
وقتیبازسازیسفارت،دستاوردانقالبمیشود!
توییت عجیب سفیر ایران در لندن موجی از اعتراض ها را در فضای مجازی 
به دنبال داشــته است. ماجرا از جایی شروع شد که آقای سفیر عکس هایی 
از اقامتگاه اختصاصی ســفیر ایران در انگلیس را منتشــر کرد و نوشت: »در 
چهلمین سالگرد انقالب اسالمی، بازسازی رزیدانس، در اوج فشار بودجه و با 

صرفه جویی از منابع انجام شد!«
جام جم آنالین در این باره نوشــت: »نکته محل تأمل این است آقای سفیر 
که از قضا یکی از اعضای اصلی پخت و پز برجام بوده، برای مخاطبان توضیح 
نداده رزیدانس به چه معناست، چون بر اساس ادبیات دیپلماتیک رزیدانس 
در واقع اقامتگاه سفیر یا همان منزل مسکونی ایشان و خانواده است که البته 
در مواقعی مالقات ها و برنامه هایی هم در آنجا برگزار می شود. به عبارت دیگر 
آقای ســفیر، گچکاری و بنایی و نقاشی و در یک کالم نونوار کردن اقامتگاه 
مســکونی مجلل خود در آستانه عید نوروز، آن هم از بودجه بیت المال را به 

عنوان یکی از دستاوردها در جشن 40 سالگی انقالب، فاکتور کرده است!
جالب اینکه آقای سفیر، زمانی که با سؤال یکی از شهروندان درباره هزینه های 
این بازســازی روبه رو شد، اعالم کرد به دلیل شرایط تحریم ایران و ضرورت 
حفــظ اطالعات کانال های انتقال هزینه ها، نمی تواند اطالعاتی درباره میزان 

هزینه بازسازی منزل بدهد!
ایشــان البته در پاســخ به انتقاد یکی دیگر از کاربران فضای مجازی توجیه 
کرده که رزیدانس فقط محل اقامت ســفیر نیست، بلکه جشن ها و مراسم و 
دیدارهایی هم در این مکان برگزار می شــود؛ این در حالی است که برگزاری 
چنین جلساتی در رزیدانس شــکیل فعلی سفارت بدون هزینه های کالن، 

سال ها مسبوق به سابقه بوده است.
بازســازی رزیدانس آقای ســفیر ایران در لندن در حالی با افتخار به عنوان 
دستاورد انقالب اطالع رسانی شده که هیئت دولت سال هاست طرح کاهش 
هزینه ها در اماکن ایران در خارج از کشور را در دستور کار قرار داده تا جایی 
که ظرف ســال های اخیر به دلیل مشکالت اقتصادی، دستور فروش اماکن 
پرهزینه و غیرضروری بخصوص رزیدانس های سفارتخانه ها در خارج از کشور 

از جمله برخی کشورهای اروپایی صادر شده است«.
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حمایتازمنافقین
امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات در اقدامی 
عجیب، با اشاره به فیلم رد خون و با حمایت 
از منافقین در توییترش نوشــت: » این رد 
خون تا به کی مــا را تکه تکه خواهد کرد؟ 
این چهل تکه ها چگونه سیمرغ خواهد شد؟ 
تنها اگر که بخواهیم دوباره ما شــویم... این 
بار دل ناخوشی های شبانه«. مهدی محمدی 

تحلیلگر مسائل سیاسی با انتشار توییتی در صفحه شخصی اش واکنش تندی به 
این توییت نشان داد. محمدی نوشت: »ظاهراً فیلم رد خون علیه منافقین، معاون 
وزیر ارتباطات را آزرده کرده. تکلیف ایشــان که روشن است. امیدوارم دولت هم 
تکلیف خود را روشن کند. اگر حمایت صریح معاون وزیر ارتباطات از منافقین و 
حسرت خوردن وی بر اتحاد با آن ها ساده گرفته شود، به همه آن خون های پاکی 

که ریخته شده تا امروز این ملک و ملت سرپا باشد، بی احترامی شده. 

جنجالاردشیرزاهدی
مصطفی تــاج زاده درباره اظهــارات اخیر 
اردشــیر زاهدی در توییترش نوشت:»باید 
به اردشــیر زاهدی احترام گذاشت که در 
واپسین روزهای زندگی از کیان میهن دفاع 
و به محافظان کشور ادای احترام می کند«. 
علــی علیزاده هم در پاســخ بــه تاج زاده 
نوشت:» جناب تاج زاده عزیز کاماًل درست 

می فرمایید. اردشــیر زاهدی با اینکه در تبعید اســت و منافعش را با انقالب از 
دست داده، حمله ســلطنت طلبان را به جان می خرد، ولی از پروژه موشکی و 
حتی بمب اتمی ایران دفاع می کند. اما شما و دوستانتان که با انقالب به قدرت 

رسیدید چرا ۲0سال علیه پروژه دفاعی ایران ایستادید؟«

40سالشکستآمریکا
ترامپ با انتشــار توییتی به زبان فارســی و 
انگلیسی، انقالب اســالمی ایران را شکست 
خورده و عامل فســاد و تــرور معرفی کرد. 
کاربــران فضای مجازی پس از انتشــار این 
توییت، پاســخ های دنــدان شــکنی را به 
ترامپ دادنــد. نمونه هایــی از توییت های 
کاربــران دربــاره توییت جدیــد ترامپ را 

می خوانیــد: »همیــن که پس از 40 ســال رئیس جمهور آمریکا مجبور شــده 
فارســی توییت بزنه یعنی انقالب کار خودش رو کرده... 40 سال شکست یعنی 
امثال بوش پدر که آرزوی شکســت جمهوری اســالمی رو داشتند، رفتند ولی 
جمهوری اســالمی همچنان باقی است. تو هم بزودی به جمع این ها می پیوندی.

گمنامیومظلومیت
فیلــم »رد خون« با آنکــه در 11 بخش 
جشــنواره فیلم فجر نامزد شده بود، فقط 
دو ســیمرغ کســب کرد. ســید محمود 
رضوی تهیه کننــده »ماجرای نیمروز ۲؛ 
رد خون« از بی توجهی به این فیلم گالیه 
کــرد و نوشت:»شــهید آوینی: حزب اهلل، 
حتي در میان دوســتان خویش غریبند، 

چه برســد به دشمنان؛ اگرچه در عین گمنامي و مظلومیت، باز هم من به 
یقین رسیده ام که خداوند لوح و قلم تاریخ را به اینان سپرده است«.
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شماره 7 سرخ ها می گوید به تکرار قهرمانی فکر می کنیم
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بانوی سیمرغ ها

گفتاریازدکترمحمدعلیآذرشب

کتاب خاطرات عربی رهبر  انقالب چگونه تدوین شد؟

عکس گرام مجازآباد

انگار ناف جشــنواره فیلم فجر را در این سال های اخیر با 
حاشــیه و اعتراض و رفتارهای عجیب و غریب بریده اند و 
فضا طوری است که اگر بازیگر، کارگردان یا حتی مسئوالن 
جشنواره دست به تولید حاشیه نزنند، گویی آن سال اصاًل 
جشــنواره ای برگزار نشده است. امسال هم مثل سال های 
پیش جشنواره فیلم فجر کم حاشیه نداشت؛ از لباس های 
عجیب و غریب و جلفی که بازیگران پوشیده بودند گرفته تا 
درگیری لفظی تنابنده با یک خبرنگار برسر اینکه فیلمش 
عیب و ایراد حقوقی دارد یا نه؟ ُحســن ختام جشــنواره 
ســی و هفتم هم که در این ۲4ساعته نُقل فضای مجازی 
اســت و همه دارند درمــورد آن صحبت می کنند، امتناع 
همایون غنی زاده از دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلم نگاه 

نو است. اتفاقی که در نوع خودش بی سابقه و عجیب بود.

 حضار در بهت پُز روشنفکری
فیلم آن صحنه را احتماالً تا اآلن بارها و بارها در شبکه های 
اجتماعی دیده اید و فریم به فریمش را از حفظ هســتید. 
محمدرضا شــهیدی فر اسم برنده را که همایون غنی زاده 
باشد، می خواند. به جای او یک جوان افغانستانی روی ِسن 
می آید و پشــت میکروفون متنــی را از روی کاغذ درباره 
تبعیض و ظلمی که به مهاجران افغانســتانی در ایران َروا 
می شود، قرائت می کند و در آخر می گوید که غنی زاده این 
جایزه را نمی خواهد و قبولش نمی کند، چون به زعم خودش 
نگاه نویی به جشــنواره تزریق نکرده که بخواهد جایزه ای 
برایش بگیرد. همه بُهت زده همدیگر را نگاه می کنند، چون 
تا امروز ســابقه نداشته که از برندگان چنین رفتار زشت و 
غیرحرفه ای سربزند و برای همین ترجیح می دهند غائله ای 
را که آقای کارگردان به راه انداخته، زود تمامش کنند. البته 
دقایقی بعد اسم آقای کارگردان به عنوان برنده بهترین فیلم 
هنر و تجربه از داخل پاکت درمی آید و غنی زاده روی ِسن 
می آید تا جایزه اش را بگیرد و این بار بدون پُز روشــنفکری 
حرف دلش را می زند و پــرده از امتناع قبول جایزه قبلی 
برمی دارد: »آن جایزه را دوست نداشتم و نگرفتم. این یکی 

را دوستش دارم و می خواهم بگیرم«.

 مسخره  بازی!
حرکت کارگردان فیلم مسخره باز، این قدر زشت و عجیب 
بود که اختتامیه جشنواره سی و هفتم تمام نشده، واکنش ها 

به آن شروع شد. اولین طیفی هم که غنی زاده را به خاطر 
این کار نواختند، منتقدان ســینما، نویســنده ها و برخی 
هنرمندان بودند که ازقضا بعضی هایشــان در طیف فکری 
او قرار می گیرند. مهرزاد دانش، نویسنده، منتقد سینما و 
از داوران جشنواره، که چهره عبوسش موقع اهدای جایزه 
دوم غنی زاده برای چند ساعتی سوژه شبکه های اجتماعی 
شد، به محض پایان جشنواره، در کانال شخصی اش نوشت: 
»به دبیرخانه جشنواره فیلم فجر پیشنهاد می کنم قوانینی 
تدوین شود که بر اساس آن، افرادی که از گرفتن جوایزشان، 
بدون دلیل امتناع می کنند، در دوره های بعد حق شرکت 
در این مناسبت را نداشته باشند. لوس بازی زننده جوانک 
تازه کاری با رفتارهای تهوع آور متظاهرانه اش در ادا درآوردن 
کژفهمانه از براندوی بزرگ و پذیرش/عدم پذیرش ادواری 
جایزه اش، از میزان شعور اجتماعی اش رونمایی ای جانانه به 
عمل آورد، نشان داد این جایگاه نیاز به مراقبت بیشتر دارد«.

امیر پوریا که از منتقدان بنام سینماســت هم نتوانســت 
در مقابــل کارغیرحرفــه ای غنی زاده طاقت بیــاورد و در 
اینستاگرامش نوشت: »کســانی که تصور می کنند آقای 
همایون غنی زاده به جشــنواره فجر دهن کجی کرده اند و 
مقصودشان اعتراض بوده و خاستگاه اعتراض شان سیاسی 
بوده، ببینند تا بدانند ایشــان جایــزه بهترین فیلم اول را 
»دوســت نداشته« ولی جایزه فیلم هنر و تجربه را دوست 
داشته و گرفته!«پوریا ذوالفقاری که نام آشنایی در عرصه 
نقد است هم واکنش تندی به این ماجرا نشان داد و حرکت 
غنی زاده را مسخره بازی خواند: »این استدالل که »سیمرغ 
نگاه نو را نمی گیرم چون نتوانستم نگاه نویی به جشنواره 
تزریق کنم« دقیقاً گله مندی از جشنواره است یا از خود؟ 
اینکه »دو تا سیمرغ بهم دادن اولی رو دوست نداشتم دومی 
رو دوست دارم« نامش اعتراض نیست »مسخره بازی« است. 
میلیون ها مخاطب معطل ننشسته اند که بدانند شما کدام 

سیمرغتان را بیشتر دوست دارید«.

 ناگهان پرده برافتاد و...
امــا انتقادها از رفتار غیرحرفــه اِی همایون غنی زاده فقط 
مختص به خانواده سینما نبود و در توییتر کاربران زیادی 
از خجالت آقای کارگردان درآمدنــد و به اتفاق، کارش را 
حرکتی بچه گانه خواندند. اما یکی از عجیب ترین نوشته ها 
که خیلی دســت به دست شــد، این بود: »آقای همایون 

غنی زاده  نامحترم. من توی یکی از کافه  های شما کار کردم. 
از نزدیک شاهد وضعیت وحشتناک کارگران افغاِن ظرفشور 
و خدمتکار شما بودم. شما اگر انسان بودی روزی یک وعده 
غذای گرم به اینا می دادی. اگه انسان بودی حقوقشون رو 6 
ماه، 6 ماه به تأخیر نمی نداختی«. اینکه چه قدر این گفته ها 
درســت است، هنوز معلوم نیست و نه غنی زاده و نه کس 

دیگری به آن واکنش نشان نداده است. 
میکائیــل دیانــی، روزنامه نگار هم با مثالــی از فیلم های 
جشنواره 37 به اســتقبال آقای کارگردان رفت و نوشت: 
»کوهیــار کهن دژ در پالتوشــتری دقیقاً همین همایون 
غنی زاده واقعیه! طبقه روشنفکِر خودبرتر بین! اتفاقاً همون 
جا هم کوهیار جایزه ادبی می بره ولی نمی گیره و دوستش 
که دیپلم ردی است میگه ادعای روشنفکری داری، ولی به 
جشنواره ای که بهت احترام گذاشت بی احترامی کردی و 

این خالف اخالقه!«
بقیه کاربران، حتی آن هایی که همفکر و همسو با همایون 
غنی زاده بودنــد هم با این واکنش  تنــد از خجالت او در 
آمدند که:»همایون غنی زاده ترکیبی  است ناموفق از خود 
شیفتگی، جوگیری، خروار خروار ژست اپوزیسیون و ادا و 

اطوارهای دلقک گونه«.

 لوس بازی و شوآف
اعتراض کردن گویا رسم اختتامیه های جشنواره فیلم فجر 
است و هر کارگردانی این کار را به سبک و سیاق خودش 
انجام می دهد، اما امتناع از دریافت جایزه و تقلید ناشیانه 
از کار مارلون براندو،که در اعتراض به سیاست های نژادی، 
دختری سرخپوست را روی ِسن فرستاد و جایزه را نگرفت، 
بیش از آنکه رفتاری اعتراضی باشد، یک لوس بازی و شوآف 
است. علی نصیریاِن معترض که 40 سال است از جشنواره 
فجر جایزه نگرفته، متواضعانه باال می آید و با کمال میل جایزه 
به قول خودش درجه ۲ را قبول می کند و کلی از غنی زاده 
هم تعریف می کند. اما آقای کارگردان برای جایزه دومش 
پشت میکروفون کلی حرف  نامربوط می زند و دست آخر با 
ژست دردمندگونه ای می گوید: »نصیریان بعد از 40 سال 
یک ســیمرغ گرفت، من در این جشنواره دو سیمرغ« که 
هیچ کس در این میان نفهمید که او دارد از خودش تعریف 
می کند یا علی نصیریــان. کاش آن هایی که می خواهند 
اعتراض کنند، دســت کم اندکــی ادبیاتش را یاد بگیرند.

رفیعی که در نیم فصل جدید دوباره پیراهن شماره هفت پرسپولیس را برتن 
کرده و مرد منتخب برانکو برای بازیگردانی است هدف خود و هم تیمی هایش 
را در ایــن فصــل تکرار قهرمانی پیــش از پایان فصل عنوان کرده اســت. 

دربازگشتبهپرسپولیسشرایطنسبتبهدورهاولیکهدراین
تیمپشــتسرگذاشتیدبهچهشکلاســتوآیاتغییرخاصی

میبینید؟
قبــال هم گفتم که خوشــحالم بابت این بازگشــت و از این حضورم لذت 
می برم. از این شــور و هیجانی که برای پیشرفت وجود دارد لذت می برم. 
یک سری اصول و قواعدی آقای برانکو در دوره اول داشتند که اکنون هم 

جدیت  و اصرار بیشــتر در بحث اخالقی و فنی پیگیری بــا 
می کنند. من تغییری که در بازگشــت 
می بینم این اســت کــه تیم تر 
شده ایم، همه حس تیم بودن 
را دارند و دوســت دارند به 

تیم تزریق کنند. 

لیــگاینفصلبه
به نســبت نظرت
دوره لیگهــای
در کــه قبلی
کردی بازی آن
چقدرتفاوتدارد؟

لیگ امسال لیگ نزدیک 
و خیلی خوب اســت. من به 
شــخصه این چالــش و این 
و  دارم  را دوســت  شــرایط 

دوست دارم در ...

یکاتفاقزندگیروزنامهنگارکهنهکاربرازجانیرازیروروکرد

از» روزنامه فروشی« 
10تا » مدرسه سازی«

اعتراضهابهاقدامغیرحرفهایو
غیراخالقیکارگردانفیلممسخرهباز
درجشنوارهفیلمفجرهمچنانادامهدارد

لوس بازی!
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مردم

گفت و گو

روایت علی پیرمرادی از نیم قرن فعالیت مطبوعاتی اش در برازجان
همه زندگی من روزنامه است

سال 43 نخستین نوشته ام در مجله ای به نام »صبح امروز« چاپ شد؛ مجله ای 
از خانواده »دانشمند« بود. مجله ای آبی رنگ، جلدش هم آبی بود. دفتر تهران 
همسایه باشگاه استقالل در خیابان بهارستان نزدیک ساختمان مجلس بود. 
استقالل آن وقت ها اسمش »تاج« بود. این مجله هم چون دفترش همسایه 
باشگاه تاج بود، جلد مجله را آبی کرده بود. همان مؤسسه ای که دانشمند را 

چاپ می کرد، مجله صبح امروز را هم چاپ می کرد.
خبرنویسی را هم همان سال ها شروع کردم. خبرها را اگر فوری بود، تلگراف 
می کردم؛ اگر هم خبرهای معمول بود با پســت می  فرستادم. آن ها هم انصافاً 
زحمات ما را نادیده نمی گرفتند. هر خبری می فرستادم، چاپ می شد. نوجوان 
بودم که خبرهای برازجان را می  فرستادم و در روزنامه ها چاپ می شد. خالصه 
از نوجوانی، البه الی روزنامه، خبر و مجله بزرگ شــدم. مجله دانشــمند اول 
برای خودم می آمد. بعد نمایندگی گرفتم و همه مجالت خانواده دانشــمند 
برایم می آمد. فروشنده سیار روزنامه های کیهان و اطالعات بودم و نمایندگی 

دانشمند را هم داشتم. 
آن ســال ها کار مطبوعات و کتاب  فروشی آن قدر درآمد نداشت که زندگی  
آدم بچرخد. اما زندگی من، همین ها بود. زندگی من این بود که روزنامه ببینم 
و روزنامه بخوانم؛ خبر بفرســتم و ببینم که خبرم چاپ شده است. این همه 
زندگی من بود. هنوز هم همین است. من هنوز هم همان آدم با همان عشق و 
عالقه هستم. اما اینکه بگویم درآمدی داشتم که به پس انداز کردن و... برسد، 
نه. همین حاال هم کار توزیع روزنامه و نمایندگی داشتن، درآمدی ندارد. هر 
کس عاشق این کار است، موفق است و هر کس عاشق نیست نمی تواند این 

کار را انجام بدهد چون درآمدی در آن نیست. 
روزنامه کیهان 5 ریال بود. 3 ریال مال مؤسسه بود که روزنامه ها را می فرستاد، 

یک ریال مال نمایندگی و یک ریال هم برای فروشنده دوره  گرد بود. 
تک  فروشــی روزنامه درآمدی نداشت. حتی نمایندگی هم درآمدی نداشت. 

همه اش کار عشق بود. 
هر بسته کبریت 10 تایی، آن موقع 10  شاهی یا 50 دینار بود. هر ریال هم دو 
تا 10  شاهی یا 100 دیناربود. دینار سکه های زرد رنگی بود که آن موقع به 
عنوان پول خرد جابه جا می شد. یعنی با پول هر تک فروشی روزنامه می شد 
دو تا بسته کبریت خرید. اکنون بسته کبریت چند است؟ خودتان حساب 

کنید ببینید به پول االن چقدر می شود. 
مشترک هایی هم در اطراف داشتیم. من درآب  پخش و در بندر گناوه مشترک 
داشتم. روزنامه را تمبر می چسباندیم و با پست برایشان می فرستادیم. هزینه 
تمبرش هم از 5 دینار و 10 دینار بود تا 50 دینار که 10  شاهی می شد. من 
خانه اجاره ای داشتم و اجاره خانه ام در نمی آمد اما خب عالقه داشتم و دلم 

با کار روزنامه بود. 

 مردم/حســن احمدی فرد  علی پیرمــرادی، خبرنگار 
کهنــه  کار برازجان اســت؛ نه فقط خبرنــگار که یک 
عمر، روزنامه  فروش هم بوده است. او تاریخ زنده روزنامه 
و روزنامه  نگاری شــهرش اســت. به گفته خودش همه 
زندگی اش البه الی صفحات کاهی روزنامه ها گذشته است. 

با این وجود، این همه داستان زندگی او نیست. 
زندگی او فراز دیگری هــم دارد؛ فرصتی که برای علی 
پیرمرادی پیش آمــد و او آن فرصت را به فرصتی برای 

خدمت به برازجان تبدیل کرد. 
گوشه ای از داستان این خبرنگار کهنه کار را بخوانیم.

  چطور با روزنامه و روزنامه  نگاری آشنا شدید؟ 
من متولدم آبادانم. شــیرخواره بودم در بغل مادر، که به روستای 
»زیارت« برازجان آمدیم. از شهر »آب پخش«، بین برازجان و بندر 
گناوه که رد می شوید، تابلوی روستای زیارت را می بینید. امامزاده ای 
به نام زیارتگاه »شیخ منصور خزاعی« آنجا است. به اعتقاد اهالی 
»عالءالدین منصور خزاعی« نماینده امام حسن عسکری)ع( بوده 
که توسط خلفای عمال عباسی به شهادت رسیده است. اسم روستا 
هم به خاطر وجود همین امامزاده، زیارت نام گرفته است. نه فقط 

از برازجان که از کل منطقه دشتستان، به زیارت می آیند. 
من پنج، 6سال داشتم که پدرم فوت کرد. مادرم جوان بود، دوباره 
ازدواج کرد. آشــنایی در برازجان داشتیم. معمم نبود اما آنجا به 
شــیخ  محمد معروف بود. مادرم با شیخ  محمد ازدواج کرد و ما از 
روســتای زیارت به برازجان آمدیم. من از پنج،6 سالگی تا همین 

حاال، برازجان بوده ام. 
آنجا با ناپدری ام به کارگــری می رفتیم. بنایی می کرد و من هم 
کمکش می کردم. آنجا گاهی روزنامه می دیدم و می خواندم. ذوق 
می کردم وقتی روزنامه می دیدم. هنوز هم که هنوز است، آن ذوق با 
من هست. بعدها که بزرگ تر شدم، برای خودم روزنامه می خریدم. 
بعد هم روزنامه  فروش شــدم. 11 سال داشتم. سال 42 بود. دوره 
 گردی می کــردم و روزنامه می فروختم. زندگی من از آنجا دیگر، 

فقط الی صفحات کاهی گذشت. 

  بلیت  فروشی را هم از همان موقع شروع کردید؟
بله. بلیت های بخت  آزمایی از سال 41 شروع شد. من هم از همان 
سال ها فروشــنده دوره  گرد مطبوعات بودم و کنارش بلیت هم 
می  فروختم. بلیت های بخت  آزمایی، کالً جزو خانواده مطبوعات 
حساب می شــد. همه کنار روزنامه ها فروخته می شد. تابستان ها 
شیرازمی رفتم. جلوی دانشگاه شیراز که آن موقع اسمش دانشگاه 
پهلوی بود، بلیت می فروختم. روزنامه کیهان و اطالعات زیر بغلم و 

بلیت بخت  آزمایی هم در دستم بود. 

چه ارگانی مسئول بلیت های بخت  آزمایی بود؟ 
قبل از انقالب ســازمانی به نام ســازمان خدمات اجتماعی بود. 
»اشرف پهلوی« هم سرپرستش بود. »بنگاه اعانه ملی« زیر نظر 
این سازمان بود. اول اعانه ملی بود، بعد بخت  آزمایی شد. بعد دوباره 
اعانه ملی شــد. خالصه بین اعانه ملی و بخت  آزمایی می گشت. 
مردم هم که همه فقیر بودند و آرزویشان این بود که بلیتشان برنده 
بشود و زندگیشــان  را عوض کند. مردم به زندگی خودشان و به 

زندگی آن هایی که تلویزیون نشان می داد نگاه می کردند. می دیدند 
زمین تا آسمان، با هم فرق دارند. عکس آپارتمان ها را می انداختند 
که این ها جایزه برنده ها هستند. پوسترهایش را در سراسر کشور 
پخش می کردند. تلویزیون هم مدام نشان می داد. آن وقت ها هم 
مثل حاال نبود. البته همین حاال هم داشتن یک آپارتمان شیک در 
تهران، رویاست. آن وقت ها از این هم دست نیافتنی تر بود. ما که 
به خواب شب هم نمی دیدیم؛ بقیه هم همین طور. تنها راهی که 
خیال می کردند وجود دارد این بود که در بلیت های بخت آزمایی 
برنده بشوند. خیلی هم برای بنگاه اعانه ملی تبلیغات می کردند. 
می گفتند با سودش برای مردم، مراکز عام المنفعه مثل بیمارستان 

و درمانگاه می سازند. من که یادم نمی آید جایی را ساخته باشند.

  جزئیات خیلی خوب به یادتان مانده است.
بله من ســال ها فروشــنده بلیت بخت  آزمایی بودم. رســم بود 
روزنامه فروش ها کنار روزنامه، بلیت هم می  فروختند. نقدی هم 
بود. برگشتی در کار نبود. مثل روزنامه نبود که اگر نمی فروختیم، 
می توانستیم برگشــت بزنیم. بلیت ها نقدی بود. من یک دسته 
بلیت می گرفتم و پولش را نقدی می دادم. بعد باید این بلیت ها را 

می فروختم وگرنه از جیبم رفته بود. 

