
مصادره از زاویه ای دیگر
حسن  صنوبری - در آستانه جشنواره فیلم فجر برای اینکه لج همه را در 
بیاورم باید از یکی از فیلم های جشــنواره قبل یاد کنم که اگر به خودم بود 

اصالً نمی دیدمش.
مصــادره را با بدبینــی تمام دیدم. همه  ظواهر فیلــم به من می گفت نباید 
ببینمش، ولی چندوقت پیش باالخره با همســرم نشستیم و دیدیم. وقتی 
تیتراژ تمام شد نفسم بند آمد از دیدن نام کارگردان. باورم نمی شد یک بازیگر 
آن  هم در اولین تجربه فیلمســازی اش بتواند چنین فیلمی بسازد. یک فیلم 
تمیز و در نوع خود بســیار دیدنی. یک طنز سیاســی جسورانه که قطعاً در 

جشنواره پیشین نادیده گرفته شد.
جشنواره قبل واقعاً جشنواره مزخرفی بود. فیلم شعاری و ضعیفی مثل تنگه 
ابوقریب که حتی اگر فیلم خوبی هم می بود مســئله اش مسئله بیست سال 
پیش کشور ما بود، شد گل سر سبد جوایز و فیلم های خوب و خوش ساختی 
مثل مصادره که مسئله شان مسئله امروز کشور و جامعه و سیاست و انقالب 
ما بود به هیچ انگاشته شدند.( درباره دیگر فیلم هایی هم که در حقشان ستم 

شد هم قبالً نوشتم.(
این فیلم شــاید شاهکار نباشد ولی واقعاً دیدنی است و حرف هایی را می زند 
و مطرح می کند که سال هاست در تحلیل ها و اندیشه های ما نادیده انگاشته 
شــده اند. جدا از اینکه در بعد ساختاری خودش یک طنز )کمدی( جالب با 
یک عالم خالقیت های فانتزی اســت و راهی تازه پیش پای سینمای کمدِی 
غیرمبتذل گشوده است. این فیلم را با چند بسته اسنک کچاپ چیتوز بخرید 
و بروید با دوســتان و خانواده تان ببینید و بخندید و شاد شوید و حسابی به 
حرف ها و خالقیت هایش فکر کنید. البته فیلم سرانجام فیلمی جوانانه است و 
هنجارشکنی های خاصی هم دارد که شاید به درد سن وسال دارها یا نوجوان ها 

نخورد. 
از آن فیلم هاست که آدم ممکن است دست کم بگیردش، ولی واقعاً دست زیاد 

است در سینمای ما.
حاال بایکوت روشــنفکرها و داورهای مزخرف جشنواره هیچی، فقط حرصم 
می گیرد از به ظاهر مذهبی ها و انقالبی هایی که با رویکردهای سطحی با این 
فیلم دشمنی کردند و  مبتذل و  فاسدش خواندند. خوش به حال التاری که با 
اینکه بسیار ضعیف تر از فیلم مصادره بود آن همه طرفدار و حمایت رسانه ای 

داشت.

گریه های  سلبریتی لبنانی برای رهبر انقالب
علی زکریائــی فیلمی از گریه های »محمد 
علی شمص« بازیگر کمدی معروف لبنانی 
هنگام صحبت درباره رهبــر انقالب را در 
اینستاگرامش منتشر کرده و نوشته است: 
»محمــد علی شــمص بازیگــر کمدی و 
طنزپرداز بیروتی بود، ولی یک دنیا بصیرت 
داشت... سلبریتی لبنانی بود، ولی ایمانش 
قوی بود... اعتقادش راسخش بود و دیانت و 

سیاستش، تداعی گر روحیه باالی سرشناسان حزب اهلل لبنان... ما نمی دونیم چی 
داریم... نمی شناســیم کی رهبرمونه... از مرزهای جغرافیایی ایران که رد شیم، 
تازه می فهمیم که انقالب اســالمی ایران چیه و چه نگاهی روشه... و بعد، تازه 
می فهمیم که خائنین داخلی، فقط به انقالب ضربه نمی زنند، بلکه به کل شیعه 

و جریان فکری تشیع ضربه می زنند«.

جنجال جدید گوشت سگ
در نشســت خبری فیلم ســمفونی نهم، 
علیرضا کمالی بازیگر این فیلم در بخشی از 
صحبت هایش به کنایه گفت:»وقتی دولت 
با کارت ملی به مردم گوشت سگ کیلویی 
۳۵ هزار تومان می دهد نباید انتظار داشت 
مردم کشورشان را دوست داشته باشند«! 
فیلم صحبت های علیرضا کمالی بالفاصله 
در فضای مجازی غوغا به پا کرد و کاربران 

با هشتگ #علیرضا-کمالی ســعی کردند اعتراض خودشان را به گوش آقای 
بازیگر برسانند. المیرا شریفی مقدم، گوینده شبکه خبر دراین باره در توییترش 
نوشــت: »انتقاد کنید اما با اطالعات. صف گوشــت و تحویلش با کارت ملی 
برازنده مردم نیســت، ولی دیگه نگید گوشت سگه! کلی مردم نگران شدند و 
پیام دادند و ازم صحتش رو پرسیدند!« یکی از کاربران هم در این باره نوشت: 
»یه مشت نون به نرخ روز خور رو یه جوری گنده کردیم که نون و بوقلمون این 
مملکت رو بخورن و برای هفت نسلشون هم ذخیره کنند بعد بیان به ملت بگن 
طویله و به غذاشون بگن گوشت سگ« . رضا ساکی، مجری و نویسنده  رادیو،  
اما در واکنش به این اقدام غیر حرفه ای علیرضا کمالی در توییترش نوشــت: 
اگر واقعاً کسی گوشت سگ فروخته باشد خبرش را »رسانه« باید اعالم کند 
نه سلبریتی. چون رسانه خبر را کلی و مبهم اعالم نمی کند که باعث وحشت 
عمومی بشــود. رسانه خبر را با جزئیات منتشر می کند و مثاًل می گوید فالن 
مغازه در فالن جا. نه این که طوری بگوید که انگار همه گوشت سگ خریده اند.

داستان معجزه انقالب
فضه سادات حســینی گوینده صداوسیما 
پــس از دیــدن فیلم »۲۳ نفر« با انتشــار 
پستی در صفحه ی اینستاگرامش نوشت: 
»داســتان فیلم با اینکه مشخص است، اما 
آن قــدر تصاویر و صحنه هــا، زیبا و واقعی 
بازآفرینی شده که از هیجان تماشای فیلم 
ذره ای کم نمی کند! بازی های جذاب و روان، 
گریم، صحنه پردازی، دکور، اکسسوار و... همه 

عالیست...و اصل داستان جذاب و پرکشش! صداقت در چهره های بچه های فیلم 
موج می زند، در حرف هایشــان، با همان لهجه ها و گویش هایشان که به وسعت 
ایران زمین اســت، در اعمالشان. آدم دلتنگ می شود برای آن روزها، حتی اگر 
ندیده باشد...داستانی که شاید اگر آدم هایش زنده نبودند، برایش شبیه قصه ها بود 
و کسی باور نمی کرد! داستان هایی که در هشت سال دفاع مقدس کم نبودند!« 

عکس نوشت مجازآباد

کمالی / در میان همه مشکالت ریز و درشتی که مملکت 
با آن درگیر است، از گرانی عجیب و غریب قیمت گوشت 
و مرغ گرفته تا کلی مشکل و معضل دیگر، چند ماه پیش 
الیحه عجیبی سر از کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس 

درآورد.
 الیحه ای با نام افزایش ســن ازدواج. آن هم درســت در 
زمانی که چندبرابر شدن قیمت طال و سکه و لوازم خانگی، 
همه آن هایی را هم که قصد ازدواج داشتند، پشیمان کرده 
بود و همه توقع داشــتند که مجلس قانون گذاری کشور 
راه را برای ازدواج تســهیل کند، نه این که نمایندگانش 
بخواهند قانونی را به تصویب برســانند که خودش مانع 
جدیدی بر ســر راه ازدواج است. آن هم موقعی که همه 
جمعیت شناسان وطنی و فرنگی می گویند که اگر وضعیت 
در ایران با همین منوال پیش برود، ایران مثل روســیه و 

ایتالیا و چند کشور دیگر، پیر خواهد شد. 

 سیر تغییر قانون ازدواج در ایران
قانــون ازدواج در ایــران از زمان تشــکیل یک مجلس 
شورای درست و حســابی تا اآلن بارها دستخوش تغییر 
شده است. در ســال ۱۳۱۳ سن ۱۵ سال شمسی برای 
دختران و ۱۸ سال شمسی برای پسران در نظرگرفته شد. 
در سال ۱۳۵۳ در ماده  ۲۳ قانون حمایت  از خانواده سن 
ازدواج برای دختران به ۱۸ ســال شمســی و پسران ۲۰ 
سال افزایش پیدا کرد. در ســال ۵۸ این قانون بار دیگر 
تغییر کرد و بر اساس اصالحیه سال ۶۱ نیز نکاح قبل از 
بلوغ ممنوع شده و صرفاً با اجازه ولی و به شرط مصلحت 
امکان پذیر بود. در ســال ۸۱ ســن ازدواج دختران ۱۳ و 
برای پســران ۱۵ سال در نظر گرفته شد و امکان ازدواج 
برای افراد زیر این ســن نیز منوط به اذن ولی مصلحت و 

تشخیص دادگاه صالحه بود.
 برخی از نمایندگان مجلس با اســتناد به این که ازدواج 
دختر۱۳ ساله عقالنی نیست و مصداق بارز کودک همسری 
است، الیحه ای را ارائه کردند که در آن حداقل سن برای 
دختر ۱۶ و پســر به ۱۸ سال افزایش پیدا کند. الیحه ای 
که تا همین امــروز در فضای مجازی و حقیقی دارند در 

موردش صحبت می کنند.

 طرح رد شد...
دفاعیات مطرح کنندگان الیحــه افزایش ازدواج این قدر 
ضعیف بود و صحبت هایشــان غیر منطقی، که طرح در 
همان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با استدالل عدم 

ضــرورت آن با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی جامعه 
و مغایرت طرح با شرع، رد شــد. با این حال نمایندگان 
موافق این الیحه در رسانه ها مدام مصاحبه می کردند و در 
شبکه های اجتماعی از دالیل موافقتشان می گفتند. مثاًل 
این که آمار طالق این سبک ازدواج ها در ایران باالست یا 
این که از هر۱۰ ازدواج 4 تایش زیر سن قانونی است و الی 
آخر، اما مخالفان این طرح هم در فضای مجازی با دلیل 
و مدرک های خیلی محکمی مخالفتشان را ابراز  کردند و 
ترجیع بند صحبت هایشان این بود که درصورت تصویب 
چنین طرحی، چه کسی پاسخ نیازهای جسمی یک جوان 

که الزم است ازدواج کند را می دهد:
»عوامل محیطی، فرهنگی، سبک زندگی و نوع نژاد تأثیر 
مستقیمی در رســیدن به بلوغ فکری و جسمی داره. از 
لحاظ آماری هم کمترین طالق و ازدواج های ناموفق برای 
ازدواج های زیر بیست سال بوده. خالصه که هرکی هرچی 
گفت سریع احساسی نشیدو کورکورانه از جریان های ضد 

اسالمی و ایرانی دفاع نکنید.«
»هیچ کس قرار نیســت افراد زیر ۱۸ ســال را مجبور به 
ازدواج کنه، اما چرا پسر و دختری که همدیگر را دوست 
دارند، به جای دوســتی و صدها مشکل روحی و جسمی 
با حمایت خانواده هاشون ازدواج نکنند؟ چرا درگیر روابط 
نامشــروع بشوند؟ روابط نامشــروعی که همین دختران 

بزرگ ترین قربانی آن هستند.«
»موافقان طرح کودک همسری مدعی هستند ازدواج در سنین 
پایین با درصد طالق باالیی همراه است در صورتی که طبق 
آمار رسمی سازمان ثبت احوال در سال 9۵ تنها ۰.۶۲ درصد 
طالق ها مربوط به رده سنی ۱۰ الی ۱4 سال است و تنها ۲.۸۸ 
درصد ازدواج ها در این رده ســنی منجر به طالق می شود.«

 چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند
اما خیلی از مسئوالنی که این روزها َعلَم حمایت از قانون 
افزایش ســن ازدواج برداشــته اند و از کودک همســری 
صحبت می کنند، خودشــان در همان سنی که اآلن در 

ایران قانون است، همسر اختیار کرده اند. 
محمدجواد ظریف در سن ۱9 سالگي با مریم ایمانیه در 
سن ۱٧ سالگي ازدواج کرد، جالب اینجاست که دخترشان 
مهســا ظریف هم در سن ۱٧ســالگي ازدواج مي کند و 

پسرشان نیز در سن ۱9 سالگی.
فائزه هاشمي در سن ۱۶ سالگي با حمیدالهوتي ازدواج کرد.

حسن روحاني با دختري به نام صاحبه عربي که فقط ۱4 
سال داشت ازدواج کرد.

 نمونه موفق اجرای قانون رسمی مملکت
کودک  همسری و افزایش سن ازدواج و مسائل دور و برش 
با یک فیلم اینستاگرامی وارد فاز تازه  تری شد. سه چهار روز 
پیش فیلمی کوتاه منتشر شــد که در آن دختر و پسری 
جوان می گویند در سن ۱۶و ۱4 سالگی با هم آشنا شده و با 
رضایت خانواده هایشان ازدواج کرده اند. این دو نفر که منتقد 
جدی قانون افزایش سن ازدواج هستند، در طول فیلمی که 
از خودشان ساخته اند تأکید می کنند قرار است ازدواج کنند، 
نه دزدی و اختالس و قتل. واکنش ها به این ویدیوی ســه 
چهار دقیقه ای هیچ حد وسطی نداشت. یک عده کامالً با آن 
موافق بودند و با هشتگ ما آدمیم درموردش مطلب نوشتند، 
گروهی دیگر هم ردای مخالفت پوشیدند و تا توانستند این 
دونفر و زندگی شان را به ُسخره گرفتند و دست آخر به این 
متهمشان کردند که دارند کودک  همسری را ترویج می کنند. 
البته همزمانی انتشار این فیلم با سکانس خواستگاری یک 
پسر ۱4 ســاله از دختری ۱۲-۱۰ ســاله در سریال بچه 
مهندس شــبکه دو تلویزیون باعث شــد که موج منفی 
عجیب و غریبی علیه صداوسیما و این دو نفر شکل بگیرد. 

 قانونی برای سرکوب تمایالت غریزی
کودک همســری در همه جای دنیا، حتی پیشرفته ترین و 
قانون مدارترین کشورها، وجود دارد. در ایران اما اوضاع آن طور 
که می گویند خیلی وخیم نیست. در خیلی از اوقات دادگاه ها 
در ایــن نوع ازدواج ها مداخله می کننــد و اجازه نمی دهند 
دختری که توان ازدواج ندارد یا فاصله سنی  اش با مرد چندان 
معقول نیست، به عقد هم دربیایند؛ اما نمی شود از این ماجرا 
چشم پوشید که در بسیاری از خانواده ها به دالیل فرهنگی 
و عرفی به ازدواج در محدوده ســنی زیر ۱۶ ســال راضی 
هستند و تصویب قانون تغییری در این روند نخواهد داشت 
و جامعه با ازدواج های ثبت نشــده )مشــروع و غیرقانونی( 
مواجه خواهد شــد و تبعاتی مثل فرزندان بی شناســنامه 
دامنگیر جامعه خواهد شــد. خالصه این که  هیچ کس را در 
دنیا پیدا نخواهید کرد که برای سرکوب تمایالت غریزی و 
خدادادی انسان قانون تصویب کند و به قول یکی از کاربران 
 مطرح کنندگان و موافقان این قانون، قیامت پاسخگوی به 
گناه آلوده شدن جوانان هستند؟! فعالً که دور دورِ موافقان 
افزایش ســن ازدواج است و با تقطیع صحبت های حسین 
رحیم پور ازغدی در مورد ازدواج و ســاخت مســتندهایی 
تماماً ســیاه که بــه قول معروف راســت و دروغش معلوم 
نیست، هرطور که هست می خواهند حرفشان را به کرسی 
بنشــانند و بگویند که ایران مهد، کودک همســری است.

نگاهی به همه حاشیه های الیحه افزایش سن ازدواج
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معارف

سمینار هم اندیشی مسئوالن کمیته داوران با مربیان برگزار شد

 VAR مهم تر است
 یا دستمزد داوران؟

حجت االسالم دکتر عاملی:

 مدیریت دو فضایی؛ ابزار نبرد 
با »استعمار مجازی«

16
ایستگاه

چرا »سید جواد شهرستانی« استعفا داد؟

شهردارامام و انقالب

نگاهی به زندگی و آثار زنده یاد امیرحسین فردی، به بهانه انتخابش به عنوان »چهره برتر چهل سال داستان نویسی انقالب«

ادای دین به »امیر داستان انقالب«

ســمینار هم اندیشــی مســئوالن کمیته داوران با مربیان، سرپرســت ها و 
کاپیتان های تیم های لیگ برتر فوتبال با هدف آشنایی با آخرین قوانین داوری 
فوتبال دیروز در هتل آکادمی فوتبال برگزار شد.از چهره های سرشناس حاضر 
در نشست جلسه هم اندیشــی می توان به افرادی چون وینفرد شفر سرمربی 
تیم استقالل ، علیرضا منصوریان سرمربی تیم ذوب آهن، یحیی گل محمدی 
سرمربی تیم پدیده مشــهد، مجید جاللی سرمربی تیم نســاجی مازندران، 
سیدمهدی رحمتی دروازه بان تیم استقالل، حسین فرکی سرمربی تیم پیکان، 
حسین ماهینی مدافع تیم پرسپولیس مسئوالن کمیته داوران سازمان لیگ 
اشــاره کرد.درحالی که مســئوالن سازمان 
لیگ از تمامی ســرمربیان و کاپیتان های 
تیم ها در لیگ برتر در این سمینار دعوت 
به عمــل آورده بود، اما اســتقبال خوبی 
از ســوی ســرمربیان تیم های دیگر در 
این جلسه نشــد و افرادی چون برانکو 
سرمربی پرســپولیس و امیر قلعه نویی 
سرمربی تیم سپاهان که در نیم فصل اول 
اعتراض زیادی به داوری داشتند غایب 
بودند. با وجود اینکه گفته شــده بود 
مهدی تاج رئیس فدراســیون فوتبال 
قرار است در این سمینار حاضر شود، 
اما بنا به دالیلی در این جلســه حضور 
نداشــت.قبل از آغاز نشســت سعید 
فتاحی مسئول کمیته مسابقات لیگ 
در خصوص مصاحبه ســرمربیان لیگ 
برتر بعد از بازی در میکسدزون نکاتی را 

برای حاضران اشاره کرد و...

 حاج علی زیارت خانواده هایی را که
در ساحل منتظر هستند از چشم  انتظاری در می آورد

 نجات غریق دریا

10

15
سیما وسینما

سعید قطبی زاده، منتقد سینما در گفت و گو با قدس:

 تعدد سیمرغ ها ، داوری ها 
را بی اعتبار می کند

جشنواره فیلم فجر درحالی سی و هفتمین دوره اش را برگزار می کند که هر 
ساله چراغ سینمای ایران را پرفروغ تر می کند و بر تعداد عالقه مندان به سینما 

می افزاید. جشــنواره ای کــه در روزهای برپایی، طیف 
دغدغه مند سینما را به دیدن فیلم ها می نشاند و پیش 
از برپایی، جرقه های خالقیت و نــوآوری را در ذهن 
سینماگران روشن می کند. با این وجود، شکل برپایی 

جشنواره و داوری آثار همواره مورد نقد بوده است 
و پیشنهاداتی برای برگزاری بهتر آن از سوی 
فیلمسازان و منتقدان داده می شود. در این 
روزها که شاهد اکران فیلم های جشنواره 

بر پرده نقره ای ســینماهای کشورمان 
هستیم، درباره کم و کیف جشنواره 

فیلم فجر که مهم ترین جشــنواره 
سینمایی ایران است و... 
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مردم

روایت

 چند روایت از حاج علی زیارت

نجات غریق دریا 
می خواســتم بروم دبی. قرار شــد با لنج دوســتم بــروم. می دانید که 
ملوان های لنج ثابت نیستند. از صدتا لنج شاید پنج تایشان ملوان های 
ثابتی داشته باشد. هر لنجی که می خواهد دریا برود، از این ور و آن ور 
ملوان جمع می کند. درست مثل یک تیم فوتبال که برای خودش خط 
حمله می گیرد و دروازه بان و.... لنج ها هم همین طور، ملوان می گیرند و 

باز سفر بعد، ملوان های دیگر می شوند کارگرهای لنج. 
وارد لنج شــدم یکی از ملوان هــا را دیدم که حرکاتش به آدم های دریا 
نمی خورد. اســمش دریس بود. دریا باید شــغل آدم ها باشد. کسی که 
کارش کار دریا نیست، معلوم است. گفتم عمو بیا این جا. آمد. گفتم بچه 
کجایی؟ گفت: بچه شادگانم. گفتم مگر در دریا کار نکرده ای؟ گفت: نه. 
گفتم پس چرا آمده ای برای ملوانی؟ گفت: بدبختم. کار و بار نیســت. 
کارت ملوانی گرفته ام که بروم دبی. گفتم شــنا بلدی؟ گفت نه. گفتم 

مواظب باش. 
حرکت کردیم. اگر هوا خوب باشــد از گناوه تا دبی، لنج، دو شب و دو 
روز روی آب است. کار ملوان ها هم شیفتی است. سه نفر از هشت شب 
هستند تا یک. سه نفر هم از یک تا هشت صبح. آن مردی که وارد نبود، 
افتاد شــیفت دوم. شــب دوم بود. صبح بلند شدم برای نماز. هوا هنوز 
تاریک بود. دیدم یکی از ملوان ها نیســت. گشتم دیدم دریس، نیست. 

همه جای لنج را گشتیم نبود. موتورخانه را هم گشتیم. 
خبری از دریس نبود که نبود. لنج را آرام کردم. ایستادیم و همان گرایی 
که می رفتیم را برگشــتیم. چند صد متر که می رفتیم، لنج را خاموش 
می کردیم، کّشافی می زدیم )نورافکن می انداختیم( و صدا می زدیم اما 
دریغ از یک صدا. هوا داشت روشن می شد که ناگهان دیدم دریس توی 

آب، کنار لنج اســت. طناب انداختیم. دریس طناب را بگیر اما انگار نه 
انگار. شیرجه زدم توی آب و طناب را بستم دور کمرش و ملوان ها از آب 

باال کشیدنش. که دیدم  اینکه ملوان ما نیست. 
سیاه بودنش، سر و شکلش همه مثل دریس، اما دریس نبود. 

جزیره سیری نزدیک بود. رفتیم سیری و ملوانی که از آب گرفته بودیم 
را پیاده کردیم. گشت و آمبوالنس آمدند و بردیمش درمانگاه. آنجا به او 
سرم زدند وآب پرتقال دادند. حالش بهتر شد. حاال هر چی می پرسیم تو 
کی هستی، جواب نمی دهد. من به دکتر گفتم انگلیسی بپرس. پرسید  

گفت سومال. 
فهمیدیم مال ســومالی است. خالصه انگلیسی پرسیدیم معلوم شد از 
شارجه گوسفند بار کرده اند برای کویت. گفت من دیروز افتادم توی آب. 
کســی هم متوجه نشد. از دیروز روی آب بوده ام تا امروز صبح که شما 
من را از آب گرفته اید. آن جا فهمیدم که اگر مرگ برای کســی مقدر 
شده باشد می میرد و اگر کسی بناست که زنده بماند، حتماً زنده می ماند. 
خالصه ما دیگر دریس را پیدا نکردیم اما در عوض، آن ملوان سومالیایی 

را پیدا کردیم و نجاتش دادیم. این ها کار من نیست، کار خداست. 

یک جنازه را بعد از 28 روز از آب گرفتم. گوشــت به تن جنازه نمانده 
بود. خانواده اش هم همه این مدت در ساحل منتظرش بودند. خدا برای 
کســی نخواهد. جنازه را به ســاحل آوردم. پدرش آمد، برادرش آمد، 
بستگان دیگرش آمدند نتوانستند شناســایی اش کنند. اصاًل نمی شد 

شناختش. جنازه بیست و هشت روز روی آب مانده بود... 
آخر مادرش آمد. به من گفت ناخــدا! دهانش را باز کن و ببین دندان 
آخرش کرم خورده هســت یا نه؟ گفت دندان آخر پسر من، سیاه شده 

بود. 
دهان جنازه را باز کردم دیدم دندان آخرش سیاه است. معلوم شد جنازه 

همان خانواده است . 

عید نوروز بود. عید نوروز، گناوه خیلی شلوغ می شود. من کنار دریا بودم. 
دیدم خانمی دوان دوان این طرف و آن طرف می دود. دیوانه شده بود. 

رفتم جلو و گفتم چی شده؟
گفت: دخ... دخ... دخترم. تا نگاه کردم دیدم کسی رفت زیر آب و دیگر 
باال نیامد. تا این را دیدم دویدم و وارد آب شــدم. شــناکنان خودم را 

رساندم به دختر. زیر آب بود و داشت غرق می شد. 
آدم که دارد غرق می شــود، به اختیار خودش نیست. تا رسیدم، دختر 

بی اختیار چسبید به گردن من. 
گردنم را که گرفت گفتم کارم تمام اســت. باید ناجی غریق باشید که 
بفهمید چه می گویم. آدم که می خواهد غرق بشود، قدرت پیدا می کند. 
همه زورش می آید توی دست هایش تا بتواند خودش را به چیزی بگیرد 
و غرق نشــود. داشتم خفه می شدم. هر کاری هم می کردم که از خودم 
جدایش کنم، نمی شد. دست هایش قفل شده بود دور گردنم. مانده بودم 
چه کار کنم. گفتم همین طور زیر آبی خودم را می کشانم سمت ساحل. 
اگر به ســاحل رســیدم که هر دو نجات پیدا می کنیم و اال همین جا 

می میرم و تمام می شود.
خالصه نفسم را حبس کردم و خودم را کشاندم به سمت ساحل. دختر 
هم همانطور چسبیده بود به من. من غواصم و می توانم نفسم را حبس 
کنم. اینقدری شد که یک وقت دیدم پایم به کف ساحل می خورد. پایم 
که به کف ســاحل رســید، فهمیدم که دارم نجات پیدا می کنم. جان 
دوباره ای پیدا کردم و خودم را جلوتر کشــیدم. جوری که ســر خودم 

و دختر از آب بیرون آمد. جلوتر که آمدم، مردم هم به کمک آمدند.
دختر را توی ساحل خواباندم و دو تا پایش را باال گرفتم و تکانش دادم. 
چند بار که محکم تکانش دادم، آب باال آورد. همه ریه هایش پر آب شده 

بود. مثل شیر آب، از دهانش، آب می آمد. 
زدم روی قفســه سینه اش، نفســش باال آمد. تا گشتی ها و آمبوالنس 
رســیدند، حال دختر هم جا آمد. مادرش شــماره من را گرفت. بعدها 
خود دختر چند بار زنگ زد و تشــکر کرد. هنوز هم گاهی زنگ می زند 

و احوالم را می پرسد. 

