
مدرسه سازی سردار اسعد بختیاری
تاریخ انقالب مشروطه به نوعی با نام سردار اسعد بختیاری عجین شده است 
و در جریان تحوالت انقالب مشروطه، وی خدمات نظامی، سیاسی و فرهنگی 

شایانی را به انقالب مشروطه انجام داد. 
در کنار فعالیت ها و تالش های علمی و پژوهشی سردار اسعد بختیاری، یکی 
دیگر از دغدغه ها و دلمشغولی های سردار اسعد، مسائل فرهنگی و آموزشی 

بود. او عالقه و توجه بسیاری به تعلیم و تربیت کودکان ایرانی نشان می داد.
وی در نخســتین مجلسی که در سال 1316ق/ 1898 میالدی برای ترویج 
و گســترش معارف تشکیل شد، حضور داشت. در ســال 1329 ق/ 1911 
میالدی نیز برای تأســیس مدرسه صنایع مســتظرفه )مدرسه نقاشی( به 
کمال الملک و حکیم الملک کمک کرد و مجوز واگذاری قســمتی از اراضی 
باغ نگارستان را برای ساختن این مدرسه همراه مبلغ زیادی پول از مجلس 
شــورای ملی گرفت. وی حتی در نامه ای به وزرات مالیه اطالع داد که مبلغ 
500 تومان حقوق ماهیانه خود را برای گسترش معارف و تأسیس مدارس 

در تهران اختصاص داده است. 
ســردار اسعد پیش از مشروطیت نیز در میان خوانین و رؤسای ایالت ایران، 
یگانه کســی بود که دبستانی به شیوه جدید در بختیاری تأسیس و مردم را 

تشویق کرد که اطفال خود را برای تحصیل به دبستان نوبنیان وارد کنند.

این پول ها خوردن ندارد!
از ژاندارمری اســتعفا داده و آمده بود کنار خیابان بساط پهن کرده و وسایل 
می فروخت. بهش گفتند: آقا تو که نانت توی روغن بود، چه شــده از کارت 

دست کشیدی؟ نگفت؛ اصرار کردند، نمی گفت.
پس از مدت ها اصرار یک وقت گفت: هر چه بوده، مربوط به آن سید – آیت اهلل 

العظمی مرعشی )قدس سره(- است. 
شب های جمعه من را می فرســتادند جلو حرم حضرت معصومه)س( برای 
اینکه نگذارم این اتوبوس هایی که از اقصی نقاط ایران می آیند، پارک کنند و 

ترافیک ایجاد شود. شب جمعه ای رفتم، یک اتوبوس آمد و ایستاد. 
رفتم جلو گفتم آقا برو. راننده از آن راننده های زرنگ و دغل باز بود. ســریع 
پایین پرید. یک پنج تومانی گذاشت کف دستم، تا پنج تومانی را کف دستم 
دیدم، گفتم حاال وایستادی، اشکال ندارد، کنار حرم هم خواستی اتوبوس را 

پارک کن... کسی ما را ندیده بود.
 یک ساعت مانده به اذان صبح، طبق معمول آیت اهلل العظمی مرعشی، عبا به 
سر کشیده می آمد به حرم حضرت معصومه)س(. آقا همیشه نماز شبش را 

توی حرم حضرت می خواند. 
هر بار که آقا به طرف حرم می آمد، من به او ســالم می کردم و ایشان از آن 
طرف خیابان، جواب من را می داد و می رفت، اما این دفعه که می خواست از 
خیابان رد شود، من به او سالم کردم، دیدم آقا راهش را کج کرده به طرف من 

می آید. گفتم: آقا جان امری دارید؟
گفــت: جلو بیا - اولیا خدا همه چیز را می دانند، اما آبرو را نمی برند - رفتم. 
گفت: دستت را بده. یک پولی را در دست من گذاشت و گفت: پسر جان این 

پول را بده زن و بچه ات بخورند.
 آن پنج تومانی که گرفتی خوردن ندارد. آن را به زن و بچه ات نده! گفتم: آقا 
جان شما از کجا خبر دارید؟ گفت: فکر می کنید دیگران از کارهایی که انجام 

می دهید خبر ندارند. 
اگر بنا باشد آقای مرعشی از کارهای دیگران خبر داشته باشد، آیا حضرت ولی 

عصر)عج( خبردار نمی شود؟!
از کتاب رازقیت خالق، نوشته اسماعیل صدیقی

علی کریمی ویاد شهدا
همزمان با روز بزرگداشت مقام شهدا، 
علی کریمی با انتشار دلنوشته ای برای 
شهدا در اینستاگرامش نوشت: »سالم 
بر آنان که رفتند تا بمانند، نماندند که 
بمیرند. به آنان که پالکشان را از گردن 
خویــش درآوردند تا مانند مادرشــان 
گمنام بمانند. ای شــهدا حمدی بر ما 
بخوانید که شما زنده اید و ما ُمرده... روز 

شهدا مبارک«.

انتقاد از جشنواره جام جم
نجم الدین شریعتی مجری شبکه سوم 
سیما در واکنش به اختتامیه جشنواره 
جام جم در اینســتاگرامش نوشــت: 
»کاش بــه پاس مشــارکت میلیونی 
مردم عزیز در این نظرســنجی وسیع 
این ایام، مردمی بودن این جشنواره در 
میان آرای مدیران و هیئت داوری رنگ 
نمی باخت و تحت تأثیر قرار نمی گرفت 

و شایسته بود دست کم میزان و درصد آرا در بخش های مختلف اعالم می شد«.

ویالی پر حاشیه دختر وزیر
میالد گودرزی -خبرنگار- با انتشــار 
خبری به نقل از خبرگزاری دانشــجو 
در زمینه ویالی آقازاده لواسان نشین، 
در اینستاگرامش نوشت: »طبق اعالم 
شهرداری لواسان، شبنم نعمت زاده تا 
آخر هفته وقــت داره تخریب رو اجرا 
کنه. هفتگی هم باید گزارش بده. اگر 
اجرا نکرد شهرداری اجرا خواهد کرد. 

این خبر حاصل پیگیری خوب بچه های خبرگزاری دانشجو است. این رسانه های 
تو باغ تا تصویر تخریب کامل اجرا شده رو منعکس نکنند بی خیال می شن به 

نظرتون؟«

دلنوشته فرمانده برای شهدا
محســن رضایی با انتشــار پستی در 
اینستاگرام نوشت: »اسفند ماه، موسم 
شهادت دو برادر فداکار، مدافع اسالم و 
انقالب اسالمی و دلسوخته ملت ایران 

است.
 برادرانی که نماد غیــرت آذربایجان 
بوده اند. از دامنــه کوه های آذربایجان 
سرچشــمه گرفتند و تا آبی بی کران 
خلیج فارس را با اخالص و شــهامت 

پیمودند. شــهیدان مهدی باکری و حمید باکری در دفاع مقدس نقش مؤثری 
داشتند، نه فقط در به انجام رساندن عملیات های بزرگ نظامی، بلکه در ایجاد 
شــوری عظیم که از شعوری ناب برآمده بود ؛ شور و شعوری که به هشت سال 
دفاع مقدس محدود نماند و هنوز که هنوز است، عطر جانبخش آن در جبهه های 

مقاومت به مشام می رسد«.

خواندنی  مجازآباد

زنگ کتاب   کیان راد: جوانگرایی و حواشی مربوط به آن که این روزها 
در فضای مجازی و حقیقی حســابی جنجال به پا کرده 
شــاید به مذاق خیلی ها خوش نیاید. دل کندن از میز و 
صندلی و خالی کردن میدان به سود جوان ها کاری نیست 

که هرکسی از عهده اش بربیاید.
اما وقتی به انتصاب های اخیر رهبری نگاه می کنیم با انبوه 
انتصاب هایی روبه رو می شویم که تک تکشان در راستای 
جوانگرایی صورت گرفته اند. بحث جوانگرایی مدت ها پیش 
توسط رهبری مطرح شد، اما نقطه ژرف آن شاید »بیانیه 
گام دوم انقالب« باشد که همین یک ماه پیش یعنی 24 
بهمن ماه منتشر شد. بیانیه ای که روی صحبتش با جوان ها 
بود. جوان هایی که طبــق گفته رهبری حیات انقالب را 
تضمین می کنند. آمادگی جوان ها و روحیه انقالبی آن ها 
برای ادامه حیات انقالب اما کافی نیســت. جوانگرایی و 
استفاده از تخصص جوان ها نیازمند همکاری مسئوالنی 
است که تا امروز برخالف شعارهایی که در راستای عمل 
به بیانیه گام دوم انقالب سر داده اند، کوچک ترین گامی 

برای عمل به توصیه رهبری برنداشته اند.

چراغ اول
هفته پیش بود که امام جمعــه همدان با کناره گیری از 
سمتش به علت کهولت ســن، پروژه جوانگرایی در این 
اســتان را کلید زد. آیت اهلل غیاث الدین طه  محمدی که 
حدود 15 سال امام جمعه همدان بود، در راستای عمل به 
بیانیــه گام دوم انقالب، میدان را به جوان ها واگذار کرد و 
در آخرین خطبه خوانی اش خطاب به مردم گفت: »بسیار 
خوشحالم که یکی از آرزوهای دیرینه بنده محقق شد و 
رهبر معظم انقالب این امانت سنگین را که در مدت 15 
ســال بر دوش ما گذاشته بودند برداشتند، بنده از ایشان 

سپاسگزارم«.
بالفاصله پس از این اقدام ارزشمند، کاربران فضای مجازی 
کمپینی برای تشــکر از امام جمعه همدان راه انداختند. 
یکی از کاربران در این باره نوشته بود: »والیتمداری یعنی 
اینکه نــذاری حرف ولی و امامــت روی زمین بمونه؛ از 

مهم ترین توصیه های رهبری در تحقق گام دوم انقالب، 
جوانگرایی بوده که امام جمعه همــدان این را به خوبی 
فهمیدن و با جایگزینی خود با فردی جوان تر گامی استوار 

در تحقق آرمان های رهبری برداشتند«.
کاربر دیگری هم با کنایه به مســئوالن نوشت: »درسته 
که انقالب به 40 سالگی رسیده، اما قرار نیست با همین 
فرمون مسئوالن ما هم جلو برن و رفته رفته سنشون بره 
باال، باالخره باید یه جایی پوســت اندازی بشه. واقعاً باید 
دست امام جمعه همدان را بوسید که با انصراف خودش، 
اولین چراغ را در عرصه جوانگرایی روشــن کرد تا جوانان 

هم فرصتی برای عرض اندام پیدا کنند«.

