
روسری آبی

نمی شود خبرنگار باشی و شیفته دکتر و بارها و بارها با بانو شریعت رضوی دیدار 
نکرده باشی. نخستین دیدارهایم در اواخر دهه 60 بود که روزنامه کیهان دو 
کتاب دکتر را در صفحات رویی پاورقی می کرد؛ فکر می کنم بازگشت و میعاد 
با ابراهیم. خانم دکتر شریعتی با من که آن موقع دبیر گروه اندیشه کیهان بودم، 
تماس گرفت و تشکر کرد. آقای مهدی نصیری مدیر مسئول وقت کیهان پس 
از خبردار شدن از این تماس، فکری کرد و گفت درسته که ما از مجموعه آثار 
دکتر داریم نقل می کنیم اما برای هر شماره پاورقی چیزی حدود یک ونیم تا 
دو برابر حق التألیف یک مقاله به من داد و من برای خانم شریعت رضوی بردم. 
اولین بار که رفتم روسری آبی رنگی به سر داشت و داشت توی حیاط منزل 
جمال زاده شــمالی گل های باغچه را آب می داد؛ منزلی که بعدها موزه دکتر 
شریعتی شد. جالب اینکه بارهای بعدی هم همیشه توی حیاط داشت به گل ها 
آب می داد و من اگرچه بارها ایشان را در جاهای مختلف دیگر دیدم، اما همیشه 

تصویرم از او خانمی روسری به سر در حال آب دادن به گل هاست. 
از صفحه اینستاگرام تقی دژاکام/فعال رسانه ای و دبیرسابق استان های روزنامه کیهان

بچه های گردان حمزه

شب ۲۷ بهمن ۱۳6۴ گردان سلمان جاده فاو ام القصر. ده ها تانک روی جاده 
آماده پاتک بودند. دو شب پیش بچه های گردان حمزه بدون اطالع از پاتک 
عراقی ها به خط زدند. هر نفر با یک تانک باید می جنگید و امشــب نوبت ما 
بود. ضد هوایی چهار لــول را روز کف زمین خوابانده بودند و نفرات پیاده را 
می زدند. کارت جنگی ام داخل کیف پولم بود. آن قدر خون از پاهایم رفت تا 
برایم این کارت خونین را یادگار بگذارد. امشب ۳۴ سال از آن شب می گذرد. 
پدر و مادر سعید و مجید اکنون ۳۴ سال است که هر شب برایشان مجلس 
می گیرند. نمی دانم آن ها هم یاد ما هستند یا نه. البته تاریخ تولد درج شده در 
کارت تقلبی است. همه کسانی که با نقطه قرمز در عکس مشخص شده اند 

آن شب شهید شدند.
مسعود ده نمکی

یک فیلم آشغال
وحید یامین پــور در واکنش به اکران فیلم 
»آشغال های دوست داشــتنی« در سینما 
در توییترش نوشــت: »یک فیلم »آشغال« 
که مأموریتش عوض کردن جای شــهید و 
جالد است، پس از چند سال توقیف دقیقاً 
در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب، مجوز 
گرفت و اکنــون بنرهای تبلیغاتی چند ده 
متری اش روی در و دیوار به نظام می خندند. 

این هم آخرین لگد وزیر فرهنگ به فرهنگ بی صاحب، قبل از بر کناری اش«.

برو خودت را بساز
نجم الدین شریعتی مجری برنامه سمت خدا 
در اینستاگرامش نوشت: »چند شبي است 
مشــغول مطالعه کتاب زندگي و خاطرات 
حاج آقا مجتبي تهراني رحمه اهلل علیه هستم. 
به داستان جالبي برخوردم. یکي از شاگردان 
حاج آقا نقل مي کرد: یک بار برای رفتن به 
صدا و سیما خدمتشان رسیدم و کسب اجازه 

کردم. ایشان فرمودند که شما بروید. ابتدا در رادیو کار می کردم؛ تصویری نداشتم. 
بعد از چند وقت دوباره آمدم خدمت حاج آقا. گفتم که دوستان آمدند سراغ بنده و 
اصرار می کنند که من جلوی دوربین قرار بگیرم و این طوری مردم مرا می شناسند. 
ایشان فرمودند: »شما با مالحظاتی برو و حواست جمع باشد«. من تقریباً بعد از 
یک ســال آمدم خدمتشان و عرض کردم که آقا من از شما اجازه گرفتم و شما 
فرمودید که برو. من هم رفتم و حاال باوری که مردم از من دارند خیلی باال رفته 
است. ایشان فرمودند: »خوش به حالت. برو خودت را بساز؛ اندازه توقع مردم شو«.

آخرین دستاوردهای برجام!
تصویر حسن روحانی درحال پایین آمدن 
از هواپیما با پله برقی اختصاصی ســوژه 
فضای مجازی شده است. حمید رسایی با 
بازنشر تصویری از رئیس جمهور کشورمان 
در کنار تصویری از پادشــاه عربستان در 
اینستاگرام نوشــت: »حسن روحانی، نماد 
مدیریت اشرافی و رفاه طلبانه است. از نگاه 
چنین افرادی، معیارهای آبروی مسئوالن 

جمهوری اسالمی، دفتر شیک، ماشین شیک، خانه شیک و... است. این تفکر 
فرســنگ ها با آنچه خمینی)ره( برای آن انقالب کرد و صدها هزار شــهید با 
خونشان آن را آبیاری کردند، فاصله دارد. پلکان برقی هواپیما با شیشه دودی و 
چراغ های روشن، آخرین دستاورد برجام که در بازگشت از سفر سوچی توسط 

روحانی رونمایی شد«.

واکنش ثابتی به اعتراف مطهری
امیرحســین ثابتی در توییتر نوشت: »دو 
هفتــه پــس از انتشــار گفت وگوی علی 
مطهری بــا رو در رو و اعتراضات مختلف 
به سخنان وی درباره تشکیک در نامه امام 
خمینی)ره( به منتظری و نهضت آزادی، 
ســرانجام وی پذیرفت که اصالت این دو 
نامه را قبول دارد، ولی ای کاش این نامه ها 

جعلی بود! خوشحالم که قدمی برای اثبات بیشتر اصالت این دو نامه برداشتیم«.

خواندنی ها مجازآباد

خاطره تشییع باشکوه پیکر پاک ۱۷5 شهید غواص هنوز 
فراموشمان نشده بود که اصفهانی ها در بدرقه و استقبال 
شهدای مظلوم حادثه تروریستی اتوبوس سپاه در زاهدان 
ســنگ تمام گذاشتند و تصویر بی نظیری را خلق کردند 
که شــاید در تاریخ ایران بی ســابقه باشد. اما اصفهانی ها 
سال ۱۳6۱ و پس از عملیات محرم، حماسه ای اینچنینی 
خلق کردند که جزو قاب های ماندگار هشــت سال دفاع 
مقدس است. حماسه ای که تشییع پیکر شهدای حادثه 
تروریستی، دوباره آن را در خاطر همه زنده کرد و خیلی از 
کاربران شبکه های اجتماعی در توییتر و اینستاگرام تصاویر 
آن روز تاریخی را دوباره به اشتراک گذاشتند. حاال ما هم 

به همین بهانه این واقعه تاریخی را بازخوانی کرده ایم.

نخستین عملیات برون مرزی ایران
برای بازخوانی حماسه ۲5 آبان  سال۱۳6۱ باید برگردیم 
به روزهــای پس از عملیات رمضان. درســت زمانی که 
فرماندهــان نظامی ایران تصمیم به انجام عملیات محرم 
گرفتند، چون به آن اهدافی که باید می رسیدند، نرسیده 
بودنــد. عملیاتی کــه قرار بود در منطقــه ای محدود به 
ارتفاعات حمرین، منطقه موســیان و دهلران و رودخانه 
دویرج با رزم آوری لشــکرهای نجف اشرف به فرماندهی 
شــهید احمد کاظمی، لشــکر ۲5 کربال بــه فرماندهی 
مرتضی قربانی، لشکر ۱۷ علی بن ابی طالب به فرماندهی 
شــهید مهدی زین الدین، لشــکر ۱۴ امام حسین)ع( به 
فرماندهی شهید حســین خرازی، تیپ ۸۴ خرم آباد به 
فرماندهی سرهنگ اسکندر بیرانوند، تیپ قمر بنی هاشم 
بــه فرماندهی کریم نصــر، تیپ ۳5 امام ســجاد)ع( به 
فرماندهی نبی رودکی و لشــکر ۳0 زرهی به فرماندهی 
فتح اهلل جعفری بــه عنوان نیروی احتیاط انجام شــود. 
عملیــات روز ۱0 آبان  آغــاز و ۲5 همان ماه هم به پایان 
رســید و بنابر اذعان کارشناســان به یکی از موفق ترین 
عملیات های تاریخ هشــت سال دفاع مقدس تبدیل شد. 
۳00 کیلومترمربــع از خاک عراق از جمله پاســگاه های 
زبیدات، شــرهانی، ابوغریب و... و تأسیسات نفتی منطقه 
)۳0 تا ۳5 حلقه چاه نفت( آزاد شد و ۱۴ تیپ ارتش عراق 
بین 50 تا ۱00 درصد منهدم شدند. نیویورک تایمز پس 
از این عملیات در گزارشی نوشت: نزدیک به یک چهارم 
ارتش عراق توسط نیروهای مسلح ایران منهدم شده یا به 
اســارت در می آید. ارتش عراق در عملیات محرم فراری 

تاریخی را تا عمق ۱5 کیلومتــری می پذیرد. همچنین 
در عملیات الی بیت المقدس متحمــل آن همه تلفات و 
خســارات سنگین می شود. چگونه است که هیچ کدام از 
شکست های ارتش مجهز عراق توجه آژانس های خبری 
غــرب را جلب نمی کند و باز نیروی هوایی عراق دســت 
نخورده اعالم می شود، در حالی که هواپیماهای بسیاری را 
در عملیات های متعدد از دست می دهد و تنها در عملیات 
محرم، ۱0 فروند از هواپیماهای دشــمن توسط پدافند 

ضدهوایی و شکاری های ایران سرنگون می شود.

 750 شهید اصفهانی
شاید باور نکردنی باشد، اما اصفهانی ها در عملیات محرم 
چیزی در حدود ۷50 شــهید دادند. شهدائی که امکان 
تشییع یکباره شــان در شهر اصفهان وجود نداشت. سید 
علی بنی لوحی از رزمندگان لشــکر۱۴ امام حســین)ع( 
می گوید: در عملیات محرم ۱۲50 شهید دادیم که۷50 
نفر آن ها مربوط به شــهر اصفهان بــود. دیدیم اگر ۷50 
شــهید را با هم بفرستیم اصفهان، مردم طاقت و تحمل 
ایــن همه شــهید را ندارند. موضوع را با »حاج حســین 
خرازی« مطرح کردیم و ایشــان هم به اصطالح تأکیدش 
روی همین مسئله بود.تصمیم گرفتیم شهدا را در دو نوبت 
بفرستیم.۳۳0 شهید مرحله اول که تشییع شد و حماسه 
به وجود آمد، ۳ یا ۴ روز بعد ۲50 شــهید دیگر تشییع 

شدند و حماسه بزرگی آفریده شد. 

مردمی که خانه هایشان را برای شهدا خراب کردند
تعداد شــهدا این قدر زیاد بود که تنها آرامســتان شهر 
اصفهان فضای کافی برای دفن پیکر این شهدا را نداشت. 
مسئول ستاد شهدای اصفهان در سال 6۱ تعریف می کند: 
برای خاکسپاری ۳۷0 شهید عملیات محرم فقط یک روز 
فرصت داشــتیم تا خانه های اطراف گلستان شهدا را از 

سکنه تخلیه، تخریب و آماده سازی کنیم.
عصر روز ۲۳ آبان 6۱ به همراه چند نفر از اعضای ســتاد 
شــهدا به منازل اطراف گلستان شهدا سرزدیم و با اهالی 
در مورد برنامه خاکســپاری ۳۷0 شهید و کمبود مکان 
در گلستان صحبت کردیم، که با موافقت و حتی اشتیاق 
وصف ناپذیر مردم به منظور تخلیه و تخریب خانه هایشان 
برای میزبانی از شهدای دفاع مقدس روبه رو شدیم. اهالی 
محل حتی داوطلبانه به کمک ما آمدند و سخاوتمندانه 

با دســت خود خانه هایشــان را برای میزبانی از شهدای 
گلگون کفن تخریب و آماده سازی کردند«.

کجای دنیا دیده اید که
 در یک روز 350 شهید تشییع کنند

روز سه شنبه ۲5 آبان سال ۱۳6۱، روز حماسه مردم بود؛ 
مدارس، ادارات، کارخانه ها و بازارها تعطیل شد. میدان امام 
و خیابان های اطراف آن مملو از جمعیت بود. علما و انبوه 
مردم اصفهان، نمازی پرشکوه بر پیکر مطهر شهدا اقامه 
کردند و ســپس پیام امام خمینی)ره( برای مردم خوانده 
شد. تابوت های شــهدا در بازارچه پشت عالی قاپو بود. از 
بلندگو نام شــهدا یکی یکی خوانده شد و آن ها همچون 
ستاره در آسمان اصفهان و بر دستان پر مهر و وفادار مردم 
می درخشیدند و به پیش می رفتند تا به گلزار شهدا برسند. 
هنوز نام شــهدا تمام نشــده بود که پیکر اولین شهدا به 
گلستان شهدا رسید. امام )ره( چند روز بعد در جمع مردم 
استان خراســان دوباره از مردم اصفهان تجلیل کردند و 
گفتند: شما در کجای دنیا می توانید جایی را مثل استان 
اصفهان پیدا کنید؟ همین چند روز پیش، فقط در شهر 
اصفهان حدود ۳۷0 شهید را تشییع کردند«.و سال ها بعد 
هم رهبر معظم انقالب در جمع مردم اصفهان یاد و خاطره 
این حماسه را گرامی داشتند: »مردم اصفهان در یک روز 
۳۷0 شهید را تشییع کردند وخم به ابرو نیاوردند. بماند 
که همان روز اعزام به جبهه داشــتند، پشتیبانی داشتند 
و حرکت کردند. این خیلی مهم اســت. تعداد شــهدای 

اصفهان در همان ماه بیش از ۱000 نفر است«.

وقتی یک شهر شهید می شود
مسئول ستاد شــهدای اصفهان در خاطراتش می نویسد: 
در آن روزهای حماسی، حال و هوای غریبی در کوچه ها 
و خیابان های اصفهان حاکم بود، به طوری که در بیشــتر 
کوچه ها تخت شهدا علم شده بود و مقابل درِ تعداد فراوانی 
از خانه ها، اعالمیه و تخت دو یا سه شهید و حتی بیشتر 
نصب شــده بود. مرتضی آراسته از نویسندگان اصفهانی 
حوزه دفاع مقدس هم درباره حماسه تاریخی اصفهانی ها 
می گوید: »در حقیقت خون مردم انقالبی به جوش آمده 
بود، در آن روز خیلی ها برای تشییع سومین فرزند شهید 
خود به میدان آمده بودند، برخی خانواده ها تنها یک فرزند 

داشتند که او را هم ۲5 آبان تشییع می کردند«.
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 گفت وگو با »ادریس عبدی پور« تهیه کننده سینما
و صاحب یکی از معروف ترین کافه های ایران

پاتوقی در کوچه پس کوچه های 
قدیمی بوشهر

نگاهی به فراز و فرود زندگی »صادق قطب زاده«

فرزند انقالب خوار!
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معارف

آیت اهلل تحریری مطرح کرد

 تربیت انسان؛
اساس اقامه دین

گفت و گو با بهزاد دانشگر به بهانه تازه ترین اثرش »نفس«

زندگی  ایرانی سرشاراز روایت های جذاب است

عبدی پورها حاال دیگر برای خیلی از خوره های ســینما و داستان خوان های 
حرفه ای آدم های آشنایی هستند؛ دو برادری که حال و هوای زندگی بوشهری 
در همه جای کارهایشــان پیداست؛ از انتخاب بازیگرشان برای فیلم، تعیین 
شخصیتشان برای داستان ، انتخاب موضوعات و قصه ها و خالصه همه چیزهایی 
که داســتان و فیلم آن ها را به جغرافیایی از دنیای واقعی وصل می کند. آن ها 
البته غیر از اینکه دســتی در سینما و داســتان داشته باشند، در این سال ها 
صاحب یکی از معروف ترین پاتوق های محلی ایران هم هســتند؛ پاتوقی در 
انتهای یکی از قدیمی ترین کوچه های بوشهر، ته یک کوچه نیمه متروکه که 
حاال به قدم آن ها و کافه و چایخانه شــان شــلوغ تر از همه شهر است. روایت 
»ادریس عبدی پــور« روایــت همین کافه 
متفاوت است؛ کافه »حاج رئیس« در خانه 
قدیمی رئیس التجار بوشهر؛ جایی که توی 
فضای مجازی جزو معروف ترین پاتوق های 
اجتماعی ایران است و توی فضای حقیقی 

یکی از متفاوت ترین هایشان.
ادریس و احسان عبدی پور... 
احسان بیشتر توی چشم 
است و ادریس در پشت 

صحنه.
تا  سه  همگی.  هســتیم 
برادریم و یک خواهر. من 
و احسان بیشتر در حال 
برادر  فیلمیم.  هوای  و 
دیگرمان همین بوشهر 
مغــازه دارد. خواهرمان 

هم کشتی سازی خوانده...

گفت وگو با اشکان رهگذر کارگردان انیمیشن برتر جشنواره فیلم  فجر

 قّصه ای شاهنامه ای 
در »آخرین داستان«
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پدیده - پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی

 یحیی آرزوی برانکو را 
نقش برآب می کند؟

تنها دیدار باقیمانــده از مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی عصر امروز و 
از ســاعت ۱۷:۱5 با قضاوت علیرضا فغانی در ورزشگاه آزادی بین دو 
تیم پرسپولیس و پدیده شهرخودرو برگزار خواهد شد که برنده این 

دیدار باید به مصاف سپاهان در مرحله نیمه نهایی 
برود.دو تیم در شرایطی قرار است رودرروی هم 
قرار گیرند که دو هفته پیش نیز در اولین بازی 

از دور برگشــت لیگ برتر به مصاف هم رفتند و 
سرخپوشــان تهرانی موفق شدند با نتیجه ۲ 
بر صفر حریف مشــهدی خود را شکست 
دهند. اما شرایط این بازی با بازی های 

لیگ به کلی فرق می کند و به طور 
کلی تیم ها با اســتراتژی متفاوتی 

در جام حذفی حاضر می شوند...

وقتی حماسه ای کمتر شنیده شده ازدفاع مقدس، سوژه شبکه های اجتماعی می شود

امتحان ایثار
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مردم

یادداشت

قهوه خانه های شهری در گذر زمان

»پاتوغ«  هایی که آرام آرام »پاتوق« شدند

مرضیه نادری- زبان فارسی در زمره زبان های ترکیبی به شمار می آید. 
بســیاری از کلمات در زبان فارســی محصول فرایند ترکیب دو یا چند 
واژه هســتند. کلمه »پاتوغ« هم یکی از این واژه هاست. در دوران قاجار، 
قهوه خانه ها بسیار رونق داشتند. یکی از الیه های اجتماعی قهوه خانه رو در 
آن دوره، ورزشکاران زورخانه ها بودند. آن  ها پس از ورزش در زورخانه برای 
رفع خستگی به قهوه خانه می رفتند. برخی قهوه خانه ها »توغ« داشتند و 
توغ همان علم عزاداری است. قهوه خانه ای که توغ داشت، مبارک و مقدس 
به شمار می آمد. پهلوانان و لوطیان پای توغ قهوه خانه می نشستند و آنجا 
را پاتوغ می گفتند. در محرم، پاتوغ نشینان هر محله ای توغ قهوه خانه محله 
خود را برمی داشــتند و به حسینیه یا تکیه محل می رفتند. با این وصف 
پاتوغ دارای معنایی مثبت و مقدس بود که منشأ این کلمه به قهوه خانه 
می رســد. قهوه خانه در ایران نامی آشــنا برای همگان است اما پیدایش 
قهوه خانه در ایران به شــکل یک نهاد عمومی و اجتماعی، بنا به گزارش 

برخی سیاحان اروپایی در سفرنامه هایشان، به دوره صفوی بازمی گردد. 

پیش از این که قهوه خانه ها شکل مردمی به خود بگیرند، در دربار صفوی 
و سپس قاجار، مکان هایی به نام آبدارخانه و قهوه خانه وجود داشتند که 
در آن ها انواع شربت ها و عرقیجات و نوشیدنی ها را تهیه و به درباریان و 
میهمانان داخلی و خارجی عرضه می کردند. یکی از این نوشیدنی ها قهوه 
بود که مخصوص درباریان و رجال مملکتی بود و عمومیت نداشــت؛ اما 
کم کم قهوه نوشی به محیط بیرون دربار راه یافت. پیش از آنکه چای در 
ایران شناخته شود، قهوه در ایران شناخته شده بود اما در ابتدا قهوه نوشی 
در ایران عمومیت نداشت و اندک اندک میان برخی از اقشار مردم بویژه 
نخبگان و اعیان مرسوم شد. بعدها که ذائقه مردم ایران با چای آشنا شد، 
کم کم چای جای قهوه را در قهوه خانه ها گرفت اما نام قهوه خانه همچنان 
بر روی این مکان باقی ماند. اگر به الهیجان رفته باشــید حتماً مجسمه 
کاشف السلطنه را که با عصایش میان شهر قد علم کرده است دیده اید. در 
میان مردم این طور مشــهور است که او در هنگام بازگشت از هند چند 
تخم چای را در عصای خود مخفی و با خود به ایران آورده و با وجود همه 
مخالفت ها شروع به کشت چای کرد. شاید آن روزها کسی باور نمی کرد 
که چای، روزی مهم ترین نوشیدنی در ایران شود و از قهوه سبقت بگیرد.

قهوه خانه از آغاز شــکل گیری اش تا امروز نقــش و کارکردهای اجتماعی، 
فرهنگی و هنری گوناگونی در جامعه ایرانی داشته است. به گفته نصرآبادی 
در تذکره اش، در دوره صفویه قهوه خانه ها محل جمع شــدن شــعرا و ادبا و 
نویســندگان و به نوعی محفل ادبی بوده اســت. در عصر ناصری هم برخی 
قهوه خانه مانند »قهوه خانه یوزباشی« در حوالی شمس العماره، میعادگاه شعرا 
و محل شعرخوانی آن ها در جمع شاهزادگان و درباریان و بزرگانی بود که در 
قهوه خانه جمع می شدند. بسیاری از صاحبان قهوه خانه ها نیز شاعر، هنرمند و 
موسیقی شناس بودند و مردم به این جهت جذب قهوه خانه های آن ها می شدند. 
از این رو یکی از نقش ها و کارکردهای اولیه قهوه خانه را می توان توسعه و اشاعه 
شــعر، ادب و موسیقی دانست. قهوه خانه ها در شکل گیری و رشد دو مکتب 
هنری کالمی و تجسمی یعنی نقالی و نقاشی نیز نقش بسزایی داشتند. نقالی 
و شــاهنامه خوانی در این فضا رشد کرد و نقاشی کردن در قهوه خانه و تداوم 
آن بعدها به سبک و شیوه خاصی منتهی شد که به مکتب نقاشی قهوه خانه 
معروف است. جدا از کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و هنری، قهوه خانه ها نقش 
سیاســی و اجتماعی هم داشتند و در نبود رادیو، نقال ها خبرهای سیاسی و 

اجتماعی روز را می دادند و از حکومت ها به جد و طنز انتقاد می کردند. 

بهترین دوره رونق و شکوفایی قهوه خانه ها در ایران، دوره قاجار بویژه دوره 
ناصری بوده است. قهوه خانه از این دوره تا دوره پهلوی اول بسیار کارآمد و 
فعال و پاتوغ اقشار و الیه های مختلف اجتماعی بود. یکی از قهوه خانه های 
معروف در ایران، »قهوه خانه خران« یا »اشــکلر قهوه سی« در تبریز بود که 
رسوم جالبی داشت. کسی که قصد حضور در این قهوه خانه را داشت باید 
تاب و توان پذیرش شــوخی های خرکی را می داشت. البته برخالف اسم 
قهوه خانه این مکان محل حضور سیاستمداران و افراد متفکری بود که به 
علت اختناق حاکم در جامعه از طریق طنز در این محفل، افکار و عقاید 
خود را بیان می کردند. بدین ترتیب می توان گفت قهوه خانه ها نقشی در 
خور توجه در فرهنگ ایرانی داشــته اند. امــا کم کم با ورود ایران به دوره 
مدرن این مکان کارکرد فرهنگی خود را از دست داده و مکان هایی جدید 
با نام کافه، عهده دار این قسم از فعالیت های فرهنگی شدند و اندک اندک 
قهوه خانه کارکرد فرهنگی خود را از دست داده و آن را به کافه ها واگذار کرد.

پدیده کافه به شــکل و ســیاق امروزی در دهه 1310 و 1320 به تقلید 
از غرب در تهران شکل گرفت. نخســتین کافه در تهران، »کافه لقانطه« 
بود که پاتوق اعیان و اشــراف و اداری های رده باال و فرنگ دیده ها و بعضی 
روزنامه نگاران و نویسندگان بود. یکی از اثرات دگرگونی نظام اجتماعی و 
فرهنگی در جامعه ایران بویژه جامعه شهری، حضور زنان در کافه ها بود. 
در گذشــته امکان حضور در قهوه خانه برای همه اقشار جامعه بجز زنان 
فراهم بود. زنان در قهوه خانه ها جایی نداشتند اما با شکل گیری کافه ها به 
شکل امروزی، قشر کافه نشین دچار تحول و دگرگونی شد و کافه به جنس 
خاصی تعلق نداشــت و کافه ها پاتوغ افراد و طبقات و گروه های خاصی از 
زنان و مردان از نویسنده و شاعر و هنرمند شدند و طبقات پایین اجتماعی 
جایی در کافه های جدید نداشتند. اما قهوه خانه همچنان به صورت مستقل 
به حیات خود ادامه داده اســت و با نقش و کارکردی متفاوت با کافه های 
امروزی و قهوه خانه های گذشته ایفای نقش می کند. امروزه هنگام قدم زدن 
در شهر، در خیابان های اصلی و فرعی مغازه هایی با شیشه هایی مات دیده 
می شود که فضای داخل آن برای رهگذران قابل رؤیت نیست. مشتریان 
امروز قهوه خانه ها بیشتر جوانانی هستند که برای وقت گذرانی و گپ زدن با 
دوستان خود به قهوه خانه ها می روند. با وجود اسم قهوه خانه، خبری از قهوه 
نیست و چای تنها نوشیدنی ای است که در قهوه خانه عرضه می شود. دیگر 

خبری از شاعران و نقاالن و اهالی فرهنگ و سیاست هم نیست. 