 کار حاج علی زیارت و جنازه هایی که از 
آب می گیرد از کجا شروع می شود؟

زندگی ما کنار دریاســت و دریــا از این ماجراها 
کم نــدارد. من حاج علی زیارت هســتم، فرزند 
مرحوم حاج اســماعیل زیارت. ما اصل اصل مان 
»گناوه« ای است. همین جا که االن خانه ماست، 
قبــالً آب تا همین جا می آمــد. آب باال می آمد و 
ما هم نمی توانستیم به مدرسه برویم. خوشحال 
بودیم که مدرسه تعطیل شده است. مرحوم پدرم 
آدم شجاع و قوی ای بود. من هر چه که االن بلدم 
را کنار پدرم یاد گرفتم. منت دارش هستم. تمام 
شغل ما هم داخل دریا بوده است. منبع درآمدمان 
دریا و ماهیگیری بوده است. پدرم ناخدای بزرگی 
بود. خیلی ها را هم نجات داد. من غریق نجاتی را 
پیــش او یاد گرفتم. از بچگی کنارش بودم. فن و 
فنون نجات غریق را بلد بود. هوا را می شــناخت. 
ابری که اینجا بلند می شد می دانست در دریا چه 
می کند. آن موقع که هواشناسی نبود. لنج هایی که 
می خواستند بروند دبی، بروند قطر، بروند کویت، 
بروند بحرین، بروند ماهیگیری کنند، می آمدند 
پیش پدرم و می گفتند حاج اسماعیل! هوا چطور 

است؟ برویم یا نرویم؟
یک روزی هوا خیلی خوب بود، لنج ها می خواستند 
بروند دبی ، بروند ماهیگیری. پدرم به سروانی که 
مســئول دریابانی بود گفت: به یکی شــان اجازه 
خروج نده. ســروان گفت: برای چه؟ پدرم گفت: 
امشــب دنیا زیر و رو می شود. سروان گفت حاج 
اسماعیل هوا که خوب است. پدرم گفت: همین 
که من به شــما می گویم. ناخدای لنج ها ناراحت 
بودنــد که حاج اســماعیل کار داریم، زن و بچه 
داریم. پدرم  گفت: گوش بگیرید. شب که شد انگار 
یکی کلید بادها را باز کرد. توفانی شد که مثلش 

به یاد نمی آورم. 
خیلی خیرخواه بود. چیز هایی می دانست که پیش 
امروزی ها نیست اصال. برای من افتخار است که 

بتوانم مثل پدرم باشم. 

 اولین جنازه ای که از آب بیرون کشیدید، 
کی و کجا بود؟

ماجرا به ســال های جنگ برمی گردد. سال 62 
رفتم جبهه. من متولد ســال 47 هستم. شانزده 
هفده ســال بیشتر نداشــتم. به عنوان ناخدای 
قایق رفتم. رفتم جزیره مجنون. اینجا از ســپاه 
آمده بودند دنبال کسی می گشتند که بلد باشد 
بــا قایق کار کند. من هــم آن موقع خودم قایق 
داشتم. گفتم من هستم و رفتم جزیره مجنون. با 
قایق خودم هم رفتم. نیروها را می بردم لب خط 
و از آن جا زخمی ها و شهدا را سوار قایق می کردم 
و برمی گرداندم. یک بار هفت هشــت تا زخمی 
را ســوار کرده بودم و داشتم برمی گشتم عقب. 
چندتایشان خیلی زخمی بودند. یکی شان پایش 
از زانو قطع شــده بود. یکی شــان ترکش خورده 
بود و دل و جگرش بیرون ریخته بود. یکی شــان 
هم یک کتف نداشــت. باورتان نمی شــود. هیچ 
کدام شــان بی قراری نمی کردند. فقط می گفتند: 
یا مهدی)عج(، یا حســین)ع( یا زهرا)س(. سه تا 
از زخمی ها مثل هم بودند؛ دقیقاً شــبیه به هم. 
شبیه خداداد عزیزی بودند. از یکی شان پرسیدم: 
برادر! شما چه نسبتی با هم دارید؟ گفت: برادریم. 
پرسیدم از کجایید؟ گفت: مشهدی هستیم؛ با هم 
آمده ایم و حاال نمی دانیم چطوری به مادرم خبر 

بدهیم که زخمی شده ایم. 
این را که گفت، من یک جوری شدم. سه تا برادر 
با هم آمده اند و با هم زخمی شده اند حاال نگران 
خودشان نیستند، نگرانند که چطور با مادرشان 
روبه رو  بشوند. گاز قایق را تا ته گرفتم که زودتر 
برسیم. راه خیلی دور بود. به خاطر اینکه منطقه 
زیر دید بود، مجبور بودیم، بخش هایی از شــط 
را دور بزنیــم. یک وقت متوجه شــدم که یکی 
ازبرادرها که آخوند هم بود، دارد اشــاره می کند. 
قایق هم مثل ماشــین و موتور نیست تا گازش 
را رها کنی، قایق می ایســتد. من دیدم این بنده 
خدا، خیلی دســت و بال می زند گاز قایق را رها 
کردم و خودم را رساندم باالی سرش پرسیدم چی 
شده؟ گفت: قایق برادرها همین جاها چپ شده و 
چهارتا شهید اینجا زیر آب رفته اند. آب های جزیره 
مجنون هم زالل اســت. زالل زالل. همان جا ها 

چرخی زدم و جنازه ها را دیدم. هوا هم سرد بود. 
همین بهمن و اســفند هم بود. گفت: می توانی 
جنازه هــا را بیاوری؟ من هم جوان بودم و نترس 
گفتم بله که می توانم لباس ها را در آوردم و پریدم 
توی آب. پایین رفتم و خودم را به یکی از جنازه ها 
رساندم. دستش و لباسش را گرفتم و چند متری 
باال آوردم اما بعد نتوانستم و جنازه دوباره پایین 
رفت. آمدم لب قایق و گفتم نمی توانم. راســتش 
ترسیده بودم. آخوند پرسید چطور شد گفتم من 
بچه گناوه ام. در آب شور می توانم شنا کنم. اینجا 
آب شیرین است. سنگین است نمی توانم. به من 
نگاهی کرد. دســتی به سرم کشید و گفت: من 
می دانم که می توانی. گفتم یا امام حســین)ع( و 
دوباره پایین رفتم. این بــار جنازه را بغل کردم. 
پاهایش را به پاهایم چسباندم و هر طوری بود با 
خودم باال آوردمش. لب قایق دستش را به دست 
همین آخوند دادم. چند تا از مجروح ها هم کمک 
کردند تا پیکر شهید را توی قایق گذاشتیم. اولین 
جنازه را که آوردم دیگر باورم شــد که می توانم 
دیگر جنازه ها را هم باال بیاورم. جنازه دوم و سوم 
و چهارم را هم باال آوردم. اصالً مجروح ها وقتی این 
صحنه را دیدند، جان گرفتند. صلوات فرستادند. 

انگار برادرشــان بوده که از آب گرفته ام. پشــت 
خط که برگشتم، داستان را تعریف کردم و پیکر 
شــهدا را تحویل دادم. پیکر شهدا را که تحویل 
دادم، مشهور شدم. هر جا می رفتم می پرسیدند 
تو همان برادری هستی که پیکر چهار شهید را 
از آب گرفته ای می گفتم بله. خالصه انگشت نما 
شــدم. چند هفته ای در منطقه بودم. مأموریتم 
تمام شده بود و داشتم آماده می شدم که برگردم. 
یک روز فرمانده مان آمد و گفت برادر می خواهم 
بفرســتمت که به مأموریت  بــروی. گفتم من 
خسته ام. کمرم درد می کند، از بس پشت فرمان 
نشسته ام. هر بار که می رفتیم یا برمی گشتیم پنج 
شش ساعت طول می کشــید. باید ازالی نی ها 
می رفتیم تا نیروهای دشمن نبینند. صبح ساعت 
پنج و شــش که می رفتیم، شب ساعت یازده و 
دوازده دوباره برمی گشــتیم. گفتم من نمی توانم 
دیگر پشت قایق بنشینم. گفت نه این ماموریت 
را با قایق نمی روی با ماشین می روی. گفتم من 
ماشــین بلد نیســتم. گفت نه با راننده می روی 
تهران. گفتم تهران برای چی؟ گفت قرار اســت 
بروی پیش میرحســین موسوی. میرحسین آن 
وقت ها نخست وزیر بود. گفت: آن جا می خواهند 
از تو تقدیر کنند. گفتم ولــم کن برادر. از اینجا 
بروم تهران برای تقدیر؟ نمی خواهم. گفتم برادر 
اگــر می خواهی از من تقدیر کنی، یک مرخصی 
بده که بروم گناوه، گرگورهایم که توی آب است 
را از آب باال بکشم. هرچه گفت گفتم نمی خواهم 
و نرفتم. جنگ که تمام شــد، برگشتم سر کارم 
اما دیگر همه می دانســتند که حاج علی غواصی 
می کند و جنازه می آورد. بعد از آن، اینجا برای هر 
کس در دریا اتفاقی می افتاد می گفتند برویم سراغ 

حاج علی زیارت. 
در همه این ســال ها، هر جنــازه ای که در دریا 

مانده، من رفتــه ام وجنازه را آوردم . به لطف خدا 
و عنایــت ائمه)ع( و با توســل بــه حضرت امام 
حسین)ع( نگذاشته ام اینجا جنازه ای در دریا بماند 

و خانواده ای چشم انتظارش باشند.

امام حسین)ع( متوسل   چرا به حضرت 
می شوید؟

خب ما کســی دیگری را نداریم که او را در خانه 
خدا به شفاعت بفرستیم. من در حسینیه بزرگ 
شده ام. پدرم هیئتی بوده، پدربزرگم هیئتی بوده. 
حسینیه حاج اســماعیل در گناوه معروف است. 
حسینیه را مرحوم »باپی« )باباپیر، پدربزرگ( من 
داشت. بعد به پدرم رسید و حاال هم که دست من 
است و من توفیق دارم که آن جا خدمت می کنم. 
خانواده ما، ســه پشــت دارد که اینجا خدمت 
می کنند. از ســال 1270 این حسینیه برپا بوده 
اســت. بنای فعلی حسینیه را من درست کردم. 
مرحوم پدرم رفت پیش آقا)مقام معظم رهبری( 
و همین زمین را به کمک ایشان برای حسینیه 
خرید. بنا داشــتیم حسینیه را با هم بسازیم که 
عمرش کفاف نکرد. خودم شروع کردم به ساخت. 
البته کاری نبود کــه من بتوانم به تنهایی انجام 

بدهم. من ممنون و منــت دار مردم گناوه ام. من 
دستشان را می بوســم. محرم که می شود، اینجا 

غلغله است. 

 عزاداری ها در گناوه چه طوری است؟ 
ما در گناوه از شــب یکم محرم، مراســم داریم؛ 
نوحه خوانی داریم و سینه زنی و عزاداری. تا شب 
یازدهم مراسم داریم. شب شام غریبان هم اینجا 
مراســم داریم. مراسم بعدی مان، اربعین است. از 
اربعین تا وفات پیغمبر)ص( مراســم داریم. بعد 
از آن مراسم شــهادت امام رضا)ع( را هم برگزار 
می کنیم. همه دهه آخر صفر را اینجا مراسم داریم. 
اینجا رسم است که تاسوعا و عاشورا با خورشت 
گوشــت)قیمه پلو( از عزاداران پذیرایی می کنیم؛ 
دهه آخــر صفر هم قلیه ماهــی می دهیم. همه 
عزاداران را اینجا با غذای ســنتی گناوه پذیرایی 
می کنیم. شما نمی رسید که بیایید. مشهد کجا، 
گناوه کجا. امــا اگر بیایید می بینید، این خیابان 
جلوی حسینیه تمام جمعیت ایستاده است. داخل 
حسینیه، چه در شبستان چه در حیاط که جای 
سوزن انداختن نیست. عزاداری گناوه ای ها دیدن 

دارد. بیایید این ها را به مردم نشان بدهید. 
روز تاســوعا تعزیه حضرت ابوالفضل)ع( را داریم. 
میدان بزرگی هست جلوی ساختمان های مسکن 
مهر. تمام گناوه ای ها آن جا جمع می شوند. عاشورا 
هم که واویالســت. باید باشید و ببینید که چه 

هنگامه ای است. 
ما در اربعین هم تعزیه اســیران کربال داریم. ما 
در وفات حضرت رســول هم تعزیه داریم. اسب 
بالدار درست می کنیم. دو طفل شبیه خوان داریم 
که شــبیه حضرت امام حسن)ع( و حضرت امام 
حســین)ع( هســتند. تابوت نمادینی داریم که 
جمعیت تابوت را برمی دارد و می گرداند. محرم و 

صفر، گناوه، قیامت کبراست. 

 دّمام)ساز کوبه ای جنوب( هم دارید؟ 
دّمام هم داریم، اما دّمام ســاز عزاداری نیســت. 
دّمام ســاز خبر کردن است. در قدیم که بلندگو 
و ایــن طور چیزهــا نبوده، هرجا کــه قرار بوده 
مجلس عزایی باشد، آن جا دّمام می زده اند. مثال 
مجلس عزای حسینیه حاج اسماعیل ساعت ده 
شب است. ســاعت ده شب، اینجا دّمام می زنند. 
صدای دّمام که بلند می شود، همه می فهمند که 
مجلس حسینیه حاج اسماعیل شروع شده است 
و خودشان را می رسانند به مجلس. دّمام است که 
خبر می دهد که کجا مجلس عزاست. این، اصل 
ماجراســت. البته االن آب و تاب به آن داده اند و 
دیــده ام کــه در عزاداری ها هم از آن اســتفاده 
می شود اما در اصل دّمام ساز عزاداری نیست. این 
که از کجا دمام وارد عزاداری ها شــد هم داستان 

دارد. بگذارید داستانش را برای تان بگویم. 
زمان جنگ این جا شــهید می آوردند. هر کسی 
در هر شــهری، مراســمی دارد برای استقبال از 
پیکر شهید. شماها یا ندیده اید یا کم سن و سال 
بوده اید و یادتان نمی آید؛ اما شهید را همین طوری 

نمی آوردند. هر جایی مراســمی داشــت. شهید 
می آوردند؛ شهید کم چیزی نیست. ما اینجا در 
گناوه، جلوی پیکر شهید دمام می زدیم. سنج و 
دمام باهم. اصالً سنج و دمام همیشه با هم است. 
هرجا دمام هست، سنج هم هست. شهیدی وارد 
گناوه نشده مگر اینکه جلوی پیکرش دمام زده ایم. 
خود من جلوی پیکر خیلی از شهدا دمام زده ام. 
افتخار هم می کنم. شــهدای شهرمان بوده اند و 
برای من افتخار اســت که جلوی پیکرشان دمام 
زده ام. باید باشید و صدای سنج و دمام را بشنوید. 
شوری دارد که هیچ ســاز دیگری ندارد. دمام از 

اینجا دیگر وارد عزاداری ها شد. 
ســاز دیگری داریم به نام بوق. بوق اصال از شاخ 
جانوری درست می شود که مال آفریقاست. اینجا 
بوق داشــته ایم و در مراســم عزا از آن استفاده 
می کنیم. بوق هم ســاز خبرکردن است. بوق از 
ته مجلس وارد می شــود و آرام آرام با ریتم دمام 
جلو می آید. سنج و دمام ریتم دارد. ابتدا آهسته 
است اما آرام آرام تند می شود. بوق هم همین طور 
است. ابتدا دور است اما آرام آرام نزدیک می شود. 
هر چه شــور بیشتر می شود، بوق جلوتر می آید. 
هرچه بوق جلوتر بیاید، ریتم دمام تندتر می شود. 
آخرش بوق می آید دم گوش کسی که دارد دمام 
می زند. اصال بوق قرار است، به کسی شور بدهد 
که دارد دمام می زند. صدای ســنج و دمام هم به 
جمعیت شور می دهد. شما خبرنگارید. یک سالی 
بیاییــد و ببینید. عزاداری های مــا، دیدن دارد. 
این سال ها نوحه هایی هم با همین شور ساخته 
شــده اند. تا حاال لب دریا عزاداری کرده اید؟ لب 
دریا برای حضرت امام حسین)ع( سینه زده اید؟ 
محرم سال بعد بیایید اینجا با هم عزاداری کنیم. 
بیایید طعم عزاداری ما جنوبی ها، ما اهالی دریا را 

هم بچشید.

 چنــد تــا از داســتان های دریــا و 
غرق شده هایش را برای ما تعریف کنید.

با آن که دل و جرئت زیادی برای غواصی و پیدا 
کردن جنازه ها دارم، اما دل ندارم تعریفشان کنم.

یکی از ماجرا که مشهور هم شد، زمستان  سال88 
بود. اینجا یک شناور غرق شد. دانشجوهایی بودند 
که در جزیره خارک درس می خواندند. بیســت 
و دو نفرشــان را ناخدا »ظهراب رستمی«، از آب 
گرفت و نجات داد. سه نفرشان غرق شدند. ناخدا 
ظهراب که آن بیســت و دو نفر را آورد، من تازه 
کارم شــروع شــد. زدم به دریا که جنازه آن سه 
نفر را پیدا کنم. روز اول یکی شــان را پیدا کردم 
که آن هم از قضا بچه مشهد بود. دوتای دیگر را 
هر چه گشتم پیدا نکردم. یکی دیگر از جنازه ها 
بعد از پنج روز پیدا شــد. جنازه سوم روز هشتم 
پیدا شد. هشت روز، من هرروز می رفتم توی آب 
و تا شب که تادید داشتم، دریا را می گشتم. پدر 
و مادر آن خدا بیامرز هم همینجا خانه خودمان 
بودند. مال اندیشمک بودند. روز هشتم جنازه را 
از آب گرفتم. جنازه باد کرده بود. پتویی انداختم 
زیرش و از آب کشــیدمش باال. جنــازه را آوردم 
برای شناسایی. اما صورت جنازه به هم ریخته بود. 
خدا برای کسی نیاورد. پدرش می گفت این پسر 
من نیســت. همین طور که پتو را کنار زده بود، 
چشــمش به کفش های جنازه افتاد. یک پایش 
کفش داشت. گریه اش گرفت. گفت: این کفش ها 

را خودم برایش خریده بودم.

 عضو جایی نیستید؟ مثالً عضو فدراسیون 
غریق نجات یا عضو هالل احمر؟

من عضو هیچ جا نیستم. شغل اصلی من دریاست. 
دریانوردی کار من اســت. آنقدر به من پیشنهاد 
می شود که عضو شورایی بشوم یا بروم در اداره ای 
کار کنم اما مــن می خواهم آزاد باشــم. دریا را 
دوســت دارم. دریا آدم آزاد می خواهد. لنج دارم. 
با لنجم می روم دبی. کارم همین اســت اما اینجا 
که هستم هیچ کاری ندارم و آزادم. درآمدم خوب 
است. شاکرم به درگاه خدا. عزتی هم دارم پیش 
مردم، پیش فرمانــدار، پیش امام جمعه. همین 

بسم است. در خانه ام هم به روی همه باز است. 
عشق می کنم که می توانم به مردم خدمت کنم. 

 آن لحظه هایــی که دنبــال جنازه ای 
می گردیــد و پیدایــش نمی کنید، چکار 

می کنید؟
مــن آن وقت ها حرف های دلــم را با خدا می زنم. 
می گویم خدایا االن یک خانواده چشــم انتظار این 
جنازه است. می گویم  ای کاش می شد که من آن 
آدم غرق شــده را زنده و صحیح و سالم می بردم و 
تحویل خانواده اش می دادم. اما حاال که نمی شود، 
بگذار جنازه اش را ببرم تا خانواده او، تکلیفشــان 
را بدانند و از چشــم نتظاری دربیایند. خسته که 
می شــوم به خودم می گویم فرض کن این اتفاق 
برای پســر خودت رخ داده. پسر من هم روی آب 
اســت. می رود »جم«، نزدیک چاه های عربستان. 
آنجا آتشی دارد وحشتناک. آنجا ماهی زیادی دارد. 
ماهیگیرهای گناوه ای می روند آنجا برای صید. پسر 
من هم آنجاســت. 80 مایل بــا اینجا فاصله دارد؛ 
بیشتر از صد و بیست کیلومتر. سه ساعت با قایق 
طول می کشد. تازه قایق ها هر یک ساعت به یک 
ساعت باید بایستند تا موتورهای شان خنک بشود. 
آب آن جا مثل قیر سیاه است. دریا آنجا بسیار عمیق 
است و هرچه عمق آب بیشتر باشد، آب تیره تر به 
نظر می رســد. هربار که می رود، دو ســه روز روی 
دریاست و ما از او خبری نداریم. خیال می کنم این 
جنازه ای که روی آب مانده و خبری از آن نیست، 
جنازه عزیز خودم اســت. از خدا می خواهم کمکم 
کنــد تا جنازه را پیدا کنم. من رابطه خوبی با خدا 
دارم. خدا به من عزت و آبرو داده و مرا وسیله ای قرار 
داده تا جنازه ها را به خانواده هایشان برگردانم. خدا 
از من نگذرد اگر تا امروز از کسی، یک قران گرفته 

باشم. من رزقم از جای دیگری است. 
کارم ســخت اســت اما من از کارم لذت می برم. 
می دانم که کس دیگری نمی تواند این خدمت را به 
مردم برساند. خدا مرا برای این کار انتخاب کرده و 
من سعی می کنم وظیفه ام را درست انجام بدهم. 
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  مردم/حســن احمدی فرد   حاج علی زیارت، کارش این است 
که بــرود و جنازه هایی را که در دریا مانده اند از دریا پس بگیرد. 
از سال های جنگ تا همین امروز، هروقت دریا خشم می گیرد و 
جنازه ای را به آدم های چشم انتظار برنمی گرداند، حاج علی زیارت، 
می زند به دل دریا و دست پر بر می گردد. خودش آرزو دارد غرق 
شده ها را زنده و صحیح و سالم به خانواده شان برگرداند اما مرگ 

خیلی وقت ها در دریا جوالن می دهد. مرگ، روی دیگر سکه ای 
است که دریا به دامن ساحل نشینان می اندازد.

حاج علی اهل جبهه و جنگ اســت و اهل توسل و عزاداری. او 
میاندار هیئت هم هســت. حســینیه ای که او میاندارش است، 

بیشتر از یک قرن قدمت دارد. 
قصه حاج علی زیارت، قصه ای شنیدنی و خواندنی است. 

حاج علی زیارت خانواده هایی را که در ساحل 
منتظر هستند از چشم  انتظاری در می آورد

 جنازه ها 
 را  از دریا

 پس می گیرم

می
صو

مع
ضا 

یر
 عل

ها:
س 

عک
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برگزارى دوره آموزشى 
«در اهميت سند تحول بنيادين»

انديشه: نخســتين دوره جامع تعليم و تربيــت اسالمى «جهاد تحول» 
براســاس مبانى نظرى ســند تحول بنيادين آموزش و پرورش، توسط 
حوزه علوم اسالمى دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايى برگزار مى شود. در 
اين دوره كه براى معلمان شركت كننده به عنوان آموزش ضمن خدمت 
محاسبه مى شــود، اســتادانى چون آيت اهللا كعبى، حجت االسالم دكتر 
ذوعلم، حســن رحيم پور ازغدى، حجت االسالم پناهيان، حجت االسالم 
حاج على اكبرى و حجت االسالم محمدى حضور دارند. مهلت ثبت نام در 
اين دوره تا 20 بهمن اعالم شده و محل برگزارى آن، دانشگاه تربيت دبير 

شهيد رجايى است.

دوره آموزشى «عصر نظام سازى توحيدى 
و افول آمريكا» برگزار مى شود

فارس: دوره آموزشــى «عصر نظام سازى توحيدى و افول آمريكا» توسط 
بنياد علمى فرهنگى حيات مازندران از پنجشنبه 25 بهمن ماه به مدت 16 
هفته در شهر قم برگزار مى شود. در اين دوره مباحثى چون سبك زندگى 
آمريكايى، نظام كســب و گردش ثروت در انديشه غربى و دينى، تاريخ 
تحليلى آمريكا، تاريخ تحليلى تمدن ها، تأثير مؤلفه هاى فكرى تمدن غرب 
در نظام سازى اسالمى و... ارائه مى شود. آيت اهللا اراكى، آيت اهللا ميرباقرى، 
حجت االســالم دكتر پارسانيا، حجت االســالم پناهيان، حجت االسالم 
قاســميان و حجت االسالم آقاتهرانى از جمله استادان اين دوره آموزشى 

هستند.