  بلیت ها چند بود؟ خاطرتان هست؟
بلــه از دو تومان بود تا 10 تومان. دو تومــان را یادم می آید که 
نخستین قیمت های بلیت ها بود. بعدها گران  تر شد.  وقتی من 

شــروع کردم به بلیت فروختن، قیمتــش 5 تومان بود. 
بعدها یادم می آید تا 10 تومان هم رسید. 10 تومان 

بلیت های نوروزی بود. 

  10 تومان به پول آن وقت ها گران نبود؟
چرا. پیــکان آن موقع 1000 تومان بود. بلیت ها گران 

بود اما خــب جایزه اش هم خوب بــود. جایزه اش 
دو تــا آپارتمان بود. البته جایــزه کامل مال یک 
دســته بلیت بود. مثل تمبر، پنج  تا پنج  تا به هم 

چسبیده بودند. خیلی ها نمی توانستند 
یک دســته کامل بخرند. 
یک بلیت می خریدند و 
امیــدوار بودند با همان 

بلیت برنده شوند. 

هم  شما  بلیت    
یکــی از همــان 
بلیت هــا بــود؟

بلــه. ســال 49 آن 
برنده  دوره که مــن 
شدم، همه جایزه ها به 
برازجانی ها افتاد. من 
برنده  جایــزه  تا  دو 
شدم. داستانش هم 
که  بــود  طور  این 
یک بلیت را اصالً به 

نیت خودم کنار گذاشته بودم و دو تای دیگر هم از یک دسته بلیت 
مانده بود و فروش نرفته بود. با آن بلیت اصلی یک آپارتمان و با آن 
دو تا بلیت دیگر، دو تا 100هزار تومان برنده شدم. بخشی از جایزه 
آن بلیت ها را هم برنده شدم. مجموعاً 900 هزار تومان برنده شدم. 

  یعنی آپارتمان را نخواستید؟
نه. نخواستم. سه طبقه آپارتمان بود که با پارکینگ طبقه همکف، 
چهار طبقه می شد. یک آپارتمان چهارطبقه در خیابان آفریقای 
تهــران بود. گفتم آپارتمان می خواهــم چه کنم؟ گفتم همه زار 
و زندگی ام برازجان اســت. بیایم تهران که چه بشود؟ در ضمن 
برازجان خبرنگار دیگری نداشت. دلم خوش بود که گاهی خبری 

می فرستم و در روزنامه کیهان کار می شود. 
همان موقع دو نفر دیگر هم خانه برنده شــدند. یکی شــان در 
بیمارستان کار می کرد و یکی شان هم راننده ماشین های سنگین 
بود. هر دو تا بلیت را هم خودم به آن ها فروخته بودم. آن ها خانه ها 

را گرفتند و رفتند اما من دیدم نمی توانم از برازجان دل بکنم. 
گفتم آپارتمان را نمی خواهم؛ پولش را به من بدهید. آن ها هم از 
خدا خواسته پولش را دادند. از آن آپارتمان، فقط یک چرخ زدن 
دورش نصیب من شد. چرخی زدم دورش و آن ها هم عکسشان 
را گرفتند که همان را هم پوستر کردند. من هم پولم را گرفتم و 

به برازجان آمدم.

  با آن پول که رقم درشتی هم بود، چه کار 
کردید؟

واقعیتــش آن ســال ها نــگاه خوبی به 
بلیت های بخت  آزمایی نبود. آن هایی که 
مذهبی بودند، اصالً آن را تأیید نمی کردند. 
من هم دلم نمی خواســت آن پول را برای 
خودم بــردارم. از طرفی به هر حال برنده 
شده بودم این بود که به سرم افتاد، پولم 
را خــرج مردم کنم. اصالً قرار بود که 
ســود بنگاه اعانه ملی خرج مردم 
بشود. حاال بخشی ازآن پول به 
دست من رسیده بود. این 
بود که تصمیم گرفتم 
پول را برای مردم خرج 

کنم. 
حســین آباد  محلــه 
محلــه  برازجــان، 
بــود.  فقیرنشــینی 
دخترها و پسرهای آن 
محله مدرسه نداشتند. 
برای  بودنــد  مجبور 
مدرسه ای  به  رسیدن 
کــه در محلــه دیگر 
بــود، از خیابــان رد 
بشوند. کوچک بودند 
توی  می دویدنــد  و 
خیابان؛ خیابان هم 

شلوغ بود. هفته ای نبود که خبر تصادف یکی از این دانش آموزها 
منتشر نشود. من خبرنگار بودم و خبرها به دستم می رسید. رفیقی 
داشتم آنجا زنگ می زد و می گفت: علی! یکی دیگر هم رفت. من 
می فهمیدم که باز تصادف شده و بچه دیگری کشته شده است. 
می دیدم هر ســال چند تا دختر و پسر دانش آموز در آن خیابان 
کشته می شوند. پیش رئیس آموزش و پرورش رفتم. مرا شناخت 
و رفاقتی داشتیم. گفتم آقا اینجا هر روز تصادف می شود و بچه ها 
کشته می شوند خب یک مدرسه در همین محله بسازید.گفت ما نه 
زمینی و نه اعتباری داریم. حرف هایش را خبر کردم و برای روزنامه 
فرستادم.در همین حال بود که من برنده شدم. فهمیدم قسمت این 
بوده که این پول بیاید برازجان تا برای این بچه ها مدرسه ای ساخته 
بشود. این بود که تصمیم گرفتم در محله حسین آباد مدرسه بسازم. 
پیش همان مدیر آموزش و پرورش رفتم. گفتم اعتبار ســاختمان 
مدرسه جور شد. گفت از کجا؟ گفتم من می خواهم پولش را بدهم. 
مرا می شناخت، می دانست خبرنگارم و روزنامه می فروشم. خندید 
که چطور؟ گفتم خدا پول را رساند. ماجرا را که شرح دادم گفت خدا 
پدر و مادرت را بیامرزد، نمی دانی چقدر برای این بچه ها دلم خون 
بود. من هم پنج تا چک 50 هزار تومانی کشیدم و دادم و خیلی زود 
یک مدرسه پنج کالسه آماده شد و محله حسین آباد هم مدرسه  دار 
شد. آن مدرسه هنوز هست اما چون دیگر قدیمی شده است قرار 

است آن را به کانون قرآن تبدیل کنند. 

  این تنها کاری بود که برای مردم منطقه انجام دادید؟
نه. راستش دلم می خواست برای روستای زیارت هم کاری انجام 
بدهم. آن ســال ها روستای زیارت آب لوله  کشی نداشت. طرحی 
آماده شده بود برای آبرسانی به روستا اما چون بودجه نبود، طرح 
متوقف مانده بود. من با هیئت مدیره آن طرح صحبت کردم و رقم 
الزم برای راه اندازی طرح را پرسیدم. گفتند 100 هزار تومان کم 
داریــم. من هم 100 هزار تومان به آن ها کمک کردم. غیر از آن، 
بخشی از روستایی ها هم نتوانسته بودند سهم مشارکت خودشان 
را پرداخت کنند. فهرســت این ها را هم گرفتم. مجموعاً حوالی 
50 هزار تومان هم سهم مشارکت این روستایی ها می شد. آن  را 
هم یکجا پرداختم و این طوری شد که بالفاصله طرح آبرسانی به 
روســتای زیارت به جریان افتاد. روستای زیارت از آن موقع دیگر 

آب لوله   کشی دارد. 

  برای خودتان هم کاری کردید؟ 
بله. مغازه ای سر بازار داشــتم. اجاره کرده بودم برای کارم. هنوز 
خیابان جلوی بازار برازجان، آسفالت نبود. همه مجله ها و روزنامه ها 
آنجا بود. بعد که جایزه را بردم، یک مغازه دو دهنه خریدم و کتاب  
فروشی باز کردم. روزنامه ها هم همانجا بود و خالصه مغازه ام مرکز 
مطبوعاتی برازجان شد. یادم می آید از انتشاراتی های تهران برایم 
کتاب می فرستادند تا در برازجان بفروشم. هنوز هم آن جا را دارم. 
البته حاال اوضاع مطبوعات فرق کرده است. خیلی های دیگر هم 

وارد این کار شده اند. حاال دیگر تنها نیستم. 

  حاال بعد از 40 ســال، از تصمیمی که گرفتید، راضی 
هستید؟

من عاشــق روزنامه و روزنامه نگاری بودم و هستم. خوشحالم که 
توانستم در این کار بمانم. شاید اگر آن برنده شدن نبود، نمی توانستم 
بمانم. من ماندم و 40 ســال دیگر هم برای برازجان خبرنگاری 
کردم. با وجود آنکه هنوز حتی بیمه درســت و حسابی هم ندارم 
اما باز هم خوشحالم که همه این  سال های عمرم البه الی کتاب، 
روزنامه، خبر، مقاله و گزارش گذشت. اگر غیر از این می گذشت، 
مطمئنــم که اکنون ناراضــی بودم. آن قدری هم که از دســتم 
برمی آمد برای مردم کار کردم. امیدوارم خدا از من راضی باشــد. 
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یک اتفاق زندگی روزنامه نگار کهنه کار برازجانی را زیرو رو کرد 
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,د
97
17
16
5

آگهی تغییرات شرکت کهن صنعت خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 988 و شناسه ملی 10861202838 
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397،05،06 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : تعداد اعضاء هیئت مدیره از 4 نفر به 

3 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.    
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی  مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )376694(
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آگهی تغییرات شرکت کهن صنعت خراسان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 988 و 

شناسه ملی 10861202838  
به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق 
العاده م��ورخ 1397،05،06 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : مرکز اصلی شرکت به : استان 
خراسان رضوی - شهرستان گناباد - بخش 
مرکزی - دهس��تان حومه - روس��تا رهن-
محله می��ان ده-کوچ��ه س��روری-پالک0-
کدپس��تی9691198635  همک��ف-  طبق��ه 
تغییر یافت و ماده 4 اساس��نامه به ش��رح 

فوق اصالح گردید .     
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت ش��رکت ها و موسس��ات غیرتجاری گناباد 

)376716(
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آگهی تغییرات ش�رکت کاشی فیروزه مشهد شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 3125 و شناسه ملی 10860202720 

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده م��ورخ 1397،05،29 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د : -اقامتگاه قانونی ش��رکت به آدرس مش��هد، بزرگراه آزادی، بعد از خیابان شاهنامه 
)س��ه راه فردوس��ی(، خیابان کاش��ی فیروزه ، انتهای خیابان کد پستی 9357167669 تغییر 
یاف��ت و ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح فوق اص��الح گردید. -آدرس ش��عبه در تهران 
به نش��انی : بزرگراه رس��الت خیابان بنی هاش��م نب��ش خیابان تبری مجتم��ع تجاری الماس                                              
طبقه س��وم واحد 7 کدپس��تی 1663737866 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه به 

شرح مذکور اصالح گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )376686(
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آگهی تغییرات ش�رکت کاشی فیروزه مشهد شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 3125 و شناسه ملی 10860202720  

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1397،08،19 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : -بنا 
ب��ر تفوی��ض اختی��ار حاصله از مجم��ع عمومی ف��وق العاده م��ورخ 1397،5،29 و ب��ا توجه به                            
اظهار نامه تنظیمی و س��ند حس��ابداری ص��ادره مبنی بر انتقال مبل��غ 1185000000000 ریال 
از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ش��رکت به حساب سرمایه،هیئت مدیره افزایش 
س��رمایه راعملی دانس��ته ودر نتیجه ماده 5 اساس��نامه به ش��رح زیراصالح گردید ماده 5: 
سرمایه ش��رکت مبلغ1685000000000 ریال منقسم به 3370000 سهم 500000 ریالی با نام 

می باشد که تمامًا پرداخت گردیده است.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )376690(
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آگهی تغییرات ش�رکت کهن صنعت خراسان شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 988 و شناسه ملی 10861202838  

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی بط��ور ف��وق الع��اده م��ورخ 1397،05،06 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1- آقای حس��ین گوهری شورابی به ش��ماره ملی 0910023034                                                            
2- آقای علی س��اتکین به ش��ماره مل��ی 0946394830 3- آقای محمود باق��ری بیلندی به 
شماره ملی 0919629873 به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
بازرس اصلی س��ید مهدی جعفری رهنی به ش��ماره مل��ی 0919616313 و بازرس علی البدل 
آقای علی اکبر اکبری به شماره ملی 091911420 برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. . 

روزنامه صاحب قلم جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.   
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )376692(
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آگهی تغییرات ش�رکت کهن صنعت خراسان شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 988 و شناسه ملی 10861202838   

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397،05،06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 1- حس��ین گوهری ش��ورابی به س��مت رئیس هیئت مدیره و به ش��ماره ملی 0910023034 
2- آقای علی س��اتکین به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره به ش��ماره ملی 0946394830 
3- آق��ای محم��ود باقری بیلندی به س��مت عضو هیئ��ت مدیره و مدیرعامل به ش��ماره ملی 
0919629873 کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد آور رس��می و بانکی با امضاء منفرد آقای 
حسین گوهری شورابی بسمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.    

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )376713(
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آگهی تغییرات ش�رکت ترابری تریلر داران خود راننده ش�هید کالنتری شرکت 
تعاونی به شماره ثبت 3150 و شناسه ملی 10980172755   

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397،04،18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به استناد نامه شماره 
92599مورخ 1397،05،10مدیریت تعاون کارو رفاه اجتماعی شهرستان مشهد -آقای محسن اندیشمان 
به کد ملی 0931361648 به سمت رییس وآقای محمدحسین صبوربه کد ملی 0943147352 به سمت 
نایب رییس وآقای محمدرضا دیانی به کد ملی 0938486683به س��مت منش��ی هیئت مدیره شرکت 
انتخاب ش��دند وآقای قنبر خس��روی به کد ملی 5539517237 به سمت اعضای هیئت مدیره و مدیر 
عام��ل تاپایان تصدی هیئت مدیره 1399،05،19برگزیده ش��دند . 3-کلیه قراردادها واس��ناد رس��می 
وتعهد آور بانکی از قبیل چک –س��فته-وبرات اوراق بهادار با امضای ثابت مدیر عامل قنبر خس��روی 
ومتغیر آقای محس��ن اندیش��مان رییس هیئت مدی��ره ودرغیاب رییس هیئت مدی��ره با امضای اقای 
محمد حس��ین صبور نایب رییس هیئت مدیره ومهر ش��رکت دارای اعتبار است. اسناد عادی ونامه ها 

با امضای آقای قنبر خسروی ومهر شرکت معتبر خواهدبود .    
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )376717(
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آگهی تغییرات ش�رکت توس�عه عمران ستاره شهر پاژ ش�رکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 53098 و شناسه ملی 14004576893    

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی فوق الع��اده م��ورخ 1397،05،15 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د :                            
- م��واردی به ش��رح ذیل به موضوع ش��رکت الحاق گردی��د: انجام کلیه فعالیت ه��ای اقتصادی مجاز- 
س��اخت و س��از کلیه س��اختمان ها اعم از تجاری، مسکونی و تاسیسات - مش��ارکت اشخاص حقیقی و 
حقوقی در راس��تای اهداف ش��رکت- اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری جهت 
ش��رکت - ایجاد ش��عبه ها و نمایندگی های مورد نیاز در داخل و خارج از کش��ور- شرکت در نمایشگاه 
ه��ای داخل��ی و خارجی پس از اخذ مجوزهای الزم ،مدیریت به��ره برداری مجتمع تجاری و مرکز خرید ، 
واردات مصالح و تجهیزات ساختمانی ،ترخیص کاال از گمرک ،واردات تجهیزات شهربازی ، خرید ادوات 
و تجهی��زات مربوطه ،کلیه امور بازرگانی اعم از واردات و صادرات، پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت 

موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدورپروانه فعالیت نمی باشد .    
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )376720(
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آگهی تغییرات شرکت ورزشی آفتاب شادی شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 21107 و شناسه ملی 10380366050     

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1396،12،16 وبن��ا به تفویض اختی��ار ازمجمع 
عموم��ی فوق العاده م��ورخ 1396،12،16 در خصوص افزایش س��رمایه ش��رکت وبا عنایت به 
اظهارنامه تنظیمی و همچنین س��ند حس��ابداری ص��ادره مبنی بر تصفی��ه مطالبات و انتقال 
مطالبات مذکور به حس��اب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در 
نتیجه مبلغ 147000546000 ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه 
منظ��ور گردیده اس��ت در نتیجه ماده 5 اساس��نامه به ش��رح ذیل اصالح می گ��ردد : ماده 5 
اصالحی : س��رمایه شرکت مبلغ 168000624000 ریال منقسم به 792000 سهم 212122 ریالی 

با نام می باشد که تمامًا پرداخت گردیده است.    
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )376731(
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آگهی تغییرات ش�رکت ابتناد ش�رکت س�هامی خاص به شماره ثبت 
2117 و شناسه ملی 10380168045      

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397،10،25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره عبارتند از :آقای علی علی نژاد خباز با کد ملی 09328229902 
و آقای وهاب علی نژاد خباز با کد ملی 0941134733 و آقای ش��هاب علی نژاد خباز با کد ملی 
0920671772 برای مدت 2 سال انتخاب شدند - خانم سروناز اسالمی با کد ملی 0941459756 
به س��مت ب��ازرس اصلی و خانم فاطمه اس��المی با ک��د ملی 0946176541 به س��مت بازرس                 
علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب ش��دند - روزنامه قدس جهت درج آگهی های 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )376732(

آگهی تغییرات شرکت آوای ماندگار قصر پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 44154  و شناسه ملی 10380599799
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,09,11 و نامه شماره 972,128,15452 مورخ 1397,09,15 اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 

استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضای هیئت مدیره از 2 نفر به 3 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )376680(

س
,9
71
71
54

آگه�ی تغییرات ش�رکت همجواران 
کوی رضا شرکت با مسئولیت محدود 

به شماره ثبت 48701 و 
شناسه ملی 10380650482

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی بط��ور                      
فوق العاده مورخ 1397,11,02 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د 

: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 
اقای سیداحسان اسدالهی به شماره ملی 0640266371 
و اق��ای مجید قرخلوء به ش��ماره مل��ی 0921183933 به 
عن��وان اعضا هیئت مدیره برای م��دت نامحدود انتخاب 

گردیدند .  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )376648(

س
,9
71
71
43
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خبر

تاريخ: «اّن مع الصبر نصراً» عنــوان كتاب خاطرات خودگفته  
رهبــر انقالب از دوران مبارزه عليــه رژيم پهلوى به زبان عربى 
است كه عصر پنجشنبه 18 بهمن 1397 در مراسمى در بيروت 
رونمايى شــد. اين كتاب توسط دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
آيت اهللا العظمى خامنه اى همزمان با ايام دهه  مبارك فجر انقالب 
اسالمى منتشــر شده و ترجمه  فارســى آن نيز به زودى روانه  
Khamenei. بازار خواهد شــد. از اين رو، پايگاه اطالع رسانى

ir گفتارى را از دكتر محمدعلى آذرشــب، استاد  ادبيات عربى 
دانشگاه تهران كه مسئوليت گردآورى اين كتاب را برعهده داشته، 
منتشر كرده است كه گزيده اى از آن در ادامه از نظرتان مى گذرد: 
«حضــرت آيت اهللا خامنــه اى با ادبيات عرب آشــنايى كاملى 
دارند؛ به خاطر اينكه شــخص فقيه، بايد آشنايى كامل با زبان 
عربى داشته باشد. استناد فقيه به قرآن و سنت است و قرآن و 

ســنت در درجه  باالى زبان و ادبيات عرب است. بنابراين فقيه 
نه  تنها بايد به طور كامل به زبان عربى آشــنا باشــد بلكه ذوق 
ادبى عربى هم بايد داشته باشد. عالوه بر اين ها زبان عربى فقط 
زبان عرب ها نيست، بلكه زبان تمدن اسالمى است. ايران گهواره 
تمدن اسالمى اســت، در عين حالى كه گهواره زبان و ادبيات 
عرب است؛ بزرگ ترين نحوى دانان عربى ايرانى اند، بزرگ ترين 

بالغيون زبان عربى ايرانى اند، بزرگ ترين مفسرينى كه به زبان 
عربى تفسير نوشته اند ايرانى اند. بنابراين زبان عربى هيچ وقت از 
زبان فارسى جدا نبوده است. اساس عشق و عالقه  رهبر انقالب 
به زبان عربى، به خاطر فقاهت ايشــان و اديب بودن ايشــان و 
ناقد بودن ايشــان و داعيه  ايشان بر تمدن اسالمى است. چون 
هركس داعيه  تمدن اسالمى دارد بايد روى مهم ترين عامل ايجاد 

وحدت تمدنى كه همان زبان عربى اســت، انگشت بگذارد. با 
اين مقدمه ، آيت اهللا خامنه اى سال ها پيش جلساتى داشتند كه 
در آن به زبان عربى صحبت مى كردند؛ جلساتى درباره ادبيات 
عرب قديم و معاصر. گاهى در البه الى صحبت ها خاطراتى هم 
بيان مى كردند. به ايشان در آن جلسات گفتيم شما كه داريد 
به زبان عربى صحبت مى كنيد، امكان دارد كه اين خاطراتتان 
را از اول شــروع كنيد و بيان كنيد تا ايــن خاطرات تدوين و 
منتشر بشود؟ ايشــان هم گفتند با كمال ميل و همان لحظه 
بسم اهللا الرحمن الرحيم گفتند و شروع كردند به گفتن خاطرات؛ 
از كودكــى تا دوران مبارزه، از مجاهدت ها و زندان ها و تبعيد و 
شكنجه ها گرفته تا كارهاى ميدانى و درس ها و نويسندگى شان. 
همين طور ادامه دادند تا خاطرات رسيد به آغاز انقالب اسالمى؛ 

اين خاطرات تدوين و شد كتاب «اّن مع الصبر نصراً».

گفتارى از دكتر محمدعلى آذرشب

كتاب خاطرات عربى رهبر انقالب 
چگونه تدوين شد؟

يادداشت شفاهى

از «موسى حقانى» و «محمدرضا سنگرى» تجليل مى شود 
تاريخ: نهاد كتابخانه هاى عمومى كشــور در طرح «چهل قلم»، از موسى حقانى، 
رئيس پژوهشكده تاريخ معاصر و محمدرضا سنگرى، نويسنده و عاشوراپژوه تجليل 
مى كند. اين مراسم، امروز چهارشنبه 24 بهمن 1397، ساعت 9 صبح، در نشانى 
«تهــران، خيابان مولوى، خيابان تختى، كوچــه جعفرى، گودباغچالى، كتابخانه 

عمومى سيدمرتضى» برگزار مى شود.

آغاز پذيرش سراسرى حوزه هاى علميه برادران
رســا: پذيرش سراســرى حوزه هاى علميه برادران براى سال تحصيلى آينده 
از امــروز، 24 بهمن ماه آغاز مى شــود. نخســتين مرحله ثبت نــام از 24 تا 27 
بهمن 97 و مرحله دوم آن از 17 تا 22 فروردين 98 اعالم شــده اســت. بنا بر 
ايــن اطالعيه، آزمون گزينش نيــز روز جمعه 30 فرورديــن 98 برگزار خواهد 
شــد. عالقه مندان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشــتر به نشانى اينترنتى

 WWW.HOWZEH-QOM.IR مراجعه نمايند.

دوره «كرسى فقه اباضى» برگزار مى شود
مهر: دوره «كرسى فقه اباضى» از امروز 24 بهمن لغايت30 بهمن  توسط دانشگاه 
مذاهب اســالمى برگزار مى شود. اين دوره با حضور مصطفى باجو، استاد مدعو از 
كشور تونس به زبان هاى عربى و فرانسوى در شهرهاى تهران و قم برگزار خواهد 
شــد. عالقه مندان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و ثبت نام با تلفن هاى 

09367260729 در تهران و 09309004583 در قم تماس بگيرند.

برگزارى  نشست تحليلى تاريخ ايران معاصر
رسا: نخستين جلسه از سلسله نشست هاى بصيرت افزايى، با موضوع بررسى تحليلى 
و تطبيقى تاريخ معاصر ايران امروز چهارشنبه، 24 بهمن در قم برگزار مى شود. اين 
نشست كه با ارائه حجت االسالم دكتر نجف لك زايى، همراه خواهد بود، از ساعت 11 

تا 12 در تاالر بيدارى اسالمى جامعه الزهرا(س) برگزار خواهد شد.

«نسبت علوم انسانى و كاربرد از منظر علم شناسى 
فلسفى»  بررسى مى شود

شبستان: نشست علمى «نسبت علوم انســانى و كاربــرد از منظر علم شناسى 
فلسفى» به  همت پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى برگزار مى شود. در 
اين نشست، غالمحسين مقدم حيدرى، مهدى معين زاده، مالك شجاعى جشوقانى، 
سيدمحمدرضا اميرى تهرانى، عليرضا منصورى و عليرضا منجمى حضور دارند. 
گفتنى است؛ اين نشست، سه شنبه30 بهمن از ساعت 15 تا 18 برگزار خواهد شد.