 ادریس و احسان عبدی پور... احسان بیشتر 
توی چشم است و ادریس در پشت صحنه.

هستیم همگی. ســه تا برادریم و یک خواهر. من و 
احسان بیشتر در حال و هوای فیلمیم. برادر دیگرمان 
همین بوشهر مغازه دارد. خواهرمان هم کشتی سازی 

خوانده.

 کشتی سازی؟
بله. کشتی سازی خوانده. البته االن که همه چیز را رها 
کرده و رفته چین. توی چین هم درس می خواند، هم 

درس می دهد هم کار تورلیدری می کند.

 ادریس عبدی پور را به عنوان صاحب یکی 
از کافه های معروف ایران می شناسند. قصه از 

سینما شروع شد یا کافه داری؟
از فیلم. فکر کنم کار جدی مان را از سال 86 شروع 
کردیم. شــروع کار هم با یک ســریال بــود به نام 
»روزهای آرزو« که شبکه دو پخشش کرد و من مدیر 
تولیدش بودم. یک فیلم سینمایی هم با احسان کار 
کردیم به نام »توماج«. سال 88 هم نخستین تله فیلم 
را با مرکز بوشــهر کار کردیم به نام »افســانه 98« 
که درباره جام جهانی بود. آنجا هم من تهیه کننده 
بودم. یادم هست آن زمان هنوز فیلم های ویدئویی 
در جشنواره فیلم فجر داوری می شد. آن موقع این 
فیلم هم جایزه بهتریــن فیلم و بهترین کارگردانی 
را گرفت. سال 89 فیلم همسنگار را کار کردیم که 
آن هم در جشــنواره فجر بهترین فیلم شد. بعد هم 
»تنهای تنهــا« و »پاپ« را کار کردیــم. »پاپ« البته 
چند ســالی توقیف بود و تازه امسال اکران شد. بعد 
نوبت به »تیک آف« رسید. خیلی فیلم دیگر هم بوده 
که من اکنون خاطرم نیســت. در خیلی ها احسان 
نویسنده و کارگردان بوده و من تهیه کننده و مدیر 

تولید. خالصه دور هم ساخته ایم فیلم ها را. 

 شما درس سینما هم خوانده بودید؟
احسان در تهران فیلمنامه نویسی خوانده و من ترم 

آخر رشته سینما هستم. 

 در تمام فیلم های شــما و حتی در بیشتر 
داستان های احســان، حال  و هوای جنوب و 

بوشهر هست.
بله. شــاید بجز یکی از کارها که به ســفارش مرکز 
کرمان بود و در بافت قدیمی این شهر کار شد، در بقیه 
فیلم ها فضای قدیمی بوشهر بود. حتی شخصیت های 
قصه های ما هم بوشهری های اصیلند. ما برای فیلم ها 
معموالً آدم های بازیگر و چهره نمی آوریم. کالً همین 
تیپ هایی هســتند که ما با آن ها زندگی می کنیم. 
اکنون همین ابراهیم تمحید که کافه دار اســت، در 

»تنهای تنها« نقش معلم را داشته. 

 و این جــور فیلم ها در گیشــه هم موفق 
هستند؟

البته ما که برای گیشه نساختیم، ولی سرانجام برای 
گیشه باید چهار تا چهره توی فیلم باشد. حاال نه ما 
پولش را داشتیم، نه اینکه اصالً احسان دوست دارد. 
بازیگرهایی هم بوده اند که دوست دارند با او کار کنند، 
ولی خودش دوست ندارد. البته تیک آف استثناست، 
ولی در همان هم نخست بازیگرها بچه های بوشهر 
بودند، ولی آخر ســرمایه گذار درخواســت کرد که 
چهره ها توی کار بیایند. ما حتی با همان بازیگرها دو 
سه هفته تمرین کرده بودیم، ولی تهیه کننده سرانجام 

زورش غالب است.

 احسان و ادریس عبدی پور چطور از سینما 
به کافه  حاج رئیس رسیده اند؟

فکر کنم ســال 92 بــود که همین فضــا را که از 
خانه های قدیمی بوشــهر بود، گرفتیم. خب شاید 
70 درصد فیلمبرداری فیلم پاپ هم در همین فضا 
ساخته شده اســت. همزمان با »پاپ« و »تیک آف« 

بود که کم کم مرمت این خانه را شروع کردیم. 

 به لحاظ مالی هم آدم های متمولی بودید؟
نه. شــاید در یک سال پول را به صاحبش دادیم. در 
حالی که اینجا، ملک هم خیلی گران اســت. البته 
خوشبختانه یا متأسفانه آن موقع تقریباً کسی رو به 
بافت قدیمی نمی آورد. خود من هم وقتی می خواستم 
همین خانه را بخرم، مسخره ام می کردند. چون کسی 
نمی آمد توی این کوچه ها. ما هم به واســطه ای که 
فیلم کار می کردیم و بیشــتر لوکیشــن اصلی مان 
توی این محله ها بود، عالقه ای داشــتیم، ولی همان 
موقع حتی دوستان صمیمی ام هم، که اکنون پاتوق 
اصلی شان اینجاست، ناراحت بودند. خب ما با پولی 
که اینجا خرج کردیم، می توانستیم در بهترین جای 

بوشهر ملک بخریم. 

 و شما اینجا را انتخاب کردید.
ما همیشه دوست داشتیم پاتوقی توی این شهر باشد 
که چهار تا میهمان وقتی می آید، جایی داشته باشیم. 
طبق معمول به بحث مالی اش هم فکر نکردیم. جالب 
اینکه همان موقع که مشغول مرمت و تعمیرات خانه 
بودیم، برای نخستین بار مراسم روز جهانی نی انبان را 
برگزار کردیم. شاید 150 نوازنده نی انبان هم آمدند. 
پیش از آن هم برای نخستین بار روز خیام را برگزار 

کرده بودیم.

 پس اصالً پیش از اینکه خانه تعمیر و آماده 
شود، قرار بود اینجا یک پاتوق فرهنگی باشد.

بله. موقع خرید هم انگیزه همین بود.

 پس در اینجا هم مثل سینما نگاه اینکه قرار 
است پولی دربیاورید، نداشتید؟

اصالً. همین االن هم به این مســئله فکر نمی کنیم. 
اصالً اگر این دیدگاه را داشتیم که نمی آمدیم اینجا. 
تازه می دانســتیم که اینجا سه چهار برابر یک خانه 

عادی هزینه تعمیر و نگهداری دارد. همین االن هم 
که پنج سال گذشته، اتاق های باال هنوز کار دارد. 

 آن موقع در بوشهر هم نمونه این کار نبود؟
بله. اینجا نخستین جا بود و ما قرار بود که یک خانه 
تاریخی را تبدیل به یک محیط فرهنگی- گردشگری 
کنیم. در این کار هم اصالً نگاهمان اقتصادی بودن 
کار نبود. بعد هم تبدیل شــد به یک هتل ســنتی 
برای کسانی که دوست دارند اقامت در بافت قدیمی 
را تجربه کنند، به عــالوه کافه و چایخانه و اتفاقات 
فرهنگی. قرارمان هم این بود که حتی غذایی که در 

کافه اینجا می دهیم، فقط غذاهای بوشهری باشد. 

 این عالقه به بوشهر از کجا در شما پیدا شده 
که هم در فیلم ها و هم در این کار شما خودش 

را نشان می دهد؟
باالخره هر کسی در هر شهری که هست، دینی بر 
گردنش هســت نسبت به آن شهر. هر کسی هم به 

نظرم باید دینش را به شهرش ادا کند.

 این جشنواره ها و اتفاقات در کافه یا فضای 
چایخانه در کوچه خیلــی در فضای مجازی 
دست به دست می شود. به نظرتان چه چیزی 

در اینجا اینقدر برای مردم جذاب است؟
ما از روز نخست روی کوچک ترین چیزهایی که اینجا 
هست، فکر کرده بودیم. ما از همان نخست به فکر این 
بودیم که اگر چای می خواهیم دست مردم بدهیم، 
به همان شــکل قدیمش باشد. برای همین چای را 
روی آتش درست می کنیم. البته خب دردسرش هم 
زیادتر است، ولی خواستیم که منحصر به فرد باشیم. 
برای همین هم در استکان های کمرباریک کوچک 
چای می دهیم. شاید به نظر چیز خاصی نباشد، ولی 
شــما می بینید که در همین کوچه جا برای سوزن 
انداختن نیســت. به عالوه تالشمان این بود که این 
کوچه را که در قدیم بازار طال فروش های بوشهر بوده، 
احیا کنیم. از این بازار یک کوچه متروک باقی مانده 
بود، ولی کم کم وقتی کوچه شلوغ شد، مغازه ها هم 

شروع کردند به سر و شکل گرفتن و دایر شدن. 

 نگرانی نداشــتید که کسی نیاید توی این 
کوچه و کافه راکد بماند؟

می دانستم که می گیرد. در قدیِم بوشهر هم همین 
مدل چایخانه های داخل کوچه مرســوم بوده. برای 

همین هم مردم این را دوست دارند. 
 

 و این آدم ها دوســت دارنــد بیایند، روی 
صندلی های چوبی کوچک بنشینند و در کوچه 

چای بخورند؟ به همین راحتی؟
بله. پنجشنبه و جمعه ها هم خیام خوانی داریم. آن 
موقع که باید برپا بایستید. دیگر جایی برای نشستن 
نیست. این در حالی است که ما کوچک ترین تبلیغی 
هــم نکرده ایم. حتی چند جــا در کوچه ها عالمت 

گذاشــتیم که کافه کدام طرف اســت، ولی همین 
هم به اصرار مشــتری ها بوده. چــون در این کوچه 
پس کوچه هــا مدام افراد گم می شــدند. حتی خود 
بوشهری ها هم خیلی در این کوچه ها نیامده بودند، 

چه رسد به گردشگرها. 

 و خیلی از مشتری های شما اصالً بوشهری 
نیستند.

بله. زیاد می آیند. خیلی از کوله گردها و هیچهایکرها 
می آیند اینجا. خیلی هایشــان هم همین جا اقامت 
می کنند. مدل اینجا هم این است که هیچ حساب 
و کتابــی با این جور مســافرها ندارنــد. بقیه هم 
گردشگرهای معمولی هستند. جالب اینکه همه هم 
خودشان را صاحب اینجا می دانند. همه با خودشان 
فکر می کنند که اینجا چقدر پرسنل دارد. در حالی 
که همه اینجا دلی کار می کنند. یکی چای می برد، 
یکی کمک می کند. ما خودمان دو سه تا هستیم، ولی 

پنج، 6 نفر می آیند اینجا برای کمک. 

 و خودتــان هم کار می کنیــد. نگران هم 
نیستید که به عنوان کسی که تهیه کننده و 
مدیر تولید خیلی از فیلم ها بوده، چای جلوی 

مشتری بگذارید؟
نه. افراد هم وقتی این فضا را می بینند، خودشان هم 
همین شکلی می شوند. من فکر می کنم وقتی خودت 
جور خاصی فکر کنی، آدم هایــی هم که می آیند، 
ناخواسته خودشان را می گیرند. برای من هم که هیچ 
افتی ندارد چای بدهم دست مردم. تازه احسان هم 
همین طور است. فرقی ندارد.االن هم تازه نخستین بار 
است که به این مسئله فکر می کنم که اگر یک نفر 
بیاید، زشت نباشد من جلوی کسی چای می گذارم. 

 و تجربه چند شب حضور من می گوید که در 
چایخانه حاج رئیس اصالً هیچ حساب و کتاب 

رسمی ای هم وجود ندارد.
هر کسی که می آید، برایش چای می آورند. کسی هم 
چای ها را جمع نمی زند. فقط هر کسی که می خواهد 
برود، خودش می رود سر دستگاه کارتخوان و کارت 
می کشد. کارت هم که نکشــد، کسی کاری ندارد. 
درســت مثل همان چیزی که گفتم. همه، اینجا را 
برای خودشــان می دانند. برای همین الزم نیست 

کسی چیزی را مدیریت کند. 

 و برنامه های فرهنگی هم خیلی اینجا برگزار 
می شود. درست است؟

ما مثالً »کوچه فستیوال« را در اسفندماه داشتیم. اگر 
خدا بخواهد، امسال هم برگزارش می کنیم. در این 
جشنواره، موسیقی اقوام را داشتیم. شبی دو برنامه 
موسیقی داشتیم که مردم هم می آمدند و تا پشت بام 
می نشســتند. مثالً گروه های لرستان و کردستان و 
شمال و این ها بودند. امسال هم می خواهیم یک گروه 
از هند بیاوریم، یک گروه از عراق و همین طور ادامه 

بدهیم تا این برنامه تبدیل به یک برنامه بین المللی شود. 
 و هزینه ها را چه کسی تأمین می کند؟

خب می دانید که این کار هزینه زیادی دارد، ولی ما 
توانســتیم بدون حتی یک قران اسپانسر این کار را 
اجرا کنیم. ما پارسال برگزار کردیم و البته مقداری 
هم متضرر شــدیم. یعنی ما 20، 30 میلیون تومان 
از جیبمان گذاشــتیم و حدود 15روزی هم تعطیل 
بودیم، ولی توانستیم برنامه را خوب برگزار کنیم. شما 
از درآمد اینجا پرسیدید. همین جا بد نیست بگویم 
که ما از 365 روز شاید، 200روز اینجا کار کنیم. بقیه 

روزها درگیر همین برنامه ها هستیم. 

 و مردم هم برای این برنامه ها بلیت می خرند؟
بله. مثالً در همین جشــنواره کوچــه، هر کدام از 
مردم 40هزار تومان هزینه بلیت می دهند. خب به 
گروه ها هم دستمزد دادیم. گروه اول تا سوم هم غیر 
از دستمزد و هزینه ورودی شان، جایزه هایی گرفتند.

 و غیر از این فســتیوال چطور؟ درگیر چه 
کارهایی بوده اید در این سال ها؟

من همیشــه دوست داشــتم بین بوشهر و بمبئی 
ارتباطــی دوباره برقرار کنیم. چــون قدیم بین این 
دو شــهر خیلی ارتباط برقرار بوده و افراد با لنج های 
بادبانی می رفته اند آنجا. اینجا اصالً مســیر تجارت 
بوده و خیلی رفت وآمد بوده بین این دو شهر. تقریباً 
همه ناخداهای قدیمی هم این مسیر را رفته اند. برای 
همین هم خیلی از موسیقی ها و عزاداری هایمان هم 
متأثر از همدیگر است. خیلی از بوشهری های قدیمی 

هم زبان هندی را بلدند.

 و دوست داشتید که این ارتباط پا بگیرد.
بله. چند وقت پیش رفتم بمبئی تا برنامه ریزی کنم 
و مثالً چیزی شبیه »هفته فرهنگی بوشهر« را برگزار 
کنیم. خالصه رفتیم و حدود 10 روز آنجا بودیم. بعد 
هم برنامه ریزی کردیم و 40، 50 نفر از بوشهری ها را 
با خودمان بردیم. گروه موسیقی لیان بود. عموخدر به 
عنوان یکی از خیام خوان های قدیمی همراهمان بود. 
صنایع دستی و غذا و نمایشگاه عکس و اکران فیلم، 
موسیقی و عزاداری هایمان را آنجا اجرا کردیم. چهار 
تا اجرا گروه لیان داشت. 1000 نفر را غذای بوشهری 
دادیم. خالصه کار به شبکه های مختلف و روزنامه ها 
کشید. آنجا 70میلیون تومان هم از جیبم گذاشتم. 

 پس وضعتان خوب اســت. چون باالخره 
تأمین این هزینه خیلی آسان نیست. 

نه، ولی نگاهم این است همین پولی که از این کار 
درمی آید، برای همین شهر خرج شود. در آن ماجرا 
البته شهرداری کمک کرد، ولی کالً یک سوم هزینه 
شــد. بعد هم که دالر باال رفت و خالصه خرجمان 
نزدیک 300میلیون تومان رسید. البته خیلی اتفاقات 
خوبی افتاد. بعد هم جوری شد که آن ها هر سال از 
ما دعوت می کنند که با هزینه خودشان برویم آنجا.   
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  مردم/مسعود نبی دوست  عبدی پورها حاال دیگر برای خیلی از خوره های سینما 
و داستان خوان های حرفه ای آدم های آشنایی هستند؛ دو برادری که حال و هوای 
زندگی بوشهری در همه جای کارهایشان پیداست؛ از انتخاب بازیگرشان برای 
فیلم، تعیین شخصیتشان برای داستان ، انتخاب موضوعات و قصه ها و خالصه 

همه چیزهایی که داستان و فیلم آن ها را به جغرافیایی از دنیای واقعی وصل 
می کند. آن ها البته غیر از اینکه دستی در سینما و داستان داشته باشند، در این 
سال ها صاحب یکی از معروف ترین پاتوق های محلی ایران هم هستند؛ پاتوقی در 
انتهای یکی از قدیمی ترین کوچه های بوشهر، ته یک کوچه نیمه متروکه که حاال 

به قدم آن ها و کافه و چایخانه شان شلوغ تر از همه شهر است. روایت »ادریس 
عبدی پور« روایت همین کافه متفاوت است؛ کافه »حاج رئیس« در خانه قدیمی 
رئیس التجار بوشهر؛ جایی که توی فضای مجازی جزو معروف ترین پاتوق های 
اجتماعی ایران اســت و توی فضای حقیقی یکی از متفاوت ترین هایشان.

گفت وگو با »ادریس عبدی پور« تهیه کننده سینما، که حاال صاحب یکی از معروف ترین کافه های ایران است؛ 

پاتوقی در کوچه پس کوچه های قدیمی بوشهر
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یکی از گروه های موسیقی در »کوچه فستیوال« کافه حاج رئیساجرای برنامه »کوچه فستیوال« در کافه حاج رئیسچایخانه حاج رئیس؛ فضایی دنج در یک کوچه قدیمیبافت قدیمی بوشهر و کوچه منتهی به کافه حاج رئیس
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 معــارف/ ناهید الله زاری در قــرآن کریم نمونه هایی از 
ادب ذکر شده که سبب نجات شــده است؛ از ادب ساحران 
در مقابل موسی)ع( و ادب ملکه سبا در مقابل سلیمان)ع( تا 
ادب آدم)ع( در مقابل خداوند که چون از میوه ممنوعه خورد 
و توسط خداوند بازخواست شد، فرمود: »ربنا ظلمنا انفسنا و 
ان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین«؛ حال آنکه شیطان در 
مقابل حکم صریح خداوند نافرمانی کرد و با بی ادبی گفت: »أنا 
خیر منه؛ خلقتنی من نار و خلقته من طین«. در حقیقت، این 
ادب است که برای انسان گوش شنوایی برای شنیدن صدای 

حقیقت باقی می گذارد و انسان را عاقبت به خیر می کند.
همچنین از جمله مصادیقی که در فرهنگ دینی ما برای 

ادب وجــود دارد، اباالفضل العباس)ع( اســت؛ عباس)ع( 
در دامــن پرمهر مادری مؤدب پــرورش یافته که به نیت 
خدمت به فرزندان فاطمه)س( به خانه علی)ع( پا می نهد؛ 
ام البنین)س( در مقابــل فرزندان زهرا)س( همواره جانب 
ادب را نــگاه مــی دارد و به فرزندانش هــم می آموزد که 
حسنین)ع( را نه برادر که »یا سیدی« خطاب کنند؛ و اوج 
این تربیت را در روز عاشورا شاهدیم که چهار پسرش، جان 

خود را فدای فرزنِد زهرا)س( می کنند.
ام البنین)س( نمونه زنی اســت که سه ضلع وراثت، تربیت و 
محیط، از او زنی شایسته ساخته است؛ در خانواده ای شجاع، 
مؤدب و بصیر به دنیا می آید؛ به طوری  که وقتی توسط عقیل 
برای علی)ع( خواستگاری می شود، پدرش می گوید »نگرانم که 
دخترم، شایسته این خاندان نباشد.« زنی که به تعبیر علی)ع( 
عاقله و فرزانه اســت، تربیت الهی در وجودش امتداد می یابد 

و گام های تکامل را یکی پس از دیگری برمی دارد. زین الدین 
عاملی معروف به شهید ثانی )م965ه .ق( درباره او می نویسد: 
ام البنین)س( از بانوان بامعرفت و پرفضیلت بود؛ نســبت به 
خاندان نبوت، محبت و دلبستگی خالص و بی اندازه ای داشت 
و خود را وقف خدمت به آنان کرده بود. خاندان نبوت نیز برای 
او جایگاه واالیی قائل بودند و به او احترام ویژه ای می گذاشتند. 
عالمه ســیدعبدالرزاق موســوی مقــّرم )م1391ه .ق( نیز 
آورده اســت: ام البنین)س( از بانــوان بافضیلت بود. وی حق 
اهل بیت)ع( را خوب می شــناخت و در محبت و دوســتی با 
آنان خالص بود و نیــز در میان آن بزرگواران، جایگاه بلند و 

مقام ارجمندی داشت.

به یاد ام البنینh؛ بانویی فاضل که اباالفضل العباسj را پرورش داد
hخادم فرزندان فاطمه ،jهمسر علی

یادداشت

توسط پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر
 کتاب مجموعه مقاالت کنگره 

آیت اهلل شهید سیدمحمدباقر صدر منتشر شد
اندیشــه: کتاب مجموعه مقاالت 
کنگره آیت اهلل شهید سیدمحمدباقر 
صــدر توســط پژوهشــگاه علمی 
تخصصــی شــهید صدر منتشــر 
شــد. این کتــاب کــه در دو جلد 
فراهم شده، شــامل 38 مقاله است 
کــه در موضوعــات »زندگینامه و 
علوم  و  »تفسیر  شخصیت شناسی«، 
»فلسفه«،  »کالم«،  »منطق«،  قرآنی«، 
»اصول فقــه«، »فقه«، »سیاســت و 
اجتماع« و »اقتصاد« گردآوری شــده 
است. در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: »امتیازات کم نظیر، از این 
استاد بزرگوار شخصیتی بی بدیل ساخته که ایجاب می نمود سیره عملی و  
علمی این نابغه جهان خرد و اندیشه و بزرگمرد عرصه جهاد و مقاومت از 
رهگذر پژوهش هایی متقن و مستند، کشف و به جامعه علمی جهان اسالم 
عرضه شود. از این  رو جمعی از شاگردان و ارادتمندان این شهید واالمقام گرد 
هم آمده، در پی آن برآمدند که به منظور پاسداشت مقام علمی و جهادی 
و نیز شناسایی و معرفی ابعاد گوناگون شخصیت او، کنگره ای بین المللی را 
با حضور پژوهشگران و اندیشمندان جهان اسالم برگزار کنند. این تالش ها 
با همت ویژه مجمع جهانی اهل بیت)ع( به ثمر نشست و در روزهای پایانی 
دی ماه 13٧9 شمسی و همزمان با بیستمین سالگرد شهادت مظلومانه 
شهید و خواهر بزرگوارش »کنگره بین المللی شهید آیت اهلل سیدمحمدباقر 
صدر« در تهران برگزار شــد و با سخنرانی شخصیت های برجسته علمی 
و بــا معرفی مقاالت برتر در موضوعات گوناگون بــه کار خود پایان داد و 
ادامه راه ترویج و پژوهش در آثار و اندیشــه های این شهید واالمقام را به 
پژوهشگاه برآمده از کنگره واگذار نمود.« بر اساس مقدمه کتاب »مقاالت 
انتخاب  شده برای چاپ، بار دیگر بررسی و آن دسته از مقاالت که در این 
سال ها به صورت کتابی مستقل به چاپ رسیده بودند، از مسیر انتشار خارج 
شدند. مقاالت باقیمانده در سه بخش زبان فارسی، زبان عربی و سایر زبان ها 
دسته بندی و برای انتشار آماده شد. مجموعه پیش رو 38 مقاله از مقاالت 
فارسی کنگره اســت که در موضوعات »زندگینامه و شخصیت شناسی«،  
»تفســیر و علوم قرآنی«، »منطق«، »کالم«، »فلسفه«، »اصول فقه«، »فقه«، 
»سیاست و اجتماع« و »اقتصاد« گردآوری شده است.« گفتنی است؛ قیمت 

مجموعه دو جلدی این کتاب، ٧5 هزار تومان تعیین شده است.

 دین، یک روش زندگی است
مقصود از دین، آموزه ها و برنامه هایی اســت که از 
جانب خداوند متعال آمده است. در قرآن کریم لفظ 
»دین« به کار رفته اســت و چند معنا دارد؛ اینجا 
بیشتر معنای »جزا« مورد توجه ماست؛ »مالک یوم 
الدین؛ خداوند متعال مالک روز جزا است«. »جزا« در 
یک دیدگاه، از فروعات و بخش های دین محسوب 
می شود. دینی که خداوند برای شما تشریع کرده 
و بر اقوام گذشــته نیز تشریع شــده بود، باید در 
زندگانی دنیا به  پا داشــته شود. وقتی مفهوم دین 
را این گونه تبیین می کنید، به این نتیجه می رسید 
که دین، روشــی است برای زندگی کردن که باید 

تحقق پیدا کند.
برای شناخت دین، ابتدا فرد باید مبانی اعتقادی 
را که مرکب از جهان شناسی و جهان بینی است، 
دنبال کند. جهان شناسی، مقدمه جهان بینی است؛ 
یعنی واقعیاتی را که در آن هســتیم، درک کنیم؛ 
درک کنیــم که موجودات، وابســته به حقیقت 
مطلقی هســتند که دارای کمال و غنای مطلق و 
حکیم است. این حکمت اقتضا می کند این عالم و 
انسان دارای هدفی واال باشد؛ چون انسان، ذی شعور 
است و دارای اختیار و انتخاب؛ پس زندگی او نیز 
برای رسیدن به آن اهداف واال باید طبق وظایفی 
شکل بگیرد. خداوند متعال نیز طبق حکمت خود 
باید این وظایــف را در قالب مجموعه برنامه ها و 
قوانین ارائه دهد. این »باید« از کمال مطلق خداوند 
انتزاع می شود، نه اینکه تعیین تکلیف بر او باشد. در 
علــم کالم، به آن »قاعده لطف« می گویند، اما این 
تعبیری که گفته شد، عمیق تر است و در مباحث 
عقلی از آن اســتفاده می  شود و به آن »وجوب من 

اهلل« گفته می شود، نه »وجوب علی اهلل«.

