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حوادث ايران

توفان «هوكايدو» 
16 نفر را كشت 

ژاپن: مقامــات ژاپنى 
اعالم كردند: تلفات زلزله 
6/7 ريشــترى و توفــان 
شــديد هوكايدو تا صبح 
ديروز به 16 كشــته، 26 
مفقــود و 300 زخمــى 

رسيده است.
تلفــات  افزايــش  بــا 
زمين لــرزه در جزيره هوكايــدو ژاپن نگرانى هــا در رابطه با 

بازماندگان اين حادثه افزايش يافته است.
برخى نيروهاى امدادگر در ژاپن از ادامه عمليات جست و جوى 
حادثه  ديدگان زمين لرزه در جزيره هوكايدو خبر داده و اظهار 
داشتند كه اين احتمال وجود دارد كه هنوز تعدادى در ميان 

آوار به جا مانده ناشى از رانش زمين گرفتار شده باشند.
بنابر اعالم مقامات محلى، برق حدود 1/6 ميليون مشترك در 
مناطق زلزله  زده قطع است. اين زمين لرزه دومين فاجعه اى 
اســت كه طى يك هفته وپس از توفان مرگبــار معروف به 
«جبى» كه مناطق غربى اين كشــور را درنورديد، در ژاپن به 

وقوع پيوست.
اين زمين لرزه كمى پس از ساعت ســه صبح روز پنجشنبه 
گذشــته بخش غربى جزيره هوكايدو را لرزاند و با قطع برق، 
تاريكى را در مناطق مذكور حاكم كرد. از آن زمان به بعد ده ها 
پس لرزه روى داده است و براى برخى از مناطق دستور تخليه 

فورى ساكنان صادر شده است. (ايسنا)

كشف 166 جمجمه انسان
 در وراكروز

مكزيك: مقامات مكزيك از كشــف 166 جمجمه انسان در 
يك گور دسته جمعى خبر دادند.

مقامات محلــى ايالت وراكــروز با اعالم اينكــه اين خبركه 
جمجمه ها حداقل در مدت دو سال گذشــته دفن شده اند، 
اظهار داشتند: در اين گور لباس، وسايل شخصى و بخش هايى 
از اسكلت بدن آن ها كشف شده اســت. بازرسان با حضور در 
محل كشــف اين گور جمعى تحقيقات خود را براى كشــف 
ديگر زواياى ماجرا آغاز كرده اند. بررسى ها حاكى از آن است 
اجساد كشف شده متعلق به قربانيان جنگ و درگيرى ميان 

قاچاقچيان موادمخدر است. (ايسنا)

آتش سوزى 
در جنگل هاى كاليفرنيا

آمريكا: آتش سوزى گسترده كه روز چهارشنبه گذشته در 
نزديكى درياچه شســتا در كاليفرنيا آغاز شده بود به مسدود 
شدن بزرگراه هاى بين ايالتى در كاليفرنيا انجاميد و بسيارى 
از خودروهايى كه توسط سرنشينان در جاده رها شده بودند 

طعمه حريق شدند. 
اين آتش سوزى به سرعت گسترش يافت و تا پايان روز مذكور 
15هزار هكتار از مناطق شستا را ســوزاند. روز پنجشنبه، در 
حالى كه نشــانه اى از آرام گرفتن حريق مشاهده نمى شد و 
ارتفاع شــعله هاى آتش به 91 متر مى رسيد، مقامات شستا 
كانتى، از ســاكنان اطراف بزرگراه هاى بين ايالتى خواستند 

منطقه را ترك كنند.
علت اين آتش سوزى، عوامل انسانى عنوان شده، اما جزئيات 
آغاز آتش و عمدى يا ســهوى بودن آن هنوز مشخص نشده 

است. (تسنيم)

واژگونى تيبا،  6 قربانى گرفت
ميزان: واژگونى خودرو سوارى تيبا در محور سبزوار- شاهرود 6 نفر قربانى 

برجاى گذاشت.
سرپرســت ســازمان اورژانس كشور 
گفت: ساعت 10:38 شانزدهم شهريور 
ماه بر اثر واژگونى تيبا در مسير مذكور 

6 نفر كشته و يك نفر مصدوم شد.
پير حســين كوليوند افــزود: با اعالم 
حادثه به اورژانس 115 بالفاصله ســه 
دســتگاه آمبوالنس بــراى اقدام هاى 

درمانى به محل اعزام شد، اما متأسفانه 6 نفر در دم جان باخته بودند و يك 
نفر مصدوم هم توسط آمبوالنس به بيمارستان اعزام شد.

مرگ دوست صميمى با اسلحه شكارى
ركنا: فرمانده انتظامى اسدآباد گفت: يك جوان در داخل باغ شخصى اش 

هنگام تحويل دادن اسلحه شكارى به دوستش جان او را گرفت. 
سرهنگ اسماعيل جمشيدى بيان كرد: دو جوان حدود 23 ساله نگهبانى 

يك باغ را در يكى از روستاهاى اسدآباد عهده دار بودند.
وى اضافه كرد: پس از اتمام مدت زمان نگهبانى يكى از اين جوانان درحوالى 
ساعت 10پنجشنبه شب گذشــته، او قصد تحويل اسلحه به همكارش را 
داشت،اما به دليل اينكه انگشــتش روى ماشه قرار داشت، گلوله اى از اين 

سالح كه پيشتر مسلح شده بود، شليك شد.
به همين واسطه گلوله از ناحيه پهلو به قلب و ريه جوان 23 ساله برخورد 
مى كند و دوستش به محض ديدن اين صحنه او را به مركز درمانى منتقل 

مى كند.
جمشــيدى با بيان اينكه تالش ها براى نجات فرد مجروح بى نتيجه ماند، 
اضافه كرد: عامل اصلى بروز اين حادثه خود را به پليس معرفى كرده است و 

تحقيقات پليس همچنان در اين زمينه ادامه دارد.

مرد همسرُكش با قرص برنج
 به زندگى اش خاتمه داد

كاهانى مقدم: مردى پس از خفه كردن همسرش، خودش را هم كشت. 
به گزارش خبرنگار ما اين مرد حدوداً 45 ســاله كه بــر اثر خوردن قرص 
برنج بشدت مسموم شده بود، پس از انتقال به بيمارستان و با وجود تالش 

پزشكان، جان خود را از دست داد.
وى پيش از اقدام به خودكشى، به داليل نامعلومى همسر حدوداً 40 ساله 
خود را (احتماالً) به وسيله يك شال، خفه كرده و به قتل رسانده بود. او بعد 
از  خوردن قرص برنج به پدرش زنگ زده  از او خواسته بود تا به خانه اش در 

منطقه الهيه مشهد برود.
پدر اين مرد اما زمانى كه به منزل پســرش رســيد، با جسم نيمه جان او 
در يك اتاق و جســد عروس خود در اتاقى ديگر مواجه شد و بالفاصله از 
امدادگران اورژانس 115 كمك خواست و لحظاتى بعد پيكر اين زن و شوهر 

به بيمارستان انتقال يافت.
كادر بيمارســتان زمانى كه از مرگ زن 40 ساله مطمئن شدند، ماجرا 
را از طريق مأموران پليس به قاضى ويژه قتل عمد مشهد اطالع دادند. 
اين در حالى بود كه همســر اين زن نيز پيش از رسيدن مقام قضايى، 
جان ســپرد و به اين ترتيب راز جنايتى كه مرتكب شده بود را ناگفته 
باقى گذاشت. در همين حال بنا به دستور قاضى احمدى نژاد، تحقيقات 
وسيع كارآگاهان جنايى براى دستيابى به داليل و انگيزه ارتكاب قتل و 
خودكشى از سوى اين مرد كه گفته مى شود از همسر ديگر خود داراى 

دو فرزند بوده، آغاز شده است.

حوادث جهان

سرپرســت ســازمان اورژانس كشور 
 شانزدهم شهريور 
ماه بر اثر واژگونى تيبا در مسير مذكور 

پير حســين كوليوند افــزود: با اعالم 
 بالفاصله ســه 

 

عقيل رحمانــى: فــردى كــه در اقدامى 
حاشيه ســاز و بــه دور از چشــم بازرســان، 
چندين تن برنج از محموله 1900 تنى را از محل 
توقيف خارج كرده و قصد داشت تا مى تواند به 
اين قانون شــكنى ادامه دهد، با دستور قاطع 
سرپرست دادسراى انقالب مشهد دستگير شد.
23 مــرداد ماه گذشــته بود كه خبر كشــف 
محمولــه 1900 تنى برنــج در همين صفحه 
منتشر شد. در آن گزارش اعالم شد كه در پايان 
اجراى طرح ضربتى برخورد با عامالن احتكار 
كاال و در منگنه اقتصادى قرار دادن شهروندان، 
محموله مذكور در حوالى سه راهى دانش (جاده 

مشهد- قوچان) كشف شد. 
در آن طرح كه سرپرســت دادســراى انقالب 
مشــهد، مدير كل تعزيرات حكومتى استان، 
كارشناسان معاونت بازرسى سازمان صنعت، 
معدن و تجــارت و مأموران پليــس مبارزه با 
جرايم اقتصادى پليس آگاهى استان هم حضور 
داشتند، محموله عظيم برنج وارداتى در انبار 

يك شركت معروف كشف شد.
احتكار صورت گرفته در انبار شركت معروف 
پس از بررســى ها و اعــالم نظــر تيم هاى 
كارشناسى معاونت بازرسى سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان تأييد و نتيجه اقدامات 
به مقام قضايى منعكس شــد. اين ماجرا در 
حالى بود كه مشــخص شــد مديــران برند 
معروف در اعــالم موجودى ثبت شــده در 
سامانه جامع انبار ها، حرفى از واردات 1900 
تن برنج با ارز دولتى به ميان نياورده و مدعى 
شده بودند در انبار فقط 800 تن برج ايرانى 

ذخيره كرده اند!
پس از آنكه پرده از نيت متقلبانه مسئوالن برند 
معروف برداشته شــد، دستور توقيف محموله 
عظيم برنج هندى صادر و به انبار دار و مسئوالن 
شــركت متخلف اعالم شــد كه تا زمان اعالم 
تعيين تكليف براى كاالى توقيفى به هيچ عنوان 
حق فــروش، جابه جايى و دخــل و تصرف در 
محموله را ندارند و زمانى مى توانند به محموله 
1900 تنى برنج دست بزنند كه دستور قضايى 
در زمينه توزيع آن در خرده فروشــى ها صادر 

شده باشد.
اين موضوع در حالى بود كه اطالع پيدا كرديم 
هفته گذشــته مسئوالن شــركت مذكور در 
اقدامى خالف قانون، بدون هماهنگى و اجازه 
دستگاه قضايى و نظارت كارشناسان معاونت 
بازرسى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، 
در فرصتى مناسب وارد انبار شده و ده ها تن از 
محموله را بارگيــرى و مخفيانه از محل خارج 

كرده اند.
در ادامه هم كارشناســان معاونت بازرســى 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان كه 
متولى مراقبت از محموله بودند به ســرعت و 
بدون فوت وقت خودشان را به محل رساندند 
و جلوى اين اقــدام را گرفتــه و در حالى كه 
قســمتى از محموله از محل خارج شده بود، 
برنج هاى بارگيرى شــده آماده انتقال را هم از 
روى خودروى بارى تخليــه و به محل توقيف 
برگرداندند. در هميــن زمينه هم عامل اصلى 
تخلف با دستور قضايى و توسط مأموران مبارزه 
با جرايم اقتصادى پليس آگاهى استان دستگير 

شد.
اما اين پايان كار نبود و حاشــيه ســازى هاى 
متعددى در اين زمينه به وجــود آمد چرا كه 
با لو رفتن ماجــرا، تماس هــاى تهديد آميز و 
مشكوكى با برخى از كارشناسان وظيفه شناس 
معاونت بازرســى ســازمان صنعت، معدن و 

تجارت گرفته شد تا فرد بازداشت شده آزاد و 
جلوى ديگر اقدامات نيز گرفته شــود، اما اين 
كار نتيجه اى نداشت و با ورود به موقع دستگاه 
قضايى و دســتور قاطع سرپرســت دادسراى 
انقالب مشهد، تماس هاى تهديدآميز افراد ذى 

نفوذ بى ثمر ماند.
براى اطالع از ماجرا با سرپرســت دادســراى 
انقالب مشــهد تماس گرفتيم كه وى ضمن 
تأييد ماجــرا و خروج غير قانونى قســمتى از 
محموله 1900 تنى برنج، در اين زمينه گفت: 
عصر چهارشنه گذشــته اطالعاتى به دست ما 
رسيد كه حكايت از آن كه داشت كه قسمتى 
از محموله 1900 تنى برنج كــه در انبار برند 
متخلف توقيف گرديده بود، جابه جا و مقدارى 
از آن كه طبق شنيده ها و بررسى هاى ميدانى 
كارشناسان بيش از 100 تن مى باشد، از محل 

خارج شده است.
اين مقام قضايى تصريح كرد: بر همين اساس 
دستورى صادر و مأموران اداره مبارزه با جرايم 
اقتصادى پليس آگاهى به محل اعزام شدند و در 
حالى كه كارشناسان معاونت بازرسى سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان نيــز در انبار  
حضور داشــتند، عامل اين اقدام را كه يكى از 
مديران برند معروف بود، به اتهام دخل و تصرف 

در اموال توقيفى دستگير كردند.
وى ادامه داد: اينكه برخــى افراد به هر نحوى 
بخواهند قانون را ناديده بگيرند تا به منافع خود 
دســت يابند غيرقابل پذيرش است و دستگاه 
قضايى تمام قد مقابل اين گونه اقدامات خواهد 

ايستاد.

تلفن هاى تهديدآميز هم كارى از پيش نبرد!

عامل جا به جايى 100 تن برنج توقيف شده دستگير شد

مهدى كاهانى مقدم: با كشف جسد مرد 
ميانسالى در يكى از واحدهاى اقامتى هسته 
مركزى شهر مشهد، پرونده پيچيده جنايى 
پيش روى قاضى ويژه قتل عمد دادگسترى 

مركز خراسان رضوى گشوده شد.
به گزارش خبرنگار ما جسد اين مرد حدوداً 
50 ساله در حالى پيدا شــد كه دست ها، 
پاها و دهانش توســط تكه هــاى پارچه و 
ملحفه بسته شــده و درون يكى از اتاق ها 

رها شده بود.
تحقيقات گســترده قضايى و جنايى براى 
دستيابى به چگونگى مرگ اين مرد كه يكى 
از گردانندگان واحد اقامتى بود، در پى تماس 

تلفنى شريك او با مركز فوريت هاى پليسى 
110 و اطــالع و حضــور قاضى علــى اكبر 

احمدى  نژاد آغاز شد.
در بررســى هاى اوليــه مقــام قضايــى و 
كارآگاهان ويژه جنايى در محل مشــخص 
شد كه مقتول از مدتى پيش به همراه فرد 
تماس گيرنده با پليس بــراى اداره واحد 
اقامتى شريك شده و در اين محل مشغول 

به كار بوده است.
خانم ميانسالى هم كه به طور پاره وقت كار 
نظافت اين ســاختمان را انجام مى داده به 
عنوان اولين شاهد حادثه به قاضى ويژه قتل 
عمد دادسراى عمومى و انقالب مشهد گفت: 

طبق روال معمول و در پــى تماس تلفنى، 
براى نظافت به اين واحــد اقامتى آمده كه 
همزمان يكى از مسافران نيز در حال خروج از 
ساختمان بود.  وى پس از ورود چون مقتول 
را نديد و هر چه صدايش كرده جوابى نشنيد، 
به شريك او زنگ زده و موضوع را به وى اطالع 

داده است.
دقايقى بعد هم با آمدن ديگر گرداننده اين 
واحد اقامتى، جست و جو براى يافتن مرد 50 
ساله به اتاق كوچكى ختم شده كه جسد او 
با دست و پاها و دهان بسته شده روى زمين 

افتاده بود.
شريك مقتول  به قاضى احمدى  نژاد گفت 

كه با  او  از مدتى قبل آشــنا و همكار شده 
بود. وى ادامــه داد: مــدارك هويتى اش 
نشــان مى دهد كــه اهل يكى از شــهرها 
شمالى استان اســت.  وى در ادامه آدرس 
و مشــخصات بســتگان او را در اختيــار 

كارآگاهان قرار داد.
در همين حال با دســتورات ويــژه مقام 
قضايى، جســد مقتول به منظــور تعيين 
علت قطعى مرگ به پزشكى قانونى منتقل 
و اكيپ ويژه اى از كارآگاهان جنايى پليس 
آگاهى استان عهده دار تحقيق و شناسايى 
علت و انگيزه اين جنايت و دستگيرى قاتل 

فرارى شدند.

قتل مرموز گرداننده يك واحد اقامتى 

كماندوهاى اسرائيلى دو روز قبل از كشتار 17 شهريور وارد ايران شدند

ژاله خون شد...
ماجرايى كه بايد در تاريخ ثبت كرد

روايت رهبر انقالب از كتاب «يادت باشد»

گفت و گو با فرهاد حسن زاده به بهانه برگزيده شدنش
در جايزه بين المللى «هانس كريستين اندرسن» 

تصوير غرب  از ادبيات ايران 
در عصر خيام مانده است

گفت وگوى قدس با «شهرام شكيبا» و «ستاره سادات قطبى» 
درباره اجراى خانوادگى در تلويزيون

صميميت 
در عين حفظ حرمتدر عين حفظ حرمت
15

در عصر خيام مانده است
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مردم

هشتگ مردم

روايت حميد داودآبادى از عكاسى قديمى و معروف 
ميدان بهارستان تهران كه پر از يادگارى هاى دهه 60 است

عكاسى قدس

در آلبوم عكس رزمندگان و شهداى دهه 60 كه بگردى، قطعاً چندتايى 
از عكس هاى امام، مقام معظم رهبرى و شخصيت هاى شهيد پيدا خواهى 
كرد. پشت عكس ها را ببينى، مهرى خورده كه گنبد مسجد االقصى است 

و زير آن نوشته شده «فتو اقصى»
اكثر بچه هاى دهه 60 عكاســى قدس (تهران، ميدان بهارستان، پشت 
ساختمان مجلس) را به ياد دارند و خيلى ها از جمله خود من، با وجودى 
كه قريب 40 ســال اســت با آن جا آشنا هستم، اسم صاحب عكاسى را 

نمى دانند. چون فقط به عكاسى قدس معروف بود.
يادش بخير، با شهيدان نادر و كيوان محمدى، مصطفى كاظم زاده، على 

مشاعى، حسين نصرتى و... آن روزها پاتوقمان آن جا بود. 
عكس هاى جديد امام و شــخصيت ها از جمله هاشــمى رفســنجانى، 
مشكينى، موســوى اردبيلى و شهيدان بهشتى، رجايى، باهنر، چمران و 
ديالمه را كه عكس بردارى آن ها غالباً كار خودش بود، به قيمت هر قطعه 

عكس با سايز 9 در 12 سانتى متر، 40 ريال مى خريديم.
امروز صبح چهارشنبه 14 شهريور 1397 سوار بر موتور از بزرگراه شهيد 
صياد شــيرازى انداختم ميدان سپاه و خواستم از پل چوبى بروم ميدان 
انقالب به دفترم، كه ناگهان جرقه اى در ذهنم زد كه به عكاســى قدس 
ســرى بزنم. متأسفانه چند سالى است كه آن جا نرفته ام. عصرديجيتال 
است و كسى ديگر به او سفارش چاپ عكس نمى دهد. تا وارد شدم، مثل 
هميشه با لبخندى زيبا آغوش باز كرد و سالم و احوالپرسى. اگرچه مغازه 
خلوت بود، يكه و تنها نشسته و مثل هميشه روزنامه كيهان جلويش باز 
بود، ولى قاب عكس هاى نشســته بر ديوار و بخصوص زير شيشه ميز او، 
يادآور خاطرات گذشته است. جالب اين بود كه تازه بعد 40 سال نامش 
را پرسيدم كه گفت: «رضا هوشَور». اگر دوست داشتيد عكس هاى قديمى 

دهه 60 را ببينيد و بخريد، حتماً سرى به آن جا بزنيد.

ماجراى رفاقت ابوالفضل جليلى، كارگردان سينما و 
تلويزيون، با دو دزد

محمد، وحيد، كجاييد؟

ساعت يك نيمه شب چند روز به جشنواره فجر 72 بعد از اينكه مسئوالن 
وقت ارشاد اومدند و فيلم،رقص خاك، رو توى استوديوى ارشاد ديدند و 
هرچه دلشون خواست، گفتند و با غضب رفتند، به نون شب محتاج شدم، 
طورى كه وقتى مى خواســتم بايه دنيا نا اميدى و سرخوردگى برگردم 
خونه، براى پول كرايه آژانس يه ساعت اين پا و اون پا كردم و دست آخر 

دل و زدم به دريا و پياده راه افتادم تا هوا روشن بشه برسم خونه.
نزديكاى ساعت سه و خورده اى بود كه دو نفر موتور سوار وسط خيابون 

پيچيدند جلوم و تا اومدم بخودم بيام گفتند هرچى دارى بده.
تمام دارايى ام از دويســت و خــورده اى تومن تجاوز نمى كرد. ولى حالى 
داشــتم كه با اون كه چند شــب بى خوابى و بى خوراكى كشيده بودم، 
براحتى مى تونستم از پس جفتشــون بربيام اما يه دفه، يه فكرى زد به 
كله م. بهشــون گفتم من مردونه هرچى دارم رو مى كنم، اما مى خوام يه 
خواهشى ازتون بكنم. يكى شون گفت زر نزن كارى كه بت گفتيم انجام 

بده. يه نگاه بهش كردم گفتم اگه التم هستى الت بامرام باش. 
سكوت كرد.

اونى كه نزديكم بود گفت چى مى خواستى بگى؟
گفتم من هرچى دارم رو مى كنم شمام مردانه هرچى داريد رو كنيد بعد 
تقسيم كنيم. اون عقبيه گفت آن وقت آخرش چى بشه؟ گفتم به آخرش 
فكر نكن باهم رفيق مى شيم و قول مى ديم پاى رفاقتمون واستيم. بعدش 

يه روزى من جبران مى كنم و اال اآلن منم و يه دويست و خورده اى.
اونى كه گفته بود زر نزن گفت چيكاره حسنى؟

گفتم رفيق خوبى ام.
ده پونــزده دقيقــه اى با هم كل كل كرديم و يه لحظه احســاس كردم 

سال هاست باهم رفيقيم.
اون شب نه تنها هيچ پليسى از كنار ما رد نشد و نه تنها از من پولى به يغما 
نرفت، بلكه 2200 تومنم بهم رسيد. خيلى خالصه بگم سه ماه تموم بمن 
زنگ مى زدند و مى گفتند دزد بامرام، كارى كه برا ما نكردى الاقل آدرس 
بده بيايم پولمونو بگيريم! واقعيت اين بود كه دلم مى خواســت اساسى 

جبران كنم ولى مقدور نمى شد.
تا اينكه فيلم، دت يعنى دختر، رو شروع كردم يه روز زنگ زدم گفتم بياين 
كنار اتوبان پارك وى....... منتظرتونم. وقتى اومدن چنان ازشون پذيرايى 
كردم و چنان بهشون احترام گذاشتم كه تا سال ها بعد شده بودن دست 

چپ و راستم. واقعاً دوتا الت فدايى بودند و من عاشقشون. 
هيچ وقت هيچ كس نفهميد دليل اين همــه عالقه دوطرفه چى بود و 

هست.
پنج ساله كه آب شدن رفتن تو زمين. نمى دونم كجا رفتند؟ از من دلگير 
شــدن. ماجرايى پيش اومد. چى شــد؟ چى شد كه اين دوتا رفيق الت 

بامرام من غيبشون زد!
محمد. وحيد. كجاييد

من ميلياردها به شما بدهكارم!

اواخر تابستان و اوايل پاييز، بهترين زمان براى كويرنوردى است

كويرنوردى؛ هيجانى غيرقابل وصف

 كجا هست؟
كوير مرنجاب در شمال شهرستان آران و بيدگل 
در استان اصفهان قرار گرفته. از شمال به درياچه  
نمك آران و بيدگل، از شــرق به كوير بند ريگ 
و پــارك ملــى كوير، از غرب به كوير مســيله و 
درياچه هاى نمك حوض سلطان و حوض مره و در 
نهايت به شهرستان آران و بيدگل از سمت جنوب 

منتهى مى شود.

 مرنجاب يعنى چه؟
مشهور است كه نام اين كوير را شاه عباس صفوى 
انتخاب كرده اســت. عده ديگر هم كلى شاهد و 
سند مى آورند كه كندن چاه و قنات و رسيدن به 
آب شيرين در اين كوير كارى بسيار طاقت فرسا و 
سخت بوده، به همين دليل قبالً به آن «مرد رنج 
آب» مى گفتند كه كم كم تغيير كرده و به مرنجاب 

تبديل شده است.

 چه جاذبه هايى دارد؟
كويــر و بيابــان همان طــور كــه از اســمش 
پيداست،منطقه اى خشك و بى آب و علف است، 
اما مرنجاب تاحدودى از اين قاعده مستثناست و 
به دليل وجود آب و غذاى مناســب، اين كوير از 
پوشش جانورى و حتى گياهى غنى برخوردار است. 
وجود حيواناتى مانند گرگ، شــغال، روباه شنى، 
آفتاب پرست، بزمجه، كفتار، انواع مار و مارمولك و 
عقرب، پرندگانى همچون عقاب و شاهين به عالوه  
گياهانى مثل گز، تاق، ارته، اســكنبيل، قيچ و دم 
گاوى شاهدى براى اين ماجراست. حتى بد نيست 
بدانيد كه در چند سال اخير يك جفت يوزپلنگ 

هم در اين مكان مشاهده شده است. 
غير از پوشــش گياهى و جانــورى خاص،جزيره  

ســرگردان يكى ديگر از جاذبه هــاى طبيعى و 
سحرانگيز اين كوير است كه در درياچه  مسيله قرار 
دارد. البته اين مكان زمين تا آسمان با چيزى كه ما 
به عنوان جزيره مى شناسيم تفاوت دارد. چون دور 
تا دور آن را به جاى آب، نمكزار احاطه كرده است. 
با اين همه در برخى از زمان هاى ســال به دليل 
بارندگى اطراف آن آب حدود 2 تا 5 ســانتى متر 
باال مى آيد و جلوه  زيبايى به آن مى بخشد. همين 

امر موجب شده كه بومى هاى منطقه تصور كنند 
كه اين  جا در حال جابه جايى و حركت است؛ براى 
همين مى گويند كه اين  مكان جزيره اى سرگردان 
در دل كوير اســت كه هربار در يك جايى از اين 
بيابان ســر و كله اش پيدا مى شود. اين جزيره در 
حدود پنج كيلومترى شهرســتان آران و بيدگل 
قرار دارد. نمكزار چاه كنجه، كاروانسراى مرنجاب 
(ساخته شده به دستور شاه عباس)، چاه دستكن 

(كه گفته مى شود امام رضا(ع) خود اقدام به حفر 
آن كرده اند)، ريگ بلند، كوه كلنگ، قلعه كرشاهى، 
كوه يخــاب و كمپ متين آبــاد ديگر جاذبه هاى 

پربازديدترين كوير ايران است.