جوان ترین امام جمعه کشور
پــس از کناره گیری آیت اهلل طه محمدی از امامت جمعه 
همدان، کاربران با هشــتگ های مختلف درباره جانشین 
او گمانه زنــی می کردنــد. باتوجه به اینکــه پیش از این 
حجت االسالم حاج علی اکبری به عنوان امام جمعه تهران 
انتخاب شــده بود، تقریباً تمام کاربران مطمئن بودند که 
رهبری بــرای امامت جمعه همدان هم فــرد جوانی در 
نظر دارند. سرانجام چند روز پیش رهبر انقالب جانشین 

آیت اهلل طه محمدی را اعالم کردند. 
انتخاب حجت االسالم والمسلمین حبیب اهلل شعبانی به 
عنوان جوان ترین امام جمعه کشــور همه را شوکه کرد. 
استقبال کاربران از انتخاب جدید رهبری حیرت انگیز بود، 
به طوری که هشتگ #جوانترین- امام- جمعه به یکی از 

داغ ترین هشتگ های توییتر فارسی تبدیل شد.
کاربران توییتر ضمن تشــکر و قدردانی از رهبر انقالب به 
خاطر جوانگرایی، پســت هایی را در تمجید از امام جمعه 
جدید همدان منتشر می کردند. کاربری نوشته بود: »تأکید 
مداوم رهبر معظم انقالب اسالمی در بیانیه گام دوم انقالب 
بر نقش، جایگاه و رســالت انقالبی »جوانان مؤمن، دانا و 
کاردان« بخصــوص در جهت عبور از چالش های پیرامون 
انقالب و نظام، امر روشنی است که با مروری گذرا بر مفاد آن 
آشکار می گردد. نمونه اش هم انتخاب حجت االسالم شعبانی 

بــه امامت جمعه همدان«.کاربر دیگری نوشــته اســت: 
»انتخاب کســی که پیش از ســن 40 ســالگی به مقام 
اجتهاد رسیده اســت به عنوان امام جمعه همدان یعنی 
اوج شکوفایی انقالب اســالمی ایران در گام دوم انقالب«.

 تلنگر به مسئوالن
امام جمعه جدید همدان 41 ساله است، اما باوجود سن 
کم، دکترای فقه و اصول و کارشناســی ارشد حقوق دارد 
و از استادان بناِم حوزه علمیه قم و جامعه المصطفی)ص( 
به حســاب می آید . این انتخاِب شایسته حسابی به مذاق 
جوانان همدانی خوش آمده است و خیلی هایشان اعالم 
کرده انــد برای حمایــت از امام جمعه جوان شهرشــان 
صف های نماز جمعه را پــر خواهند کرد. یکی از جوانان 
همدانی نوشــته اســت: »انصافاً جوونای همدان باید در 
نماز جمعه این هفته چند صف اول رو تشــکیل بدن تا 
حداقل یــه گام کوچک برای پشــتیبانی از این حرکت 

جوانگرایی آقا برداشته باشند«.
این درســت که جوانگرایی در میان ائمه جمعه توســط 
رهبری کار بســیار پسندیده ای اســت و سبب می شود 
جوانان براحتی با امامان جمعه شهرشــان ارتباط برقرار 
کننــد و متقابالً امامان جمعه جوان هــم از نیازهای روز 
جوانان شهر با خبر شوند که این دوعامل موجب می شود 
روابط متقابل و سازنده ای میان جوانان و ائمه جمعه شکل 
بگیرد، اما به نظر می آید هدف رهبری از پیشقدم شدن در 
جوانگرایی تنها در این موارد خالصه نمی شود. روشن است 
که رهبر انقالب قصد دارند با این انتخاب ها به مسئوالن 
تلنگر بزنند که جوانانی مثل حجت االسالم والمسلمین 
شعبانی در گوشه و کنار ایران کم نیستند. جوانانی که اگر 
به آن ها میدان داده شود، می توانند با تصمیمات جهادی 
شــان اهداف اصلی بیانیه گام دوم انقالب را پیاده سازی 
کنند. این تلنگرها شاید ها به برخی از مسئوالن یادآوری 
کند بیانیه گام دوم انقالب فقط برای شــعار دادن، چاپ 
شدن در بروشور و پســت گذاشتن در اینستاگرام صادر 
نشده و این بیانیه زمانی ارزشمند است که به آن عمل شود.
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درباره»حسینگلگالب«وسرود»ایایران«چهمیدانید؟

دانشمندگلِگالب

روز نخست هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال

تراکتور-شهرخودرو
تبدرتبریز

14
ادب و هنر

گفت وگو با طاهره ایبد به بهانه انتشار مجموعه های تازه اش

تخیل،نیازکودکونوجوان
امروزاست

گفت وگو با حجت االسالم نخاولی در حال و هوای زیارت رجبیه

ماهرجبمطلعفصلعبادتاست

کمتر کسی پیدا می شود که سرود »ای ایران« را نشنیده باشد. اما تا دلتان بخواهد 
ایرانی هایی را سراغ داریم که هنوز نمی دانند شعر این سرود را چه کسی سروده 
است! سوژه امروز از جمله شخصیت هایی است که کم لطفی ما ایرانی ها به شکلی 
مضاعف شامل حالش شده اســت. سروده اش را بیشتر از خودش می شناسیم و 
دوست داریم و در ضمن نمی دانیم شاعر »ای ایران« دانش و هنرهای دیگری هم 
از سر و مغز و انگشتانش می باریده است. کمترین لطمه ای که این »نشناختن« به 
شخصیت و آثار »حسین گل گالب« می زند این است که خیلی هامان، این سرود 
را نه یک اثر ملی و میراث فرهنگی، بلکه فقط ترانه و ســرودی مثل هزاران ترانه 
دیگر می دانیم.»حســین گل گالب« 123 سال پیش در تهران به دنیا آمد. فرزند 
»ابوتراب خان« معروف به »مهدی مصورالملک« بود که نقاش و عکاس سرشناس 
دوره قاجار به حســاب می آمد و بیشــتر در نقاشی روی ســنگ مهارت داشت. 
می گویند نقاشــی های برخی از روزنامه های آن زمان از جمله آثار او بوده اســت. 
پدر نقاش فقط به آموختن هنرش به »حسین« اکتفا نکرد. چون با موسیقیدانان 
همدوره اش رفاقت و نشســت و برخاست داشت، فرزندش را هم با موسیقی آشنا 
کرد تا »حســین« نواختن تار و ســه تار را کامل یاد بگیرد و بعد هم که مدرسه 

نخستین شاگردانش بشود. گرایشش موســیقی وزیری راه افتاد، از 
و گاه و بیــگاه نبــود، به طوری به موســیقی البته تفننی 
چون »کلنل کاظم وزیری« و که بعدها در کنار افرادی 
ادامه داد »علینقی خــان وزیری«  موسیقی را جدی تر 
روایتی از مسابقات کشتی باچوخه که 14 فروردین، کشتی گیران را از سراسر ایران به اسفراین می  کشاند بــه تدریس هــم پرداخت...و حتی در مدرسه وزیری 

پهلوان های گود  زینل  خان 
10

15
سیما وسینما

 گفت و گو با محسن نقی زاده، کارگردان مستند
 »این منطقه آلوده به مین است«

آمده ام به وظیفه طلبگی ام 
در سینما عمل کنم

سال گذشته انتشار عکسی از استفاده امام جمعه وقت ایالم از خودرو شاسی بلند 
پرادو در رسانه های داخلی و خارجی جنجال آفرین شد به طوری که او در یکی 

از خطبه های نماز جمعه خطاب به منتقدانش در استفاده 
از خودرو گران  قیمت گفت: »توصیه می  کنم به این 
جایگاه که مین  گذاری است نزدیک نشوید و چنانچه 
نزدیک شوید با مین به هالکت خواهید رسید!« این 
ماجرا موجب شد تا محسن نقی زاده، طلبه فیلمسازی 

که آثاری همچــون »دیوار گتو«، »بومرنگ« 
و... را در کارنامــه مستندســازی اش دارد 

نگاهی به ســبک زندگی ائمه جماعات 
کشــور داشته باشــد و ساخت فیلم 
مســتند »ایــن منطقه آلــوده به 

میــن اســت« را کلیــد بزنــد...

جوان ترین امام جمعه ایران  ترند توییتر شد

 جوانان
 پشت تریبون
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مردم

پیشنهاد سفر

 درباره امامزاده سلطان سید عباس)ع(
 و دیگر دیدنی های بجنورد

صحن و سرای حرم معصوم  زاده 
حسین رسول  زاده- سایه امامــزاده روی سر همسایه هاست. از پنجره  
خانه ها می  شود گنبد فیروزه ای حرم امامزاده را دید؛ امامزاده ای که محل 
رفت و آمد همه بجنوردی هاســت. شب های شــهادت، اهالی در صحن 
امامزاده شمع روشــن می  کنند و روزهای والدت صحن امامزاده، محل 

نذری  پزان بجنوردی هاست.
 امامزاده سلطان ســید عباس)ع( یا آن  طور که بجنوردی ها می گویند، 
»معصوم  زاده«، قرن هاســت که میهمان بجنوردی ها شده است. بسیاری 
از اهالــی بجنورد صبحشــان  را با ســام به امامزاده و تماشــای گنبد 
فیروزه ای  رنگش شــروع می  کنند. امامزاده سلطان سیدعباس)ع( بنا به 
روایتی فرزند امام موسی کاظم)ع( و برادر امام رضا)ع( است که در دوره 
حکومت بنی عباس از مدینه به خراسان آمده است. او در اواخر سده دوم 
قمری در این شهر درگذشته و برای همیشه میهمان خراسان شده است. 
اگر در تعطیات نوروز به شــمال خراسان رفتید، شهر بجنورد و زیارت 

معصوم  زاده اش را فراموش نکنید.

چطور برسیم؟
بنای امامزاده در جنوب شــهر بجنورد قــرار دارد و تمام بجنوردی ها راه 

رسیدن به آن را خوب بلدند.
بعد از آنکه به بجنورد رســیدید باید به سمت بلوار امام رضا)ع( یا همان 
بلوار کمربندی بجنورد بروید. در همین خیابان بعد از میدان آزادگان به 
میدان خرمشــهر و بعد از آن به میدان دفاع مقدس می  رسید. امامزاده 
سلطان سیدعباس)ع( در سمت چپ این میدان قرار دارد. البته به خاطر 
قرار گرفتن امامزاده بر بلندای یک تپه، از دور هم می  توانید بنای امامزاده 

را ببینید و راهتان را پیدا کنید.

چه می بینیم؟
گنبد: یکی از بخش های جالب این امامزاده گنبد آن است که طرحش 
از گنبد مسجد گوهرشاد الهام گرفته شده و با خشت های آبی فیروزه ای 
و کتیبه ای به نام الاله اال اهلل زیبا شده  است. با این تفاوت که گنبد حرم 

امامزاده کوچک تر از گنبد مسجد جامع گوهرشاد است. 
بنای امامزاده: قدیمی ترین تاریخ موجود که در آن به تاریخ ســاخت بنا 
اشاره شده، سال ۱۲۲۳ هجری قمری است که در آن سال بنا مرمت شده 
 است. بنای اصلی امامزاده متعلق به دوره قاجاری است که در سال ۱۳45 
به طور کامل مرمت شــده  است. بنای اصلی امامزاده اتاقک چهارگوشی 

است که در وسط هر ضلع آن، یک ورودی قرار دارد.
ایوان و شبستان: بنای امامزاده دارای دو ایوان و دو شبستان است. در دو 
ســوی ایوان شرقی که ورودی اصلی بنا هم هست، دو ستون برج مانند 
در گوشــه  های بنا ایجاد شده است. این دو ستون هم از دو مناره مسجد 
گوهرشاد اقتباس شده، هر چند قدشان آنقدرها هم بلند نیست. در نمای 

ایوان اصلی هم، کتیبه ای از کاشی معرق شامل آیه  های قرآنی قرار دارد.
امامــزاده یک ایوان غربی هم دارد که کوچک تر از ایوان اصلی اســت و 
معموالً از آن برای ورود و خروج استفاده نمی شود. در عوض ورودی های 

شمالی و جنوبی، ورودی های جداگانه آقایان و خانم هاست.
ضریح امامزاده: داخل بقعه، ضریح مســتطیل شــکلی قرار دارد که سه 
محراب مشبک در پیش رو و پشت سر امامزاده دارد و دو محراب مشبک 
هم در باالســر و پایین پا آن قرار گرفته است. سنگ قبر هم با یک لوح 

در وسط ضریح قرار دارد که عبارتی به عربی روی آن حک شده  است.