تمایل به دین، فطرِی انسان هاست
جهان بینــی، به مبدأشناســی، معادشناســی و 
راه شناسی تقسیم می شود. قدم نخست این است 
که ما راه ها را بشناسیم تا بدانیم چگونه باید زندگی 
کنیم. هدف اصلی خلقــت، بندگی برای خداوند 
متعال اســت؛ انســان در اصل خلقت خود، یک 
موجود اجتماعی است و در پرتو جامعه به کماالت 
الیق خود می رسد. این جامعه نیاز به مدیریتی دارد 

که از جانب خداوند متعال اعمال شود. ما معتقدیم 
خداوند راه را از طریق انبیای الهی به ما می نمایاند 

و همان  پیامبران را نیز حاکم ما قرار داده است.
وقتی بشــر با اختیار خود دیــن را بپذیرد، تحت 
حاکمیت این حاکمان الهی قــرار می گیرد. این 
می شود مجموعه دین؛ که عبارت است از اعتقادات 
و مباحث عملی. همراه شــدن اعتقادات و عمل، 
مباحث اخالقی را به دنبال خواهد داشــت و ما را 

به کسب فضائل اخالقی توجه می دهد.
قدم دوم، به کار بستن و عمل است. مجموعه دین، 
هم بُعد عقالنی و هم بُعد عملِی انســان را تأمین 
می کند. همچنین در بُعد صفات نفســانی، انسان 
را راهنمایــی می کند کــه در زندگی چه صفاتی 
متناسب با انسان اســت؛ بنابراین انسانیت انسان 

ایجاب می کند آن صفات را داشــته باشد، وگرنه 
مسیر انسانیت را با شــاکله خاص خود نپیموده 
است. این دین برای اجرا شدن نازل شده است؛ اگر 
شخص بخواهد متدین شود باید معتقد به مسائل 
اعتقادی باشــد و آن را در حد ظرفیت و بضاعت 
خود پیاده کند. تمایل به دین، فطرِی انسان هاست؛ 
هرچه فرد عالم تر باشــد، پرســش ها پیشرفته تر 
می شود و پاسخ دقیق تر می طلبد. روش رسیدن به 

مباحث اعتقادی، بر اساس عقل است.

سخنان پیامبران الهی را تعبداً باید پذیرفت
عقــل حکم می کند که ما برای فهم چیســتی و 
چگونگــی راه زندگی، به تعبد نیاز داریم؛ یعنی با 
روش عقلی، ضرورت احتیــاج خود به راهنمایی 

شــدن را درک می کنیم؛ پس از رسیدن راهنما و 
دریافت برنامه و شناخت راه، عقل حکم می کند که 
برای دستیابی به موفقیت و نتیجه، الزم است انسان 
خود را در عمل به این برنامه ارسالی، موظف کند؛ 
بنابراین سخنان پیامبران الهی را تعبداً باید پذیرفت. 
این که دین، ما را به اعتقاد نسبت به یگانگی خداوند 
متعــال دعوت می کند، باید با عقل درک شــود؛ 
بیانات دینی، استدالل می کند و این استدالل ها، 
قوه عقل را تحریک می کند که به مقتضای خود 
برگردد. دین در اصول اعتقادی، مســئله جدیدی 
نمی گوید، بلکه کارش »راهنمایی« و »تحلیل کردن« 
اســت؛ اما در عرصه عمل، همه مسائل عملی اش 

جدید است.
اســاس اجرا کردن دین بر دو محور دور می زند؛ 

محور اصلی، راهنمایی گرفتن است که ما وظایف 
عملی خود را در شــئون مختلف فرا بگیریم. این 
راهنمایی کردن بر عهده انبیا)ع( است؛ اوِل آن نیز 
به عهده خداوند تعالی است؛ »انا هدیناه السبیل«. 
محــور دوم، اجرا کردن اســت؛ یعنــی عالوه بر 
راهنمایی کردن، روش هایی توسط پیامبر اعمال 
می شــود تا دستورات دین اجرا شود. پیامبر صرفاً 
نمی گوید این کارها را انجام بدهید و خودش نیز 
در خانه بنشیند؛ بلکه برای عبادت مسجد می سازد 
و می فرماید: »صلوا کما رأیتمونی أُصلّی«؛ یعنی هم 
اعالم می کند و هم نمــاز می خواند. اقامه دین به 
این است که انسان، تربیت شود؛ »و یزکیهم«. این 
تربیت، جزو نظام رسالت انبیا و اولیاست که شئون 

تربیت را باید تحقق ببخشند.

معارف

آیت اهلل تحریری، در نخستین نشست 
»روش تحلیل سیاسی دینی« مطرح کرد

تربیت انسان؛ 
اساس اقامه دین
 معارف    »روش تحلیل سیاســی دینی بر اساس مبانی شکل می گیرد؛ 
ما برای شــناخت پدیده های سیاسی، باید چگونگی تحلیل سیاسی را 
بیاموزیم. همچنین باید بحث کنیم مسائل سیاسی و دینی چیست و آیا در 
سازمان دینی، بین مسائل سیاسی و دینی تفکیک وجود دارد یا مسائل 
سیاسی جزئی از دین است؟« این مقدمه، ورود به بحثی است که توسط 
آیت اهلل محمدباقر تحریری، تولیت حوزه علمیه مروی تهران، در نخستین 
نشست از سلسله جلسات گفت وگومحور »روش تحلیل سیاسی دینی« 
ارائه و بخش نخست آن توسط پایگاه تخصصی فقه حکومتی »وسائل« 

منتشر شده است که در ادامه منتخبی از آن را می خوانیم.

آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرائى  كالسه9600116 
بموجب پرونده اجرائى كالسه فوق شش دانگ پالك ثبتى 143/1334به مساحت220/46 قطعه195تفكيكى واقع دربخش 
ــوخته پيشوا كه ذيل ثبت93514 صفحه103دفتر274بنام شركت تعاونى مسكن نورقائم ثبت وسند صادرگرديده  بهنام س
ــره رزمخواه منتقل  ــورخ30 /94/2 دفتر21ورامين به خانم طاه ــند قطعى21865م ــورد ثبت بموجب س ــپس تمامى م س
ــند رهنى14401 مورخ94/7/4دفتر5ورامين دررهن بانك كشاورزى ورامين قرار گرفته وطبق  ــت وبموجب س گرديد ه اس
نظركارشناس رسمى به مبلغ چهارصد وبيست ميليون ريال ارزيابى شده . واقع درپيشوا بلوارشهيد قمى ميدان دانشگاه به 
سمت ميدان تعاون سمت چپ خيابان بصورت زمين وفاقد بنا مى با شد وبرابرگزارش مربوطه درتصرف مالك بوده وبموجب 
ــاعت9 الى 12روزيكشنبه مورخ97/12/19دراداره ثبت پيشوا  ــماره72/1109/1034 بستانكارفاقد بيمه ميباشد ازس نامه ش
واقع درپيشوا خيابان شريعتى جنب درمانگاه فردوس ازطريق مزايده بفروش مى رسد مزايده ازمبلغ پايه چهارصد وبيست 
ميليون ريال شروع وبه باالترين قيمت پيشنهادى نقدا فروخته مى شود الزم به ذكراست پرداخت بدهى هاى مربوط به آب 
،برق،گازاعم ازحق انشعاب وياحق اشتراك ومصرف درصورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد ونيزبدهى هاى مالياتى وعوارض 
شهردارى وغيره تاتاريخ مزايده اعم ازاينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد بعهده برنده مزايده است ونيز درصورت 
وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق ازمحل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد ونيم عشرو حق مزايده نقدا 
وصول مى گردد ضمنا چنانچه روزمزايده تعطيل رسمى گردد مزايده روز ادارى بعد ازتعطيلى درهمان ساعت و مكان مقرر 

برگزارخواهد شد.320 م/ الف  تاريخ انتشارآگهى : 97/11/29     9717385
رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

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
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س ــى موض آگه
رسمى            پيرو آگهى  شماره139760308001005714-1397/11/27 برابر راى شماره 137960308001003858- 
1397/08/30هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين تكيلف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 
ــماره  ــعيد اياز فرزند محمد على بش واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى/ خانم س
ــدانگ يكباب منزل (طبقه)  به مساحت 90 متر مربع قسمتى از  ــماره 0652255671  نسبت به  شش ــنامه 15 و ش شناس
باقيمانده 247- اصلى بخش 2 بيرجند  از محل مالكيت اميرحسام و اميررضا خزيمه محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در يك نوبت آگهى مى شود  درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت يك 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 درصورت انقضاى مدت مذكور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ انتشار  : 1397/11/29  9717382
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
پيرو آگهى شماره139760308001003824-1397/08/29وبرابر آراء اصالحى صادره از هيات موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى بيرجند تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان 

1-خانم صديقه نصيرى زاده نسبت به يك سهم مشاع از شش سهم ششدانگ يكباب منزل به استثنا ى بهاى ثمن اعيان به 
مساحت كل 444/05 مترمربع قسمتى از پالك 17 فرعى از 249- اصلى بخش 2 بيرجند 

2-خانم منور نصيرى زاده نسبت به يك سهم مشاع از ششدانگ يكباب منزل به استثناى بهاى ثمن اعيان به مساحت كل 
444/05 متر مربع قسمتى از پالك 17 فرعى از 249- اصلى بخش 2 بيرجند 

3-خانم منيژه نصيرى زاده نسبت به يك سهم مشاع ازشش سهم ششدانگ يكباب منزل به استثناى بهاى ثمن اعيان به 
مساحت كل 444/05 متر مربع قسمتى از پالك 17 فرعى از 249- اصلى بخش 2 بيرجند

4-خانم مريم نصيرى زاده نسبت به يك سهم مشاع از شش سهم ششدانگ يكباب منزل به استثناى بهاى ثمن اعيان به 
مساحت كل 444/05 متر مربع قسمتى از پالك 17 فرعى از 249- اصلى بخش 2 بيرجند

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در يك نوبت آگهى مى شود  درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار به مدت يك 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 درصورت انقضاى مدت 

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار  : 1397/11/29  آ-9717386
على فضلى  / رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

ــماره 139760306015009448 -1397/11/25 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س و س
عبداالحد يحيايى به شناسنامه شماره 4571 كد ملى 0749803339 صادره تايباد فرزند حاتم در ششدانگ يكباب گاراژ 
ــماره 693 فرعى از 250 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14  ــاحت 500,25 مترمربع پالك ش تعميرگاه تراكتور به مس
مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از سهم االرثى سيمين نعيمى از محل قسمتى از مالكيت غالم احمد نعيمى و قسمتى از پالك 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 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 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر  قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

خواهد شد. آ-9717378
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/29 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/14

مهدى حسين زاده / كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــماره 139660306015005661-1397/11/12 و راى اصالحى 139660306015005662- 1396/11/12  برابر راى ش
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فاطمه هرمززائى زارع فرزند انوشروان بشماره شناسنامه 6 صادره از پشت 
ــاحت 250 متر مربع پالك 541/1010 فرعى از 276 اصلى واقع در بخش 14 مشهد  ــدانگ يكباب منزل به مس اب در شش
شهرستان تايباد خريدارى از محل قسمتى از مالكيت مرحوم شيرمحمد خضرائى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 

متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 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. آ-9717379
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/29 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/14

غالمرضا آقازاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

برابر راى شماره 139760306015009314 -1397/11/8 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم نجات 
خدادادى فرزند عبدالحق بشماره شناسنامه 497 صادره از تايباد در ششدانگ يكباب منزل دو طبقه به مساحت 140,15 متر 
مربع پالك 1958 فرعى از 251 اصلى واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تايباد خريدارى از محل تمامت مالكيت مشاعى 
متقاضى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين  ش
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. آ-9717380
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/29 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/14

غالمرضا آقازاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

برابر راى شماره 139660306015005663 -1397/11/12 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فاطمه 
هرمززائى زارع فرزند انوشروان بشماره شناسنامه 6 صادره از پشت اب در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 193,9 متر مربع 
پالك 541/1010 فرعى از 276 اصلى واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تايباد خريدارى از محل قسمتى از مالكيت رسمى 
و مشاعى شيرمحمد خضرائى كاريزى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاريخ انتشار 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. آ-9717381
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/29 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/14

غالمرضا آقازاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

رونوشت آگهى حصر وراثت                                                          
ــورا  ــه  382 از اين ش ــت به كالس ــرح دادخواس ــنامه  5871  به ش نظر به اينكه آقاى محمد صادق  قدميارى  داراى شناس
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  نورالعين رحمانى   به شناسنامه   3028  در تاريخ  

1397/11/5    در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.   كيميا قدميارى   فرزند حسين   ش.ش 124   ت.ت  1324/3/20  نسبت فرزند مرحوم  

2.  فاطمه سلطان  قدميارى    فرزند حسين    ش.ش  4012  ت.ت  1326/10/1  نسبت فرزند مرحوم 
3.  محمد باقر  قدميارى    فرزند  حسين  ش.ش  54  ت.ت 1332/6/1    نسبت فرزند مرحوم    

4.   زهرا قدميارى   فرزند  حسين  ش.ش  65 ذ  ت.ت  1342/6/17     نسبت فرزند مرحوم
5 .  صديقه   قدميارى  فرزند حسين   ش.ش  5  ت.ت  1337/1/5  نسبت فرزند  مرحوم

6. فاطمه  قدميارى    فرزند حسين    ش.ش  4218   ت.ت  1331/2/1 نسبت  فرزند  مرحوم
7 . رقيه  قدميارى   فرزند  حسين   ش .ش  29   ت.ت 1345/2/1  نسبت  فرزند  مرحوم          

8 .  محمد صادق  قدميارى  فرزند حسين  جواد ش.ش  5871  ت.ت  1351/6/29   نسبت فرزند مرحوم
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد  تا هركسى 
ــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر  ــد از تاريخ نش اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش

خواهد شد.آ-9717377
سيد حسن سامقانى  قاضى شورا شعبه  7 دشوراى حل اختالف شهر خرو 

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه:139704006228000280/1
بدينوسيله به مسعود ولى زاده فرزند حقوردى به شماره شناسنامه 318 و شماره ملى 0779859472 متولد 1364/3/15 
ــه139704006228000280/1 كه برابر گزارش مامور پست نشانى شما شناخته نگرديده است ابالغ  بدهكار پرونده كالس
مى گردد كه برابر چك شماره 247395-1397/10/1 بانك مسكن بين شما و رضا صفدرى مبلغ بيست و شش ميليون و 
نهصد و سى و نه هزار و صد و شصت و پنج ريال بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور 
اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين 
نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك 
نوبت در روزنامه منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار 

آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.آ-9717373
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى درگز /  ناصر حسن زاده

 
اگهى مزايده مال غير منقول كالسه9700173

 به موجب پرونده اجرائى كالسه 9700173 شعبه اجرا له: خانم  فرنگيس پر مگس عليه وراث مرحوم عزيز راحتيان ششدانگ 
ــند آن ذيل ثبت 28780 دفتر 197 صفحه 103 به نام مرحوم  ــصت و دو اصلى كه س پالك يكصد و هفتاد و دو فرعى از ش
عزيز راحتيان ثبت و صادر و برابر تقاضاى بستانكار در كالسه مذكور توقيف گرديده است. ششدانگ پالك فوق الذكر واقع در 
آدرس درگز محدوده روستاى حقوردى حاشيه كوچه مسجد روستا و نبش كوچه بن بست بوده و برابر نظر كارشناس پالك 
مذكور يك باب منزل مسكونى به مساحت 42 متر مربع بناى ساختمانى بصورت ديوارهاى آجرى باربربا سقف آهنى و طاق 
ضربى از نوع ساختمانهاى قديمى ساز بنياد مسكن و داراى يكسرى امتيازات آب و برق و گاز و تلفن مى باشد كه به مبلغ 
350/000/000 ريال(سيصد و پنجاه ميليون ريال)ارزيابى مى گردد و برابر گزارش مامور اجرا در تصرف آقاى ابراهيم راحتيان 
مى باشد. لذا مزايده ششدانگ پالك فوق الذكر از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 20 /97/12 در شعبه اجراى ثبت اداره 
ثبت اسناد درگز واقع در بلوار امام رضا بين امام رضا 7 و 9 از طريق مزايده به فروش مى رسد. مزايده از مبلغ 350/000/000 

ــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذكر است پرداخت  ــيصد و پنجاه ميليون ريال)ش ريال(س
بدهى هاى مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد 
ــده يا نشده باشد  ــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم ش و نيز بديهى هاى مالياتى و عوارض ش
به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد ،وجوده پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده 
مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد، مزايده روز 

ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.9717374
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك درگز / ناصر حسن زاده

آگهى ابالغ اخطار ماده 87 كالسه:139704006228000180/1
بدينوسيله به صمد حضرتى كاهو فرزند يوسف به شماره شناسنامه 1180 و شماره ملى 0779346165 متولد 1350/3/8 
بدهكار پرونده كالسه 139704006228000180/1 كه برابر گزارش مامور پست ابالغ واقعى ميسر نگرديده  ابالغ مى گردد 
ــتانكار مذكور و هزينه هاى اجرايى  ــما در قبال طلب بس ــماره انتظامى 229 س 44 ايران 42 متعلق به ش كه خودرو به ش
بازداشت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بشما اخطار ميشود ضمناًهر گونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت 

بمورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود.آ-9717375
مدير اجرا واحد اجراى اسناد رسمى درگز- ناصر حسن زاده

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 كالسه:139704006228000174/1(9700192)
ــنامه 310 متولد 1354/12/1 و فائزه به شماره ملى  ــماره شناس ــماره ملى 0779214021 و ش ــيله به فرهاد به ش بدينوس
0770148891 و متولد 1373/9/30 و جواد به شماره ملى 0779873785 و شماره شناسنامه 1746 متولد1365/6/3 و 
جبار به شماره ملى 0778594580 و شماره شناسنامه 16452 متولد 1358/6/1 و فرج به شماره ملى 0779780825 و 
شماره شناسنامه يك متولد 1352/5/1 و فاطمه به شماره ملى 0770064051 متولد 1370/1/18 همگى به شهرت حاجى 
ــدانگ پالك ثبتى  نژاد و همگى فرزندان احمد (وراث مرحوم احمد حاجى زاده مديون پرونده مذكور)اعالم مى گردد شش
ــه اصلى بخش هفت قوچان ملكى مرحوم احمد حاجى نژاد در قبال طلب خانم صغرا  ــت و س ــت و هفت فرعى از بيس بيس
درويشى بازداشت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بشما اخطار ميشود ضمناًهر گونه نقل انتقالى از طرف 
ــود .در ضمن اين آگهى در يك نوبت در روزنامه منتشر  ــبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نميش ــما نس ش

گرديده است.9717376
مدير اجرا واحد اجراى اسناد رسمى درگز-ناصر حسن زاده

رونوشت آگهى حصروراثت
ــه  970238 ازاين شورا  ــدلو داراى  شناسنامه شماره 113 به شرح داد خواست به كالس ــين مرش نظربه اين كه آقاى حس
درخواست گواهى حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه شادروان فاطمه اسدى به شناسنامه  334 درتاريخ 1397/9/27 

دراقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :
ــين  ش ش 1050759850 ت ت 1376/11/14 فرزند مرحومه 2- مهدى مرشدلو ف حسين   ــدلو ف حس 1- محمد مرش
ش ش  1051268214 ت ت 1385/2/10  فرزند مرحومه 3 -غالمحسين اسدى ف غالمرضا  ش ش  1063765803 ت 

ت1329/1/1 پدرمرحومه 4 -  حسين مرشدلو ف خليل  ش ش 5749431908  ت ت 1351/1/9 همسرمرحومه
 اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور رابه استناد ماده 362ق امورحسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضى دارد ويا وصيتنامه ازمتوفى نزد اوباشد ازتاريخ نشرآگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد. تاريخ انتشار : 29 بهمن 9717372
قاضى شورا- شعبه يك شوراى حل اختالف 

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه تعدادى از وراث مرحوم محمد محمدزاده برزگر به وراثت از مرحوم ابوالفضل محمدزاده برزگر فرزند محمد به 
شماره شناسنامه 186 به استناد دو برگ استشهاديه گواهى شده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت سند مالكيت المثنى 
نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اند كه سند مالكيت سهم ششدانگ پالك 29 فرعى از 901 اصلى باقيمانده واقع 
در قطعه يك شيروان بخش 5 قوچان به آدرس خيابان شفاى 22 كه متعلق به مورث ايشان (مرحوم ابوالفضل محمدزاده) مى 
باشد به علت نامعلومى مفقود شده است با بررسى دفتر امالك معلوم گرديده كه سند مالكيت آن به شماره چاپى 221095 
ذيل صفحه 157 دفتر 108 به نام نامبرده صادر و تسليم گرديده است 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 نزد خود مى باشد بايستى ظرف 10 روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض 
خود را به همراه اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض 
در مهلت مقرر بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى 

اقدام خواهد شد.9717371 تاريخ انتشار : 1397/11/29
صمد ابراهيم زاده / رئيس ثبت اسناد امالك شيروان

آگهى فقدان سند مالكيت
ــدانگ پالك 169 فرعى از16- اصلى بخش 4 قزوين ذيل ثبت صفحات 467و469 دفتر جلد 14 به نام  ــند مالكيت شش س
حسن رئيسى صادروتسليم گرديده است. سپس نامبرده فوت نموده است و وارث حين الفوتش عبارتند از:( زهرا – رضا – 
ــى فرزندان متوفى مى باشند كه برابر تقسيم نامه  ــهرت همگى رئيس رقيه – فاطمه – عذرا- صغرى – معصومه – طوبى ش
ــى هركدام نسبت به يك دانگ ونيم مشاع از ششدانگ ذيل  ــماره 22467 مورخ 43/1/31 دفتر 6 قزوين رضا وزهرا رئيس ش
ثبت صفحات 189 دفتر 32و469 دفتر14 وخانمها طوبى ومعصومه وصغرى وفاطمه ورقيه شهرت همگى رئيسى هركدام به 
ــبت سه پنجم دانگ مشاع از ششدانگ ذيل صفحات 191و 193 و195و197و199 دفتر جلد 23 صادروتسليم گرديده  نس
است. سپس پنج دانگ ودوپنجم دانگ مشاع از ششدانگ مورد ثبت فوق مع الواسطه برابر شماره 13012 مورخه 48/8/3 
دفتر 4 قزوين به آقاى رضا رئيسى به نسبت به دو دانگ مشاع وشعبان عباس زاده به نسبت يكدانگ ونيم مشاع ومحمد على 
عباس زاده شايق ومحسن عباس زاده( بالسويه) به نسبت يك دانگ ونيم مشاع از ششدانگ منتقل گرديده است . برابرگواهى 
حصر وراثت شماره 167 مورخ 72/2/14 شعبه سوم حقوقى قزوين آقاى محسن عباس زاده فوت نموده است ووارث حين 
ــعبان عباس زاده پدر متوفى ومعصومه رئيسى مادر متوفى وسكينه جهان مهر همسر متوفى وفاطمه  الفوتش عبارتند از ش
عباس زاده شايق فرزندان متوفى مى باشند. آقاى نادر عباس زاده شايق برابروكالتنامه شماره 121191 مورخ92/10/3 دفتر 
9 قزوين از طرف وراث مرحوم محسن عباس زاده با ارائه دو برگ فرم شهادت شهود مدعى فقدان سند به علت سهل انگارى 
گرديده وتقاضاى صدور سند مالكيت المثنى خود را نموده كه مراتب به استناد ماده 120 آئين نامه اصالحى قانون ثبت اعالم 
مى گردد تا هركس به نحوى از هرانحاء نسبت به ملك مذكورحقى داشت ويا معامالتى به نفع او شده ويا مدعى وجود سند 
نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهى تا مدت ده روز ضمن مراجعه به اين اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالكيت 
وسند معامله تسليم نمايد وچنانچه ظرف مدت مقرراعتراض به اين اداره نرسد ويا درصورت اعتراض اصل سند مالكيت ارائه 
نشود اداره ثبت المثنى سند مالكيت را طبق مقررات صادر وبه متقاضى تسليم خواهد كرد اين آگهى در يك نوبت به شرح 

ذيل منتشر خواهد شد.م الف/1131  آ-9717370   تاريخ انتشار: 97/11/29
حسين غالمحسينى / رئيس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه يك قزوين

« آگهى احضارمتهم »
با توجه به اينكه آقاى چنگيز نعمتى فرزند اسماعيل كه در پرونده شماره 961437 / 8 د از طرف شعبه 8 داديارى به اتهام 
عامليت در خارج كردن اشخاص از مرز غيرمجاز بصورن غيرقانونى تحت تعقيب قضايي است و ابالغ احضاريه به واسطه نامعلوم 
بودن محل اقامت نامبرده ممكن نشده است به وسيله اين آگهى در اجراى ماده 174 قانون آئين دادرسي در امور كيفري ، 
به نامبرده ابالغ مى شود ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار اين آگهى در شعبه 8 داديارى دادسراي عمومي و انقالب اروميه 
جهت پاسخگويي و دفاع از بزه انتسابى خويش با حق داشتن وكيل در دادگاه حاضر شود در صورت عدم حضور پس از يك 

ماه از تاريخ انتشار آگهى ، اقدامات قانونى معمول خواهد شد .9717355
عليرضا بهروزى– داديار شعبه 8 دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اروميه

« آگهى احضارمتهم »
ــماره 970849 / 2 د از طرف شعبه 2 داديارى به اتهام مشاركت  ــن زاده كه در پرونده ش با توجه به اينكه آقاى بختيار حس
در ايراد ضرب و جرح عمدى با چاقو تحت تعقيب قضايي است و ابالغ احضاريه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت نامبرده 
ممكن نشده است به وسيله اين آگهى در اجراى ماده 174 قانون آئين دادرسي در امور كيفري ، به نامبرده ابالغ مى شود 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار اين آگهى در شعبه 2 داديارى دادسراي عمومي و انقالب اروميه جهت پاسخگويي و دفاع 
ــار آگهى ، اقدامات قانونى  ــود در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتش ــابى خويش در دادگاه حاضر ش از بزه انتس

معمول خواهد شد .9717367
مهدى حاجى حسينلو – داديار شعبه 2 دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اروميه

« آگهى احضارمتهم »
با توجه به اينكه انوشه محمدكريمى فرزند عبداله كه در پرونده شماره 960692 / 2 د از طرف شعبه 13 دا داديارى به اتهام 
ــت و ابالغ احضاريه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت نامبرده ممكن  ــرقت گوشى تلفن همراه تحت تعقيب قضايي اس س
ــيله اين آگهى در اجراى ماده 174 قانون آئين دادرسي در امور كيفري ، به نامبرده ابالغ مى شود ظرف  ــده است به وس نش
ــعبه 14 داديارى دادسراي عمومي و انقالب اروميه جهت پاسخگويي و دفاع  ــار اين آگهى در ش مدت يك ماه از تاريخ انتش
ــار آگهى ، اقدامات قانونى  ــود در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتش ــابى خويش در دادگاه حاضر ش از بزه انتس

معمول خواهد شد .9717368
ابجد كريمى– داديار شعبه 13 دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اروميه

« آگهى فقدان سند مالكيت »
آقاى شيرزاد قاسمى فرد با تسليم دو برگ استشهاديه محلى مصدق مدعى است كه سند مالكيت دو سهم و هشت دهم سهم 
مشاع از 16 سهم ششدانگ پالك 104 فرعى از 101 فرعى از 7 اصلى واقع در بخش 9 اروميه را كه ذيل ثبت 29 صفحه 485 
دفتر يك به نام ايشان ثبت و  صادر و تسليم گرديده است را مفقود نموده است و ملك مزبور در بيع شرط نبوده و برابر سند 
شماره –  مورخه  –  دفتر  –   اروميه نزد بانك  –  در قيد رهن مى باشد و برابر سند شماره  –  مورخه  –  دفتر  –  اروميه 
ــماره 139504913052008970 مورخ 28 / 09 / 1397 شعبه اجراى  ــت . ضمناً برابر برابر نامه ش در حق انتقال يافته اس
اسناد رسمى در قيد بازداشت مى باشد لذا مراتب برابر تبصره يك الحاقى به ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى 
مى شود تا هر كس مدعى مالكيت و يا وجود سند مالكيت مذكور در نزد خود مى باشد از تاريخ انتشار آگهى به مدت 10 روز 
اعتراض كتبى خود را به اداره ثبت اسناد شهرستان اروميه  تسليم نمايد در صورت سپرى شدن مدت مقرر و عدم دريافت 

اعتراض برابر مقررات سند مالكيت المثنى صادر خواهد شد . 9717369  تاريخ انتشار : روز 29 /11/ 1397
فرخ قليزاده – رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 1 شهرستان اروميه

اصالحيه 
آگهى شماره 139760326002001045   به دليل چاپ نشدن در تاريخ 97/11/28 در تاريخ 97/11/29 منتشر مى شود.