 ماجراى كاروانسراى كوير مرنجاب 
چيست؟

از ديدنى  ترين مكان هاى اين كوير، كاروانســراى 

آن اســت كه امروز دوباره همــان كاربرى 400-
300 ســال پيش خودش را دارد شاه عباس در 
راستاى كاروانسراســازى هايى كه در مسيرهاى 
اصلى و پر رفت و آمد داشت، سال 1012 هجرى 
قمرى (632 هجرى خورشيدى) دستور ساخت 
كاروانسراى مرنجاب را بر روى تپه اى، كنار چشمه 
و قنات آب شــيرين و جنوب درياچه  نمك صادر 
كرد. آقاخضر نهاوندى، كه آن زمان حاكم كاشان 
بود، همت كرد و كاروانســراى آجرى مرنجاب را 

برپا كرد. 
كاروانسرا هم نقش اســتراحتگاه را داشت و هم 
نقش پاسدارى از راه پر رفت و آمدى كه اصفهاِن 
پايتخت را به مشــهد مقدس وصــل مى كرد. در 
سال هاى قبل از انقالب، دانشگاه تهران با همكارى 
سازمان ميراث فرهنگى كاشان يك بار در مرنجاب 
به منظور ايجاد و راه اندازى يك ايستگاه تحقيقات 
مناطق كويرى و بيابانى تعميرات اساسى روى اين 

كاروانسرا انجام دادند. 
اما با اوج گيرى انقالب اســالمى كار رها شــد و 
ديگر ادامه پيــدا كرد. پس از پيــروزى انقالب، 
منطقــه مرنجاب تــا مدت زيادى گردشــگر به 
خودش نمى ديد تا اين كه در ســال 1378، اين 
ميراث فرهنگى كاروانسرا را خريد و در قالب طرح 
پرديسان مرمت كرد كه تا قبل از اين به شخصى 
به نام عباس شــيبانى تعلق داشت كه از آن براى 

آغل گوسفندان استفاده مى كرد. 
مرمت تا ســال 1382 طول كشــيد و خيلى از 
اتاق هايش به كلى تعمير شد. بنا در سال 1384 
هم با شماره  12126 ثبت ملى شد و از آن به بعد 
برو و بيايى پيدا كرد. امروز اغلب گردشگران سر از 
مرنجاب درمى آورند و به احتمال زياد يك شب را 

در اين كاروانسرا سپرى مى كنند. 
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 كجا هست؟
ابوزيدآباد يا به زمان محلى بيُذُوى ”Bizovoy جزئى از 
شهرستان آران و بيدگل در استان اصفهان است. جايى 
در 30 كيلومترى شرق (جنوب شرقى) كاشان و در 35 
كيلومترى شــهر بادرود و آستان مقدس آقاعلى عباس 
و شــاهزاده محمد(ع) در يك منطقــه بيابانى (تپه هاى 
ماســه اى). مردم اين ناحيه گويش خاصى به نام بيذوى 
دارند كــه از آريايى ها به يادگار مانده اســت. نام اصلى 
ابوزيدآباد در زبان محلى، بيُذُوى اســت و مردم كاشان 
و فارســى زبانان اطراف، آن را بوزآبــاد مى نامند. بوز در 
زبان درى زرتشــتيان يزد به معنى بوى است. در نتيجه 
بيذوى به معنى بوى آباد است. در نوشته هاى جغرافيايى 
كهن. نامى از ابوزيد آباد نمى بينيد، اما اهالى قدمت آن را 
حدود 900 سال مى دانند. البته وجود قلعه ها وشهرهاى 
زيرخاكــى كه بتازگى پيدا شــده اند، گفته هاى اهالى و 

قديمى هاى ابوزيدآباد را تاحدودى تأييد مى كند.

 چه جاذبه هايى دارد؟
كوير ابوزيدآباد در كنار مرنجاب و مصر، يكى از محبوب  ترين 
مقصدهاى كويرى براى گردشگران وعالقه مندان به اين نوع 
جاذبه هاست كه تقريباً به خاطر دسترسى نه چندان راحت 
در مقايسه با مرنجاب، دست نخورده تر باقى مانده است. اين 
منطقه پايتخت گويش هاى كهن ايران است و مورد عالقه 
زبان شناســان ايرانى. گويش خاص مردمان كويرى اين جا 
و فرهنگشــان، جزو مهم ترين جاذبه هاى گردشــگرى آن 

محسوب مى شود. ابوزيد آباد مثل مرنجاب پر از جاذبه هاى 
تاريخى است و براحتى مى توان لقب كوير تاريخى را برايش 
انتخــاب كرد. در نزديكــى اين بيابان قلعه اى موســوم به 
كرشاهى هست كه عمرش به دوران قاجار مى رسد و محل 
كشته شدن نايب حسين كاشانى به دست رضاخان است. 
آب انبار صفوى، شهر زيرزمينى اويى و شهر تاريخى نوش آباد 

(كه بنا به روايتى مشــهور پايتخت انوشيروان ساسانى بوده 
است) هم بخش ديگرى از جاذبه هاى ابوزيدآباد هستند كه 
قدم زدن در اين كوير و گشــت  و گــذار در آن را جذاب تر 
مى كند. همچنين روســتاى ابيانه كه از برترين جاذبه هاى 
گردشگرى روستايى در ايران بوده و ساالنه پذيراى هزاران 
گردشــگر داخلى و خارجى است، در حدود 35 كيلومترى 

جنوب ابوزيدآباد است. 

 ماجراى شهرباستانى اوئى چيست؟
اوئى با نحوه تهويه منحصربه  فردش، دقيقاً در زير شــهر 
نوش آباد قــرار دارد و مى گويند كه قديمى ترين شــهر 
زيرزمينى دنياست كه تاريخ ساخت آن به قبل از اسالم 
و احتماالً اوايل دوران ساســانى مى رسد و سابقه اش به 
حدود 1500 ســال پيش بازمى گردد. گفته شــده اين 
شهر از پايتخت هاى حكومت ساسانى در دوره حكومت 
انوشيروان بوده اســت. اويى كامالً به صورت دست  كن 
ساخته شده اســت و به دليل نقشى كه در حفظ جان 
مردم و دفاع از شــهر در مواقع خطر داشــته به وسعت 
چندين هــزار مترمربع و زير بافت قديمى نوش آباد قرار 
گرفته و تا ســطح امروزى آن نيز كشــيده است. شهر 
زيرزمينــى نوش آباد يا اوئى، يكــى از حيرت انگيزترين 
شهرهاى زيرزمينى جهان است. اوئى را نه باستان شناسان 
كشف كردند و نه گردشگران. بلكه اين شهر زيرزمينى در 
سال 1385، به صورت كامالً اتفاقى توسط فردى كه در 

منزل خود در حال حفر چاه بوده، كشف شد.
 مكانى براى اقامت در نزديكى يا خود كوير 

وجود دارد؟
براى اقامت شبانه در اين كوير، مى شود روى كاروانسراى 
صفوى ابوزيدآباد حساب باز كرد. مراكز اقامتى كاشان و 
آران  و بيدگل و يا زائرســراى امامزاده آقا على عباس (ع) 

هم گزينه ديگر پيش  رويتان است. 

 كجا هست؟
يكــى از بخش هاى شهرســتان كرمان اســت. 
جايى در 87 كيلومترى شــمال شرق اين شهر 
شــهداد از جنوب غرب به مناطق كوهستانى و 
سردسير سيرچ، از شمال شرق به مناطق كويرى 
و گردشــگرى بِكرى از قبيل كلوت متصل است 
و بــا 24 هزار كيلومتر مربع وســعت در يكى از 
بزرگ  ترين بخش هاى كشــور و باســتانى ترين 
بخش استان كرمان محســوب مى شود شهداد 
در گذشته مركز ايالت آراتا بوده  است. همچنين 
قديمى ترين پرچــم فلزى در جهــان با عنوان 
درفش شــهداد در اين منطقه كشف شده. كوير 
شــهداد در نزديكى اين شهر و بخشى از حاشيه 
غربى كوير لوت اســت. «سون هدين»، جهانگرد 
سوئدى در اوايل قرن گذشته در پى سفرى بسيار 
سخت، به شكل بسيار خارق العاده اى زيبايى هاى 
كوير را بر شــمرده اســت؛ امرى كه بسيارى از 
گردشــگران را تشــويق و ترغيب به سفر براى 
ديدن اين شگفتى ها كرد. شهداد كنونى به شكل 
مثلثى اســت كه رأس آن به طرف دره «كناران» 
و قاعده آن به ســمت شرق در حوزه تكاب قرار 
گرفته اســت و به كلوت هاى موازى حاشيه لوت 
منتهى مى شود. زمين هاى شهداد تمام پوشيده 

از باغ هاى مركبات و خرماست.

 چه جاذبه هايى دارد؟
در 25 كيلومترى شرق شــهداد، شهرى وجود 
دارد كه در آن شــاهد مناظر بديع، حيرت آور و 
شگفت انگيزى از زاييده هاى طبيعت هستيم كه 
بعيد است نمونه خارجى ديگرى داشته باشد. اين 
شهر، شهر كلوت هاست. كلوت ها از لحاظ شكل 
ناهموارى و شرايط پيدايش در دنيا بى نظيرند و 
اسرار بى شمارى درباره اصول و خواص پيدايش 
آن ها وجــود دارد. در واقع هر دانشــمندى كه 
آمده و آن ها را بررســى كرده، يك نظريه درباره 
پيدايششــان صادر كرده است. از دور دست كه 
به كلوت ها نگاه مى كنيد، فكر مى كنيد در چند 
كيلومترى تان، درست وسط كوير، شهرى بزرگ 
با آســمان خراش هاى فراوان ســاخته شده كه 

هيچ كس از جودش خبر ندارد. شــبيه فيلم هاى 
خارجى. براى همين اســت كــه كه جهانگردان 
خارجى به شــهر كلوت ها لقب «شــهر ارواح» را 

داده اند. 
شهر افســانه اى كلوت ها 11 هزار كيلومتر مربع 
وســعت دارد و حــدود 20 هزار ســال قبل، با 
فرســايش آبى و بــادى، به وجود آمده اســت. 
كلوت ها از شمال به جنوب حدود 145 كيلومتر 
طول و از غرب به شــرق نزديك به 70 كيلومتر 
عــرض دارند و در موازات تل ماســه هاى عظيم 
شــرق كوير قرار گرفته اند. اما بد نيســت بدانيد 
كه ايــن كلوت هاى به ظاهر زيبا ناشــناخته تر، 
خطرناك  تر و افسانه اى  تر از تل ماسه هاى شرقى 
لوت هستند. كسى تاكنون از آن ها عبور نكرده و 
مطالبى كه در اين زمينه گفته مى شود، برگرفته 
از نظرات و بررســى هاى دانشمندان است. تنها 
جاذبه كويرشــهداد، فقط كلوت هايش نيســت. 
در ايــن بيابــان، 100 هكتار نمكزار به شــكل 
جوشش تخم مرغى وجود دارد كه در هيچ جاى 

دنيا مشابه ندارد. در گوشــه گوشه شهداد، آثار 
باستانى از هزاره چهارم قبل از ميالد تا دوره هاى 
اســالمى و معاصر همچون گورستان ها، قلعه ها، 
كاروانســرا ها و... را براحتى مى توانيد مشــاهده 
كرد.، رود دائمى شــور با بلورهاى زيباى نمك، 
تپه گندم بريان، گدار باروت، بوته هاى گز (نبكا) 
در حاشــيه آن، زيبايى كوير را صد چندان كرده 
است. جايى كه همچون سياره هاى ناشناخته نياز 

به كشف و شناسايى بيشتر دارد. 

 شهداد، گرم ترين نقطه روى كره زمين 
است؟ 

كوير شــهداد كه در دشت لوت قرار گرفته است 
لقب گرم ترين نقطه جهان را به خود نسبت داده 
است. در محدوده اى 30 هزار كيلومترى، در دل 
لــوت، هيچ حياتى وجود ندارد. شــاهد اين ادعا 
جسد ســالم گاوى اســت كه در زمستان سال 
1365 در كويــر لوت تلف شــده اســت. پس از 
گذشــت 15 ســال از آن زمان، جسد اين گاو - 

در حالى كه براثر نور شــديد آفتاب خشك شده 
بود - بــدون هيچ تغييرى پيدا شــد. يعنى اين 
منطقه به اندازه اى گرم است كه حتى باكترى ها 
هم توان فعاليت و زنــده ماندن در آن را ندارند. 
در 80 كيلومترى كوير شــهداد منطقه اى به نام 
«گندم بريان» يا «ريگ سوخته» وجود دارد كه در 
تابستان با دماى نزديك به 100 درجه سانتى گراد 
ركورد دار گرم ترين نقطه جهان شــده است، به 
دليل نداشــتن جاده و راه مشخص دستيابى به 
آن بسختى و تنها با همراهى تعداد معدودى كه 
آشنا به مسيرها هستند امكان پذير است. بعد از 
اعالم نظر دكتر كردوانى پدر كوير شناسى ايران و 
تأييد ناسا، پرچم مقدس جمهورى اسالمى ايران 
به عنوان گرم ترين نقطه جهــان در اين منطقه 
برافراشــته شد وخيلى ها معتقدند كه كوير لوت، 
كره ماه زمين اســت. بريان منطقه  اى با پوشش 
آتشفشانى است و همين پوشش سياه آتشفشانى 
موجــب باال رفتن شــديد گرمــا در اين منطقه 
مى شود. اين منطقه همچنين پست  ترين منطقه 

داخلى ايران نيز محسوب مى شود و اين موضوع 
نيز از ديگر داليل گرماى شديد آن است.  بنا به 
اظهارات پروفسور كردوانى پدر كويرشناسى ايران 
در منطقه  گندم بريان به  طول 200 و عرض 150 

كيلومتر هيچ موجود زنده اى زندگى نمى كند.

 جايى براى اقامت در اين كوير پيدا 
مى شود؟

در كوير شهداد كمپى براى اقامت طبيعت دوستان 
ساخته شده است. كمپ شهداد تنها كمپ كويرى 
دشت لوت است كه فاصله كمى با شهر افسانه اى 
كلوت هــا دارد. اين كمپ با 40 نفر ظرفيت براى 
پذيرايى رايگان از گردشگران لوت بازسازى شده 
است. اين كمپ آالچيق هايى با سطح سيمانى و 
ديواره ها و ســقف چوبى دارد و به امكاناتى مثل 
برق و ســرويس بهداشتى مجهز است. شب كوير 
هم كه خيال انگيز و توصيف نشــدنى است و در 
هيچ جاى ديگرى نمى توان شــب هاى سرمه اى و 
پرستاره را اين چنين تجربه كرد. براى همين يكى 
از داليل عالقه گردشــگران به شب مانى در اين 
كمپ كويرى زيبا، رصد آسمان و ستاره هاى كوير 
لوت است. اين نكته را هم به ياد داشته باشيد كه 
ديدن كوير شهداد فقط در فصل زمستان و اوايل 

بهار امكان پذير است. 

 تجربه اى تكرارنشدنى به شرط رعايت 
ايمنى و اصول

سفر به كوير دشــوارى ها و اصول خاص خود را 
دارد و بــا همه مســافرت هاى ديگرى كه رفتيد 
زمين تا آســمان متفاوت است. اين سفر گاهى 
اوقات به اندازه اى خطرناك اســت كه مى تواند 
حتى براى طبيعت گــردان با تجربه نيز چالش 
برانگيز باشد و جانشان را به خطر بيندازد. هواى 
گرم و دماى باال، نبود آب و وجود سرزمين هاى 
باير وســيع و.... همه مواردى هستند كه براحتى 
اين قــدرت را دارند كه ســفر كويرى تان را به 
تجربه اى تلخ تبديل كنند. به همين دليل است 
كه رعايت مسائل ايمنى در سفر به كوير به شدت 

ضرورى به نظر مى رسد.

 مردم/ حامد كمالى  تا همين چند سال پيش خيلى ها 
معتقد بودند كه كوير هيچ خاصيتى ندارد. ســاالنه كلى 
همايش و برنامه برگزار مى كردند براى بررســى راه هاى 
بيابان زدايى و تبديل كوير به جنگل و.... آن وقت درست 

بيخ گوشمان، كشــورهاى حاشيه خليج  فارس داشتند 
برنامه ريزى مى كردند كه چه طور از بيابان هايشان استفاده 
كنند و از آن پول در بياورند؛ اما همين  كه صنعت گردشگرى 
در كشــورمان كمى جان گرفــت، داد طبيعت  گردان و 

كويرنوردان درآمد كه مى شود از همين بيابان هاى به قول 
شما بى مصرف، پول درآورد و كلى گردشگر جذب كرد و 
اشتغال هم ايجاد كرد. آن  هم با كويرهاى خاصى كه ايران 
دارد و لنگه اش در هيچ  جاى ديگر دنيا پيدا نمى شود. حاال 

چند سالى هست، به محض اين  كه نفس گرماى تابستان 
گرفته وكم  كم پاييز شروع مى شود، عالقه  مندان به كوير 
از همه  جاى دنيا شال و كاله مى كنند و مى آيند ايران كه 

چند روزى در بيابان اتراق كنند. 

مرنجاب؛ معروف  ترين كوير ايران

ابوزيد آباد؛ ناشناخته ترين كوير ايران

كوير شهداد؛ كلوت هاى اعجاب انگيز در گرم  ترين نقطه دنيا
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خبر

امام سجاد و واقعه حره
معارف: از داستان هاى ننگين دوران يزيد و بنى اميه جريان آمدن مردى 
جنايت پيشه به نام مسلم بن عقبه بوده و به دليل اسراف در خونريزى و 

جنايتى كه در مدينه كرد او را مسرف بن عقبه ناميدند.
خالصه ماجرا اين بود كه در سال 63هجرى يعنى دو سال پس از شهادت 
امام حسين (ع) مردم مدينه به سركردگى عبداهللا بن حنظله بر بنى اميه 

شوريدند و فرماندار بنى اميه را از مدينه بيرون كردند.
يزيد كه از جريان مطلع شــد لشكرى به سركردگى مسلم بن عقبه براى 
سركوبى مردم مدينه فرستاد و چند تن از خونخواران نامى چون حجاج بن 
يوسف را نيز همراه او كرد، سپس مسلم بن عقبه آمد و در بيرون مدينه در 

جايى به نام حره واقم با مردم مدينه جنگيد.
لشــكر مســلم بن عقبه در فاصله چند روز كه در مدينــه بودند چنان 
جنايت هايى كردند كه پس از شــهادت سيدالشهدا(ع) شنيع ترين كردار 
بنى اميه بود، شهر مدينه را به لشكر خود مباح كرد و كوچك ترين كارشان 

اين بود كه به زنان و دختران تجاوز كردند.
1400 نفر از انصار و 1300 تن از مهاجر (كه در زمره اصحاب رسول خدا 
بودند) را كشتند و روي هم به جز انصار و مهاجر عدد كشتگان به 10هزار 
نفر رســيد. مسجد رسول خدا را براى اسبان و شتران خود اصطبل كرده 
بودند، مردم را نزد مسلم بن عقبه مى آوردند و بيعت مي گرفتند و هر كس 
كوچك ترين كندى و تأملى در بيعت نشــان مي داد بي درنگ گردنش را 
مي زدند. در ميان همه اين گيرودار، تنها حضرت امام زين العابدين(ع) و 
خاندانش از اين جنايات آسوده ماندند و اساساً هر كس در خانه آن حضرت 
بود به دستور مسلم بن عقبه در امان بود و كسى به خانه آن حضرت كارى 
نداشت، از اين رو بسيارى از زنان و كودكان به خانه آن حضرت پناه بردند، 
چنانكه در كتاب ربيع االبرار نقل شــده شــمار پناهندگان به منزل امام 

سجاد(ع) به 400 نفر رسيد.

كنگره بين المللى بزرگداشت 
«احياگر پياده روى كربال» برگزار مى شود

كنگره  پيــش  دو  مروت:  نازلى 
بزرگداشــت  اصلــى  كنگــره  و 
آيــت اهللا العظمــى ســيدمحمود 
شــاهرودى(ره) در يك سال آتى 
برگــزار مى شــود. دبيــر اجرايى 
بزرگداشــت  بين المللى  كنگــره 
العظمى ســيد محمود  آيــت اهللا 
شاهرودى با اعالم اين خبر، به بيان 
چرايى برپايى اين كنگره پرداخت و 
گفت: آيت اهللا العظمى سيدمحمود 
ابعــاد  داراى  شــاهرودى(ره) 
شــخصيتى ويژه اى بودند كه بايد به مردم و نسل جوان طلبه معرفى شود، 

به همين منظور كنگره بزرگداشتى ارديبهشت 98 در قم برگزار مى شود. 
حجت االسالم والمسلمين دكترعباس نصيرى فرد افزود: ايشان بعد از ارتحال 
آيت اهللا بروجردى به عنوان يكى از مراجعى كه زعامت حوزه شيعه را در داخل 
و خارج كشور دارا بود، شناخته مى شد. ايشان افزون بر خدمات اجتماعى، در 
عرصه سياست نيز خوش درخشيد و به عنوان يك «مرجع انقالبى» شناخته 
شد. وى افزود: ايشان در دفاع از امام خمينى(ره) نامه هايى عليه محمدرضا 

پهلوى نوشت و منشأ خدمات ارزشمندى به انقالب اسالمى بود. 
دكتر نصيرى فرد با اعالم اينكه كنگره در سه مرحله برگزار مى شود، گفت: 
پيش كنگره اول آذر 97 در حوزه علميه نجف اشرف با حضور مراجع تقليد 
و علماى آن حوزه و سپس اسفند 97 در شاهرود و كنگره نهايى ارديبهشت 
98 با حضور مراجع تقليد، علما، فضال و عموم مردم در قم برگزار خواهد شد.

وى افزود: فراخوان مقاله براى كنگره به زودى اعالم خواهد شد.
شايان ذكر است: سيدمحمود حسينى شــاهرودى (1353-1262 ش) از 
مراجع تقليد شيعه در قرن 14ق. از شاگردان ميرزاى نائينى و آقا ضيا عراقى 
بود و او را ذوالشهادتين مى خواندند. ايشان پشتيبان مبارزات انقالب اسالمى 
ايران بود و به اقدامات عام المنفعه اهتمام جدى داشت. وى مؤسس اولين 
بعثه در مكه و مدينه و احياگر ســنت پيــاده روى به كربال بود. مدفن او در 

باالسر حرم اميرالمؤمنين(ع) قرار دارد. 
پيــاده روى به كربال تا زمان محدث نــورى (متوفاى 1320 ق) بين طالب 
و فضالى حوزه نجف رســم بود، ولى پس از آن فراموش شد. پس از مطرح 
شدن آيت اهللا شاهرودى به عنوان يكى از استادان و مدرسان با نفوذ معنوى 
و قابل توجه حوزه نجف به علت التزام و اصرار ايشان در پياده رفتن به كربال، 
مجدد مسئله پياده رفتن به كربال به عنوان يك سفر مقدس در بين طالب 
نجف رايج شــد، ضمن اينكه بعضى از ايرانيان نيز در ســفر عتبات آنان را 
همراهى مى كردند. رفته رفته مردم عراق به اين مسئله توجه كرده و اين گونه 
سفرهاى مقدس رواج يافت. با مطرح شدن حركت هاى انقالبى در عراق، اين 
مسئله رواج بيشترى يافت تا آنجا كه از بصره تا كربال در فصل زيارتى اربعين 

امام حسين(ع) كاروان هاى پياده شكل گرفت.

آيت اهللا شبيرى زنجانى در جمع گروهى از جوانان: 
شيعه در دنيا با عاشورا و امام حسين  شناخته مى شود

معارف: آيت اهللا شــبيرى زنجانى 
محرم و صفــر را «خصيصه ممتاز» 
مذهب تشيع دانســت و از جوانان 
هيئتى خواست از اين فرصت براى 
افزايش معلومات دينى خود استفاده 
كنند. اين مرجع تقليد با مخاطب 
قرار دادن گروهى از جوانان مذهبى 
كه در دفتر ايشــان حضور يافته بودند، قيام امام حسين(ع) را احيا كننده 
دين پيامبر اكرم(ص) و مسير آزادگى خواند و تأكيد كرد كه بايد از فرصت 
عزادارى براى زنده نگه داشتن راه شهداى كربال بهره برد. در همين مجالس 
با توســل به اولياى الهى، گره بسيارى از مشكالت باز مى شود. اين مجالس 
بايد محل بيان معارف اهل بيت(ع) و احكام شريعت باشد.  آيت اهللا شبيرى 
زنجانى عزادارى سيدالشــهدا(ع) را از«بهترين عبادات» برشــمرد و گفت: 
شيعه در دنيا با عاشــورا، امام حسين و ائمه طاهرين(ع) شناخته مى شود 
و فوق العاده بودن 12 امام شــيعه - در هر بخش و حوزه اى- مورد تصديق 
غيرشــيعه حتى مخالفان است و اين مطلب قابل انكار نيست. اينكه چنين 
شخصيت هايى نسل به نسل اين گونه از نظر علم، تقوا و موقعيت اجتماعى 
ممتاز باشند، در هيچ مذهب و فرقه اى سابقه ندارد و اين امتياز را بايد قدر 

دانست.

حســينى راد  ســيدمصطفى   / معــارف   
مقدمه اول؛ مســجد همواره از صدر اسالم به عنوان 
مركزيت نهاد تبليغى و اجتماعى مسلمانان مطرح بوده 
اســت. پيامبر اكرم(ص) از مسجد به عنوان پايگاهى 
ويژه، براى ارتباط با مســلمانان بهره مى گرفته اند و 
بســيارى از فعاليت هاى آموزشى و تبليغى در صدر 

اسالم نيز در مسجد انجام مى شده است.
جايگاه مســجد اگرچه در طول تاريخ داراى فراز و 
نشيب بوده اســت، اما در دوره معاصر و همزمان با 
پيروزى انقالب بزرگ اســالمى در ايران، بار ديگر 
مســاجد محوريت يافته و به مراكــزى فعال براى 
پشتيبانى فكرى، تبليغى و حتى لجستيكى از انقالب 
اسالمى بخصوص در دوره دفاع مقدس تبديل شدند.
متأســفانه اما در ســال هاى اخير، مساجد كاركرد 
چندوجهى خود را از دســت داده اند و از آن ها تنها 
براى اقامه نماز و برگزارى مراســم ختم اســتفاده 
مى شود در حالى كه مساجد مى توانند قطب بى بديل 

فعاليت هاى اجتماعى و فرهنگى در محالت باشند.
امام راحل درباره اهميت مســاجد سخنان زيادى 
دارنــد و بارها بــه ابعاد مختلــف كاركردهاى اين 
نهاد مهم اسالمى اشــاره كرده اند. امام خمينى (ره) 
مى فرمايند: «مسجد محلى است كه از آن بايد امور 
اداره بشود، اين مساجد بود كه اين پيروزى را براى 
ملت ما درســت كرد، اين مراكز حساسى است كه 
ملت بايد به آن توجه داشته باشند، اين طور نباشد 
كــه خيال كنيم حاال ديگر ما پيروز شــديم، ديگر 
مسجد مى خواهيم چه كنيم؟ پيروزى ما براى اداره 
مسجد است». ايشان درباره ضرورت حضور جوان ها 
در مســاجد نيز مى فرمايند: «مساجد بايد مجتمع 
بشــود از جوان ها، اگر ما بفهميم كه اين اجتماعات 
چه فوايــدى دارد و اگر بفهميم كه اجتماعاتى كه 
اســالم براى ما دستور داده و فراهم كرده است، چه 
مسائل سياسى را حل مى كند، چه گرفتارى ها را حل 
مى كند، اين طور بى حال نبوديم كه مساجدمان مركز 

بشود براى چند پيرزن و پيرمرد».
رهبر معظــم انقالب هم درباره جايــگاه و كاركرد 
مسجد مى فرمايند: «مسجد نه فقط در زمان ما و نه 
فقط در كشور عزيز اسالمى ما بلكه در نقاط مختلف 
عالم و در طول تاريخ، منشأ آثار بزرگ و نهضت هاى 
بزرگ و حركت هاى اسالمى بزرگى شده است. مثًال 
در همين كشورهاى آفريقا، كشورهاى شمال آفريقا 
كه مسلمان هستند، مثل الجزاير و ديگر كشورهايى 
كه سال ها در زير سلطه نظامى استعمار فرانسوى ها 
بودند. قيام اين مردم از مســاجد شروع شد كه به 
پيروزى هم رســيد و كشورها استقالل پيدا كردند. 
آن روزى هم انقالب در اين كشورها رو به شكست 
رفت و استقالل خودشان را دوباره از دست دادند كه 
رابطه خودشان را با مساجد و با دين و ايمان مساجد 

قطع كردند».

