيشــتر نداشت كه تصميم قطعى اش را براى 
راهبگى گرفت. 6 ســال بعــد هم براى اينكــه ثابت كند 
تصميمش يــك آرزوى زودگذر يا رؤيــاى كودكانه نبوده 
اســت، خانه را تــرك كرد و به عضويت گــروه راهبگى به 
نــام «خواهران لورتو» در آمد كه بــراى كمك به كودكان 
هندى فعاليــت مى كردند و ديگر هرگز مادر و خواهرش را 
نديد! چون «خواهران لورتو» از زبان انگليسى براى آموزش 
به كودكان اســتفاده مى كردند، آگنس براى يادگيرى زبان 
به ايرلند رفت. 19 ســال داشت كه وارد هند شد و مراحل 
كارآموزى خود را در دارجلينگ آغاز كرد. دو ســال بعد به 
عنوان يك راهبه ســوگند خورد و نام «ترزا» را هم از روى 
نام يك راهبه اســپانيايى و بنيان گــذار يكى از جريان هاى 

رهبانيت و خدمات خيرخواهانه براى خود انتخاب كرد.
 

 ندايى از درون
حتى در 38 ســالگى هنوز «مادر ترزا» نشده و همه، راهبه 
آلبانيايى االصل را «خواهر» صدا مى زدند. از 19 سالگى به 
هند آمده و سال هاى دشوارى را به خدمت در صومعه هاى 
مختلف گذرانده بود. در بيســتمين ســال صومعه نشينى، 
اتفاقى كــه مدت ها منتظرش بود افتــاد. ندايى از درونش 
برخاسته بود و رهايش نمى كرد. مدت ها بود كه مردد شده 
بود. آيا صومعه نشــينى بهتر است يا حضور در ميان مردم 
محروم و نيازمند؟ سرانجام نداى درونى كار خودش را كرد 
و راهبه ســختكوش، قيد ديرنشــينى را زد. سال ها بعد در 
خاطراتش گفت: «من مى خواســتم تا دير را ترك كرده و 

با مــردم فقيرى زندگى كنم كه مى توانــم به آن ها كمك 
كنم... ايــن براى من يك وظيفه بــود». از روز بعد، لباس 
معمولــى راهبه ها را كنار گذاشــت، ردايى با خط هاى آبى 
رنگ به تن كرد و بعد از گرفتن شــهروندى هند شروع به 
زندگى در ميــان مردم محروم و كمك بــه آن ها كرد. در 
مدارس مناطق محروم درس مى داد، به كمك قحطى زده ها 
مى رفت، با زندگى در حلبــى آبادها بيماران بى كس و كار 
را جمع آورى و از آن ها پرســتارى مى كرد و... خيلى طول 
نكشــيد كه تالش هايش در هند، توجه مقام هاى دولتى از 

جمله نخست وزير را جلب كرد.

 وسوسه اى تمام نشدنى
پنج ســاِل اول كار، واقعاً طاقت فرسا بود. كمك به درمان 
بيمارانى كه گرسنگى، بيشــتر از سل، ماالريا و... عذابشان 
مى داد كار آسانى نبود. بايد ابتدا شكم آن ها را سير مى كرد 
در حالــى كــه هنوز نه درآمدى داشــت و نه كســى او را 
مى شــناخت كه حاضر به تأمين نيازهاى مالى مستمندان 
و حداقل خورد و خوراكشــان باشــد. بر اســاس آنچه در 
خاطراتش نوشته، احســاس تنهايى و شك و ترديد نسبت 
به اينكه آيا به راه درستى پا گذاشته از يك طرف و وسوسه 
بازگشــت به صومعه و زندگى نسبتاً آسوده و بدون دغدغه 
از سوى ديگر، كار را برايش دشوار مى كرد. «ترزا» با وجود 
همه دشوارى ها راهش را ادامه داد و سرسختى و پشتكارش 
سبب شــد كم كم در هند و سپس در ســاير نقاط جهان 
شــهرت پيدا كند و براى كارهاى خيرخواهانه اش پشتيبان 
مالى پيدا شود. شهرت كه پيدا كرد، دايره فعاليت هايش را 
هم گســترش داد. از ســفر به اتيوپى و كمك به گرسنگان 
اين كشــور و ميانجى گرى براى نجات كودكانى كه ســال 
1982 در جريان محاصره بيروت توسط صهيونيست ها، در 
خط مقدم درگيرى ها گير افتاده بودند، بگيريد تا كمك به 
آسيب ديدگان ناشى از تشعشعات هسته اى در «چرنوبيل»، 
رســيدگى به قربانيان زلزله در ارمنستان، تأسيس خيريه 
در آلبانى و.... او تا ســال 1996 بيشــتر از 517 مأموريت 

خيرخواهانه را در 100 كشور جهان انجام داده بود.

