
شاگرد محجبه پروفسور سميعى

سهيال سامى، دختر 28 ساله ايرانى شاگرد پروفسور سميعى نخبه جراحى 
مغز دنيا در آلمان با 500 عمل جراحى است كه توانسته به يكى از پزشكان 
حاذق تبديل شــود. او متولد سال 1368، رزيدنت سال آخر جراحى مغز و 
اعصاب در آلمان و دانش آموخته دانشــگاه Golf Medical اســت. خانم 
ســامى كه با حجاب كامل در آلمان زندگى مى كند، عقيده دارد كه چون با 
آگاهى حجاب را انتخاب كرده، ديگر داخل و خارج از كشور ندارد و هر جاى 
دنيا كه باشد، حجابش را حفظ مى كند و مى گويد: «حجاب در زمينه جراحى 
برايم هيچ محدوديتى ايجاد نكرده است. حتى در اتاق عمل كه يك محيط 
كامالً استريل است و مدام بايد دست هاى خود را شست و در كنار همكاران 

آقا و خانم كار كرد، تاكنون هيچ مشكلى براى من ايجاد نشده است». 
خانم دكتر كه قصد دارد در يكى دو سال آينده به ايران برگردد و به كشور 
خودش خدمت كند، گفت: «از طريق فضاى مجازى و صفحات اجتماعى خود 
به افرادى كه نيازمند راهنمايى و مشاوره هستند، كمك كرده و در سفرهايى 
كه به ايران داشتم حتماً افرادى را كه نياز به مشاوره داشته باشند، راهنمايى 

مى كنم كه البته تعداد زيادى مراجعه مى كنند».

#اشرافى_گرى
#جشن_تولد_جهانگيرى

پس از ماجراهــاى آقازاده ها و لو رفتن زندگى الكچرى بعضى از مســئوالن 
كه مصداق بارز اشــرافى گرى بود و صداى خيلى هــا را درآورده بود، ديگر در 
توييتر و بقيه شــبكه هاى اجتماعى خبرى از اين ماجراها نبود و خيلى ها هم 
فرامــوش كرده بودند كه دوباره به پروپاى مســئوالن و مانند آن بپيچند و به 
ســبك زندگى شان خرده بگيرند. البته اين فراموشى تمام شد و منتشر شدن 
تصاوير جشــن تولد معاون اول رئيس جمهور در كاخ سعدآباد دوباره ماجراى 
اشرافى گرى را داغ و هشتگش را ترند كرد. احمد اميرآبادى فراهانى جزو اولين 
نفرهايى بود كه به اين جشــن تولد واكنش نشان داد و در توييترش نوشت: 
«آقاى دكتر جهانگيرى واقعاً آن قدر فرصت داريد كه در كاخ سعدآباد جشن تولد 
مى گيريد؟!  اى كاش در اين وانفساى مشكالت اقتصادى مردم، ما مسئوالن اگر 

مرهم نيستيم، نمك به زخم ملت نباشيم. اميدوارم تكذيب كنيد».
بقيه كاربران هم اين طور واكنش نشان دادند:

«ابوذر در جنگ با امپراتورى روم كشته نشد! به جرم مبارزه با اشرافى گرى، در 
تبعيد و گرسنگى، در سرزمين اسالمى، غريب و تنها از دنيا رفت!»

«نه خونه خودش و نه يه كافى شــاپ و نه حتى يه جاى عادى! هيچ جاى 
ديگه نه، توى كاخ سعدآباد؟!»

«ملت ايران يادتان هست كاخ سعدآباد موزه بود نه تفرجگاه مسئوالن...؟»
حاال بايــد ببينيم كه معاون اول رئيس جمهــور و فرمانده قرارگاه اقتصاد 
مقاومتى به داستان جشن تولدش در كاخ سعدآباد واكنشى نشان مى دهد 

يا نه؟

خدا را شكر كنيد كه هست!
وزير كشــاورزى درصحبت هــاى اخيرش 
درباره گرانى گوشــت گفت: مردم خدا را 
شكر كنند كه گوشت هست! صحبت هاى 
آقاى وزير ســوژه فضاى مجازى شــده و 
كاربران واكنش هاى تندى به آن داشته اند. 
يكى از كاربران در اين باره نوشت: «قرار بود 
آنچنان رونــق اقتصادى ايجاد كنند كه به 
يارانه احتياجى نداشته باشيم، حاال بايد دعا 

كنيم كه خدايا شكرت كه با يارانه مون مى تونيم نيم كيلو گوشت بخريم»!

ترس اسرائيلى ها از چكش!
سيد حســن نصراهللا در مصاحبه با شبكه 
الميادين گفت: «نتانياهو با عمليات ســپر 
شــمال ضربه بدى به خــودش زد، اكنون 
هرجاى سرزمين هاى اشغالى صداى چكش 
بيايد اســرائيلى ها فكر مى كنند كه دارند 

زيرشان تونل مى كنند!» 
صحبت هاى دبير كل حزب اهللا لبنان سبب 

شد تا كاربران ضمن انتشار تصاويرى طنز آميز از چكش، هشتگ هاى #چكش، 
#شاكوش و #زندگى_سگى_اسرائيليها را در صفحات توييترى خود داغ كنند. 
برخى از پيام هاى منتشر شده توسط كاربران را مى خوانيد: «كى فكرشو مى كرد 
يه روز با يك ســخنرانى سيد حســن نصراهللا، چكش بشه ابزار تمسخر ارتش 
مثالً شكست ناپذيراسرائيل... ببين كار اسرائيلى ها به كجا رسيده كه از صداى 
چكش ترس دارند! اين ها از صداى چكش هم به خودشان مى لرزند چه برسه به 

موشك هاى حزب اهللا».

كنايه صدرى نيا به پرستويى
على صدرى نيا با انتشار فيلمى از آب گرفتگى 
خيابان ها و متروهاى شهر مونترال كانادا در 
پى بارش برف در اينســتاگرامش نوشت: 
«فقط كافى است چند نفرى اين فيلم ها رو 
بفرستند براى پرويز پرستويى و اعالم كنند 
كه اين فيلم ها رو امروز توى خيابون وليعصر 
تهران گرفتن. حتى الزم نيست تهران برف 

اومده باشه؛ باور كنيد پرويز پرستويى اين فيلم ها رو به اسم وضعيت خيابان هاى 
تهران در 40 ســالگى انقالب منتشر مى كنه و كلى تحليل انديشمندانه هم از 

خودش تراوش مى كنه»!

بازگشت «زائر» به تابلوهاى مشهد
مدتــى پيش اعالم شــد كه شــهردارى 
مشــهد واژه «توريست» را به جاى «زائر» در 
تابلوهاى سطح شهر جايگزين كرده است. 
پس از واكنش تند كاربران فضاى مجازى، 
شهردارى مشــهد واژه «زائر» را بار ديگر به 
تابلوهاى سطح شهر بازگرداند. سيد محمود 
رضوى دراين باره در توييترش نوشــت: «از 

شــهردار محترم زادگاهم مشهد الرضا به خاطر غيرت دينى و احترام به زائران 
حريم رضوى سپاســگزارم. مشهد مقدس بدون امام هشتم(ع) هويت مستقلى 
ندارد و يقيناً اقدام عملى ايشان در بازگرداندن نام زائر به تابلوهاى شهرى از طرف 

ولى نعمتمان بى اجر نخواهد ماند».

عكس گرام مجازآباد

هشتگ

حامد كمالى: خيلى وقت است كه بازار اشعار جعلى در 
شبكه هاى اجتماعى داغ است و روزانه چند صد بيت شعر 
كه معلوم نيست مال چه كســانى است، در اين فضا به 
نام بزرگانى مثل موالنا و صائب و ســعدى و... به اشتراك 
گذاشته مى شود و َكك كسى هم نمى گزد كه چه ضربه 
بزرگى دارد به ادبيات ما وارد مى شود. غير از اين ها كلى 
جمالت نغز و فلسفى هم كه معلوم نيست دلنوشته هاى 
چه كســى اســت، در فضاى بى در و پيكر مجازى به نام 
دكتر على شــريعتى و بقيه بزرگان ايران به خورد مردم 
داده مى شود و آن هايى هم كه حوصله تحقيق و تفحص 
ندارند، فكر مى كنند كه البد فالن جمله فلسفى كه بيشتر 
شبيه دكلمه هاى دخترانه است، اثرى است از آثار دكتر 
شــريعتى. در اين جو كه كســى حال و حوصله بررسى 
درست و حسابى براى تحقيق ندارد، خيلى عجيب نيست 
اشعارى كه به اشتباه به شــاعران نسبت داده مى شوند، 
ســر از كتاب هاى درسى دربياورند و يك مقاله علمى در 
مورد اين اشتباه تا اين اندازه ديده شود و به قول معروف 

جنجال بيافريند.
 

 ماجرا چه بود؟
تا ديــروز همه جا خوانده بوديم و بــه ما گفته بودند كه 
شــعر «چو ايران نباشد تن من مباد» ماِل فردوسى است 
و در شــاهنامه هاى چاپ هاى مختلف و حتى مسكو هم 
اين ابيات ذكر شده است. از آنجايى هم كه خيلى هايمان 
حتى براى يك بار هم كه شده محض رضاى خدا، شاهنامه 
نخوانده ايم، نمى توانيم صحت و سقم ماجرا را تأييد كنيم. 
با خودمان مى گوييم كه كتاب درسى اشتباه نمى كند. اما 
كتاب درسى هم متأسفانه اشتباه مى كند و شعرى را كه 
اصالً مال فردوســى نيست و كس ديگرى سروده است، 
به او نسبت مى دهد. ماجرا هم كه لو مى رود، در فضاى 

مجازى و حقيقى جنجال به پا مى شود. 
محســن احمدوندى، از دبيران زبان و ادبيات فارسى، در 

يادداشتى كه اخيراً از او منتشر شد،  به انتساب اشتباه 
يك سروده معروف به فردوسى در كتاب ادبيات 

فارسى پايه نهم پرداخته و با استفاده از منابع 
متعددى ثابت مى كند كه سروده «چو ايران 

نباشد تن من مباد» از فردوسى نيست. البته 
اين نخستين بار نيست كه احمدوندى از 

ايــن اشــتباه ها در كتاب هاى 
درسى پيدا مى كند و پيشتر 
هم در مقاله اى ديگر انتساب 

اشتباه يك ســروده به سنايى 
را در كتاب هاى درسى بررسى 

كرده بود.
در  احمدونــدى  كالم  لُــپ 
يادداشــتش اين است كه براى 
بهار  ملك الشعراى  نخستين بار 
نشــان داده اســت كه اين دو 
بيت به اين شــكل از فردوسى 

نيست. طبق نوشته بهار اين 
ابيات به همراه چهار بيت 

در  نخستين بار  ديگر، 

مجله آينده به مديريت محمود افشار در آذرماه 1323 به 
چاپ مى رسد و در راديو و جرايد و مدارس بازتاب وسيعى 
مى يابــد. در اين دوران، ايران هنوز در اشــغال نيروهاى 
متفقين (روســيه و انگليس) بوده و در اين شماره مجله 
آينده، اين ابيات در يك اقتراح،  با هدف بيدار كردن حس 
ملى ايرانيان با عنوان «مرگ يا وطن» به نام فردوسى چاپ 
مى شــود. پس از اين داستان هم خيلى ها آمدند و ثابت 
كردند كه اين ابيات متعلق به فردوسى نيست، ولى كسى 

گوشش بدهكار نبود.
انتساب اشعار جعلى به شاعران بزرگ كشور مسئله خيلى 
جديدى نيست و معموالً هرچند وقت يكبار براى اهالى 
ادب و فرهنگ مســئله مى شود و پس از مدتى هم كامًال 

فراموشش مى كنند.
 

 لرزيدن تن سهراب در گور
اما اگر فكر مى كنيد كه اين داســتان فقط در كتاب هاى 
درسى ديده مى شود و فضاى مجازى، سخت در اشتباهيد؛ 
چون گذر اين انتســابات عجيــب و غريب به برنامه هاى 
پربيننده رسانه ملى هم افتاده و كلى جنجال به پا كرده 
است. آن هم در مسابقه اى كه ادعا دارد مى خواهد سطح 
فرهنــگ و مطالعه مــردم را باال ببرد. گلــزار در يكى از 
پالتوهايش شعر «لحظه ها عريانند/ به تن لحظه خود جامه 
اندوه مپوشان هرگز» را خواند و با كلى تعريف و تمجيد به 
سهراب سپهرى نسبت داد. درست روز بعد از اين به قول 
معروف سوتى، همه سايت ها و كانال هايى كه سرشان به 
تنشان مى ارزيد، با سند و مدرك ثابت كردند كه اين شعر 
متعلق به كيوان شاه بداغى است نه سهراب 
سپهرى. البته كه گلزار و بقيه عوامل اين 
برنامه به خاطر اشتباهشــان عذرخواهى 

نكردند.
 

 شعرنشناس ها
امــا اگر مى خواهيد كه اشــعار 

جعلى را خيلــى راحت تر پيدا كنيد، مى توانيد ســرى 
بــه صفحه برخى هنرمندان بزنيد كــه به راحتى هرچه 
تمام تر اشعار اكبر اكسير را به حسين پناهى و فالن شاعر 
خراسانى را به موالنا منتسب مى كنند و روى ادعايشان هم 

پافشارى مى كنند. 
همين چند ماه پيش بود كه پرويز پرســتويى در صفحه 
اينستاگرام خود شــعرى را به قيصر امين پور نسبت داد 
كه آيه امين پور، دختــر قيصر و خيلى هاى ديگر زير آن 
پست، اين مسئله را اعالم كردند، اما اين بازيگر آن پست 

را اصالح نكرد. 
كتايون رياحى و تهمينه ميالنى هم چندى پيش شعرى 
جعلى را در صفحه هايشــان منتشر كرده بودند كه وقتى 
اشتباه كتايون رياحى به گوشش رسيد برخورد مناسبى 
نداشت و روى اشتباهش پافشــارى كرد، خالصه اينكه 
سلبريتى ها هنوز به شغل شريف انتساب شعر به اين شاعر 
و آن شاعر مشغول هســتند و كار اين قدر باالگرفته كه 
سعيد بيابانكى، شــاعر كشورمان در صفحه شخصى اش 
توصيه اى ادبى به پرويز پرســتويى داشته و نوشته است: 
«جناب پرويز پرستويى، با سالم. شما بازيگر خوبى هستيد، 
ولى شعرشــناس خوبى نيســتيد. خواهش مى كنم اين 
شعر ها و جمالت جعلى را در صفحه اينستاگرامتان كه 4 
ميليون دنبال كننده دارد، به نام قيصر امين پور، دكتر على 
شريعتى، سيمين دانشور، ابن سينا و سرمايه هاى فرهنگى 

و ادبى كشور منتشر نكنيد».
 

 موالنا ركورددار بيشترين جعل
آمار اين اشعار اين قدر باال رفته كه برخى از دغدغه مندان 
حوزه ادبيات در فضــاى مجازى كمپينى با نام مبارزه با 
جعليات به راه انداخته اند و حسابى مشغول درست كردن 
انتســابات جعلى و اشتباه هســتند. براساس آن چيزى 
كه مدير اين كمپين اعالم كرده اســت، اين كمپين در 
دو ســال اول فعاليت خود 520 شعر جعلى را شناسايى 
كرده كه بيشــترين جعل شعر با 
100 اثــر، متوجه موالنا بوده 
است. شاملو، حسين پناهى 
و ســهراب سپهرى 
به ترتيــب ركورددار 
بيشــترين تعداد آثار 
جعلــى پــس از اين 
شاعر شهير، در فضاى 

مجازى هستند.
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كى روش: ثابت مى كنيم
ما ايران هستيم

تيم ملى بايدمواظب پاتك ژاپنى ها باشد 

سامورايى ها 
دم تيغ ايران
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نگاهى به پيشينه و فعاليت هاى گروه هاى انقالبى 
«منصورون و موحدين»

داستان گروه هفت

رئيس پژوهشكده علوم و معارف حديث:
مدعيان طب اسالمى مغالطه مى كنند  

ورزش : كارلوس كى روش، ســرمربى تيم ملى فوتبال ايران در نشست خبرى 
پيش از ديدار با ژاپن در نيمه نهايى جام ملت هاى آسيا، گفت: بازى با ژاپن بسيار 
مهم است و مثل هميشه بسيار خوشحاليم كه بازى را برابر تيم بسيار خوب ژاپن 
و بازيكنان فوق العاده اش انجام مى دهيم. احتياجى نيست كه من مراتب تحسين 

خودم را درباره كشور بزرگ ژاپن دوباره ابراز كنم. 
او در پاسخ به اين پرسش كه براى مقابله با فوتبال دفاعى ژاپن چه برنامه اى دارد بيان 
كرد: ما مقابل با شخصيت ترين و موفق ترين تيم آسيا بازى مى كنيم. آن ها فوتبال 

فوق العاده اى دارند. من اين افتخار را داشته ام كه براى دو سال در ژاپن كار كنم. 
من اين فرصت را داشتم كه دو سال در يك باشگاه در ژاپن كار كنم و برنامه هاى 
فوق العاده آن ها را كه براى توسعه فوتبال، مخصوصاً در بخش هاى پايه، بانوان و 

بزرگساالن داشتند، را از نزديك ببينم و نتايج هم، خودشان گويا هستند. 
كى روش ادامه داد: ژاپنى ها چهار بار توانســته اند قهرمان اين رقابت ها شوند و 
همچنين به مرحله دوم جام جهانــى راه يابند. آن ها 

توانسته اند تيم ملى كلمبيا را شكست دهند. 
اينكه در مسابقات كوپا آمريكاى سال بعد، از 
قطر به عنوان ميزبان جام جهانى آينده دعوت 
شده است طبيعى است اما اينكه كشورهاى 
برزيل، آرژانتيــن و اروگوئه از ژاپن دعوت 
كرده اند تا در اين مسابقات حضور داشته 

باشد، اتفاقى نيست...

اعتراض ها به حضور تهيه كننده و كارگردا ن 
 فيلم موهن «يك خانواده محترم» در جشنواره فجر انقالب اسالمى ادامه دارد

بدتر از «300» و «آرگو»
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گفت وگو با حسين رضايى كه 
در كنار شغلش كار فرهنگى مى كند

هيئت دارى  در بنگاه
آقاى حسين رضايى يك بنگاه دار باصفا و اهل دل است. وقتى وارد بنگاه او مى شويم 
يك برگه خودنمايى مى كند كه روى آن نوشته است: «از خانواده هاى شهدا و جانبازان 
حق كميســيون گرفته نمى شود»! بهانه  گفت و گوى ما همين اتفاق بود اما وقتى وارد 
گفت و گو شــديم با فعاليت ها و اتفاقات مثبت ديگرى هم روبه رو شديم. مثِل اينكه 
ايشــان معلم اســت و يا اينكه زيرزمين بنگاه را تبديل به تكيه كرده اند و در طول 
هفته برنامه هاى نماز و هيئت و... در آن برگزار مى شود. گفت و گوى ما با اين بنگاه دار 

با صفا را در ادامه مى خوانيد: 1352 در شهرســتان 
قوچان به دنيا آمده ام، اما بعدها كه توسط نظام به 
آزادگان زمين مى دادند چون زمين ما در مشهد 
بود، كوچ كرديم به مشــهد. شايد اگر اين زمين 

را به ما نمى دادند، به خاطر مشكالتى 
كه داشــتيم، هيچوقت نمى توانستيم 

خانه دار بشويم.خانواده ما هم يك 
خانواده كامالً معمولى بودند و 

شغل پدرم نظامى بود...

يك مقاله علمى درباره شعر منتسب به فردوسى در فضاى مجازى جنجال به پا كرد

چو ايران نباشد، متعلق به خالق شاهنامه نيست!

حتى براى يك بار هم كه شده محض رضاى خدا، شاهنامه 
نخوانده ايم، نمى توانيم صحت و سقم ماجرا را تأييد كنيم. 
با خودمان مى گوييم كه كتاب درسى اشتباه نمى كند. اما 
كتاب درسى هم متأسفانه اشتباه مى كند و شعرى را كه 
اصالً مال فردوســى نيست و كس ديگرى سروده است، 
به او نسبت مى دهد. ماجرا هم كه لو مى رود، در فضاى 

مجازى و حقيقى جنجال به پا مى شود. 
محســن احمدوندى، از دبيران زبان و ادبيات فارسى، در 

يادداشتى كه اخيراً از او منتشر شد،  به انتساب اشتباه 
يك سروده معروف به فردوسى در كتاب ادبيات 

فارسى پايه نهم پرداخته و با استفاده از منابع 
متعددى ثابت مى كند كه سروده «چو ايران 

نباشد تن من مباد» از فردوسى نيست. البته 
اين نخستين بار نيست كه احمدوندى از 

ايــن اشــتباه ها در كتاب هاى 
درسى پيدا مى كند و پيشتر 
هم در مقاله اى ديگر انتساب 

اشتباه يك ســروده به سنايى 
را در كتاب هاى درسى بررسى 

در  احمدونــدى  كالم  لُــپ 
يادداشــتش اين است كه براى 
بهار  ملك الشعراى  نخستين بار 
نشــان داده اســت كه اين دو 
بيت به اين شــكل از فردوسى 

نيست. طبق نوشته بهار اين 
ابيات به همراه چهار بيت 

در  نخستين بار  ديگر، 

معروف سوتى، همه سايت ها و كانال هايى كه سرشان به 
تنشان مى ارزيد، با سند و مدرك ثابت كردند كه اين شعر 
متعلق به كيوان شاه بداغى است نه سهراب 
سپهرى. البته كه گلزار و بقيه عوامل اين 
برنامه به خاطر اشتباهشــان عذرخواهى 

نكردند.

شعرنشناس ها
امــا اگر مى خواهيد كه اشــعار 

موالنا ركورددار بيشترين جعل
آمار اين اشعار اين قدر باال رفته كه برخى از دغدغه مندان 
حوزه ادبيات در فضــاى مجازى كمپينى با نام مبارزه با 
جعليات به راه انداخته اند و حسابى مشغول درست كردن 
انتســابات جعلى و اشتباه هســتند. براساس آن چيزى 
كه مدير اين كمپين اعالم كرده اســت، اين كمپين در 
دو ســال اول فعاليت خود 520 شعر جعلى را شناسايى 
كرده كه بيشــترين جعل شعر با 
100 اثــر، متوجه موالنا بوده 
است. شاملو، حسين پناهى 
و ســهراب سپهرى 
به ترتيــب ركورددار 
بيشــترين تعداد آثار 
جعلــى پــس از اين 
شاعر شهير، در فضاى 

مجازى هستند.

توانسته اند تيم ملى كلمبيا را شكست دهند. 
اينكه در مسابقات كوپا آمريكاى سال بعد، از 
قطر به عنوان ميزبان جام جهانى آينده دعوت 
شده است طبيعى است اما اينكه كشورهاى 
برزيل، آرژانتيــن و اروگوئه از ژاپن دعوت 
كرده اند تا در اين مسابقات حضور داشته 

باشد، اتفاقى نيست...

هفته برنامه هاى نماز و هيئت و... در آن برگزار مى شود. گفت و گوى ما با اين بنگاه دار 
با صفا را در ادامه مى خوانيد: 1352 در شهرســتان 

قوچان به دنيا آمده ام، اما بعدها كه توسط نظام به 
آزادگان زمين مى دادند چون زمين ما در مشهد 
بود، كوچ كرديم به مشــهد. شايد اگر اين زمين 

را به ما نمى دادند، به خاطر مشكالتى 
كه داشــتيم، هيچوقت نمى توانستيم 

خانه دار بشويم.خانواده ما هم يك 
خانواده كامالً معمولى بودند و 
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پیشنهاد سفر

نگین فیروزه ای طبیعت در استان گلستان
چشمه گل رامیان

برای دیدن یکی از جاذبه های چشــم نواز طبیعی کشورمان، راهی استان 
گلستان می شــویم و از این و آن نشانی چشمه گل رامیان را می گیریم؛ 
همان چشــمه فیروزه ای رنگی که مانند یک نگین بر تن استان گلستان 
نشسته است. امروز می خواهیم آدرس چشمه گل رامیان را بدهیم و با نشان 
دادن عکس چشمه گل رامیان شما را برای بستن کوله بار سفرتان وسوسه 
کنیم.همیــن که از جاده شــاهرود-رامیان، راه تان را کج کنید و به دنبال 
تابلوی راهنمای چشمه گل بروید، اعجازی دیگر از طبیعت را پیش روی تان 
می بینید. چشمه ای با طول 90 و عرض 80 متر که در دامنه پنهان کوه 
جای خوش کرده و 720 مترمربع از ناحیه را در بر گرفته است. چشمه گل 
رامیان از ســه طرف به جنگل و از یک طرف به زمین های زراعی راه دارد 
و همین بر زیبایی آن می افزاید. رنگ این چشمه بیش از هر چیزی توجه 
را به خود جلب می کند چرا که به دلیل عمق زیاد به رنگ سبز تیره یا به 
عبارتی فیروزه ای دیده می شود. جالب است بدانید که طبق اسناد موجود 
از زمان سعداهلل خان ایلخانی -حاکم بخش فندرسک در زمان مظفرالدین 
شاه- این چشمه و تفرجگاهش وقف حوزه علمیه سعدیه رامیان است.در این 
جا استخری طبیعی پیش روی تان است که آب سردش از زمین می جوشد 
و با رنگ و لعاب بی نظیرش در میان درختان خودنمایی می کند. عمق این 
شاهکار خلقت در کتب تاریخی 44 متر و امروزه حتی تا 80 متر هم بیان 
شده است. این عمق زیاد باعث شده تا در برخی منابع عنوان عمیق ترین 
چشمه آب سرد جهان را به این چشمه اختصاص دهند و در برخی منابع آن 
را پس از چشمه مشابه آن در ایاالت متحده آمریکا، به عنوان دومین چشمه 
آب سرد جهان معرفی کنند. از نظر مطالعات زمین شناسی و جغرافیایی، 
چشــمه گل رامیان مانند یک چاله بیضی شکل است که نیمرخی شبیه 

طشت دارد. این چاله باعث شده تا یک نقطه فرو نشسته در سطح الیه آهکی 
زمین به وجود آید و آب چشمه آهکی باشد. سرریز آب آهکی چشمه گل 
رامیان به رودخانه قره چای رامیان که یکی از شاخه های گرگان رود است 

می ریزد و شالیزارها و زمین های مزروعی اطراف خود را سیراب می کند.