 تاريخ   در آستانه ورود انقالب اسالمى به دهه پنجم 
حيات خود، خبرگزارى مهر در گفت وگويى با اصغر 
طاهرزاده، نويسنده و پژوهشگر، به موضوع «فلسفه 
تاريخ شيعى و نسبت آن با تحوالت انقالب اسالمى» 
پرداخته است كه در ادامه گزيده اى از اين گفت وگو 

را مى خوانيد:
 

  تفكر تاريخى و فلسفه تاريخ دينى
تفكر تاريخى آن نحوه تفكرى است كه اجازه  كشف 
ظاهربينى و نمود را به فيلسوف مى دهد. فيلسوف، 
ســخن زمانه  خودش يعنى «بود» را درك مى كند و 
در ســنجش حقيقى با اين «بود» اســت كه «نمود» 
براى وى آشــكار مى شود. در اينجا تاريخ به معناى 
متداول، منظور نظر نيست. تاريخى  بودن مخصوص 
خود «وجود» اســت؛ «وجود»، تاريخى است. به اين 
معنا كه بر اســاس حضور و غياب هايش همواره از 
وجهى و افقى آشكار مى شود. داشتِن فلسفه  تاريخ 
دينى همانى است كه حضرت صادق(ع) در موردش 
مى فرمايند: «بر عاقل است كه زمانه اش را بشناسد و 
براساس شأنش با زمانه اش برخورد كند و زبان خود 
را از هرگونه سخن گفتن كه مطابق زمانه اش نيست 
باز دارد». رســول خدا(ص) هــم فرمودند: «از طرف 
پروردگار شــما در زندگى شما نفحاتى هست شما 

خود را در معرض آن نفحات قرار دهيد».
خداونــد به پيامبر خود مى فرمايــد: «َو أَنَْزلْنا إِلَْيَك 
ُروَن»  ْكَر لُِتَبيَِّن لِلنَّاِس ما نُزَِّل إِلَْيِهْم َو لََعلَُّهْم يََتَفكَّ الذِّ
و فرمود: «َو لََقْد أَْرَسلْنا ُموسى  بِآياتِنا أَْن أَْخِرْج َقْوَمَك 
ِ». خداوند  ْرُهْم بِأَيَّاِم اهللاَّ ُلماِت إِلَى النُّــورِ َو َذكِّ ِمَن الظُّ
در رابطه با ايّام الهى نيز مى فرمايد: «يَْسَئُلُه َمْن فِى 
ماواِت َو األَْْرِض ُكلَّ يَْوٍم ُهَو فى  َشأٍْن». هر آنچه در  السَّ
آسمان ها و زمين هست تقاضامند حضرت اهللا هستند 

و حضرت حق در هر دوران و روزگارى به شــأنى در 
صحنه است و اين بدين معناست كه ما بايد در هر 
تاريخى مناسب اقتضائات آن تاريخ با اسمى يا اسمائى 

از حضرت رب العالمين روبه رو شويم.

  انقالب اسالمى تاريخى را مى گشايد كه 
«فرش» به «عرش» متصل مى شود

حضــرت امام خمينى(ره) مى فرماينــد: «اين قرن، 
به خواســت خداوند قادر، قرن غلبه  مستضعفان بر 
مســتكبران و حق بر باطل است»؛ اين يعنى تاريخ 
ديگرى شروع شــده و خداوند حضور ديگرى را در 
دنيا براى ما رقم زده است و آنچنان حضرت امام(ره) 
بر تحقق آن يقين دارند كه مى فرمايند: «اگر من هم 
برگردم ملت اســالم برنمى گردد؛ اشتباه نكنيد، اگر 

خمينى هم با شما سازش كند، ملت اسالم با شما 
ســازش نمى كند». انقالب اسالمى به عنوان فتحى 
تاريخى و عبور از ظلمات دنياى سكوالرزده  مدرنيته، 
بناســت تاريخى را بگشــايد كه «فرش» به «عرش» 
متصل گردد و فرهنگ پوزيتيويستى بر روح و روان 
بشر سلطه نداشته باشــد و الزمه  چنين حضورى، 
شــروِع فرايندى اســت كه آن فرايند دفعتاً محقق 
نمى شود. از اين جهت ما در شرايطى هستيم كه از 
جهتى قلب ها به ســوى ايمانى نظر دارد كه انقالب 
اسالمى بدان اشاره دارد؛ ولى عقل ها اسير مكر «ليل 
و نهار» اســت و ما در فضاى قبض و بسط نسبت به 
آرمان هاى انقالب در حال گذراِن موقعيتى هستيم 
كــه آرام آرام، پوچى زندگى غربى را تجربه مى كنيم 
و با افول هرچه بيشــتر هيبت غربى، راهى به سوى 

روشــنى گاهِ گشوده شــده توســط انقالب اسالمى 
مى يابيم. حقيقت هر دورانى در عين آنكه به تعريف 
درنمى آيد خود را به درخشانى روشن مى كند؛ مانند 
نور. انقالب اسالمى نور اين دوران است؛ بنابراين در 
عين حال كه در حال خفا است، خود را در صحنه هاى 
مختلف آشكار مى كند؛ زيرا امرى نيست كه به تعريف 
منطقى درآيد و با تصورى واضح بتوان به آن فكر كرد؛ 
بلكه در اثناى تفكر به آن، با نورى كه از خود ساطع 
مى كند، خود را نشان مى دهد و تمّناى دانش حصولى 
در مورد آن موجب مى شــود كه حقيقت آن هرگز 
ظهور نكند. اساساً تالش براى كسب اطالع از حقيقت 
دوران، راهِ تفكر را مى بندد و ما در حد كســب فضل 
نسبت به آن متوقف مى شويم بدون آنكه دريچه اى از 

آن حقيقت به روى ما گشوده شود.

  تاريخ، در نسبت انسان  با خدا محقق مى شود
ما هنوز به طور مصمم به ماهيت انقالب اســالمى 
نمى انديشــيم و بيشــتر در نســبت سياسى آن با 
امور ديگر فكر مى كنيم و نه در نســبت وجودى و 
انسان شناسانه  آن، از آن جهت كه متوجه شويم آن 
انقالب چه نوع انســانى را مورد خطاب قرار داده تا 
با او در مورد شــرافت ذاتى انسان گفت وگو كند؛ و 
چه وجوهى از انســان را مورد خطاب قرار داده كه 
آن انسان جهت پاسداشت آن انقالب مى تواند تا مرز 
شهادت خود را جلو ببرد و به اين نتيجه رسيده است 
كه مى تواند ظرفيت خود را تا شــهادت بگشايد و با 
اين نوع فداكارى، آن شــود كه بايد بشود، هرچند 
مى داند مفاهيم رسمى براى توصيف آن  چه او يافته 
است، رسا نيســتند ولى با عمل خود، نزديك ترين 
نحوه ارتباط با انقالب را به ما نشــان داد كه چگونه 
حقيقت دوران را ديدار كرده و به سوى آن جلب شده 
و متفكرانه ترين عمل را به انجام رسانده تا حقيقت 
دوران در صحنــه  «ايثار» تحقق يابد. اگر صحنه هاى 
ظهور ايثار، صحنه هاى تحقق حقيقت اســت بايد 
متوجه بود در آن راستاســت كه حقيقت در عمِل 
بنيادينى كه نظام مدنى ملتى را پايه گذارى مى كند، 
ظهور مى نمايد. در اين حالت حقيقت اســت كه به 
مناسبت ظرفيت آن دوران ظهور كرده تا تاريخى را 
تأسيس كند. زيرا هرگز انگيزه هاى شخصى نمى تواند 
تاريخى را محقق نمايد، بلكه در نسبتى كه انسان ها با 
خدا برقرار مى كنند، يك دوره  تاريخى شروع مى شود 
و همه  ويژگى هاى انســان ها نســبت به آن زمانه، 
معناى خود را مى يابند و به همين جهت با انجمن 
حجتيه اى ها و ملّى مذهبى ها و اخوان المســلميِن 
تركيه اى تاريِخ جديدى شــروع نمى شود كه انسان 

بتواند بيرون از معناِى سكوالريته زندگى كند.

تاريخ

اصغر طاهرزاده معتقد است، انگيزه هاى شخصى نمى تواند تاريخ بسازد، بلكه در نسبت انسان با خداست كه يك دوره  تاريخى شروع مى شود

عبور از ظلمات مدرنيته، فتح تاريخى انقالب اسالمى است

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

ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139760306015009322 -1397/11/8 هيات اول موضوع قان ــر راى ش براب
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــنامه 47 صادره از تايباد در ششدانگ يكباب منزل  ــليمان بشماره شناس ــيخى يكه توتى فرزند س آقاى غالم عثمان ش
ــهد شهرستان تايباد خريدارى از  ــاحت 80,63 متر مربع پالك 116 فرعى از 251 اصلى واقع در بخش 14 مش به مس
محل قسمتى از مالكيت محمد اسدى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــود در صورتى كه اش نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،  ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
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. 9717103
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/24 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/09

غالمرضا آقازاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

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

واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره139760308001005294-1397/11/06 هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين تكيلف وضعيت ثبتى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــنامه 18 و شماره ملى 0889800553 نسبت به  ششدانگ  ــماره شناس متقاضى آقاى مهدى محمدى فرزند كلوخ بش
ــمتى از پالك 1396- اصلى بخش 2 بيرجند  از محل مالكيت  ــاحت 130/20 متر مربع قس ــاختمان  به مس يكباب س
آقاى زينل دستگردى  محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت  به فاصله 15 روز آگهى  مى 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار  ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داش ــود درصورتى كه اش ش
اولين آگهى به مدت دوماه  اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول  اعتراض ، دادخواس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9717106
تاريخ انتشارنوبت اول : 1397/11/24

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/09
على فضلى  / رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

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

واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــوع قانون تعيين تكيلف وضعيت  ــماره 139760308001005299 -1397/11/06 هيات اول/دوم موض ــر راى ش براب
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض 
ــبت به   ــماره ملى 0888861011  نس ــنامه 305 و ش ــماره شناس متقاضى آقاى  رمضان احمدى فرزند كلوخ رضا بش
ششدانگ يكباب ساختمان  به مساحت 128/50  متر مربع قسمتى از پالك 1396- اصلى بخش 2 بيرجند  از محل 
ــت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت  به فاصله 15 روز  ــتگردى  محرز گرديده اس مالكيت آقاى زينل دس
آگهى  مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دوماه  اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9717108
تاريخ انتشارنوبت اول : 1397/11/24

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/09
على فضلى  / رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

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

واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره139760308001005468-1397/11/16 هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين تكيلف وضعيت ثبتى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
متقاضى آقاى  حبيب اهللا صحافى درميان فرزند ذبيح االه بشماره شناسنامه 57 و شماره ملى 5239580448 نسبت 
ــمتى از پالك 1396- اصلى بخش 2 بيرجند  از  ــاختمان  به مساحت 136/24  متر مربع قس ــدانگ يكباب س به  شش
ــت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت  به فاصله 15  ــتگردى  محرز گرديده اس محل مالكيت آقاى نوروز دس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از  ــود درصورتى كه اش روز آگهى  مى ش
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه  اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9717109
تاريخ انتشارنوبت اول : 1397/11/24

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/09
على فضلى  / رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

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

واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره139760308001005469-1397/11/16 هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين تكيلف وضعيت ثبتى 

ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــماره شناسنامه 5 صادره از بيرجند و شماره ملى 0652760945 نسبت  ــى فرزند ضياء بش متقاضى آقاى  مجيد عباس
ــاختمان  به مساحت 115 متر مربع قسمتى از پالك 1396- اصلى بخش 2 بيرجند  از محل  ــدانگ يكباب س به  شش
ــت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت  به فاصله 15 روز  ــتگردى  محرز گرديده اس مالكيت آقاى زينل دس
آگهى  مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دوماه  اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9717110
تاريخ انتشارنوبت اول : 1397/11/24

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/09
على فضلى  / رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

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

واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره139760308001005467-1397/11/16 هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين تكيلف وضعيت ثبتى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــنامه 3 و شماره ملى 0652745822  ــروى القار فرزند محمد حسين بشماره شناس ــن خس متقاضى آقاى  حاجى حس
نسبت به  ششدانگ يكباب ساختمان  به مساحت 101/30 متر مربع قسمتى از پالك 1396- اصلى بخش 2 بيرجند  
ــت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت  به فاصله  ــتگردى  محرز گرديده اس از محل مالكيت آقاى زينل دس
15 روز آگهى  مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
ــيد ، ظرف مدت يك  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دوماه  اعتراض خود را به اين اداره تس از تاريخ انتش
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است درصورت انقضاى مدت  ــليم اعتراض ، دادخواس ماه از تاريخ تس

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9717111
تاريخ انتشارنوبت اول : 1397/11/24

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/09
على فضلى  رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

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

واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره139760308001005466-1397/11/16 هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين تكيلف وضعيت ثبتى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
متقاضى آقاى محمد آرامجو فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه 1 و شماره ملى 0652227414 نسبت به  ششدانگ 
يكباب ساختمان  به مساحت 95/30 متر مربع قسمتى از پالك 1396- اصلى بخش 2 بيرجند  از محل مالكيت آقاى 
ــوم مراتب در دونوبت  به فاصله 15 روز آگهى  مى  ــت . لذا به منظور اطالع عم ــى مددى پور  محرز گرديده اس رجبعل
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار  ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داش ــود درصورتى كه اش ش
اولين آگهى به مدت دوماه  اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول  اعتراض ، دادخواس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9717112
تاريخ انتشارنوبت اول : 1397/11/24

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/09
على فضلى  / رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

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

واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره139760308001005465-1397/11/16 هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين تكيلف وضعيت ثبتى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــنامه 4 و شماره ملى 0653084072  نسبت به   ــين بشماره شناس ــت فرزند غالمحس متقاضى آقاى  غالمرضا عليدوس
ــاختمان  به مساحت 102/12 متر مربع قسمتى از پالك 1396- اصلى بخش 2 بيرجند  از محل  ــدانگ يكباب س شش
ــت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت  به فاصله 15 روز  ــتگردى  محرز گرديده اس مالكيت آقاى زينل دس
آگهى  مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دوماه  اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9717113
تاريخ انتشارنوبت اول : 1397/11/24

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/09
على فضلى / رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى  ــماره 139660306022002302 اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى اقاى غالمرسول  ــند رسمى مس فاقد س
ــاحت 259,72  ــاختمان به مس ــنامه 259 صادره از فريمان در يك باب س ــماره شناس محمدى فرد فرزند مصطفى بش
ــت واقع در بخش 13 از  ــالك 1408 فرعى از 276 اصلى كه پالك جديد 2403 فرعى اختصاص يافته اس ــع پ مترمرب
محل مالكيت مشاعى متقاضى محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 

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.9717119
تاريخ انتشار نوبت اول:97/11/24     تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/8   

محمدرضا رجايى مقدم رئيس ثبت اسناد و امالك فريمان

رونوشت آگهى حصروراثت
ــه 971208  / 1 ش از اين  ــماره 1080 به شرح دادخواست به كالس ــنامه ش ــهبازعلى فرج زاده داراى شناس آقاى ش
ــادروان بانو ماه زر مبصرى چابك به شناسنامه  ــت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــورا درخواس ش
ــت به  ــخ 1396/08/06 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه آن مرحوم منحصر اس ــماره 349 در تاري ش
ــماره 1080 متولد 1344 صادره از مياندوآب ( پسرمتوفى )                    ــم به شناسنامه ش ــهبازعلى فرج زاده فرزند قاس : 1 – ش
ــنامه شماره 2972142209 متولد 1359 صادره از مياندوآب ( پسرمتوفى )  ــم به شناس 2 –  رضا فرج زاده فرزند قاس
ــم به شناسنامه شماره 1307 متولد 1351 صادره از مياندوآب ( دخترمتوفى  3 – زينب فرج زاده نظام آباد فرزند قاس
ــماره 12 متولد 1363 صادره از مياندوآب ( دخترمتوفى )  ــنامه ش ــم به شناس ) 4 – زيبا فرج زاده نظام آباد فرزند قاس
5 – طيبه فرج زاده نظام آباد فرزند قاسم به شناسنامه شماره 1196 متولد 1348 صادره از مياندوآب ( دخترمتوفى ) 
6 – معصومه فرج زاده نظام آباد فرزند قاسم به شناسنامه شماره 94 متولد 1366 صادره از مياندوآب ( دخترمتوفى ) 
ــنامه شماره 1228 متولد 1360 صادره از مياندوآب ( دخترمتوفى )  ــم به شناس 7 – ليال فرج زاده نظام آباد فرزند قاس
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حبسى را در يك نوبت و يك مرتبه 
ــرآگهى ظرف يك ماه به  ــد از تاريخ نش ــى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باش آگهى مى نمايد تا هركس

شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد .9717120
  خليل نقى پور– رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان مياندوآب

رونوشت آگهى حصروراثت
ــه 971412/ 57 ش از اين شورا  ــت به كالس ــرح دادخواس ــماره 231 به ش ــنامه ش آقاى ادريس كرم لو داراى شناس
ــماره  ــنامه ش ــالح كرم لو به شناس ــادروان ف ــن توضيح داده كه ش ــوده و چني ــت نم ــى حصروراث ــت گواه درخواس
2741209189 در تاريخ 1397/05/01 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه آن مرحوم منحصر است به :                                                     
ــقالى فرزند  ــماره كد ملى 2744138452 ( دختر متوفى ) 2 – گلجهان كليمى آغس 1 – رها كرم لو فرزند فالح به ش
ــهاب الدين به شماره شناسنامه  ــر متوفى ) 3 – حسنى مجيدى فرزند ش ــماره كد ملى 2740870541 ( همس به ش
ــنامه 231 ( پدر متوفى ) اينك با انجام  ــماره شناس 234 ( مادر متوفى ) 4 – ادريس كرم لو فرزند جمال الدين به ش
ــى را در يك نوبت و يك مرتبه آگهى مى  ــت مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حبس ــريفات مقدماتى درخواس تش
ــد از تاريخ نشرآگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم  ــى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باش نمايد تا هركس

دارد و اال گواهى صادر خواهد شد .9717121 
 عيدى – رئيس شعبه 57 شوراى حل اختالف شهرستان اروميه

« آگهى ابالغ ارزيابى مورد رهن پرونده براى نوبت اول »
شماره نامه : 139704913445004845                 تاريخ نامه : 17 / 11 / 1397

شماره پرونده : 2 / 139704013052001714          شماره بايگانى پرونده : 9700616
اخطار شونده : خانم ليال لطفى 

ــدانگ پالك ثبتى 9691 / 1 اصلى بخش 14 مراغه متعلق به شما به مبلغ  ــما اخطار مى گردد شش ــيله به ش بدينوس
ــما مقدور نگرديده  ــى به ش ــت با توج به اينكه ابالغ قيمت كارشناس 000 / 520 / 157 / 14  ريال ارزيابى گرديده اس
ــار اين آگهى پنج روز  ــود پس از تاريخ انتش ــما ابالغ مى ش ــت ، لذا برابر ماده 18 آئين نامه از طريق جرايد به ش اس
ــاب دفتر نمايندگى  فرصت داريد اعتراض كتبى خود را به انضمام فيش واريزى به مبلغ 000 / 000 / 2 ريال به حس
ــبت به فروش ملك  ــليم نمائيد در غير اينصورت ارزيابى اوليه قطعى و نس ــعبه اجرا تس ــان قوه قضائيه به ش كارشناس

اقدام خواهد شد .9717123
كفيل اداره ثبت اسناد و امالك مياندوآب – قنبر محمد وند

« آگهى احضارمتهم »
ــعبه دوم  ــه 971186 /  ش نظر به اينكه خانم مريم جعفرى فرزند مختار به اتهام كالهبردارى رايانه اى در پرونده كالس
ــكايت آقاى فرهاد حسن زاده لوليك از طرف اين دادسرا تحت  ــراى عمومى و انقالب اروميه موضوع ش ــى دادس بازپرس
تعقيب قضايي است و ابالغ احضاريه به علت نامعلوم بودن محل اقامت نامبرده ممكن نشده است به وسيله اين آگهى 
ــي دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفري ، مراتب به نامبرده ابالغ مى  و در اجراى ماده 174 قانون آئين دادرس
ــار اين آگهى در شعبه دوم بازپرسى دادسراي عمومي و انقالب اروميه با حق  ــود تا ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتش ش
ــخگويي و دفاع از بزه انتسابى خويش در دادگاه حاضر شود در صورت عدم حضور پس از يك  ــتن وكيل جهت پاس داش

ماه از تاريخ انتشار آگهى ، اقدامات قانونى معمول خواهد شد .9717124
حجت خباز خدائى– بازپرس شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اروميه

« آگهى احضارمتهم »
ــت  ــروه مجرمانه كالهبردارى رايانه اى با برداش ــتكى گ ــه اينكه آقاى على حيدرى فرزند كريم به اتهام سردس ــر ب نظ
ــاب بانكى ديگرى از طريق سامانه اينترنتى در پرونده كالسه 971060 – 971163 – 971166  غيرمجاز وجه از حس
ــعبه دوم  – 971171 – 971174 – 971175 971176 – 971177 – 971185 – 971268 و 971286 /  ش
ــكايت آقاى فرهاد حسن زاده لوليك از طرف اين دادسرا تحت  ــراى عمومى و انقالب اروميه موضوع ش ــى دادس بازپرس
تعقيب قضايي است و ابالغ احضاريه به علت نامعلوم بودن محل اقامت نامبرده ممكن نشده است به وسيله اين آگهى 
ــي دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفري ، مراتب به نامبرده ابالغ مى  و در اجراى ماده 174 قانون آئين دادرس
ــار اين آگهى در شعبه دوم بازپرسى دادسراي عمومي و انقالب اروميه با حق  ــود تا ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتش ش
ــخگويي و دفاع از بزه انتسابى خويش در دادگاه حاضر شود در صورت عدم حضور پس از يك  ــتن وكيل جهت پاس داش

ماه از تاريخ انتشار آگهى ، اقدامات قانونى معمول خواهد شد .9717126
حجت خباز خدائى– بازپرس شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اروميه

« آگهى احضارمتهم »
ــماره ملى 0066755301 صادره تهران متولد 1354/06/20 بشماره  نظر به اينكه آقاى مهدى كاوه فرزند احمد به ش
ــه 960913 /   ــكايت آقاى عبدالعلى آقاباالزاده در پرونده كالس ــنامه 7769 به اتهام خيانت در امانت موضوع ش شناس
ــراى عمومى و انقالب اروميه از طرف اين دادسرا تحت تعقيب قضايي است و ابالغ احضاريه  ــعبه اول بازپرسى دادس ش
ــيله اين آگهى و در اجراى ماده 174 قانون آئين  ــت به وس ــده اس به علت نامعلوم بودن محل اقامت نامبرده ممكن نش
دادرسي دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفري ، مراتب به نامبرده ابالغ مى شود تا ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
ــراي عمومي و انقالب اروميه با حق داشتن وكيل جهت پاسخگويي و  ــعبه دوم بازپرسى دادس ــار اين آگهى در ش انتش

دفاع از بزه انتسابى خويش در دادگاه حاضر شود در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهى ، اقدامات 
قانونى معمول خواهد شد .9717130

مرتضى خضرلو – بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اروميه

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــرح دادخواست به كالسه  ــماره 2-522977204 به ش ــنامه ش ــين گلمكانى داراى شناس نظر به اينكه آقاى/خانم حس
ــادروان فاطمه گلمكانى به  ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــورا درخواس 274-97 از اين ش
ــى گفته و ورثه حين الفوت آن  ــخ 94/7/18 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگ ــنامه 5-522969772 در تاري شناس

مرحوم منحصر است به:
1- مليحه گلمكانى فرزند محمد ش ش 5229806427 ت 1362

2- زهرا گلمكانى فرزند محمد ش ش 5229242493 ت 1344
3- حسين گلمكانى فرزند محمد ش ش 2-522977204 ت 1344

ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد.9717173
قاضى شورا- شعبه 3 شوراى حل اختالف شهرستان گلمكان

شماره پرونده: 139704006092004964/1         شماره بايگانى پرونده: 9708118
شماره ابالغيه: 139705106092015233           تاريخ صدور: 1397/11/15

دفترخانه ازدواج شماره 23 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى  

ــماره  ــماره ملى: 0930740211 ش ــد تاريخ تولد: 1347/12/07 ش ــا جالل آبادى نام پدر: محم ــيله به رض بدين وس
شناسنامه: 74064 ابالغ مى شود كه خانم اكرم تيمورى جهت وصول 300 عدد سكه تمام بهار آزادى به استناد مهريه 
مندرج در سند ازدواج: شماره سند: 12461، تاريخ سند: 1378/12/29، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج شماره 
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9708118 در اين  ــهد استان خراسان رضوى عليه ش ــهر مش 23 ش
ــده و طبق گزارش مورخ 1397/10/24 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا  ــكيل ش اداره تش
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار  بنا به تقاضاى بس
محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت 

بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرايى پايان خواهد يافت آ- 9716917 م.الف 817
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

اداره كل ثبت اسناد و امالك سيستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك زابل

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
ــاختمان هاى فاقد  ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س ــاده 3 قانون و ماده 13آيين نامه قان ــى موضوع م آگه

سند رسمى
برابر راى شماره   139760322002003354-1397/10/08   هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه بال معارض  ــمى مس ــند رس ــاختمان هاى فاقد س اراضى و س
ــتاقى فرزند موسى بشماره شناسنامه 5330076188 صادره از زهك در ششدانگ يكباب  متقاضى آقاى حجت اله مش
خانه به مساحت 254/75 متر مربع در قسمتى ازپالك 520 فرعى از 1- اصلى  واقع در بخش دو سيستان شهرستان 
زابل  خيابان باهنر 11 خريدارى از مالك رسمى آقاى عباس كاظم نژاد محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
ــخاص نسبت به  ــود در صورتى كه اش ــار  آگهى مى ش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى كثيراالنتش
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع  ــيد ، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس را به اين اداره تس
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س قضايى تقديم نمايند . بديهى اس

صادر خواهد شد .9716365     م الف: 1737
تاريخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1397/11/09  تاريخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 1397/11/24

مهدى پهلوانروى– رئيس ثبت اسناد امالك زابل

آگهى فقدان سند مالكيت
ــنامه 2535 به استناد دو برگ استشهاديه  ــماره شناس نظر به اينكه آقاى قربان محمد اخروى مايوان فرزند حيدر به ش
ــن اداره مراجعه نموده و  ــى نوبت اول به اي ــند مالكيت المثن ــده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت س ــى ش گواه
ــه يك آب  ــماره پالك 2399 فرعى از 1 اصلى س ــتگاه آپارتمان به ش ــدانگ يك دس ــند مالكيت شش مدعى اند كه س
ــت جابه جايى  ــد به عل ــان مى باش ــيروان بخش 5 قوچان به آدرس خيابان كه متعلق به ايش ــه يك ش ــع در قطع واق
ــماره چاپى 796648 ذيل دفتر  ــند مالكيت آن به ش ــى دفتر امالك معلوم گرديده كه س ــت با بررس ــده اس مفقود ش
ــماره 139620307114000630  به نام نامبرده صادر و تسليم گرديده است سپس برابر سند رهنى                                     الكترونيك به ش
ــكن شعبه امام خمينى قرار گرفته است   16493-1396/01/23 در قبال مبلغ 759/506/078 ريال در رهن بانك مس
و دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد تبصره يك اصالحى ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك 
نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت 
ــند مالكيت يا سند  ــار آگهى اعتراض خود را به همراه اصل س ــتى ظرف 10 روز از تاريخ انتش ــد بايس نزد خود مى باش
ــت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بدون ارائه سند  ــليم نمايد بديهى اس ــمى به اين اداره تس معامله رس

مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.
تاريخ انتشار : 1397/11/24

صمد ابراهيم زاده / رئيس ثبت اسناد امالك شيروان

شماره پرونده:139704022675000276/1  شماره بايگانى پرونده: 9700276   تاريخ صدور:97/10/29
آگهى

بدينوسيله به خانم مرضيه محمد زائى  كد ملى 3660469440 و جواد شاه خواه كد ملى 5339871045 ساكن زابل 
ابالغ مى شود كه بانك سپه باستناد قرارداد بانكى شماره داخلى 269311676جهت وصول مبلغ 6624,462 ريال تا 
ــويه كامل بدهى طبق مقررات عليه شما اجرائيه  ــارت تاخير متعلقه و از تاريخ مذكور تا روز تس تاريخ فوق بانضمام خس
صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه فوق در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 97/4/4 مامور، محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يكمرتبه 
ــدت 10 روز از تاريخ اين آگهى كه روز  ــود و چنانچه ظرف م ــار محلى آگهى ميش ــى از روزنامه هاى كثيراالنتش در يك
ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد عمليات اجرايى جريان خواهد يافت .9717098                      

م الف:1733   تاريخ انتشار:97/11/24
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى زابل

برش

در نســبتى كــه انســان ها با خدا 
برقرار مى كنند، يك دوره  تاريخى 
شروع مى شود و همه  ويژگى هاى 
انســان ها نســبت بــه آن زمانه، 
معناى خود را مى يابند و به همين 
جهــت بــا انجمــن حجتيه اى هــا و 
ملّى مذهبى ها تاريِخ جديدى شروع 
نمى شود كه انسان بتواند بيرون 

از معناى سكوالريته زندگى كند
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در ورزشگاه امام رضا(ع) برگزار مى شود
بازى بزرگ به ياد شهداى چوار

ورزش:به گزارش روابط عمومى موسســه تربيت بدنى آستان قدس 
رضوى، ديدار دوســتانه فوتبال بين تيم هاى منتخب پيشكســوتان 
خراسان رضوى و پيشكسوتان شهداى چوار 65 ايالم در ورزشگاه امام 
رضا(ع) مشهد مقدس برگزار مى شــود.در اين بازى كه روز جمعه 26 
بهمن ماه ساعت 13:30 برگزار مى شود تعدادى از بازيكنان خاطره انگيز 
فوتبال كشــور در قالب تيم 98  به ميدان مى روند.الزم به ذكر است كه 
در 23 بهمن ماه سال 1365، هواپيماهاى رژيم بعثى مسابقه فوتبال بين 
تيم هاى «منتخب چوار» و «منتخب جوانان ايالم» را بمباران نمودند 
كه در اين فاجعه تاريخى 9 بازيكن فوتبال، يك داور و پنج تماشاگر به 

شهادت رسيده و دهها نفر به درجه جانبازى نائل آمدند.