 كوه درد و رنج
اگرچــه در ســال 1979 جايــزه صلح نوبــل را به خاطر 
فعاليت هايــش گرفت، پــاپ ژان پل دوم پــس از مرگش 
در ســال 2003 با تأييد شــفا يافتن بيمار هندى از سوى 
واتيــكان او را آمرزيده شــده اعالم كرد، ســال 2015 هم 
خبرگزارى « يورونيوز» درباره اش نوشت: «پاپ فرانچسكو، 
رهبر كاتوليك ها با امضاى فرمانى دومين معجزه منسوب به 
مادر ترزا را به رســميت شناخت. به اين ترتيب مسير براى 
قديس شناخته شــدن مادر ترزا هموار شد». اما همه چيز 
براى «مادر ترزا» به اين آسانى كه نوشتيم به دست نيامد. 
دنيا و زندگى هم، همه موانع را از پيش پاى بانوى نيكوكار 
برنداشــت تا راحت و آسوده بتواند به امور خيرخواهانه اش 
برسد. ترزا در ســال 1983 هنگامى كه قصد ديدار با پاپ 
را داشــت دچار يك سكته قلبى شد. چند سال بعد دومين 
حمله قلبى رســيد و مجبورش كرد از ضربان ســاز قلبى 
بــراى ادامه زندگى اســتفاده كند. ســال 1991 وقتى به 
مكزيك رفته بود، سينه پهلو سراغش آمد و سپس مشكالت 
قلبى اش بيشتر شد. به او پيشــنهاد كردند تا از مقام خود 
به عنــوان مدير امور خيريه كناره گيرى كند. اما راهبه هاى 
گروه هاى مذهبى در جلســه اى محرمانه رأى به باقى ماندن 
او در ســمت خود دادند. مادر ترزا تصميم آنان را مبنى بر 
باقى ماندن در سمت خود پذيرفت. زمين خوردن و شكستن 
استخوان «ترقوه» براى پيرزن 86 ساله مصيبت بعدى بود 

اما نه بدتر از ماالريا كه چند ماه بعد ســراغش آمد و سبب 
شــد بطن چپ قلبش را در يك عمــل جراحى بردارند. در 
اين سال ها در حالى كه مثل مردم عادى در بيمارستانى در 
كاليفرنيا بسترى شده بود اسقف اعظم كلكته به كشيشان 
هندى دســتور داد روى مادر ترزا عمل جن گيرى را انجام 

دهند چون مورد حمله شيطان قرار گرفته است!

 فرشته دوزخ!
با همــه خوشــنامى و حمايتى كه واتيــكان و دولت هاى 
مختلف از او داشــتند، بانو ترزا اما مخالفان و منتقدانى هم 
داشــت كه چه در زمان حيات و چه بعد از مرگش او را رها 
نكردند. «كريســتوفر هيچنز» و «آروپ چترجى» - پزشك 
هندى تبــار زاده كلكته و مقيم لنــدن- ديدگاهى انتقادى 
به او و فعاليت هايش داشــتند. «هيچنز» در ســال 1995 
ميالدى كتابى به نام «مقام تبليغ گرى: مادر ترزا در فرضيه 
و عمــل» نوشــت و در آن كتاب به انتقاد شــديد از مادر 
ترزا پرداخت. او پيش از آن نيز در برنامه مســتندى به نام 
فرشته دوزخ (محصول سال 1994) كه از كانال 4 انگليس 
پخش شــد، حسابى از خجالت بانوى نيكوكار در آمده بود. 
تشخيص اشتباه، تجويز غلط دارو و درمان هاى غير معمول، 
عدم رعايت اصول پزشكى و بهداشتى و... در مراكز درمانى 
«مادر ترزا» از جمله مســائلى بود كه «هيچنز» بر اســاس 
گزارش هاى مستند از سوى محققان سرشناس و همچنين 
محتويات فيلم مستند «فرشته دوزخ»، بابت آن ها، بانو ترزا 
و فعاليت هايش را محكوم مى كــرد. خيلى از منتقدان هم 
معتقد بودند «مادر ترزا» به جاى استفاده كردن از صدقات 
براى كاهش فقر و بهبود شرايط مراكز نگهدارى بيماران در 
حال مرگ، آن پول ها را براى باز گشايى صومعه هاى تازه و 
گسترش فعاليت هاى تبليغى اش به كار مى گرفت. همچنين 
او در حالــى بيمــاران را به درد كشــيدن و تحمل توصيه 
مى كــرد كه خودش براى بيمارى ها و دردهايش از روش ها 
و داروهاى معمول استفاده مى كرد. دريافت پول از افرادى 
مســتبد و بدنام (مانند خانواده دواليــه، ديكتاتور هائيتى، 
چارلــز كيتينگ، محكوم به فســاد شــديد مالى) از جمله 
بهانه هــاى ديگر براى محكوميت او بود. منتقدان مى گفتند 

