
ایران با فرزنِد مسبب 17 هزار ترورچه کرد؟ 
عربســتان در این یکی دو روزه تیتر اول همه خبرگزاری های دنیا بوده است. 
آن هم به خاطر کشته شدن یک کودک هفت ساله شیعه به دست یک راننده 
تاکسی وهابی. خبری که البته رسانه های خود سعودی بایکوتش کرده اند و 
اجازه نمی دهند که چیزی از ماجرا به بیرون درز کند. جالب است بدانید این 
اتفاق در کشــوری افتاده که عضو همه کنوانسیون های سازمان ملل است و 
همواره در حال متهم کردن ایران به نقض حقوق بشر. سایت خبری مشرق 
نیوز با انتشار تصویری از پسر مسعود رجوی در آغوش شهید الجوردی نوشت: 
در روز ۱۹ بهمن ۱۳۶۰ شمسی، نیروهای اطالعات سپاه پاسداران و کمیته 
انقالب اسالمی موفق به کشف محل اختفای اصلی رهبران سازمان منافقین 
در تهران در محله زعفرانیه شدند. این خانه، مرکز فرماندهی این گروهک در 
داخل کشور و در حالی بود که مسعود رجوی و ابوالحسن بنی صدر به فرانسه 
گریخته بودند. پس از محاصره آن محل و چند ساعت درگیری مسلحانه، این 
خانه توسط پاسداران انقالب تصرف شد. در این واقعه ۲۳ نفر از جمله موسی 
خیابانی مرد شــماره ۲ سازمان و اشرف ربیعی همسر مسعود رجوی کشته 
شدند، اما پسر خردسال رجوی زنده ماند. پسری که نامش مصطفی و منتسب 
به اشــرف ربیعی و مســعود رجوی بود. ماجرای این واقعه در فیلم ماجرای 

نیمروز به تصویر کشیده شده است.
پس از پایان عملیات کشــف و انهدام خانه تیمی، یکی از پاســداران انقالب 
وارد خانه تیمی شــد؛ کودک را نجات داد اما در حال خروج از معرکه توسط 
منافقین مورد هدف قرار گرفت. کودک زنده ماند و شهید الجوردی در برابر 
دوربین صدا و سیما از پدربزرگ او خواست که برای تحویل گرفتن فرزندش 
به دادستانی مراجعه کند. نوزاد به پدربزرگش که ساکن مشهد بود، تحویل 
داده شد، اما در ۱۲ سالگی توسط منافقین و با هماهنگی مسعود رجوی از مرز 
کردستان خارج شد و بعدها در اردوگاه مجاهدین در عراق، مصطفی رجوی 
را بــه نام محمد صدا زدند. فارغ از بحث هــزاران کودکی که در جنگ های 
نابرابر یمن و سوریه به خاک و خون کشیده شدند و یا در محاصره بر اثر سوء 
تغذیه جان دادند، برخورد با کودکان در جبهه مقابل فکری و عقیدتی، توسط 
عرب های سعودی و مسلمانان ایرانی، قابل تأمل است. ۳7سال پیش در حالی 
که هنوز سخنی از حقوق بشر در دنیا همه گیر نشده بود، در حالی که بیش از 
یک سال از آغاز طرح ترور گسترده شهروندان انقالبی و مذهبی ایران توسط 
سازمان مجاهدین )منافقین( گذشــته بود، فرزند خردسال نفر اول سازمان 
منافقین که مسئول ۱7 هزار شهید ترور در کشور است، نه تنها زنده می ماند 
بلکه یک پاســدار برای نجات او از میان آتش و انفجار خانه تیمی، جانش را 
به خطر می اندازد و همانجا شهید الجوردی، دادستان انقالب، تحویل کودک 
به خانواده اش را حق او قلمداد می کند. همه می دانند که انتساب یک کودک 
به منافقین تروریست، اتهامی را علیه او مطرح نمی سازد. این موضوع نه فقط 
در آموزه های دینی ما آمده بلکه در اصول انســانی جوامع بشــری نیز قابل 
اثبات است. زکریا، کودکی که این روزها سخن از قتل وحشیانه اش به دست 
وهابی های سعودی است، درکی از فضای اختالفات عقیدتی وهابیون نداشت. 
او فقط به جرم شــیعه بودن در زادگاه خود توسط هموطنش به قتل رسیده 

است. حاال اما هنوز قاتلش در مصونیت افکار عرب جاهلی متهم نشده است.

تبدیل جان بولتون به روح اهلل زم!
پس از راهپیمایی ۲۲ بهمن، علی علیزاده 
در توییترش نوشت: »جان بولتون ۱۱ ماه 
پیش گفت جمهوری اســالمی جشن  ۴۰ 
ســالگی اش را نخواهد دید. فکرش را بکن. 
چنان یک ابرقدرت را آزار داده ایم که رئیس 
شــورای امنیت ملی اش از فرط استیصال 
مجبور است بلوف توخالی بزند و خیالبافی 
کند و خــواب پنبه دانه ببینــد. جمهوری 

اسالمی جان بولتون را هم به روح اهلل زم تبدیل می کند«.

تالش برای توقیف
حســام الدین آشنا با انتقاد از فیلم »دیدن 
این فیلم جرم است« در توییترش نوشت: 
»دیدن این فیلم جرم است یا نمایش آن؟« 
اکبر نبوی منتقد سرشناس سینما هم در 
پاسخ به آشنا در توییترش نوشت: »تالش 
خستگی ناپذیر آقای آشنا برای زمینه سازی 
به منظور توقیف فیلم »دیدن این فیلم جرم 
است« قابل درک است. این فیلم )با وجود 

ضعف هایی که در فیلمنامه و کارگردانی دارد( از مقوله و مؤلفه ای سخن می گوید 
که در دولت آقای روحانی کیمیاست و همین موضوع، آقایان را اذیت می کند«.

حامد بهداد در نقش »گوگل ترنسلیت«!
تالش حامــد بهداد بــرای اســتفاده از 
کلمات انگلیســی در نشست خبری فیلم 
»جانــدار« و اشــتباهات پــی در پی این 
بازیگر در اســتفاده از کلمات انگلیســی 
ســوژه کاربران فضای مجازی شده است! 
نمونه هایی از واکنش های طنز کاربران به 
این ماجــرا را می خوانید: »حامد بهداد در 
دانشگاه ادبیات فارسی خونده. آخه بهداد 

جان ســعدی به تو چه بدی کرده که این گونه سخن می گویی؟!... قدیم روی 
ویندوز فارسی ساز نصب می کردیم و زبانش می ریخت بهم؛ یک چیزی می شد 
تو مایه های ســخنرانی حامد بهداد!... حامد بهداد بزودی قراره در نقش گوگل 

ترنسلیت ایفای نقش کنه«!

گزارش »علی دایی« به مردم
بــا وجود اینکه بیش از یک ســال از وقوع 
زلزلــه کرمانشــاه می گــذرد ، علی دایی 
همچنان بــه برکت کمک هــای مردمی 
مشــغول خدمت رســانی به زلزله زدگان 
اســت. علی دایی کــه معمــوال گزارش 
اقداماتش در کرمانشــاه را در اینستاگرام 
منتشر می کند در پست جدیدش نوشت:» 
با کمک شما عزیزان، تا به حال دو  روستا را 

به طور کامل ساختیم و هفتاد و سه خانه در این دو روستا تکمیل شد، البته 
سی و  پنج خانه که متاسفانه توسط بنیاد مسکن نیمه کاره رها شده بود را هم 
به طور کامل تکمیل کرده و به اتمام  رساندیم. ساخت و ساز خانه های جدید 
در روســتای سوم و  چهارم هم در حال انجام هست که مانند همیشه، شما را 

در جریان روند تکمیل آن قرار می دهم«.

عــکس گرام مجازآباد

کمالی-کســی فکــرش را نمی کرد که 
خبر فوت پیرمرد ساده یخ فروش میدان 
فلســطین این قدر حاشیه ساز شود. چون 
پیرمرد نه ســلبریتی بود که اینستاگرام و 
توییتر پر شــود از عکس و هشتگ هایش 
و نه سیاستمدار که برای تشییع جنازه اش 
از فلسطین تا فردوسی جمعیت بیاید. اما 
پیرمرِد یخ فروِش میدان فلســطین چند 
روز بعد از فوتش، حســابی در اینستاگرام 
معــروف بود و عده ای به بهانه حق خواهی 
از او بــه خاطر یک حاشــیه تــا مدت ها 
داشتند به یک سیاستمدار معروف فحش 
می دادند. عکس بساط پیرمرِد یخ فروِش 
میدان فلسطین این روزها دوباره دارد در 
اینستاگرام دست به دست می شود، پیرمرد 
این بار بهانه ای اما یــک یادآوری کوچک 
است برای اینکه نشــان بدهد راه و رسم 

جوانمردی هنوز زنده است. 

  زندگی با روزی 12 هزار تومان
در روزگاری کــه انواع و اقســام یخچال ها 
به بازار آمــده، خیلی کم پیش می آید که 
مثل ۱۰-۱۲ سال پیش مردم راه بیفتند در 
کوچه خیابان و دنبال یخ فروش ها بگردند. 
برای همین هم پیرمــردی که دور میدان 
فلسطیِن تهران یخ می فروشد، سوژه خوبی 
برای خبرنگارهاست. از پیرمرِد یخ فروش که 
نامش قربانعلی چراغعلی است و همه چیزی 
کــه از او و زندگــی اش می دانیم، یکی دو 
گفت و گویی است که با خبرگزاری ها کرده و 
در آن ها ماجرای زندگی  و یخ فروشی اش را 
این طور روایت می کند: »55 سال است که 
در این میدان هستم و یخ فروشي مي کنم. 
حدود ۱5-۱۰ ســاله بودم که با پاي پیاده 
آمدم به تهران. نخســتین بار آمدم و رفتم 
کارگري ســاختماني که مالــک آن یک 

مالیري بود. 
بعد برادرم آمد و پیشــنهاد داد که بیا کنار 
من یخ فروشي کن. من هم پذیرفتم. حدود 
۱۲ســال پیش بود که برادرم فوت کرد و 
بعد از او، من تنهایي این کار را ادامه دادم. 
تا پیــش از آنکه در هر خانــه ای یخچال 
پیدا شــود، همه یخ می خریدنــد. ما هم 
وضع کارمان به همین دلیل خوب بود اما 
اکنون خیلی وضع بازار یخ فروشی بد شده 
اســت. زمانی می شد در روز ۱۰۰ قالب یخ 
می فروختــم اما اکنون به روزی ۳-۲ قالب 
رسیده است. درآمدش خیلی باال نیست. در 
این روزها هم نهایت شــاید روزی ۱۲ هزار 
تومان بفروشم که خیلی از این درآمدم بابت 
بدهی و یخ هایی می رود که آب می شوند«.

  بگو فردا برای مشتی یخ نیاورند
تصویر بســاط قربانعلــی روزی که فوت 
کرد، یعنــی ۳۰ دی ماه همین امســال، 
در اینستاگرام حســابی چرخید و از او به 
عنوان نماد مقــاوت تمام عیار نجیبانه نام 
بردنــد. علی مالقلی پور که درســت زمان 
جان دادن پیرمرد باالی سرش بود، همان 
روز در صفحه شــخصی اش نوشــت: توی 
محیط مقابل جاکفشی های مسجد میدان 
فلسطین پیرمردی تازه از حال رفته و افتاده 
بود. اورژانس موتور سواری با یک کیف امداد 
 از راه رسید. پرسید: کسی می شناسدش ؟
 یکی گفت: بله یخ فروش میدان هســت. 
مرد امدادگر نبض گرفت. پیرمرد چشمانش 
بسته بود و نفس هایش به شمارش افتاده 
بود. رفتم داخل و نماز ظهر را خواندم. نگران 
پیرمرد نماز دوم را نخواندم و بلند شــدم و 
بیرون آمدم. دیدم مرد امدادگر قلب پیرمرد 
را تند و تند ماساژ می دهد و به تپش قلب 
تمنا می کند. کالفه شدم. زدم بیرون، نگاه 
کردم اورژانس نیامده بود. رفتم به محل کار 
فقط به این امید که اگر نبینم شــاید زنده 
بماند. غروب شد. با صدای اذان بلند شدم 
و رفتم سمت مسجد و نماز دیگری خواندم 
و برگشتم. شمال میدان مرد آبمیوه فروشی 
که عمری همسایه یخ فروش بود اعالمیه ای 
به جای پیرمرد زد روی دیوار. ســردم شد 
شاید هم یخ زدم. ظهر روی صندلی اش بود، 
غروب گل جایش گذاشتند. آبمیوه فروش 
بــه رفیقش گفت: زنگ بزن بگو دیگه فردا 

برای مشتی یخ نیارند«.

  همان که در سرما و گرما پای 
بساطش ایستاد

آن هایی که اهل ادب و هنر هســتند و در 
شبکه های اجتماعی دنبال صفحات خاص 
می گردند، میرزا حمید را خوب می شناسند. 
نقاشــی که کارش کشیدن تصاویری است 
شبیه آنچه انسان های اولیه روی در و دیوار 
غارها می کشــیدند و حاال او این نقش ها را 
روی دیوارهای شهر و خرابه ها می کشد. میرزا 
حمید جزو اولین کاشفان پیرمرِد یخ فروِش 
میدان فلسطین بود و یکی از آن نقاشی های 
عجیب و آیینه هایی که به دیوارها می چسباند، 
باالی سر بساط او چسبانده بود. پیرمرد وقتی 
فوت کرد، او هم در اینستاگرامش بخشی از 
ناگفته های زندگی پیرمــرد را روایت کرد: 
»ساختمان دست راستی بساط پیرمرد به 
دست سیاســتمدار معروفی که همه  شما 
آن را می شناســید، می افتد و خیلی راحت 
صبــح وقتی پیرمرد یخ فــروش می خواهد 
طبق معمول کرکره  مغــازه اش را باال بزند، 
بــه او می گویند چه می کنــی؟ اینجا دیگر 
برای تو نیســت. پیرمرد می گوید: شما تازه 
آمده اید، من و پدرم 8۰ ســال است در این 
مغازه یخ می فروشــیم! اما مغازه را از داخل 
تیغه می کشــند و...«. ماجرایی که حسابی 
حاشیه ســاز و دســتاویز بعضی ها شد تا به 
همان سیاستمدار فحش بدهند و عزمشان 
را جزم کنند بــرای اینکه حق پیرمرد را از 
او بگیرند؛ ولو به قمیت بردن آبرویش. البته 
کاشــف به عمل آمد که قضیه از بیخ و بن 
اشتباه بوده و شــهرداری وقت نه مغازه که 

دکه پیرمرد را جمع می کند و آن سیاستمدار 
هم چون سالم و علیکی با قربانعلی داشته 
پیگیر کارش می شــود که دوباره یک دکه 
به او بدهند که شهرداری بنابه دالیلی زیربار 
نمی رود. میرزا حمید از آقای سیاســتمدار 

معذرت خواهی و آن پُست را حذف کرد.

 جوانمردها
حــاال پس از تقریباً یک ماه، تصویر بســاط 
پیرمرِد یخ فــروِش میدان فلســطین دارد 
در شــبکه های اجتماعی دســت به دست 
می چرخد. این بار اما اقدام جوانمردانه و به جا 
آوردن رسم همسایگی توسط همسایه های 
قدیمی پیرمرد نُقل بحث های اینستاگرامی 
اســت. باعث و بانی انتشــار مجدد عکس 
بساط پیرمرد و پرده برداشتن از این حرکت 
جوانمردانه حبیب احمدزاده بود و بهتر است 
ماجرا را از زاویه نگاه او بخوانید: »دیروز عصر 

از کنار بساط یخ فروش رد شدم. 
با اندوهی درونی خــود را آماده کرده بودم 
تا آخرین قطــرات آب باقیمانده از یخ های 
پیرمرد را جاری برکف شیب انتهای خیابان به 
میدان فلسطین ببینم... ولی در عین ناباوری، 
تعدادی قالب یخ تازه و شفاف چیده شده از 
زیر برزنت نو و ســفیدی، بیرون زده بودند، 
درست عین توله خرس های سفید قطبی که 
از زیر برف ها سرک می کشیدند تا برای اولین 
بار دنیا را ببینند و جز رهگذران همیشه سر 
درگریبان مشکالت و فکرهای الینحل مانده 
همچون خود من، هیچ فروشنده و نفری هم 

در کنار بساط یخ ها نبود.
 کنجکاو تر شده و با هزار خجالت از مغازه دار 
جوان آبمیوه گیری بغل یخ ها پرســیدم که 
ماجرا چیســت؟ این یخ های جدید پس از 
یک ماه رهایی بساط در اینجا چه می کنند؟ 
خیلی ســاده گفت: چون مرحوم مشتی ما 
همســر پیری دارد و خرج و مخارج، زنده و 
مرده نمی شناسد، کاسب های محل و وانت 
یخی و مشتری های قدیمی همگی دست به 
دســت هم دادند و هرکس یک قسمت کار 
خدابیامرز را به عهده گرفته، وانتی یخ را پیاده 
می کنه، مشتری خودش برمیداره و پولش را 
یا کنار یخ ها می گذاره یا میاره می گذاره رو 
پیشخون مغازه ما یا به همین داروخانه چی 
میده... شب به شب هم ما حساب می کنیم 
می دیم یکی یکی کاسبا، نوبتی یا سرحالی 
می بــره میده تحویل عیــال خدابیامرز. باز 
درودی و خدانگهداری و احســنتی به این 
همت کاسبان جوانمرد میدان فلسطین که 
جلــوه ای از اراده و اختیار انســان را به من 

کوچک یادآوری کردند«.

روایتی از پیرمرِد یخ فروِش میدان فلسطین که تصویر بساطش دوباره در شبکه های اجتماعی ترند شد
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 ادامه فعالیت بی دردسر بازنشسته ها
 در فدراسیونی که مجمع را برگزار نمی کند

معامله وزیر باتاج!

10
مردم

با»رحمت  اهلل دهش«  درباره ایده کتابخانه های روستایی 

کتابخانه ها را به خانه می بریم

fگفت و گو با محمدرضا دوست محمدی، به بهانه دیوارنگاره های تأثیرگذارش در میدان ولی عصر

پیش به سوی آینده

پیش از شروع رقابت های جام ملت های آسیا یکی از چالش های جدی وزارت 
ورزش و فدراســیون فوتبال موضوع عدم فعالیت مدیران بازنشسته در حوزه 
مدیریت فوتبال بود. با اوج گرفتن تنش ها میان مسئوالن فدراسیون فوتبال 
و وزارت نشینان ، پس از مالقات های پنهانی در 
سئول شمالی قرار شــد به جز مهدی تاج سایر 
مدیران بازنشسته شاغل در فدراسیون فوتبال 
از ادامه فعالیت انصراف دهند اما این اتفاق تنها با 

چند استعفای صوری به محاق رفت.
پس از کناره گیری محمدرضا ساکت از 
پســت دبیرکلی، علی کفاشیان از نایب 
رئیسی دوم فدراسیون فوتبال و کمیته 
فوتســال کناره گیری کــرد و عباس 
ترابیان در پی کفاشیان، متن استعفای 
خود را تقدیم رئیس فدراسیون کرد.اما 
خبری از اســتعفای بهاروند، طالقانی و 
اصفهانیان نبود. وزیر ورزش و جوانان پیش 
از داغ شدن دوباره این ماجرا در اظهارنظری 
اعالم کرد تنها مهدی تاج قانونا اجازه دارد 
که در فدراســیون بماند اما سایرین باید از 
مســئولیت خود کناره گیــری کنند تا متن 
قانون به درســتی اجرا شــود اما اعضای هیئت 
رئیسه فدراسیون فوتبال زیر بار این حرف نرفتند 
و مدعی شدند باید در مجمع فدراسیون در این 

خصوص تصمیم گیری شود.
هرچند وزارت نشــینان از این تصمیم ناراضی به 
نظر می رســیدند اما برای جنجالی نشدن اوضاع 

هیچ واکنشی نشان ندادند به این امید که ....

 در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب   اسالمی 
فیلم هایی با نگاه ملی در جشنواره  فجر  درخشیدند

 شب بیست وسوم 
ماه کامل شد

15

16
ایستگاه

 »الیزابت وارن« رقیب تازه »ترامپ«می گوید
 اجدادش سرخپوست بوده اند

سناتور  و» دی.ان. ای« هایش
هیچ کدام آدم های گمنام یا کم نام و نشانی نیستند. »جان کری«، »برنی سندرز« 
و »جو بایدن« از جمله گزینه هایی هستند که دموکرات های آمریکا این روزها 
نامشــان را خیلی باال و پایین می کنند و برای انتخابات ریاست جمهوری در 
ســال ۲۰۲۰ روی آن ها حساب کرده اند. حاال فرض کنید جمهوری خواهان 
هم کماکان بخواهند »ترامپ« شــان را برای چهار سال دیگر در کاخ سفید 
نگه دارند. در این صورت خانم »الیزابت وارن« می ماند و دسِت کم چهار رقیب 

من و شما از میان این پنج نفر، کمترین گردن کلفت و نامدار! ممکن اســت 
قائل باشــیم که تــا امروز شانس را برای خانم »وارن« 

این کمتر نامش را شنیده ایم،  اســت  خــوب  اما 
تحلیلگــران آمریکایی نکته را هم از قول برخی 
کری و بایدن« در سال اضافه کنیم که »سندرز، 
از 77 ســال ندارند و...۲۰۲۰ هیــچ کدام کمتر 

گفت و گو با محمدرضا دوست محمدی، به بهانه دیوارنگاره های تأثیرگذارش در میدان ولی عصر
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ورزش
سپاهان به صدر برگشت

پدیده  به پرسپولیس رسید
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مردم

پيشنهاد  سفر

نگاهى به بازار تاريخى كرمانشاه 
با گيوه در تاريكه بازار

مردم: از طاق بســتان و افسانه شيرين و فرهاد كه بگذريم، بخش عمده اى 
از تاريخ كرمانشاه را مى شود در بازارهاى تاريخى اين شهر جست وجو كرد. 
«راسته»ها يا آن چنان كه خود اهالى كرمانشاه مى گويند «داالن» هاى دور 
و درازى كه ساعت ها وقت الزم است تا گردشگران عاشق تاريخ، حجره هاى 
كوچك و بزرگ آن را تماشا كنند و احياناً چيزى به رسم سوغات بخرند. گيوه، 
كاك، روغن زرد، نان برنجى؛ در بازارهاى تاريخى كرمانشاه، هنوز هم مى شود 
سوغاتى هاى فراوانى يافت. اين البته همه داشته هاى اين بازار نيست. اگر جايى 
باشــد كه بشود با خيال راحت ضرب المثل «از شير مرغ تا جان آدميزاد» را 

استفاده كرد، شك نكنيد كه آنجا، همين بازارهاى تاريخى كرمانشاه است. 
كرمانشاه درست مثل همه شــهرهايى كه بازارهاى تاريخى دارند، در محل 
تقاطع شــاهراه هاى ارتباطى قديم، قرار گرفته است. چه كاروان هايى كه از 
سرحدات شمالى مى آمده اند و مال التجاره اى را از كشورهاى روس و عثمانى 
مى آورده اند تا به ســاحل خليج فارس برسانند و چه كاروان هايى كه از شرق 

مى آمده اند تا به غرب بروند، همه و همه از همين كرمانشاه مى گذشته اند.
حتى قافله هايى كه پيكر عزيزى را همراه داشــته اند تا بنا به وصيتش ببرند 
و در عتبات عاليات (عمدتاً كربالى معلى يا نجف اشــرف) به خاك بسپارند، 
باز از همين كرمانشاه مى گذشته اند كه هنوز هم نزديكترين راه به سرزمين 
كربال است و همين ها موجب شده تا كرمانشاه، در هميشه تاريخ، بازارهايى 

پر رونق داشته باشد.

تاريكه بازار جان مى گيرد
«محمدعلى ميرزا دولتشاه» فرزند فتحعلى شاه دومين شاه قاجار بود. او به 
دستور پدر، در سال 1221 قمرى «حاكم كرمانشاهان و سرحد دار عراقين» 
شــد و وظيفه يافت تا در جهت «اعزاز دولــت فخيمه قاجار» بناهايى را در 
كرمانشاه پايه ريزى كند. پس از او پسرش «امامقلى ميرزا عمادالدوله» راه پدر 
را ادامه داد تا آنجا كه امروز در شهر كرمانشاه، عمده بناهاى تاريخى، يا پسوند 
«دولتشاهى» دارند يا «عماد الدوله». در اين ميان بازار كرمانشاه كه حتى در 
روزگار قاجار هم بازارى ريشه دار محسوب مى شد، توسط ميرزا دولتشاه، از نو بنا 
نهاده شد. آنچه امروز به عنوان بازار تاريخى كرمانشاه شناخته مى شود، همان 
بازار دور و دراز سرپوشــيده اى است كه در روزگار دولتشاهى پى ريزى و در 
روزگار پسرانش كامل شد. «محمدعلى ميرزا دولتشاه» كه حتى مى توانست به 
منصب شاهى برسد، با مرگى زود هنگام، چشم از جهان فرو بست و حكمرانى 
بر كرمانشاه را به پسرانش سپرد. پس از او ابتدا پسرش«محمد حسين ميرزا 
حشمت الدوله» سپس «محمدتقى ميرزا حسام السطنه» و «طهماسب ميرزا 
مويد الدوله» به حكومت رسيدند و پس از آن ها حكومت به «امامقلى ميرزا 
عماد الدوله» رسيد. عمده آبادى كرمانشاه، در روزگار اين حكمران اتفاق افتاد 

كه مهم ترينش البته توسعه بازار و سرپوشيده كردن آن بود.

تاريكه بازار، بزرگ ترين بازار سرپوشيده ايران
بازار تاريخى كرمانشاه، بزرگ ترين بازار سرپوشيده ايران است. سقف اين بازار 
مثل همه بازارهاى تاريخى ايران، طاق ضربى اســت و در سقف نورگيرهايى 
تعبيه شده تا «تاريكه بازار»، آنقدرها هم تاريك نباشد. حجره ها با سقف هايى 
كوتاه تر اما به همان به شيوه طاقى، در دو طرف راسته بازار بنا نهاده شده اند. 
بازار كرمانشاه اگرچه يك داالن مركزى دارد اما مثل همه بازارهاى ديگر، در 
پيرامون اين راسته اصلى، انبوهى از سراها و تيمچه ها و كاروانسراها قرار دارد 
كه در كنار هم، بافت به هم پيوســته اى را تشكيل داده اند كه زير نام «بازار 
تاريخى كرمانشــاه» شناخته مى شود. راسته اصلى بازار البته با توسعه شهر 
كرمانشــاه و گذر خيابان مدرس(سپه) به دو بخش تقسيم شده است. بازار 
بزرگ از «دروازه چغاسرخ» در ابتداى «بازار توپخانه» شروع شده و تا «دروازه 
پل ســيد جمعه» ادامه دارد. راســته عالفخانه، راسته تفنگ سازى، راسته 
ترك ها، راســته سراج ها، راسته مسگرها، راسته زرگرها، راسته كلوچه پزها، 

راسته بزاز خانه و راسته آهنگرها بخشى از 18 راسته اين بازار طوالنى است.
ســراى كاشانى، ســراى حكيم الدوله، سراى نور، ســراى اصفهانى ها، سراى 
وكيل الدوله، سراى خرما فروش ها، سراى فراش باشى، سراى عمادالدوله، سراى 

سنگ تراش ها، سراى رنگرزها و... هم بخشى از اجزاى ديگر اين بازار هستند.

راسته بازار توپخانه و درب طويله قشون
«راســته بازار توپخانه و درب طويله قشون». اين عبارت با كاشى كارى زيبا 
بر پيشــانى يكى از دروازه هاى بازار كرمانشــاه نقش بسته است. «دروازه در 
طويله» در غرب بازار كرمانشاه قرار گرفته است. اين دروازه يكى از تاريخى ترين 
بخش هاى بازار كرمانشاه است. در گذشته كاروان ها كه به بازار مى رسيده اند، 
حيواناتشــان را پشت همين دروازه نگه مى داشــته اند. در اينجا به حيوانات 
علوفه داده مى شده است. نعلبند ها هم در همين دروازه مستقر بوده اند تا نعل 
حيوانات را تعويض و تعمير كنند. اســب ها و قاطرهاى قشون دولتى هم در 
كنار بازار و در پشت همين «دروازه در طويله» نگهدارى مى شده اند. به همين 
خاطر به اين دروازه «طويله قشون» هم مى گويند. حاال البته ديگر خبرى از 
اسب، قاطر و االغ نيست و دروازه در طويله قشون، اگر چه همچنان يكى از 
مهم ترين ورودى هاى بازار تاريخى كرمانشاه است، اما راسته ميوه فروش ها و 
راسته سبزى و تره بار به حساب مى آيد.«دروازه در طويله» چند سالى است 

كه توسط اداره ميراث فرهنگى كرمانشاه مرمت شده است.