ماهينى دربى را از دست داد
ورزش:حسين ماهينى كه در دربى رفت ليگ هجدهم دچار مصدوميت 
از ناحيه رباط صليبى شد و ادامه فصل را تا به اينجا از دست داده، با نظر 
كادرپزشكى و بدنسازى تيم، اميدوار بود شرايط حضور در تركيب تيم را 
در ابتداى سال 98 كسب كند.او طى ماه هاى اخير تمرينات آماده سازى 
خود را با تمرينات فشرده فيزيوتراپى و بدنسازى پشت سر گذاشته اما 
روند درمانى او به شكلى نيست كه قادر به حضور در دربى 10 فروردين 

باشد و بر اين اساس اين بازى را هم از دست داده است.

در جام حذفى
فغانى داور بازى پرسپوليس و پديده شد

ورزش: ديدار دو تيم پرســپوليس و پديده مشهد از مرحله يك چهارم 
نهايى جام حذفى كشور روز دوشــنبه 29 بهمن ماه ساعت 17:15 در 
ورزشگاه آزادى تهران برگزار مى شود. اسامى تيم داورى قضاوت كننده 

در اين بازى به شرح زير است:
داور: عليرضا فغانى/ كمك ها: محمدرضا ابوالفضلى، آرمان اسعدى

كمك داوران اضافى: حسن اكرمى ، امير عرب براقى

تمرينات اختصاصى شفر براى خارجى ها
ورزش: اسماعيل گونسالوس و پاتوسى، دو بازيكن خارجى استقالل در 
حالى به اين تيم اضافه شده اند كه از لحاظ بدنى شرايط ايده آلى ندارند. 
آنها تا حدودى با اضافه وزن روبه رو هستند و به همين دليل وينفرد شفر 
طبق هماهنگى با مربى بدنساز اســتقالل، تمرينات اختصاصى را براى 
اين دو بازيكن در نظر گرفته اســت تا آنها به آمادگى كامل برسند.البته 
پاتوسى هنوز مجوز بازى در استقالل را دريافت نكرده و همين موضوع نيز 
نگرانى هايى را براى بازيكن خارجى استقالل به وجود آورده است. گادوين 
منشا، مهاجم جديد استقالل هم طبق نظر شفر، تمرينات اختصاصى را 
جدا از تمرينات گروهى انجام مى دهد تا به شــرايط موردنظر سرمربى 

آلمانى آبى ها برسد.

كريمى: سرماخوردگى باعث شد 
به بازى با پيكان نرسم

كريمى كه از ابتداى نيم فصل دوم به جمع آبى پوشان برگشته است 
در خصوص داليل غيبتش در ليســت بازى با پيكان گفت: من قبل 
از بازى با پيكان ســرماخوردگى شديد داشــتم و به همين دليل با 
تشخيص آقاى شفر در ليست نبودم. خوشبختانه از شر سرماخوردگى 
رها شدم و مشكلى براى همراهى استقالل ندارم.هر وقت كادر فنى 

بخواهد در خدمت تيم هستم.
مهاجم استقالل در خصوص بازى با تراكتورسازى تبريز گفت: بازى با 
تراكتورسازى در تبريز سخت است ولى ما هم استقالل هستيم و بدون 
شك آنها هم كار سختى مقابل ما دارند. مطمئن باشيد با تمام توان براى 
برد در تبريز به اين شهر مى رويم و از هواداران استقالل هم مى خواهم كه 

در بازى روز جمعه ما را تنها نگذارند.

ناظم الشريعه: از ابتدا هم معلوم بود بازى با 
برزيل لغو مى شود

محمد ناظم الشريعه، سرمربى تيم ملى فوتسال گفت: از ابتدا هم مشخص 
بود بازى با برزيل لغو خواهد شــد، چون برزيلى ها تيم بزرگى هستند و 
برنامه خود را پُر كرده اند.وى درباره لغو ديدار دوستانه تيم ملى فوتسال 
ايران مقابل برزيل كه قرار بود در فروردين ماه برگزار شود، اظهار داشت: 
كميته فوتسال اين مسائل را دنبال مى كند و االن هم به دنبال اين  هستيم 
تا در آن تاريخ يك بازى دوستانه ديگر را به جاى برزيل هماهنگ كنيم. از 
ابتدا هم معلوم بود كه بازى با برزيل لغو خواهد شد، چون باالخره برزيل 

تيم بزرگى است و برنامه سال آينده خود را پُر كرده است.
وى در مورد اينكه گفته شده اســت تيم آرژانتين جايگزين برزيل براى 
بازى دوستانه خواهد شد، تصريح كرد: من چند تيم را به كميته فوتسال 
پيشنهاد داده ام، اما تا مذاكره با آنها به نتيجه نرسد و نهايى نشود نامشان 

را مطرح نمى كنم.

استقالل چگونه از كميته تعيين وضعيت 
مجوز گرفت؟

تيم فوتبال استقالل به دليل داشتن پرونده  يا پرونده هايى در كميته 
تعيين وضعيت فدراسيون فوتبال، مجوز ثبت قرارداد بازيكنان جديد 
خود را نداشت، اما مســئوالن اين باشــگاه با رايزنى با كميته تعيين 
وضعيت، توانستند مجوز ثبت قرارداد و بازى آنها را بگيرند. بازيكنان 
جديد نيز در ديدار برابر پيكان به ميدان رفتند.هادى مباشرى معاون 
اجرايى باشــگاه اســتقالل در توضيح اين موضوع گفــت: با مجرى 
اسپانسر هاى باشگاه صحبت كرديم تا عالوه بر پرداخت بدهى انتقال 
مرتضى تبريزى به اســتقالل، بدهى هاى اعالم شــده از سوى كميته 
تعيين وضعيت نيز پرداخت شود. بدهى باشــگاه استقالل در كميته 
تعيين وضعيت 300 ميليون تومان بــوده كه يكى از طلبكاران مجيد 
صالح است.وى در پاسخ به اين سؤال كه چه تضمينى به كميته تعيين 
وضعيت براى صدور بازى بازيكنان جديد داده شــده اســت، گفت: 
تضمينى نداديم، بلكه كميته تعيين وضعيت يك ماه به باشگاه استقالل 

مهلت داده است. 

سيدجالل به بازى استقالل خوزستان مى رسد
ورزش:سيدجالل حسينى، مدافع باتجربه و كاپيتان سرخپوشان كه با 
مصدوميت جزئى مواجه شده، با توجه به فشردگى بازى هاى در نيم فصل 

اخير فرصت استراحت و درمان كامل خود را نداشته است.
در شرايطى كه برانكو به دنبال بررسى شــرايط اين بازيكن براى جدال 
مقابل استقالل خوزستان بود، كاپيتان سرخ ها اعالم كرده مشكلى براى 
همراهى تيم در بازى روز پنجشــنبه نخواهد داشت و قادر به همراهى 

تيم است.

ورزش: رفيعى كه در نيم فصل جديد دوباره پيراهن شماره 
هفت پرسپوليس را برتن كرده و مرد منتخب برانكو براى 
بازيگردانى است هدف خود و هم تيمى هايش را در اين 
فصل تكرار قهرمانى پيش از پايان فصل عنوان كرده است. 

در بازگشت به پرسپوليس شرايط نسبت به دوره 
اولى كه در اين تيم پشت سر گذاشتيد به چه شكل 

است و آيا تغيير خاصى مى بينيد؟
قبال هم گفتم كه خوشــحالم بابت اين بازگشت و از اين 
حضورم لذت مى برم. از اين شــور و هيجانــى كه براى 
پيشــرفت وجود دارد لذت مى برم. يك ســرى اصول و 
قواعدى آقاى برانكو در دوره اول داشــتند كه اكنون هم 
با جديت و اصرار بيشتر در بحث اخالقى و فنى پيگيرى 
مى كنند. من تغييرى كه در بازگشت مى بينم اين است كه 
تيم تر شده ايم، همه حس تيم بودن را دارند و دوست دارند 

به تيم تزريق كنند. 

 ليگ اين فصل به نظرت نسبت به ليگ هاى دوره 
قبلى در آن بازى كردى چقدر تفاوت دارد؟

ليگ امسال ليگ نزديك و خيلى خوب است. من به شخصه 

اين چالش و اين شرايط را دوست دارم و دوست دارم در 
شرايط ســخت برويم و خودمان را ثابت كنيم و اين نكته 
مثبتى براى ماست و اين را دوســت داريم. فكر مى كنم 
در يك ليگ هميشه شما امتيازاتى را از دست مى دهيد و 
امتيازاتى را خواهيد گرفت. ما كال دنبال اين هستيم در هر 
بازى امتيازات را جمع كنيم و رو به جلو برويم. كما اينكه 
با بهترين تيم هايى كه مثل پديده بازى كرديم توانستيم 
شــش امتياز بگيريم و اين نكته مثبتى اســت اما مقابل 
تيم هايى هم كه شايد در پايين جدول بودند امتياز از دست 
داديم. االن باالى جدول هســتيم و هيچ چيز را از دست 
نداديم و ادامه كارمان طوالنى و سخت است؛ ولى با اميد 
خدا، با تالش بسيار زياد، با تامين بهتر و با حمايت هواداران 
مى رســيم به جايگاهى كه قبل از پايان فصل شرايطى 

خوبى براى دستيابى به قهرمانى رقم بزنيم.

با توجه به اينكه مقابل فوالد شكست خورديد آيا اين 
فضا روى عملكرد پرسپوليس اثرگذار خواهد بود؟

ببينيد باخت يك چيز اجتناب ناپذير اســت در فوتبال و 
خيلى كم پيش مى آيد كه تيمى فصل را بدون باخت به 
پايان برساند. حتى تيم هاى قهرمان و تيم هايى كه عملكرد 

موفقى داشتند به هرحال باخت مى آورند. در تيم ما با توجه 
به اصولى كه داريم و با توجه به كارى كه انجام مى دهيم و 
با توجه به تاكيدى كه آقاى برانكو در خصوص مسائل فنى 
دارد ما هيچ وقت به دنبال توجيه باخت نيســتيم و هيچ 
وقت دنبال بهانه نيســتيم. االن هم اصال نگران نيستيم 
چون مى دانيم چه تيمى هستيم، چه طرز تفكرى داريم و 

در ادامه راه حرف زيادى براى گفتن داريم.

آيا با اين نكته كه پرسپوليس زمان خوبى شكست 
خورد، موافقى؟ 

باخت هميشه باخت است و هيچ وقت خوشايند و خوش 
موقع نيست. شايد يك زمانى يك باخت اينچنينى باعث 
مى شود تا شرايط به شكلى پيش برود كه شما با ذهنيت 
بازترى به مسائل نگاه كنى. مخصوصا وقتى اينگونه مى بازى 
و خودت مى دانى كه به چه شــكل رفتى، چه شكل بازى 
كردى و به چه باختى اين شــما را هوشيارتر خواهد كرد. 
پرسپوليس در دو سال گذشته بهترين تيم بوده بدون شك. 
نتايج اين را نشان مى دهد. اين نشان مى دهد وقتى شما به 
اين شكل باشيد، آن حس حسادت، دشمنى كه در انسان 
و فوتبال است هوشيارتر مى كند . ما فقط نبايد در زمين 

فوتبال بازى كنيم و فقط در زمين بجنگيم. ما فهميديم بايد 
بيشتر و بهتر از قبل بايد خارج از زمين هم بجنگيم و بايد به 
فكر مسائل حاشيه اى هم باشيم و بايد به خيلى از مسائلى 
كه براى ما درست مى كنند و در آينده نيز بيشتر خواهد 
شد حواس مان باشــد و با همه آنها بجنگيم. تنها چيزى 
كه ما را خوشحال مى كند اين اســت كه هواداران ما اين 
مسائل را خوب فهميده و درك مى كنند و ما جز هواداران 
هيچ حامى ديگرى نداريم كه البته كافى هم هستند براى 
ما. هيچ چيزى براى ما مهمتر از آنها نيستند چون آنها با 
تمام وجود پشت ما هســتند و با همه وجود مى جنگند و 
هر كسى كه بخواهد مانع راه پرسپوليس هواداران مان با 
آن خواهند جنگيد و ما نيز خودمــان را آماده مى كنيم با 
تالش بيشــتر و جنگندگى و اگر نياز باشد عليرغم اينكه 
برانكو دوست ندارد بازيكنان وارد حاشيه اى شوند اما اگر 
حاشيه اى ساخته شود، توهينى شود و صحبت اضافه اى 
درباره تيم پرســپوليس و بازيكنان و هواداران تك تك ما 
جوابگو و پاسخگو هستند به حرف هايى كه اشتباه است و 
مى خواهد مانع از پيشرفت تيم است. همه بايد بدانند كه 
پرسپوليس بهترين تيم ايران است و همه اين را خواهند 

ديد و مى بينند.

منهاى فوتبال

پرز: بنزما بهترين مهاجم جهان است
رئيس باشــگاه رئال مادريد كه هميشــه عالقه خاصى به مهاجم فرانسوى تيمش 
داشته همچنان معتقد است كه كريم بنزما بهترين مهاجم جهان است. فلورنتينو پرز 
مى گويد: بايد بگويم كه ما بهترين تركيب جهان را در اختيار داريم. پولى را بيهوده 
براى خريدها صرف نخواهيم كرد. در برخى رسانه ها شنيده ام كه رئال مادريد بايد 
يك مهاجم بخرد ولى وقتى كريم بنزما، بهتريــن مهاجم جهان را در اختيار داريم، 
چه نياز به يك مهاجم با كيفيت ديگر داريم؟  كارى كه ما بايد انجام دهيم اين است 
كه بازيكنان جوان را جذب كنيم تا ســتاره هاى آينده را در تيممان داشته باشيم، 

بازيكنانى مثل وينيسيوس جونير و رودريگو كه كانديداهاى جايزه كوپا هستند.

توئيتر باشگاه زنيت سن پترزبورگ كه به تازگى شاهد پيوستن 
سردار آزمون مهاجم تيم ملى ايران به اين باشگاه بوده، در توئيت 
جالب توجهى با انتشــار عكسى از ســردار و متنى به فارسى و 
همينطور پرچــم ايران به حضور او در تمرينات واكنش نشــان 

داده است.
 توئيتر اين باشگاه به فارســى گفته «چند اليك براى سردار؟»  
و هواداران زنيت تا زمــان نگارش اين متــن 400 اليك را به او 
اختصــاص داده و همچنيــن 40 بار نيز اين پســت را ريتوئيت 

كرده اند.

هافبك پرسپوليس در اينستاگرام خود به اتفاقات پيش آمده در 
ورزشگاه غدير واكنش نشان داده است. سروش رفيعى با جمله 
«ســعى مى كنند ما را دفن كنند اما نمى دانند ما بذر هستيم» 
مانند برخى از ديگر بازيكنان پرسپوليس معتقد به اتفاقات خارج 
از زمين فوتبال در رقم خوردن شكســت ايــن تيم مقابل فوالد 

خوزستان است.
 او در انتهاى متن خود نيــز تاكيد كرده «مــا و هوادارانمان 
شــما همه، بچرخيد تا بچرخيم!» تا نشــان دهد اين داستان 

ادامه دارد.

اينستاگرام باشــگاه دربى كانتى در پستى به اولين حضور چهره 
مشــهور فوتبال انگليس يعنى اشــلى كول در تركيب اين تيم 

واكنش نشان داده است. 
كول كه يكــى از بهترين مدافعين چپ تاريــخ فوتبال انگليس 
محسوب شده و آخرين سال هاى حضور خود در فوتبال را سپرى 
مى كند، به تازگى از تيم لس آنجلس گلكسى آمريكا به فوتبال 
انگليس برگشته و ترجيح داده در دربى كانتى در چمپيونشيپ 
كه فرانك لمپارد ديگر اسطوره فوتبال اين كشور سرمربى آن است 

به فوتبال ادامه دهد.

مهاجم مطرح ســابق تيم ملى انگليس و آقــاى گل جام جهانى 
1990 در پستى اينستاگرامى به درگذشت گوردون بنكس دروازه 
بان اسطوره اى فوتبال اين كشــور و قهرمان جام جهانى 1966 

واكنش نشان داده است.
 لينه كر با انتشار عكسى از خود در كنار بنكس نوشته كه اولين 
بازى فوتبالى كه در تلويزيون تماشا كرده ديدار انگليس و برزيل 
در جام جهانى 1970 بوده كه بنكس ضربه سر پله را با شيرجه اى 

فوق العاده و خاطره انگيز دور كرد.

بوفون: روياى بازى تا 80 سالگى را دارم 
ورزش: دروازه بان تيم فوتبال پاريس سن ژرمن مى گويد روياى بازى تا 80 سالگى 
را دارد. جيانلوئيجى بوفون مى گويد: من در 41 سالگى هنوز روياپردازى مى كنم. 
وقتى هم رويايى داريد، اين زيباست كه خودتان را در موقعيت هاى مختلف مى بينيد. 
من به شور و اشتياق نياز دارم. سال گذشته به بازنشستگى فكر مى كردم اما در ادامه 
موج منفى ايجاد شــد به همين خاطر روياى اين را دارم كه تا 80 سالگى در زمين 
فوتبال باشم، زمانى كه پيرمردى شده ام و با عصا راه مى روم و شماره «يك» پشت 

پيراهنم نقش بسته است.

حقوق نجومى براى رمزى؟
ورزش: با قطعى شدن انتقال هافبك ولزى آرسنال به يوونتوس، شايعات پيرامون 
حقوق نجومى آرون رمزى به گوش مى رسد كه حتى او را تبديل به پردرآمدترين 
بازيكن بريتانيايى مــى كند. به موجب اين قرارداد كه هافبك آرســنال را براى 4 
سال به بانوى پير متعهد مى كند، رمزى به پردرآمدترين بازيكن بريتانيايى دنياى 
فوتبال هم تبديل مى شود چرا كه در هر هفته 456 هزار پوند حقوق خواهد گرفت 
و از هموطن خود گرت بيل كه در رئال مادريد 400 هــزار پوند حقوق مى گيرد، 

سبقت مى گيرد. 

كورتوا: رونالدو اسطوره زنده رئال مادريد است
ورزش: در حالى كه بســيارى در رئال مادريد تالش دارند تا كريستيانو رونالدو را 
فراموش كنند اما دروازه بان كهكشانى ها به تمجيد از بهترين گلزن تاريخ اين باشگاه 
پرداخت. تيبو كورتوآ مى گويد: رونالدو اسطوره زنده باشگاه رئال مادريد است. بيشتر 
تاريخچه اخير باشگاه رئال مادريد با گل هايى كه او به ثمر رسانده، نوشته شده است. 
زمانى كه مقابل رئال بازى مى كردم از كريســتيانو ضربه خــورده ام و بايد بگويم او 
بازيكن فوق العاده اى است، اما موافق يك جمله قديمى از سانتياگو برنابئو هستم كه 

مى گويد «هيچ بازيكنى مهمتر از بازيكنان ديگر نيست.

خبر

اسامى داوران هفته هجدهم 
ليگ برتر اعالم شد

كميته داوران فدارسيون فوتبال اسامى داوران هفته هجدهم 
ليگ برتر را مشخص كرد.

پنجشنبه 25 بهمن
پرسپوليس - استقالل خوزستان / ساعت 16 - ورزشگاه آزادى

داور: موعود بنيادى فر
صنعت نفت آبادان - پديده مشهد / ساعت 17:30 - ورزشگاه تختى

داور: محمدحسين ترابيان
جمعه 26 بهمن

سپيدرود رشت - ماشين سازى تبريز / ساعت 16 - ورزشگاه 
سردار جنگل

داور : وحيد كاظمى
تراكتورسازى تبريز - استقالل تهران / ساعت 15:30 - ورزشگاه 

يادگار امام
داور: اشكان خورشيدى

پيكان تهران - فوالد مباركه سپاهان  ساعت 16 - ورزشگاه شهدا
داور: حسين زرگر
شنبه 27 بهمن

پارس جنوبى جم - نساجى مازندران / ساعت 16 - ورزشگاه تختى
داور: سيدمهدى مرجانزاده

يكشنبه 28 بهمن
فوالد خوزستان - نفت مسجد سليمان / ساعت 16 - ورزشگاه غدير

داور: محمدحسين زاهدى فرد

رئيس دپارتمان داوران

زيرساخت هاى اجرايى شدن سيستم VAR وجود ندارد

سروش رفيعىزنيت سن پترزبورگ

شماره 7 سرخ ها مى گويد به تكرار قهرمانى فكر مى كنيم

گرى لينه كردربى كانتى

ورزش: رئيس دپارتمان داوران فدراسيون فوتبال مى گويد 
اگر بخواهيم سيستم ويدئو چك را در همه ورزشگاه هاى 
ليگ برترى داشته باشيم بايد هيئت هاى فوتبال و باشگاه ها 
همكارى الزم را در اين زمينه انجــام دهند.داود رفعتى 
گفت: ســعى كرديم در نيم فصل دوم ليگ برتر از داوران 
پشت دروازه استفاده كنيم تا هجمه عليه داوران را كمتر 
كنيم. همچنين در تشخيص اشتباهات در زمين مسابقه 
به داوران كمك كنند كه خوشبختانه اين رويه موثر بوده 
است. حتى ناظران داوران اعالم كردند بازى ها با آرامش 

بيشترى دنبال مى شود.
وى ادامه داد: با توجه به گزارش ناظران در دو ديدار فوالد 
خوزستان - پرسپوليس و نساجى مازندران - تراكتورسازى 
نكاتى وجود داشت كه در روزهاى آينده با گروه آناليز فيلم 
بازى ها را بازبينى مى كنيم و اگر موردى وجود داشت آن 
را اعالم مى كنيم ولى در كل شاهد قضاوت هاى خوبى از 
داوران در هفته هفدهم ليگ برتر بوديم. با اين حال داوران 

در هفته هفدهم دو اشتباه تاثيرگذار داشتند.
رفعتى درباره اجرايى شدن سيستم VAR در ورزشگاه ها 
گفت: آنچه مسلم است زيرساخت هاى اين سيستم بايد 
در همه ورزشگاه هاى ما وجود داشــته باشد و با توجه به 
فضاى ورزشگاه ها امكان جانمايى دوربين ها شايد باعث 
بروز مشكالتى در اجرا شــود. در حال حاضر همان طور 

كه مى دانيد به جــز آزادى بقيه ورزشــگاه ها بايد از نظر 
سخت افزارى به روز شــوند. برهمين اساس اگر بخواهيم 
سيستم ويدئو چك را در همه ورزشگاه هاى ليگ برترى 
داشته باشــيم منوط به آن اســت كه هيئت هاى فوتبال 
و باشــگاه ها همكارى الزم را در اين زمينه با فدراسيون 
فوتبال انجام دهند تا همه تيم ها از اين مزايا به طور يكسان 

استفاده كنند.
رئيس دپارتمان داورى خاطرنشان كرد: كالس مدرسان 
MA FIFA به مدرسى محمدصالح سوبخيدين را از 29 
بهمن ماه به مدت 5 روز در هتل آكادمى ملى فوتبال برگزار 
خواهيم كرد.  اين دوره ها در راســتاى توسعه هدفمند و 

فراگير دانش داورى صورت مى گيرد.