خوانش اجتماعى انقالب اسالمى در 40 سالگى
فارس: همايش يكروزه «خوانش اجتماعى انقالب اسالمى در 40 سالگى» 
سه شنبه 16 بهمن ماه برگزار مى شود. در اين همايش، موضوعاتى چون 
«نظريه هاى اجتماعى انقالب اسالمى»، «روايت جامعه شناسانه نسل انقالب 
از انقالب و دانشگاه»، «خوانش اجتماعى جامعه پساانقالبى»، «برنامه ريزى 
اجتماعى اقتصادى پس از انقالب اســالمى» و «شــهر و انقالب» توسط 
استادان و صاحبنظران دانشگاهى مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد. در 
ميان فهرست سخنرانان اين همايش، اسامى حسين كچوئيان، ابراهيم 
فياض، حميدرضا جاليى پور، ناصر فكوهى، قاسم زائرى و... ديده مى شود. 
اين همايش از ساعت 8 الى 20 در تاالر گفت وگو دانشكده علوم اجتماعى 

دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

 انديشه/ مسعود غالمى   چهارمين نشست 
از سلسله جلسات «عصر انقالب اسالمى» با حضور 
حجت االسالم دكتر سيدسعيدرضا عاملى برگزار 
شــد. دبير شــوراى عالى انقالب فرهنگى كه در 
اين نشســت با موضوع «انقالب اسالمى؛ اميد به 
آينده» ســخن مى گفت، بخشى از خستگى ها و 
نااميدى هاى ما را داخلى دانســت و بخشى ديگر 
را ناشى از تخريب هاى تصويرى دشمن. به اعتقاد 
وى، بخــش داخلى مربوط به اين اســت كه ما 
نتوانســتيم آن گونه كه هدف ارزش هاى انقالب 
اسالمى اســت، عدالت اجتماعى را تأمين كنيم؛ 
اما بخش تخريب هاى تصويرى دشمن به مراتب 
تأثيرگذارتر اســت و مى گويد «ما نتوانسته ايم»؛ 
در حالــى كه اگر ما به گذشــته خود نگاه كنيم، 
مى بينيم كه توانسته ايم و كشور ما هنوز هم بايد 
مسير كمال را طى كند. در ادامه گزيده اى از گفتار 

وى را مى خوانيم.

 اميد، پيوستارى از فرهنگ است
خداوند جهان را با قانون خلق كرده است و تدبير 
الهى در تكوين و تشريع مبتنى بر قوانين قطعى 
است؛ خداوند در تشــريع قوانينى را وضع كرده 
كه خروج از آن ها فســاد طبيعت و انســان را به 
وجود مى آورد. بنده اميد را پيوستارى از فرهنگ 
مى دانم. رهبر انقالب اســالمى دربــاره جايگاه 
فرهنگ ديدگاه هاى عميقى دارند؛ ايشان معتقدند 
كه فرهنگ پيوســتار اصلى اجتماعى است؛ بدان 
معنى كه اقتصاد، سياســت و پيشــرفت متغير 
وابسته فرهنگ هستند؛ اگر فرهنگ درست شود 
و در مســير صحيح قرار بگيرد، اقتصاد، سياست 
و نظام حكمرانى هم به تبع آن اصالح مى شــود؛ 
بنابراين ايشان مى فرمايند: «فرهنگ شكل دهنده 

به ذهن و رفتار عمومى جامعه اســت؛ انديشيدن 
و تصميم گيرى جامعه براســاس فرهنگى است 
كه بر ذهن آن ها حاكم اســت». فرهنگ به تعبير 
ايشان، هواى زندگى ماست و ما در هواى فرهنگ 
استنشــاق مى كنيم و اگر اين هوا ناســالم باشد، 
طبيعتاً دچــار بحران هويت و تشــويش ذهنى 
مى شــويم و اگر هواى فرهنگ سالم باشد، روابط 
اســالمى و الهى بر جامعه حاكم مى شود؛ اين از 
جمله خصوصياتى است كه درباره دوران حضرت 

مهدى(عج) از آن ياد شده است.

 استعمار مجازى و جامعه كاربرمحور
در دوره اى كه ما در آن زندگى مى كنيم، استعمار 
فيزيكى كه جهان گشــايى مى كرد و سرزمين ها 
را تســخير مى كرد، جاى خودش را به استعمار 
فرهنگى داده است كه از آن تعبير به پسااستعمار 
هم مى كنند؛ اين دوره دوم اســتعمار است. امروز 
ما از دوره ســوم اســتعمار صحبت مى كنيم كه 
استعمار مجازى است؛ فضاى دوم يا فضاى مجازى 
قلمروهاى متعددى دارد كه استعمار با استفاده از 
آن قلمروها سعى دارد بر رفتار جامعه اى كه هدف 

حمالت فرهنگى اش است، تسلط پيدا كند.
فضاى مجازى موجب شده تا ما در معرض تكثرها 
و تنوع ها قرار بگيريم و به اصطالح شهر پيرامونمان 
تبديل به جهان شده است. متأسفانه در اين جهان 
حضور غرب به صورت سلطه آميزى برجسته است 
و كمپانى هاى تخريب انســان به صورت گسترده 
در اين فضاى دوم حضور دارند. زمانى كه انســان 
وارد اين جهان مى شــود گســتره اى از انتخاب ها 
در مقابلــش قرار مى گيرد كه هر كدام از آن ها در 
زندگى او نقش آفرينى زيادى دارند؛ به همين خاطر 

است كه ما تأكيد بر فرهنگ مركزى مى كنيم.

انســان در گذشــته مخاطب بود و بيشــتر تابع 
گفتمان هاى غالب جامعه و محل زندگى اش بود 
ولى امروز تبديل به كاربر شده است و كاربر يعنى 
كســى كه عملكرد دارد. جامعــه مخاطب محور 
با جامعه كاربرمحــور دو تفاوت بنيادين دارد؛ در 
جامعه كاربرمحور، فرد هم احساس «كسى بودن» 
دارد و هم قدرت «كسى شدن». از اين قدرت كاربر 
شدن، برخى از افراد براى احياى توحيد استفاده 
مى كنند و بعضى براى شرارت؛ و عده اى هم براى 
گذران اوقات فراغتشــان وارد اين فضا مى شوند. 
تقريباً چهار ميليارد از جمعيت دنيا به عنوان كاربر 

در فضاى مجازى حضور دارند.

 ريشه اصلى به هم ريختگى اجتماعى 
جهان، دورى از خداست

دنياى تجدد موجب شــده تا انسان دچار خوابى 
ناآرام شود؛ بدان معنى كه هويتش را نمى شناسد. 
فردى كه مى داند چه كســى است؛ چه عاليق و 
ارزش ها و اولويت هايى در زندگى اش دارد و هدفش 
از اين زندگى چيست؟ آرام است؛ البته آرامش در 
منطق قانون هســتى پيوند با خداوند است ولى 
فرهنگ شناســان، ناآرامى را در اين مى دانند كه 
انســان ديگر خودش را نمى تواند دريافت بكند و 
دچار تشويش و دوگانگى مى شود؛ به تعبير اهل 
انتظــار، دورى از موعود و امام معصوم(ع) اســت 
كه اين خواب ناآرام را به وجود آورده است؛ براى 
همين توصيه مى شود تا با حضرت به واسطه دعا 

پيوند داشته باشيد تا اين ناآرامى را جبران كنيد.
چرا موضوع اميد هم در سطح فردى، هم اجتماعى 
و هم ملى مهم اســت؟ جامعه اميدوار، جامعه اى 
است كه قوه حركت دارد. با توجه به منطق قرآنى، 
اميد در واقع گشايشى است كه به جهان ارزشى 

انســان وسعت مى بخشــد. نااميدى يك مسئله 
جهانى اســت و فقط مربوط به جامعه و كشور ما 
نمى شود؛ نااميدى، خســتگى ناشى از دوگانگى 
جهان مدرن اســت كه در فرهنگ شناسى از آن 
به تأخر فرهنگى ياد مى شــود؛ به اين معنى كه 
هيچ كدام از اجزاى فرهنگ با هم تناسبى ندارند. 
زمانى كه اين خستگى به اوج برسد ديگر انسان 

توان تحرك ندارد.
ريشــه اصلى به هم ريختگى اجتماعى جهان كه 
منجر به نااميدى شــده اســت، چيست؟ ريشه 
اصلــى آن، دورى از خدا و توحيد اســت. قانون 
طبيعت، قانون وجود انسان و قانون روابط انسانى 

كه خداوند آن ها را تدبير كرده است، در قرآن 
به حق تعبير شــده؛ حق يعنى بايسته هاى 
هستى و آن وضعى كه خداوند براى هستى 

قرار داده است.

 با فرامحلى شدن فرهنگ ها 
مواجه هستيم

براساس تحليل هاى اجتماعى، ما با فرامحلى شدن 
فرهنگ ها مواجه هستيم. فرهنگ، امرى نيست 

كه به يك باره متولد شــود يــا از بين برود؛ 
بلكه در يك دوره زمانى، مســيرى را 

طى مى كند و شكل مى گيرد؛ به 
عبارتى حركت فرهنگ مانند 

حركت عقربه ساعت شمار 
حركت  ما  و  است 

متوجه  را  آن 
نمى شويم؛ 

خصيصه 
صلــــى  ا
هنــگ،  فر

استمرار است. مسئله بعدى اين است كه فرهنگ 
شبكه اى شده و ما در بستر فضاى مجازى در قالب 
شــبكه قرار داريم. ويژگى بعدى فرهنگ، ماژوالر 
بودن آن اســت؛ يعنى از خوشــه هاى مختلفى 
تشكيل شــده اســت و نودهاى هر كدام از اين 
خوشه ها با يكديگر ارتباط واحد به واحد، واحد به 

جمع و جمع به جمع پيدا مى كنند.
امروزه فرهنگ دو فضايى شــده اســت؛ پس بايد 
بــراى زندگى در اين محيــط، منطقى را تعريف 
كنيم. يكى از پيچيده ترين دانش هاى دوره معاصر، 
مديريت دو فضايى اســت؛ 
مديريتى كه يك بال 
آن فضاى حقيقى 
و ديگرى فضاى 
اســت.  مجازى 
اگر ما برنامه اى 
بــراى فضــاى 
مجازى نداشــته 
باشيم، ديگران براى 
آن برنامــه دارنــد و 
مديريــت  را  آن 

مى كنند.

انديشه

حجت االسالم دكتر عاملى در نشست «انقالب اسالمى؛ اميد به آينده» مطرح كرد

مديريت دو فضايى؛ ابزار نبرد با «استعمار مجازى»

روزشمار فجر انقالب اسالمى

تاريخ/ غالمى: 15 بهمن 57 خبرى منتشــر شد، مبنى 
بر ديدار فرماندهان ارشد ارتش با نمايندگان امام خمينى. 
همچنين بختيار در يك مصاحبه مطبوعاتى اعالم كرد: «در 
برخى از مســائل و اصول، نه با شــاه سازش مى كنم، نه با 
خمينى... به آيت اهللا خمينى اجازه تشكيل دولت موقت را 
نمى دهم... كسانى را كه جنگ داخلى راه بيندازند تيرباران 
مى كنــم». آيت اهللا طالقانى هم اعالم كرد: «قطع درختان و 
تصرف اراضى عمومى خالف شرع است و مردم بايد از لطمه 

زدن به ثروت هاى عمومى پرهيز كنند».
در همين حال، كميته مركزى كاركنان شــركت ملى گاز 
ايــران در نامه اى، از شــوراى موقت نظــارت بر امور بانك 
مركزى و كاركنان تمامى بانك هاى مجاز كشــور خواست 
مانع از خروج ذخاير ارزى شــركت ملى گاز شوند. شوراى 

مؤســس اتحاديه كاركنان راديو و تلويزيون نيز آغاز به كار 
دوباره راديو تهران را بخشى از يك توطئه بزرگ براى ايجاد 
تفرقه ميان كاركنان اعتصاب كننده و در مقياسى بزرگ تر 
توطئه اى براى تفرقه در ميان ملت ايران براى خنثى كردن 
انقالب ملت دانست. همچنين شوراى همبستگى كاركنان 
نخســت وزيرى اعالم كرد كه كارمندان اين اداره به عنوان 
پشتيبانى از مبارزات خونين ملت و همبستگى با اين نهضت 
مقدس از امروز به مدت نامحدود دست به اعتصاب مى زنند.

روزنامه كيهان انگليســى در شماره 15 بهمن خود نوشت: 
تاكنون 23 نماينده استعفاى خود را به مجلس تقديم كردند 
و انتظار مى رود كه 10 نماينده ديگر نيز از اين گروه پيروى 
كنند؛ حدود 10 نماينده ديگر هم قصد دارند كه از شركت 
در جلسات مجلس خوددارى كنند. نمايندگانى كه از بختيار 
حمايت مى كنند بشــدت تحت فشــار قرار گرفته اند تا دو 
اليحه بسيار حساس را كه يكى «انحالل ساواك» و ديگرى 
مربوط به «محاكمه سريع سياست مداران متهم به اختالس و 

سوءاستفاده» است، تصويب كنند. خبرگزارى پارس هم خبر 
داد: 200 نفر از وزيران ســابق، معاونان وزارتخانه ها، بعضى 
از مديران بخش خصوصى، استانداران و حتى مديران كل 
از طرف دولت ممنوع الخروج شــدند. دكتر سنجابى، رهبر 
جبهه ملى نيز در نطقى در ســازمان برنامه اعالم كرد كه 
بايد پرونده ها و قراردادهاى 25 ســال اخيــر را مطالعه و 
بررســى كرد تا خيانت ها و چپاولگرى ها فاش شود. آيات 
عظام شهاب الدين مرعشى نجفى، حسين موسوى خادمى 
و طباطبايى قمى در تلگراف هاى جداگانه اى، بازگشت امام 
خمينى به ايران را تبريك گفته و با انقالب اســالمى مردم 
ايران ابراز همبســتگى كردند. خبرگزارى جمهورى فدرال 
آلمان هم گزارش داد كه هنوز شاه ايران اميدهايش را براى 

بازگشت اوضاع به وضع دلخواه خود از دست نداده است.

 در 15 بهمن 1357 چه گذشت؟

ادامه اعتصاب در بدنه دولت

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه ناصر صادقى باستناد دو برگ استشهاديه گواهى شده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت سند ماكيت 
ــند مالكيت ششدانگ پالك 5004 فرعى از 22- اصلى  ــت س المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده و مدعى اس
ــده است با بررس دفتر امالك  ــد بعلت نامعلومى مفقود ش واقع در درگز بخش 7 قوچان كه متعلق به نامبرده ميباش
معلوم شد ششدانگ پالك فوق بنام ناصر صادقى ثبت و سند مالكيت چاپى 601991د93 صادر و تسليم گرديده و 
ــماره 6949-95/12/24 دفتر 2 درگز در رهن بانك مسكن مى باشد دفتر امالك بيش از اين حكايتى  ــند ش برابر س
ــبت به  ــتناد مفاد ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نس ندارد لذا به اس
ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود باشد بايستى ظرف ده روز از تاريخ انتشار 
اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى 
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى 

نسبت به صدور سند وفق مقررات اقدام مى گردد.9716793
ناصر حسن زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك درگز

آگهى تحديدحدود اختصاصى
حوزه ثبتى سبزوار

ــب  ــر گرديده اينك برحس ــررات ماده14قانون ثبت منتش ــدود قبلى كه بموجب مق ــى تحديدح پيروآگه
ــتندبه ماده مذكور وماده61آيين نامه قانون ثبت تحديدحدود يك قسمت ازامالك  ــت واصله مس درخواس

واقع در بخش3سبزوار حوزه ثبتى اين واحد به شرح زير ميباشد:
ــدانگ 40قطعه زمين زراعى پالكهاى12/10/7/5/2 ــبزوار-پالك181-اصلى-مزرعه كالغور-شش بخش3س
79/78/77/76/75/74/73/72/68/65/61/58/55/52/50/47/44/42/40/36/34/30/28/25/21/16/
ــدنزل آبادى  ــبانه روز-اس /88/87/86/85/84/83/82/81/80 فرعى بانضمام آب قنات كالغور ازمدار12ش

فرزندعباس و غيره.
تاريخ تحديد:چهارشنبه و پنج شنبه8و1397/12/9ساعت 8صبح انجام خواهدشد.لذابموجب ماده14قانون 
ــيله اين اگهى اخطار ميگرددكه در  ــماره هاى فوق الذكر بوس ثبت امالك به صاحبان امالك ومجاورين ش
ــالك يانماينده قانونى آنها  ــانيد.چنانچه هريك ازصاحبان ام ــاعت مقررباال درمحل حضور بهم رس روز وس
ــده ازطرف مجاورين  ــندمطابق ماده15قانون مزبورملك موردآگهى باحدود اظهارش درموقع مقررحاضرنباش
ــز صاحبان امالك كه درموقع  ــبت به حدودوحقوق ارتفاقى وني ــد واعتراضات مجاورين نس تحديدخواهدش
ــد  ــوده اند مطابق ماده20 قانون ثبت فقط  تا30روز از تاريخ تحديدحدود پذيرفته خواهدش ــر نب مقررحاض
ودر اجراى تبصره2ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترض ثبتى معترضين ميبايست ازتاريخ 
ــت اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و  ــليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يك ماه دادخواس تس

گواهى الزم از مرجع مذكور اخذوبه اين اداره تسليم نمايند.(م الف 97/100/1813) آ-9716790
تاريخ انتشار:دوشنبه97/11/15

على آب باريكى-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك سبزوار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
ــر ابراهيميان فرزند قربان بطرفيت آقاى حاجى قربان نامدارى فرزند غالمعلى،  ــا توجه به اينكه خانم گوه ب
ــه 970419 اين دادگاه ثبت شده  ــته طالق تقديم اين دادگاه نموده كه تحت كالس ــتى به خواس دادخواس
است، لذا حسب درخواست مدعى و دستور دادگاه وفق ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى بلحاظ مجهول 
المكان بودن خوانده مراتب ابالغ وقت رسيدگى(جهت استماع شهادت شهود خواهان) مورخ 1397/12/21 
ــخه اى از روزنامه در تاريخ نشر آگهى به اين  ــاعت 9 صبح را يك نوبت آگهى انجام و نتيجه به همراه نس س

مرجع قضايى ارسال گردد. 9716797
رئيس شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان ايالم- على رضا مهراب پور

آگهى مزايده
ــترى مهران وفق مواد 118، 120، 137 قانون اجراى احكام  اجراى احكام مدنى دادگس
ــن عزيزى نياء 2- ميثم يارى  ــه منظور وصول طلب  محكوم لهم1- حس ــر دارد ب در نظ
ــده يك دستگاه لودر تيتان  ــه 32/97 اجرايى اموال توقيف ش بيگى و... در پرونده كالس
مدل L380B متعلق به شركت توسعه آب و گاز ايران (واقع در پاركينگ جنب حسينيه 
ــده و آگهى در روزنامه به  ــه قيمت پايه 1/800/00/000 ريال از طريق مزاي ــت) را ب بعث
فروش برساند متقاضيان مى توانند درخواست كتبى خود را تا تاريخ 97/12/4 به اجراى 
ــروى فرماندارى تحويل و  ــترى مهران به آدرس بلوار امام (ره) روب ــكام مدنى دادگس اح
درجلسه حضورى روز سه شنبه مورخه 97/12/14 ساعت 10 صبح حضور بهم رسانند و 
به درخواست هاى خارج از مهلت ياد شده ترتيب اثر داده نخواهد شد  ضمناً شماره تلفن 
ــخگوئى و ارائه اطالعات به متقاضيان  ــاعات ادارى آماده پاس 33825181- 084 در س

محترم مى باشد.9716799
مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى مهران- بشاره صيفى

آگهى ابالغ اجرائيه
مشخصات محكوم له نام: محمد جواد شهرت: سوارى نام پدر: نادر  شغل: - نشانى محل سكونت: ايوان- خ مسجد 

جامع منزل نادر سوارى 
مشخصات محكوم عليه:    نام: مهرداد  شهرت: برخوردارى   نام پدر :محرم  شغل:- 

نشانى محل سكونت: ايوان - مجهول المكان
محكوم به:

ــعبه دوم شوراى حل اختالف در حق محكوم  ــماره 830/97 مورخ 97/7/14 ش محكوم عليه به موجب دادنامه ش
له، محكوم به تكاليف ذيل مى باشد:

1-پرداخت مبلغ 140/000/000 ريال بعنوان اصل خواسته
2- پرداخت مبلغ 2/060/000 ريال بعنوان هزينه دادرسى

3- پرداخت خسارت تاخير تأديه از زمان سر رسيد 97/1/30  لغايت زمان   وصول  كه دايره اجراى احكام مدنى 
بر اساس شاخص ساالنه بانك مركزى آنرا محاسبه مى نمايد

4- هزينه نيم عشر دولتى به مبلغ 5 درصد ميزان محكوم به بر عهده خوانده مى باشد. در ضمن با عنايت به غيابى 
بودن دادنامه اخذ تأمين در شورا صورت گرفته است

ــتناد ماده ى 19 آيين نامه اجرايى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى: اجتماعى فرهنگى محكوم  به اس
عليه مكلف است.

1-پس از ابالغ اين اخطار اجراى ظرف ده روز مفاد آن را به موقع به اجراء بگذارد و يا ترتيبى براى محكوم به و يا 
انجام تعهد ومفاد راى بدهد.در هر صورت نسخه اى از موافقت نامه يا رونوشت مصدق آنرا به شورا تسليم دارد.

2-مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاى طلب از آن ميسر باشد در صورتيكه بدهكار خود را قادر به 
ــراى مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت مذكور صورت جامع دارايى خود را اعم از منقول و غير منقول  اج

به مسئول شوراء تسليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد
ــال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالى  ــخاص در قب ــالوه بر موارد باال به مفاد قانون منع توقيف اش 3-ع
مصوب 22 آبان ماه 1352 شمسى و همچنين مواد مربوطه در قانون اصول محاكمات كه مستخرجه اى از 
اين دو قانون در ظهر برگ اجراييه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد در غير اينصورت طبق 

قانون اجراى احكام مدنى اقدام قانونى از سوى اجراى احكام دادگسترى صورت مى پذيرد.9716800
رئيس شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان ايوان غرب- محمد على خسروى

رونوشت آگهى حصروراثت
ــه  ــت به كالس ــرح دادخواس ــماره 2740855133 به ش ــنامه ش آقاى رضا محمدى يورقانلو داراى شناس
ــادروان  ــت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــورا درخواس 971420/ 57 ش از اين ش
ــخ 1397/07/06 در اقامتگاه دائمى خود  ــماره 435 در تاري ــنامه ش ــفنديار محمدى يورقانلو به شناس اس
ــفنديار به  ــه : 1 – رضا محمدى يورقانلو فرزند اس ــت ب ــدرود زندگى گفته ، ورثه آن مرحوم منحصر اس ب
ــفنديار به كد ملى  ــر متوفى ) 2 – امين محمدى يورقانلو فرزند اس ــماره 2740855133 ( پس كد ملى ش
ــفنديار به كد ملى شماره  ــر متوفى ) 3 – سعيد محمدى يورقانلو فرزند اس ــماره 2741027307 ( پس ش
ــماره شناسنامه  734 ( همسر  ــر متوفى ) 4 – رقيه خدائى بزوج فرزند بيت اله به ش 2741851093 ( پس
متوفى ) 5 – عبداله محمدى يورقانلو فرزند جانعلى به شماره شناسنامه 59 ( پدر متوفى ) اينك با انجام 
ــتناد ماده 362 قانون امور حبسى را در يك نوبت و يك مرتبه  ــريفات مقدماتى درخواست مزبور به اس تش
ــد از تاريخ نشرآگهى ظرف  ــى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باش آگهى مى نمايد تا هركس

يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد . 9716794
 عيدى – رئيس شعبه 57 شوراى حل اختالف شهرستان اروميه

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بوكان

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 139760313010002373 و 139360313010002373 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بوكان 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم روژين گل محمدى فرزند حسن به شماره شناسنامه 2547 صادره 
از بوكان و آقاى امير مجيدى فرزند محمد سعيد به شماره شناسنامه 17 صادره از سقز هر كدام به نسبت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 138/17 مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك باقيمانده 
ــده از آقاى حاج على  ــتان بوكان خريدارى ش 2 فرعى از 1 فرعى از 131 – اصلى واقع در بخش 17 شهرس
ــمى پالك مذكور مع الواسطه محرز گرديده كه براى آن پالك 4439 فرعى از 131 اصلى  حيدرى مالك رس
تعيين و اختصاص يافته است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
ــيد ، ظرف مدت يك ماه از  ــليم و پس از اخذ رس اولين آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد  .9716795
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/15
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/30

محمود خضرزاده – رئيس ثبت اسناد و امالك بوكان

اداره كل ثبت اسناد و امالك  استان گيالن
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك ماسال

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
آگهى ماده سه قانون و ماده 13 آيين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــماره 139760318022005524مورخ 1397/11/08 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  برابر راى ش
ــال تصرفات مالكانه  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ماس ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
بالمعارض متقاضى خانم سيده سكينه علوى شال فرزند سيد احمد بشماره شناسنامه 50 صادره از ماسال در سه 
ــاحت 210/58 متر مربع مشتمل بر بناى احداثى غير مجاز به  ــش دانگ يك قطعه زمين به مس ــاع از ش دانگ مش
مساحت 30 متر مربع پالك 6211 فرعى از 23 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 27 فرعى از 23 اصلى واقع در 

قريه چلمه سرا بخش 26 گيالن خريدارى از مالك رسمى خانم/آقا  خانلر صادقى محرز گرديده است.
ــخاص  ــه منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى گردد در صورتى كه اش ــذا ب ل
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 
ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض  ــليم و پس از اخذ رس دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت در ص ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 6031  آ-9716738
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/15

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/30 
آرمان كاظمى - رئيس ثبت اسناد و امالك 

اداره كل ثبت اسناد و امالك  استان گيالن
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك ماسال

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
آگهى ماده سه قانون و ماده 13 آيين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر راى اصالحى  شماره 139760318022005523مورخ 1397/11/08 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ماسال 
ــيد احمد بشماره شناسنامه  ــال فرزند س ــيده طاهره علوى ش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم س
ــه دانگ مشاع از شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت 210/58  ــال در س 5169358016 صادره از ماس
متر مربع مشتمل بر بناى احداثى غير مجاز به مساحت 30 متر مربع پالك 6211 فرعى از 23 اصلى مفروز 

ــرا بخش 26 گيالن خريدارى از مالك  ــده از پالك 27 فرعى از 23 اصلى واقع در قريه چلمه س و مجزى ش
رسمى خانم /آقا خانلر صادقى محرز گرديده است.