كاك و نان برنجى فراموش نشود
اگر گذرتان به بازار تاريخى كرمانشاه افتاد، يادتان باشد كه سراغ محصوالت 
محلى را از فروشــنده ها بگيريد. باور كنيد محصــوالت نامرغوب چينى و 
مارك هاى مشترى فريب اروپايى را در هر بازار ديگرى هم مى شود پيدا كرد. 
در بازار كرمانشاه سراغ راسته كلوچه پزها را بگيريد. به فروشگاه هاى كاك پزى 
برويد. نان برنجى مرغوب بخريد. بگرديد و فروشگاهى را پيدا كنيد كه روغن 
كرمانشاهى مى فروشد. حتماً گيوه بخريد و قدم زدن در بازار تاريك و روشن 
كرمانشاه را با كفش هاى كرمانشاهى تجربه كنيد. ماست هاى محلى كرمانشاه 
حرف ندارد. اينجا ماست هاى محلى را در ظرف هاى سفالى مى فروشند. يك 
ظرف ماست بخريد. سراغ نان هايى را بگيريد كه روى تابه هاى فلزى(ساج) 
پخته مى شوند. در بازار كرمانشاه دنبال اين قبيل محصوالت بگرديد. مطمئن 

باشيد هيچ جاى ديگر نظيرش را پيدا نمى كنيد. 

خيلى  يونسى   سپاهى  مردم/عباسعلى   
از يــك فكر خوب  حركت هاى خــوب 
شروع مى شــوند. البته بايد بعد از جرقه 
فكر خوب، همت بلند هم باشد كه شاعر 
فرموده اســت: همت بلند دار كه مردان 
روزگار/ از همت بلند به جايى رسيده اند؛ 
و «رحمــت اهللا دهش» يكــى از مردان 
خوش فكر و البته بلندهمت روزگار ماست. 
فرزند يــك خانواده پر جمعيت 12 نفره و 
آخرين  او  است.  بجنورد  در   1366 متولد 
علوم  كارشناسى  اســت.  خانواده  فرزند 
سياســى دارد، متأهل است و يك پسر 
كتابخوانى  بــا جريان  امروز  او  نام  دارد. 
در «جرگالن» در خراســان شمالى پيوند 
خورده است. او ايده «كتابخانه هاى خانگى 
روستايى» را مطرح كرده و سرسختانه در 
وقتى  اســت.  ايده  اين  كردن  اجرا  حال 
كارها و فعاليت هاى او را در فضاى مجازى 
اينكه  از  بــردم  لذت  مى كردم،  پيگيرى 
او توانســته اســت با راه  اندازى كمپين 
اتفاق خوب را در  اين همــه  كتابخوانى، 
روســتاها رقم بزند. نكته جالب  تر اينكه 
او براى راهى كه شروع كرده است هدفى 

بلندمدت را دنبال مى كند. 

  چى شــد كــه ســراغ فعاليت هاى 
اجتماعى رفتيد؟

مــن زمــان دانشــجويى در كنــار تحصيل 
فعاليت هايى از جمله كار نشريه، تئاتر و... انجام 
مى دادم. بعد از دوران دانشجويى هم خواستم 
كه با محوريت روســتا و حاشيه شهر فعاليتى 
داشته باشم؛ اين فعاليت تا به حال ادامه دارد.

  وقتى كسى به دنبال كتابخوان كردن 
با كتاب  ديگران است، معموالً در كودكى 
پيوند داشته است و به قول معروف لذت 
كتاب خواندن را چشيده است درباره شما 

هم همين طور بوده است؟
من پدرم را در كودكى از دســت دادم. برادرم 
كه اكنون مجســمه  ســازى مى كند، آن زمان 
كارگــرى مى كرد؛ بــا وجود اين، بخشــى از 
درآمــد كارگــرى اش را براى مــن و خواهرم 
كتاب مى خريد. يك قفســه درست كرده بود 
و كتاب ها را آنجا مى گذاشت. خالصه به نوعى 
ما يك كتابخانه خانگى داشــتيم. يادم هست 
بــرادرم براى مــن و خواهــرم كارت عضويت 
كتابخانه درست كرده بود. از پول توجيبى هايى 
كه از مادرم مى گرفتيــم، هزينه اين دو كارت 
زيبــاى عضويــت را پرداخت كرديــم و عضو 
كتابخانه خانه خودمان شــديم. برادرم كتابدار 
و صاحب كتابخانه بود و كتاب ها را به ما امانت 
مى داد. من به اين شــكل در كودكى با كتاب 
پيوند داشتم. يادم هســت آن زمان رمان هاى 
«ژول ورن»، كتاب هاى «قصه هاى خوب براى 
بچه هاى خوب» مرحوم «مهدى آذر يزدى» و 
كتاب هايــى از اين قبيل را مى خوانديم و لذت 
مطالعــه را درك مى كرديم. از آن زمان، روز به 
روز به كتاب و مطالعه بيشتر عالقه مند شديم. 

  چى شد كه ســراغ بحث كتابخوانى 
بچه ها رفتيد؟

خــب مــن خاطــرات شــيرينى از مطالعه و 
كتابخوانــى در دوره كودكــى دارم. لذت آن 
ســاعت ها هنوز با من است. يادم هست برادرم 
در حيــن كتاب خواندن موســيقى هم پخش 
مى كــرد و گاهــى يك كتاب را بــا تكرار يك 
موســيقى مى خوانديم. نكتــه جالب برايم اين 
است كه اكنون بعد از سال ها، آن موسيقى ها را 
كه گوش مى كنم يادم مى آيد كه كدام كتاب را 
با اين موســيقى خاص خوانده ام و آن خاطرات 

دوباره در من زنده مى  شود. 
از طرفــى مى دانم هــر حركت پايــدارى در 
اجتمــاع بايد از كودكى شــروع بشــود تا به 
نتيجه الزم برســيم. يادم هست آن زمان من 
در روستا كشــاورزى مى كردم؛ يك روز دنبال 
رمانى براى مطالعه بودم اما متوجه شــدم جز 
برخى كتاب هاى خــاص كه در خانه ها و يا در 
حوزه هاى علميه پيدا مى شــود كتاب ديگرى 
بــراى مطالعه بچه ها پيدا نمى شــود. اين فكر 
ســرآغاز جمع كردن كتاب براى روستاها شد 

و از سال 95 بود كه كمپين ما شكل گرفت. 

  از فضاى مجازى هم كمك گرفتيد؟
بله در فضاى مجازى اين خواســته و برنامه را 
مطرح كرديم. گفتيم براى روستاهاى جرگالن 
قرار است كتاب جمع كنيم. از مردم خواستيم 
براى تجهيــز كتابخانه هاى مــدارس براى ما 
بفرستند. خوشبختانه كتاب هاى خوبى  كتاب 
به دســت ما رسيد و توانستيم به 6 مدرسه هر 
كدام 150 جلد كتاب هديه بدهيم. با مديران 
مــدارس هم درباره كتاب هــا صحبت كرديم. 
از آن ها خواســتيم كه با بچه هــا كار بكنند و 
هفته اى دست  كم يك بار با بچه هاى عالقه مند 
به كتاب نشســت كتابخوانى داشته باشند. آن 
زمان از حرف ها و كتاب ها استقبال شد اما بعد 
از مدتى متوجه شــديم كه از كتاب ها استفاده 

نمى شود.

  از چه طريقى فهميديد؟
قــرار بود حركت را ادامــه بدهيم و در مرحله 
دوم براى 10 مدرســه كتــاب ببريم كه يكى 
از دوســتان گفت بهتر اســت ببينيم همين 
كتاب هايى كه اهدا شــده است، چه وضعيتى 
دارنــد. خالصه به كتابخانه هاى مدارس ســر 
زديم و ديديم متأسفانه كار جدى انجام نشده 
است. بهانه هايى بود مثل اينكه معلم ها با بچه ها 
كار نمى كنند، يا دانش آموزان رغبتى ندارند و 
چيزهايى از اين دست مى گفتند. كتاب ها مهر 
مدرسه خورده بود و ديگر نمى توانستيم آن ها 
را پس بگيريم و جايى ديگر و به شــكلى بهتر 
از آن ها اســتفاده كنيم. آنجــا فكر كرديم كه 
عيبى هم ندارد؛ به هر حال روزى بچه ها سراغ 
كتاب ها مى آيند و به كتاب ها توجه مى  كنند. 

ما اما به دنبال بحث ترويج كتاب و كتابخوانى 
در روستا بوديم. بايد دنبال ايده اى مى گشتيم 
كــه بچه ها را به كتاب  خواندن تشــويق كند. 
به ذهنمان رســيد كه شايد مشكل اينجاست 
كه كتابخانه ها هميشــه در مدرسه ها هستند. 
فضاى خشك مدرسه ها و سن و سال كودكى 
و جنب و جوشــى كه در بچه ها هســت شايد 
مانع مى شــود كه آن ها به سراغ كتابخانه هاى 
مدرســه اى بروند. گفتيم بياييم كتابخانه را در 
خانه ها برپا كنيم. ايده كتابخانه هاى خانگى، از 

اينجا شكل گرفت. 
همــان زمان خانم «صاحــب  جمال رحيمى» 
قبول كرد نخســتين كتابدار كتابخانه خانگى 
در روســتاى خودشان يعنى روستاى «گركز» 
جرگالن باشد. وقتى خواستيم كتاب ها را اهدا 
بكنيم ديديــم 60 عنوان كتاب داريم. خالصه 
كتاب هــا را اهــدا كرديــم و كتابخانه خانگى 
كارش را شروع كرد. نخستين كتابخانه خانگى 
ما كارش را با 60 كتاب شروع كرد اما استقبال 
خوبى را شاهد بوديم. در هفته اول 20 نفرعضو 
شــدند و اين شروع خوبى بود. البته اين را هم 
بگويم كــه در طرح ما كتابدارها به خانه مردم 
هم مى روند و آن ها را براى استفاده از كتاب ها 

دعوت مى كنند.

كتابخانه هاى  ايــده    
خانگى به چه شــكلى 

اجرا مى شود؟
من به عنــوان يك فرد 
از روســتا يك اتاق از 
خانــه ام را به اين امر 
مى دهم.  اختصــاص 
بچه ها يــك روز در 
هفتــه مى آينــد و 
مى خوانند،  كتــاب 
و  گفت وگــو 
مى كننــد،  بــازى 
نــى  ا صه خو خال
حتى  مى كننــد، 
را  روســتا 

مى گردنــد. اگر 
كتــاب  هــم 
براى  مناسب 
و  مــادران 
اعضاى  بقيه 
ه  د ا نــو خا
باشــد، امانت 

با  و  مى گيرنــد 
خود مى برند. اين شــكل 

فعاليت كتابخانــه خانگى در 

روستاست. سعى مى كنيم به زندگى خانواده اى 
كه قبول كرده كتابخانه در خانه آن ها باشــد 

آسيبى وارد نشود. 

  اكنون چند كتابخانه خانگى داريد؟ 
در بخش جرگالن كتابخانه ها اعم از مدرسه اى، 
كسبه اى، مســجدى و خانگى بيشــتر از 25 
كتابخانه شده است. 10 كتابخانه ديگر هم در 

روستاهاى ديگر داريم.

  روزى كه به توصيه دوستتان رفتيد تا 
وضعيت نخستين سرى كتاب هاى اهدايى 
را ببينيد و متوجه شديد كتاب ها خوانده 

نشده، نااميد نشديد؟
نه به ايــن فكر نكردم. به ايــن فكر كردم كه 
مجموعه هزار روســتاى اســتان مــا نياز به 
كتاب هــاى خوب دارند و بايــد به آن ها كتاب 
برســانيم.اكنون هم با همين نــگاه داريم كار 

مى كنيم. 

خانگى  كتابخانه هاى  از  خانواده هــا    
استقبال مى كنند؟

استقبال بسيار خوب است البته در هر شهر و 
روستايى حتماً آدم هايى هم پيدا مى شوند كه 
با كتاب ميانه اى ندارند، يا شايد فكر كنند الزم 
نيست بچه، كتاب داستان بخواند؛ آن ها اصوالً 
ارزش و كاركرد كتاب داســتان و يا شــعر را 
نمى دانند؛ براى همين ترجيح مى دهند بچه ها 
كتاب هاى درسى خودشــان را بخوانند. با اين 
همه ما چنــد ماه بعد از راه افتادن كمپين، به 
وسيله بچه ها، براى والدينشان گل و تقديرنامه 
فرستاديم و از اينكه اجازه داده اند بچه هايشان 
كتــاب بخوانند و در حركت ما شــركت كنند 

تشكر كرديم.

  پيدا كردن كتابداران به چه شكلى است؟
ايــن ســخت  ترين بخــش كار ماســت چون 

كتابــدارى كه انتخاب مى كنيــم و به طرح ما 
مى پيونــدد، بايد واقعاً اهل دل باشــد. گاهى 
ممكن است با گذشت زمان، خانواده كتابدار از 
اينكه يك روز 20 بچه وارد خانه آن ها مى شوند 
و بــه قول معروف نظم آن ها را بر هم مى زنند، 
ناراحت باشند. اينجا بايد خانواده كتابدار ما، با 
كتابدار همراهى و همــكارى كنند. چون اين 
طرح يك حركت عام المنفعه اســت و درآمدى 
و يا ســود مالى در آن نيســت. با اين حال ما 
معتمدين محلى را مى شناســيم چون اصالت 
خودم به آن بخــش برمى  گردد. بين آدم هاى 
فراوانى كه مى شناســيم آن هايى را كه عالقه 
نشــان داده اند و براى همراهــى با طرح اعالم 
آمادگى كرده اند، فهرســت مى كنيم و از بين 
آن ها فرد مــورد نظر را انتخاب مى كنيم. البته 
بعد از انتخاب هم شرايط فعاليت در كمپين را 
توضيح مى دهيم مثــًال تأكيد مى كنيم كه كار 
كــردن در اين طرح عام المنفعه اســت و يا به 
اين مورد اشاره مى كنيم كه ممكن است نتيجه 
اين طرح را نه امسال كه 20 سال بعد ببينيم.

براى خودتان چشم انداز  پس شــما    
درازمدت هم تعريف كرديد؟ 

بلــه. البته يك بخش كار ما چشــم  انداز كوتاه  
مدت اســت؛ مثًال اينكه روخوانى بچه ها خوب 
بشــود، با كتاب انس بگيرند، سرگرمى سالمى 
داشــته باشــند، از كتاب چيزهاى زيادى ياد 
بگيرند و چيزهايى از اين دست؛اما يك بخش 
ماجرا اين اســت كه 20 ســال بعد ما بتوانيم 
شاهد باليدن نويســندگانى از بين اين بچه ها 
باشــيم. مثًال بتوانند وقتى بزرگ شدند درباره 
فرهنگ عامه و فولكلور روســتاى خودشــان 
كارى انجام بدهنــد. ما درباره آينــده برنامه 
خودمان هم بــا كتابخوان ها حــرف مى زنيم. 
حتى فكر مى كنيم كه اين بچه ها در بزرگسالى 
بتواننــد راهنماى گردشــگران بــراى منطقه 
خودشان بشــوند. براى به نتيجه رسيدن اين 
طرح هيچ عجلــه اى نداريم و دوســت داريم 
آهسته و پيوسته پيش برويم. براى رسيدن به 
هدفمان از علما در روســتاها مى خواهيم تا از 
تريبونى كه دارند كتابخانه را تبليغ كنند. من 
فكر مى كنم بچه هايى كه اهل مطالعه هستند، 
بهتــر مى توانند گفت وگو بكننــد و بايد از اين 
جهت هم ترويج كتابخوانــى را جدى گرفت. 
قرار است در يك حركت 20 ساله قدمى براى 
آبادى بيشتر كشورمان برداريم. اكنون هم مثًال 
ما به بچه هــا ياد داده ايــم از آب بازيافتى در 
خانه ها، گل آفتابگردان و ســبزى كشت كنند 
يعنى قرار است در اين كتابخانه ها غير از كتاب 
خواندن بچه ها خيلى چيزهــاى ديگر هم ياد 

بگيرند كه به درد زندگى آن ها مى خورد.

  در حال حاضر چند كتابدار با شــما 
همكارى مى كنند؟

آن هايــى كه بــا ما مرتبط هســتند در بخش 
كتابخانه هاى خانگى حدود 20 نفر هستند اما 
اگر مدارس را هم حساب كنيم بيشتر از 35 

نفر مى  شوند.

از  تعــدادى  بــا  گويــا    
اين  در  هم  كوهنوردان 
 باره جلسه اى داشتيد؟

بله. تعدادى از دوســتان 
كوهنورد خواســتند كه 
كارى  بخــش  اين  در 
اين  به  مــن  بكنند. 
دوســتان پيشــنهاد 
دادم روستا و مسيرى 
را انتخــاب كنند كه مثًال 
در مســير كوهپيمايى آن هــا قرار دارد 
تــا بتوانند خودشــان هــم در جريان 
فعاليت هــاى كتابخانــه قــرار بگيرند. 
خالصه بــه توافق رســيديم كه براى 
روســتايى  كه  «رختيان»  روســتاى 
كوهستانى اســت، حركتى را شروع 
بكنند. دوســتان در اين روستا خانه 
كوهنورد دارنــد و مى توانند همين 
خانه را هم بــه كتابخانه، تلويزيون 
و باقــى امكاناتــى كــه در توان 
آن هاســت مجهز كنند تا بشــود 
مجموعه اى از كارهاى فرهنگى را 

براى كودكان روستا تعريف كرد. 
مثًال ما در روستاى «توتلى» كتابخانه اى داريم 
كه آن را به نام استاد پيشكسوت «قاسم مهرنيا» 
از پيشكســوتان حوزه شــعر و ادب نام گذارى 
كرده ايــم. گفتيم با اين نام  گــذارى هم بچه ها 
با يك چهره فرهنگى تأثيرگذار آشــنا بشوند و 
هم از انرژى اين بزرگان و پيشكسوتان در جهت 
اتفاقات خوب در كتابخانه ها كمك بگيريم. اين 
پيشكسوت اكنون براى اين كتابخانه برنامه هايى 
دارد كه براى بچه هــا هم جذاب خواهد بود. ما 
اين آمادگى را داريم تا با هر نهاد و سازمانى كه 
خواست براى بحث كتابخوانى در روستاها كارى 

انجام بدهد همكارى بكنيم. 

  با راه اندازى اين كمپين تا كنون چند 
جلد كتاب جمع آورى شده است؟

بيشتر از 6000 جلد كتاب؛ كه شايد تنها 500 
جلد آن از طرف نهادهاى دولتى به دســت ما 
رسيده باشد؛ بقيه را مردم نيك انديش و خير 
به ما اهدا كرده انــد. البته كتاب هاى تخصصى 
هم بوده اســت كــه در اين آمار نيســت و به 

دانشجويان و يا كتابخانه ها اهدا شده است.

  يك خاطره
در يكى از روســتاهاى مرزى ما به نام «تگلك  
خوز» خانم كتابدار تعريف مى كرد كه يك شب 
ســاعت 9 پدر و دخترى چراغ قوه به دست در 
خانه اين بنده خدا را مى زنند. وقتى كتابدار ما 
در را باز مى كند، پدر و دختر ســؤال مى كنند 
كــه اينجا كتابخانه داريد؟ و كتابدار هم جواب 
مثبــت مى دهد. خالصه اين پــدر و دختر آن 
موقع شــب، آمــده بودند تا براى دخترشــان 
كتابــى بگيرند و بــه روستايشــان برگردند. 
دوســتان كتابــدار ما وقتى ايــن حركت ها را 
مى بينند خيلى انرژى مى گيرند. بچه ها  اينقدر 
كتابهايشــان را دوست دارند كه حاضر نيستند 
بعد از خواندن كتاب آن را با جايى ديگرعوض 

كنند.
اين  هم نوشــته معلم  مدرسه روستاى «رئين» 
بجنورد است كه كتابخانه مدرسه  شان در قالب 
همين كمپين، تجهيز شــده: «رئين روستايى 
بشدت سرد و برفى اســت. اما كتاب هايى كه 
جناب آقــاى دهش تقديم كتابخانه مدرســه 
ما كرده اند، حســابى گرمــا بخش كالس هاى 
ما شــده اســت. زنگ هــاى ورزش، بچه ها با 
اشــتياق فراوان كالسشــان را مرتب مى كنند. 
از كالس هاى ديگر صندلــى مى آورند و براى 
كوچك  صندلى هــاى  كوچك  تــر  بچه  هــاى 
مى گذارند. دنبال من مى آيند و با اصرار من را 
به كالسشان براى برگزارى نشست كتابخانه اى 
مى برنــد. بعضى ها خالصه كتاب هايى را كه در 
طــول هفته به خانه برده و و خوانده اند را براى 
بقيه تعريف مى كننــد. بعضى ها هم همانجا با 
مشــورت من كتابى را انتخاب مى كنند و براى 
بقيــه مى خوانند. بعد در مورد موضوع كتاب با 

بچه ها صحبت مى كنيم. 
از وقتــى مطالعــه بچه هــا زياد شــده، عالقه 
زيادى هم به نوشــتن پيــدا كرده اند. بعضى ها 
تحت تأثير كتاب ها، چيزهايى را مى نويســند 
و در همين جلســات براى من و دوستانشــان 
مى خوانند. واقعاً بچه هاى با ذوق و با استعدادى 
هســتند؛ اما متأسفانه چوب كمبود امكانات را 
مى خورنــد. ممنونــم از آقاى دهــش و همه 
عزيزانى كه اين گرما و شــادى را به زنگ هاى 
ســرد و يخى ورزش مدرسه ما هديه كرده اند. 

اجرشان با خدا.»

  و حرف آخر 
اخيراً در حال آماده شدن جهت برگزارى پويشى 
با عنوان همراهى فرزندان ايران براى عضويت در 
كتابخانه هاى عمومى شهر هستيم. براى اهداى 
كتاب از 10 مدرســه در سطح شــهر بجنورد 
دعوت كرده ايــم كه در اين پويش دانش آموزان 
را همراهى كننــد. ما فكر مى كنيــم كودكان 
اهل مطالعه و كســب دانش از محيط زيست و 

اجتماعشان بهتر مراقبت خواهند كرد. 
همين  جــا از هموطنان خوبمــان هم دعوت 
مى كنيم در اين پويش، فرزندان ايران عزيزمان 
را همراهى كننــد. آن هايى كــه عالقه دارند 
مى توانند فعاليت هاى ما را در اينســتاگرام به 
آدرس rahmatollah.dahesh دنبال كنيد.

برش

از  كودكــى  در  را  پــدرم  مــن 
دســت دادم. بــرادرم كــه اكنون 
مجسمه  ســازى مى كنــد، آن زمان 
كارگرى مى كرد؛ با وجود اين، بخشى 
از درآمد كارگرى اش را براى من و 
خواهرم كتاب مى خريد. يك قفسه 
درست كرده بود و كتاب ها را آنجا 
مى گذاشت. خالصه به نوعى ما يك 

كتابخانه خانگى داشتيم
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كتابخانه ها را به خانه مى بريم
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خبر

بررسی »چالش های انقالب اسالمی در دهه پنجم« 
اندیشه: سلسله نشســت های »چالش های انقالب اسالمی در دهه پنجم« 
به همت پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود. در این 
جلسات که امروز، سه شنبه و فردا چهارشنبه با موضوع های اسالمیت، آزادی، 
عدالت، جمهوریت و اســتقالل برگزار خواهد شــد، به ترتیب حجت االسالم 
پارسانیا، حجت االسالم غرویان، محمدصادق کوشکی، محمود صادقی، سعید 
زیباکالم، سیدعلیرضا بهشتی، علیرضا شــجاعی زند، حمیدرضا جالیی  پور، 
علی باقــری و الهه کوالیی به تبادل نظر خواهنــد پرداخت. محل برگزاری 
این نشست ها »تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آئینه وند )64 غربی(، 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی« خواهد بود.

»مدرسه ادبیات، انسان، شهر« در دانشگاه شریف
اندیشه: دوره آموزشی »مدرسه ادبیــات، انســان، شهر« با نگاهی به انسان، 
زندگی، عشق و تمدن از منظر فردوسی، نظامی، عطار، مولوی، سعدی و حافظ 
در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شــود. در این دوره آموزشی که از یک 
اسفند تا ۹ اسفند ۹۷ برگزار خواهد شد، بهاءالدین خرمشاهی، غالمحسین 
ابراهیمی دینانی، سیدمحمدتقی چاووشی، امیرعباس علی زمانی، علی قیدی، 
علیرضا سمیعی، علی  محمد مؤدب، محمدرضا ترکی، سیدحسین شهرستانی، 
شهرام پازوکی، مرتضی امیری اسفندقه، محمد رودگر، یوسفعلی میرشکاک، 
شــروین وکیلی، ابراهیم اکبری دیزگاه، مصطفی تقوی، روح اهلل هادی و... در 
چارچوب موضوعات »برای بیداری«، »عشــق از زمین تا آسمان«، »عقالنیت و 
زندگی«، »انسان و ساختن شهر« و »ادبیات، دین، دنیا« به ارائه بحث خواهند 
پرداخت. عالقه مندان می توانند برای ثبت  نام و کسب اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن 0۹1356۹6335 تماس بگیرند.

همایش »بررسی مدارس نوین مذهبی در ایران« 
برگزار می شود

اندیشه: فراخوان مقاله دومین همایش »بررسی ابعاد مختلف تشکیل و توسعه 
مدارس نوین مذهبی در ایــران معاصر« با محورهایی چون »پیوند با جامعه 
ایرانی«، »تربیت برای پذیرش مسئولیت اجتماعی«، »مطالعات تطبیقی با سایر 
ملل و مذاهب«، »مدرسه داری مذهبی در مسیر تحول و نوآوری«، »کامیابی ها 
و شکســت ها در تربیت اخالقی« و »تربیت معلم یا تربیت دانش آموز« منتشر 
شده است. بنا بر اعالم برگزار کنندگان، آخرین مهلت ارسال چکیده مقاالت، 
۲6 بهمن ماه ۹۷ می باشد. گفتنی است؛ این همایش، سیزدهم اسفندماه سال 
جاری در ساختمان آرشیو ملی ایران به نشانی »تهران، بزرگراه حقانی، نبش 

خیابان کوشا« برگزار می شود.

 اندیشــه   نشســت چهارم از سلســله جلسات 
»ایرانی ها چه رؤیایی در ســر دارند؟« چهارم بهمن 
 ماه برگزار شد و در آن، اندیشه های امام خمینی)ره( 
توســط حجت االســالم علی فرحانی، اندیشه های 
عالمه طباطبایی)ره( توســط دکتر مهدی سپهری 
و اندیشه های شهید سیدمحمدباقر صدر)ره( توسط 
حجت االســالم امید مؤذنی بیان شــد؛ که در ادامه 
مختصری از مباحث این نشست را با هم می خوانیم. 
گفتنی اســت؛ سلسله نشســت های »ایرانی ها چه 
رؤیایی در سر دارند؟« به همت پژوهشکده فرهنگ و 
هنر اسالمی با همکاری مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه 

امام صادق)ع( برگزار می شود.

حجت االسالم علی فرحانی:
 نگاه »وحدانی« و »جامع« نقطه عزیمت 

صحیح در افکار امام خمینی)ره( است
امــام خمینی)ره( به عنوان یک عالــم، در دو حوزه 
اثرگذاری شــگرف داشــته اند: یکی، حوزه علمی و 
دیگری، حوزه عملی. علوم انسانی اسالمی در جهان 
فعلی، فرع علوم انسانی غربی است و مجموع برآیند 
ایــن علوم را می توانیم ســبک زندگی بدانیم؛ لکن 
هیچ گاه نگاه حضــرت امام خمینی)ره( را به عنوان 
اندیشــمند و صاحب  نظریه در این عرصه بررســی 
نمی کنیم. حضرت امام)ره( یک نــگاه »وحدانی« و 
»جامع« از علوم اسالمی دارند و این دقیقاً نقطه مقابل 
تمامی اندیشمندان این عرصه است؛ این نگاه، نقطه 
عزیمت صحیح در افــکار حضرت امام خمینی)ره( 
است.  در نگاه متکثر، برای هر علمی یک هدف قرار 
داده می شود که این اهداف نهایتاً با یکدیگر سازگار 
نمی شوند و به تناقض منتهی می شوند. اگر حضرت 
امام خمینی)ره( با دســتگاه علمی خودشان دیده 
نشوند، یک شخصیت متناقض است که آثارشان هم 
در فقه، اصول و عرفان متناقض اســت؛ عباراتی که 
مدعیان و منکران در فلســفه، اخالق و عرفان و فقه 
سنتی از ایشان مورد استناد قرار می دهند، بزرگ ترین 
شاهد بر این مدعاست. از نظر حضرت امام)ره(، اسالم 
یک چهره بســیط و حقیقت وحدانی دارد و درعین 
اینکه تمام ساحات علمی را در بر می گیرد لکن نگاه 
متکثر به علوم ندارد. پرداختن مستقل به شاخه های 
مختلف علمی، به نحوی که در ضمن یک حقیقت 
وحدانی نباشد، موجب می شود از اسالم واقعی دور 
شــویم و در نتیجه به ثمره مطلوب و غایت نهایی 
نرســیم. »اصول فقه« یکی از علوم اسالمی است که 
در تولید علوم انسانی بشدت اثرگذار است. این علم 
یک تابع استنباط است که ورودی آن روایت و آیه و 
خروجی آن فتوا است. این علم وظیفه توزین منابع 
دین در عرصه فقه فردی و اجتماعی را داراســت. به 
نظر ما تولید علوم انسانی اسالمی امری است که فقط 

با دستگاه استنباطی حضرت امام)ره( ممکن است.
اگر کســی با مباحث عرفانی حضرت امام)ره( بحث 
خداشناسی و انسان شناســی خویش را کامل کند 
و با نظام فلســفی ایشان، چگونگی سریان این نگاه 
توحیدی تا مبادی تصدیقی علوم را برهاناً درست کند 
و نهایتاً با علم »اصول فقه« زبان شناسی معصوم و تابع 
حجج را تنظیم کند، در هیچ نقطه ای از مسیر تولید 
علم که مبتنی بر احکام اسالم و منطبق بر واقع باشد، 

متوقف نمی شود. دستگاه استنباطی امام خمینی)ره( 
بر خالف بســیاری از علما، چنین نیست که احکام 
را فعلی و انشــایی و سپس فعلی در حق شخصی و 
انشایی در حق شــخص دیگر بکند؛ مبتنی بر این 
دیدگاه منحصر به فرد است که ایشان معتقدند برخی 
قرائات از اسالم، ما را به همان مدل اسالم کوخ نشین 
می رســاند. نگاه امام)ره( به علوم پایــه برگرفته از 
حقیقت اسالم است در حالی که نگاه اکثریت حاضر 
در عرصه تولید علم یک نگاه متکثر است. این نگرش 
کثرت  بین، هم سبب تناقض در آثار امام)ره( و تمدن 
اسالمی می شــود و هم سبب می شود که هیچ گاه 
به نقطه هدِف مشترک میان علوم و نتیجه مفید در 
خارج نرسیم. تنها مدلی که تضمین کننده رسیدن 
به هدف ســیر و سلوک اسالمی و جمع آن با انجام 
وظایف اجتماعی است، مدل و دستگاه علمی معرفتی 
امام خمینی)ره( اســت که کارکرد خود را در دوره 

جنگ تحمیلی نشان داد.