اميرمحمد سلطانپور: امشــب ليگ قهرمانان اروپا دومين 
شب از مرحله حذفى خود را تجربه خواهد كرد. مصاف دو تيم 
رئال مادريد و آژاكس با تاريخ غنى در اروپا مى تواند جذابيت 
هاى خاص خود را داشته باشد و وقتى بدانيم اين دو باشگاه 
هفده (رئال 13 و آژاكس 4) قهرمانى اروپا را بين خود تقسيم 
كرده اند، بر جذابيت هاى آن بيشــتر هم افزوده مى شــود. 
درست است كه آژاكس سال هاســت كه از آن دوران شكوه 
خود فاصله دارد اما عملكرد خوب ايــن تيم در دور گروهى 
اميدهايى را در دل مردم ســرزمين گل زنده كرده اســت. 
البته آمارها اصال موافق آژاكس نيست؛ آن ها براى اولين بار 
از فصل 2006-2005 توانســته اند در اولين مرحله حذفى 
اروپا حاضر شوند اما هيچگاه نتوانســته از آن بگذرند. تقابل 
با رئال مادريد نيز براى نماينده آمستردام كابوس وار بوده به 
گونه اى كه در 6 بازى گذشته مقابل غول اسپانيايى شكست 
خورده، بيست گل دريافت كرده و تنها دو گل به ثمر رسانده 
اند. البته شاگردان اريك دن هاگ در دور گروهى نظرها را به 
خود جلب كرده و بدون شكســت و تنها با دو امتياز اختالف 
نسبت به بايرن در رتبه دوم گروه قرار گرفتند. مساوى در هر 
دو بازى رفت و برگشت مقابل باوارايى ها نيز نشان دهنده اين 
است كه آژاكس پتانسيل مشكل به وجود آوردن براى رئال 
را دارد. اين را نيز نبايد فراموش كنيم كه آژاكس اين هفته در 
ليگ هلند شكســت خورد. آن ها در حالى دومين شكست 
ســال 2019 خود را مقابل هراكلس پذيرا شدند كه با اينكه 
به بدى شكست 6-2 قبل تر از آن مقابل فاينورد نبود اما در 
مقايسه با سال گذشته ميالدى كه در مجموع تنها سه بار طعم 
شكست را چشيده بودند، يعنى يك جاى كار براى آن ها مى 
لنگد. از طرف ديگر كهكشــانى ها در حالى امشب به يوهان 

كرايف آرنا قدم مى گذارند كه شرايطشان نسبت به اول فصل 
كامال دگرگون شده و روزهاى خوبى را تجربه مى كنند. همين 
روز شنبه گذشته بود كه شاگردان سانتياگو سوالرى مقابل 
همشــهرى خود اتلتيكو 3-1 به پيروزى رسيدند تا اختالف 
خود با بارســا در صدر الليگا را به تنها 6 امتياز كاهش دهند. 
سپيدپوشان قهرمان سه دوره گذشته ليگ قهرمانان هستند 
و چه كسى پيدا مى شود كه با شــرايط فعلى، آن ها را براى 

كسب چهارمين جام پياپى مدعى نداند؟
رئال در اين بازى به جز مصدوميت ايسكو و ماركوس يورنته 
مى تواند از بقيه بازيكنان خود استفاده كند. آژاكس نيز بعد از 
حضور كوتاه مدت فرانكى دى يونگ (بازيكن آينده بارسلونا) 
در ابتداى هفته بعد از مصدوميت، مــى تواند به حضور او در 
ميدان اميدوار باشد. ليساندرو ماگاالن مدافع مركزى هلندى 

ها نيز احتماال بازى امشب را از دست خواهد داد.

تاتنهام هاتسپر - بروسيا دورتموند
در ديگر بازى امشب ليگ قهرمانان تاتنهام در ومبلى ميزبان 
دورتموند است. اسپرز در حالى در مرحله يك شانزدهم نهايى 
حاضر شــده كه در آخرين لحظات دور گروهى در نيوكمپ 
مقابل بارسلونا موفق شــد آن يك امتياز حساس را به دست 
آورده و با توجه به نتيجه عجيب اينتر به گونه اى معجزه وار 
ماجراجويى اروپايى خود را ادامــه دهد. هر دو تيم تاتنهام و 
دورتموند از مصدوميت مهره هاى كليدى خود در اين چند 
هفته صدمه خوردند، لندنى ها هــرى كين و دله على را بعد 
از مدت ها مصدوميــت احتماال در اين ديــدار نيز به همراه 
نخواهند داشــت و زنبورها هم بدون ماركــو رويس قدم به 

انگليس گذاشته اند. 
عملكرد دو تيم در ليگ بسيار خوب بوده مخصوصا وقتى مى 
بينيم كه چه رقيبان گردن كلفتى در بوندس ليگا و ليگ برتر 
انگليس در كنار آن ها حضور دارنــد. تاتنهام در حالى كه در 
دو پنجره نقل و انتقاالت گذشته هيچ بازيكنى را به خدمت 
نگرفته كه در تاريخ ليگ برتر انگليس بى سابقه بوده، توانسته 
با برد هاى معموال اقتصادى، خود را در كورس قهرمانى نگه 
دارد. دورتموند هم با وجود تساوى عجيب در بازى اين هفته 
و از دســت دادن ســه گل پيش افتادگى مقابل هوفنهايم، 
همچنان در حضور تيمى مثل بايرن در صدر بوندس ليگا قرار 
دارند. پيروزى اروپايى از لحاظ اقتصادى و شــخصيتى براى 
دورتموند و تاتنهام از اهميت بااليى برخوردار است چون اين 
دو باشگاه در سال هاى گذشــته در تالش بوده اند تا خود را 
به عنوان تيم هاى درجه يك و غول در اروپا مطرح كنند اما 
بدون دســتاورد خاص در اروپا رسيدن به چنين عنوانى غير 

ممكن است. 

ضد حمله

سينا حسينى : وضعيت آشفته فوتبال باشگاهى ايران و مديريت 
حاكم بر فضاى برگزارى مســابقات به قدرى آزاردهنده و غير 
قابل تحمل شده است كه ديگر نمى توان در قبال هزاران اتفاق 
عجيب و غريب كه در خالل برگزارى مسابقات ليگ برتر فوتبال 
ايران رخ مى دهد بى تفاوت بود. در به وجود آمدن چنين فضايى 
بدون ترديد مجموعه مديريت فوتبال نقش بسيار تاثيرگذارى 
ايفا مى كند. تصميم گيرى هاى غلط و بعضا احساسى مديران 
تصميم ساز زمينه ايجاد التهاب و تنش را ميان باشگاه ها به وجود 
مى آورد. باشگاه هاى خصولتى و دولتى هم براى سبقت گرفتن 
از يكديگر هر آنچه باب ميلشان است را به اجرا در مى آورند بدون 

اينكه توجه كنند قوانين و مقررات سازمانى چه مى گويد!

پرخاشگران ميلياردى
تلفيق اين دو عنصر كليدى سبب مى شود، بازيكنان باشگاهى 
هم به خود جرات پرخاشگرى بدهند و پا را فراتر از حد خود 
بگذارند تا در اين بلبشوى مديريتى آنها هم به عنوان ياغيان اين 
منازعه لقب گيرند! عصبانيت بازيكنان ميلياردى باشگاه هاى 
ايران كه بدون هيچ ســاز و كار اصولى تنهــا هر فصل تعداد 
صفرهاى رقم قرارداد آنها افزايش يافته فضا را براى ساير اعضاى 
درگير اين پروسه تنگ مى كند به همين دليل قاضيان سياه 
پوش هم با گاردى بسته و تهاجمى به قضاوت مى پردازند و پس 
از اينكه با اعتراض بازيكنان و هواداران ناراضى و بعضا بى اعصاب 
سكوها شاخ به شاخ مى شوند در برابر دوربين هاى رسانه ها 
قرار مى گيرند و از حقوق از دست رفته خود گاليه مى كنند تا 

مشخص شود هيچ چيز سر جاى خودش نيست!

نبردهاى مجازى
به اين كلكسيون آشفته و بى نظم رفتار غير اصولى رسانه هاى 
خبرى را نيز اضافه كنيد، فضا دادن به بازيكنان براى حمله به 
بازيكنان، مربى و باشگاه رقيب سبب مى شود، تنش در فوتبال 
ايران به شكل عجيبى افزايش يابد. پيشرفت تكنولوژى هر 
چه قدر در كل دنيا به كمك و توســعه فوتبال كمك كرده 

در ايران باعث پسرفت شده است تا آنجا كه فوتباليست ها، 
مديران، هواداران و بعضا مسئوالن فوتبال از مقوله شبكه هاى 
اجتماعى براى تسويه حساب هاى خاص استفاده مى كنند تا 
اين آش به قدرى شور شود كه ديگر از دست هيچ كسى كارى 

ساخته نباشد.

 اركان درآمدزا
كميته انضباطى و كميته اخالق به عنوان دو ركن انضباطى بيشتر 
نقش كميته درآمدزاى فدراسيون فوتبال را ايفا مى كنند تا خزانه 
خالى از اسكنانس فوتبال ايران با احكام انضباطى آنها پر شود تا 
دخل و خرج فدراسيون با هم همخوانى داشته باشد! بعد نكته 
جالب آنجاست كه وزير، وكيل و رئيس دولت در نطق هاى خود 
از اين رشته ورزشى به عنوان پيشانى ورزش ايران نام مى برند و 

مدعى اند كه فوتبال بايد الگوى ساير رشته هاى ورزشى شود.

 چوب دو سر طال
 براى اثبات اين فضاى پرتنش و به دور از اخالق انسانى و حرفه 
اى مى توانيد به جديدترين محصول اين سيســتم فشل و 
بيمارگونه نگاهى انداخت. در حال حاضر تمام مديران به اصالح 
حرفه اى عليه رقباى خود بيانيه مى دهند تا در اين بلبشوى 
مديريتى از ديگرى عقب نمانند، نكته جالب توجه اينجاست 
كه اركان انضباطى خودشان هم بيانيه مى دهند كه از پرداختن 
به حاشيه هاى كاذب جلوگيرى كنند تا حساسيت حاكم بر 
بازى هاى ليگ برتر كمتر شود! اين كار چوب دو سر طالست 
زيرا در صورت شكست تيم بيانيه دهنده، آن ها بيانيه خود را 
دوباره تذكر خواهند داد اما در صورت پيروزى، تيم حريف آن 
بيانيه را عامل اصلى شكست خود معرفى خواهند كرد. كارى 
كه در هيچ كدام از كشورهايى كه فوتبال حرفه اى دارند اتفاق 
نمى افتد به نظر مى رسد اين كار غير حرفه اى همانند بسيارى 
از كارهاى غيرحرفه اى ديگر در فوتبــال ايران مثل اعتراض 
به داورى، جادوگرى و تبانى روزى فوتبال ايران را به دردسر 

خواهد انداخت.

حميد رضا خداشناس: ديروز گروه بندى رقابت هاى جام 
جهانى كشتى آزاد روسيه مشخص شد.در اين رقابت ها كه 
با حضور هشت تيم برتر دنيا روزهاى 25 و 26 اسفندماه در 
شهر ياكوتسك برگزار مى شود، تيم ايران با تيم هاى آمريكا، 
گرجستان و مغولستان همگروه شد. در ديگر گروه مسابقات 
تيم هاى  روسيه، كوبا، ژاپن و تركيه حضور دارند.طبق برنامه 
مسابقات ايران در اين رقابت ها ابتدا با تيم مغولستان مسابقه 
مى دهد و سپس به ترتيب مقابل تيم هاى آمريكا و گرجستان 
به ميدان مى رود. اين در حالى است كه مسئوالن فدراسيون 
كشــتى تصميم گرفته اند كه با تلفيقى از كشتى گيران 
بزرگسال و اميد در اين رقابت ها شركت كنند.با نگاهى به 
نتايج تيم ملى كشتى آزاد كشورمان در يكى دو سال گذشته 
و اتفاقات و حواشى پيرامون فدراسيون كشتى و همچنين 
تغيير و تحوالت در كادر فنى اين تيم حاال با نزديك شدن به 
مسابقات جام جهانى و همچنين در پيش رو بودن المپيك 
2020 آنچه سبب نگرانى عالقه مندان به اين رشته مدال 
آور كشورمان شده است، عدم آمادگى كشتى گيران و نتايج 

ضعيف آن ها در رقابت هاى گذشته مى باشد.

خأل در اوزان سبك
با نگاهى به رقابت هاى كشتى جام تختى آنچه بيش از همه 
مشهود بود جاى خالى كشتى گير آماده در اوزان سبك بود 
به طورى كه سرمربى تيم ملى كشتى آزاد با اظهار نگرانى 
از اين موضوع مى گويد: با توجه به عملكرد كشتى گيران 
بخصوص در اوزان سبك ما در اين اوزان شديداً دچار خأل 
و كمبود هستيم و شرايط خوبى نداريم. كار بسيار سختى 
براى حضور موفق در رقابت هاى جهانى و المپيك در پيش 
داريم غالمرضا محمدى خاطرنشان مى كند: با اين اوصاف 
بايد واقعيت ها را به مردم بگوييم. با توجه به شرايطى كه طى 
سال هاى اخير براى كشتى ايران به وجود آمده بايد انتظارات 

از كشتى منطقى باشد. 
محمدى تصريح كرد: بگويم با توجه به شــرايط فعلى، ما 

حتى براى گرفتن سهميه المپيك نيز در رقابت هاى جهانى 
مشكل جدى داريم چرا كه در بيشتر اوزان المپيكى دچار 
خأل و مشكل هستيم. ســرمربى تيم ملى افزود: اى كاش 
طى سال هاى گذشته بر روى جوانان مستعد مخصوصاً در 
اوزان سبك كه دچار مشــكل و خأل جدى هستيم . جالب 
است بدانيد ما در قالب اعزام كشتى گيران به رقابت هاى جام 
جهانى، جام دان كولوف و دو رويداد قهرمانى آسيا در رده 
اميد و بزرگسال در مجموع 37 كشتى گير اعزام مى كنيم 

كه اين ها همه پتانسيل كشتى ما در حال حاضر هستند.

ستاره ها در راه بلغارستان
اما  در حالى قرعه كشى جام جهانى ديروز اعالم شد كه طى 
اعالم كادر فنى تيم ملى چهره هاى سرشناس و مدال آورو 
عنوان دار تيم ملى در تورنمنت بين المللى دان كولوف كه از 
9 اسفند ماه سال جارى در كشور بلغارستان برگزار مى شود، 
حضور خواهند داشت.حسن يزدانى شاخص ترين چهره 
ايران است كه در بلغارســتان به ميدان مى رود. همچنين 
در بين نفرات اعزامى به اين رقابت ها حسن رحيمى و رضا 
يزدانى دو نماينده ايران در المپيك 2016 ريو پس از دو سال 
دورى از ميادين براى نخستين بار در يك تورنمنت رسمى 
به ميدان مى روند. مصطفى حسين خانى و پرويز هادى نيز 
جزو ديگر چهره هاى سرشناس هستند كه به اين رقابت ها 

اعزام خواهند شد.

 حبيبى: ايران در گروه سختى قرار دارد
حبيبى ، سرپرست تيم ملى كشتى آزاد گفت: تيم اميد كه 
قرار اســت به جاى تيم ملى بزرگساالن راهى جام جهانى 
روسيه شــود با تيم هاى آمريكا، گرجستان و مغولستان 
همگروه شده كه به واقع گروه سختى است. شايد برخى از 
اهالى كشتى به تيم مغولستان و حتى گرجستان به عنوان 
تيمهاى ساده و كم خطرى نگاه كنند، اما واقعيت چيز ديگرى 

است و تمامى تيم هاى جام جهانى قدرتمند هستند.

ورزش در سيما

ليگ برتر واليبال
خاتم اردكان - كاله مازندران

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

ليگ قهرمانان اروپا
آژاكس - رئال مادريد

       چهارشنبه 24 بهمن  - ساعت: 23:30 زنده از شبكه سه

ليگ قهرمانان اروپا
تاتنهام - دورتموند

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

به همت آستان قدس رضوى
ورزش حاشيه شهر در مسير توسعه

ورزش:با كلنگ زنى و افتتاح رسمى دو پروژه در مناطق حاشيه اى و كم 
برخوردار از امكانات ورزشى توسط آستان قدس رضوى ، امكانات سخت 

افزارى ورزش در اين مناطق روى ريل توسعه قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومى تربيت بدنى آســتان قدس رضوى همزمان با 
ايام دهه مبارك فجر و توسط توليت آستان قدس رضوى از طريق ويدئو 
كنفرانس و با حضور آحاد مختلف مردم در منطقه بلوار توس و شهرك 
شهيد رجايى به صورت رسمى مراسم كلنگ زنى و احداث بهينه سازى 
و مرمت گود كشتى باچوخه مهدى آباد و احداث 2 سالن چندمنظوره در 

شهرك شهيد رجايى كليد خورد.
گود كشتى باچوخه مهدى آباد كه در حال حاضر هيچ امكانات رفاهى و 
از حداقل استانداردهاى ورزشى هم برخوردار نيست ، قرار است در آينده 

اى نزديك عالوه بر حصار كشى ، مرمت ، بازسازى و بهينه سازى شود.
در شهرك شهيد رجايى هم 2 سالن ورزشى در ابعاد استاندارد ويژه رشته 
هاى توپى و رشته هاى انفرادى مانند كشتى و رزمى رسما كلنگ زنى 

شد و عمليات احداث آن آغاز شده است.

حذف زودهنگام كمانداران ايران از جام جهانى آمريكا
ورزش: مرحله فينال و قهرمــان قهرمانان جام جهانى داخل ســالن 
تيروكمان در الس وگاس آمريكا برگزار شــد و كمانــداران ايران كه با 
هزينه  شخصى در اين تورنمنت شركت كرده بودند با شكست در مرحله 
مقدماتى از راهيابى به مرحله حذفى بازماندند و از دور رقابت ها حذف 
شدند.در مرحله فينال جام جهانى داخل سالن تيروكمان بيش از 500 
كماندار در بخش ريكرو و كامپوند در رده ســنى جوانــان، نوجوانان و 

بزرگساالن حضور داشتند.

شطرنج بازان اعزامى
 به مسابقات تيمى جهان معرفى شدند

ورزش: مســابقات تيمى شــطرنج قهرمانى جهان از 14 اسفندماه به 
ميزبانى آستانا قزاقستان آغاز مى شود. آمريكا، روسيه، چين، اوكراين، 
هند، انگليس، قزاقستان، لهستان و مصر همراه با ايران به عنوان 10 كشور 
برتر، در اين رقابت ها نماينده خواهند داشــت. تيم ملى شطرنج مردان 
ايران با تركيب پرهام مقصودلو، پويا آيدنى، عليرضا فيروزجا، محمد امين 
طباطبايى و احسان قائم مقامى در اين رقابت ها شركت مى كنند. تيم 
ملى شطرنج مردان ايران با هدايت ايوان سوكولوف در مسابقات تيمى 

قهرمانى جهان حضور خواهد يافت.

هفته بيست و پنجم ليگ برتر واليبال
تالش تيم هاى تبريز، گنبد و اراك براى 

كسب سهميه
ورزش: دو هفته باقى مانده تا تركيب 8 تيم حاضر در مرحله اول پلى آف 
رقابت هاى واليبال مشخص شود. هفته بيست و پنجم مسابقات ليگ برتر 
واليبال امروز با برگزارى 6 ديدار پيگيرى مى شود. تيم هاى شهردارى 
ورامين، خاتم اردكان، پيكان تهران، پيام مشــهد، فوالد سيرجان، كاله 
مازندران و سايپا تهران جواز حضور در پلى آف را كسب كرده اند و حال 
سه تيم شهردارى گنبد، شهردارى تبريز و شهروند اراك رقابت فشرده 
و نزديكى با يكديگر دارند تا به عنوان تيم هشتم جواز حضور در پلى آف 

را كسب كنند.
برنامه بازى ها

خاتم اردكانـ  كاله مازندران
عقاب نهاجاـ  فوالد سيرجان

شهردارى اروميهـ  دورنا اروميه
پيام خراسانـ  شهردارى گنبد

سايپا تهرانـ  شهروند اراك
شهردارى تبريزـ  پيكان تهران

تيم شهردارى ورامين اين هفته استراحت دارد.

موافقت فدراسيون جهانى جودو با پرداخت 
حقوق سرمربى تيم ملى 

ورزش: نخستين مرحله مســابقات گرنداسلم در سال 2019 روزهاى 
گذشته در شهر پاريس كشور فرانســه برگزار شد و تيم جودوى 2 نفره 

كشورمان با كسب مدال برنز سعيد ماليى به كار خود خاتمه داد.
در حاشيه برگزارى اين مســابقات، محمد درخشان، مشاور سرپرست 
فدراســيون جودو با ماريوس ويزر، رئيس فدراسيون جهانى جلسه اى 
را در خصوص تداوم پرداخت حقوق آندره، مربى ازبكســتانى تيم ملى 
جودو تا المپيك 2020 برگزار كــرد و در نهايت موفق به جلب رضايت 
رئيس فدراسيون جهانى شد.فدراســيون جهانى جودو پيش از اين در 
نامه اى اعالم كرده بود ديگر كمك هزينه نقدى پرداخت حقوق مربيان 

ازبكستانى تيم هاى بانوان و آقايان را پرداخت نخواهد كرد.

اعالم برنامه ملى پوشان 
در جام جهانى تيراندازى

ورزش: جام جهانى تيراندازى و مســابقات توزيع سهميه المپيك، از 
2 اسفند ماه در دهلى نو برگزار مى شــود.در تيم تفنگ، الهه احمدى، 
نجمه خدمتى، آرمينا صادقيان، حســنا توتونچى، امير محمد نكونام، 
حسين باقرى، مهيار صداقت و پوريا نوروزيان تركيب تيم ملى را تشكيل 
مى دهند.در تپانچه نيز جواد فروغى، اميــر جوهرى، وحيد گلخندان، 
مصطفى نصيرى، مينا قربانى، هانيه رستميان و گلنوش سبقت الهى نيز 
تيم اعزامى كشورمان به رقابت هاى جام جهانى هند را تشكيل مى دهند.

رفيعى: قرار نيست 
فقط در زمين بجنگيم

شب دوم از دور حذفى ليگ قهرمانان اروپا

هفده جام در يك مسابقه!

     چهارشنبه      چهارشنبه 

حريفان ايران در جام جهانى كشتى آزاد مشخص شدند

گوش شكسته ها در منگنه
باشگاه ها به جاى بحث هاى فنى به دنبال فشار بر اركان داورى هستند

بيانيه بازى در ليگ  



دکتر رســول ظفرمند مدیرکل بیمه  سالمت مازندران گفت: ساالنه حدود 
700 میلیارد تومان براى درمان مازندرانى ها هزینه مى شود.

دکتر ظفرمند در شــوراى اطالع رســانى این اداره کل در جمع خبرنگاران 
رسانه هاى گروهى با اشاره به اینکه ساالنه حدود 7 و نیم میلیون بار مراجعه 
در مؤسســات طرف قرارداد با اداره کل بیمه سالمت مازندران صورت مى  
پذیــرد، اظهار کرد: به ازاى هر بار مراجعه قریب به یک  میلیون ریال هزینه 

توسط بیمه  سالمت پرداخت مى  شود.
مدیرکل بیمه  سالمت مازندران با اعالم اینکه یک  میلیون و 500 هزارنفر در 
مازندران تحت پوشش بیمه  سالمت هستند، یادآور شد: به ازاى مراجعه  هر 
روســتایى به مراکز درمانى سطح یک حدود 128 هزار تومان توسط دولت 

پرداخت مى شود که این موضوع در سال هاى قبل از انقالب وجود نداشت.
دکتر ظفرمند ادامه داد: تمام 2 هزار و 300 موسســه  ارائه  دهنده  خدمات 
پزشکى با این اداره کل قرارداد دارند و این امر موجب شده سطح دسترسى 

بیمه شدگان به خدمات بسیار آسان باشد.
وى پیروزى انقالب اسالمى را مبدأ تحول در حوزه  سالمت دانست و گفت: 
یکى از اقدامات مهم و چشمگیر این سازمان، تحت پوشش قرار دادن تمامى 

جمعیت فاقد بیمه  کشــور زیر چتر حمایتى سازمان است که در نوع خود 
حرکتى جهادى و بى بدیل است.

مدیرکل بیمه  ســالمت مازندران با اشــاره به اینکه اداره کل بیمه سالمت 
مازندران با 80 دفتر پیشــخوان در سراسر استان قرارداد منعقد کرد، افزود: 
هدف از انعقاد این قراردادها دسترسى آسان مردم به خدمات بیمه  سالمت 

بوده است.
دکتر ظفرمند بیان داشت: یکى دیگر از اقدامات و فعالیت هاى در حال اجراى 
ســازمان بیمه سالمت که در راستاى رفاه حال بیمه  شدگان مى باشد بحث 
نسخه  نویسى الکترونیک و استحقاق سنجى است و در این راستا آرام آرام به 

سمت حذف دفترچه هاى کاغذى گام برمى  داریم.
مدیرکل بیمه  سالمت مازندران اظهار داشت: با اجراى این طرح ازاین  پس 
هر کد ملى به  منزله  یک دفترچه درمانى است تا با منطقى و شفاف  سازى 

اطالعات بیمه  شدگان، خدمات مطلوب  ترى را به مردم ارائه کنیم.
دکتر ظفرمند با اشاره به اینکه در بین 5 صندوق بیمه  سالمت همپوشانى ها 
را حذف کردیم، خاطرنشان کرد: به همراه سایر سازمان هاى بیمه  گر با اجراى 

طرح استحقاق سنجى در صدد رفع همپوشانى ها هستیم.