  كاستى هاى نظام آموزشى فعلى
مقدمه دوم؛ نظام آمــوزش و پرورش ما به تصريح 
كارشناسان و دلســوزان اين حوزه با تمام زحماتى 
كه دست اندركاران اين عرصه مى كشند تا رسيدن 
به نقطه مطلــوب فاصله زيادى دارد. بســيارى از 
كارشناســان و خانواده ها معتقدند كه خروجى اين 
آموزش و پرورش آن چيزى نيست كه يك خانواده 
مسلمان ايرانى انتظار دارد. البته نمى توان انكار كرد 
كــه وضعيت امروز فرهنگــى و اقتصادى جامعه و 
جوانان نيز خود آيينه اى است از آنچه نظام آموزشى 
مــا تحويل داده اســت. دانــش آموختگانى بدون 
مهارت هــاى فنى و اجتماعى كه آمادگى الزم براى 
وارد شــدن به متن جامعه را ندارند و از ســويى به 
اعتقاد بســيارى از خانواده ها، باورهاى دينى نيز در 
اين نظام آموزشى نه تنها تقويت نشده، بلكه گاه به 

داليل مختلف، تخريب هم شده است.
امــروز مدارس ما با ســاختار آموزشــى غربى، به 
مكان هايى براى شــيوع انواع باورهــاى رنگارنگ 
عقيدتى و فرهنگ غرب تبديل شــده اند و در اين 
ميان نبود فضا و اتمسفرى كه تنفس در آن بتواند 
دانش آموزان را در برابر آســيب هاى اين زمانه بيمه 

كند، به نگرانى بزرگ خانواده ها تبديل شده است.
اما آيا نهاد مســجد در شرايطى كه معتقديم نظام 
آموزشــى ما دچار ضعف هاى بزرگ و كاستى هاى 

فــراوان اســت، مى تواند به كمك نهــاد آموزش و 
پرورش بيايد؟ پاســخ اين پرسش مثبت است! زيرا 
نمونه هاى موفقى از اين حركت آموزشى و پرورشى 
در سال هاى اخير با محوريت مساجد آغاز شده كه 
امروز مى توان آن را مورد بررســى و تحليل قرار داد 
و از آثار مثبت آن براى كمك به آموزش و پرورش 
بهره گرفت. حركتى كه چند ســالى است با عنوان 
«مدارس مسجد محور» از مشهد مقدس آغاز شده و 
در حال فراگير شــدن در سراسر كشور است. گفته 
مى شــود در ســال تحصيلى پيش رو 50 مدرسه 
مســجدمحور در سراسر كشــور با دريافت مجوز، 
فعاليت خــود را آغاز خواهند كرد و اين حركت در 

سال هاى بعد توسعه خواهد يافت.
در ايــن زمينه حجت االســالم احمد نعمتى مدير 
مدرسه مســجدمحور جمكراِن مشــهد مى گويد: 
گزارش هاى مورخان از مســاجد صدر اسالم حاكى 
از آن اســت كه مســجد يك نهاد چند بعدى بوده 
است كه در آن افزون بر اقامه نماز و مسائل عبادى، 
كارهاى مديريتى، قضايى، آموزشــى و... نيز انجام 
مى شــده اســت. اما امروز به دليل جدا شدن امر 
آموزش و حوزه هاى علميه از مســاجد، هم مساجد 
ضرر كرده اند و هم حوزه ها، چرا كه ارتباط روحانيت 

با مردم كمتر شده است.
وى با اشــاره بــه اينكه تصورات مردم از مســجد 
نادرست اســت، مى افزايد: برخى فكر مى كنند كه 
بازگرداندن برخى امور از جمله آموزش و پرورش به 
مساجد بازگشت به 1400 سال پيش است در حالى 
كه چهره هايى مانند رهبر معظم انقالب و شــهيد 
مطهرى كه روحانيانى با نقش اجتماعى برجســته 
هستند در همين مساجد پرورش يافته اند. ما بخوبى 
نهاد آموزش و پرورش را مى شناسيم و آن را تحليل 
و آناليز كرده ايم، بنابراين بخش هاى زيادى از آن را 
مى توانيم نقد كنيم. سيســتم آموزش و پرورش ما 
غربى اســت در حالى كه غرب در حال تغيير دادن 
روش هاى آموزشى پيشين خود است، اما ما با اصرار 
داريم همان راه را طى مى كنيم. نظام آموزشــى در 
غرب امروز دارد نيازهــاى چندبعدى دانش آموزان 
را در نظر مى گيرد و به آن پاســخ مى دهد اما نظام 

آموزشى ما تك بعدى و ضعيف است.

  طرح نو و خالقيت هاى آموزشى 
اين مدير و كارشــناس آموزشــى با بيــان اينكه 
مدارس مســجدمحور داراى يك طرح پيشرفته و 
به روز آموزشــى اســت، مى گويد: هدف ما آموزش 
يك زندگى سعادتمندانه به بچه هاست كه در پرتو 
برنامه درسى قرآن محور، نهج البالغه محور و صحيفه 
ســجاديه محور همراه با برنامه هاى متنوع پرورشى 

حاصل مى شود.
 حجت االسالم نعمتى مى افزايد: دانش آموزان در اين 
مدارس، روحيه كار جمعى و مشاركت پذيرى، روحيه 
جهاد و مقاومت را در پرتو فضايى سرشار از اميد و 
نشاط فرامى گيرند و شهدا را كه الگوى بارز حركت 

آگاهانه، نشــاط و ايثار براى دين و جامعه هستند 
الگوى خود قرار مى دهند.

مدير مدرسه مسجدمحور جمكران درباره تفاوت هاى 
اين مدارس با مدارس عادى مى گويد: اين سيستم 
چند تفاوت با مدارس عادى دارد؛ نخست اينكه نگاه 
افرادى كه در اين مدارس خدمت مى كنند يك نگاه 
مادى و انتفاعى نيســت و به اين كار به عنوان يك 
شغل نگاه نمى كنند. دوم اينكه ما بيانات رهبر معظم 
انقالب را بررسى و تالش كرده ايم در اين مدارس اين 
رهنمودها را كه مهم ترينش حركت بر محور قرآن و 
نهج البالغه است، اجرايى كنيم. از نظر ما اين مدارس 
شبيه يك مزرعه نمونه است كه ممكن است آفت ها 
و مشكالتى هم داشته باشد كه البته قابل حل است.
وى مى افزايــد: ويژگــى ســوم ايــن مــدارس، 
«خانواده محور» بودن آن است؛ يعنى در اين مدارس 
حضــور پدر در كنار فرزندش و نظــارت والدين بر 
فرآيند آموزش و پرورش فرزندان بســيار ضرورى 
است و از سويى والدين نيز با اشتياق زياد و با حضور 
در كالس ها ضمن نظــارت بر امر آموزش، خدمات 
مختلفى از جمله كارهاى پشتيبانى، نظافت مسجد 
و ســاير امور را انجام مى دهند كه فضاى بى نظيرى 
را در مسجد به وجود مى آورد. همين مسئله باعث 
ارتباط بيشتر خانواده ها با دانش آموزان و با يكديگر 
شده و حتى ما برخى مشاغل را هم به كمك همين 
جمع هاى دوستانه احيا كرده و اشتغال زايى كرده ايم. 
بدين ترتيب درِ مساجد هميشه باز است و همواره 
پنج پدر از والدين دانش آموزان در مســجد حضور 
دارند و همين موضوع به گذران امور مسجد و رونق 
آن هم كمك شايانى مى كند. ما در اين مدارس بر 
اساس فرمايشات آقا، در جهت توليدكنندگى تالش 
مى كنيم؛ البته نه توليد اقتصادى بلكه توليد فرهنگى. 
خاطرات شهدا و خانواده شهدا توسط دانش آموزان 
جمع آورى مى شــود و آماده چــاپ در قالب كتاب 
است. نشريات و جشنواره هاى داخلى داريم و تالش 
مى كنيم شــهدايى كه به هر دليل در اين سال ها 

گمنام مانده اند را شناسايى و معرفى كنيم.

  پررنگ بودن فعاليت هاى پرورشى
مدير مدرســه جمكران با اشــاره به پررنگ بودن 
فعاليت هاى پرورشــى و اردويــى در اين مدارس 
مى گويــد: بچه ها هر هفته يك برنامــه اردويى به 
صورت ورزشــى، اردوهاى جهادى يا تفريحى دارند 

و يك برنامه زيارت جمعى و اجراى مراسم در حرم 
مطهر نيز داريم كه بسيار مؤثر بوده است.

حجت االســالم نعمتى با بيان خاطره اى مى گويد: 
چندى پيش حضور نيمه شبى پدران دانش آموزان 
همراه با دانش آموزان در مســجد قبل از نماز صبح 
و زمزمه هاى دعا و مناجات، يكى از همســايه هاى 
مســجد را تحت تأثير قرار داده بود و او با چشمان 
اشكبار مى گفت كه شما من را به ياد روزهاى خوب 
جبهه و شور و اشتياق و مناجات رزمندگان در آن 

روزها انداختيد.
وى بــا تأكيد بر اينكه فعاليت ما نه تنها تعارضى با 
آموزش و پرورش ندارد، بلكه ما هزينه هاى آموزش و 
پرورش را كم مى كنيم، مى گويد: آموزش و پرورش 
بايد بخــش عمده اى از اداره فضاهاى آموزشــى را 
براســاس قانون به تشــكل هاى آموزشى مردمى 
واگذار كند. برخى مى گويند شــما وسايل آموزشى 
از جمله كالس و ميز و صندلى و... نداريد و گوشــه 
مسجد مى نشينيد كه آن را هم حل كرده ايم و حتى 
از تخته هاى هوشــمند در كالس هاى ما اســتفاده 

مى شود.

  فراگير شدن مدارس مسجد محور
حجت االســالم ســعيد نورى از مربيان و معلمان 
مدارس مســجد محور كه 20 سال سابقه آموزشى 
دارد و 10ســال هم در آمــوزش و پرورش تدريس 
كرده است، مى گويد: امروز بســيارى از خانواده ها 
نگران امر تعليم و تربيت فرزندانشــان هســتند و 
گاهى اخبار ناخوشــايندى از شــرايط موجود در 
برخى مــدارس و رفتارهاى برخــى دانش آموزان 
و معلمان منتشــر مى شــود كه نگرانى ها را دامن 
مى زند. از ســويى خانواده ها دوســت دارند امكان 
انتخاب فضاى آموزشــى و مواد درسى براى آن ها 
فراهم شــود، مثالً برخى دوست دارند فرزندانشان 
از دوره ابتدايــى در فضــاى دينــى، قرآن محور و 
نهج البالغه محور، تربيت شوند. بنابراين با توجه به 
اينكه قانون هم شيوه هاى مختلفى را براى تحصيل 
در نظر گرفته اســت بايد به خانواده ها حق داد كه 
سيستمى را براى آموزش فرزندانشان انتخاب كنند 
كه نيازهاى مورد نظر آن ها را پاســخ دهد. مدارس 
مســجدمحور در حقيقت پاســخى به همين نياز 

است.
حجت االســالم نورى با اشاره به اينكه دانش آموزان 
اين مدارس، درس هاى رســمى آموزش و پرورش 
را هم مى خواننــد و امتحان مى دهند، مى افزايد: ما 
درس هايى از جمله نهج البالغه، صحيفه ســجاديه، 
مفاتيح الجنان و بيانات رهبر انقالب را هم داريم و به 
زندگى علما و بزرگان و سيره شهدا هم مى پردازيم.

وى با اشــاره به ســابقه طوالنى تعامل و كار خود با 
مدارس موفق تهران و مجموعه هاى آموزشى مذهبى، 
مى گويد: براســاس شــناخت من، نظام آموزشى ما 
حتى نمى تواند كف نيازهاى آموزشــى دانش آموزان 
مــا را تأميــن كند يعنى مثــالً دانش آمــوزى كه 

عشــايرى است و هفته اى يك بار سر كالس مى رود 
يا دانش آموزى كه از پايين ترين و محروم ترين طبقه 
جامعه اســت و والدينش به داليل مختلف از سواد و 
توانايى كافى براى كمك به او برخوردار نيســتند، تا 
چه رسد به دانش آموزى كه از يك خانواده فرهنگى 
است و والدين او انتظارات بيشترى از نظام آموزشى 

دارند.
نورى با انتقاد از شيوه هاى نادرست گزينش معلمان 
و مربيان در آموزش و پرورش مى گويد: حاصل اين 
شيوه، همين مشكالت ريز و درشتى است كه هر از 
چندگاهى اخبار آن را با تأسف از رسانه ها مى شنويم 
و من خــود از مســئوالن آموزش و پــرورش در 
نشست هاى تخصصى شنيده ام كه در برخى مدارس 
چه مشكالتى وجود دارد كه نمى شود در رسانه هاى 
عمومى بيان كرد، اما در مدارس مســجدمحور اوالً 
تقريباً همه استادان طلبه هستند و دقيق گزينش 
مى شــوند و از آن مهم تر نظارت هر روز و مســتمر 
خانواده ها بر كالس ها و فعاليت هاى آموزشى وجود 
دارد و هيچ راهى براى انحــراف امر آموزش وجود 

ندارد.
وى مســئله ديگر را محتواى كتاب هاى آموزش و 
پرورش و ســاختار اين نظام مى داند كه بدرستى و 

براى پاسخ به نيازهاى امروز طراحى نشده اند.
 به گفتــه وى ظرف غربى آمــوزش و پرورش ما؛ 
مظروف و محتواى اسالمى مورد نظر ما را برنمى تابد 
در حالى كه مســجد به عنوان يك فضاى معنوى 
و مذهبى، آثار ويــژه تربيتى بر دانش آموزان دارد و 
بسيارى از مشكالتى را كه در مدارس وجود دارد در 

اين كالس ها نمى بينيم.

   فضاى با نشاط براى بچه ها
سيدمصطفى ميرحافظ از اولياى دانش آموزان يكى 
از مدارس مسجدمحور نيز با ابراز رضايت از شرايط 
آموزشى در اين مدارس مى گويد: فضاى اين مدارس 
با توجه به مســجدمحور بودن آن، آن قدر با نشاط 
اســت كه بچه ها به هيچ وجه از بودن در مدرســه 

احساس خستگى نمى كنند.
وى با ابراز رضايت از حضور حداكثرى و حمايتى اوليا 
در كالس ها و مدارس، اين موضوع را از ويژگى هاى 
خــاص اين مــدارس برمى شــمارد و مى گويد: در 
ايــن مدارس كار پــرورش در كنار آمــوزش مورد 
توجه قرار گرفتــه و به همين دليل دانش آموزان از 
فضاى آموزشى خسته نمى شوند. برگزارى پيوسته 
اردوها و برنامه هاى ورزشــى و پرورشــى، بچه ها را 
به اين كالس ها بشــدت عالقه مند مى كند؛ ضمن 
اينكه ارتباط بســيار خوبى بين خانواده ها، مدرسه، 
دانش آموزان و مربيان برقرار اســت كه در مدارس 

عادى چنين چيزى را نمى بينيم.
اين پــدر كه از حضور دو پســرش در اين مدارس 
خوشــحال اســت، مى گويد: هر وقت بخواهم پسر 
نوجوانم را تنبيه كنــم، تهديدش مى كنم كه حق 
ندارى يك روز به مســجد بروى و او از شدت عالقه 
به مســجد، رفتارش را اصالح مى كند و گاهى براى 
رفتن به مســجد به گريه مى افتد كه اين نشان از 
موفقيت اين سيستم آموزشى و جاذبه باالى آن براى 

دانش آموزان دارد.

  از كارهاى خوب حمايت كنيم
مدارس مســجدمحور اگرچه در ابتــداى راهند و 
قطعاً به تصريح اداره كنندگانشان داراى نواقصى هم 
هســتند كه بتدريج رفع مى شود، اما نه تنها جاى 
مدارس عــادى را تنگ نمى كنند، بلكه بارى هم از 
دوش آمــوزش و پرورش بر مى دارنــد و مى توانند 
رقابتى بسيار ســازنده در بين نهادهاى آموزشى به 

وجود آورند.
اين مدارس به گواهى خانواده هايى كه فرزندانشان 
در آنجا تحصيل مى كنند به بخش زيادى از اهداف 
آموزشى و پرورشــى خود دست يافته اند، پس هم 
وزارت آمــوزش و پرورش و هم افراد خّير مى توانند 
با كمك به روند رو به رشد و افزايشى اين مدارس، 
به بهبود شرايط آموزشــى در كشور كمك كنند، 
از برنامه هــاى موفق اين مدارس الگو بگيرند و نهاِد 
محورى و مهم «مسجد» را نيز به جايگاه راستين و 

تاريخى خود بازگردانند.

معارف

قدس از موفقيت هاى روزافزون «مدارس مسجدمحور» گزارش مى دهد

محراب مسجد؛ سنگر تعليم و تربيت

خبرخبر

ابنا: آيت اهللا مكارم شيرازى گفت: خيران با انفاق مال 
خود در مناطق محروم ضمن اينكه نقش برجسته اى 
در حفظ اسالم و تشيع دارند، در قيامت نيز از آثار آن 
بهره  مند مى  شوند. اين مرجع تقليد در آيين بهره بردارى 
از شبستان امام خمينى(ره) حرم عبدالعظيم حسنى(ع) 
گفت: كسانى كه با انفاق بخشى از دارايى هاى خود به 
افراد محروم جامعه خدمــت مى كنند در حقيقت به 
سيره اهل بيت(ع) عمل كرده اند. وى تصريح كرد: ايثار 
و از خود گذشتگى از ويژگى هاى فرهنگ تشيع است 
در حالى كه كشــتار دسته جمعى انسان هاى بى گناه، 
ويرانگرى، آتش زدن انسان ها و از بين بردن آثار تاريخى 
گذشتگان از ويژگى هاى مكاتب به ظاهر اسالمى ولى 
پيرو كفر جهان امروز است. وى يادآور شد: زيارت قبور 
مطهر امامان و امامزادگان همان گونه كه در ايام عاشورا 

و اربعين برجسته مى شود موجب زنده نگه داشتن واقعه 
غدير، خوف دشمنان و تابيدن نور اهل بيت(ع) بر دل 
مؤمنان و شيعيان مى شود. شايان ذكر است؛ شبستان 
تازه تأســيس امام خمينى(ره) در زمينى به گســتره 
1850 متــر مربع و زيربناى 2670 متر مربع در ضلع 
غربى حرم عبدالعظيم(ع) احداث شد. 80 ميليارد ريال 
از سوى خيران براى ساخت اين شبستان بزرگ هزينه 
شده اســت. آيت اهللا محمدى رى شهرى توليت حرم 
عبدالعظيم حسنى(ع) نيز با تجليل از زحمات ارزنده 
آقاى حاج اكبر ابراهيمى بانى نيكوكار شبستان جديد 
اين آســتان مقدس، گفت: خدمات ايشــان در مراكز 
مختلف عام المنفعه بســيار مهم و ارزنده و از توفيقات 
الهى براى آقاى ابراهيمى خدمت به اهل بيت عصمت 

و طهارت(ع) است.

حوزه: آيت اهللا غروى عليارى از استادان پيشكسوت 
حوزه علميه به ديار حق شتافت.

ايشان در سال 1313 هجرى شمسى در شهر تبريز 
در ميان خانواده اى كه معروف به علم، تقوا و فضيلت 

بود ديده به جهان گشود.
آيت اهللا غروى عليارى از شــاگردان مرحوم آيت اهللا 
سيد ابوالقاســم خويى(ره) در نجف اشرف به شمار 
مى رفت و در مشهد مقدس از محضر استادان بزرگوار 
وقت؛ آيت اهللا سيدهادى ميالنى، شيخ احمد كفايى 

خراسانى و حاج شيخ مرتضى شاهرودى بهره برد.
وى بــه جهت عالقــه وافرى كــه به اســتفاده از 
سرچشــمه هاى علم و معرفت داشت با اينكه كوله 
بــار گهربــارى از علوم و فنون به همراه داشــت به 
قم هجرت كرد و 12ســال در جوار حضرت فاطمه 

معصومه(س) از محضر اســاتيد بزرگــوار آن ديار، 
حضرت امام خمينى(ره)، سيدمحمدرضا گلپايگانى، 
سيدشهاب الدين مرعشى نجفى، ميرزا هاشم آملى، 
شــيخ محمد اراكى، ســيدمحمد محقــق داماد و 

سيدمحمدحسين طباطبايى كسب فيض كرد.
آيــت اهللا غروى عليارى پيش از انقالب در زمانى كه 
در قم بــود در تمامى حركات و اطالعيه هايى كه از 
طرف بزرگان قم به نگارش در مى آمد حضورى فعال 
داشته و هميشه نام و امضاى ايشان نشان از حركت 
و فعاليت هاى گسترده ايشان داشت. در زمانى كه به 
تهران رفت نيز جزو مؤسسان جامعه روحانيت مبارز 
بود و در همه اقدام هاى انقالبى آن جامعه حضورى 
فعال داشــته و در طول مبارزات سياسى به رهبرى 

امام خمينى(ره) بارها و بارها به زندان رفت.

آيت اهللا مكارم شيرازى: 

نيكوكاران با انفاق مال موجب حفظ اسالم شده اند
پس از عمرى مجاهدت علمى

آيت اهللا غروى عليارى به ديار حق شتافت 

فضاى مــدارس مســجدمحور آن 
قدر با نشاط است كه بچه ها به هيچ 
وجه از بودن در مدرسه احساس 
خستگى نمى كنند. در اين مدارس 
كار پرورش در كنار آموزش مورد 

توجه قرار گرفته است

برش



 

با رد حضور در كادرفنى
مجيدى:  براى اهدافشان با نام من بازى 

مى كنند 
ورزش: كاپيتان پيشين استقالل درباره حرف و حديث هايى كه اين روزها  در 
مورد حضورش در كادر فنى استقالل در رسانه ها بازتاب داشته است، واكنش 
نشان داد. مجيدى در صفحه شخصى اش گفته كه بارها از سوى وزارت ورزش 
و جوانان براى حضور در هيئت مديره يا بخش هاى ديگر مديريتى با او صحبت 
شده، اما حرفى درباره حضورش در كادر فنى زده نشده است. مجيدى موضوع 
اضافه شدن به كادر فنى را تكذيب كرد تا حرف و حديثى درباره او ايجاد نشود.

مجيدى همچنين گفته كه يك نفر در بين اســتقاللى ها در زمين در سرعت 
كم مى آورد، اما بيرون از زمين با سرعت بااليى دسيسه به خرج داده و باعث 
جدايى دو بازيكن و همچنين جذب يك بازيكن مصدوم شده است. اكنون اين 
سؤال پيش مى آيد كه منظور مجيدى از اين فرد چه كسى است؟ اگر مجيدى 
خودش نمى خواهد به كادر فنى استقالل اضافه شود، چرا بايد يك نفر اقدام به 
چنين كارى كرده و فضايى ايجاد كند كه گويا شفر نمى خواهد مجيدى دستيار 
او شود؟ مجيدى از اين موضوع ناراحت است كه برخى ها خواسته اند به شفر 

بگويند آمدن مجيدى يعنى جانشينى او در صورت عدم كسب نتيجه گيرى.
وقتى به صحبت هاى مجيدى دقت مى كنيم، تنها بــه بازيكنانى باتجربه در 

استقالل مى رسيم، بازيكنانى كه خودشان با مجيدى همبازى بوده اند. 

اسامى ملى پوشان  براى بازى با ازبكستان 
ورزش: اســامى بازيكنان تيم ملى فوتبال براى حضور در اردوى ازبكستان 
اعالم شد.عليرضا بيرانوند / اميرعابدزاده / سيدحسين حسينى، روزبه چشمى، 
پژمان منتظرى، وريا غفورى، آرمين سهرابيان، على كريمى / مجيد حسينى، 
وحيد اميرى / مرتضى پورعلى گنجى / ميالد محمدى / صادق محرمى / سعيد 
عزت الهى / اميد ابراهيمى /اشكان دژاگه، مسعود شجاعى، احسان حاج صفى 
/ ســامان قدوس / مهدى ترابى /عليرضا جهانبخش / علــى قلى زاده / كريم 

انصارى فرد / مهدى طارمى / رامين رضاييان. 
ديدار دوســتانه تيم ملى فوتبال كشورمان مقابل ازبكســتان روز سه شنبه

20 شهريورماه در تاشكند برگزار خواهد شد.

ازبكستان با ذخيره ها مقابل ايران!
ورزش: به نقل از سايت چمپيونات ازبكستان، هكتور كوپرسرمربى ازبكستان 
در نشست خبرى پس از بازى تداركاتى برابر سوريه در تاشكند كه با تساوى 
يك - يك پايان يافت، گفت: بازى با ايران را پيش رو داريم. تمايل دارم تا در اين 
بازى برخى از تاكتيك ها را امتحان كنم. هدف از اين بازى آزمايش بازيكنان 
است. مى توانم بگويم بازيكنانى كه در بازى با سوريه ذخيره بودند برابر ايران 
به ميدان خواهند رفت.ديدار تداركاتى تيم هاى ملى فوتبال ازبكستان و ايران 

سه شنبه 20 شهريور در تاشكند برگزار مى شود.

انتقاد عابدزاده به امكانات تيم ملى
ورزش: امير عابدزاده دروازه بان تيم ملى ايران در حاشيه تمرين تيم ملى در 
جمع خبرنگاران درباره شرايط تمرينات تيم ملى ادامه داد: وضعيت تمرينات 
100 در صد از اينى كه هست مى تواند بهتر باشد وقتى ما روياى بزرگى داريم 
بايد امكانات و طرز تفكر و تالش مان هم به آن سطح برسد. ما دوست داريم كه 
امكانات بهتر باشد. شرايط اردو و وضعيت سرمربى و همه چيز مشخص باشد. 

مشكى پوشان و انحالل دوباره؟
ورزش:خداداد عزيزى در گفت وگو با برنامه فوتبال يك در مورد وضعيت تيم 
مشكى پوشان گفت:  من جلسات متعددى با مسئوالن مختلف شهرى از جمله 
شهردار مشهد انجام داده ام تا بتوانيم يك اسپانسر براى اين تيم پيدا كنيم. وى 
گفت:  اگر اين هفته نتوانيم اسپانسرى پيدا كنيم، مشكى پوشان منحل خواهد 
شــد كه اميدوارم اين اتفاق نيفتد. در اين فصل يكى دو تيم منحل شده اند و 

اميدوارم اين اتفاق براى مشكى پوشان نيفتد. 

كاوه بازى با ازبكستان را
 از دست داد

ورزش: مهاجم ملى پوش ايران به دليل مصدوميت قادر نخواهد بود در ديدار 
دوستانه مقابل ازبكســتان به ميدان برود. به گفته مدير رسانه اى تيم ملى 

فوتبال كاوه رضايى به دليل مصدوميت به بازى با ازبكستان نمى رسد.

شكست خانگى مشكى پوشان 
ورزش: در آغاز هفته چهارم ليگ دســته اول فوتبال مشــكى 

پوشان در خانه شكســت خوردند. ديروز در استاديوم تختى 
مشكى پوشان ميزبان قشقايى شــيراز بود كه در پايان دو 

بر يك نتيجه را واگذار كرد. بهروز افشار و على جليلى 
از مشكى پوشــان در اين ديدار كارت قرمز گرفته 

و اخراج شــدند تا اين تيم 9 نفره شكست را 
متحمل شــود. تك گل ميزبان را حسين 
بادامكى دقيقــه 24 از روى نقطه پنالتى 

به ثمر رساند.

 تيراندازى قهرمانى جهان
دست صادقيان به مدال تفنگ بادى 

بانوان نرسيد
ورزش: در ادامه رقابت هاى تيراندازى قهرمانى جهان در كره جنوبى 
و كسب سهميه المپيك 2020، در رشته تفنگ بادى آرمينا صادقيان 
با كسب 627,1 امتياز در مرحله مقدماتى به عنوان نفر چهارم به فينال 
راه يافت و در فينال نيز پس از دو نماينده چين و ورزشكارى از هند به 
مقام چهارمى بسنده كرد. در همين رقابت فاطمه كرم زاده ديگر تيرانداز 
كشورمان با 624,3 امتياز در جايگاه شانزدهم جهان به كار خود پايان داد.

رقابت هاى بين المللى كشتى جام يادگار امام
جام در خانه ماند

ورزش: چهارميــن دوره رقابت هــاى بين المللى كشــتى فرنگى 
نوجوانان جام يادگار امام (ره) با حضور تيم هاى آذربايجان، ارمنستان، 
اوكراين، ايتاليا و 4 تيم از كشورمان روزهاى 15 و 16 شهريورماه در 
شهر سيرجان استان كرمان برگزار شد كه در پايان تيم ايران با نتيجه 

10 بر صفر تيم آذربايجان را شكست داد و به عنوان قهرمانى رسيد.
نتايج ديدارهاى فينال، رده بندى و كسب عنوان هاى پنجم و هفتم 

به شرح زير است:
 فينال: ايران الف 10  - آذربايجان صفر

رده بندى: ايران ب 9 - ايران توسعه يك
ديدار 6-5: اوكراين 8 - ارمنستان 2

ديدار 8-7: ايتاليا، برنده 5 - ايران (كرمان) 5 (امتياز مثبت 24 به 22)
 رده بندى تيمى مسابقات:

 1- ايران الف 2- آذربايجان 3- ايران ب 4- ايران توسعه 5- اوكراين 
6- ارمنستان 7- ايتاليا 8- ايران (كرمان)

تور دوچرخه سوارى ژينگتاى چين؛
تيم دوچرخه سوارى شهردارى مشهد 

پنجم شد
ورزش: تور دوچرخه سوارى بين المللى ژينگتاى چين در سه مرحله 
برگزار شد كه در نهايت در بخش تيمى تيم شهردارى مشهد نماينده 
كشورمان در رده پنجم قرار گرفت. در اين تور 12 تيم اروپايى و 11 
تيم آسيايى حضور داشتند. در آخرين مرحله تور نيز حسين ناطقى 

از تيم مشهد در رده ششم قرار گرفت.
در بخش بهترين ركابزن كوهســتان عنــوان اول از آن ركابزن اهل 
كلمبيا شد. حميد پورهاشمى ركابزن ايرانى عضو تيم يوآن چين دوم 
شد. عنوان بهترين ركابزن امتيازى هم از آن ورزشكارى از ايتاليا شد.