چــرا مادر تــرزا مبلــغ 1/4 ميليون دالر صدقــه از چارلز 
كيتينگ دريافت مى كند و حتى پس از دســتگيرى اش به 
حمايــت از او ادامه مى دهد؟ داديار منطقه اى لس آنجلس، 
در نامه اى به مادر تــرزا، از او مى خواهد پول ها را برگرداند 
چون اين پول ها از كســانى سرقت شده كه برخى از آن ها 
بسيار فقير هستند. البته «مادر ترزا» هرگز پاسخى به نامه 
داديــار نــداد و پولى را هم برنگرداند بلكــه آن را به روش 

خودش و براى مراكز خيريه و درمانى اش خرج كرد.

 باور كنيد يا نكنيد...
ســه سال پيش، ســه پژوهشــگر كانادايى پس از مدت ها 
تحقيق و بررســى اســناد مختلف اعالم كردند «بانو ترزا» 
قديس نبوده است. آن ها مداركى را ارائه مى دادند كه نشان 
مى داد شفا يافتن آن بيمار سرطانى به دليل تشعشع نور از 
تصوير «مادر ترزا» نبوده اســت. همسر آن زن و همچنين 
پزشــك معالجش اعتراف كرده بودند كه تشخيص ابتدايى 
مبنى بر وجود تومور سرطانى در شكم بيمار اشتباه بوده و 
زن هندى براى درمان همان غده غير سرطانى از يك سال 
پيش تحت مداوا بوده اســت. بدتر از اين ها انتشار نامه هاى 
محرمانه او به كشيش هاى مختلف بود. در اين نامه ها «مادر 
ترزا» از شك و ترديد ها، لغزش ها و سست شدن گاه و بيگاه 
ايمانش حرف مى زند و برخى از نوشته هايش هيچ شباهتى 

به زن مؤمن، نيكوكار و ثابت قدمى كه مى شناسيم ندارد.
چــه قديس بــودن «بانو تــرزا» را باور كنيــم، چه طرف 
منتقدانــش را بگيريم و چه نامه هاى اعتــراف گونه اش را 
دليــل بر ضعف و ناتوانى اش بدانيــم، در هر حال تاريخچه 
فعاليت هاى خيرخواهانه او در سراســر جهان، سختكوشى 
و خســتگى ناپذيرى اش و محبوبيتى كــه ميان محرومان 
بســيارى از نقاط جهان داشــت، هنوز پيش رويمان است. 
زنــى كه بى توجه به غوغاى جهان مدرن در قرن بيســتم، 
بدون توجه به شعارهاى بى عمل مانده انساندوستى و صلح، 
بى خيال جذابيت هاى زندگى امــروزى، قيد زندگى راحت 
و آســوده را زده، آســتين ها را باال مى زند و خودش وسط 
معركه فقر و رنج انســان ها حضور پيدا مى كند، بدون شك 

شايسته احترام است.
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ايستگاه

راز شهادت رئيسعلى دلوارى

 ايستگاه/ اميد ظرافتى به مناسبت سالگرد شهادت رئيسعلى دلوارى 
يادداشتى را كه حبيب احمدزاده، رمان نويس كشورمان به مناسبت همين 

روز در صفحه اينستاگرامش منتشر كرده است، بخوانيد:
اين عكس را محقق و فيلمساز گرانقدر سركار خانم مهتاب ابراهيم زاده در 
آرشيوهاى آلمان پيدا و به ايران آورده و در كتاب خود نيز براى اولين بار 
چاپ كردند. عكاس واسموس آلمانى است كه خود به دستخط اسامى افراد 