دکتر مهدی سپهری:
  اندیشه عالمه طباطبایی)ره( عمیقًا اشراقی، 

دقیقًا مشایی و تجمیعًا صدرایی است
دین صرفاً یک سه گانه، شــامل اعتقادات، اخالق و 
احکام که در کالم، اخالق و فقه پرداخته می شــوند، 
نیست. در نگاه متعارف، گویا ابتدا در اعتقادات پایه را 
می بندیم و بعد سراغ متون می رویم. عالمه از این نگاه 
فاصله دارد. ایشان در المیزان بحث می کنند که فرق 
ما با ادیان گوناگون معلوم نیست؛ چرا که اعتقادات 

و اصل احکام و اخالق یکی اســت. در حالی که اگر 
آن نــگاه پایه ای در کل مســیر و اجزا و ابعاد حاضر 
باشد تفاوت ها نیز روشــن می شود. ایشان در رساله 
ذات، ملحقه ای دارند که خودش ســه فصل اســت؛ 
در فصل دوم پیرامون تفاوت اصل توحید در اســالم 
توضیــح می دهد و در فصل بعد، اثرات و تبعات نگاه 
توحید ذات را اشاره می کنند که در امور جامعه و علم 
و والیت تأثیر دارد. نحوه تبیین عقاید توسط عالمه با 
نوع رایج بیان اعتقادات، متفاوت اســت. همه چیز به 
توحید برمی گردد، حتی فطرت زیبایی و... نیز برگرفته 
از فطرت توحید اســت که تولد بر فطرت به معنای 
تولد بر توحید معنا می شود. همچنین سایر موضوعات 
مهم؛ مثالً اینکه قوام اجتماع به چیست؟ فلسفه احکام 
الهی چیست؟ و.... احکام برای اعمال و ملکاتی صورت 
می گیرد که وجه توحیدی دارد. تاریخ نیز بازشــدن 
اصل توحید است. »النفرق بین احد من رسله«؛ یک 
انسان چندهزار رســاله در تاریخ داریم که با توحید 
باید تحلیل شود. توحید معیار موضع انتقادی ما در 
اجتماع نیز می شود. در نگاه هرمنوتیک و امثالهم فهم 
مهم می شود؛ همدلی برای فهم، ولی شاخص انتقاد 
چه می شود؟ اگر قدرت و فرهنگ و... فهم نابه جایی 
شکل دهد، شاخص تشخیص ما چیست؟ توحید ذات 
فقط در همین اســالم ممکن بوده و تمام حوزه های 
فردی، اجتماعی، حقیقی و اعتباری را شکل می دهد. 
حرکت از توحید به سمت افعال، نوعی تنزیل است و 
برگشــت از سطح به هسته، نوعی تأویل. این رفت و 
برگشت منطق خاص خودش را می طلبد. بر خالف 

نگاه های مبنایی غرب، ما مبنای دینی مانند توحید 
را به مباحث رویین ارتباط نداده ایم؛ تا جایی که اصل 
سؤال از این ارتباط زیر سؤال رفته است. عالمه یک 
مفهوم »تحلیل و ترکیب« نیز دارند که بیشتر در فضای 
منطق متعارف است. حتی معنای عرفی را نیز می توان 
به معانی توحیدی و حقانی ربط داد. در اصول بیشتر 
به لغت و واژه توجه کرده و پهنای بحث توسعه می یابد 
ولی ژرفای بحث زیاد نمی شود. عالمه بحثی در کالم 
خداوند دارند که اشــاره های توحیدی دارد. به نظر 
می رسد در بررسی اندیشه عالمه طباطبایی)ره( بتوان 
این چنین گفت که ایشــان تعمیقاً و عمیقاً اشراقی 
است، تدقیقاً و دقیقاً مشایی است و تجمیعاً صدرایی 
است. کما اینکه باطن مطالب را توضیح می دهد ولی 
در نوشــتار اصالً عرفانی نبوده و شطحیات ندارد. از 
لحاظ چارچوب فکری نیز اگر بخواهیم مبنا، مبدأ و 
مسیر را نشان دهیم، سه چیز اهمیت می یابد: »ذات 
حق تعالی«، »اصل واقع« و »نفس«. اصل توحید مبنا 
است، ولی مبدأ اصل توحید بر اصل واقعیت می باشد. 
این مبدأ یک مســیر هم دارد کــه موضوع »نفس« 
اســت. از جمله مباحثی که در این مســیر پوشش 
داده می شود رد دوگانگی، سوژه و ابژه است. انسان با 

واقعیت پیوند دارد و فهم او را شکل می دهد.

حجت االسالم سید امید مؤذنی:
  پروژه اصلی شهید صدر)ره( نظریه پردازی 

و برنامه ریزی برای تحقق اسالِم شامل بود
عالوه بر نبوغ ذاتی شــهید سیدمحمدباقر صدر)ره(، 

اندیشه ایشان دارای عمق و اصالت نیز هست؛ به این 
معنا که نبوغ و فهم سریع مطالب، مانع عمق بخشی 
مباحث نشــده اســت؛ ضمن اینکه با تسلط ایشان 
بر ســنت علمی، اصالت مباحث را حفــظ کرده اند. 
همچنین در کنار اصالت، معاصرت در اندیشه ایشان 
موج می زند؛ مثالً حساب احتماالت که نماینده تفکر 
تجربی دوران معاصر اســت را محل بحث می گذارد. 
ویژگی دیگر اینکه، جنس مباحث ایشان صرفاً برای 
تشــیع نبوده و با ادبیات فراگیر دینی نگاشته شده 
است؛ نمونه اش کتاب اقتصادنا است که در کشورهای 
سنی هم تدریس می شود. رویکرد کلی اندیشه ایشان، 
فقهی و اصولی است که زبان ُعقالیی و عرفی است و نه 
فلسفی. ضمن اینکه ادبیات مباحث ایشان روان، منظم 
و صریــح بوده و مغلق گویی های متون دیگر را ندارد. 
نوآوری، ویژگی دیگر مطالب ایشــان است که بدون 
اســتثنا در تمام علوم حوزوی که پرداخته اند، مکتب 
و نه نظریه، آفریده اند. نحوه مواجهه ایشان با مباحث، 
کل نگری است که مباحث، در یک نظام به هم پیوسته 
طرح می شود. به واسطه استحکام نظری ایشان، نوعی 
ثبات از اول تا آخر آثار ایشان دیده می شود؛ همچنین 
روشمندی و ســاختارمندی از ویژگی مطالب ایشان 
است. بنابراین به طور خالصه، ما با یک اندیشمند دینی 
استثنایی مواجه هستیم که مباحث دینی را به صورت 
نظــام وار، روان، نوآورانه، اصیل، امروزی و روشــمند 
تبیین می کند. پروژه اصلی شــهید صدر را می توان 
»نظریه پردازی و برنامه ریزی برای تحقق اسالِم شامل« 
دانســت؛ اسالِم شامل به معنای اسالمی است که در 
همه موضوعــات، همه زمان ها و همه مکان ها حاضر 
است. این اسالم در مقابل اسالم التقاطی و سکوالریسم 
است. منظور از اسالِم شامل، اسالم محض نیست؛ چرا 
که هدف این اسالم، پیاده سازِی اسالم محض و واقعی 
نزد خداوند نیست؛ بلکه این مکتِب شامل به واسطه 
نظریه و روش و... از سایر مکاتب متمایز شده و وصف 
به اســالمیت می شود. در این راه، ایشان ابتدا قواعد و 
روش ها و... اسالِم شامل را تبیین کرده و با سایر مکاتب 
تطبیق داده اند و ســپس از این اسالم، دفاع نظری و 
روانی داشــته اند. ایشان حکومت را الزمه پیاده سازی 
این نوع اسالم می دانند چرا که حکومت مانند پدری 
باید فرزند خود را نزد خود پرورش دهد. شهید صدر 
اعتقاد دارد برای مقابله با حاکمیت نظام های غربی، 
باید به حکومت رسید؛ حکومت نیز به مذهب نیاز دارد. 
شهید صدر مذهب را اکتشافی می داند. مسئله کشف 
و حجّیت در اندیشه ایشان اهمیت دارد. خود ِمذهب 
ذیل نظریه شکل می گیرد. در نظریه پردازی مفاهیم 
عامه و کالن تبیین می شود و از قرآن استفاده می کنند. 
در حالی که در مذهب، عالوه بر آن، از نصوص و احکام 
دیگر شــرعی نیز اســتفاده می کنند. عالوه بر این، 
موضوع »منطقه الفراغ« نیز در اندیشه ایشان اهمیت 
دارد. منطقه الفراغ، تئوری پردازی سکوالریسم اسالمی 
نیست. منطقه الفراغ، منطقه خالی از حکم نیست. از 
نظر ایشان، منطقه الفراغ، منطقه اباحات اولیه است 
که ولی فقیه در اینجا حکم می گذارد. نکته دوم اینکه 
منطقه الفــراغ، ارتباطی با موضوعات احکام و تزاحم 
احکام امام خمینی)ره( ندارد. تزاحم احکام، در سطح 
دوم وجود دارد که نظریه شــهید صدر، مصلحت یا 

ضرورت  سنجِی حاکم شرع است.

اندیشه

در نشست بازخوانی اندیشه های امام خمینیw، عالمه طباطباییw و شهید صدرw مطرح شد

تولید علوم انسانی اسالمی، فقط با 
دستگاه استنباطی امامw ممکن است

صفحه11    1397/11/23

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــماره 4500468056  به شرح دادخواست به كالسه  ــان فرزند عباس  داراى شناسنامه ش خانم  نصرت يكس
368/97/5  از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  جنت خانم 
ــماره  95و كد ملى 4500466444   در تاريخ  16/ 96/1  ــنامه ش بابائى فرزند محمد و دختر خانم  به شناس

در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1-نصرت يكسان  فرزند عباس  و جنت خانم به شماره 4500468056 متولد 1347 فرزند 
2-رحمان يكسان  فرزند عباس  و جنت خانم به شماره شناسنامه 218 متولد 1342 فرزند 
3-رحيم يكسان  فرزند عباس  و جنت خانم به شماره 4500468056 متولد 1347 فرزند 

4- صنعت مظفريان پور  فرزند هاشم  و جنت به شماره شناسنامه  334  متولد 1320 فرزند مادرى
ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد  اينك با انجام تش
ــتين آگهى ظرف يك ماه به اين شورا تقديم دارد  ــد از تاريخ نشرنخس و يا وصيتنامه  اى از متوفى نزد وى باش

و اال گواهي حصر وراثت صادر خواهد شد.9717071
دفتر شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ايالم

خواهان: فاطمه ستارام ساكن: تايباد روستاى حاجى آباد 
خوانده: عبداهللا غفورى مجهول المكان 

خواسته: طالق
« رأى دادگاه »

ــتارام فرزند عبدالستار به طرفيت آقاى عبداهللا غفورى فرزند مالصفر  ــت خانم فاطمه س در خصوص دادخواس
ــديد ، بدين توضيح كه خواهان در دادخواست تقديمى  ــته صدور حكم طالق بدليل عسر و حرج ش به خواس
ــتى در تاريخ 1387/11/14 با خوانده ازدواج نموده كه حاصل  بيان نموده كه به موجب عقدنامه عادى پيوس
ــد نظر به عدم حصول توافق اخالقى در استمرار زندگى مشترك  اين ازدواج يك فرزند دختر بنام ندا مى باش
ــت بطور كامل محل را ترك كرده و مشخص نيست كجا رفته كه بدين  ــال اس ــار اليه مدت 2 س و اينكه مش
ــرح تقاضاى رسيدگى به شرح ستون خواسته را نموده است ، مع الوصف دادگاه با عنايت به تصوير مصدق  ش
سند عادى ازدواج ، وجود علقه زوجيت دايم فيمابين محرز و مسلم مى باشد كه با توجه به تحقيقات صورت 
ــهادت شهود در صورت جلسه مورخه 1397/07/24  ــط مرجع انتظامى در صفحه 14 پرونده و ش گرفته توس
در صفحات 26، 27، 28 پرونده كه همگى بيانگر صحت اظهارات خواهان مى باشد كه براساس قانون الحاق 
يك تبصره به ماده 1130 قانون مدنى مصوب 1379 ترك زندگى خانوادگى توسط زوج حداقل به مدت شش 
ــر و حرج دانسته فلذا در  ــال بدون عذر موجه را از مصاديق عس ماه متوالى و يا نه ماه متناوب در مدت يك س
پرونده تحت امر عسر و حرج زوجه محرز مى باشد كه ادامه زندگى را براى زوجه با مشقت همراه ساخته كه 
داوران نيز به درستى بدان اشاره نموده اند مضافا بر اينكه زوجه در خصوص حق و حقوقات مالى خويش در 
ــد و بر اساس ماده 1130  ــر و حرج براى نامبرده مى باش اين پرونده ادعايى ندارد كه خود اماره بر وجود عس
ــد وى مى تواند به  ــر و حرج زوجه باش ــته : در صورتى كه دوام زوجيت موجب عس قانون مدنى كه مقرر داش
ــرع مراجعه و تقاضاى طالق كند چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود دادگاه مى تواند  حاكم ش
زوج را اجبار به طالق نمايد و در صورتى كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حكم شرع طالق داده مى شود 
، فلذا دادگاه بنا به مراتب فوق ، خواسته خواهان را ثابت تشخيص و مستند به مواد 1130 ، 1133 ، 1143 
ــواد 29 ، 28 و 33 قانون حمايت خانواده حكم به الزام  ــى و م ــون مدن ، 1146 ، 1145 ، 1257 ، 1258 قان
ــت نوع طالقى كه ناشى  ــر و حرج صادر و اعالم مى دارد. الزم به ذكر اس خوانده به طالق خواهان از باب عس
از عسر و حرج زوجه موضوع ماده 1130 قانون مدنى باشد بائن است زيرا اگر رجعى باشد مانع عسر و حرج 
زوجه نخواهد بود لذا بى نتيجه و امر عبثى است و زوجه با توجه به رجوع زوج نسبت به طالق وضعيت سابق 
يعنى عسر و حرج زوجه تكرار شده و زندگى مشترك را دچار اختالل و متشنج مى نمايد در حالى كه الزمه 
ــردفتر در اجراى صيغه طالق در صورت  ــترك است. ضمنا به نمايندگى س ــييد مبانى زندگى مش ازدواج تش
ــش ماه پس از تاريخ ابالغ رأى فرجامى يا انقضاى مهلت  ــود. مدت اعتبار طالق ش امتناع زوج تصريح مى ش
فرجام خواهى است. حضانت فرزند مشترك با توجه به سن وى با زوجه مى باشد و زوجه در خصوص حق و 
ــت روز از تاريخ ابالغ قابل  حقوقات خويش در اين پرونده ادعايى ندارد. رأى صادره غيابى و ظرف مدت بيس
ــپس ظرف مدت بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم محترم تجديدنظر  واخواهى در اين مرجع و س

استان خراسان رضوى مى باشد . 9717069
رئيس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى تايباد 

حسن رضايى منفرد 

مشخصات محكوم له / محكوم لهم
يوسف محمدپرست فرزند غالم موال آدرس : استان خراسان رضوى ، شهرستان مشهد ، شهر مشهد ، سجاد 

بزرگمهر شمالى 5 پالك 29 واحد 2 
مشخصات محكوم عليه محكوم عليهم

1- حميد پيرايش فرزند درويش احمد آدرس : خراسان رضوي تايباد - مجهول المكان
ــروزى ، پيروزى 6 و 8  ــهد ، خ پي ــان رضوى ، مش ــدوس پيرايش فرزند درويش احمد ، آدرس ، خراس 2- ق

حاشيه خيابان ، زنگ باال 194 
ــهد بلوار سجاد ، ابن سيناى غربى بين  ــان رضوى ، مش 3- حامد پيرايش فرزند درويش احمد آدرس : خراس

ابن سيناى 22 و 24 پالك 263 
محكوم به

ــمه تعالى بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 9710095170001359 مورخه 97/10/18  بس
ــعبه اول حقوقى تايباد و دادنامه  ــماره 9609975170001339 مورخه 96/10/18 صادره از ش و دادنامه ش
ــتان خراسان  ــعبه 13 دادگاه تجديدنظر اس ــماره 9709975133301077 مورخه 97/9/14 صادره از ش ش
ــند  ــتند به حضور در دفترخانه و تنظيم س ــات وقوع عقد بيع محكوم هس ــوم عليهم ضمن اثب ــوى محك رض
ــمى انتقال وفق نظريه كارشناس رسمى رشته امور ثبتى به انضمام پرداخت هزينه دادرسى و كارشناسى  رس
ــق صندوق دولت                                  ــر دولتى در ح ــوم له و پرداخت نيم عش ــق تعرفه در حق محك ــه وكيل طب ــق الوكال و ح

مى باشد.9717070
ربانى فر 

حسن رضائى منفرد 
مديردفتر شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى تايباد 

رئيس شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى تايباد

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 139760306015009256-1397/11/03 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه  ــاختمانهاى فاقد سند رس ثبتى اراضى و س

بالمعارض متقاضى خانم اقليما غفارى فرزند گل محمد بشماره شناسنامه 6 صادره از تايباد در ششدانگ يك 
باب منزل به مساحت 133,75 متر مربع پالك 519 فرعى از 257 اصلى واقع در بخش 14 مشهد شهرستان 
تايباد خريدارى از محل تمامت مالكيت مشاعى متقاضى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور 
ــبت به صدور  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
ــليم اعتراض ، دادخواست  ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس خود را به اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض  ــت در ص خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9717016
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/23 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/08

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

برابر راى شماره 139760306015009385 -1397/11/15 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه  ــاختمانهاى فاقد سند رس ثبتى اراضى و س
ــماره شناسنامه 6801 صادره از تايباد در  بالمعارض متقاضى آقاى دين محمد تاج محمدى فرزند حكيم بش
ــاحت 169,59 متر مربع پالك 345 فرعى از 146 اصلى واقع در بخش 14  ــدانگ يك باب منزل به مس شش
مشهد شهرستان تايباد خريدارى از محل قسمتى از مالكيت رسمى و مشاعى حكيم تاج محمدى و قسمتى 
از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى 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 دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس ــليم اعتراض ، دادخواس تاريخ تس

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9717034
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/23 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/08

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

برابر راى شماره 139760306015009330 -1397/11/09 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه  ــاختمانهاى فاقد سند رس ثبتى اراضى و س
ــدانگ  ــنامه 73 صادره از تايباد در شش ــماره شناس بالمعارض متقاضى خانم فاطمه جعفرى فرزند حيدر بش
ــاحت 130,31 متر مربع پالك 3094 فرعى از 251 اصلى واقع در بخش 14  ــكونى به مس يكباب منزل مس
ــهد شهرستان تايباد خريدارى از محل تمامت مالكيت مشاعى متقاضى و قسمتى از پالك محرز گرديده  مش
است. لذا به منظور اطالع عمومى 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 آگهى به مدت 
دو ماه 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 در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9717035
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/23 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/08

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

اداره كل ثبت و اسناد و امالك  استان خراسان رضوي 
اداره  ثبت اسناد و امالك  حوزه ثبت ملك گناباد

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى 

آگهى موضوع ماده 3  قانون    وماده 13 آيين نامه  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
ــماره 1397114406013002078-1397/10/25 هيات  اول موضوع قانون  ــند رسمى برابر راى ش فاقد س
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  ــاختمانهاى فاقد س تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره 549  كد  ــنامه  ش گناباد  تصرفات مالكانه بال معارض  متقاضى  خانم  نيره صداقتي  نوقابي  به شناس
ــاحت  ــاز  به مس ــدانگ يكباب منزل نيمه س ملي  0919354531  صادره گناباد فرزند محمد رضا  در شش
235/58 متر مربع از پالك تجميعي  باقيمانده  592و593 فرعي از 118  اصلي  واقع در اراضي بهاباد بخش 
يك حوزه ثبت ملك گناباد  خريدارى شده  مع الواسطه  از اقاي علي نيازي شهري محرز گرديده است . لذا          
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله 15 روز آگهى  مى شود  در صورتى كه  اشخاص نسبت  
ــار اولين اگهى  ــند  مى  توانند از تاريخ انتش ــته باش ــند               مالكيت متقاضى  اعتراضى داش به صدور س
ــيد  ظرف مدت يك ماه از تاريخ  ــليم و پس از  اخذ رس به مدت دوماه  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 .9717036
تاريخ انتشار نوبت اول :97/11/23
تاريخ انتشار نوبت دوم :97/12/8

محمد رضا     اجتهادى  عرب 
رئيس  ثبت اسناد و امالك گناباد 

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

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 
ــات اول موضوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139760318015001264مورخ 1393/07/12 هي برابر راى ش
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خمام تصرفات  وضعيت ثبتى اراضى و س
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد سعيد طالب زاده فرزند كريم بشماره شناسنامه 130 صادره از تهران 

در يك قطعه زمين مشتمل بر يكبابخانه و يه باب دكان به مساحت 2249/59 متر مربع به پالك فرعى 146 
ــت خريدارى از مالك رسمى  ــده از پالك 17 فرعى از 24 اصلى واقع در مصر دش از اصلى مفروز و مجزى ش

آقاى رمضانعلى شعبانى سوقه محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى گردد در صورتى كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند  قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد. م الف 6165  آ-9717037
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/23
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/8 

سيد محمد ميرى راد
رئيس اداره  ثبت اسناد و امالك 

سازمان ثبت اسنادو امالك كشور 
اداره كل ثبت اسنادو امالك استان همدان

اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك همدان – منطقه دو همدان
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 

رسمى
ــاختمانهاى   آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و س
ــه 1397/10/22 هيات موضوع  ــماره  139760326034001321 . مورخ ــمى برابر راى ش ــند رس فاقد س
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره  ــمواتيان فرزند محمود  به ش ملك همدان منطقه دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى بابك س
ــدانگ يك باب مغازه به مساحت 40 متر مربع  ــه دانگ مشاع از شش ــنامه 122 صادره از همدان. درس شناس
تحت پالك 175/10240 اصلى واقع در همدان حومه بخش 2 خريدارى مع الواسطه از آقاى حسن مهدوى پويا 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتيكه 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى  ــخاص نسبت به صدور س اش
ــيد ، ظرف مدت يكماهه از تاريخ تسليم  ــليم و پس از اخذ رس به مدت دو ماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس اعتراض ، دادخواس

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 3973) آ-9717039
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/23
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/8 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دوهمدان- موسى حنيفه

سازمان ثبت اسنادو امالك كشور 
اداره كل ثبت اسنادو امالك استان همدان

اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك همدان – منطقه دو همدان
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 
ــه 1397/10/22 هيات موضوع  ــماره  139760326034001323 . مورخ ــمى برابر راى ش ــند رس فاقد س
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره  ــمواتيان فرزند محمود  به ش ملك همدان منطقه دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى بابك س
ــدانگ يك باب مغازه به مساحت 40 متر مربع  ــه دانگ مشاع از شش ــنامه 122 صادره از همدان. درس شناس
تحت پالك 175/10241 اصلى واقع در همدان حومه بخش 2 خريدارى مع الواسطه از آقاى حسن مهدوى پويا 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتيكه 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى  ــخاص نسبت به صدور س اش
ــيد ، ظرف مدت يكماهه از تاريخ تسليم  ــليم و پس از اخذ رس به مدت دو ماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس اعتراض ، دادخواس

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 3971)9717040
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/23
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/8 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دوهمدان- موسى حنيفه

سازمان ثبت اسنادو امالك كشور 
اداره كل ثبت اسنادو امالك استان همدان

اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك همدان – منطقه دو همدان
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  139760326034001320 . مورخه 1397/10/22 هيات موضوع قانون 
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  ــاختمانهاى فاقد س تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
همدان منطقه دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حسين مصاعديان فرزند جواد به شماره شناسنامه 
ــاع از ششدانگ يك باب مغازه به مساحت 40 متر مربع تحت پالك  ــه دانگ مش 328 صادره از همدان. درس
ــن مهدوى پويا محرز  ــطه از آقاى حس 175/10240 اصلى واقع در همدان حومه بخش 2 خريدارى مع الواس
ــود در صورتيكه  ــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش ــت. لذا به منظور اطالع عموم مرات ــده اس گردي
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى  ــخاص نسبت به صدور س اش
ــيد ، ظرف مدت يكماهه از تاريخ تسليم  ــليم و پس از اخذ رس به مدت دو ماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس اعتراض ، دادخواس

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.( م الف 3977) آ-9717041
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/23
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/8 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دوهمدان- موسى حنيفه

آگهى تعيين مساحت و متراژ پالكهاى 3 و 5 فرعى از 5- اصلى
ــدانگ يك قطعه باغ و منزل وصل به هم پالك شماره 3  ــاكر يزدى مالك شش ــت خانم عذرا ش برابر درخواس
ــماره 5 فرعى از 5- اصلى واقع دركالته  ــجر پالك ش ــدانگ يك قطعه محوطه مش فرعى از 5- اصلى و شش

حاجى حسن قطعه سه درگز بخش 7 قوچان نماينده و نقشه بردار اين اداره در ساعات ادارى مورخه يكشنبه 
97/12/12 جهت انجام عمليات نقشه بردارى و تعيين مساحت و متراژملك فوق به محل عزيمت مينمايند.