کجا بگردیم؟ 
می  توانید بعد از اتمام زیارت برای گردش در دیدنی های شهر راه بیفتید. 
بجنورد دیدنی های طبیعی و تاریخی فراوانی دارد. بخشی از آن دیدنی ها، 

این ها هستند. 

عمارت مفخم: عمارت مفخم، دارالحکومه بجنورد در روزگار ناصرالدین 
شاه و در زمان حکمرانی یارمحمدخان شادلو معروف به سردار مفخم بوده 
است. عمارت مفخم، آیینه  خانه، حوضخانه، کاه فرنگی و ۳4 اتاق دارد. 
ورثه ســردار مفخم این بنای قاجاری را در سال ۱۳۲0 به اداره بهداری 
بجنورد واگذار کرده اند تا بیمارســتان شهر باشد. این بنای تاریخی حاال 
در کنار بیمارستان اصلی شهر قرار دارد. نقشه ساختمان را میرزا مهدی 

خان شقاقی ممتحن الممالک، نخستین آرشیتکت ایرانی کشیده است.

بابا امان: گردشگاه بابا امان، همان ابتدای جاده بجنورد به مشهد قرار دارد. 
پوشش گیاهی مناسب، بابا امان را به جنگل تبدیل کرده است. گردشگاه 
بابا امان، چایخانه، نمازخانه و رستوران هم دارد. قبر امامزاده اسماعیل هم 

که یکی از فرزندان امام هفتم)ع( است، در همین پارک قرار دارد.

بش قارداش: بش قارداش یک پــارک بزرگ جنگلی در 6 کیلومتری 
بجنورد اســت. آب مجموعه از چند چشــمه تأمین می شود. در حاشیه 
حوض اصلی پارک، مقبره خانوادگی حکمرانان قاجاری شــهر قرار دارد. 
بنا از یک گنبدخانه در وسط و دو اتاق کوچک تر در طرفین تشکیل شده 
است. این مقبره به دستور ناصرالدین شاه قاجار ساخته شده و قبر سردار 

مفخم هم در همین بنا است.

کوشک باغ علی آباد: باغ علی آباد، یک باغ ایرانی است در حاشیه شهر 
بجنورد. وسط این باغ یک کوشک قرار دارد که اقامتگاهی تابستانی در دوره 
قاجار بوده اســت. کوشک باغ علی آباد چند سالی است که از ویرانی نجات 
یافته و مرمت شده است. سردار مفخم از این کوشک، به شکار می رفته است.

کاروانسرای سبزه میدان: کاروانسرای سبزه میدان مثل خیلی دیگر از 
آثار تاریخی بجنورد، مال عهد ناصری است. کاروانسرای سبزه میدان یک 
حیاط مرکزی دارد با ۳4 حجره در اطرافش.حمام سبزه میدان هم یک حمام 
سنتی است که می شود در آن شیوه استحمام را در ۱00 سال پیش دید.

 مردم/ حســن احمدی فرد  جاده بجنورد 
به اســفراین، یک جاده پیچ در پیچ کوهستانی 
اســت؛ از آن جاده ها که گاهی از وسط رودخانه 
رد می  شود و گاهی از نوک کوه. کوه های منطقه 
پوشــیده از درختان ارس است و جاده که سرباال 
می  رود، درخت های ارس را می شود دید که جا به 

جا، قد کشیده اند.
اسفراین شهر کوچکی اســت. یک طرفش کوه 
اســت، یک طرفش دشت. شهری با خیابان های 
شبیه به هم که درخت های کهنسال روی آن ها 
سایه انداخته است. در روزهای آغاز سال، پارچه 
نوشته هایی که همه شــان جایی در منتهی الیه 
غربی شــهر را نشــان می  دهند، این شباهت را 
بیشتر هم می  کند. همه مسافرهایی که آن روزها 
وارد اسفراین بشوند، حتماً سراغ همان آدرسی را 

می گیرند که پارچه  نوشته ها نشان می  دهد.
اگر همه مــردم ایران، تنهــا ۱۳ فروردین را در 
کوه و دشــت و دامن طبیعت می گذرانند، مردم 
اســفراین، ۱۳ و چهارده شــان را بیرون از خانه، 
در تپه های غربی شهر ســپری می  کنند. آن ها، 
زن و مرد، فرش و ســفره و استکان و قوری  شان 
را بــر می دارند تا به جای یــک روز، دو روز را در 
دامن طبیعت باشند. اسفراینی ها همپای دیگرانی 
که هر سال از سرخس، تربت جام، مشهد، قوچان، 
بجنورد، گرگان و ده ها شهر دیگر می آیند، ۱۳ و 
۱4 فروردین را در محلی می گذرانند که ســال ها 
قبل چشمه ای در آن جاری بوده است. چشمه ای 
به نام »زینل  خان«. هیچ کس، حتی پیرمردهای 
اسفراینی هم نمی  دانند زینل خان کی بوده و چرا 

اسمش روی این منطقه مانده است.
فرقی نمی  کند اسفراینی باشی یا مسافری که از 
شهری دیگر آمده است، چشمه زینل  خان جای 
مناسبی برای کفش های واکس خورده نیست. این 
چشــمه حاال به جای آب، تا دلت بخواهد، خاک 
دارد. خاک نرم، همه راه را پر کرده است. جمعیت 
آرام آرام خود را به باالی تپه می رسانند. جایی که 
دورنمای شهر اسفراین، کوه های پشت سر و دشت 

پیش رو را می  شود با هم دید.
باالی تپه هم اثری از چشــمه نیست؛ آن چه از 
چشمه زینل  خان باقی مانده، گودال بزرگی است 
که ردیف سکوهای سیمانی، مثل پله هایی تا پایین 
آن کشیده شده. مردهای تماشاچی، از صبِح اول 
وقت، آمده اند و روی ســکوها نشسته اند؛ منظم و 
آرام. زن ها هم یا همان باالی گود، جایی که رفت 
و آمد آسان تر است مانده اند، یا در تپه ماهورهای 

اطراف، بساط چای و قابلمه غذا را روبه راه کرده اند، 
تا مردان خانواده که از تماشــا خسته می  شوند، 
بتوانند گلویی تازه کنند.در وسط گود اما مردانی 
که می خواهند دست و پنجه نرم کنند، فرصتی 
برای گلو تازه کردن ندارند. آن ها هر طور شده باید 
شانه های حریفشان را به خاک های نرم وسط گود 

برسانند، آن وقت شاید بتوانند نفسی چاق کنند.

کشتی با چوخه، کشتی خراسانی ها
»کشــتی با چوخه« همان سنت ریشه داری است 
که هر سال، اول بهار، اسفراینی ها را به گود چشمه 
زینل خان می کشــاند تا پهلوان سال را مشخص 
کننــد؛ پهلوانی که خیلی زود اســمش در همه 
شهرها و روســتاها، از سرخس و تایباد گرفته تا 
گناباد و بیرجند، و از درگز و کات گرفته تا کاله 

و گرگان خواهد پیچید.
۱۳و۱4 فروردین، عاوه بر سکوهای سیمانی گود 
چشمه زینل  خان، تپه های اطراف هم پوشیده از 
خانواده هایی است که آمده اند تا روزشان را در کنار 

مردانشان، شب کنند.
»چوخه« همان »چوخا« است و چوخا، لباس نیم 
تنه ای بوده که روستایی ها از پشم حیوانات خانگی 

می  بافتند تا از سرما و آفتاب در امان باشند.
 

چوخا بافی، هنــوز هم در بخش هایــی از ایران 
مرسوم است. البته چوخاهای امروزی به جای پشم 
بز و گوسفند، با الیاف کارخانه ها بافته می  شوند، اما 

همان استحکام قدیم را دارند.
کشتی با چوخه، کشتی خراسانی هاست. در بیشتر 
شــهرهای خراســان، گودهایی مثل همین گود 
چشــمه زینل  خان وجود دارد که کشتی  گیرها، 
روزهــای تعطیل، آنجا جمع می  شــوند و با هم 
کشتی می  گیرند. در این میان، چشمه زینل  خان، 
پرســابقه ترین گود خراسان اســت. قهرمان های 
فراوانی از خاک های نرم این گود، به ســکوهای 
قهرمانی جهان رســیده اند. همین است که این 

گود، محل قرار همه اسفراینی هاست.
۱۳ فروردیــن، کشــتی  گیرهای اســفراینی در 
گود چشــمه زینل  خان با هــم رقابت می  کنند، 
تا پهلوان های شــهر را برای مسابقات چهاردهم 
مشخص کنند، ۱4فروردین، پهلوان های اسفراینی 
باید با پهلوان هایی که از شــهرهای دور و نزدیک 

اطراف آمده اند، کشتی بگیرند.
برای اهالی اســفراین البته هیچ فرقی نمی  کند، 
آن ها عاشق تماشای کشــتی هستند و ۱۳و۱4 
فروردین را در گود چشمه زینل  خان می  گذرانند؛ 
هرچند کشــتی های ۱4 فروردین، کشــتی های 

مهم  تری اســت، چون پهلوان اول را مشــخص 
می کند. برای همیــن، همه از اول صبح می  آیند 
تا جای مناسبی در گود برای خودشان دست و پا 
کنند. آن ها می  دانند اگر دیر بجنبند باید کشتی ها 
را در باالی گود، آن هم ایستاده، تماشا کنند. پیدا 
کردن جایی برای نشستن آن هم وقتی 70 هزار 
نفــر در گود زینل  خان از ســر و کــول هم باال 

می  روند، کار آسانی نیست. 
همه این 70 هزار تماشــاچی گود، یا کشتی گیر 
بوده اند، یا کشتی گیر هستند یا کشتی گرفتن را 
دوست دارند. آن ها مشتری همیشگی کشتی های 
گود هستند. قدیمی های اسفراین یادشان می  آید 
که قدیم ها گود هم این قدر مرتب نبوده است. گود 
زینل  خان یک گودال طبیعی بوده و تماشاچی ها 
باید روی خاک و ســنگ دامنه های شــیب آن 
می  نشسته اند، کشتی  گیرها هم آن پایین، کشتی 
می گرفتند. حاال البته چند سالی می شود که برای 
گود، سکوهای سنگی و سیمانی درست کرده اند؛ 
تا گود زینل  خان بیشتر از هر وقت دیگری شبیه 
ورزشگاه آزادی بشود؛ هر چند ورزشگاه آزادی هم 
این قدر تماشاگر ندارد. آن زمانی که تماشاگرها از 
در و دیوار ورزشگاه باال می رفتند، تمام شد؛ حاال 
فقط گود زینل  خان است که این همه تماشاگر دارد.