و محل را اتاق جنگ در منزل رئيس اعالم نموده.
و اما راز چگونگي توطئه به شهادت رساندن رئيسعلى دلوارى از زبان ويس 
كنسول انگليس در بوشهر؛ ده ها سال اين چنين تصور مى شد كه رئيسعلى 
دلوارى دشمن سرسخت اســتعمارگران و مبارز نامى ايران زمين، بدون 
توطئه انگليسى ها و به داليل شخصى توسط يكى از افراد محلى به شهادت 
رســيده اما انتشار ترجمه گزارش هاى محرمانه ويس كنسول انگليس در 
بوشهر به وزارت خارجه بريتانياي كبير در زمان جنگ جهاني اول، پس از 
100 سال، نشان داد كه انگليسى ها به طور مستقيم در به شهادت رساندن 

رئيسعلى دلوارى نقش داشته اند. 
قسمتى از خاطرات هربرت چيك - ويس كنسول انگليس در بوشهر 
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به گمانم راه را يافته ام. ديشــب او را يافتم. ميرزا رحمت ليلكى مرا به نزد 
او برد. صحبت ها انجام شــد. غالم حسين پذيرفت. شايد هيچ كس اشك 
نريخته مرا نديد. آن كس كه بايد كار را تمام كند، پذيرفت كه چنين كارى 
را انجــام دهد. نه تنها در اين ديار بلكــه در هر ديارى هر نوع آدمى پيدا 
مى شــود. پذيرفت و رفت. من و ميرزا رحمت بازگشتيم. فهميده بود در 

فكرم، اصالً صحبت نمى كرد.
بر چنين ملتى حكـومت كردن آسان است. به لقمه نانى خرسند اند. ما همه 
اين را مى دانيم. ما و روس ها و آلمانى ها و فرانسوى ها و هر يك از گوشه اى 
پا به اين ميدان مى نهيم. تا دو سه ماه پيش فكر مى كردم غوغايى شگفت تر 

بر پا شود، ولى با همه چيز كنار آمده اند. 
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در سيالب دگرگونى ها حادثه اى روى داد. تمام شد. يكى رفت. رئيسعلى 
كشته شــد. ميرزا رحمت ليلكى همه امروز را چشم به من دوخته بود و 
وقتى بعد ظهر خبر را آورد از سكوت طوالنى ام تعجب كرد. هرگز شانه اش 
را نفشرده بودم. پس از پايان دوره طوالنى سكوتم، شانه اش را فشردم. بايد 
قهقهه سر مى دادم، ولى نمى خواهم. آن كسى كه برگزيده بودم كار را تمام 
كرد. در ميان درگيرى تيرى و فريادى و مرگى. پايانى بر يك ماجرا. آدمى 
افتاده بر خاك و در خاك خواهد خفت. فردا درباره او، من و آن خاك چه 
خواهند گفت. من و او جنگيديم ولى فردا درباره آن كس كه تير را انداخت 
چه خواهند گفت؟ بى حوصله ام. بايد بروم و پرسه اى بزنم. شبى شرجى و 

گرم است، از شهر هيچ صدايى نمى آيد. 
منبع: دانشنامه بوشهر، راپورت هاى مســتر چيك از رويداد هاى فارس و 

بوشهر در جنگ جهانى اول، مترجم افشين پرتو

آن روزها

گزارش از شخص

قديسه حلبى آباد
به احترام «مادر ترزا» و بيست و يكمين سالگرد درگذشتش

روستاگردى

ايستگاه/  اگر شمال آمده ايد و جاده فيروزكوه 
را در پيش گرفته ايد، تَه ذهن تان باشــد بعد از 
«دوآب»، در پنج كيلومترى «سوادكوه»، به تابلو 

كاشته شده «بِرنِت» بى اعتنايى نكنيد.
اُتــراق كرده ايم لب جــوى زالل و روان... كناِر 
لشكر بچه قورباغه ها و سمندرها... و مورچه هايى 

كه انگار تابستان و فراغت سرشان نمى شود.
ابتداى مسير پياده شده ايم تا با درختان خندان 
و پرچين هاى كهنســال يكى شــويم و حالمان 
با مشــت مشــت تخمه آفتابگردان كــه دنيا را 

خوشمزه تر مى كند، عوض شود.
گويى كه پرت شده ايم به دل قصه هاى قديمى... آنجا 
كه دور است و گرد وغبار دارد و سكوت و صداى توأمان.