آگهى  شماره 139760326002001044 به دليل چاپ نشدن در تاريخ 97/11/28 در تاريخ 97/11/29 منتشر مى شود.
 آ- 9716658                       رئيس ثبت اسناد و امالك-محمد صلدق بهرامى

اداره ثبت اسناد و امالك حوره ثبت ملك كبودر آهنگ 
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضي و ساختمانهاى فاقد سند رسمي

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
ــماره 139760326002001045 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى  ــمى برابر راى ش رس
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كبودر آهنگ تصرفات مالكانه بال معارض  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س و س
ــماره شناسنامه 1139 صادره از در يك قطعه زمين مزروعى به  ــن حاجيلو فرزند نادعلى به ش متقاضى آقاى ابوالحس
ــطه ازمالك رسمى  ــاحت 131972/79مترمربع پالك 236 اصلى بخش 4 همدان واقع درقراگل خريدارى بالواس مس
آقاى عباس عظيمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
ــليم  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .(م الف 277) آ-9716658
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/13
تاريخ انتشار نوبت دوم :1397/11/29

رئيس ثبت اسناد و امالك - محمد صادق بهرامى

اداره ثبت اسناد و امالك حوره ثبت ملك كبودر آهنگ 
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضي و ساختمانهاى فاقد سند رسمي

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
ــماره 139760326002001044 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى  ــمى برابر راى ش رس
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كبودر آهنگ تصرفات مالكانه بال معارض  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س و س
ــنامه 69 صادره از در يك قطعه زمين مزروعى به  ــماره شناس ــين حاجيلو فرزند نادعلى ش متقاضى آقاى غال محس
ــاحت 132089/71مترمربع پالك 236 اصلى بخش 4 همدان واقع درقراگل خريدارى بالواسطه از مالك رسمى  مس
ــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  ــت. لذا به منظور اطالع عم ــاى عباس عظيمى محرز گرديده اس آق
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار  ش
اولين اگهى 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 وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .(م الف 279)  آ-9716659
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/13
تاريخ انتشار نوبت دوم :1397/11/29

رئيس ثبت اسناد و امالك - محمد صادق بهرامى
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پژمان منتظری: آواره ایم!
پژمان منتظــری، مدافع باتجربه اســتقالل اظهار کرد: ما یک ســری 
مشکالت داریم اما گوش شنوایی وجود ندارد. زمین تمرین و امکانات ما 

را دیدید در حالی که ما استقالل هستیم.
او ادامه داد: این مشــکالت باید حل شود زیرا بازیکنان را اذیت می کند 
و دامنش هواداران را هم گرفته اســت و می بینیم که آن ها هم ناراحت 
هستند. باشگاه استقالل خیلی بزرگ است و باید کارهای زیادی در آن 
انجام شود. بازیکنان عصبی هستند و امکانات اولیه هم نداریم. اولین بار 
است در ۷ یا ۸ سال گذشته این گونه است. از ۸ سال پیش کمپ تمرین 
ساالنه اجاره می شد اما یک سالی است که قرارداد با نوبنیاد تمام شده 
است و ما آواره هستیم. شما از شــرایط درون تیم خبر ندارید و من هم 

شرمنده هستم که خیلی نمی توانم صحبت کنم.

نام یکی از گزینه های جانشینی کی روش لو رفت
ورزش: خبرآنالین نوشــت: »مهدی تاج ترجیح می دهد این روزها در 
سکوت کارش را جلو ببرد. خبرهای رسیده از داخل فدراسیون فوتبال 
حکایت از آن دارد که او و همکارانش لیستی از مربیان را تهیه کرده اند 
تا مذاکرات را با آن ها آغاز کنند. در این بین نام الکســاندر نوری، مربی 
ایرانی هم در لیستشان به چشم می خورد. نوری سرمربی وردربرمن بود 
و پس از آن راهی باشگاه دسته اولی اینگولشتات شد. در آنجا هم دو ماه 
حضور داشت و سپس برکنار شد. نوری پیش از این ابراز عالقه کرده تا 

به ایران بیاید و کار کند.«

افتخارآفرینی ناظمی ادامه دارد
ورزش: گالره ناظمی داور بین المللی ایران به عنوان داور ســوم دیدار 
فینال جام ملت های فوتسال بانوان اروپا انتخاب شد. این دیدار که بین 
تیم های اسپانیا و پرتغال برگزار می شود دومین قضاوت ناظمی است. او 
پیش از این به عنوان داور اول دیدار نیمه نهایی بین تیم های اسپانیا و 
روسیه را قضاوت کرده بود.زری فتحی دیگر داور بین المللی ایران نیز به 
عنوان داور دوم دیدار رده بندی بین تیم های اوکراین و روسیه انتخاب 
شد. فتحی در مرحله نیمه نهایی و بازی بین اسپانیا و روسیه به عنوان 

داور دوم در کنار ناظمی قرار گرفته بود.

پیمان حسینی:  هنوز پاداش جام جهانی را 
نگرفته ایم

ورزش: دروازه بان تیم ملی فوتبال ســاحلی ایران گفت: متأسفانه ما هنوز 
پاداش جام جهانی را نگرفته ایم و سال گذشته تنها بخشی از آن را دریافت 
کردیم، البته بسیاری از پاداش های دیگرمان که مبلغ خاصی هم نیست نیز 
عقب افتاده است. پیمان حسینی در خصوص تبعیض موجود میان فوتبال و 
سایر رشته های ورزشی حتی فوتبال ساحلی بیان کرد: اینکه در ایران نسبت 
به سایر کشورها به فوتبال ساحلی  نیز به اندازه کافی توجه و رسیدگی نمی شود 
موضوع دیگری است اما به طور کلی باید توجه به ورزشکاران در رشته های 

دیگر نیز باال رود نه اینکه به فوتبال ساحلی توجه نشود.

بدهی 5 میلیارد و 700 میلیونی پرسپولیس
به سازمان لیگ

ورزش: به نقل از سایت ســازمان لیگ فوتبال ایران، در روزهای اخیر 
باشگاه پرسپولیس در رســانه ها مدعی شده که با ارســال نامه ای به 
سازمان لیگ خواســتار دریافت پول خود از محل درآمدهای تبلیغات 

محیطی شده است. 
این در حالی است که این باشگاه نه تنها ریالی از سازمان لیگ طلب ندارد 
که براساس اسناد مالی موجود در سازمان لیگ باشگاه پرسپولیس بیش 
از ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به این سازمان بدهکار است. در مورد 
میزان بدهی باشگاه پرسپولیس به ســازمان لیگ بارها با مدیران مالی 
این باشگاه مکاتبات مختلفی انجام شده  اما متاسفانه باشگاه پرسپولیس 
هیچ اقدامی در زمینه تسویه حساب یا حتی بررسی اسناد مربوط انجام 
نداده و متاسفانه پاسخ نامه ها را در این خصوص نمی دهد.ضمن اینکه 
باشگاه پرسپولیس از زمانی که بلیت فروشی به خود این باشگاه واگذار 
شده مبلغ ۲۰ درصد از حق بلیت فروشــی فدراسیون فوتبال، سازمان 

لیگ و هیئت فوتبال استان تهران را هم پرداخت نکرده است.

 VAR استفاده از AFC
در لیگ قهرمانان را نپذیرفت

ورزش: کنفدراسیون فوتبال آسیا استفاده از تکنولوژی ویدئو چک در مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰19 را نپذیرفت. کمیته داوران کنفدراسیون 
فوتبال آسیا پیشنهاد استفاده از تکنولوژی ویدئو چک)VAR( در مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان آســیا ۲۰19 را رد کرد.کمیته داوران AFC اعالم 
کرده که استفاده این تکنولوژی را در مراحل حذفی لیگ قهرمانان آسیا را در 

جلسات آینده بررسی خواهد کرد.

هفته هجدهم لیگ برتر
فوالد با قطبی روی نوار خوشبختی

ورزش: از هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر بعد از ظهر دیروز فوالد و 
نفت مسجد سلیمان در اهواز به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری 
یک بر صفر فوالد به پایان رسید. تک گل فوالد در دقیقه ۲۸ توسط ایوب 
والی به ثمر رسید. فوالدی ها در نیمه نخســت یک ضربه پنالتی را هم 
توسط لوسیانو پریرا از دست دادند. شاگردان قطبی که روزهای خوبی را 
در فوتبال ایران سپری می کنند با این پیروزی ۲۵ امتیازی شده و جای 
پارس جنوبی را در رده ششم جدول گرفتند. نفت مسجد سلیمان هم با 

همان 1۶ امتیاز در رده چهاردهم جدول باقی ماند.

گل محمدی:
باشگاه پدیده فقط خواهان عدالت است

ورزش: ســرمربی تیم فوتبال پدیده درباره اینکه این روزها بحث در 
مورد داوری زیاد است عنوان کرد: بله، این روزها بحث داوری حسابی 
در فوتبال ما داغ شده است که این مسئله قطعاً عدم تمرکز داوران را در 
پی داشته و خواهد داشت و روی عملکردشان تأثیر منفی می گذارد. به 
شخصه به سالمتی تک تک داوران کشورمان تردیدی ندارم و اعتقاد دارم 
که آن ها نیاز به حمایت بیشتری دارند. یحیی گل محمدی اضافه کرد: 
از طرفی همه تیم ها هزینه های وحشتناکی کرده اند که نتیجه بگیرند و 
اگر این اتفاق رخ ندهد برای آن ها مشکل ساز می شود، به این خاطر در 
بازی قبل ما اشتباه داوری باعث شد نتوانیم برنده باشیم و دو امتیاز را 
در کورس قهرمانی از دست دادیم، آن هم در شرایطی که تیم ها شانه به 
شانه هم حرکت می کنند. باشگاه پدیده فقط خواهان عدالت است و ما به 
این مسئله اعتقاد نداریم که فشار را روی داوران قرار دهیم، چرا که این 
مسئله روی عملکرد آن ها تاثیر منفی می گذارد و شاید درباره اشتباهات 

اخیر داوران خود ما بیشتر مقصر بوده ایم.

حمید رضا خداشناس: تنها دیدار باقیمانده از مرحله 
یک چهارم نهایی جــام حذفی عصر امروز و از ســاعت 
1۷:1۵ با قضاوت علیرضا فغانی در ورزشــگاه آزادی بین 
دو تیم پرسپولیس و پدیده شــهرخودرو برگزار خواهد 
شد که برنده این دیدار باید به مصاف سپاهان در مرحله 

نیمه نهایی برود.
دو تیم در شرایطی قرار است رودرروی هم قرار گیرند که 
دو هفته پیش نیز در اولین بازی از دور برگشت لیگ برتر 
به مصاف هم رفتند و سرخپوشان تهرانی موفق شدند با 
نتیجه ۲ بر صفر حریف مشهدی خود را شکست دهند. اما 
شرایط این بازی با بازی های لیگ به کلی فرق می کند و 
به طور کلی تیم ها با اســتراتژی متفاوتی در جام حذفی 
حاضر می شوند. نباید فراموش کرد که با توجه به حضور 
تیم دست دومی داماش گیالنیان در فینال این رقابت ها 
انگیزه این دو تیم برای رسیدن به فینال بسیار زیاد است، 
هرچند امیرقلعه نویی با ســپاهان در مرحله نیمه نهایی 
منتظر برنده این بازی اســت.  برانکو ایوانکوویچ در مدت 
سه سال حضورش در پرسپولیس دو قهرمانی  و یک نایب 
قهرمانی در لیگ برتر ، یک نایب قهرمانی در لیگ قهرمانان 
آسیا و دو قهرمانی در سوپر جام را در کارنامه دارد ولی در 
جام حذفی ناکام بوده و بدش نمی آید در چهارمین سال 
حضورش در جمع سرخپوشان و در سالی که رقابت برای 
قهرمانی در لیگ سخت تر از ســال های گذشته شده با 
کســب جام در رقابت های حذفی افتخاری دیگر را برای 
خود و تیمش و هواداران به ارمغان بیاورد. از سوی دیگر 
یحیی گل محمدی هم که یک بار فینال در این رقابت ها 
را با همین پرسپولیس تجربه کرده و در آن بازی مغلوب 
سپاهان شده بود، حاال به دنبال حذف پرسپولیس و در پی 

آن انتقام از سپاهان و رسیدن به دیدار پایانی است.

  تاریخ سازی شهرخودرو؟
پدیده شهر خودرو که عطش زیادی برای کسب عنوان و 
تاریخ سازی در فوتبال خراسان دارد، در حالی به تهران 
سفر کرده اســت که خوب می داند این بازی حکم یک 
میانبر را دارد و نتیجه پیــروزی در آن نه تنها یک گام 
دیگر شــهر خودرو را نزدیک به جــام قهرمانی حذفی 
می کند که در لیگ برتر هم اعتماد به نفسی مثال زدنی 
را برای ادامه راه به بازیکنان این تیم تزریق خواهد کرد. 
حال باید منتظر بود و دید که جدال سوم یحیی و برانکو 
که یکی در پی کسب هر سه جام برای پرسپولیس است 

و دیگری به دنبال نقش بــر آب کردن آرزوهای دیگری 
است چه نتیجه ای در پی خواهد داشت و آیا برانکو بازهم 
شاگرد سابقش را در تیم ملی شکست خواهد داد یا این 
گل محمدی اســت که به مهم ترین برد این فصل خود 

دست پیدا می کند؟

  دومین تقابل حذفی
این دیدار دومین جدال پرسپولیس و پدیده در جام حذفی 
خواهد بود.تقابل قبلی در سال 9۲ و در زمانی بود که پدیده 
در لیگ برتر حضور نداشت و پرسپولیس پس از تساوی در 
وقت قانونی، در وقت اضافی با نتیجه ۵ بر یک حریف را در 
هم کوبید. پرسپولیس برای رسیدن به این مرحله تیم های 
نود ارومیه و سپیدرود رشت را از پیش رو برداشته و پدیده 
نیز پس از حذف ذوب آهن اصفهان و فوالد خوزستان به 

این مرحله رسیده است.

برانکو: مقابل پدیده گزینه قهرمانی نیستیم
برانکو ایوانکوویچ در نشســت خبری قبل از بازی مقابل 
پدیده شــهرخودرو گفت: بعد از مدت ها باید بگویم در 
این مسابقه گزینه قهرمانی نیستیم نه اینکه نمی خواهیم 
برنده بازی شــویم بلکه به این خاطرکه مســابقات جام 
حذفی اســت و با تیمی بازی داریم که همین چند وقت 
پیش با آن بازی کردیم تیمی که در جمع صدرنشینان 
است و برای قهرمانی می جنگند. قبل از بازی با سپیدرود  
هم گفتم جام  حذفــی پر از حوادث غیرمترقبه اســت 
و هر اتفاقی ممکن اســت در آن بیفتد.دلیلش هم این 
اســت که تیم داماش گیالنی ها به فینال رسیده است. 
وی تصریح کرد: به دنبــال پیروزی هســتیم و دلمان 
می خواهد به فینال برسیم. البته تا فینال راه خیلی خیلی 
سختی خواهیم داشــت. به هر حال اگر پدیده را ببریم 
باید با ســپاهان بازی کنیم. هدفمــان قهرمانی در جام 

حذفی است. به همین خاطر هم در این مسابقه به دنبال 
مصلحت اندیشی و حساب گری نیستیم.

  گل محمدی: این بازی جای اشتباه ندارد
سرمربی پدیده نیز درباره تقابل با پرسپولیس اظهار داشت: 
بازی قبلی مان با پرســپولیس تجربه خیلی خوبی برای 
بازیکنان ما شد. قطعاً بازی خیلی سختی مقابل پرسپولیس 
پیش رو داریم، آن ها تیمی پرمهره با کادرفنی خیلی خوب 
هستند و بازی مقابل چنین تیمی برای بازیکنان ما انگیزه 
و هیجان خاص خود را دارد. به هر صورت من امیدوارم که 
بازیکنان ما روز خوبی داشته باشند. این بازی جای هیچ 
اشتباهی را ندارد و هرگونه اشتباهی جای جبران نخواهد 
داشت. امیدوارم چه هوادارانی که در ورزشگاه حضور دارند 
و چه آن هایی که از تلویزیون بازی را نگاه می کنند، از این 

بازی لذت ببرند.

یادداشت

منهای فوتبال

لیگ جهانی کاراته - دبی
  عسگری طالیی شد

ورزش: در ادامه مبارزات روز پایانی رقابت های لیگ جهانی 
کاراته، بهمن عسگری با برتری مقابل رقیب ایتالیایی خود به 

نشان طال دست پیدا کرد.
بهمن عســگری که 1۰۰ روز قبل در فینــال رقابت های 
قهرمانی جهان با برتری یک بر صفر »لوئیجی بوسا« قهرمان 
عنوان دار ایتالیایی قهرمان جهان شــده بود، دیروز هم در 
مبارزه پایانی وزن ۷۵- کیلوگرم لیگ جهانی کاراته در دبی 
این بار ۲ بر صفر سرگروه ایتالیا را شکست داد و به نشان طال 
دست یافت.   عسگری روز جمعه پس از یک دور استراحت،  
۲ بر صفر »جو کالوای« از انگلیس دارنده برنز امیدهای اروپا 
را شکست داد و سپس ۵ بر صفر »لوگان داکوستا« از فرانسه را 
از پیش رو برداشت. وی در ادامه با برتری یک بر صفر مقابل 
»پاول آرتومونوف« از استونی راهی نیمه نهایی شد.  عسگری 
در این مرحله ۲ بر صفر »رافائل آقایف« آذربایجانی دارنده ۵ 

عنوان قهرمانی جهان را مغلوب کرد و فینالیست شد.
همچنین علی فداکار که به دیدار نهایی وزن ۸۴- کیلوگرم 
راه یافته بود، در این مرحله برابر »آکتاش« ترکیه ای ۲ بر یک 
باخت و نقره گرفت. کاتای تیم بانوان هم با ترکیب مهسا 
افسانه، پریسا رحمانی و مائده نصیری در مبارزه نهایی نتیجه 

را به تیم پرقدرت ایتالیا واگذار کرد و نقره گرفت.
برای کاراته ایران بهمن عسگری یک طال، علی فداکار و تیم 
کاتای بانوان یک مدال نقره،  فاطمه چاالکی، رزیتا علیپور، 
هامون درفشی پور، امیررضا میرزایی، ذبیح اهلل پورشیب، 
سجاد گنج زاده و کاتای تیمی مردان)ابوالفضل شهرجردی، 
علی زند و میالد دلیخون( هفت برنز کسب کردند تا جمع 

مدال های ایران به عدد 1۰ برسد.

ضد حمله

ورزش: وینفرد شفر، سرمربی اســتقالل صبح دیروز 
در حاشــیه تمرین این تیم در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: دوران آماده ســازی که ما برای نیم فصل دوم نیاز 
داشــتیم خوب نبود و بازیکنان از یک ســری مسائل 
خوشــحال نبودند. یک هفته قبل از بــازی با تراکتور 
زمین خوب نداشتیم و مجبور شدیم دو بار تمرین خود 

را کنسل کنیم.
شفر اضافه کرد: ما استقالل هستیم و ما برای کارهای 
تمرینی خود مانند کارهای تاکتیکی نیاز به زمین خوب 
داریم. االن زمین تمرین مــا را نگاه کنید، می بینید که 
زمین تمرین خوبی حتی برای پاس دادن مان نیست اما 
بازیکنان با نهایت تالششان در زمین حاضر می شوند و 
تمرین می کنند. آن ها برای هــواداران این کار را انجام 
می دهند و این هم مشخص است که هواداران انتظارات 
1۰۰ درصدی دارند. ما به زمین تمرین خوب نیاز داریم. 
ما یک بار تمرین را به خاطر بد بودن زمین و نامناســب 
بودن شرایط رختکن لغو کردیم. البته اکنون به آینده 

امیدوار هستیم.
او در پاســخ به اینکه چرا گالیه هایش را به باشگاه 
استقالل نگفته اســت؟ توضیح داد: من همیشه با 
باشگاه صحبت می کنم باید بدانیم، فتحی، کادر 
فنی و کادر پزشــکی مثل خانواده هستیم. در 
جلسه امشب)دیشب( تمام حرف ها را به فتحی 
خواهم زد و مطمئن هستم می توانیم مشکالت 

را حل کنیم.

 بعد از 3 هفته می خواستند اخراجم کنند
شفر درباره مشــکالت بین او و خطیر و 
شایعه اینکه خطیر قصد تغییر سرمربی 
استقالل را داشــت تصریح کرد: من هم 
این را شــنیده ام که می خواستند بعد از 
۳ هفته مربی را تغییر بدهند. من وقتی 
ندارم که به این گونه مسائل اختصاص 
دهم. این بار اول نیســت که من چنین 
چیزهایی را می شــنوم. این مشکالت 
برای باشگاه و هواداران خوب نیست. 
اگر به گذشــته برگردیم، باشگاه ها با 
این مشکالت به دســته های پایین تر 
می روند. من درباره همه مشــکالت 
با فتحــی حــرف خواهــم زد. من، 
کادرفنــی و کادرپزشــکی عاشــق 
استقالل هســتیم و می خواهم این 
را به گوش هواداران برسانم. در دیدار 
با تراکتورسازی حدود ۲۰۰ نفر برای 
استقالل به ورزشــگاه آمده بودند و 

می خواهم از آن ها تشــکر کنم. نمی خواهم وقتم را به 
این اختصاص دهم که فالن شخص ۳ یا ۴ ماه پیش چه 
چیزی گفته اســت بلکه می خواهم وقتم را برای تیم و 

کارم بگذارم.

  بازیکنان جدید دیر به ما اضافه شدند
ســرمربی اســتقالل درباره تغییرات متعدد استقالل 
در نیم فصــل گفت: ما اکنــون دو ســه بازیکن جدید 
گرفته ایم که دیر به ما افزوده شــده اند. ما در نرم افزار 
اینستات کیفیت این بازیکنان را سنجیدیم و بازیکنان 
خوبی بودند. ایسما و پاتوســی دیر به ما اضافه شده اند 
که پاتوسی دو بازی نیز بیرون نشست و نتوانست برای 
ما بازی کند. این بازیکنان خیلی آماده نیستند و آن ها 
باید از اردوی ترکیه به ما اضافه می شــدند. پاتوســی 
اآلن ۷۰ درصد و ایســما ۶۰ درصــد آمادگی دارد. اگر 
بازیکنان زودتر می آمدند و زمان بیش تری برای آمادگی 
داشتند و با فوتبال مدنظر ما 
یعنی یک ضرب و دو ضرب 
آشنا شوند و با بازیکنان 
دیگر آشنایی بهتری 
پیــدا می کردنــد 
می توانســتند برای 
تیم تأثیرگذار باشند.