مراتب جهت اطالع مجاورين پالكهاى فوق آگهى ميگردد.آ-9717045
ناصر حسن زاده

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك درگز

سازمان ثبت اسنادو امالك كشور 
اداره كل ثبت اسنادو امالك استان همدان

اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك همدان – منطقه دو همدان
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  139760326034001322 . مورخه 1397/10/22 هيات موضوع قانون 
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  ــاختمانهاى فاقد س تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
همدان منطقه دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حسين مصاعديان فرزند جواد به شماره شناسنامه 
ــاع از ششدانگ يك باب مغازه به مساحت 40 متر مربع تحت پالك  ــه دانگ مش 328 صادره از همدان. درس
ــن مهدوى پويا محرز  ــطه از آقاى حس 175/10241 اصلى واقع در همدان حومه بخش 2 خريدارى مع الواس
ــود در صورتيكه  ــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش ــت. لذا به منظور اطالع عموم مرات ــده اس گردي
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى  ــخاص نسبت به صدور س اش
ــيد ، ظرف مدت يكماهه از تاريخ تسليم  ــليم و پس از اخذ رس به مدت دو ماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس اعتراض ، دادخواس

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 3975)آ-9717043
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/23
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/8 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دوهمدان- موسى حنيفه

آگهى تعيين مساحت و متراژپالك 234فرعى از 179- اصلى
برابر درخواست آقاى ناصر ظهيرى دربندى سفلى مالك ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى پالك 234 فرعى 
از 179- اصلى واقع در قريه دربندى سفلى قطعه 8 درگز بخش 7 قوچان نماينده و نقشه بردار اين اداره در 
ساعات ادارى مورخه:سه شنبه 97/12/14 جهت انجام عمليات نقشه بردارى و تعيين مساحت و متراژ ملك 

فوق به محل عزيمت مينمايند. مراتب جهت اطالع مجاورين پالك فوق آگهى مى گردد.آ-9717044
ناصر حسن زاده

رئيس اداره ثبت اسنادو امالك درگز

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 139760306007001319

ــند  ــاختمانهاى فاقد س 97,10,23 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى عبدالقادر على دوست  

فرزند عبدالحكيم بشماره شناسنامه 0720064155
ــى از 386 فرعى از  ــاحت 79,30 متر مربع پالك فرع ــاختمان به مس ــهر در يك باب س ــادره از نيل ش ص
166- اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملك تربت جام خريدارى از مالك رسمى 
ــت محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم  ــت و ميثم واحد يان نظام دوس آقاى عبدالقادر على دوس
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود و در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 2 دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه 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.9716245
تاريخ انتشار نوبت دوم:97/11/6

تاريخ انتشار نوبت دوم:97/11/23
سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

 
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 139760306007001311

ــند  ــاختمانهاى فاقد س 97,10,18 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــن ميهن يار   ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى محس ــمى مس رس

فرزند نظر بشماره شناسنامه 182
ــاحت 14,66 متر مربع پالك فرعى 1196 - اصلى واقع  ــاختمان به مس صادره از تربت جام در يك باب س
در خراسان رضوى بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملك تربت جام خريدارى از مالك رسمى از محل مالكيت 
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  ــاعى خودش( محسن ميهن يار) محرز گرديده اس مش
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــخاص نس ــود و در صورتى كه اش فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 2 دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم  ــته باش داش
و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
ــند مالكيت  ــاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقض ــد. بديهى اس نماين

صادر خواهد شد.9716247
تاريخ انتشار نوبت دوم:97/11/6       تاريخ انتشار نوبت دوم:97/11/23

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام
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رقابت ذوب آهن و سايپا در پلى آف آسيا
ورزش:  2 نماينــده ديگــر فوتبال ايــران در رقابت هاى ليــگ قهرمانان 
باشگاه هاى آسيا براى راهيابى به مرحله نهايى اين مسابقات امروز به مصاف 

حريفان خود از كويت و هند خواهند رفت.
بر اين اساس ذوب آهن اصفهان در فوالدشــهر ميزبان تيم الكويت از اين كشور 
خواهد بود و در ديگر ديدار مهم براى فوتبال باشگاهى ايران نيز سايپا از ساعت 17 در 
ورزشگاه شهداى شهر قدس به مصاف تيم مينروا پنجاب از كشور هند خواهد رفت.

گل محمدى: خورشيدى گفت داورى را كنار مى گذارد
ورزش: سرمربى تيم پديده شهر خودرو مى گويد در كنار تيمش تنها استقالل، 
پرسپوليس، تراكتور و سپاهان مدعى كسب عنوان قهرمانى ليگ برتر هستند 
و همچنين از ردوبدل شــدن صحبت جالبش با داور مسابقه مقابل استقالل 
خوزستان خبر مى دهد. يحيى گل محمدى در مورد شانس هاى قهرمانى اين 
فصل معتقد است: سپاهان به صدر جدول رسيده و عالوه بر اين پرسپوليس، 
سپاهان و ما؛ اســتقالل و تراكتورســازى هم با توجه به هزينه هايى كه انجام 
داده اند، خودشان را تقويت كرده اند. رقابت بين اين پنج تيم است. بايد تمركز 
خوبى براى ادامه فصل داشته باشيم؛ اگر چه از لحاظ امكاناتى شايد حرفى براى 
گفتن مقابل اين تيم ها نداشته باشيم، اما بايد با عملكرد خوب مان مانند نيم 

فصل راهمان را ادامه دهيم.
گل محمدى در مورد اعتراض شــديدش به داور در جريــان بازى و اخراج 
از زمين مســابقه نيز مى گويد: بازى حســاس بود و زدن يك گل تضمينى 
براى پيروزى نبود. در آن صحنه اصال خطايى نديدم. شايد من اشتباه كرده 
باشــم، اما اگر گل مى زديم دو بر صفر مى شد و اســترس برد نداشتيم. بايد 
صحنه را ببينيم ولى اگر خطا بوده باشد، از خورشيدى عذرخواهى مى كنم. 
با خورشــيدى صحبت كردم و گفت اگر خطا نبوده باشــد، داورى را كنار 

مى گذارد، حاال نمى دانم اين كار را مى كند يا نه.

طارمى در الغرافه ماندنى شد
ورزش: مهدى طارمى در ليست آسيايى تيم الغرافه قطر قرار گرفت تا شايعات 
پيرامون بازگشت وى به پرسپوليس از بين برود. مهدى طارمى عليرغم شايعاتى كه 
در خصوص جدايى اش در نقل و انتقاالت زمستانى ليگ قطر از جمع الغرافه وجود 

داشت، به كار خود در اين تيم تا پايان فصل ادامه خواهد داد.
الغرافه قطر كه در اين فصل ليگ قهرمانان آسيا نيز در مرحله پلى آف قرار گرفته، نام 

مهدى طارمى را نيز در ليست خود براى اين رقابت ها قرار داده است.

برانكو: هميشه بازى مقابل فوالد سخت بوده است
ورزش: سرمربى پرسپوليس نظرات خود را در خصوص شكست مقابل فوالد بيان 
كرد. برانكو ايوانكوويچ معتقد است: هميشه  بازى برابر فوالد فارغ از جايگاه دو تيم در 
جدول سخت بود. اولين باخت ما در فصل بود. اين اما چيزى نيست كه ما را در اهداف 
مان متزلزل كند و از راه مان دور كند. ما بازى را باختيم اما چند موقعيت گل را از دست 

داديم. به ميزبان بابت اين برد تبريك مى گويم. 
برانكو در مورد اولين بازى نادرى كه انتقادى نيز به همراه داشت نيز تاكيد مى كند: اين 
اولين بازى نادرى بود و در يك زمين سخت. از كار ايشان راضى هستم. در مورد پنالتى 

هم نمى خواهم نظر بدهم و بايد فيلم آن را ببينم و بعد نظر بدهم.

تراكتورسازى: نمى  خواهند ما قهرمان شويم
ورزش: باشگاه تراكتور سازى در واكنش به اشتباه داورى مسابقه اين هفته مقابل 
نساجى بيانيه شديداللحنى منتشر كرد. در بخش هايى از اين بيانيه آمده است :بازى 
دو تيم تراكتورسازى و نساجى در حالى به پايان رسيد كه اشتباهات داورى در نتيجه 
مسابقه تاثير مستقيم داشته و موجبات از دست رفتن 2 امتياز حساس براى نماينده 
فوتبال آذربايجان در كورس قهرمانى را فراهم كرد. بديهى است داوران نيز به عنوان 
يك انسان از اشتباه مبرا نيستند و در اين راستا، اگر ضعف داورى جدال سرنوشت ساز 
با پرسپوليس در هفته سيزدهم را كه به دنبال آن گل سالم تراكتورسازى از سوى 
كمك داور مردود اعالم شد، به پاى چشم غيرمسلح بگذاريم، اما در مورد اشتباهات 
در صحنه هايى كه حتى جاى بحث براى كارشناسان را هم باقى نمى گذارد، اين 
ذهنيت مسموم را در اذهان شكل مى دهد كه اراده اى براى جلوگيرى از قهرمانى تيم 

تراكتورسازى در ليگ برتر وجود دارد.

سعيد آذرى: خلعتبرى در آشپزخانه مصدوم نشده!
ورزش: بعد از مصدوميت شــديد محمدرضا خلعتبــرى بازيكن تازه وارد 
ذوب آهن از ناحيه رباط صليبى كه باعث كنار رفتن وى از ادامه فصل شــد، 
مديرعامل باشگاه اصفهانى از حمايت باشگاه براى او خبر داد. آذرى در اين 
رابطه مى گويد: شــما يك بار ديگر صحنه مصدوميت خلعتبرى را ببينيد، 
بازيكن نساجى با تمام قوا روى پاى خلعتبرى مى رود؛ اگر تيرآهن هم بود خم 
مى شد چه برسد به پاى انسان كه پوست و استخوان است. خلعتبرى قهرمان 
ما است و ما قصدى براى كنار گذاشــتن او نداريم.؛ خلعتبرى در آشپزخانه 
منزلش كه مصدوم نشــده، ما او را جراحى مى كنيم و بعد از عمل هم آماده 
حضور در ميادين است؛ در صحنه مصدوميت، خلعتبرى با تمام دلش مصدوم 

شد و ما هم با تمام مغزمان پشت او هستيم.

هفته بيست و سوم ليگ دسته اول فوتبال
نبرد براى بقا و صعود

ورزش: هفته بيست و سوم ليگ دسته يك امروز با انجام سه مسابقه آغاز مى شود. 
استقالل جنوب تهران (سرخپوشان پاكدشت) ميهمان تيم ملوان بندرانزلى است. 
ملوان در اين فصل براى بقا در ليگ يك تالش مى كند و محمداحمدزاده به دنبال 
اين است تا ملوان را در ليگ حفظ كند. محمود فكرى مى خواهد در اين مسابقه پيروز 
شود تا همچنان در رده دوم جدول ليگ باقى بماند و ملوان هم براى فرار از انتهاى 

جدول و رسيدن به رتبه اى آبرومند تالش مى كند.
قشقايى شيراز هم به مصاف فجر سپاسى مى رود اين دربى شيراز هم در نوع خود 
جالب خواهد بود البته دو تيم شانسى براى صعود به ليگ برتر ندارند و بيشتر به دنبال 
رسيدن به رتبه اى بهتر هستند. قشقايى در حال حاضر در رده هفتم جدول است و  
فجرسپاسى نهم است. قشقايى حداكثر مى تواند يك پله در جدول ليگ صعود كند 
و فجر شرايط مشابهى دارد. خونه به خونه نيز كه در خطر سقوط به ليگ يك قرار 
دارد مقابل تيم شهردارى تبريز قرار مى گيرد كه آن ها هم در رده دهم هستند و براى 

رسيدن به رتبه اى بهتر تالش مى كنند.

جالل حسينى: پرسپوليس تيم مردمى است 
و بايد نابود شود!

ورزش: كاپيتان پرسپوليس در پايان ديدار مقابل فوالد خوزستان در شرايطى كه 
از اتفاقات شكل گرفته به شدت عصبانى بود در جمالتى كنايه آميز به اين موضوع 
واكنش نشان داد. جالل حسينى مى گويد: ما اصال نبايد حرف بزنيم. من در پايان 
بازى مقابل پديده مشهد هم گفتم كه ما به عنوان بازيكن ديگر تا كى و كجا بايد حرف 
بزنيم و به دنبال حفظ شان  باشگاه باشيم. انتظار هواداران پرسپوليس اين است كه 
كادرفنى و بازيكنان براى مسائل فنى بجنگند و ديگر اعضاى باشگاه نيز در بخش هاى 

مرتبط به خود تالش كنند.
در شرايطى كه طى ماه هاى اخير مسائل مربوط به لطف داورى و مديران و مسئوالن 
به پرسپوليس داغ شده، كاپيتان پرسپوليس جمالت كوتاه و كنايه آميز پايانى خود 
را در اين زمينه نيز اينگونه اعالم كرد: پرسپوليس تيم مردمى است و اكنون دستور 

داده اند و گفته اند كه پرسپوليس بايد نابود شود!

سينا حسينى: پيش از شروع رقابت هاى جام ملت هاى 
آسيا يكى از چالش هاى جدى وزارت ورزش و فدراسيون 
فوتبال موضوع عدم فعاليت مديران بازنشسته در حوزه 
مديريت فوتبال بود. با اوج گرفتن تنش ها ميان مسئوالن 
فدراسيون فوتبال و وزارت نشينان ، پس از مالقات هاى 
پنهانى در سئول شمالى قرار شد به جز مهدى تاج ساير 
مديران بازنشسته شاغل در فدراســيون فوتبال از ادامه 
فعاليت انصراف دهند اما اين اتفاق تنها با چند استعفاى 

صورى به محاق رفت.

كناره گيرى مقطعى
پس از كناره گيرى محمدرضا ساكت از پست دبيركلى، 
على كفاشيان از نايب رئيســى دوم فدراسيون فوتبال و 
كميته فوتسال كناره گيرى كرد و عباس ترابيان در پى 
كفاشيان، متن استعفاى خود را تقديم رئيس فدراسيون 
كرد.اما خبرى از استعفاى بهاروند، طالقانى و اصفهانيان 
نبود. وزير ورزش و جوانان پيش از داغ شدن دوباره اين 
ماجرا در اظهارنظرى اعالم كرد تنها مهدى تاج قانونا اجازه 
دارد كه در فدراسيون بماند اما سايرين بايد از مسئوليت 
خود كناره گيرى كنند تا متن قانون به درستى اجرا شود 
اما اعضاى هيئت رئيسه فدراســيون فوتبال زير بار اين 
حرف نرفتند و مدعى شدند بايد در مجمع فدراسيون در 

اين خصوص تصميم گيرى شود.

لغو ناگهانى مجمع
هرچند وزارت نشــينان از اين تصميــم ناراضى به نظر 
مى رسيدند اما براى جنجالى نشدن اوضاع هيچ واكنشى 
نشان ندادند به اين اميد كه در مجمع نهم دى ماه كار را 
يكسره كنند اما لغو ناگهانى جلسه مجمع فوق العاده همه 

معادالت را به هم ريخت. گمانه زنى هاى فراوانى رخ داد 
اما در نهايت اطالعيه هيئت رئيسه فدراسيون نشان داد 

فعال قرار به تغيير وتحوالت و خانه تكانى نيست!

سكوت عجيب وزارت
سكوت وزارت ورزش و جوانان در قبال اين تغيير تاكتيك 
از سوى مديريت فدراســيون فوتبال براى اهالى ورزش 
بسيار عجيب بود اما وزير و معاونينش كه تا پيش از اين 
اصرار داشتند كه بازنشسته ها بايد بروند بعد از اين ماجرا 
هيچ حرفى نزدند انگار آنها هم متوجه شده بودند قالب 
مجمع با آنها همراه نخواهد بود به همين دليل ماجراى 

رفتن بازنشسته ها مسكوت باقى ماند.

رفيق شفيق
با آغاز رقابت هاى جام ملت هاى آسيا تمام حواس ها به 
نتايج تيم ملى معطوف شد،پيروزى تيم ملى مقابل يمن و 
ويتنام عرصه را براى خودنمايى مديران فدراسيون فوتبال 
مهيا كرد اما مصاحبه تند كى روش عليه وزير و مسئوالن 
وزارت ورزش قاعده بازى را به هــم ريخت! تا جايى كه 
وزارت نشــينان و شخص ســلطانى فر با نگرشى جديد 
رفتارى متفاوت را با رئيس فدراســيون آغاز كردند .در 
اين بين مازيار ناظمى سخنگوى وزارت ورزش و جوانان 
كه تا پيش از اين با توئيت هاى تند و غير متعارف از تاج 

مى خواســت از ادامه كار انصراف دهد با چرخشى 180 
درجه اى از مهدى تاج به عنوان رفيق شفيق وزارت نشينان 
ياد كرد و به او تولدش را تبريك گفت تا مشــخص شود 

پشت پرده اتفاقات جديدى رخ داده است.
از آن ســوى مصاحبه مهدى تاج در دفاع از شخص وزير 
اثبات كرد كه روابط ميان تاج و ســلطانى فر گل و بلبل 
شده است و حاال همه چيز مهياى يك اتفاق جديد است! 
با اتمام رقابت هاى جام ملت هاى آسيا و قطع همكارى 
كارلوس كى روش با فدراسيون فوتبال ديگر هيچ حرفى از 
خروج بازنشسته هاى فدراسيون فوتبال از سوى مديران 
ارشد وزارت خانه مطرح نشد تا مشخص شود تغيير رويه 
ناگهانى وزارت ورزش با خروج كارلوس كى روش ارتباط 
زيادى داشته است و انگار ديگر قرار نيست قانون از سوى 

وزير و معاونينش پيگيرى شود.

كمين فدراسيون؟
البته به نظر مى رسد اين فضا دوام چندانى نداشته باشد، و به 
زودى سناريوى جديد وزارت نشينان براى تغيير در تركيب 
مديريتى فدراســيون فوتبال به اجرا در بيايد اما مطمئنا 
مسئوالن فدراسيون با اشــراف كاملى كه نسبت به فضاى 
مجمع دارند بعيد نيست همانگونه كه پيش از اين در دولت 
دهم محمد عباسى در ماجراى بركنارى كفاشيان ناكام ماند 
اين بار نوبت به مسعود سلطانى فر برسد تا مشخص شود 

قدرت مديريت فدراسيون فوتبال خيلى بيشتر از وزير است 
مگر اينكه يك بازى جديد ديگر در راه باشد!

يك دنيا ابهام
در شرايطى كه فدراســيون فوتبال با انتشار اطالعيه اى 
اعالم كرده تاريخ جديد برگزارى مجمع عمومى همزمان 
با تشكيل نخستين جلسه هيئت رئيسه پس از اتمام رقابت 
هاى جام ملت هاى آسيا اعالم خواهد شد، با وجود گذشت 
نزديك به دو هفته از اتمام جام ملت هاى آسيا براى تيم 
ملى ايران هنوز خبرى در خصوص تاريخ برگزارى جديد 

مجمع منتشر نشده است!
نكته جالب توجه اينجاســت كه وزير ورزش و جوانان هم 
اعالم كرده بود براى تمركز بيشتر تيم ملى فعال اين مجمع 
لغو شده است اما حاال كه همه چيز تمام شده و سرنوشت تيم 
ملى روشن شده و سرمربى ايران به تيم جديدش ملحق شده 
چرا هيچ كسى در اين خصوص اظهارنظر نمى كند؟! ماجرا 
وقتى جالب مى شود كه هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال هم 
در اين مدت تشكيل جلسه نداده است تا مديران فدراسيون 
مجبور نشوند طبق وعده اى كه دادند زمان برگزارى مجمع 
را اعالم كنند! يك دنيا ابهام در اين خصوص وجود دارد كه 
براى نوشتن آن بايد ســاعتها زمان گذاشت تا اين واقعيت 
اثبات شود كه قانون به راحتى و به صورت سليقه اى ناديده 

گرفته شد تا آب از آب تكان نخورد!

ضد حمله

حمله رستمى به ركورد سهراب مرادى ناموفق بود
كيانوش در تايلند طاليى شد

ورزش: كيانوش رستمى براى نخستين بار در دسته 96 كيلوگرم توانست 
به مدال طال دست پيدا كند؛ اگرچه در ركوردشكنى ناموفق بود. كيانوش در 
اين رقابت ها كه صبح يكشنبه در دسته 96 كيلوگرم پيگيرى شد، توانست 
به عنوان قهرمانى دست پيدا كند تا براى نخستين بار در وزن جديد به مدال 

طال برسد.
اين وزنه بردار ايرانى ابتدا وزنه 160 كيلوگرم را در حركت يك ضرب مهار كرد 
تا مدال خود را در اين حركت قطعى كند؛ اگرچه وزنه بردار كره اى از او وزنه 
باالترى زد و در يك ضرب طال گرفت.جالب اينكه او از حركت دوم به سراغ 
ركوردشكنى رفت اما ناكام ماند. ركورد اين دسته با 186 كيلوگرم در اختيار 
سهراب مرادى است.  در حركت دوضرب وزنه بردار ايرانى كمى منطقى تر 
كار كرد و با باال بردن وزن 211 كيلوگرم توانست به عنوان طال برسد.سهراب 
مرادى با 230 كيلوگرم ركورددار حركت دوضرب است.با اين حال كيانوش 
رســتمى در مجموع با  371 كيلوگرم به طالى دوضــرب و مجموع و نقره 

يك ضرب دست پيدا كرد.

كشتى گير بدون سهميه اى كه ستاره جام تختى شد!
ورزش: در حالى كه اين روزها اعضاى كادرفنى تيم هاى ملى جوانان، اميد و 
بزرگساالن خيلى از عملكرد كشتى گيران در جام بين المللى تختى رضايت 
ندارند و به نظر مى رسد كشتى ما روزهاى سختى را در ساِل سهميه المپيك 
پيش رو خواهد داشت،  اما عملكرد چند كشتى گير مثل يونس امامى، بهمن 
تيمورى، اميرمحمد يزدانى و ... مورد توجه مربيان قرار گرفته اســت.نكته 
جالب اين اســت بهمن تيمورى كه در وزن 79كيلوگرم به مقام اول رسيد،  
سهميه حضور در جام تختى را نداشت و درنهايت با نظر غالمرضا محمدى 
اجازه پيدا كرد كه در اين مسابقات حضور پيدا كند.او فينال اين وزن را مقابل 
جرئيل حسن اف قهرمان شاخص تيم ملى آذربايجان برگزار كرد و توانست 

اين كشتى گير عنوان دار را شكست دهد.

طالى جهان تنيس روى ميز براى نوجوانان ايران 
ورزش: رقابت هاى اپن جهانى تنيس روى ميز نوجوانان و جوانان در بحرين 
كه با حضور 20 تيــم نوجوانان و 11 تيم جوانان در حال برگزارى اســت با 
قهرمانى نوجوانان ايران در بخش تيمى به پايان رسيد.در اين رقابت ها تيم 
كشورمان متشكل از نويد شمس و محمدامين صمدى با هدايت امير بخشى 
موفق شدند در ديدار نهايى با پيروزى 3 بر 2 مقابل جمهورى چك به مدال 

طالى اين مسابقات دست يابند.

رقابت هاى جايزه بزرگ كرواسى
پايان كار فرنگى كاران ايران با سه مدال

ورزش: رقابت هاى بين المللى كشتى فرنگى بزرگساالن جايزه بزرگ كرواسى كه 
جزو طرح رنكينگ سيستم اتحاديه جهانى كشتى نيز محسوب مى شود روزهاى 
20 و 21 بهمن ماه در شهر زاگرب كشور كرواسى برگزار شد و هشت كشتى گير 
جوان كشورمان با هدايت حميد باوفا به مصاف حريفان خود در اين مسابقات رفتند 
كه در پايان تيم ايران توسط پويا دادمرز در وزن 55 كيلوگرم صاحب مدال طال، ميالد 
رضا نژاد در وزن 60 كيلوگرم صاحب مدال نقره و محمد ناقوسى در وزن 77 صاحب 
مدال برنز شد. پنج نماينده ديگر كشورمان نيز با شكست مقابل حريفان خود از دور 

رقابت ها كنار رفتند.

ماليى با برترى مقابل قهرمان المپيك برنز گرفت
ورزش: جودوكار ملى پوش كشــورمان با برترى مقابل قهرمان المپيك در 
ديدار رده بندى به نشان برنز نخستين گرنداسلم سال 2019 دست پيدا كرد. 
ســعيد ماليى نفر يك دنيا در وزن 81- كيلوگرم بعد از يك دور استراحت، 
«كيانو كوهارا» نفر 25 رنكينگ جهانى و دارنده نشان نقره جوانان جهان را با 
ضربه فنى شكست داد و در ادامه  «ويســزاك» از آلمان با رنكينگ 17 دنيا و 
دارنده نشان طالى 2017 و برنز 2018 جهان را در فاصله 29 ثانيه به پايان 
مبارزه ضربه فنى كرد و راهى دور سوم شد.وى كه طالى 2018 جهان را در 
كارنامه دارد در ادامه براى آنكه در مرحله نيمه نهايى به نماينده رژيم اشغالگر 
قدس برخورد نكند، مقابل «روسالن موسايف» از قزاقستان باخت و به گروه 
شانس مجدد رفت و در اين مرحله ابتدا «ماتياس كاس» از بلژيك را شكست 
داد و به ديدار رده بندى رفت و با پيروزى برابــر «خالمورزايف» داراى مدال 

طالى المپيك 2016 به مدال برنز رسيد.

پايان مسابقات شطرنج جام فجر
 فيروزجا قهرمان شد 

ورزش: دور نهم (پايانى) بيست و هفتمين دوره مسابقات شطرنج بين المللى آزاد 
جام فجر در محل فدراسيون شطرنج برگزار شد.

در مهم ترين رقابت اين دور، عليرضا فيروزجا مقابل سرگئى فدورچك از اوكراين به 
برترى رسيد تا عنوان قهرمانى بيست و هفتمين دوره مسابقات شطرنج بين المللى 
آزاد جام فجر را به خود اختصاص دهد. پس از عليرضا فيروزجا، پاول پنكراتف از 
روسيه با كسب 7 امتياز دوم شد و احسان قائم مقامى با كسب 7 امتياز در رده سوم 
ايستاد.  بيست و هفتمين دوره مسابقات شطرنج بين المللى آزاد جام فجر با حضور 

826 بازيكن در سه جدول برگزار شد.

منهاى فوتبال

رسوايى اخالقى دوباره وين رونى
ورزش: وين رونى ستاره انگليسى باشگاه دى سى يونايتد حاال با دردسرى تازه در 
زندگى شخصى اش مواجه شده است. طبق گزارش منتشره در رسانه هاى خبرى، 
او كه سال ها پيش به همسرش كالين خيانت كرده بود و به سختى توانسته بود تا با 
عذرخواهى از همسرش او را به خانه و زندگى بازگرداند، مجددا يك رسوايى اخالقى 
ديگر به بار آورده و تصاويرى از او در حال خروج از يك رستوران با خانمى به نام ويكى 
روسيك، يك گارسون رستوران منتشر شده است و همين باعث شده تا گمانه زنى ها 

در مورد خيانت مجدد او به همسرش داغ شود.

مالقات مرموز رئالى ها در رستوران لندن
ورزش: در رستورانى در لندن زين الدين زيدان و ديويد بكام با مائوريسيو پوچتينو و 
دستيارش مالقاتى داشتند و شايد دليل اين مالقات متقاعد كردن پوچتينو براى قبول 
هدايت رئال بوده است. تصادفى يا يك قرار مالقات از پيش تعيين شده؟ اين مالقات به 
شايعات اخير دامن زد، به نظر قرار است او سرمربى بعد رئال مادريد باشد. رستوران لوكاندا 
لوكاتلى بسيار به هايد پارك لندن نزديك است. روزنامه سان عكسى از زيدان و بكام كه 
در حال ترك رستوران هستند منتشر كرده است. عكاسى كه اين عكس را ثبت كرده 
مدعى شده 3 دقيقه بعد از خروج اين دو پوچتينو و دستيارش از همان در خارج شدند. 

گوارديوال: آگوئرو بازيكن خاصى است
ورزش:پپ گوارديوال پس از پيروزى 6-0 تيمش مقابل چلســى به تمجيد از عملكرد 
شاگردانش به خصوص سرخيو آگوئرو كه در اين بازى هت تريك كرد پرداخت. گوارديوال 
گفت:«نمايش فوق العاده اى مقابل يك تيم قدرتمند داشتيم. بازيكنانم عالى بودند. ما بازى 
هاى سختى در يك هفته اخير داشتيم اما توانستيم اين چالش ها را با موفقيت پشت سر 
بگذاريم. آگوئرو بازيكنى است كه هميشه به تيم كمك مى كند. او بازيكن خاصى است. 
ثبات او در اين سال ها واقعا تحسين برانگيز است. خيلى از بازيكن ها مى توانند در يك يا دو 
فصل بدرخشند اما ارائه نمايش هاى درخشان در فصل هاى متوالى كار فوق العاده اى است.»

اسنايدر در آستانه جدايى از الغرافه!
ورزش: الغرافه زمستان ســال قبل تغييرات مهمى را ايجاد كرد. تعويض سرمربى 
و خريد دو ستاره خارجى يعنى وسلى اسنايدر و مهدى طارمى مهم ترين اقدامات 
مديران اين باشگاه براى تحول در تيم بود. اما اين ها به اندازه اى كه مدنظر قطرى ها 
بود، جواب نداد. حاال خبر مى رسد كه اسنايدر هم در آستانه جدايى از الغرافه قرار 
گرفته است. روزنامه الرايه قطر گزارش داده است كه مصدوميت هاى طوالنى ستاره 
هلندى باعث شده كه مديران الغرافه تصميم بگيرند با توافقى دو طرفه قرارداد اين 

بازيكن را فسخ كنند و به همكارى خود با او پايان دهند. 

ورزش : پرسپوليس در شرايطى كه تا هفته شانزدهم 
ليگ شكســتى نداشــت و به ركورد تاريخ ليگ برتر 
رســيده بود در اهواز به مصاف فوالد خوزستان رفت 
كه هدايت آن بر عهده افشــين قطبى سرمربى سابق 
سرخپوشان بود. پرســپوليس كه تا پيش از اين ديدار 
بهترين خط دفاع ليگ را در اختيار داشــت و در هيچ 
مسابقه اى بيش از يك گل دريافت نكرده بود در همان 
نيمه اول 2 گل خورد تا كار براى اين تيم سخت شود.