  خوشگذرانی در چشمه گل را فراموش نکنید
چشمه گل رامیان از قدیم یکی از مراکز تفرجگاهی شهرستان های اطراف 
رامیان همچون گنبدکاووس، آزادشــهر، شهرهای خان ببین و علی آباد 
کتول و روستاهای منطقه بوده است. امروزه این چشمه پذیرای مسافران 
زیادی از مناطق دور و نزدیک است و زیبایی و منحصر به فرد بودن خود را 
در برابر همگان به نمایش می گذارد. در این چشمه و حوالی آن می توانید 

به فعالیت های زیر مشغول شوید:
1- عکاسی:  چشمه گل رامیان یکی از مکان های پرطرفدار برای پیک 
نیک اســت و مردم محلی آخر هفته ها را در آنجا سپری می کنند. شما 
هم می توانید با بردن وسایل مورد نیاز بساط پیک نیک تان را در آنجا برپا 
کنید و حسابی لذت ببرید. می توانید در اطراف دریاچه قدم بزنید و گوشه 
گوشه طبیعت را کشف کنید. تلفیق رنگ های طبیعت در این منطقه، 
قطعه ای از بهشــت را در حاشیه دریای خزر ایجاد کرده که چشم ها را 
به سوی خود خیره می کند. مبادا ثبت تصاویر فراموش تان شود چرا که 
بعدها از ثبت نکردن لحظه های خود در کنار چشمه پشیمان خواهید شد.

2-شنا :شاید با دیدن زاللی آب و رنگ زیبایش هوس کنید شیرجه ای 
به داخل چشمه بزنید. بســیاری از محلی ها این کار را انجام می دهند 
اما به دلیل عمق زیاد این کار کمی خطرناک به نظر می رســد. بنابراین 

حتی االمکان از این تفریح چشم پوشی کنید تا حاثه ای رخ ندهد.

3- ماهیگیری:چشمه گل رامیان مأمن ماهیان مختلف است و از میان 
آنها ماهی ســفید رودخانه ای قابلیت صید ورزشی با قالب را دارد. این 
ماهی از انواع حشرات آبزی و نرم تنان تغذیه می کند. پس اگر اهل این 

تفریح هستید وسایل تان را حتما با خود ببرید.

  افسانه محلی ها در مورد چشمه گل
از گل رامیان به عنوان یک عنصر نمادین در فرهنگ و هنر یاد می کنند 
که در میان مردم منطقه جایگاه خاصی داشــته و دارد. هویت باستانی، 
تاریخی و طبیعی چشمه گل باعث شده تا افسانه و داستان های مختلفی 
با موضوع آن شکل گیرد. باور جالبی در میان مردم رامیان وجود دارد که 
بر اساس آن هر کس به درون چشمه گل شیرجه بزند، به بلوغ رسیده و 
اصطالحا مرد می شود. این افسانه از آنجا ناشی می شود که در گذشته 
کســی از عمق این چشمه خبر نداشــت و پریدن در آن جرات زیادی 
می خواست. این افسانه به خوبی در فیلم سینمایی زاپاس هم به تصویر 
کشیده شده و تاثیر زیادی در شناخته شدن این باور قدیمی داشته است.

  دلیل نام گذاری چشمه رامیان
گل رامیان به عنوان عنصر نمادین از جایگاه مقدس آب، در طول تاریخ 
اهمیت ویژه ای داشته و در متون صفویه و قاجار با عنوان »کبود استخر« 
و در روایات تاریخی با نام های »داالن بهشت« و »پلنگ سره« از آن یاد 
شده است. دلیل انتخاب نام گل برای این چشمه به فرهنگ و زبان مردم 
بومی رامیان مربوط می شود؛ جمعیت غالب در این منطقه از ایل گرایلی 
و نژاد ترک هستند و کلمه گل در ترکی به معنای تاالب و دریاچه است. 
کلمه گل به منطقه گود و عمیقی که در آن آب جمع می شود نیز اشاره 

دارد و به معنای چشمه جوشان نیز به کار می رود.

گفت وگو با حسین رضایی که در کنار شغلش کار فرهنگی می کند

هیئت داری  در بنگاه

  شما مشهدی هستید یا قوچانی؟!
1352 در شهرستان قوچان به دنیا آمده ام، اما بعدها 
که توســط نظام به آزادگان زمین می دادند چون 
زمین ما در مشهد بود، کوچ کردیم به مشهد. شاید 
اگر این زمین را به ما نمی دادند، به خاطر مشکالتی 
که داشتیم، هیچوقت نمی توانستیم خانه دار بشویم.

خانواده ما هم یک خانواده کامالً معمولی بودند و 
شغل پدرم نظامی بود. هشت بچه بودیم؛ 4 خواهر 
و 4بــرادر که به غیر از یــک برادرم همه فرهنگی 
هســتیم. مثل برادران و خواهرانم من هم درس را 
ادامه دادم و در رشته علوم اجتماعی تحصیل کردم. 
درحال حاضر هم معلم هستم و در مقطع دبیرستان 
تدریس می کنم. همسرم خانه دار است، چند فرزند 
دارم و یکی از آن ها، آقا شایان، مشغول تحصیل در 

حوزه علمیه است.

  درباره اســارت پدرتان بیشتر صحبت 
می کنید، چه اتفاقی افتاد؟

ایشان با شروع جنگ تحمیلی به منطقه اعزام شدند 
و همان هفته اول جنگ هم اسیر عراق می شوند. 
اسارتی که 8 سال و نه ماه طول کشید. بعد از آزادی 
از اسارت به خاطر مشکالت متعددی که برایشان 
به وجود آمده بود، در نهایت ســال 84 به شهادت 

رسیدند.

  از شرایط اسارت چیزی به شما می گفتند؟
بله. می گفتند بیشتر از سه سال از ایام اسارت را در 
ســلولی یک و نیم متری نگه داری می شدند. برای 
همین کسی از وضعیت ایشان خبر نداشت و مفقود 
االثر محسوب می شدند. روی همین حساب به ما هم 
حقوقی پرداخت نمی شد. آن مدت خیلی سختی 
کشــیدیم و اصالً بنیاد شهیدی هم وجود نداشت. 
یادم هست رسیدگی به امور خانواده شهدا را هالل 
احمر انجام می داد. بعد از سه سال و خرده ای ما را 
خواستند و گفتند شما نامه دارید. پدرم نامه ای به 
همراه یک عکس از خودش فرستاده بود تا به ما خبر 
زنده بودنش را بدهد. این خبر خیلی ما را خوشحال 
کرد اما نمی دانســتیم پس از اســارت ماجراهای 
دیگری خواهیم داشــت. از آن به بعد یک حقوق 
6 هــزار و چهارصد تومانی برای ما در نظر گرفتند. 
اما بازهم ســختی ها خیلی زیاد بود. از همه مهمتر 
اینکه آن موقع گاز لوله کشــی نبود و توی قوچان 
نفت به سختی گیر می آمد. حتی خیلی وقت ها نفت 
نداشتیم. یک سال یادم است به خاطر اینکه نفت 
نبود، دو تا درختی که توی حیاط مان داشــتیم را 
کندیم، تکه تکه کردیم و به عنوان بخاری و اجاق 
و... اســتفاده کردیم.پدرم بعد از هشت سال اسارت 
به ایران برگشتند. اما ما همدیگر را نمی شناختیم. 
وقتی ایشان اسیر شــدند من کالس اول دبستان 
بودم و به همین دلیل از پدرم هیچی یادم نبود. در 
واقع من پدرم را از دوم دبیرستان به بعد شناختم.

  حتماً مادرتان با سختی های زیادی شما را 
بزرگ کردند...

دقیقاً. مادر گوهری نایاب اســت. آن عشق ناب و 
خالصی که درباره اش صحبت می کنیم مادر است. 
مصداق کلمات مهربانی، دوســت داشتن و رفاقت 
مادر است. هشــت تا بچه درسخوان و دانشگاهی 
بودیم و جمع کردن ما برای مادرم واقعاً مشــکل 
بود. ایشــان از خود گذشــتگی های زیادی کرد. 
بزرگ کردن هشــت تا بچه کوچک و بزرگ یک 
طرف، بی شوهری یک طرف، دردسرهای سربازی 
و درس و کار بچه هــا هم طرف دیگر. االن خیلی 
بهتر به خانواده شهدا می رسند ولی آن موقع این 

خبرها نبود و مادر من با توجه به آن شرایط خیلی 
فداکاری کرد. یادم نیست سفری جز مشهد رفته 
باشیم. بهترین سفر ما مشهد بود که آن هم هر 6 
ماه با اتوبوس می آمدیم و برمی گشتیم. آن سال ها ما 

خیلی وقت ها حتی میوه هم نمی دیدیم.

  وقتی پدر آمد اوضاع زندگی تفاوتی هم 
کرد؟

توضیح دارد! پدر من موقع رفتن به جبهه 38 ساله  
و وقتی به ایران برگشت 47 سال داشت. می گفت 
در آن ســلول انفرادی وقتــی می خوابیدم و بیدار 
می شدم، نمی دانســتم که االن روز است یا شب. 
لطمه هایی که از دوران اســارت خوردند واقعاً زیاد 
بود. وقتی پدر از اسارت آزاد شدند، پدر و مادرم یک 
پیرمرد و پیرزن بودند. همان ســختی ها و شرایط 
بازهــم ادامه پیدا کرد و از نظر مالی چیزی عوض 
نشــد. تنها تفاوت این بود که پدرم سالم رفت و با 
45 درصد جانبازی اعصاب و روان برگشت. زندگی 
با کســی که ده درصد مشکل عصبی داشته باشد 
هم خیلی مشــکل اســت، چه برسد به کسی که 
50 درصد مشــکل عصبی دارد. زندگی با کســی 
که مشکل عصبی دارد سختی های خاص خودش 
را دارد. البته بیشــتر مشــکالت را مادرم تحمل 
می کردند اما ضربه آن مســائل به ما هم می خورد. 
حتی می شــود گفت وقتی پدرم برگشتند مادرم 
باید به جای هشــت فرزند نه فرزند را جمع و جور 
می کرد. ســختی های بعد از اسارت از سختی های 

زمانی که پدرم اسیر بودند بیشتر بود.

  از تحصیالت بگویید. چه شد که به سمت 
رشته اجتماعی رفتید؟

به مسائل اجتماعی خیلی عالقه داشتم. سال 70 در 
دانشگاه قبول شدم در همین رشته درس خواندم. 
بعد از دانشگاه هم چون بورسیه آموزش و پرورش 
بودم، مستقیم در آموزش و پرورش استخدام شدم. 
از ســال 73 تا اآلن هم درحال تدریس هســتم. 
ســال های اول معلمی بیرون از مشــهد تدریس 
می کــردم. با چنــد اتوبوس به بیرون از مشــهد، 
روستای َکَورده، می رفتم. از کورده هم تا روستایی 
که درس می دادم 5 کیلومتر پیاده روی داشت که 
من هر روز باید 5 کیلومتر می رفتم و برمی گشتم. 
این بین سختی ها و سرماها و برف ها ادامه داشت 
ولی مجبــور بــودم آن دوره را بگذرانم. بچه های 
نســل جدید این سختی ها را کمتر قبول میکنند 
اما نسل ما مســئولیت پذیری بیشتری داشتند.

  بچه های این نسل خیلی چموش اند. اما 
حدس می زنم شما با دانش آموزان رابطه خوبی 

داشته باشید!
ارتباط بسیار عالی با بچه ها دارم. این تنها قسمتی 
اســت که از خودم خیلی راضــی ام. اگر از بچه ها 
بپرســید با کدام معلم ارتباط بهتری دارید، قطعاً 
اسم من را می برند. من توانسته ام از طریق رفاقت و 
دوستی و شوخی درسم را ارائه کنم و نتیجه بگیرم. 
عموماً از مشــکالت دانش آموزان مطلع می شوم و 
ســعی می کنم کمک شان کنم. مثالً با نگاه کردن 
به صــورت دانش آموز می فهمم کــه غذا نخورده 
است. جالب است بدانید من تنها دبیری هستم که 
صبحانه ام را سر کالس می خورم! همیشه یک نان 
اضافه می گیرم و می گویم بچه ها چه کسی صبحانه 
نخورده؟! بیایید با هم صبحانه بخوریم. همیشه دو 
سه نفر هستند که دست شان را باال می آورند و با هم 
صبحانه می خوریم. با هم صمیمی هستیم و بچه ها 
احساس راحتی می کنند. وقتی صبحانه را خوردیم 

درس را شروع می کنیم.

  شما با بچه ها ارتباط زیادی دارید. ریشه 
مشــکالت و معضالت فرهنگــی را در چه 

مسائلی می بینید؟
چیزی کــه االن جامعه مــا را اذیت می کند فقر 
فرهنگی است؛ مخصوصاً در منطقه ای که من درس 
می دهم. با توجه به مشکالتی که در دانش آموزان 
وجود دارد با بچه ها حرف می زنم و سعی می کنم 
با آن ها رفیق بشــوم. به هیچ وجه با زبان خشک 
دینی با آن ها حرف نمی زنم. احساس می کنم اگر 

خودمانی باشیم راحت تر با هم کنار می آییم.
هستند مواقعی که گاهی زیر لب دانش آموزی ناس 
می بینم! می توانــم از کالس بیرونش کنم و پدر و 
مــادرش را بخواهم، اما بعد از کالس می روم و یک 
گوشه با او صحبت می کنم. وقتی اینطور شد، آن 
دانش آموز در مسائل شخصی دیگرش هم به من 
مراجعه می کند. باورتان می شود که خیلی از بچه ها 
از من پول دستی می گیرند!؟ می گویند آقا بیست 
هــزار تومن پول دارید به من قرض بدهید؟! قرض 
می دهم و موقع برگشــت دادن هــم پول را پس 
نمی گیرم. می گویم این هدیه ای است به خاطر آن 

نمره 20 که داشتی.

  پس حسابی ســرتان با دانش آموزان تان 
گرم است!

به شدت! مثالً برای کالس هایی که تدریس می کنم 
یک گروه تلگرامــی زده ام و بچه های کالس همه 
در آن عضو هســتند. هرشــب از ساعت 9 تا ده و 
نیم همانجا هســتیم و حرف می زنیم. یکی جوک 
می فرســتد، یکی خبر می فرستد و مجموع این ها 
باعث می شــود سرگرم بشــوند. به دانش آموزانم 
نگفته ام فضای مجازی بد است؛ بلکه شیوه استفاده 

درست را به آن ها آموزش میدهم.

  آقای رضایی، چه شــد کــه تصمیم به 
بنگاه داری گرفتید؟

مدت ها قبل با توجه به مشکالت اقتصادی تصمیم 
گرفتم در کنار تدریس شغل دومی هم داشته باشم 
که همین بنگاه داری است. البته این بنگاه مشاور 
امــالک در ابتدا مال پدرم بود. بعد از مرحوم پدرم 
این بنگاه به من رسید و حاال 24 سال است که به 

این شغل مشغولم.

  چرا نسبت به بنگاه داران موضع منفی زیاد 
است؟

در همه شــغل ها آدم خوب و بد داریم. حتی بین 
قاضی ها! بنگاه دار هم مستثنا نیست و قطعاً آدم های 
بد هم هســتند. اما این را به پای همه بنگاه داران 
نگذاریم. بیاییم نقاط مثبت را نشان بدهیم تا نقاط 
منفی خودشان حذف بشوند. االن دکتر مرادزاده، 
رئیس اتحادیه ما، فرد بسیار باشخصیت و بافرهنگی 
اســت و برای بنگاه داران تالش زیادی می کند تا 
به روز باشــند و پیشرفت کنند. مثالً بنگاه داران را 
ترغیب می کنند که مدرک تحصیلی داشته باشند، 
لباس مناسب بپوشند، ارباب رجوع را تکریم کنند و 

با مشتری برخورد خوبی داشته باشند. 
در بنگاه خود ما وقتی مشــتری وارد می شــود، از 
خودم گرفته تا تمام پرســنل، جلوی پای او بلند 
می شویم. این باعث می شود مشتری به محض ورود 

احساس امنیت و اعتماد پیدا کند.

  برسیم به بهانه اصلی گفت و گو. این ایده  
از کجا به ذهنتان رسید، همین که از خانواده 

شهدا و جانبازان کمیسیون نگیرید؟
راستش چندوقت پیش خوابی از پدرم دیدم که به 
من گفتند »بابا! دوستای من که میان اونجا هواشون 
رو دای؟!«. من هم توی خواب گفتم »آره، دارم!«. 
دو روز که گذشت فکر کردم فلسفه این خواب چه 
بود؟ این شد که فکر کردم شاید مسئله درباره بنگاه 
باشد. برای همین این برگه را نوشتم و توی مغازه 
نصب کردم. به همه پرسنل هم گفته ام این مسئله 
بایــد از این به بعد رعایت شــود. هدف من از این 
حرکت یکی زنده کردن یاد شــهدا بود و دیگری 

یک جور قدردانی از خانواده شهدا بود.
البته این کار فلسفه دیگری هم داشت. اگرچه به 
تازگی مدافعان حرم فرهنگ شــهادت و شجاعت 
را زنــده کرده اند؛ اما جوانان امروز چیزی از جنگ 

ندیده اند و با این مباحث غریبه اند. 
مدافعان حرم برای ما ارزشمند هستند و شکی در 
این نیست. اما نباید درباره دیگر خادمان این کشور 
بی انصاف باشیم. ما نباید شهادت را فقط در شهید 
شــدن در جنگ محصور کنیم. آن کارمند هالل 
احمر که شــب عید جانش را می بخشــد، شهید 
نیست؟ شهدای پالســکو و حادثه سانچی شهید 
نیستند؟ ما باید فرهنگ خدمت و شهادت را کمی 
گســترده کنیم. به اعتقاد من هرکسی که در راه 
خدمت به این مردم جانش را از دست داده شهید 
است و من می خواهم تا جایی که می توانم درباره 
این مسئله فرهنگسازی کنم.همه موافق بودند. ما 
در بنگاه افراد مختلفی داریم ولی همه متفق القول 
بودند که این کار خوب اســت و باید انجام شــود. 
درباره خانواده هم باید بگویم 26 سال است که من 
و همسرم داریم با هم زندگی می کنیم، با فرهنگ 
و اخالقیات هم آشــنا هســتیم و با هم همراهی 
می کنیم. وقتی این مســئله را برای همسرم طرح 
کردم، برایش چیز عجیبی نبود و کامالً استقبال کرد.

  شما از مراجعین می پرسید یا خودشان 
باید بگویند از خانواده شهدا هستند؟

کســانی که شرایط این کار را داشته باشند با ارائه 
کارت شناسایی عکس دار به ما اعالم می کنند و ما در 
خدمت شان هستیم. این حرکت هم شامل فرزندان 
شهدا، ایثارگران، جانبازان و یا اقوام درجه یک مثل 
پدر، مادر، خواهر و برادر می شود. ما بابت معامالت 
رهن و اجاره و یا خرید و فروش هیچ وجهی از این 
عزیزان دریافت نمی کنیم. اتفاقاً کمیسیون معامالتی 
که در این منطقه انجام می شود مبالغ کالنی است، 
اما به حرف مان پایبند بوده ایم و خواهیم بود. شش 
ماه است که این حرکت را شروع کرده ام و تا وقتی 
زنده باشم ادامه میدهم. به پسرم هم وصیت کرده ام 
که اگر کار بنگاه را به دست گرفتی باید این حرکت 

ادامه داشته باشد.

  راستش را بگویید؛ تا حاال شده با توجه 
به مبالغ قابل توجهی که حق کمیســیون 

می شود، پشیمان بشوید!؟ چه حسی دارید؟
بیان این موضوع خیلی ســخت است. چون باید 
نســبت به این قضیه عمق احساســاتم را به شما 
منتقل کنم تا بدانید چقدر از این کار راضی هستم .

 این کار را برای رضایت خدا و آرامش دل خودمان 
کرده ایم. وقتی آن فرزند شهید توی دلش خوشحال 
است و فکر می کند هنوز هم کسانی هستند که به 
آن ها احترام بگذارند، حال من خوب می شود. حسی 
در من به وجــود می آید که در بیان نمی گنجد و 
این حال خوب با هیچ قیمتی قابل مقایسه نیست. 
شــب ها با حال بهتری می خوابــم. باید توی این 
موقعیت قرار بگیرید تا بفهمید من چه می گویم. 

پس اصالً و ابداً پشیمان نشده ام.

  واکنش خانواده شهدا چطور بوده است؟
ابتدا خیلی برایشان عجیب است. مثالً می گویند 
واقعاً شــما کمیســیون نمی گیری؟ می گویم نه، 

نمی گیرم. می گویند مگر می شود؟! می گویم حاال 
که شــده! موردی بود که حتی بعد از تمام شدن 
حســاب و کتاب دوباره کارتــش را درآورده بود تا 
هزینه کمیسیون را حساب کند. من گفتم حاال که 
خیلی اصرار داری کمیسیون را پرداخت کنی، نصِف 
هزینه ای که می خواهی به من بدهی را برای یک 

یتیم لباس بخر.

  مبلغ کمیســیون اینجا چطور محاسبه 
می شود و چقدر است؟

طبق قانون اتحادیه، در هر معامله خرید و فروش 
باید نیم درصِد کل معاملــه را از هرطرف دریافت 
کنیــم. در رهن و اجاره هم به مقدار 5 روز از مبلغ 
اجاره را می گیریم. مثــالً اگر یک خانه را به مبلغ 
یک میلیــارد تومان معامله کنیم هر طرف باید 5 
میلیون تومان به عنوان کمیسیون به مشاور امالک 
پرداخت کنند که عدد کمی نیست. اما من خیلی 
راحت با این مســئله کنار آمده ام و خوشــحالم.

  چقدر این کار را به دیگران پیشــنهاد 
می کنید؟

خیلی زیاد و جدی پیشنهاد می کنم. نهادینه شدن 
این فرهنگ برای من بســیار مهم اســت. احترام 
گذاشتن به کسانی که شــهامت به خرج داده اند 
و خودشــان را فدای آسایش و آرامش ما کرده اند 
مسئله مهمی است. آن ها هم خیلی دوست داشتند 
در کنار زن و فرزندشــان باشــند، اما به خاطر ما 
قید این خوشــی ها را زدند و بر ما واجب است که 

خانواده های آنان را تکریم کنیم.
خیلی دوســت دارم دیگران هم ایــن کار را تکرار 
کنند. یعنی شــوفاژکار و ساختمان ساز و دیگران 
هم این کار را ببینند و شروع کنند. اگر این اتفاق 
افتــاد فرهنگ ایثار و شــهامت در جامعه پررنگ 
می شــود.یک مورد داشتیم که وقتی معامله تمام 
شــد خودش را معرفی کرد و گفت من از خانواده 
شهیدم. گفتم ما قرار دیگری داشتیم! چرا خودت 
را معرفــی نکردی؟ آنجا اگر حــق من 700 هزار 
تومــان بود، ایشــان یک میلیون تومــان به بنده 
پرداخــت کرد. گفــت این همه شــما از حق تان 
گذشتید، یکبار من به شما بیشتر پرداخت می کنم. 

  داستان حسینیه پایین بنگاه چیست؟! 
ظاهراً اینجا هیئت هم دارید؟

زیرزمین بنگاه را پرچم زده ایم و به نام ائمه اطهار)ع( 
مزین کرده ایم. االن ســه سال است که این مکاِن 
حسینیه  مانند راه افتاده و پنجشنبه هرهفته هیئت 
برگزار می کنیم و در مناسبت ها برنامه داریم. اینجا 
را برای مناسبت ها و اعیاد مختلف در نظر گرفتیم. 
همچنین اگر کسی می خواست نماز بخواند بتواند از 
اینجا استفاده کند. اکثر بچه های محل، جوان ها و 
نوجوان ها در هیئت بنگاه شرکت می کنند. گاهی 
هم در مناســبت های مختلف شربت و شیرینی 
و شــام و... می دهیم. یک نکته عجیب درباره این 
پایین بوی مطبوع آن است. حتماً به محض ورود 
متوجه شدید که این پایین بوی خیلی خوبی دارد. 
خدا می داند که ما اینجا هیچوقت، حتی یک قطره، 
عطــر و ادکلن نزده ایم. حتی این پایین یک توالت 
هم داریم و طبیعتاً اینجا باید بوی دیگری داشته 
باشــد اما عطری که اینجا استشمام می شود چیز 
دیگری است. از روزی که این پرچم های مزین به 
نــام معصومین )ع( را این پایین نصب کرده ام فضا 
و بوی اینجا تغییر کرده اســت. همین هیئت هم 
برای این منطقه درحال فرهنگسازی است و خیلی 
از بچه های کالس چهارم و پنجم در هیئت بنگاه 
شــرکت می کنند. شاید هرهفته  حدود هفتاد نفر 
می آیند و تا باالی پله ها می نشینند. تمام هزینه ها 
هم از جیب خودم خرج می شود و از هیچکس پولی 
نمی گیریم. ان شاءاهلل بتوانیم تا وقتی جان داریم این 

مسیر را ادامه بدهیم.

10

  مردم/جواد شیخ االسالمی    آقای حسین رضایی یک بنگاه دار باصفا 
و اهل دل اســت. وقتی وارد بنگاه او می شویم یک برگه خودنمایی 
می کند که روی آن نوشته اســت: »از خانواده های شهدا و جانبازان 
حق کمیسیون گرفته نمی شود«! بهانه  گفت و گوی ما همین اتفاق بود 

اما وقتی وارد گفت و گو شدیم با فعالیت ها و اتفاقات مثبت دیگری هم 
روبه رو شدیم. مثِل اینکه ایشان معلم است و یا اینکه زیرزمین بنگاه را 
تبدیل به تکیه کرده اند و در طول هفته برنامه های نماز و هیئت و... در آن 
برگزار می شود. گفت و گوی ما با این بنگاه دار با صفا را در ادامه می خوانید:
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خبر

 «روش شناسى اجتهادى آيت اهللا خامنه اى در 
فقه الجهاد» در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى 
حوزه: نشست علمى «روش شناسى اجتهادى آيت اهللا العظمى خامنه اى 
در فقه الجهاد» از سوى مركز تخصصى امام خامنه اى برگزار مى شود. اين 
نشست علمى كه با ارائه حجت االســالم محمدحسين ملك زاده همراه 
خواهد بود، سه شــنبه 9 بهمن ماه از ساعت 15 در پژوهشگاه فرهنگ و 

علوم اسالمى برگزار خواهد شد.

زندگى شيخ مرتضى انصارى در «نخل و نارنج»
رسا: كتــاب «نخل و نارنج» نوشته وحيد يامين پور درباره زندگى و زمانه 
شيخ مرتضى انصارى بزودى منتشر مى شــود. اثرگذارى شيخ مرتضى 
انصارى بر جريان فقه شــيعه و تالش مثال زدنى و ستودنى او در تربيت 
شــاگردانى كه ساختار علمى دين را قوت بخشــيدند و شاگردان آن ها 
بعد ها دنيا را تكان دادند، مشهور است. اين كتاب در ايام دهه فجر توسط 

انتشارات كتاب جمكران راهى بازار نشر مى شود.

نشست «بحران در تاريخ شناسى؛ توهم يا 
واقعيت» برگزار مى شود

شبستان: نشست «بحران در تاريخ شناسى؛ توهم يا واقعيت» به ميزبانى 
پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى برگزار مى شود.