ــخاص  ــه منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى گردد در صورتى كه اش ــذا ب ل
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 
ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض  ــليم و پس از اخذ رس دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت در ص ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 6033  آ-9716739
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/15

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/30 
آرمان كاظمى / رئيس ثبت اسناد و امالك 

حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

آگهى ماده3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون  تعيين و تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر راى شماره 139760318603003965مورخ 97/09/24 هيات موضوع قانون تعيين وتكليف وضعيت 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك ناحيه 2 رشت ، تصرفات  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مس ثبتى اراضى و س
ــماره شناسنامه 4515 صادره از رشت در قريه  مالكانه بالمعارض آقاى محمود رضا غزنوى فرزند تقى به ش
ــتمل بر ساختمان به مساحت 2000 متر مربع پالك فرعى 140  ــدانگ يك قطعه زمين مش آلمان در شش
ــمى  ــت خريدارى از مالك رس از اصلى 57 مفروز و مجزى از پالك 38 از اصلى 57 واقع در بخش چهار رش

آقا عباس اكبر زاده محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــليم اعتراض  ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت در ص ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 6008  آ-9716831
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/15

تاريخ انتشار نوبت دوم : 30 /1397/11 
حسين اسالمى كجيدى  - مدير واحد ثبتى حوزه  ثبت ملك ناحيه دو  رشت

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سربيشه

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــوع قانون تعيين تكيلف وضعيت  ــماره139760308308000044-1397/10/25 هيات اول موض برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سربيشه تصرفات مالكانه  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مس ثبتى اراضى و س
ــماره شناسنامه178 و شماره ملى 0731685547  ــرمد فرزند محمد بش بالمعارض متقاضى آقاى محمد رضا س
ــاحت 1578/94 متر مربع تحت پالكهاى  301و 302و 305  ــت جام در يك باب باغ منزل به مس ــادره از ترب ص
ــه در روستاى هريوند خريدارى از مالك رسمى وراث مرحوم محمد رضا  فرعى از 1052- اصلى بخش 2 سربيش
ــت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو به فاصله  هريوندى  و ورثه محمد خزاعى هريوند محرز گرديده اس
15 روز آگهى  مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه  اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است درصورت 

انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.آ-9716735
تاريخ انتشارنوبت اول : 1397/11/15

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/30
محمد حسين مصلحى  / رئيس  ثبت اسناد و امالك سربيشه 

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سربيشه

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــون تعيين تكيلف  ــات اول موضوع قان ــماره139760308308000043-1397/10/19 هي ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سربيشه  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــرمد فرزند محمد بشماره شناسنامه 178 صادره از  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد رضا س
تربت جام در ششدانگ يكباب باغ منزل به مساحت 660/73 متر مربع پالك 428 فرعى از 1052- اصلى 
واقع در بخش 2 سربيشه در روستاى هريوند خريدارى از مالك رسمى وراث قانونى و قهرى مرحوم محمد 
ــوم مراتب در دو به فاصله 15 روز آگهى  مى  ــت . لذا به منظور اطالع عم ــا هريوندى محرز گرديده اس رض
شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
ــيد ، ظرف مدت  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دوماه  اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است درصورت 

انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9716736
تاريخ انتشارنوبت اول : 1397/11/15

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/30
محمد حسين مصلحى  / رئيس  ثبت اسناد و امالك سربيشه 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760306015009176-1397/11/01 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــنامه شماره 98 كد ملى 0749330139 صادره تايباد فرزند جالل  متقاضى آقاى نظام الدين نقش بنديه به شناس
ــماره 648 فرعى از 250 اصلى واقع در  ــاحت 584,90 متر مربع پالك ش ــدانگ يكباب منزل به مس الدين در شش
ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت مرحوم عبدالقادر نقشبنديه و  ــان رضوى بخش 14 مش خراس

ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  ــمتى از پالك محرز گرديده اس قس
شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ  ــليم و پس از اخذ رس اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9716727
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/15 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/30

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــون تعيين تكليف  ــات اول موضوع قان ــماره 139760306015009175-1397/11/01 هي ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
ــنامه شماره 98 كد ملى 0749330139  مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى نظام الدين نقش بنديه به شناس
صادره تايباد فرزند جالل الدين در ششدانگ يك دربند مغازه به مساحت 138,60 متر مربع پالك شماره 
648 فرعى از 250 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى 
ــبنديه و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى  از مالكيت مرحوم عبدالقادر نقش
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت  ــود در صورتى كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به  ــته باش متقاضى اعتراضى داش
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را  ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق  ــت در ص به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9716728
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/15 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/30

غالمرضا آقازاده   /  رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

(آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87)
آگهى ابالغ ماده 87 پرونده شماره: 139704014024000114/1  كالسه  9700132

ــالم مى گردد پالك 1- فرعى:  ــواد همتى  فرزند خدامراد كد ملى  6339973310  اع ــه آقاى محمد ج ــيله ب بدينوس
ــما در قبال طلب مهريه بازداشت  ــهركرد متعلق به ش 2044 از پالك اصلى 1255 در بخش: 10 ناحيه:10 واقع در: ش
ــود هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت بمورد  ــما اخطار ميش گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بش

بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود.
همچنين در موضوع پرونده كالسه فوق له مريم سليمى و عليه شما ، پيرو اجرائيه ارسالى بدين وسيله اخطار مى گردد 
طبق درخواست بستانكار و برابر آئين نامه الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدنى ميزان وجه نقد مهريه  مندرج 
ــند نكاحيه شماره 89950  تنظيمى در دفترخانه ازدواج شماره  48 شهر شهركرد به مبلغ  23/039/400/000   در س

ريال طبق شاخص نرخ روز محاسبه گرديدكه مراتب بدين وسيله به شما ابالغ مى گردد.9716726
مسئول واحد اجراى  اسناد رسمى شهركرد / على اكبر  باقرى

اداره  ثبت اسناد و امالك  حوزه ثبت ملك گناباد
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 

رسمى 
ــى اراضى و  ــن تكليف وضعيت ثبت ــه  قانون تعيي ــاده 13 آيين نام ــاده 3  قانون    وم ــوع م ــى موض آگه
ــماره 139760306013001967-1397/10/16 هيات  اول  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى ش س
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
حوزه ثبت ملك گناباد  تصرفات مالكانه بال معارض  متقاضى  اقاى مهدى كريم زاده به شناسنامه  شماره 
ــاحت 255/36  ــدانگ يكباب منزل به مس 113 كد ملى 0919317766  صادره گناباد فرزند على در شش
متر مربع از پالك  شماره 1291 فرعى از 3 اصلى  واقع در اراضى  قصبه شهر بخش يك حوزه ثبت ملك 
ــطه  از شركت تعاونى مسكن اموزش  و پرورش  محرز گرديده است . لذا           ــده  مع الواس گناباد  خريدارى ش
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله 15 روز آگهى  مى شود  در صورتى كه  اشخاص نسبت  
به صدور سند               مالكيت متقاضى  اعتراضى داشته باشند  مى  توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى 
به مدت دوماه  اعتراض خود را  به اداره      تسليم و پس از  اخذ رسيد  ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم  
اعتراض دادخواست  خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند .  بديهى است  در صورت انقضاى  مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض  طبق مقررات سند مالكيت  صادر خواهد شد .9716725
تاريخ انتشار نوبت اول :97/11/15 تاريخ انتشار نوبت دوم :97/12/1

محمد رضا اجتهادى  عرب  /  رئيس  ثبت اسناد و امالك گناباد 

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تربت جام 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
 برابر راى شماره 139760306007001397

ــند  ــاختمانهاى فاقد س -11/10/97 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض  متقاضى آقاى على محمد  رس

گل محمدى جامى ابدال آبادى  فرزند حجى محمد  بشماره شناسنامه 3
صادره از تربت جام در يك باب منزل  به مساحت 280 متر مربع پالك 38فرعى از 17 - اصلى   واقع در 
ــهد حوزه ثبت ملك تربت جام خريدارى از مالك رسمى آقاى على محمد  ــان رضوى بخش 13 مش خراس
گل محمدى جامى ابدال آبادى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــود و در صورتى كه اشخاص نس 15 روز آگهى مى ش
باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 2 دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.  ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس اخذ رس
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.9716723 تاريخ انتشار نوبت دوم:97/11/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/01

سيد مجتبى جواد زاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام



پايان خوش براى شب پرهياهوى استقالل
پرونده پاتوسى چگونه ختم به خير شد؟

ورزش: پرونده صدور آى تى سى كارت آياندا پاتوسى براى استقالل 
ختم به خير شد و آبى هاى تهرانى در آخرين ساعات نقل و انتقاالت 
توانستند درخواست خود را ثبت كنند تا حاال خيالى آسوده از حضور 

اين بازيكن داشته باشند.
با طوالنى شــدن روند صدور آى تى ســى كارت ايــن بازيكن، 
مشخص شد كه پاتوسى به دليل عدم حضور در تركيب تيم ملى 
آفريقاى جنوبى و عدم حضور در ليگ هــاى اروپايى نمى تواند 
براى استقالل به ميدان برود و فدراسيون درخواست اين بازيكن 

را ثبت نمى كند.
موضوعى كه با پيگيرى آبى ها البته ختم به خير شد؛ در اسناد ارائه 
شده از سوى باشگاه استقالل به فدراســيون فوتبال مشخص شد 
كه اين بازيكن طى دو سال گذشــته به اردوى تيم ملى آفريقاى 
جنوبى دعوت شده است و بر اســاس قانون نيز حضور در تركيب 
موضوع مهمى نيست و پاتوســى بايد تنها عضو تيم ملى آفريقاى 
جنوبى در 2 سال گذشــته مى بود كه اين موضوع نهايى شد و در 
نهايت فدراســيون قبل از بسته شــدن تى ام اس، درخواست اين 

بازيكن را ثبت كرد.
با ثبت شدن اين درخواست قبل از بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت 
ايران، حاال اســتقاللى ها مى توانند به صدور آى تى ســى از سوى 
فدراسيون فوتبال آفريقاى جنوبى اميدوار باشند كه احتماال طى 24 
ســاعت آينده رخ خواهد داد و در نهايت اين بازيكن مى تواند براى 

استقالل به ميدان برود.

ترابى: به هيچ تيمى فكر نكردم
ورزش: مهدى ترابى در حاشــيه اولين تمرينش با تيم پرسپوليس 
گفت: امروز اولين تمرينم با پرســپوليس بــود و خيلى از اين بابت 
خوشــحالم. اميدوارم بتوانم در نيم فصل دوم عملكرد خوبى داشته 

باشم و بتوانم دل هواداران را شاد كنم.
وى در مورد اينكه چرا با وجود پيشــنهادات اروپايى پرسپوليس 
را انتخاب كرده است،  گفت: پيشــنهادهاى اروپايى بيشتر براى 
سال گذشته بود، ولى امسال از ابتداى فصل با پرسپوليس قرارداد 
بســتم و ديگرى به هيچ تيم ديگر فكر نكردم. االن هم اميدوارم 
عملكرد خوبى داشــته باشم و دل مردم را شــاد كنم. « ترافيك 
شديدى در خط هافبك پرسپوليس وجود دارد و با اين وجود كار 
سختى در اين تيم دارى؟» هافبك تيم پرسپوليس در واكنش به 
طرح اين سوال گفت: قطعاً همينطور اســت ولى در پرسپوليس 
مهم نيســت چه كســى بازى كند، مهم باال نگه داشتن پيراهن 
پرسپوليس است و اميدوارم هميشه بتوانيم پيراهن پرسپوليس 

را باال نگه داريم و قهرمان شويم.

شفر: با پول عليه من در اينستاگرام 
مطلب منتشر مى كنند

ورزش: سرمربى استقالل به شكل اســتفاده از فضاى مجازى در 
رابطه با فوتبال ايران انتقاد كرد. وينفرد شــفر در مورد تاثير اين 
شبكه ها بر داوران و حتى شــخص او مى گويد: «كسى نمى تواند 
فضاى مجازى را متوقف كند. داور نبايد بين دو نيمه فضاى مجازى 
را نگاه كند تا ببيند نظر مردم چيست و بايد روى بازى تمركز كند. 
دست كارى كردن صفحات اينستاگرام كارى ندارد و با يك مقدار 
پول مى توانيد مطالب خود در اينســتاگرام منتشر كنيد. عليه من 
نيز اين اتفاق مى افتد و مطالبى منتشر مى شود اما من فارسى بلد 

نيستم و نمى توانم بخوانم.»

رادوشوويچ: هر دو جام را مى خواهيم
تسنيم: دروازه بان كروات تيم فوتبال پرسپوليس معتقد است كه 
اين تيم مى تواند در ليگ برتر و جام حذفى به مقام قهرمانى برسد. 
بوژيدار رادوشوويچ مى گويد: «در نيم فصل دوم كار سخت ترى داريم، 
همچنين در ادامه جام حذفى كه تيم هايى مثل پديده و سپاهان در 
مسير ما قرار دارند. با اين حال بايد بگويم كه شخصيت پرسپوليس 
اين امكان را فراهم مى كند كه در پايان فصــل دو جام به هواداران 
هديه بدهيم، چون پتانسيل رســيدن به قهرمانى در هر دو جام را 
داريم. البته مى دانيم كه كار ســختى داريم و بايد نسبت به گذشته 

خيلى بيشتر تالش كنيم.» 

مهاجرى: در نيم فصل اول خيلى اذيت شديم
تسنيم: سرمربى ماشين سازى تبريز از شرايط سخت تيم خود در 
نيم فصل اول مى گويد. رضا مهاجرى در اين خصوص تاكيد دارد: «ما 
در نيم فصل اول خيلى اذيت شديم، چون كمبود بازيكن داشتيم. اين 
شرايط با مصدوميت و محروميت بازيكنان همراه مى شد و در خيلى 
از بازى ها واقعاً دست مان بسته بود. با اين حال چند بازيكن جوان هم 
اين فرصت را پيدا كردند تا خودشان را نشان دهند و اين موضوع براى 
ما خوشحال كننده بود. با اين وضعيت طبيعى بود كه نياز به جذب 
بازيكنان جديد داشتيم و خوشبختانه خريدهاى خوبى انجام داديم. 
البته يك مهاجم هم مى خواهيم و اين احتمال وجود دارد كه يكى دو 

خريد ديگر هم انجام دهيم.»

پنجعلى: فوتبال را به دست مردم بسپاريد
كاپيتان سابق تيم ملى ايران بار ديگر تاكيد كرد كه فوتبال بايد در 
كشور به شكل خصوصى اداره شــود. محمد پنجعلى معتقد است: 
«من به شدت نسبت به پيشرفت فوتبالمان نااميدم زيرا تا زمانى كه 
فوتبال تحت اختيار حكومت قرار داشــته باشد و بخواهد با سيستم 
هاى سليقه اى رفتار شود اين فوتبال  محال است كه درست شود. 
من اعتقاد دارم فوتبال بايد دســت مردم باشــد. فقط درايران و دو 
سه كشــور اســت كه فوتبال به صورت دولتى اداره مى شود. وگر 
نه در جاهاى ديگر دنيا فوتبال دست مردم اســت وآن ها ازاين راه 

درآمدزايى مى كنند.»

مرزبان: شفر در ايران به هم ريخت 
اما دوباره جان گرفت

ســرمربى تيم فوتبال نفت مســجد ســليمان به اظهــار نظر در 
خصوص سرمربى آلمانى آبى پوشــان پايتخت پرداخت. عليرضا 
مرزبان در مورد وينفرد شــفر مى گويد: «من رابطه خوبى با شفر 
دارم و از زمانى كه در كارلسروهه بود او را مى شناسم. او در ايران 
خوب شروع كرد و ســپس به هم ريخت و دوباره جان گرفت؛ از 
اين موضوع خوشحالم. اميدوارم شفر در ليگ موفق شود و بتواند 

باالى جدول را داغ نگه دارد.»

اخبار جام ملت هاى آسيا

واكنش رئيس كميته ملى المپيك به مشاجره 
ورزشكاران به خاطر پاداش

ورزش: رئيس كميته ملى المپيك از رسانه ها خواست به موضوع اختالف نظر 
پيش آمده بين ورزشكاران در مورد پاداش ورود نكنند. سيدرضا صالحى اميرى 
با اشاره به اقدامى كه بهداد سليمى در واكنش اينستاگرامى  به پرداخت پاداش 
به اعضاى تيم ملى فوتبال انجام داد از رسانه ها خواست كه به اين موضوع ورود 
نكنند.وى گفت: مسئله پاداش و پرداخت آن به ورزشكاران نبايد مسئله اى 
براى كينه توزى شود.رئيس كميته ملى المپيك تاكيد كرد كه رسانه ها به اين 

موضوع ورودى نداشته باشند و كمك كنند تا موضوع جمع شوند.

مهاجرت ها همچنان ادامه دارد 
سومين جودوكار هم پناهنده شد!

ورزش: آرش آقايى  جودوكار تبريزى تيم ملى كشورمان پس از اختالف با 
سرمربى و مديرتيم هاى ملى جودو كشورمان، سرانجام راهى كشور آذربايجان 
شد و پس از توافق با مســئوالن فدراسيون اين كشــور به تيم ملى جودو 
آذربايجان پيوست. اين جودوكار 25 ساله كشورمان در صحبت هاى اخير خود 
مدعى شده كه  منصورى سرمربى تيم ملى و رودكى مدير تيم هاى ملى مانع 

فعاليت او در تيم ملى شدند و او ناچار شد سرانجام چنين تصميمى را بگيرد.
آقايى مدال برنز مسابقات جوانان قهرمانى آسيا و مدال قهرمانى كارگران 
جهان را در كارنامه دارد و بزودى در كاپ  اروپا با لباس كشور آذربايجان به 
روى تاتامى خواهد رفت! وى در وزن 81- كيلوگرم براى تيم ملى آذربايجان 
مبارزه مى كند. اما در ادامه مهاجرت ها، آبان ماه گذشته محمد رشنونژاد به 
همراه تيم ملى كشورمان راهى رقابت هاى بين المللى هلند شده و ديگر هيچ 
وقت به كشورمان بازنگشت، او اين روزها پس از كسب مجوز فعاليت در تيم 
ملى جودو هلند، راهى رقابت هاى بين المللى بلژيك شد و پس از مبارزه با 
حريفان خود در نخستين مبارزه خود براى كشور هلند در وزن 60- كيلوگرم 
موفق به كسب مدال برنز شد. اين سومين جودوكارى است كه در طول اين دو 
سال از تيم ملى جودو ايران جدا شده و راهى كشورهاى ديگر شده  است. سال 
گذشته نيز شايان نصيرپور راهى كشور تركيه شد و در حال حاضر نيز براى 

اين كشور مبارزه مى كند.

كميل قاسمى: 
هنوز از شرايط خودم راضى نيستم

ورزش: دارنده دو مدال نقره و برنز كشتى آزاد المپيك معتقد است هنوز به 
شرايط جسمانى قابل قبول و مطلوب نرسيده و بايد همچنان در اردوهاى 
تيم ملى تمرين كند. كميل قاسمى در حاشيه اردوى تيم ملى كشتى آزاد 
به مهرگفت: خوشبختانه مدتى است كه با حضور در اردوهاى آماده سازى، 
تمرينات خوب و پرفشارى را پشت سر مى گذارم.  وى افزود: عالوه بر حضور 
در اردوهاى آماده سازى، چند تورنمنت بين المللى و تداركاتى كه در سيستم 
رنكينگ اتحاديه جهانى هم هستند پيش رو داريم كه اميدوارم بتوانم با حضور 
در اين ميادين به اوج آمادگى دســت يابم. آزادكار سنگين وزن اردوى تيم 
ملى ادامه داد: مدت ها به دليل مصدوميت از تمرينات تيم ملى دور بودم كه 
خوشبختانه در طول برگزارى اردوهاى تيم ملى دوباره به تمرينات بازگشتم 
و اكنون هم در اردوى چهارم مشغول تمرين هستم. اردو به اردو توانسته ام بر 
سطح آمادگى فنى و جسمى ام اضافه كنم اما هنوز تا اوج آمادگى و وضعيت 

مطلوب فاصله دارم و فعال از شرايطم راضى نيستم.

زمان برگزارى انتخابات 3 فدراسيون مشخص شد
كشتى در صف انتظار

ورزش: به نقل از پايگاه خبرى وزارت ورزش و جوانان، سيد شروين اسبقيان با 
اشاره به تأكيد داورزنى معاون توسعه ورزش قهرمانى و حرفه اى مبنى بر تعيين 
تكليف انتخابات و ثبت نام فدراسيون هاى ورزشى كه زمان انتخابات آن ها به 
پايان رسيده يا با سرپرست اداره مى شوند، اظهار داشت: بر اين اساس انتخابات 
فدراسيون ووشو 12 اسفند ، فدراسيون قايقرانى 7 اسفند و فدراسيون كارگرى 

پنجم همين ماه برگزار مى شود.
اين مقام مسئول افزود: همچنين ثبت نام فدراسيون وزنه بردارى  23 بهمن 
آغاز خواهد شد.مدير كل دفتر مشترك فدراسيون هاى ورزشى در خصوص 
زمان ثبت نام سه فدراسيون كشتى، فدراسيون همگانى و فدراسيون ورزش 
هاى رزمى تصريح كرد: تاريخ ثبت نام اين سه فدراسيون نيز هفته اول اسفند 
ماه اعالم خواهد شد. وى برگزارى انتخابات فدراسيون هاى ورزشى را مطابق 
اساسنامه و قانون عنوان كرد و يادآور شد : انتخابات فدراسيون هاى ورزشى 

براساس زمانبندى اعالم شده پيگيرى خواهد شد.

سفريك ماهه احسان حدادى به آمريكا 
ورزش: احسان حدادى كه بعد از كسب چهارمين مدال طالى خود در بازى 
هاى آسيايى 2018 با فدراسيون دووميدانى به اختالف خورد، در ماه هاى 
اخير به دليل نداشتن مربى در بالتكليفى به سر برده است.اين پرتابگر ايرانى 
كه يكى از اميدهاى كسب مدال در المپيك توكيو به شمار مى رود، به خاطر 
افزايش قيمت ارز از نظر فدراسيون بايد محدوديت هايى را نسبت به قبل براى 
خود در نظر بگيرد.در چند ماه اخير حدادى و فدراسيون دووميدانى به خاطر 
مسائل مالى به اختالفات شديد خوردند و پاى رئيس كميته ملى المپيك هم 
به اين ماجرا باز شد.حاال خبر مى رسد با پادرميانى صالحى اميرى، حدادى با 
كيهانى رئيس فدراسيون دووميدانى به توافق نسبى دست يافتند.در همين 
راستا طبق برنامه ريزى صورت گرفته احتماال احسان حدادى اواخر بهمن ماه 
به آمريكا سفر مى كند تا اردوى يك ماهه اى در اين كشور برگزار كند.مراحل 
بعدى اردوهاى قهرمان پرتاب ديسك آسيا در جزيره كيش و سپس يكى از 

كشورهاى اروپايى برگزار مى شود.

ضد حمله
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آقاى گل تاريخ ناپولى در راه چين
ورزش:مارك هامسيك، ركورددار گلزنى باشگاه ناپولى قصد دارد از اين تيم جدا شود 
و كارلو آنچلوتى، سرمربى ناپولى فاش كرد كه هامسيك در حال مذاكره با باشگاهى 
چينى براى انتقال به ليگ چين است. مارك هامسيك، هافبك اهل اسلواكى باشگاه 
ناپولى كه در طول 12 فصل حضور در اين باشگاه ايتاليايى 121 گل براى ناپولى به 
ثمر رسانده و ركورددار گلزنى در تاريخ اين باشگاه است قصد دارد از اين تيم جدا شود. 
كارلو آنچلوتى با تاييد شايعات در اين باره فاش كرد كه هامسيك در حال مذاكره با 

يك باشگاه چينى است و قصد دارد فوتبال خود را در ليگ چين ادامه دهد.

يووه همچنان به دنبال جذب پل پوگبا
ورزش: يووه همچنان به دنبــال جذب پل پوگبا، هافبك منچســتريونايتد در 
تابستان پيش رو خواهد بود.پوگبا 25 ساله بين سال هاى 2012 تا 2016 در يووه 
حضور داشت و دوران بســيار خوبى را در جمع بيانكونرى ها تجربه كرد. او سال 
2016 به يونايتد رفت و دو سال پرفراز و نشيب را در اين تيم پشت سر گذاشت. 
با اين حال پس از حضور اوله گونار سولسشــر، اوضاع براى پوگبا تغيير كرد و او 
در 7 بازى اخيرش در ليگ، 6 گل و 4 پاس گل به ثبت رســانده و استثنايى كار 

كرده است.

اورمارس، گزينه اصلى مديريت فوتبالى در آرسنال
ورزش: مارك اورمارس، مدير فوتبالى آژاكس، كانديداى اصلى رسيدن به همين پست در 
آرسنال است. آژاكس اين موضوع را تكذيب كرده ولى او در بين كانديداهاى اصلى مديريت 
فوتبالى در آرسنال خواهد بود. رائول سانلهى،مدير ورزشى باشگاه، در حال بررسى گزينه ها 
در اين رابطه است و در اسپانيا نيز گزينه هايى را زير نظر دارد. جاش كروئنكه، يكى ديگر از 
گزينه هاست كه احتماال مذاكراتى با او انجام خواهد شد. با اين حال، اورمارس با توجه به  
فلسفه فوتبالى كه در آژاكس و بارسلونا آموخته و همينطور تجربه حضورش در ليگ برتر و 

حضور ويژه اش با آرسنال، بهترين گزينه براى توپ چى ها به حساب مى آيد. 