به كوه هاى پيش رو كه اســتادانه، در هم تنيده 
شــده اند نگاه مى كنيم... مى دانيــم بعد از اين، 
جاده آســفالته تمام خواهد شــد و راه، خاكى 
و پيــچ پيچ اســت... مى دانيم گل بــاالى كوه، 

چيدنش آسان نيست!
پس زير ابرهاى كومولوس در جاده ســخت گذر 
راه مى افتيم... خودرويى در كار نيست... تا چشم 
كار مى كند گياهان خاردار است و شكاف دّره ها 

و تُندبادى كه كاله از سرتان برمى دارد.
در دو راهــى «كردآســياب» و «بِرنِت» واقعاً با 
ابرها دوست مى شويم كه مى بينيم كوهستان با 

تمام جالل و جبروتش آمده استقبال مان.
پنج پيِچ بعــد، درحالى كــه دو پروانه آمده اند 
در اتومبيــل، عروِس بِرنِت برايمــان ُرخ نمايان 

مى كند.
مى رسيم به لشــكر ِمه در باالدست روستا... به 
خانه هايى كه در شــكاف كوه ها متولد شده اند... 
مى رسيم به برنت... برنِت مرطوب و سرد... برنِت 
راش ها... برنِت باغداران و زنبورداران و دامداران.

اهالى مشــغول تعمير جوى اند كناِر «حسينيه 
سيدالشــهدا» و «مســجد جامع»... خودمان را 

رها مى كنيــم در كوچه هاى خاكى اين ديار كه 
يك در ميان از تهاجم ويال در اَمان نمانده اند. با 
پيربانو و پيرآقاى بِرنتى كه لوبيا چيده بر َسر، از 
مزرعه برمى گردند خوش و بش راه مى اندازيم.

و باالى كوه در گوشه اى از سوادكوه مازندران پياده 
گــز مى كنيم ميان مرغ و خروس هايى كه مثل ما 
آرام و قرار ندارند! ميان درختان بيد و گردو و كاج!
ديدن اين روستاى سه هزار ساله را كه مى گويند 
محــل آمد و رفت خان ها و علما بوده روزى، كه 
نبايد پشت گوش انداخت! روستاى آسياب ها را!

واقعاً مى شود اينجا با باِد خنك همراه شد. همراه 
اردكى كه عيالوار اســت و 14 جوجه زيبا دارد. 
با زنى كــه علوفه بر بغل مى گذرد. با گوســاله 
بازيگوشى كه كله اش را از حصار طويله مى دهد 

بيرون تا عاشق چشم هاى يك ساله اش بشويم.
تــا از قلم نيفتاده بگويم اينجا مغازه؛ تك پنجره 
كوچكى اســت كه براى خريد بايد به آن تّقه زد 

تا دكان دار بيايد.
براى رسيدن به آروشه و گردو و عسل و كشِك 
برنت هم، ساده ترين راه اين است كه داد و ستد 

محلى را بلد باشى.
هر چند طى اين ييــالق بلند باال، گاهى فوبياى 
پرت شدن مى دهد اما جدى اش نگيريد كه ترس 
و دلهره اش هم زيباست. مثل ما كه پياده شديم 
وســط راه و تكه ســنگ ها را روى هم چيديم. 

هفت سنگ را در رأس كوه.
از بِرنِت محال اســت كه جــز منحصر به فرد و 
بكر ياد كنيد... از رودخانــه «دالور رود» اش... 
از مراتع و كوه هاى ســر به فلك رسانده اش... از 

مردمان گندم كار و جوكار مجنونش.
يادتــان نرود بِرنِــت، زنبور كوهــى دارد! بادى 
بيلدينگ رفته، فيتنس كار! و اينكه اين جغرافيا 
از آن دلبرهاســت كه مسافر جماعت را، پاگير و 

نمك گير مى كند!

ديدار
 با لشكر
 ابرها در 
«بِرنِت»

 رقيه توسلى  

ايستگاه / چنــد ماهى است كه توفان 
شــن شــرايط زندگى مردم زابل را با 
مشكل رو به رو كرده است. گرد و غبار 
ناشــى از اين توفان به حدى زياد است 
كه بسيارى از ســاكنان زابل در نتيجه 
عوارض ذرات معلق هوا در بيمارســتان  
بسترى شــدند. كاربران فضاى مجازى 
در تالش اند با اشتراك گذاشتن هشتگ 

#زابل صداى مردم اين شهر باشند و از مظلوميت آن ها بگويند. پست هاى منتشر 
شده توسط برخى كاربران را مى خوانيد: «عمق فاجعه را مى شه در عكس هاى 
توفان شن سيستان ديد. چطور مى شه اينجا زندگى كرد؟ چرا مسئوالن خودشونو 
بــه خواب زدند؟... باور كنيد 53 روز اســت كه مردم سيســتان هوا ندارند و از 

پنجشنبه گذشته 578 نفر روانه بيمارستان شدند»!