در اين نشســت كه دومين جلســه از سلسله نشست هاى روش شناسى 
تاريخ محسوب مى شود، عليرضا ماليى توانى،  حسن حضرتى و اسماعيل 

حسن زاده سخنرانى مى كنند. 
نشست مذكور چهارشنبه، 10 بهمن ماه از ساعت 15:30 تا 17:30 برقرار 

خواهد بود.

برگزار ى هفتمين همايش بين المللى «فلسفه 
دين معاصر» در دانشگاه خوارزمى

شبستان: هفتميــن همايش بين المللى «فلسفه دين معاصر» با حضور 
پژوهشــگران داخلى و خارجى برگزار مى شــود. اين همايش با حضور 
«حميدرضا آيت اللهى»، «محسن جوادى»، «حسين هوشنگى»، «قدرت اهللا 
قربانى»، «احد فرامرز قراملكى» و پژوهشگرانى از ساير كشورها، سه شنبه 
و چهارشنبه، 9 و 10 بهمن ماه از ساعت 8 تا 18 در دانشگاه خوارزمى به 
نشانى «تهران، خيابان انقالب، خيابان خاقانى، كوچه طبرسى، دانشكده 

ادبيات» برگزار خواهد شد.

معارف

آگهی
بدینوس��یله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری بدینوس��یله به شهرام شجاعی باغینی فرزندحسین ابالغ 
میگ��ردد ظ��رف یک ماه از تاریخ انتش��ار این آگهی جهت رس��یدگی به اتهام وارده به ایش��ان ، دایربرتوهین ، تهدید ، 
افترا،قذف و ایجاد مزاحمت تلفنی  موضوع ش��کایت آقای بهرام مرشدزاده فرزند غالمرضا در شعبه چهاردهم بازپرسی 
دادس��رای عمومی و انقالب کرمان واقع در بلوار 22 بهمن مجتمع قضایی حاضر ش��وید ، بدیهی است عدم حضور مانع 

تصمیم مقتضی نخواهد بود و قرار غیابی صادر می شود . آ9716360/ م الف : 1871
بازپرس شعبه چهاردهم دادسرای عمومی و انقالب کرمان 

حسین جمالی مقدم 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود شش��دانگ یکب��اب منزل به پالک 752 فرعی از 12-اصلی بمس��احت 1078/40 متر 
مربع ملکی خانم فریده دکالی واقع در قطعه یک بمپور از بخش 12 بلوچس��تان مورد تقاضای نامبرده در 
تاریخ 1397/11/29 راس س��اعت 7/30صبح شروع و بعمل خواهد امد لذا برحسب ماده 14 قانون ثبت به 
مالکی��ن و صاحب��ان امالک  فوق الذکر اعالم می گردد تا در محل حضور بهم رس��انند و چنانچه هر یک از 
صاحبان امالک یا نماینده قانونی انها در موقع تحدید حدود در محل حاضر نباش��ند تحدید حدود امالک  
ف��وق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و معرف��ی مجاورین بعمل خواهد امد و اعتراض انها برابر  ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد ش��د ضمنا برابر تبصره 2 ماده واحده 
قان��ون تعیین تکلی��ف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و86 ائین نام��ه اصالحی قانون ثبت معترضین 
از تاری��خ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواس��ت اعتراض خ��ود را به مرجع ذیصالح 
قضائ��ی تقدی��م و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تس��لیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی 
ثب��ت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواس��ت را دریافت 
و به اداره ثبت تس��لیم و اداره ثبت و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 

ادامه دهد .آ9716345
تاریخ انتشار : 1397/11/8 

عبدالستاربارکزهی
رئیس اداره ثبت  اسناد و امالک شهرستان ایرانشهر

آگهی 
در پرونده کالس��ه 970985 این دادگاه اقای حیدر علی ایرق��ی فرزند اصغر که فعال مجهول المکان متهم 
اس��ت به حضانت دو فرزند که وقت رس��یدگی پرونده به تاریخ 97/10/18 س��اعت 9 صبح تعیین  گردیده 
است فلذا به موجب ماده 73 قانون ائین دادرسی مدنی در یکی از جراید کثیر االنتشار در یک نوبت چاپ 
و منتش��ر میگردد در وقت مقرر در این دادگاه حاضر و از اتهام منتس��به دفاع نمایند در صورت عدم حضور 

در جلسه دادگاه و انقضای مهلت مقرر قانونی و غیابا رسیدگی خواهد نمود.آ9716346
خزایی پول – رئیس دادگاه عمومی بزمان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فاطمه کدخدائی دارای شماره شناسنامه   635  به شرح دادخواست کالسه  970678ازاین شورا در 
خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یوسف رضائی زاده بشماره شناسنامه 
1020 درتاری��خ 97/9/11  در  اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم 

منحصر است به افراد ذیل : 
1-فاطمه کدخدائی فرزند محمد دارای شناسنامه شماره 635 همسر متوفی

2-حسن رضائی زاده فرزند یوسف دارای شناسنامه شماره 3660009202 پسر متوفی
3-محمد رضائی زاده فرزند یوسف دارای شناسنامه شماره 3660128996 پسر متوفی

4-علیرضا رضائی زاده فرزند یوسف دارای شناسنامه شماره 1512 پسر متوفی
5-زهرا رضائی زاده فرزند یوسف دارای شناسنامه شماره 3661027905 دخترمتوفی

6-راضیه رضائی زاده فرزند یوسف دارای شناسنامه شماره 36604974502 دختر متوفی
7-سمیه رضائی زاده فرزند یوسف دارای شناسنامه شماره 16 دختر متوفی

متوفی وارث دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور یک مرتبه آگهی می گردد تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف مدت یکماه به این شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد . م الف:1755/آ9716339
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف زابل- مظاهری

رونوشت آگهی حصر وراثت
 خانم رویا آتش��گه  فرزند س��یاه خان  دارای شناسنامه ش��ماره  899/م و کد ملی 3673555413 بشرح 
دادخواست به کالسه 970673 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان  هاش��م سنچولی    بشناسنامه   1 موالید  در تاریخ 97/9/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل: 
1- متقاضی با مش��خصات فوق همس��ر متوفی  2- محمد پارس��ا س��نچولی فرزند هاش��م دارنده ش ش  
3613199701 فرزند متوفی  3-  صبا  س��نچولی     فرزند هاش��م  دارنده  ش ش  3661025937 دختر 
متوفی  4- بهاره  سنچولی  فرزند هاشم   دارنده ش ش 3661158961 دختر متوفی  5- صدف سنچولی 

فرزند هاشم دارنده ش ش 3661854674 دختر متوفی
متوفی وارث دیگری ندارد اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی مینماید 
تا هرکس اعتراض دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
میم الف/1751/آ9716340

رییس شعبه یک شورای حل اختالف زابل- مظاهری

دادنامه
پرونده کالسه 9709989502400256 شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان زابل تصمیم نهایی شماره 

 9709979502400638
خواهان: آقای علی آریائی زاده فرزند گل محمد به نش��انی اس��تان سیستان و بلوچستان- شهرستان زابل- 

شهر زابل- هیرمند 65- محل کار اجراییات دادسرای انقالب
خواندگان: 

1-آقای عبدالمجید مزار زائی فرزند مشتاق به نشانی مجهول المکان
2-آقای علی هاشم زائی فرزند پیرمحمد  به نشانی استان سیستان و بلوچستان- شهرستان زابل- زابل

بلوار  طباطبائی- نمایشگاه اتو گالری بهار
خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو

نس��بت ب��ه دعوی علی آریائ��ی زاده علیه عبدالمجید م��زار زائی دائر بر الزام به تنظیم س��ند خودرو حکم 
محکومیت صادر شد.

رای شورا
در خص��وص دعوی آق��ای علی آریائی زاده فرزند گل محمد بطرفیت 1-علی هاش��م زائی فرزند پیرمحمد  
2-عبدالمجید مزار زائی فرزند مش��تاق به خواس��ته الزام به تنظیم س��ند یکدس��تگاه  خودرو پژو پارس به 
شماره پالک 892 ط 17 ایران 95 مقوم به هفتاد میلیون ریال و هزینه دادرسی بشرح و متن دادخواست 
نظ��ر باینکه خواهان در دادخواس��ت تقدیمی و اظهارات خود در جلس��ه رس��یدگی بیان نم��وده از تاریخ 
97/03/08 خودرو مذکور را از ش��خصی بنام علی هاش��م زائی فرزند پیرمحمد خریداری و ثمن معامله را 
نق��دا پرداخ��ت نموده ام و نامبرده نیز از مالک خودرو آقای عبدالمجید مزار زائی فرزند مش��تاق خریداری 
نموده است حال بعلت اینکه قصد تنظیم سند خودرو را دارم و نامبردگان حاضر به انتقال سند نمی باشند 
تقاضای محکومیت آنان را دارم ش��ورا با عنایت به عدم حضور خوانده اول و اینکه خوانده ردیف دوم بعلت 
مجهول المکان بودن از طریق درج و نشر آگهی در روزنامه کثیراالنتشار دعوت که با اطالع از موضوع دعوی 
به فرض ابالغ در جلسه حاضر نگردیده اند و هیچگونه ایراد و دفاعی بعمل نیاورده اند و توجها  به قولنامه 
های فیمابین و اظهارات شهود و احراز معامله و اینکه خودرو و سند مالکیت و دیگر مدارک در ید خواهان 
می باش��د دعوی خواهان را وارد دانس��ته مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 338 و 362 و قانون مدنی و 
م��واد 198 و 515 و 519  قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در 
دفترخانه اس��ناد رسمی و انتقال سند یکدس��تگاه خودرو پژو پارس به شماره پالک 892 ط 17 ایران 95 
بنام خواهان و پرداخت مبلغ 1/177/600 ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق خواهان صادر و در خصوص 
خوانده ردیف اول بعلت اینکه س��ند مالکیت خودرو بنام وی نیس��ت مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این ش��ورا سپس بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 

دادگستری شهرستان زابل می باشد م الف1750/آ9716341
محمد علیزاده- قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف زابل 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه9700521
بدین وس��یله به آقای احمد علی نیا نام پدر: مصیب، ش��ماره شناس��نامه: 135 ، ش��ماره/ شناس��ه ملی: 
0828771774 متولد: 1346/03/09 ،به نش��انی ش��یروان کاوه 5 پ 49  ابالغ می ش��ود که خانم نجمه 
خاکش��ور جهت وصول مبلغ 25/000/000 ریال به اس��تناد چک شماره 372585 علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9700521 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/09/29 
مامور محل اقامت ش��ما به ش��رح متن سند شناخته نش��ده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م الف 21/آ9716338
صمد ابراهیم زاده

رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 139704006228000273/1)9700301(
بدینوس��یله به س��میرا خیرخواه فرزند س��عید به ش��ماره ملی 0770223745 متولد 1377/9/28 و منور 
حدادی فرزند غالمعلی به ش��ماره شناسنامه269 و شماره ملی 0779398327 متولد 1322/11/7)وراث 
مرحوم س��عید خیرخواه(بدهکار پرونده کالسه 139704006228000273/1 که برابر گزارش مامور پست 
نشانی شما شناخته نگردیده است ابالغ می گردد که برابر سند ازدواج 12458-73/2/10 دفتر ازدواج 18 
مش��هد بین مرحوم س��عید خیرخواه و فریده ولی نواز تعداد هفتاد عدد سکه تمام بهار آزادی بعنوان مهریه 
بدهکار می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بس��تانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 
قانونی اجرائیه صادر و بکالس��ه فوق در این اجراء مطرح می باش��د لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی 
مفاد اس��ناد رس��می بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتش��ار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است 
فقط یک نوبت  در روزنامه ....چاپ و منتش��ر می گردد ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود 
اق��دام و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگه��ی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه ش��ما تعقیب 

خواهد شد.آ9716336
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی درگز

ناصر حسن زاده

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:139704006228000271/1
بدینوس��یله به بیژن پیراشی فرزند محمد به شماره شناسنامه 3226 و شماره ملی 0779102071 متولد 
1341/11/1 بدهکار پرونده کالسه 139704006228000271/1 که برابر گزارش مامور پست ابالغ واقعی 
میس��ر نگردیده ابالغ می گردد که برابر چک ش��ماره 532016-97/10/12بانک کشاورزی درگز بین شما 
و ایمان افراس��یابی مبلغ صد و نود و نه میلیون و نهصد و نود و س��ه هزار و هش��تصد و بیست و چهار ریال 
بدهکار می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بس��تانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 
قانونی اجرائیه صادر و بکالس��ه فوق در این اجراء مطرح می باش��د لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی 

مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط 
یک نوبت در روزنامه منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این 
صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.آ9716337

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی درگز 
ناصر حسن زاده

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ر رای ش��ماره 139760306015009180-1397/11/01 هی��ات اول موضوع قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سهیل ساالری فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه 0740289731 صادره 
از تایباد در شش��دانگ یکباب مغازه به مساحت 64.17 متر مربع پالک 2/1187 فرعی از 251 اصلی واقع 
در بخش 14مش��هد شهرس��تان تایباد خریداری از محل تمامت مالکیت سهیل ساالری و قسمتی از پالک 
محرز گردیده اس��ت.  لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تس��لیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ9716287
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/11/08 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/23

غالمرضا آقازاده 
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ر رای ش��ماره 139760306015009182-1397/11/01 هی��ات اول موضوع قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طوبی س��االری فرزند شیرمحمد بشماره شناسنامه 5642 صادره از تایباد 
در ششدانگ یکباب منزل بانضمام طبقه فوقانی به مساحت 124.44 متر مربع پالک 3239 فرعی از 251 
اصلی واقع در بخش 14 مش��هد شهرس��تان تایباد خریداری از محل تمامت مالکیت رمضانعلی س��االری و 
قس��متی از پالک محرز گردیده اس��ت.  لذا به منظور اطالع عمومی مرات��ب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید 
، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد. 

آ9716309
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/11/08 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/23

غالمرضا آقازاده 
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ر رای ش��ماره 139760306015009177-1397/11/01 هی��ات اول موضوع قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نادر بیابانی فرزند عصمت اله بشماره شناسنامه 2550 صادره از خواف در 
شش��دانگ یکباب منزل مسکونی به مس��احت 302.50 متر مربع پالک 671 فرعی از 250 اصلی واقع در 
بخش 14 مش��هد شهرس��تان تایباد خریداری از محل تمامت مالکیت مشاعی متقاضی و قسمتی از پالک 
محرز گردیده اس��ت.  لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تس��لیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ9716310
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/11/08 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/23

غالمرضا آقازاده 
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ر رای ش��ماره 139760306015009179-1397/11/01 هی��ات اول موضوع قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طوبی س��االری فرزند شیرمحمد بشماره شناسنامه 5642 صادره از تایباد 
در شش��دانگ یکباب مغازه به مساحت 64.17 متر مربع پالک2/1187 فرعی از 251 اصلی واقع در بخش 
14 مش��هد شهرستان تایباد خریداری از محل تمامت مالکیت رمضانعلی ساالری و قسمتی از پالک محرز 
گردیده است.  لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تس��لیم اعتراض ، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ9716331

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/11/08 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/23

غالمرضا آقازاده 
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ر رای ش��ماره 139760306015009262-1397/11/04 هی��ات اول موضوع قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم  ذولفقاری فرزند نوراحمد بش��ماره شناس��نامه 0 صادره از تایباد در 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 192 متر مربع پالک 561 فرعی از 276 اصلی واقع در بخش 14 مشهد 
شهرس��تان تایباد خریداری از محل قسمتی از مالکیت غالمعلی عسکری کاریزی و قسمتی از پالک محرز 
گردیده است.  لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض ، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ9716335
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/11/08 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/23

غالمرضا آقازاده 
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می برابر رای ش��ماره97/10/23/13976030600700132هیات اول / دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک 
ترب��ت جام تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی آقای غالم محمد ش��کارچی بش��یر آبادی  فرزند س��عید 

محمد بشماره شناسنامه 27
صادره از تربت جام در س��ه دانگ مش��اع از ش��ش دانگ ساختمان به مس��احت 150.40 متر مربع پالک 
1880فرعی از 3 - اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری 
از مالک رس��می آقای کریم برنقری محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می ش��ود و در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نماین��د. بدیهی اس��ت در صورت انقض��ای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ9716332
تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/8

تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/24
سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی برابر رای شماره
97/10/23/139760306007001323 هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض  

متقاضی آقای منصور شکارچی بشیر آبادی  فرزند سعید محمد بشماره شناسنامه 37
صادره از تربت جام در س��ه دانگ مش��اع از ش��ش دانگ ساختمان به مس��احت 151.40 متر مربع پالک 
1880فرعی از 3 - اصلی  مفروز و مجزی ش��ده واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملک 
تربت جام خریداری از مالک رس��می آقای کریم برنقری محرز گردیده اس��ت. ل��ذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ9716333
تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/8

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/11/24
سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

كاربرد عباراتى نظير «طب ســنتى» و   معارف 
«طب اسالمى» و... و ساماندهى برخى روش هاى 
درمانى ذيل اين عناوين، در مقابل طب مدرن و 
پزشكى جديد، در سال هاى اخير بيش از پيش 
رونق گرفته و افرادى در كســوت هاى مختلف، 
مدعى آن شده اند؛ و اينكه آيا واقعاً چيزى به نام 
«طب اســالمى» وجود دارد يا نه، همواره محل 
مناقشــه موافقان و مخالفان بوده است. در اين 
رابطه شــبكه بين المللى اجتهاد گفت وگويى را 
طباطبايى،  ســيدمحمدكاظم  حجت االسالم   با 
رئيس پژوهشكده علوم و معارف حديث مؤسسه 
دارالحديث ترتيب داده است كه گزيده اى از آن 

را در ادامه مى خوانيم.

 آيا اساساً دانشى به نام طب اسالمى 
وجود دارد؟ 

پيش از پاسخ به اين پرسش، بايد مقدماتى را تبيين 
كرد تا بتوان نتيجه گيرى خوبى داشــت. اين مبانى 
مقدماتى، چه بسا، طبى هم نباشد و مثالً مربوط به 
گستره دين باشد. يكى از اشكاالتى كه مدعيان طب 
اسالمى وارد مى كنند اين است كه چطور اقتصاد يا 
روان شناسى اسالمى داريم؛ اما طب اسالمى نداريم؟ 
بنابراين بايد ابتدا وظيفه، گســتره و اهداف دين را 

تبيين كرد.
بحث ديگر درباره علم دينى است كه بايد به عنوان 
مباحث مقدماتى، مطرح و منقح شود؛ علم دينى چه 
ويژگى هايــى دارد و با علم غيردينى چگونه متمايز 
مى شود؟ مثالً علم فقه، مسلماً علم دينى است؛ اما 
آيا مثالً علم تاريخ به عنــوان يك علم دينى مطرح 
است؟ يا علوم انســانى را نيز مى توان به عنوان علم 
دينى مطرح كرد؟ فرق بين فلسفه اسالمى و فلسفه 

غيراسالمى چيست؟
يك ديدگاه افراطــى داريم كه مى گويد ما فيزيك، 
شيمى و رياضيات اســالمى هم داريم و نگاه ديگر 
اين است كه اصالً علم نمى تواند به دينى و غيردينى 
موصوف شود؛ چون اين علوم مطلق است و مى توان 

مباحث دينى را در آن دخالت داد.
اگر گفتيم بعضى از علوم مى توانند دينى باشــند، 
مشخصات و ميزان هر علمى بايد روشن شود؛ مثًال 
رياضيات اســالمى، يك امر شاذ و عجيب  و غريب 
است و كسى از شما نمى پذيرد؛ اما وقتى مى گوييد 
اقتصاد اسالمى، ممكن است پذيرفته شود. بين اين 
دو علم چه تفاوتى هست كه در يك مورد استيحاش 

وجود دارد و در يك مورد قابليت پذيرش؟
علوم انسانى اسالمى، چه مميزات و مشخصاتى بايد 
داشته باشد؟ مثالً اگر ما 1000 آموزه اقتصادى ناظر 
به كسب و كار داشته باشيم، آيا مى توانيم علم اقتصاد 
اسالمى را استنباط كنيم؟ در علوم تجربى، اين بحث 

بيشتر خودش را نشان مى دهد. اگر ما گفتيم يكسرى 
از گزاره ها در قرآن و سنت وجود دارد كه دربردارنده 
گزاره هاى طبى و بهداشتى است؛ در اين صورت، آيا 

مى توان با اين آموزه ها علم تأسيس كرد؟
از منظــر ما، طب اســالمى به طور خــاص نداريم؛ 
باوجودى كه روايات طبى داريم. علتش هم اين است 
كه اگر طب را به معناى يك دانش در نظر بگيريم، 
بايد مبانى پزشكى آن معلوم باشد. مبانى طب كهن، 
با مبانى طب جديد، كامالً متفاوت است؛ آن ها كل نگر 
بودند و اين ها جزءنگر هستند. تعريف از بيمارى نيز 
بايد كامل روشن شود؛ اينكه يك بيمارى را چگونه 
مى توان شناخت، امر بسيار مهمى است؛ مثالً در يك 
روايت صحيح السند داريم كه شخصى نزد حضرت 
آمد و از دل درد شكايت كرد؛ حضرت فرمودند: «برنج 
را بشوى و در سايه  خشك كن و بعد آرد كن و هر روز 
صبح، ناشتا، يك كف دست از آن بخور.» اين روايت، 
يك روايت طبى اســت كه سند آن نيز خوب است؛ 
اما خود اين روايت به قدرى گنگ است كه حد ندارد. 
اصالً دل درد، بيمارى اســت يا عالمت بيمارى؟ در 
طب جديد مى گويند دل درد مى تواند عالمت 120 
بيمارى باشــد؛ حال در روايت كدام مراد است؟ اين 
روايت يك قضيه خارجيه است و ناظر به يك مورد 
خاص است كه نمى توان به شخص ديگر تعدى كرد.

نكته بعدى اين است كه جداى از بحث مبانى پزشكى 
و بحث راه شــناخت مصداق بيمارى، روايات ما در 
حوزه درمان چه مقدار است؟ رواياتى در مورد خواص 
خوراكى هــا داريم؛ اما چه مقــدار از روايات موجود 
ما، ناظر به بحث درمان اســت؟ مواردى كه مربوط 
به پيشگيرى است نيز بايد بررسى شود. وقتى همه 
اين هــا را كنار بگذاريم، مى بينيم ما در برخى موارد 
مثل مبانى و راه شناخت بيمارى، روايتى نداريم. در 
بخش درمان، روايات اندكى داريم كه قضيه حقيقيه 
نيست؛ فراگير نيست و شمول و گستردگى زمانى و 
مكانى ندارد؛ بنابراين نمى توانيم ادعا كنيم كه دانشى 
به عنوان طب اســالمى داريم. همه اين مواردى كه 
گفتيم، مبتنى بر اين فرض اســت كه روايات طبى 
صحيح داشته باشيم. مشكلى كه در اين بحث وجود 
دارد اين اســت كه رابطه اين همانى سنت و حديث 
كه در حوزه هاى متفاوت، مطرح مى شود؛ در حوزه 
طب، چگونه تعريف مى شود؟ مثالً روايات فقهى از 
همان ابتدا، توسط افراد شاخص و راويان بزرگ شيعه، 
از امام(ع)، پرسش شــده است و امام(ع) نيز جواب 
داده اند و ســپس اين روايات، منشأ دانش فقه شده 
است. در بقيه موارد حتى در حوزه تفسير و اخالق، 
به گســتردگى و انضباط دانش فقه نيست. وقتى به 
روايات پزشكى نگاه مى كنيم، در حوزه درمان، روايات 
معتبر چندانى نداريم. كسانى كه مدعى طب اسالمى 

هســتند، بــراى نمونه، 
روايت كافــى در خواص 

ســيب را مطرح مى كنند، 
ولى در هنــگام درمان از 

روايــات ضعيف مثل 
روايات طب النبى(ص)، 

طــب االئــمـــه(ع) و 
طــب الرضا(ع) استفاده 
مى كننــد؛ يعنــى در 
آثار مدعيان  كلمات و 
اين  اســالمى،  طــب 
دوگانگى يافت مى شود. 

روايات  مــا  اينكــه 
صحيح السند كافى را 
كه مربوط به مباحث 

كلى در اطعمه و اشربه 
و  دهيم  نشــان  است، 

بعد تمام روايــات ضعيف را به 
بيت(ع) و سنت آن ملحق كنيم، جفا در حق اهل 

آنان است؛ چون واقعاً اين همانى اين روايات با سنت 
اثبات نشده است.

 با نگاه اصولى به روايات، اين اشكال وارد 
است؛ اما چه بسا مدعيان طب سنتى با نگاه 

اخبارى روايات را بررسى مى كنند.
اتفاقاً با نگاه اخبارى بايد سختگيرانه تر با روايات 
برخــورد كنند. اخباريين اصيــل حتى مالامين 
اســترآبادى مى گويد كه ما در تمسك به روايات 
نياز به علم داريم؛ بنابراين رواياتى كه علم نياورد، 
قبول ندارد. شــما اگر بخواهيد  سخنى را به يك 
مرجع تقليد انتســاب دهيد، بالفاصله دفتر آن 
مرجع از شــخص مى پرسد كه از كجا اين حرف 
را گفته ايــد؟ حال پس از 1300 ســال، روايتى 
كه منبع و ســند معتبرى ندارد را به  چه جرئتى 
به امام(ع) نسبت مى دهند؟ در كتاب هايى مثل 
طب النبــى(ص)، طب الرضــا(ع) و امثال ذلك يا 
روايات سند ندارند و يا حتى راوى، متهم به وضع 
و جعل اســت؛ محمدبن جمهور عمى كه رساله 
ذهبيه را نقل كرده، متهم به جعل اســت. يكى 
از مشــكالت رســاله ذهبيه اين است كه داروى 
معجزه آساى يونانى را مى گويد كه گوشت افعى 
و چند چيز حرام ديگر را با هم مخلوط مى كنيد و 
مى خوريد تا انرژى پيدا كنيد؛ آيا امام رضا(ع)، امر 

حرام را تجويز مى كند؟
نكته جالب ديگر اين است كه ما در مصادر معتبر، 
رواياتــى داريم كه ناظر به همين بحث اســت. 
شــخصى خدمت امام صادق(ع) رسيده و عرض 

كرده است: «شــغل من طبابت است و طب من 
هم طب عربى است و مطابق همين طب خيلى از 
كارها را انجام مى دهم؛ آيا من ضامن هستم يا نه؟» 
اين شخص اصالً اسمى از طب اسالمى نمى برد. 
امام(ع) هم او را توبيخ نمى كنند كه تو بايد طب 
اسالمى داشته باشى؛ اصالً پرسش وى از امام(ع) 
اين نيست كه طبابت من درست هست يا نيست؛ 
بلكه مى پرسد من ضامن هستم يا نه؟ يعنى يك 

پرسش فقهى مطرح مى كند. 
راوى ديگر ابوعمرو متطبب است كه روايت بلندى 
نقل كرده كه كتــاب ظريف بن ناصح، برگرفته از 
همين روايت است؛ اين شخص چون طبيب بوده، 
روايت ديات را از امام على(ع) نقل كرده است كه 
اگر استخوان بشكند، چه مقدار ديه دارد؛ يعنى از 

امام(ع)، روايت طبى گزارش نكرده است. پارادايم 
حاكم بر دوران ائمه(ع)، اين بوده است.