مدیرکل بیمه  سالمت مازندران

ساالنه 700 میلیارد تومان براى درمان 
مازندرانى ها هزینه مى شود

همزمان با چهلمین سال پیروزى انقالب اسالمى ایران، مشعل گاز 10 
روستاى بخش بندپى شرقى شهرستان بابل با حضور مسئولین استانى 

و محلى روشن شد.
به گزارش روابط عمومى شــرکت گاز اســتان مازندران، آئین روشن 
کردن مشــعل گاز این روســتاها به طور نمادین در روستاى درازکش 

برگزار شد.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران اعتبار گازرسانى به این روستاها را 52 
میلیارد ریــال اعالم کرد و گفت: با افتتاح ایــن طرح ها 412 خانوار 

روستایى از نعمت گاز طبیعى بهره مند شدند.
جعفــر احمدپور با اشــاره به اینکه براى گازرســانى به این روســتاها 70 
کیلومتر شبکه گذارى انجام شده است، افزود: گاز یک نعمت طبیعى سالم 

اســت که شهروندان باید در استفاده از آن کمال دقت را داشته باشند .
وى اظهار داشت: با توجه به حساسیت هاى زیست محیطى که دولت 
و مردم دنبال مى کنند، گازرســانى مى تواند در حفظ محیط زیست 
بسیار موثر باشــد و در مناطق جنگلى از تخریب جنگل ها جلوگیرى 

مى شود.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران از مشترکین خواست تا به خاطر صرفه 

جویى در هزینه از وســایل گازســوز فرسوده اســتفاده نکنند و نکات 
ایمنى را به دقت رعایت کنند.

احمدپور تصریح کرد: ســامانه 194 شــرکت گاز مازندران در تمامى 
ســاعات شــبانه روز آمادگى ارائه خدمات ایمنى به شهروندان را دارد 
و حتــى مى تواننــد در روز هاى تعطیل از خدمات این ســامانه بهره 

مند شوند.
مدیرعامل شــرکت گاز مازندران عنوان کرد: این شــرکت در راستاى 
کاهــش میزان مراجعات و صرفه جویى در زمان و هزینه مشــترکین 
خود با بررســى درخواســت هاى متداول مردم و در راستاى افزایش 
رضایتمندى مراجعین و اخذ خدمت در کمترین زمان ممکن اقدام به 

راه اندازى سیستم پیامکى نموده است.
احمدپور به راه اندازى دریافت و پرداخت قبوض آنالین براى مشترکین 
اشاره و اعالم کرد: مشــترکین مى توانند با ارسال  کد اشتراك* 5 * 
شماره کنتور به شــماره 200020194 نهایتا ظرف مدت 24 ساعت 

قبض جدید خود را دریافت و نســبت به پرداخت آن اقدام کنند.
گفتنى است: 

شرکت گاز مازندران یک میلیون و 360 هزار مشترك دارد.

همزمان با چهلمین سال پیروزى انقالب اسالمى؛

مشعل گاز 10 روستاى بابل روشن شد

محسن نعمتى مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمى نکا از خودکفایى در ساخت 
بیش از 44 هزار قطعه نیروگاهى با مهندسى معکوس و توسط صنعتگران 

داخلى خبر داد.
مهندس نعمتى در جمع خبرنگاران رسانه هاى گروهى در محل این نیروگاه 
اظهار کرد: از ســال 1390 تا کنون ســاخت 1154 نوع قطعه را در اختیار 
صنعتگران داخلى قرار دادیم که با مهندسى معکوس، 44 هزار و 23 قطعه 

ساخته شد.
وى با اشار به اینکه با تولید این قطعات، حجم زیادى از منابع ارزى و ریالى 
صرفه جویى شد، افزود: ساخت 32 هزار و 313 قطعه طى چهار سال گذشته 

صورت گرفته است.
مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمى نکا با اعالم اینکه درصدد ساخت دو واحد 
سیکل ترکیبى جدید در نیروگاه هستیم، خاطرنشان کرد: با احداث این دو 
واحد ترکیبى، 324 مگاوات به ظرفیت تولید برق نیروگاه اضافه خواهد شد.

نعمتى با اشاره به اینکه 1600 میلیارد تومان براى ساخت این دو واحد سیکل 
ترکیبى اعتبار نیاز است، اضافه کرد: زمین موردنظر تحویل پیمانکار شد و 

امیدواریم تا یکسال آینده راه اندازى اولیه صورت گیرد.
وى با بیان اینکه با ساخت واحدهاى جدید در داخل نیروگاه نکا، 35 درصد 

صرفه جویى در هزینه ها خواهد شــد، یادآور شد: تمام تکنولوژى ساخت 
واحدهاى جدید سیکل ترکیبى جدید در داخل کشور وجود داشته و توسط 

شرکت داخلى ساخته خواهد شد.
مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمى نکا اظهار امیدوارى کرد با تزریق 25 میلیارد 
تومان اعتبار، تا خردادماه سال آینده 26 مگاوات به ظرفیت تولید برق نیروگاه 

اضافه خواهد شد.
نعمتى با اشاره به اینکه سهم گاز مصرفى نیروگاه 77 درصد بوده و 23 درصد 
سوخت موردنیاز باقیمانده از طریق مازوت تامین مى شود، گفت: با مکاتبات 
و مذاکراتى که داشتیم، از سوى رئیس جمهورى نامه اى مبنى بر تامین 100 

درصدى سوخت گاز نیروگاه، به وزارت نفت ارسال شد.
وى با اعالم اینکه امســال نیز شاهد کاهش 10 درصدى مصرف مازوت در 
نیروگاه بودیم، افزود: با تالش هاى صورت گرفته شاهد افزایش 4 درصدى 

تولید انرژى نسبت به سال قبل هستیم.
مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمى نکا با بیان اینکه آب شیرین کن نیروگاه با 
ظرفیت 2 میلیون لیتر در اردیبهشت ماه وارد مدار شد، خاطرنشان کرد: آب 
شیرین کن اصلى با اعتبار 45 میلیارد تومان سرمایه گذارى داراى 50 درصد 

پیشرفت فیزیکى در دست اجراست.

مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمى نکا خبر داد

ساخت 44 هزار قطعه نیروگاهى
 توسط صنعتگران داخلى

رشد48 درصدى نرخ سواد در مازندران 
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران به مناسبت 40 سالگى انقالب اسالمى ایران، با حضور 
در استودیو الفبا دستاوردهاى آموزش و پرورش مازندران در طى این 4 دهه را تشریح کرد.

به گزارش اداره اطالع رســانى و روابط عمومى آموزش و پرورش مازندران، عســکرى نیکزاد گفت: 
آموزش و پرورش مازندران با 4530 مدرسه بیش از 530 هزار دانش آموز را تحت پوشش خود دارد 

که این رقم در سال 57 حدود 1700 مدرسه با 380 هزار مدرسه بوده است.
وى با بیان اینکه هم اکنون شــاخص  پوشــش تحصیلى دوره ابتدایى ما حدوداً 100 درصد اســت، 
تصریح کرد: نرخ پوشــش تحصیلى در مدارس متوسطه نظرى استان مازندران نیز در سال هاى قبل 
از انقالب تنها 56 درصد بود اما این میزان در سال تحصیلى 97-96 به حدود 92 رسید که افزایش 

چشمگیرى را نشان مى دهد.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه مهم ترین شــاخص نشــان دهنده جهش بى نظیر 
تعلیم و تربیت در ســال هاى پس از انقالب نرخ ســواد است، خاطرنشان کرد: نرخ سواد در 40 سال 
گذشــته در مازندران رشــدى 48 درصدى را شاهد بوده اســت بطوریکه این نرخ از سال 1355 تا 

1395 طى مدت 40 سال از 50 درصد به 97و 63 درصد افزایش یافت.
نیکزاد با بیان اینکه دســتاورد جالب توجه دیگرى که در ســال هاى قبــل از انقالب اثرى از آن در 
آموزش و پرورش مشــهود نبود مدارس پژوهش محور اســت، عنوان کرد: هم اکنون در استان 31 
پژوهش  سراى دانش آموزى مجهز به آزمایشگاه، سالن هاى مطالعه و پایگاه هاى نرم افزارى داریم که 

در نوع خود بى نظیر است.
این مســئول همچنین با اشاره به موفقیت در المپیادها، کنکور سراسرى و جشنواره خوارزمى که از 
شاخص هاى قابل افتخار دانش آموزان مازندرانى در سال هاى اخیر است، گفت: از سال 1376 تاکنون 
دانش آموزان مازندرانى در المپیادهاى علمى کشورى 195 مدال و در المپیادهاى علمى جهانى 25 
مدال کسب کردند. همچنین 14 رتبه تک رقمى در کنکور سراسرى و 13 رتبه اول تا سوم کشورى 

در جشنواره خوارزمى به دست آمد.
نیکزاد با بیان اینکه در کنار زمینه هاى علمى و آموزشــى مهم ترین هدف آموزش و پرورش در تراز 
انقالب اســالمى توجه به فرهنگ و هویت اسالمى و ایرانى است، بیان کرد: در این زمینه رشد قابل 
توجهى در ســال هاى اخیر حاصل شــد که شــرکت بیش از 200 هزار دانش آموز مازندرانى یعنى 
چیزى در حدود نیمى از دانش آموزان اســتان هر ساله در مســابقات فرهنگى و هنرى، نشانه  این 

پیشرفت است.

پس از انقالب اسالمى اتفاق افتاد؛

56 هزار خانوار مـازندرانى
 از آب شـرب سـالم برخوردار شدند 

26 روستـاى مـازندران
 از آب شرب بهداشتى بهره مند شدند 

 حسین احمدى / خبرنگار قدس 
ذبیح اهللا ذاکرى مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب شــهرى مازندران از 
برخوردارى 56 هزار خانوار مازندرانى از آب شــرب بهداشتى در ایام اهللا 

دهه مبارك خبر داد.

ذاکرى در مراســم افتتاح طرح هاى اصالح و توســعه شبکه آبرســانى و میز خدمت 
الکترونیک شهرستان سارى که با حضور رضایى فرماندار سارى و یوسف نژاد نمایند مردم 
سارى و میاندورود در مجلس شوراى اسالمى برگزارشد، اظهار کرد: با اجراى دهها طرح 
آبرسانى در سطح استان، 56 هزار خانوار مازندرانى از مزایاى این طرحها بهره مند شدند.

وى با اشــاره به عقب ماندگى مازندران در اجراى شــبکه هاى فاضالب، متوســط 
برخوردارى کشور از طرح هاى فاضالب را 33 درصد عنوان کرد.

مدیرعامل آب و فاضالب شهرى مازندران با اعالم اینکه تست با آب مدول دوم تصفیه خانه 
فاضالب سارى در دهه فجر انجام شد، از بهره بردارى این پروژه در بهار سال آینده خبر داد.

ذاکرى با اعالم اینکه بیش از 80 میلیارد تومان براى مدول دوم تصفیه خانه فاضالب سارى 
هزینه شده است، گفت: براى جبران این عقب ماندگى و افزایش میزان جمعیت برخوردار 

از طرحهاى فاضالب، درحال دریافت تسهیالت مورد نیاز از بانک توسعه اسالمى هستیم.
وى با اشاره به خشکسالى و کاهش بارندگى طى سالهاى اخیر خاطرنشان کرد: این 
عوامل به کاهش میزان تولید آب شــرب منجر شــد و از طریق اصالح شبکه هاى 

آبرسانى و جلوگیرى از هدر رفت آب، افزایش منابع تامین را دنبال مى کنیم.
ذاکرى با بیان اینکه از 13 میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار اصالح شبکه تنها یک 
میلیارد و 800 میلیون تومان محقق شده است، ادامه داد: امسال 61 کیلومتر اصالح 
شبکه هاى آبرسانى با هزینه 120 میلیارد تومان صورت گرفت که بخشى از هزینه ها 

از منابع داخلى شرکت و اعتبارات استانى تامین شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهرى مازندران به استفاده از آب سد شهید رجایى 
و تصفیه خانه آب سلیم بهرامى براى تامین آب شرب مشترکین ساروى اشاره کرد و 
افزود: در حال حاضر 500 لیتر از آب شرب مورد نیاز مشترکین سارى از طریق این 

تصفیه خانه تامین مى شود.
ذاکرى اضافه کرد: با اقدماتى که در دست اجراست مى توان 1500 لیتردر ثانیه آب 

شهر سارى را با استفاده از ظرفیت این تصفیه خانه تامین کرد.
  خدمت به مردم، نعمت است

همچنین فرماندار شهرستان سارى در این مراسم، ضمن تبریک چهل سالگى انقالب 

اسالمى بر پاسدارى از ارزش هاى امام و شهدا تاکید کرد و گفت: اگر بتوانیم فرهنگ 
نابى که امام و شــهدا براى ما به ارمغان گذاشته اند را حفظ کنیم، نقشه هاى شوم 

دشمنان علیه نظام جمهورى اسالمى ایران نقش بر آب مى شود.
عباسعلى رضایى ضمن قدردانى از تالشــهاى آب و فاضالب شهرى استان در ارایه 
خدمات به مردم، افزود: چنانچه مدیران خدمت به مردم را فرصت و نعمتى براى خود 

بدانند، مشکالت برطرف خواهد شد.
وى با اشاره به افتتاح 38 پروژه با اعتبار 188 میلیارد تومان در شهر سارى طى ایام 
اهللا دهه فجر ، تصریح کرد: انقالب اســالمى با افتخار به 40 سال گذشته و امید به 

آینده مسیرش را ادامه خواهد داد.
  ارائه خدمات الکترونیک به مشترکین مازندرانى

همچنین معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب شهرى مازندران 
با بیان اینکه خدمات 22 گانه شــرکت در ابتدا در شهرهاى سارى، بابل، قائمشهر و 
آمل  راه اندازى شد، گفت: به منظور ارائه خدمات گسترده و تکریم ارباب رجوع  این 

خدمات را در سطح استان تعمیم دادیم.
مهدى لطفى ضمن اشــاره به راه اندازى میز خدمت الکترونیک در تمامى شهرهاى 

مازندران افزود: هم اکنون این خدمات  براى تمام مازندرانى ها قابل دریافت است.  
وى از آموزش 329 دفتر پیشخوان دولت در سطح مازندران به منظور ارایه خدمات 22 
گانه خبر داد و یادآور شد: این خدمات از طریق پورتال شرکت  قابل دسترسى است.

لطفى ادامه داد: بنا داریم در آینده خدمات شــرکت از طریق ســامانه 122 نیز به 
مشترکین ارائه  شود.

  24 هزار متر اصالح و توسعه شبکه آب در سارى
در پایان مدیر امور آبفاى شهرى سارى با اشاره به اجراى  17 هزار و 135 متر اصالح 
و 7 هزار و 483 متر توسعه شبکه آبرسانى در سارى گفت: علیرغم کمبود اعتبارات، 

فعالیتهاى عمرانى در شهر سارى متوقف نشده است.
بهزاد برارزاده با بیان اینکه میز خدمت الکترونیکى و خدمات 22 گانه شرکت در این شهر 
فعال است، افزود: مشترکین براى ثبت درخواست خدمات به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند.

گفتنى است در پایان این مراسم، نماینده مردم سارى و میاندرود در مجلس شوراى 
اســالمى، فرماندار شهرستان ســارى و مدیرعامل آبفاشهرى مازندران از تاسیسات 

آبرسانى شهید داداشى شهر سارى بازدید کردند.

مجید عبدالهى مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایى مازندران از 
برخوردارى 26 روســتاى مازندران از آب آشــامیدنى بهداشتى در دهه 

مبارك فجر خبر داد.

عبدالهى با اشاره به افتتاح و بهره بردارى از 18 پروژه بزرگ آبرسانى روستایى در ایام 
اهللا دهه فجر اظهار کرد: با افتتاح این پروژه ها 26 روستا با 8 هزار خانوار از غرب تا 

شرق استان پهناور مازندران از آب آشامیدنى سالم بهره مند شدند.
وى با اعالم اینکه شــرکت آب و فاضالب روســتایى مازندران در چهلمین سالگرد 
پیروزى باشکوه انقالب اسالمى بار دیگر خدمات ارزنده خود را در راستاى خشنودى 
روستاییان محروم و زحمتکش ارائه کرد، افزود: این پروژه ها با صرف اعتبارى بالغ بر 

140 میلیارد ریال به بهره بردارى رسید.
مدیرعامل شــرکت آبفار مازندران با اشــاره به اینکه از مجموع 18 پروژه آبرسانى 
روســتایى، 5 پروژه مجتمعى و 13 پروژه نیز تک روســتایى است، اضافه کرد: براى 
بهــره بردارى از این پروژه ها 37 کیلومتر لوله گذارى خط انتقال، 66 کیلومتر لوله 
گذارى شبکه توزیع، 15 باب مخزن زمینى به حجم 3550  متر مکعب ، 13  واحد 
ایستگاه پمپاژ، حفر و تجهیز 6 حلقه چاه، بهسازى 3 دهنه چشمه و همچنین یک 

مورد تصفیه خانه پکیج حذف آهن اجرا شده است.
عبدالهى یادآور شد: این پروژه ها شامل فاز یک آبرسانى تیله نو و عسگرآباد در گلوگاه، 
آبرسانى کوا و فاز یک پرکال در بهشهر، آبرسانى مجتمع طوسکال ایستگاه دنگسرك 
فاز دو در نکا، آبرسانى پیله کوه در میاندرود، آبرسانى امره در سارى، مجتمع المشیر 
در قائمشهر، مجتمع ریگ چشمه فاز1 و 2، مجتمع شیخ محله و آبرسانى میاندره در 
بابل همچنین مجتمع آبرسانى بوران و کته پشت در آمل، آبرسانى سینوا، تازه آباد، 

ستار سفلى، ناتر - کالچان و گیل کال در چالوس است.

 شاخص بهره مندى آب شرب باالتر از میانگین کشور
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایى مازندران در ادامه به دستاورد 40 ساله 
شرکت آب و فاضالب روستایى مازندران اشاره کرد و گفت: استان مازندران 42 درصد 
جمعیت ثابت در روستاها سکونت دارند و با احتساب جمعیت فصلى و شناور حدود 

50 درصد جمعیت استان به نوعى در روستاها زندگى مى کنند.
عبدالهى افزود: بر این اســاس اســتان مازندران 6 و هفــت دهم درصد از جمعیت 
روستایى کشور را در خود جاى داده است که بخش روستایى در مقایسه با روستاهاى 

سایر استانها رتبه سوم جمعیتى و رتبه چهارم تراکم روستایى کشور را داراست.

وى شاخص بهره مندى از آب آشامیدنى سالم و بهداشتى در مازندران در سال 1357 
را حدود 14 درصد اعالم کرد و گفت: این شــاخص در ابتداى دولت یازدهم به 72 
درصد رسید و خوشبختانه با تالش شرکت آب و فاضالب روستایى مازندران اکنون 
شــاخص بهره مندى آب شــرب به 76 درصد افزایش یافته که از میانگین شاخص 

کشورى که 75 درصد است به میزان 2 درصد پیشى گرفته است.
عبدالهى با اشــاره به اینکه در بخش فاضالب قبل از انقالب هیچگونه تاسیساتى در 
روستاهاى استان مازندران وجود نداشت، یادآور شد: بعد از پیروزى شکوهمند انقالب 
اسالمى اجراى تاسیسات فاضالب در 2 روستاى «زاغمرز» بهشهر و «شورکا» جویبار 
در دســت اجرا بوده و مطالعات اجراى این طرح در 5 روســتاى دیگر استان نیز با 

استفاده از فرصت تسهیالت بانک توسعه اسالمى در حال انجام است.
 بهره بردارى از20 مجتمع آبرسانى روستایى 

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایى مازندران همچنین در جمع خبرنگاران 
رسانه هاى گروهى در محل نمایشگاه دستاوردهاى دستگاه هاى اجرایى مازندران در 
چهل سال پس از انقالب اظهار کرد: 46 مجتمع آبرسانى روستایى براى 409 روستا 

پیش  بینى شده است که تاکنون 20 مجتمع آبرسانى به بهره  بردارى رسید.
عبدالهى با بیان اینکه تاکنون591 روستا با 148 هزار خانوار و جمعیتى بالغ بر 450 
هزار نفر از آب سالم برخوردار شدند، یادآور شد: براى آبرسانى به این روستاها بیش از 

220 میلیارد تومان هزینه شد.
وى با اشــاره به اینکه 2 هزار و 440 روستاى باالى 20 خانوار در استان وجود دارد، 
اضافه کرد: از این میان یکهزار و 603 روســتا تحت پوشــش قرار دارند و امسال نیز 

آبرسانى به 83 روستا را در برنامه داریم.
مدیرعامل آبفار مازندران از فرسودگى 5 هزار کیلومتر از شبکه  هاى آب در روستاها 
خبر داد و گفت: براى اصالح شبکه هاى فرسوده 200 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
عبدالهى خاطرنشان کرد: در ابتداى سال 92 حدود 19 هزار کیلومتر شبکه و خط 

انتقال داشتیم که در حال حاضر این رقم به بیش از 23 هزار کیلومتر رسیده است.
وى با اشاره به اینکه در سال92 حدود 252 پروژه نیمه تمام در استان وجود داشت، 
توضیح داد: با وجود بهره  بردارى از 170 پروژه طى این سالها، در حال حاضر بیش از 

400 پروژه نیمه تمام در استان چشم براه اعتبار هستند.

در دهـه  مبارك فجـردر چهلمین سالگرد انقالب اسالمى

گهــى آ 14
چهارشنبه  24 بهمن 1397

 7 جمال الثانى 1440 13 فوریه 2019  سال سى و دوم  شماره 8902 

97
17

09
7



چهارشنبه  24 بهمن 1397
15 7 جمادی الثانی 1440 13 فوریه 2019  سال سی و دوم  شماره 8902 

خبر

 مادر شهید چهره ویژه اختتامیه فجر 
مهر: اختتامیه جشنواره فیلم فجر 
میهمان ویژه ای داشت که اتفاقات 
تلخ و ســنگین فیلم »شبی که ماه 
کامل شــد« را نه بر پرده نقره ای و 
در قالب »فیلم« که با تمام گوشت 
و پوست خود حس کرده بود. اعظم 
محســن  دوست مادر واقعی »فائزه« و »شهاب« داستان »شبی که ماه کامل 
شد«، مادری که فرزندانش قربانی شنیع ترین نوع تروریسم شده اند. او به همراه 
یک قاب عکس که تصویر فرزندانش در آن قاب گرفته شده بود در اختتامیه 
جشنواره فجر حضور داشت و به گواه دوربین های حاضر در آیین اختتامیه فجر، 
برق نگاهش بیش از آنکه یادآور یک داغ باشد، نشان از سربلندی داشت. نرگس 
آبیار، محمدحسین قاسمی و الناز شاکردوست هر سه هنگام دریافت سیمرغ 
بلورین خود یادی از اعظم محسن  دوست کردند تا یادآور این واقعیت باشند که 
آنچه در قالب »شبی که ماه کامل شد« به تصویر درآمده است، نه یک »قصه« 
صرف که بریده ای واقعی از تاریخ معاصری است که خانواده هایی آن را زندگی 

کرده اند و حاال بریده ای از آن بر پرده نقره ای تصویر شده است.

مهرزاد دانش خواستار منع حضور همایون غنی زاده 
در دوره های بعدی »فجر« شد
اعتراض یا مسخره بازی؟

دانش،  مهرزاد  و سینما:  سیما 
منتقد ســینما و عضــو هیئت 
داوران جشــنواره امســاِل فیلم 
فجر، حرکــت همایون غنی زاده 
در نپذیرفتــن جایزه بخش نگاه 
نو را، لوس  بازی زننده جوانکی 

تازه کار دانست.
در مراســم اختتامیه جشــنواره فیلم فجر، همایون غنی زاده از پذیرفتن 
جایــزه بخش نگاه نو ســر باز زد امــا در عوض ســیمرغ بلورین هنر و 
تجربه را دریافت کرد. در بین انتقادهای بســیاری که به حرکت او شده 
است،جدی  ترین پیشنهاد را مهرزاد دانش از اعضای هیئت داوران مطرح 
کرده که ضمن انتقاد شدید از این »لوس  بازی زننده« در صفحه شخصی 
خود نوشــته است؛ »به دبیرخانه جشــنواره فیلم فجر پیشنهاد می کنم 
قوانینی تدوین شــود که بر اســاس آن، افرادی که از گرفتن جوایزشان 
بدون دلیــل، امتناع می کننــد، در دوره های بعد حق شــرکت در این 

مناسبت را نداشته باشند«.

 آقای گودرزی قدری درباره این سریال و 
نقشی که در آن ایفا می کنید برای ما بگویید.

»نفوذ« سریالی است که برهه ای از تاریخ را در سال 
56 تا سال های دهه 60 روایت می کند و ماجرای 
آن به تسخیر سفارت آمریکا در ایران برمی گردد و 
در واقع داستان از آنجا آغاز می شود. در این سریال 
من نقش یک دادستان به نام »نفیسی« را در برهه 

اول انقالب بازی می کنم.

 این سریال ســه دوره تاریخی را بررسی 
می کند، محتوای داســتان چقدر مبتنی بر 
حقایقی است که در این سال ها اتفاق افتاده 

و چقدر داستان به آن اضافه شده است؟
آقای شــمقدری اطالعات کامل و جامعی درباره 
این ســریال جمع آوری کردند و مطالب بسیاری 
درباره آن نوشتند. از قضا قرار است بخشی از آن 
هم چاپ شود. یک زوایایی از اتفاقات آن سال ها در 
این سریال به تصویر کشیده شده که مبتنی بر این 
مستندات بوده و همه این روایات نیز واقعی است. 
به نظرم باید سریال را دید؛ کار جذابی شده است 

و مردم آن را دوست خواهند داشت.

 شــما چطور به جمع این سریال اضافه 
شــدید و با توجه به داستانی که دستمایه 
ساخت این مجموعه قرار گرفته، جذابیت آن 

برای حضور شما چه بود؟
این سریال نیز مانند کارهای دیگر به من پیشنهاد 
شد و دو سال هم مشغول تصویربرداری کار بودیم. 
آنچه که در این سریال برای من خیلی جذاب بود 
شخصیت نفیسی، دادستانی است که اتفاقاً نقش 
پر رنگی هم در داستان دارد. این دادستان در واقع 
رابــط بین جامعه روحانیون و افراد مســئول آن 
زمان است و از سویی دیگر با خائنان و جاسوسان 
هم رابطه دارد. در واقع نقشــی اســت که ارتباط 
چندوجهی با اقشــار مختلف جامعــه در فضای 
سیاسی و حکومتی آن دوران داشته و در نوع خود 
نقش پرچالشی محسوب می شود و بازی آن برای 

من بسیار جذاب بود.