در مسابقات جهانى
تيم ملى جوانان تفنگ بادى

 نايب قهرمان شد
ورزش:  در ادامه رقابت هاى تيراندازى قهرمانى جهان كه در چانگون 
كره جنوبى در حال برگزارى است، تيم ملى كشورمان در رشته تفنگ 
بادى رده سنى جوانان موفق شد به مدال نقره اين رقابت ها دست يابد 

و عنوان نايب قهرمانى جهان را به خود اختصاص دهد.
در پايان مرحله مقدماتى امير سياوش ذوالفقاريان و امير محمد نكونام 
به عنوان نفر دوم و چهارم راهى فينال شدند. در اين ماده تيم كشور 
چين قهرمان شد. تيم ايران نايب قهرمانى را از آن خود كرد و روسيه 

به مقام سوم دست يافت. 

ضد حمله
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گارسيا و مورا بهترين هاى ماه ليگ برتر
ورزش: سرمربى واتفورد و هافبك تاتنهام به ترتيب مربى و بازيكن برتر ماه ليگ برتر انگليس 

شدند.
خاوى گارسيا سرمربى تيم فوتبال واتفورد كه تيم تحت هدايتش چهار بازى اول خود در فصل 
جديد ليگ برتر انگليس را با برد به پايان برده اســت، به عنوان سرمربى برتر ماه آگوست اين 

رقابت ها معرفى شد.
همچنين لوكاس مورا، هافبك برزيلى تاتنهام به عنوان بهترين بازيكن ماه آگوست ليگ برتر 
انگليس انتخاب شد. اين بازيكن 26 ساله كه دو گل مقابل شياطين سرخ به ثمر رساند، به اسپرز 

كمك كرد تا مقابل نيوكاسل، فوالم و منچستريونايتد به پيروزى برسد.

اشنايدر: از لحظه لحظه حضورم در زمين لذت بردم
ورزش: بعد از حضور در بازى خداحافظى، وسلى اشنايدر، هافبك تيم ملى هلند مدعى شد كه 

از لحظه لحظه حضورش در آخرين بازى ملى اش براى تيم ملى هلند لذت برده است.
مراسم خداحافظى اشنايدر، دو شب گذشته در ديدار دوستانه مقابل پرو برگزار شد، جايى كه 
هلند موفق شد 2-1 حريف خود را شكست دهد. هافبك 34 ساله 134 بازى ملى انجام داد كه 

آخرين آن پنجشنبه شب گذشته بود.
او پس از بازى گفت: «از لحظه لحظه حضورم در زمين لذت بردم. من مى دانم كه همه چيز تمام 
شد ولى خيلى خوشحالم اين فرصت را داشتم كه يك بار ديگر با پيراهن تيم ملى در ميادين 

ظاهر شوم. توانستم به اين شكل فوق العاده خداحافظى كنم.»

بكام به دنبال جذب رونالدو براى اينتر ميامى
ورزش: اســطوره فوتبال انگليس قصد دارد فوق ســتاره پرتغالى يوونتوس را براى تيم خود 
در ليگ MLS به خدمت بگيرد. ديويد بكام كه قرار اســت در ليگ حرفه اى فوتبال آمريكا 
(MLS) تيم دارى كند، نام باشگاه خود را سرانجام معرفى كرد؛ باشگاهى كه با نام اينتر ميامى 
در اين مسابقات به رقابت خواهد پرداخت. اكنون نشريه «ديلى ميل» انگليس خبر مى دهد كه 
هدف اسطوره فوتبال انگليس اين است تا در سال 2020 كريستيانو رونالدو را براى تيم خود به 
خدمت بگيرد. اينتر ميامى در همين سال  به طور رسمى كارش را در MLS آغاز خواهد كرد.

رونالدو در سال 2020 ميالدى 35 ساله خواهد شد و در آن مقطع يك سال از قرارداد كنونى اش 
با يوونتوس باقى مى ماند.

درخشش بيل در اولين حضور گيگز روى نيمكت ولز
ورزش: گرت بيل، فوق ستاره ولزى درخشش چشم گيرى در ديدار پنجشنبه شب گذشته ولز 

مقابل ايرلند داشت، ديدارى كه اولين حضور گيگز روى نيمكت آنها بود.
ولز كه در مقدماتى جام جهانى با شكست مقابل ايرلند از رسيدن به روسيه بازماند، در آن زمان 
تحت هدايت كريس كولمن بود. حاال با حضور رايان گيگز، به نظر اوضاع تغيير كرده و هافبك 

سابق يونايتد، در اولين حضورش روى نيمكت توانست ايرلند را 4-1 شكست دهد.
در ديدار مقدماتى جام جهانى، بيل مصدوم بود و كولمن قادر به استفاده از او نبود ولى گيگز با 
آمادگى كامل بيل را در اختيار دارد. اما بيل پنجشنبه يك گل بسيار ديدنى از پشت محوطه 

جريمه به ثمر رساند و پاس گل چهارم را براى روبرتس ، هم تيمى اش ارسال كرد.

A ليگ ملت هاى اروپا - ليگ
 آلمان 0 - 0 فرانسه

B ليگ ملت هاى اروپا - ليگ
 ولز 4 - 1 جمهورى ايرلند

 جمهورى چك 1 - 2 اوكراين
C ليگ ملت هاى اروپا - ليگ

 نروژ 2 - 0  قبرس
 اسلوونى 1 - 2 بلغارستان

D ليگ ملت هاى اروپا - ليگ
 قزاقستان 0 -   2 گرجستان

 ارمنستان 2 - 1  ليختن اشتاين
 لتونى 0 - 0 آندورا

 جبل الطارق 0 - 2 مقدونيه

ميز نتايج

بعد از شكست مقابل آمريكا
كوالكوويچ :دنبال نتيجه گيرى 

در قهرمانى جهان هستيم
مهر: سرمربى تيم ملى واليبال ايران مى گويد نتيجه 
در اســلوونى براى اين تيم اهميتى نــدارد و ايران به 
دنبال آماده ســازى كامل و نتيجه گيرى در قهرمانى 

جهان است.
ويپس از شكســت 3 بر صفر مقابل  آمريكا گفت: 
ديدار خيلى خوبى را انجام نداديم زيرا به تازگى 
بازى هاى آسيايى را به پايان رســانديم و تعداد 
زيادى از بازيكنان از نظر بدنى بعد از اين ســفرها 
نياز به ريكاورى داشــتند و ريســك مصدوميت 
آنها باال بود. به همين دليل از بازيكنانى اســتفاده 
كرديم كه كمتر در جاكارتا به ميدان رفته بودند.

وى گفت: با توجه به اين شرايط بازيكنان ما يك تمرين 
خوب داشتند و بازيكنانى كه بازى نكردند مى توانند 

انرژى خوبى براى ادامه مسابقات ذخيره كنند.
وى گفت: ما به نتيجه در اسلوونى فكر نمى كنيم زيرا 
بعد از نتيجه گرفتن در جاكارتا حاال به دنبال كســب 
نتيجه در رقابت هاى جهانى هستيم و به اين موضوع 

توجه ويژه اى داريم.

سينا حسينى : معاون ورزشــى اداره كل ورزش و جوانان يكى از 
اعضاى كميته سه نفره بررسى صالحيت كانديداهاى انتخابات آتى 
هيئت فوتبال خراسان رضوى اســت. وى در پايان زمان نام نويسى 
كانديداهاى هيئت فوتبال خراســان رضوى گفت: از امروز سلسله 
بررسى هاى الزم براى احراز هويت و صالحيت كانديداها آغاز خواهد 
شد و قطعا در كمترين زمان ممكن اســامى كانديداهاى نهايى كه 

مجوز حضور در انتخابات اين هيئت را دارند اعالم خواهد شد.
امير زارعى در گفت و گو با خبرنگار ما با تشــريح فرايند بررســى 
صالحيت نامزدها روند حاكم بر اين پروســه را بر اساس اساسنامه 
فدراسيون فوتبال تشريح كرد و به سواالت ما درباره انتخابات آينده 
هيئت فوتبال پاســخ داد كه در ادامه متن كامــل اين گفت و گو را 

مطالعه مى كنيد.

*در مورد فرايند نام نويسى از نامزدها توضيح دهيد.
ما براى رسيدن به فضايى كامال قانونمند در ماه هاى اخير جلسات و 
مذاكراتى را با مسئوالن اجرايى هيئت فوتبال و فدراسيون داشتيم و 
از مسئوالن فدراسيون به ويژه شخص آقاى تاج و كميته شهرستان ها 

در خواست كرديم با توجه به اين كه در مهرماه دوره مديريت چهار 
ساله برادران به اتمام مى رسد هر چه سريعتر فرايند برگزارى مجمع 
انتخابى هيئت فوتبال استان خراســان رضوى انجام شود كه ديگر 
نيازى به معرفى سرپرست نداشــته باشيم. به همين دليل با انتشار 
آگهى در روزنامه هاى كثيراالنتشــار از طريــق دبير هيئت فرايند 
نام نويسى آغاز و توانستيم در زمان بندى مورد نظر از كانديداهاى 
متقاضى نام نويســى كنيم.با اتمام فرايند نام نويســى كار بررسى 

صالحيت ها آغاز و در نهايت اسامى تأييد شده اعالم خواهد شد.
* از ميان 28 نفرى كه براى شركت در انتخابات اقدام به نام 
نويسى كردند چند نفر به عنوان كانديداى تأييد صالحيت 

شده به مجمع راه پيدا خواهند كرد؟
در اين ارتباط نمــى توانم صحبتى انجام دهم، چــون بايد مدارك 
كانديداهاى متقاضى شركت در انتخابات در هيئت سه نفره بررسى 
و ســپس به حراســت اداره كل ورزش و جوانان معرفى شوند، هر 
كسى داراى شرايط مندرج در اساسنامه باشد و از نظر قانونى منعى 
براى حضور در مجمع انتخاباتى نداشته باشد قطعا تأييد صالحيت 

خواهد شد.

ورزش : حضور چهره هاى مختلف سياسى، ورزشى و رسانه اى نشان داد 
انتخابات پيش رو انتخاباتى پر حاشيه خواهد بود. 

*هجوم شهردارى چى ها
كمتر كسى تصور مى كرد دو نفر از اعضاى شــوراى اسالمى شهر مشهد 
براى كانديداتورى در انتخابات هيئت فوتبال وارد عرصه شوند.احســان 
اصولى صفار و شهناز رمارم با نام نويسى در اين مرحله در ميان چهره هاى 

خبرساز قرار گرفتند.
به جز اين دو عضو شاخص شوراى اسالمى شــهر مشهد، حضور مديران 
شــهرى هم قابل توجه بود. حسن نورى، معاون ســالمت و تربيت بدنى 
سازمان اجتماعى فرهنگى شهردارى مشــهد،مجيد طهوريان عسگرى، 
رئيس سابق فرهنگسراى رســانه و مهدى زمانى خليل آباد مدير روابط 
عمومى شهردارى منطقه ثامن مشهد از ديگر كانديداهاى متقاضى شركت 

در انتخابات هيئت فوتبال بودند.
*كارمندان دولت در صف

ميل به نامزدى در ميان كارمندان دولت نيز در اين انتخابات بســيار زياد 
به نظر مى آيد. مرتضى صادقى، فرماندار سابق در دولت اصالحات،مهدى 
ناصحى، كارمند بازرســى اســتاندارى خراســان رضوى، محمود قربان 
يار، كارمند اداره كل ورزش و جوانان ،مهدى ســالطين، مدير مجموعه 
ثامن االئمه مشهد مقدس و كارمند اداره كل ورزش و جوانان ،سيد محمود 
رضوى راد رئيس سابق انجمن سى ان جى خراسان رضوى،سعيد خالقى نيا 
كارمند آموزش و پرورش از چهره هــاى حقوق بگير دولت بودند كه براى 

ورود به عرصه رقابت انتخابات فوتبال نام نويسى كردند.
*مديران پا به توپ

مديران فوتبال نيز سهم به ســزايى در ميان اين جمع به خود اختصاص 
دادند. مديران عامل باشــگاه پديده جزو نفراتى بودند كه براى شركت در 
انتخابات فوتبال نام نويسى كردند، پارسا كه به واسطه ارتباطش با حسين 
شــكوهى به عنوان سرپرســت مديرعاملى پديده انتخاب شده بود براى 
دومين دوره در اين انتخابات نام نويسى كرد تا يك بار ديگر طعم شركت 

در انتخابات را تجربه كند. حميدرضا كريمويى مديرعامل سابق پديده و 
صاحب امتياز هفته نامه ورزش شــرق نيز اقدام به نام نويسى كرد، احمد 
رضوى رئيس هيئت فوتبال تربت حيدريه نيز يكى ديگر از متقاضيان حضور 
در انتخابات فوتبال بود. على شيخ االسالمى، مديرعامل سابق پيام وحدت 
هم كه اين روزها در باشگاه سايپا به عنوان مشاور مديرعامل مشغول فعاليت 
هست نيز براى شــركت در انتخابات نام نويسى كرد. همچنين عبدالرضا 
زرگرى ، مسئول روابط عمومى باشگاه ابومسلم در دوره مديريت بنى اسدى 

هم براى كانديداتورى ثبت نام كرد!
*ورود داوران

در كنار اين افراد نام نويسى چهار داور بازنشسته فوتبال خراسان هم اتفاقى 
جالب توجه بود، حسن كامرانى فر كه پس از كنار رفتن از دپارتمان داورى 
تنها به عنوان ناظر داورى فدراسيون فوتبال فعاليت مى كرد جزو نفراتى بود 
كه اقدام به نام نويسى كرد.محسن تركى ديگر داور بين المللى فوتبال ايران 
هم براى شركت در انتخابات ثبت نام كرد، پس از اين دو محسن قهرمانى 
چهره جنجالى داورى فوتبال ايران هم به جمع داوران متقاضى شركت در 

انتخابات هيئت فوتبال اضافه شد!
*ردپاى رسانه اى ها 

خسروشاهى مدير مسئول هفته نخست و امير تقى پور خبرنگار سال هاى 
دور يكى از رسانه هاى استان از ديگر افرادى بودند كه براى حضور در اين 
انتخابات نام نويسى كردند تا شايد بتوانند بارى از دوش فوتبال خراسان 

بردارند.
*تالش دوباره برادران

و اما آخرين نفرى كه براى كانديداتورى در انتخابات هيئت فوتبال اقدام به 
نام نويسى كرد مهدى برادران رئيس فعلى هيئت فوتبال خراسان رضوى 
بود كه براى شــركت مجدد در انتخابات با اتفاقى عجيب اقدام به ثبت نام 
كرد! برادران در حضور دوربين هاى موبايل چند ليدر باشگاه مشكى پوشان 
با اصرار آنها زير برگه كانديداتورى خود در انتخابات را انگشــت زد تا نقل 

محافل شود. 

*ورود چهره هاى مختلف براى شركت در انتخابات هيئت 
فوتبال اين استرس را براى اهالى فوتبال به وجود آورده كه 
غير فوتبالى ها مديريت فوتبال استان را در دست گيرند، 

آيا در اين زمينه اداره كل ورزش و جوانان ديدگاهى دارد؟
بايد اين باور را بپذيريم ، افرادى كه براى شركت در انتخابات هيئت 
فوتبال اقدام به نام نويســى كردند تا حدود زيادى با فضاى حاكم 
بر فوتبال آشنايى دارند. حاال شــايد درصدى از كانديداها در حوزه 
مديريتى تجربه خاصى نداشــته باشــند اما بخش قابل توجهى از 
كانديداها در نگاه نخست تجربه فعاليت هاى مديريتى را دارند كه 
اين مسئله مى تواند براى فوتبال ما اميدوار كننده باشد. اما اداره كل 
ورزش و جوانان اميدوار است هر نامزدى براى مديريت هيئت فوتبال 
انتخاب شد و توانست رأى مجمع را به دست بياورد بتواند با كمك 
گرفتن از داشته هاى فردى و سازمانى خود فوتبال استان را به سمت 

موفقيت هدايت كند.
*آيا اداره كل ورزش و جوانان روى گزينه خاصى نظرى دارد ؟

حقيقتا براى اداره كل ورزش و جوانان هيچ فرقى نمى كند كه چه 

كسى سكان هدايت فوتبال استان را در دست گيرد، ما در اين مدت 
نهايت همكارى را با مديريت كنونى هيئت داشته ايم و آنها نيز با اداره 
كل ورزش و جوانان هماهنگ بودنــد از اين رو اميدوارم با برگزارى 
انتخاباتى بدون حاشيه فوتبال استان به يك ثبات ايده آل دست پيدا 

كند تا روند فعلى همچنان تداوم يابد.
*زمان برگزارى انتخابات هيئت فوتبال مشخص نشده است 
، آيا ممكن است موضوع سرپرستى موقت رئيس فعلى هيئت 
فوتبال مطرح شود يا اينكه پيش از اتمام دوره مديريت دكتر 

برادران اين مجمع برگزار خواهد شد؟
ما تمام تالش خود را به كار بســتيم كه كار به انتخاب سرپرســت 
كشيده نشود و پيش از اتمام دوره برادران مجمع انتخاباتى هيئت 
فوتبال برگزار شــود.قطعا با توجه به اين كه برادران نيز در نشست 
مطبوعاتى اخير خود به اين مسئله اشاره كردند تصور مى كنم كه 
ديگر نيازى به انتخاب سرپرست نباشــد و انتخابات هيئت فوتبال 
اســتان پيش از اتمام دوره كنونى برگزار شــود و منتخب مجمع 

رونمايى شود.
 

معاون ورزشى اداره كل ورزش و جوانان خراسان رضوى  در گفت و گو با قدس

در ميان نامزدهاى هيئت فوتبال غريبه نداريم!

آلبرتو پينيرو/اميرمحمد سلطانپور: سرمربى سابق 
بارســلونا و رم كه به تازگى به عنوان رهبر تيم ملى اسپانيا 
منصوب شده، نشان داده توقعات بسيار زيادى از بازيكنانش 
دارد، اما تاثير بسيار خوبى كه در همين مدت اندك بر آن ها 

گذاشته را نبايد فراموش كرد.
لوئيز انريكه تنها چند روز است كه به صورت رسمى هدايت 
الروخا را به عهده گرفته اما با وضع قوانين ســخت گيرانه، 
بازيكنان را متعجب كرده است. بعد از تجربه يك دوره جام 

ديگر براى اسپانيا، فدراسيون فوتبال جهانى ضعيف 
اين كشور هدايت قرمزپوشان 
را بــه بازيكن ســابق رئال و 

و بارســا واگذار كرده 
او امشــب اولين 
بازى رســمى 

خــود را 
مقابــل انگليس 
در ليــگ ملت هاى اروپا 

تجربه خواهد كرد.
در اردويى كه بازيكنانى 
مانند رامــوس، دخيا، 
بوســكتس و ايســكو 
حضــور دارند مســلما 
انريكه از كمبود ســتاره 
رنج نخواهد بــرد اما او از 
همان ابتــدا تاكيد كرده كه 
دوران حضور ملى اين ستارگان 
زير نظر او از هميشه سخت تر و 
سنگين تر خواهد شد. انريكه بعداز 
ظهرهاى آزاد بازيكنــان را تعطيل 
كرده و قانون ممنوعيت استفاده 
از گوشى هاى همراه در زمان 

صرف غــذا را براى آن ها وضع كرده اســت. سيســتم كار 
انريكه در اردوى تيم ملى دقيقا شــبيه به اردوى تيم هاى 
باشگاهى هست و به نظر مى رســد كه او سخت كاركردن 
و حرفه اى گرى را مبناى اصلى كار خــود در تيم ملى قرار 

داده است.
نكته جالب اينجاست كه شخصيت هاى بزرگ و ستارگان 
تيم ملى نه تنها از اين تغيير رويكرد و ســخت گيرى هاى 
سرمربى جديد خود وحشت نكرده، بلكه با كمال ميل آن را 
پذيرفته اند. بسيارى از بازيكنان در همين چند روز گذشته 
لب به ســتايش از او گشــوده و ســرجيو روبرتو او را «يك 

برانگيزاننده واقعى» لقب داده است.
تمرينات جديد انريكه كه وى با نصب يك داربست بلند در 
كنار زمين از باالى آن به تماشاى كار بازيكنان مى پردازد، به 
بازيكنان فهمانده كه مى خواهد تيمش توپ را به مقدار زياد 
بر روى زمين به جريان بيندازد، مالكيت توپ را حفظ كند، 
در زمان قرار داشتن توپ در زير پاى بازيكنان حريف به 
شدت آن ها را مورد پرس قرار دهد و به رويكرد تيكى تاكاى 

خود وفادار بماند.
البته ســخت گيرى هاى انريكه بــراى فهماندن تاكتيك 
مورد نظرش به بازيكنان به اين معنى نيست كه او شالق 
در دست كنار زمين ايستاده است؛ اتفاقا برعكس او رفتار 
ريلكس و خوش برخوردى را در چند روز گذشــته داشته 
و كمتر ديديم كه بر روى صورتش لبخند نقش نبســته 
باشد. او از هر كدام از ستارگان تيمش كه به زمين تمرين 
مى آمدند به گرمى اســتقبال و چند جــوك نيز با آن ها 
ردوبدل مى كرد. فدراســيون فوتبال اســپانيا با چيزى 
كه از اولين روزهاى كارى انريكه ديــده از انتخاب خود 
راضى به نظر مى رســد، مخصوصا بعد از اتفاقات بدى كه 
با اخراج لوپتگى رخ داد. انريكه 5روز در هفته در مادريد 
داخل هتل محل اردوى تيمــش زندگى مى كند و روزى 
15ساعت بى وقفه مشغول كار با بازيكنان و كادر فنى اش 
است. با شناختى كه از انريكه داشتيم چنين سخت كوشى 
تعجب آور نبود و حاال نوبت بازيكنان اسپانيا است كه او را 
تحت تاثير قرار داده و براى شروع، بازى هاى خوبى را در 

مقابل انگليس و كرواس ى به نمايش بگذارند.

عصر جديد اسپانيا با «لوئيز انريكه»
تيكى تاكا، پرس شديد و ممنوعيت گوشى همراه!

حميدرضاعرب: تصور مى شد سردار آزمون در آخرين روزهاى 
تمرين هفته گذشــته به تمرين هاى تيم ملى برود و در كنار 
ديگر ملى پوشــان تمرين كند. انتظار ها براى بازگشت آزمون 
اما به سرانجام نرسيد واين بازيكن همچنان به روند غيبت هاى 
بحث برانگيزش ادامه داد. با اين حال نزديكان به سردار آزمون 
از بازگشــت او به تمرين هاى تيم ملى در ابتداى هفته جارى 

خبر مى دادند. 
يعنى همين شــنبه. اما در تماســى كه اين بازيكن با كارلوس 
كى روش داشته به ســرمربى تيم ملى اعالم كرده در اين اردو 
حاضر نخواهد شــد. در اين ميان برخى مسئوالن فدراسيون 
فوتبال به تكاپو افتاده اند تا شايد سردار را به تيم ملى باز گردانند 
اما اين تالش ها بــى نتيجه بوده و آزمون با وجــود آنكه با تيم 

باشگاهى اش تمرينى انجام نمى دهد اما در تمرينات تيم ملى 
كشورش هم حاضر نمى شود. ظاهراً سردار به تصميمى كه بعد 
از جام ملت هاى آســيا گرفته بود، پايبند مانده و قصد ندارد به 

تيم ملى باز گردد. 
كى روش هم در حال مقدمه چينى است تا بازيكن جديدى را 
در خط آتش تيم ملى به كار بگيرد. اين بازيكن كسى نيست جز 
كريم انصارى فرد. كريم انصارى فرد به احتمال زياد در اردوها و 
بازى هاى تداركاتى آتى تيم ملى نيز با نگاه ويژه كى روش همراه 
خواهد شد .درباره داليل جدايى آزمون و خوددارى او از حضور 
در تمرين هاى تيم ملى مى توان به اتفاقاتى اشاره كرد كه بعد از 
جام جهانى رخ داد و بسيارى از هواداران فوتبال ايران از شكل 

بازى اين بازيكن به شدت انتقاد كردند.

ورزش: شكان دژاگه بازيكن تيم ملى فوتبال كشورمان در حاشيه تمرين 
امروز اين تيم در جمع خبرنگاران در خصوص وضعيت تيم ملى گفت: 
بچه ها باز هم جمع شدند و خوشــبختانه همه سالم هستيم. چند روز 

است تمرين مى كنيم و وضعيت خوب است.
*حيف است كه تيم ملى بازى تداركاتى نداشته باشد

وى ادامه داد: با مسعود شــجاعى كه حرف مى  زديم،  مى گفتيم حيف 
است اين تيم بازى تداركاتى نداشته باشد، همين حاال تيم هاى ازبكستان 
و امارات بازى داشتند اما ما بازى نكرديم هر چند كه به اين شرايط عادت 

داريم و در كل مى توانم بگويم وضعيت خوب است.
* 2 سال سختى زيادى كشيدم

دژاگه درباره اينكه شرايط خودش بعد از طى كردن دوران مصدوميت 
چطور است، افزود: 2 سال سختى كشيدم چرا كه زياد مصدوم شدم و 

آخرين مصدوميتم هم از ناحيه  اى ســى ال بود كه پاره شده بود و اين 
مسئله فشار زيادى به من وارد كرد و بدترين مصدوميت من بود، اما االن 
خوب هستم و بعد از مدت ها 4، 5 بازى متوالى و پشت سر هم انجام دادم 
و شرايط خوب است. به تيم ملى هم دعوت شدم و اين يك اتفاق خوب 

براى من است تا خودم را بتوانم به شرايط خوب برسانم.
* بازى دوستانه با ازبكستان خيلى خوب است

وى ادامه داد: درباره بازى با ازبكستان هم بايد بگويم كه اين تيم حريف 

خوبى براى ماست و اميدوارم كه بتوانم به روند خوبم ادامه دهم. حس 
خيلى خوبى دارم و اميدوارم بهتر از اين هم بشوم.

* اردوى تيم ملى براى قهرمانى آسيا آغاز شده است
كاپيتان تيم ملى كشورمان درباره اين كه آيا اين تيم مى تواند بعد از 42 
سال باز هم به قهرمانى آسيا برسد، افزود:  اردوى تيم ملى براى همين 
آغاز شده و ما يك بازى سخت پيش رو داريم به هر حال قهرمانى در آسيا 
سخت است و كار آسانى نيست و ما هم به اين شيوه آماده سازى عادت 
داريم اما همانطور كه بازيكنان در روسيه با همه توان جنگيدند در اين 
بازى ها هم هر بازيكن از دقيقه اول تا دقيقه 90 مى جنگد و 100درصد 

تالش مى كنيم تا در بازى هاى آسيايى مردم را خوشحال كنيم.
* تا جام ملت ها هنوز وقت داريم

دژاگه درباره اينكه طارمى هم روز گذشته از وضعيت آماده سازى تيم 

ملى رضايت نداشت و در صورت قهرمان نشدن ايران در جام  ملت ها آيا 
فدراسيون فوتبال پاسخى در اين زمينه خواهد داد يا خير،  گفت: فكر 
مى كنم كه هنوز وقت داريم و از طرفى چند اردو هم در پيش خواهيم 
داشت اما فدراسيون هم بايد همه سعى خود را انجام دهد تا چند بازى 
دوســتانه مهم با تيم هاى خوب انجام دهيم. ســعى مى كنيم در آسيا 
بهترين عملكرد را داشته باشيم اما بايد ببينيم چه مى شود. اميدواريم 

نتيجه خوبى بگيريم و بازى هاى خوبى هم انجام دهيم.