صدف های دریای خزر
 و آبنبات های بجنورد

چوخه، کشتی پهلوان ها اســت و آیین پهلوانی، 
هنوز هــم در این زمین های خاکی زنده اســت. 
چوخه  کارها معتقدند که پهلوان های شاهنامه هم 
همین طور کشتی می  گرفته اند. در نبرد رستم و 

سهراب آمده که: 
به کشتی گرفتن نهادند سر

گرفتند هر دو دوال کمر
دوال کمر همین شــالی اســت که چوخه  کارها 

می  بندند. نیز در همان نبرد آمده: 
زدش بر زمین بر به کردار شیر

بدانســت کو هم نماند به زیر رستم حریفش را 
با زمین زدن، شکســت می  دهد که باز در کشتی 
چوخه هــم همین طور اســت. با همــه این ها 
نمی شــود به طور دقیق، کشتی چوخه را همان 

کشتی اساطیری ایران زمین دانست. 
همه کشتی ها به هم شــبیه هستند. در بیشتر 
ورزش هــای قدیمی، زمین خــوردن و به خاک 

افتادن، نشانه شکست است.
با این وجود، همیشه بهترین کشتی  گیرهای آزاد 
و فرنگی، چوخه  کارها بوده اند. بهترین فنون لنگ، 
مال چوخه  کارهاســت. حاال دیگر از فن خبری 
نیست. اصاً دیگر چوخه هم چوخه قدیم نیست. 
آن وقت ها چوخاها بلندتر بود، آســتین بلندتری 
هم داشت. خیلی از فن ها روی همین لباس انجام 
می  شــد. وزن  کشی هم نبود. حریف 65 کیلویی 

می  توانست با 95 کیلویی هم کشتی بگیرد.
کشتی بهانه ای است تا چندین هزار خانوار، برای 
ساعاتی در کنار هم باشند. فروشنده های دوره  گرد 
هم این بازار پر مشــتری را از دســت نمی  دهند. 
۱۳و۱4 فروردین، اطراف گود چشــمه زینل  خان 
پر است از فروشنده های دوره گردی که همه چیز 
می فروشند؛ از شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد. در 
اطراف گود، هم شال زنان ترکمن پیدا می  شود، هم 
نان روغنی شمال خراسان؛ صدف های دریای خزر 
و آبنبات بجنورد هم هســت. نوشابه های خنک و 
ساندویچ های ارزان قیمت هم که مشتری خودشان 
را دارنــد. اما کاســه های 5000 تومانی آش دوغ 
شیروان، تماشاچی های گود زینل  خان را وسوسه 
می کند تا نهارشــان را، هر چه که هست، همراه 
یک کاسه آش صرف کنند.آفتاب اسفراین حتی در 
روزهای بهاری هم داغ است، اما داغ تر از آن، بازار 
کشتی هایی است که ۱۳و۱4 فروردین وسط گود 

زینل خان انجام می  شود. 
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 مســابقات کشــتی در گود زینل  خان، اول وقت شــروع 
می  شود. ساعت هشت صبح، بلندگوهای گود روشن می شود 
و مجری که جایی دور میدانگاهی وسط گود نشسته است، 
به تماشــاچی ها، خوشامد می گوید. تماشاچی هایی که بین 
سکوها رفت و آمد می کنند، هم آرام آرام برای خودشان جایی 
دست و پا می کنند و مراســم نظم می  گیرد. 6 ورزشکار در 
حالی که چوخا پوشــیده اند وارد میدان می  شوند. مربی ها و 
کشتی گیرهای پیشکســوت دور تا دور میدان روی صندلی 
نشسته اند. مجری اسامی را می  خواند و توضیح می  دهد که 
در هر دور، سه کشتی همزمان اجرا خواهد شد. بعد مشخص 
می  کند که در هر کشتی، کدام ورزشکار شال سفید می  بندد و 
کدام ورزشکار، شال قرمز. شال ها دو رنگ است تا داورها بهتر 
بتوانند امتیاز بدهند. در کشتی چوخه هم مثل دیگر کشتی ها، 
اجرای فن است که امتیاز دارد. قدیم ها البته این طوری نبوده 
اســت. آن  وقت ها دو پهلوان آن  قدر کشتی می گرفته اند تا 
سرانجام، پشت یکی شان به خاک می  رسید و کار تمام می شد.

داورها بنا به رســم کشــتی چوخه، گره شــال ها را محکم 
می  کنند. بعد، لبه پایین چوخا را برمی  گردانند و پست سر 
کشتی  گیر از زیر شال، عبور می  دهند و می کشند تا لبه های 
لباس کشتی گیر جمع بشود. هر کدام از داورها هم یک وقتی 

برای خودشان کشتی گیرهای قدری بوده اند.
کشتی گیرها زمین را می  بوســند و وارد میدان می شوند. بر 
خاف کشتی آزاد، که دو کشتی گیر، بیشتر روی سر و شانه 
هم کار می  کنند، چوخه کارها سعی می کنند با استفاده از شال 

حریف و لباســش، او را خاک کنند؛ یعنی شانه هایش را به 
خاک برسانند. وقت کشتی هم ۱0 دقیقه است که اگر در این 
۱0 دقیقه، هیچ شانه ای به خاک نرسید، دو پهلوان 5 دقیقه 
دیگر با هم رقابت می کنند. کشتی ها که تمام بشود، پهلوان 
اول هم مشخص شده اســت؛ که برنده اصلی رقابت هاست. 
کشــتی های گود زینل  خان پهلوان دوم و ســوم هم دارد. 
بهترین جایزه که بیشتر وقت ها یک نفر شتر است، به پهلوان 
اول می  رسد و جایزه های بعدی برای پهلوان های دوم و سوم. 
برای عاشــقان کشتی چوخه، جایزه تنها بهانه ای است برای 

کشتی گرفتن.
کشتی ها که تمام بشود، خیلی طول نمی  کشد تا مراسم اعطای 
جوایز شروع بشود. دیگر از آن نظمی که همه روز، تماشاگرها را 
روی سکوها نشانده، هم خبری نخواهد بود. همه دوست دارند 
آخر کاری، در کنار قهرمان ها باشــند. بازار عکس گرفتن هم 
معموالً حسابی شلوغ است.چند تا پهلوان پیشکسوت، جوایز 
پهلوان ها را به آن ها می  دهند. نفر سوم معموالً یک قوچ نصیبش 
می  شــود و جایزه نقدی. نفر دوم هم یک قوچ می  برد و مبلغ 
جایزه اش را. این همه آن چیزی است که پهلوان ها برای دو روز 
کشتی گرفتن نصیبشان می شود. دو پهلوان معموالً به نشانه 
قدرتمندی، قوچ هایشــان را بلند می  کنند و می  گذارند روی 
شانه هایشان. پهلوان اول اما فقط می ایستد و تماشا می  کند. او 
با آنکه همه حریف هایش را در گود چشمه زینل  خان شکست 
داده و تا سال بعد، پهلوان اول کشتی چوخه است، اما باز هم آن 
قدر قدرت ندارد که شتر جایزه اش را بگذارد روی شانه هایش.

»هادی عامل« هم کشتی گیر چوخه کار بوده است. هنگامی 
که ۲۲ سال داشته به عضویت تیم ملی کشتی آزاد درآمده، 
اما آســیب دیدگی نگذاشــته در گود باقی بماند. او حاال 
سال هاســت به کار گزارشگری مشــغول است و صدایش 
برای همه عاقه مندان کشتی، آشناست. او چند سالی است 
که مســابقات گود زینل  خان را گزارشــگری می کند. این 
مسابقه ها معموالً از یکی دو شبکه سراسری هم به صورت 

زنده پخش می  شود. 
هادی عامل گود زینل  خان را از سال های دور می  شناسد. 
گزارشگر مشهدی مسابقات کشتی، می گوید: »نخستین بار 
سال 4۲ مرحوم »منوچهر لطیف« به طور رسمی مسابقات 
کشتی با چوخه را در همین گود راه اندازی کرد. تا قبل از 

آن، چوخه را یک کشتی روستایی می  دانستند. 
لطیف، خودش اهل شــیروان بود، کشتی های خوبی هم 
می گرفت و در رقابت های کشتی آموزشگاه های کشور دو 

بار قهرمان ایران شد.
 یک بار هم در رقابت تیم استان خراسان و تیم ملی ژاپن، 
روی تشک رفت و با حریف ژاپنی کشتی گرفت. خبرنگاری 
هم می  کرد. 50 سال برای کشتی قلم زد. او بود که کشتی 

چوخه را سر و سامان داد. 
مســابقات را راه انداخــت و قهرمان هــای چوخــه را به 

میدان های ورزشی معتبر برد.
هادی عامل کشــتی با چوخه را یک عنصر هویتی و یک 
سنت ریشه دار می  داند و می  گوید: کشتی با چوخه ورزشی 

اســت که به خود ما تعلق دارد؛ از پدرانمان به ما رسیده و 
ورزشی وارداتی نیست.

وی در عین حال با تأکید بر لزوم جهانی شــدن کشتی با 
چوخه می افزاید: کشتی با چوخه دارای یک سری مقررات 
اختصاصی اســت که در خراسان طرفداران زیادی دارد، اما 
طبیعتاً وقتی ما بخواهیم ورزشــی را در سطح بین المللی 
مطرح و شناسنامه هویتی خود را عرضه کنیم باید برای آن 

سرمایه گذاری کنیم.
وی می  گوید: به  عنوان مثال در المپیک ۱964 توکیو وقتی 
ژاپنی ها می خواســتند جودو را بــه المپیک معرفی کنند 
ســال ها کار کردند. تنها در یک مورد، ژاپن مجموعه ای از 
مربی ها و تاتامی ها را به کشورهای دنیا فرستاد؛ ما هم اگر 
می خواهیم ورزشــی را به دنیا معرفی کنیم باید بیشتر از 

این ها تاش کنیم.
عامل با بیان اینکه کشتی با چوخه نکات مثبت زیادی دارد 
تصریح می  کند: اگر بخواهیم این مسابقات را جهانی کنیم 
باید فضای گود زینل  خان مدرن تر شود؛ همچنین باید از 

تجهیزاتی مانند اسکوربرد، زمان سنج و... استفاده کنیم.
نظم ســازمانی دیگر مؤلفه ای است که هادی عامل به آن 
اشاره می کند و می گوید: تیم ها از قبل اسامیشان را بدهند؛ 
هر تیم در هر وزن فقط باید یک کشتی  گیر داشته باشد و 

مراسم وزن کشی قانونمند برگزار شود. 
وی تأکید می کند: در گود زینل  خان تا می  توانیم باید سعی 

کنیم همه چیز طبق استانداردهای بین المللی انجام شود.