ايستگاه / امير شايان نوابى 
انتشار  با  الهام چرخنده  پسر 
اينستاگرام  در صفحه  پستى 
خود واكنش وى به افشاگرى 
در  منصوريــان  خواهــران 
خصوص اجبار الهام چرخنده 
به آن ها در پوشــيدن چادر 
در ازاى دريافــت وجه نقد را 

تكذيب كرد. متن پيام اينستاگرامى امير شايان نوابى به شرح زير است: بنده 
به نمايندگى از مادرم الهام چرخنده به اطالع تمامى دوســتان مى رسانم كه 
مادر من هيچ گونه فعاليتى در صفحات مجازى (تلگرام، توييتر، فيس بوك و 
اينستاگرام) ندارند و در مورد موضوع ادعاى افشاگرى توسط تى وى پالس و 

خواهران منصوريان تنها از طريق مراجع قضايى پيگيرى خواهد شد.

ايســتگاه / بتازگى در فضاى مجازى 
ويديويى از يــك اتومبيل فِرارى طاليى 
و سرنشــينان آن منتشــر و ادعا شده 
ايــن اتومبيل لوكس متعلــق به فرزند 
اســحاق جهانگيرى در اسپانياست. حاال 
محمدحسين جهانگيرى (فرزند اسحاق 
جهانگيرى) در اينســتاگرامش نوشــته 
است: من دانش آموخته دكترى مديريت 

زنجيره تأمين، اكنون مشغول انجام خدمت سربازى هستم. برادر كوچك ترم محمد 
حسام دانش آموز سال سوم دبيرستان است. دو خواهرم هم هر دو ازدواج كرده اند و 
ساكن تهران اند. همه اين ها را براى اين نوشتم كه بگويم هيچ يك از ما، نه در اسپانيا 
هستيم و نه در هيچ كشورى غير از ايران، و نه آن گونه كه «اخبار جعلى» به خانواده 

ما هم رسيد، نه «فِرارى» داريم، نه از ايران عزيز «َفرارى» هستيم».

نه ِفرارى داريم نه َفرارى هستيم!زابل هوا ندارد

مجاز آباد

پيگيرى مى كنيم

اصلى ترين ويژگى چهره يك جوان
نشــريه نيويورك، بــا به روى 
جلــد بــردن عكس يكــى از 
تروريستى  حمله  نجات يافتگان 
اخير در مدرســه اى در آمريكا، 
به بررسى فعاليت هاى او در راه 
مبارزه با حمل اسلحه و مباحث 
مربوط به آن مى پردازد. ديويد 
هاگ 18ســاله يكى از معدود 
تروريستى  حمله  نجات يافتگان 
بــه دبيرســتان «اِســتون من 
داگالس» در بهمن ماه گذشته 
بــود كه 18 نفر را به كام مرگ 
فرســتاد. نيويورك جمله اى از 

هــاگ را به روى جلد بــرده كه اصلى ترين موهبــت جوانى را چهره 
آن ها مى داند كه مى تواند توانايى و شــهامت روبه رو شدن با چهره هر 

شخصى بخصوص مخالفان خود را داشته باشد.

بزرگ ترين كشف؟
ماهنامه آل اِبوت اسپيس (همه 
چيز در مورد فضا) در تازه ترين 
جديدترين  بــه  خود  شــماره 
مرموزترين  مــورد  در  يافته ها 
مى پردازد.  هســتى  بخش هاى 
ايــن نشــريه با انتخــاب تيتر 
سفيد  سياهچاله ها  كه  «زمانى 
فرضيه  از  مى گويــد  شــوند» 
نهايى زندگى، هســتى و همه 
اين كشــف  با  چيــز مى تواند 
جديــد رونمايــى شــود. اين 
مقاله هاى جداگانه اى  در  مجله 
آموزش سفرى سريع تر از نور را 

داده و همچنين به تمجيد از موشك جديد ساخت چين براى رسيدن 
به ماه مى پردازد كه مى تواند حتى بهتر و كاربردى تر از موشــك هاى 

ساخت آمريكا و روسيه باشد.

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور
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