 كى روش تا چه زمانى صبر مى كند؟ 

دژاگه: 2 سال سخت را پشت سر گذاشتمناز آزمون ادامه دارد

نايب رئيس بانوان فدراسيون: 
جلوى اتفاقات بد 

در رويينگ را  گرفتيم
ايسنا: فرحناز اميرشــقاقى با اشــاره بــه عملكرد 
خوب ملى پوشــان رويينگ بانوان گفت: دختران 
مى توانستند به مدال طالى بازى هاى آسيايى نيز 
برسند.  نايب رئيس بانوان فدراسيون قايقرانى گفت: 
يكسرى اعمال فشارها بود كه نمى گذاشتند كادر فنى 
كارش را انجام دهد و مطمئنا اگر ما به موقع وارد عمل 
نمى شديم و دخالت نمى كرديم قطعا اتفاق هاى بدى 
مى افتاد و ملى پوشــان ضربه مى خوردند. ما يك جا 
متوجه شديم كه راهنمايى ها اشــتباه است و خيلى 

سريع جلوى اتفاق هاى بد را گرفتيم.
وى گفت: اين موارد وجود داشــت امــا به موقع 
فهميديم و جلوى برخى اتفاق ها را گرفتيم. خدا 
را شكر كه ماجرا ســريع مديريت شد.البته ما اگر 
زودتر مى فهميديم قطعا مــدال طال مى گرفتيم. 
به هرحال ســريع فضــا را كنتــرل كرديم و ملى 
پوشــان نتايج مناســبى گرفتند. بــه نظرم وقتى 
قايق المپيكى ما با فاصله بســيار كــم از چين به 

مدال نقره مى رسد براى ما ارزش طال دارد.

توئيت سياسى 
دردسرساز مى شود؟ 

ورزش : بــا وجود اين كه فدراســيون جهانــى فوتبال 
دخالت سياسيون در مديريت فوتبال را منع كرده برخى 
چهره هاى سياســى با اين وجود همچنــان اصرار دارند 
به صورت كامال مشــهود در تصميم گيرى هاى فوتبال 

دخالت داشته باشند!
معاون استاندار خراسان رضوى در حساب توئيترى خود 
با اشاره به نام نويسى رئيس فعلى هيئت فوتبال خراسان 
رضوى براى شركت در انتخابات فوتبال به نوعى حضور او 
را زير سوال برد تا مشخص شــود نوروزيان همچنان بعد 
از درگيرى لفظى با مهدى برادران در برنامه 90 بر ســر 
استفاده از ورزشــگاه امام رضا (ع) و برگزارى بازى هاى 

ليگ برتر در اين ورزشگاه همچنان دلخور است .
نوروزيان، با انتشــار توئيتى كوتاه درباره ثبت نام دوباره 
رئيس هيئت فوتبال خراســان رضوى نوشت:ايشان چه 
رأى بياورد چه نياورد مشــكلى دارند كه به نفع فوتبال 
نيست و آن هم نيم نگاه و طمعى كه  براى حضور در عرصه 
سياسى دارند. با اين رويكرد كار چندانى از پيش نخواهند 
برد.رئيس هيئت فوتبال بايد فقط به فوتبال فكر كند و از 

ورود به حواشى خوددارى كند.
انتشــار اين توئيت بحث برانگيز با واكنش هاى مختلف 
همراه شد تا شائبه دخالت سياســيون و چهره هاى غير 
فوتبالى در سرنوشت انتخابات مطرح شود. حاال بايد ديد 
آيا اداره كل ورزش و جوانان براى جلوگيرى از اين حواشى 
و شائبه ها تذكر الزم را به مديران دولتى خواهد داد كه در 
امور جارى فوتبال دخالت نكنند يا اينكه همچنان شاهد 
دخالت هاى اين چنينى در جريان انتخابات هيئت فوتبال 

خراسان خواهيم بود.

جاى خالى خراسان 
در رأس فدراسيون  

جواد رســتم زاده: التهاب براى نشســتن بر صندلى 
پرطمطراق هيئت فوتبال اســتان خراسان رضوى با اتمام 
نام نويســى از نامزدها به اوج خود رسيده است. 28 نفر كه 
عمدتا فوتبالى هم نيستند براى پوشــيدن رداى رياست 
دورخيز كرده اند و كميته اى سه نفره حاال بايد صالحيت 
آنها را تاييد كند. فارغ از اينكه چه فاكتورهايى براى تاييد 
صالحيت اين افراد براى حضور در انتخابات هيئت فوتبال 
الزم است بايد به اين نكته اشاره كنيم كه نامزدهاى احتمالى 
چه برنامه هايى براى پيشــرفت فوتبال در خطه خورشيد 
دارند؟ شمالشرق ايران از دير باز خواستگاه اتفاقات عجيب 
و غريب در فوتبال كشور بوده و هست. از ظهور و بروز تك 
ستاره هاى تابناك در تيم ملى و داورى بگيريد تا انتخاب اين 
ناحيه به عنوان پايلوت خصوصى سازى در فوتبال كشور. 
انتخابى كه با اتفاقات بى سابقه و دردسرهاى تمام نشدنى 
همراه بوده است. به همين دليل خراسان هميشه ناحيه اى 
پر اهميت در جغرافياى فوتبال اين مرز و بوم بوده كه تحوالت 
آن تاثيرات چشم گيرى در روند فوتبال كشور داشته است. با 
اين حال از اين استان بزرگ و تاثيرگذار در راس فدراسيون 
و به گاه تصميم گيرى ها و تصميم ســازى ها هيچ ردپايى 
ديده نمى شود. تنها ميدان دارى خراسانى ها در فدراسيون 
مربوط به حضور چند ماهه كامرانى فر در دپارتمان داورى 
بود كه به گواه همه از آن حضور هم آبى براى فوتبال شرق 
گرم نشد. اين ها  را نوشتيم تا بگوييم كه اوال زمان آن رسيده 
كه فردى براى هيئت فوتبال استان انتخاب شود كه بتواند 
در فدراسيون فوتبال نفوذ بهترى داشته باشد و كرسى به 
درد بخورى براى استان به چنگ آورد و دوما برنامه اى رأى 
آورد كه بتواند فوتبال استان را از بالتكليفى خصوصى سازى 

خارج كند. 
متاسفانه در چند سال اخير به دليل مشكالت كمر شكن 
مالى در باشگاهاى ليگ برترى استان شعار همه انتخاب 
رئيسى براى هيئت فوتبال است كه بتواند جذب سرمايه 
كند. يعنى همه دنبال رئيسى صاحب منصب و پولدار براى 
هيئت فوتبال هستند. اتفاقا اين خصوصيات قابل انكار هم 
نيستند اما به نظر مى رسد در كنار اين دو خصوصيت بايد 
به مسئله سرشناسى بين فوتباليست ها و تاثيرگذار بودن 
در تصميمات فدراســيون هم تاكيد ويژه اى كرد. فوتبال 
خراسان سالهاست كه براى سرطان بى پولى و بى برنامه 
بودن خود از زخم چسب استفاده مى كند و با پناه بردن به 
راه هاى سياسى دنبال ميان بر مى گردد كه نتيجه اش آن 
شده كه مى بينيد. گردش مالى باال در فوتبال نياز به دست 
و پا زدن هاى سياسى را به حداقل مى رساند. تنها كافيست 
با يك برنامه نويســى مدون و هدفمند عالوه بر گسترش 
زير ساخت ها و توسعه فوتبال پايه ويترينى زيبا براى فوتبال 
اســتان در ليگ برتر و تيم ملى طراحى كرد. شايد هيئت 
فوتبال خوزستان از اين لحاظ مثال بدى نباشد. استانى كه 
با وجود همه محروميت ها االن 4 تيم فوتبال در ليگ برتر 
دارد و در رده هاى پايه هم عالوه بر قهرمانى ها، خروجى 
خوبى هم براى تيم ها دارد. در پايان شــايد بد نباشد به 
دوستانى كه حق رأى دارند يادآور شويم كه وظيفه هيئت 
فوتبال باشگاه دارى نيست كه رئيس آن حتما بتواند براى 
باشگاه ها پول جوركند. خودتان بهتر مى دانيد كه هيئت 
فوتبال در ذات خود هيئتى سرمايه دار و سرمايه ساز است.

سياسيون ، كارمندان دولت و داوران بازنشسته كانديد شدند

 28 مدعى براى يك صندلى!

رونــده 
پ

ــــژه
ويـ

گرشاسبى: رضاييان به پرسپوليس 
بر نمى گردد

ورزش: مديرعامل پرسپوليس در پاسخ به سئوالى مبنى بر احتمال 
بازگشت رامين رضاييان به پرسپوليس و كوتاه آمدن برانكو در قبال اين 
بازيكن، گفت: به جز پنج بازيكنى كه از نيم فصل به ما اضافه مى شوند 
و اســامى آن ها بارها و بارها اعالم شده است، فرد ديگرى به تيم اضافه 
نمى شود و هيچ اسم جديدى هم به من اعالم نشده است. گرشاسبى  
در خصوص احتمال جدايى بيرانوند و يا ســاير بازيكنان در نيم فصل 
تاكيد كرد: اخيرا صحبت خاصى نشده است. در نيم فصل پنجره باز مى 
شود. هر بازيكنى مى خواهد جدا شــود بايد يك ماه زودتر اعالم كند. 

پرسپوليس آنقدر باشگاه بزرگى است كه بايد ادعا كند نفر كم ندارد. 

سرمربى ناتينگهام: به دنبال 
انصارى فرد هستيم

ورزش: آيتور كارانكا از عدم توافق در تمام جزئيات قرارداد با 
كريم انصارى فرد، مهاجم فصل گذشته تيم المپياكوس يونان 
خبر داد اما ابراز اميدوارى كرد در رقابــت با تيم هاى هلندى 

هيرنوين و اوترخت بتوانند ملى پوش ايرانى را جذب كنند. 
سرمربى تيم ناتينگهام فارســت در اين رابطه گفت: باشگاه با 
وجود بسته شدن پنجره نقل وانتقاالت  همچنان در حال فعاليت 
است و اگر تشخيص بدهيم او (كريم انصارى فرد) بازيكن خوبى 

است به ناتينگهام فارست خواهد آمد.  

جمع خبرنگاران درباره شرايط تمرينات تيم ملى ادامه داد: وضعيت تمرينات 
 در صد از اينى كه هست مى تواند بهتر باشد وقتى ما روياى بزرگى داريم 
بايد امكانات و طرز تفكر و تالش مان هم به آن سطح برسد. ما دوست داريم كه 
امكانات بهتر باشد. شرايط اردو و وضعيت سرمربى و همه چيز مشخص باشد. 

مشكى پوشان و انحالل دوباره؟
خداداد عزيزى در گفت وگو با برنامه فوتبال يك در مورد وضعيت تيم 
مشكى پوشان گفت:  من جلسات متعددى با مسئوالن مختلف شهرى از جمله 
شهردار مشهد انجام داده ام تا بتوانيم يك اسپانسر براى اين تيم پيدا كنيم. وى 
گفت:  اگر اين هفته نتوانيم اسپانسرى پيدا كنيم، مشكى پوشان منحل خواهد 
شــد كه اميدوارم اين اتفاق نيفتد. در اين فصل يكى دو تيم منحل شده اند و 

اميدوارم اين اتفاق براى مشكى پوشان نيفتد. 

كاوه بازى با ازبكستان را
 مهاجم ملى پوش ايران به دليل مصدوميت قادر نخواهد بود در ديدار 
دوستانه مقابل ازبكســتان به ميدان برود. به گفته مدير رسانه اى تيم ملى 

فوتبال كاوه رضايى به دليل مصدوميت به بازى با ازبكستان نمى رسد.

شكست خانگى مشكى پوشان 
در آغاز هفته چهارم ليگ دســته اول فوتبال مشــكى 

پوشان در خانه شكســت خوردند. ديروز در استاديوم تختى 
مشكى پوشان ميزبان قشقايى شــيراز بود كه در پايان دو 

بر يك نتيجه را واگذار كرد. بهروز افشار و على جليلى 
از مشكى پوشــان در اين ديدار كارت قرمز گرفته 

 نفره شكست را 
متحمل شــود. تك گل ميزبان را حسين 
 از روى نقطه پنالتى 

بازيكنان را متعجب كرده است. بعد از تجربه يك دوره جام 
ديگر براى اسپانيا، فدراسيون فوتبال جهانى ضعيف 

اين كشور هدايت قرمزپوشان 
را بــه بازيكن ســابق رئال و 

و بارســا واگذار كرده 
او امشــب اولين 
بازى رســمى 

خــود را 
مقابــل انگليس 
در ليــگ ملت هاى اروپا 

تجربه خواهد كرد.
در اردويى كه بازيكنانى 
مانند رامــوس، دخيا، 
بوســكتس و ايســكو 
حضــور دارند مســلما 
انريكه از كمبود ســتاره 
رنج نخواهد بــرد اما او از 
همان ابتــدا تاكيد كرده كه 
دوران حضور ملى اين ستارگان 
زير نظر او از هميشه سخت تر و 
سنگين تر خواهد شد. انريكه بعداز 
ظهرهاى آزاد بازيكنــان را تعطيل 
كرده و قانون ممنوعيت استفاده 
از گوشى هاى همراه در زمان 

سرمربى جديد خود وحشت نكرده، بلكه با كمال ميل آن را 
پذيرفته اند. بسيارى از بازيكنان در همين چند روز گذشته 
لب به ســتايش از او گشــوده و ســرجيو روبرتو او را «يك 

برانگيزاننده واقعى» لقب داده است.
تمرينات جديد انريكه كه وى با نصب يك داربست بلند در 
كنار زمين از باالى آن به تماشاى كار بازيكنان مى پردازد، به 
بازيكنان فهمانده كه مى خواهد تيمش توپ را به مقدار زياد 
بر روى زمين به جريان بيندازد، مالكيت توپ را حفظ كند، 
در زمان قرار داشتن توپ در زير پاى بازيكنان حريف به 
شدت آن ها را مورد پرس قرار دهد و به رويكرد تيكى تاكاى 

خود وفادار بماند.
البته ســخت گيرى هاى انريكه بــراى فهماندن تاكتيك 
مورد نظرش به بازيكنان به اين معنى نيست كه او شالق 
در دست كنار زمين ايستاده است؛ اتفاقا برعكس او رفتار 
ريلكس و خوش برخوردى را در چند روز گذشــته داشته 
و كمتر ديديم كه بر روى صورتش لبخند نقش نبســته 
باشد. او از هر كدام از ستارگان تيمش كه به زمين تمرين 
مى آمدند به گرمى اســتقبال و چند جــوك نيز با آن ها 
ردوبدل مى كرد. فدراســيون فوتبال اســپانيا با چيزى 
كه از اولين روزهاى كارى انريكه ديــده از انتخاب خود 
راضى به نظر مى رســد، مخصوصا بعد از اتفاقات بدى كه 

با اخراج لوپتگى رخ داد. انريكه 
داخل هتل محل اردوى تيمــش زندگى مى كند و روزى 

15
است. با شناختى كه از انريكه داشتيم چنين سخت كوشى 
تعجب آور نبود و حاال نوبت بازيكنان اسپانيا است كه او را 
تحت تاثير قرار داده و براى شروع، بازى هاى خوبى را در 

مقابل انگليس و كرواس ى به نمايش بگذارند.
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ادب و هنر

خبر

  Hanas Christian Andersen نشان جايزه بين المللى

روايت رهبر انقالب از كتاب «يادت باشد»
ماجرايى كه بايد در تاريخ ثبت كرد

حضــرت آيــت اهللا خامنه اى، 
پنج شنبه، 15شــهريور97 در 
ديدار اعضاى مجلس خبرگان 
رهبرى به داستانى ويژه از يك 
شــهيد مدافع حرم، در كتابى 
اشــاره  خوانده اند  اخيــراً  كه 
كردند؛ ماجرايى كه به اعتقاد 
رهبر انقالب بايد آن را در تاريخ 
ثبت كرد. كتاب «يادت باشد» 
روايت زندگى شــهيد حميد 
سياهكالى مرادى، از زبان همسر 

اين شهيد گرانقدر است.
متــن اين بيانــات را در ادامه 

مى خوانيد: 
«يك كتابــى تازه خوانده ام كــه خيلى براى من جالب بود. دختر و پســر 
جوان -زن و شــوهر- متولدين دهه  70، مى نشــينند براى اينكه در جشن 
عروسى شان گناه انجام نگيرد، نذر مى كنند سه روز روزه بگيرند! به  نظر من 
اين را بايد ثبت كرد در تاريخ كه يك دختر و پسر جوانى براى اينكه در جشن 
عروسى شــان ناخواسته، خالف شرع و گناهى انجام نگيرد، به  خداى متعال 
متوسل مى شوند، ســه روز روزه مى گيرند. پسر عازم دفاع از حريم حضرت 
زينب(س) مى شــود؛ گريه  ناخواســته اين دختر، دل او را مى لرزاند؛ به اين 
دختــر - به خانمش- مى گويد كه گريه تو دل من را لرزاند، اما ايمان من را 
نمى لرزانَد! و آن خانم مى گويد كه من مانع رفتن تو نمى شوم، من نمى خواهم 
از آن زن هايى باشــم كه در روز قيامت پيش فاطمه زهرا(س) سرافكنده اند! 
ببينيد، اين ها مال قضاياى 100 ســال پيش و 200 سال پيش نيست، مال 
سال 94 و 95 و مال همين سال هاست، مال همين روزهاى در پيش [روى] 
ماســت؛ امروز اين است. در نسل جواِن ما يك چنين عناصرى حضور دارند، 
يك چنين حقيقت هاى درخشانى در آن ها حضور دارد و وجود دارد؛ اين ها 
را بايد يادداشــت كرد، اين ها را بايد ديد، اين ها را بايد فهميد. فقط هم اين 
[يك نمونه] نيست كه بگوييد «آقا! به يك گل بهار نمى شود»؛ نه، بحث يك 
گل نيست؛ زياد هستند از اين قبيل. اين دو -زن و شوهرى كه عرض كردم- 
هر دو دانشــجو بودند كه البته آن پسر هم بعد مى رود شهيد مى شود؛ جزو 
شهداى گرانقدر دفاع از حريم حضرت زينب (س) است. وضعيت اين جورى 

است».
گفتنى است 4شهريور 97 نويسنده اين كتاب در گفت و گو با قدس از 
فروش 20 هزار نسخه اى كتاب بدون حمايت نهاد يا ارگان خاصى ياد كرده 

بود. 

گفت و گو با فرهاد حسن زاده به بهانه برگزيده شدنش در جايزه بين المللى «هانس كريستين اندرسن» 

تصوير غرب از ادبيات ايران، در عصر خيام مانده است

 بى توجهى رسانه ها 
به جوايز بين المللى ادبى 

رقابت ها و جوايز ادبى جهانى مانند مســابقات 
ورزشــى مى تواند در ارائه تصوير مثبت از ايران 
مؤثر باشــد و ذهنيت نازيبايــى را كه برخى از 
كشورها از ايران ترسيم كرده اند، از بين ببرد؛ اما 
متأسفانه هنوز كه هنوز است رسانه هاى تصويرى 
و مكتوب ما به اين جوايز بى توجه اند و از ظرفيت 

اين رخدادهاى بين المللى استفاده نمى كنند. 
 تأثير اين جوايز و دســتاوردى كه يك نويسنده 
با موفقيت كتابش مى تواند بــراى يك ايرانى و 
ايران داشته باشــد اگر از موفقيت يك ورزشكار 
بيشتر نباشد، كمتر نيست. اگر براى موفقيت يك 
ورزشكار سر و دست مى شكنيم اما خبر موفقيت 
يك نويسنده در رســانه ها آنچنان بازتاب ندارد، 
بايد اندكى تأمل كرد. بــا همه اين بى تفاوتى ها 
اما نويسنده موفق كار خودش را مى كند. فرهاد 
حسن زاده با آثارش توانست تصوير زيباى ديگرى 
از ادبيات ايران را به جامعه ادبى جهانى نشــان 
دهد. به گفتــه خودش داوران از خواندن آثارش 
شگفت زده شده اند و گفته اند مگر در ادبيات ايران 

هم چنين آثارى خلق مى شود؟! 
حســن زاده چند روز بعد از دريافت لوح تقدير 
IBBY در گفت و گو با ما از موفقيتش گفت، از 
تأثير اين جوايز بر ادبيات يك كشور، از كتابى كه 

او نوشته و از آن تقدير شده است. 
صحبت هــاى او را كه مانند كلماتش دلنشــين 

است، مى خوانيد:

 ظرفيت جوايز بين المللى
 براى معرفى فرهنگ كشور

مهم تريــن كاركــرد جايزه هاى ادبــى جهانى، 
شناساندن ادبيات و فرهنگ يك كشور به جهان 

است؛ بخصوص براى كشور عزيزمان كه تصويرى 
غير واقعى از آن در دنيا ارائه مى شود. 

حســن زاده در ايــن خصوص مى گويــد: «اين 
جايزه ها حتماً به ديده شدن يك سرزمين كمك 
مى كنند. همان طور كه مردم براى يك مسابقه 
ورزشى اى كه در ســطح جهانى برگزار مى شود 
حساسيت نشان مى دهند و سر شوق مى آيند و 
از برنده شدن ورزشكار احساس غرور ملى كنند، 
در عرصه ادبيات هم اين اتفاق رخ مى دهد. حتى 
من آن جا با داورانى رو به رو شدم كه خود آن ها با 
اشتياق خودشان را معرفى كردند و به من گفتند 
تحت تأثير كتاب هاى من قرار گرفته اند. يكى از 
داوران مى گفــت: تصور من از ادبيات ايران چيز 
ديگرى بود و آثار شما تصور من را به هم ريخت».

نويسنده «هســتى» با بيان اينكه تصور آن ها از 
مــا هنوز به ترجمه هاى مربوط به خيام، موالنا و 
حافظ بر مى گردد، ادامه مى دهد: «دنيا شناختى 
از مــا نــدارد. آن ها هنوز ما را بــا خيام، حافظ، 

ســعدى و موالنا مى شناســند و فكر مى كنند 
ادبيات ما همچنان ادبيات تعليمى و حكايت وار 
اســت و وقتى آثار نويسنده هاى ما را مى خوانند 
و مى بينند زندگى امروز و عصر حاضر در ادبيات 
مــا جريان دارد و بچه هاى مــا بچه هاى فعال و 

كنش گر هســتند، دچــار شــگفتى و تعجب 
مى شوند».

حســن زاده آرزو مى كند كه كاش در اين زمينه 
مســئوالن ما بيشتر هزينه كنند تا چهره واقعى 

ادبيات ما به دنيا شناسانده شود. 
نويسنده «اين وبالگ واگذار نمى شود» از تأثير اين 
جوايز بر ادامه مسيرش به عنوان يك نويسنده، 
مى گويــد: «جايزه هــاى ادبى ماننــد تابلوهاى 
راهنمايى و رانندگى در جاده ها هستند كه مسير 
را به نويسنده نشــان مى دهند كه چه مسيرى 
را آمده، چطور آمده و آيا در جايگاه درستى 
قــرار گرفته يا نه؟ به هــر حال براى يك 
نويسنده اهميت دارد كه اثرش خوانده و 
ديده شــود و مورد نقد قرار بگيرد. وقتى 
به يك اثر اين طور توجه شــود نويسنده 
احســاس مى كند راهى كه آمده، درست 
اســت و مى تواند به همين مســير 
اما وقتى  ادامه دهد،  حركتش 
اثــرى در ابعــاد جهانى 
مطرح مى شود اين 
تأثيرگذارى 

گســترده تر مى شــود و ناشــران خارجــى و 
آژانس هايى كه در زمينه ترجمه اثر كار مى كنند 
با نويســنده و ناشر مرتبط مى شوند و اتفاق هاى 

خوبى براى آثار نويسنده رخ مى دهد».

 جايزه اى در كار نيست
حســن زاده در پاسخ به اين پرسش كه تفاوت 
اين جايزه ها با جايزه هاى ادبى كشور ما چيست، 
مى گويد: «مهم ترين تفاوت اين جوايز اين است 
كه تنوع ســاليق داوران در اين جايزه ها بسيار 
بيشتر از جايزه هاى داخلى است. جايزه اندرسن 
11 داور دارد از 11 كشــور مختلف و داوران به 
لحــاظ ملى هيچ ارتباطى با هــم ندارند و تنها 
آثار يك نويسنده را بررسى و مطالعه مى كنند و 

دخل و تصرفى در جايزه ندارند».
اين طنزپرداز البته به يك ويژگى ديگر اين جوايز 
هم اشاره كرد و آن، ساده برگزار شدن آن هاست. 
حسن زاده مى گويد: «آنچه براى من جالب بود 
برگزارى مراســم اين جوايز بود. اين جايزه كه 
به نوعى جايزه نوبــل ادبيات كودك و نوجوان 
است نسبت به جايزه هاى ما بسيار ساده برگزار 

شد. 
هيچ مقام مســئولى به جايگاه نرفت كه جايزه 
نويسنده اى را بدهد، هيچ لوح تذهيب شده اى 
وجود نداشت؛ تنها يك مقوا بود با اسم نويسنده 
و اثر و يــك امضا. اين نشــان مى دهد برگزار 
كنندگان اين جوايز به دنبال حركات نمايشــى 
و نمادى نيســتند. اين جايزه، جايزه اى نقدى 
نيســت اما آن قدر معتبر است كه نويسندگان 
برگزيده با هزينه شــخصى خودشان مى روند و 
ايــن لوح را دريافت مى كنند. به هر حال گاهى 
جوايــز به نويســنده اعتبار مى دهــد و گاهى 
نويســنده به جوايز اعتبار. اما جايزه اندرسن از 
آن سنخ جوايزى اســت كه به نويسنده اعتبار 

مى دهد».

 تالش براى بهتر ديده شدن بچه هاى ايران
حســن زاده در پايان از تأثيرى كه اين جايزه بر 
خود او و روند نويســندگى اش گذاشــته است، 
چنين مى گويد: «قطعاً خود اين سفر و بودن در 
كنار جمعى كه از جاهاى مختلف دنيا آمده اند 
و حرف مشتركشــان كتاب براى كودك است، 
تأثير خودش را بر ناخودآگاه نويسنده مى گذارد 
كه حرف ها و پيــام هايش، حرف ها و پيام هاى 
جهانى و انسانى و در جهت بهتر زندگى كردن 
بچه ها باشــد. من هم تــالش مى كنم تصوير 
كودك و نوجــوان ايرانى را در آثــارم بيش از 

گذشته به واقعيت نزديك كنم».

 ادب و هنر/ خديجه زمانيان  ســال گذشــته بود كه دفتــر بين المللى كتاب كودك و 
نوجوان«IBBY» با انتشار فهرست اســامى نامزدهاى دريافت جايزه هانس كريستين 
اندرسن، نام فرهاد حسن زاده را در اين فهرست قرار داد. به اين ترتيب، فرهاد حسن زاده 
به عنوان يكى از پنج نفر برتر جايزه هانس كريستين اندرسن IBBY 2018 (نوبل ادبيات 
كودك) انتخاب شد. او براى كسب اين عنوان بايد با نويسندگانى از كشورهاى فرانسه، ژاپن، 
سوئيس و نيوزيلند رقابت مى كرد. چندى پيش برنده اصلى اين جايزه مشخص شد و ژيونگ 
ليانك از ژاپن توانســت اين جايزه را از آن خود كند. حسن زاده نيز به همراه سه نويسنده 
ديگر موفق به دريافت لوح تقدير اين جايزه معتبر بين المللى شــد و ايران توانست براى 
دومين بار به اين افتخار بزرگ جهانى دست پيدا كند. پيش از حسن زاده، هوشنگ مرادى 
كرمانى موفق به دريافت اين لوح تقدير شده بود.  البته فرهاد حسن زاده در سفر به يونان به 
موفقيت ديگرى هم رسيد و از اين نويسنده در شهر آتن طى مراسمى به خاطر نوشتن كتاب 
«زيبا صدايم كن» تقدير شد. اين كتاب توانست ديپلم افتخار را نصيب نويسنده اى كند كه 

بارها آثارش مفتخر به دريافت نامزدى جوايز داخلى و بين المللى شده است. 