 اگر اهل بيت(ع) طبيب نبودند؛ پس چرا 
برخى روايات طبى از آن ها صادر شده است؟
اعتقاد ما درباره پيامبر(ص) و امامان(ع) آن است 
كه آنان آگاهى كامل از واقع داشتند؛ از اين رو اگر 
درصدد بنيان نهادن نظام پزشكى بودند، دانش و 
تخصص آن را داشتند؛ اما بناى آنان بر اين نبوده 
است؛ يعنى افرادى كه از امام(ع) سؤال مى پرسند، 
به عنوان طبيب پرســش نمى كنند؛ درحالى كه 
ظرايف مبحث حج را از امام(ع) مى پرسند؛ بنابراين 
اينكه گفته شود اگر روايات طبى داريم، بايد طب 
اســالمى داشته باشــيم، اين يك مغالطه است. 
امام(ع) برخى از اين موارد را بر اساس نياز شخصى 
مخاطب به او منتقل مى كند و اين روايات محدود، 
نمى تواند يك نظام طبى درست كند؛ اگرچه اين 
روايات محدود طبى، قابل  استفاده است و مى توان 

از آن تجربيات بهره برد. 
پس ما روايــات طبى داريم ولى طب اســالمى 
نداريم؛ در روايات طبى هم در مواردى كه استناد 
آن ها قابل دفاع اســت، معمــوالً در حوزه درمان 
نيســت و مواردى هم كه در حوزه درمان است و 
اســتناد آن  هم قابل دفاع است، باز نياز به تجربه 
دارد؛ چون احتمال دارد كه قضيه  فى واقعه باشد. 
پس اين ايده كه بگوييم، طب اســالمى يك علم 
الهى اســت و نياز به تجربه هم نــدارد و اگر هم 
شخص ُمرد، صالح شــخص اين بوده كه بميرد، 

يك حرف باطل است.

مــا روايات طبى داريــم ولى طب 
اســالمى نداريم؛ در روايات طبى 
هم در مواردى كه اســتناد آن ها 
قابل دفاع است، معموالً در حوزه 
درمان نيســت و مواردى هم كه 
در حوزه درمان اســت و اســتناد 
آن  هم قابل دفاع اســت، باز نياز 

به تجربه دارد

برش

رئيس پژوهشكده علوم و معارف حديث:
 اگرچه روايات طبى محدودى داريم اما دانش پزشكى اسالمى نداريم

مدعيان طب اسالمى مغالطه مى كنند



پيش بينى 73 درصدى صعود ايران 
به فينال جام ملت ها

ورزش: شبكه تلويزيونى «الكأس» قطر از طريق حساب كاربرى رسمى خود 
در شبكه اجتماعى «توييتر» با طرح اين پرسش كه «به نظر شما كدام تيم به 
ديدار فينال صعود خواهد كرد؟»، از كاربران خود خواست پيش بينى كنند 
از بين ايران و ژاپن كدام تيم به فينال هفدهمين دوره اين مسابقات راه پيدا 
خواهند كرد؟در اين نظرسنجى 4503 نفر شركت كردند كه 73 درصد آرا 
به صعود ايران تعلق گرفت و 27 درصد نيز معتقدند سامورايى هاى آبى به 

فينال راه خواهد يافت.

تاج: قهرمانى آسيا 
شانس ماندن كى روش را زياد مى كند

ورزش: رئيس فدراسيون فوتبال در گفت و گو با پايگاه خبرى وزارت ورزش 
وجوانان با ابراز رضايت از  نتايج كسب شده توسط ملى پوشان فوتبال ايران 
اظهارداشت :  خوشبختانه نتايج بازى هاى مقدماتى و نتايج دو بازى حذفى در 
جام ملت هاى آسيا بسيار راضى كننده بود. مهدى تاج افزود : تيم ملى شرايط 
بسيار خوبى دارد  و همان طور كه مشاهده كرديد تيم در 30 دقيقه نخست 
همه بازى ها نتايج خوبى را رقم زده است و بچه ها با اقتدار  مسابقات را پيگيرى 
كردند .او در خصوص  ادامه همكارى كى روش با تيم ملى فوتبال گفت : در 
صورت  كسب عنوان قهرمانى جام ملت هاى آسيا،  كى روش بهترين شانس 

براى ماندن است.

شجاعى: حضور داور استراليايى اهميتى ندارد
ورزش: مسعود شجاعى كاپيتان تيم ملى ايران در نشست خبرى پيش از 
بازى با ژاپن در كنار كارلوس كى روش حضور يافت و در ابتدا گفت:همان 
طور كه سرمربى گفت خيلى خوشحاليم كه امروز اينجا حضور داريم. ما آماده 
ديدار با ژاپن و در انتظار شروع آن هستيم. بعد از سال ها و آن همه سختى 
حاال به اين بازى رسيديم تا در راستاى اهدافمان بتوانيم به موفقيت برسيم. 
مسعود شجاعى درباره قضاوت يك داور استراليايى ديگر پس از ديدار چهار 
سال گذشته و حذف ايران برابر تيم ملى عراق گفت: ما در پنج ديدار گذشته با 
پنج غول رو به رو شديم اما اكنون با غول مرحله 6 روبه رو هستيم. اصال هم به 
چهار سال پيش فكر نمى كنيم. ما سعى مى كنيم از گذشته درس بگيريم به 
هرحال آن دوره گذشته و حاال ما به دنبال تمركز تيمى هستيم و فكر نمى كنم 

حضور داور استراليايى براى اين بازى اهميتى داشته باشد.

نگاهى به تغييرات كى روش در 5 بازى گذشته
سردرگمى ژاپنى ها از تركيب ايران

ورزش: در روزهاى اخير و بعد از ديدار ايران و چين نمايندگان رسانه اى كشور 
ژاپن با حضور در تمرينات تيم ملى به هر شكل ممكن سعى كردند به تركيب 
تيم ملى در بازى امروز برسند، اما هرگز جمع بندى خوبى انجام ندادند.در 
تمرين روز گذشته هم وقتى ميالد محمدى،مهدى ترابى، اميد ابراهيمى، 
مرتضى پورعلى گنجى، سردار آزمون، ميالد محمدى و مهدى ترابى تمرينات 
اختصاصى انجام دادند نمايندگان رسانه هاى ژاپن سوال كردند چرا اين چند 
بازيكن در كار گروهى شركت نكرده اند، غافل از اينكه اين نفرات در 15 دقيقه 
و در مدت زمان حضور خبرنگاران اختصاصى تمرين كردند و در بقيه زمان 
تمرين در برنامه هاى گروهى شركت داشتند.از آنجا كه كى روش در پنج بازى 
قبل جام ملت هاى آسيا پنج تركيب مختلف را به زمين فرستاده ژاپنى ها فقط 
از حضور سه بازيكن در تركيب تيم ملى مطمئن هستند. عليرضا بيرانوند، اميد 
ابراهيمى و سردار آزمون نفراتى هستند كه ژاپنى ها از حضور آن ها در تركيب 
اصلى مطمئن هستند و هنوز در مورد پست هاى مختلف به نتيجه نهايى 
نرسيده اند كه كدام بازيكن بازى مى كند و در واقع با سؤال هايشان نشان 

داده اند كه دچار سردرگمى شده اند.

درخواست انصارى فرد از دايى 
ورزش: به نقل از AFC، كريم انصارى فرد، مهاجم تيم ملى فوتبال ايران 
در صحبت هايى قبل از بازى حساس ايران و ژاپن درخواستى از همشهرى و 
اسطوره خود مطرح كرد. در همين رابطه انصارى فرد گفت: آقاى دايى يكى از 
اسطوره هاى فوتبال ما هستند. بازيكنان بزرگ و پيشكسوتمان، هميشه از تيم 
حمايت كردند و در جام ملت هاى آسيا كنار ما بودند. ولى من به شخصه از على 
دايى مى خواهم كه در بازى برابر ژاپن كنار تيم باشد اگر امكان دارد.وى تأكيد 
كرد: او مثل هميشه ما را حمايت كرده و كنار ما بوده و انرژى مثبتى به ما داده 
است. دايى كسى است كه همشهرى من بوده و االن هم شماره پيراهن او را 
مى پوشم و به همين خاطر از او دعوت مى كنم در بازى برابر ژاپن كنار ما باشد.

جهانبخش: اميدوارم تاريخ ساز شويم
ورزش: عليرضا جهانبخش در مورد عملكرد ايران در جام ملت هاى آسيا، 
گفت: احساس فوق العاده اى اســت و براى ما اين يك رؤيا است كه بتوانيم 
تا جايى كه ممكن است در جام ملت ها پيش برويم. وى ادامه داد: از يك سو 
ما هميشه اين را مى دانيم كه انتظارات از ما براى موفقيت زياد است چون 
بازيكنان خوب و با كيفيتى در اختيارداريم و بازيكنان جوان و با انگيزه هم 
در تيم زياد است. همان طور كه مربى ما مى گويد ما همه چيز را مثل يك 
تيم انجام مى دهيم. ما ستاره نداريم. اين ها داليلى هستند كه ما تيم بهترى 
هستيم و اميدوارم كه از اين مرحله نيز عبور كنيم. ژاپن تيم خيلى خوبى 

است و بايد براى بازى پيش رو آماده شويم و اميدوارم كه تاريخ ساز باشيم.

شفر: ايران و قطر فيناليست  مى شوند
ورزش: سرمربى آلمانى تيم فوتبال استقالل تهران معتقد است كه تيم هاى 
ملى ايران و قطر به فينال جام ملت هاى آسيا 2019 راه مى يابند. وينفرد شفر 
خاطرنشان كرد: تيم ملى ايران بسيار خوب عمل كرده و شانس قهرمانى است. 
براى كارلوس كى روش و بازيكنان بسيار خوشحال هستم. چهار تيم حاضر 
در نيمه نهايى، براى حضور در اين مرحله استحقاق دارند. ما دوشنبه ژاپن را 
مى بريم آن ها به خوبى تا به اينجا رسيدند اما ايران برنده مى شود. سال 2019 
سال خوبى براى فوتبال ايران خواهد بود. من هم جزئى از مردم ايران هستم. 
مطمئنم كه كى روش يك تاكتيك خوب را براى ديدار با ژاپن انتخاب خواهد 

كرد. من ايران را در كنار قطر در فينال مسابقات مى بينم. 

افشاگرى بيرانوند درباره ماجراى سرود ملى
ورزش: عليرضا بيرانوند دروازه بان تيم ملى درباره گاف بازيكن تيم ملى در 
خواندن سرود ملى توضيحاتى داد.به نقل از «خبرآنالين»، ابتداى بازى تيم 
ملى ايران برابر چين و هنگام پخش سرود ملى، يكى از بازيكنان در خواندن 

سرود اشتباه كرد كه در فضاى مجازى از ميالد محمدى نام برده شد.
اما عليرضا بيرانوند در اينستاگرام خود دست به افشــاگرى زد و از رامين 
رضاييان نام برد. بيرانوند نوشت: «دوستان به خدا رامين بود. خدا را شكر همه 
ما صداى رامين را مى شناسيم و ميالد نبود. قراره همه بچه ها اينو استورى 

كنن و بگن ميالد نيست رامينه.»

بازگشت لك به نساجى
ورزش: حامد لك، دروازه بان نيم فصل اول تيم فوتبال نساجى مازندران 
كه قراردادش را با اين تيم فسخ كرده بود و در آستانه پيوستن به سايپا 
قرار داشــت،  پس از كش و قوس هاى فراوان و پايان اختالف نظرش با 
مسئوالن نساجى بار ديگر به اين تيم بازگشت.اين دروازه بان ديروز در 
حالى كه صورت خود را كامًال پوشانده بود در زمين ورزشگاه كارگران 

حاضر شد و از خبرنگاران و عكاسان خواست از او عكس نگيرند.

بشار به بازى سپيدرود نمى رسد
ورزش: به دليل مشــكالت گذرنامه، بشار رســن نتوانست ديروز به 
پرسپوليس ملحق شــود و به احتمال فراوان روز چهارشنبه از عراق 
راهى تهران خواهد شد.از طرف ديگر تيم فوتبال پرسپوليس براى بازى 
با سپيدرود در جام حذفى روز چهارشنبه راهى رشت خواهد شد و به 
همين دليل احتماال رسن قادر نيست به اردوى پرسپوليس در تهران 
بپيوندد.در صورتى كه رسن به كاروان پرسپوليس اضافه نشود در بازى 
با سپيدرود در روز پنجشنبه غايب خواهد بود و احتماال از روز جمعه به 

تمرينات پرسپوليس در تهران اضافه خواهد شد.

كاميابى نيا در تمرينات گروهى حاضر شد
ورزش: كمال كاميابى نيا در تمرين ديروز تيم فوتبال پرســپوليس 
حاضر شد و همراه با ساير بازيكنان در تمرينات گروهى اين تيم حاضر 
شد.كاميابى نيا به دليل مصدوميت در تمرين جمعه پرسپوليس به دليل 
مصدوميت حاضر نشد و به نرم دوى دور زمين پرداخت.اين بازيكن اما 
با رفع مصدوميت در تمرينات گروهى حضور پيدا كرد و به نظر مى رسد 

مشكل او به صورت كامل حل شده است.

بازگشت پديده از تركيه
ورزش: كاروان تيم فوتبال پديده بعد از اردوى تركيه وارد تهران شد. 

با پايان اردوى آماده ســازى تيم فوتبال پديده شهر خودرو در تركيه، 
كاروان اين  تيم بامــداد ديروز وارد تهران شد.شــاگردان يحيى گل 
محمدى پس از دو روز استراحت تمرينات خود را از روز سه شنبه در 

مشهد آغاز خواهند كرد.

سرمربى رقيب عربستانى استقالل 
بركنار شد

ورزش: روزنامه الرياضيه عربســتان خبر داد كه ژســوس، سرمربى 
پرتغالى الهالل از سمتش بركنار شــد.زوران ماميچ، سرمربى العين 
امارات نيز تقاضاى فسخ قراردادش را به مسئوالن اماراتى داده است و 
او به عنوان جانشين ژسوس در اين هفته اعالم خواهد شد.نكته جالب 
اينكه العيــن و الهالل هر دو رقيب اســتقالل در مرحله گروهى ليگ 
قهرمانان آسيا هســتند. ماميچ اين بار با هدايت الهالل مقابل شفر و 

شاگردانش قرار خواهد گرفت.

تساوى ذوب آهن و پيكان 
ورزش: تيم هاى فوتبال ذوب آهن و پيــكان در ديدارى تداركاتى به 
نتيجه مساوى بدون گل رسيدند. اين ديدار ظهر ديروز و در شهر قدس 
انجام شد كه هيچ يك از دو تيم موفق به باز كردن دروازه هم نشدند.
در جريان اين بازى تيم ذوب آهن يك ضربه پنالتى را در دقيقه 70 از 

دست داد.

استقالل و نساجى از پس هم برنيامدند
ورزش: دو تيم استقالل و نســاجى ديروز در پايان 90 دقيقه بازى به 
تساوى يك بر يك دست يافتند.استقالل در نيمه اول با گل داريوش 
شجاعيان از حريف خود پيش افتاد اما در نيمه دوم نساجى با پنالتى 
ولسيانى بازى را به تساوى كشاند تا در نهايت مسابقه با اين نتيجه به 
پايان برســد. هر دو تيم در اين ديدار بازيكنان زيادى را محك زدند تا 
در فرصت تعطيلى ليگ بازيكنان در شــرايط مسابقه قرار بگيرند. در 
اين ديدار بازيكنان اســتقالل دچار مصدوميت هاى جزئى شدند اما 
مصدوميت قائدى حاد به نظر مى رسيد و اين بازيكن با چشمانى گريان 

زمين را ترك كرد.

سپاهان در تركيه هت تريك كرد
ورزش: ســپاهان از جمعه هفته گذشــته اردوى خود را در كشــور 
تركيه و شــهر آنتاليا آغاز كرد و در هتلى زيبا به نام مالس الرا مستقر 
شــد.طاليى پوشــان  كه در اين اردو و در دو ديدار ابتدايى با نتيجه 
هاى 3 بــر يك و 2 بــر 1 مقابل تيم هايــى از مقدونيــه و رومانى به 
برترى رســيده بودند، ديروز هم در آخرين ديدار دوستانه به مصاف 
دوريتاى كــوزوو رفتند؛ ديدارى كه در پايان و با ســه گل اســتنلى 
كى روش و محمــد ايران پوريــان (2بار) با نتيجه 3 بر يك به ســود 
قهرمان نيــم فصل اول مســابقات ليگ برتــر ايران خاتمــه يافت. 
با اين وصف شــاگردان اميرقلعه نويى با به ثمر رســاندن هشت گل 
و دريافت ســه گل در اين ســه مســابقه به كار خود پايان و به ايران 

بازگشتند.

خسرو حيدرى مصدوم جديد استقاللى ها
ورزش: استقاللى ها ديروز در شــرايطى به مصاف نساجى مازندران 
رفتند كه كاپيتان دوم اين تيم خســرو حيدرى به دليل مصدوميت 
روى نيمكت حضور نداشــت. حيدرى مدتى قبل در تمرينات دچار 
مصدوميت شد و به همين دليل در تمرينات و بازى دوستانه استقالل 
حضور نداشت و شــفر از فرشــاد محمدى مهر در سمت راست دفاع 
استفاده كرده اســت.حيدرى البته در اردوى تركيه استقالل حضور 
داشت اما اكنون به نظر مى رسد دچار مصدوميت جزئى شده و هنوز 
زمان بازگشت او به ميادين مشخص نيست تا اين بازيكن نيز مصدوم 

جديد اردوى تيم شفر در آستانه شروع رقابت هاى ليگ برتر باشد.

اخبار جام ملت هاى آسيا

ضد حمله
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هيگواين: به خاطر مادرم تا مرز بازنشستگى رفتم
مهاجم جديد چلسى تأييد كرد كه به خاطر بيمارى مادرش، به كنار گذاشتن فوتبال فكر 
مى كرده است. گونزالو هيگواين مى گويد: «در سال 2016 تصميم گرفتم كه فورا بايد 
فوتبال را كنار بگذارم تا بتوانم مراقب مادرم باشم. در حالى كه در كوپا آمه ريكا با آرژانتين 
بوديم مشكوك شدم كه در خانه اوضاع خوب نيست و وقتى واقعيت را شنيدم شوكه شدم. 
احساس گناه كردم زيرا در فينال، بدون اينكه چيزى بدانم بازى كردم. تمام دنيايم رو به 
سقوط بود. ديگر به هيچ چيز به جز مادرم توجهى نداشتم. به او گفتم كه فوتبال را كنار 
مى گذارم . پاسخ او اين بود كه وقتى من فوتبال بازى مى كنم او خوشحال است. به من گفت 

كه اجازه نمى دهد كارى را كه عاشقش هستم كنار بگذارم.

آليسون: سيتى مدعى اصلى قهرمانى ليگ است
دروازه بان ليورپول معتقد است كه با وجود صدرنشينى، همچنان منچسترسيتى 
مدعى اصلى قهرمانى ليگ برتر است. آليسون بكر مى گويد: «ليورپول كيفيت الزم 
براى جنگيدن براى جام ها را دارد و شكى در اين نيست. ولى هنوز راهى طوالنى پيش 
روى ماست و خيلى مهم است كه بدانيم در كدام مسير گام برمى داريم. سيتى قدرت 
خود را با قهرمانى راحتى كه فصل گذشته كسب كرد ثابت كرده است. آنها همچنين 
هزينه زيادى در اين فصل انجام داده اند و تيمشــان بهتر از قبل است. آنها حريف 

قدرتمندى هستند و مدعى اصلى قهرمانى محسوب مى شوند.»

موراتا: از پيوستن به اتلتيكو بسيار خوشحالم
مهاجم اسپانيايى سابق چلسى از اينكه مقطع جديدى از فوتبالش را در اتلتيكو آغاز 
خواهد كرد، ابراز خوشــحالى كرد. آلوارو موراتا پس از پيوستن به روخى بالنكو به 
خبرنگاران گفت: «خيلى خوشحالم كه مقطع جديدى از فوتبالم را شروع مى كنم. 
چندين روز بود كه منتظر اين اتفاق بودم. افرادى كه هميشه نزديك به من بوده اند 
مى دانند كه اين چند روز و فردا چه حس و حالى خواهم داشت. من خيلى خوشحالم.  
البته طبيعى است كه برخى تفكرات ديگرى داشته باشند ولى من مى دانم كه بايد 
چه كار كنم. من براى اتلتيكو بازى كردم و مردم گذشته ام را مى دانند و اينكه از كجا 

آمده ام و اين باشگاه برايم چه جايگاهى دارد.»

 جوكوويچ؛ فاتح اولين گرنداسلم 2019
ورزش: تنيسور صربستانى موفق شد با شكست نادال فاتح نخستين گرنداسلم 
سال 2019 در ملبورن استراليا شود. ديدار فينال رقابت هاى اپن استراليا ميان 
مردان شــماره يك و دو تنيس جهان برگزار شــد. جوكوويچ كه از چندى پيش 
جايگاه نخســت خود در رده بندى برترين تنيس بازان را از نادال پس گرفته،  در 
ملبورن برابر رقيب ديرينه خود ايستاد. جوكوويچ با هفت قهرمانى در اين رقابت ها 
پر افتخارترين تنيسور تنيس اپن استراليا شد و از راجر فدرر پيشى گرفت. در ضمن 
اين تنيسور صربستانى توانست جايگاه خود را در صدر جدول برترين تنيس بازان 

جهان تثبيت كند.

دوشنبه 8 بهمن
جام ملت هاى آسيا

ايران- ژاپن- ساعت: 17:30 زنده از شبكه سه
سهشنبه 9 بهمن

جام ملت هاى آسيا
قطر - امارات - ساعت: 17:30 زنده از شبكه ورزش

سهشنبه 9 بهمن
هفته 24 ليگ برتر انگليس

نيوكاسل - منچسترسيتى- ساعت: 23:30 زنده از شبكه ورزش

ورزش در سيما

جواد رستم زاده: نبرد با سامورايى ها براى ما يعنى ضربه سر 
اعجاب انگيز صمدمرفاوى در بازى هاى آسيايى 90 كه تا مدتها 
تيتراژ اخبار ورزشى مملكت بود. نبرد با سامورايى ها براى ما بازى 
جنجالى سال 92 است كه پيوس و شاه محمدى و محمد خانى 
توسط داور اخراج شدند و تيم ملى دست از پا درازتر از هيروشيما 
برگشت. بازى با ژاپن را البته با پيروزى حيرت انگيز در آزادى با 
گل هاى هاشميان به ياد مى آوريم و آن صحنه هاى تراژيك پايان 
بازى كه عيد نوروز را با كشته شدن چند تماشاگر سياه كرد. حاال 
احتماال بازى امروز حساس ترين نبرد با سامورايى ها در طول 
تاريخ خواهد بود. ايران 4 دهه است كه رنگ قهرمانى آسيا را نديده 
و اكنون در يك قدمى فينال به تور ژاپنى خورده است كه در طول 
ساليان اخير يك تنه براى آسيا آبرودارى كرده است. در اين دور 
از بازى ها اگر چه تيغ سامورايى ها آن برندگى و برق جام هاى 
جهانى و جام هاى ملت هاى اخير را ندارد اما چه كسى است كه 

خوش باورانه آنها را حريفى دست و پا بسته مقابل ايران بداند؟
آنها تا اينجاى كار به دليل تغيير نسلى كه در پيش دارند اقتصادى 
صعود كردند و اگرچه از سمت حريفان آزار ديدند اما باجى به آنها 
ندادند. سربازان سرزمين آفتاب زيركانه تغيير تاكتيك داده اند و 

رقيبان را در دام انداحته اند. ژاپن در جام جهانى مقابل تيم ملى 
بلژيك عملكرد فوق العاده اى داشت و با پرس زياد به دنبال فشار 
آوردن به تيم حريف بو د ا ما االن مى بينيم اين تيم تفاوت هايى 
كرده و برخى بازيكنانى كه د ر جام جهانــى بو دند د ر اين تيم 
نيستند. تيم «هاجيمه مورياسو» حاال با سبك جديدى بازى 
مى كند. آنها تاكيد زيادى روى ضربات ايستگاهى دارند و هر زمان 
كه توپ را به تيم حريف مى دهدند، به دنبال زدن ضدحمالت 
هستند.باورم اين است كه نكته كليدى بازى امروز همينجاست 
كه بازى مالكانه تيم ملى با پاتك هاى ژاپنى ها به خطر نيفتد. تيم 

اميرمحمد سلطان پور: در مصاحبه اختصاصى با اسكاى اسپورتس، مدافع مشهور 
سابق تيم ملى هلند و باشگاه منچستريونايتد در خصوص فروش غيرمنتظره اش توسط 
فرگوسن توضيح مى دهد.ياپ استام اولين بار  در پاركينگ فروشگاهى در خودروى جيپ 
خود در فاصله كوتاهى تا محل تمرين منچستريونايتد از سر الكس فرگوسن شنيد كه 
دوران فوتبالش در اولدترافورد به اتمام رسيده است. سه سال قبل از آن خود فرگى شخصا 
به هلند سفر كرده بود تا استام كه آن زمان فوتباليست مشهورى نبود را قانع كند كه به 
منچستريونايتد كه هدف آن ها فتح اروپا بود بپيوندد. آن زمان نيز مكالمه او كوتاه بود. 
استام مى گويد:«مكالمه طوالنى نبود. شايد 10 دقيقه بيشتر طول نكشيد و وضعيت در 
آخرين مكالمه ما نيز متفاوت دنبال نشد. البته به نسبت سه سال پيش از آن، شخصيت 
و جايگاه من متفاوت شده بود و خود فرگوسن نيز از اين قضيه آگاه بود. مسلما از اينكه به 
من گفت كه ديگر در يونايتد جايى ندارم عصبانى شدم اما در همين حد باقى ماند و بيشتر 

از آن ادامه دار نشد.