ورزش: منوچهر پورحسن سرپرست سازمان لیگ والیبال 
ایران در گفت وگو با سایت فدراسیون والیبال درباره کیفیت 
لیگ برتر والیبال گفت: امسال با توجه به عدم حضور ملی 
پوشان در لیگ برتر، تیم های حاضر در لیگ قدرت برابری 
داشــتند و شــاهد رقابت های نزدیک بودیم و دیدید که 
مسابقات زیادی با نتیجه ۳ بر ۲ به پایان رسید که این موضوع 
یک رشد بسیار خوب برای والیبال بود. البته عقیده دارم که با 
کمتر شدن تیم های حاضر در لیگ، رقابت ها جذاب تر می 
شود و مبالغ قراردادها تثبیت خواهد شد و تیم های ما تبدیل 
به باشگاه می شوند. متاسفانه برخی از تیم های حاضر در لیگ، 

باشگاه نیستند و امیدواریم در آینده باشگاه داشته باشیم.
وی اظهار کرد: در هیچ جــای دنیا تعداد تیم های حاضر در 
لیگ برتر فرد نیست اما در ایران 1۳ تیم وجود دارد و همین 
موضوع باعث می شود یک تیم در هر هفته استراحت کند که 
کار درستی نیست. بهتر است تعداد تیم های لیگ برتری خود 
را به 1۲ تیم کاهش دهیم تا همه تیم ها در یک هفته بازی 
کنند. پورحسن در پاسخ به این سوال که چرا به جای کاهش 
دادن تعداد تیم ها از 1۳ تیم به 1۲، تعداد آن ها را به 1۴ تیم 
افزایش نمی دهند؟ توضیح داد: از نظر من حتی 1۲ تیم هم 
برای لیگ برتر ما زیاد است چون ظرفیت الزم را نداریم. به 
نظرم بهتر است در همه سطوح با 1۰ تیم به کار خود ادامه 
دهیم تا کیفیت باالتری را داشته باشیم. به نظرم باید 1۰ تیم 
در لیگ دسته یک، 1۰ تیم در لیگ دسته دو، 1۰ تیم در سوپر 
لیگ و 1۰ تیم هم در سوپر لیگ داشته باشیم تا روند خوبی را 

در مسابقات خود پیاده کنیم.
پورحسن در پاسخ به این سوال که آیا تصمیمی برای برگزاری 
یک بازی از مسابقات لیگ را در هر هفته نیز دارد؟ گفت: فعاًل 
نمی توانیم این کار را بکنیم و باید هر هفته دو مســابقات را 
برگزار کنیم تا شرایط مورد نیاز فراهم شود. اما باید بگویم که 
این مسئله از گذشته بوده و همواره روزهای یکشنبه هم لیگ 
داشته ایم. وی ادامه داد: ما ملی پوشان و لژیونرهای خوبی 

داریم اما امسال لیگ ما پشتوانه سازی کرد و بازیکنانی معرفی 
شدند که تیم ملی را تا سال ها تضمین می کند. اکنون آقای 
کوالکوویچ می توانند جوان گرایی کنند و همچنین از بازیکنان 
جدید استفاده کند. پورحسین در ادامه درباره برگزاری مرحله 
پلی آف،  عنوان کرد: درباره پلی آف پیش از این تصمیم گیری 
شده بود و ما نیز این روند را ادامه می دهیم. تیم ها آیتم سوم 
سازمان لیگ را انتخاب کردند و ما طبق برنامه یک اسفند روز 
چهارشنبه اولین دیدار را برگزار می کنیم، چهارشنبه ۸ اسفند 
دیدار دوم برگزار می شود و اگر نیاز به دیدار سوم بود، مسابقه 
سوم روز 1۲ اسفند برگزار می شود.سرپرست سازمان لیگ در 
بخش بعدی  صحبت های خود درباره برگزاری مرحله پلی آف 
و جلسه با تیم های برتر، گفت: پنجم اسفند از هشت سرمربی 
دعوت خواهیم کرد تا درباره مرحله بعدی برنامه ریزی کنیم. 
مسابقات قطعا در تبریز خواهد بود و زمان بندی آن با حضور 
تیم ها مشخص می شــود. چهار تیم برتر در تبریز حاضر 
خواهند شد و دیدار رده بندی تک بازی خواهد بود و فینال با 

سه مسابقه انجام می شود.
پور حسن در بخش بعدی صحبت های خود درباره تیم های 
سقوط کننده، بیان کرد: سه تیم از لیگ برتر سقوط خواهند 
کرد که تیم های شهرداری ارومیه، عقاب نهاجا و دورنا ارومیه 
این سه تیم هستند. به این ترتیب لیگ 1۰ تیمی می شود و با 

حضور دو تیم از لیگ یک، لیگ 1۲ تیمی خواهد شد.

   صعود 2 تیم لیگ دسته اولی
سرپرست سازمان لیگ در پایان درباره مسابقات لیگ دسته 
یک افزود: تکلیف چهار تیم برتر، 9 اسفند ماه مشخص می شود 
و اگر به بازی سوم برسد، 1۳ اسفند بازی سوم برگزار می شود 
و دو تیم به لیگ برتر صعود می کند. اگر به بازی سوم نرسد، ما 
به چهار تیم برتر پیشنهاد می کنیم که روز 1۴ اسفند، مسابقه 
فینال و رده بندی را برگزار کنیم و اگر به بازی سوم رسیدیم، 
بازی فینال و رده بندی در تهران روز ۲۰ اسفند برگزار می شود.

انتقاد سرمربی استقالل از نداشتن زمین تمرینی مناسب

شفر: بعد از ۳ هفته می خواستند تغییرم دهند
پورحسن: میزبانی تبریز از فینال قطعی شد

۱۲ تیم برای لیگ برتر والیبال زیاد است

خدایی در راه فدراسیون کشتی
مجید خدایی، سخنگوی شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد برای حضور در 

انتخابات فدراسیون کشتی اعالم آمادگی کرد.
خدایی گفت: چالش بزرگ تمامی فدراسیون های ورزشی کشور، وزارت ورزش 
و جوانان و اعضای مجمع فدراسیون کشتی نبود حمایتگر مالی و توانمندی 
کاندیداها در تامین بودجه الزم برای انجام برنامه های آتی فدراسیون کشتی 
است؛ خوشبختانه حمایت چند ُهلدینگ بزرگ اقتصادی از برنامه های بنده 
برای مدیریت فدراسیون کشتی باعث ترغیب جهت ثبت نام در انتخابات 
فدراسیون کشتی شده است.   با رخصت از تمامی جامعه بزرگ کشتی کشور و 
با توجه به سوابق قهرمانی و مربیگری و تحصیالت عالیه خود در حوزه مدیریت 
و برنامه ریزی در ورزش و با ارائه برنامه هایی در جهت ایجاد رویکرد سبک 
مدیریت مشارکتی در فدراسیون، گردش نخبگان کشتی، تقویت انستیتو 
بین المللی کشتی، استعدادیابی و پشتوانه سازی کشتی گیران و مربیان، احیاء 

لیگ برتر کشتی و... تصمیم به حضور در انتخابات گرفتم.

تالش فدراسیون برای بازگرداندن سهراب
ورزش: محسن بیرانوند ، دبیر فدراسیون وزنه برداری درباره وضعیت سهراب 
مرادی و نگرانی بابت نرسیدن او به مسابقات آتی و حتی المپیک ۲۰۲۰ گفت: 
همان صحبت هایی که دکتر نوروزی انجام داده، برای ما سند است چون او 
در این زمینه تخصص دارد و با هماهنگی فدراسیون بهترین تصمیم را خواهد 
گرفت. امیدواریم روند درمانی سهراب مرادی به بهترین شکل پیش برود. 
اول از همه برای ما سالمتی سهراب مهم است و برای حضور او در مسابقات 
هم راهکارهایی داریم. برای فدراسیون جهانی بیشتر از همه تست دوپینگ 
اهمیت دارد که این وزنه بردار می تواند حتی در مسابقات حاضر شود و فقط 

تست دوپینگ بدهد. نمی گذاریم حضور او در المپیک خدشه ای وارد شود.

انتخابات فدراسیون وزنه برداری!
نه خبری از رضازاده هست، نه آقای رئیس

ورزش:با اعالم وزارت ورزش از روز ۲۳ بهمن ماه ثبت نام از نامزدهای ریاست 
فدراسیون وزنه برداری در فاصله بیش از ۲ ماه تا پایان دوره ۴ ساله ریاست علی 
مرادی در این فدراسیون آغاز شد. با وجود گذشت  پنج روز از این ماجرا فعال 
فقط عبدالکریم پورکیان که از پیشکسوتان وزنه برداری و عضو سابق شورای 

فنی به حساب می آید، برای ثبت نام اقدام کرده است.
در حالی که حسین رضازاده چندی پیش از حضور قطعی خود در انتخابات 
سخن گفته بود، فعال برای حضور در رقابت انتخاباتی پا پیش نگذاشته است. 
همچنین علی مرادی، رئیس فعلی فدراسیون که ثبت نامش قطعی به نظر 
می رسد، فعال به صورت رسمی برای دوره جدید نام نویسی نکرده و شاید این 

کار را به روزهای آخر موکول کند.

ارکان فرهنگی و انضباطی همچنان مماشات می کنند
جوالن گالدیاتورها در میادین ورزشی ایران

سینا حسینی : پرخاشگری در ورزش ایران به امری عادی تبدیل شده است به 
گونه ای که این روزها ورزشکاران، مربیان و مدیران بر این باورند که فقط با صدای 

بلند و رفتار غیر متعارف می توانند حق خود را در ورزش مطالبه کنند.
نگاهی دقیق به اتفاقات روزهای اخیر در رقابت های مختلف ورزشی از جمله 
مسابقات فوتبال، بسکتبال، هندبال، تکواندو نشان می دهد ناهنجاری ها به شکل 
قابل توجهی رشد کرده و دیگر نمی توان یک رشته را به عنوان تنها رشته دارای 
بد اخالقی معرفی کرد، بلکه همه رشته های ورزشی حتی رشته های انفرادی نیز 

به این معضل گرفتار شدند و بد اخالقی حرف اول را در میادین ورزشی می زند.
عدم برخورد قاطع و صریح با متخلفان و مماشــات ارکان انضباطی و قضایی 
فدراسیون های مختلف نیز در اشاعه و توسعه این رفتار قانون گریز نقش داشته 
است. نکته عجیب تر آنکه برخی مقامات ارشد دولتی و تصمیم ساز نیز با الپوشانی 
و وساطت سعی در مصون ماندن متخلفان دارند و با بهانه های عجیب و غریب مانع 

از برخورد با این قبیل رفتارها می شوند.
به طبع این رفتار در محیط های ورزشی سکوهای ورزشگاه ها نیز دچار 
آشفتگی می شود و هواداران نیز دست به رفتارهای قانون گریزانه دامن 
می زنند تا میزان بزهکاری نزد هواداران نیز رشد کند. افزایش توهین های 
رکیک و آشوب های روی سکوها نشان می دهد جو ملتهب داخل زمین 

به روی سکوها نیز کشیده شده است.
کارشناسان و صاحبنظران فضای کنونی ورزش ایران را متاثر از شرایط حاکم بر 
جامعه و پائین آمدن آستانه تحمل افراد جامعه می دانند اما در کنار این مسئله به 
این موضوع نیز اشاره می کنند که نبود میزان سواد کافی نزد ورزشکاران، مربیان و 
مدیران باعث می شود آنها نیز همراه با توده جامعه از رفتارهای غیر اصولی تبعیت 
کنند و همانند گالدیاتور فریاد بزنند و طرف مقابل را از پیش رو بردارند. بدون 
تردید اگر فرهنگ سازی مناسبی در حوزه مدیریت فرهنگی صورت می گرفت 
هیچ کسی به خود جرئت نمی داد برای گرفتن حقش به سمت بد اخالقی و 
قانون گریزی برود! اما جای بسی تاسف است که مدیران ما خود در صف نخست 
قانون گریزان و قانون شــکنان قرار دارند از این رو نمی توان انتظار داشت که 
بازیکن و مربی و عوامل اجرایی رفتاری اصولی و در چارچوب قانون داشته باشند.

خبر کوتاه

  سرمربی تیم ملی جودو: 
مالیی شاهکار خود را تکمیل کرد

سرمربی تیم ملی جودو گفت: سعید مالیی با برتری در 
دیدار رده بندی گرنداســلم پاریس مقابل خالمورزایف 

شاهکار خود را تکمیل کرد.
منصوری در خصوص عملکرد سعید مالیی گفت: سعید 
در دور نخست استراحت داشت و در اولین گام به مصاف 
»کنیا کوهارا« از ژاپن رفت. کوهارا با وجودی که نفر سوم 
ژاپنی ها در این وزن اســت، اما واقعا تفاوت آنچنانی بین 
جودوکاران اول تا پنجم این کشــور وجــود ندارد. این 
جودوکار ژاپنی در مقابل سعید مرتکب یک اشتباه شد 
و این اجازه را به ســعید داد تا با تکنیک های خاک او را 
ضربه فنی کند. مالیی در گام دوم به مصاف »الکســاندر 
وایزالزاک« آلمانی رفت که از لحاظ تعداد مدال جهانی با 

سعید مالیی برابر بود.

  آغاز مسابقات بزرگ اسنوکر 
در مشهد

ورزش: به مناسبت پنجمین دهه از انقالب شکوهمند 
اسالمی، مسابقات بزرگ اسنوکر در مشهد آغاز شد. حمزه 
حکیم پور سرپرســت هیئت بولینگ و بیلیارد خراسان 
رضوی، گفت:  9۰ بازیکن بصورت انفرادی از ۲۷ بهمن به 

مدت ۷ روز در مشهد به رقابت می پردازند.
وی افزود: مســابقات بزرگ اســنوکر بصورت همزمان 
با رقابت بازیکنانی از مشهد و شهرســتان های گناباد، 
تربت جام، تربت حیدریه، ســبزوار، نیشــابور، کاشمر و 

خلیل آباد ادامه خواهد داشت.

امیرمحمد سلطانپور: فوتبال این روزهای جهان پر 
شده از مالکین ثروتمند، و همیشه این سوال مطرح 
بوده که آن ها دقیقا چه میزان دارایی دارند. بتازگی رقم 
دارایی ثروتمندترین آن ها اعالم شده و در 1۰ مالک 
ثروتمند فوتبال شــاهد حضور پنج باشگاه انگلیسی 
هستیم و نکته جالب اینجاست که بر خالف تصور، مالک 

اماراتی منچسترسیتی در صدر فهرست قرار ندارد. 

 رتبه 10: جو لوئیز )تاتنهام( - 3.8 میلیارد پوند
با اینکه اسپرز به اولین تیمی در تاریخ لیگ برتر انگلیس 
بدل شد که در دو پنجره نقل و انتقاالت پیاپی هیچ 
هزینه ای برای خرید بازیکن به انجام نرساند، اما این 
باشگاه از نظر مالی به هیچ عنوان مشکلی را احساس 
نمی کند. جو لوئیز مالک تاتنهام یکی از پولدارترین 
مردان انگلیس است که تنها ۸۰۰ میلیون پوند برای 
ساخت استادیوم جدید سفیدپوشان هزینه کرده است.

رتبه 9: جیندانگ )اینتر( - 5.2 میلیارد پوند
این میلیاردر چینی بیشتر ثروت خود را با مالکیت 
گروه سانینگ که یک شــرکت خرده فروشی در 
کشور مادری اش است به دست می آورد. جیندانگ 
در سال ۲۰1۶ سهام باشــگاه اینترمیالن ایتالیا را 
خریداری کرد و پیشرفت آبی و مشکی پوشان در 
زمین مسابقه بعد از این اتفاق کامال چشمگیر بود. آن 
ها در سال ۲۰1۷ در رتبه هفتم سری آ قرار داشتند 
اما در سال ۲۰1۸ به رتبه چهارم صعود کرده و جواز 

برگشت به لیگ قهرمانان را به دست آوردند.

رتبه 8: شاهدخان )فوالم( - 5.4 میلیارد پوند
شاهدخان که اصلیتی پاکستانی داشته اما سیتیزن 
آمریکاست در شروع زمامداری در باشگاه لندنی فوالم 
شاهد سقوط این باشگاه به دسته پایینتر بود. البته 
وی صبر پیشه کرد تا سپیدپوشان دوباره به لیگ برتر 
بازگردند. او در تصمیمات خود کامال صریح و جدی 
است همانگونه که به راحتی سرمربی تیمش اسالویسا 
یوکانوویچ را بعد از شروع ضعیف در این فصل لیگ برتر 
اخراج و کلودیو رانیری را جایگزین وی کرد. شاهد خان 
در تابستان گذشته 1۰۰میلیون پوند برای خرید 1۲ 

بازیکن جدید هزینه کرد!

رتبه 7: الخلیفی )پی اس جی( - 6.2 میلیارد پوند
بعد از آنکه شرکت سرمایه گذاری ورزشی الخلیفی 
قطری در سال ۲۰11 مالکیت پاریس سن ژرمن 
فرانسه را به دســت گرفته و خود مدیر این باشگاه 
شد، این باشگاه نه چندان قدیمی به سطح جدیدی 
که پیش از آن تجربه نکرده بود دست یافته است. در 
شش سال گذشته پاریسی ها پنج قهرمانی لیگ 
و چهار قهرمانی جام حذفی به دســت آورده اند. 
الخلیفی در دو تابستان گذشته مبلغ ۳۵۰میلیون 
پوند را فقط برای خرید دو بازیکن یعنی نیمار و امباپه 
هزینه کرده که این دو را به گرانقیمت ترین بازیکنان 

تاریخ بدل کرده است.

رتبه 6: ِکرونکه )آرسنال( - 6.4 میلیارد پوند
او در میان آرسنالی ها به عنوان »اِستان ساکت« مشهور 
است اما دارایی های او حرف های زیادی برای گفتن 
دارد. این آمریکایی مالک شرکت ورزش و سرگرمی 
کرونکه اســت و به جز آرســنال، مالک تیم فوتبال 

آمریکایی لس آنجلس رمز نیز هست.

رتبه 5: آبراموویچ )چلسی( - 8.3 میلیارد پوند
این باشگاه در غرب لندن از زمان مالکیت آبراموویچ 
روسی از سال ۲۰۰۳ از یک باشگاه معمولی لیگ برتری 
به یک غول فوتبال در اروپا بدل شده است. چلسی قبل 
از آبراموویچ تنها یک جام قهرمانی انگلیس داشت اما در 
پانزده سال گذشته  پنج بار به قهرمانی رسیده است. 
اگر به دنبال اثبات جمله ثروت شادی می آورد باشید، 

طرفداران چلسی می توانند مثال واضح آن باشند.
رتبه 4: انشوتس )گلکسی( - 10 میلیارد پوند

مالک باشگاه مشهور آمریکایی به خاطر خدماتش به 
گسترش فوتبال در آمریکا، مدال افتخار هم کسب کرده 
است. خرید بازیکنانی مانند دیوید بکام، استیون جرارد 
و زالتان ابراهیموویچ نشان دهنده انگیزه های باالی او 
برای پیشرفت باشگاهش بوده که توانسته پنج  قهرمانی 

لیگ آمریکا را به دست آورد.

رتبه 3: خانواده آنیلــی )یوونتوس( - 10.4 
میلیارد پوند

خانواده آنیلی طوالنی ترین سلســله باشگاه داری 

ورزشی در ایتالیا هستند و از ســال 19۴۷ مالکیت 
باشــگاه یوونتوس را به دســت دارند. با وجود ثروت 
بسیار باال، یوونتوس به باشــگاهی باهوش در نقل و 
انتقاالتش مشهور است. آن ها در چند سال گذشته 
ستارگانی مانند پیرلو، پوگبا و دنی آلوز را به صورت 

رایگان خریداری کرده اند.

رتبه 2: شیخ منصور )منچسترسیتی( - 17 
میلیارد پوند

همیشــه در بحث فوتبالی در شهر منچستر، شیخ 
منصور و منچسترسیتی به عنوان شخصیت بد داستان 
در مقابل یونایتد قرار داشتند اما از سال ۲۰۰۸ که کار 
خرید آبی پوشــان را به اتمام رساندند، سه قهرمانی 
لیگ را به دست آورده اند. شیخ منصور و همراهانش از 
ابوظبی، با خرید تیم نیویورک سیتی و آوردن بازیکنانی 

مانند پیرلو، ویا و لمپارد خدمات زیادی به گسترش 
شهرت فوتبال در آمریکا داشته است.

رتبه 1: دیتریش ماتسیتس )نیویورک ردبولز( - 
17.8 میلیارد پوند

ثروتمندترین مالک باشگاه فوتبال جهان در آمریکا 
حضور دارد. ماتسیتس یکی از دو بنیانگذار شرکت 
نوشابه های انرژی زای ردبولز است. او عالقه زیادی 
به فعالیت در شاخه های مختلف ورزشی دارد و تیم 
نیویورک ردبولز در لیگ آمریکا که مالکیت آن را 
به عهده دارد این روزها بسیار مشهور شده است. 
قبل از تغییر نام این باشگاه آن را با عنوان نیویورک 
مترواســتارز می شــناختند اما از زمان مالکیت 
ماتسیتس آن ها پنج قهرمانی در کنفرانس شرق 

آمریکا به دست آورده اند.

دروازه بان قرمزپوشان پایتخت در اســتوری اینستاگرام خود به 
انتقاد از شرایط موجود در این باشگاه و حمایت نشدن از نظر مالی 
گفته اســت. بوژیدار رادوشوویچ کروات در اســتوری خود که به 
زبان فارسی نوشته، خود را با بازیکنان دیگری که ادعای تعصب 
کرده و پرسپولیس را تنها گذاشتند مقایسه می کند و تاکید دارد 
با وجود اینکــه او در همه حالت در خدمت پرســپولیس بوده اما 

حمایت نمی شود.

اسکی باز ایرانی که در مسابقات اسکی آلپاین قهرمانی جهان در دور 
نخست عملکرد خوبی از خود به جا گذاشته و در بین ۶۰ اسکی باز 
برتر قرار گرفته بود، با حرکت جالب توجهش نظر بسیاری از رسانه 
ها را به خود جلب کرد. مرجان کلهر قبل از آغاز مرحله دوم به سراغ 
داوران رفته و تاکید کرده که خطاهایی داشــته که از دید داوران 
پنهان مانده، و داوطلبانه از ادامه مســابقات انصراف داد. کلهر در 
استوری اینستاگرام خود جمله معنی دار »یه روزی واسه اینکه جا 

نزدی از خودت تشکر می کنی« را منتشر کرده است.

اسطوره باشگاه منچستریونایتد در استوری اینستاگرام خود 
رونمایی جالبی از فرزندان خود داشته است. دیوید بکام که در 
مراسمی که توسط همسرش برگزار شده به همراه فرزندانش 
شرکت کرده بود، عکســی از تیپ خاص دو پسر بزرگ خود 
یعنی بروکلین و رومئو منتشــر کرده که با ظاهری شبیه به 
مردان ابتدای قرن گذشته در این مراسم شرکت کرده بودند. 
بکام تیپ آن ها را »باحال« خوانده و استوری خود را به آن ها 

اختصاص داده است.

در حالی که مسابقات نمایشی ان بی ای با اتفاقات جالبی به پایان 
رسید، یکی از بسکتبالیست هایی که نظرهای بسیاری را به خود 
جلب کرد حمیدو دیالو بازیکن تیم اوکالُهما ثاندرز بود. او موفق 
شد در بخش اسلم دانک بیشترین امتیاز را کسب کرده و البته در 
یکی از حرکت های خود با پریدن از باالی سر شکیل اونیل دو متر 
و شانزده سانیتیمتری و اسطوره بسکتبال، توپ خود را وارد سبد 
کرده و همه را متعجب کند. او با انتشــار عکسی از باال بردن جام 

بهترین اسلم دانک در اینستاگرامش دیده می شود.

دیوید بکاممرجان کلهربوژیدار رادوشوویچ حمیدو دیالو

سرقت از منزل بواتنگ در اولین شب در نوکمپ
شنبه شب برای کوین پرینس بواتنگ شب خاطرانگیزی نبود. اگرچه تیم او، بارسلونا 
در دیداری خانگی مقابل وایادولید به زحمت و با یک گل پیروز شد اما این مهاجم 
غنایی در این بازی یک موقعیت مسلم گلزنی در شــرایط تک به تک را به شیوه ای 
غیرمنتظره از دست داد. اتفاق بدتر اما خارج از زمین بازی برای بواتنگ رخ داد چرا 
که در حین بازی او مقابل وایادولید، منزلش در شهر بارسلونا مورد سرقت واقع شد. 
سارقان بخشی از اموال او را با ارزشی تقریبی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار یورو به سرقت بردند. 
مقداری جواهر، ســاعت های مچی گرانبها و پول نقد، چیزهایی بوده که سارقان از 

منزل بازیکن سابق میالن دزدیده اند.

شوک به رئال در سانتیاگو برنابئو
رئال مادرید در دیداری که ابتدا با یک گل پیش افتاده بود؛ نیمه دوم دو گل دریافت 
کرد و یک شکست خانگی باورنکردنی را متحمل شد. رئال در بهترین فرم خود و پس 
از دو پیروزی روحیه بخش مقابل اتلتیکو و آژاکس دیــروز میزبانی از خیرونای رده 
هفدهمی را بر عهده داشت. رئالی ها که هفته قبل به رده دوم صعود کرده بودند، پس 
از برتری دو روز پیش اتلتیکو این جایگاه را از دست دادند و برای باز پس گیری رتبه 
دوم باید خیرونا را شکســت می دادند. اتفاقی که با وجود پیش افتادن در نیمه اول و 
در نهایت با دو گل شوکه آور حریف و شکست ۲-1 نیفتاد، سرخیو راموس در دقایق 

پایانی از زمین اخراج شد. 

روبن: آنفیلد بدترین استادیوم دنیاست
در حالیکه بایرن مونیخ خود را برای دیدار با لیورپول آماده می کند، ستاره کهنه کار این تیم 
می گوید آنفیلد بدترین ورزشگاه برای روبه رو شدن با لیورپول است. آرین روبن می گوید: 
»اگر از من بپرسید که بدترین استادیوم دنیا کدام است، جواب من آنفیلد خواهد بود. 
هر کسی حریفی دارد که مایل است با آن بازی کند و حریفی که دوست ندارد مقابلش 
قرار بگیرد. آن زمان که ما در چلسی، در مراحل حذفی دو شکست تلخ مقابل لیورپول را 
تجربه کردیم لیورپول استاد بازی در مسابقات حذفی بود، چه در جام حذفی، چه در جام 
اتحادیه یا مراحل حذفی چمپیونزلیگ. بزرگترین مزیت لیورپول همین بود. آنها زمانی 

که همه چیز به یک بازی بستگی داشت هر طور شده پیروز می شدند.«

سانچس: مورینیو جو ناسالمی در تیم ایجاد کرد
هافبک شــیلیایی منچســتریونایتد با تاکید بر اینکه ژوزه مورینیو سرمربی سابق 
شیاطین سرخ یکی از بهترین مربیان جهان اســت، به انتقاد از جو حاکم بر اردوی 
قرمزپوشان در زمان این مربی پرتغال پرداخت. الکسیز سانچس می گوید: مورینیو 
یکی از بهترین مربیان جهان اســت، نحوه مربی گری او، نحوه بررســی فیلم ها و 
ویدئوهای حریف، نگاهش به مسائل و ... فوق العاده است. ولی در تیم ما این حس بود 
که همه عضو تیم بودیم و از یک جایی به بعد دیگر نیستیم. گاهی من بازی نمی کردم 
و بعد بازی می کردم و دوباره بازی به من نمی رسید و همین باعث می شد اعتماد به 

نفسم را از دست بدهم. سپس جوّی راه افتاد که اصال سالم نبود.