قطرى ها حضور زيدان در ايران را تاييد كردند
ورزش:رســانه هاى قطرى اعالم كردند كه زين الدين زيدان كــه در حال حاضر 
هيچ ســمتى در فوتبال ندارد جزء گزينه هاى اصلى فدراسيون فوتبال ايران براى 
سرمربيگرى تيم ملى فوتبال ايران به حســاب مى آيد. پيش از اين نام هايى، چون 
خوزه مورينيو و يورگن كلينزمن نيز از طرف رسانه هاى ايران پس از باخت 3 بر صفر 
اين تيم مقابل تيم ملى ژاپن به گوش خورده بود. اما حضور زيدان از طرف فدراسيون 
محتمل تر از ساير گزينه ها به نظر مى رســد و احتمال دارد كه در هفته هاى آينده 

فدراسيون فوتبال ايران نام وى را به عنوان سرمربى اعالم كند.

27ميليارد تومان + 4/5 ميليون دالر براى تيم ملى هزينه شد

شفاف سازى معاون وزير درباره اتهام مالى كى روش
ورزش:  در آخريــن روز از جــام ملت هاى آســيا 2019 
مصاحبه اى از كارلوس كى روش پخش شد كه در اين مصاحبه 
جنجالى سرمربى پرتغالى با بيان حرف هاى عجيب مدعى شد 
وزارت ورزش و جوانان نه تنها هيچ حمايتى از برنامه هاى آماده 
سازى تيم ملى نداشته بلكه شخص وزير ورزش نه فوتبال و نه 
تيم ملى تحت رهبرى كى روش را دوست ندارد. صحبت هايى 
كه كى روش مدعى بود رئيس فدراسيون فوتبال آنها را به زبان 
آورده و نمى داند كه حقيقت دارد يا نه؟ سرمربى پرتغالى با 
اشاره به اينكه در فاصله دو هفته تا آغاز جام ملت ها فدراسيون 
فوتبال پولى براى اجراى برنامه هاى تيم ملى، پرداخت حقوق 
مطالبات مربيان و پاداش ها ندارد مدعى شد اگر فدراسيون 
فوتبال قطر به داد ايران نمى رســيد او حتى نمى توانست 
اردويى برگزار كند چون فدراســيون فوتبال يك پنى هم 

پول نداشت.
معاون توســعه ورزش قهرمانى و حرفــه اى اعالم كرد از 
ابتداى سال جارى، 27 ميليارد تومان كمك + چهار ونيم 
ميليون دالر ارز به فوتبال پرداخت شد كه بسيار بيشتر از 
تعهد ابتداى سال وزارتخانه بوده است. محمدرضا داورزنى 
گفت:« در اين رابطه به پيشنهاد دكتر سلطانى فر وزير ورزش 
وجوانان و موافقت معاون اول رئيس جمهورى يازده ميليارد 
تومان در ســه مرحله ( دو و نيم ، پنج و سه و نيم ميليارد ) 
طى دو ماه جهت تامين هزينه هاى تداركاتى، پشتيبانى و 
آماده سازى تيم ملى همچنين پاداش ورزشكاران در اختيار 
فدراسيون فوتبال قرار گرفت  كه تا اين جاى كار هر آنچه 
مربوط به وزارتخانه بوده تمام و كمال انجام شده است».27 
ميليارد تومان پرداختى طى دو ماه به فدراسيون براى تامين 
هزينه هاى آماده سازى تيم ملى رقم كمى نيست اما اينكه 
پول صرف چه كارى شده است كه كى روش دو هفته قبل 
از آغاز جام ملت ها در مصاحبه با رسانه ها مدعى مى شود 
فدراســيون يك پنى هم پول براى تيم ملى نداشت! خود 
عالمت سئوال بزرگى را ايجاد مى كند كه تنها در پاسخ به 
اين ابهامات رؤساى فدراسيون فوتبال مى توانند پاسخگو 

باشند به خصوص كه كى روش مدعى بود پولى كه خود تيم 
ملى درآورده در تيم هاى ديگر هزينه شده است.

4,5 ميليون دالر ارز دولتى
اما سواى از اين رقم ريالى وزارت ورزش نسبت به صحبت هاى 
ســرمربى پرتغالى در خصوص حمايت هاى ارزى نيز اعالم 
كرد از ابتداى ســال تا اوايل مهرماه  ارز مورد نياز تيم ملى و 
فدراسيون فوتبال با نرخ  چهارهزار و دويست تومان ، از مهرماه 
تاكنون ارز يورو با نرخ بازار ثانويه و مجموعا به ميزان چهار و 
نيم ميليون دالر در اختيار فدراسيون فوتبال قرار گرفته است. 
پولى كه قطعا نه تنها براى اجراى تمام برنامه هاى آماده سازى 
مد نظر كى روش بلكه براى تامين هزينه بازى هاى دوستانه 
نيز كافى بود اما كى روش مدعى بود پول بازى هاى دوستانه 

ايران را نيز قطر پرداخت كرده است.

انتظار قهرمانى داشتيم
در شرايطى كه وزارت ورزش مستقيما به صحبت هاى 
سرمربى سابق تيم ملى ايران ورود كرد تا خود را از اتهام 

عدم حمايــت از برنامه هاى كــى روش و تيم ملى مبرا 
كند اما معاون توســعه ورزش قهرمانى در بخش پايانى 
صحبت هاى خود با بيــان اين كه كى روش نتوانســت 
انتظارات را بــرآورده كند، گفت:«با توجــه به آمادگى 
و اينكه تيــم 8 ســال در اختيار ســرمربى و كادر فنى 
گرانقيمت خود بود، مردم انتظــار قهرمانى اين تيم در 
جام ملت ها را داشتند تا جايى كه ما پيش بينى پاداش 
اين موفقيت را داشــتيم تا در صورت قهرمانى بالفاصله 
پرداخت گردد» .داورزنى  در خصــوص نتايج تيم ملى 
در جام ملت هاى آســيا و آينده اين تيم گفت:« درباره 
عملكرد تيم ملى و مســائل فنى، فدراسيون فوتبال بايد 
پاسخگو باشد و قطعا بزودى اين كار را انجام خواهد داد 
. براى آينده تيم ملى بهتر است فدراسيون ابتدا اهداف و 
برنامه هاى خود را تا جام جهانى و جام ملت هاى پيش 
رو تبيين كند و براساس آن گزينه هاى سرمربيگرى تيم 
ملى را شناسايى و پس از رسيدن به جمع بندى معرفى 
كند . قطعا وزارت از ايــن فرايند تيم ملى و ســرمربى 

معرفى شده همچون گذشته حمايت خواهد كرد».

اميرمحمد سلطانپور: مديران برنامه يا همان ايجنت ها در هر 
سطحى از فوتبال بسيارى از اتفاقات پشت پرده را مديريت مى 
كنند، اما كار اصلى آن ها چيست و چگونه مى توان به يك ايجنت 
تبديل شد. بازيكنان بزرگ فوتبال نيز از حضور اين ايجنت ها سود 
بسيارى مى برند و مى توان ديد كه پشت هر ستاره اى از كريستيانو 
رونالدو گرفته تا ليونل مسى و محمد صالح و گرت بيل، ايجنتى 
حضور دارد كه با هر ترفندى مى خواهد بهترين شرايط را براى 

موكلش رقم بزند.
فيلم ها و توليدات تلويزيونى در مورد ايجنت ها مانند «جرى مگواير» 
با بازى «تام كروز» و سريال مشهور «بالِرز» باعث رونق گرفتن عاليق 
افراد بسيارى به اين شغل شده و اين را هم نبايد فراموش كنيم كه كار 
كردن با ستاره ها هميشه جذابيت هاى خاص خود را داشته است. 
شكى نيست كه داشتن چنين شغلى مزاياى فوق العاده اى دارد اما 
در كنار آن نياز به داشتن مهارت هاى فوق العاده اى نيز هست. در 

زير به تعريفات مفاهيم اصلى در خصوص ايجنت ها مى پردازيم:

   ايجنت فوتبال چيست؟
در فوتبال، ايجنت وظيفه نمايندگى بازيكن و ميانجيگرى او را به 
عهده دارد كه در تالش است اتفاقات مفيد پيرامون يك يا چند 
بازيكن را فراهم آورد. هســته اصلى وظايف يك ايجنت به اين 

شرح است:
  مذاكره قراردادها براى رسيدن به بهترين منفعت ممكن براى 

بازيكنى كه مديريت برنامه او را به عهده دارد.
  به دست آوردن قراردادهاى اسپانسرينگ خوب براى موكل

  هماهنگ كردن حضــور بازيكن در تلويزيــون، راديو و ديگر 
رسانه هاى ديجيتال

  فراهم آوردن شــرايط براى روزنامه نگاران در راســتاى انجام 
مصاحبه با بازيكن براى چاپ در روزنامه ها

به جز اين ها گاهى يك مدير برنامه وظيفه مديريت اكانت بازيكن 
مورد نظر در شبكه هاى اجتماعى او را نيز بر عهده دارد. به غير از اين، 
روابط ميان ايجنت و بازيكن در بيشتر اوقات از حالت كارى خارج 
شده و آن ها تبديل به دوستان نزديكى مى شوند كه مى توانند 

همديگر را در زمان هاى بحرانى حمايت كنند.

    چگونه مى توان يك ايجنت شد؟
وظيفه يك ايجنت بسيار سنگين است و به هيچ عنوان نمى 
توان اين شغل را دست كم گرفت. براى تبديل شدن به يك 
ايجنت الزم به امتحان دادن يا گذراندن رشته درسى خاصى 
نيســت. اما با توجه به طبيعت اين شغل، مســلط بودن به 
اطالعات حقوقى و مديريت اقتصادى مى تواند بســيار گره 
گشا باشد. از ســال 2001 چيزى به عنوان ايجنت با مدرك 
فيفا وجود ندارد و فدراســيون جهانى فوتبال اين وظيفه را 

به سازمان هاى خصوصى تحت نظر خود براى دادن مدرك 
و بررســى ايجنت ها واگذار كرده است. بنابراين براى تبديل 
شــدن به يك ايجنت فرد بايد در چنين سازمان هايى در هر 

كشور مراجعه كرده و ثبت نام نمايد.

    ايجنت ها چقدر درآمد دارند؟
ميزان پولى كه ايجنت ها دريافت مى كنند به صورت مستقيم 
به بازيكنى كه تحت پوشــش دارند و اينكه چند بازيكن را تحت 
پوشش داشته باشــند بر مى گردد. ايجنت ها از قراردادهايى كه 
موكلينشان امضا مى كنند حق كميسيون ميگيرند كه معموال 

رقمى حدود 10 درصد است. بنابراين كسى كه فوق ستارگانى ماند 
كريستيانو رونالدو يا ليونل مسى را تحت پوشش قرار داده درآمد 
بسيار هنگفتى دارد. ايجنت هايى كه بازيكنان تحت پوشش آن ها 
در ليگ برتر انگليس فعال هستند براى هر بازيكن معموال ساليانه 
رقمى بين 550هزار تا يك ميليون و دويست هزار پوند پول در مى 
آورند. در مثالى ديگر ايجنتى كه در ليگ آمريكا كار مى كند به ازاى 
هر بازيكن ساليانه درآمدى 1300 تا 260 هزار دالر دارد. البته ما 
ايجنت هايى هم داريم كه ساليانه ميليون ها دالر درآمد دارند كه 

تعداد محدودى را شامل مى شوند.

     سوپر ايجنت ها چه كسانى هستند؟
اين اصطالح براى ايجنت هايى به كار مى رود كه موكلين آن ها جزو 
فوق ستاره ها هستند و از طريق آن ها ميليون ها دالر درآمد دارند. 
اعتبار و در كنار آن مهارت اين ايجنت ها در بستن قرارداد و جذب 
اسپانسر، آن ها را به افراد بسيار قدرتمندى بدل مى كند كه گاهى 
حتى باشگاه ها نيز با آن ها دچار مشكل مى شوند. ُخرخه مندز كه 
موكلينش شامل ژوزه مورينيو و كريستيانو رونالدو هستند، مينو 
رايوال كه زالتان ابراهيموويچ و پل پوگبا را هدايت مى كند و جاناتان 
بارنت كه ايجنت گرت بيل و جسى لينگارد محسوب مى شود از 

جمله اين سوپر ايجنت ها هستند.

        چگونه مى توان يك ايجنت را پيدا كرد؟
صنعت فوتبال پر شده از ايجنت ها و آژانس هاى مخصوص به آن كه 
عالقه مندند تا با بازيكنان همكارى كنند؛ به همين دليل پيدا كردن 
يك ايجنت كار اصال سختى به نظر نمى رسد. گاهى بازيكنان كه 
عالقه مند به داشتن ايجنت نيستند خود را در شرايط بستن قرارداد 
با يك باشگاه يا يك اسپانسر مى بينند كه مى تواند براى آن ها حل 
و فصل آن مشكل ساز باشد. بزرگترين آژانس ايجنت ها را مى توان 
 Triple S Sports and Entertainment يا Gestifute
و Stellar Football لقــب داد اما هر كشــور معموال آژانس 
هاى مخصوص به خود را دارد كه معموال مراكز مجاز آن توسط 

فدراسيون هاى فوتبال  فهرست شده اند.

ايجنت ها را بهتر بشناسيم

گردانندگان واقعى فوتبال 

ورزش: سمينار هم انديشى مســئوالن كميته داوران با 
مربيان، سرپرســت ها و كاپيتان هاى تيم هاى ليگ برتر 
فوتبال با هدف آشــنايى با آخرين قوانين داورى فوتبال 

ديروز در هتل آكادمى فوتبال برگزار شد.
از چهره هــاى سرشــناس حاضر در نشســت جلســه 
هم انديشى مى توان به افرادى چون وينفرد شفر سرمربى 
تيم استقالل ، عليرضا منصوريان سرمربى تيم ذوب آهن، 
يحيى گل محمدى ســرمربى تيم پديده مشهد، مجيد 
جاللى سرمربى تيم نساجى مازندران، سيدمهدى رحمتى 
دروازه بان تيم اســتقالل، حســين فركى سرمربى تيم 
پيكان، حسين ماهينى مدافع تيم پرسپوليس مسئوالن 

كميته داوران سازمان ليگ اشاره كرد.
درحالى كه مسئوالن سازمان ليگ از تمامى سرمربيان 
و كاپيتان هاى تيم ها در ليگ برتر در اين سمينار دعوت 
به عمل آورده بود، اما استقبال خوبى از سوى سرمربيان 
تيم هاى ديگر در اين جلسه نشــد و افرادى چون برانكو 
سرمربى پرســپوليس و امير قلعه نويى ســرمربى تيم 
ســپاهان كه در نيم فصل اول اعتراض زيادى به داورى 
داشتند غايب بودند. با وجود اينكه گفته شده بود مهدى 
تاج رئيس فدراســيون فوتبال قرار است در اين سمينار 
حاضر شود، اما بنا به داليلى در اين جلسه حضور نداشت.

قبل از آغاز نشست سعيد فتاحى مسئول كميته مسابقات 
ليگ در خصوص مصاحبه ســرمربيان ليگ برتر بعد از 
بازى در ميكسدزون نكاتى را براى حاضران اشاره كرد و 
از سرمربيان درخواست داشت فقط در خصوص مسائل 
فنى صحبت كنند و در خصوص موارد حاشيه با رسانه ها 

گفت وگو نكنند.
در حاشــيه برگزارى ســمينار و بحث اعتراض مربيان 
و بازيكنان به داور، لحظه اشــتباه بازيكنــان تيم ملى 
كشورمان مقابل ژاپن و گل اول ژاپن به ايران به نمايش 
درآمد و نكات آموزشــى اين صحنه و اعتراض بى مورد 
بازيكنان تيم ملى ايران از ســوى فريــدون اصفهانيان 

توضيح داده شد.

منصوريان: دستمزد آشپز من از فغانى بيشتر است
عليرضا منصوريان در جلسه هم انديشى ليگ برترى با 
مسئوالن داورى گفت: گاهى اوقات داوران تصميماتى 

مى گيرند كه حتــى كارشناســان داورى هم نظرات 
مختلفى در مــورد آن                                                                                                                                                                                                                                                              مى دهند. به نظر مــن هم بايد 
داورانى كه شايسته هستند بيشتر قضاوت كنند. و ى با 
اشاره به دستمزد كم داوران ليگ برترى گفت: مباحث 
ما لى داوران در حوزه كارى من نيســت، ا ما وقتى يك 
داور ليگ برترى بر ا ى قضاوت يك مســابقه 750 هزار 
تومان تا يك ميليــون تومان پول مى گيــرد، بهترين 
داور دنيا يعنــى فغانى ا گر 20 بــازى قضاوت كند 20 
ميليون از كميته داورى پــول مى گيرد. ا ما كارگران و 
كارمندان رستوران من بيشتر از يك داور ليگ برترى 
حقوق مى گيرند و حتى من در آ خر سال به آنها سنوات 
و پاداش هم مى دهم. البته من از همه داوران شــريف 
و زحمتكش عذرخواهى مى كنم كه چنين حرف هايى 

مى زنم.

و ى ا فزود: ا گر دستمزد داوران 5 برابر شو د و داوران 5 برابر 
روزهاى فعلى حقوق بگيرنــد، در آن                                                                                                                                                                                                                                                              صورت داورى هم 
ايرادهاى خود را برطرف مى كند.منصوريان با اشاره به قدر 
و احترامى كه فيفا بر ا ى فغانى قائل است                                                                                                                                                                                                                                                            ، گفت: آنقدر كه 
AFC و فيفا به فغانى احترام مى گذارند، در داخل كشور 
به اين                                                                                                                                                                                                                                                             داور كه به نظر من بهترين داور دنياســت                                                                                                                                                                                                                                                             احترام 

گذاشته نمى شو د. 

گل محمدى: فكر نكنم VAR استفاده شود
يحيى گل محمدى درباره جلســه هم انديشــى داوران، 
ســرمربيان و كاپيتان هاى ليگ برتر گفت: خود كميته 
داوران و دپارتمان داورى به اين نتيجه رسيدند تا جلسه اى 
برگزار شــود. بحث VAR و دو داور اضافه مطرح شــد. 
اميدوارم اين جلسات تأثيرگذار باشد. برداشت من از اين 

جلسه اين بود كه VAR تا چند سال آينده هم وارد ايران 
نمى شود. بايد امكانات فوق پيشرفته اى باشد تا اين اتفاق 
رخ دهد. در هر صورت فكر مى كنم اين احتمال وجود دارد 

كه اشتباهات داورى خيلى كمتر شود.

شفر:داوران عمدا اشتباه نمى كنند
شــفر، ســرمربى اســتقالل در اين هم انديشى گفت: 
فدراســيون فوتبال آلمــان درآمد داوران را به شــكل 
چشم گيرى افزايش داده و تمرينات و كالس هاى بيشترى 
را براى آن ها در نظر گرفته است. ما هم بايد به همان سمت 
برويم تا داوران درآمد بيشــترى داشته باشند و جلسات 
بيشترى را هم پشت سر بگذارند. من مطمئنم كسى فكر 
نمى كند داوران عمداً مرتكب اشتباه مى شوند چون كار 

آن ها خيلى سخت است.

سمينار هم انديشى مسئوالن كميته داوران با مربيان برگزار شد

VAR مهم تر است يا دستمزد داور ان؟

خبر

پايان مسابقات ورزشى نوجوانان 
جام خورشيد واليت

ورزش: مسابقات فرهنگى ورزشى جام خورشيد واليت ويژه 
گراميداشــت دهه مبارك فجر ويژه گروه سنى نوجوانان در 

تربيت بدنى آستان قدس رضوى به پايان رسيد.
به گزارش روابط عمومى تربيت بدنى آســتان قدس رضوى 
در مسابقات فوتسال كه 6 تيم از استان هاى خراسان رضوى 
، شمالى و جنوبى و گلستان و كرمانشاه حضور داشتند با انجام 

10 بازى استان خراسان جنوبى به مقام قهرمانى دست يافت.
در رشته ورزش هاى باستانى استان هاى كرمانشاه ، خراسان 
جنوبى و شمالى اول تا سوم شدند. در تنيس روى ميز انفرادى 
نفرات استان گلستان اول و دوم و شركت كننده كرمانشاه سوم 
شد و در تنيس دوبل استان هاى گلستان ، خراسان جنوبى و 
كرمانشاه اول تا سوم شدند. در پايان اين مسابقات و در مجموع 
همه رشته ها استان گلستان با 4 طال ، 4 نقره و 2 برنز اول شد ، 
استان كرمانشاه با 3 طال ، 1 نقره و 3 برنز دوم و خراسان جنوبى 

با 1 طال ، 4 نقره و 1 برنز به مقام سوم رسيد.

خراسان شمالى 
ميزبان كشتى پهلوانى آسيا 

ورزش: سرپرست فدراسيون كشتى گفت: رقابت هاى كشتى 
پهلوانى قهرمانى آسيا، سال آينده در استان خراسان شمالى 
برگزار مى شود. حميد بنى تميم در زمينه ديدار صبح ديروز با 
كوروش بهادرى مديركل ورزش و جوانان استان خراسان شمالى 
در محل فدراسيون كشتى گفت: در اين ديدار مقرر شد امسال 
رقابت هاى كشتى باچوخه در گود زينل خان اسفراين در روز 14 
فروردين ماه با دعوت از سه كشور خارجى به صورت بين المللى 

برگزار شود كه تفاهمات الزم در اين زمينه صورت گرفت.

انتخاب مربيان تيم هاى ملى كانوپولو
ورزش: جلسه كميته فنى فدراســيون قايقرانى با گزارش 
مربيان تيم هاى ملى آب هاى آرام و روئينگ و انتخاب مربيان 
كانوپولو برگزار شد. براين اساس اشكان صيادى سرمربى مردان 
بزرگساالن، الهه عمرو سرمربى بانوان بزرگساالن، مصطفى 
حق جو سرمربى مردان جوانان و دالرام مرزآبادى سرمربى بانوان 

جوانان با رأى اعضاى كميته فنى انتخاب شدند. 

آغاز مرحله جديد 
اردوى تيم ملى كاراته

ورزش: نخســتين مرحله ليگ جهانى كاراته وان پاريس با 
حضور 776 كاراته كا از 5 تا 7 بهمن ماه به ميزبانى فرانسه برگزار 
شد و تيم ملى مردان كشورمان با كسب يك مدال طال، 2 مدال 

نقره و 2 مدال برنز به كار خود پايان دادند.
  مرحله دوم ليگ جهانى كاراته وان در سال 2019 در حالى 
اواخر اسفندماه به ميزبانى امارات برگزار خواهد شد كه مرحله 
جديد اردوى تيم ملى كاراته مردان از روز چهارشنبه در آكادمى 
ملى المپيك آغاز خواهد شد. ملى پوشــان كشورمان از روز 
چهارشنبه بايد وارد اردوهاى تيم ملى شوند و اين اردوها تا 24 
بهمن ماه پيگيرى خواهد شد و همان روز ملى پوشان كشورمان 

راهى امارت خواهند شد.

ورزش:اتفاق جالبى كه در نقل و انتقــاالت نيم فصل براى 
تراكتورسازى رخ داد حفظ همه ســتاره هاى كليدى و البته 
جذب بازيكنان مطرح ديگر بود. تراكتورى ها در نيم فصل فقط 
3 خروجى داشتند. آنها يوسف سيدى و عليرضا حيدرى را به 
ماشين سازى دادند و محمدرضا مهدى زاده را نيز به سپاهان 
بخشيدند كه البته در ازاى او ساسان انصارى گلزن را خريدارى 
كردند. عالوه بر اينكه همه ستاره هاى گرانقيمت تراكتور حفظ 
شده اند، سرخ پوشان 6 بازيكن جديد و چهره را هم به جمع 

نفرات شان اضافه كردند تا نقاط ضعف شان ترميم شود.

صيدهاى بزرگ
محمدرضا اخبارى دروازه بان محبوب سابق تراكتور، كوين 
كنستانت بازيكن سابق تيم ميالن ايتاليا، سيداحمد موسوى 
مدافع راست ماشين ســازى و ساسان انصارى مهاجم گلزن 
سپاهان بازيكنانى بودند كه جذب تراكتور شدند. آخرين خريد 
سرخ پوشان تبريزى هم اكبر ايمانى هافبك باتجربه و سابق 
ملى پوش نفت آبادان بود. بى ترديد اين تيم مدعى قهرمانى 
است و بايد ديد پرستاره ترين تيم تاريخ تراكتورسازى مى تواند 
آرزوى ديرين هوادارانش براى قهرمانى در ليگ برتر را محقق 

كند يا خير.

سنگر مستحكم
محسن فروزان در نيم فصل اول براى تراكتورسازى عملكرد 
بدى نداشت و توانست انتظارات را از نظر فنى برآورده كند. با 
اين حال محمدرضا اخبارى دروازه بان محبوب سرخپوشان 

هم جهت تقويت پست دروازه بانى به تراكتور پيوسته است.

خط دفاع بتنى
خط دفاعى تراكتورسازى نسبت به نيم فصل اول تغيير زيادى 
ندارد و فقط سيداحمد موسوى كه از ماشين سازى جذب شده 
در پست دفاع راســت اضافه مى شود. محمدرضا مهدى زاده 
مدافع وسط تراكتور نيز راهى سپاهان شده اما على عبداهللا زاده، 
محمد طيبى و ايمان سليمى 3 بازيكنى هستند كه در پست 
دفاع وسط مى توانند توپ بزنند.  در جناح چپ خط دفاع نيز 
احسان حاج صفى باتجربه و كاربلد حضور دارد. ضمن اينكه 

رضا شربتى را نبايد فراموش كرد.

هافبك پرستاره
تيمى كه مهدى مهدى پور، عليرضا نقى زاده و على طاهران را 
در پست هافبك دفاعى دارد اما قانع نمى شود و به سراغ كوين 
كنستانت ستاره سابق ميالن ايتاليا و اكبر ايمانى بازيكن سابق 
تيم ملى و باتجربه فوتبال ايران مى رود و جذبشــان مى كند 
قطعا اهداف بزرگى دارد. مسعود شجاعى، اشكان دژاگه، يوكيا 
سوگيتا، احسان پهلوان، دانيال اسماعيلى فر و قائم اسالمى خواه 

نيز ديگر بازيكنان خط هافبك تراكتور هستند.

 مهاجمان آزاردهنده
در خط حمله مشــكالت تراكتورســازى با بازگشت آنتونى 
استوكس و ساسان انصارى تا حد زيادى حل مى شود؛ با اين 
حال سرخپوشان احتماال يك مهاجم خوب ديگر هم جذب 
مى كنند. اگر لى اروين برگردد كه تركيب خط حمله تكميل 
مى شود. به اين جمع دونفره بايد محمدرضا آزادى جوان را 

هم اضافه كنيد.