روایتی از مسابقات کشتی باچوخه که 14 فروردین، کشتی گیران را از سراسر ایران به اسفراین می  کشاند 

پهلوان های گود زینل  خان 

چطور می  توانیم گود زینل  خان را جهانی کنیم؟ 14 فروردین در گود زینل  خان چه خبر است؟
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 بخشی از صحبت های دکتر حسن بلخاری 
در مراسم بزرگداشت اقبال الهوری

اقبال به دنبال احیای اندیشه سیاسی اسالم بود
اقبال الهوری یکی از برجســته ترین متفکران جهان اسالم بود که به 
دنبال احیای اندیشــه اسالم در حوزه سیاست بود. او از شخصیت های 
متضلع و چندوجهی تاریخ اندیشــه اســالمی است و در ابعاد مختلف 
سخن گفته، کتاب نوشته و عمل کرده و در صحنه سیاست قطعاً یکی 
از بنیان گذاران فکری پاکســتان و بخش متفکر مسلمین در شبه قاره 
بــوده و در زندگی اش در حوزه سیاســت فعالیت های جدی داشــته 
اســت، او همچنین در حوزه اقتصاد نخســتین کتاب اقتصاد به زبان 
اردو را نوشــته است. در روان شناسی دینی متأثر از خواجه پارسا بوده 
اســت. الهوری از چهره های فوق العاده مهم شــعر شبه قاره در جهان 
اســالم محسوب می شود. در مسئله عرفان نســبتی وجود دارد میان 
زندگی پرتالطم الهوری و زندگی سیاســی او و خوانشی که از کتاب 
فصوحات در منزل پدری ایشــان بوده و ارادتی که شــیخ محمد پدر 
 ایشــان به این کتاب داشته است. شــیوه مبارزه سیاسی الهوری را با 
جمال الدین اســدآبادی می توان مقایسه کرد و تفاوت او با جمال الدین 
در این حوزه قابل بررسی است. او در جایی گفته در باب هگل یکسری 
شیدایی هایی داشــته و اعتراف می کند از هگل و گوته بسیار استفاده 
کرده است. به هر حال در حوزه های مختلف عالمه اقبال عمل کرده و 
سخن گفته و آثاری از خود به جای گذاشته که از نظر من چندوجهی 
بودن ایشــان از مهم ترین ویژگی های اقبال شناســی است. الهوری 
همواره ارادت جاودانه به موالنا داشــت و از موالنا که خودش جانش را 
تافته از امیرالمؤمنین)ع( می دانسته، تأثیر گرفته است. به دور از فتنه 
عصر کهن او و به دور از فتنه عصر دوران من، یقیناً مرحوم اقبال متأثر 
از جان شــیدا و سرشار شعله گون حضرت موالنا بوده است. در احیای 
فکری در جهان اسالم و به تبع آن جنبش های دینی، سیدجمال الدین 
اسدآبادی و اقبال الهوری از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در سیدجمال 
الدین از فلســفه و عرفان بــه اندازه اقبال که در این وادی تســلط و 
اندیشه ورزی دارد چیزی نمی بینیم. یکی از عوامل اصلی این تأثیر در 
اقبال به این موضوع برمی گردد که آشنایی با ابن عربی فوق العاده برای 

او جالب توجه بوده است.

خــبر

احمــدی شــیروان   مریــم  معــارف/   
أین الرجبیون؟ در صحرای محشر ندا می آید کجایند 
اهــل رجب؟ کجایند آن  طالبــان لقای حبیب که 
این ماه را محترم شــمرده و اعمالــی از آن را انجام 
داده اند؟ ماه رجب، ماه خداســت و مقدمه ای برای 
ورود به فصل عبادت شــعبان و رمضان. ماهی برای 
سبز شدن و جوانه زدن، فرصتی برای معتکف کوی 
عشق شدن و خلوت کردن با خدای خویش و پا به 
پــای  ام داوود، زیارت رجبیه را زمزمه کردن؛ زیارتی 
که منسوب به امام زمان)عج( است؛ محتوایي بسیار 
غني دارد و خواندن آن در مشاهد مشرفه توصیه شده 
اســت. زیارت رجبیه با حمد و سپاس خدای بزرگ 
شروع شده و در ادامه آن از خداوند تقاضا می کنیم 
ما را به مقامی برساند که در بهشت و »َدارِ الُْمَقاَمِة َو 
الُْخلِْد« همراه ائمه)ع( باشیم؛ همراهی و طلبی برای 
رسیدن و درک بهتر شــب های قدر. از این رو و به 
منظور بررسي محتواي این زیارت با حجت   االسالم 
دکتر مهدی نخاولی؛ محقق و پژوهشگر علوم دینی 

به گفت وگو نشستیم که از نظر می گذرانید:

 ماه وزیدن نسیم رحمت از سمت خداوند
ماه رجب را ماه خــدا می دانیم. ماهی برای عبادت، 
آمرزش و مغفرت. در این ماه خداوند اولیا و محبانش 
را می   آمــرزد، توبه  آنان را می پذیرد و از دشــمنان 
می رهاند. حجت االسالم نخاولی درباره علت اهمیت 
داشتن این ماه می گوید: هفتمین ماه از سال قمری 
»رجب« نام دارد که از میان سایر ماه ها تنها و بدون 
ائتالف با ماه های دیگر از حرمت و قداســت زیادی 
برخوردار است. این ماه یکی از چهار ماهی است که با 
تعبیر حرم یعنی برخوردار از حرمت یاد شده و در آن 
قتل و کشتار حرام می باشد. او درباره علت این تفاوت 
می گوید: همــان طور که مکان ها از نظر رتبه با هم 
یکسان نیستند، به طور نمونه حرم های اهل بیت)ع( 
و کعبه از نظر رتبه، تکمیل نفس و ارتقای وجودی 
با هم تفاوت دارند یا همان طور که خوردنی ها با هم 
متفاوت هستند، برخی طیب بوده و اثر وجودی در 
نفس انسان داشته و به سمت پاکی و طهارت هدایت 
می کنند؛ برخی زمان ها هم با زمان های مشابه دیگر 
متفاوت هستند. این پژوهشگر عنوان می کند: برخی 

از زمان ها مانند شب های قدر، سحر، بین الطلوعین 
و پیش از غروب در شــبانه روز آثار ویژه ای دارند. در 
طول سال هم زمان هایی خاص مانند ماه های رجب، 
شعبان و رمضان، دهه اول ماه ذی الحجه یا زمان تولد 
ائمه)ع( و اعیاد خاص از حرمت باالتری برخوردارند. 
یعنی این زمان های خاص، هنگام توجه به خداست. 
رســول اکرم)ص( نیز در روایتی فرموده اند: در ایام 
عمر شما نســیم های رحمتی از جانب خدا می وزد. 
حواستان باشد که خود را در معرض آن ها قرار دهید، 

زیرا ممکن است همان نسیم شما را احیا کند.

 نعمت وجود اهل بیت)ع( 
باالترین نعمت معنوی است

او تأکیــد می کند: یکی از مصادیــق این زمان های 
خاص و پر برکت، ماه رجب اســت. ماهی که برای 
پاک کردن تن از گناهان، رها شــدن و بال گشودن 
به سمت ملکوت اثر ویژه ای دارد. ماهی برای توجه به 
خدا، استغفار، رسیدگی به نفس، محاسبه و حرکت 

دوباره به سمت خویشتن خویش و وطن اصلی.
در نخستین فراز از زیارت رجبیه می خوانیم: »الَْحْمُد 
َِّذي أَْشَهَدنَا َمْشَهَد أَْولَِیائِِه فِي َرَجٍب« یعنی سپاس  ِ ال ِلَّ
خــدا که ما را در ماه رجــب در محضر اولیاي خود 
حاضر کرد. این پژوهشگر درباره علت شروع این دعا با 
سپاسگزاری برخالف بیشتر زیارات که با السالم علیک 

شروع می شود، توضیح می دهد: ذکر سپاس از خدا در 
نخستین جمالت این دعا دالیل مختلفی دارد. اما به 
طور کلی می توان گفت از باالترین نعمت های معنوی، 
نعمت وجود اهل البیت)ع( اســت که عدِل رســالت 
تعریف شده اند. به همین دلیل توفیق پیدا کردن برای 
زیارت این بــزرگان و حرم های مقدس آن ها و بقاع 
متبرکه امامزادگان آن هم در ماه رجب، نعمت بزرگی 
است که از همان ابتدای دعا به دلیل انجام آن از خدا 
سپاسگزاری می کنیم. به بیانی دیگر می توان گفت 
دوست داشتن انوار اهل بیت)ع( در قلب هر انسانی، 
شکر و حمد فراوان می طلبد که خداوند ما را به سمت 

این نعمت بزرگ رهنمون ساخته است.

 اثر ویژه واجبات اخالقی 
در رشد شخصیت و استقرار ایمان

در فراز دیگــر این زیارت و پس از تشــکر خداوند 
ِهْم َما َقْد َوَجَب«  می خوانیــم: »َو أَْوَجَب َعلَْیَنا ِمْن َحقِّ
یعنی زیارت که یکی از حقوق اولیای الهی است، بر 

ما واجب شده؛ این در حالی است که زیارت را عملی 
مستحبی می دانیم. حجت االسالم نخاولی در توضیح 
این فراز می گوید: باید بدانیم واجب و الزام دو سطح 
دارد. واجبــات فقهی و حقوقی که پایه بوده و نماز، 
روزه، احسان به والدین و... را شامل می شود. در کنار 
آن واجبات اخالقی نیز داریم که در رشد شخصیت 
و اســتقرار ایمان اثر ویژه دارد. مطلوب در دینداری 
نیز رسیدن به سطح ایمان است نه قبولی حداقلی. 
الزامات ســطح ایمان واجبات اخالقی است. مانند 
قرائت قرآن، زیارت اهل بیت)ع( و... این تأکید از این 
نظر عنوان شده است. او در ادامه و با تأکید بر اینکه 
زیارت امامان حق بزرگی است که آن ها بر ما دارند، 
تصریح می کنــد: در روایات داریم که کمترین حق 
امام، در زمان زنده بودن رســیدن به محضر اوست. 
پس از شهادت نیز به زیارت مرقد او رفتن، کمترین 
حقی است که آن ها بر گردن ما دارند. ضمن اینکه 
تمام ثمره این زیارت برای زائر است و آن ها نیازی به 

این زیارت ندارند.

رجب ، ماه غفران و استغفار است
حجت االسالم نخاولی با اشــاره به جایگاه ویژه ماه 
رجب در روایات و کالم معصومین)ع( یادآور می شود: 
رجب، ماه غفران و استغفار است. ماهی که رحمت 
خدا در آن، چنان جریــان دارد که هر کس ذره ای 
قابلیت داشته باشد از رحمت سرشار الهی بهره می برد 
و این رحمت تمامی ندارد. به همین دلیل هم به این 
ماه رجب االصب می گویند، یعنی ماهی پر از رحمت 
که گناهان در آن از بین می رود. این کارشناس امور 
دینی در پایان می افزاید: از ویژگی های مهم ماه رجب 
این اســت که ماه اولیای خداست و خداوند رحمت 
خاص خود را به اولیای خود داده اســت. ماه رجب 
مطلع فصل عبادت است و اگر کسی بخواهد در ماه 
مبارک رمضان شب قدر را درک کند، باید از این ماه 
به خوبی استفاده کرده باشد زیرا رجب مقدمه رمضان 
است. درک شب قدر نیز یک شبه حاصل نمی شود. 
می توان این درک را به موفقیت در کنکور تشبیه کرد. 
نمی شود که فردی در طول سال، بخصوص ماه های 
آخــر درس نخواند و به ایــن دل خوش کند که در 
جلسه کنکور حواس خود را جمع می کند. البته دقت 
در جلســه کنکور الزم بوده اما کسب آمادگی های 
 قبلی هم قطعاً مهم اســت. اگر فــردی می خواهد 
شــب قدر را درک کند، باید از این ماه شروع کند. 
بازبینی، محاسبه، خویشتنداری، توبه، دعا، خواندن 
زیارت رجبیه و... بخشــی از الزامات رسیدن به این 

مهم است.