برش

آن جا با داورانى رو به رو شدم كه 
بــا اشــتياق خودشــان را معرفى 
كردنــد و به من گفتند تحت تأثير 
كتاب هــاى مــن قــرار گرفته اند. 
يكــى از داوران مى گفــت: تصور 
من از ادبيات ايــران چيز ديگرى 
بود و آثار شما تصور من را به هم 
ريخت. متاسفانه تصور آن ها از ما 
هنوز به ترجمه هاى مربوط به خيام، 

موالنا و حافظ بر مى گردد

ادبيات ما به دنيا شناسانده شود. مــا جريان دارد و بچه هاى مــا بچه هاى فعال و 
نويسنده «اين وبالگ واگذار نمى شود» از تأثير اين 
جوايز بر ادامه مسيرش به عنوان يك نويسنده، 
مى گويــد: «جايزه هــاى ادبى ماننــد تابلوهاى 
راهنمايى و رانندگى در جاده ها هستند كه مسير 
را به نويسنده نشــان مى دهند كه چه مسيرى 
را آمده، چطور آمده و آيا در جايگاه درستى 
قــرار گرفته يا نه؟ به هــر حال براى يك 
نويسنده اهميت دارد كه اثرش خوانده و 
ديده شــود و مورد نقد قرار بگيرد. وقتى 
به يك اثر اين طور توجه شــود نويسنده 
احســاس مى كند راهى كه آمده، درست 
اســت و مى تواند به همين مســير 
اما وقتى  ادامه دهد،  حركتش 
اثــرى در ابعــاد جهانى 
مطرح مى شود اين 
تأثيرگذارى 

آگهی 
خواهان رونوش��ت حصر وراثت ولی محمد خوش رفتار فرزند نصرت اله به ش��رح دادخواس��ت تقدیمی ثبت ش��ده به کالسه 
9709987506700906 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان نصرت اله 

خوش رفتار در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:
ولی محمد- محمدهادی- لیلی- فرش��ته- محمدرضا- اس��ماء- حمیدرضا- )خوش رفتار( )فرزن��د( صدیقه فاروجی جلفان 
)همس��ر( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا 
وصیت نامهای از متوفی نزد او میباش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.آ-9708924     م.الف22711
متصدی امور دفتری شعبه 187 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد- اعظم سرگزی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان محمد عنابس��تانی دادخواستی به طرفیت خواندگان قنبر بلوچ ریگی نسب و عباس تهرانیان به خواسته اثبات وقوع 
عقد بیع و تنظیم س��ند تقدیم ش��وراهای حل اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 310 شورای حل 
اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد واقع در کوثر 15 ارجاع و به کالسه 970261 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 97/8/7 و س��اعت 8/30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواس��ت خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور ش��ورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی میشود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. آ-9708925 م.الف22712
مسئول دفتری شعبه 310 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد- سبزی

آگهی 
آقای خس��رو دادگر پیرو آگهی های قبلی درخصوص دعوی آقای محمدرضا کامل ش��کیب به طرفیت ش��ما بدینوسیله ابالغ 
میش��ود که پرونده کالس��ه 960835 منجر به صدور اجرائیه علیه شما مبنی بر پرداخت مبلغ یازده میلیون ریال بابت اصل 
خواس��ته )یک فقره چک به ش��ماره 506484 مورخ 95/4/25 عهده بانک تجارت(- مبلغ س��یصد و بیست و پنج هزار ریال 
هزینه دادرسی- مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال هزینه درج آگهی- خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک 95/4/25 
الی یوم االدا بر مبنای نرخ تورم طبق شاخص ساالنه بانک مرکزی در حق خواهان و پرداخت مبلغ نیم عشر دولتی در حق 
دولت گردیده است لذا مراتب وفق مواد 19- 118- 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج میگردد. 
این اجرائیه ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذارده خواهد شد و پس از این برای عملیات اجرایی ابالغ یا اخطار دیگری به 

شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اعالم نمایید. آ-9708926   م.الف 22713
منشی شعبه 190 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

آگهی 
آقای سعید قاسمی ازکی پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای رمضان پاکیزه به طرفیت شما بدینوسیله ابالغ میشود 
که پرونده کالس��ه 951060 منجر به صدور اجرائیه علیه ش��ما مبنی بر پرداخت مبلغ نود میلیون ریال اجور معوقه 94/6/5 
الی 95/2/1 و هفت میلیون و پانصد و چهل هزار ریال خسارت وارده بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ دو میلیون و هفتصد 
و نود و دو هزار و سیصد و هفتاد ریال هزینه دادرسی و چهارصد و پنجاه هزار ریال هزینه درج آگهی و یک میلیون و پانصد 
هزار ریال هزینه کارشناسی به انضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان و پرداخت مبلغ نیم عشر دولتی در حق 
دولت گردیده است لذا مراتب وفق مواد 19-118-119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج میگردد. 
این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد و پس از این برای عملیات اجرایی ابالغ یا اخطار دیگری به 

شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اعالم نمایید. آ-9708927   م.الف22714
منشی شعبه 190 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

آگهی 
خانم فتانه کارگری پیرو آگهی های قبلی درخصوص دعوی آقای کاظم معافی به طرفیت ش��ما بدینوس��یله ابالغ میشود که 
پرونده کالسه 951225 منجر به صدور اجرائیه علیه شما مبنی بر پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته )یک 
فقره چک به شماره 657085 عهده بانک کشاورزی شعبه میدان هنرستان مشهد با کد4877(- و مبلغ سه میلیون و هفتاد 
و پنج هزار ریال هزینه دادرسی و درج آگهی به انضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 
الی یوم االدا بر مبنای نرخ تورم طبق شاخص ساالنه بانک مرکزی در حق خواهان و پرداخت مبلغ نیم عشر دولتی در حق 
دولت گردیده است لذا مراتب وفق مواد 19- 118- 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج میگردد. 
این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد و پس از این برای عملیات اجرایی ابالغ یا اخطار دیگری به 

شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اعالم نمایید.  آ-9708928  م.الف22715
منشی شعبه 190 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

آگهی
آقای محمد درگاهی و مریم باقری پیرو آگهیهای قبلی درخصوص دعوی آقای مصطفی آهنگرچی به طرفیت شما بدینوسیله 
ابالغ میش��ود که پرونده کالس��ه 970031 منجر به صدور اجرائیه علیه ش��ما مبنی بر محکومیت تضامنی به پرداخت مبلغ 
یکصد و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته )سه فقره چک به شمارههای 151686 مورخ 96/10/20 و 151685 مورخ 
96/9/20 و 151683 مورخ 96/7/20 عهده بانک کشاورزی شعبه بلوار معلم مشهد(- و مبلغ دو میلیون و هفتصد و هجده 
هزار و یکصد و بیست و پنج ریال هزینه دادرسی و مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال هزینه درج آگهی و خسارت تأخیر تأدیه 
از تاریخ سررسید الی یوم االدا برمبنای نرخ تورم طبق شاخص ساالنه بانک مرکزی در حق خواهان درخصوص مطالبه وجه 
فاکتور خوانده ردیف دوم درگاهی محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج میلیون و هش��تصد و پنجاه هزار ریال از مبلغ 
فاکتور طبق خواسته خواهان در ستون خواسته در حق خواهان و پرداخت مبلغ نیم عشر دولتی در حق دولت گردیده است 
لذا مراتب وفق مواد 19- 118- 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج میگردد. این اجرائیه ده روز 
پس از انتشار به موقع اجرا گذارده خواهد شد و پس از این برای عملیات اجرایی ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد 

مگر اینکه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اعالم نمایید. آ-9708929   م.الف22716
منشی شعبه 190 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای ایوب مهندسی برابر وکالتنامه شماره 254223 مورخ 1395/6/10 دفترخانه یک مشهد به وکالت از طرف 
جواد مهندس به اس��تناد 2 برگ فرم استش��هادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این 
اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت سه دانگ مشاع از شش��دانگ اعیان یک باب واحد تجاری به شماره پالک 
1794 فرعی از 480 فرعی از 6 اصلی بخش 9 مش��هد که متعلق به نامبرده میباش��د به علت س��هل انگاری مفقود گردیده 
اس��ت. با بررسی دفتر امالک معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره دفترامالک الکترونیک 139520306003012077 
به نام آقای جواد مهندسی ثبت و سند به شماره چاپی 054953 ب93 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی 
ندارد.لذا به اس��تناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نس��بت به ملک مورد 

آگهی معاملهای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود میباش��د، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی 
اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت 
عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله رسمی نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9708966     م.الف575
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمد نخعی

شماره پرونده: 139604006092003452/1 شماره بایگانی پرونده: 9605950
شماره ابالغیه: 139705106092006482 تاریخ صدور: 1397/5/24

آگهی
بدینوس��یله به ورثه مرحوم مرتضی گل خندان فرزند محمدباقر به ش��ماره شناس��نامه 154 )فاطمه توسلی نام پدر: جعفراقا 
تاریخ تولد: 1320 ش��ماره ملی: 0559584172( ابالغ میگردد پالک انتظامی 11ه 336-36 متعلق به مرحوم مرتضی گل 
خندان در قبال طلب 12 عدد س��که تمام بهار آزادی بازداش��ت گردیده لذا طبق ماده 87 آیین نامه اجرای مراتب به ش��ما 
اخطار میش��ود ضمناً هرگونه نقل و انتقالی از طرف ش��ما نس��بت به مورد بازداشت ممنوع اس��ت و ترتیب اثر داده نمیشود. 

آ-9708967      م.الف576
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

شماره پرونده: 139604006092003452/1 شماره بایگانی پرونده: 9605950
شماره ابالغیه: 139705106092006461 تاریخ صدور: 1397/5/24

آگهی
در خصوص پرونده اجرایی کالس��ه 9605950 له: خانم لیال کمالی علیه: فاطمه توس��لی نام پدر:جعفراقا تاریخ تولد: 1320 
ش��ماره ملی: 0559584172 به عنوان احدی از ورثه مرحوم مرتضی گل خندان برابر صورتجلسه مورخ 1397/2/22 مأمور 
اجرا خودروی س��واری به ش��ماره انتظام��ی 36-11ه 336 از اموال ورثه مدیون طی صورتجلس��ه بازداش��ت و طبق نظریه 
کارش��ناس رس��می / ارزیاب جمعاً به مبلغ 135/000/000 ریال ارزیابی گردیده، لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی اموال معترض 
میباش��ید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دس��تمزد کارشناس 
تجدیدنظر به مبلغ 2/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی 

دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ-9708968    م.الف577
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

شماره پرونده: 139604006092003452/1 شماره بایگانی پرونده: 9605950
شماره ابالغیه: 139705106092006467 تاریخ صدور: 1397/5/24

دفترخانه ازدواج شماره 63 و طالق شماره 78 شهر مشهد استان خراسان رضوی
آگهی ابالغ اجرائیه به کالسه پرونده: 9605950

بدینوس��یله به ورثه مرحوم مرتضی گل خندان فرزند محمدباقر به ش��ماره شناس��نامه 154 )فاطمه توسلی نام پدر: جعفراقا 
تاریخ تولد: 1320 ش��ماره ملی:0559584172( ابالغ میگردد خانم لی��ال کمالی نام پدر: صفرعلی تاریخ تولد: 1363/12/1 
شماره ملی: 1061339998 جهت وصول مهریه خود به تعداد 14 عدد سکه طالی تمام بهار آزادی مندرج در سند ازدواج 
ش��ماره 733- 1392/5/26 تنظیمی دفترخانه ازدواج ش��ماره 63 و طالق 78 مشهد علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به کالس��ه 9605950 در این اداره تش��کیل شده و برابر گزارش مأمور اداره پست با توجه به عدم امکان ابالغ واقعی 
و بنا به تقاضای بس��تانکار، طبق ماده 18 و 19 آیین نامه 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 میشود نسبت به پرداخت بدهی خود 

اقدام ننمایید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. آ-9708669       م.الف578
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان  

شماره پرونده: 139604006225000018/2 شماره بایگانی پرونده: 9600070
شماره ابالغیه: 139705106092007273 تاریخ صدور: 1397/6/13

آگهی ابالغ هیئت کارشناسی
بدینوسیله به آقای مهدی دشتی وکیل آقای محمدجعفر آشنا فرزند بهمن ک.م 0703556010 ابالغ میگردد که در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 9600070 له: خانم مریم صابریان، در پاسخ به اعتراض واصله و حسب اعالم ریاست اجرا مبنی بر تأیید 
ارجاع به همان هیئت کارشناسی سابق پالک ثبتی 27904 فرعی از 184 اصلی بخش 10 مشهد متعلق به آقای محمدجعفر 
آش��نا توس��ط هیئت کارشناس��ی مندرج در پرونده به مبلغ 3/960/000/000 ریال ارزیابی گردید مراتب جهت اطالع اعالم 

میگردد ضمناً الزمست جهت اعاده هزینه های کارشناسی به شعبه اجرا مراجعه فرمایید. آ-9708970   م.الف579
مسئول شعبه مهریه اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه بانک کش��اورزی درگز باس��تناد دو برگ استشهادیه گواهی ش��ده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت شش��دانگ پالک 5 فرعی از 34- اصلی 
واقع در درگز بخش 7 قوچان که متعلق به بانک کش��اورزی درگز میباش��د بعلت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر 
امالک معلوم ش��د شش��دانگ پالک فوق ذیل ثبت 6549 صفحه 127 دفتر 48 بنام محمد کاظم براتی ثبت و سند مالکیت 
چاپی 633104 صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند شماره 19499-67/12/20 دفتر 20 درگز به حمید صفائیان منتقل 
گردیده س��پس برابر سند ش��ماره 19773-68/10/21 دفتر 20 درگز به شرکت مجتمع کشت و صنعت گلریز باورد منتقل 
گردیده اس��ت و بموجب سند  ش��ماره 33959-86/5/29 دفتر 20 درگز به بانک کشاورزی درگز منتقل گردیده است.دفتر 
امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد مفادماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد 
هر کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز 
از تاریخ انتش��ار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ 
انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی 
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یاسند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند وفق مقررات اقدام می گردد.9709009
رییس اداره ثبت اسناد و امالک درگز-ناصر حسن زاده

آگهي ابالغ وقت رسیدگی
آگهي ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمانم به آقاي ولي توانا فرزند عبدالحسین

خواهان: آقاي هادي حسني دادخواستی به طرفیت خوانده آقاي ولي توانا فرزند عبدالحسین به خواسته مطالبه وجه مطرح 
که به این ش��عبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709988154200206 شعبه 112 شورای حل اختالف شهرستان بهار 
ثبت و وقت رس��یدگی مور1397/7/30س��اعت 10:30 تعیین که حس��ب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواس��ت خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ، 

نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.9708999
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 112 شوراي حل اختالف شهرستان بهار- صداقتی کهن

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم فرشته الیف استوا فرزند 

خواهان آقاي رضامهرپور دادخواس��تی به طرفیت خوانده خانم فرش��ته الیف استوا به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این 
ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالسه 9709988154400092 شعبه 114 ش��ورای حل اختالف شهرستان بهار ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1397/7/21ساعت 00 : 17 تعیین که حسبه دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي 
گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش��ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود ، نس��خه 
ثاني دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی و اس��تماع شهادت شهود، واستماع اتیان سوگند 

در دادگاه حاضر گردد.9709000
مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختالف 114 شوراي حل اختالف شهرستان بهار- مهرپور

آگهی مزایده ملک توقیفی
 در پرونده کالسه 961004 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 11 محاکم حقوقی دادگستری استان همدان

 محکوم له : بانک مهراقتصاد    محکوم علیه: ایوب وناصر ترکمان و ابوالفضل سلطاني
 محکوم به :250/000/000 ریال در حق محکوم له و نیم عش��ر دولتی برابر قانون لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نس��بت 
به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده اس��ت .این اجرا به درخواس��ت }محکوم له{ اقدام به توقیف 6دانگ پالک ثبتی 21172 

فرعی از 10 اصلی بخش 01 مورد ثبت  458017 با مساحت 204 }تاریخ کارشناسي 1397/4/24{ 
واقع در همدان : بلوار بهارستان خیابان جهانپور کوچه شبنم پالک 53-یک باب خانه که سه دانگ بنام سرور ترکمان است 
در سه ونیم طبقه ساختمان با پایه آجري سقف طاق ضربي همکف دارای پارکینگ و یک واحد مسکوني طبقات بعدي هر 
طبقه به یک واحد مس��کوني جما 4 واحد اختصاصي و هر طبقه 130 متر مربع و طبقه نهائي 70متر مربع داراي س��ه رشته 
برق و دو انش��عاب آب نما س��نگ ارزش 3دانگ از6 دانگ 4/500/000/000 ریال ارزیابی ش��ده اس��ت. لذا این اجراء بتاریخ 
1397/7/11 س��اعت 9/30  تا 10 اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5 روز قبل از تاریخ مزایده قابل مش��اهده 
اس��ت }برابر ماده 126ق اج مدني {وفروش در مزایده به میزان محکوم به وهزینه های اجرایی اس��ت }الزم بذکر اس��ت در 
صورت کفاف قسمتي از ملک فقط بصورت شعیر ومشاع واگذار خواهد شد.{ کسی برنده است که باالترین قیمت پیشنهادی 
را ارائ��ه وده درص��د را پ��س از پایان مزایده والباق��ي را نیز در مهلت یک ماه واریز نماید در غی��ر این صورت ده درصد بنفع 
دولت ضبط مي ش��ود} برابر ماده 129ق اج مدني اقدام خواهدش��د{. محل برگزاری دادگس��تری کل همدان واحد مزایده 

اتاق 120 می باشد. 9709001
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری همدان - زائری

 
آگهي ابالغ وقت رسیدگی

آگهي ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقاي رسول بهرامی فرزند شیر علي
 خواهان آقاي هادی حس��نی دادخواس��تي به طرفیت خوانده آقاي رس��ول بهرامی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709988154200207 شعبه 112 شورای حل اختالف شهرستان بهار ثبت و وقت 
رس��یدگی مورخ 1397/7/30 س��اعت 00 : 10 تعیین که حسب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي 
مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود ، نسخه ثاني 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.9709002
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 112 شوراي حل اختالف شهرستان بهار- صداقتی کهن

مزایده 
موضوع: اگهی مزایده به روابط عمومی دادگستری 

به: روابط عمومی
 در پرونده کالسه 943423اجرایی طی رای صادره از شعبه 11 محاکم حقوقی دادگستری استان همدان 

محک��وم ل��ه : بانک مهر اقتصاد   محکوم علیه: علي ابراهیمي نیکو*مصطفي ترکمان * جعفر کوثري نژاد و علي گل ترکمان 
محکوم به : 250/000/000 ریال در حق محکوم له و نیم عش��ر دولتی برابر قانون لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نس��بت 
به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است . این اجرا به درخواست }محکوم له { اقدام به توقیف 6دانگ پالک ثبتی 21172 

فرعی از 10 اصلی بخش 01 مورد ثبت 458017با مساحت 204} تاریخ کارشناسي 1397/4/24 {
واقع در همدان : بلوار بهارس��تان خیابان جهانپور کوچه ش��بنم پالک 53- یک باب خانه که س��ه دانگ بنام س��رور ترکمان 
اس��ت در س��ه ونیم طبقه س��اختمان با پایه آجري س��قف طاق ضربی همکف دارای پارکینگ و یک واحد مسکوني طبقات 
بعدي هر طبقه به یک واحد مس��کوني جما 4واحد اختصاصي و هر طبقه 130 متر مربع و طبقه نهائي 70متر مربع داراي 
س��ه رش��ته برق و دو انشعاب آب نما سنگ ارزش 3دانگ از 6دانگ 4/500/000/000 ریال ارزیابی شده است. لذا این اجراء 

بتاریخ 1397/7/11 
ساعت 30/ 08 تا 09 اقدام به برگزاری مزایده می نماید . مورد مزایده 5 روز قبل از تاریخ مزایده قابل مشاهده است.

}برابر ماده 126ق اج مدني { وفروش در مزایده به میزان محکوم به وهزینه های اجرایی است }الزم بذکر است در صورت 
کفاف قس��متي از ملک فقط بصورت ش��عیر ومشاع واگذار خواهد شد .{ کس��ی برنده است که باالترین قیمت پیشنهادی را 
ارائ��ه وده در ص��د راپس از پایان مزایده والباقی رانی��ز در مهلت یک ماه واریز نماید در غیر این صورت ده درصد بنفع دولت 
ضبط مي ش��ود .}برابر ماده 129 ق اج مدني اقدام خواهدش��د { .محل برگزاری دادگس��تری کل همدان واحد مزایده اتاق 

120 می باشد . 9709004
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری همدان - زائری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمانم به آقاي محمد حسینی درشتي فرزند سید برفي

خواهان آقاي هادی حسنی دادخواستي به طرفیت خوانده آقاي محمد حسینی درشتی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709988154200211 شعبه 112 شورای حل اختالف شهرستان بهار ثبت و 
وقت رس��یدگی مورخ1397/7/30  ساعت 30: 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود ، نسخه ثاني 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.9709006
 مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختالف شعبه 112 شوراي حل اختالف شهرستان بهار - سوسن صداقتي کهن

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم اعظم غفوریان دقیق طوس��ی دارای شناس��نامه شماره 44330 به شرح دادخواست به کالسه 628-97 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان انسیه مقدم مهدویان به شناسنامه 320 در 

تاریخ 1394/6/6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- اعظم غفوریان دقیق طوسی فرزند محمد به ش.ش 4433 متولد 1330 صادره از مشهد- مادر متوفی  

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده 362ق امور حس��بی یک نوبت آگهی مینماید تا هر 
کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. آ-9708853
م.الف22339

شورا - شعبه 6 شورای حل اختالف
 شهرستان مشهد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حسنعلی رجبی دارای شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به کالسه 970625 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس رجبی نصرآبادی به شناسنامه 48 در تاریخ 1375/5/22 

در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- معصومه مصباحی دوغ آبادی فرزند محمد به ش.ش 890 متولد 1299 صادره از مشهد- همسر متوفی  

2- حسنعلی رجبی نصرآبادی فرزند عباس به ش.ش 4 متولد 1321 صادره از مه والت- فرزند متوفی  
3- رمضانعلی رجبی نصرآبادی فرزند عباس به ش.ش 67 متولد 1322 صادره از مه والت- فرزند متوفی  

4- ربابه رجبی نصرآبادی فرزند عباس به ش.ش 9 متولد 1327 صادره از مه والت- فرزند متوفی  
5- طاهره رجبی فرزند عباس به ش.ش 53374 متولد 1339 صادره از مشهد - فرزند متوفی  

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده 362ق امور حس��بی یک نوبت آگهی مینماید تا هر 
کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. آ-9708854
م.الف22340

شورا - شعبه 6 شورای حل اختالف
 شهرستان مشهد

آگهی 
پیرو آگهیهای منتش��ره در جراید بدینوس��یله به محکوم علیه آقای محمد وطنی که مجهول المکان میباش��د ابالغ میگردد 
چون وفق دادنامه شماره 9709977501700088 صادره از شعبه 17 در پرونده شماره 960713 محکوم به پرداخت مبلغ 
یکص��د میلیون ریال بابت اصل خواس��ته )یک فقره چک به ش��ماره 500086- 95/4/6( و مبل��غ دو میلیون و هفتصد و ده 
هزار ریال هزینه دادرس��ی و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا یوم االداء براساس شاخص قیمت اعالم بانک مرکزی 
در حق محکوم له آقای س��یروس حس��ن پور و نیم عشر دولتی شدهاید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت 
ب��ه اج��رای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس��بت به وصول مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود.
آ-9708862
م.الف22343

مسئول دفتر شعبه 17 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک 
شهرستان مشهد

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس��یله به آقای1-محس��ن کیان نصر2-رضا احمدی3-محس��ن احمدی فعال مجهول المکان ابالغ می ش��ود که آقای 
س��یدمرتضی نقیب زاده دادخواس��تی به خواس��ته مطاالبه مبلغ س��ی میلیون ریال به طرفیت شما به شعبه 11 شورای حل 
اختالف سبزوار ارائه و به کالسه 11/97/230 ثبت و برای روز 4 شنبه مورخ 97/7/18 ساعت 16:15 وقت رسیدگی تعیین 
گردیده است. لذا به استناد ماده 73 ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد شما می توانید قبل 
از رس��یدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 11 شهرستان س��بزوار مستقر در مجتمع شماره یک به نشانی چهارراه 
دادگستری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در 

شورا حاضر شوید. در صورت عدم حضور، غیاباً رسیدگی خواهد شد.) م الف 97/100/171(9709010
مسئول دبیرخانه شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهی ابالغ دادنامه به خوانده مجهول المکان
بدینوس��یله به آقای فره��اد زحمتکش فرزند محمد فعال مجهول المکان ابالغ می گردد ک��ه آقای علی گنجی فرزند محمد 
دادخواس��تی به خواس��ته مطالبه مبلغ 1/5508/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و الزام به تنظیم س��ند یکدستگاه خودرو 
L90  به طرفیت ش��ما به ش��عبه سوم شورای حل اختالف س��بزوار ارائه و به کالسه  3/94/469 ثبت و به موجب رای شماره 
80-400 بخواس��ته فوق محکوم گردیده اید. مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود. رای صادره غیابی 
و ظرف 20 روز از تاریخ انتش��ار قابل واخواهی در همین ش��عبه و س��پس قابل اعتراض در محاکم عمومی سبزوار می باشد.

) م الف 97/100/156(9709011
دبیر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین
 تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیات 
مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک ناحیه دو بجنورد مورد رس��یدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به 

فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 173- اصلی اراضی معصوم زاده

1- ششدانگ یکباب مغازه از پالک 10230 فرعی از پالک 173 اصلی فوق به مساحت 34/40 متر مربع ابتیاعی آقای محمد 
نیلوفر از محل مالکیت ثبتی شخص متقاضی برابر رای شماره 491-97 مورخه 97/5/23 کالسه 16-97 هیات 

2- شش��دانگ یکب��اب مغازه  از پ��الک 10230 فرعی از پالک 173 اصلی فوق به مس��احت 34/46 متر مربع ابتیاعی آقای 
حسین قربانزاده از محل مالکیت ثبتی شخص متقاضی برابر رای شماره 490-97 مورخه 97/5/23 کالسه 42-97 هیات

لذا بدینوس��یه به فروش��ندگان ومالکین مش��اعی و اش��خاص ذینفع در آرای اعالم ش��ده ابالغ می گردد چناچه اعتراضی 
دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا2ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رسیداخذ نمایدمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نمایدوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در محل قانونی واصل نگرددیامعترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهدنمود ضمنا صدورسند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.9708997
تاریخ انتشار نوبت اول97/06/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/7/1

احمد اصغری شیروان 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 بجنورد
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خبر

«آهوى پيشونى سفيد2» ناديده گرفته شد
«لكنت » ركورد زد

سيما و ســينما: در پايان هفته 
گذشــته مراســم اختتاميه سى  
و يكميــن جشــنواره فيلم  هاى 
كودكان و نوجوان با اعالم آثار برتر 

برگزار شد. 
در بخش ســينماى ايــران فيلم 
«آهــوى پيشــونى ســفيد2» به 
تهيه كنندگى و كارگردانى سيد جواد هاشمى كه نامزد بهترين فيلم در اين 
جشنواره بود، هيچ جايزه اى دريافت نكرده و به گفته منتقدان ديده نشد، 
اما فيلم «لكنت» با دريافت پنج جايزه اصلى بهترين كارگردانى، بهترين 

فيلم، بهترين بازيگرى كودك و... ركورد زد! 
همچنين جايزه بهترين فيلمنامه به ميترا تيموريان و غالمرضا رمضانى 
براى فيلم «ضربه فنى» رسيد. بهترين فيلم سينمايى كودك «پاستاريونى» 
به تهيه كنندگى بيتا منصورى شناخته شد و جايزه ويژه هيئت داوران به 
طور مشترك به فيلم هاى «آخرين داستان» به كارگردانى اشكان رهگذر و 

فيلم «لكنت» به كارگردانى محمدرضا حاجى غالمى تعلق گرفت. 
در بخش پويانمايى اشكان رهگذر براى انيميشن «آخرين داستان» جايزه 
بهترين كارگردانى را دريافت كرد و حسين ماليمى براى فيلم «بدو رستم 

بدو» جايزه بهترين انيميشن كوتاه را دريافت كرد. 
 