على عبداحد: هفته پنجــم از دور برگشــت (هفته 
چهاردهم) مسابقات ليگ برتر باشگاههاى كشور امروز 
بعد از ظهــر پيگيرى مى شــود. در فينالى زودرس و در 
تهران تيم شيميدر (نايب قهرمان نيم فصل) ميزبان تيم 
پتروشيمى بندر امام (قهرمان نيم فصل) است. شيميدر 
تهران كه بــازى دور رفت را در بندر امــام در ديدارى 
نفس گير و ميلى مترى 88 بر 85 به پتروشــيمى واگذار 
كرد، امروز در تقابلى انتقامى يكبار ديگر به عنوان مدعى 
قهرمانى روى در روى قهرمان آســيا (پتروشيمى بندر 
امام) قرار مى گيــرد. تا پايان هفته چهارم پتروشــيمى 
بــا 12 پيروزى و بدون شكســت و 24 امتيــاز درصدر 
جدول ايستاده است و شــيميدر تهران با 11 پيروزى و 
يك باخت و 23 امتياز در مــكان دوم جدول قرار دارد. 
پااليش نفت آبادان تيم سوم جدول ميهمان پگاه ايران 
كه داراى 14 امتياز است مى باشــد. تيم پايين جدولى 
رعد پدافند دزفول ميزبان شــهردارى گرگان اســت . 

تيم آويژه صنعت پارســا مشــهد كه با يك بازى كمتر 
و 2 پيروزى و 9 شكســت و 13 امتياز به مكان هشــتم 
جدول آمده اند، درآوردگاه نصف جهــان، ميهمان تيم 
پنجم جدولى ذوب آهن اصفهان هســتند. نتيجه بازى 
رفت دو تيم، 71 بر 59 به نفــع ذوب آهن اصفهان بود. 
پيش بينى مى شــود ديدار دو تيم مشــهدى و اصفهانى 
يكى از ديدارهاى جذاب هفته پنجم دور برگشــت ليگ 
برتر باشد. پيروزى آويژه صنعت مى تواند تيم مشهدى را 
تا پله هفتم جدول مجدداً باال بكشد. تيم نيروى زمينى 

تهران استراحت دارد.
برنامه هفته پنجم دور برگشت ليگ برتر 

ذوب آهن اصفهان- آويژه صنعت مشهد
شيميدر تهران- پتروشيمى بندر امام
رعد پدافند دزفول- شهردارى گرگان

پگاه ايران- پااليش نفت آبادان
نيروى زمينى تهران= استراحت

خيز پرستاره ترين تيم ليگ برتر براى كسب عنوان قهرمانى

تراكتور با موتور «توربو»
ليگ برتر بسكتبال كشور

فينالى زودرس در تهران!

ورزش: اتفاقى عجيب  در هفته چهاردهم ليگ برتر هندبال 
باشــگاه هاى كشــور رخ داد؛ جايى كه دو بازى به داليل 
عجيب لغو شد. تيم هاى مس كرمان و گچساران و همچنين 
تيم هاى فرازبام خاييز دهدشت و سربداران سبزوار بايد در 
اين هفته از پيكارها به مصاف هم مى رفتند كه بازى آن ها 
برگزار نشد! پس از اين اتفاق داليل عجيبى براى اين اتفاق 

مطرح شد كه بحث مشكالت مالى مهم ترينش بود.
مراد كرمى، رئيس كميته مسابقات فدراسيون هندبال در 
گفت و گو با فارس بعد از لغو اين دو مسابقه گفت: مشكل 
اصلى بحث هاى مالى، آســيب ديدگى و مرخصى برخى از 
بازيكنان بود. ضمن اينكه تيم هاى گچساران و سبزوار در 
هفته آينده بايد به مصاف هم برونــد و مصاف اين دو تيم 
بسيار مهم اســت، چون بازنده اين بازى به احتمال فراوان 
ديگر شانسى براى حضور در ليگ برتر سال آينده ندارد و به 

ليگ پايين تر سقوط خواهد كرد.
وى ادامه داد: هر دو تيم در اين هفته به مصاف حريفان خود 
نرفتند تا شايد انرژى شــان را براى بازى هاى هفته ذخيره 
كنند. به هر حــال كميته انضباطى بايــد در اين خصوص 
تصميم  بگيرد، اما به احتمال فراوان تيم هايى كه در زمين 

مسابقه حاضر نشده اند، بازنده خواهند شد.
هندبال مدت هاست كه ليگى پويا، منظم و با كيفيت ندارد. 
اكثر ملى پوشان راهى تيم هاى خارجى شده اند تا هم از نظر 
فنى و هم از نظر مالى شرايط خوبى داشته باشند. از طرفى 

مسئوالن فدراسيون هندبال اصرار دارند كه رقابت هاى ليگ 
برتر را در كشور برگزار كنند. بدون شك با توجه به حضور 
تعداد زيادى از بازيكنان مستعد و جوان در ايران هيچ كس 
موافق عدم برگزارى رقابتهاى داخلى نيست، اما مى توان به 
گونه اى برنامه ريزى كرد كه شاهد تيمدارى به هر قيمتى 
نباشيم. ليگ امسال نشانه اى از بازى هاى ليگ برتر ندارد 

و بيشتر شبيه به يك دورهمى يا خندوانه هندبالى است.
چندى پيش هم اتفاقى در هندبال ايران افتاد كه گامى رو به 
عقب بود؛ تيم نفت و گاز گچساران كه عنوان قهرمانى فصل 96 
ليگ برتر هندبال را كسب كرده بود، از همان ابتدا انصراف خود 
را از حضور در باشگاه هاى آسيا اعالم كرده بود. قرار بود تيم هاى 
شهردارى كازرون و سپاهان به عنوان تيم هاى دوم و سوم ليگ 
در اين رقابت ها حاضر شوند و حتى به فدراسيون هندبال اعالم 
آمادگى كرده بودند، اما با توجه به مشكالت اقتصادى و ارزى 
هر دو باشگاه به فدراسيون انصراف خود را اعالم كردند تا ايران 

هيچ نماينده اى در اين رقابت ها نداشته باشد.
به نظر مى رســد كه خانواده هندبال ايران لحظه شــمارى 
مى كنند تا امسال به پايان برســد و در سال جديد شاهد 
تحوالتى در اين رشته باشند. آن ها اميدوارند تا با برگزارى 
هرچه سريع تر انتخابات برنامه ريزى ها براى داشتن ليگى 
منظم و در نهايت تيم ملى قدرتمند آغاز شود. بايد منتظر 
ماند و ديد كه آيــا هندبال مى تواند به حــق خود در بين 

رشته هاى ورزشى برسد يا اتفاق ديگرى رخ خواهد داد؟

اتفاقات عجيب در رقابت هندباليست ها ادامه دارد
خندوانه هندبالى در ليگ برتر!

برانكو درباره رقابت فشرده ليگ در نيم فصل دوم گفت: 
در حال حاضر در ليگ چهار سرمربى تيم ملى شاغل 

هستند، من، على دايى، قلعه نويى و همين طور 
منصوريان، اما مهمترين مسئله اين است كه 
در كنار تيم ما، سپاهان، پديده، تراكتورسازى و 
حتى استقالل كه شش امتياز از ما عقب تر است 

كه چيز مهمى نيســت، حضور دارند. قطعاً ليگ 
جذابى را خواهيم داشــت و اين براى فوتبال ايران و 

هواداران خوب است.
سرمربى تيم فوتبال پرسپوليس در پاسخ به اين سوال كه «باشگاه 
درخواست جديدى براى تمديد قرارداد بشار رسن داده است؟»، 
تصريح كرد: بشار امروز اولين تمرينش را بعد از جام ملت هاى آسيا 

انجام داده است. البته باشگاه عالقه مند است كه او تمديد كند.
وى درباره پيشنهاداتى كه براى او مطرح مى شود، گفت: طبيعى 
است كه پيشنهاداتى وجود دارد. من مربى هستم كه در دو جام 

جهانى بودم، در ليگ قهرمانان اروپا و آسيا بودم و در 
بازى هاى آسيايى شركت كردم. طبيعى است كه 
پيشنهادات مى آيد اما فعالً با پرسپوليس قرارداد 
دارم.برانكو درباره  احتمال برخورد انضباطى با 
بشار رســن عنوان كرد:  اين مسئله در اختيار 
باشگاه خواهد بود، اما طبيعتاً جريمه خواهد شد.

سرمربى تيم فوتبال افزود: پيش از اين هم دستم 
باز بود. ما بعضى از بازيكنان را كنار گذاشتيم و بعضى 
از بازيكنان را با وجود وضعيتى كه داشتيم، جريمه كرديم. االن 
ديديم كه كريمى در روز تولدش گل زد. ما بازيكنان خوبى داريم 

و نگرانى نخواهيم داشت.
وى درباره قهرمانى قطر در جام ملت ها گفت: ما هم السد و الدحيل 
را برديم كه ملى پوشــان زيادى داشتند. به جرئت مى گويم كه 
ما تيم هايى را كه برديم از تيم ملــى قطر قوى تر بودند، آنهم در 
شرايطى كه فقط بيرانوند را به عنوان ملى پوش در اختيار داشتيم.

برانكو:« السد» و« الدحيل» قوى تر از تيم ملى قطر بودند

ورزش: مهاجم نيم فصل اول پرسپوليس مشكلى براى 
انتخاب تيم جديد در پايان زمان نقل و انتقاالت ندارد. 
فصل نقل و انتقاالت فوتبال ايــران در حالى به پايان 
رسيد كه گادوين منشا تيم جديد خود را انتخاب نكرد 
و اين بحث پيش آمد كه او ديگر نمى تواند به تيم هاى 

ايرانى منتقل شود.
فريبــرز محمود زاده رئيــس كميته نقــل و انتقاالت 
ســازمان ليگ در اين باره مى گويد: شرط اين كه يك 

بازيكن آزاد باشد اين اســت كه بايد قراردادش را قبل 
از پايان فصل نقل و انتقاالت كشــور مبدا با باشگاهش 
فسخ كرده اســت و در اين صورت آن بازيكن مى تواند 
در پايان نقل و انتقاالت هم به عنوان بازيكن آزاد به تيم 

خواهانش منتقل شود.
او در پايان گفت: منشا قبل از ســاعت 24 شب گذشته 
قراردادش را با پرسپوليس فســخ كرد و به همين دليل 
مى تواند به عنوان بازيكن آزاد به تيــم هاى ديگر انتقال 

پيدا كند.
اين در حالى است كه شــايعاتى در مورد توافقات اوليه 
اســتقالل با اين بازيكن به گوش مى رســيد كه هنوز به 
جايى ختم نشده است.حتى مديرعامل آبى پوشان هم اين 
مذاكرات را تكذيب نكرد.عالوه بر استقالل از صنعت نفت 
آبادان به عنوان مشترى اصلى اين بازيكن ياد مى شد.بايد 
منتظر ماند و ديد كه آيا منشا قصد ماندن در ايران را دارد 

يا اصال پيشنهادى در خارج از كشور دارد يا خير؟

خبرخوب براى مشترى هاى پنهان 
«منشا» مى تواند خارج از نقل و انتقاالت منتقل شود

ليگ برتر بسكتبال
شيميدر - پتروشيمى بندرامام

دوشنبه 15 بهمن - ساعت: 16:00 زنده از شبكه ورزش

هفته 25 ليگ برتر انگليس
وستهام - ليورپول

دوشنبه 15 بهمن-ساعت: 23:30 زنده از شبكه ورزش
هفته 16 ليگ برتر ايران

صنعت نفت آبادان - سپاهان
سهشنبه 16 بهمن - ساعت: 16:00 زنده از شبكه ورزش

هفته 16 ليگ برتر ايران
ذوب آهن - نساجى

سهشنبه 16 بهمن -ساعت: 18:15 زنده از شبكه ورزش
جام حذفى آلمان

دورتموند - وردربرمن
سهشنبه 16 بهمن -ساعت: 23:15 زنده از شبكه ورزش

ورزش در سيما
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ادب و هنر

خبر

جشنواره شعر فجر برگزيدگانش را شناخت
سيدرضا محمدى و ابوذر پاكروان در صدر شاعران

باشــگاه خبرنــگاران: آيين 
جشنواره  «سيزدهمين  اختتاميه 
شــعر فجر» با حضــور مقام ها و 
اهالى فرهنــگ و ادبيات در تاالر 
قلم كتابخانه ملى ايران برگزار شد.
در بخش «شــعر بزرگســال» دو 
مجموعه شعر «دومينو» سروده «ابوذر پاكروان» از انتشارات فصل پنجم 
و «روح اندوهگين يك شاعر» ســروده «سيدرضا محمدى» از انتشارات 
شهرستان ادب به صورت مشترك برگزيده شدند. «مخالف خوانى» سروده 
«جواد زهتاب» از نشر چشمه نيز به عنوان اثر شايسته تقدير معرفى شد.

همچنين در بخش «شــعر كــودك و نوجوان» نيز مجموعه شــعرهاى 
«خداحافظى در خيابان پاييز» ســروده مريم اسالمى از انتشارات كانون 
پرورش فكرى كودكان و نوجوانان و «احتياط كنيد! پرنده ها پاى ســفره  
صبحانه اند» سروده حسين تواليى از انتشارات علمى و فرهنگى به عنوان 

شايسته تقدير معرفى شدند.
در بخش «درباره شعر» هم كتاب هاى «بوطيقا و سياست در شاهنامه» به 
قلم «محمود اميدساالر» از انتشارات دكتر محمود افشار با همكارى نشر 
سخن و «تأثير ادبيات فارسى در ادبيات انگليسى» نوشته «حسن جوادى» 

از انتشارات سمت برگزيده شدند.
در بخش «يك عمر دستاورد شعرى» نيز از سيدعلى موسوى گرمارودى 
تجليل شد. همچنين از قاسم آهنين جان براى داورى بخش شعر بزرگسال 
تقدير ويژه شد. در ادامه اين مراسم بهمن ساكى، دبير علمى جشنواره در 
اين برنامه يادداشــتى را خواند و در بخشى از آن گفت: شعر مى كوشد و 
وظيفه اوست كه رسانه و رساناى فريادهاى حنجره زخمى انسان در روزگار 
شقاوت جهانخواران و خودكامگان باشد. به ياد بياوريم كه شعر در روزگار 
ما خانــه به خانه و خيابان به خيابان انقالب را ســروده و انقالب را نويد 
داده است. به ياد بياوريم مبارزان و شهيدانى را كه هستى خود را سرمايه 

سربلندى و سرافرازى ميهن خويش خواسته اند.
دبير علمى سيزدهمين جشنواره شعر فجر همچنين اظهار كرد: اكنون در 
آستانه چهلمين ســال پيروزى انقالب اسالمى خشنود و سپاسگزارم كه 
داوران ارجمند سيزدهمين جشنواره بين المللى شعر فجر در فرايند داورى 
و انتخاب آثار با اتكا به دانش و درك درســت و عميقشان از ادبيات بدون 
ســوگيرى خاص تنها سنجيدگى و فخامت آثار را مايه قضاوت دانسته و 
4197 عنوان كتاب را در سه بخش شعر بزرگسال، شعر كودك و نوجوان 
و درباره شــعر در چند ماه در جلسات متعدد و طوالنى با دقت خوانده و 

سبب ساز قضاوتى خردورزانه و منصفانه بوده اند.

نگاهى به زندگى و آثار زنده ياد اميرحسين فردى، به بهانه انتخابش به عنوان «چهره برتر چهل سال داستان نويسى انقالب»

اداى دين به «امير داستان انقالب» 
 مسجد، مركز فعاليت هاى 

مرحوم فردى بود
دكتر محســن پرويز، پزشــك، داستان نويس و 
از دوســتان نزديك مرحوم فــردى درخصوص 
ويژگى هاى برجســته ايشــان مى گويد: يكى از 
برجســتگى  هاى آقاى فردى سادگى، صميميت، 
حفظ روحيه ساده زيستى و تدين و تعهد به انقالب 
اسالمى بود. اعتقاد آقاى فردى به مسجد، پايگاه  
محور بود و ايشان مساجد را پايگاه  هاى فرهنگى 
مى دانستند. كار خودشان را از مسجد آغاز كرده 
بودند و طبيعتاً تالششــان هم براى بهره گيرى از 
مســجد توفيق در اين مسير بود. به  همين دليل 
عمده كسانى كه مراودات اوليه را با ايشان داشتند 
و به نوعى جزو حلقه شاگردان ايشان قرار گرفتند، 
بچه  هاى مسجد جواداالئمه بودند؛ چنانچه ايشان 
نشســت  هاى مربوط به داستان را هم در مسجد 
برگزار مى كرد. اين نوع نگاهى كه ما مســجد را 
پايگاه فعاليت  هاى فرهنگى بدانيم و صرفاً در نماز 
خواندن محدود نكنيم، در باور آقاى فردى تجلى 
داشت و طبيعتاً با اين نوع نگاه توقع هم اين بود 
كه بچه  هاى مسجد را نخستين گروهى بدانيم كه 
از اطالعات و آموزش  هاى ايشان بهره مند مى شوند. 

 رويه اى آرام و به  دور از بى ادبى 
اين داســتان نويس در خصوص حضور فعاالنه 
اميرحســين فردى در بزنگاه هاى خطير انقالب 
مى گويــد: من خودم به شــخصه، آدم  هايى را به  
خاطر دارم كه در اوايل پيروزى انقالب شعار هاى 
خيلى تند و افــراط  گرايانــه مى دادند و چهره 
حزب اللهى خيلى خشن و سخت گير از خودشان 
ارائه مى كردند، ولى در سال  هاى بعد دچار تفريط 
شديد شــدند و از آن  طرف بام افتادند. خيلى از 
افراد را من به  خاطر دارم كه از آن حالت شعار هاى 
تند و افراطى رسيدند به جايى كه خودشان دچار 
انحراف شدند و رفتارى به مراتب بدتر از كسانى 
كه پيش تر به آن ها انتقــاد مى كردند و آن ها را 
ســرزنش مى كردند، پيش گرفتنــد و عالوه بر 
اين حتــى در جهت ترويج ايــن نوع فكر فعال 
شــدند. آقاى فردى جزو كسانى بود كه روز هاى 
اول پس از پيــروزى انقالب، رويه آرام و معتدل 
داشــت و به دور از فحاشى و بى ادبى به مخالفان 
بود. به خاطر اين خلق  و خو، مورد سرزنش بعضى 
از اين افراد بود. اشكالى هم ندارد كه اسم ببريم. 
شــايد اسم بردن از يكى از اين چهره  ها پندآموز 
باشــد. آقاى محسن مخملباف كه االن به اينجا 
رســيده، آن روز هاى اول انقالب به امثال آقاى 
فردى خرده مى گرفــت و اين ها را به خاطر رويه 

آرامى كه داشتند ليبرال مسلك مى دانست.

 ويژگى سبكى، توصيفات زيبا و دلنشين
برجستگى ويژه سبك داســتانى آقاى فردى در 
توصيفات زيبا و دلنشين و قلم روان ايشان است. 
آقاى فردى بخصوص در كتاب «آشــيانه در مه» 

فضا هايى ايجاد كرده كه بسيار لطيف و تأثيرگذار 
اســت و خيلى زيبا وصف شده است. آقاى فردى 
جزو نويسندگان توانا و صاحب قلم بود. كار هايى كه 
انجام داد، تقريباً همه شان، جزو كار هاى ماندگار 
، خوب و حتى بهتر از خوب محســوب مى شود. 
ايشــان اثر بد و ضعيف در كارنامه اش ندارد. هم 
در عرصــه كودك و نوجوان كــه قلم مى زد، هم 
در عرصه بزرگسال كه به دليل احساس نياز وارد 
اين حوزه شد و خودش قلم دست گرفت. جايگاه 
آقاى فردى به عنوان نويسنده، جزو نويسنده  هاى 
رديف اول ما محسوب مى شود. شايد جزو 30ـ20 
نفرى باشد كه ما مى توانيم اسم ببريم و بگوييم كه 
آثارشــان از نظر تكنيكى آثار قابل قبول و خوبى 
است. اما به نظر من آن استعداد ذاتى آقاى فردى 
و آن توانايى  هاى ايشــان در حوزه نويسندگى، بنا 
به داليلى نتوانست خودش را به طور كامل نشان 
بدهد. يكى از ايــن داليل، فرصت اندكى بود كه 
ايشان براى نوشتن در اختيار داشت و شايد تا حد 

زيادى نداشتن محل كار مستقل براى نوشتن.

  نگرانى از وظيفه سنگين نويسندگان
 نسبت به شهدا

جهانگير خسروشاهى، رمان نويس و داستان كوتاه 
نويس كشــورمان نيز با نقل خاطره اى از مرحوم 

فردى گفت: من يك بعدازظهر به دفتر ايشــان 
رفتم و ديدم تنها نشسته اند، تا مرا ديدند گفتند 
خسروشاهى من 60 سالم تمام شده است و نگرانم. 
ايشــان ناراحتى قلبى داشت، اما مسئله ناراحتى 
قلبى شان نبود. گفتند نگرانى ام براى وظيفه اهل 
قلم در برابر خون شهداست. آيا آن ها اين وظيفه را 

به خوبى ايفا مى كنند؟

 توجه همزمان به ساختار و محتوا
اين داســتان كوتاه نويس كشــورمان در ادامه از 
ويژگى هاى سبكى داســتان هاى مرحوم فردى 
اين چنين مى گويد: ايشان در دو، سه كار آخرى 
كه نوشــتند كم كم به فضاى ادبيات داســتانى 
ســاختارگرايان اهل معنا ورود پيدا كرده بودند و 
توجه شان به ساختار داستان بيشتر شده بود. به 
عبارتى نسبت به بناى داستان بيشتر دقت كرده 
بودند. در ظرايف داستان هم به گذشته ادبى خود 
رجوع مى كردند و از آن خزاينى كه در ذهنشــان 
داشتند برداشــت مى كردند و مى خواستند وارد 
داستان كنند. خود مرحوم فردى خاطره اى براى 
من نقل كــرد و گفت كه مقام معظم رهبرى در 
ديدارى كه با شخصى داشتند كتاب «اسماعيل» 
ايشــان را به سبك يكى از نويسندگان معروف و 
مشهور تشبيه كرده بودند و اين تشبيه و تعريف 

بيشتر به ساختار داستان ايشان بر مى گشت. 

 تفكر منصفانه و اقناعى
خسروشاهى با اشاره به ويژگى هاى خاص مرحوم 
فردى به نقش ايشــان در سرپرستى نويسندگان 
جوان اشــاره مى كند و مى گويد: ايشان داستان 
نويسان جوان انقالب اسالمى را با نگرانى و دغدغه 
ويژه اى سرپرستى مى كردند و كالمشان براى آن ها 
فصل الخطاب بود. البته اين سرپرستى همواره با 

منطق و با تفكر منصفانه و اقناعى همراه بود.
وى در ادامه از نقش فعال مرحوم فردى در مقاطع 
حساس تاريخ كشور مى گويد و توضيح مى دهد: ما 
در قضايــاى 88 هم نقش آقاى فردى را بى بديل 
مى دانيم. ايشــان در آن برهه با نوشتن مقاالتى 
انقالبى به كســانى كه روى خودشــان حساب 
ويژه اى باز كرده بودنــد، نهيب زدند و فهماندند 
كه آن خبرهايى كه شــما فكر مى كنيد، نيست. 
در آن نوشــته ها روحيه غيرتمندانه ايشان كامًال 
نمايان بود. البته همان طور كه گفتم ويژگى ايشان 
انصاف در برخورد با همه، بخصوص هنرمندان بود. 
تا حدى كه نويسنده هاى جوان اگر دچار مشكلى 
مى شدند، پشت سر آقاى فردى پناه مى گرفتند. 
اما هيچ موقع اين روحيه انصاف و برخورد منطقى 
به سازشكارى ايشان نينجاميد و ايشان همواره در 

مسيرشان ثبات قدم داشتند.

برش

خــودم  مــن  پرويــز:  محســن 
به شــخصه، آدم  هايى را به  خاطر 
دارم كه در اوايل پيروزى انقالب 
شعار هاى خيلى تند و افراط  گرايانه 
مى دادند و چهره حزب اللهى خيلى 
خشــن و ســخت گير از خودشان 
ارائه مى كردند، ولى در سال  هاى 
بعد دچار تفريط شديد شدند و از 

آن  طرف بام افتادند

برش

جهانگيــر خسروشــاهى: مــا در 
قضايــاى 88 هــم نقــش آقاى 
فــردى را بى بديــل مى دانيــم. 
ايشــان در آن برهه با نوشــتن 
مقاالتــى انقالبى به كســانى كه 
روى خودشــان حســاب ويژه اى 
بــاز كرده بودنــد، نهيب زدند و 
فهماندنــد كــه آن خبرهايى كه 

شما فكر مى كنيد، نيست

 ادب و هنر/فاطمى نسب  همزمان با فرا رسيدن چهلمين سالگرد 
انقالب شــكوهمند اسالمى ايران و در مراسم پايانى جايزه ادبى شهيد 
حبيب غنى پور، از زنده ياد اميرحسين فردى به عنوان «چهره برتر و 

ماندگار چهل سال داستان انقالب اسالمى» تجليل مى شود.
به گزارش قدس با توجه به جايگاه رفيع اين نويسنده متعهد و فعال در 
زمينه ادبيات انقالب اسالمى هيئت نويسندگان مسجد جواداالئمه(ع) 

با اكثريت قاطع آرا، نام اميرحســين فردى را به عنوان «چهره برتر و 
ماندگار چهل سال داستان انقالب اسالمى» انتخاب كردند.

مرحــوم فردى عالوه بر نوشــتن و قلــم زدن، خود بنيــان گذار و از 
پيشكســوتان شكل گيرى ادبيات انقالب اســالمى به شمار مى آيد و 
شــخصيتى ارزشمند و تأثيرگذار در توليد و گسترش ادبيات معاصر و 

بخصوص داستان انقالب است.