معارف

گفت وگو با حجت االسالم نخاولی در حال و هوای زیارت رجبیه

ماه رجب مطلع فصل عبادت است 

یادداشت شفاهی

از باالترین نعمت های معنوی، نعمت 
وجود اهل البیت)ع( است که عدِل 
رســالت تعریف شده اند. به همین 
دلیل توفیق پیدا کردن برای زیارت 
حرم های مقدس این بزرگان آن هم 
در ماه رجب، نعمت بزرگی است که 
همان ابتدای زیارت به دلیل انجام 

آن از خدا سپاسگزاری می کنیم

برش

گفت و گو

اندیشه: پژوهــش در حوزه های علمیه، موضوع 
گفت وگوی شبکه اجتهاد با حجت االسالم دکتر 
رضا اسالمی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم 
و فرهنگ اســالمی است که به بهانه تأکید اخیر 
رهبر انقالب مبنی بر خالی بودِن جای نهادهای 
پژوهشــی حوزوی در نهادهــای تصمیم گیر و 
تصمیم سازِ کشــور، صورت گرفته است. در ادامه 
بخشی از پاسخ های وی در این گفت وگو را با هم 

می خوانیم.

 طلبه باید بتواند دست به قلم شود
مــا معموالً پژوهــش را در کنار آمــوزش به کار 
می بریم، آموزش مســتقر بر کتاب های درسی و 
منابع مکتوبی است که دانشجو یا طلبه ما آن ها را 
می آموزد و بعد از طریق امتحان کتبی یا شفاهی 
یا نوعی دیگر از آزمون موفقیــت این آموزش را 
ارزیابی می کند؛ آموزش به طور طبیعی متضمن 
نوعی پژوهش هست، ولی مراد ما از ترویج پژوهش 
و پژوهش محور کردن حوزه و طلبه ها، چیزی فراتر 
از این مقدار است؛ مراد این است که طلبه بتواند 
دســت به نوآوری بزند؛ وارد قلمرو جدید بشود؛ 
نیازهای جامعه را پاسخ دهد؛ در پیشنهاد رساله 
قدم جدیدی بــردارد و خألیی از خألهای علمی 
کشور را با کمک استاد راهنما حل کند؛ بنابراین ما 
احتیاج داریم که حوزه ها و محیط های علمِی خود 

را به سوی پژوهش های ناظر به نیازهای روز سوق 
بدهیم. برای این کار باید در برنامه درســی حوزه 
کار عملی نیز در نظر گرفته شــود و استادان نیز 
ضمن تدریس، جایی برای خالقیت و جنبه های 
پژوهشــی که طلبه می تواند به عهده بگیرد باز 
کننــد و زمینه ای برای طلبه به وجود بیاورند که 
طلبه بتواند دست  به  قلم شود، بحث های جدید 
و شــبهاتی که در فضای مجازی مطرح می شود 
و مربوط به رشــته خودش است را بررسی کند و 

جواب دهد.

باید مسائل جدید را 
با ادبیات جدید ارائه کرد

در گذشته، حوزه، محدود بود و امکانات کم بود؛ 
مجله علمی و پژوهشی نداشتیم؛ تقاضا نداشتیم 
و حفظ اصل کیان حوزه دغدغه اصلی مسئوالن 
حــوزه بود؛ ولی اکنون در وضعیتی هســتیم که 
حکومت دینی داریم. فقه باید پاسخگوی مسائل 
روز باشد و دستگاه های دولتی پرسش های فقهی 
خود را متوجه حوزه می کنند. از طرفی چون حوزه 
متصدی امور جامعه شده است و خود را متعهد به 

پاسخگویی می داند، باید مسائل جدید را با ادبیات 
جدیــد ارائه کند و الزمه موفقیــت در این امور، 

اهتمام جدی به امر پژوهش است.
وقتی طلبه ها در دستگاه های دولتی کار می کنند 
و با جامعه تعامل سازمانی دارند، باید سطح علمی 
آن ها معلوم شود. سطح علمی باید بر اساس آزمون 
و ارزیابی و نگارش باشد. این موارد اقتضا کرده است 
که پژوهش اهمیت پیدا کند؛ البته آموزش باید به 
شکل سنتی باشد، عمیق هم باید باشد و اصالً پایه 
پژوهش حوزوی ما این است که کتاب های درسی 
ما خوب خوانده شود؛ این ها الزم است ولی کافی 
نیست، بلکه الزمه عصر ارتباط این است که طلبه 
بتواند با زبان روز صحبت کند و برای موفقیت در 

این کار باید دایره معلومات خودش را گســترش 
دهد و به نویسندگی مسلط باشد.

به  طــور مثال، همین نهج البالغــه ای که کتابی 
قدیمی به نظر می رسد را می دهیم آقای ازغدی 
و می گوییم برو در دانشــگاه درس بده؛ ایشــان 
چون شبهات روز، بســتر فکری و درگیری هایی 
که در جامعه فکری حوزه و جامعه فکری دانشگاه 
وجود دارد را می داند، از همین نهج البالغه پاسخ 
پرسش ها را درمی آورد؛ از همین نهج البالغه فلسفه 
حکومت دینی و اصل عدالت گســتری و نظریه 
عدالــت را درمی آورد، از نهج البالغه نظریه و مدل 

نظریه پردازی را استخراج می کند.

 آموزش در حوزه باید پژوهش محور باشد
ما نسبت به گذشته در امر پژوهش خیلی پیشرفت 
کردیم؛ نگارش مقاله و کتاب و پایان نامه نســبت 
به ســابق، چندین و چند برابر شــده است، ولی 
توقع ما بیشتر از این است، چرا این توقع محقق 
نمی شــود؟ یک علتش طبیعی است؛ چون نیاز 
است سطح علمی طالب باال برود و با احاطه علمی 
دست  به  قلم بشــوند و قرار نیست همه اقدام به 

نوشتن کنند. جشنواره عالمه حلی، اقدام خوبی 
در راستای تشــویق به نگارش اســت؛ البته در 
نگارش نباید سختگیری بی جا داشته باشیم، بلکه 
باید اجازه زمین خوردن بدهیم و مشوق ها را نیز 
افزایش دهیم. در حوزه، استادان پرتوقع هستند و 
می گویند طلبه یا نباید بنویسد یا اگر می نویسد 
باید پخته و قابل استفاده بنویسد؛ این سبب شده 
است که نگارش کم شــود. از طرفی، آموزش ما 
نیز پژوهش محور نیست و استادان نیز متن محور 
هستند و با پژوهش بیگانه  اند. این مشکل چرا به 
وجود آمده است؟ چون حوزه ما به پژوهش اهمیت 
نمی دهد و در مدیریــت مدارس، جایگاهی برای 
پژوهش قائل نشده ایم. برای جبران این مسئله باید 
امتیازات قابل  توجهی را برای پژوهش لحاظ کنیم.

در کنار مشکالت ساختاری، خود پژوهش هم یک 
صعوبت و سختی  دارد که سبب می شود طلبه ها 
کمتر به سوی آن حرکت کنند. باید توجه کرد که 
در امر پژوهش، رکود وجود ندارد، بلکه تحرک و 
پویایی وجود دارد ولــی با توجه به نیازهای زیاد 
و هجوم ســنگینی که از جانب بیگانگان متوجه 
ماست، احساس می شود کار قابل  مالحظه ای انجام 
نشده اســت؛ مثالً اگر ما یک مقاله علمی تولید 
کنیم ده ها مقاله علیه ما تولید می شود؛ بنابراین 
این هجمه ســنگین موجب شده است احساس 

کنیم کم کاری شده است.

حجت االسالم اسالمی: 

پرسش های فقهی دستگاه های دولتی متوجه حوزه است 

 انتشار بیست و سومین شماره فصلنامه 
» اسالم و مطالعات اجتماعی«

مهر: بیست وسومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی »اسالم و مطالعات 
اجتماعی« مربوط به زمستان ۱۳۹۷ منتشر شد. این فصلنامه مقاالت زیر 
را شامل می شود: »بررسی انتقادی بر ساخت معانی در تبارشناسی از منظر 
حکمت اسالمی« نوشته حسین سوزنچی، حسن عبدی، اصغر اسالمی 
تنها و حســین حاج محمدی؛ »ماکس وبر و بازسازی منطق استعالیی 
کانــت در منطِق تکوینِی علم اجتماعی« به قلم ســیدحمید طالب زاده 
و مهدی سلطانی؛ »فرایند شــکل گیری و کارکرد هنجارهای اجتماعی 
از منظر قرآن و علم النفس فلســفی« اثر احمدرضا تحیری؛ »شیوه های 
انتقال ارزش های اجتماعی از منظر قرآن و حدیث« نوشته سیدمیرصالح 
حســینی جبلی؛ »بررســی تطبیقی جامعه پذیری سیاسی در حکومت 
صفوی و نظام جمهوری اسالمی« اثر محمدکاظم کریمی؛ »صورت بندی 
و تحلیل موقعیت ســازهای کلیــدی هرمنوتیکی در سیاســت گذاری 
فرهنگی جمهوری اســالمی ایران در حوزه خانواده« اثر احمد واعظی، 
نعمت ال کرم الهی، سیدمحمدحسین هاشمیان و حسین پرکان؛ »تحلیل 
پدیدارشناختی نمایش مصرف و سبک زندگی در شبکه های اجتماعی 
آنالین )مطالعه موردی: کاربران اینستاگرام(« به قلم مهران سهراب زاده، 

مرتضی واحدیان و حسن پیری.