گل اول را زبيــدى زد و گل دوم از روى نقطه پنالتى 
توسط لوســيانو پريرا به ثمر رســيد. پرسپوليس در 
شرايطى در اين بازى براى ســومين بار در اين فصل 
متحمل خطاى پنالتى شــد كــه در دو فصل اخير در 
هر فصل تنهــا 2 بار مرتكب خطــا در محوطه جريمه 

شده بود.
حمالت پرســپوليس در نيمه دوم در آخرين دقايق 
جــواب داد و كمــال كاميابى نيا موفق بــه گلزنى 
براى اين تيم شد.اين گل باعث شــد تا پرسپوليس 
با اختالف يــك گل مغلوب شــود. پرســپوليس با 
اين نتيجه متحمل اولين شكســت فصل خود شــد 
و با توجه بــه پيروزى ســپاهان برابر ســپيدرود، 
سرخپوشــان فرصت ركوردشــكنى در تاريخ ليگ 
برتر را از دست دادند. برانكو ايوانكوويچ در شرايطى 
مغلوب سرمربى سابق پرسپوليس افشين قطبى شد 
كه در مدت حضور در ايران هيــچ وقت برابر فوالد 
شكست نخورده بود و با 5 پيروزى و 2 تساوى بيش 
از هر تيم ديگرى در ليگ برتر فوالد خوزســتان را 

شكست داده بود.
در اين بازى داور قضاوت جنجالى داشت و روى پنالتى 
و دادن كارت قرمز به بازيكنان فوالد دچار اشتباه شد 

كه اعتراض سرخ ها را به همراه داشت.

سپاهان بدون باخت
همچنين تيم فوتبال ســپاهان در ورزشــگاه خالى از 
تماشاگر نقش جهان اصفهان به مصاف سپيدرود رشت 
رفت كه اين بازى با نتيجه 3 بر صفر به ســود سپاهان 
به پايان رسيد. شــاگردان امير قلعه نويى با اين برد 35 
امتيازى شدند و به صدر جدول رسيدند. سپيدرود رشت 
هم با يازده امتياز در رده پانزدهم جدول است.سپاهان 

اكنون تنها تيم بدون باخت جدول ليگ است.

فرصت طلبى مشهدى ها
پديده شــهرخودرو در روزى كه مى توانست جشنواره 
گل راه بيندازد به دليل بى دقتى مهاجمانش تنها با يك 
گل از سد قعرنشــين عبور كرد.شاگردان گل محمدى 
از شكست پرســپوليس در اهواز اســتفاده كردند و با 
برترى مقابل استقالل خوزستان، 34 امتيازى شدند و 
هم امتياز با پرسپوليس، در رده سوم جدول باقى ماندند. 
استقالل خوزســتان هم با 6 امتياز در قعر جدول باقى 
ماند. ماشين ســازى نيز پس از شكســت صنعت نفت 
آبادان، 20 امتيازى شد و به جايگاه هشتم جدول رسيد. 
اما تراكتورسازى با توقف در قائمشــهر، با 30 امتياز در 
جايگاه چهارم باقى ماند و اســتقالل با برترى در بازى 

معوقه خود مى تواند به اين رده برسد. 

ديدارهاى باقيمانده
در ديدارهــاى باقى مانده هفته هفدهم، نفت مســجد 
سليمان از ساعت 17:15 امروز به مصاف پارس جنوبى 
جم مى رود و استقالل و ذوب آهن نيز روز 5 اسفند مقابل 
هم صف آرايى مى كنند. ديدار ســايپا - پيكان به دليل 
حضور سايپا در پلى آف ليگ قهرمانان آسيا، به تاريخى 

ديگر موكول شد.

حميد رضا خداشناس: رقابت هاى ليگ برتر واليبال 
هفته هاى پايانى خود را سپرى مى كند و تيم هاى حاضر در 
مرحله حذفى رفته رفته مشخص مى شوند. در ديدارهاى 
اين هفته پيام خراسان موفق به كسب پيروزى ارزشمندى 
شد و در تهران توانست تيم قدرتمند پيكان را در جدالى 
حساس در سه ست متوالى شكست دهد. در اين بازى كه 
عصر يكشنبه برگزار شد پيامى ها با نتايج 27 بر 25، 25 بر 
20 و 25 بر 14 موفق شدند پيكان را شكست دهند. پيام 
خراســان با اين پيروزى جايگاه چهارمى خود را تثبيت 
نمود.شــاگردان جبار قوچان نژاد، بايد در آخرين ديدار 
خود پيش از مرحله پلى آف، فردا در سالن مهران به مصاف 
شهردارى گنبد بروند. خاتم اردكان ديگر مدعى ليگ برتر 
واليبال كه رقابت تنگاتنگى را با پيام خراســان براى رده 
سومى دارد در ديدارى آسان موفق به پيروزى 3 بر صفر 
مقابل تيم انتهاى جدولى عقاب تهران شــد تا همچنان 
خود را در رده سوم جدول نگه دارد. ديدارهاى هفته پايانى 
اين دو تيم با حريفانشان براى كسب جايگاه سوم ديدنى 
خواهد بود. شهردارى تبريز نيز شگفتى ساز هفته بيست 
و چهارم بود و در خانه موفق به كســب پيروزى 3 بر يك 

مقابل سايپا شد.
شــهروند اراك نيز در اين هفته ميهمان دورناى اروميه 
بود و توانست پس از هفته ها يك بار ديگر طعم پيروزى 
را بچشد و در ديدارى نزديك با نتيجه 3 بر 2 تيم جوان 
دورنا را از پيش رو بردارد. شهردارى گنبد در روزى كه 
ميكائيل تاجر را در اختيار نداشــت بــا نتيجه 3 بر يك 
ديدارى خانگى را به شــهردارى ورامين واگذار كرد تا 
حفظ جايگاه هشــتمى براى آن ها سخت تر از گذشته 
شود. فوالد ايرانيان ســيرجان نيز يك پيروزى خانگى 
ديگر را كسب كرد و اين بار موفق شد از سد شهردارى 
اروميه بگذرد. اروميه اى ها از حضور در پلى آف كامال نا 

اميد شده اند و ديگر شانسى براى حضور در اين مرحله 
ندارند.در پايان اين هفته صعود تيم هاى پيكان، سايپا، 
شهردارى ورامين، پيام خراســان، خاتم اردكان، فوالد 
ســيرجان ايرانيان و كاله به مرحله پلى آف قطعى شده 
اســت و تنها يك تيم ديگر از ميان تيم هاى شهردارى 
تبريز، شهردارى گنبد و شــهروند اراك براى حضور در 

جمع تيم هاى مرحله حذفى شانس خواهند داشت.

قوچان نژاد: به چيزى جز پيام فكر نمى كنم
سرمربى تيم واليبال پس از پيروزى 3 بر صفر تيمش برابر 
پيكان در جمع خبرنگاران درخصــوص اين بازى اظهار 
داشــت: تيم ما خيلى به اين پيروزى نياز داشت و خدا را 
شكر مى كنم كه توانستيم به هدف خود برسيم. در بازى 
رفت از پيكانى ها زخم خورديم و در تمام لحظات اين بازى 
با برنامه پيش رفتيم و به نظرم حق با ما بود كه برنده باشيم. 
وى ادامه داد: در اين بازى از بازيكنانمان خواسته بوديم با 
قدرت بازى كرده و شخصيت خود را در طول بازى حفظ 
كنند. در تمام بخش ها از جمله سرويس  و دفاع روى تور 

فوق العاده ظاهر شديم. 
قوچان نژاد درمورد مشــكالت ويدئوچك در اين بازى 
خاطرنشان كرد: ويدئو چك براى كمك به تيم هاست نه 
كمك به داوران. مى گفتند چون 5 ثانيه از صحنه گذشته 
است نمى توان بازبينى كرد در حالى كه روز گذشته يك 

دقيقه از صحنه گذشته بود و آن را به عقب برگرداندند!
ســرمربى تيم واليبال پيام خراســان درمــورد بحث 
دبيرى اش در فدراسيون تصريح كرد: صادقانه مى گويم 
كه فعًال به چيــزى جز تيم پيــام فكــر نمى كنم و به 
مسئوالن، مردم و تيم پيام مشهد متعهد هستم، اگر هم 
بحثى باشد فعًال مسئله مهم براى من موفقيت در ليگ 

است چون پنج ماه است كه با اين تيم تالش مى كنيم.

سپاهان به صدر برگشت

پديده  به پرسپوليس رسيد
تكليف يك تيم براى صعود به پلى آف ليگ برتر واليبال به هفته پايانى كشيد

پيكان حمالت پيام به سوى گنبد 

گزارش ويژه

   رمزگشايى از تلفنى كه ذهن بيرانوند را 

به هم ريخت
بمبى كه نتركيد، برقى كه نرفت

ورزش: يك تماس تلفنى با دروازه بان پرسپوليس قبل 
از بازى باعث شد تا بيرانوند از نظر ذهنى شرايط خوبى 
براى اين بازى نداشــته باشــد. زمانى كه اتوبوس تيم 
پرسپوليس براى بازى مقابل فوالد وارد ورزشگاه غدير 
اهواز شد در اقدامى عجيب به پرسپوليسى ها اجازه پياده 
شدن از اتوبوس داده نشد كه اين موضوع باعث ناراحتى 

و عصبانيت مربيان و بازيكنان اين تيم شد.
اين در حالى اســت كه عليرضــا بيرانونــد دروازه بان 
ملى پوش تيم پرســپوليس كه از اين اتفاقات ناراحت و 
عصبانى بود از اتوبوس پياده شد و نسبت به برخوردهاى 

صورت گرفته اعتراض خود را اعالم كرد. 
عالوه بر بيرانوند ساير بازيكنان و مربيان پرسپوليس هم از 
اين اتفاقات ناراحت و عصبانى بودند اما تلفنى به دروازه بان 
تيم پرسپوليس در زمان عزيمت به ورزشگاه غدير اهواز 
شده بود كه باعث شد تا بيرانوند از نظر ذهنى به هم بريزد به 

طورى كه در اين بازى يك كارت زرد هم گرفت. 
زمانى كه تيم پرسپوليس در حال عزيمت به ورزشگاه 
بود يكى از مســئوالن برگزارى بازى در تماس تلفنى 
به بيرانوند گفته بود كه اين بازى لغو خواهد شــد و اين 

موضوع عصبانيت بيرانوند را در پى داشت.
شايان مصلح هم درباره اين موضوع در كانال تلگرامش 

نوشته: «فعال توى اتوبوس بمونيد!
ده دقيقه بعد: مثل اينكه بمب گذاشتن!از باال گفتن بازى 

نشه! مسئله امنيتيه!
نيم ســاعت بعد: همين جا روى نيمكــت اگه ميتونيد 

لباس عوض كنيد!
ده دقيقه بعد: بريد توى رختكن ســريع آماده شيد 
ولى برق نيســت توى رختكن!مســئله امنيتى بود 

برقارو قطع كردن!

گزارش كوتاه

   قلعه نويى 450 بازى در ليگ برتر 

انجام داد ه است
فتوحات دست نيافتنى ژنرال

ورزش: پرافتخارترين مربــى تاريخ ليگ برتر در ديدار 
برابر سپيدرود رشت به ركوردى منحصر به فرد رسيد. 
سرمربى زردپوشان اصفهانى كه با كسب پنج قهرمانى 
در ليگ برتر به عنوان پرافتخارتريــن مربى تاريخ اين 
رقابت ها شناخته مى شود، به لحاظ تعداد مربيگرى در 
ليگ برتر هم آمار قابل توجهى در اختيار دارد كه بعيد 
به نظر مى رسد تا چند سال آينده مربى ديگرى به آمار او 
برسد. قلعه نويى با حضور در ديدار برابر سپيدرود رشت، 
به آمار 450 بازى ليگ برترى به عنوان مربى دست يافت 

تا از اين نظر تا چند سال آينده بدون رقيب باشد.
امير قلعه نويى در دومين 
دوره ليگ برتــر، اولين 
تجربــه مربيگــرى در 
اين رقابت هــا را همراه 
با اســتقالل اهواز پشت 

سرگذاشت. او در سال هاى 
بعد، هدايــت تيم هاى 
تهــران،  اســتقالل 
ســپاهان اصفهــان، 
تراكتورســازى، ملوان 
انزلى، مــس كرمان و 
ذوب آهن اصفهان را 
هم بر عهده گرفت و 
در مجموع پنج بار با 

تيم هاى استقالل 
تهران و سپاهان 
اصفهان عنوان 
قهرمانى ليگ 
برتر را كسب 

كــرده اســت. 
پس از امير قلعــه نويى، 
مجيد جاللى ســرمربى 
نساجى مازندران بيشترين 

مربيگرى در ليــگ برتر را 
انجام داده و 374 بازى روى 

نيمكت تيم هاى مختلف حضور 
داشته است. على دايى هم با 

317 بازى مربيگرى در 
رده سوم قرار دارد.

شفر با يك نيمكت سنگين نيم فصل دوم را شروع كرد

استقالل «پرگاز» در تعقيب ص درنشينان
ورزش: اســتقالل در آغاز نيم فصل دوم با عبور پرقدرت از 
پيكان نشان داد كه با تيمى متفاوت و دگرگون شده در ادامه 
راه روبه رو خواهيم بود. زدن 4 گل به ميزبان كه در نيمى از آنها 
رد پاى خريدهاى جديد نيز ديده مى شــود هشدارى است 
براى تيم هايى كه آبى ها در تعقيب و گريز با آنها هستند. شفر 
روى مهره هاى جديدش حساب ويژه اى باز كرده است و تنوع 
تاكتيكى اين تيم را بايد حاصل تغييرات نفرى بدانيم كه مرد 
آلمانى با جذب 4 بازيكن جديد و بازگشت مصدومان  آبى ها 
در تيمش ايجاد كرده است. رقابت ستارگان آبى در پست هاى 
مختلف باعث خواهد شد تا نام هاى سرشناسى مجبور شوند از 

روى نيمكت شاهد بازى تيم خود باشند. 

  نيمكت  نشينى آقاى كلين شيت
استقاللى ها در قفس تورى سيدمهدى رحمتى و سيدحسين 
حسينى را  در اختيار دارند. 2 دروازه بان كامال آماده و با انگيزه. 
در نيم فصل اول اين رقابت به سود رحمتى به اتمام رسيد و در 
اولين بازى نيم  فصل دوم نيز باز هم حسينى نيمكت نشين بود 
و رحمتى در تركيب اصلى قرار داشــت. مسلما سيد حسين 
حسينى كه ركورددار كلين شيت در ليگ ايران است، در هر 

تيم ديگرى به جز استقالل مى توانست فيكس باشد.

   مدافعان ميانى
با انتقا ل وريا غفورى و روزبه چشمى به خط ميانى ، ترافيك 
در خط دفاعى استقالل كمتر شده و به نظر مى رسد پژمان 
منتظرى، محمد دانشــگر و آرمين ســهرابيان تا حدودى 
توانسته اند جايگاه خود را در خط دفاعى به دست بياورند. در 
پست دفاع چپ نيز احتماال در نيم فصل دوم بايد شاهد حضور 
اميدنورافكن باشيم؛ اتفاقى كه زكى پور را نيمكت نشين مى كند. 
خسرو حيدرى نيز ديگر نيمكت نشين سرشناس آبى ها در 

جناح راست خط دفاعى است.

   سرگيجه شفر در ميانه ميدان
على كريمى، روزبه چشمى و فرشيد باقرى و در صورت لزوم 
اميد نورافكن هافبك هاى تدافعى استقالل هستند كه از اين 
بين فقط 2 بازيكن شانس بازى كردن دارند. در بخش تهاجمى 
نيز داريوش شجاعيان برگشته و استقالل فرشيد اسماعيلى، 
طارق همام و رضا آذرى را نيز در اين پست در اختيار خواهد 
داشت. جايگاه وريا غفورى در پست وينگر راست ثابت به نظر 
مى رسد اما در بقيه نقاط ميانه ميدان هر تغييرى ممكن است 
رخ دهد. در خط ميانى به غير از نفراتى كه اشاره شد بايد مهدى 
قائدى، سجاد آقايى، پاتوسى و محسن كريمى را هم اضافه كنيم.

   رقابت در خط آتش
مرتضى تبريــزى، روح ا... باقرى و ا...يــار صيادمنش در كنار 
الحاجى گرو مهاجمان اســتقالل در نيم فصل اول بودند كه 
گرو با نظر كادر فنى اين تيم از جمع آبى ها جدا  و اســماعيل 
گونكالوس به  عنوان يكى از خريدهاى زمســتانى به جمع 
استقالل اضافه شد و هواداران اين تيم اميدوارند تا اين بازيكن 
گينه اى-پرتغالى خاطرات مامه تيام را برايشــان زنده كند. 
حضور منشا نيز ترافيك در خط حمله آبى ها را سنگين تر كرد 
و به نظر مى رسد در  اين پست هم چند بازيكن سرشناس بايد 
خود را براى نيمكت نشينى آماده كنند.حضور فرهاد مجيدى 
به عنوان مربى در اين منطقه عالوه بر باال بردن اعتماد به نفس 
مهاجمان باعث خواهد شد كه تجربيات اين بازيكن كاركشته 

هم به كمك بازيكنان بيايد. 

   معضل پاتوسى
در اين بين فقط معضل پاتوســى الينحل مانده است. طبق 
دستورعمل نقل و انتقاالت ليگ برتر جذب بازيكن خارجى بايد 
طبق شرايط خاصى باشد؛بازيكنى كه براى اولين بار وارد ليگ 
ايران مى شود بايد در دو سال گذشته براى تيم ملى كشورش 
بازى كرده باشــد، يا در ســطح اول فوتبال قاره اى به ميدان 
رفته باشد و يا اينكه 10 بازى در دو سطح اول فوتبال اروپا و يا 
آمريكاى جنوبى انجام داده باشد. (قانون جذب بازيكن خارجى 

در زير آورده شده است)
قوانينى عجيب و غريب كه با آن باشگاه ها مجاز به جذب يك 
بازيكن از سطح دوم ليگ بوليوى يا لهستان خواهند بود ولى 

نمى توانند زالتان ابراهيموويچ را بگيرند.پاتوسى حاال طبق اين 
قوانين نمى تواند در ليگ ايران بازى كند، او در دو سال گذشته 
نه در تيم ملى آفريقاى جنوبى بازى كرده و نه در جام باشگاهى 
آفريقا. اين بازيكن در ليگ آفريقاى جنوبى عضو بوده كه طبيعتا 

يك ليگ اروپايى يا آمريكاى جنوبى به شمار نمى رود.
سازمان ليگ اعالم كرده درباره اين بازيكن اعالم نظر خواهد 
كرد؛ اعالم نظرى كه در هر صورت براى سازمان ليگ بحران 

ايجاد خواهد كرد.

   منزوى: وزارت هواى استقالل را داشته است
يكى از ســوژه هاى مهم دعواى طرفداران سرخابى ها در اين 
چند سال اخير، ادعاى حمايت وزارت ورزش از پرسپوليس و 
سنگ اندازى وزارت سر راه استقالل است. اما كامران منزوى 
عضو جديد هيئت مديره باشگاه استقالل مخالف اين عقيده 
است. او گفته: « من دقيقا مثل خود مردم هستم، مثل همان 
طرفداران واقعى استقالل. قبل ها هم در مصاحبه هايم اين 
موضوع را گفته ام كه هيچوقت نبايد بين دو مجموعه تفاوت 
قائل شد، اما وزير ورزش خدماتى به استقالل كرده كه شايد 
هيچكس از آن ها خبر نداشته باشد. اگر او روزى به من اجازه 
بدهد اين مسائل را مى گويم. من از طريق شما مى گويم وزير 
اجازه بدهد تا همه چيز را در مورد كار هايــى كه انجام داده 
بگويم. االن هم كه اين حرف ها را مى زنم شــايد متهم به بله 
قربان گويى شوم كه البته مطرح كردن چنين صحبت هايى 
بيشتر فضاسازى است، ولى تاكيد مى كنم وزارت ورزش هواى 

استقالل را داشته است.»

شروع مرحله حذفى  ليگ قهرمانان اروپا

ارتش مصدوم پاريس در محاصره شياطين

اميرمحمد سلطانپور: ليگ قهرمانان اروپا هميشه در هر 
مرحله جذابيت هاى خاص خود را داشته اما همه مى دانيم كه 
شروع اصلى اين رقابت ها از مرحله يك شانزدهم نهايى است؛ 
يعنى جايى كه بهترين تيم هاى قاره سبز كه از دور گروهى 
صعود كردند، حاال در مرحله حذفى به صورت رفت و برگشت 
روبروى يكديگر صف آرايى خواهند كرد. يوفا براى اينكه بتواند 
مسابقات بيشترى را پوشش دهد، بازى هاى دور يك شانزدهم 
نهايى را در بازه زمانى گسترده ترى تقسيم كرده و بر اين اساس 
امشب دو ديدار به انجام خواهد رسيد. در مهمترين بازى امشب 
كه شايد يكى از حساسترين بازى هاى اين مرحله نيز باشد، 
منچستريونايتد در اولدترافورد ميزبان پاريس سن ژرمن است. 
در حالى كه در زمان قرعه كشى اين مرحله، همگان پى اس 
جى را به عنوان مدعى اصلى پيروزى در اين مسابقه ارزيابى مى 
كردند، اما شايد اكنون نظر ديگرى داشته باشند. شياطين سرخ 
كه از زمان اخراج ژوزه مورينيو و انتصاب اوله گنار سولسشر به 
عنوان سرمربى جديد، احيا شده و بازى هاى بسيار خوبى را از 
خود به نمايش مى گذارد امشب مى خواهد فرم داخلى تقريبا 
بى نقص خود را به مسابقات اروپايى نيز انتقال دهد. در واقع از 
زمان به دست گرفتن هدايت يونايتد به دست مرد نروژى، آن 
ها هنوز بدون شكست بوده و به جز يك ديدار در بقيه مسابقات 

خود به پيروزى رســيده اند؛ دوباره روحيه قرمزپوشــان در 
باالترين ميزان خود قرار دارد و مهمتر از آن بازيكنان كليدى 
مانند پل پوگبا، آنتونى مارسيال و ماركوس رشفورد اوج گرفته 
اند. صحبت از پوگبا شد، كسى كه مورينيو او را ويروس تيمش 
لقب داده بود اما بعد از رفتن آقاى خاص، اكنون تبديل به روى 
فرم ترين بازيكن اروپا شده است. اين ستاره فرانسوى در زمان 
حضور مورينيو در چهارده بازى ليگ برتر سه گل و سه پاس گل 
ثبت كرده بود اما از زمان بر روى كار آمدن سولسشر در 9 بازى 
شاهد به ثمر رسيدن هشت گل و ارسال پنج پاس گل توسط 
او بوده ايم. فقط اوج گيرى دوباره قرمزهاى اولدترافورد نيست 
كه شانس اين تيم را براى صعود با غول هاى فرانسوى برابر مى 
كند، بلكه پاريسى ها نيز اين روزها اوضاع خوبى ندارند. آن ها 
به تازگى اولين شكست فصل خود را در ليگ فرانسه تجربه 
كردند اما بدتر از آن مصدوميت چند بازيكن كليدى آن ها در 
آستانه ديدار حساس امشب است كه نگرانى ها را براى توماس 
توخل افزايش مى دهد. نيمار بزرگترين بازيكن آن ها قطعا 
اين ديدار و بازى برگشت را از دست ميدهد، اما در بازى اين 
هفته مقابل بوردو، ادينسون كاوانى ديگر مهره كليدى پاريسى 
ها نيز مصدوم شد و در كنار دفاع راست آن ها يعنى مونير به 
احتمال بسيار زياد غايبين امشب در اولدترافورد خواهند بود. 

درست است كه در روز پانزدهم اسفند بازى برگشت در پارك 
دو پرنس برگزار خواهد شد و آن ها هنوز ستاره اى مثل امباپه 
را در تركيب دارند، اما منچستريونايتد اميدوار است بتواند از 
شرايط خوب به وجود آمده استفاده كرده و ضربه مورد نظر را 

به پى اس جى وارد كند.

آاس رم - پورتو
در ديگر بازى امشب در ورزشگاه المپيك رم، شاگردان اوزه بيو 
دى فرانچسكو ميزبان آبى و سفيدپوشان پرتغالى هستند. رم 
در دور گروهى پايينتر از رئال مادريد به عنوان تيم دوم به اين 
مرحله راه يافت اما پورتو در گروه نه چندان سخت خود مقتدرانه 
به عنوان سرگروه در اين مرحله جام حضور به هم رسانده است. 
درست است كه گرگ ها فصل گذشته تا مرحله نيمه نهايى باال 
آمدند اما ركورد آن ها در دور يك شانزدهم نهايى خوب نيست و 
پيش از فصل گذشته در پنج دوره پياپى در اين مرحله از گردونه 
رقابت ها خارج شدند. از طرف ديگر پورتو با كسب شانزده امتياز 
از هجده امتياز ممكن، در بين تمامى تيم هاى حاضر در دور 
گروهى امتياز بيشترى به دست آوردند و مى خواهند در سومين 
فصل پياپى كه در اين مرحله حضور دارند خاطره بد دو فصل 

قبلى كه حذف شدند را اين بار مقابل رم از بين ببرند.

ادامه فعاليت بى دردسر 
بازنشسته ها در فدراسيونى 
كه مجمع را برگزار نمى كند

معامله
 وزير 
با تاج!

س
 قد

ت/
 بيا

يد
وح

س: 
عك

ورزش در سيما

پلى آف ليگ قهرمانان آسيا
سايپا - مينروا پنجاب

  سهشنبه 23 بهمن - ساعت 17:00 زنده از شبكه ورزش

ليگ اروپا
فنرباغچه - زنيت

     سهشنبه 23 بهمن - ساعت: 21:25 زنده از شبكه ورزش

ليگ قهرمانان اروپا
آاس رم - پورتو

       سهشنبه        سهشنبه        سهشنبه 23 بهمن  - ساعت: 23:15 زنده از شبكه ورزش

ليگ برتر واليبال
خاتم اردكان - كاله مازندران

      چهارشنبه       چهارشنبه       چهارشنبه 24 بهمن - ساعت: 16:00 زنده از شبكه ورزش

ليگ قهرمانان اروپا
تاتنهام - دورتموند

      چهارشنبه       چهارشنبه       چهارشنبه 24 بهمن - ساعت: 23:15 زنده از شبكه ورزش
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ادب و هنر

خبر

«چهل قلم» در چهلمين سالگرد انقالب اسالمى 
باشــگاه خبرنگاران پويا: طرح 
چهل قلــم يكى از طرح هــاى نهاد 
كتابخانه هــاى عمومى در چهلمين 
سالگرد پيروزى انقالب اسالمى است 
كه چندى اســت در حال برگزارى 
است. اگرچه در ابتداى آغاز به كار اين 
طرح دو نويســنده از حضور در اين فهرست انصراف دادند،  اما شواهد حاكى از 
استقبال نويسندگان مطرح اين سال هاى ادبيات معاصر از اين طرح و موفقيت 
در ميان مخاطبان دارد. اين طرح كه براى تمركززدايى و تجليل از نويسندگان 
برجســته در زمان حيات برگزار شده است،  در سراسر كشور برگزار شده و طى 
آن 40 نويسنده شاخص در شهرهاى خود مورد تجليل قرار مى گيرند و اجراى 
آن از 22 دى آغاز شده و تا 29 بهمن ماه ادامه خواهد داشت. اين طرح شروع 
سلســله برنامه هايى با اين موضوع در 31 استان كشور است تا عالوه بر تجليل 
و معرفى نويسندگان شاخص كشور؛ نويسندگان، شاعران و اهل ادب در زمان 
حياتشان و در شهرهاى خودشان تجليل و به نسل جوان معرفى شوند. اما چه 
نويســندگانى در طرح چهل قلم حضور دارند و در چه استان هايى با مخاطبان 

خود ديدار كرده اند: 
تجليل از راضيه تجار در اســتان مركزى، تجليل از گلعلى بابايى در اســتان 
مازندران، تقدير از بهناز ضرابى زاده در اســتان كردســتان، تجليل از ناصر 
كشاورز در استان يزد، تجليل از محمدميركيانى در استان خوزستان، تجليل 
از عليرضا قزوه در اســتان ســمنان، تجليل از محمدرضا بايرامى در زادگاه 
خود، تجليل از عليرضا برازش در استان خراسان رضوى، تجليل از مصطفى 
رحماندوســت در استان چهارمحال و بختيارى، تجليل از حسين فتاحى در 
استان قزوين، تجليل از رحيم مخدومى در استان ايالم، تجليل از محمدجواد 
محبت در استان كرمانشــاه، تجليل از احمد دهقان در استان البرز، تجليل 
از اســماعيل شفيعى سروستانى در استان كهگيلويه و بوير احمد، تجليل از 
غالمرضا حيدرى ابهرى در آذربايجان غربى، تجليل از جواد محقق و حميد 
حسام در زادگاهشان، استان همدان، تجليل ازهوشنگ مرادى كرمانى، افسانه 
شــعبان نژاد و داود اميريان در كرمان، تجليل از جعفر ابراهيمى و مجيد مال 
محمدى در تهران، محمدرضا سرشــار در استان فارس، محمدجعفر ياحقى 
در اســتان خراسان جنوبى، محمدرضا ســنگرى و موسى حقانى در تهران، 
فرهاد حسن زاده در يزد، ابراهيم حسن بيگى در گلستان، نعيمه اسالملو در 
گيالن، محمود پوروهاب در بوشهر، هدايت اهللا بهبودى و معصومه سپهرى در 
آذربايجان شــرقى، اميرحسين بانكى پور و موسى نجفى در اصفهان، حبيبه 
جعفريان در هرمــزگان، جواد محدثى در قم، احمد رهدار در سيســتان و 
بلوچســتان، محمود گلزارى در زنجان، مظفر ساالرى در خراسان شمالى و 

مژگان شيخى در لرستان طى روزهاى آينده تجليل خواهند شد.