حالت چطور است پسرم؟
اين اولين جمله اى بود كه فرگوسن در مقابل بازيكنان جوان به آن ها مى گفت. اين براى 
يك جوان خيلى خوشايند است كه شخصى در قامت فرگوسن با شما اينگونه صحبت كند. 
ما در هلند از زمانى كه وارد مدرسه مى شويم صحبت كردن و نوشتن به زبان انگليسى را 

فرا مى گيريم اما در مقابل فرگوسن نمى دانستم كه چه بگويم.»
شايد به همين دليل بود كه فرگوسن مكالمه را كوتاه نگه داشت چون برادرش مدت ها 
استام را زير نظر داشت و جلسات تمرينى كه پشت درهاى بسته نبود اين فرصت را به 
استعدادياب هاى يونايتد مى داد كه از نزديك شرايط او را بررسى كنند. شش ماه پيش 
از اين يونايتد براى اولين بار به خريد استام از پى اس وى ابراز تمايل كرده بود اما استام 
در آن زمان ترجيح داد كه قراردادش را با تيم هلندى تمديد كند چون مى گويد از لحاظ 
شخصيتى آمادگى چنين انتقالى را نداشته است. اما بعد از مالقات شخصى با فرگوسن، او 

تبديل به گرانقيمت ترين مدافع آن زمان جهان شده بود.

كتابى كه مشكل ساز شد
بعد از پيوستن اســتام به يونايتد آن ها هر سال قهرمان ليگ شــدند، يكبار قهرمان 
اروپا شــده و يك جام حذفى و يك جام بين قاره اى نيز به دست آوردند. اما فرگوسن 
به اين هم راضى نبوده و توقع بيشــترى داشــت. به همين دليل يــك هلندى ديگر 
يعنى رود فن نيستلروى را در كنار خوان سباســتين ورون و لورن بالن به اولدترافورد 
آورد. در آن زمان اســتام به يكى از مهره هــاى اصلى يونايتد بدل شــده و به تازگى 
قرارداد پنج ســاله جديدش را آغاز كرده بود. او حتى در جلسات خصوصى نمايندگان 

بازيكنان با كادرفنى كه شــامل گــرى نويل، روى كيــن و رايان گيگز مى شــد به 
 Head-to-Head عنوان نفر چهارم حضور داشــت. اين تا زمانــى بود كه كتــاب

توسط استام منتشر شد. اين مدافع هلندى در رابطه با اين كتاب مى گويد:
«من تالش داشتم تا در اين كتاب شرايط كار بازيكنان در يونايتد و جو ،رختكن و مانند آن را 
بازتاب دهم و نمى خواستم به هيچ عنوان از مربى و يا بازيكنان ديگر انتقاد كنم. اما همزمان 
با انتشار كتاب براى بازى هاى ملى منچستر را ترك كردم و در اين زمان متوجه شدم كه 
روزنامه ها به شكلى عجيب و خالف واقعيت مطالب اين كتاب را منتشر كرده اند.» استام به 
منچستر بازگشت در حالى كه فرگى با همان سشوار مشهورش منتظرش بود. استام در اين 
رابطه مى گويد: «به من خبر رسيده بود كه فرگوسن از اين ماجرا اصال خوشحال نيست. 
پس از آن با او مكالمه كوتاهى داشتم كه حقيقتا مكالمه خوبى نبود. من سوار اتومبيلم 
شدم تا به خانه برگردم. مدير برنامه هايم به من زنگ زد كه يونايتد مرا فروخته است. فكر 
كردم كه دارد شوخى مى كند و تلفن را قطع كردم. پس از او فرگوسن زنگ زد و اعالم كرد 
كه مى خواهد من را در اتومبيلم در پاركينگ فروشگاهى در نزديك زمين تمرين ببيند. 
او در آن زمان ديگر عصبانى نبود و خيلى شفاف به من گفت كه باشگاه براى فروش من به 
التزيو با اين باشگاه به توافق رسيده و به جاى من مى خواهد بازيكن ديگرى را بازى دهد.

ربطى به كتاب نداشت
من فكر نمى كنم اين قضايا ربطى به كتاب من داشــت. اما يونايتد در آن زمان از آن به 
عنوان دستمايه اى براى راحت بودن فروش من استفاده كردند. من هنوز با يونايتد قرارداد 
داشتم و مى توانستم به اين راحتى ها اين ترانسفر را قبول نكنم اما همه در منچستر من 
را مى شناختند. تحمل اين را نداشتم كه روى نيمكت بنشينم و با اينكه در نهايت دوباره 
به تركيب اصلى بر مى گشتم اما چون رابطه ام با كادرفنى بد شده بود ترجيح دادم كه به 
ايتاليا بروم. استام و فرگى تا سال 2006 با يكديگر مالقات نداشتند و آن زمان نيز با اينكه 
خبرنگاران منتظر سوژه اى داغ بودنداتفاق خاصى نيفتاد. فرگى بعدها فروش استام را 
بزرگترين حسرت دوران مربى گرى اش عنوان كرد اما استام تاكيد مى كند كه الزم نيست 
ديگر به اين موضوع پرداخته و داستان زياد از حد دراماتيك شود. اين اتفاقى بود كه افتاده و 

كتاب حضور او در يونايتد بايد بسته مى شد.

ياپ استام و بازخوانى بزرگترين حسرت اسطوره اسكاتلندى

چرا فرگوسن مرا فروخت؟

ملى در طاليى ترين دوران خود از نظر مهره و هارمونى تيمى قرار 
دارد و چشم همه مربيان را گرفته است. با اين حال در قلب دفاع 
هنوز حفره هايى ريز ديده مى شود كه خوراك سامورايى هاست. 
در واقع نمى توان مانند بازى با چين از همان ابتداى بازى دست 
به حمالت بى محابا زد. حتما خود كى روش مى داند كه هافبك ها 
و مهاجمان جوان ژاپن از تمام حريفانى كه تيم ملى تا اين مرحله 
با آنها روبه رو شده است زهردارتر هستند و با وجود جوانى شان 
حســابى ميدان هاى بزرگ و بين المللى را تجربه كرده اند. بعد 
از جام جهانى 2018 ژاپن با همين نفرات  ده بازى انجام داده كه 

حاصل آن 9 برد و يك تساوى بوده است.
تنها تيم ونزوئال موفق شده با نتيجه 1-1 ژاپن را متوقف كند و 
در ساير مسابقه ها اين تيم شرق آسيايى توانسته از سد تيم هايى 
چون كاستاريكا، پاناما، اروگوئه، قرقيزستان، تركمنستان، عمان، 

ازبكستان، عربستان و ويتنام بگذرد.
در اينكه تيم ملى ما هم تا اينجا فوق العاده كار كرده هيچ شكى 
نيست. كى روش با سيستم و چينش هاى خود همه را گيج كرده 
و دست تيم ملى را نخوانده اســت. با اين حال نبايد در باد غرور 
پيروزى هاى پر گل مقابل تيم هايى چون يمن و چين خوابيد. 
غرور اصلى ترين آفت تيمى اســت كه تا دروازه هاى قهرمانى 
خوب تاخته و تمجيد شده اســت. اگر اينجا قافيه را ببازيم هيچ 
چيز نخواهيم داشت. ديگر كســى به ياد نمى آورد كه تيم ملى 
چطور صعود كرده ،چطور امان عمان را بريده و سر از تن اژدهاى 
زرد جدا كرده. اصالً كسى به ياد نمى آورد تيم ملى در چه سطحى 
بازى كرده است. با حذف ايران در واقع هيچ چيز جز شكست براى 
ايران به جا نمى ماند. كى روش بهتر از همه مى داند اگر بازيكنانش 
مى خواهند ماندگار شوند بايد فينال ژاپن را بدون هيچ حرف و 

حديثى پيروز شود تا بعد.

ورزش: باشگاه ها در سكوت كامل و در شرايطى كه همه رسانه  ها اخبار تيم ملى را پوشش 
مى دهند مشغول كامل كردن و تقويت خود براى شروع هر چه قدرتمندتر در نيم فصل 
دوم هستند. سوت آغاز مسابقات نشــان مى دهد كه كدام يك در خريدهاى زمستانى 

موفق تر بوده اند.  

پرسپوليس
محمد نادرى و ماريو بوديمير، تنها خريدهاى زمستانى پرسپوليس بودند و سينا مريدى 
با مخالفت قطبى نتوانست پرسپوليسى شــود. بوديمير قد بلند كه بعد از دروازه بان ها، 
بلندقدترين بازيكن پرسپوليس است شايد سبك جديدى را به تيم برانكو در نيم فصل 

دوم اضافه كند. 

استقالل
اسماعيل گونكالوس بازيكن تيم پاختاكور كه با زدن 16 گل در 31 بازى اين تيم را ترك كرد 
به استقالل آمده تا شايد منجى آنها باشد. بازگشت اميد نورافكن هم يكى ديگر از اتفاقات 

نقل و انتقالى استقاللى هاست.  

سپاهان
محسن مسلمان گويا قرار است مسير پيام صادقيان را بعد از جدايى از پرسپوليس دنبال 
كند. قلعه نويى يك صيد ديگر هم از تيم سابقش يعنى تراكتورسازى داشته است و محمد 
ابراهيمى از اكسين به اصفهان آمد. جالب ترين خريد قلعه نويى جذب على قربانى، مهاجم 
سابق استقالل است كه حاال بعد از يك فصل لژيونر بودن مجددا به ايران بازگشته است و 

محمد مسلمى پور هم براى ترميم خط دفاع آمده است. 

پديده شهرخودرو
بزرگ ترين نقل وانتقال پديده جدايى محمدرضا خلعتبرى از اين تيم بود. ميالد فراهانى 
هم به پديده اضافه شده و به غير از اين اتفاق هيچ خبرى از مشهد و از تيم مدعى قهرمانى به 
گوش نمى رسد كه براى هواداران اين تيم بسيار نگران كننده است. البته با رفتن فراهانى، دو 

دروازه بان پديده يعنى محمد ناصرى و سعيد جاللى راد از اين تيم جدا شده اند. 

تراكتورسازى
كوين كنستانت بازيكن سابق ميالن، پر سر و صداترين خريد تراكتورسازى بود. محمدرضا 
اخبارى هم به اين تيم برگشــت و رقيب فروزان شده اســت. احمد موسوى هم از تيم 

همشهرى راهى تراكتورسازى شد. 

فوالد خوزستان
فوالدى ها بيشترين تمركزشان را روى نيمكت گذاشته اند. بعد از آمدن  افشين قطبى، او 
بازيكن محبوبش يعنى ايمان مبعلى را هم به نيمكت اضافه كرد. آرش افشين هم بازيكنى 

است كه با آنها تمرين مى كند. 

سايپا
پيمان ميرى، مهاجم نفت مسجدســليمان تنها بازيكنان جذب شده سايپاست و اميد 
جهانبخش، امين منوچهرى و جابر انصارى هم گزينه هاى احتمالى كه هيچ كدام از آن ها 

گزينه بزرگى براى تيمى حاضر در آسيا  چندان مناسب به نظر نمى رسند.

نساجى مازندران
آن ها الشا توتادزه يك مدافع گرجستانى جذب كردند به اميد اينكه خاطرات خوبشان در 
نيم فصل دوم دو برابر شود! البته بازگرداندن حامد لك هم يك برد در نقل و انتقاالت براى 

آنها محسوب مى شود. 

صنعت نفت آبادان
آن ها ليستى بلندباال براى تقويت تيم شان و همچنين پركردن جاى كرار دارند اما تا كنون 
هيچ ترانسفرى نداشته اند. منشا جدى ترين گزينه آنهاست و رسول نويدكيا و ميالد سرلك 

هم در ليست شان قرار دارند.

ذوب آهن
بزرگ ترين پروژه ذوبى ها در نيم فصل حفظ كردن محمدرضا حسينى بود. منصوريان 
كه پيش از اين عالقه اش به بازيكنان تكنيكى را نشان داده است نخستين خريدش در 
اصفهان هم چنين گزينه اى بود؛ محمدرضا خلعتبرى. ادى ارناندز هم به همراه مسلمان 

خروجى هاى اين تيم خواهند بود.

سپيدرود رشت
على كريمى نخستين خارجى تاريخ ســپيدرود را به رشــت آورد. لوكا نوزادزه، دفاع 21 ساله 
گرجستانى قرار است ليدر دفاعى رشتى ها در نيم فصل دوم باشد. محمدرضا طاهرخانى بازيكن 
نيمكت نشين پرسپوليس، امير منصوريان، مدافع پديده و محمد عليزاده، هافبك سابق خونه به 
خونه و كارون اروند خرمشهر نيم فصل دوم را با على كريمى خواهند بود. على كريمى كه مهاجم 
خارجى مى خواست در نهايت به فرزاد حاتمى رضايت داد و از اين مهاجم بلندقد در خط حمله اش 
استفاده خواهد كرد. پيام صادقيان هم در ادامه تيم گردى هايش به رشت و اسطوره اش رسيده است.

همراه با جام ملت هاى آسيا

كه اجازه نمى دهد كارى را كه عاشقش هستم كنار بگذارم.
قدرتمندى هستند و مدعى اصلى قهرمانى محسوب مى شوند.» چه كار كنم. من براى اتلتيكو بازى كردم و مردم گذشته ام را مى دانند و اينكه از كجا 

آمده ام و اين باشگاه برايم چه جايگاهى دارد.»

ورزش : كارلوس كى روش، سرمربى تيم ملى فوتبال ايران 
در نشست خبرى پيش از ديدار با ژاپن در نيمه نهايى جام 
ملت هاى آسيا، گفت: بازى با ژاپن بسيار مهم است و مثل 
هميشه بسيار خوشحاليم كه بازى را برابر تيم بسيار خوب 
ژاپن و بازيكنان فوق العاده اش انجام مى دهيم. احتياجى 
نيست كه من مراتب تحسين خودم را درباره كشور بزرگ 

ژاپن دوباره ابراز كنم. 

 ژاپن با شخصيت ترين تيم آسياست
او در پاسخ به اين پرسش كه براى مقابله با فوتبال دفاعى 
ژاپن چه برنامه اى دارد بيان كرد: ما مقابل با شخصيت ترين 
و موفق ترين تيم آســيا بــازى مى كنيم. آن هــا فوتبال 
فوق العاده اى دارند. من اين افتخار را داشته ام كه براى دو 
سال در ژاپن كار كنم. من اين فرصت را داشتم كه دو سال 
در يك باشگاه در ژاپن كار كنم و برنامه هاى فوق العاده آن ها 
را كه براى توســعه فوتبال، مخصوصاً در بخش هاى پايه، 
بانوان و بزرگساالن داشتند، را از نزديك ببينم و نتايج هم، 
خودشان گويا هستند. كى روش ادامه داد: ژاپنى ها چهار بار 
توانسته اند قهرمان اين رقابت ها شوند و همچنين به مرحله 
دوم جام جهانى راه يابند. آن ها توانسته اند تيم ملى كلمبيا 
را شكست دهند. اينكه در مسابقات كوپا آمريكاى سال بعد، 
از قطر به عنوان ميزبان جام جهانى آينده دعوت شده است 
طبيعى است اما اينكه كشورهاى برزيل، آرژانتين و اروگوئه 
از ژاپن دعوت كرده اند تا در اين مســابقات حضور داشته 

باشد، اتفاقى نيست.

 خواسته قلبى من پيروزى ايران است
او ادامه داد: مى خواهم يك مثال بزنــم. اين مثال خوبى 
است براى ايران و كســانى كه در خانه هستند. در سال 
1998 كه در باشگاه خوب ناگويا كار مى كردم، فدراسيون 
فوتبال ژاپن 9 بازيكن ما را براى حضور در اردوى تيم ملى 
گرفت. نگذاشتند كه با آن ها كار كنيم. آن بازيكنان از دى 
ماه تا خرداد ماه در اختيار تيم ملى بودند. من ناراحت بودم 
ولى به عنوان يك مربى خارجى بايد به برنامه هاى توسعه اى 
فدراسيون فوتبال ژاپن احترام مى گذاشتم. اين يك مثال 
خوب است. به خاطر همين است كه در چهار دهه گذشته 

آنها تقريباً بســيار قدرتمند در آســيا بوده اند و بازيكنان 
خوبى دارند. اميدوارم هر دو تيم با بازيكنان خوبى كه دارند 
عملكردى داشته باشند كه هواداران لذت ببرند ولى با كمال 
احترام به هواداران ژاپن، خواســته قلبى من اين است كه 

ايران برنده ديدار باشد.

 در فوتبال ايران، ساختار خوبى شكل داده ايم
كى روش در پاسخ به اين پرسش كه آيا حضورش در تيم 
ملى منجر به تغييراتى شده كه تيم ملى ايران تا اينجاى 
مسابقات، گلى نخورده و 12 گل زده؟ گفت: مطمئناً وقتى 
شما به صورت سيستماتيك، چند سال فرصت داشته باشيد 
كه يك تحليل عميق از بازيكنان داشته باشيد و اين رابطه 
خوب و تأثيرگذار و ساختار خوب را ايجاد كنيد، به فوتبال 
كمك مى كند. متأســفانه اكثر تيم هاى ملى نتيجه گرا 
هستند ولى خوشــبختانه من در ايران با شناختى كه از 
بازيكنان داشتم، توانســتيم با يكديگر به اين مهم دست 
پيدا كنيم. تك تك تيم هايى كه در جام جهانى شــركت 
مى كنند مثل ايران، كره جنوبــى و ژاپن تجربه خوبى به 
دســت مى آورند، بازيكنان به يك بلوغ خوبى مى رسند و 
اين بلوغ به آن ها اين آزادى را مى دهد كه ريسك بيشترى 
بكنند و سطح فوتبالشان را باالتر ببرند. متأسفانه در دنيا 
نســل مربيان در تيم هاى ملى رو به انقراض است چرا كه 
فقط سه روز فرصت دارند كار كنند! من اسم آن ها را مربى 

نمى گذارم. آن ها بايد شعبده بازى كنند.

 ما سالح هاى خودمان را داريم
ســرمربى تيم ملى در مــورد اينكه آيــا فردا(امروز) هم 
سورپرايزى خواهد داشت يا خير گفت: مطمئناً ژاپن تيم 
بســيار خوبى دارد. تيمى كه حركات خوبى در عمق و با 
ســرعت انجام مى دهد. مهم ترين مطلب اين است كه ما 
هويت خودمان را از دست ندهيم. مقابل تيم ژاپن بازيكنان 
خوبمان را داريم. كارهايى داريم كه تمرين شــده است. 
سالح هاى خودمان را داريم. پس از هشت سال و پشت سر 
گذاشتن تمام از خود گذشتگى ها امروز در نيمه نهايى اين 
فرصت را داريم كه درون زمين خودمان را نشان دهيم و 

ثابت كنيم كه ما ايران هستيم.

كى روش: ثابت مى كنيم ما ايران هستيم

ورزش:جدال حساس امشب ايران با ژاپن فرصت مناسبى بود 
تا با خداداد عزيزى يكى از حماسه سازان فوتبال ايران و از جمله 
چهره هاى درخشان جام 96 گفت وگويى پيرامون آن روزها و 

همين طور كيفيت فنى اين دوره از رقابت ها داشته باشيم.
بعد از حاشيه هاى جكى چان در كيش اين دفعه نوبت 

ديزاين جديد البسه بود؟
دروغ چرا هيچ وقت در طول زندگى اجتماعى و ورزشــى ام 
دوست نداشتم كت و شلوار بپوشم چه برسد بخواهم كراوات 
بزنم اما با توجه به همكارى تبليغاتى كه با يكسرى از دوستانم 
در يك شركت نفتى داخلى آغاز كردم با ديزاين آنها روبه رو 

شدم و كت و شلوار با كراوات را برتن كردم.
شنيده بوديم پيشنهادات زيادى براى تبليغات داريد؟

بله، در اين سال ها خيلى پيشنهاد داشتم اما مقاومت كردم 
چون ديدم برخى از آنها با روحياتم سازگارى ندارد.

به اذعان بسيارى تيمى كه اكنون در جام ملت ها مى 
تازد توانسته تداعى كننده خاطرات خوش آن روزها 

دوباره در امارات باشد؟
نبايد زياد در اين خصوص حماسى و تعصبى نگاه كنيم چون 
اصال قابل قياس نيست. از شرايط تداركاتى و پشتيبانى گرفته 
تا قرعه اى كه در اين دو دوره نصيب ايران شــد. همگى اين 
مقايسه را مردود مى كند چون اعتقاد شخصى من است گروه 
ما در 96 بسيار قدرتمندتر از قرعه تيم ملى در اين دوره بود. در 
حضور عراق، عربستان و تايلند ما صدرنشين صعود كرديم 
و خورديم به كره جنوبى. اين رقيب ســنتى را برديم دوباره 
خورديم به عربستان كه شخصا اعتقاد دارم تنها قدرت عرب 
آسياست كه مى تواند مقابل ايران قدعلم كند. ضمن اينكه 
داورى ها هم اصال در آن دوره به سود ما نبود. اما اين دوره ما كار 
سختى تا نيمه نهايى نداشتيم . اصال قصدم كوبيدن يا جبهه 
گرفتن در مقابل موفقيت تيم ملى نيست اما انصافا نه يمن نه 
ويتنام نه حتى عراق در مرحله گروهى نتوانستند رقيب چغرى 
نشان بدهند ضمن اينكه عمان و چين هم در يك هشتم و 

چهارم توان چندانى نشان ندادند.
اما اين نگاه هم نمى تواند چندان مورد قبول باشــد. 
همين ويتنام تا يك چهارم پيــش آمد و عراق هم با 

بدشانسى به قطر باخت؟
من اعتقادم اين است هيچ كدام از آن ها تيم شايسته اى نبودند 

كه بخواهند ايران را محك بزنند. قبل از جام هم گفتم اگر ما 
صدرنشين گروه مان باشيم با يك بازى سخت مى توانيم جام 
را باالى سر ببريم كه همين بازى با ژاپن منظورم بود. به نظرم 
در مصاف با ژاپن ما جدى ترين محك خود در جام ملت ها را 

پيش رو خواهيم داشت.
ژاپن را چطور مى بينى؟

مرموزترين تيم جام هســتند. من بازى آن ها با عربستان را 
ديدم و با وجود اينكه توپ و ميدان را به سعودى ها داده بودند 
اما هيچ موقعيتى به اين تيم براى گلزنى ندادند. ژاپن قدرت اول 
فوتبال آسياست و در اين واقعيت نبايد شك كرد چون آن ها 
به عنوان باهوش ترين انسان ها توانستند براساس برنامه اى 
مدون خود را به قطب اصلى فوتبال در قاره آسيا تبديل كنند. 
آن ها هيچ شباهتى به تيمى كه در جام جهانى بود، ندارند اما 
در همين حال هم نبايد از كنار نام آن ها به سادگى گذشت 
گرچه خودم اعتقاد دارم ژاپن جوان و بى ستاره اولويت اولش 
قهرمانى و كسب جام نيست و مثل تمام ادوار گذشته با نگاه به 
جام جهانى 2022 تيمى جوان شده را روانه امارات كرده است.

ايران توان عبور از سد اين تيم جوان شده را دارد؟
اميدوارم اين اتفاق رخ بدهد. ايران - ژاپن فينال زودرس جام 
است و هر تيمى برنده اين دوئل شود بدون شك جمعه شب 
جام قهرمانى آسيا را باالى سر خواهد برد چون دو تيم عرب 
باقى مانده در رقابت ها توان متوقف كردن آنها بخصوص ايران 

را در فينال ندارند.
يعنى امارات و قطر در فينال قطعا بازنده خواهند بود؟

شك ندارم. مسلما اگر تيم ملى ايران از سد ژاپن بگذرد قهرمانى 
در مشتش خواهد بود چون نه قطر نه امارات نمى توانند مقابل 
ايران بايستند. هنوز هم مى گويم تنها تيم عربى كه مى تواند 
براى ايران دردسرساز شود عربستان سعودى است كه توسط 

همين ژاپنى هاى مرموز از جام كنار رفت.
بهترين بازيكن ايران در جام ملت ها از ديد شما چه 

كسى است؟
من اشكان دژاگه را بهترين بازيكن ايران ديدم. يك رهبر بزرگ 
كه به خوبى از عهده وظايفش برآمده و نشــان داده است كه 
جاى خالى اش در جام جهانى چقدر محسوس بود. اشكان در 
سرعت دادن به بازى، از سرعت انداختن بازى، رهبرى بازيكنان 

در لحظات كليدى و ... بى نظير عمل كرده است.

 مربيان فوتبال ملى ديگر سرمربى نيستند، بلكه بايد شعبده باز باشند

خداداد: برنده ايران - ژاپن قهرمان جام است
دژاگه بهترين بازيكن تيم ملى است

مرورى بر نقل و انتقاالت ليگ برتر

كورس قلعه نويى و كريمى در بازار نيم فصل 

مصاحبه كوتاه اخبار كوتاه

چشمى:
تصور نكنيد قهرمانى در آسيا راحت است

ورزش: روزبه چشــمى بازيكنى بود كه همه تصــور مى كردند 
كى روش در خط دفاع روى او حســاب كرده اما اين بازيكن حاال 
در جام ملت هاى آســيا در پســت هافبك دفاعى بازى مى كند.
چشمى كه در نيمه دوم بازى با چين وارد زمين شد در گفت و گو 
با فارس در خصوص بازى با ژاپــن صحبت هايى انجام داده كه در 

زير مى خوانيد:
 تيم ملى ايران پس از 15 سال راهى نيمه نهايى شده است، 

شرايط را چطور مى بينى؟
خدا را شكر مى كنم اين اتفاق رخ داده است.ما بازى به بازى جلو 
آمديم.خوشحالم كه چين را كه يك مربى بزرگ داشت شكست 

داديم. اميدوارم كه در پايان هم به جام قهرمانى برسيم.
به عنوان يك بازيكن نظرت در مورد اينكه فقط تا تاريخ 
سازى تيم ملى دو بازى باقى مانده آن هم بعد از 42 سال 

چيست؟
هم بازيكنان و هم كادر فنى اين تيم همدلى خاصى دارند. ما تالش 
مى كنيم كه اين كار سخت را به سرانجام برسانيم. قهرمانى سخت 
است و خيال نكنيد كار راحتى داريم. از روز اول هم كه اردو آغاز شد 
براى قهرمانى كار را شروع كرديم ولى هيچ حريفى با دست و پاى 

بسته وارد اين تورنمنت نشده است.
ما در بازى با ژاپن مهدى طارمى را در اختيار نداريم، نبود 

طارمى را چقدر در روند تيم ملى تاثيرگذار مى بينى؟
مهدى در بازى با چين خوب كار كرد، او هم پاس گل داد و هم گل 
زد ولى همه بازيكنان انرژى كافى دارنــد و انگيزه كه جاى خالى 
بازيكنى حس نشــود. اگر طارمى در بازى با ژاپن حضور داشــت 
بهتر بود ولى هيچ فرقــى نمى كند و هر بازيكنــى به زمين برود 

تالش مى كند.
على جهانبخش مدعى شده براى پرچم ايران حاضر است 
جانش را هم بدهد، اين حس چقدر بيــن بقيه بازيكنان 

وجود دارد؟
 بدون شــك همه بازيكنــان چنين حســى دارند.همه تالش ما 
خوشحال كردن مردم است.اميدوارم گرفتن جام بعد از 42 سال 

سبب شود تا مردم ما با غرور درباره فوتبال حرف بزنند.