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
بدينوسيله به مهرى اقبالى فرزند اسماعيل فعال مجهول المكان ابالغ مى شود كه آقاى اكبر مقدم شاهرخت 
ــما به حوزه يك شوراى حل اختالف  ــند خودرو به طرفيت ش ــته الزام به تنظيم س ــتى به خواس دادخواس
ــترى تايباد ارائه وبه كالسه 1/970382 ثبت و براى روز دوشنبه مورخه 1398/2/9 ساعت 17/30  دادگس
ــما مى توانيد قبل از رسيدگى به دبيرخانه شوراى  ــت درج مى گردد ش ــيدگى تعيين گرديده اس وقت رس
حل اختالف شهرستان تايباد مستقر در مجتمع شعبه يك شوراى حل اختالف به نشانى تايباد خ شريعتى 
ــخه ثانى دادخواست و ضمائم را  ــاختمان انجمن حمايت زندانيان مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نس س
ــورا حاضر شويد درصورت عدم حضور غيابا رسيدگى خواهد  ــيدگى در ش دريافت و در وقت مقرر جهت رس

شد.9718658 تاريخ انتشار : 1397/12/23
ابوالقاسم مظلوم 

مسئول دفتر شعبه يك شوراى حل اختالف دادگسترى تايباد

آگهى تحديد حدود اختصاصى قسمتى از امالك تايباد واقع در بخش 14 مشهد
حوزه ثبتى تايباد سال 1397

پيرو آگهى هاى شماره قبلى و بموجب ماده 14 قانون ثبت تحديد حدود شماره 
هاى زير بخش چهارده مشهد 

251 اصلى اراضى مهروس  
5483 فرعى ششدانگ يكباب منزل متصرفى خانم ثريا رحيم پور فرزند عبدالصمد  

روز دوشنبه مورخ 1398/01/26 قبل از ظهر در محل انجام خواهد شد. 
ــيله اين  ــماره هاى فوق الذكر بوس لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت امالك به صاحبان امالك و مجاورين ش
آگهى اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانيد ، چنانچه هر يك از صاحبان 
ــق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى  ــند مطاب ــالك يا نماينده قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباش ام
ــبت به حدود و  ــد و اعتراضات مجاورين نس ــده از طرف مجاورين تحديد حدود خواهد ش با حدود اظهار ش
ــوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط  ــى و نيز صاحبان امالك كه در موقع مقرر حاضر نب ــوق ارتفاق حق
ــد و در اجراى تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف  ــى روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد ش س
پرونده هاى معترضين ميبايست از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت اسناد تايباد ظرف يكماه دادخواست 
ــليم  اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضائى تقديم و گواهى الزم از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تس

نمايند. 9718662
تاريخ انتشار : روز پنج شنبه 1397/12/23 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك تايباد
غالمرضا آقازاده 

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــماره 885 به شرح دادخواست به كالسه  ــنامه ش خانم مينا عبدالهى پور فرزند جعفر و كبرى داراى شناس
ــادروان كبرى  ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــورا درخواس 1524/97/5 از اين ش
ــماره 6186 در تاريخ16/ 1397/10 در اقامتگاه دائمى خود  ــنامه ش فرويش فرزند رحيم و كيفيه به شناس

بدرود زندگى گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1-مينا عبدالهى پور  فرزند جعفر و كبرى بشناسنامه 885 متولد  1364 فرزندمتوفى

2-مريم عبدالهى پور  فرزند جعفر و كبرى بشناسنامه 1534 متولد  1362 فرزندمتوفى
ــى اعتراضى  ــت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
دارد و يا وصيتنامه  اى از متوفى نزد وى باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به اين شورا تقديم 

دارد و اال گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد.9718655
دفتر شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ايالم

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه:139704006228000286/1(9700315)
بدينوسيله به على اكبر دارابى فرزند محمد حسن به شماره شناسنامه 346 و شماره ملى 0779439252 
متولد 1334/1/8 و سكينه اسماعيلى فرزند محمد به شماره شناسنامه 64 و شماره ملى 0779431375 
ــه139704006228000286/1 كه  ــد 1333/2/1(وراث مرحوم جواد دارابى)بدهكاران پرونده كالس متول
ــناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر سند ازدواج 1379/6/29-15678  ــت ش برابر گزارش مامور پس
ــت و سى و دو ميليون و ششصد و بيست و نه  ــما و نجوا با انصاف مبلغ دويس دفتر ازدواج 18 درگز بين ش
ــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست  ــتاد و يك ريال بدهكار مى باش ــصد و هش هزار و شش
ــه فوق در اين اجرا مطرح مى باشد لذا  ــريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالس صدور اجرائيه نموده پس از تش
ــمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه  ــناد رس طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اس

ــت فقط يك نوبت در روزنامه منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت  ــوب اس تاريخ ابالغ اجرائيه محس
به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات 

عليه شما تعقيب خواهد شد.9718647
مدير اجرا واحد اجراى اسناد رسمى درگز- ناصر حسن زاده

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه:139704006228000279/1(9700307)
بدينوسيله به ايرج ملك پر فرزند محمد ولى به شماره شناسنامه 403 و شماره ملى 0778861686 متولد 
ــت شناخته  ــه 139704006228000279/1 كه برابر گزارش مامور پس 1353/1/1 بدهكار پرونده كالس
ــما و فرزانه زارع  ــماره 13/9530/994515-97/9/24 بين ش نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر چك ش
ــيد كه  مبلغ يكصد و نود ونه ميليون و نهصد ونود و هفت هزار و پانصد و پنجاه و نه ريال بدهكار مى باش
ــتانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و  بر اثر عدم پرداخت وجه بس
ــد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما  ــه فوق در اين اجرا مطرح مى باش بكالس
ــوب است فقط يك نوبت درروزنامه  ــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محس ابالغ مى گردد از تاريخ انتش
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.9718651
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى درگز

مدير اجرا واحد اجراى اسناد رسمى درگز- ناصر حسن زاده

موضوع: تحرير تركه 
احتراما در خصوص كالسه  پرونده 1113/97 ش112 ح با موضوع تحرير تركه خواهشمند است يك نوبت  
ــتانكاران و مديونين  ــر گردد تا چنانچه ورثه يا نماينده قانونى، بس به مدت يك ماه در متن روزنامه منتش
ــين و كسان ديگرى كه حقى بر تركه متوفى دارند در روز  ــيرت) فرزند حس متوفى ( مرحوم اباذر خوش س

98/1/25 مقارن با ساعت 15 در شوراى حل اختالف اللجين شعبه 112 حاضر شوند.9718644
شعبه 112 شوراى حل اختالف اللجين 

رونوشت آگهى حصر وراثت 
ــماره 799 به شرح دادخواست به كالسه 408 از اين  ــنامه ش نظر به اينكه خانم مريم رحمانى داراى شناس
ــت گوااهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان جواد رحمانى به شناسنامه  ــورا درخواس ش
ــى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم  ــگاه دائمى خود بدرود زندگ ــخ 1395/3/15 در اقامت 7614 در تاري

منحصر است به 
1- مريم رحمانى فرزند محمد حسين ش.ش 799 ت.ت 1366/9/10 نسبت همسر مرحوم 

2- هانيه رحمانى فرزند جواد ش.ش  5740170389 ت.ت 1384/7/10 نسبت فرزند مرحوم 
3- يگانه رحمانى فرزند جواد ش.ش 5740290147ت.ت 1394/6/19 نسبت فرزند مرحوم 

4-  طوعه رحمانى فرزند امير ش.ش 33 ت.ت 1341/1/3 نسبت مادر مرحوم 
5- محمد رضا رحمانى فرزند محمد تقى ش.ش 4977 ت.ت 1339/6/2 نسبت پدر مرحوم 

ــت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبى يك نوبت آگهى  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى ظرف يكماه  ــى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باش مى نمايد تا هركس

به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد . آ-9718618
سيد حسن سامغانى- قاضى شوراشعبه هفتم شوراى حل اختالف شهر خرو 

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
ــه  ــماره 139760306007001409 -97/11/10 هيات اول / دوم  كالس ــمى برابر راى ش ــند رس فاقد س
97/126 موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض  متقاضى آقاى گل محمد صوفى جبارى  فرزند دين 
ــاحت150 متر مربع پالك   ــنامه 227 صادره از تربت جام در يك باب منزل   به مس ــماره شناس محمد  بش
ــهد حوزه ثبت ملك تربت جام خريدارى  ــان رضوى بخش 13 مش فرعى از 577 - اصلى    واقع در خراس
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  ــمى آقاى دين محمد صوفى جبارى  محرز گرديده اس از مالك رس
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود و در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
ــار اولين آگهى به مدت 2 دو ماه اعتراض خود را به اين  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش اعتراضى داش

ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع  ــليم و پس از اخذ رس اداره تس
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.9718605
تاريخ انتشار نوبت اول:97/12/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/1/17

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

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 139760306015009329 -1397/11/09 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه  ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
بالمعارض متقاضى آقاى شيرمحمد پرنده رودى فرزند عبدالمجيد بشماره شناسنامه 482 صادره از تايباد در 
ــاحت 144 متر مربع پالك 1266 فرعى از 257 اصلى واقع در  ــدانگ يكباب مغازه و طبقه فوقانى به مس شش
بخش 14 مشهد شهرستان تايباد خريدارى از محل تمامت مالكيت رسمى و مشاعى شيرمحمد پرنده رودى 
(متقاضى) 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 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در  ــليم اعتراض ، دادخواس مدت يك ماه از تاريخ تس

صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9717755
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/08 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/23

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 139760306015009384 -1397/11/14 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه  ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــف آباد فرزند نادر بشماره شناسنامه 3816 صادره از تايباد در  ــتمى يوس بالمعارض متقاضى آقاى منصور رس
ــاحت 299,80 متر مربع پالك 179/830 فرعى از 256 اصلى  ــه طبقه به مس ــدانگ يكباب منزل در س شش
واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تايباد خريدارى از محل قسمتى از مالكيت رسمى غوث الدين محمدى و 
قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه 
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى  از تاريخ تس

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9717770
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/8  
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/23

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 139760306015000088 -1397/01/18 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه  ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــدانگ  ــنامه 30 صادره از تايباد در شش ــماره شناس بالمعارض متقاضى خانم صفيه بابره فرزند گل محمد بش
ــتان تايباد  ــهد شهرس ــاحت 147,36 متر مربع پالك 283 اصلى واقع در بخش 14 مش يكباب منزل به مس
خريدارى از محل قسمتى از مالكيت حسن روشن و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
ــبت به صدور سند  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
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. 9717786

تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/8 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/23

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 139760306015009254 -1397/11/03 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه  ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــماره شناسنامه 9492 صادره از تايباد  ــيخ جامى فرزند عبدالغفور بش بالمعارض متقاضى آقاى عبدالحميد ش
ــاحت 312,40 متر مربع پالك 271/720  ــتمل بر انبارى به مس ــدانگ يك قطعه زمين محصور مش در شش
فرعى از 276 اصلى واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تايباد خريدارى از محل تمامت مالكيت خانم مرضيه 
احمدجامى و تمامت 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 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در  ــليم اعتراض ، دادخواس مدت يك ماه از تاريخ تس

صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9717804
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/8 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/23
غالمرضا آقازاده 

رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــى اراضى و  ــن تكليف وضعيت ثبت ــون تعيي ــوع قان ــماره 139760306022001548 اول موض ــر راى ش براب
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــاختمان به  ــنامه 138 صادره از فريمان در يك باب س ــماره شناس اقاى محمدرضا دولتى فرزند غالمحيدر بش
مساحت 177/15 مترمربع پالك 276 اصلى واقع در بخش 13 خريدارى از بنياد مستضعفان محرز گرديده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.آ-9717957
تاريخ انتشار نوبت اول:97/12/9     تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/23   