برشبرش
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ويژه جشنواره فيلم فجر

 با اهداى پرچم لشكر فاطميون به كارگردان اين فيلم سينمايى
خانواده شهداى مدافع حرم از «مديترانه» 

رونمايى كردند
ســيما و سينما: جشــنواره 
فيلم فجر مشــهد در ســومين 
فيلــم  ميزبــان  اكــران،  روز 
اين  بود  ســينمايى«مديترانه» 
فيلــم كه جديدترين ســاخته 
كارگردان  حاجتمنــد  هــادى 
و مستندساز مشــهدى است، روز گذشــته با حضور پرشور خانواده 
شهداى مدافع حرم روى پرده پرديس سينماى هويزه مشهد رفت و 
از پوستر اين فيلم نيز رونمايى شد. مهراوه شريفى نيا، پوريا پورسرخ 
و بهرنگ علوى از جمله بازيگران اين فيلم به تهيه كنندگى رشــيد 
حاجتمند هستند و فيلم داســتان حضور لشكر فاطميون در سوريه 
براى آبرســانى به مردم اين كشــور و حمله داعــش براى قطع آب 

شهرهاى سوريه را روايت مى كند.

«بنفشه آفريقايى» از كورس رقابت 
آراى مردمى خارج شد

تسنيم: در ميان فيلم هاى برتر 
آراى مردمى ســى و هفتمين 
جشــنواره فيلم فجر از «مترى 
شــيش و نيم» سعيد روستايى 
تا «شــبى كه ماه كامل شــد» 
نرگــس آبيار ديده مى شــود و 
البته «بنفشه آفريقايى» فعًال از ليست آراى مردمى خارج شده است. 
در فهرســت 9 فيلم برتر آراى مردمى سى  وهفتمين جشنواره فيلم 
فجر كه بدون هيچ اولويتى اعالم شده است فيلم هاى «مترى شيش  
و نيم»، «بيســت و ســه نفر»، «غالمرضا تختى»، «قصر شــيرين»، 
«سرخپوســت»، «ماجراى نيمروز: ردخون»، «جان دار»، «شبى كه 

ماه كامل شد» و «قسم» قرار گرفته اند.

 «زهرمار» شبيه رسوايى نيست
بانــى فيلــم: روز گذشــته 
نشســت خبرى «زهرمــار» با 
حضــور جواد رضويان و ســاير 
عوامل فيلم برگزار شــد. جواد 
رضويان، كارگردان اين فيلم در 
ابتداى اين نشســت با تشكر از 
خبرنگاران و عكاسان گفت: من تازه وارد اين عرصه شدم، بى رحمانه 

مرا نقد كنيد اما جانب انصاف را نگه داريد. 
وى در پاســخ بــه اين پرســش كه چــرا در اين فيلــم ارزش هاى 
انســانى رعايت نشده اســت، توضيح داد: ما سعى كرديم ارزش هاى 
انســانى را در اين فيلم نشــان دهيم اگر شما چنين حسى نداشتيد 
پس من اشــتباه كــرده ام. وى درباره اينكه چــرا «زهرمار» به فيلم 
«رســوايى» مســعود ده نمكى شــباهت دارد، بيان كرد: نبايد فكر 
كنيم هر دخترى با آقايى باشــد، رسوايى اســت! داستان اين فيلم 
اتفاقى اســت كه براى فردى با شرايط اجتماعى ديگرى غير از مداح 
رخ داده اســت.جواد رضويان در ادامه نشست بيان كرد: سعى كرديم 
يك نقد اجتماعى را بســازيم كه در آن نشــان دهيــم فقر مالى يا 

فرهنگى منجر به چه چيز مى شود. 
رضويــان در مورد شــانس دريافت ســيمرغ گفت: جشــنواره كًال 
هيجان انگيز اســت و مــا مدام در حال ترشــح آدرنالين هســتيم. 
خوشــحالم از دوســتان كــه اجــازه دادنــد در نخســتين تجربه 
كارگردانــى ام پــا بــه جشــنواره بگــذارم. وى در بخــش ديگرى 
از صحبت هــاى خــود تأكيد كــرد: بــه هيچ وجه انتظــار گرفتن 

سيمرغ ندارم.

درجه يك ها در «شبى كه ماه كامل شد»
مهر: فرشته صدرعرفايى بازيگر 
«شــبى كــه ماه كامل شــد» 
همكارى  مراحل  تشريح  ضمن 
با نرگــس آبيار، ايــن فيلم را 
روايتى از قربانى شدن «عشق» 

توصيف مى كند.
اين بازيگر ســينما درباره حضورش در فيلم سينمايى «شبى كه ماه 
كامل شــد» به كارگردانى نرگس آبيار كه در بخش مســابقه سى و 
هفتمين جشــنواره فيلم فجر قرار دارد، گفت: نرگس آبيار در «شبى 
كه ماه كامل شد» ضمن داشتن يك فيلمنامه خوب، توانسته بود يك 
گروه بســيار خوب را هم كنار هم جمع كند به طورى كه همكارى با 

آن ها لذت بخش بود.
وى افــزود: همه اركان اين فيلم از بازيگران گرفته تا عوامل پشــت 
صحنه از درجه يك هــا بودند كه گردهم آمدند براى مثال در بخش 
گريم ايمان اميدوارى زحمت زيادى كشــيد و طراحى فوق العاده اش 
به بازيگران و فيلم كمك بزرگى كرد. همين طور فيلمبردار خوبمان 
سامان لطفيان كه خودش را با ميزانسن و بازيگران هماهنگ و همراه 
مى كرد و در ســكوت و آرامش بازيگران را حتى در شــرايط سخت 
فيلمبردارى همراهى مى كرد. همچنين محمدرضا شجاعى به  عنوان 
طراح صحنه و لبــاس و مهدى صالح كرمانى به عنــوان صدابردار و 
همين طور گــروه كارگردانى و... ديگر همــكاران عالى انتخاب هاى 

هوشمندانه و درست خانم آبيار بودند.
بازيگر «كوچه بى نام» در بخش ديگرى از صحبت هايش عنوان كرد: 
«شــبى كه ماه كامل شد» به موضوع عشق مى پردازد و بيان مى كند 
كه چگونه افراطى گرى، عشــق و آرزوهاى زيبا را به مسلخ مى برد و 
به جاى آن نفرت، خشــم، بدبينى و دشمن  تراشى واهى را مى نشاند 
كه زنان و كودكان نخســتين قربانيان اين جنگ ها و تفكرات افراطى 

هستند.
اين بازيگر در پايان عنوان كرد: من قبل از شــروع نقشــم يعنى دو 
هفته يا بيشــتر زمان داشــتم كه در بلوچستان با مردم و زندگيشان 
آشنا شــوم كه آن ها با بزرگوارى من را به منزلشــان راه دادند و بر 
ســر سفره شــان ميهمانم كردند، من نيز به عروسيشــان رفتم و از 
رفتارهايشــان در خانواده، كوچه و خيابــان الگوبردارى كردم ضمن 
اينكه خانم آبيار هم عكس هــا و فيلم هايى كه از مردم محلى گرفته 

بودند در اختيارم قرار دادند.

جشنواره  كهندل  ســينما/زهره  و  سيما   
فيلم فجر درحالى ســى و هفتميــن دوره اش را 
برگزار مى كند كه هر ساله چراغ سينماى ايران را 
پرفروغ تر مى كند و بر تعداد عالقه مندان به سينما 
مى افزايد. جشنواره اى كه در روزهاى برپايى، طيف 
دغدغه مند سينما را به ديدن فيلم ها مى نشاند و 
پيش از برپايى، جرقه هاى خالقيت و نوآورى را در 

ذهن سينماگران روشن مى كند. 
با اين وجود، شكل برپايى جشنواره و داورى آثار 
همواره مورد نقد بوده اســت و پيشنهاداتى براى 
برگزارى بهتر آن از ســوى فيلمسازان و منتقدان 
داده مى شــود. در ايــن روزها كه شــاهد اكران 
فيلم هاى جشــنواره بر پرده نقره اى سينماهاى 
كشورمان هســتيم، درباره كم و كيف جشنواره 
فيلــم فجر كه مهم ترين جشــنواره ســينمايى 
ايران اســت و بهمن ماه هر سال، شور و نشاطى 
را در بين عالقه مندان به ســينما راه مى اندازد با 
سعيد قطبى زاده، منتقد شناخته شده سينما در 
تلويزيون و مطبوعات گفت و  گــو كرديم. منتقد 
جوانى كه عالوه بر آثار نوشــتارى اش در مجالت 
تخصصى سينمايى، فيلمنامه «استراحت مطلق» 
را هم در كارنامه كارى خود دارد. او اين شب ها به 
عنوان منتقد در برنامه هفت حضور دارد. در ادامه 

گفت و گوى ما با قطبى زاده را مى خوانيد: 

 ارتقاى دانش ســينما و باال بردن سطح 
فيلم  جشنواره  اهداف  از  مخاطبان  سليقه 
فجر است، آيا جشنواره در سى و هفتمين 
دوره برگزارى به اين اهداف نزديك شــده 

است؟
هم بله و هم خير. نفس برگزارى جشنواره مى تواند 
به ارتقاى كيفيــت فيلم ها كمك كند ولى اينكه 
جشــنواره مى تواند خيلى بهتر از اين برگزار شود 
تا زمانى كه ســاز و كار دولتى بر آن حاكم است 
و انتخاب داوران، تابع يك سرى كوته نظرى ها و 
تفكرات محافظه كارانه است و تا زمانى كه تعدادى 
از فيلمســازان، دسته بندى مى شــوند و برخى 
گردنشان كلفت تر است و زورشان بيشتر، نمى توان 
چندان اميدى داشــت چون اين ها اثرگذار است. 
دولتى بودن جشنواره، بزرگ ترين ضعف و آسيب 
آن است. اگر جشنواره از شكل دولتى آن دربيايد و 

به يك جريان كامالً صنفى تبديل شود و معيارها 
براساس كيفيت باشد نه مالحظات سياسى و ديگر 
مالحظات، آن زمان جشــنواره تأثير بيشترى بر 

كيفيت سينماى ايران خواهد داشت.

برخى از فيلمســازان هم فيلمشان را   
به جشــنواره نمى دهند چون معتقدند كه 
نمايش آن در جشــنواره ممكن است كه 
براى فيلم هايشان حاشيه ايجاد كند، نمونه 
آن كمال تبريزى بود كه سال گذشته فيلم 

«مارموز» را به جشنواره نداد؟
يكى از ويژگى هاى جشنواره اين است كه فيلم ها 
ديده مى شوند و تالش عوامل فيلم ها در جشنواره 
داورى مى شود. فيلمى كه مدعى يك ويژگى برتر 
است يعنى بازى هاى خوبى دارد يا طراحى صحنه 
قوى، فيلمنامه درست، نورپردازى و فيلمبردارى 
خوب، حتماً داورى جشــنواره به ديده شدن آن 
فيلم كمك مى كند اما وقتى فيلمى صرفاً با اهداف 
تجارى ساخته مى شود نيازمند داورى نيست. فيلم 

كمال تبريزى اگر در جشنواره هم شركت مى كرد، 
جايزه اى را نمى برد؛ بنابراين حق دارد كه اين حرف 
را بزند چون هدف گذارى اين فيلم ها براى كسب 

جايزه و ديده شدن در جشنواره نيست و هدفشان 
فروش باالست. طبيعتاً بيشــتر اين فيلم ها آثار 
قابل تأملى نيستند و ويژگى هاى ممتازى ندارند. 
فيلم هايى همسطح سينماى تجارى ايران هستند 
كه در ســال هاى اخير اين ســطح، عمقى پيدا 
نكرده اســت. در واقع فيلم هاى تجارى چند سال 
اخير نسبت به فيلم هاى تجارى يك دهه پيش، 
اگر بدتر نشده باشــد، بهتر هم نشده است. مثًال 
امسال فيلم «زهرمار» جواد رضويان در فهرست 
اكران هاى جشنواره بود. من به عنوان يك  مخاطب 
مى فهمم كه چرا بايد اين نوع فيلم ها ساخته شود 
ولى پرسشــى كه از جشنواره فجر دارم اين است 
كه چرا بايد اين فيلم در جشنواره فيلم فجر حضور 
داشته باشد؟! اين فيلم، يك  فيلم تجارى متوسط 

است و نبايد در جشنواره حضور داشته باشد.

 آقاى قطبى زاده، جايزه گرفتن براى برخى 
از فيلم ها در اكران خوب تمام شــد و براى 
برخى از فيلم ها نــه، اصالً جايزه گرفتن به 

فروش يك فيلم كمك مى كند؟
به نظرم يكى از اشكاالت ساختارى جشنواره فيلم 
فجر، شيوه نامنظم و غيراســتاندارد جايزه دادن 
است. تعدد جوايز موجب مى شود گاهى فيلم هاى 
نااليق هم جايزه بگيرند. گويى تعداد مشخصى از 
فيلم ها قرار اســت كه جايزه بگيرند. اين موضوع، 
به شــيوه نادرســت انتخاب داوران بر مى گردد و 
سياست هاى محافظه كارانه حاكم بر جشنواره كه 
با رعايت مالحظات سياسى، منجر به اين مى شود 
كه طيف هاى گوناگون فكرى و سياسى، سهمى 
از جوايز اختتاميه فيلم فجر را ببرند. اين ديگر به 
مباحث سينمايى ربطى ندارد و مباحث سياسى، 
اجتماعى است كه مى تواند درست يا غلط باشد اما 
كمكى به سينما نمى كند. در اين شرايط احساس 
مى شود كه سفره اى پهن شده و قرار است كه نان 
آن سفره بين همه افراد تقسيم شود و هر كسى 
تكه اى از سيمرغ را بردارد و به خانه اش ببرد. اين 
نتيجه اى جز بى اعتبار كردن جوايز جشنواره فجر 

ندارد.

 به همين دليل است كه گرفتن يا نگرفتن 
سيمرغ براى برخى از فيلمسازان و بازيگران 

اهميتى ندارد؟
ببينيد وقتى يكى همچون تام كروز كه از ستاره هاى 
سينماى جهان در دو سه دهه گذشته است هنوز 
جايزه اســكار نگرفته يا بازيگر مطرحى همچون 
بردپيت، جايزه اســكار ندارد متوجه مى شويم كه 
براى آن ها، يك نظم و قاعده اى وجود دارد كه وقتى 
كسى جايزه مى گيرد حتماً لياقتش را دارد ولى اگر 
تام كروز در ايران مى بود، شــايد 20 عدد سيمرغ 
مى گرفــت. معموالً اكثر بازيگــران مطرح ايرانى، 
يك يا چند ســيمرغ در خانه شان دارند، با چنين 
وضعيتى سيمرغ چه ارزشى دارد كه احساس كنيم 
فالنى ســيمرغ را گرفته يا فالنى نگرفته است. به 
نظرم تعدد بخش هاى جشــنواره و كثرت جوايز، 
نتيجه اى جز بى اعتبار شدن داورى ها ندارد در حالى 
كه اگر تعداد جوايز محدود باشــد و دليل اعطاى 
جايزه چيزى جز كيفيت عملكرد افراد نباشد، آن 
زمان مى توان به داشتن سيمرغ جشنواره فيلم فجر 
افتخار كرد در غير اين صورت، كسى دست خالى از 

اختتاميه اين جشنواره بر نمى گردد.

برش

در واقع فيلم هاى تجارى چند سال 
اخير نسبت به فيلم هاى تجارى يك 
دهه پيش، اگر بدتر نشــده باشد، 
بهتر هم نشــده است. مثالً امسال 
فيلم «زهرمار» جــواد رضويان در 
فهرست اكران هاى جشنواره بود. 
من به عنوان يك  مخاطب مى فهمم 
كه چرا بايد اين نوع فيلم ها ساخته 
شود ولى پرسشى كه از جشنواره 
فجر دارم اين اســت كــه چرا بايد 
اين فيلم در جشــنواره فيلم فجر 

حضور داشته باشد

سيما و سينما

سعيد قطبى زاده، منتقد سينما در گفت و گو با قدس:

تعدد سيمرغ ها، داورى ها را بى اعتبار مى كند

نقد فيلم

نقد فيلم

 سيما و سينما/آرش شفاعى مى شود نام «محمدرضا هنرمند» بر پيشانى فيلمى 
 خورده باشــد و ديدن آن را از دست داد؟ آن هم فيلمى  با مجموعه اى از بازيگران 
و عواملى كه هريك براى وسوســه شدن در جهت تماشاى فيلم كافى است. پس 
«ســمفونى نهم» را نبايد از دســت مى داديم و از دست نداديم و البته چيزى كه 
برايمان باقى ماند به اندازه حس نخســتين از ديدن فيلم يكى از نام هاى محترم 
سينماى ايران خوشــايند نبود، درست مثل حســى كه از ديدن «تيغ و ترمه» 

كيومرث پوراحمد به مخاطب دست مى دهد. 
«ســمفونى نهم»، يك داستان سر راســت و ســاده دارد، زنى براساس وصيت 
همسرش مى خواهد جنازه او را در روستايى دفن كند، براى همين جنازه همسرش 
را مى دزدد و راهى سفر مى شــود و در طول راه مى فهمد كه بزودى خواهد مرد. 
البد براساس همين خالصه، خواهيد گفت كه يكى از مهم ترين پرسش  هايى كه 
فيلم بايد به آن پاسخ بدهد اين است كه زن (ساره بيات) چگونه جنازه همسرش 
را مى دزدد و چگونه كيلومترها راه مى رود و كســى متوجه اين نمى شــود كه در 
خودروى او جنازه اى مخفى شده است. فيلم به پرسش اول اصوالً پاسخى نمى دهد 
و به پرسش دوم نيز براساس يك تصادف پاسخ مى دهد. سربازى متوجه مى شود 
در خودرو جنازه اى مخفى شده است اما درست در همان لحظه، يك درگيرى ميان 
پليس و قاچاقچيان رخ مى دهد و سرباز مى ميرد! اين تمهيد ابتدايى براى توجيه 
داستان، اگر از يك كارگردان تازه كار سرزده بود، مى شد آن را با اغماض پذيرفت 

اما چنين فيلمنامه سســتى از كارگردانى با كارنامه اى درخشان مانند «هنرمند» 
پذيرفته نيست. كارگردان البته بيشتر از ما متوجه ايرادهاى داستان خود است و 
براى اينكه اين ايرادهاى بزرگ را بپوشاند و حواس مخاطب را پرت كند، شروع به 
روايت داستان هاى فرعى و جنبى مى كند. مأمور قبض روح (حميد فرخ نژاد) درباره 
خاطراتش از گرفتن جان شخصيت هاى مختلف صحبت مى كند. كارگردان داستان 
خــود را رها مى كند و به خيمه گاه كوروش، مخفى گاه هيتلر، حمام فين و قتل 
اميركبير و ماجراى عاشقانه رابعه سرك مى كشد. در اثناى روايت اين داستان هاى 
فرعى نيز تا دلتان بخواهد حرف هاى عميق و قلمبه سلمبه زده مى شود و درباره 
اهميت عشق و كار نيك در زندگى سخن گفته مى شود اما مشخص نيست كه اين 
داستان هاى اضافى چه كمكى به داستان مى كند؟ مثالً اگر داستان مرگ هيتلر به 
صورت كامل از داستان بيرون كشيده شود، چه خللى به فيلم وارد مى شود؟ يا اگر 
به جاى هيتلر و اميركبير، سه، چهار شخصيت ديگر وارد داستان شوند، چه اتفاقى 
مى افتد؟ بازهم هيچ، چون اين داستان ها اصوالً آمده اند كه حفره اى را در داستان پر 
كنند و حواس مخاطب را پرت كنند و البته در حين روايت آن، طنز و خوشمزگى 
خرج شود و تماشاچى بخندد. حتى كارگردان جرئت نمى كند، در روايت معمول 
و آشــنايى كه همه ما از شــخصيت هاى تاريخى در ذهن داريم خللى وارد كند، 
آدم هاى خوب داستان مثل كوروش و اميركبير همچنان آدم هاى خوب هستند و 
آدم هاى بد داستان مثل هيتلر همچنان آدم هاى بدى كه بايد به بالهتشان بخنديم 

و مسخره شان كنيم. 
«سمفونى نهم»، نمى تواند از پرسش هاى مهمى  كه درباره داستان و شخصيت پردازى 
قهرمانان آن وجود دارد، بگريزد. مثالً مخاطب حق دارد بپرســد خانم دكترى كه 
براى اداى يك دين و اجراى وصيت همسرش همه زندگى خود را به خطر مى اندازد 
و آنقدر به عشق و تعهد خود پايدار است كه رفتارى چنين شگفت آور و جنون آميز 
از او سر مى زند، چگونه توانسته است تمام عمر به آن همسر دلبند دروغ بگويد در 

حالى كه دل در گرو برادر آن مرحوم داشته است!

 سيما و ســينما/محمد مهدى خالقى  درســت زمانى كه همه خبرهاى 
جشــنواره ســمت «بنفشــه آفريقايى» و زندگى كردن يك زن با دو شوهر 
مى چرخد كه بيشــترش شايعه است - چنين چيزى در فيلم وجود ندارد - و 
كًال فيلم در حدى نيســت كــه زياد درباره اش صحبت كنيم؛ در روز ســوم 
جشنواره فيلم «ايده اصلى» به كارگردانى آزاده موگويى به نمايش در مى آيد. 
فيلمى كه در كمال تعجب، خط قرمز اخالقى اى نيست كه در آن نقض نشده 

باشد و از اين حيث مى توان گفت ركورد زده است!
در «ايــده اصلى» با يك قصه مثًال معمايى آب دوغ خيارى روبه رو هســتيم 
كه به بهانه طرح فســادهاى مالى، آقازاده ها، رقابت منفى چند شــركت در 
مناقصه و يك چســب نچســب به نام جزيره هندورابى براى جذب اسپانسر، 
اما در حقيقت براى شكســتن حدود و معيار هاى شــرعى به تصوير كشيده 
شده است. پالن هاى سرو مشــروب در نماى بسته با تأكيد كالمى، كشيدن 
ســيگار حشــيش دار با تشــويق كالمى، رقص و كازينو، بد مستى باز هم با 
كلمات پى در پى، دختر بازى در كالم، رفتار و مفهوم فيلم، عشــق ضربدرى 

و سكانس هاى اروتيك، تصاوير كنار دريا و كشتى تفريحى آن هم نه فقط در 
سكانس هاى خارج از كشور، در همين جزيره كيش ايران، راه رفتن با شورت 
در خانه و بيرون - شــلوارك نه، شورت باالى زانو- و... در فيلم به نمايش در 
آمده و جالب اينكه همه اين خالف ها، زد و بند ها، رشــوه و دســت بردن در 
مناقصه بدون اينكه ردى از پليس، نيروى انتظامى، قانون، قاضى و دادگاه در 
فيلم ديده شــود، انجام مى گيرد. يك شهر هرت واقعى. باز هم گلى به گوشه 
جمال مسعود كيميايى كه شهر بى قانونش يك دستمال يزدى، مرام، معرفت 

و لوطى گرى مختصر دارد. 
بماند كه مشــكل «ايده اصلى» به همين جا ختم نمى شــود.  اى كاش همه 
اين بلبشــو در يك ساختار ســينمايى روايت مى شد. فيلم حداقل هاى فنى 
يعنى فيلمنامه، كارگردانى، تصويربردارى، صدابردارى و... را هم ندارد. البته 
همه اين ها در مقابل مانور ماشــين هاى چند ميليــاردى تجملى، خانه ها و 
پنت هاوس هاى نمايشى و الكچرى بازى هاى هوسناك هيچ است. بگذريم، 
پرسش من اين اســت كه چنين فيلمى چه ربطى به جشنواره فجر انقالب 

اسالمى در دهه فجر پيروزى انقالب مستضعفين دارد؟! پرسشى كه احتماالً 
باز هم از طرف مديران وزارت ارشــاد و سازمان سينمايى بى جواب خواهد 

ماند.

 نگاهى به «سمفونى نهم» اثر جديد محمدرضا هنرمند

  حواس مخاطب را پرت نكنيد

شهر هرت «ايده اصلى» در عبور از خطوط قرمز اخالقى ركورد زده است!

سيما و سينما: در چهارمين شب از برپايى سى  وهفتمين جشنواره فيلم فجر، حسين 
انتظامى، رئيس سازمان سينمايى با حضور در محل پرديس سينمايى ملت در ميان جمع 

خبرنگاران حاضر شد و توضيحاتى را ارائه كرد.
انتظامى در ابتداى ســخنان خود با اشــاره به ضرورت شفاف  ســازى به عنوان يكى از 
رويكردهاى مهم وزارت ارشــاد، اظهار كرد: شفاف ســازى به عنوان يك وظيفه و رفتار 

سازمانى در همه وجوه آن، در اين وزارتخانه دنبال مى شود. 

انتظامى درباره ســازوكار برخورد با افرادى كه بدون ســند برخى سينماگران را متهم به 
استفاده از پول هاى كثيف مى كنند، در سازمان سينمايى هم گفت: وقتى همه چارچوب ها 
مشخص باشد قطعاً اين موارد هم در آن لحاظ خواهد شد. وى در پاسخ به پرسش ديگرى 
درباره حواشى نمايش «مترى شيش و نيم» در روز نخست جشنواره و شائبه اعمال نظر 
برخى نهادهاى خارج از جشــنواره بر فرايند حضور فيلــم هم توضيح داد: در اين زمينه 
توضيحات الزم و پاسخ صريح را دبير جشنواره داده است و سعى مى كنم در حوزه تخصصى 
همكارانم ورود نكنم. رئيس سازمان سينمايى درباره شرايط تعاملى سازمان ها و نهادهاى 
خارج از ســازمان سينمايى با جشنواره فجر هم گفت: اصل تعامل طبيعتاً خوب است و 
فيلم هايى كه به جشنواره راه پيدا كرده اند در يك فرايند تعريف شده پذيرفته شده اند. كما 
اينكه در دوسال اخير اين آثار پس از دريافت پروانه نمايش در جشنواره اكران مى شوند تا 

بعد از جشنواره، اكران آن ها با مشكلى مواجه نشود. انتظامى درباره اعمال نظر برخى نهادها 
بر سرنوشت همين فيلم هاى داراى پروانه نمايش توضيح داد: زمانى نهادها با تهيه كنندگان 
وارد مذاكره مى شوند و با آن ها تعامالتى دارند كه آن بحث ديگرى است اما از نظر جشنواره 
همه فيلم هاى حاضر در جشــنواره مى توانند اكران شوند. وى در پاسخ به پرسشى درباره 
حاشيه هاى به  وجود آمده درباره تك خوانى زنى در آيين افتتاحيه جشنواره فجر با اشاره 
به اينكه اساساً تك  خوانى در اين مراسم صورت نگرفته است، طرح اين پرسش را از اساس 
منتفى دانســت. سرپرست سازمان سينمايى درباره تناسب فيلم هاى حاضر در جشنواره 
ســى  وهفتم و 40  سالگى انقالب اسالمى، گفت: فيلم هايى كه امروز در جشنواره نمايش 
داده مى شود آثارى است كه در طول يك سال گذشته ساخته شده است و اهل فن كه آثار 
پارسال و امسال را ديده اند اذعان دارند كه كيفيت و مضامين فيلم ها ارتقا پيدا كرده است.