خريدهاى خارجى
استقالل و پرسپوليس در يك تيم

ورزش: پرســپوليس و استقالل در پنجره زمســتانى مهاجمان 
جديدى را بــه تيم شــان اضافه كردنــد. برانكو كــه از عملكرد 
گادوين منشــا ناراضى بود، هموطنش بوديمير را پسنديد و او را 
از دينامو زاگرب به پرســپوليس آورد. اســتقالل هم كه با گرو به 
بن بست رسيد، حاال سراغ گونسالوس گينه اى رفته و اميدوار است 

او بتواند خاطرات تيام را زنده كند.
در نيم فصل دوم اين دو مهاجم زير ذره بين هواداران و رســانه ها 
خواهند بود و رقابت دورادورى را براى درخشش و گلزنى در ليگ 
برتر ايران خواهند داشــت. اين دو رقيب جديد اما چند سال قبل 
همبازى بودند و با پيراهــن زرد و آبى براى موفقيت آپوئل قبرس 

مى جنگيدند.
اسماعيل گنسالوس و ماريو بوديمير در فصل 2013-2014 كنار 
هم در اين تيم قبرسى بازى مى كردند و 5 بار در كنار هم به ميدان 
رفتند. اسماعيل در آن فصل در 10 بازى 3 گل و ماريو در 6 بازى 
2 گل زد. اين دو يك بار هم در فصل 2014-2015 در ليگ يونان 
با لباس تيم هاى ِوريا و پانتوليكــوس در برابر هم قرار گرفتند كه 

نتيجه بازى مساوى شد.
حاال آنها يك بار ديگر در تهران به هم رسيده اند و قرار است در دو 

قطب مخالف پايتخت رقابت داغى داشته باشند.

ناگاتومو: آزمون مانند كاكا است
ورزش: يوتو ناگاتومو مدافع تيم ملــى فوتبال ژاپن درخصوص 
ديدار اين تيــم مقابل تيم ملى ايران در مرحلــه نيمه نهايى جام 
ملت هاى آسيا اظهار داشت: ما شــاهد بازى برابرى خواهيم بود 
و مشخص نيســت چه تيمى در اين مســابقه به برترى مى رسد. 
ايران تيم و دفاعى مســتحكم دارد و هنوز گلــى دريافت نكرده 
است. مدافع سامورايى ها با تمجيد از مهاجم چهار گله تيم ملى 
ايران در مسابقات گفت: سردار آزمون را مى توانيم بهترين بازيكن 
آسيا بدانيم. آزمون و يويا اوساكو سرعت بااليى دارند كه در آسيا 
خيلى شاهد چنين بازيكنانى نيستيم، البته كه اين دو در سطح 
كاكا نيســتند اما همانند او بازى مى كنند. فكر مى كنم به اينكه 
بتوانيم او را متوقف كنيم يا خير، صعود يا عدم صعودمان به فينال 

را تعيين مى كند.

تيم ملى بايدمواظب پاتك ژاپنى ها باشد 

سامورايى ها 
دم تيغ ايران

گران ترين تيم حاضر در نيمه نهايى، ژاپن با 80 ميليون يورو است. 
بازيكنانى همچون يوشينورى يوشيدا و مايا يوشيدا كه در نيوكاسل 
و ســاتهمپتون بازى مى كنند در تيم ملى اين كشور حضور دارند. 
سامورايى هاى آبى تاكنون هشــت گل به ثمر رسانده اند و سه گل 

نيز دريافت كرده اند.
ايران از نظر ارزش بــا 58.15 ميليون يورو در رتبــه دوم قرار دارد. 

عليرضا جهانبخش، هافبك برايتون و سردار آزمون (بازيكن روبين 
كازان) از برجسته ترين آنها هستند.«شاهزادگان پارسى» تاكنون 12 
گل به ثمر رساندند و گلى دريافت نكردند. تيم ملى امارات كه ميزبان 
اين بازى ها ست در جايگاه سوم قرار دارد و فاصله زيادى با تيم اول 
و دوم دارد. ارزش اين تيم 11.1 ميليون يورو و گران ترين آنها على 

مخبوت (2.8 ميليون يورو) است.

ايران و ژاپن در صدر گران ترين ها

دوشنبه ساعت 17:30
ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العين

ایران

ژاپن



            طـــرح مطالعـه مصـرف مـواد غـذایی
           خـانوارهای مـازندرانی آغـاز شـد

 رئیس دانشـگاه علوم پزشکی مـازندران گفـت: 
طرح مطالعه مصرف مواد غذایی خانوارهای مازندرانی از طریق مراجعه حضوری 

کارشناسان به درب منازل شهروندان آغاز شد.

 دکتر سید عباس موسوی اظهار کرد: 
طرح مطالعه ملی بررسی مصرف مواد غذایی در راستای تامین نیازهای تغذیه ی 
سالم و ایجاد هماهنگی بین الگوی تولید، عرضه و مصرف جامعه در دست اجراست.

وی دربــاره اجرای طرح مطالعه ملی بررســی مصرف مــواد غذایی توضیح داد: 
ایــن طرح به مدت دو ماه اجــرا و اطالعات خانوارها را در خصوص الگوی مصرف                               

مواد غذایی دریافت مي شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به بروز چاقی در کشور، سوء تغذیه 
ناشــی از کمبود دریافت انرژی و ریز مغذی ها و بیش خواری را از مشکالت 
تغذیه ای و عوامل چاقی دانســت و بر ضرورت مطالعه ملی بررســی مصرف                    

مواد غذایی خانوارهاي استان تاکید کرد.
دکتر موسوی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکي مازندران طرح مطروحه 
را تا اول اسفند ماه سالجاري در مناطق روستایي، شهري و حاشیه شهرها اجرا 
می کند، افزود: این طرح از طریق مراجعه حضوري کارشناسان تغذیه شاغل 
در شبکه هاي بهداشت درمان با عنوان پرسشگران بررسي مصرف مواد غذایي 
خانوار به درب منازل شــهروندان اجرا و داده هاي الگوي مصرف مواد غذایي 

خانوارها جمع آوري و ثبت می شود.
وی اضافــه کرد: براســاس نتایجی که از داده هــای دریافتی در این طرح  به 
دســت می آید می توان سیاســت ها و برنامه های حوزه غــذا و تغذیه را از 
طریق هماهنگی بین الگوی تولید، عرضه و مصرف در راستاي تأمین نیازهاي                             

تغذیه اي و سالمت جامعه هدفمند کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران خاطرنشان کرد: باید بررسی مواد غذایی با 
هدف تعیین کفایت سرانه دریافت انرژی و مواد مغذی، کمک به شناسایی گروه 
ها و جمعیت های در معرض خطر ناامنی غذایي و تغذیه اي به تفکیک استان، 
مناطق روستایي، شهري و حاشیه شهرها و شناسایي عوامل خطر رژیم غذایي 

مرتبط با بیماریهاي مزمن غیرواگیر)NCD( انجام شود.

           پروژه های عمرانی اوقاف مازندران با جدیت دنبال می شود
  مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفـت:

پروژه های عمرانی آستان مقدس امامزادگان، بقاع متبرکه و موقوفات مازندران با جدیت 
دنبال می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان مازندران، حجت االسالم 
ابراهیم حیدری جناسمی در جلسه شــورای اداری این اداره کل که با حضور مدیرکل 
اوقاف، معاونین، مدیران ستادی اداره کل، روسای ادارات اوقاف و امور خیریه شهرستان 
های استان و دو تن از نمایندگان بنیاد برکت در شمال کشور و استان مازندران برگزار 
شد، گفت: آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه ظرفیت مهمی در برگزاری برنامه های 
مذهبی به شمار می رود که اوقاف در قالب کارویژه های مختلف برنامه ها و طرح های 

فرهنگی و مذهبی را در این اماکن مقدس اجرا می کند.
وی با اشــاره به وجود مشکالت اقتصادی و کاهش بودجه پروژه های عمرانی در کشور، 
افزود: پروژه های عمرانی آستان مقدس امامزادگان، بقاع متبرکه و موقوفات مازندران با 

جدیت دنبال می شود.
مدیــرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان اینکه ۱۳۰ پروژه عمرانی بقاع متبرکه و 
موقوفات در مازندران در حال اجراســت، یادآور شد: بیشتر پروژه های شاخص عمرانی 
آستان مقدس امامزادگان مازندران بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و با کمک 

مردم و خیران در حال ساخت و ساز هستند.
حجت االســالم حیدری با اشــاره به اینکه برخی از پروژه های عمرانی آســتان مقدس 
امامزادگان مازندران با دریافت وام در حال اجراســت، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری 
تاکنون حدود ۵ میلیارد رال  اعتبار از محل نذورات مردمی برای پروژه های عمرانی بقاع 

متبرکه مازندران هزینه شده است.
وی خواســتار توجه ویژه و کمک بنیــاد برکت به پروژه های عمرانی آســتان مقدس 
امامزادگان و بقاع متبرکه اســتان شد و گفت: لیست پروژه های عمرانی شاخص آستان 
مقدس امامزادگان مازندران در اختیار بنیاد برکت اســتان قرار می گیرد تا با اختصاص 

بودجه به آنها شاهد تسریع در روند اجرای این پروژه ها باشیم.

۶۵ درصد از بیماری ها  به علت مصرف غیر منطقی دارو است

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش مازندران:

برنامه های آموزش و پرورش مازندران در 
چهلمین سالگرد انقالب اسالمی تشریح شد

معــاون پرورشــی و فرهنگی آمــوزش و پرورش 
مازندران ضمن گرامیداشت یاد و نام شهیدان و امام 
شهیدان در آســتانه چهلمین سالگرد بهار انقالب، 
خبر از اجرای برنامه های ویــژه داد و گفت: افزون 
بر اجرای برنامه های عادی چون آذین بندی فضای 
مدارس، گرامیداشــت یاد و نام امــام خمینی)ره( 
و تشــریح ایثارگری شــهیدان انقالب و تجلیل از 
خانواده های شهدا، برنامه های شاخص دیگری نیز 
در مدارس استان اجرا شده یا خواهد شد که ابتکاری 

است و اختصاص به مازندران دارد.
به گزارش اداره اطالع رســانی و روابط عمومی آموزش 
و پرورش مازندران؛ محمد شــعبانی بــه تعدادی از این 
برنامه های شاخص اشاره کرد و افزود: »شنبه های پُرامید« 
در تمام مدارس هر سه مقطع، یکی از این برنامه ها بود که 
تولید و اجرای سرود انقالبی  »کهن دیار« با هدف هویت 
بخشی و با استفاده از عناصری چون ایثار و شهادت 
و مردانگی از حدود یک ماه قبل در روزهای شــنبه 

توسط تمام دانش آموزان اجرا می شود و در ایام دهه 
فجر هرروز اجرا خواهد شد.

وی دومین برنامه شاخص را »چهل نشست، چهل 
مدرسه« عنوان کرد که طی آن، چهل مدیر دستگاه 
اجرایی در چهل مدرســه حاضر خواهند شد و به 
تشریح دستاوردهای دســتگاه متبوع خود در این 
چهل ســال خواهند پرداخت که این برنامه نیز از 
سه ماه قبل آغاز شد، صدها نشست در مدارس بین 
مدیران ادارات و دانش آموزان شهرستانها اجرا شد و 

همچنان ادامه خواهد داشت.
شــعبانی در ادامه به ظرفیت موسیقی اشاره کرد و 
گفت: برنامه »ســازتو کوک کن بیار« دیگر برنامه 
شاخص ما بود که از دانش آموزان فعال در موسیقی 
اعم از تک خوان و تک نواز خواستیم نمونه کار هنری 
خود را با موضوع انقالب و ارزش های انقالبی برای ما 
بفرستند و در مرحله شهرستانی، آثار برتر را گزینش 

می کنیم و به مرحله استانی ارسال می شوند.

معــاون پرورشــی و فرهنگی آمــوزش و پرورش 
مازندران درخصوص برنامه بعدی به غرفه آموزش 
و پرورش مازندران در نمایشگاه دستاوردهای انقالب 
که با حضور تمام دستگاه ها است اشاره کرد و گفت: 
این نمایشگاه از ۱۳ بهمن ماه افتتاح و تا 22 بهمن 
در محل اداره کل فرهنگ و ارشــاد مازندران ادامه 

خواهد داشت.
شعبانی به کار مشترک دیگری اشاره کرد با عنوان 

»پویش انقــالب« که با همکاری صدا و ســیمای 
مرکز تبرســتان برگزار خواهد شد و از دانش آموزان 
خواست عکس و کلیپ مربوط به مراسم  دهه فجر و 
  @mazandiribراهپیمایی 22 بهمن را به آدرس
در شــبکه های اجتماعی ارسال کنند و به مناسبت 
چهلمین سال جشــن انقالب، به چهل دانش آموز 
جایزه اعطا خواهد شد ضمن اینکه یک دوچرخه نیز 

جایزه ویژه برنامه »پویش انقالب« است.

چهلمین سالگرد انقالب اسالمی مبارک باد

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران هشدار داد:

در راســتای ارتقا سطح سواد ســالمت مردم و نهادینه 
کردن ســبک زندگی سالم و پیشــگیری از بیماریها، با 
استفاده از ظرفیت رسانه ها اقدام به ترویج فرهنگ خود 
مراقبتی و بررســی مؤلفه های مؤثر برسالمت در استان 

مازندران کرده است.
عــوارض جانبی داروها تهدیدی برای ســالمت و کیفیت 
زندگی افراد محســوب شــده و هزینه هــای فراوانی را به 

سیستم های سالمت تحمیل می کنند.
و مرگ و میر ناشــي از مصرف فرآورده هاي دارویي بیش 
از مرگ و میر ناشــي از تصادفات با وسایل نقلیه و سرطان 

پستان برآورد شده است.
  15 درصد داروها خودسرانه مصرف می شود

۶۵ درصــد از بیماری ها در کشــور به علت رعایت نکردن 
الگوی صحیح تجویز و مصرف غیر منطقی دارو می باشــد.  
طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، کشور ما به لحاظ مصرف 

دارو، در میان 2۰ کشور نخست دنیا قرار دارد.
مردم ۱۰ تا ۱۵ درصد مجموع داروهای کشور را به صورت 

خودسرانه و بدون مشورت با پزشک مصرف می کنند. 
اغلـــب خانـواده هـــای ایرانـی بـــه صـــورت روزانـه                     
مصـرف  کننـده دارو هسـتند و بـراسـاس گـزارش هـاي 
منتشـرشـــده، مســـکن ها، قطـره هـــاي چشـــمی و 
آنتـی بیوتیـک هـا بـه ترتیـب بیشـترین میـزان مصـرف 

خودسـرانه دارو را بـه خـود اختصـاص مـی دهنـد.
مصـرف خـود سـرانه دارو علـل متنوعـی را دربـرمـی گیـرد، 
عواملـی نظیـر نگهـــداري دارو در منـــزل، اعتقـاد بـه 
بـی خطـر بـودن مصـــرف خـود سـرانه داروهـا، نداشـتن 
فرصـت کافـی جهـــت مراجعـه بـه پزشـک بـراي رفـع 
مشـــکل، تحویـل دارو بـدون تجویـــز پزشـک توسـط 
داروخانـه هـا، از عوامـل مهـم مصـرف خودسـرانه داروهـا 

مـی باشـند.
باید توجه داشت که مصرف خود سرانه و غیرمنطقي داروها 
مي تواند مشــکالت متعددي از قبیل بروز عوارض جانبي، 
ایجاد وابستگي در بیمار، تداخـــل بـــا دیگـر داروهـاي 
مصرفـي، مخفـي شـــدن نشـانه هایـي از یـک بیمـاري 

شـدید و عدم بهبودی را موجب گردد.
 سالمندان بزرگترین مصرف  کنندگان دارو

بیشترین افرادی که از مصرف خودسرانه دارو آسیب خواهند 
دید زنان باردار، سالمندان و کودکان می باشند. سالمندان 
نسبت به سایر گروه های سنی بزرگترین مصرف کنندگان 
دارو می باشــند. بیماری هــای مزمن، مصــرف داروهای 
متعدد به همراه تغییرات فیزیولوژی، افزایش ســن باعث                       
آسیب پذیری بیشتر سالمندان می شود. مصرف داروهای 

متعدد در این افراد می تواند ســبب تداخالت دارویی گردد 
و ممکن است سبب کاهش اثرات مفید درمانی و گاه بروز 

عوارض جانبی دارو و مسمومیت دارویی شود.
بسیاری از داروها می توانند آسیب های جبران ناپذیری بر 
جنین وارد کنند، از این رو زنان باردار فقط در صورتی که 
پزشک معالج اجازه دهد می توانند از برخی دارو ها و به مدت 

محدود استفاده کنند. 
بررسی های انجام شده بر روی مسمومیت های رخ داده در 
استان مازندران در سال ۱۳9۵ نشان می دهد که سه درصد 
مسمومین زیر ۶ ســال بود، که بیشترین آن مسمومیت 
دارویی اتفاق افتاد و باید توجه داشت که دارو ها از دسترس 
کودکان دور نگه داشــته شــود و این نکتــه حائز اهمیت 
است که مقادیر باالي برخی از داروهاي به ظاهر کم خطر، 

می توانند براي کودکان کشنده باشند.
در بررسی انجام شده در دفتر تحقیق و توسعه معاونت غذا 
و دارو مازندران در بین ســال های ۱۳9۰ تا ۱۳94 نشــان 
داده اســت که 48 درصد گزارشات عوارض دارویی ارسالی 
به این حوزه را افرادی با ســن باالتر از ۵۵ ســال تشکیل 
داده اند و هم چنین بیشــترین عوارض با دارو هایی که در 

دسته آنتی بیوتیک ها قرار دارند، رخ داده است. 
 قطع خودسرانه دارو، ممنوع

دارو را طبق دســتور پزشک با زمانبندي معین و براي یک 
دوره کامل درماني مصرف کنید.

اگر فکر مي کنید داروي تجویزي پزشــک، موثر واقع نشده 
با پزشــک خود تماس بگیرید و از جانب خود اقدام به قطع 
مصرف دارو نکنید، چراکه ظهور اثرات مفید بعضي داروها به 

چند هفته زمان نیاز دارد.
از بین رفتن عالیم بیماري براي حصول اطمینان از تکمیل 
دوره درمان کافي نیســت. به عنوان مثال در مورد مصرف 
آنتي بیوتیک ها عالیم عفونت طي چند روز از بین مي روند اما 
باید تا 2 هفته مصرف شوند تا عفونت کامالً ریشه کن گردد.

حساسیت های داروی را با پزشک درمیان بگذارید
در صورتی که به داروی تجویزی یا سایر مواد تشکیل دهنده 

آن حساسیت دارید.
در صورت داشــتن حساســیت به داروهای مشابه داروی 
تجویزی یا هر دارو، غذا یا ماده دیگر، در مورد حساســیت 
و عالئمی که در زمان بروز مشاهده کرده اید نظیر بثورات، 
کهیر، خارش، تنگی تنفس، خس خس سینه، سرفه، ورم 
صورت، لب، زبان یا گلو یا هر عالمت دیگری، به پزشک یا 

داروساز خود بگویید.
تمامی داروهای مصرفی و نیز بیماری های خود را به پزشک 
معالج و داروساز خود اطالع دهید تا اطمینان حاصل نمایید 

که استفاده از این دارو همراه داروهای مصرفی و بیماری های 
قبلی  تان مشکلی ایجاد نمی کند.

بدون نظر پزشک مصرف هیچ دارویی را شروع یا قطع نکرده 
و یا دوز و میزان مصرف آن را تغییر ندهید.

اگر تحت رژیم غذایی کم نمک، کم شــکر یا دیگر انواع آن 
می باشید. 

 اگر باردار هستید یا قصد باردار شدن دارید. 
اگر به کودک خود شیر می دهید به پزشک معالج و داروساز 

خود اطالع دهید.
اگر در خواندن دســتورات دارویی درج شده بر روی داروی 
خود با مشکلی مواجه شدید با داروساز خود درمیان بگذارید.

 نگهداری دارو در محیط های امن
کلیه داروها باید در محیط امن و دور از دسترس کودکان و 

حیوانات خانگی نگهداری شوند.
داروها را در شیشه یا قوطی اصلی خود نگهداری کنید.

از آنجایی که حرارت، نور و رطوبت بر مواد موثره داروها اثر 
می گذارد بهتر است داروها را در قفسه هایی خنک و به دور 

از نور و رطوبت قراردهید. 
از نگهــداری داروها در کابینت باالی اجاق گاز، ســینک 
ظرفشــویی، حمام و سرویس بهداشتی و داشبورد ماشین 
اجتناب کنید زیرا گرما و مخصوصاً رطوبت این محیط ها، 
می تواند باعث تخریب داروها شــده و بدین ترتیب ممکن 

است داروهای شما کارایی مناسبی در بدن نداشته باشند.
یخچــال با وجود خنک بودن به دلیــل مرطوب بودن، به 

عنــوان محل نگهداری تمامی داروها نیســت! زیرا ممکن 
است رطوبت آن به داروها نفوذ کرده و اثر تخریبی بر روی 
آنها داشته باشــد. فقط داروهایی که توسط دکتر داروساز 
و بر اساس بروشــور دارویی توصیه شده است، در یخچال 

نگهداری کنید
 داروهاي تاریخ گذشته را دور بریزید.

زمانی که دارویی در ظرفی اســت که هیچ گونه برچسبی 
ندارد برای جلوگیــری از بروز اشــتباه، آن را دور بریزید. 
هم چنین اگر رنگ، بو و شکل ظاهری دارویی تغییر کرده 

است، نیز باید آن را دور بریزید.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشــت این است که اگر 
فراموش کرده اید که داروی یخچالی را در یخچال نگهداری 
کنید حتماً درمورد اینکه الزم اســت دارو را دور بریزید یا 
دارو قابل مصرف است با دکتر داروساز خود مشورت کنید.
 مرکز اطالع رسانی داروها پاسخگوی سواالت مردم
در حال حاضر مرکز اطالع رســانی داروها و ســموم مرکز 
مازندران از ســاعت 7:۳۰ الــی 22:۰۰  در زمینه داروها و 
موارد مسمومیت پاسخگوی سواالت مردم و گروه پزشکی 

در خصوص موضوعات دارویی و مسمومیت ها است.
برای ارتباط با این مرکز الزم است که شماره ۱49۰و ۱9۰را 
گرفته و با واردکردن شماره ۳ به یکی از کارشناسان متصل شوید.

بعد از تماس، پس از دریافت شرح حال کامل از بیماری و 
نوع داروها توسط کارشناسان مرکز  از بیمار، پاسخ مخاطب 

ارائه مي شود.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

بــه گــزارش روابــط عمومی شــهرداری قائمشــهر،                        
دکتر بهمن معین پور شــهردار قائم شهر در گردهمایی 
بزرگ شوراهای آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق 
استان مازندران که در اردوگاه دانش آموزی بادله برگزار 

شد، بعنوان شهردار برتر معرفی گردید.

در این مراســم که با حضور آیت اهلل طبرســی نماینده 
ولــی فقیــه در اســتان مازنــدران، آیــت اهلل معلمی 
نماینده مــردم مازندران در مجلــس خبرگان رهبری،                                    
عســگری نیکزاد مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، 
فرمانداران، شهرداران، روسای شوراهای اسالمی شهرها، 
روســای ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و دیگر 
مدیران و مســئولین استانی و شهرســتانی برگزار شد،                         
احمد حســین زادگان اســتاندار مازنــدران فرصت را 
غنیمت شمرد و در جمع فرهنگیان و فرهنگ سازان و  
دانش آموزان آینده ســاز، دکتر معین پور شهردار قائم 

شهر را بعنوان شهردار برتر استان مازندران معرفی کرد.
گفتنی اســت در این مراســم که از برخی فرمانداران، 
شهرداران و خّیران قدردانی شد، استاندار مازندران طی 
حکمــی دکتر بهمن معین پور را بعنوان شــهردار برتر 
استان و شــهرداری قائمشهر را بعنوان شهرداری نمونه 
معرفی و از زحمات شبانه روزی این مدیر نمونه و پرسنل 

خدوم شهرداری قائم شهر قدردانی کرد.

از سوی استاندار مازندران :

          شهردار قائمشهر به عنوان شهـردار برتـر     
          استـان مـازندران معـرفی شـد

گهــــــی آ 14
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خبر

انتشار نخستين تصوير
از فيلم «ديدن اين فيلم جرم است!»

تسنيم: نخستين تصوير از مهدى 
زمين پرداز در «ديدن اين فيلم جرم 
است!» به كارگردانى رضا زهتابچيان 
منتشر شد. به نقل از مشاور رسانه اى 
طرح، نخســتين تصوير از مهدى 
زمين پرداز در «ديدن اين فيلم جرم 
است!» به نويسندگى و كارگردانى رضا زهتابچيان و تهيه كنندگى محمدرضا 
شفاه منتشر شد. وى با حضور در «ديدن اين فيلم جرم است!»، نخستين بازى 
در نقش اول يك فيلم ســينمايى را تجربه كرده است. «ديدن اين فيلم جرم 
اســت!» فيلمى سياسى است كه به ماجراى يك گروگانگيرى مى پردازد. اين 
فيلم براى نخستين بار در بخش «نگاه نو» سى و هفتمين جشنواره فيلم فجر به 
نمايش در مى آيد.در خالصه داستان اين فيلم آمده است: «فقط يك فيلم پنج 
دقيقه اى مى خواستم تا بعداً بتونم از زنم و دخترم دفاع كنم، ولى امونم ندادند... 

صداى آژيراشون داره نزديك تر مى شه... االن مثل مور و ملخ مى ريزن اينجا...».