 امســال که در جشــنواره فجر فیلمی 
نداشــتید. آیا در حال حاضر مشغول کاری 

هستید؟
در حال حاضر اکران فیلم »نیوکاسل« را در پیش 
دارم و قرار اســت که اکران شود. همچنین فیلم 
سینمایی »سالم علیکم حاج آقا« به نویسندگی 
و کارگردانی حســین تبریزی را دارم که آن هم 
از فضایــی کمدی برخوردار اســت و در آن فیلم 
نقش یک روحانــی را بازی می کنم. عالوه بر این 

سریال »پیکســل« به کارگردانی حامد عنقا هم 
که نخســتین سریال اینترنتی است قرار است به 
زودی پخش شــود و انتهای هر قســمت را خود 
بیننده می تواند انتخاب کند و با آن شــخصیتی 
که می خواهد داستان را جلو ببرد و به نظرم اتفاق 
تازه ای در سینما و تلویزیون ماست و سریال بسیار 

پر بازیگر است. 
 برای عید امسال هم مشغول بازی در یک سریال 
به نام »تنگنا« برای شــبکه دو هســتم. سریال 
»کارتابل« را هم دارم که شاهد احمدلو کارگردانی 
می کند و تصویربرداری هم بعد از عید آغاز خواهد 

شد و مسابقه »پنج ستاره« هم روی آنتن است. 

 با وجود اینکه بســیاری از بازیگران از 
نبود پیشــنهاد کاری گالیه دارند اما شما 

در روزهای خوبی قرار دارید.

امسال خوشــبختانه برای من بسیار خوب بود 
و در ســه سال گذشته هم پر کار بوده ام و این 

لطف خداســت زیرا نه در باند کسی بودم، نه 
به جایی وابستگی داشتم و سراسر زندگی من 
هم شفاف اســت. این پر کاری ها در دو جهت 
خالصه و جمع بندی می شــوند. یک بخش از 
این فعالیت و پر کاری ها خودخواســته است و 

گاهی هم بازیگر نان دلش را می خورد. 
مــن ســه ســال از بازیگــری دور بــودم اما 
خوشــبختانه گرفتاری مالی نداشتم اما برخی 
دوستان ما یک ماه هم نمی توانند بیکار بمانند 
و بعضاً بــرای برخی از این عزیزان این بیکاری 
سخت و مشــکل هم هست. اما گاهی پرکاری 
بعضی بازیگران نتیجه برخی حمایت هاســت و 
نتیجه اش هم این می شــود که صدای بسیاری 
از بازیگــران دیگــر را درآورده اســت. اما در 
 مجموع امیدوارم شــرایط برای همه بازیگران 

بهتر شود.

 بد نیست اشــاره ای هم به مسابقه »پنج 
ستاره« داشته باشیم که این روزها مخاطبان 
بسیاری دارد. شما پیش از این طرح، سابقه 

اجرا داشتید؟
من یک بار در برنامــه »هفت« در کنار بهروز 
افخمی چهار، پنج جلســه به عنوان مجری که 
با بازیگران و اهالی ســینما گفت وگو می کند، 
حضور داشــتم و همکاری کردم. آقای افخمی 
بــه من لطف داشــتند و با بزرگــواری به من 
 گفتند اگر روزی این کار را دوســت نداشتی به 
من بگو. احساس کردم آن شکل کار را دوست 

ندارم و بیرون آمدم. 
اما مســابقه »پنج ســتاره« داســتان دیگری 
داشت و وقتی دیدم مســابقه ای رقابتی است 
کــه جایزه داده می شــود، اطالعات عمومی را 
ارزیابی می کند و در ضمن محمدرضا گلزار هم 
شکل دیگری از آن را اجرا می کند برایم جذاب 
بود و در »پنج ستاره« حضور پیدا کردم عالوه 
بر اینکه ما »پنج ســتاره« را پیش تر با اشکان 

خطیبی داشتیم و دیده بودیم. 

 ورود به حوزه اجرا، آن هم در شکل برپایی 
مسابقه با حضور مخاطبان برای شما با چه 

چالش هایی همراه بود؟
این شکل برنامه ها و مسابقات در همه جای دنیا 
وجود دارد و دیده شده و در فرمت ها و با اجراهای 
مختلفی جلوی دوربین رفته و هرکدام به طریقی 
ساخته شده اند. برنامه ما نیز شکل خودش را دارد 
و در واقع تلفیقی از اجرا و بازیگری اســت و تمام 
تــالش ما هم بر این بوده که برنامه جذابی تولید 
کنیم. حتماً نقطه ضعف هایی هم داریم و بخش 
مهمی از آن به مسائل مالی بر می گردد و در بخش 
دیگر هم باید انتقادات را بشنویم و بپذیریم و کار را 

روز به روز ارتقا دهیم.

 بازخوردهایی که از مردم گرفتید چگونه 
بوده است؟

مردم هر دو برنامه »پنج ســتاره« با اجرای من 
و »برنده باش« با اجرای گلزار که با فاصله یک 
ساعت از هم پخش می شــود را می بینند و از 
آن لــذت می برند. خوشــبختانه بازخوردهایی 
که شــخصاً از مردم گرفتم بســیار خوب بوده 
و برنامــه را خیلی دوســت دارند و در کوچه و 
خیابان به من می گویند که آن ها را به مسابقه 
ببرم. این برنامه تا ســال آینده هم ادامه دارد 
و امیدوارم همین طــور خوب پیش برود و در 
نهایت شــبکه پنج در مورد ادامه دادن آن در 

آینده هم تصمیم خواهد گرفت.

برش

امسال خوشبختانه برای من بسیار 
خوب بود و در ســه سال گذشته 
هــم پــر کار بــوده ام و این لطف 
خداســت زیرا نه در باند کســی 
بودم، نه به جایی وابستگی داشتم 
و سراســر زندگی من هم شفاف 
است. این پر کاری ها در دو جهت 
خالصه و جمع بندی می شوند. یک 
بخش از این فعالیت و پر کاری ها 
خودخواســته اســت و گاهی هم 

بازیگر نان دلش را می خورد

سیما و سینما

گفت و گوی قدس با حمید گودرزی

نقش پر چالشی را در »نفوذ« تجربه کردم

 سیما و سینما/ صبا کریمی  یکی از سریال هایی که در ایام دهه فجر روی 
آنتن رفت، »نفوذ« به کارگردانی جواد شــمقدری بود که نخستین قسمت آن 
با عنوان »خط تماس« از ۱3 بهمن ماه هر شــب ساعت ۲۲:۱5 از شبکه یک 
سیما پخش شد. خبر ساخت سریالی توسط جواد شمقدری نیمه های سال 93 
منتشر شد، با این حال از زمان انتشار این خبر تا جلوی دوربین رفتنش تقریباً 
ســه سال وقفه افتاد. این سریال بهمن ماه 96 جلوی دوربین رفت و عبدالعلی 
علی عسکری، رئیس سازمان صداوسیما در پشت صحنه سریال »نفوذ« حضور 
پیدا کرد و یک ســکانس از این سریال را به صورت نمادین در کنار شمقدری 
کارگردانی کرد.نگارش »نفوذ« بر اساس استنادهای تاریخی انجام شده و در سه 
فاز جلوی دوربین می رود؛ فاز نخست از زمان پیش از انقالب آغاز می شود و تا 

واقعه تسخیر النه جاسوسی را روایت می کند. فاز های بعدی نیز به گروگانگیری تا 
کودتای نوژه و آغاز جنگ تحمیلی که با حمایت آمریکا صورت گرفت، می پردازد 
و فاز ســوم فیلم هشت سال دفاع مقدس را در بر می گیرد. این سریال یکی از 
پر بازیگرترین سریال های تلویزیون است که شامل حضور بازیگران خارجی نیز 
می شود. امین اسکندریان، کیمیا اکرمی، احمد نجفی، حمید گودرزی، رحیم 
نوروزی، علیرام نورایی، صالح میرزا آقایی، شهره لرستانی، زهرا سعیدی، جلیل 
فرجاد، امیرمحمد زند، فیلیپ ساترکین و سامی بابو از بازیگران ایرانی و خارجی 
هستند که در این سریال نقش آفرینی می کنند و برخی از این نقش ها در دنیای 

واقعی، مابه ازای حقیقی دارند.
به بهانه پخش این سریال با حمید گودرزی به گفت و گو پرداختیم که می خوانید:
س
,9
71
71
36

آگهی تغییرات شرکت پیشگامان درمان مینودر )سهامی خاص( به شماره ثبت 5290 و شناسه ملی 10861438221
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,06,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم معصومه خانعلیها به شماره ملی 4322023991 به سمت رئیس 
هیئت مدیره آقای نصراله بیانی به شماره ملی 4899635109 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره اقای احمد ابراهیمی به شماره ملی 0532209974 به 
سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین معینی به شماره ملی 4322772961 به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجید پور فرخ به شماره ملی 4322065341 
به س��مت عضو هیئت مدیره آقای کامبیز بروجلی به ش��ماره 0320127478 )خارج از هیئت مدیره و خارج از س��هامداران( به س��مت مدیر عامل برای 
باقیمانده مدت هیئت مدیره انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با 
دو امضا از سه امضا خانم معصومه خانعلیها )رئیس هیئت مدیره( و آقای کامبیز بروجلی )مدیر عامل خارج از اعضا هیئت مدیره(و آقای معینی )عضو 

هیئت مدیره( متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیر عامل همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )376634(

س
,9
71
71
34

آگهی تغییرات شرکت آموزشی فرهنگی غیرانتفاعی نیک اندیش شیروان شرکت تعاونی به شماره ثبت 393 و شناسه ملی 10860300613
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی م��ورخ 1397,09,26 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - اعضاء هیئت مدیره ب��ه قرار ذیل انتخاب 
گردیدند: حیدر صابری امان آباد بش��ماره ملی 0828067503 و زهرا طام بش��ماره ملی 0828813353 و محدثه صابری بش��ماره ملی 
0820226084 بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و مهدیه صابری بشماره ملی 0820345652 و مجید نیکوئیان بشماره ملی0827903472 
به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره شرکت تعاونی برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند . - محمدعلی صابری امان آباد بشماره ملی 
0828067929 بسمت بازرس اصلی و علی رضازاده بشماره ملی 0828189935 به عنوان بازرس علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردیدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیروان )376593(

س
,9
71
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آگهی تغییرات شرکت آموزشی فرهنگی غیرانتفاعی نیک اندیش شیروان شرکت تعاونی به شماره ثبت 393 و شناسه ملی 10860300613
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,09,26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حیدر صابری امان آباد با کدملی 0828067503به 
س��مت رئیس هیئت مدیره و زهرا طام بش��ماره ملی 0828813353 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و محدثه صابری بش��ماره ملی 
0820226084 به سمت منشی هیئت مدیره انتخاب شدند - با تصویب هیئت مدیره آقای حیدر صابری امان آباد با کدملی 0828067503 
به سمت مدیرعامل تعاونی برای مدت 3سال انتخاب گردیدند . � کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، 
ب��رات و اوراق به��ادار با امضای حیدر صابری امان آباد )مدیرعام��ل و رئیس هیئت مدیره( و زهرا طام )نائب رئیس هیئت مدیره(ومهر 
شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای حیدر صابری امان آباد )مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت 

معتبر خواهد بود
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیروان )376588(

س
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آگهی تغییرات شرکت ابتناد شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 2117 و شناسه ملی 10380168045

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,10,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1. علی علی نژاد خباز کدملی 0932829902 به عنوان 
رئیس هیئت مدیره 2. آقای شهاب علی نژاد خباز کدملی 0920671772به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره 3. آقای وهاب علی نژاد خباز 
کدملی 0941134733 به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره -کلیه اسناد با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 

و اسناد و اوراق بهادار ،  تعهد آور بانکی شرکت به امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )376684(

س
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آگهی تغییرات شرکت آوای ماندگار قصر پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 44154 و شناسه ملی 10380599799
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره مورخ 1397,09,11 و نامه ش��ماره 972,128,15452 م��ورخ 1397,09,15 اداره کل میراث فرهنگی صنایع دس��تی و 
گردش��گری اس��تان خراس��ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای علیرضا سزاوار با شماره ملی 0933692978 به س��مت رئیس هیئت مدیره آقای 
س��ید غالمرضا موس��وی با شماره ملی 0650938909 به نمایندگی از ش��رکت هتل بین المللی قصر خراسان با شناسه ملی 10380213200 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و شرکت خدمات مسافرت هوایی جهانگردی زیارتی قصر با شناسه ملی 10380304256 به نمایندگی خانم زهرا میرنصوح آبادی با       
ش��ماره ملی 0939901201 به س��مت عضو هیئت مدیره و خانم بهاره قاسمی طوسی با شماره ملی 0943360005 به سمت مدیرعامل )خارج از سهامداران 
و اعضا هیئت مدیره ( برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور و رس��می و بانکی با امضاء مدیرعامل )آقای علیرضا 

سزاوار( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )376683(

س
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آگهی تغییرات شرکت آنزیم سازان سورنا آیلین ایرانیان شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 38446 و شناسه ملی 10380540711

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,06,21 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - آقای س��ید محمدرضا وحیدی تورچی به شماره 
ملی: 0054810094 به س��مت رئیس هیئت مدیره 2� آقای علیرضا ازلی خش��گناب به ش��ماره ملی: 0065301821 به س��مت نائب رئیس                            
هیئت مدیره 3� آقای پرویز باغبان نیکو به ش��ماره ملی: 0938738135 به س��مت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوس��ال 
انتخاب شدند -2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مشترک 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )376675(
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تاسیس موسسه غیر تجاری هیئت ورزشی کشتی خراسان رضوی درتاریخ 1397,09,13 
به شماره ثبت 6292 به شناسه ملی 14007985048

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع :برابر مجوز ش��ماره 3,22591 
مورخه 1397,8,10 اداره کل ورزش و جوانان خراس��ان رضوی با عنایت به ماده 11 و 12 فهرس��ت نهادهای عمومی و غیر دولتی ، هیئت ها 
و فدراس��یون های ورزش��ی جزء نهادهای عمومی غیردولتی می باشند و با استناد به ماده 1 آیین نامه هیئت ورزشی استان ، هیئت های 
ورزشی نماینده و جانشین فدراسیون ورزشی مربوط در استان می باشد که فعالیت های آموزشی )برگزاری دوره های داوری ، مربیگری ، 
برگزاری و اعزام به مسابقات ورزشی ( ، استعدادیابی ، گسترش ورزش کشتی ومرتبط در سطح استان را با هماهنگی اداره کل ورزش 
و جوانان و با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط اجرا و نظارت می نمایند .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
خراس��ان رضوی ، شهرس��تان مش��هد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، بلوار جانباز ، خیابان یاس )فردوس��ی 5( ، بلوار فردوسی ، پالک 63 ، 
طبقه همکف کدپس��تی 9197613115 اولین مدیران : سیدمس��عود ریاضی مظلومی به ش��ماره ملی 0940718456 به سمت رئیس هیئت 
سید حسین طهماسبی گنجور به شماره ملی 0935511873 به سمت نایب رئیس خسرو علیزاده به شماره ملی 0703488155 به سمت 
دبیر هیئت علی غالمی به شماره ملی 0933654731 به سمت خزانه دار ابراهیم رضا قلی زاده به شماره ملی 094663199 به سمت عضو 
هیئت رئیس��ه آنا براتی به ش��ماره ملی 0779568850 به سمت عضو هیئت رئیسه سید احمد موسوی به شماره ملی 0848472500 به 
سمت عضو هیئت رئیسه دارندگان حق امضا : همچنین اسناد بانکی اوراق بهادار و تعهد آور هیئت با امضا ثابت خزانه دار و امضا رئیس 
هیئت و در غیاب رئیس هیئت ، نائب رئیس و در غیاب نائب رئیس ، دبیر هیئت، به همراه مهر موسس��ه معتبر خواهد بود. اختیارات 

مدیر عامل : طبق اساسنامه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )376647(
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تاس�یس شرکت با مس�ئولیت محدود بازرگانی یاسین تن پوش مش�هد درتاریخ 1397,08,26 به 
شماره ثبت 66261 به شناسه ملی 14007948710

ثب��ت و امض��ا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالی��ت :بازرگانی ، پخش ، فروش کلیه 
کاالهای مجاز از قبیل انواع پوشاک - صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز وزارت بازرگانی- بازاریابی داخلی و بین المللی کاالهای مختلف به صورت 
غیر هرمی و غیر شبکه ای و عقد قرارداد با تولیدکنندگان داخلی جهت صادرات - توزیع و پخش انواع کاالهای مجاز - جذب نمایندگی در سراسر کشور 
- تامین مواد اولیه کارخانجات - تش��کیل بانکهای اطالعات کاالهای صادراتی و وارداتی و اش��تغال پایدار در صنعت به صورت غیرهرمی و غیرش��بکه ای - انجام 
امور مربوط به خدمات بازرگانی ، تجاری و اقتصاد اعم از احداث ، راه اندازی ، تکمیل و مطالعه - برگزاری نمایش��گاه و ش��رکت در کلیه نمایشگاههای 
داخلی و خارجی - عقد قرارداد با اش��خاص حقیقی و حقوقی- اخذ و اعطای نمایندگی و عقد قرارداد با اش��خاص حقیقی و حقوقی- -ش��رکت در کلیه 
مزای��دات و مناقص��ات بخش دولتی و خصوصی - اخذ وام و تس��هیالت از کلیه بانکها و موسس��ات مالی و اعتباری جهت ش��رکت پس از اخذ مجوزهای 
الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش��د. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر مشهد-محله احمد آباد-خیابان 
طالقانی )بعثت 3(-خیابان طالقانی 5 )رضا 5(-پالک 13-طبقه همکف- کدپستی 9176755189 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 
ریال نقدی میزان س��هم الش��رکه هر یک از شرکا خانم بی بی زهرا هاشمی به شماره ملی 0934389187 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه خانم راهله 
حسینی ایزدی به شماره ملی 0938932896 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه آقای مهدی حسینی ایزدی به شماره ملی 0946466963 دارنده 980000 
ریال س��هم الش��رکه اعضا هیئت مدیره خانم بی بی زهرا هاشمی به شماره ملی 0934389187و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
خانم راهله حس��ینی ایزدی به ش��ماره ملی 0938932896و به س��مت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مهدی حسینی ایزدی به شماره ملی 
0946466963و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق 

اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )376650(



 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده
نه به خاطر هفت ســيمرغى كه دو 
شــب پيش، چرخيدند و چرخيدند 
و روى شانه هاى او و عوامل فيلمش 
نشستند، نه به خاطر «شبى كه ماه كامل شد» بلكه 
فقــط براى اداى احترام بــه « نرگس آبيار» و نگاه 
عميق و هنرمندانه اش بــه زواياى ناديده زندگى، 
اعتراف مى كنيم كه بانوى كارگردان، خيلى پيش تر 
از اين ها بايد سوژه گزارش از شخص مى شد. يعنى 
بدون خبر پرواز ســيمرغ ها هم مى شد بهانه هاى 
خوب و ناب ديگرى براى نوشــتن از او پيدا كرد. 
بهانه هايى كه شــايد مثل سوژه فيلم هايش هنوز 
ناگفته و ناديده باقى مانده اند. راســتى هيچ دقت 
كرده ايد كه «آبيار» در همه نشســت هاى خبرى، 
جلســات نقد و بررســى، افتتاحيــه و اختتاميه 
جشــنواره هايى كه گاه به شــوى لباس و آرايش 
تبديل مى شوند و سفرهاى داخلى و خارجى اش، از 
حيث پوشش و آرايش، تقريباً همان «آبيار»ى است 
كه نخســتين بار با فيلم «شيار143» او را ديديم و 

شناختيم؟

 تحصيالت آدم را مى ترساند
چه آن جور كه «ويكى پديا» مدعى اســت، متولد 
سال 1350 در تهران باشد و چه آن طور كه برخى 
زندگينامه نويس ها نوشته اند، زاده 1349 در شهر 
قم، فــرق چندانى نمى كند. «آبيــار» در هر حال 
دارد سال هاى آخر دهه چهارم زندگى اش را پشت 
ســر مى گذارد و پيش از رسيدن به پختگى هاى 
50 ســالگى به كارگردانى كاربلد و موفق تبديل 
شــده است. در كارنامه و پيشينه هنرى اش دنبال 
تحصيالت آكادميك سينمايى و يا فيلمنامه نويسى 
و دســتيارى كارگردان ها و حتى بازيگرى نگرديد 
چون «آبيار» از نويســندگى وارد دنياى هنر شده، 
براى آموختن ســينما به دانشــگاه نرفته است و 
ســابقه دستيارى و يا حضور جلوى دوربين را هم 
ندارد. او ادبيات فارســى خوانده اســت و گويا از 
25 ســالگى، به طور جدى قلم دست گرفته و به 
نوشتن مشغول شده است. سه يا چهار سالى طول 
كشيده تا نويسنده جوان نخستين رمانش - عروس 
آسمان – را منتشــر كند و چند سال بعد هم به 
خاطر «كوه روى شانه هاى درخت» جايزه بهترين 
كتاب را از جشــنواره هشــتم كتاب دفاع مقدس 
بگيرد. خودش در اين باره مى گويد: «من 20 كتاب 
نوشته بودم، اما تجربه فيلم نداشتم. خيلى شجاعانه 
نخستين فيلم كوتاهم را شــروع كردم... با ديدن 
«الك  پشت ها هم پرواز مى كنند» تصميم گرفتم 
وارد سينما شوم چون زبان سينما زبان جهانى ترى 

است. براى فيلمساز شدن بايد خيلى شجاع و اهل 
ريسك باشى... تحصيالت آكادميك ممكن است 
آدم را از فيلمسازى بترساند و خوشبختانه من اين 
تحصيالت را نداشتم. بعد از 10 سال فيلم كوتاه و 
مستند ساختن نخستين فيلم بلند سينمايى ام را 

شروع كردم...». 

 فيلمسازى غريزى
باور كنيد يا نكنيد، ماجراى فيلمساز شدنش حتى 
خيلى عجيب تر و باورنكردنى تر از آن حدى است كه 
خودش كمى باالتر به آن اشــاره كرد. سال 1383 
وقتى به ســرش زد كه فيلم بسازد، داشته هايش 
عبارت بودند از مقــدار متنابهى كنجكاوى تمام 
نشــدنى، فيلم هايى كه روى پرده آن ها را ديده و 
لذت برده بود به اضافه چند خط توضيح مختصر 
كه يكى از دوستانش درباره فيلم و فيلمنامه نويسى 
برايش نوشته بود! با همين ها يك فيلمنامه كوتاه 
داستانى نوشــت، فيلمبردار و صدابردار هم آورد و 
فيلمش را به قول خودش توى خانه اش ســاخت. 
جالب اينكه همين فيلمى كه 100 درصد غريزى 
ساخته شده بود در جشنواره هاى مختلف داخلى و 
خارجى حضور پيدا كرد و جايزه هم گرفت! بديهى 
اســت كه اين حد از موفقيت براى يك فيلم اولى، 
بزرگ ترين مشــوق و محرك به حســاب مى آيد. 
«آبيار» هم از اين قاعده مستثنا نبود، چون خودش 
گفته اســت: «... تشويق شوم تا اين مسير را ادامه 
بدهم و بعد هم با پختگى بيشــتر شروع كردم به 
مطالعــه كردن و كتاب هاى مختلــف را خواندن، 
از دوســتانى كه در اين حوزه بودند پرســيدن و... 
كالً اهل كارهاى ســخت هستم و به همين دليل 
فيلمسازى براى من آنچنان مشكل نبود...همين 
سبب شد نخستين فيلم مستندم را بسازم كه به 
40 جشنواره خارجى رفت و هفت جايزه خارجى 

گرفت و در ايران خيلى با استقبال مواجه شد...».

 ادبيات بهتر است
جنگ تحميلى و دفاع مقدس همان طور كه دغدغه 
قلمش بود بعدها به سوژه و دغدغه فيلم هايش هم 
تبديل شد. از اين حيث «آبيار» اگرچه به سوژه هاى 
اجتماعــى ديگر هم چه در داســتان ها و چه آثار 
ســينمايى اش توجه دارد، اما او را بايد نويســنده 
و فيلمسازى دانســت كه در بستر سوژه اى مثل 
دفاع مقدس به رشد و بالندگى رسيده است. البته 
اين نكته هم قابل يادآورى است كه اگرچه خودش 
مى گويد در حرفه و هنر فيلمســازى به جنسيت 
اعتقادى ندارد با اين وجود فيلم ها و آثار داستانى اش 
چه در حوزه دفاع مقدس و چه ساير حوزه ها، اغلب 

روايتى هوشمندانه، اما در عين حال لطيف و زنانه 
به حساب مى آيند.

حتى امروز كه به عنوان كارگردان مشهور شده، باز 
مى شود او را بيشتر نويسنده به حساب آورد، چون 
نوشتن فيلمنامه بهترين و معروف ترين فيلم هايش 
هم به عهده خودش بوده اســت. شايد به همين 
دليل وقتى مجرى شــبكه «المنار» از او مى پرسد 
آيا شما كه از نويسندگى به عرصه سينما آمدى، 
معتقديد فيلم و ســينما بهتر از ادبيات مى توانند 
پيام را منتقل كنند؟ پاســخ مى دهد: «نه... كتاب 
از اين حيث خيلى غنى است و خيلى هم تخيل 
را پرورش مى دهد، چون مخاطب مجبور اســت 
تمام جهان داستانى در كتاب را در ذهنش بسازد 
و تخيل او دائماً دارد كار مى كند، اما شــما كمتر 
در فيلــم تخيل مى كنيد... اين اســت كه ادبيات 
هنوز براى من خيلى غنى است... البته زبان فيلم 

جهانى تر است». 