ورزش در سیما

جام حذفی ایران
پرسپولیس - پدیده شهر خودرو

  دوشنبه 29 بهمن - ساعت: 17:15 زنده از شبکه سه

جام حذفی انگلیس
چلسی - منچستریونایتد

     دوشنبه 29 بهمن - ساعت: 23:00 زنده از شبکه ورزش

لیگ قهرمانان اروپا
لیون - بارسلونا

     سهشنبه 30 بهمن - ساعت: 23:15 زنده از شبکه ورزش

لیگ قهرمانان اروپا
شالکه - منچسترسیتی

     چهارشنبه 1 اسفند - ساعت: 23:15 زنده از شبکه ورزش

هفته 19 لیگ برتر ایران
استقالل - پارس جنوبی جم

     چهارشنبه 1 اسفند - ساعت: 18:30 زنده از شبکه سه

ثروتمندترین مالکان باشگاه های فوتبال

روپایی با سکه طال!

پدیده - پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی؛ ساعت 17:15 

یحیی آرزوی برانکو را نقش برآب می کند؟

جنجال سازی در هفته شانزدهم لیگ 

لگد به پیکر نیمه جان هندبال
محمدرضا خزاعی: بدخواهان و آنانکه سربلندی هندبال 
را نمی توانند ببینند، باجنجال سازی، و بزرگنمائی یک 
اتفاق معمولی که دراکثر میادین ورزشــی رخ می دهد، 
چهره ناخوشــایندی ازهندبال را به نمایش گذاشتند. 
درطول شانزده هفته از لیگ برتر هندبال، شبکه ورزش و 
شبکه ۳ حتی یک بازی از لیگ هندبال را پخش نکرده اند 
اما، در پربیننده ترین بخش خبری، بدون اینکه چندثانیه 
از بازی دو تیم زاگرس و فرازبام را پخش کنند، صحنه های 
درگیری تماشــاگران با چند بازیکن تیم میهمان را که 
معلوم نیست چه کسی و باچه نیتی تصویربرداری کرده، با 
آب وتاب پخش می کنند ومتاسفانه عده ای هم با انعکاس 
حرکت نسنجیده گروهی تماشــاگرنما، و با زیادکردن 
پیازداغ آن، و تیترهایی مثل » چاقوکشی درلیگ هندبال« 
اتفاقی که اصال نبوده وهیچکس حتــی ناظر و نماینده 
فدراسیون و بازیکنان و دست اندرکاران تیم میهمان هم 
آن را تایید نمی کنند، لگدی به جسد نیمه جان هندبال 
میزنند تابه گمــان باطل خود، بی کفایتی مســئوالن 
چندساله اخیر هندبال را افشا کنند. اما غافل از آنند که این 

حرکات، به اصل هندبال لطمه میزند.

  فرازبام برنده بازی بزرگ
زاگرســی ها که تا پایان هفته پانزدهــم، درمکان دوم 
جدول قرار داشــتند، بــرای عقب نمانــدن از قافله 
صدرنشــینی، نیاز به امتیاز کامل این بازی داشــت. 
فرازبام میزبان که با چندشکســت ناباورانه، از دو تیم 
باالی جدولی فاصله گرفته است، برای کم کردن این 
فاصله  امتیاز کامل این بازی را حق خود می دانست و با 

انجام یک بازی خوب و حساب شده، و با همان یک گل 
اختالف »۲۸-۲9« انتقام شکست دور رفت را گرفت تا 
یک قدم به صدر نزدیک ترشود و زاگرس را هم به رده 

سوم بفرستد.

   یکه تازی سپاهان درصدر
فوالدمبارکه سپاهان، برای حفظ صدرجدول، کارسختی 
پیش رو نداشت. بازی با تیم پایین جدولی هیات هندبال 
نجف آباد، آن هم درســالن شهید ســجادی اصفهان، 
چیزی نبود که مشکلی برای شاگردان محسن طاهری 
ایجادکند. هرچند نجف آبادی ها بازی بسیارخوبی انجام 
دادن و گلهای زیادی هم زدنداما درپایان برتری »۲۷-

۳۰« سپاهان رقم خورد تا این تیم به تنهایی و با امتیاز و 
تفاضل گل عالی، درباالترین نقطه جدول رده بندی لیگ 
سی ویکم هندبال قرارگیرد. نیروی زمینی کازرون، برای 
تداوم حرکت رو به جلو و نزدیکتر شدن به صدرجدول، 
کارسختی پیش رونداشت. غلبه بر تیم نگون بخت نفت 
وگازگچســاران به راحتی و بانتیجــه »۲۶-۳۴« برای 

کازرونی های میزبان حاصل شد.

    سربداران بازهم باخت
تیره روزی های سربداران ســبزوار پایانی ندارد. برای 
شاگردان شعبانپور، بازی درســالن سربداران سبزوار و 
یا خانه حریفان تفاوتی ندارد. درهیچ شرایطی، با برنده 
شدن میانه ای ندارند. حاصل 1۴ بازی نماینده خراسان 
تا اینجای کار،  11 باخت، ۲ مساوی و تنها یک برد بوده 

است. کارنامه ای که درشان هندبال سبزوار نیست.
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ادب و هنر

خبر

علیرضا ســمیعی تاریخ فرهنگ غرب را با تکیه بر تفسیر آثار 
هنری روایت می کند

تاریخ هنر، تاریخ حیات انسان است
فرهنگ  پژوهشــکده  فارس؛ 
و هنــر اســامی، درس گفتار 
تحلیــل تاریخ فرهنگ غرب با 
تکیه بر تفسیر آثار هنری را با 
عنوان »هنر روشنگری« برگزار 

می کند.
علیرضا ســمیعی، مدرس این درس گفتار به خبرنگار فارس، درباره 
این دوره چنین می گوید: »ایده ایــن دوره، ماقات با مهم ترین آثار 
هنری هر دوره است؛ یعنی تاش می شود مجسمه ها، نقاشی ها و آثار 

ادبی یک دوره بازخوانی و تحلیل شوند. 
بررسی آثار هر دوره معموالً نشان دهنده وضعیت فرهنگی، اجتماعی 

و سیاسی همان دوران است. 
امــا درک این ارتباط نمی تواند پیشدســتانه باشــد؛ یعنی برخاف 
رویکردهــای چپگرایانه کــه اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاســی 
یک دوره را شــرح می دهد و ســپس از آثار هنــری به عنوان مثال 
 و تأیید اســتفاده می کنــد، در اینجا خود آثــار در مرکز توجه قرار

می گیرند. 
البته تحلیل آثار نشان دهنده نحوی همبستگی میان آثار یک دوره و 

ارتباط معنادار میان دوره های هنری است. 
بنابراین بدون آنکه نظریه ای از پیش داشــته باشــیم که بعد آثار را 
بر آن منطبق کنیم، بررســی آثار ایده های مشــترکی را به نمایش 

می گذارند.
در این شیوه به جای آنکه مانند کتاب های تاریخ هنر، آثار یکی پس 
از دیگری فقط معرفی بشــوند، ارتباط معنادار آن ها و نسبتی که هر 
دوره و ســبک با دوره و ســبک پس و پیش از خودش دارد مد نظر 

قرار می گیرد. 
به این ترتیب تاریخی به دست می آوریم که تاریخ فرم ها و آثار هنری 
است؛ نه به عنوان چیزهایی که مردم برای تزئین زندگی خود در هر 
دوره ساخته یا نوشــته اند، بلکه به عنوان چیزهایی که احوال آن ها، 

امکانات و موانع واقعی زندگی شان را متجسم کرده است.
تاریخ هنر به این ترتیب مانند تعریف کردن داســتان مردم است که 

طی قرن ها روی زمین زندگی کردند و قصه های شنیدنی دارند«.
این درس گفتار از سه شــنبه ۳۰ بهمن ۹۷ طی هشــت جلســه در 
پژوهشکده فرهنگ و هنر اسامی برگزار می شود و علیرضا سمیعی، 
پژوهشگر حوزه ادبیات و هنر، در هر جلسه به تحلیل مهم ترین آثار 

دوره های مهم فرهنگی می پردازد.

گفت و گو با بهزاد دانشگر به بهانه تازه ترین اثرش »نفس«

زندگی  ایرانی سرشار از روایت های جذاب است

 »نفس« چگونه شکل گرفت؟ 
ابتدا تأکید کنم که این کتاب رمان نیســت، خاطره و 
زندگینامه است. متأســفانه برخی رسانه ها به اشتباه 
عنوان رمان را برای این کتاب به کار می برند، درحالی که 

تمام این کتاب زندگینامه یک شخصیت واقعی است.

 یعنی کتاب کامالً مستند است؟
بلــه، خاطرات فــردی حقیقی اســت که خودش 
خاطراتش را تعریف کرده است. برای همین می گویم 
کتاب نفس رمان نیســت و در واقع بیشــتر حالت 
زندگینامه و خاطره دارد. خاطرات جوانی است که 
در دوره ای از زندگی اش به ســبک خاصی زندگی 
کرده؛ سبکی که تحت تأثیر فضای خانواده و فضای 
اجتماعی اطرافش بوده و تعریف و تصویر زندگی را 
برای او به شکل دیگری رقم زده است. یک زندگی 
لذت طلبانه که در آن لذت هــای فردی در اولویت 
هســتند و تعریفش از لذت منحصــر به ارتباطات 
دختر و پســری می شــود. البته در ادامه زندگی به 
همین خاطر آســیب هایی می بیند و به مشکاتی 
بر می خورد و بعدها به واسطه اتفاقات دیگری آرام 
آرام ســبک زندگی دیگری انتخاب می کند؛ سبک 

زندگی ای که ایمان، معنویت و مسئولیت پذیری در 
آن، محور زندگی است. البته آشنایی او با این سبک 
زندگی و طرز تفکر جدید راحت و بی دردسر نیست، 
بلکه سختی ها و موانع مختلف و زیادی را پشت سر 
می گذارد تا در نهایت زندگی اش به ثبات می رسد. 
کتاب نفس شــرح زندگی و مبارزه این جوان برای 

دستیابی به سبک زندگی سالم و متعالی است.

 چقدر معرفی شــخصیت های مذهبی در 
کتاب، تحت تأثیر اعتقادات شماست و چقدر 

دنیای واقعی پیرامون؟
ما در این کتاب مانند جامعه، گروه های متفاوتی از 
مردم را می بینیم؛ هم افراد مذهبی و هم غیرمذهبی. 
این طوری نیست که همه مذهبی ها همه اندیشه ها 
و کارهایشان درست باشد و این طور هم نیست که 
تمام کارها و تفکرات غیرمذهبی ها اشتباه باشد. این 
دختر وقتی این مدل هــای مختلف زندگی را نگاه 
می کنــد، تاش می کند از هر مــدل زندگی نکات 

خوبشان را بگیرد و برای خودش درونی کند.
ضمن اینکه مسائلی که در کتاب مطرح می شود و 
تصمیماتی که او می گیرد، انتخاب اوســت. ممکن 

است بعضی ها به انتخاب او انتقاد داشته باشند، اما 
آن چیزی که در کتاب روایت شده فهم او از دین و 

جامعه و مسائل اجتماعی است.

 جامعه ای که از آن می گویید روایت همان 
خاطرات شخصیت اصلی است یا شما؟ 

ترکیبی است از نگاه این فرد و بروز آن نگاه در کلمات 
من. به هرحال روایت من هم در بیان نهایی آن نگاه 
بی تأثیر نیست و ممکن است تأثیراتی گذاشته باشد. 
اما من تــاش کردم که در انتقال فهــم این فرد از 
زندگی امانتدار باشم و همان چیزی را که شخصیت 
کتاب فهــم کرده و از آن حرف می زند، منتقل کنم. 
تاش کردم فهم خودم بر نگاه او سایه نیندازد. بازهم 
می گویم؛ شاید در نحوه روایتش دخل و تصرفی داشته 
باشم، ولی تاش کردم در فهمی که ایشان از معارف 
و مسائل اجتماعی داشته فهم خودم را دخالت ندهم.

 امروزه معموالً نویسنده ها برای جذاب کردن 
کتاب ها از تخیلشان استفاده می کنند. دلیل اصرار 

شما بر اینکه این کتاب مستند باشد چه بود؟
به نظرم زندگی واقعی ایشان به اندازه کافی کش و 
قوس و چالش داشت و الزم نبود من از خودم چیزی 
اضافه کنم. اگر می خواســتم با نــگاه و بیان خودم 
داستان را روایت کنم، مخاطب ممکن است بگوید 
این ها داستان و قصه است و شخصیت و اتفاقات آن 
را باور نکند و پس بزنــد و بگوید »تو این طور فکر 
می کنی و داری برای من تعریف می کنی که چنین 
دختری نگاهش این گونه تغییر کرده«. اما اصرار من 
درباره اینکه این کتاب زندگینامه است، برای همین 
است که بدانیم گوشــه و کنار این کشور آدم هایی 
هستند که این گونه فکر می کنند و زندگی می کنند 
و سیر و سلوک خودشــان را داشته اند. کسانی که 
وقتی به باوری دســت پیدا می کنند برای آن باور 
می جنگند، مشکات زیادی را تحمل می کنند اما 
کوتاه نمی آیند. به نظرم اینکــه من بدانم که واقعاً 
چنین افرادی هســتند این را خیلــی قابل باورتر 
می کند تا اینکه بدانم این ها تخیلی اند و با خود بگویم 
امروزه دیگر چنین افرادی ِکی و کجا بوده اند و این 

گونه آدم ها دیگر پیدا نمی شوند.

 سراغ آدمی کامالً معمولی رفته اید. نترسیدید 
که کارتان برای مخاطب جذاب نباشد؟

به نظرم این شخصیت بسیار جذابیت دارد. او آن قدر 
عادی و معمولی است که بسیاری از اطرافیانش هم 
او را نمی شناسند و نمی دانند این آدم چه مشکات 
و مسائلی را پشت سر گذاشته است. حتی نزدیکان 
درجه اولش نمی دانند این کتاب شــرح زندگی این 
فرد است. ولی وقتی تجربه درونی او را نگاه می کنیم، 
می بینیم مســائل زیادی را پشت سر گذاشته که 
حتماً ارزش شنیدن دارد. البته ما تاش کردیم یک 
سری تغییرات، در حدی که شخصیت واقعی ایشان 
شناخته نشــود، در روایت زندگی اش انجام بدهیم، 
طوری که اطرافیانش نتوانند او را بشناسند؛ خود او 
هم به دنبال این نیســت که بگوید این کتاب شرح 

زندگی من است.

 جایــی گفته اید این کتــاب ادامه خواهد 
داشت، درست است؟ 

این نخســتین کتاب از یک مجموعــه و یک دوره 

است. ما تاکنون این مدل نویسندگی درباره مسائل و 
شخصیت های اجتماعی را جز درباره شهدا و خانواده 
شهدا و دفاع مقدس نداشته ایم؛ در حالی که اگر ما 
در یک فضای فرهنگی متفاوتی زندگی می کنیم، این 
حق را داریم از آدم هــای فضای فرهنگی خودمان 
بنویسیم.یکی از مشــکات داستان نویسی ما این 
است که ما روایت های ضبط شده و مستند از مردم 
عادی نداریم، برای همین داستان های ایرانی بشدت 
تکراری و شــبیه به هم هستند. نفس تاشی است 
برای ثبت زندگی جوان های ایرانی و اگر مشــکلی 

پیش نیاید یک دوره ادامه دار خواهد بود. 

 یعنی سراغ افراد مختلف رفته اید؟
بله. هر کدام از کتاب ها درباره یک فرد است و مدل 
زندگی و اقتضائات متفاوت و مســائل و مشکات 
افراد مختلف را روایت می کند. این گونه نیست که 
کتاب های بعدی در امتداد کتاب نفس باشند، بلکه 
هر کدام داستان خود را خواهند داشت. البته ممکن 
اســت این کتاب ها در بعضی فرازها شــبیه به هم 
باشند، اما به صورت کلی داستان هایی مجزا و درباره 
انسان های متفاوتی هستند. از زمانی که نوشتن این 
کتاب ها را شــروع کرده ام، متوجه شــده ام که چه 
ظرفیت فوق العاده ای در جامعه ما وجود داشته و ما 

از آن غافل بوده ایم.

 کتاب های بعدی در همین انتشارات منتشر 
خواهند شد؟

نه. یک بخشی از این کتاب ها در همین انتشارات 
منتشر می شوند، اما یک دوره کتاب های دیگری 
هم هســت که به این فضا نزدیک هستند، ولی 
شــخصیت های آن کسانی هســتند که خارج از 
ایــران بوده اند و زندگی هــای متفاوتی در خارج 
از ایران داشــته اند و خیلی هایشــان ایرانی هم 
نیســتند؛ این دوره را برای نشــر دیگری آماده 
می کنیم. در کل دو مجموعه می شــوند که این 
مجموعه »رو به دریا« و مجموعه دوم که بیشــتر 
ناظر به خارج از ایران است با عنوان »پشت دریا 

شهری است« منتشر خواهد شد.

 ادب و هنر/ جواد شیخ االسالمی  کتاب زندگینامه ای »نفس« نوشته بهزاد 
دانشگر بتازگی توسط انتشارات »تاوت آرامش« منتشر و راهی بازار نشر شده 
است. دانشگر که کتاب هایی همچون »دختران آفتاب«، »ادواردو« و »پادشاهان 
پیاده« را در کارنامه خود دارد و بتازگی کتاب »ماه بلند« را به پایان رسانده، این 
بار اقدام به نوشــتن مستند داستان »نفس« کرده است. »نفس« زندگینامه ای 
با تم عاشقانه دارد و داستان زندگی دختر نوجوانی به نام لیا را روایت می کند 
که با آداب و سنت های قدیمی خانواده دچار تعارض شده است. او درگیر یک 

رابطه عاشقانه یکطرفه شده و مورد سوء استفاده قرار می گیرد.
مخاطب این رمان، نوجوانان و جوانانی هســتند که ذهنشان مملو از سؤاالتی 
است که به واسطه تقابل سنت و مدرنیته ایجاد شده؛ جوانانی که می خواهند به 

روز و مدرن باشند اما با معیار هایی که لزوماً آن ها را به مسیری درست هدایت 
نمی کند.»نفس« بر اســاس واقعیت و برگرفته از خاطرات »لیا. غ« اســت که 
نویسنده آن را تبدیل به یک کتاب خودمانی و قابل تجربه کرده است. نویسنده 
در نگارش این کتاب تاش کرده به خاطرات واقعی شــخصیت اصلی کتاب 

وفادار باشد و کمتر از قدرت تخیل و داستان پردازی خود کمک بگیرد.
از نقاط قوت این کتاب طراحی جلد آن اســت که توسط مجید زارع، از 
طراحان شناخته شده و موفق حوزه کتاب انجام شده و طراحی منحصر 
به فرد و اجرای متفاوت و ساختارشکنانه آن یکی از وجوه تمایز کتاب از 
سایر رمان های مشابه است. با بهزاد دانشگر درباره کتاب نفس به صحبت 

نشستیم که در ادامه می خوانید:

برش

تالش کردم که در انتقال فهم این 
فــرد از زندگی امانتدار باشــم و 
همان چیزی را که شخصیت کتاب 
فهم کــرده و از آن حرف می زند، 
منتقــل کنــم. تالش کــردم فهم 
خــودم بر نگاه او ســایه نیندازد. 
تالش کردم در فهمی که ایشان از 
معارف و مسائل اجتماعی داشته 

فهم خودم را دخالت ندهم
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آگهی تغییرات شرکت خدمات حمل و نقل صادق سیر شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 13163 و شناسه ملی 10860519680

به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,10,19 الف-تعیین س��مت مدیران : آقای علی صادقی گوغری با کد ملی 3131384255 
بس��مت رئیس هیئت مدیره خانم حش��مت امیرزاده با کد ملی 3131401737 بس��مت نائب رئیس هیئت مدیره خانم س��میه صادقی با                         
کد ملی 3091217264 بس��مت عضو هیئت مدیره خانم س��مانه صادقی با کد ملی 3091490084 به س��مت مدیرعامل )مدیرعامل خارج از 
هیئت مدیره( ب-کلیه اس��ناد واوراق بهادار و بانکی با امضای علی صادقی گوغری و خانم حش��مت امیرزاده و مهر شرکت معتبر و سایر 

مکاتبات و اوراق عادی با امضای علی صادقی گوغری و مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )382145(
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آگهی تغییرات شرکت گاوداری امین شیر سیرجان شرکت تعاونی به شماره ثبت 1013 و شناسه ملی 10860531440
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,10,01 منضم به نامه ش��ماره 97,11964,ص مورخ 97,11,7 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرس��تان 
س��یرجان الف-تعیین س��مت مدیران : آقای خلیل خواجوئی نژاد بشماره ملی 3070524397 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدحسن خواجوئی 
نژاد بشماره ملی 3060424489 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم عاطفه خواجوئی نژاد بشماره ملی 3060181667 به سمت منشی هیئت مدیره 
آقای خلیل خواجوئی نژاد بشماره ملی 3070524397 بسمت مدیر عامل ب-کلیه قراردادها،اوراق مالی و اسناد تعهدآور بانکی و غیره )اعم از برات، 
سفته ، چک( و سایر اوراق بهادار تعاونی پس از تصویب هیئت مدیره با امضای ثابت آقای خلیل خواجوئی نژاد مدیرعامل تعاونی و به انضمام امضاء 
آقای محمدحسن خواجوئی نژاد )نائب رئیس هیئت مدیره ( ومهر تعاونی اعتبار دارد و کلیه مدارک عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا نائب رئیس 

هیئت مدیره و مهر تعاونی قابل قبول و معتبر است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )382144(
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آگهی تغییرات شرکت گاوداری امین شیر سیرجان شرکت تعاونی
 به شماره ثبت 1013 و شناسه ملی 10860531440

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,10,01 منضم به نامه شماره 97,11964,ص مورخ 97,11,7 اداره تعاون کار و رفاه 
اجتماعی شهرستان سیرجان - محل شرکت در واحد ثبتی سیرجان به آدرس بخش گلستان ، دهستان ملک آباد ، روستا دارستان، اصلی  
کوچه شیوانی ، کوچه امام خمینی 4 ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی7834413694 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق 

اصالح گردید. ب- اساسنامه جدید در52 ماده و 29 تبصره مورد تصویب قرار گرفت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )382143(
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آگهی تغییرات شرکت گاوداری امین شیر سیرجان شرکت تعاونی به شماره ثبت 1013 و شناسه ملی 10860531440
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,10,01 منضم به نامه شماره 97,11964,ص مورخ 97,11,7 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان سیرجان الف-اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند: آقای خلیل خواجوئی نژاد بشماره ملی 3070524397 -آقای 
محمدحس��ن خواجوئی نژاد بش��ماره ملی 3060424489 -خانم عاطفه خواجوئی نژاد بش��ماره ملی 3060181667 بعنوان اعضاء اصلی و آقای محمودخواجوئی 
نژاد بش��ماره ملی 3071600471 و خانم عالیه خواجوئی نژاد بش��ماره ملی 3060283567 بعنوان اعضاء علی البدل ب-آقای رضا خواجوئی نژاد بش��ماره ملی 
3071978294 بعنوان بازرس اصلی و خانم عصمت ش��ول بش��ماره ملی 3071555229 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکس��ال مالی انتخاب گردیدند. 
ج- ترازمالی منتهی96,12,29 مورد تصویب قرار گرفت. د-با نقل و انتقال س��هام و پذیرش عضو جدید موافقت گردید. ه- تعداد اعضاء از 7 نفر به 10 نفر 

افزایش یافت در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 4.200.000 ریال به مبلغ 6.000.000 ریال منقسم به 10 سهم با نام عادی 600.000 ریالی افزایش یافت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )382142(
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آگهی تغییرات شرکت مسافربری تکتاز کویر مکران سهامی خاص به شماره ثبت 578 و شناسه ملی 10500030115
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,08,23 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1. آقای غالم محمد ش��علی بر به ش��ماره ملی 3719148327 به س��مت 
رئیس هیئت مدیره و آقای ملک حس��ین ش��علی بر به ش��ماره ملی 3718896631 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای نعمت اله ش��علی بربه ش��ماره 
ملی3719749691 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای ایوب شعلی بر به شماره ملی 3719669041 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هادی شعلی 
بربه ش��ماره ملی 3710426014 به س��مت عضو هیئت مدیره وآقای نوید شعلی بربه ش��ماره ملی 3580928864 به سمت عضو هیئت مدیره وخانم افسانه 
شعلی بربه شماره ملی3710145678 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک و سفته و 
برات با امضاء آقای غالم محمد شعلی بر و نعمت اله شعلی بر با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء آقای غالم محمد شعلی بر و با مهر شرکت معتبر است 

. رونوشت: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سیستان و بلوچستان عطف به نامه شماره 61,75579 مورخ 1397,10,02 جهت اطالع
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایرانشهر )381160(
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آگهی تغییرات شرکت مسافربری تکتاز کویر مکران سهامی خاص به شماره ثبت 578 و شناسه ملی 10500030115
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1397,08,23 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین ش��دند: آقای 
نعمت ا... شعلی بر به شماره ملی 3719749691 و آقای غالم محمد شعلی بر به شماره ملی 3719148327 و آقای ملک حسین شعلی بر به شماره ملی 
3718896631 و آقای ایوب شعلی بر به شماره ملی 3719669041 و آقای هادی شعلی بر به شماره ملی 3710426014 و آقای نوید شعلی بر به شماره 
ملی 3580928864 وخانم افس��انه ش��علی بر به شماره ملی 3710145678 به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2.خانم 
هاجره ش��هنوازی به ش��ماره ملی 3719378500 به عنوان بازرس اصلی و آقای خدا نظر قلندرزهی به ش��ماره ملی 3719781585 به عنوان بازرس                   
علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب ش��دند . رونوش��ت: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سیستان و بلوچستان عطف به نامه 

شماره 61,75579 مورخ 1397,10,02 جهت اطالع
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایرانشهر )381159(

آگهی تغییرات شرکت خدمات حمل و نقل صادق سیر شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 13163 و شناسه ملی 10860519680

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی بط��ور فوق الع��اده م��ورخ 1397,10,19 ال��ف - اعضاء 
هیئ��ت مدی��ره به قرار ذی��ل برای مدت 2 س��ال انتخاب گردیدن��د: آقای علی صادق��ی گوغری کد 
مل��ی 3131384255 خانم حش��مت امیرزاده کد مل��ی 3131401737 خانم س��میه صادقی کد ملی 
3091217264 ب-آق��ای حس��ین ش��اهی با کد مل��ی 2993609394 بس��مت بازرس اصل��ی و آقای 
قربانعل��ی وق��اری با کد ملی 2259879918 بس��مت بازرس علی البدل بمدت یکس��ال مالی انتخاب 

گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )382146(
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سینما گرام

بانــی فیلم: با گذشــت حدود یک هفتــه از پایان 
جشــنواره فیلم فجر ۳۷ و پیوســتن هفــت فیلم از 
چهارشــنبه گذشــته به ترکیب اکران، هنوز گیشه 

نتوانسته است گرمای سابق خود را بازیابد.
این در حالی اســت که ســازندگان فیلم های تازه به 
میــدان آمده و دفاتر پخش آن ها نیــز به دلیل نازل 
بودن ارقام فروش، فعاًل از اعالم جزئیات گیشه فیلم ها 

خودداری می کنند.
»ضربه فنی«، »هت تریک«، »ســوءتفاهم«، »مأموریت 
غیر ممکن«، »آشغال های دوست داشتنی«، »جن زیبا« 
و »قرارمون پارک شــهر«، هفت فیلمی هستند که از 

چهارشنبه ۲۴ بهمن روی پرده رفته اند.
در این میان البته دو فیلم فروش نســبتاً قابل قبولی 
داشته اند. »آشغال های دوست داشتنی« ساخته محسن 
امیر یوســفی که بعد از طی ســال ها دوره توقیف و 
بالتکلیفی اکران شــده، در طول سه روز حدود ۴۰۰ 
میلیون تومان فروخته و »هت تریک« بعد از سه روز در 

تالش برای رسیدن به مرز ۲۰۰ میلیون تومان است.
بخشی از جریان استقبال نسبی از »آشغال های دوست 
داشــتنی« را می توان ناشی از نگرانی سینماروها از به 
محاق رفتن مجدد فیلم دانست که موجب شده تا برای 
تماشای آن در همین روزهای نخست، اشتیاق و انگیزه 

داشته باشند. 
هر چند باید دید استقبال نسبی از دو فیلم »آشغال های 

دوست داشتنی« و »هت تریک« در روزهای آینده نیز 
ادامه می یابد و یا با نزدیک شدن به زمان اکران نوروز، 

این اقبال کمرنگ خواهد شد.
شنیده های خبرنگار بانی فیلم حکایت از آن دارد که 
ســایر فیلم های نامبرده، فعاًل نتوانسته اند رقم فروش 
خود را از مــرز ۱۰۰ میلیون بگذرانند و یا بعضاً روی 

همین رقم هستند.
از ســوی دیگر، به نظر می رســد اکران انبوهی از آثار 
جدید در ایام برگزاری جشنواره فیلم فجر ۳۷ و اشباع 
عالقه مندان به سینما نیز در کاهش فروش فیلم های 

اخیر و سردی گیشه بی تأثیر نبوده است.
 هــر چند باید دید کیفیت ایــن فیلم ها تا چه اندازه 

می تواند سینماروها را ترغیب به تماشای آن ها کند.