گفت و گو با محمدرضا دوست محمدى، به بهانه ديوارنگاره هاى تأثيرگذارش در ميدان ولى عصر

پيش به سوى آينده
 ادب و هنر/جواد شــيخ االسالمى ديوارنگاره 
ميدان ولى عصر تهران به مرور تبديل به يك فضاى 
گسترده و مهم تبليغى و فرهنگى شده است. تابلوى 
بزرگى كه به مناسبت هاى مختلف ملى و فرهنگى 
به روز مى شــود و طرحى نــو در كار مى اندازد. در 
اين ايام و به مناســبت چهلمين ســالگرد انقالب 
اســالمى طرحى جديد به هنرمنــدى محمدرضا 
دوســت محمدى روى اين ديوارنــگاره قرار گرفته 
است. با اين طراح جوان و البته باتجربه درباره طرح 
جديدى كــه در ميدان ولى عصر تهران خودنمايى 

مى كند به صحبت نشستيم كه در ادامه مى خوانيد:

 ايده ديوار نــگاره جديد ميدان ولى عصر 
چگونه شكل گرفت و مراحل توليد آن چگونه 

بود؟
ايده اين ديوارنگاره همان پرچــم ايران و مردم آن 
اســت. دوست داشــتيم كارى با پرچم ايران انجام 
بدهيم. متأسفانه فضاى بصرى و گرافيكى حال حاضر 
خيلى روى پرچم، كه يكى از نماد هاى خوب و زيبا و 
ملى است، كار نمى كند. البته در 10 سال اخير يكى 
از نمودهايى كه درباره پرچم اجرا مى شود و خيلى 
خوب هم ديده مى شــود، همين پرچم هاى بزرگى 
هستند كه در سطح شــهر تهران نصب مى شوند. 
برپايى اين پرچم هاى بزرگ در تهران ســبب شد 
مردم بيشتر به پرچم توجه كنند. يك اتفاق ارزشمند 
ديگر هم صحبت هاى رهبر معظم انقالب و بعضى از 
مسئوالن و علما بود كه پيشنهاد شد براى دهه فجر 
پرچم ايران را جلوى خانه ها آويزان كنند. خب توجه 
به اين مسئله و اجرايى شدن آن واقعاً ارزشمند بود. 
ما هم به عنوان طراح و گرافيســت دوست داشتيم 
و به دنبــال فرصتى بوديم كه پرچم را به نحوى به 
تابلو تبديل كنيم. براى همين به دوستان گرافيست 
خودم پيشنهاد دادم كه روى يك پرچم غول پيكر 
كار كنيم، اما دوستان گفتند بهتر است با ايده پردازى 
و محتواى بيشتر كار را انجام دهيم. به همين دليل 
آمديم و يكسرى از نمونه هاى نمادين افتخارات ايران 
را به تصوير كشيديم، كه همين طور كه مى بينيد يك 
بخشى از آن بناهاى ايرانى است، بخشى تاريخ ايران 
و انقالب و فضاى كنونى است و بخشى هم مربوط 
به افتخارات علمى و صنعتى و كارى مان است. سعى 
كرديم يك تركيب و معدلى ايجاد كنيم، چون اگر 
قرار بر حضور نماينده كامل افتخارات ايران باشد واقعاً 
فضاى تابلو جوابگوى تمام افتخارات و نمادها نبود. 
خود ما هم دوست داشتيم خيلى اتفاقات و مسائل 
ديگر هم روى تابلو حضور داشته باشد، اما نمى شد. 

 در اين نوع تابلوها هميشه يك بحثى وجود 
دارد كه چرا اين نماد هست و آن يكى نيست، 
چرا جاى فالن افتخار خالى است و غيره. در 

اين اثر هم همين حساسيت ها وجود داشت؟
بله. متأسفانه اين حساسيت ها وجود دارد و به نظرم 
بيشتر هم حاشيه است. چون اين تابلو بزرگ است 
و ديده مى شــود و بخشــى از تابلو بر عهده بسيج 
سازمان شهردارى و ســازمان اوج است، خود اين 
متوليان حساسيت برانگيز هستند و همين مسئله 
به حاشــيه ها دامن مى زند. عده اى دوســت دارند 
براى هركارى كه اين ســازمان ها انجام مى دهند، 
يك حاشــيه اى درســت كنند و گيرى بدهند. به 
همين خاطر يك بخشى مربوط به همين حواشى 
اســت و يك بخشــى هم مربوط به كج فهمى ما. 
به طور مثال در كار پيشــين كه در مورد شهداى 
علمــى ما بود، مى گفتند چــرا در اين طرح «زن» 
حضور ندارد. خــب به نظر من اين يك نگاه كامًال 
حاشيه اى است. همه ما مى دانيم شهيد علمى زن 
يا نداريم و يا اگر داشــته باشــيم هم خبرى از آن 
نداريم. شــايد هم شهيد علمى زن داشته باشيم و 
رسانه اى نشده باشــد. اما نكته اين است كه تلقى 
اين اســت كه تا حاال شهيد علمى زن نداشته ايم. 
پس درباره چنين طرحى وقتى بحث زنان را مطرح 
مى كنند، نشان مى دهد كه نقشه اى براى احساسى 
كردن ماجراست. چرا؟ براى اينكه سوار يك جريان 
رســانه اى بشوند و حرف هاى خودشــان را بزنند، 
وگرنه اگر من بيكار باشــم بروم و تابلوهاى اروپايى 
را بشمارم، مى توانم براى شما يك دنيا نمونه بياورم 
كه در طرح هاى آن ها هم از دانشمندان مرد بيشتر 
استفاده شده اســت. به هر حال ما توجهى به اين 
حاشيه ها نمى كنيم و با قدرت براى آينده ايران كار 
مى كنيم؛ تازه ما هم نمى خواستيم بگوييم دانشمند؛ 
ما مى خواستيم بگوييم شــهداى دانشمند. ما هم 

پوست كلفت شده ايم و كار خودمان را مى كنيم.

 اين تجربه چندم شما در ديواره نگاره ميدان 
ولى عصر است؟

دقيقاً نمى دانم، اما فكر مى كنم شايد هشت يا نهمى 
باشد.

 پس در اين زمينه با تجربه ايد. كارهاى قبلى 
كدام ها بودند؟

از آن هايى كه اكنون يادم مى آيد، نخســتين كارى 
كه بنده با كمك دوســتان انجام دادم فكر مى كنم 
كار نوروز 94 بود كه يك سلفى شاد و خرم از مردم 
ايران بود. كار بعدى آن طرحى بود كه نشان مى داد 
همه مردم منتظر منجى هســتند و اقشار مختلف 
مردم كنار رهبرمان ايستاده بودند و عكسى شبيه به 
يك عكس خانوادگى انداخته بودند. كار بعدى درباره 
شهيد حججى بود كه براى اربعين كار كرده بودم. 
كار بعدى هم يك عكس يادگارى براى اربعين بود 
كه مردم عادى از كشورهاى مختلف براى يادگارى 
از مراســم پياده روى اربعين انداخته بودند. يك كار 
مربوط به دختر شــهيدى بود كه الى گيســوانش 
داشــت به رؤياهاى يك ايران بــزرگ و بلند و پر از 
زيبايى فكر مى كرد و كار ديگر هم در مورد شهداى 

مدافع حرم با محوريت شهيد همدانى بود. 

 مخاطب ايــن ديوارنگارى ها مردم عادى 
هستند؟ ساده فهم بودن و انتقال مفهوم چقدر 

براى شــما در اين طرح ها مهم بوده و تا چه 
اندازه اين نكته را رعايت كرده ايد؟

مهم اســت. من تالش خودم را مى كنم، اما تصميم 
گيرنده من طراح نيستم. نكته اصلى چنين تابلويى 
همين است كه مردم كوچه و خيابان و عموم مردم 
شهر با آن ارتباط برقرار كنند. فقط يك حساسيتى 
دربــاره اين ديوارنگاره به وجود آمده، چون يك بُعد 
رسانه اى خارجى پيدا كرده است، متولياِن تابلو خيلى 
دوست دارند كه جنبه هاى بين المللى در طرح لحاظ 
بشود، اما مى دانيم كه مخاطب اصلى و ابتدايى آن 
مردم كوچه و خيابان هستند و آن ها در اولويت قرار 

مى گيرند.

 يك هواپيماى بى سرنشين باالى طرح ديده 
مى شود؛ آر كيو 70 است؟

بله آركيو اســت. يك ماهواره اميد هم هست، يك 
موشك شهاب 3 و ناوشــكن جماران هم در طرح 
حضــور دارد. اين دســتاوردها را گفتيم با توجه به 

همان جنبه هاى بين المللى لحاظ كنيم. 
ما خيلى از مســائل را دوست داشتيم بگوييم؛ مثًال 
اتفاقاتى كه در حوزه داروســازى يا در پژوهشكده 
رويان افتاده اســت. مثالً ما در حوزه شبيه ســازى 
خيلى پيشــرفت كرده ايم. دوســت داشتيم خيلى 
از پيشــرفت ها را بگوييم. آرمان هايى كه ما به آن ها 
دســت پيدا كرده ايم خيلى زياد هستند، اما در كار 
گرافيك بايد نمادين كار كنيم و تصويرى شــدن 
خيلى از اين دستاوردها روى تابلو ممكن نبود. براى 
همين سعى كرديم آن هايى را نمايش بدهيم كه اگر 
مردم ديدند بفهمند موضوع چيست. به طور مثال 
ناوشكن جماران را مردم نمى شناسند و نمى دانند 
فرق بين ناوشــكن و ناوچه چيست و ما مجبوريم 
بعضى جاها با متن توضيح بدهيم. به همين خاطر 

نمى توانستيم همه چيز را نشان بدهيم.

 براى ايام دهه فجر به صورت شخصى كار 
ديگرى هم انجام داده ايد، مثل مجموعه پوستر 

و تك پوستر؟
متأســفانه به غير از ديوارنگاره ميدان ولى عصر كار 
ديگرى ندارم، اما جشــنواره هنر مقاومت در كانون 
پرورش فكرى تهــران و در بخش هاى مختلفى در 
حال اجراســت و خوب است كه عالقه مندان از آن 
بازديد كنند. من در بخش پوســتر داور بودم و در 
تصويرســازى در كنار دوســتان اجرايى دبير بودم. 
در جشنواره هنر مقاومت سعى كرديم به مناسبت 
چهلمين سال انقالب اسالمى كارهاى متفاوتى انجام 
بدهيم و اميدواريم توانسته باشيم كارى در خور اين 

ايام انجام داده باشيم.

 در اين هفت هشــت طرحــى كه براى 
ديوارنگاره ميدان ولى عصر طراحى كرده ايد، 
چه تجربه اى به دســت آورده ايد و واكنش ها 
چگونه بوده است؟ فكر مى كنيد تكرار اين كار 

در شهرهاى ديگر الزم است يا نه؟
گرافيــك كار خودش را مى كند. يكــى از ابزارهاى 
خوبى كه داريم گرافيك است؛ چه تابلوهاى تبليغات 
شــهرى، چه پوســتر و چه آثارى كه در محدوده 
گرافيك توليد مى شوند. توليد مستمر اين ها در همه 
شهرها خوب اســت؛ اما در زمينه ديوارنگاره تهران 
مســائلى وجود دارد. نخست دوســتان متولى اين 
ديوارنگاره خوش اقبال بوده اند كه آن ساختمان در 

وسط شهر متروكه است. 
البته همين هم خيلى غم انگيز اســت كه چرا اين 
ساختمان بدون اســتفاده مانده است. اما حاال اين 
موقعيــت به وجود آمــده و از آن اســتفاده خوبى 
مى شود. دوم اينكه اين تابلو خيلى غول پيكر است. 
تابلوهاى غول پيكر خيلى ديده مى شوند و مى توانند 
تأثيرگذار باشند. در مورد اينكه اين تابلو تا حاال چقدر 
موفق بوده، من نمى توانم نظر بدهم. بايد يك گروه 
نظرسنجى علمى نظر بدهند، اما در مورد كارهايى 
كه من طراحى آن هــا را انجام داده ام، بازخوردهاى 
مختلفى گرفته شده است. مثالً كار اولم كه آن سلفى 
خندان بود، به خاطر شــرايط متفاوتش و به خاطر 
حــال و هواى متفاوتى كه يكدفعه ايجاد كرده بود، 
خيلى مورد توجه قرار گرفت، يا آن دختر شهيدى 
كه خوابيده بود و در رؤياهايى كه داشت به ايران فكر 

مى كرد، بازخوردهاى خوبى داشت. 

 شــايد به دليل اينكه مخاطب اين پوستر 
خيلى عمومى است نياز به طرح مسائل صريح 

هم نباشد؟
بله. قبول دارم كه بايد تمام اقشــار جامعه مدنظر 
باشند و نه يك گروه يا طيف خاص. مخاطب من در 
ديوارنگاره هاى ميدان ولى عصر تهران، عموم مردم 
ايران هســتند؛ كسانى كه ايران را دوست دارند و با 

ظلم مخالف اند.

برش

به عنوان طراح و گرافيست دوست 
داشتيم و به دنبال فرصتى بوديم 
كه پرچم را به نحوى به تابلو تبديل 
كنيــم. بــراى همين به دوســتان 
گرافيست خودم پيشنهاد دادم كه 
روى يك پرچم غول پيكر كار كنيم، 
اما دوســتان گفتند بهتر اســت با 
ايده پردازى و محتواى بيشتر كار 

را انجام دهيم

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و مشاعی 

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان 
پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده 

به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
1� رأی ش��ماره 139760330001017162 مربوط به پرونده کالسه 1397114430001000005 آقای 
محمدعلی رازی زاده فرزند گلعلی در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ششدانگ 
310/72 متر مربع نس��بت به قس��متی از پالک ش��ماره 10723 اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبت ملک 
اداره یک قم س��ند رس��می به ش��ماره 49685 مورخ 62/6/9 دفتر خانه 15 قم دارای مالکیت می باش��د.

)م الف 5060(
2� رأی ش��ماره 139760330001017798 مربوط به پرونده کالسه 1397114430001000007 آقای 
علی رازی زاده فرزند محمدعلی در دو دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب س��اختمان بمساحت ششدانگ 
310/72 متر مربع نس��بت به قس��متی از پالک ش��ماره 10723 اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبت ملک 
اداره یک قم س��ند صلح به ش��ماره 105378 مورخ 86/5/16 دفتر خانه 15 قم دارای مالکیت می باش��د. 

)م الف 5061(
3� رأی ش��ماره 139760330001019617 مرب��وط ب��ه پرونده کالس��ه 1397114430001001377 
ابوالفضل کرمانی نژاد فرزند علی اکبر در 1/2 دانگ مش��اع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت 
ششدانگ 750000 متر مربع نسبت به قسمتی از پالک شماره 19 و 20 و 64 فرعی از 13 اصلی واقع در 
بخش چهار حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 70 صفحات 527 و 318 و 

540  دارای مالکیت می باشد. )م الف 5062(
4� رأی شماره 139760330001019618 مربوط به پرونده کالسه 1397114430001001378 جعفر 
کرمانی نژاد فرزند علی اکبر در 1/2 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت ششدانگ 
750000 متر مربع نس��بت به قس��متی از پالک ش��ماره 19 و 20 و 64 فرعی از 13 اصلی واقع در بخش 
چهار حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 70 صفحات 527 و 318 و 540  

دارای مالکیت می باشد. )م الف 5063(
5- رأی ش��ماره 139760330001019621 مربوط به پرونده کالسه 1397114430001001379 علی 
اصغر کرمانی نژاد فرزند علی اکبر در 1/2 دانگ مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی بمس��احت 
ششدانگ 750000 متر مربع نسبت به قسمتی از پالک شماره 19 و 20 و 64 فرعی از 13 اصلی واقع در 
بخش چهار حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 70 صفحات 527 و 318 و 

540  دارای مالکیت می باشد. )م الف 5064(
6- رأی ش��ماره 139760330001019622 مرب��وط ب��ه پرونده کالس��ه 1397114430001001380 
قربانعلی موقاری فرزند حسن در 1/2 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت ششدانگ 
750000 متر مربع نس��بت به قس��متی از پالک ش��ماره 19 و 20 و 64 فرعی از 13 اصلی واقع در بخش 
چهار حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 70 صفحات 527 و 318 و 540  

دارای مالکیت می باشد. )م الف 5065(
7- رأی ش��ماره 139760330001019572 مربوط به پرونده کالسه 1397114430001001376 علی 
اکبر کرمانی نژاد فرزند اصغر در 1/2 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت ششدانگ 
750000 متر مربع نس��بت به قس��متی از پالک ش��ماره 19 و 20 و 64 فرعی از 13 اصلی واقع در بخش 
چهار حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 70 صفحات 527 و 318 و 540  

دارای مالکیت می باشد. )م الف 5066(
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت 
رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 
خود را به اداره ثبت اس��ناد منطقه یک قم تس��لیم و رس��ید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تس��لیم 
اعت��راض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواس��ت خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این 
اداره تحویل نمایند الزم به توضیح اس��ت که صدور س��ند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود. 9716320
تاریخ انتشارنوبت اول: 1397/11/7

تاریخ انتشارنوبت دوم: 1397/11/23
محمدرضا ادیبان � رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و مشاعی 

هیأت حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان 
پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده 

به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
1� رأی شماره 139760330002026967 مربوط به پرونده کالسه 1391114430002013692 ابراهیم 
چراغی فرزند ایمانعلی در قس��متی از/شش��دانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 120 
متر مربع پالک ش��ماره فرعی از 1965 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی مع الواس��طه از 
مرحوم سید محمد رضویان توسط حسین و علی و فخری و قدسی  خریداری کرده است. )م الف 5053(

2� رأی ش��ماره 139760330002020611 مربوط به پرونده کالسه 1391114430002012018 آقای 
امرعلی علوی س��عادتلو فرزند ش��اه باز در قسمتی از/شش��دانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
بمس��احت 135 متر مربع پالک شماره فرعی از 2388 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی/

سند رسمی/ سند مالکیت مشاعی دارای مالکیت می باشد. )م الف 5054(
3� رأی ش��ماره 139760330002019888 مربوط به پرونده کالسه 1391114430002011872 رضا 
ش��اهواروقی فرزند احمدعلی در قس��متی از/ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
128/45 متر مربع پالک شماره فرعی از 1788 و 1787 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 

مع الواسطه از مرحوم محمد صادقی توسط ورثه فاطمه خریداری کرده است. )م الف 5055(
4� رأی ش��ماره 139760330002000731 مرب��وط ب��ه پرونده کالس��ه 1391114430002018536 
محمدحس��ین علمی پور فرزند علی در قس��متی از/شش��دانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
بمس��احت 740/68 متر مربع پالک ش��ماره فرعی از 2131 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم سند رسمی/ 

سند مالکیت مشاعی  برابر صفحه 375 دفتر 368 دارای مالکیت می باشد. )م الف 5056(
5� رأی ش��ماره 139760330002026649 مربوط به پرونده کالسه 1397114430002000204 رضا 
محمد پور اجاقی فرزند صفر در قس��متی از/ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
50/50 متر مربع پالک شماره 482 فرعی از 1876 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی/سند 

رسمی/ سند مالکیت مشاعی دارای مالکیت می باشد. )م الف 5057(
6� رأی ش��ماره 139760330002026968 مرب��وط ب��ه پرونده کالس��ه 1391114430002010154 
عابدین محمدی فر فرزند تقی در قسمتی از/ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
120 متر مربع پالک شماره فرعی از 2174 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه 

از سید احمد فاتحی خریداری کرده است. )م الف 5058(
7� رأی ش��ماره 139760330002026659 مرب��وط ب��ه پرونده کالس��ه 1397114430002001005 
عبدالحمید بهش��تی جزن آبادی فرزند غالمرضا در قسمتی از/ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده بمساحت 126 متر مربع پالک شماره   1 فرعی از 1823 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه 

نامه عادی/سند رسمی/ سند مالکیت مشاعی دارای مالکیت می باشد. )م الف 5059(
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت 
رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 
خود را به اداره ثبت اس��ناد منطقه دو قم تس��لیم و رس��ید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تس��لیم 
اعت��راض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواس��ت خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این 
اداره تحویل نمایند الزم به توضیح اس��ت که صدور س��ند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود. 9716321
تاریخ انتشارنوبت اول:  1397/11/7

تاریخ انتشارنوبت دوم:  1397/11/23
مرتضی نورانی آرانی � رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبي
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زیرکوه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
براب��ر راي ش��ماره139760308003000103مورخه1397/10/08 هیات موضوع قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک زیرکوه تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقای علیرضا علی زاده به شماره شناسنامه 4و کد ملی 6529852840صادره از 
زیرکوه فرزندمحمد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت30171/35مترمربع قسمتی از 
49- اصلي واقع در مزرعه حاجی آباد از محل ماالکیت س��هم اقای احمد فیروزی تصرف و مالکیت نامبرده 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9716300
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/11/07    تاریخ انتشار نوبت دوم :1397/11/23   

 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زیرکوه

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

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

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

غالمرضا آقازاده 
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد

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

براب��ر رای ش��ماره 139760306015009182-1397/11/01 هی��ات اول موضوع قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طوبی س��االری فرزند شیرمحمد بشماره شناسنامه 5642 صادره از تایباد 
در ششدانگ یکباب منزل بانضمام طبقه فوقانی به مساحت 124.44 متر مربع پالک 3239 فرعی از 251 
اصلی واقع در بخش 14 مش��هد شهرس��تان تایباد خریداری از محل تمامت مالکیت رمضانعلی س��االری و 
قس��متی از پالک محرز گردیده اس��ت.  لذا به منظور اطالع عمومی مرات��ب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید 
، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد. 

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

غالمرضا آقازاده 
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد

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

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

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

غالمرضا آقازاده  / رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد

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

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

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ9716331
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/11/08         تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/23

غالمرضا آقازاده / رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

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

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

غالمرضا آقازاده 
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد

اداره کل ثبت واسناد وامالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شیروان

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

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر کالسه 97/148 و رأی ش��ماره 139760307114001358 هیئت اول موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شیروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم گل نار پاسبان بوانلو فرزند احمد  به شماره 
شناس��نامه 1367 و کد ملی 0828225184  صادره از ش��یروان در شش��دانگ یک باب منزل به 
مس��احت 168 مت��ر مربع تمامی پالک ش��ماره 5553 فرعی از 13 اصلی باغ��ات و حومه قطعه 3 
ش��یروان واقع در  بخش 5 قوچان خریداری از مالک رسمی از ذیل تمامی مالکیت براتعلی قربانیان 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. 
در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.9716139 م الف 22
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/11/04
تاریخ انتشار نوبت دوم :97/11/23

صمد ابراهیم زاده
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

شماره: 139760308000048       تاریخ : 1397/11/03
اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139760308308000026 مورخه 
97/05/09 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند 
رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیش��ه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حسین کهنسال  فرزند علی بشماره شناسنامه 19 صادره از سربیشه در یک دربند مغازه مخروبه به 
مساحت 71/82 متر مربع تحت پالک 763 فرعی از 675 اصلی بخش 6 سربیشه خریداری از ملک 
رسمی محمد نجاری محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی  می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.9716285
تاریخ انتشارنوبت اول : 1397/11/06   تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/11/23

محمد حسین مصلحی / رئیس  ثبت اسناد و امالک سربیشه

مزایده اموال غیرمنقول)اسنادرهنی(
بستانکار:بانک کشاورزی سبزوار ساکن سبزوار

بدهکار/راهن: سعید فالحی فرزندحسن ساکن سبزوار
مورد مزایده و محل آن:شش��دانگ پالک هش��تاد وهفت فرعی مفروز و مجزا ش��ده از سی و نه فرعی واقع 
در اراضی ملک آباد پالک صدوش��صت و نه اصلی واقع در بخش 3 س��بزوار ذیل صفحه 83 دفتر295ثبت 
52100 بنام مدیون/راهن س��عید فالحی ثبت و س��ندمالکیت صادرش��ده اس��ت و محدود به حدود ذیل 
است:شماال یک بطول70/5 متر دو بطول 23/40 متر مرزیست به خط لوله گاز شرقا در سه قسمت یک که 
ش��مال شرقی اس��ت بطول 50/5 متر دو بطول 45/5 متر سه بطول 27/80 متر مرزیست براه موتورخانه و 
مرغداری جنوبا یک بطول77/5 متر دو بطول 48/5 متر مرزیست در امتداد جوی اول به باقیمانده39 فرعی 
دوم مرزیست به پالک8 فرعی غربا در 5 قسمت یک بطول 21/80 متر دو بطول 11/5 متر سه که شمالی 
اس��ت بطول29/5 متر چهار بطول 68/5 متر پنج بطول 45/70 متر مرزیس��ت ب��ه باقیمانده39 فرعی که 
برابر سندرهنی 117693-92/7/29 و 120224-94/8/23و 114717-96/12/17 دفترخانه اسنادرسمی 
یک س��بزوار در گرو بانک کش��اورزی شعبه سبزواربوده و بعلت عدم پرداخت بدهی منجر به صدور اجرائیه 
گردیده و بش��رح نامه وارده 6218007271- مورخه 97/11/11 بس��تانکار فاقد بیمه میباشد و راهن حق 
ندارد قبل از تسویه کامل ناشی ازین قرارداد و فسخ آن بدون موافقت کتبی شرکت موردرهن را اجاره دهد 
و هیچ یک از حقوق خود نسبت به موردرهن بهرصورت که باشد و تحت هیچ یک از عناوین حقوقی)حتی 
بص��ورت صلح و وکالت( به دیگری انتقال دهد ویادرمورد رهن مزبور برای دیگری ایجاد حقی نماید و برابر 
نظریه کارش��ناس رسمی دادگستری شش��دانگ بمبلغ چهارده میلیارد و نهصدمیلیون ریال ارزیابی قطعی 
گردیده وشش��دانگ موردرهن بصورت مجموعه مرغداری شامل س��النهای مرغداری-ورودی ها-ساختمان 
س��کونت کارگران 9س��اختمان هیتر و 6 خنک کننده- انبار اصلی و آب انبار و محوطه سازی و دیوارکشی 
اطراف و آب انبار با قدمت حدود40 س��ال دارای امتیاز برق س��ه فاز و گاز در تصرف مدیون/راهن واقع در 
سبزوار دلقند اراضی ملک آباد میباشدکه در قبال طلب بستانکار و هزینه های اجرایی در روز شنبه مورخه 
97/12/25از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل شعبه اجرای ثبت اسناد سبزوار از طریق مزایده حضوری 
نقدا بفروش میرسد مزایده از مبلغ چهارده میلیارد و نهصدمیلیون ریال کارشناسی شده شروع و به باالترین 
رقمی که خریدار داش��ته باش��د فروخته می شود و هزینه های سند انتقال اعم از عوارض شهرداری مالیات 
دارایی و دیگر ادارات ذیربط مشخص نبوده و به عهده برنده مزایده و تنظیم سندانتقال منوط به ارائه مفاصا 
حس��اب میباش��د و ضمنا هزینه های قانونی و اجرایی مطابق مقررات وصول میگردد و چنانچه روز مزایده 

مصادف با تعطیل رسمی گردد جلسه مزایده روز بعد ازآن تشکیل میگردد.) م الف 97/100/1838(
تایخ انتشار: سه شنبه 1397/11/23

علی آب باریکی
رئیس ثبت اسنادوامالک سبزوار
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جوايز

درباره «ديدن اين فيلم جرم است»  ساخته رضا زهتابچيان
 ساختن اين فيلم سخت است

ســاختن فيلم سياســى در ســينماى ايران ســخت ترين كار است. 
جامعه اى پر تالطم، با نشــاط و در حال پيشــرفت و فراز و فرودهاى 
بســيار موجب مى شود كه هرطور فيلم بســازى موجب سوء تفاهم، 
تأويل ها، تحليل هاى متفاوت و متضاد مى شــود. چند نكته اى درباره 

فيلم متذكر مى شوم: 

1. «ديدن اين فيلم جرم است» را بايد با يك نگاه النگ شات ببينيم. 
چند قدم عقب برويم و زاويه نگاه را باز كنيم. 