انتقاد به كاهش بودجه آثار نمايشى تلويزيون 
تلويزيون  تهيه كننــده  يك  مهر: 
بــا انتقــاد از افت بودجــه توليد 
مجموعه هاى نمايشــى در سيما، 
از ارائه پيشــنهاداتى براى رفع اين 
معضــل و البته بى پاســخ ماندن 
آن ها خبر داد. اســماعيل عفيفه 
تهيه كننده ســريال هاى تلويزيونى درباره نبود بودجه در سازمان صداوسيما 
بدون حضور اسپانســرها، گفت: من فكر مى كنم سازمان صداوسيما از نظر 
بودجه مورد بى توجهى واقع مى شود و اين بى توجهى نه فقط به سازمان كه به 
فرهنگ مملكت لطمه مى زند.وى ادامه داد: وقتى سازمان از لحاظ مالى بنيه 
ضعيفى داشته باشد برنامه مؤثرى كه مخاطب را جذب كند كمتر مى سازد 
و شايد فقط برنامه هايى براى پر كردن آنتن توليد كند. عفيفه تصريح كرد: 
امســال فقط 200 ميليارد تومان از بودجه صداوسيما به سريال ها رسيد در 
حالى كه آثار نمايشى گران ترين بخش توليدات سازمان است و اين رقم بسيار 
كم است. اين يك مشكل بزرگ است. وى با اشاره به اينكه بودجه اسپانسرها 
ابتدا به خزانه دولت واريز مى شــود و بعد به صداوسيما مى رسد، توضيح داد: 
اسپانسرها بودجه را وارد خزانه مى كنند و در وهله نخست به شبكه ها پولى 
داده نمى شود. ما تهيه كنندگان براى حل اين معضل پيشنهادهايى داده بوديم 
كه بخشــى از كارهاى نمايشى با حمايت نهادها و يا بانك ها ساخته شود و 
به اين ترتيب هزينه ها را كاهش دهيم يا پيشنهاد داديم بخشى از تبليغات 
بازرگانى وسط سريال در اختيار تهيه كننده باشد و تفاهمنامه اى امضا كنيم 
تا بانك ها در سرمايه گذارى فيلم ها سهيم باشند اما موافقتى با اين پيشنهادها 
صورت نگرفت.اين تهيه كننده در واكنش به تبليغ بى رويه كاالها در برنامه هاى 
رپرتاژگونه و اسپانسر محور سازمان، بيان كرد: من چندان موافق اين برنامه ها 
نيستم، صداوسيما  وتلويزيون خصوصى نيست كه در برنامه هايش كفش كتانى 
و يخچال و انواع ظروف آشپزخانه به فروش برساند. به نظرم يك نفر بايد اين 
رويكرد را موشكافى كند با اين حال اين تصوير عمومى براى سازمان خوب نيست.

اعتراض پوراحمد به «فجر»:
نورچشمى بودم جسارت چنين برخوردى نداشتند

مهر: كيومرث پوراحمد كارگردان 
فيلم ســينمايى «تيغ و ترمه» با 
اعتراض به ســانس هاى نامناسب 
اكران فيلمش در جشنواره، گفت: 
نورچشــمى بودم جسارت چنين 

برخوردى نداشتند.
كيومرث پوراحمد كارگردان پيشكسوت سينما كه با فيلم سينمايى «تيغ و 
ترمه» در بخش ســوداى سيمرغ سى و هفتمين جشنواره فيلم فجر حضور 
دارد، در گفت و گــو با خبرنگار مهر ضمن اعتراض به زمان اكران اين فيلم در 
پرديس سينمايى چارسو كه سينماى هنرمندان در اين دوره از جشنواره به 
شمار مى رود، گفت: بعد از گذشت سال ها فعاليت در سينما تنها چيزى كه 
براى من از اهميت بسيارى برخوردار است، اين است كه عوامل فيلم من مانند 
ديبا زاهدى كه نقش اول «تيغ و ترمه» را بازى كرده است يا فردين خلعتبرى 

كه موسيقى حيرت انگيز اين فيلم را ساخته است، ديده شوند.
وى بيان كرد: مهم ترين وجه جشنواره فيلم فجر براى من اين است كه مردم، 
منتقدان و ســينماگران فيلم من را ببينند و نظرات خود را درباره فيلم بيان 
كنند. در چنين شرايطى سانس نمايش «تيغ و ترمه» در پرديس «چارسو» 
كه قرار است براى هنرمندان و منتقدان به نمايش گذاشته شود، ساعت 21 
شب در تاريخ 22 بهمن در نظر گرفته شده است. در واقع نمايش اين فيلم 
درست زمانى است كه 3 ساعت از آغاز مراسم اختتاميه اين دوره از جشنواره 

فيلم فجر هم گذشته است.
اين كارگردان سينما توضيح داد: با فيلمى كه با تنگدستى و مشكالت بسيار 
و تنها در 32 جلسه ساخته شده است، بايد اين گونه رفتار شود؟ اگر ميليارد 
ميليارد بودجه اى كه به نورچشمى ها مى دهند به فيلم من هم مى دادند، باز هم 

جرئت مى كردند چنين رفتارى با اين فيلم داشته باشند.
وى تأكيد كرد: چرا براى اين فيلم بايد تا اين اندازه تبعيض قائل شوند، 
48 ســال است كه فيلم مى ســازم، مگر چند نفر مانند من در سينماى 
ايران وجود دارند كه بعد از گذشــت چهار سال كه يك فيلم ساخته ام 
بايد اين گونه با آن رفتار كنند. براى من اين مهم اســت كه هنرمندان 
و منتقدان درباره اين فيلــم نظر دهند كه اين بخش مهم هم با چنين 
سانسى حذف شده و اين امر براى من بسيار دردناك است. پوراحمد در 
پايان گفت: شــديداً به گردانندگان و برگزاركنندگان جشنواره اعتراض 
دارم، اين بى توجهى نســبت به فيلم «تيغ و ترمه» براى من قابل درك 

نيست.

رضا رويگرى با يك كمدى به تلويزيون مى آيد
تسنيم: تصويربــردارى مجموعه 
تلويزيونى «دنياى گمشده» با انجام 
تست گريم نهايى بازيگران آغاز شد 
و رضا رويگرى بعد از مدت ها يك 

سريال تلويزيونى بازى مى كند.
تلويزيونى  مجموعه  تصويربردارى 
«دنياى گمشــده» به كارگردانى امين امانى و تهيه كنندگى شاهرخ نوبخت 
بتازگى در تهران آغاز شــده و براساس برنامه ريزى هاى انجام گرفته تا اواخر 
سال نيز ادامه خواهد داشت. «دنياى گمشده» قرار است از هفدهم فروردين ماه 
سال آينده روى آنتن شــبكه دوم سيما برود. ثريا قاسمى، داريوش كاردان، 

بهنوش بختيارى، اميرحسين صديق از ديگر بازيگران اين سريال هستند.

 اين مسئله به هيچ وجه قابل دفاع نيست
حجــت االســالم  والمســلمين پژمانفــر  در 
واكنش به پاســخ هاى داروغه زاده كه در برنامه 
ســينمايى «ســينماگرام» عنوان شد، گفت: 
اين يك موضوع شــخصى نيست كه ما مطرح 
كرديم. بحثى بوده كه انتظار داشتيم مسئوالن 
جشنواره توضيحاتى را ارائه كنند كه متأسفانه 
اين توضيحات ارائه نشــد و شــبهه ما در اين 

موضوع حتى به نوعى جدى تر هم شد.
وى در ادامه مى افزايــد: من فكر مى كنم عدم 
شفافيت بســيار بد است و به نفع مردم و هيچ 
ســازمانى نيســت. انتظار اين است افرادى كه 
در حوزه هاى مختلــف تصميماتى مى گيرند و 
مســئول هســتند، تصميماتى اتخاذ كنند كه 
بتواننــد به راحتــى و شــفافيت از آن ها دفاع 
كنند. ما اين موضوع را مهم مى دانيم و استدعا 
داشــتيم كه آقايان اقدام درســتى درباره آن 
انجــام مى دادند و اصرارى بر حركت اشــتباه 
خودشان نمى كردند. امروز هر ناظرى مى بيند 

كه اين مسئله به هيچ وجه قابل دفاع نيست.

 پاسخ دبير جشنواره فرافكنى است
در ادامــه محمد مهدى خالقى، فيلمســاز و از 
اعضــاى شــوراى اجرايى انجمن فيلمســازان 
انقالب اسالمى خراســان، درباره اعتراض اين 
انجمن نســبت به حضور تهيه كننده فيلم ضد 
ايرانى «يك خانواده محترم» در تركيب هيئت 
داوران جشــنواره فيلم فجر، گفــت: ما اطالع 
پيدا كرديم كــه آقاى آفريده در هيئت داوران 
جشــنواره فجر حضور دارد و حتى شنيديم كه 
خــود كارگردان اين فيلم هــم با يك فيلم در 
جشــنواره حضور دارد. ما از شــوراى انجمن 
فيلمســازان انقالب اسالمى خراسان نامه اى به 
وزير ارشاد نوشتيم و به پيوست آن يك نسخه 
از فيلم «يك خانواده محترم» را براى ايشــان 
ارســال كرديم كه اگر اين فيلــم را نديده اند 
مشاهده كنند و خواهش كرديم در اين مسئله 
تجديد نظر كنند. در بيانيه ما البته ذكر شــده 
كه اين دو نفر كه به مقدسات و باورهاى دينى 
مــردم، ارزش هــاى انقالب، شــهدا و حضرت 
امــام(ره) توهيــن كرده اند، بايد با شــكايت 
مدعى العموم محاكمه شــوند و نبايد كســانى 
كه مجرم هستند، در جشــنواره فجر منسوب 
به انقالب اسالمى و در دهه فجر حضور داشته 
باشــند. البته مــا هنوز پاســخى نگرفته ايم و 
منتظريم و به اين اعتراض ادامه خواهيم داد. 

اين فيلمساز در واكنش به اظهارات داروغه زاده 
درباره حضــور محمد آفريده در تركيب هيئت 
داوران، اظهار كرد: به نظرم پاســخ دبيرمحترم 
جشــنواره فرافكنى است. وقتى فيلمى ساخته 
شــده و همه مى توانند آن را ببينند و قضاوت 
كنند، توضيحى باقــى نمى ماند. مگر اينكه هر 
دو نفر رســماً عذرخواهى كنند و تعهد بدهند 

چنين خطايى تكرار نخواهد شد.

 «يك خانواده محترم»
 از همه فيلم هاى ضد ايرانى بدتر است

خالقى در پاسخ به اين پرسش كه چرا هر سال 
با اعتراض هايى دربــاره تركيب هيئت داوران 
مواجه هستيم، گفت: در بيشتر سال ها انتقادها 
نسبت به مســائل فنى، تخصص و حتى گاهى 
رقابت هاى سياسى اســت. اما مسئله اين فيلم 
متفاوت اســت. «يك خانواده محترم» از نظر 
توهيــن به ارزش هاى ملــى ـ ميهنى در كنار 
فيلم هــاى «بدون دخترم هرگز»، «سنگســار 
ثريا»، «پرســپوليس»، «300» و «آرگو» قرار 
مى گيــرد و از همه آن ها بدتر اســت. چون با 
پول بيت المال و با نفاق ســاخته شــده است. 
آيا مســئوالن محترم وزارت ارشــاد و معاونت 
ســينمايى حاضرند تهيه كننــده و كارگردان 
فيلــم «300» را در تركيــب هيئــت داوران 

جشنواره فجر قرار دهند؟ 
خالقــى درباره ســيماى كلى ســينماى ايران 

در دوره هاى گذشــته جشــنواره فجر، افزود: ما 
توانســته ايم در ســينماى ايران به يــك نوع از 
ســينماى ارزشمند و سالم دســت پيدا كنيم و 
در هر دوره جشــنواره فجر تا امــروز فيلم هايى 
كه متناســب با ارزش هاى ملى و دينى مان بوده، 
داشــتيم. اما اين دســت از آثار هنوز در اقليت 
هستند. ما هميشه بين دو خط سينماى مبتذل و 
صرفاً به دنبال گيشه و يك سينماى روشنفكرى 
بدون توجه به مخاطب دست و پا زده ايم و كمتر 
به فكر «سينماى مردمى» بوده ايم. سينمايى كه 
بتواند مخاطب خودش را پيدا كند، يك صنعت 
بوده و ســالم و خانواده محور باشد. البته همين 
كه به اين مســئله و آسيب شناسى در اين سطح 

رسيده ايم جاى اميدوارى است.

 هيئت داوران بايد به ماهيت انقالب 
اسالمى اعتقاد داشته باشند

در بخش ديگرى از اين گزارش حميد بهمنى، 
كارگردان ســينما نيز عنوان كرد: جشــنواره 

فيلم فجر جشنواره حســاس و مهمى است و 
در حوزه ملى برگزار مى شود، بنابراين گزينش 
افــراد در حوزه هاى مختلــف از دبير گرفته تا 
مديران اجرايى و هيئت داوران بايد براســاس 
ســاز و كار خاصى باشــد. به نظرم نخستين و 
مهم ترين اصل اين انتخاب اين اســت كه اين 
افراد به ماهيت انقالب اســالمى اعتقاد داشته 
باشند و در كارنامه كاريشان پيش زمينه اى از 

اعتقاد به انقالب اسالمى وجود داشته باشد.
وى در ادامه اظهار كرد: متأسفانه اين تركيبى 
كه ما مى بينيم و پيشــينه اين افراد را بررسى 
مى كنيم بيشتر نشــان دهنده يك نگاه رانتى 
و باندى اســت. حتى وقتى مــا تركيب هيئت 
داوران را مى بينيــم تعجب هــم مى كنيم كه 
چطور كســى كه فقط دو يا ســه فيلم ساخته 
مى تواند داور باشــد، يا يك شــخص ديگر چه 
ســابقه درخشــانى در فيلمســازى داشته كه 
اكنون نامش در اين تركيب ديده مى شــود و 
بايد نظر بدهد، آيا اين فرد شــناخت درســتى 

از ســينما دارد؟ آيا نســبت بــه گزينش آثار 
مرتبط با ســينماى انقالب اســالمى حساس 
اســت؟ درحالى كه خيلى ها داور مى شوند و به 
راحتى فيلم هايى كه مرتبط با انقالب اسالمى 
است را كنار مى گذارند و فيلم هاى سياه نمايى 
را انتخاب مى كنند. تمــام اين موارد به همان 
سياســت گذارى هايى برمى گردد كه در ابتداى 
برگزارى جشــنواره لحاظ مى شود و بارها هم 
ديده شده كه بسيارى فيلم ها به دبير سفارش 
مى شــوند و اين چينش گزينشــى اســت. به 
نظرم همان قدر كه ملــى بودن و تأثيرگذارى 
جشــنواره فجر مهم اســت به همان اندازه هم 

بايد در انتخاب داوران دقت به خرج داد.

 حضور اين افراد يك حقه است
اين كارگردان يادآور شــد: حــال پيرو همين 
صحبت ها بايد به حضور آقاى آفريده هم اشاره 
كرد. آقاى آفريده انســان خوبى اســت و اين 
فيلم را هم ساخته اما آيا ما ديده ايم كه ايشان 

عذرخواهى كنند، به اشتباه خود اعتراف كنند 
و درصدد جبران برآيند. در حالى كه اين فيلم 
ساخته شــده، با وقاحت در تمام جشنواره هاى 
خارجى شــركت كــرده و يك چهره بســيار 
زشــت از ايران به نمايش گذاشته است. جالب 
اينجاســت كه حتى ما در تركيب فيلم ها هم، 
يك فيلم از كارگــردان «يك خانواده محترم» 
مى بينيم. به نظرم شــايد اين يك حقه اســت 
و اصًال عجيب نيســت اگر فكر كنيم در مسئله 

نفوذ، اتفاقاتى را پيگيرى مى كنند.
بــودن چنيــن  اغمــاض  بــا غيرقابــل  وى 
انتخابى،عنوان كــرد: آقاى آفريده شــايد در 
حوزه مديريتى مســئوليتى داشــتند اما يك 
اشتباه اســتراتژيك داشتند و در پس آن هيچ 
عذرخواهى هم وجود نداشته است و همچنان 
به توليد ايــن فيلم پافشــارى مى كنند. حال 
اين پرســش مطرح مى شــود چرا فيلمسازى 
كه چنين فيلمى ســاخته و چندين ســال هم 
از ايــران رفته و برمى گردد دوبــاره فيلمى با 
موضوع شــهيد مى سازد؛ ما كه مى دانيم اين ها 

همه رانت و حقه است.

 انديشه انقالب اسالمى به اين مسئله 
معترض است

بهمنــى تصريح كــرد: بايد بررســى كنيم كه 
حضور ايشــان چه توجيهى دارد. آيا اگر اكنون 
مخملبــاف به ايران برگردد اجازه فيلمســازى 
خواهد داشت؟ قطعاً خير. اين مورد هم همين 
طور اســت و بايد پرســيد اين بار چرا چنين 
اتفاقى افتاده اســت. ببينيد! جناح و انديشــه 
انقالب اســالمى به اين مسئله معترض است و 
اين ناراحتى و انتقاد را دارد كه جشــنواره فجر 
محل ترك تازى كســانى كه چنين ســابقه اى 
داشتند نيســت و افرادى بايد فيلم بسازند كه 
حداقل اصول انقالب اسالمى را بدانند و مصلح 
انقالب اســالمى باشــند. وقتى چنين اتفاقى 
مى افتد نشــان مى دهد كه يك جاى كار ايراد 
دارد و همه اين ها چيزى جز فشــار و نگاه هاى 

باندى و رانتى نيست.
وى پايبندى جشنواره فيلم فجر به مؤلفه هاى 
انقالب اسالمى را در ســال هاى اخير غيرقابل 
دفاع برشــمرد و گفت: اگر ما بخواهيم خود را 
در ترازوى انصاف قرار دهيم مى بينيم كه بخش 
مخالفان نظام بيشتر در جشــنواره فجر فعال 
بودند و فيلم هاى ســياه نماى زيادى ســاخته 
شــده، امــا فيلم هايى كه بــا محوريت انقالب 
اسالمى ســاخته شده انگشت شــمار است و 
شايد به ازاى 30 ـ 40 فيلمى كه در جشنواره 
شركت مى كند يك دهم آن فيلم هاى انقالبى 

است و مابقى فيلم ها بى فايده است.

  فيلم هاى جشنواره در سال هاى اخير 
زيبنده انقالب اسالمى نيست

اين كارگــردان تأكيــد كرد: تصــور من اين 
اســت كه فيلم هاى جشــنواره در ســال هاى 
اخير زيبنده انقالب اســالمى نيست و اگر قرار 
است جشــنواره فيلم فجر نمايش مجموعه اى 
از توليدات ســينمايى باشــد جايش در جشن 
خانه سينماســت كه همه به صورت تخصصى 
شــركت مى كنند امــا وقتى ما نام جشــنواره 
فيلــم را فجــر مى گذاريم يعنى مــا معتقد به 
فجر انقالب اسالمى هســتيم. اگر قرار نيست 
فيلم هاى انقالب اسالمى را در فجر نشان دهيم 
اســم جشــنواره را تغيير دهيم ولى وقتى نام 
فجر مى آيد با يك برند روبه رو هســتيم و بايد 

مواردى را در آن لحاظ كنيم.
وى در پايــان تأكيــد كــرد: به نظــرم فقط 
دوره هاى اول تا چهارم جشــنواره به اين موارد 
وفادار بود و پــس از آن اصًال چنين چيزى را 
نمى بينيــم. ما بايد به آن زمــان برگرديم كه 
فيلم هاى زيبنده انقالب اســالمى را به نمايش 
درآوريم. آيا جريانات سياست زده فرهنگى ما 
و باندبازى هاى بســيارى كه در آن وجود دارد، 

اجازه برگشت را به ما مى دهد؟

برش

والمســلمين  االســالم  حجــت 
موضــوع  يــك  ايــن  پژمانفــر: 
شــخصى نيســت كــه مــا مطرح 
كرديــم. بحثى بوده كــه انتظار 
داشــتيم مســئوالن جشــنواره 
توضيحاتــى را ارائــه كننــد كه 
متأســفانه اين توضيحات ارائه 
نشد و شبهه ما در اين موضوع 
حتى به نوعى جدى تر هم شــد. 
آقايــان  بايــد اقدام درســتى 
مى دادنــد  انجــام  آن  دربــاره 
و اصــرارى بــر حركت اشــتباه 

خودشان نمى كردند

برش

محمد مهدى خالقى: «يك خانواده 
بــه  توهيــن  نظــر  از  محتــرم» 
ارزش هــاى ملىـ  ميهنــى در كنار 
فيلم هاى «بــدون دخترم هرگز»، 
«پرسپوليس»،  ثريا»،  «سنگسار 
«300» و «آرگو» قرار مى گيرد و 
از همه آن ها بدتر اســت. چون با 
پول بيت المال و با نفاق ســاخته 
شده اســت. آيا مسئوالن محترم 
وزارت ارشاد و معاونت سينمايى 
حاضرند تهيه كننــده و كارگردان 
فيلم «300» را در تركيب هيئت 
داوران جشنواره فجر قرار دهند؟

برش

حميد بهمنى: آقاى آفريده شايد در 
حوزه مديريتى مسئوليتى داشتند 
اما يك اشتباه استراتژيك داشتند 
و در پس آن هيچ عذرخواهى هم 
وجود نداشته است و همچنان به 
توليد اين فيلم پافشارى مى كنند. 
حال اين پرســش مطرح مى شود 
چرا فيلمســازى كه چنين فيلمى 
ساخته و چندين سال هم از ايران 
رفتــه و برمى گردد دوباره فيلمى 
با موضوع شهيد مى ســازد؛ ما كه 
مى دانيم اين ها همه رانت و حقه 

است

سيما و سينما

اعتراض ها به حضور تهيه كننده و كارگردان فيلم موهن «يك خانواده محترم» در جشنواره فجر انقالب اسالمى ادامه دارد

بدتر از «300» و «آرگو»

ارقام قابل توجهى كه چهره ها دريافت كرده اند

وام 255 ميليونى فارابى براى انجمن غيرسينمايى رامبد جوان!
بانى فيلم: انجمن غير سينمايى اوقات فراغت 
متعلق به رامبد جوان كه كاركرد آن ارتباطى 
با ســينما و فيلم ندارد، در اتفاقى قابل تأمل، 
بودجــه چند صد ميليونى براى بازاريابى نمايش  فيلم  هاى 
كودك در شهرستان ها در 9 ماه اخير از سازمان سينمايى 
دريافت كرده اســت؛ رقمى قابل توجه كه مشخص نيست 
رامبد جوان بر چه مبنايــى آن را مطالبه كرده و با توجه 
به نقدهايى كه درباره عملكرد اين سلبريتى پيرامون خانه 

دبيرالملك مطرح شده، توجيه اين رقم چه بوده است.
بــه گزارش تابناك، پس از انتشــار گــزارش بنياد فارابى 
درباره عملكرد اين مجموعه در 9 ماه نخست سال 1397، 
برخى موارد در اين بودجه بشدت مورد توجه واقع شد اما 

برخى پرداخت ها در حاشيه قرار گرفت. 

دريافت وام در پوشش كار فرهنگى
از جمله اين پرداخت ها مى  توان به پرداخت 255 ميليون 
تومان به انجمن اوقات فراغت متعلق به رامبد جوان اشاره 
كرد. با وجود آنكه ايــن انجمن قرار بوده در حوزه بازى و 
سرگرمى فعال باشد اما در ذيل رديف «حمايت از تبليغات، 
بازاريابى و اكران آثار سينمايى كودك و نوجوان» و تحت 
عنوان «بازاريابى نمايش فيلم ها در شهرستان ها» اين رقم 

پرداخت شده است!
بازاريابى و اكران در ســينماى ايران حرفه هاى تخصصى 
اســت كه مشــتريان خاص خود را دارد و اساساً مشخص 
نيســت رامبد جوان با چه منطقى براى «بازاريابى نمايش 

فيلم هــاى كــودك و نوجوان در شهرســتان ها» كه براى 
پخش  كننده هاى حرفه اى ســينماى ايران نيز يك چالش 
جدى محسوب مى شــود، چنين اعتباراتى دريافت كند و 
از آن مهم تر اينكه، نه به صورت شــخصى بلكه در پوشش 
انجمن اوقات فراغت ايران، چنين بودجه اى پرداخت شده 
اســت؛ انجمنى كه كيفيت فعاليت و محل اســتقرارش، 

اسباب نقد را فراهم آورده است.

خانه تاريخى كه رها شده است
پــس از راه انــدازى انجمن اوقــات فراغت ايران توســط 
رامبدجوان، خانه تاريخى دبيرالملك در منطقه سرچشمه 
تهران طى مراســمى به وى واگذار شــد. رامبد جوان در 
معرفى نخســت، اين محل را فرصتى بــراى بازى معرفى 
كرد اما آهسته آهسته اين خانه و فعاليت هايش به حاشيه 
رفت و در ماه هاى اخير به جز دورهمى شب يلدا، تنها يك 

كاركرد داشــته و آن هم ضبط يك موزيك ويدئو با حضور 
كاله مخملى ها بوده است. 

همين وضعيت نقدهايى را در پى داشــته كه بر اســاس چه 
ضوابطى اين خانه تاريخى به رامبد جوان واگذار شده و حاال 
كــه اين مجرى از آن بهره بردارى مناســب و موعود را انجام 
نمى دهد، چرا شهردارى هيچ واكنشى جدى نشان نمى دهد؟

اكنون با انتشــار ليســت فارابى اين پرسش پيش آمد كه 
اساســاً اين خانه چه ربطى به بازاريابى براى فيلم كودك 
در شهرستان ها دارد و وقتى در اين خانه عمًال خبر جدى 
نيســت، چرا بايد چنين اعتباراتى بــه رامبد جوان تحت 
پوشش انجمن اوقات فراغت تعلق گيرد؟ البته رامبد جوان 
در ميان اشخاصى كه پول هاى عجيب و رقم هاى نامتعارفى 
دريافت كرده اند، تنها نيســت و گروهى از اشــخاصى كه 
همواره ادعاى سينماى مســتقل را مطرح مى كنند ارقام 
بســيار كالنى را به صورت «بالعوض» دريافت كرده اند و 
از آن جمله مى توان به مجتبى ميرطهماســب اشاره كرد 
كه اگرچه تخصصش مستند است اما 200 ميليون تومان 
كمــك بالعوض براى نــگارش فيلمنامــه از بنياد فارابى 

دريافت كرده است.
به نظر مى رسد بزرگ ترين رهاورد شفاف  سازى بى  سابقه اى 
كه در سازمان سينمايى و زيرمجموعه هاى آن از جمله بنياد 
ســينمايى فارابى از يك سال گذشته تاكنون تداوم يافته و 
لحظه به لحظه فزونى مى يابد، نظارت عمومى بر هزينه  كرد 
اعتبارات سينماى ايران و نقد چهره هايى است كه به شكل 

عجيب ارقام قابل تأملى را در اين مسير دريافت كرده اند.