رئيس سازمان سينمايى:
جشنواره فجر در زنده كردن 

حال و هواى جشن انقالب مؤثر است
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زاده تربت  ایســتگاه/ مجید   
نه مبارز و انقالبی به حساب می آمد  

و نه اهل این بود که سر راه حرکت 
و خیزش مردم، سد و مانع بگذارد. تا آن روز شاید 
یک قدم به نفع هیچ طرف ماجرا برنداشته بود. 
شهردار تهران، مسئول اداره شهر بود اما تهران، 
ماه ها بود که دیگر به دست مسئوالن شهری اش 
اداره نمی شــد. از یک طرف مــردم و انقالبیون 
بودنــد که شــهر را آن طور که می توانســتند، 
می چرخاندند و سمت دیگر نظامیان و دولتی ها 
که می خواســتند هر جور هست، آب رفته را به 
جوی نظام برگردانند. بوی الرحمِن سلطنت همه 
جا پیچیده بود، اما شبحی از ساختار و سازوکار 
دولتی به امید حمایت ارتش، هنوز روی شــهر 
سایه انداخته و ول کِن ماجرا نبود. »سید جواد 
شهرستانی«، منتخب انجمن شهر تهران، هنوز 
شهردار به حساب می آمد و نماد مدیریت حاکم 
بر شهر و چشــم های زیادی به رفتار و تصمیم 

گیری هایش دوخته شده بود.

 اگر امام)ره( اجازه بدهند
همه 50 و چند ســال گذشته عمر »سید جواد 
شهرســتانی« یک طــرف، 14 بهمن هم طرف 
دیگر. همه 30 ســال کار، تدریس و تالش یک 
طرف، استعفای روز 14 بهمن 57، طرف دیگر. 
روزنامه »اطالعات«، عصر روز 14 بهمن 57 در 
صفحه اول، تیتر زد که: »شهردار تهران استعفای 
خود را به امام خمینی تسلیم کرد«! روز بعد هم 
»کیهــان« به نقل از نزدیکان امام)ره( نوشــت: 
»جواد شهرستانی، شهردار تهران تقاضا کرده بود 
با امام مالقات و گفت وگو کند. امام خمینی گفت 
ایشان را بعد از استعفا خواهد پذیرفت. شهردار 
تهران به دنبال این نظر امام از سمت خود استعفا 
داد. امام بعد از استعفا، شهرستانی را پذیرفت و 
با ایشان گفت وگو کرد. بعد از پایان این مالقات، 
شهرســتانی گفت بعد از پایــان گفت وگو، امام 

خمینی او را مأمور اداره شهرداری کرده است«.
خبرنگاران سیاســی روزنامه ها گویا آن روز در 
اتاقی که شهرســتانی به دیدار امام)ره( می رود، 
حضور داشــته اند. آن ها متن استعفای شفاهی 
شــهردار تهران را این طور ثبت کرده اند: »... بنا 
برخواســت اکثریت ملت ایران و تصمیم قاطع 
ملت، شــما رهبر انقالبی هســتید که به برکت 
اسالم به پیروزی خواهد رسید... از آنجا که دولت 
فعلی غیرقانونی اســت و این غیرقانونی بودن از 
سوی ملت ایران و شخص شما مکرراً بازگو شده 

است، من از سمت خود به عنوان شهردار تهران 
اســتعفا می دهم«. متن مکتوب استعفانامه هم، 
بالفاصله تقدیم امام می شــود و »شهرستانی« 
می گویــد: »اگر امام ضــروری بدانند به عنوان 
شــهردار امام خمینی - نه شــهردار دولت - به 
سرکار خود باز خواهم گشــت«. امام می خواند 
که شهردار، تقاضایش را هم به متن استعفا نامه 
اضافه کند تا تصمیم مقتضی در روزهای آینده 
به اطالع او برسد. شاید به نظر برسد این استعفا 
تشریفاتی و از ســرناچاری بوده و به نفع کسی 
جز »شهرستانی« و سرنوشت آینده اش نیست، 
اما جالب است بدانید که در میان مسئوالن آن 
روز کشــور و شهر تهران، هنوز کسی پیدا نشده 
بود که در تهران و روز روشن به حضور امام برسد 
و بــدون ترس و وحشــت از عواقب کار، نه تنها 
استعفا بدهد بلکه حمایت و همکاری اش با رهبر 

انقالب را هم اعالم کند.

 نخست وزیر حق ندارد...
استعفای »شهرستانی« فقط دهن کجی به دولت 
»بختیار« محسوب نمی شد. شهردار خوش سابقه 
و خوشنام تهران با توجه به شهرت و محبوبیتی 
که میان مردم داشــت، در واقع پیشــاپیش، از 
هم پاشــیدن نظام ســلطنتی را خبر داده و با 
اســتعفایش به آن رسمیت بخشیده بود. ماجرا 
آن قدر که امروز به نظر می رســد، ساده و بدون 
دردسر برای او به پایان نرسید. روزنامه های روز 
15 بهمن از قول نخســت وزیر وقت نوشــتند: 
»شهردار مستعفی تهران، دستگیر می شود«! یک 
مقام دیگر دولتی هم گفته بود که: »... دســتور 
داده شده است از خروج شهردار تهران از کشور 
جلوگیری شود... به انجمن شهر تهران نیز اطالع 
داده شده است که فوراً نسبت به تعیین جانشین 
برای او اقدام کنند... شهرســتانی در پرونده ای 
مربوط به سوءاستفاده در خرید کامیون و تریلر 
بــرای وزارت راه مورد اتهام و تعقیب اســت و 
پس از تصویب الیحه تعقیب مفسدین از طرف 
مجلسین، او نیز مورد تعقیب قرار خواهد گرفت«! 
آشنایان »شهرستانی« به خبرنگاران گفته بودند، 
شهردار تهران، سخنان امام)ره( را به عنوان قبول 
اســتعفا تلقی کرده و از 15 بهمن در محل کار 
حاضر نشده است و فعاًل هم به اتفاق خانواده عازم 
شمال کشور است. روز 15 بهمن خبرنگار کیهان 
با نزدیکان شهرستانی تماس گرفت و آن ها اظهار 
داشتند که جواد شهرســتانی سخنان حضرت 
آیت اهلل خمینی را به عنوان قبول استعفای خود 

تلقــی کرده و به همین علــت از امروز دیگر در 
شهرداری حاضر نشده است و امور شهر را معاونان 
شهرداری تا روشن شدن وضع اداره خواهند کرد. 
شهرســتانی بالفاصله پس از تســلیم استعفا با 
خانواده خود عازم شــمال شد. در میان اسناد و 
اخبــار بهمن ماه 57، نامه ای دیده می شــود که 
»شهرستانی« در 19 بهمن خطاب به »بختیار« 
نوشته و ضمن گالیه از تهمت فساد و سوءاستفاده 
مالی، اضافه کرده است: »من می دانستم مالقات 
من برای اجازه گیری از مقام خود با امام خمینی 
موجب ناراحتی و کینه توزی می شــود... شهردار 
پایتخت منصوب دولت نیســت و منتخب مردم 
تهران است و نخســت وزیر حق ندارد به انجمن 
شــهر دستور جانشــینی شــهردار را بدهد...«.

 اهل ماهیگیری نبود
اصرارش نــزد امــام)ره( برای اینکه شــهردار 
امام و انقالب باشــد، ســبب نشــود فکر کنید 
»شهرستانی« عشق مســئولیت و مقام بود و یا 
تالش داشــت از آب گل آلود رودخانه انقالب، 
ماهی خودش را بگیرد. او سال 1303 در مشهد 
و در خاندان صاحب نام و با اصالت »شهرستانی« 
به دنیا آمده و پدرش »سید هاشم«، دبیرالکتاب 
و مصحح کتاب های خطی آستان قدس رضوی 
بود. در دبیرســتان ابن یمین و فردوسی مشهد 
درس خواند و از مهرماه ســال 1324 به عنوان 
بورســیه ارتش در دانشکده فنی دانشگاه تهران 
مشــغول به تحصیل شــد. دوره فوق لیسانس 
الکترونیک را که تمام کرد به لشــکر ۸ خراسان 
منتقل و به عنــوان رئیس تعمیرگاه مخابرات و 
معاون مخابرات لشــکر انجام وظیفه می کرد. در 
طبقه بندی ارتش بین همقطاران رسته فنی نفر 
اول بود تا اینکه در ســال 1339 رئیس دانشگاه 
فردوســی مشــهد از ارتش درخواســت کرد تا 
با انتقال »ســرگرد ســید جواد شهرستانی« به 
دانشگاه موافقت کند. درخواست پذیرفته شد و او 
با حفظ سوابق خدمتی به دانشگاه رفت و تبدیل 
به »مهندس شهرستانی« شد تا مدتی بعد برای 
حضور در دوره یکساله تحقیقاتی به فرانسه اعزام 
شود. »شهرستانی« عالوه بر تدریس در دانشگاه، 
بعدها نخستین رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
برق منطقه ای خراسان شد. پس از آن هم برای 
دو سال با حفظ سمت در شرکت برق، شهردار 
مشــهد و همچنین شــهردار نمونه کشور شد. 
انتقال برق به برخی مناطق روســتایی، خرید و 
نصب و بهره برداری از دو دستگاه توربین بخار به 

ظرفیت 25 هزار کیلووات، ساخت شبکه انتقال 
و توزیع نیرو و ایجاد شبکه روشنایی شهر مشهد 
بود، ســاخت کوی آب و برق و منازل مسکونی 
برای کارکنان و کارگران آب و برق و سرو سامان 
دادن به امور شــهری از جملــه کارهای به یاد 

ماندنی او در مشهد است. 

 دانشگاه رازی
تخصــص و تحصیالت و بعد هم موفقیت هایش 
در مشــهد سبب شــد، مهندس شهرستانی در 
ســال 1347 با رأی همه اعضای انجمن شــهر 
تهران، به عنوان شــهردار تهران انتخاب شــود 
و از ســاختمان میدان مجســمه )شــهدا( در 
مشــهد به ساختمان شهرداری تهران در میدان 
توپخانه نقل مکان کند. او نخســتین کسی بود 
که اعــالم کرد تهران با توجه به گســترش هر 
روزه احتیاج به یک گورســتان متمرکز دارد و 
دســتور داد مطالعات برای این کار آغاز شــود. 
مطالعات ساخت دو سالن بزرگ یکی برای تئاتر 
و دیگری برای موســیقی نیز با دستور او انجام 
شد و کلنگ افتتاح آن ها هم پایین تر از چهارراه 
کالج و دیگری در محل کافه شهرداری بر زمین 
خورد. البته در زمان افتتاح بهشــت زهرا، تئاتر 
شهر و تاالر وحدت، مهندس »شهرستانی« دیگر 
شهردار تهران نبود و وزیر راه به حساب می آمد. 
البته مسئولیت هایش فقط به این ها که گفتیم 
خالصه نمی شــود. اهالی اســتان کرمانشاه هم 
خیلی از داشته های ارزشمند امروزشان را مدیون 
او و تالش هایش هستند. معروف ترینش دانشگاه 
»رازی« که »شهرستانی« به عنوان استاندار برای 
راه انــدازی آن تالش زیادی کرد. گواه خدماتش 
در این اســتان بزرگداشتی اســت که سه سال 
پیش از طرف دانشــگاه رازی و برخی مسئوالن 

کرمانشاهی برای او برگزار شد. بلوار طاق بستان، 
کمربند سبز بیستون اطراف شهر کرمانشاه، جاده 
کرمانشاه به تهران و خیابان و بازاری که هنوز هم 
»شهرستانی« نامیده می شود از جمله یادگارهای 
دیگری اســت که او برای مردم کرمانشاه به جا 

گذاشته است.

 برف می خرید!
ســال 1356 دوباره با رأی اعضای انجمن شهر 
تهران بــه عنوان شــهردار انتخاب می شــود. 
خاطرات خوشی تهرانی ها، کرمانشاهی ها و بعد 
هم مشــهدی ها از دوران مسئولیت او داشتند. 
شــیرین ترین خاطره اهالی مشــهد داســتان 
»شهرداری که برف می خرید« است. مشهدی ها 
می گویند در زمســتان برف زیادی باریده بود و 
برف روبی معابر شهر هم دشوار بود و هم هزینه 
بر. »شهرســتانی« به جای اینکه بودجه را خرج 
برف روبی با نمک و ماســه کنــد، اعالم کرد که 
برف های جمع آوری شــده توســط مردم را در 
محل پارک ملت از آن ها می خرد! مردم با اشتیاق 
برف ها را روبیدند و به شهرداری فروختند. ایجاد 
کوه برفی در پارک ملت، هم کمک کرد تا آفات 
درختــان و زمین های پــارک از بین بروند، هم 
امکان تفریح زمســتانه مردم فراهم شود و هم 
اینکه برف ها زمینه پرآبی و سرسبزی بهار آینده 

شوند.
اخبار و اســناد زمســتان 57 نشــان می دهد، 
»شهرســتانی« با وجود تهدید های »بختیار« تا 
اسفند همان ســال به عنوان شهردار در تهران 
می ماند و با انتخاب »توســلی« به شــهرداری، 
میز مســئولیت را به او می سپارد. شهردار نمونه 
و خوش سابقه سرانجام در خرداد ماه سال95 در 

بیمارستان امام رضای مشهد درگذشت.
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ایستگاه

گزارش از شخص

شهردارامام و انقالب
چرا »سید جواد شهرستانی« استعفا داد؟

قلمروی وایکینگ ها
ماهنامه هیســتوری )تاریخ( در 
تازه ترین شماره خود در گزارشی 
با عنوان »انگیزه های وایکینگی« 
تصمیم تأثیرگذار وایکینگ ها در 
گســترش قلمروی خود را مورد 
بررسی قرار می دهد. این نشریه 
بیشــتر از هــر ماجراجویی که 
انجام رســاندند،  به  وایکینگ ها 
گســترش قلمروهای این قوم از 
اســکاندیناوی به بریتانیا از قرن 
هشتم میالدی و اثرگذاری عمیق 
را  آنگلوساکسون ها  بر سرنوشت 
زیر ذره بین برده است. هیستوری، 

زندگی »عیــدی امین« دیکتاتور اوگاندایی کــه زمانی فرمانده نظامیان 
انگلیس در قاره آفریقا بود و اخراجش از این سمت سبب تأثیر عمیق در 

دهه 70 بریتانیا بود را بررسی کرده است.

زندگی میان شامپانزه ها
ماهنامــه ریدرز دایجســت در 
تازه ترین شماره خود در مصاحبه 
اختصاصی به سراغ مشهورترین 
رفتارشــناس جانوران در جهان 
رفته است. دکتر »جین گودال« 
که با زندگی به مدت طوالنی در 
جنگل در میان شامپانزه ها تأثیر 
عمیقــی بر علم جانورشناســی 
داشــت و بــرای خــود او نیــز 
شهرت زیادی دســت و پا کرد، 
همچنان در ۸4 سالگی به دنبال 
تأثیرگذاری در این علم اســت. 
این نشــریه در مقاله ای با عنوان 

»ناراحتی فصلی« 6 راه مناســب برای رفع مشکالت افسردگی در میان 
مردم به دلیل فصل زمستان را منتشر کرده است.

ماه کامل
ماهنامه اِسکای اَت نایت )آسمان 
شــب( در تازه ترین شماره خود 
یکی از بزرگ تریــن رویدادهای 
نجوم در ســال 2019 را بازتاب 
داده است. این نشریه با انتخاب 
تیتر »طلوع ماه کامل« می گوید 
یکــی از بزرگ تریــن قرص های 
ماه در چند وقت اخیر در همین 
قابل رؤیت اســت.  ماه میالدی 
این مجله همچنین گزارشــی از 
یافته های جدید فضاپیمای »گایا« 
فضاپیمای تحقیقاتی که در سال 
2013، توســط اروپا ارسال شد، 
منتشر کرده که اطالعات جالبی 

در خصوص گذشته کهکشان راه شیری به منجمان می دهد.

نشریات جهان

ایستگاه/  امیر محمد سلطان پور

کلیدها

اثر چسب زخم
بچه ها وقتی زخمی می شوند به چسب زخم اهمیت زیادی می دهند، آن ها 
آن قدر ناراحتی می کنند تا چســب زخم بیاید و روی زخم آن ها بچسبد. 
بعد آرام می شوند، چسب زخم مگر چه کار می کند؟ هیچ چسب زخمی، 
زخم را در لحظه درمان نمی کند.چسب زخم ها حتی مواد کاهنده درد هم 

ندارند، پس قصه چسب زخم چیست؟
چسب زخم نشان دهنده توجه شــما به عنوان بزرگ تر خانواده به زخم 
است. به عبارت بهتر چسب زخم فقط رسانه است. رسانه ای که حضورش 
نشان می دهد شما زخم را دیده اید و پذیرفته اید و برای درمانش هم وارد 

عمل شده اید. همین!
در بحران های چند ســال اخیر ایران دولت به عمد یا جهل چسب زخم 
را مخفی می کند تا زخم باز بماند و گریه ما به عنوان مردمان زخم دیده 
از بحران ها بیشــتر شود. سکه گران می شود دولتی ها حتی مصاحبه هم 
نمی کنند، گوشت کمیاب می شــود مدیران هم کمیاب می شوند. زلزله 
می شود، وزیر حتی به مقدار متعارف هم به مناطق زلزله زده سر نمی زند. باز 
نگه داشتن زخم ها انگار اولویت یا مأموریت دولتی هاست و همه تأکیدات 
رهبری انقالب هم برای اینکه در میدان حضور داشته باشید تا مردم ببینند 
که شــما متوجه هستید و تالش می کنید، بی پاسخ مانده است. حتی در 
مقطع جام جهانی رهبر معظم انقالب با اشاره به تالش های اعضای تیم ملی 
باز بر همین نکته تصریح کردند که مردم می خواهند توجه و همت شما را 
ببینند و نتیجه محور نیستند. اما انگار کسی به چسب زخم ها دستور داده 

است که سراغی از زخم ها نگیرند!
نمی دانــم این بزرگواران چه فکری می کنند؟ ولی بازی با افکار عمومی و 
تحریک نقاط درد و خاموش نشســتن به بازی تکراری این سال ها تبدیل 
شده است. شاید بعضی آقایان آشنا فیلشان یاد هندوستان کرده باشد و فکر 
می کنند که بد هم نیست کمی در تاریخ به عقب برگردیم ولی این بازی، 
بازی با آتش اســت. ایران و تشیع دو هدف کلیدی ای هستند که اردوگاه 
اســتکبار این دو موجودیت را هدف گرفته اســت و از غفلت های ما، اگر 
فرصتی برای آن ها فراهم کنند این هر دو را به قول معروف با خاک یکسان 
خواهند کرد. انقالب اسالمی ظرفیت ایران و نیز تشیع را برای عدالتخواهی 
در ســطح جهان رونمایی کرد و استکبار مترصد است تا از کوچک ترین 
خطای ما اســتفاده کند و این دو را نابود کند.امروز هر عاقلی دلش برای 
ایران و تشــیع می تپد باید بکوشد تا به غافالن هشدار بدهد چرا که این 
کشتی ای است که همه ما در آن نشسته ایم و وقایع سوریه و عراق نشان 
داده است که توفان های وحشی، آشنا را از غریبه سوا نخواهند کرد. امروز 
ایران در مقابل غرب وحشی قد علم کرده است و جهانخواران که تاریخشان 
از سبعیت پر است، چهل سال است که منتظر کوچک ترین ضعف نشان 

دادن ما هستند. خدا حمیت را از ما نگیرد....

 روزنوشته های علی محمد مؤدب

وآن دیگری...
 ایستگاه / رقیه توسلی   زمانه عجیبی است و آدم 
دیگری پیدا شــده در من. تا به خودم بجنبم دیدم دو 
نفر شده ام! قدیمی و جدید. با آدم جدید روی پشت بام، 
چای نوشیدم. شاخه های خشک درخت هرس نکرده 
بودم که کردم. با بیلچه ای که رویش نوشته ساخت ژاپن 
نیفتاده بودم به جان باغچه که افتادم و زدم توی خط 
باغبانی.با آب و دان هم، قِل خوردم ســمت مرغدانی و 

رفیق دو تا مرغ تُُپل پَرحنایی ام شدم.
چندماهی می شــود کــه آدم تازه آمــده، قبراق نگاه 
می کند، نمی ترسد، با آدم قدیمی ام خیلی گپ می زند 

و باحوصله تر است. سختکوشی اش حال قشنگی دارد.
دارد بــه آن آدم قدیمــی یــاد می دهد چطــور برنج 
ِشــفته بپزد. جواب مأمور آب و بــرق و گاز را بدهد. با 
همسایه های قدیمی مشتاق در کوچه بایستد، خوش و 

بش کند و مهربانی کشدارشان را پس نزند.
چطور هوای فامیل های پیر را داشــته باشد و کشمش 
بیاورد به جای قند... هویج و سیب برایشان رنده کند... 
نصف بالش توی کمد را بچیند پشت شان...و ساعت ها، 
با وجد بشود همپای خاطراتشان. واقعاً انگار واجب است 
گاهی آدم بیشتر از یک نفر باشد. از سر اتفاق مثل من 
دو نفر بشــود. آدم تازه از راه برســد، قِلِق آدم قبلی را 
بگیرد، متغیرش کند، به دادش برسد و پشت گرمی اش 
باشــد.حاال که به آدم قدیمی تر وجودم فکر می کنم به 
نظر کمی دور و غریبه می آید. به همان کسی که روزی 
زنــگ می زد به مادرش و می گفــت چطور حلوا بپزم؟ 

کاچی درســت کنم. ترشــی بیندازم؟ به تَه تغاری که 
اشــکش دم مشک اش نبود اما نمی دانست چطور مدام 
میدان خالی نکند. چطور با بحران پُر حرفی یک دلسوز 
پشت تلفن، تا کند. دوام بیاورد با سئانس های فوق العاده 
ناخوشــی ها و اجازه ندهد خانه را سیل سکوت بردارد. 
زمانه دیگری است. روی نردبان ایستاده ام و پرتقال های 
حیاط را می چینم. آفتاب هست، اما سوزِ بهمن و تیزی و 
بُّرایی اش هم هست. قصد دارم دبّه ها را از زیرزمین بیاورم 
بیرون و مثل آن وقت ها رونقشان بدهم. دلم می خواهد 
بوی شــوری و ترشی راه پله را بردارد و باز در این خانه، 
احدی، دیزی و قرمه اش را بی دورچین نوش جان نکند.

مگر نه اینکه بچه ها ادامه پدر - مادرهایشان هستند؟ 
ادامه عاشقانه هایشان؟

اصالً خدا را چه دیدی شاید این آدم تازه مجبورم کند 
بافتنی هم ببافم، بروم مثل عزیز شکسته بند تجربی هم 
بشــوم و به خیراهلل، چوپان ده هم بگویم نی نوازی ات 

لنگه ندارد پسر کربالیی اسحاق.

روزمره نگاریطرح روز / اول توده ای، بعد شاه دوست...   طراح: حمید رضا ساده 

»منوچهر آزمون« بــا افکار توده ای در 
آلمان شرقی دکترای اقتصاد گرفت، اما 
از سال 1337، زیر نظر ساواک در خارج 
از کشور مشغول به کار شد. وقتی هم 
به ایران آمد باز در ساواک کار می کرد. 
در جلسه ای قبل از فرار شاه گفته بود: 
باید  انقالبی را که شــروع شده  »این 
خود اعلیحضرت رهبری کنند... دستور 
بدهید تمام رجال این سال ها را بگیرند، 
چند نفر را اعدام کنیــد تا مردم آرام 

شوند«!
رئیس ســاواک هم گفته بود: شــما 
قرار  اعدامی ها  فهرست  در  هم  خودت 
می گیری... همه حاضران خندیده بودند.

با این همه ماند و پیروزی انقالب را دید. 
البته انقالبی ها دســتگیرش کردند تا 
نامش برود در فهرســت اعدامی ها. 20 
فروردین سال 58 با حکم دادگاه انقالب 

تیرباران شد.
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ایرانیان در  5. سرشماری- خط و زبان 
و  کتف  ساسانیان-  و  اشکانیان  زمان 
 شانه 6. صریح- آهو- شکاف روی چیزی 
روش های  از  شمشیرزن-  شجر-   .7
قدیمی چاپ ۸. از پاپوش ها- رفیقی که 
وسط راه دوستش را تنها بگذارد- خانه 
از  مطلع-   – فراوان  تردید   .9 بزرگ 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

zadehalireza@gmail.com جدول
محمدرضا علی زاده 7466

مصالح متسحکم ساختمانی 10. چشم شیشه ای- 
سفید ترکي- عدد دایره- وحشی و درنده 11. این 
انتظامی  نیروی  پای کوه-  به مقصد نمی رسد-  بار 
عزیز همگان- حشره  ایران 12.  اسالمی  جمهوری 
خونخوار- هشت پا 13. توانگر- سیماب- اندک- جام 
معروف 14. کهن- توخالی- فیلمی محصول 1377 از 
»رسول مالقلی پور« 15. واحدی برای سنجش درجه 

حرارت- تن

  افقی

  عمودی
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