يعنى همراه با تأمل و تحمل بيشتر باشد. نگاه جزيى نگر و سختگيرانه 
به آثار سياســى دردى را دوا نمى كند و راه را براى ساخت آثار بعدى 
مى بندد. اين توصيه اى به همه رفقاســت؛ چــه آن هايى كه فيلم را 

پسنديده و چه آن هايى كه نپسنديده اند. 
2. مهم ترين نكتــه مثبت «ديدن اين فيلم جرم اســت» مربوط به 
مســائل پيرامونى، اجرايى و مديريتى و نه خود فيلم اســت. بعد از 
ســال ها ديدن فيلم هاى خنثى و بى خاصيت از حوزه هنرى سازمان 
تبليغات اسالمى كه مبدع و مروج سينماى انقالبى و ارزشمند اوايل 
انقالب بوده، يك فيلم جدى در اين نهاد ســاخته شــده كه مى شود 

درباره اش با حرارت حرف زد. 
مى توان دوســتش داشت يا نداشت. خوشــحاليم كه سرانجام واحد 
ســينمايى حوزه از هپروت فيلم هاى اخته بيرون آمده و در حال مرد 

شدن است. 
3. يــك ويژگى مثبت ديگر فيلم رونمايــى از چند جوان آرمانخواِه 
ايران امروز اســت. جوان هايى كه شــخصيت و قدرت انتخاب دارند 
و البته انقالبى و عدالتخواه هســتند، نه ايده آليســت و متوهم. امير 
فرمانده آن ها در يكى از اســتثنائات سينماى ايران يك فرزند سردار 

شهيد مثبت است. 
آقازاده اى كه پرايد دارد، زنش محجبه اســت، دختر باز، فاسد، هيز و 
رانت خوار نيســت و از موقعيت خانوادگى اش سوء استفاده نمى كند. 
اميرى كه حتى با عموى ســردارش رودربايســتى ندارد. اميرى كه 
صادق اســت و صريح، مصلحت انديش و محافظه كار نيست. اميرى 
كه دشمن شــناس، اهل عمل و فداكار اســت و حاضر است از حق 

شخصى اش بگذرد. 
چه عيبى دارد كه در كنار اين قوت ها، ضعف هايى هم داشــته باشد. 
حتى شــك هاى امير هم در كنار ويژگى هــاى مثبتش قابل تحمل 
اســت. شايد اين همان نقطه آســيب كارگردان باشد كه در اين كار 

سخت واقعاً نمى دانسته بايد چه كارى انجام دهد. 
البته در همه فيلم و برخالف جريان رايج ســينماى ايران، كارگردان 
طرف بچه بسيجى هاســت و آن ها را به شكلى واقعى و نه هيوال ديده 

است. 
4. در مقام نقد، حقير به تقابل شكل گرفته در اين فيلم و بسيارى از 

فيلم هاى مشابه سال هاى دور و نزديك اعتقادى ندارم. 
منظــورم تقابل آرمان مصلحت نيســت. تقابلى قالبــى كه در يك 
طرف مردم و در طرف ديگر مســئوالن نظام جمهورى اسالمى قرار 

مى گيرند. 
اساســاً چنين تقابلى فقط مربوط به سينماست و در عالم واقع وجود 
خارجى ندارد. در همه ســال هاى پس از انقالب اســالمى، در هر دو 
طرف دســته بندى هاى رايج، هم انقالبى، جهادى، مظلوم و مخلص 
داشــته ايم و هم قالتاق، محافظه كار، ســودجو، رانت خوار، ظالم و...، 
اصًال نظام جمهورى اســالمى روى كار آمد كه اين فاصله بين مردم 
و مســئوالن را بردارد و مخلص ها با هر سليقه سياسى بتوانند ديوار 

سخت دوره شاهنشاهى و تفرعن مديران و... را زير پا بگذارند. 
البته انقالب اسالمى در اين زمينه به دستاوردهاى بزرگى هم رسيده 
است. به شكل ساده تر بگويم. مثًال شما شهرام جزايرى، سلطان سكه، 
خفاش شــب و... را در كدام دســته طبقه بندى مى كنيد؟ يا شهيد 
رجايى، شــهيد محمد جواد تندگويان و حاج قاســم سليمانى را؟ از 
نظر شما دســته اول كه مردمى هســتند به اهداف انقالب اسالمى 
نزديك ترند يا دســته دوم؟ «ديدن اين فيلم جرم اســت» در مسير 
تقسيم بندى كليشه اى مرسوِم سينماى ايران حركت كرده و نتوانسته 

خود را از اين پيله برهاند. 
البته شــايد اگر انتهاى فيلم به شكلى ديگر بسته مى شد، اين اشكال 
بزرگ كمتر به چشم مى آمد. مثًال راد در محوطه بيرونى پايگاه و در 
حالى كه مردم و رســانه ها جمع شده بودند؛ به احتشام سيلى مى زد، 

يا به هر شكل ديگر اين انگليسى خبيث سيلى را مى خورد.
5. در فيلــم برخى كژتابى هاى غيرضرورى در ديالوگ ها وجود دارد. 
حرف هايى كه جز ايجاد حساســيت كاذب و سوء تفاهم سود ديگرى 
ندارد. اين ها را به حســاب كم تجربگى كارگردان مى گذاريم و بدون 

اشاره به آن ها اميدواريم در اكران عمومى حذف شوند.
6. يكى از بدشانسى هاى فيلم اين است كه به شكل غير قابل اجتنابى 
با فيلم بزرگ «آژانس شيشــه اى» مقايســه مى شــود. اين شباهت 

تعمدى بوده يا سهوى فرقى نمى كند. 
ســكانس ها و مفاهيــم زيادى در فيلم وجود دارد كه شــبيه آژانس 
شيشه اى است. حاال با ديدن اين فيلم قدر و بزرگى آژانس شيشه اى 
را بيشــتر درك مى كنيم. اين را از باب تحقير «ديدن اين فيلم جرم 
اســت» نمى گويم؛ آژانس شيشه اى قله سينماى سياسى ايران و يك 
شاهكار تمام عيار است و اين فيلم فقط يك كار اول از يك فيلمساز 

جوان به حساب مى آيد. 
البته تفاوت هاى اين دو فيلم بســيار بيشــتر از شباهت هاست. مثًال 
بــه عنوان نمونه حاج كاظم آژانس شيشــه اى يك انقالبى تمام عيار 
اســت كه در همه ماجرا هيچ شك و شبهه اى ندارد. يقين و قاطعيت 
مشخصه هاى اصلى شخصيت اوست، اما امير به قاطعيت حاج كاظم 
نيســت، رفتارش جنبه تبيينى ندارد و اعمالى كه از او سر مى زند و 
انگيزه كارى كه انجام مى دهد، براى مخاطب به اندازه كافى روشــن 

و شفاف نيست.

 سيما و سينما  جشــنواره فيلــم فجر پس از 
10 روز سرانجام در شامگاه بيست و دو بهمن با 
اعالم برندگان و تقدير از 23 آزاده سرافراز جنگ 
تحميلى كه فيلم سينمايى «بيست و سه نفر» از 
ماجراى اســارت اين آزادگان ساخته شده است، 
بــه كار خود پايان داد. هر چند پيش از برگزارى 
جشنواره امسال بعضى از اهالى فرهنگ دل نگران 
ويترين ســينماى ايران در 40 ســالگى انقالب 
بودند اما وجود نقاط درخشــانى در جشــنواره 
امسال نشان داد كه كارنامه سينماى ايران در 40 
سالگى انقالب قابل دفاع است. حضور فيلم هاى 
اجتماعى و همچنين توجــه به تاريخ و فرهنگ 
در كنار آثار سياســى در فرم قابل دفاع از نقاط 
درخشــان اين دوره از جشــنواره بود. به اعتقاد 
كارشناسان سينماى مستند و اجتماعى دو عرصه 
جديدى هستند كه بر پيشــينه سينماى ايران 
افزوده شــدند. از سوى ديگر كارشناسان ساخت 
آثارى با پروداكشــن عظيم مانند فيلم «ماجراى 
نيم روز» و «شــبى كه ماه كامل شد» را آن هم 
توسط فيلمسازان نسل جديد نشانگر توانايى اين 
سينما دانستند. به اين بهانه در ادامه نگاهى به آثار 
به نمايش درآمده در اين دوره و نقاط قابل توجه 

اين آثار خواهيم داشت. 

 كار دشوار داوران 
روز گذشته محمدرضا فرجى، مدير امور سينماهاى 
ســى و هفتمين جشنواره فيلم فجر اظهار كرد: از 
ابتداى جشــنواره تا روز بيســت و يكم بهمن ماه 
بيشترين سانس هاى فوق العاده به ترتيب به «مترى 
شش و نيم»، «ماجراى نيمروز: رد خون»، «شبى كه 
ماه كامل شد» و «سرخ پوست» تعلق گرفته است. 
همچنين ســه فيلم «قصر شيرين» به كارگردانى 
سيدرضا ميركريمى، «مسخره باز» به كارگردانى 
همايون غنى زاده و «ديدن اين فيلم جرم است» به 
كارگردانى رضا زهتابچيان از ديگر فيلم هايى بودند 
كه در روزهاى برگزارى جشنواره سانس فوق العاده 
داشتند. ميزان استقبال تماشاگران در كنار اظهار 
نظرهاى منتقدان و اهالى فرهنگ در طول جشنواره 
بيانگر اين بود كه داوران جشــنواره ســى وهفتم 
 بويژه براى انتخاب برترين ها در شاخه هاى اصلى، 
كار بســيار دشــوارى را پيش روى خــود دارند. 
حضور همزمان فيلم هايى همچون «شبى كه ماه 
كامل شد»، «سرخ پوست»، «مترى شش و نيم»، 
«ماجــراى نيمروز: رد خون»، «غالمرضا تختى» و 
«قصر شيرين» در ويترين يك جشنواره، واقعاً كار 
داوران را براى رســيدن به نتيجه واحد و در عين 
حال بى حاشــيه دشوار مى كند و به گفته رسانه ها 
محمد احســانى، محمدعلى باشه آهنگر، محمد 
بزرگ نيــا، مهرزاد دانش، پوران درخشــنده، ريما 
رامين  فر و محمود كالرى داوران جشــنواره سى و 

هفتم فجر كار سختى را پيش رو داشته اند. 

 رقابت نزديك فيلم هاى برتر
براســاس فهرســت نهايى نامزدهاى بخش هاى 
مختلف هم به راحتى مى توان نشــانه هايى از هم 
وزنى رقباى اصلى در ميــان فيلم هاى حاضر در 
جشنواره امسال را مشاهده كرد. هرچند به لحاظ 
كمى فيلم «شبى كه ماه كامل شد» به كارگردانى 
نرگس آبيار با 13 كانديداتورى ركورددار شناخته 
شده است اما در رتبه هاى بعد دو فيلم «ماجراى 
نيمروز: رد خون» به كارگردانى محمدحســين 
مهدويان با 11 نامــزدى و «غالمرضا تختى» به 
كارگردانــى بهرام توكلى با 10 نامزدى قرار دارند 
كه نشان  دهنده رقابت بسيار نزديك اين آثار است. 
حتى نامزدى «مســخره باز» به  عنوان نخستين 
تجربه كارگردانى سينمايى همايون غنى زاده در 
هفت رشته و كانديداتورى «سرخ پوست» دومين 
ســاخته ســينمايى نيما جاويدى در 6 بخش را 
هم نمى تــوان ناديده گرفت. از ديگر نكات جالب 
نامزدان جشنواره ســى و هفتم مى توان به نامزد 
شدن نويد محمدزاده در دو بخش بهترين بازيگر 
نقش اول و مكمل مرد اشاره كرد.پيش از اين نويد 
محمدزاده در جشــنواره سى و چهارم هم در دو 
بخش نقش اول مرد و مكمل مرد نامزد شده بود. 
از طرف ديگر حضور دو كودك خردسال «نيوشا 
عليپور» و «يونا تديــن» در بين نامزدهاى نقش 
مكمل واكنش هايى را به دنبال داشت. در صورتى 
كه از روزهاى گذشته بسيارى بازى اين دو كودك 
را در فيلم «قصر شــيرين» مير كريمى تحسين 
كــرده بودند اما عده اى حضــور اين دو كودك را 
نشانه احساساتى شــدن داوران و بى توجهى به 

سال ها تالش ساير بازيگران دانستند. 

 پيشكسوتان ناكام 
در ســوى ديگر اما باوجود حضور مكرر و رقابت 
نزديك شــش فيلم اصلى جشــنواره امسال در 

بخش هاى مختلف، فهرست ناكامان اين دوره از 
جشنواره هم حائز نكات قابل توجهى است. حضور 
چهار فيلمساز پيشكسوت از نسل اول سينماگران 
پس از انقالب در جشــنواره ســى  وهفتم حتماً 
اتفاقى مبارك بود اما آثار اين فيلمسازان نه فقط 
مخاطبان جشنواره اى را راضى نكرد كه به چشم 
داوران هم نيامد؛ در ميان اين آثار «سمفونى نهم» 
ساخته محمدرضا هنرمند بيشترين اقبال را داشت 
كه در پنج رشته فنى نامزد شد اما «آشفته گى» 
ساخته فريدون جيرانى و «ســال دوم دانشكده 
من» ساخته رسول صدرعاملى تنها در يك رشته 
كانديدا شدند و «تيغ و ترمه» كيومرث پوراحمد 

هم كه هيچ سهمى از فهرست نامزدها نداشت.

 دست خالى «بيست وسه نفر»
فيلم«بيســت وســه نفر» به عنوان محصول تازه 
ســازمان ســينمايى اوج را اما مى توان مهم ترين 
ناكام فهرســت نامزدهاى جشــنواره سى وهفتم 
قلمداد كرد. بخصوص اگر به خاطر داشــته باشيم 
سازمان اوج در دو دوره اخير جشنواره فيلم فجر 
با فيلم هاى «باديگارد»، «به وقت شــام» و «تنگه 
ابوقريب» حســابى در شكار جوايز جشنواره فجر 
خوش درخشــيده بود و حاال تنها نماينده اش در 

ويترين جشنواره ســى وهفتم تنها در پنج رشته 
فنى نامزد شده و ســهمى از كانديداتورى جوايز 

اصلى ندارد.

 حضور فيلم هايى با مديوم تلويزيونى
از مجموع 33 فيلم امسال، بعضى  فيلم ها مديوم 
تلويزيونى دارند. اين البته به  منزله ضعيف يا قوى 
بودن آن ها نيســت و صرفاً به اين معنى اســت 
كه ســاختار آن ها به ساختار تلويزيونى نزديك  تر 
است تا ســينما، فيلم هايى مثل «خون خدا» يا 
حتى «قســم» و شــايد بعضى ديگر مثل «سال 
دوم دانشــكده من» يا «يلدا» هستند. «يلدا» اثر 
جديد مسعود بخشى است، كارگردانى كه پيشتر 
با ســاخت فيلم ضدايرانى «يك خانواده محترم» 
موجب رنجش بسيارى از مردم شد و فيلمش براى 
هميشه توقيف شد. بخشى اين بار به سراغ موضوع 
بخشش رفته است و فيلمى ساخته كه شايد بتوان 
آن را فيلمى با ساختار ضعيف و بر اساس طرحى 

متوسط دانست.

 كمدى هايى كه پوچ بودند
همچنين اعضاى هيئت انتخاب جشنواره پيش 
از رونمايى از فيلم هــا تأكيد ويژه اى بر حضور 

«كمدى هــاى متفاوت» در اين دوره داشــتند 
و بعد از اعالم اســامى مشــخص شد سينماى 
كمدى دو نماينده در جشــنواره امسال دارد؛ 
«پالتوشترى» مهدى على ميرزايى و «زهرمار» 
ســيدجواد رضويان. از اين دو فيلم، فيلم اول 
حتى شــانس حضــور همزمــان در دو بخش 
سوداى ســيمرغ و نگاه نو را هم به دست آورد 
اما دســتاورد اين حضور تنهــا نامزدى در يك 
رشــته بود و آن ديگرى هم با وجود اعالم پنج 
نامزد از ميان 10 فيلم حاضر در بخش نگاه نو، 
نتوانست سهمى از فهرست نامزدهاى جشنواره 

سى وهفتم داشته باشد.

 اجتناب از كليشه با فيلم هاى تجربى
در ادامــه بايــد به ايــن نكته اشــاره كرد كه 
فيلم هاى حاضر در جشنواره سى و هفتم حائز 
نــكات ديگرى هم بودند. به عنوان مثال تالش 
براى تجربه كردن و آزمودن شيوه هاى متفاوت 
در بعضى از آثار قابــل توجه بود. در اين دوره 
بعضــى از كارگردان ها به اصطالح به فيلم هاى 
تجربــى روى آورده و با آزمودن يك شــيوه نو 
يا بدعت در نوع روايت يا اســتفاده از ساختار 
تقريباً متفاوت و به دور از كليشــه يا شكل هاى 

مرسوم دست به ســاخت فيلمى زدند كه مثًال 
ديالوگ نداشــت يا فيلمى كه در يك لوكيشن 
محدود ساخته شده بود. در ميان فيلم هاى اين 
دوره از جشــنواره كه به نظر مى رسد تجربى تر 
بودند مى توان به «خون خدا»، «مســخره باز»، 
«ناگهان درخت»، «قصر شــيرين» و «روزهاى 
نارنجى» اشاره كرد. «قسم» را هم شايد از اين 
حيث كه بخــش عمده آن در يك لوكيشــن 
محدود مى گذرد در اين دسته مى توان گنجاند.

 پيش به سوى گيشه 
ســال گذشــته ســينماى ايرانى ركورد گيشه 
را شكســته و به نظر مى رســد در سال بعد هم 
فيلم هايى هستند كه ركورد شكنى را سرلوحه 
كارشان قرار داده اند. در ميان فيلم هاى جشنواره 
ســى و هفتم بودند آثارى كه با يك قصه ســر 
راست و يا استفاده از تحريك احساس مخاطب 
و استفاده از بازيگرانى كه مردم نسبت به آن ها 
عالقه مند ترند فروش خوبى به دســت آوردند، 
از جمله اين فيلم ها مى تــوان به «ايده اصلى» 
ســاخته آزيتا موگويى و با حضور مريال زارعى، 
بهرام رادان، پژمان جمشــيدى و هانيه توسلى 
اشــاره كرد. فيلمى كه حضورش در جشــنواره 
موجــب اعتــراض بعضــى از منتقدان شــد. 
«سمفونى نهم» ساخته محمدرضا هنرمند كه 
در آن محمدرضا فرخ نــژاد، مهرداد صديقيان، 
ســاره بيــات و محمدرضا فروتــن ايفاى نقش 
كرده انــد هم از جمله فيلم هايى اســت كه هم 
آبرومند اســت و هم براى گيشــه طرح و نقشه 
داشــته است. «تيغ و ترمه» ســاخته كيومرث 
پوراحمد و با بازى پژمان بازغى، الله اسكندرى 
و... هم از جمله فيلم هايى اســت كه توانســت 
بــا تدوين مجــدد، مخاطبانــش را راضى كند 
و احتماالً گيشــه موفقى داشته باشد. دو فيلم 
طنز« پالتوشــترى» و «زهرمار» هم گيشــه را 
به عنوان هدف اصلــى انتخاب كرده و منتظرند 
تا فروش نسبتاً خوبى به دست آورند. از بين اين 
دو عصر، فيلم «زهرمار» ســاخته جواد رضويان 
با نظرات مخالف بســيارى مواجه شد و بيشتر 
اهالى سينما معتقد بودند كه هيئت انتخاب بايد 
بابت حضور اين چنين اثر ضعيفى در جشنواره 
پاسخگو باشند. به جز اين چند فيلم، منتقدان 
گيشــه خوبى براى فيلم هاى مطرح جشــنواره 
مانند «ماجراى نيمروز2:ردخون»، «شــبى كه 
ماه كامل شــد»، «ســرخ پوســت » و «مترى 
شش و نيم» پيش بينى مى كنند البته استقبال 
تماشــاگران در جشنواره به اين پيش بينى مهر 
تأييد زد. در پايان شايد بشود فيلمى مثل«سال 
دوم دانشــكده من» يــا «درخونــگاه» را هم 

فيلم هايى با گيشه احتماالً موفق دانست.

 اتفاق نادر فيلم هاى ورزشى
در فيلم هاى امسال ســه فيلم ورزشى هم بود 
كه اتفاقى نادر اســت و اساســاً گاهى هرچند 
ســال فقط يك فيلم ورزشى ساخته مى شود و 
حاال يكباره حضور ســه فيلم ورزشــى در يك 
جشــنواره جالب توجه است. فيلم هاى ورزشى 
جشــنواره ســى و هفتم معكوس، سونامى و 
غالمرضاتختى بودند. معكوس نخســتين فيلم 
پوالد كيميايى است كه در آن قصه اى در بستر 
مسابقه ماشين  سوارى روايت مى شود. سونامى 
درباره اتفاقاتى اســت كه براى يك تكواندوكار 
مى افتاد و غالمرضا تختــى هم روايت زندگى 
جهان  پهلوان غالمرضا تختى اســت. هر چند 
منتقــدان و مخاطبــان چنــدان از دو فيلــم 
«سونامى» و «معكوس» راضى نبودند اما بهرام 
توكلى با روايت متفاوتش از زندگى اســطوره 
ورزش ايران، توانست فيلمش را بين فيلم هاى 
مطرح جشــنواره در باالى فهرســت بنشاند و 
نشــان دهد كه سينماى ايران هم توان ساخت 

فيلم هايى موفق در ژانرهاى متفاوت دارد. 

 خون بس! 
مضمون ديگرى كه در فيلم هاى امســال بسيار 
تكرار شــده بود يك قتل يا اعدام يا يك مرگ 
ناخواســته بــود. مضمونى كــه گاه گره اصلى 
داســتان حول آن شكل مى گرفت. از اين ميان 
مى توان بــه فيلم هايى مثل يلــدا، درخونگاه، 
جاندار، قسم اشــاره كرد. تكرار اين مضمون و 
دســتمايه قرار دادن قصاص در فيلم ها موجب 
شــد عده اى از منتقدان به آن اشــاره كرده و 
عنوان كنند كه ديگر بس است. از طرف ديگر 
مضمــون دفاع مقدس تقريباً غايب جشــنواره 
بود. در جشنواره امســال فقط يك فيلم دفاع 
مقدسى ــ «بيست و سه نفر» ــ در جشنواره 

حضور داشت.

سيما و سينما

در چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى  فيلم هايى با نگاه ملى در جشنواره فجر درخشيدند

شب بيست و سوم ماه كامل شد

نگاهى به فيلم «جمشيديه» ساخته  يلدا جبلى

رو به دوربين ديالوگ بگو 
سيما و سينما- آرش شفاعى: يكى از رسالت هايى كه كارگردان هاى 
ســينماى اجتماعى در ايران براى خود تعريف كرده اند، اين است كه 
جامعه را درباره اصول و شــيوه هاى زندگى سالم، مهارت هاى فردى و 
اجتماعى و مسائلى مانند آن آموزش دهند. اين رسالت شايد در نگاه اول، امرى خير و 
قابل تحسين باشد اما نكته اصلى اين است كه هر رسانه اى زبان و ابزار ويژه خود را دارد. 
رسانه سينما قرار نيست آن گونه كه يك برنامه آموزشى تلويزيونى به مردم آموزش 

مى دهد، با استفاده از آموزش مستقيم امورى را به مردم آموزش دهد. 
سينما مى تواند كاركردهاى آموزشــى و تربيتى هم داشته باشد، به شرطى كه اين 
آموزش ها در حين تعريف يك قصه به مخاطبان ارائه شــود. سينما بايد اول از همه 
سينما باشد، با همه تعريف هايش و با استفاده از همه ابزارهايش و بعد اگر خواست و 
توانست مى تواند آموزشى هم ارائه كند. شايد همه اين حرف ها در حرف بديهى باشد 
اما به عمل كه مى رسيم، كيفيت بسيارى از فيلم هاى ژانر سينماى اجتماعى مى لنگد. 
بسيارى از اين فيلم ها، چنان در انجام كاركردى كه خود تعريف كرده اند، غرق مى شوند 
كه ديگر از ياد مى برند كه قصه چيست، بازيگرى چيست، دوربين چه بايد بكند، نور و 
صدا و... به چه درد مى خورد. همه چيز را مى شود خالصه كرد، ميانبر زد و با استفاده 

از «ديالوگ» بازيگر را رو به روى دوربين نشاند و از او خواست كه حرف هايى كه در 
دل كارگردان انبار شده و بايد به مردم و بينندگان عزيز القا شود، رو به دوربين بگويد. 
فيلم «جمشيديه» به كارگردانى و نويسندگى يلدا جبلى براى انجام رسالت اجتماعى 
خود، اين شــيوه را برگزيده اســت. بازيگران در برابر دوربين مى ايستند، سخنرانى 
مى كنند، ديالوگ هاى گل درشت مى گويند، در باب زشتى رفتارهاى ناهنجار اجتماعى 
داد ســخن در مى دهند و كارگردان هم دلش خوش است كه هم فيلم ساخته است 
و هم مردم جامعه را با رفتارهاى درست و هنجارهاى سالم آشنا كرده است. غافل از 
اينكه اين شيوه قصه گويى، در ذهن و ضمير مخاطب نمى نشيند، مخاطب زرنگ تر از 
اين حرف هاست كه فرق قصه گويى و نصيحت كردن را نفهمد. مخاطب حرفه اى اصًال 
حوصله نمى كند سكانس هاى اغراق شده و طوالنى دفاع امير (حامد كميلى) و ترانه 
(سارا بهرامى) را ببيند و از سخنان عميق و ديالوگ هاى فكر شده آنان بهره مند شود. 
مخاطب مى فهمد كه زنى كه در دادگاه در آستانه دريافت حكم اعدام است نمى تواند 
به اين زيبايى و فصاحت سخنرانى كند، حتى اگر در حين سخنرانى اش گله گله اشك 

بريزد و او را در صحنه اى ديگر خميده و درهم شكسته نشان بدهيم. 
اين اغراق در همه ســاختار فيلم گسترش يافته است، آدم هاى فيلم در همه كارى 

اغراق مى كنند، چه در خشونت و زبان نفهمى (مثل پسر راننده مقتول) و چه در اشك 
ريختن (مثل همسر متوفى)، بازى «كيومرث پوراحمد» و «بهرام عظيمى» هم كه در 
تبليغات فيلم به عنوان يكى از نكات برجسته آن؛ مورد توجه قرار گرفته است؛ هيچ 
نكته مثبتى نيست و چيزى به فيلم اضافه نمى كند و شايد بهتر بود كارگردان به جاى 
اين دو كارگردان محترم از دو بازيگرى كه كارشان را بلدند استفاده مى كرد تا مخاطب 
با ديدن بهرام عظيمى در نقش رئيس دادگاه ناخودآگاه نخندد. «جمشيديه» تنها در 
انجام يك كار موفق بوده اســت و آن خراب كردن خاطره بازى خوب سارا بهرامى و 

حامد كميلى در «ايتاليا ايتاليا» است.

نقد فيلم

مراسم اختتاميه سى و هفتمين جشنواره فيلم فجر با حضور سيدعباس 
صالحى، وزير فرهنگ و ارشــاد اسالمى در برج ميالد آغاز شد. جمشيد 
مشــايخى، على نصيريان، كريســتف رضاعى، ســيروس الوند، اشكان 
رهگذر، منوچهر شهســوارى، محمدحسين قاسمى، غالمرضا موسوى، 
هومن بهمنش، احسان رسول اف، نيلوفر خوش خلق، بهنوش طباطبايى، 
مهــدى زمين پرداز، گيتى معينى، الناز شاكردوســت، هوتن شــكيبا، 
فرشــته طائرپور،، پوران درخشنده، ريما رامين فر، محمود كالرى و... از 
جمله ميهمانان حاضر در اين مراسم بودند. در ادامه اين برنامه ابراهيم 
داروغه زاده، دبير سى وهفتمين جشــنواره فيلم فجر با دعوت شهيدى  
فرد پشــت تريبون حاضر و در سخنانى به ارائه گزارشى از برگزارى اين 

رويداد پرداخت.

 معرفى برترين فيلم كوتاه، مستند و نگاه نو
در ادامه، سيمرغ بلورين بهترين فيلم كوتاه جشنواره به فيلم بچه خور به 
كارگردانى محمد كارت اهدا شــد. در ادامه و پس از نمايش تيزر معرفى 
نامزدهاى بهترين فيلم مستند، سيمرغ بلورين بهترين فيلم مستند اين 
دوره از جشنواره به مستند «بهارستان؛ خانه ملت» به كارگردانى بابك بهداد 
اهدا شــد. در بخش بعد نامزدهاى بخش «نگاه نو» در قالب كليپ معرفى 
شدند و پس از آن سيمرغ بهترين فيلم اين بخش به همايون غنى زاده براى 
فيلم «مســخره باز» تعلق گرفت. غنى زاده يك مهاجر افغانستانى را براى 
قرائت متنى به نمايندگى از خود روى سن فرستاد. غنى زاده در اين متن 

ضمن سپاس از هيئت داوران از پذيرش اين جايزه اعالم معذوريت كرد.