بازتاب

 سيما و سينما/ صبا كريمى  مدتى است كه نام يكى از سينماگران 
در تركيب هيئت داوران بخش نگاه نو ســى و هفتمين جشــنواره فيلم 
فجر بر ســر زبان ها افتاده و انتقادهاى بســيارى پيرامون حضور محمد 

آفريده در اين تركيب صورت گرفته است. 
ماجرا به ســاخت فيلم «يك خانواده محترم» به تهيه كنندگى آفريده و 
كارگردانى مسعود بخشى برمى گردد كه مملو از توهين به جامعه ايران 

و خانواده  شهداست. 
ايــن فيلم نماينده ســينماى ايــران در دوره 65 جشــنواره فيلم كن 
بود و پس از نمايش فيلم،انتقادهاى بســيارى نســبت به ســاخت آن 
صورت گرفت. اين درحالى اســت كه امروز پس از گذشــت چند سال 
نام تهيه كننده اين فيلم در فهرســت داوران جشــنواره فجر به چشم 

مى خورد. 
حجت االســالم والمســلمين نصراهللا پژمانفر،  عضو كميسيون فرهنگى 

مجلس شوراى اسالمى جزو نخستين كسانى بود كه درباره حضور تهيه 
 كننده موهن «يك خانواده محترم» در ميان داوران واكنش نشان داد و 
از مســئوالن جشنواره فجر خواست تا اشتباه خود را درباره تهيه  كننده 

اين فيلم ضد ايرانى اصالح كنند.
برهمين اســاس پنجشنبه گذشته ابراهيم داروغه  زاده، دبير اين دوره از 
جشــنواره فيلم فجر با حضور در برنامه سينمايى «سينما گرام» كه به 
صورت زنده روى آنتن رفت نســبت به اين انتقادها واكنش نشــان داد. 
داروغه  زاده در پاسخ به پرسشــى درباره انتقادهاى اين روزها به حضور 
محمــد آفريده در جمع داوران اظهار كرد: بهتر بــود انتقادهايى كه از 

آقاى آفريده در اين برنامه شد، در حضور خود ايشان مطرح مى شد. 
به نظر مى رســد پاســخگويى درباره انتخاب، حضــور و چينش هيئت 
داوران در حيطه اختيارات و مســئوليت دبير جشــنواره است اما با اين 

حال داروغه زاده پاسخگويى را به محمد آفريده واگذار كرده است.



 ایســتگاه/ مجید تربت زاده »اطالعات« آن 
روزها، روزنامه عصر بود و خبرهایش شــاید داغ تر 
و تازه تــر، با تیترها و عکس هایی که از آن انقالب 
و التهاب می بارید: »ده ها نفر در تظاهرات سراسر 
کشور کشته شدند... بختیار: از امام خمینی کسب نظر می کنم... 
اسرار ترورهای سیاسی 30 ساله اخیرفاش شد؛ ما 3 نخست وزیر 
را اعدام کردیم... اخطارهای شدید شوروی و آمریکا درباره ایران... 
5 روزنامه نگار در باغ شاه بازداشت شدند...«. البه الی تیترهایی 
از این دست، ســمت راست صفحه اول، عکس کوچکی از یک 
روحانی چاپ شــده بود و زیر آن تیتری هم با فونت نه چندان 
درشت دیده می شد: »دانشی ترور شد«. میان جنگلی از تیترها 
و خبرهای مهــم و جذاب، کنار عکس درشــتی از مجروحان 
تظاهــرات، خبر و عکس »ترور دانشــی« در نگاه اول، چشــم 
را نمی گرفت. با نگاه دوم و ســوم شاید آن ها که »غالمحسین 
دانشی«، روحانی و نماینده مجلس شورای ملی را می شناختند، 
با کنجکاوی دنبال مشــروح خبر در صفحات داخلی می رفتند.

مجلسراتعطیلنمیکنیم
البته باید می نوشتیم: حجت االسالم دانشی، اما آن زمان گویا این 
پســوند هنوز برای روحانیون چندان باب نبود و مهم تر از این ها، 
غالمحسین دانشی از دید مردم و روزنامه ها، بیشتر از حجت االسالم 
بودن »روحانی نما« محســوب می شــد. نماینده شهر آبادان در 
مجلس، مدتی قبل وقتی امام)ره( اعالم کرد نمایندگان در اعتراض 
به رژیم، مجلس را تعطیل کنند، پشت تریبون مجلس رفت و در 
صحن علنی اعالم کرد: »ما اجازه تعطیلی مجلس را نمی دهیم... به 
این یاوه گویی ها و حرکت خرابکاران در خیابان پاسخ می دهیم...«! 
آقای نماینده که ســابقه مجری گری در رادیو و تلویزیون را هم 
داشــت، اگر نگوییم آخوند درباری، دست کم »وکیل الدوله« به 
حساب می آمد و برای همین از دولت وقت در مجلس دفاع می کرد 
و صف های انبوه مردمی را که هر روز تظاهرات می کردند و شهید 
می دادند، خرابکار می نامید. »دانشی« البته آن طور که گفته بود 
نه جرئت این را داشت که پاسخ راهپیمایی کنندگان را در خیابان 
بدهــد و نه فرصتش را پیدا کرد. روز 8 بهمن ســال 1357، در 
خیابانی که گفته بود پاســخ خرابکاران را می دهد، از خشم مردم 
انقالبی، پاسخش را گرفت. فرد یا افراد مسلح با شلیک گلوله ای که 

به سینه اش خورد، او را زخمی کردند.... 

کاِرمابود
اطالعیــه تلفنی گروهــی انقالبی به نــام »موحدین« به دفتر 
روزنامه های اطالعات و کیهان رسید: »بسم اهلل القاصم الجبارین... 
هرکــس بخواهد در روند انقالب اســالمی و انجام فرامین امام 
خمینی ســد راه حزب اهلل شــود باید هالک شود. امروز دانشی 
که یک روحانی دغل و خود فروخته بود و نقش عروســک را در 
مجلس شورای ملی بازی می کرد مورد خشم و غضب فرزندان 
امام خمینی قرار گرفت این حرکت ما هشــداری است به کلیه 
نمایندگان شــورای ملی که در صورت تعطیل نکردن مجلس 
آن ها نیز دچار چنین سرنوشتی خواهند شد...«. نه »موحدین« 

نخستین گروه انقالبی بود که برای مبارزه با رژیم دست به اسلحه 
می برد و نه این حمله، اولین عملیات چنین گروه هایی به حساب 
می آمد. از اعدام های انقالبی »نواب صفوی« و فداییان اسالم که 
بگذریم در سال های بعد می رسیم به هسته ها و گروه های مبارز 
و انقالبی که با افکار و انگیزه های مارکسیستی، دست به اسلحه 
می شوند و تالش دارند رژیم را با این روش از پا در بیاورند. در کنار 
چنین گروه هایی و در میان مبارزان و زندان رفته های سیاسی، 
بچه مسلمان ها و مذهبی ها هم هستند که برای مبارزه، نه ایده ها 
و افکار مارکسیســتی توی َکتشان می رود و نه حاضرند با افکار 
التقاطی و هفته بیجاری »مجاهدین خلق« کنار بیایند. بنابراین 
در تاریخچه مبارزات مسلحانه پیش از انقالب اسالمی، از دوره ای 
به بعد شاهد شکل گیری گروه هایی چون »امت واحده، توحیدی 

بدر، توحیدی صف، فالح، فلق، منصورون و موحدین« هستیم.

خطکشیبامارکسیستها
همان طور که نام این گروه ها نشان می دهد، آن ها تالش دارند 
برای خط کشی میان خودشان با مارکسیست ها و خلقی ها، فقط 
از نمادها و عناوین قرآنی و اسالمی استفاده کنند. برای همین 
حتی در اصطالحات عملیاتی و گروهی شان مثالً به جای »خانه 
تیمی« از »حصن« و به جای خودســازی سازمانی از »تزکیه« 
استفاده می کردند. در فهرست فعالیت های آنان شما می توانید، از 
کارهایی چون توزیع و پخش اعالمیه برای روشنگری، تحلیل های 
سیاسی و رهنمودهای عقیدتی بسیج و متشکل کردن مردم برای 
راهپیمایی، تا ضربه زدن های نظامی چون انفجارها و تا اعدام های 
انقالبی را ببینید. اگر فرصتی پیدا کنید و در منابع مختلف دنبال 
اسامی بنیان گذاران و اعضای فعال این گروه ها بگردید به نام هایی 
آشنایی از مسئوالن و شخصیت های امروز تا شهیدان انقالب و 
دفاع مقدس برخورد می کنید. از جمله آن ها می شود از شهیدان 
محمد منتظری، حسین علم الهدی، محمد بروجردی، محمد 

منتظرقائم و افرادی چون رحیم صفوی، محســن رضایی، علی 
شمخانی و... نام برد. ویژگی خاص و مهم دیگر این گروه ها این 
است که اغلب آن ها در مبارزات و فعالیت هایشان رابطه ای محکم 
و دائمی با مرجعیت دارند و یا با روحانیونی چون شهید بهشتی، 
مطهری و... که مرتبط با مراجع هســتند، در ارتباط  اند. هریک 
از آن ها نیز حوزه فعالیت جغرافیایی مشــخصی دارند که البته 
برخی چون گروه »منصورون« به مرور در بسیاری از استان های 
کشور فعالیت می کنند و فعالیت های مربوط به استان خوزستان 
و کرمان را هم به عهده گروه دوم یعنی »موحدین« گذاشته اند. 
شــاید بشود همه این هفت گروه را گروهی بزرگ و واحد فرض 
کرد که با هدف تقریباً مشترک در سرتاسر ایران مبارزه می کنند.

شهیدعلمالهدی
»موحدین«، آن اوایل چند دانشــجو و یا تحصیلکرده بودند که 
حدود ســال های 1349 تا 1350 در اهواز »انجمن اســالمی 
دانشــوران« را راه انداختند. هدف اصلی گروه هم واقعاً فعالیت 
فرهنگی بود و شــاید کســی آن روزها به فاز نظامی ماجرا فکر 
هم نکرده بود. از سال 54 که برخی اعضای آن در عزاداری های 
محرم دستگیر شدند و رفتاری که ساواک و حکومت با آن ها در 
پیش گرفت و کار را به شکنجه و زندانی کردن آن ها رساند، پس 
از آزادی احســاس کردند، راهی جز رویارویی مسلحانه با رژیم 
ندارند. برای همین در ســال 1356 با نام »موحدین« در اهواز 
اعالمیه دادند و عالوه بر فعالیت فرهنگی، مبارزه مسلحانه را هم 
آغاز کردند و دامنه فعالیت را به چند شهر دیگر کشاندند. حمله 
مسلحانه به مراکز فساد و فحشای رژیم در خوزستان، حمله به 
کنسولگری عراق در خرمشهر، انفجار شهربانی کرمان و کشتن 
سرهنگ »سروری« به جرم به آتش کشیدن مسجد کرمان و... 
از جمله فعالیت هایشان بود. این را هم اضافه کنیم که بنیان گذار 
اصلی »موحدین«، »سید حسین علم الهدی« و برادرش بودند. 

نام این یکی را قطعاً شــنیده اید و می دانید که پس از پیروزی 
انقــالب و دوران دفــاع مقدس کدام حماســه را رقم زد. البته 
آیت اهلل »محسن حیدری« امام جمعه موقت اهواز و عضو مجلس 
خبرگان درباره گروه »موحدین« گفته است: »مرحوم سید محمد 
موسوي طره و شیخ عبدالهادي کرمي... این ها طلبه بودند... گروه 
موحدیــن را همین ها راه انداختند... یکي از خدمت هاي بزرگ 
این ها، ترور پل گریم آمریکایي بود... این پل گریم مانع اعتصاب 
شرکت نفت بود... نمي گذاشت که این کارگران اعتصاب کنند...«.

هشدارهارانشنید
ماجــرای »پــل گریم« که شــاید مهم ترین عملیــات گروه 
»موحدین« باشــد، مربوط به دی ماه سال 57 است، اما آن ها 
در روزی که اعالمیه می دهند و حمله به »غالمحسین دانشی« 
را به عهده می گیرند، اعالم می کنند اعدام انقالبی »پل گریم« 
را هــم انجام داده اند. آن ها پیــش از عملیات ترور، چند بار به 
»گریم« نامه نوشته و هشدار داده بودند که با کارگران انقالبی 
کاری نداشته باشد. مدیر آمریکایی شرکت نفت اما هشدارها را 
به مسخره گرفته بود و هر روز با شدت عمل بیشتری با کارگران 
برخورد می کرد. صبــح روز دوم دی ماه 57، کوی کوروش در 
انبوهی از مه غلیظ فرو رفته بود...معزالدین سر سه راهی که از 
کوی کوروش منشعب می شد، ایستاد و به یداهلل اشاره کرد که 
پیاده شــود... گفت: این پیچ اون قدر تنده که ماشین مجبور 
میشه از سرعتش کم کنه... فقط مواظب باشین به راننده  آسیب 
نزنین... یداهلل کنار خیابان منتظر ماند... پل گریم هر روز ساعت 

هفت از ویال خارج می شد و حاال باید به آنجا می رسید...
 شناســایی منطقه را »حســین علم الهدی« انجام داده بود و 
حاال در زندان حســرت این عملیات را می کشــد... شــورلت 
ِکرم رنگ بسیار شیکی رســید... پل گریم، خیلی سرحال به 
صندلی عقب تکیه داده بود... یداهلل پرید وسط خیابان و شلیک 
کرد.... معزالدین هم رســید... هر دو دستش اسلحه بود، وسط 
خیابان ایستاد... پل گریم را نشانه گرفت و سه بار شلیک کرد... 
آمریکایی در حالی که موهای بلوند و بلندش ریخته بود توی 
صورتش، بســختی در را باز کرد... نیم خیز شــد... معزالدین 

همچنان شلیک می کرد... «.

سرانجامموحدینومنصورون
کشــته شــدن »گریم« به وســیله »موحدیــن« هم دیگر 
مستشــاران آمریکایی را از ایران فراری داد و هم ســبب شد 
اعتصاب شرکت نفتی ها کامل شود. »دانشی« اگرچه 8 بهمن 
57 از گلوله »موحدین« جان ســالم به در برد، اسفند همان 
ســال اما در دادگاه انقالب محاکمه و به اعدام محکوم شــد. 
حکم تیرباران او روز 22 اسفند یعنی یک ماه پس از پیروزی 
انقالبی که می خواست در خیابان ها جلوی آن را بگیرد، اجرا 
شد. هفت گروه مسلح انقالبی چون منصورون، موحدین و... 
در روز ورود امــام)ره( و روزهــای پس از آن تا پیروزی کامل 
انقالب نقش اساسی در حفاظت از جان  بنیان گذار  جمهوری 
اســالمی ایران را به عهده گرفتند. کادر مرکزی این گروه ها 
پس از پیروزی انقالب، با جلسات مختلفی که برگزار کردند، 
متفق القول به این نکته رسیدند که باید تشکیالت منسجم 
فکــری، عقیدتی و در عین حال نظامی و سیاســی با هدف 
حراست از دستاوردهای انقالب اسالمی، سرعت بخشیدن به 
جریان انقالب، سازماندهی و تشکیل نیروهای انقالبی، مقابله 
با توطئه های ســازمان یافته ضدانقالب و... تشــکیل بدهند. 
شانزدهم فروردین 1358 سازمان مجاهدین انقالب اسالمی 
توسط آن ها اعالم موجودیت کرد. سازمانی که سال 1365 با 
توجه به انشعاب ها و اختالف نظرهای موجود در آن با توصیه 

امام)ره( اعالم انحالل کرد.
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ایستگاه

جنگ با گوشت
تازه ترین  در  اسپکتیتر  هفته نامه 
شــماره خــود در پرونــده ای به 
جدیدترین دســتاوردها پیرامون 
رژیم های غذایی گوشتی و گیاهی 
پرداختــه و وضعیت پیشــرفت 
رژیم هــای غذایــی گیاهــی در 
زندگــی مردم جهان نســبت به 
خوراکی های گوشتی را چشمگیر 
توصیــف می کند. این نشــریه با 
طراحی دو شکل خوراکی گوشتی 
و گیاهی که گویا در میدان جنگ 
مشــغول مبارزه با یکدیگرند، با 
انتخاب تیتر »جنگ با گوشــت« 

می گوید: گیاه خواران و رژیم های غذایی گیاهی توانســته اند نشــان دهند 
که آن ها می توانند پیروز جنگ زندگی جدید بر سر بهترین نوع موادغذایی 

باشند.

جدیدترین اثر »گدار«
نشــریه فیلم کامنــت که هر دو 
ماه یک بار به چاپ می رســد، در 
تازه ترین شــماره خود به معرفی 
مشهور  کارگردان  اثر  جدیدترین 
یعنی  جهــان  صاحب ســبک  و 
ژان لــوک ُگدار پرداخته اســت. 
گدار 88ســاله که از سال 1960 
فیلم ســازی را آغاز کرده و اتفاقاً 
با همــان نخســتین فیلم خود 
یعنی »از نفس افتاده« به شهرت 
فیلمش  جدیدترین  در  رســید، 
اثری  تصویــر«،  »کتــاب  یعنی 

آوانگارد و وحشــتناک خلق کرده که مانند بســیاری از آثار اخیر او شامل 
ترکیب فیلم ها، نقاشــی ها و موزیک های دیگر اســت که در کنار یکدیگر 

قرار گرفته اند.

آتشفشان فوق العاده
تازه ترین  هفته نامه ســاینس در 
شماره خود در پرونده ای به فوران 
اخیر آتشفشان در جزایر هاوایی 
پرداخته و آن را به شــکلی دقیق 
زیر ذره بین برده است. این نشریه 
با انتخاب تیتر »کیالویا« که نام 
یکی از پنج کوه آتشفشان جزایر 
هاوایی است، فوران آن در ماه مه 
به شکلی فوق العاده  سال 2018 
که موجب به وجود آمدن مسیر 
جدیدی بر روی زمین تا اقیانوس 
شد و برای مدت سه ماه باقی ماند 

را مورد بررسی قرار می دهد. ساینس همچنین در مقاله ای تالش دارد شکل 
گســترش اخبار دروغ در شــبکه های اجتماعی را مورد بررسی قرار دهد.

نشریات جهان

ایستگاه/  امیر محمد سلطان پور

کلیدها

 راه حل ها مشکل آفرینند!
مشکالت، بسته به میزان توجه ما، بزرگ و کوچک می شوند. برای آدمی 
که در درونش دنیای بزرگی دارد، بزرگ ترین مشکالت دنیا هم کوچک 
می شوند. انسان جسمی دارد و عقلی جزئی نگر و روان ناخودآگاهی که 
با این دنیا درگیر اســت و روحی و عقلی که برای خودش دنیای دیگری 
اســت. اگر به یک مسئله زیاده از حد بپردازیم خود به خود از عقالنیت 
خارج می شــویم. جزءنگری، قتلگاه عقالنیت است. بزرگ ترین مشکالت 
امروز ما 10 ســال بعد ناپدید می شوند و مســائلی دیگر جای آن ها را 
می گیرند. همین امروز هم بزرگی این مشــکالت مربوط به نحوه توجه 
ما به این مشــکالت است. هر مشــکلی راه حلی دارد و اگر هم راه حلی 
نداشته باشــد تاریخ مصرف و عمر مفیدی دارد! دانشگاه رفتن، مسئله 
18 ســالگی ماست که با توجه بیش از حد و نادرست ما، والدین و نظام 

فرهنگی، تبدیل به مسئله »تولد تا هجده سالگی« ما شده است. 
اوالً نحوه برنامه ریزی نظام آموزشــی، غلط اندر غلط اســت و با ضریب 
دادن به کنکور و بحث کتاب ها و کالس های کمک آموزشــی یک اتفاق 
یک روزه را تا چند یا چندین ســال گسترش داده است تا تجارت کند. 
هر کسی می تواند خود را به تنهایی از این تله های مجازی خالص کند. 
وقتی یک کابینت ســاز درآمدی بیشتر از یک تحصیلکرده فالن رشته 
دارد چه اصراری هســت که ما خودمــان را در دوران نوجوانی و جوانی 
عذاب بدهیم تا در آینده بتوانیم زندگی نسبتاً مطمئن تری داشته باشم؟ 

همین بحث اطمینان هم از آن بحث هاست. 
ما برای اطمینان یک تعریف خاص و کاتالوگی داریم و به خاطر همین، 

عمری در بی اطمینانی عذاب می کشیم. 
درســت است که پیش بینی عاملی برای ایجاد اطمینان است، ولی واقعاً 
پیش بینی هــای مــا در محکم ترین صورت چه قــدر معتبرند؟ در یک 
میهمانی یکی از رفقای ما که اســتاد دانشگاه بود به آن یکی که جوانی 
جویای کار بود مدام هشــدار می داد که به دنبال یک شغل رسمی باش 
تا امنیت شغلی داشته باشی. باور نمی کنید اما چند هفته بعد آن استاد 
دانشــگاه به دلیلی شغلش را از دســت داده بود و به همین جوان زنگ 
می زد تا برایش کاری کند! دیگر اینکه اگر شما راه حل های مختلفی در 
دسترس داشته باشید مطمئناً مشکالت مختلفی هم پیدا خواهید کرد. 

فرض کنید پول یامفتی به دست شما می رسد. 
مثــاًل 100 میلیون تومان در برنامه برنده بــاش محمدرضا گلزار برنده 
می شــوید. مطمئنم اگر دیروز دنبال وام یک میلیون تومانی می گشتید 
امروز نیاز شــما 100 برابر شــده اســت چرا که تا دیروز می خواستید 
موتورتــان را تعمیر کنید و ســمعک برادرتان را عوض کنید، ولی امروز 
می خواهید در کجای شــهر ویالیی 500 متــری بخرید. واقعیت ماجرا 

همین قدر طنز است.

 روزنوشته های علی محمد مؤدب

 عشق، گردِن زمین حق دارد
 ایستگاه / رقیه توسلی   خودمان را بسپاریم 
دســت گرداننده فصل ها... خودم را می سپارم 

دست گرداننده فصل ها.
آیفــون، زنگ می خورد و زنگ می خورد و بعد 
دکمه بفرماییدش را کســی فشــار می دهد. 
در تکرارشــوندگی لحظات شناورم که خانوم 
فیزیوتراپ از حیاط رد می شود و می آید تا برای 
صدمین دفعه راجع به الکترودها و ماساژورها 
و معجزه جریــان گرما و بــرق بگوید.بعدتر 
تکیه می دهم به انرژی مثبــِت گفتاردرمانی 
که تقــال دارد »عزیز« نگاهش را از او نگیرد و 
به ماهیچه های صــورت و اصوات حنجره اش 
دل بدهد.قاصــدک وار می چرخم و چشــمم 
می افتد به ســاعت های نوشــته شده روی در 
یخچال... ســرگیجه آور اســت... 14 ساعت، 
14 عدد قرص ســبز و قرمز و آبی و زرد... رّد 
پیمانه های چای خشکی که خواهری می ریزد 
توی قــوری را می گیــرم و می دانم »توکل« 
آدم را جــای امنی فرود خواهد آورد.گل ترمه 
می نشیند روی تخت. خانوم تزریقاتی به ِسُرم 
تازه، آمپول می زند و زمزمه می کند برای شفای 
همه بیمارانی که رگشان را می گیرد، نشده که 

حمد نخواند. گلی نگاهــش می کند. گلی به 
او می گوید خانوم ســوزنی.خودم را می سپارم 
دســت گرداننده فصل ها... در این خانه خیلی 
خبرهاست! قاب عکســی که نوار سیاه دارد، 
هســت. لب گزیدن های خواهری، ســکوت 
برادرخان، اســتکان های چایی که نیم خورده 
برمی گردند....خیلی چیزهای دیگر هم هست 
البته؛ آفتاب ولرم زمستان، گنجشک هایی که 
روی آجرچین پشت پنجره پیدایشان می شوند. 
دیالوگ های بی پروای گلی و آبان هم هست و 
آفرینشی که می خواهد یک تنه فریادرس چند 
عدد عمه و عمو باشد با ِدسری به نام مشکافی.

خودم را می ســپارم دست گرداننده فصل ها... 
تلفن با پایین ترین ولوم ممکنه زنگ می خورد. 

فرید برمی دارد. 
آقایی آن ورِ خط به اطالع می رساند کپسول 
اکسیژن را ســاعت 6 برای تحویل می آورند. 
عزیز زیر ماسک خوابیده.آه نمی کشم، به در و 
دیوار نمی کوبم، پی اشک ها را نمی گیرم، سؤال 
پیچ نمی کنم کائنات را، تا مغز استخوان، درد 
را صبر می کنم و فقط توی گوش ِســرم ها و 
قرص هایی که غذای عزیز شــده اند می گویم: 
یادتان باشد این زن، یک مادر است. او گردِن 

زمین حق دارد.  

از ارزانی دالر
تا گرانی بنزین

 ایستگاه / م. ظرافتی  

دالر در بازار گران شد در بانک ارزان!
معلوم نیســت چرا بعضی ها الکی شــلوغش 
کرده اند. طبق تحقیقات من نه تنها دالر بلکه 
سایر اجناس هم فقط در بازار گران است نه در 
جای دیگر! مثالً پراید را نگاه نکنید در بازار تا 
40 میلیون تومان هم خرید و فروش می شود، 
همین پراید را اگر از مسئوالن قیمت بگیرید، 
زیر 20 میلیون تومان قیمت می دهند. یا مثاًل 
گوشــت، خیلی جاها هنوز کیلویی 20 هزار 
تومان اســت! دالر هم وضعیت مشابهی دارد. 
نشــان به آن نشان که در سایت بانک مرکزی 

آن را همان 4200 تومان قیمت گذاری کرده اند. 
حاال اینکه دالر 4200 تومانی، گوشت 20 هزار 
تومانــی و پراید 20 میلیــون تومانی را به چه 
کسانی می فروشند، مهم نیست! فقط خیالتان 
راحت باشد که برخالف اوضاع متالطم بازار و 
اقتصاد، در بانک مرکزی و ساختمان دولت، همه 

چیز آرام است و من چه قدر خوشحالم!

خبرگزاری ها: نظر کارشناسان در مورد 
آینده بنزین چیست؟

قربانت بروم اینکه دیگر کارشناسی نمی خواهد! 
حاال این درست که قرار بود به عقب برنگردیم، 
اما اتفاقاتی که قرار اســت برای بنزین بیفتد 
شاید برای شما جدید و عجیب باشد اما برای ما 
خاطره است! اصالً مبحث، جام ملت های آسیا 
نیست که نیازی به پیش بینی و نوسترآداموس 
بازی داشته باشد. این ماجرا طبق فرمول خاص 

و از پیش تعیین شده زیر، پیش می رود:
مرحله اول - یک نفر را می فرســتیم جلوی 
دوربین تا از مصرف باالی سوخت در کشورمان 

صحبت کند.
مرحله دوم - همــان نفر قبلــی را دوباره 
می فرستیم جلوی دوربین تا از قیمت باالی بنزین 
در سایر کشورها صحبت کند. )تبصره: اگر مردم 

در مرحله اول راضی شدند، نیازی به این مرحله 
نیست و می توان مستقیم به مرحله سوم رفت(

مرحله سوم - همان فرد مذکور را دوباره 
جلوی دوربین می فرستیم تا از قاچاق سوخت 
به وسیله کارت سوخت و سوءاستفاده هایی 

کنــد. صحبــت  می شــود،  آن  از  کــه 
مرحله چهارم - با توزیع کارت ســوخت 

بنزین را دو نرخی می کنیم.
مرحله پنجم - کارت ســوخت را حذف 
کــرده و بنزین را با افزایــش چند برابری 
قیمــت به نام بنزین تــک نرخی به فروش 
می رســانیم.تبریک می گویم شــما بنزین 
را بــدون اینکه آب از آب تــکان بخورد، با 
موفقیت گران کرده اید. تازه می توانید برای 
حذف کارت سوخت که بالی جان ایرانی ها 
شده بود، در انتخابات بعدی رأی جمع کنید!
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