 فروش نازل فیلم ها پس از اشباع سینماروها در جشنواره فیلم فجر

گیشه های سرد
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تهیه کننده » دیدن این فیلم جرم است« از فشارها می گوید
خودتان فیلم را بیرون بکشید  !

فــارس: تهیــه کننــده فیلم 
سینمایی »دیدن این فیلم جرم 
است« گفت: روز قبل از جشنواره 
بــا ما تماس گرفته شــد و از ما 
خواســتند خودمــان داوطلبانه 
فیلم را از جشنواره بیرون ببریم. 
از هشــتمین  روز  دومیــن  در 
هم اندیشی ســینما انقالب و جایزه سینمایی »ققنوس«، فیلم سینمایی 
»دیدن این فیلم جرم اســت« ساخته مجید زهتابچیان در سالن شهدای 
سرچشمه بهارســتان به نمایش درآمد. در این هم اندیشی، بعد از اکران 
فیلم، جلسه نقد و بررسی با حضور کارگردان، محمدرضا شفاه تهیه کننده 

فیلم و کیوان امجدیان منتقد و کارشناس سینما برگزار شد.
شفاه در قسمتی از این نشست با اشاره به مشکالتی که در طول ساخت 
سر راه این فیلم بود، گفت: تمام مجوزهای خیابانی ما و مجوزهای حمل 
اسلحه و لباس نظامی و تجهیزات، با مجوز فیلم کوتاه و اسامی فیلم های 

بی ربط و کودکانه  گرفته شده است.
وی افزود: روز قبل از جشــنواره هم با ما تماس گرفته شــد و از ما 
خواستند که خودمان داوطلبانه فیلم را از جشنواره بیرون ببریم. حاال 
هم با این شــرایط، برای اکران بسیار عجله داریم. البته یک مقداری 
پس تولید هم باقی مانده است و امیدواریم با همین فرمانی که آمدیم 

تا اکران هم جلو برویم.

برنده اسکار،  داور جشنواره پویانمایی تهران شد
کریمی صارمی،  محمدرضا  مهر: 
جشــنواره  یازدهمیــن  دبیــر 
از  تهران  پویانمایــی  بین المللی 
حضور برنده جایزه اسکار در ایران 
خبر داد و گفت: در حالی داوری 
بخش بین الملل این جشنواره از 
روز دهم اسفند آغاز می شود که 
خالق انیمیشــن کوتاه »پدر و دختر« )برنده اسکار( در این هیئت حضور 
خواهد داشت. وی اضافه کرد: در روز پایانی این جشنواره فرصتی فراهم 
آورده ایم که عالقه مندان امکان دیدار با این هنرمند را داشــته باشــند و 
دودوک در نشستی با عنوان »مایکل دودوک و فیلم هایش« گفت و گویی 
صمیمانه با مخاطبان خواهد داشــت. کریمی صارمی با اعالم اینکه این 
نشست ۱۶ اسفند برگزار می شود، در پایان بیان کرد: وی قرار است درباره 
شیوه ساخت آثارش، دیدگاهش نسبت به آن ها و در واقع حول محور آثار 

خود سخن بگوید و  پاسخگوی مخاطبان نیز باشد.
یازدهمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران از ۱۲ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ 
به دبیــری محمدرضا کریمی صارمی در مرکــز آفرینش های فرهنگی 
هنــری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب 
با نمایش آثار منتخب داخلی و خارجی در چند بخش میزبان هنرمندان 

و عالقه مندان خواهد بود.

»پسران سندباد« به »هنر و تجربه« می آیند
مهر: مســتند »پسران سندباد« 
به کارگردانی رضا حائری از روز 
چهارشنبه اول اسفند با نمایش 
در خانــه هنرمنــدان تهران و 
پردیــس هویزه مشــهد اکران 
خود را در گروه »هنر و تجربه« 

آغاز می کند.
در خالصه داســتان این فیلم کوتاه آمده اســت: ۴۰ ســال پیش خانم 
ماریون کاپالن عکاس مجله  نشنال جئوگرافیک برای تهیه  گزارشی درباره  
قدیمی ترین مسیر تجارت دریایی جهان تصمیم می گیرد با یک کشتی 
بادبانی ایرانی از خلیج فارس عازم جنوب آفریقا شود اما به باور دریانوردان 
سنتی یک زن تنها هیچ گاه نباید مسافر کشتی بادبانی شود. سال ها بعد 
از این ماجرا، خانم کاپالن برای دیدار دوباره با همسفرانش که زمانی او را 
بدیُمن می دانستند عازم بندر کنگ در جنوب ایران می شود. اما این دیدار 

نیز آن طور که او فکر می کرد پیش نمی رود.
عوامل این فیلم مستند عبارتند از تهیه کننده و کارگردان: رضا حائری، 
تدوین: سهیل امیرشــریفی، تصویربرداران: رضا تیموری و داوود اشرفی، 
پژوهشگر: علی پارســا، صدا: مهرشاد ملکوتی، مدیر تولید: فربد مهاجر، 
عکاس: حمید اسکندری، تهیه شده در: مرکز گسترش سینمای مستند 

و تجربی.

چه فیلم هایی در نوروز ۹۸ اکران می شود؟
اول  اکران  باشگاه خبرنگاران: 
و دوم نــوروز برای فیلمســازان 
و صاحبان آثــار و حتی چرخه 
سینما مهم ترین زمان در طول 
سال است و خیلی ها تمایل دارند 
در این برهه فیلمشان را بر پرده 
سینما ها ببینند. همان گونه که 
ابراهیم داروغه زاده، دبیر سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر اعالم 
کرد اولویت اکران نوروزی با فیلم هــای حاضر در این رویداد فرهنگی 
هنری خواهد بود و در این راستا برای تعدادی از فیلم ها درخواست داده 

شده است، اما باید دید این حرف تا چه حد محقق می شود.
تــا به این لحظه آیین نامه جدید اکران و ســرگروه ها برای نمایش های 
نوروزی اعالم نشــده این در حالی اســت که زمان زیادی تا عید باقی 
نمانده و باید دید آیا برای سال جدید شاهد افزایش قیمت بلیت هستیم 

یا خیر؟ 
چرا که هر سال در چینش فیلم های نوروزی شاهد ترکیب هفت فیلم با 
ژانر های مختلف بودیم و پیش بینی می شود امسال نیز چنین اتفاقی رخ 
دهد. با نگاهی به فهرست سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، احتماالً 
فیلم هایی، چون »زهرمار«، »شــبی که ماه کامل شد«، »متری شیش و 
نیم«، »قصر شیرین«، »ســال دوم دانشکده من«، »سرخپوست«، »طال«، 
»غالمرضا تختی«، »بیســت و ســه نفر« و »ماجرای نیمروز ۲: رد خون« 
جزو فهرست اکران های اول و دوم نوروز باشند که از سینمای کمدی تا 

سینمای اجتماعی، انقالبی و دفاع مقدس دیده می شود.
اما عالوه بر فیلم های جشنواره، آثاری چون »دختر شیطان«، »تگزاس۲«، 
»چهار انگشت«، »ژن خوک«، »زندانی ها« و »رحمان ۱۴۰۰« هستند که 
خارج از فضای جشــنواره تولید و آماده شــده و احتمال دارد در اکران 

نوروزی قرار بگیرند.

زیادی  ســال های  داستان«  »آخرین   
را در پروســه طوالنی سپری کرده است. 
قدری درباره روند ســاخت این انیمیشن 

توضیح دهید.
فکر می کنم هر کســی که در حــوزه هنرهای 
دراماتیک کار می کند شــاهنامه در گوشه ای از 
ذهنش حک شده است، چرا که منبع عظیمی 
از حماسه، داستان، درام و فانتزی دارد و خوراک 
خوبی برای سینماســت. من هــم از این قاعده 
مســتثنی نبودم و عالوه بــر آن در خانواده ای 
بزرگ شدم که تمام کودکی من با داستان های 
شــاهنامه و هزار و یک شــب گذشته است. در 
همــان دوران کودکی پدرم عالقه بســیاری به 
انیمیشن داشت و با طراحی هایی که من انجام 
می دادم مرا بسیار تشویق می کرد. در مورد اینکه 
چرا این قدر تولید این کار تولید طول کشیده، 
بایــد بگویم که به طور کلی انیمیشــن فرایند 
طوالنی دارد و در بزرگ ترین شرکت های تولید 
انیمیشن همچون دیزنی یا پیکسار سریع ترین 
روند تولید ســه تا چهار سال است و حتی اگر 
روند پیش تولید تا تولید انیمیشن ها به پنج سال 
هم بکشد خیلی جای تعجب ندارد. البته پروژه 
ما از این زمان عبور کرد و تقریباً در مدت زمانی 

۹ ساله به تولید کامل رسید.

 در ســال هایی که مشغول به تولید کار 
بودید، پیشرفت های تکنیکی در انیمیشن 
افتاد، آیا این تغییرات منجر به  اتفاق  هم 

تأثیرگذاری روی تولید کار شد؟
در پروســه تولید کار ما چنــد اتفاق افتاد و در 
میانــه راه کار به دلیل مشــکالت مالی متوقف 
شد و طبعاً تیم تولید تغییر کرد. از طرفی دیگر 
سناریوی داســتان را در حدود ۷۰ ـ۶۰ درصد 
تغییر دادیم و آنجا بود که تغییرات و تنوعی که 
در تکنیک به وجود آمده بــود را در کار لحاظ 
کردیــم و بخش هایــی از کار را دور ریختیم و 
دوباره ساختیم. البته باید به این نکته اشاره کنم 
که این کار دوبعدی است و در کارهای دوبعدی 
هنر بســیار مهم تر از فناوری است. همان طور 
که اشاره کردم بخشی از این توقف و کند شدن 

روند کار به مسائل مالی بر می گشت و بخشی از 
آن هــم مربوط به آزمون و خطا بود و ما تجربه 
کار اینچنینی نداشــتیم و نکته مهم تر اینکه ما 
هیچ وقت نخواستیم از کیفیت دست بکشیم و 

آن را فدای مسائل دیگری کنیم.

 قصه »آخرین داســتان« چه برشی از 
شاهنامه را روایت می کند؟

از پایان حکومت جمشــید تــا پایان حکومت 
ضحاک در این انیمیشن روایت می شود. البته ما 
مجموعه کمیک استریپ را در چهار جلد منتشر 
کردیم که داســتان جمشید را روایت می کند و 
انتهای کتاب چهارم به شروع داستان در ابتدای 
این فیلم پیوند می خورد که یک پیش درآمدی 

برای مخاطبان هم بوده است.

 شما تجربه اکران های بین المللی و البته 
داخلی این انیمیشــن را پیــش از اکران 
در فجر داشــته اید؟ بازخورد منتقدان و 

مخاطبان نسبت به کار چگونه بود؟
ما در جشنواره اصفهان فیلم را اکران کردیم که 
ســه جایزه هم برد و بازخوردهای خیلی خوبی 
هم گرفتیم. واکنش هایی که از اکران این فیلم 
در داخل کشور داشتیم بسیار غافلگیرکننده بود 
به دلیل اینکه این انیمیشن نوجوان و بزرگسال 
اســت و به دلیل اینکه آنجــا با مردم به صورت 
مستقیم در ارتباط بودیم به آن ها می گفتیم که 
این انیمیشن برای کودکان زیر ۱۳ سال مناسب 
نیســت، اما بچه ها می آمدند و کار را می دیدند؛ 
بخصوص پســربچه ها به دلیل اینکه اکشن کار 
زیاد است و ریتم کار باالست با آن بسیار ارتباط 
برقرار کردند و مردم هم استقبال خیلی زیادی 
از کار کردند و خوشــحال بودند که اثری درباره 
شــاهنامه و مطابق با اســتانداردهای روز دنیا 
ســاخته شده اســت. ما تجربه فوق العاده ای در 

اصفهان داشتیم و بسیار از آن لذت بردیم. 
در اکران های خارجی هم یکی از نکاتی که موجب 
می شــد مخاطبان با کار ارتبــاط برقرار کنند، 
نبرد خیر و شــر بود که فکر می کنم در تمامی 
فرهنگ های دنیا در قالب داســتان ها و اساطیر 

مختلف به آن پرداخته می شــود و در نتیجه با 
پیرنگ اصلی داســتان ارتباط برقــرار کردند و 
خیلی برایشــان جالب بود که این انیمیشن از 
ایران می آید و می توانند با اســطوره های ایرانی 
آشــنا شوند و آن را تحســین می کردند. ضمن 
اینکه از این حجم کیفیت و تازگی کار متعجب 
شده بودند و یک منتقد اسپانیایی در یک نقدی 
 راجع به »آخرین داستان« نوشته بود که این کار

game of thrones خاورمیانه است.

 یکی از نکات جالب در این پروژه حضور 
ستاره های سینما به عنوان صداپیشه است؛ 
هر چقدر که در هالیوود این مسئله امری 
رایج اســت، اما می توان گفت که در ایران 
تقریباً بی ســابقه است. این اتفاق چقدر به 

بهبود کار و پیشرفت کار کمک کرد؟
همان طور که اشاره کردید این یک روند معمول 
در سینمای صنعتی استاندارد در دنیا است و ما 
هم سعی کردیم چنین تجربه ای داشته باشیم. 
مسلماً حضور این بازیگران به عنوان صداپیشه 
در ایــن انیمیشــن بــه کیفیت کار و گیشــه 
کمک خواهد کــرد. هرکدام از ایــن بازیگران 
عالقه مندانش را به ســینما می آورد و به فروش 
کمک خواهد کرد. همه این بازیگران همکاری 
صمیمانه و حمایتی خوبی با تیم داشــتند و تا 
شــنیدند که کاری درباره شــاهنامه است و از 

کیفیــت الزم برخوردار اســت، آمدند و با تمام 
توان برای کار تالش کردند.

اما یک اتفاق تکنیکی که در کار افتاد و موجب 
ارتقای کیفی کار شــد، این بــود که ما در این 
فیلم صداپیشــگی را تجربه کردیم نه دوبله. در 
واقع کار را بازیگردانی و کارگردانی کردیم و این 
تجربه بسیار جدیدی است و پیش از این هم در 

ایران نبوده و تجربه کاماًل متفاوتی شده است.

 پیشرفت انیمیشن در سال های اخیر قابل 
توجه بوده و فروش میلیاردی آن ها در کنار 
فیلم های دیگر نشان دهنده میزان موفقیت 
و جدی گرفتن آن از ســوی مخاطب بوده 
است. مقایسه سطح کیفی و کمی انیمیشن 
در ایران با ســینمای جهان منطقی به نظر 
نمی آید و مقایسه نابرابری است؛ اما ارزیابی 
شما با توجه به شرایط و امکانات موجود از 

وضعیت انیمیشن چیست؟
بله به نظر من هم نباید مقایسه کنیم؛ در حالت 
کلی مگر سینمای ما چقدر شبیه هالیوود است 
که بخواهیم انیمیشــن را هم با تولیدات آن ها 
مقایسه کنیم، اما متأســفانه این قیاس پیش 
می آید. من فکر می کنم ســبد ســینما بدون 
انیمیشن بی معنی و در واقع انیمیشن بخشی 
از سینما اســت و باید در سبد اکران هر فصل 
وجود داشته باشد. این اســتاندارد یک اکران 
سالم اســت، زیرا می تواند یک گستره عظیمی 
از مخاطب را به سالن سینما بکشاند در نتیجه 
یک بخش از مخاطب خاموش را بیدار می کند.

مسئله بعدی انتظار خاصی است که از سینمای 
انیمیشــن وجود دارد. ما تا بــه حال بیش از ۶ 
ـ 5 انیمیشــن در سینمای ایران نساخته ایم که 
با مؤلفه های ســینما همخوان باشد و به نظرم 
بیش از ســه تای آن هــا در داخــل قابل ارائه 
نیست و هیچ کدام غیر از فیلم ما قابلیت اکران 
بین المللی نــدارد و این را بــا اعتماد به نفس 
می گویم؛ اما شــما ببینید که در سینمای زنده 
سالی چند فیلم ساخته می شود و از این تعداد 
چند فیلم قابل تماشــا کردن اســت. تجربه در 
ســینما بسیار مهم است و انیمیشن سازان باید 

بیشتر انیمیشن بســازند تا بتوانند هر روز بهتر 
و بهتر شوند.

به نظرم با توجه به این تعداد انیمیشنی که ساخته 
شده پیشــرفت فوق العاده بوده است و بعضی از 
آن ها وقتی در گیشه قرار می گیرند حتی بیش از 
یک فیلم درجه یک اجتماعی می فروشد و موفق 
است. من فکر می کنم ما با یک روند رو به رشدی 
در انیمیشن روبه رو هســتیم و این مسئله باید 
برای مسئوالن فرهنگ سازی شود که انیمیشن 
بخشــی از سینماست و ژانرهای مختلفی دارد و 
مطمئنم می تواند یک بخش های خالی از سینما 
مانند ســانس های صبح را پر کند. اگر انیمیشن 
خوب داشته باشیم با سینمامدرسه می توانیم همه 
این سانس ها را پر کنیم و در نتیجه فکر می کنم 
سینما برای توسعه خودش نیاز دارد که متکی به 

انیمیشن باشد.

 جشنواره فیلم فجر به عنوان مهم ترین 
اتفاق سال ســینمایی چه نقشی در جهت 
دهی و روند تولید فیلم ها در طول سال دارد؟

جشنواره فیلم فجر بهترین فرصت برای ارزیابی 
اســت و به واســطه آن می توانیــم بفهمیم که 
سینمای ما کجا ایســتاده است، زیرا در فرصتی 
کم اســکوپی از فیلم هایی که قرار اســت سال 
آینده اکران شــود را می بینیــم و می توانیم این 
ارزیابی را داشــته باشیم که سینما در سال ۹8، 
چگونه ســینمایی خواهد بود، ضمن اینکه به ما 
کمک می کند که خودمان را آسیب شناسی کنیم 
و ســینما را بهبود بدهیم و به سیاست گذاران و 
متولیان امر کمک می کند که مشکالت سینما را 
آسیب شناسی کنند و در نتیجه سینما را بهبود 
دهند. از طرفی دیگر به فیلمساز انگیزه می دهد 
و این اتفاق مهمی اســت، زیرا موجب می شــود 
اســتعدادهای جدید دیده شــوند. به طور مثال 
این فرصت بســیار خوبی برای دیده شــدن کار 
من است، زیرا »آخرین داستان« بیش از اینکه در 
داخل کشور دیده شود در خارج از کشور دیده و 
تشویق شده است، اما زمانی که من توسط داور 
و فیلمســاز هموطن خودم تشویق شوم اعتبار و 

ارزش دیگری دارد.

سیما و سینما

گفت وگو با اشکان رهگذر کارگردان انیمیشن برتر جشنواره فیلم فجر

قّصه ای شاهنامه ای در»آخرین داستان«

سیما گرام

سینماپرس: دو ســریال الف ویژه »موسی )ع(« و 
 »سلمان فارسی« در ســیما فیلم با فرمتی باالتر از

اچ دی ساخته می شوند.
حســین کوبچی پشــتیبان تولید نمایشــی سیما 
فیلم درباره فرمت جدید ســریال های الف ویژه این 
سازمان گفت: با توجه به سیاست گذاری های جدید 
مدیران سازمان صداوســیما از این  پس مقرر شده 
اســت تا فرمت سریال های الف ویژه این سازمان به 

8k تغییر کند.
وی ادامه داد: تاکنون ســریال های تولیدشــده در 
ســیما فیلم تنها در فرمت اچ دی، تولید می شدند، 
اما از این  پس ســریال های الف فاخر این ســازمان 

در فرمت 4k و ســریال های الف ویژه این سازمان 
در فرمــت 8k تولید می شــوند.کوبچی در توضیح 
ایــن فرمت بیان کــرد: کیفیت تصویر8k هشــت 
برابر باالتــر از کیفیــت تصویر موجود اســت که 
ســریال های تلویزیونی پخش می شوند. تا به امروز 
در دیگر کشورهای دنیا کمتر از تعداد انگشتان یک 
دســت ســریال در این کیفیت تولید شده است و 
صداو سیمای جمهوری اسالمی ایران از پیشروهای 

سریال سازی در این کیفیت در دنیا است.
وی در ادامــه تأکیــد کــرد: صداوســیمای ایران 
همیشه در آسیا پیشــرو بوده و این بار نیز باوجود 
شرایط سیاســی خاصی که بر کشور ما حاکم شده 
و تحریم هــای متنوعــی که به  ناحق اعمال  شــده 
اســت باز هم به افق هــای دور نــگاه می کند و با 
وجــود محدودیت هایی که این صنعت در دنیا دارد 
محاسباتی انجام داد تا سریال سازی در ایران مجهز 

به این تجهیزات شود.
وی بــا بیان اینکه در کشــورهای پیشــرفته دنیا 
فیلم های فاخر باکیفیت باال ضبط می شــوند تا به 
فروش در بازارهای جهانی برســند، ادامه داد: با باال 
بــردن کیفیت ضبط آثار فاخر تلویزیونی، به فروش 
بین المللــی آن ها فکر می کنیم کــه قابلیت پخش 
باکیفیت خوب در همه کشــورهای دنیا را داشــته 

باشد.
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 باال بردن کیفیت ضبط آثار فاخر تلویزیونی برای فروش بین المللی 

8k با فرمت » j ساخت »سلمان« و »موسی 

 ســیما و سینما/ صبا کریمی   »آخرین داســتان« نخستین انیمیشن 
بلند سینمایی به کارگردانی اشــکان رهگذر است که از سال ۱۳۸۷ تا 
۱۳۹۶ در استودیو هورخش تولید شده است. داستان این فیلم برداشتی 
آزاد از داستان »ضحاک« شــاهنامه فردوسی است و از پایان حکومت 
جمشــید تا آغاز حکومت آفریدون را روایــت می کند. درونمایه فیلم 
برپایه  داستان  ضحاک در شــاهنامه و نگاهی به این داستان در دیگر 
نوشته های کهن ایرانی، مانند بُندهش و وندیداد است. پروژه  ساخت این 

فیلم انیمیشــن ۱۲۰ دقیقه ای، از سال ها پیش آغاز شد و برای نخستین 
بار بهار امسال در بخش غیر رقابتی جشنواره بین المللی فیلم انیمیشن 
انســی به نمایش درآمد و همچنین نخستین اکران خود در ایران را در 
جشنواره بین المللی انیمیشــن کودک و نوجوان اصفهان تجربه کرد. 
این انیمیشن از جمله انیمیشن های حاضر در سی و هفتمین جشنواره 
فیلم فجر بود که در بخش ســودای سیمرغ با دو انیمیشن  »بنیامین« و 
»شــب آفتابی« علی مدنی به رقابت  پرداخت و سیمرغ بلورین بهترین 

پویانمایی را دریافت کرد. اشکان رهگذر پس از دریافت جایزه بهترین 
فیلم سینمایی انیمیشن در جشنواره فجر، گفت: از هیئت داوران تشکر 
می کنــم. از تهیه کننده ام و از خانواده ام که ۹ســال تحمل کردند و از 
بچه های اســتودیو هورخش که ۹سال جنگیدند تا یک فیلم الیق اسم 
شاهنامه  ساخته شود. به همین انگیزه با اشکان رهگذر درباره ساخت 
این فیلم و اکران آن در جشــنواره به گفت وگو پرداختیم که در ادامه 

می خوانید.