 تجليل از 23 آزاده فيلم «بيست و سه نفر»
در ادامه، مراســم تقدير از 23 آزاده ســرافراز كه سرگذشتشان سوژه فيلم 
سينمايى «بيست وسه نفر» از فيلم هاى حاضر در بخش سوداى سيمرغ اين 
دوره از جشــنواره بود، برگزار شد. سيدعباس صالحى، وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمى، حسين انتظامى، سرپرست سازمان سينمايى و ابراهيم داروغه زاده، 
دبير سى وهفتمين جشنواره فيلم فجر براى تجليل از آزادگان روى سن حاضر 
شدند و يك سيمرغ بلورين به صورت نمادين به اين 23 آزاده اهدا شد. مالك 
محمدى بازيگر نوجوان فيلم اين جايزه را به نمايندگى از عوامل فيلم دريافت 
كرد.در همين بخش سيمرغ بلورين بهترين فيلم از نگاه ملى هم به مجتبى 
فرآورده و مهدى جعفرى براى فيلم سينمايى «بيست وسه نفر» تعلق گرفت.

 جوايز بخش سوداى سيمرغ
ســيمرغ بلورين بهترين جلوه هاى ويژه ميدانى به ايمــان كرميان براى 

«ماجراى نيمروز: رد خون» اهدا شد.

ســيمرغ بلورين بهترين جلوه هاى ويژه بصرى به جواد مطورى براى فيلم 
«مسخره باز» اهدا شد.

سيمرغ بلورين بهترين چهره پردازى به ايمان اميدوارى براى فيلم «شبى 
كه ماه كامل شد» اهدا شد. 

ســيمرغ بلورين بهتريــن طراحى صحنه بــه كيوان مقدم بــراى فيلم 
«غالمرضاتختى» اهدا شد. 

سيمرغ بلورين بهترين صدابردارى به ايرج شهزادى براى فيلم «مترى شش 
و نيم» اهدا شد.

سيمرغ بلورين بهترين صداگذارى به مهرشاد ملكوتى براى فيلم «ماجراى 
نيمروز: رد خون» اهدا شد.

سيمرغ بلورين بهترين تدوين به بهرام دهقانى براى فيلم «مترى شش و 
نيم» اهدا شد. 

ســيمرغ بلورين بهترين موسيقى متن به امين هنرمند براى فيلم «قصر 
شيرين» اهدا شد. 

ســيمرغ بلورين بهترين فيلمبردارى به حميد خضوعى ابيانه براى فيلم 
«غالمرضا تختى» اهدا شد. 

سيمرغ بلورين بهترين نقش مكمل زن به فرشته صدرعرفايى براى فيلم 
«شبى كه ماه كامل شد» اهدا شد.

ســيمرغ بلورين بهترين نقش مكمل مرد به علــى نصيريان براى فيلم 
«مسخره باز» اهدا شد. 

سيمرغ بلورين بهترين پويانمايى به اشكان رهگذر براى «آخرين داستان» 
اهدا شد. 

سيمرغ بلورين بهترين نقش اول زن به الناز شاكر دوست براى فيلم «شبى 
كه ماه كامل شد» اهدا شد.

سيمرغ بلورين بهترين نقش اول مرد به هوتن شكيبا براى فيلم «شبى كه 
ماه كامل شد» اهدا شد.

ســيمرغ بلورين بهترين فيلمنامه به محسن قرائى و محمد داوودى براى 
فيلم «قصرشيرين» اهدا شد. 

سيمرغ بلورين بهترين كارگردانى به نرگس آبيار براى فيلم  «شبى كه ماه 
كامل شد» اهدا شد.

ســيمرغ بلوريــن جايزه ويــژه هيئــت داوران در ادامه برنامــه به فيلم 
«سرخ پوست» به كارگردانى نيما جاويدى اهدا شد.

ســيمرغ بلورين بهترين فيلم به محمد قاسمى براى فيلم  «شبى كه ماه 
كامل شد» اهدا شد.

سيمرغ بلورين آراى مردمى به  فيلم «مترى شش و نيم»  اهدا شد. 
همچنين سيمرغ بلورين بهترين فيلم هنر و تجربه به همايون غنى زاده براى 

فيلم « مسخره باز» اهدا شد. 
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 محمد مهدى خالقىيادداشت



 ایستگاه/ مجید تربت زاده
هیــچ کــدام آدم های گمنــام یا  

کم نام و نشــانی نیســتند. »جان 
کری«، »برنی ســندرز« و »جو بایدن« از جمله 
گزینه هایی هستند که دموکرات های آمریکا این 
روزها نامشان را خیلی باال و پایین می کنند و برای 
انتخابات ریاست جمهوری در سال 2020 روی 
آن ها حساب کرده اند. حاال فرض کنید جمهوری 
خواهان هم کماکان بخواهند »ترامپ« شــان را 
برای چهار سال دیگر در کاخ سفید نگه دارند. در 
این صورت خانم »الیزابت وارن« می ماند و دسِت 
کم چهار رقیب گردن کلفت و نامدار! ممکن است 
من و شما از میان این پنج نفر، کمترین شانس را 
برای خانم »وارن« قایل باشیم که تا امروز کمتر 
نامش را شنیده ایم، اما خوب است این نکته را هم 
از قول برخی تحلیلگران آمریکایی اضافه کنیم که 
»سندرز، کری و بایدن« در سال 2020 هیچ کدام 
کمتر از 77 سال ندارند و این در حالی است که 
رأی دهندگان آمریکایی باور ندارند افرادی با این 
سن و سال باال، رقیب قابل اعتنایی برای »ترامپ« 
به شمار بروند. بنابراین اگر سن و سال و پیری و 
جوانی را عامل تأثیرگذاری در رأی مردم آمریکا 
بدانیم، به نظر می رسد خانم »الیزابت وارن« که 
دو، ســه روز پیش به طور رسمی نامزدی اش را 
برای انتخابات ریاست جمهوری اعالم کرد، با 69 
سال سن، دست هایش برای رقابت با »ترامپ«، 
دومین رئیس جمهور پیر آمریکا، چندان خالی 

نباشد.

  مشکل آمریکا فقط »ترامپ« نیست
ســناتور ایالت »ماساچوســت« با 6 سال سابقه 
نمایندگی در ســنا، بر خــالف »ترامِپ« تاجر 
مســلک که از جهان بیزینس یکبــاره به عالَم 
سیاست پرتاب شده، شخصیتی دانشگاهی دارد 
و به نظر نمی آید چندان اهل ُکری خوانی هایی 
باشــد که رقیبش »ترامپ« عاشــق آن هاست. 
خانم سناتور که روز گذشته در نخستین کمپین 
انتخاباتی خود در ایالت آیووا سخنرانی می کرد، 
اگرچه ابتدا از توییت ها و ســخنان نژادپرستانه و 
نفرت انگیز »ترامپ« انتقاد کرد و بعد هم از مردم 
خواست، ســخنان و کارهای رئیس جمهورشان 
را خیلی تحویل نگیرند و به آن ها واکنش نشان 
ندهند، اما انگار ناخواسته در دام َکل َکل های مورد 
عالقه »ترامپ« افتاد و البته محترمانه از خجالت 
رقیبش در آمد! »الیزابت وارن« گفت: »... تا زمان 
انتخابات ریاست جمهوری در سال 2020، ممکن 

است دونالد ترامپ دیگر رئیس جمهور نباشد...
حتی ممکن است او پشت میله های زندان باشد... 
مشکلی که ما داریم، تنها دونالد ترامپ نیست. او 
نماد و نشــانه سیستمی است که به شکل بدی 

دچار از هم پاشیدگی شده است...«!
اصل جدال لفظــی و توییتری »ترامپ« با خانم 
ســناتور بر می گردد به آخرین روز سال 2018 
میالدی که »وارن« از ورود خودش به رقابت های 
انتخاباتی خبر داد و ابــراز امیدواری کرد بتواند 
در رقابت هــای انتخاباتی، رئیس جمهور فعلی را 
شکســت بدهد. »ترامپ« که به قول قدیمی ها، 
بی دنگ هم می دنگد و ســرش انگار برای سر به 
سر گذاشتن با این و آن درد می کند در واکنشی 
تند و عجیب و غریب و در پاســخ به خبرنگاران 
که نظرش را درباره ســخنان » وارن« پرســیده 
بودند، گفت: »من نمی دانم... باید این سؤال را از 

روانپزشک او بپرسید... «!

  برو آزمایش بده!
البته ما هم نگوییم خودتان می دانید که معموالً 
واکنش هــای آدمی مثل »ترامپ« به همین حد 
خالصه نمی شــود. چون خانم »وارن« ادعا کرده 
بــود که اصل و تبارش به سرخپوســتان آمریکا 
می رسد، ترامپ ســراغ این بخش از حرف های 
رقیب تازه رســیده اش هم رفــت و اضافه کرد: 
»گمــان می کنم تبار و اصالت شــما بیش از او 
باشد... شاید هم حتی اصالت و تبار من بیشتر از 
او باشد... البته من که تبار و اصالت درستی ندارم، 
بنابراین شما خودتان قضاوت کنید او چه دارد و از 

نظر نژاد و اصالت چگونه است...«!
ایــن برخــورد یک رئیــس جمهور بــا رقیب 
انتخاباتی اش چندان هم بی دلیل نبود. »ترامپ« 
در واقع داشــت عصبانیتش را از پیشنهادی که 
»وارن« مدت هــا پیــش داده و گفته بود: »یک 
کمیته تحقیقاتی برای بررسی صالحیت نامزدهای 

ریاست جمهوری تشکیل شود« نشان می داد. 
در ضمن شــاید اعصابش هم بابت باختی که از 
یک شرط بندی احمقانه با »وارن« نصیبش شد، 
حســابی ُخرد بود و حاال داشت تالفی می کرد. 
چند ماه قبل وقتی نخستین بار »وارن« از اصل 
و نسب سرخپوستی اش حرف زد، ترامپ ضمن 
مســخره کردن او اعالم کــرد: »... او برای اثبات 
ادعایش باید آزمایش دی ان ای بدهد... اگر سند 
و مدرکی برای اینکه اجدادش از بومیان آمریکایی 
بوده اند، پیدا شود من حاضرم یک میلیون دالر به 

مؤسسه انتخاباتی او کمک کنم«! 

»وارن«، هم با آزمایش دی ان   ای و هم ضمن ارائه 
اسناد معتبر و تأیید شده از اجداد سرخپوستش 
به ترامپ توصیه کرد: »بهتر است به جای اهدای 

یــک میلیون دالر به من، این مبلغ را به گروه 
حمایت از زنان بومی بدهد که یک گروه غیر 
انتفاعی برای محافظت از زنان بومی آمریکا و 

کودکانشان در برابر خشونت است«. 

  متخصص  ورشکستگی
رقیب سرسخت »ترامپ« که متولد سال 1949 
در »اوکالهما سیتی« است فقط به نژاد و اصالت 
سرخپوســتی اش متکی نیست. او در خانواده ای 
متوســط پایین بزرگ شده و به جایگاه امروزش 
رسیده است. پس از پایان تحصیالت دبیرستانی 
برای دانشگاه »جورج واشنگتن« بورسیه گرفته، 
امــا مدتی بعد این دانشــگاه را رهــا کرده و به 
دانشگاه »هیوستون« رفته و »پاتولوژی« خوانده 
اســت تا در پایان تحصیالتش در مدرسه دولتی 

آموزش کودکان معلول را به عهده بگیرد. 
خانم عالقه مند به معلمی چند سال بعد یکباره 
شــغلش را رها می کنــد و به مدرســه حقوق 
»راتگرز« می رود و پیش از اینکه مدرک دکترای 
حقوقــش را بگیرد در آزمــون وکالت هم قبول 
می شــود. این در حالی اســت که در این دوران 
ازدواج کرده و مادر دو فرزند هم هست. بچه داری 
سبب می شود چند سالی را خانه نشین شده و در 

زمینه شغلی خودش، دورکاری کند. 
این دورکاری از تنظیم وصیتنامه های قانونی تا 
نوشتن قراردادهای مربوط به امالک و مستغالت 
را شامل می شد. بچه ها که بزرگ تر می شوند، به 
دانشگاه بر می گردد، اما این بار برای کار و تدریس، 
دو سال سخنرانی و ارائه مقاله در دانشگاه روتگرز 
و پنج سال دســتیاری رئیس امور آکادمیک در 
دانشگاه هیوستون شد، زمینه ای می شوند تا به 
عنوان استاد و یا مسئول بخش تحقیقات جمعیت 

با دانشگاه های مختلف همکاری کند.
 ســال 1990 هــم رئیس دانشــکده حقوق 
پنسیلوانیا می شــود و پنج سال بعد به عنوان 
استاد به »هاروارد« می رود تا تنها استاد ممتاز 
حقوق این دانشگاه باشد. تألیفات او هم شامل 
موضوعات متنوعی می شود، اما بیشتر از همه 
در مجامع دانشــگاهی به عنوان متخصص در 
قانون تجارت و بحث ورشکســتگی شــناخته 
می شود و مشــاور ویژه کنگره آمریکا در بحث 
ورشکســتگی و حفظ حقوق مصرف کنندگان 

نیز هست.

  اول جمهوری خواه بود
بر خالف اینکــه برای ما تا امروز نا آشــنا بوده 
اســت، می گویند به دلیل فعالیت های سیاسی 
و اجتماعــی و دانشــگاهی اش، در میان مردم 
آمریکا شــهرت و حتی محبوبیــت قابل قبولی 
دارد. عضــو »آکادمی هنر و علــوم« آمریکا هم 
هســت و در فیلم های مستند کارگردان معروف 
»مایکل مور« حضور داشــته است. نکته جالب 
توجه در موضع گیری های سیاســی او این است 
که سال های ســال یک جمهوری خواه بود، اما 
یکباره در ســال 2011 از طرف حزب دموکرات 
برای سناتوری نامزد شــد و توانست حمایت و 
پول زیادی را برای رقابــت انتخاباتی اش جذب 
کند و بعد هم با شکست دادن رقیبش به عنوان 
نخســتین زن از ایالت ماساچوست به سنا برود. 
حاال هم که برای ریاست جمهوری، نامزد و گزینه 

دموکرات ها محسوب می شود. 
ســابقه عضویت در کمیته بانکداری سنا در سال 
2013 و همچنین کمیته نیروهای مسلح در سال 
2016 و موفقیتــی که در جمع آوری کمک های 
مالی برای دموکرات ها داشــته، شانس او را برای 
پیروزی افزایش می دهد. شهرت و محبوبیتی که از 
او حزب دموکرات مدعی اش هستند شاید بیشتر 
به دلیل مواضع خاص او در زمینه سیاست داخلی 
آمریکا باشــد. از جمله این سیاست ها و مواضع 
او می تــوان به انتقاد از انحصــار طلبی بانک ها، 
مخالفت با وال استریت، حمایت از سقط جنین 
و مخالفت شــدید با مخالفان این مســئله اشاره 
کرد. او همچنین حامی الیحه حفاظت از حقوق 
بیماران است، از قانونی شدن استعمال ماری جوانا 
حمایت می کند و طرفدار ازدواج همجنسگرایان 
هم هســت و قانون دفاع از حریــم ازدواج را هم 
چیز بیخودی می داند! چون در دو ســال گذشته 
انتقــادات تند و تیزی را علیه ترامپ مطرح کرده 
و »آمریکای عصر ترامــپ« را دوره تاریک تاریخ 
کشــورش می داند، بســیاری از آمریکایی ها او را 
یکی از رهبران اصلی مخالف ترامپ به حســاب 

می آورند. برخی طرفدارانــش »وارن« را صدای 
زنان و لیبرال ها در جامعه سیاسی آمریکا می دانند 
و اعتقاد دارند زنی با ویژگی های او می تواند بخشی 
از آرایی را که در سال 2016 به سبد ترامپ رفت، 

به سبد دموکرات ها برگرداند.

  شما به کدامشان رأی می دهید؟
تبلیغاتش را برای رسیدن به کاخ سفید از محلی 
آغاز کرد که حدود 100 سال پیش یک اعتصاب 

کارگری مهم در آن انجام شده بود. 
حرف مهمش پس از تأکید بر بی لیاقتی »ترامپ«، 
دفاع از حقوق کارگران است و محرومیت آن ها 
از مزایای توسعه اقتصادی و شعار مبارزه با فساد 
اقتصادی هم که از دهان و قلمش نمی افتد. اگر 
کنجکاوید از افکار و عقایدش در زمینه سیاست 
خارجی هم باخبر شوید، باید بگوییم که »وارن« 
معتقد است آمریکا حتماً باید از افغانستان خارج 
شــود، خیلی هم تأکید دارد خــروج آمریکا از 
برجام کاری غیرعاقالنه بوده و از چند ماه پیش 
هرجا نشســته و برخواسته از اعمال تحریم های 
جدید علیه ایران انتقاد کرده است... اگر همین 
طور ادامه بدهیم ممکن اســت فکر کنید ما هم 
داریــم روی انتخاب »وارن« در انتخابات 2020 
حســاب می کنیم! البته که این طور نیســت و 
اگر شــما هم احســاس کرده اید که پیروزی او 
در انتخابات آمریکا، خوشــحالتان می کند، بهتر 
اســت این نکته را هم بدانیــد که خانم »وارن« 
ایــران را »تهدیدی جدی« برای آمریکا می داند 
و از تحریم های سابق برای کشاندن ایرانی ها پای 
میز مذاکره حمایت می کند. خیلی هم سفت و 
سخت طرفدار اسرائیل و حفظ امنیت آن است و 
مثاًل در سال 2014 از حمله رژیم صهیونیستی 
به مناطق مســکونی غزه طرفداری کرده است... 
باز هم بگوییم یا االن شــما دارید خدا را شــکر 
می کنید که آمریکایی نیستید و مجبور نخواهید 
شد میان »ترامپ« و خانم »وارن« یکی را برای 

ریاست جمهوری کشورتان انتخاب کنید؟ 
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ایستگاه

گزارش از شخص

سناتور  و» دی.ان.ای« هایش
»الیزابت وارن« رقیب تازه »ترامپ«می گوید اجدادش سرخپوست بوده اند

هنر خوشبینی
هفته نامه تایم در تازه ترین شماره 
خود به نقش مهم خوشبینی در 
دنیای امروز می پردازد. این نشریه 
در پرونــده خود بــا تیتر »هنر 
خوشبینی« 34 نفر که شکل دید 
ما به جهــان را تغییر می دهند، 
معرفی کرده است. این مجله برای 
این شماره خود دو طرح جداگانه 
به روی جلد برده است که یکی 
که آن را مشاهده می کنید نقاشی 
پرتــره ای توســط یکــی از این 
افراد یعنی نلسون ماکامو نقاش 
جنوبی  آفریقای  اهل  36ســاله 

است. طرح دیگر منتشر شده جلد تایم نیز سیسیلی تایسون، بازیگر مشهور 
94ساله است که به عنوان یکی دیگر از این افراد انتخاب شده است.

در خانه با نئاندرتال ها
نامه علمی نیوساینتیست  هفته 
در پرونده ای جدیدترین یافته ها 
در خصوص انســان های اولیه را 
منتشر کرده اســت. این نشریه 
بــا انتخــاب تیتــر »در خانه با 
نئاندرتــال ها« می خواهد به این 
پرسش پاســخ دهد که اجداد ما 
چگونه زندگی می کرده و چقدر 
زندگی آن ها شبیه به آن چیزی 
اســت که ما تصور می کنیم. این 
مجله همچنیــن در مقاله ای به 
کننده خطرات  گیج  گستردگی 
موجــود در زندگی برای افزایش 
احتمال سرطان را به چاپ رسانده 

و تالش دارد این خطرات را برای ما ساده تر بیان کند.

القای سیاست های چپگرایانه
هفته نامــه ویــک در تازه ترین 
شماره خود در گزارشی به تالش 
از کنترل خارج شده دموکرات ها 
در آمریکا برای القای سیاست های 
چپگرایانه خود می پــردازد. این 
نشــریه بــا انتخاب تیتــر »کج 
شدن به ســمت چپ« چند تن 
از مشــهورترین اعضــای حزب 
بــر روی االکلنگی  را  دموکرات 
نشــان می دهد که در ســمت 
چــپ گیر کــرده که اشــاره به 
پیرامون  چپگرایانه  سیاست های 
مراقبت سالمت، سقط جنین و 

مالیات ها از طرف آن ها دارد که به نظر در آن زیاده روی کرده اند.

اینجا درنگ جایز است ! /  بهمن وباران 

نشریات جهان

ایستگاه/  امیر محمد سلطان پور

منهای سیاست

کلیدها

انقالب اسالمی و حرف های ما

انقالب اسالمی ساعتی بود که ما حرف خودمان را زدیم و این حرف چنان 
حرکت و برکتی داشــت که صدای خیلی ها قطع شــد و صدای خیلی ها 
درآمد. تا امروز هم هر چه ســر و صدا در عالم هســت از اثر همان حرف 
است که انقالب اسالمی طرح کرد. زمانی بود که طاغوت های عالم صدایی 
داشتند و ما هم حرفی نداشتیم و پذیرفته بودیم که بَرده ایم و باید تکرار 
کنیم و باید رام باشــیم. نفت را به آن هــا داده بودیم و هر چه منابع بود 
در اختیار آن ها بود. ثروت های فرهنگی مان را براحتی به موزه هایشــان 
می بردند و افکار وارداتی بســادگی به عنوان ایده ها و آرمان های ما ترویج 
می شد. البته آن روزگار، ما حرف بسیار می زدیم، ولی حقیقت این بود که 

حرفی نداشتیم و اصالً نبودیم که حرفی داشته باشیم!
بچه های این عصر، استقالل را به عنوان یک نعمت، خوب درک نمی کنند 
چون توجهی به تاریخ ندارند و نمی دانند که در این کشور شاهی بوده است 
که از سفارت ها دستور می گرفته و رئیس جمهورهای خارجی آمده اند در 
اینجا نشســتی برگزار کرده اند بدون اینکه از اول شخص این کشور اجازه 
بگیرند و بدون اینکه حتی او را هم به عنوان میزبان و خادم به آن نشست 
دعوت کنند. طبیعی است که کشوری مثل کشور ما با این همه منابع برای 
غرب وحشی طعمه لذیذی بود که تا هنوز سوگوار از دست دادنش هستند 
و هر چه می توانند می کنند تا دوباره به آن روزهای خوب برگردند که اینجا 
ســرزمینی باشد در اختیار آن ها. ما اما حاال فهمیده ایم که کدام حرف ها، 
حرف های ما هســتند و کدام حرف ها، حرف های دیگران. خودباختگان و 
بی وجود ها هم هستند و همچنان به دنبال ارباب و کدخدا می گردند و آدم 
طاغوتی که به نوعی خدایش همان کدخدایش اســت، طبیعتاً نمی تواند 
مرگ کدخدا را بپذیرد و هر چه بگوییم انکار خواهد کرد.شاید حدود 10 
سال پیش در شعری نوشته بودم: »این آمریکا چیست که بعضی ها با یک 
بغل ریش از خدا نمی ترسند و از آمریکا می ترسند«؟ و دیدیم که هنوز این 
تفکر با قدرت دارد نفس می کشد. باید نوشت و گفت و فریاد زد تا طاغوت 
شناسی و آمریکا شناسی مردم ما تکمیل شود و جوان ها و فرزندان ما از سر 

خامی و ندیدن تاریخ دوباره به چاه شیاطین جهان نیفتند. 

 روزنوشته های علی محمد مؤدب

بی خیاِل ُدم خروس!
 ایســتگاه / م.ظرافتی   بی هوا ذهنم می رود 
ســمت توییت هایی که چپ و راست اصالحات 
عربســتان را چماق می کند و می کوبد توی سر 
خودمان. ذهنم می رود پیش کنسرت های »ماریا 
کری« و ســری جدید مســابقات کشتی کچ در 
ریــاض! پیش زنانی که خوشــحال و خندان در 

استادیوم فوتبال عکس می اندازند.
 دست خودم نیســت... ناخودآگاه ذهنم می رود 
سمت اصالحات بن سلمانی و حقوق بشر سعودی. 
مثل بعضی از ســلبریتی ها که اصالحات عربی 
آب از لب و لوچه  شان راه انداخته است، با خودم 
می گویــم کاش ما هم از این حاکم ها داشــتیم! 
زیر لب می گویم به به چه آزادی ای... چه حقوق 

بشری... چه سری... چه دمی...عجب پایی!
چه کسی اهمیت می دهد به اره ای که خاشقچی 
را تکه تکه کرد؟ چه کسی اهمیت می دهد به خون 
میلیون ها کودک یمنی؟ این لکه ها قرار نیســت 

دامن بن سلمان و اصالحاتش را آلوده کنند.
به من و شــما چه که یک وهابی در عربســتان 
کودک 6 ســاله را به جرم شــیعه بودن جلوی 
چشم های مادرش سر می برد؟ بگذار دم خروس 

اصالحات بن سلمان بیرون بزند!
 گور پدر سیاســت حاکمان سعودی که شیعیان 

عربستان را شهروند درجه دوم معرفی می کنند. 
مهم »ماریا کری« اســت و کنسرت جدیدش در 

جوار خانه خدا!
به ما چه ارتباطی دارد اگر شــیوخ وهابی باالی 

منبرهایشان کشتن شیعه را تبلیغ می کنند؟
 بگذار شــیعه کشی در عربســتان جزو »افضل 
االعمال« باشــد! اگر کتاب های درسی عربستان 
شیعیان را غیر مســلمان معرفی می کنند به ما 
چه ارتباطی دارد؟ جریان اصالحات در عربستان 
کارهای مهم تری از اصالح کتاب های درسی دارد!

به ما چه که حاکمان ســعودی برای ماستمالی 
این افتضاح، قاتل کودک 6 ساله را بیمار روانی 
معرفی می کنند؟ بگــذار خودمان را به نفهمی 
بزنیــم. انگار که نمی دانیــم قاتل تا چند صباح 
پیش در کمال سالمت عقل در توییتر فعالیت 
می کرده است...انگار که در توییتر تبلیغات قاتل 

وهابی برای شیعه کشی را ندیده ایم!
مگر چه اشــکالی دارد در ســرزمینی که ماریا 
کری کنسرت برگزار می کند، زن ها به استادیوم 
می روند و فروش مشروبات الکلی آزاد است، شیعه 
کشی هم آزاد باشــد و هرازگاهی یک خبرنگار 
منتقد با اره تکه تکه شــود یا ســر یک کودک 
6 ساله را به جرم شــیعه بودند ببرند و بگذارند 
توی دامن مــادرش؟ بی خیال همه چیز... بگذار 

اصالحات سعودی ادامه داشته باشد!

مردم بودند،گل بود، بهمن بود ... باران هم آمد تا جمعمان، جمع باشد

 1. دعــای دســت نمــاز- چشــم ها 
جوانمــردی-  و  ســخاوت   .2 کاال   –
 پرنده وحشــی حالل گوشــت- باسواد 
3. خارپشت- آسان- از حاکمان خاندان 
هخامنشی که به دست کمبوجیه خلع شد
 4. مکانــی مقدس در مکــه- مردن از 
غصه- سیاستمدار انگلیسی که بر علیه 
چارلــز دوم توطئه کرد و اعدام شــد- 

تکیه کالم بچه مشهد
 5. صوت ندا- از لبنیات- از توابع رشت 
و  عشــوه  ســودان-  پایتخــت   .6
صابــون  و  آب  محصــول   خــرام- 
7. خرمن ماه- اعتقاد قلبی- فلز چهره 
8. النه کرم ابریشــم پیش از تولد- »پا 
شو«- به این گیاه زیبا زلف خوبان هم 
می گویند 9. زمان بی پایان- پرکارترین ، 
پراستفاده ترین و پرعمرترین فضاپیمای 

سرنشین دار جهان - کلیه و قلوه 
 10. برهنه- واحد شمارش شتر- اتوبان 
11. پوست برنج- جانشین- آخرین رمق
 12. واحد شمارش قند- پرده در- نت 

منفی- خزنده گزنده
 13. تنومند- پهلوانان- شترمرغ آمریکایی

 14. از شهرهای ترکیه- امر از ماندن- 
نباشد 15. اهل شهر مرکبات- هر چیز 
مخصــوص آقایان- کلمــه ای در مقام 

تعلیل 

1. پهلوان دلیر- ســال قبل- برای زنان 
اســت  مصونیت  نیســت   محدودیت 
2. آدرس- جالل و جبروت- گشاده رو 

3. گشاده و باز- جاویدان- از مترجمان 
نهج البالغه 4. سوغات گجرات- ابزارکار 
 بنا- برج داستانی فرانسه- پیشوند استمرار 
5. کارمندسرا- از اوراق بهادار- خیسی 
اندک 6. نام ترکی - عدل و داد- چایي 
کــه خیلي نرم بوده و از قســمت هاي 

ظریف برگ چاي به دست مي آید
 7. پرستار- گریختن- تن و بدن

 8. نمایان- ترش و شیرین- ویرگول
 9. بزرگداشت- ترازو- قوت غالب

 10. نــام دخترانه ایرانی- شــهری در 
آلمان- عــدد منفــی 11. صاحبان- 
درحال گریه کردن 12. حاکم- حرص و 

طمع- تشنه فریب بیابان- بی سواد 
13. بیماری وابسته به گوشت خوک- 

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 7470

ابزار کار نجار- مخزن
 14. ماه سریانی - وسیله دق الباب قدما – جاهل 

15. همــگان – حیــوان عظیم الجثه – اســتاد ، 
فیلسوف و نویسنده فرانسوی که شهرتش به خاطر 

بی اعتقادی به هولوکاست بود

  افقی

  عمودی
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