با رويكرد حمايت از آثار ايرانى
بخش بين الملل جشنواره مقاومت اجرا نمى شود

بخش  دو  خبرنگاران:  باشگاه 
بين الملل و بازتوليد به دليل كمبود 
منابع مالى وحمايت بيشتر از آثار 
شانزدهمين جشنواره  در  داخلى 

تئاتر مقاومت اجرا نمى شود.
بنا بر تصميم دبير شــانزدهمين 
جشــنواره تئاتر مقاومت و بعد از 
نشست هاى متعدد با كارشناسان متخصص و همچنين بررسى آثار ارسالى 
و شــرايط گروه هاى بين الملل متقاضى در اين دوره و با توجه به شرايط 
موجود و لزوم مديريت مؤثر و توجه و تأكيد بر حمايت از آثار هنرمندان 
شــريف ايران اســالمى دو بخش بين الملل و بازتوليد شانزدهمين دوره 

جشنواره تئاتر مقاومت اجرا نمى شود.
گروه هاى متقاضى حضور در بخش بين الملل اين دوره از جشنواره تئاتر 
مقاومت از كشــور هاى عراق، تونس، آذربايجان، تركيه، فرانســه، آلمان، 
ســوريه، لبنان و افغانســتان بودند كه همزمان با فراخوان اعالم  شــده 
براى حضور در شــانزدهمين جشنواره تئاتر مقاومت اعالم آمادگى كرده 

بودند. 
شانزدهمين جشــنواره تئاتر مقاومت آذرماه سال جارى به دبيرى امير 

نصيربيگى و با همت بنياد روايت فتح در تهران برگزار خواهد شد.
 

انتقاد شهاب اسفنديارى از مديريت سينمايى
نفع دنيوى و ژست اپوزسيونى هر دو از بيت المال 
سيما و سينما: شهاب اسفنديارى 
عضو شــوراى پروانه نمايش آثار 
سينمايى در واكنش به پيشنهاد 
رئيــس ســازمان ســينمايى به 
«عبدالرضا كاهانى» مبنى بر كنار 
«ارادتمند-نازنين- فيلم  گذاشتن 
بهاره-تينــا» و تأمين بودجه فيلم 
جديدش از فارابى در توئيتى نوشــت: «در جمهورى اسالمى اگر شما با 
زيرپا گذاشــتن قوانين فيلمى بسازيد كه غيرقابل اكران شود، نه تنها از 
بيت المال پول فيلم شما را مى دهند، بلكه جايزه مى دهند كه يك فيلم 

ديگر هم بسازيد!
پس بشــتابيد به ســمت اين بيزينس پرســود كه نفع دنيوى و ژست 

اپوزسيونى را با هم به ارمغان مى آورد. » 

مهدى قربانى بازيگر «تنگه ابوقريب»:
از بچگى دوست داشتم در فيلم هاى دفاع مقدس 

بازى كنم
ميزان: بازيگر فيلم «تنگه ابوقريب» 
گفت: من از كودكى داستان ها و 
حرف هــاى زيادى دربــاره دفاع 
مقدس شــنيده بودم و بشــدت 
دوست داشتم اين فضا را از نزديك 
تجربه كنم. از بچگى دوست داشتم 
در فيلمى با حــال و هواى دفاع 
مقدس بازى كنم. مهدى قربانى بازيگر سينما درخصوص حضور خود در فيلم 
سينمايى «تنگه ابوقريب» گفت: بسيار خوشحالم كه امسال فيلم فوق العاده و 
هيجان انگيز تنگه ابوقريب را در چرخه اكران دارم. تيم بازيگران بســيار 
حرفه اى و اســتاندارد در كنار كيفيت باالى اثر و كارگردانى خوب بهرام 

توكلى سبب شده تا تنگه ابوقريب به اثرى ماندگار مبدل شود.
وى دربــاره حضور خود در فيلمى با موضوع دفاع مقدس تأكيد كرد: من 
از كودكى داستان ها و حرف هاى زيادى درباره دفاع مقدس شنيده بودم و 

بسيار دوست داشتم اين فضا را از نزديك تجربه كنم. 
از بچگى دوست داشتم در فيلمى با حال و هواى دفاع مقدس بازى كنم. 
باورتان نمى شود فضاى فيلم تنگه ابوقريب بى نهايت براى من واقعى بود 

در حدى كه دفاع مقدس واقعى را از نزديك لمس كردم.
بازيگر فيلم «ابد و يك روز» در مورد رسيدن به نقشش در تنگه ابوقريب 
افزود: من قبل از اين فيلم «اينجا بدون من» را از بهرام توكلى ديده بودم 
و دوست داشتم با وى كار كنم. با اينكه تا به حال فيلم دفاع مقدسى كار 
نكرده بود، اما بشدت بر كار تسلط داشت. واقعيت رسيدن به نقش على در 
فيلم براى من بسيار سخت بود اما «حميدرضا آذرنگ» و «على سليمانى» 

كمك كردند تا به نقش برسم.
وى درباره احتمال همكارى مجدد خود با سعيد روستايى در فيلم «مترى 
شيش و نيم» تصريح كرد: دوست داشتم براى روستايى بازى كنم و براى 
فيلم جديدش وارد مذاكره و گپ و گفت شــدم اما به واسطه فيلمنامه و 
سن افراد حاضر در اثر، نقشى براى من وجود نداشت و در فيلم جديد وى 

حضور ندارم. حيف شد كه در اين فيلم حضور ندارم.
قربانى درباره فعاليت هاى آتى خود در عرصه بازيگرى خاطرنشان كرد: در 
حال حاضر كمى ترجيح مى دهم استراحت كنم و براى سال بعد دوباره 

فعاليت خود را به عنوان بازيگر آغاز كنم.

 شما از مجريانى هستيد كه سابقه اجراى 
را داريد. ويژگى هاى  با همسرتان  مشترك 
اين شكل از اجرا چيست و چه حساسيت ها 
و ظرايفى نسبت به ساير موقعيت مجريان 

دارد؟ 
شــكيبا: در تلويزيون به دليل مســائل شرعى و 
باورهاى دينى طبعاً صميمت به شكل صحيحى 
شــكل نمى گيرد و اين همزبانــى در خطاب ها، 
رفتارها و نگاه ها نمى تواند وجود داشته باشد. قطعاً 
همزبانى كه از دو همسر مى آيد خيلى عميق تر، 
باورپذيرتر و براى مخاطب شــيرين تر است و در 
جريــان همين روند خواه ناخــواه تبديل به الگو 
مى شــويم. ما مواردى را شاهد بوديم كه مجريان 
روى آنتن تلويزيون تسويه حساب كردند و دعواى 
خانوادگى داشتند در حالى كه نبايد فراموش كنيم 
اين جايگاه بسيار حساسى است و تلويزيون جاى 

اين مسائل نيست.
قطبى: بالطبع خيلــى از مجريانى كه با يكديگر 
برنامه اجرا مى كنند، نامحرمند و تماشــاى اين 
موقعيت براى برخى مخاطبان ناخوشايند است. 
زمانى كه گفت و گوهاى دو نفره در مناسبت هاى 
مختلف شادى يا عزادارى شكل مى گيرد طبيعتاً 
بايد اين روابط صميمى باشد كه به دل مخاطب 
هم بنشيند و دو نفر چيزى از هم پنهان نكنند و 
در عين حال حيا و حرمت ها حفظ شود؛ اما وقتى 
دو نفر زوج باشند و برنامه اجرا كنند خيلى راحت 

مى توان جو را آرام كرد. 
اگر دقت كرده باشــيد من در خيلــى از اجراها 
همسرم را «شهرام جان» و«عزيزم» خطاب مى كنم 
كه اتفاقــا بازخورد خوبى هم در ميــان مردم و 
فضاى مجازى داشته است و باوجود اينكه برنامه 
كارشناسى نيســت، اما اين نوع رفتار آميخته به 
احترام و محبت را روى آنتن نشــان مى دهد و به 

نوعى مى توان گفت الگوسازى مى شود.
گاهى اوقات هم ممكن است بحثى بين ما پيش 
بيايد، اما من هميشه به اين نكته تأكيد مى كنم كه 
شما همسر من هستى و احترام شما واجب است 
و به همين خاطر ســكوت مى كنم و همين رفتار 
سبب حفظ حرمت مى شود؛ اما در برنامه هايى كه 
پارتنرها نامحرم هستند سعى مى كنند همديگر را 
بشــكنند و حرف خودشان را به كرسى بنشانند. 
ضمن اينكه در شبكه هاى مجازى مى بينيم كه چه 
حرف و حديــث هايى از پس اين ماجراها بيرون 
مى آيد، اما ما هيچ گاه اينطور نبوديم و هميشــه 

احترام بين ما وجود داشته است. 
حتى روزهايى كه شهرام در برنامه حاضر نيست و 
با آقاى حبيبى پور اجرا مى كنيم در آن شرايط هم 
فاصله ها حفظ مى شود و ايشان مى دانند كه نبايد 

جاى شهرام را بگيرند. 

 اجراى مشــترك ميان همسران مانند 
اجراى شما در برنامه هايى كه تم اجتماعى 

دارند چقدر مى تواند در ايجاد فضاى تعاملى 
ميان خانواده ها تأثير مثبت داشته باشد؟ 

شكيبا: به نظرم اين شكل از اجرا نقش مهمى در 
الگوسازى دارد. در برنامه كارشناس محور تئورى ها 
مطرح مى شود، اما در اين حالت مجرى تئورى را 
زندگى مى كند و قطعاً تأثيرگذارى بااليى دارد و 
با توجه به اينكه اين نوع رابطه ها در تلويزيون كم 
است، كار ما ديده شــده و براى مخاطب جذاب 

است.
قطبى: به نظرم اگر چنين برنامه هايى جا بيفتد 
رأى بيننده ها هم نشــان مى دهد كه مردم چقدر 
با اين شيوه اجرا موافقند. قبالً به واسطه برخورد 
صميمى مجريانى كه اتفاقاً همسر يكديگر بودند در 
صفحه مجازى حاشيه هاى بسيارى به وجود آمد 
در حالى كه بايد اين تابو شكسته شود. چه اشكالى 
دارد زن و مردى كه به يكديگر محرم هســتند با 
الفــاظ نيكو و محبت آميز همديگر را صدا كنند. 
اين مسئله مهمى است كه در عين حفظ حرمت ها 

صميميت و محبت برقرار باشد.
ما زن و شــوهريم و به همين دليل هم بيشتر در 

چشم مردم هستيم و حتى شايد بيشتر از مجريانى 
كه محرم نيستند زير ذره بين باشيم؛ اما اين بدان 
معنى نيست كه نقش بازى مى كنيم و اين احترام 
و محبت فقط جلوى دوربين تلويزيون است بلكه 
ما رابطه واقعى خود را در تلويزيون نشان مى دهيم 
كه چقدر در آن حفظ حرمت و عفت كالم وجود 

دارد و اينكه زن و شوهرى كه با يكديگر برنامه اجرا 
مى كنند چقدر به هم عشق مى ورزند. اينكه زندگى 
هم مى تواند همين شكل و شمايلى را داشته باشد 
كه جلوى دوربيــن دارد و نقش بازى كردنى در 

كار نيست.
شكيبا: مردم وقتى ما را به عنوان الگو مى پذيرند، 
بايد رفتار يكسانى داشته باشيم و جلوى دوربين و 
پشت دوربين تقلب احوال نداشته باشيم و سلوك، 
نوع پوشش، رفتار و... در همه حال يكسان باشد. 
طبعاً وقتى زن و شوهر به عنوان مجرى با يكديگر 
برنامه اجرا مى كنند اين حساسيت ها بيشتر است 
و ناخودآگاه علقه بيشــترى در خانواده به وجود 
مــى آورد و مخاطب اين شــكل از اجــرا را بهتر 
مى پذيرد، اما همين پذيرش كار ما را سخت تر هم 
مى كند؛ ولى در عين حال رابطه ما را با مخاطب 
ساده تر مى كند. منتها در صورتى كه زن و شوهر 
نخواهند به عنوان دو همكار در يك فضاى رقابتى 

باشند.
 قرار من و همسرم هم همين بود كه همكار نباشيم 
و همســر باشــيم، همانطور كه در خانه هستيم 

جلوى دوربين هم با مالحظات رسانه حاضر شويم. 
نگاه كلى من به اجرا اين اســت كــه بايد اجرا را 
زندگى كرد نه ايــن كه بازى كرد. بعضى ها بازى 

مى كنند و اجرايشان رنگ صداقت ندارد.

 با توجه بــه اينكه ايــن روزها جايگاه 
مجريان نسبت به گذشته تغيير كرده و صرفًا 
يك اجراكننده نيســتند و حتى مى توانند 
فرهنگ سازى كنند، چه وظيفه اى در قبال 
اعتماد عمومى دارنــد و چگونه بايد از آن 

حراست كنند؟
شــكيبا: به نظرم برخى مجريان كه چالش ساز 
هســتند در واقع با يك ســناريوى سياسى موج 
ايجاد مى كنند، اما صداقت مهم ترين مسئله است 
و مجــرى بايد در گفتار، رفتار و تفكرش صداقت 
داشته باشــد. اجازه بدهيد يك مثال جالب بزنم، 
در يــك خانواده اى پدرى را مى شناســم كه اگر 
يك مجرى خاص روى آنتن مى آمد به دخترش 
مى گفت، برود روسرى سر كند و معتقد بود نگاه 
ايــن مجرى پاك نيســت. در حالى كه دخترش 

متذكر مى شد كه او در تلويزيون است.
اين مسئله نشــان مى دهد كه مخاطب ما خيلى 
باهوش اســت و نگاه ما را حتى از لنز دوربين هم 
درك مى كند و اگر صداقت نداشــته باشــيم به 

سادگى متوجه آن مى شود. 
شايد گاهى مشهور بشويم، اما وقتى صداقت وجود 
نداشته باشد محبوب نمى شويم. من معتقدم آنچه 
كه يك مجرى را ميان مخاطبان محبوب مى كند 
بســته به سواد و اشــرافش روى يك موضوع كه 
عيارش را مشخص مى كند، تنها صداقت است و 

بس.
قطبى: وقتى مخاطبان با برنامه تماس مى گيرند و 
مطالباتشان را مطرح مى كنند، بايد پاى درد دل 
مردم نشست و اگر به عنوان مجرى و برنامه  ساز 
كارى از دست ما بر مى آيد بايد انجام دهيم در غير 
اين صورت وظيفه داريم همدلى وهمدردى كنيم؛ 
بنابراين مجرى بايد مردمى باشد، ما بازيگر نيستيم 
بلكه نماينده مردميم و بايد صداى آن ها باشــيم. 
دلم مى خواهد مردم اين را بدانند كه ما نقش بازى 
نمى كنيم و همان كسى هستيم كه در خلوت و 

خانه خودمانيم. 
اگر بحثى هم در مى گيرد نبايد همديگر را بكوبيم 
تــا حرف خودمان را به كرســى بنشــانيم. بايد 
مردمدار باشــيم و رفتارمان جلو و پشت دوربين 
يكى باشــد. من فكر مى كنم اين اتفاق در سينما 
هم وجود دارد، متأسفانه جاى زن محجبه واقعى 
در ســينما و تلويزيون خالى است و من هميشه 
دوست دارم خودم باشم و اگر قرار باشد روزى هم 
نقشى در تلويزيون يا سينما بازى كنم دوست دارم 
با عقايد و پوشــش چادرى باشد كه عين زندگى 
واقعى دارم و در واقع ســتاره قطبى فعلى باشد با 

همين عقايد و پوشش.

برش

ما زن و شوهريم و به همين دليل 
هم بيشتر در چشم مردم هستيم 
و حتى شايد بيشتر از مجريانى كه 
محرم نيستند زير ذره بين باشيم؛ 
اما اين بدان معنى نيست كه نقش 
بازى مى كنيم و اين احترام و محبت 
فقط جلوى دوربين تلويزيون است 
بلكه مــا رابطه واقعى خــود را در 

تلويزيون نشان مى دهيم

سيما و سينما

گفت وگوى قدس با «شهرام شكيبا» و «ستاره سادات قطبى» درباره اجراى خانوادگى در تلويزيون

صميميت در عين حفظ حرمت

 هنر/ صبا كريمى  شهرام شكيبا شاعر، طنزپرداز و مجرى تلويزيون 
به همراه همسرش ستاره سادات قطبى از مجريان تلويزيونى هستند 
كه تاكنون اجراهاى مشتركى با يكديگر داشتند و ميان مخاطبان 
محبوب هستند. شهرام شــكيبا را بسيارى از مخاطبان به عنوان 
شــاعر و طنز پرداز مى شناختند، اما چند سالى است كه به عنوان 

مجرى هم در تلويزيون فعاليت مى كند. 
همسر او ستاره سادات قطبى در دانشگاه، خبرنگارى خوانده است 
و سابقه مجرى گرى هم دارد. شروع اجراهاى مشترك آن ها به چند 
سال قبل برمى گردد، اما آنچه موجب ديده شدن اين زوج و اجراى 

مشتركشان بود، برنامه  شامگاهى «هميشه خونه»به تهيه كنندگى 
مجيد صحاف بود كه با رويكرد عنوان كردن مسائل خانواده و سبك 
زندگى ايرانى - اســالمى در ايام نوروز روى آنتن شبكه آموزش 
مى رفت. فضاى خانوادگى اين برنامه موجب پيوستن همسر شهرام 
شكيبا به اين برنامه شــد. آن دو در اين برنامه ميزبان خانواده ها 
بودند و با آن ها به گفت و گو مى نشستند. ميزبانى كه به گفته ستاره 
سادات قطبى تجربه شيرين، زيبا و دلنشينى بود. به همين بهانه با 
آن ها پيرامون تجربه هايشان جلوى دوربين و فضاى زندگيشان به 

گفت وگو پرداختيم.

سيما و ســينما: زمانى كه هنــوز واژه فضاى مجازى 
به گوشــمان نخورده بود، عادت نداشــتيم كــه از افراد 
غيرمتخصص در فضاى رسانه اظهارنظرهاى غيرمرتبط 
بشــنويم، امــا بــا ورود فضــاى مجــازى و راه افتادن 
اپليكيشن هاى متنوع و شبكه هاى اجتماعى موبايل محور، 
اين امكان براى هركســى كه اندك تبحرى در استفاده 
از اين ابزار داشــت، فراهم شــد تا وارد فضاى مجازى و 
شبكه هاى اجتماعى شده و درمورد هرچيز از شيرمرغ تا 
جان آدميزاد اظهارنظر كند. اظهارنظرهايى كه گاه باعث 
ديده شــدن آن فرد و مورد توجه قرار گرفتنش مى شد. 
كارى كه انگار به ترفند بعضى از هنرمندان ايرانى تبديل 
شده اســت و به همين خاطر هرچند روز يك بار شاهد 
چهره يكى از اين به اصطالح ســلبريتى هاى ســينما يا 
تلويزيون هستيم كه در مورد يك مسئله چه اقتصادى، 
چه سياســى و چه اجتماعى بدون كوچك ترين سواد و 
تخصص اظهارنظر كرده است. ظاهراً اين افراد خيلى هم 
نگران عواقب گفته هايشان نيستند، چون از طرفى نظارت 
چندانى بر فضاى مجازى وجود ندارد و فورى مى توانند 
گفته شــان را تكذيب كنند و پست خود را پاك كرده و 
وجودشــان را از اساس در فضاى مجازى منكر شوند و از 
طرف ديگر هرچه باشد، اين اظهارنظرها باعث مى شود، 
نامشــان دوباره ســرزبان ها بيفتد و عكس و فيلمشان 
درفضاى مجازى دست به دست شود و تعداد دنبال كننده 
هايشان در فضاى مجازى بيشتر شود. به همين خاطر پيه 

عواقبش را به تنشان مى مالند. 
با اينهمه انگار اين روزها آش اين غوغاكنندگان درفضاى 
مجازى حسابى شور شده است. آن قدر كه صداى خود 
اهالى هنر هم درآمده و نســبت به اين رويكرد، معترض 
شــده اند. با هم گوشــه اى از واكنــش دو هنرمند را در 

رسانه اى ديگر در اين خصوص مى خوانيم. 

 تنها مى خواهند كه اظهار وجود كنند
مهرانه مهين ترابى بازيگر سريال هاى «همسران» و «خانه 
سبز» درباره رفتار سلبريتى ها در فضاى مجازى به ايسنا 
گفت: به اين سادگى نيســت كه هر اتفاقى كه مى افتد 
هركس اظهارنظر كند و خود را كارشناس و موظف بداند. 
جنجال ها يكى بعد از ديگرى به وجود مى آيند و از بين 
مى روند؛ اين مســئله فقط به فضاى تنش و اضطراب در 

جامعه دامن مى زند و هيچ مشكلى را حل نمى كند.
او بــا بيان اينكه من از افرادى كه درباره هر مســئله اى 
اظهارنظر مى كننــد، تعجب مى كنم، گفــت: اين افراد 
پيگيرى هم انجام نمى دهند؛ در حالى كه بايد بدانند اگر 
اعتراضى مى كنند به كجا خواهد رسيد و چه تأثير مثبتى 
در جامعه مى گذارد. آشــفتگى كه به وجود مى آيد، مثل 

يك موج، آشفتگى هاى ديگر را به همراه مى آورد و جامعه 
به سطح آرامشى نمى رســد كه بتواند درست فكر كند. 
امروزه افراد اظهارنظرى مى كنند و فردا يادشــان مى رود 
كه چه اتفاقى افتاده اســت و شايد تنها مى خواستند كه 
اظهــار وجود كنند؛ در صورتى كه موج و انرژى منفى را 
به وجود آورده اند كه از بين نمى رود و حتى خرابى به بار 
مى آورد. به نظرم بهتر است بسيار با احتياط قدم برداريم 

و محتاطانه و مسئوالنه درباره هرچيزى اظهارنظر كنيم.
او دربــاره تأثيرگــذارى بازيگران در جامعه و مســئوليت 
اجتماعى آن ها گفت: يك سلبريتى مى تواند درباره حيوان ها 
هــم اظهارنظر و غوغا به پا كند؛ بدون اينكه نگاهى به اين 
قضيه داشته باشد. حتى مى تواند براى دو سطل آشغال نيز 
بلوا به پا كند و آرامش خود و مردم را به هم بزند. همه ما 
مسئول هســتيم و فرد بايد در دل خود آن قدر احساس 
مســئوليت كند كه درباره قضيه اى كه صالحيتى ندارد، 
صحبت نكند. اگر فردى بى مسئوليت باشد، مى تواند درباره 
همه چيز اظهارنظر كند. بايد بدانيم كه اين اظهارنظرها به 
آشفتگى يا آرامش مردم دامن مى زند. وقتى وضعيت آرام 

است، مى توانيم درست و غلط را تشخيص دهيم.
بازيگر سريال هاى «آنام» و «در مسير زاينده رود» ادامه داد: 
زمانى كه به طور مدام اعتراض و انتقادى در جامعه وجود 
داشته باشد، اصل قضيه مشخص نخواهد شد. من بتازگى 
مطلبى را خوانده ام كه يك سلبريتى خارجى نوشته بود 
اينستاگرام مانند شيطان مى ماند و به نظر من هم همين 
است چون آدم ها را به نفسانيت و منم منم كردن سرگرم 
مى كند و به جاى اينكه خود را پيدا كنند به گمگشتگى 

آن ها كمك مى كند. 
در واقع اين نرم افزار مانند تيغ دولبه است؛ هم مى توان از 

مطالعه و اطالعات آن استفاده كرد و هم مى توان از ادعا 
كردن و منم منم كردن آن بهره برد.

سلبريتى ها جامعه را به بازى گرفته اند
همچنين جهانگير الماســى بازيگر پيشكسوت سينما و 
تلويزيون درخصوص تأثيرگذارى سلبريتى ها به تسنيم 
گفت: ســلبريتى ها يا همان آدم هاى بى هنرى كه گاهى 
اوقات يك شــبه به شهرت مى رسند، جامعه را به سمت 
فرهنگ هاى غربى صرفاً مادى گــرا و به دور از معنويت 
هدايت مى كنند. مثالً برخى از آن ها سال ها از تلويزيون و 
دستگاه هاى دولتى پول مى گيرند، اما به يكباره مى بينيد 
موضــوع ارزش ها و هنجارهاى حقيقــى را به مضحكه 
مى گيرند كه براى مردم و جامعه هم يك اصل انكارناپذير 
اســت. يا برخى ديگر كه يك شبه به شهرت رسيده اند، 
جوانان هنرمند وعاشــق سينما را كه در فضاى مجازى 
فعاليت دارند به سمت مدگرايى و فضاهاى سياه و آلوده 
غربى مى كشانند. اين روزها هم با دست فرمان سانسور 
خودشان را محبوب جلوه مى دهند و انگار مى خواهند از 
مردم دفاع كنند، اما در عمل به گونه اى ديگر هستند و 
مقابل نظام مى ايستند. همين ها اگر يك نفر را در خيابان 
ببينند كه مشكالت فراوان مالى دارد و به آن ها مراجعه 
كند با يك لحن و نگاه و رفتار زشتى با او برخورد مى كنند. 
جهانگير الماسى گفت: من اعتقاد دارم سلبريتى ها جامعه 
را به بازى گرفته اند و صرف مسائل مادى و زودگذر، براى 
رســيدن به شهرت  هركارى مى كنند؛ حتى مقابل نظام 
مى ايستند و دســت به تحريك اذهان عمومى و مضحه 
گرفتن ارزش هاى نظام مقدس جمهورى اسالمى مى زنند 
در حالى كه شهداى بسيارى فدا شده اند تا اين ارزش ها 

به اوج خودش برسد.
وى تصريح كرد: روزگارى هنرمندان مشهورى داشتيم كه 
هنرشان معرف نگاه و معرفت شان بود و امروز هنرمندان 
بى هنرى داريم كه فقط صرف مسائل مادى و شهرت به 
دنياى بازيگرى و فيلم و سينما آمده اند. واقعاً تأسف بايد 
خورد كه در قاب تلويزيون مى آيند و به يكباره در فضاى 
مجازى يك آلودگى هايى را به نمايش درمى آورند كه همه 
را شگفت زده مى كند كه آن چهره حجاب كرده تلويزيون 
را باور كنند يا اين شخصيتى كه غرب گرايى از آن مى بارد.

الماسى با توجه به گفتارى از يك روان شناس سلبريتى ها 
در هاليــوود، خاطرنشــان كرد: من هم قبــول دارم كه 
ستاره ها نيازمند مديريت و روان شناس هستند، اما برخى 
از اين ها ستاره بازيگر نيســتند و فقط مى توان به آن ها 
گفت مدل يا مدگرا! هنرمند كارنامه اش معرف حضور و 
فعاليتش است؛ نه ظاهر و چهره كه سوار بر مدار مجازى 
مى كوشد تا خودش را به اثبات برساند. آيا واقعاً بايد مردم 
خوراك و تغذيه علمى و روحى و فرهنگى شان را از پيج ها 

و مواضع بى محتواى اين قشر برداشت كنند؟!
وى با بيان اينكه سلبريتى ها نمى توانند اسباب انسجام و 
وحدت ملى باشند، افزود: من سال هاست به خاطر انتخاب 
نقش هاى فاخر و بازى در آثار ماندگار، پيشنهادى را قبول 
نكرده ام و از اين قشر به اصطالح هنرمند بى هنر گاليه هاى 
فراوانى دارم. چرا بايد امروز شــاهد حضور فعال بازيكنان 
بازنشســته فوتبال كه به قدر كفايت درآمد از راه فوتبال 
داشته اند، باشيم و بازيگرانى با وجود سال ها كار و تخصص، 
كمــاكان بيكار بمانند؟ اگراين نوع توجه و به كارگيرى در 
ميدان هنرمندى، ســلبريتى بازى نيست، پس چيست؟ 
ايــن را هم بگويم كه ديده ام برخى مى گويند به وســيله 
اين ســلبريتى ها يا آدم هاى مشــهور مى توان انسجام و 
وحدت ملى آفريد؛ اصالً اين طور نيست. انسجام و وحدت 
ملى تابع مستقيم عدالت، پاكدامنى و شرافت است. شرافت 
نه به معناى اشرافى گرى! شرافت يعنى خون پاك، چشم 
پاك، قلب پاك، ايمان و رفتار متناسب آدمى؛ اين ها اسباب 
انسجام ملى است. اگر در جامعه پر از بى عدالتى، زورگويى 
و دروغ و نيرنگ باشد، اين سلبريتى چطور مى تواند انسجام 

ايجاد كند؟ اتفاقاً مى تواند برخالف اين عمل كند.
وى در خاتمه تصريح كرد: سلبريتى اصل و شيوه رفتارش 
به گونه اى اســت كه هر وحدت منســجمى را منقطع 
مى كند چون گرايش هاى هر قوميت و منطقه اى در ايران 
به گونه اى ديگر اســت. متأسفانه مديران اجتماعى ما به 
تنها چيزى كه اهميت نمى دهند، روان شناســى فردى 
و اجتماعى مردم است. خودشان نمى بينند مردم داراى 
شعور و معرفت و تحليل هستند و فكر مى كنند بر جاى 

درست نشسته اند و حرف هاى درست مى زنند.