 فيلمش را رد كردند!
براى من و شما كه مخاطب غيرمتخصص سينما به 
حساب مى آييم، «نرگس آبيار» و كارگردان شدنش 
انگار با « شــيار143» مشهور و آغاز مى شود. هرچه 
هــم تعريف و تمجيد و نقد و بررســى كه تا امروز 
درباره او شنيده و يا خوانده ايم، يك سرش به همين 
فيلم بر مى گردد كه عالوه بر ســيمرغ هاى سى و 
دومين جشــنواره فيلم فجر، نزديك به 16 جايزه 
بين المللى ديگر را هم بــراى او به ارمغان مى آورد. 
منتها همه اين جايزه ها و تعريف و تمجيد ها، بخش 
جلوى پرده فيلم «آبيار» اســت و ماجراهاى پشت 
پــرده اين فيلم و بالهايى كه پيــش از نمايش در 
جشــنواره بر سر كارگردان و فيلمش مى آورند، آن 
قدر دراماتيك است كه مى تواند دستمايه ساخت 
يك فيلم ديگر شود! «على اصغر پورمحمدى» معاون 

سازمان صدا و ســيما در سال 1393، از 
اين پشــت پرده ها رونمايى كرده است: 

«بــراى اين فيلم چه 
در زمان تصويب فيلمنامه و اقدام هاى 

مربوط به توليد و چه در زمان اكران در جشنواره 
مشــكالتى پيش آمد. حتى برخى از افراد با اين 
بهانه كه اين فيلم، يك فيلم ضد جنگ اســت، 
نمى خواستند فيلمنامه را تصويب كنند! تعهدات 

عجيب و غريبى هم از عوامل اين فيلم گرفته شد 
كه تا به حال سابقه نداشته است. در جشنواره  فجر 
هم در ابتدا اين فيلم راه پيدا نكرده بود. بعداً وقتى 
من پيگيرى كردم متوجه شــدم كه برخى افراد 
بــدون آنكه فيلم را ببينند آن را رد كرده اند! كلى 
اين در و آن در زديم تا توانســتيم اجازه  ورود اين 
فيلم به جشنواره را از مسئوالن سينمايى بگيريم»!

 دنيا بايد به حجاب من احترام بگذارد
سختگيرها ممكن اســت مقدمه مطلب و جايى 
را كه نوشتيم: «نرگس آبيار در همه نشست هاى 
خبرى و... تقريباً همان آبيارى اســت كه با شيار 
143 مى شناسيم» نپسندند. يعنى تا امروز نحوه 
پوشــش و حجاب «آبيار» كه ما با سبك و سياق 
خودمان، زير پوســتى از آن تعريف كرديم دست 
كم يك بار دســتمايه جنجال سازى سختگيرها 
و آن هايــى كــه فيلمش را ضد ارزشــى قلمداد 

مى كردند، شده است. 
پس از اينكه در سال 92 «آبيار» نخستين تصاوير 
بــدون چادر از خودش را منتشــر كرد و با همان 
حجاب معمول و معقولى كه مى بينيم، اينجا و آنجا 
حاضر شد برخى ها نوشتند: «خانم كارگردان دفاع 

مقدس، چادر را كنار گذاشت»!
 اين تيترهــا و حرف و حديث هايــى كه درباره 
مشــكل دار بودن فيلم هايش زمزمه مى شــد با 
تعريف و تمجيد رهبر انقالب از فيلم «شيار143» 
و كارگردانش پايــان يافت. رهبر انقالب در ديدار 
عوامل اين فيلم با تشكر از كارگردانى خوب «آبيار» 
گفته بودند: «مــن تعّجب مى كنم چطور ممكن 
است كسى تصّور كند كه فيلم «شيار 143» ضد 
ارزش يا ضد دفاع مقدس است؛ من نمى فهمم از 

كجاى فيلم، اين در مى آيد...». 
كم لطفى هــا و تنگ نظرى ها نســبت به 

«آبيار» اما ادامه دار است و مثالً وقتى 
براى تجليل از فيلمــش او را 

به دانشــگاه شاهد دعوت 
حراســت  مى كنند، 

بــه  دانشــگاه 
بهانــه چادرى 

«آبيار»  نبودن 
مراســم  در  او  حضــور  از 
جلوگيــرى مى كند. جالب 
اينكه يك روز بعد «آبيار» با 
همين پوشش ميهمان بسيج 

دانشجويى است و بدون هيچ 
محدوديتى در مراســم شركت 
مى كند! خوب است نظر خودش 

را هــم درباره حجاب در گفت و گو با يك خبرنگار 
خارجى بخوانيد: «براى من مذهب مهم اســت و 
بــه آن اعتقاد دارم... حجاب هم مهم اســت و به 
اجبار آن را ســر نمى كنم... حجاب براى من يك 
وجه آيينى اعتقــادى دارد و همان طور كه همه 
آيين هــا و مذهب ها براى خودشــان در لباس يا 
رفتار نشانه اى دارند، معتقدم دنيا بايد به حجاب 

من احترام بگذارد».

 همان طور كه هست
البته مى شــد براى اينكه مطلبمــان مثالً همه 
پسند تر بشود كمى به حاشيه هاى ديگر زندگى و 
فعاليت هاى «آبيار» سرك بكشيم، از اينكه قورمه 
سبزى را بيشتر دوست دارد يا ماكارونى بنويسيم 
و پيله كنيم به اينكه چرا خانم كارگردان اين قدر 
دير و در 41 ســالگى به فكر ازدواج افتاده و بعد 
هم با تهيه كننده فيلم هايش ازدواج كرده است؟ 
منتها اول مطلب گفتيم كه بهانه مان براى نوشتن 
از «آبيار» نه ســيمرغ هايى اســت كه برده و نه 
حاشيه ها و رازهاى زندگى شخصى اش. كالهمان 
را اول به احترام نگاه قشنگ، دقيق و هنرمندانه او 
به انسان و اعتقاداتش از سر برداشتيم و بعد هم به 
خاطر پايبندى اش به اصل پوشيدگى و حجاب. خدا 
كند در اين مطلب از «آبيار» قديسه نساخته و او را 
همان طور و همان قدر كه هست، ستوده باشيم. 
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

 خيالمان را چاق كنيم
 ايستگاه / رقيه توســلى   پس نوشت: 
ببافيم. تا مى توانيــم خيال ببافيم. چه 

اشكالى دارد!
توى خيالم مى روم تّقه مى زنم به شيشه دودى 
يك زانتيا و مى گويم: بزرگوار! پوست كيكتان 

مانده توى خيابان.
از همكارى كه بلد نيســت خوردنى هايش را 
تعــارف كند عكس مى انــدازم و با زيرنويس 

«تحفه» مى گذارم توى اينترنت.
از نخل هاى جنوب خرما مى چينم، لبوفروش 
مى شوم، ليز مى خورم روى درياچه يخ بسته 
بايكال و با گلفروشان گپ مى زنم كه يك روز 

در ماه، گِل رايگان بدهند دست خلق اهللا.
توى خيالم سر از ميدان جنگ هم در مى آورم. 
وسط كشته ها و زخمى ها. به سربازان غمگين 
و خسته ســالم مى كنم و تفنگ از دستشان 
برمى دارم.دانــه دانه فســت فودها را تعطيل 
مى كنم و بــراى مأموران ارجمند راهنمايى و 

رانندگى صندلى مى گذارم.
شــماره كارگران اخراج شــده كارخانه ها را 
مى گيرم كه ُمشُتلق بدهيد فصل توليد شد و 

برايشان حتماً فرش قرمز پهن مى كنم.
وااااى كه تخّيل چقدر عزيز است... توى خيال، 

دنيا از تك و تا مى اُفتد و مى شــود زندگى را 
عوض كرد... اتفاقات قشــنگ َرج زد و به حد 
كافى، نشدنى ها را شدنى ساخت و دورِ اين قّوه 

مهربان پرسه زد و رسيد به حال خوب.
يك توك پا مى روم تا ادارات. سروقِت كارمندان 
از دماغ فيل اُفتاده دلخون ُكن. به جاى آن ها 
پوشــه از ارباب رجوع ها برمى دارم و پاسخگو 
مى شوم. در سريع ترين شكل استانداردش. آن 
طور كه سرانجام كسى پيدايش شود و گوش 
موظفى هاى حقوق بگيــر را بپيچاند كه بله، 

هميشه حق با مشترى است.
با ماژيك فسفرى، سروگوشى هم آب مى دهم 
تا امالكى ها. عددهاى فضايى را خونســردانه 
جابه جا مى كنم تا سطح درآمد و اجاره بهاى 

مسكن به هم بيايند.
در خيالــم از هر بزرگراه و جــاده اى، هزارها 
ماشــين برمى دارم تا بعد از سال ها، آسمان 
كشورم بى ســرفه و ِخس َخس، نفسى چاق 

كند.
دســِت آخر به ستيغ اورســت هم مى رسانم 
خودم را و خطاب به ابرها عرض مى كنم: بازهم 
برف و بارانمان آرزوســت. از آن باريدن ها كه 
مى شــود در هر شهرى، لشــكِر آدم برفى راه 
بيفتد و دل بنى بشــر خوش شــود كه هنوز 

زمستان، زمستان است با يك بغل بچه ابر.

 ايستگاه / م.ظرافتى  
 ايسنا: ارتباط مثبتى بين خوردن گوشت قرمز و ايجاد سرطان 

روده بزرگ وجود دارد!

آقاجان چرا ســرطان را مى گذاريد توى رو دربايستى؟ سرطان را چرا 
سياسى مى كنيد؟ سرطان را بگذاريد براى مردم. اين بيمارى، بى خبر 
از همه جا نشســته يك گوشه و دارد تقسيم سلولش را مى كند! طفل 
معصوم كم از زمين و زمان فحش مى خورد كه حاال بايد بار سياست هاى 

اقتصادى اشتباه دولت را هم به دوش بكشد؟
 اصالً يك نفر از طرف ما به دولت و خبرگزارى هايش بگويد كه ما قول 
مى دهيم گوشت قرمز نخوريم، ولى شماهم قول بدهيد به گوشت قرمز 
انگ ســرطان زا بودن نچسبانيد! البته نه اينكه گوشت دوست نداشته 
باشــيم... دستمان به گوشت نمى رسد كه بخوريم و طبق ضرب المثل 
«گربه دســتش به گوشت نمى رســد مى گويد پيف پيف بو مى دهد» 
خودمــان قول مى دهيم «پيف پيــف»ش را بگوييم. ديگر دولت چرا از 
طرف مــا «پيف پيف» مى كند؟ مثالً پدرها قــول مى دهند از بيمارى 

نقــرس و فوايد گياهخوارى براى فرزندانشــان صحبت كنند و مادرها 
قول مى دهند به فرزندانشان بگويند «اون گوشت رو لولو برد»! خالصه 
خودمان هرطورى شده «پيف پيف» مى كنيم، شما خودت را به زحمت 

نينداز آقاى خبرگزارى! 

 رئيس صندوق بين المللى پول خطاب به كشــورهاى صادر 
كننده نفت: آمادگى رويارويى با شــوك هاى تازه اقتصادى را 

داشته باشيد.
بفرما! حاال هى از اوضاع اقتصادى گاليه كنيد. اين شوك هاى اقتصادى 
كه تا االن پشــت سر گذاشــتيم همه مانور بود براى شوك اصلى! به 
خــدا بايد قدر اين همه تدبير را بدانيــم و از ته دل فرياد بزنيم «دولت 

مچكريم»!
االن درحالى كه مردم ساير كشورهاى صادركننده نفت در مواجهه با اين 
شوك اقتصادى دچار سردرگمى و هراس خواهند شد، مردم ما از پهلوى 
چپ به پهلوى راســت غلت زده، تخمه آفتابگردان را با دندان كرسى 
مى شــكنند و به شــوك اقتصادى پوزخند مى زنند، طورى كه شوك 
اقتصادى دچار شوك مى شود! خالصه آقاى رئيس صندوق بين المللى 
پول! شوك اقتصادى شــايد براى شما اتفاق عجيب و غير منتظره اى 
باشــد، اما براى ما خاطره اســت، جزو اتفاقات روزمره و يك چيزى تو 

مايه هاى طلوع خورشيد است! 
يعنى يك روزِ بدون شوك اقتصادى براى ما همان قدر غيرممكن به نظر 
مى آيد كه يك روزِ بدون طلوع خورشيد! حتى اگر زبانم الل خورشيد 
يك روز طلوع نكند، شوك اقتصادى از جايى طلوع و حلول مى فرمايد و 

هيچ جوره دست از سر كچل ما بر نمى دارد!

گزارش از شخص

بانوى سيمرغ ها
به احترام كارگردانى كه هنوز همان «نرگس آبيار» شيار 143 است

ديگر اتفاق نمى افتد؟
پرونده  نيوزويــك  هفته نامــه 
جديدى در خصــوص مبارزه با 
حمل ســالح در آمريكا منتشر 
كرده است. اين انتخاب موضوع 
چون بعد از گذشت چندين ماه 
از آخريــن حمله مســلحانه در 
آمريكا صــورت گرفته، مقدارى 
عجيب بــه نظر مى رســد، اما 
نيوزويك تأكيد دارد كه موضوع 
پيگيرى مبارزه با حمل ســالح 
آن قــدر مهم اســت كه حتى 
اگــر مدت هــا از يــك حمله 
مسلحانه بگذرد باز هم نبايد آن 

را فرامــوش كرد. انتخاب گلوله اى با طرح پرچــم آمريكا بر روى آن و 
تيتر «ديگر اتفاق نمى افتد؟» در كنار ثبت تمام حمله هاى مســلحانه در 

طراحى روى جلد ديده مى شود. 

سيب زمينى: ورژن 2!
هفته نامه ســاينس در تازه ترين 
گزارشــى  در  خــود  شــماره 
جديدترين نوآورى ها در توليدات 
محصــوالت كشــاورزى بــراى 
آينده اى بهتــر در اين زمينه را 
بازتاب داده است. اين نشريه در 
گزارش خود با تيتر «سيب زمينى: 
ورژن 2» تمركز خود را در توليد 
سيب زمينى در آمريكاى جنوبى 
قرار داده كه با تغييرات ژنتيك به 
سه نوع مختلف توليد شده اند تا 
بتوانند كشاورزان را براى تأثيرات 
تغييرات آب و هوايى آماده كنند. 

ســاينس همچنين از يافته هاى جديد در مورد تأثير باكترى هاى موجود 
در معده بر بيمارى هاى روانى و افسردگى گفته است.

كودك سرگردان
هفته نامه اشــپيگل در تازه ترين 
شــماره خود در گزارشى از لزوم 
تغيير قانون حضانــت فرزند در 
آلمان گفته اســت. اين نشريه با 
انتخاب تيتر «پدر، مادر و كودك 
سرگردان» مى گويد جدايى زن و 
شوهر در اين كشور و سرگردانى 
كــودكان پــس از آن به يكى از 
معضــالت بــزرگ اجتماعى در 
آلمــان بدل شــده و اگر هرچه 
زودتر قانون مناســب ترى براى 
اين كــودكان وضع نشــود، اين 
كشــور آينده روشنى را در پيش 

رو نخواهد داشت.

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

تلنگر تحليل و ته ديگ

كليدها

آشنايى و غريبگى؛ روش روشن شناخت 
چگونه مى شــود هميشه شــناخت آدم تازه بماند و هميشه آدم موضوع 
شــناخت هاى تازه اى باشد؟ يعنى اينكه هميشه چيزى براى شناختن و 
شناخته شدن در وجود او باشد كه از طرفى سبب شود اُنس او با آدميان 
و با هســتى كم نشود و از طرفى موجب انس و اشتياق هستى به او شود. 

شناخت نتيجه ديدار است. 
ديدارى با دست يا چشم يا گوش! هر نحوه ديدارى شناخت مى آورد و هر 
شناختى هم عشقى مى آفريند. ما حتى نگران عاقبت ظالمان هم هستيم، 
چون آن ها را ديده ايم و ديدن و شــناختن انگار نمكى دارد كه آن نمك 

آميزه اى است از شفقت و مهرورزى و عشق، البته كم و زياد دارد.
شناخت نتيجه و بهره ديدار است و به نوبه خود بانى و موجد عشق است، 
اما عشق و محبت در اين دنياى مادى، دستخوش تبدالت و تحوالت است 
و تحوالت بيش و پيش از آنكه در هستى رخ دهند در نسبت ما با هستى 

رخ مى دهند.
 كسى را دوست مى داريم و به ناگاه مى بينيم كه ديگر دوستش نمى داريم! 
اين اتفاق نتيجه تغيير در آن كس نيســت. تغيير در ما و در شــناخت و 
ديدارهاى ما رخ داده اســت و راه نجات هم در بازشناسى و تجديد ديدار 

است. 
شناخت آشنايى مى آورد و آشنايى عادت مى آورد و عادت غربت مى آورد و 
ناشناختگى. ما آنچه را به آن عادت مى كنيم ديگر نمى شناسيم. زمانى براى 
قبولى در دانشگاه چند سال كوشيده ايم، اما حاال نيمكت هاى دانشگاه ما را 
رنج مى دهند چرا كه ما به آن عادت كرده ايم و مى شناسيمش، به اين معنا 

كه ديگر چيز تازه اى براى ما ندارد. 
خود همين غريبه شدن اگر به هوش باشيم و عاقل و دانا، راه نجات ماست. 
غريبه كه شديم دوباره از نو مى شناسيم و مى بينيم كه اينجا عوض نشده 
است، بلكه ماييم كه تغيير كرده ايم، ماييم كه عادت ها دلمان را زده اند. پس 
برمى گرديم و بازى شروع مى شود و دوباره چيزها را مى بينيم و مى شناسيم 

و دوست مى داريم و از انواع امكان ها دوباره استفاده مى كنيم. 
االكلنگ آشنايى و غريبگى و ديدن و نديدن، راز جوان ماندن جان ماست 
كه هميشه بتواند كودكانه و جدى دنبال شناخت باشد و بتواند اُنسش را با 
پديده ها حفظ كند. كودكان خالق اند چون مدام با اضالع و پهلوهاى هستى 
درگيرند، و مدام درگير شناختن هستند. شناخت مأموريت همه ماست، 
امــا جز كودكان بقيه ما اين مأموريــت را از ياد برده ايم و با اندوخته هاى 

شناختى مان مشغول گذران زندگى هستيم. 
بعضى از ما هنوز از كيسه كودكى مى خوريم و بعضى هنوز از كيسه جوانى. 
حتى بسيارند استادانى كه از كيسه دوران دانشجويى مى خورند. در حالى 

كه هر روز و هر لحظه يافته ها و سوغات هاى جديدى دارد.

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب

از پيف پيف براى گوشت تا حلول شوك اقتصادى

جهانى تر است». 

فيلمش را رد كردند!
براى من و شما كه مخاطب غيرمتخصص سينما به 
حساب مى آييم، «نرگس آبيار» و كارگردان شدنش 

انگار با « شــيار
هــم تعريف و تمجيد و نقد و بررســى كه تا امروز 
درباره او شنيده و يا خوانده ايم، يك سرش به همين 
فيلم بر مى گردد كه عالوه بر ســيمرغ هاى سى و 

دومين جشــنواره فيلم فجر، نزديك به 
بين المللى ديگر را هم بــراى او به ارمغان مى آورد. 
منتها همه اين جايزه ها و تعريف و تمجيد ها، بخش 
جلوى پرده فيلم «آبيار» اســت و ماجراهاى پشت 
پــرده اين فيلم و بالهايى كه پيــش از نمايش در 
جشــنواره بر سر كارگردان و فيلمش مى آورند، آن 
قدر دراماتيك است كه مى تواند دستمايه ساخت 
يك فيلم ديگر شود! «على اصغر پورمحمدى» معاون 

سازمان صدا و ســيما در سال 
اين پشــت پرده ها رونمايى كرده است: 

«بــراى اين فيلم چه 
در زمان تصويب فيلمنامه و اقدام هاى 

مربوط به توليد و چه در زمان اكران در جشنواره 
مشــكالتى پيش آمد. حتى برخى از افراد با اين 
بهانه كه اين فيلم، يك فيلم ضد جنگ اســت، 
نمى خواستند فيلمنامه را تصويب كنند! تعهدات 

تعريف و تمجيد رهبر انقالب از فيلم «شيار143» 

فيلمش را رد كردند!
براى من و شما كه مخاطب غيرمتخصص سينما به 
حساب مى آييم، «نرگس آبيار» و كارگردان شدنش 
انگار با « شــيار143» مشهور و آغاز مى شود. هرچه 
هــم تعريف و تمجيد و نقد و بررســى كه تا امروز 
درباره او شنيده و يا خوانده ايم، يك سرش به همين 
فيلم بر مى گردد كه عالوه بر ســيمرغ هاى سى و 
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بين المللى ديگر را هم بــراى او به ارمغان مى آورد. 
منتها همه اين جايزه ها و تعريف و تمجيد ها، بخش 
جلوى پرده فيلم «آبيار» اســت و ماجراهاى پشت 
پــرده اين فيلم و بالهايى كه پيــش از نمايش در 
جشــنواره بر سر كارگردان و فيلمش مى آورند، آن 
قدر دراماتيك است كه مى تواند دستمايه ساخت 
يك فيلم ديگر شود! «على اصغر پورمحمدى» معاون 

1393سازمان صدا و ســيما در سال 1393سازمان صدا و ســيما در سال 1393، از 
اين پشــت پرده ها رونمايى كرده است: 

«بــراى اين فيلم چه 
در زمان تصويب فيلمنامه و اقدام هاى 

مربوط به توليد و چه در زمان اكران در جشنواره 
مشــكالتى پيش آمد. حتى برخى از افراد با اين 
بهانه كه اين فيلم، يك فيلم ضد جنگ اســت، 
نمى خواستند فيلمنامه را تصويب كنند! تعهدات 

تعريف و تمجيد رهبر انقالب از فيلم «شيار
و كارگردانش پايــان يافت. رهبر انقالب در ديدار 
عوامل اين فيلم با تشكر از كارگردانى خوب «آبيار» 
گفته بودند: «مــن تعّجب مى كنم چطور ممكن 
است كسى تصّور كند كه فيلم «شيار 143» ضد 
ارزش يا ضد دفاع مقدس است؛ من نمى فهمم از 

كجاى فيلم، اين در مى آيد...». 
كم لطفى هــا و تنگ نظرى ها نســبت به 

«آبيار» اما ادامه دار است و مثالً وقتى 
براى تجليل از فيلمــش او را 

به دانشــگاه شاهد دعوت 
حراســت  مى كنند، 

بــه  دانشــگاه 
بهانــه چادرى 

«آبيار»  نبودن 
مراســم  در  او  حضــور  از 
جلوگيــرى مى كند. جالب 
اينكه يك روز بعد «آبيار» با 
همين پوشش ميهمان بسيج 

دانشجويى است و بدون هيچ 
محدوديتى در مراســم شركت 
مى كند! خوب است نظر خودش 

بداند  و   ... دكتر-  كار  محل   .1  
گنبد  از  شرف  اسب   / بداند  كه 
جبروت-   .2 بجهاند  گردون 
محكم  طناب  شده-  واجب 
3. نام دخترانه- ديوار قلعه – عزا ، 
ويتامين   – كشنده  بسيار   .4 سوگ 
افروخته  آتش  خون-  انعقاد 
تئاتر  بلند-   – اساس  و  پايه   .5
6. «نيست» است در زبان انگليسى- 
انگور  درخت  مشكل-  اسب-  دهنه 
دستى  پنچرگيرى  وسايل  از   .7
سرحد   – هم چشمى  و  چشم   -
موج دار   – شده  زده  ستمگر-   .8
ناحيه  ترديدها–   – آن لحظه   .9
پايتخت   – زمينى  ابر   .10
خبردادن   – خراب   – اروپايى 
درگاه  از  شده  رانده  فرشته   .11
كيلو  هزار  مجريه-  قوه  خداوند- 
ريخته-  درهم  «سارى»   .12
 .13 جانشينان   – مفعولى  عالمت 
سرقت  به  كودن-   – فضاپيماها  از 
خوراكى  برزن-   ، محله   .14 رفته 
طول  واحد  ماست-  و  اسفناج  از 

داستان سرا   .15 سانتى مترى   90
«تاراس  اوكراينى نژاد  درام نويس  و 
ناتوراليسم  مكتب  پيشرو  كه  بولبا» 

در روسيه بود- گل نوميدى

و  هم وطن  شهير  آهنگساز   .1
فيلم  متن  موسيقى  سازنده 
از «چين»  راين» - پس  تا  «ازكرخه 
خاك  به  منتى  را  2.پاكش  مى آيد 
حكايتگر  سال-  در  بار  يك  نيست- 
كباب  شدن-   صاحب   – بلند   .3
 – ارگ  شهر   – فربه  و  چاق   .4
نمازهاى  از   .5 زحمت  اسباب 
مستحبى – كشور دراز- آش ساده 
مسابقات   – رطوبت  و  خيسى   .6
 – شده  گذارى  پايه   – سراسرى 
بدست   .7 بى ادب  نداى  صوت 
آوردن – بيمارى – سوش 8. شاخه 
نورسته درخت- قيچى- شعله آتش 
و  باد  با  همراه  شديد  سرماى   .9
از  طريقت-  پيشوايان   – باران 
شمردن   بر   .10 ارتشى  تقسيمات 
ذره  علت-   ، دليل   – كسى  عيوب 

حكايتگر  سال-  در  بار  يك  نيست- 
كباب  شدن-   صاحب  كباب   شدن-   صاحب   

نمازهاى  از   .
 كشور دراز- آش ساده  كشور دراز- آش ساده 
مسابقات  مسابقات    

بدست   .
. شاخه . شاخه 
نورسته درخت- قيچى- شعله آتش 
و  باد  با  همراه  شديد  سرماى   .
از  طريقت-  پيشوايان  از   طريقت-  پيشوايان   

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم
 با ما تماس بگيريد

zadehalireza@gmail.com جدول
محمدرضا على زاده 7471

حرفى   .11 انگليسى  ضمير  شيميايى–  باردار 
شده  شناخته   – صنع   – خودش  بر  سوار 
پيروى   – سه كيلوگرم   – كردن  همراهى   .12
از  مادري–  سرزمين   – آراستن   .13 كردن 
نگهبانى   – رگ زنى  آلت   .14 تعليل  كلمات 
صياد-آخرين  گستردنى   .15 سر  پشت   –
امام  وسيله  به  كه   رمضان  مبارك  ماه  جمعه 

شد نامگذارى  خمينى(ره) 

  افقى

  عمودى


	9
	10 
	11 new
	12-13 new
	14
	15
	16 new