برش

جشــنواره فرصت بســیار خوبی 
برای دیده شــدن کار من است، 
زیــرا »آخریــن داســتان« بیش 
از اینکــه در داخل کشــور دیده 
شــود در خارج از کشــور دیده و 
تشویق شده است، اما زمانی که 
من توسط داور و فیلمساز هموطن 
خودم تشــویق شــوم اعتبــار و 

ارزش دیگری دارد



 ایســتگاه/ مجید تربت زاده حتــی اگر با 
»فرانتــس فانون« هــم عقیده شــده و بپذیریم 
که انقالب ها فرزندان خــود را می خورند، بازهم 
»صادق قطب زاده« را نمی توانیم مصــداق نظریه آقای »فانون« 
بدانیم. زندگی، سرگذشــت و شــخصیت »قطب زاده« آن قدر 
عجیب و غریب اســت و فراز و فرود دارد که به نظر می رســد، 
فرزند انقالب اســالمی، خیلی زودتر از اینکــه مثالً انقالب و 
انقالبی ها به فکر خوردن و هضم کردنش باشند، قصد بلعیدن 
یکجای انقالب و نظام را می کند. شــاید به همین دلیل است 
که ماجرای دســتگیری و اعدام او در سال چهارم انقالب حتی 
به اندازه مثالً دســتگیری و اعدام »هویدا« معمایی نمی شــود 
و بعدهــا کســی از مخالفان یا موافقان انقــالب نه برایش دل 
می سوزاند و نه اشک تمساح می ریزد. در واقع »صادق« خان، به 
محض دستگیری، پیش از اعدام همه چیز را روی دایره ریخته 
و معمای حل نشــده ای را برای دیگران باقی نگذاشــته است.

  تا دقیقه 90
همه چیز زندگی اش از همان آغاز تا دقیقه 90، می تواند شــبیه 
زندگی خیلی از شخصیت های سیاسی و انقالبی باشد. زاده سال 
1314 در تهران و یا اصفهان است، در مدرسه مشهور »دارالفنون« 
درس خوانده و از همان 17 یا 18 سالگی با دیدن وقایع کودتای 
28 مرداد به طرفداران مصدق و نهضت ملی شدن نفت پیوسته، تا 
قبل از اینکه برای تحصیل به آمریکا برود، چند باری دستگیر شده 
و زمانی نامش سر زبان ها می افتد و مشهور می شود که در میهمانی 
ســفارت ایران در آمریکا، به ســفیرکبیر  اردشیر زاهدی سیلی 
می زند! دانشجوی دانشگاه »جورج تاون« به همین دلیل از آمریکا 
دیپورت می شود. تا پیش از رفتن به فرانسه و پیوستن به امام)ره( 
سفرهایی به مصر، سوریه، الجزایر و عراق هم کرده است. البته سفر 
به لبنان و دیدار با امام موسی صدر که منجر می شود »قطب زاده« 
بسیار شیفته ایشان شود و همچنین گذراندن دوره های آموزش 
نظامی در کنار لبنانی ها و فلسطینی ها هم از جمله دیگر سفرها و 
فعالیت های اوست. پیش از اینکه به سرش بزند برای ادامه تحصیل 
به کانادا برود، با کمک گذرنامه ای سوریایی که توسط امام موسی 

صدر برای او تهیه شده، ساکن شهر پاریس می شود. 

 محکوم همیشگی
»قطب زاده« از جمله محکومان دوره پهلوی و همیشــه تحت 
تعقیب اســت و در جوانی پرفراز و نشــیبش بیشتر از درس و 
تحصیل و جوانی کردن های مرسوم، در فعالیت های سیاسی و 
انقالبی دیده می شود. با این همه اگر فعاالن سیاسی و مبارزان آن 
دوره را به دو دسته انقالبیون مذهبی و غیرمذهبی تقسیم بندی 
کنیــم، به قــول همدوره ای هایش، قطعاً قطــب زاده از جمله 
مذهبی ها به شمار نمی رود.البته می دانید که این تقسیم بندی 
برای فعاالن ایرانی خارج از کشور در آن دوران صدق نمی کند و 
معموالً دانشجویان، مبارزان و انقالبی های ایرانی از همه طیف ها 
تقریباً رابطه گرم و نزدیکی با یکدیگر دارند. »قطب زاده« هم از 
زمان شکل گیری نهضت آزادی به آن پیوسته، با حلقه اطرافیان 
امام)ره( رابطه دارد، در میان دانشــجویان ایرانی خارج از کشور 
نخستین کسی است که در ترکیه به دیدن امام)ره( می رود، در 
لبنان با شهید چمران نشست و برخاست می کند، در فرانسه و 
در تشییع جنازه مرحوم دکتر شریعتی دیده می شود و... اما هیچ 
کدام از آن هایی که دوره یا دورانی را با او گذرانده اند، قطب زاده 

را فردی دینی و مذهبی معرفی نمی کنند. 

یکی از 3 تفنگدار
برای اینکه بازهم بیشــتر درباره فعالیت های انقالبی و 
انگیزه هایش بدانید، بهتر است بخش هایی از سخنان 
و خاطرات »اردشــیر هوشــی« را بخوانید: »نخستین 

آشنایی من با ایشان در سال 1342 در کنگره جبهه ملی در شهر 
کارلسروهه آلمان بود... رفاقتمان از آنجا گل انداخت... و بیشتر و 
بیشتر شد...در کنگره هانوفر، کارگشا، قطب زاده، بنی صدر، دهقان 
و حســن اســالمی به عنوان هیئت اجرایی جبهه ملی در اروپا 
انتخاب شدند... قطب زاده  در اروپا مثل موتور محرکه از این شهر 
به آن شهر می رفت و تمام فعالیت جمع آوری نیرو و از این دست 
کارها را خودش انجام می داد. از نظر سیاســی نیروی پرتحرکی 
بود. بنی صدر خوب حرف می زد... حبیبی خوب می نوشت، اما 
قطب زاده خوب حرکت می کرد. این سه با هم هماهنگی خوبی 
داشتند... ما اسمشان را گذاشته بودیم سه تفنگدار... جریان انقالب 
که شروع شد . قطب زاده تمام اعالمیه ها و نوارها و... را برای من 
می فرســتاد به ایران... شبانه اعالمیه ها را چاپ می کردیم. صبح 
زود هم آقایان هاشم صباغیان و محمد توسلی با موتور می آمدند، 
اعالمیه هــا را می گرفتند و در بازار و قم و جاهای مختلف توزیع 
می کردند... خبرنگاران اروپایی هم که برای پوشــش تظاهرات 
مردمی بــه ایران می آمدند، از طریق قطــب زاده به من معرفی 
می شدند... اول قرار نبود آقای خمینی در فرانسه بمانند. بنا بود از 
آنجا به الجزایر بروند. منتها هواپیما باید در پاریس فرود می آمد و از 
آنجا با هواپیمای دیگری به الجزایر می رفتند. قطب زاده به فرودگاه 
رفت و هیاهو به راه انداخت که ما ایشان را به الجزایر نمی فرستیم. 
ما ظرف دو ساعت یک ویال در ورسای پاریس برای اقامت آقای 

خمینی خریدیم. آن خانه به نام قطب زاده بود...«.

 سخنگو نبود
بعد از اینکه امام)ره( در نوفل لوشاتو مستقر می شوند، قطب زاده 
باز هم حضور دارد و بیشتر مواقع کار ترجمه سخنان امام)ره( 
برای خبرنگاران و شخصیت های خارجی را به عهده داشت. در 
این زمینه مورد اعتماد است اما نه به اندازه ای که امام)ره( به او 
اجازه بدهد، خودش را به عنوان سخنگو معرفی کند. نخستین 
نشــانه های زیاده روی یا خودســری قطب زاده در همین دوره 
بــروز می کند. »محمد غرضی« در این باره گفته اســت: »یک 
بار قطب زاده در فرانسه خودش را به عنوان سخنگو معرفی کرد. 
حضرت امام به من دستور داد تا نامه ای از طرف ایشان بنویسم 
و به جایی که قطب زاده به عنوان سخنگو معرفی شده بود، بردم 

و گفتم امام سخنگو ندارد«.

 می توانند تشریف ببرند
تصاویــر حضــورش در پــرواز انقالب 
هنوز در خاطرات خیلی ها هســت. 
»قطــب زاده« در حالی کــه بازهم 
مترجم میان امام)ره( و خبرنگاران 
خارجی اســت به ایران بر می گردد. 
حاال به عنوان یک انقالبی با سابقه 
در جلسات شورای انقالب هم حضور 

پیدا می کند. »علی جنتی« گفته 

اســت: »من به آقای قدوسی گفتم چرا بنی صدر و قطب زاده را 
در شــورای انقالب راه داده اند؟ ایشان گفت که آقایان هم دل 
خوشــی از آن ها ندارند، اما نظر امام این بود که باید در شورای 
انقالب باشــند که دیگران فکر نکنند آخوندها آمده اند تا همه 

مراکز قدرت را در اختیار خود بگیرند...«. 
با آغاز بــه کار دولت موقت، قطب زاده در تاریخ 29 بهمن 57، 
رئیس رادیو تلویزیون وقت هم می شود. پیشنهاد گویا از طرف 
شــورای انقالب است و امام)ره( هم آن را تأیید می کند و اصرار 
دارد که قطب زاده در صدا و سیمای آن زمان باشد. تجربه این 
ریاست البته برای همه تلخ است. همه مخالفان قطب زاده از دولت 
موقت تا انقالبی ها و مارکسیست ها او را به تندروی و افراطی گری 
متهم می کنند. کار تا جایی باال می گیرد که قطب زاده با وجود 
تذکرات چند باره ای که از امام)ره( دریافت کرده باز هم به رویه 
خودش ادامه می دهد. ســرانجام در 27 تیرماه 58، بازرگان و 
اعضای شورای انقالب در حضور امام تصمیم می گیرند که صدا و 
سیما شورایی اداره شود. امام)ره( روز بعد در جمع کارکنان رادیو 
و تلویزیون می گوید: »دیروز هم آقای نخست وزیر و این ها که 
اینجا بودند مســئله رادیو و تلویزیون طرح شد... یک شورا باید 
باشــد در رادیو تلویزیون و چاره ای از این نیست... باید یک نفر 
مشرف نباشد که هر چه دلش بخواهد بکند، یک شورا باشد... 
یک نفرش را من تعیین می کنم؛ یک نفرش را نخســت وزیری 
تعیین می کند؛ و دو نفرش را خود رادیو تلویزیون تعیین می کند 
و آن ثالثش را هم بعد صحبتش می شــود... این پنج نفر رادیو 
تلویزیون را با شــور، با مشورت اداره بکنند... اگر چنانچه آقای 
قطب زاده حاضرند به این طرح که 100 درصد عمل بکنند... من 
میل دارم که او باشد... اگر حاضر نیستند، تشریف می برند کنار، 

یک کسی دیگری را شورا انتخاب می کند«.

 دستگیری اول
پس از کنار رفتن از ریاســت صدا و ســیما، مدتی هم به جای 
بنی صدر، دوســت دوران انقالبی گــری اش، وزیر امور خارجه 
می شود. در نخستین انتخابات ریاست جمهوری، قطب زاده هم 
یکی از نامزدهاست تا نشان بدهد با اینکه در نخستین روزهای 
پیروزی انقالب نزد امام)ره( رفته و درخواست کرده تا به پاریس 
برگردد و به زندگی عادی مشغول شود، هنوز در افکار 
و آرزوهایش بــه افق های دورتری فکر می کند. 
با وجود تبلیغــات زیاد، قطب زاده کمتر از 
50 هــزار رأی می آورد و بــه مرور دارد 
از فعالیت های اجرایی و سیاسی کنار 
گذاشته می شــود. 17 آبان سال 59، 
روزنامه کیهان نوشت: »به دنبال پخش 
برنامه میزگرد شب جمعه در شبکه دوم 
آقایان صادق قطب زاده و مبلغی اسالمی 
به علت طرح مسائل اختالف انگیز و ایجاد 
جو تشویش و بدبینی تحت تعقیب قرار 
گرفتند. بــه دنبال اعالم 
آقای  خبــر  ایــن 
قطب زاده  صادق 
ظهــر  ز ا بعد
جمعــه  روز 

به حکم الجوردی دادســتان انقالب مرکز و توســط پاسداران 
دادسرای انقالب اسالمی اوین دستگیر و به زندان اوین منتقل 
می شود...«. البته او مدتی بعد به دلیل اعتراض های مختلف به 
حکم دستگیری اش و وساطت هایی که انجام می شود با دستور 

امام)ره( آزاد می شود. اما این آخرین دستگیری او نیست....

 شنا بلدی؟
زندگــی اش بخصوص در چند ســال اندک پــس از انقالب گویا 
پشــت پرده هــای مهمی هم دارد. پشــت پرده هایــی که ثابت 
می کند تک روی، خودرأیــی و افراطی گری گاه چطور می تواند 
یک شــخصیت را به سرعت به سوی نابودی رهنمون کند. جوان 
انقالبی دیروز گویا در حســاب و کتاب هایش به این نکته رسیده 
که انقالب آن طور که دلش می خواســت پیش نرفته است! برای 
خودش هم آرزوهای بزرگی در سر دارد. بنابراین به دوست دختر 
یا نامزد کانادایی اش - کارل جروم - چند روز پیش از دستگیری 
آخر می گوید: قرار اســت دل به دریایی عمیق بزنم و شنا کنم. در 
برابر پرسش او که »صادق...شنا بلدی«؟ هم فقط سکوت می کند. 
مدت ها پیش، در اوج رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری به بهانه 
فروش آپارتمانش به فرانسه رفته و پنهانی با مشاور ارشد کاخ سفید 
»جرج همیلتون« دیدار کرده تا آمریکایی ها را راضی کند شــاه را 
یا پس بدهند یا بکشــند. می خواهد این را برگ برنده پیروزی در 
انتخابات کند. موفق نمی شود... ریاست صدا و سیما را هم از دست 
می دهد و به مرور احساس می کند از اینجا مانده و از آنجا رانده شده 
است! این احساس و اینکه خودش را یکی از صاحبان اصلی انقالب 
و متخصص انقالبی گری می داند، با برخی حوادث دست به دست 
هــم می دهند تا »قطب زاده« اول به دام برخی جریانات خاص ضد 

انقالب بیفتد و بعد هم به ورطه افراطی گری های خودش.

 لقمه گلوگیر
در اعترافاتش گفت:»از مدتی قبل، حدود ســه ماه قبل، از یک 
ســازمان افســری با من تماس گرفتند و بحث و گفت و گویی 
پیرامون تحلیل ما از مسائلی که فعالً در کشور می گذرد، شد... 
بحــث و گفت و گو راجع به قصد برانــدازی حکومت و نه نظام 
جمهوری شــد که در اطراف بیت امام چــه می توان کرد و بر 
اساس این، بحث اول آن ها صحبت از محاصره بود و آن ها درباره  
محاصره نقشه ای می خواستند. من این نقشه را توسط یکی از 
دوستان که تهیه شــده بود به آن ها دادم... هدف از بین بردن 
همه  سران حکومت از جمله امام بود... وهله  اول من گفتم خیلی 
خوب این مسئله را بررسی کنیم و ببینیم که چکار می شود کرد 
و »نه« نگفت... تصمیم داشــتم که در جلسه  نهایی که صحبت 
اســت، مطلقاً با کوبیدن جماران و منزل امام... جلوگیری کنم؛ 
ولی با بقیه  نقشه مثل گرفتن مراکز سپاه، کمیته، رادیو تلویزیون، 

محاصره  جماران، من کامالً موافق بودم...«. 
صــادق طباطبایی بدون اشــاره به ویژگی های شــخصیتی 
»قطب زاده« گفته اســت: »دربــاره طراحی کودتا و بمب گذاری 
در منزل امام... منظورم این نیســت که پاپــوش بود...گروهی 
می خواستند این کار را انجام دهند و فکر کردند که می توانند از 
قطب زاده هم استفاده کنند. به او رجوع کردند و دو، سه جلسه 
با آن ها گذاشت تا برنامه هایشان را بفهمد... وقتی بازداشت شد 
من آلمان بودم... به ایران برگشتم و نزد امام رفتم. وقتی داخل 
اتاق شدم ایشان اشــاره کردند به  همان کاناپه آبی در اتاق که 
رویش بنشینم. به شوخی گفتم من آنجا نمی آیم، می ترسم که 
زیرش بمب باشد. امام هم به شوخی گفتند اگر بمب باشد کار 
رفیق خودت هســت! کسی که می توانست فرزند انقالب باقی 
بماند، شاید کمی دیر متوجه شد که دارد به خورنده انقالب 
تبدیل می شــود. خیلی دیر فهمیــد لقمه ای که قصد 
خوردنش را دارد، برنداشــته، گلوگیرش خواهد شد و 

دفتر زندگی اش را خواهد بست. 
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ایستگاه

گزارش از شخص

فرزند انقالب خوار!
نگاهی به فراز و فرودهای زندگی و فعالیت های »صادق قطب زاده«

روزمره نگاری

ســه جعبه »پامچال« و »مینا« و »سینره« خریده ام و گوشه حیاط 
برایشــان جایی بــاز کرده ام. مثل ســرباز وظیفــه ای حاال میان 
کاکتوس هایــی که هیچ وقت خدا دلم را نبرده اند، قدم رو می کنم 
و می بینم رنگ و لعاب این از گرد راه نرسیده  ها، چطور باغ پُرخار 

را ُمعّذب کرده.
پامچال ها یاد - هانیه نامی - می اندازدم. دوســت مجازی که یک 
روز در گروه نوشــت: مادرم گل پامچال اســت! کنار باغچه فرود 

می آیم و بی اختیار می گویم: عرض ادب دارم مامان جاِن هانیه.
که وسط چاق سالمتی مان - راضیه نامی - نفس زنان َسر می رسد 
تا خاطرم بیندازد که درخت ســیب، خوِد خوِد مادر ایشان است 

و والسالم.

برای ســیب بی بــرگ و بار آن طــرف حیاط هم ســر می تکانم 
و تا بــه خودم بجنبم می بینــم اعضای گروه همراه تعابیرشــان 
ســرازیر می شــوند توی باغچه. همه دویســت و چهــارده نفر. 
 دوســتانی که به تقلید از هانیه، هفته پیش درباره مادرهایشــان 

تایپ کردند.
تا به خودم بیایم، گلخانه از تشبیه پُر می شود. از مادر. از دخترکانی 
که بی قرار این اسِم بزرگ اند و دلشان عشق می خواهد. تا به خودم 

بیایم، می افتم در معرکه احساسات دویست و اندی فرزند.
خوشــحالم در این غوغای شــیریِن کمیاب حاضرم. به دوستان 
مجازی و تشبیهاتشــان خوشــامد می گویم و در گلخانه ای ِسیر 
می کنم کــه »قوطی نبات«، »دریا«، »کتاب هزار جلدی«، »پنجره«، 

»ســبزی کوهی«، »بندباز«، »رایحه وانیل و باران«، »فرشــته ای که 
پیراهن گلدارمی پوشــد«، »خوشــه گندم«، »عروسک دوز«، »زنی 
که گیس هایش بهارنارنج اســت« و... دارد. میان اعضایی که اشک 
و لبخندشان قاطی می شــود وقتی پای علیاحضرت مادر درمیان 

است.
از البــه الی کاکتوس ها و آدم ها راه به جلو باز می کنم و ســؤاالت 
بســیارم را قورت می دهم در حالی که علــت نام گذاری دخترها 

مبهم می ماند برای همیشه.
که دستی روی شانه ام فرود می آید شما فالنی نیستید؟

جواب می دهم: بله.
می گوید چرا نوشتید مادرتان »هاون مرمر« است؟

پای علیاحضرت 
»مادر« 

درمیان است
 ایستگاه / رقیه توسلی   

فرشته و شیطان
در  نیوساینتیســت  هفته نامــه 
پرونده ای خواستار بررسی جدی 
پیرامــون خوبی هــا و بدی های 
تولید پنیر شده است. این نشریه 
با انتخــاب تیتر »ما باید در مورد 
پنیر با یکدیگــر صحبت کنیم« 
هزینه تولید پنیر را وحشــتناک 
ارزیابی کــرده اما تأکید می کند 
این  خوردن  نمی توانند  انسان ها 
مــاده غذایی را متوقــف کنند. 
نیوساینتیســت همچنیــن در 
مقالــه ای با عنوان »فرشــته ها و 
شــیاطین« از دید علمی بررسی 

می کند که چرا انســان ها هم بهترین موجودات و هم بدترین موجودات 
بر روی زمین هستند. 

خرگوش پاشنه برفی
هفته نامه ســاینس گزارشــی از 
یکــی از مهم ترین اجالس چند 
ســال اخیر پیرامون بوم شناسی 
و ژنومیک به چاپ رسانده است. 
این نشریه با اســتفاده از عکس 
یک خرگوش پاشنه برفی که یکی 
از معدود پســتانداران با توانایی 
استتار کامل است و می تواند در 
فصل ســرما کامالً رنگ خود را 
از قهوه ای به سفید تبدیل کند، 
اجالس تحقیقاتــی گوردون که 
از 14 تا 19 جوالی در منچستر 
برگزار خواهد شــد را برای ادامه 

حیات وحش در میان تغییرات گســترده آب و هوایی بســیار پر اهمیت 
ارزیابی می کند.

اسطوره های   بسکتبال
تازه ترین  در  نیوزویک  هفته نامه 
شــماره خــود در مقالــه ای به 
بسکتبالیســت  بزرگ تریــن 
حــال حاضر جهان و اســطوره 
این ورزش یعنــی لبران جیمز 
می پردازد. این نشــریه در مقاله 
خود بــا عنــوان »قهرمانی برای 
زمانه ما« که توسط دیگر اسطوره 
بسکتبال یعنی کریم عبدالجبار 
پرامتیازترین بسکتبالیست تاریخ 
اِن بی اِی نوشته شده است، جیمز 
را فراتــر از یک ورزشــکار لقب 
در  همچنین  نیوزویک  می دهد. 

مقاله ای از تالش های آمریکا برای به راه انداختن یک جنگ فرضی دیگر در 
جهان برای به نتیجه رساندن مقاصد خود گفته است.

نشریات جهان

ایستگاه/  امیر محمد سلطان پور

کلیدها

فرار از توفان های هوش
یکی از تعبیرات شــگفت مولوی در کتــاب ارجمند مثنوی، تعبیر توفان 
بیداری و هوش اســت. این تعبیر با اینکه ظاهر خوشایندی دارد و به نظر 
می رســد که در ستایش هوش گفته شده باشد، ولی در متن مثنوی این 
عبارات این گونه به عنوان نوعی بال به کار رفته است: کاش چون اصحاب 
کهف این روح را / حفظ کردی یا چو کشتی نوح را/تا از این توفان بیداری 
و هوش / وا رهیدی این ضمیر چشم و گوش/    ای بسی اصحاب کهف اندر 
جهان /پهلوی تو پیش تو هست این زمان   /غار با او یار با او در سرود / ُمهر 

بر چشم است و بر گوشت چه سود
در مقاطع مختلفی از کتاب مثنوی معنــوی، مولوی خواب و بی خبری 
را ســتوده اســت و آرزوی خوابی چون خواب اصحاب کهف کرده است. 
اصحاب کهف به یک معنی از زمان بی خبرند و در غاری مانده اند و خفته اند 
ولی آن ها تنها کســانی هستند که از واقعه های عصر خودشان باخبرند و 
واقعیت ها آن ها را بیچاره و کور نکرده است. توفان هوش در دانش ها و فنون 

در روزگار ما خیلی ساده تر قابل فهم است.
 هوش بشر توفان کرده است و او همه چیز را بسرعت مدهوش و رام خود 
کرده و تســخیر می کند. توفان بیداری هم انگار نامی است که می توان از 
لسان مولوی بلخی بر انفجار اطالعات در عصر جدید نهاد: ما بسکه می دانیم 
نادان شده ایم! دانش ها و اطالعات آن قدر به ما هجوم می آورند که هر کدام 
قبلی را بی اثر می کند و عمالً کسی امکان دانستن به معنای درست کلمه 
را ندارد، دانستن فرایندی زمانبر است و توفان بیداری نمی گذارد ما فراغتی 

و فرصتی برای ادراک یک خبر پیدا کنیم!
در این وضعیت است که خواب اصحاب کهف بیداری واقعی است چرا که 

آنان خبر اصلی را شنیده اند. 
درست است که قیمت سکه خبر روز است و هر لحظه و آنی، قیمت سکه 
چیز دیگری است، ولی اصحاب کهف خبر بزرگ را شنیده اند خبری که در 
خورجین بورس بازان و سکه بازان- که لحظه به لحظه در جریان ریز اخبار 

هستند - نیست و نخواهد بود. 
در بلبشوی بازاری که هر لحظه گزینه جست وجوی اینستا ده ها پیشنهاد 
تازه و جذاب و پر از غفلت و گناه، از دنیای سلبریتی ها و سیاستمداران و 
ورزشکاران به آدم می دهد غرق شدن در مثنوی معنوی و نظامی گنجوی 
می تواند کهف امانی باشد که آدم را از توفان هو ش های سیاه ساعتی ایمنی 

می دهد. 
دختــرک کالس اولی من هم این روزها توحیدیه نظامی در مقدمه لیلی 
و مجنون را با اشــتیاق می خواند و حفظ می کند و باز می خواند که )ای 
مقصد همت بلندان/ مقصود دل نیازمندان( می شود و می توانیم اسیر مدها 
و توفان هایی که برایمان برپا می کنند، نباشیم. بحمداهلل کشتی های نجات 

بسیارند .
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