انتقاد «ميهن ترابى» و «الماسى» از اظهارنظرهاى غيرمسئوالنه سلبريتى ها 

چرا سلبريتى ها جامعه را به بازى مى گيرند؟

بازتاب



 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده
چــه مردمى كــه بارهــا و بارها 
بــه خيابــان ريختــه و ســابقه 
زد و خورد هاى پراكنده با مأموران را داشتند، 
چه آن هايى كه خودشــان ترتيــب برگزارى 
راهپيمايى ها را مى دادند، خبرنگاران مختلف و 
حتى برخى از نظامى ها، هيچ كس تصورش را 
نمى كرد، فقط در چند دقيقه، رگبار گلوله ها، 
انبــوه مردم حاضر در ميــدان ژاله و اطرافش 
را مثــل برگ روى زمين بريــزد! پيش از غم 
و انــدوه، اين حيــرت و بهت زدگــى بود كه 
از ســر و روى شــهر مى باريد. آن ها كه سن و 
سالى داشــتند، آن هايى كه در راهپيمايى ها 
بارها تيراندازى هاى هوايى و زمينى سربازان را 
ديده يا باتوم خورده و پا سســت نكرده بودند، 
آن هايى كه شهادت گاه و بيگاه انقالبى ها را به 
ياد داشتند، از حوادث خرداد 42 به بعد، هيچ 
وقــت، رژيم و مأمورانش را اين قدر خشــن و 

بيرحم نديده بودند. 

من قدرتمندم
ماجرا از سركوب وحشيانه هم فراتر بود. از دى 
ماه ســال پيش كه اولين جرقه هاى انقالب در 
برخى شــهرهاى مختلف زده شده، اعتراض ها 
شــدت گرفته و به ساير شــهرها رسيده بود، 
رژيم از يك ســو دست به اقدام ها و اصالحات 
ظاهرى زده بود و از ســوى ديگر با روش هاى 
خشــن مخفيانه و يا علنى تالش داشــت به 
قول خودش «شورشــى» ها را سركوب كند، 
اما هيچ وقت مثل 17 شــهريور 57، اين قدر 
خشــن، بى پروا و گســترده، دست به كشتار 
مردم نــزده بود. بخصوص اينكــه چند ماهى 
مى شــد كه ناآرامــى ها، كمتر شــده و رژيم 
پهلوى داشــت ژست «همه چى آرومه» را در 
پيش تر،  بين المللى مى گرفــت. كمى  محافل 
شــاه در يك گفت و گوى تلويزيونى گفته بود: 
«هيــچ قدرتى توان كنار نهــادن مرا نخواهد 
داشت چراكه 700 هزار نيرو از من پشتيبانى 
مى كنند، همه كارگران و اكثريت مردم پشت 

سرم هستند و من قدرتمندم...». 
دولت مثًال «آشــتى ملى» هم روى كار آمده 
بود تا به گفته خودش با راه هاى مسالمت آميز 
به اعتراض ها و مطالبات مردم رسيدگى كند. 
كشــتار جمعه ســياه 57 در چنين شرايطى 
شــكل گرفت و «آشتى ملى» با ده ها شهيدى 
كــه از مردم گرفت، ســبب شــد انقالبيون و 
مخالفــان رژيم متوجه شــوند همــه راه هاى 
احتمالى مسالمت آميز به رويشان بسته است. 
دولت آشــتى ملى و رژيم، نه زبان گفت و گو 
را مى فهميدنــد و نه اعتراض هــاى مردمى را 

برمى تابيدند.

چند شهيد؟
مــردم داغدار و بهــت زده، آن هايى كه باران 

مرگبــار گلوله هــا را از نزديك ديــده بودند، 
باورشان نمى شد كه تعداد شهيدان روز جمعه 
سياه همان 58 نفرى باشد كه اطالعيه شماره 
4 فرماندارى نظامى تهــران خبرش را داده و 
تعــداد زخمى ها را هــم 205 نفر اعالم كرده 
بود. دادگســترى تهران، روز بعــد اعالم كرد 
تعداد كشــته ها به 95 نفر رسيده است. يكى 
از كارمندان پزشــكى قانونى تهران بعدها در 
خاطراتش نوشــت: «555 جنازه در قطعه 17 
بهشت زهرا دفن شد كه دفن آن ها سه يا چهار 
روز طول كشــيد... از طريق ساواك نيز 342 
جنازه را در بهشت زهرا طى يك ماه به خاك 

سپرديم...».
مردم از 4000 شــهيدى حــرف مى زدند كه 
فقط 500 تاى آن هــا در ميدان ژاله به خون 
غلتيــده بودند. «هويدا» بعدهــا درباره تعداد 
كشته هاى 17 شهريور به 500 نفر اشاره كرد. 
«پارســونز» ســفير وقت انگليــس  در تهران 
تعداد كشته ها را « صد ها نفر» گزارش مى كند 
 و «ســوليوان»  ســفير آمريكا نيز در گزارش 
به كاخ ســفيد از كشته شــدن بيش از 200 
تظاهر كننده مى نويســد. روايت خبرنگاران و 
رســانه هاى خارجى هم بشدت با آمار و ارقام 

رسمى، متفاوت است.  
«ميشل فوكو» فيلسوف فرانسوى كه آن زمان 
براى پوشش دادن وقايع انقالب از طريق يك 
روزنامــه ايتاليايى به ايران آمــده بود، مدعى 
شــد در اين روز 4000 نفــر هدف گلوله قرار 

گرفتند. 
خبرنــگاران اروپايــى با عبارت هايــى مانند: 
«كوهى از اجســاد متالشى شده» رويداد 17 
شــهريور را روايت كردند. يك روزنامه اروپايى 
نوشــت: «اين صحنه به جوخه آتش شبيه بود 
كه در آن افراد مســلح به انقالبيون بى حركت 

شليك مى كردند».

فردا...ميدان ژاله
اختــالف نظر و ابهــام در واقعــه خونين 17 
شــهريور، تنها به تعــداد شــهيدان محدود 
نمى شــود. به جز اين، دو پرســش ديگر هم 
وجــود دارد؛ اول اينكه با وجــود راهپيمايى 
گســترده روز پيش و اعالم حكومت نظامى و 
ممنوعيــت تجمع، چرا و چگونه انقالبيون و يا 
گردانندگان تظاهرات اعالم مى كنند «فردا در 
ميدان ژاله تجمــع كنيد»؟ آن روزها، زمان و 
مكان برپايى راهپيمايى ها به صورت رســمى 
توســط «روحانيت مبــارز» به مــردم اعالم 
مى شــد. تظاهرات آرام و از پيش تعيين شده 
16 شــهريور كه از مســجد « قبا» آغاز شد و 
در ميــدان آزادى و با خوانــدن يك قطعنامه 
به پايان رســيد، اين جمله ميان مردم دهان 
به دهان گشــت و تبديل به شعار شد: «فردا... 
8 صبح...ميدان ژاله»! ايــن جمله را برخى ها 
از قبــل روى مقوا نوشــته و پشــت شيشــه 
ماشينشــان گذاشته بودند. اين در حالى است 

كه سخنران روحانيت مبارز چه در سخنرانى و 
چه در قطعنامه پايانى حرفى از تجمع روز بعد 
نزده بود. «رخشــنده اوالدى» از جمله زنانى 
اســت كه هم 16 شــهريور و هم جمعه سياه 
با كودك خردســالى كه در آغوش داشته در 
راهپيمايى ها شــركت كرده بــود. او مى گويد: 
«فكر كنم ســخنران روز 16 شهريور، شهيد 
آيت اهللا محمد مفتح بــود... آن روز نماز را در 
خيابــان خوانديم. بعد از آن ســخنرانى، يك 
قطعنامه هم صــادر كردند... وقتى راهپيمايى 
16 شــهريور تمام شد و داشتيم برمى گشتيم، 
خبر رســيد كه فردا راهپيمايى ديگرى برگزار 
مى شــود... تمام طول راه ما شــعار مى داديم: 

فردا 8 صبح ميدان ژاله». 
شــهيد محالتي  كه  در آن  روز از طرف  جامعه  
روحانيت  مسئول  ســتاد برگزاري  راهپيمايي  
بــوده ، راهپيمــاى 16 شــهريور را اين گونه 
گزارش كرده است: «قرار شد آيت اهللا بهشتي  
براي  جمعيت  صحبت  كند و آقاي  ناطق  نوري  
كه  لباســش  را عوض  كرده  و لباس  شــخصي  
پوشــيده  بود، قطعنامه  را بخواند... بشــكه اي  
پيدا كردند و آيت اهللا بهشــتى روي  آن  ايستاد 
و سخنراني  كرد... آقاى ناطق نورى قطعنامه را 
خواند... آقاى بهشتى هم اعالم كردند روحانيت 
مبارز براى راهپيمايى بعدى برنامه اى ندارد».

ما اعالم نكرديم
مرحوم «شــيخ يحيــى نــورى» از روحانيان 
سرشــناس و مخالف رژيم بــود كه آن روزها 
مستقل از «روحانيت مبارز» به مبارزه مشغول 

بود. 
حسينيه و دفتر مركزى تشكيالتى كه توسط 
وى اداره مى شــد در ميدان ژاله قرار داشــت 
و چند بار مورد هجوم مأموران ســاواك قرار 
گرفته بود. برخــى منابع دعوت به تجمع 17 
شهريور در ميدان ژاله را به تشكيالت انقالبى 

وى مربوط مى دانند.

خود مرحوم اما در خاطراتش مى نويسد: «من 
يك جلسه تفسير هم صبح هاى جمعه داشتم 
و جمعيت بى شــمارى شــركت مى كردند... 
همزمــان با فرارســيدن روز پنجشــنبه 16 
شــهريور، مردم به خيابان ها ريختند... سرشار 
از احســاس و حماسه بودند و با شور و شوقى 
كه حــوادث روزهــاى قبل... نمــاز عيد فطر 
و اخبار شــهادت شــهدا و نام گذارى ميدان 
ژاله به شــهدا، قبل از خداحافظى به يكديگر 
مى گفتند: «صبح جمعه، ميدان شــهدا، صبح 
فردا، ميدان شــهدا»... تصور كردند كه صبح 
جمعه، برنامه راهپيمايى از ميدان شــهدا آغاز 
خواهد شــد؛ در حالى كه مــا تنها براى جمع 
شــدن مردم و شــركت در جلسه صبحگاهى 
تفسير، اعالم كرديم: صبح فردا، ميدان شهدا».

پل هوايى اسرائيلى
ابهام و پرســش بعدى درباره 17 شهريور اين 
است كه چطور نظاميان و سربازانى كه از ميان 
مردم همين آب و خاك برخاســته اند، حاضر 

شده بودند دست به چنين كشتارى بزنند؟ 
ميان حرف و حديث هايى كه آن روز و روزهاى 
بعــد، دهان به دهان مى گشــت، به جز تعداد 
شهدايى كه ربوده شــده و به نقطه نامعلومى 
برده شــده اند، حرف از نظاميانــى بود كه به 

زبانى جز فارسى حرف مى زدند! 
روزنامه «هاآرتص» در شماره 23 اكتبر 1978، 
روزنامه «داوارد» در شماره هاى 10 و 23 اكتبر 
و مجله نظامى «سيكراهودشيت» در سوم نوامبر 
1978 نوشــتند: « اســرائيل يك پل هوايى از 
فــرودگاه لود و فرودگاه نظامــى رامات داويد از 
نزديكى حيفا براى رساندن سالح هاى خاص به 
ايران ايجاد كرد. از جمله اين سالح ها، تفنگ هاى 
پخش كننــده گاز بــود كه گلوله هــاى آن اثر 
فلج كننده داشت. همچنين يك گروهان كماندو 

براى عمليات شهرى به تهران فرستاده شدند... 
مقامــات ايرانى اين گروهان صهيونيســت را 

ســربازانى كه از بلوچســتان اعزام شــده اند، 
معرفى كردند...». خبرنگار روزنامه لوموند نيز 
در گزارش خود در توصيف از جمعه ســياه در 
تاريخ 17 سپتامبر همان سال نوشت: شايعات 
در شــهر حكايت از فرود آمدن سه هواپيماى 
حامــل كماندوهاى اســرائيلى در فــرودگاه 
مهرآباد در چهارشــنبه شــب مى كرد و آن ها 
عامــل كار كثيفى بودند كه ســربازان ايرانى 

حاضر به انجام آن نشدند!

فكرش را نمى كردند
پــس از انقالب، آمار شــهداى تهرانى واقعه 17 
شهريور 88 نفر و در برخى از اسناد ديگر 93 نفر 
اعالم شد. 123 نفر ديگر نيز همين روز در ساير 
نقاط كشور به شهادت رسيده بودند. چه اين آمار 
رسمى را بپذيريم و چه با اتكا به گفته هاى شاهدان 
عينى ماجرا، تعداد شهدا را بيشتر از اين ها بدانيم، 

در نتيجه ماجرا تفاوت چندانى ايجاد نمى كند. 
17 شــهريور با شهيدانى كه زنان و كودكان زيادى 
در ميانشــان ديده مى شــوند، بــه روز و نقطه اى 
سرنوشت ســاز در تاريــخ انقالب اســالمى تبديل 
مى شــود. روزى كه مخالفــان و منتقدان رژيم 
پهلوى از هر طيف و گروهى، يقين مى كنند كه 
امكان هيچ مصالحه و يا راه ميانه اى وجود ندارد. 
17 شــهريور دست دولت آشــتى ملى را براى 
مردم رو مى كند و به آن ها انگيزه مى دهد كه تا 

سرنگونى رژيم حاكم از پاى ننشينند. 
در عرصه بين المللى نيزاين كشتار براى پهلوى 
بسيار گران تمام مى شود. دولت هايى كه تا ديروز 
به بهانه هاى مختلف، به حمايت از دولت و رژيم 
حاكم بر ايران مى پرداختند، براى ادامه اين روند 

دچار ترديد مى شوند. 
آن هايى كه با توجيه به كار بردن مشت آهنين، 
كشــتار 17 شــهريور را طراحى و اجرا كردند، 
فكرش را هم نمى كردند كه رنگين كردن ميدان 
ژاله و خيابان هاى اطراف از خون شــهيدان، به 

پيروزى سريع تر انقالب بينجامد.     
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

تعطيالت خود را چگونه گذرانديد؟

 ايستگاه/ اميد ظرافتى تعطيل كردن هميشه جواب مى دهد، مثالً هوا كه 
آلوده مى شود چون فرصت نداريم ناوگان حمل و نقل عمومى را به روز كنيم 
يا بنزين و خودروهايمان را استاندارد سازى و يورو4 كنيم، مدارس را تعطيل 
مى كنيم! اگر شانس مان گرفت، بادى وزيد و هوا تميز شد كه هيچ! اما اگر باد 
نيامــد فردا اداره ها را تعطيل مى كنيم و پس فــردا بانك ها را. خالصه آن قدر 

تعطيل مى كنيم تا باد بيايد و هوا تميز شود!
در بحران هاى اقتصادى هم چون مسئوالن يا نمايندگان مان وقت ندارند، فكرى 
به حال مردم و وضعيت اقتصاد بكنند يا صندلى شان را به يك نفر ديگر واگذار 
كنند، به كل كارشــان را تعطيل مى كنند و مى روند تعطيالت! البته شما هم 
اگر جاى آن ها بوديد و در ماه هاى اخير تمام تالش تان را گذاشته بوديد در راه 
مخالفت با شفاف سازى درباره خودتان، اآلن توان فكر كردن به گرانى و اقتصاد 

را نداشتيد و حسابى «تعطيالت الزم» شده بوديد!
حاال اين وسط يك عده هوچى گرى راه انداخته اند كه اگر مجلس تعطيل شود 
فالن مى شود و بهمان مى شود، اما به نظر من تعطيلى مجلس ضرر كه ندارد 

بماند، كلى هم منفعت دارد كه بعضى از آن ها را براى شما آماده كرده ايم:
اول: چون نماينده هاى محترم در اولين جلسه علنى مجلس بعد از تعطيالت 
مى توانند انشاهايشــان را با موضوع «تابستان خود را چگونه گذرانديد» براى 
رئيس مجلس بخوانند، ديگر بيكار نيستند و در نتيجه به كارهاى خطرناكى 

مثل آتش بازى، مطالبه گرى و نطق هاى جنجالى روى نمى آورند!
دوم: شايد با تعطيلى مجلس، مســئوالن هم دلشان هواى تعطيالت كرد و 
آن ها هم كار را تعطيل كردند. اين جورى براى دو هفته هم كه شده نه بسته 
پيشنهادى ارائه مى شود و نه راهكار جديد. در نتيجه قيمت ارز، طال و كاالهاى 

اساسى ثابت مى ماند و مهم تر از آن پرايد هم 50 ميليون تومان نمى شود.
سوم: جدا از اينكه نمايندگان در تعطيالت هر چه خواستند سلفى مى گيرند، 
وقتى از تعطيالت برگردند حسابى خسته اند و با خيال راحت مى توانند در مجلس 
بخوابند بدون اينكه سوژه عكاسان شوند! عكاس هاى محترم آن قدر مى فهمند كه 

بر نماينده اى كه خسته و كوفته از تعطيالت برگشته، َحَرجى نيست!

منهاى سياست

گزارش از رويداد

ژاله خون شد...
كماندوهاى اسرائيلى دو روز قبل از كشتار 17 شهريور وارد ايران شدند

ايســتگاه /كانال ريحانــه، يكى از 
كانال هاى وابســته بــه دفتر حفظ و 
نشر آثار رهبر انقالب، با انتشار مطلبى 
راهكارهايــى را جهت بهبود وضعيت 
اقتصــادى فعلى به مردم پيشــنهاد 
كرد كه آن را مى خوانيد: «از مغازه ها 
محل تان  كوچك  سوپرماركت هاى  و 
خريد كنيد. ايــن كار دو فايده دارد؛ 

اول اينكه شما به كســبه محله تان كمك مى كنيد و باعث مى شويد سود 
اقتصادى به طور متعادل در آن صنف توزيع شود. دوم اينكه هجوم بردن به 
فروشگاه هاى بزرگ ممكن است سبب كمبود كاال در آن فروشگاه ها شود. به 
اندازه نيازتان خريد كنيد. گاهى خودتان با هجوم بردن به سمت يك كاال، 

سبب از بين رفتن تعادل عرضه و تقاضاى آن مى شويد».

ايستگاه /  در جريان يكى از برنامه هاى 
زنده تلويزيون آمريكا، درحالى كه مجريان 
درحــال تعريف از افتخارات «جان مك 
كين» بودند، يكى از مخاطبان با برنامه 
تماس گرفتــه و انتقادهاى تندى عليه 
اين سناتور آمريكايى مطرح كرد. فيلم 
ســخنان اين مخاطب با سرعت زيادى 
در فضاى مجازى دست به دست مى شد. 

اين مخاطب در بخشى از صحبت هايش مى گويد: «او يك جنايتكار جنگى بود 
نه قهرمانى كه شما ساخته ايد، او هميشه جنگ طلب بود. او بمب هاى آمريكا را 
بر سر شهروندان بى گناه ريخت و از تمام جنگ هاى فاجعه بارى كه آمريكا در آن 
نقش داشت حمايت مى كرد. مطمئناً كسانى كه جان مك كين را قهرمان معرفى 

مى كنند، وقتى كيسينجر بميرد هم همين دروغ ها را خواهند گفت»!

ايستگاه / چندى پيش آذرى جهرمى 
دربــاره قيمت هاى عجيــب و غريب در 
بازار تلفن همراه در توييترش نوشت: «در 
بازار چارسو، جوانى با صداى بلند به من 
مى گفت: در برخى اداره ها به ما مى گويند 
از مــا مجوز براى مواد مخــدر بخواه اما 
بــراى تلفن همراه نه، كارى مى كنيم كه 
اين «بچه» نتيجه شفاف سازى را بفهمد. 

چرا مدت هاست گوشى هاى منتظر عرضه به بازار تعيين تكليف نمى شوند»؟ پيام 
برازجانى، رئيس روابط عمومى وزارت صنعت هم در پاسخ نوشت: «متأسفانه بازار 
غير از احتكار غيرقانونى با دو نوع احتكار قانونى مواجه شده است! احتكار كاال در 
گمرك كه با عدم اظهار رخ داده مانند پوشــك و احتكار كاال در صف رســيدگى 

تعزيرات كه روند عرضه را دچار اختالل كرده است مانند موبايل».

انواع احتكار قانونى!از سوپرماركت هاى كوچك خريد كنيد

روستاگردى

ايســتگاه/  مگر نه اينكه مرگ، پشِت در خانه 
ايستاده اســت و بى اجازه، خياط ها و مادرها و 
برادرها و آهنگرها را بــا خود مى برد...!؟ بقال ها 
و طبيب هــا را...!؟ پدربزرگ ها و عموها و خاله ها 

را...!؟
پس اين بار به خودمــان گفتيم بگذار برويم به 
دنيايى آن طرف تر از زندگى... برويم روستايى را 
بگرديم كه طرف حســاب مان رفتگانى باشند با 

حكايت سنگ قبرهاى عجيب شان.
به نيت ديداِر «سفيد چاه» شال و كاله مى كنيم 
از سارى، نكا، بهشهر، گلوگاه و جنگل هاى «يانه 
ســر» مى گذريم تا برسيم به «نياال» و ديارى را 
بيابيم كه آدم هاى بســيارى در آن آرميده اند تا 

اَبد.
بعد از دو ســاعت رانندگى مى رسيم. زيِر آفتاب 
سوزان، فِلِش سبز رنگى راهنمايمان مى شود به 

روستا.
از بلنــداى ِده، قبــور پيداينــد و عجيب بوى 
مرگ بلند اســت... انگار هزار ســالى مى شــود 
كه مرده ها اينجا حكمران تــر از زنده هايند، در 
مجــاورت امامزادگانى كه نوادگان امام موســى 

بن جعفر(ع) اند.
شــنيده بوديم روســتايى در «گلوگاه» مشهور 
است با گورســتانش... آرامستانى كه قبرهايش 
خاص اند... خاكش خاص اســت... از 50 آبادى 
مشــترى دارد و نقش و نقوش روى سنگ قبور، 

متناسب با خوى و حرفه متوفى حكاكى شده اما 
جهانى فرق است ميان ديدن و شنيدن.

پس «قــدر» و «توحيد»خوان، اول روســتا را 
مى چرخيم و فراخى گورستان دست مان مى آيد، 
بعد در ازدحام قبرهاى مخصوص، پا مى كشانيم 

به زيارت.
آســتانه امامــزادگان عبدالرحمــن، ابراهيم و 

منصور(ع) در ايــن قريه بى اندازه جالبخش اند. 
اينجا «الســالم عليكم اَيها الســّيدون الزكّيون 
الطاهــرون الولّيــون و الداعيــون الحفّيــون» 

مى چسبد و بهارى مى شود جان.
اين بار - تســكين يافته - قــدم مى گذاريم به 
«گورستان ســپيد»... از البه الى سنگ ايستاده 
مزارها عبــور مى كنيم... از كنار صاحبخانه هايى 

كــه اََجل، دست شــان را گرفــت... و در تاريخ 
حاضرى مى زنيــم و پرتاب مى شــويم به دوره 

تيموريان.
تداخل قبرهــاى تازه و قدمــت دار، نكته قابل 
تأملى اســت كه بشدت توى ذوق ميزند اينجا و 

ناموزون كرده اين آرامستان مشهور را.
غــرِق خطــوط و نقوش حكاكى شــده بر خانه 
پيشينيان ايم كه خرگوش و كبوتر و روباه و شتر 
و قيچى و تبر و شــانه و شمشــير و كمان پيدا 
مى كنيم... و وسعتى را كه قصد دارد انگار از اين 
روستا، سراى ديگرى بسازد و آدميان زنده را به 

عقب نشينى دعوت كند.
اين اثر ملى به ثبت رسيده را پاورچين پاورچين 
سير مى كنيم و پيش مى رويم... ديالوگى برقرار 
نيست بين مان... خلسه خوبى دارد اين جهان... 
به «آمدنم بهر چه بــوِد» عجيبى فرو رفته ايم... 
َســر در گريبان در اين مكان شمالى، درخت و 
كوه و آبى آسمان مى بينيم و َمحليانى كه مسافِر 

آخرت شدند!
تلنگرخورده، كنار مزاِر كهنســالى مى نشينيم و 
دعا مى كنيم به خواِب غليِظ عمر، مبتال نشويم...
انــگار ديگر به تَــه آرامگاه و تَه گــردش و گذار 
رســيده ايم... پــس بــراى اهل قبوِر ســرزمين 
ســپيِد گلوگاه، طلب آمرزش مى كنيم و از دياِر 
سنگ تراشــاِن خبره مى آييم بيــرون درحالى كه 
مى دانيم: « أَيَْنَما تَُكونُوا يُْدرِْكُكُم الَْمْوُت» نسا/ 78.

«سفيد چاه»؛ 
دياِر سنگ تراشاِن خبره

قبرها  اينجا 
قيام كرده اند

 رقيه توسلى  

مجاز آباد

اوجنايتكار بود نه قهرمان!

ربودن قدرت در آمريكا
تازه ترين  در  نيوزويــك  هفته نامه 
شــماره خود در پرونده اى به انتقاد 
از نفــوذ بــى حد و حصــر ديوان 
عالى ايــاالت متحــده آمريكا در 
سياست هاى اين كشور مى پردازد. 
اين نشريه با انتخاب تيتر «ربودن 
قدرت» مى خواهد به اين پرســش 
پاسخ دهد كه اين ديوان چگونه به 
خطرناك ترين بخش دولت آمريكا 
بدل شده است؟ نيوزويك همچنين 
در مقاله اى با عنوان «اسرائيل؛ متحد 
غيرمنتظره سوريه» در اظهار نظرى 
عجيب مى گويد كه مردم سوريه در 

راه مبارزه با بشار اسد و روسيه، روى كمك اسرائيل حساب باز كرده اند!

دانش فرهنگى در حيوانات!
هفته نامه ساينس با انتشار عكسى 
زيبا روى جلد خــود از مهاجرت 
عظيم گونه اى از ُســم داران به نام 
«شاخ چنگالى»، روش جالب انتقال 
نسل به نسل اطالعات در ميان آن ها 
براى پيدا كــردن راه خود را مورد 
بررسى قرار مى دهد. اين حيوانات 
بــراى پيدا كردن غذاى مناســب 
حــدود 160 كيلومتــر مهاجرت 
مى كنند و زمان بندى و مسيريابى 
كامالً دقيــق آن ها براى مهاجرت، 
اين حقيقت را براى دانشــمندان 
ثابت كــرده كه يك نــوع دانش 

فرهنگى مانند آن چه كه در انســان ها وجود دارد در بين اين حيوانات ديده 
مى شود كه مى تواند توانايى چنين مهاجرتى را براى نسل هاى بعدى آن ها به 

ارمغان بياورد.

اقتصاد تعمير نشده
دهمين  به  اكونوميست  هفته نامه 
بزرگ تريــن  از  يكــى  ســالگرد 
ورشكســتگى هاى تاريخ و تبعات 
آن بــر اقتصاد جهان تــا به امروز 
مى پردازد. اين نشريه با انتخاب تيتر 
«آيا اقتصاد تعمير شــده است؟» 
ورشكســتگى عظيم شركت هاى 
اقتصادى بــرادران لمان در آمريكا 
را زيــر ذره بين بــرده كه موجب 
افت وحشــتناك 4/5 درصدى در 
كل سهام هاى اقتصادى شد كه از 
بى سابقه  سپتامبر 2001  يازدهم 
بود و همان گونه كه اكونوميســت 

طرحى از ساختمان هاى اقتصادى را كه با چسب زخم درمان شده اند، به روى 
جلد برده، نشان مى دهد كه حال اقتصاد جهانى هنوز خوب نيست.

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور
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