محمدرضا رجايى مقدم
 رئيس ثبت اسناد و امالك فريمان

آگهى ابالغ اجرائيه مهريه پرونده اجرائى كالسه 9701199- اجراى ثبت سبزوار
ــماره ملى  ــه، تاريخ تولد69/5/11 ش ــام پدر حجت ال ــتانكى ن ــه آقاى وحيد كيوانلو شهرس ــيله ب بدينوس
ــگاه 29، بلوار  ــبزوار، خ دانشگاه، دانش ــانى س ــنامه 0780170423 به نش ــماره شناس 0780170423 ش
ــيادتى2 ابالغ مى شود كه خانم مهشيد كيوانلو شهرستانكى جهت وصول تعداد 514عدد سكه  سيادتى،س
ــماره 903 مورخ 96/11/15 دفترخانه  ــند ازدواج ش ــتناد مهريه مندرج در س طالى تمام بهارآزادى به اس
ازدواج شماره4 شهر سبزوار استان خراسان رضوى عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 
9701119 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 97/12/16 محل اقامت شما به شرح متن سند 
شناخته نشده لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى 
ــار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت10روز از تاريخ انتشار اين آگهى  از روزنامه هاى كثير االنتش
كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد عمليات اجرائى جريان خواهد 

يافت.( م الف 97/100/1942) آ- 9718686
تاريخ انتشار: پنج شنبه 1397/12/23

على آب باريكى
رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار
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وضعیت مبهم مهاجم اسکاتلندی 
تراکتورسازی 

 ورزش: مهاجــم اســکاتلندی تیــم تراکتورســازی کــه پس از 
کش و قوس  های فراوان به ایران برگشــته، هنوز نتوانسته نظر مثبت 
لیکنز را جلب کند.اروین در مدتی که در خارج از ایران بوده، تمرینات 
منظمی نداشــته و به همین خاطر اضافه وزن هم آورده است. در این 
راستا، کادر فنی تیم تراکتورسازی بیشتر تالش می کند تا این بازیکن را 
از لحاظ بدنی به آمادگی برساند و سپس درباره اضافه شدنش به ترکیب 
تصمیم بگیرد.در این شرایط به نظر می رسد که اروین در دیدار مقابل 
پدیده هم در لیست 18 نفره تیم تراکتورسازی حضور نخواهد داشت.

برانکو: می توانیم صعود کنیم
ورزش: سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت که نتیجه بازی با السد 
عادالنه نبوده اســت. برانکو ایوانکوویچ درباره اینکه با یک امتیاز پس 
از دو بازی، درباره آینده چگونه فکر می کند، خاطرنشان کرد: مسلم 
اســت که به فکر صعود به مرحله بعدی بازی ها هســتیم. چهار بازی 
داریم و می توان از این چهار بازی، 12 امتیاز کســب کرد، بنابراین، 
حرف و فکر ما این است که می توانیم در این چهار بازی نتیجه بگیریم 

و صعود کنیم.

شفر: نگران بازی با الهالل و الدحیل نیستم
ورزش: سرمربی اســتقالل با تمجید از عملکرد آبی پوشان در نیمه 
دوم دیدار مقابل العین امارات گفت: تا به امروز چنین بازی که در نیمه 
دوم از اســتقالل دیدم، از تیمم ندیده بودم. ما موقعیت های فراوانی 
داشتیم و پس از اینکه گل خوردیم، یک بازیکن باید به بازیکن دیگری 
که موقعیت بهتری داشت، پاس می داد، اما فوتبال همین است. من 
نگرانی بابت بازی مقابل الهالل و الدحیل ندارم. اگر همیشــه مانند 
نیمه دوم دیدار مقابل العین بازی کنیم، شــانس زیادی برای صعود 

خواهیم داشت.

رحمتی: سعودی ها داور عوض می کنند 
و ما گوش به فرمانیم

ورزش: مهدی رحمتی، دروازه بان تیم فوتبال استقالل در خصوص 
فشردگی بازی ها که باعث شده استقالل و پرسپولیس در آسیا نتیجه 
نگیرند و به نوعی داوری ها نیز در لیگ قهرمانان آسیا علیه آن ها بوده، 
اظهار داشت: مسئله داوری را فدراسیون فوتبال باید پیگیر باشد و با 
AFC حل کند تا زورمان بیشتر شود. سعودی ها خیلی راحت داور 
عوض می کنند، اما ما فقط گوش به فرمان هستیم. نزدیکی و فشردگی 
بازی ها نیز به تیم ها فشار می آورد و خودتان دیدید دو بازیکن ما خسته 

شدند، یک نفر مصدوم شد.

عالیشاه در تمرینات پرسپولیس 
ورزش: امید عالیشــاه بازیکن تیم فوتبال پرســپولیس که به دلیل 
مصدومیت سه بازی اخیر تیمش را از دست داده بود، به بهبودی کامل 
رسیده است.عالیشاه که همراه با پرسپولیس به قطر نرفته بود از امروز 
تمرینات خود را همراه با ســایر بازیکنان برای بازی مقابل سپیدرود 

رشت آغاز خواهد کرد.

جریمه 600 دالری استقالل 
ورزش: طبق قوانین AFC  در هر دیدار لیگ قهرمانان آسیا هر تیمی 
برای دریافت هر کارت زرد مبلغ 300 دالر جریمه خواهد شد که در 
دیدار استقالل مقابل العین فرشید باقری و فرشید اسماعیلی دو کارت 
زرد از داور عمانی بازی دریافت کردند که در مجموع آبی پوشان 600 

دالر جریمه شدند.

ادواردو به بازی استقالل می رسد
ورزش: کانون هواداران الهالل عربســتان اعالم کــرد که کارلوس 
ادواردو، ستاره برزیلی این تیم که در دیدار با الدحل قطر مصدوم شده 
بود به مدت 3 هفته از میادین دور خواهد بود.با این خبر ستاره برزیلی 
الهالل به بازی اســتقالل که در تاریخ 19 فروردین برگزار می شود 

می رسد و مشکلی برای همراهی تیمش نخواهد داشت.

اسماعیلی باید جراحی شود
ورزش: رئیس کمیته پزشکی تیم فوتبال اســتقالل توضیحاتی را 
در مورد میزان مصدومیت اســماعیلی ارائه کرد. دکتر امین نوروزی 
درباره مدت زمان دوری اسماعیلی از میادین خاطر نشان کرد: آقای 
اسماعیلی در ناحیه زیر شکم دچار فتق ورزشی هستند. ما از گذشته 
نیز به او گفتیم نیاز به جراحــی دارد اما او با توجه به نیاز تیم ممانعت 
کرده تا بتواند با هماهنگی ســرمربی به تیم کمک کند. ما از چند ماه 
قبل نظر خود را درباره او داده ایم. این بازیکن در حال حاضر با تیم ادامه 

می دهد تا در زمان مناسب برای عمل جراحی او اقدام کنیم.

زنوزی: تراکتور کهکشانی را سال بعد ببینید
ورزش: محمدرضا زنوزی می گوید انتظار قهرمانی را ندارد و تراکتور 
فصل آینده کهکشانی خواهد بود. مالک باشگاه تراکتورسازی تبریز در 
گفت و گو با ورزش سه درباره شرایط تیمش گفت: وضعیت تیم خیلی 
خوب است. باتوجه به اینکه نیم فصل دوم را هم بچه ها خوب شروع 
کردند و نتایج خوبی هم گرفتند و این را هم عرض کنم که امســال 
درست اســت که ما شــرایط قهرمانی را داریم و در کورس قهرمانی 
هستیم اما واقعا از تیم انتظار قهرمانی ندارم. قبل از نیم فصل هم به یکی 
از خبرنگاران که درباره تیم کهکشانی پرسید گفتم که تیم کهکشانی 
ما سال آینده است و امسال انتظار ندارم برای نخستین سالی که تیم 
را تحویل گرفتیم بیاییم و قهرمان شویم. ما امسال به دنبال سهمیه 
هستیم و بچه ها تمام تالششان را هم می کنند قهرمان شوند اما اگر 

نشوند هم ما برنامه ای برای آن نداریم. 

پروین: پرسپولیس منشا را مفت از دست داد
ورزش: پرسپولیس مقابل السد در قطر فرصت های زیادی را از دست 
داد و در نهایت با گل آفســاید بغداد بونجاح در دقیقه 90 بازنده شد. 
عالوه بر اشــتباه تیم داوری، باید بی دقتی مهاجمان پرســپولیس را 
هم در این شکست تاثیرگذار دانست. اتفاقی که باعث شده تا بعضی 
از پیشکســوتان و هواداران این تیم را به یاد گادوین منشــا بیندازد. 
علی پروین اسطوره پرسپولیســی ها در این باره می گوید: »معتقدم 
پرسپولیس مفت منشــا را از دســت داد. این بازیکن در خط حمله 
می توانســت کمک حال تیم برانکو باشــد ولی خیلی راحت از این 
تیم کنار گذاشته شد.منشــا در این روزها می توانست به پرسپولیس 

کمک کند.«

بعد از چند روز کش وقــوس و بالتکلیفی باالخره 
ســازمان لیگ والیبال اعالم کرد دیــدار رده بندی 
لیگ برتر مثل سال های قبلی برگزار نخواهد شد. بر این اساس 
پیام مشهد و کاله آمل به صورت مشترک به عنوان سومی لیگ 
دست یافتند. پیام مشهد که امســال با بودجه محدود و در 
روزهای آخر به لیگ برتر اضافه شد، توانست فراتر از انتظارات 
عمل کند و فقط در مرحله نیمه نهایی مقابل شهرداری ورامین 
کم آورد.سرمربی این تیم که با عنوان سومی در لیگ برتر به کار 
خود پایان داده، یکی از گزینه های اصلی دبیرکلی فدراسیون 
در هفته هــای اخیر بوده کــه البته این مســاله را به پایان 

ماموریتش روی نیمکت پیام منوط کرده بود.

  در انتظار ابالغ
جبار قوچان نژاد، سرمربی پیام مشهد به احتمال حضورش 
در فدراســیون به عنوان دبیرکل واکنش نشان داد و گفت: 
چندی پیش با من صحبت شده بود. من هم گفتم بعد از اتمام 
لیگ اگر ابالغی باشد، در خدمت هستم، اما برخی نوشتند که 
من دبیرکل شدم! االن هم حرفم عوض نشده و می گوید اگر 
ابالغی برای من صادر شــود، در خدمت فدراسیون و جامعه 
والیبال هستم. برای من در این شرایط خیلی مهم نیست که 
چه مدتی در فدراسیون باشم. شاید برخی بگویند فقط چند ماه 
تا انتخابات در این سمت حضور خواهم داشت، اما من کارمند 
دستگاه ورزش هستم و فقط اتاقم عوض می شود. حاال  فرقی 

نمی کند 2 ماه در اتاق دبیر فدراسیون باشم یا 10 سال.

  داستان تکراری لغو رده بندی
وی درباره لغــو دیدار رده بندی که مثل هر ســال برخالف 
اعالم اولیه ســازمان لیگ صورت گرفت، عنــوان کرد: باید 
فضا و بستری ایجاد کنیم که هر سال این اتفاق تکرار نشود. 
مثال اینکه برای تیم سوم لیگ امتیاز ویژه ای در نظر بگیریم 
و به یک مســابقه بین المللی اعزامش کنیم یا جایزه مالی 
ارزشمندی بدهیم. وقتی سومی لیگ برتر هیچ سودی ندارد، 
هر چقدر هم شعار دهیم که امکان ندارد این مسابقه لغو شود، 

بازهم به همین جا می رسیم.

  بی انگیزه ها
قوچان نژاد در ادامه بیان داشت: بعد از پایان دیدارهای 
نیمه نهایی من و عطایی حرف زدیم و پیش خودمان 
گفتیم چطور می توانیم به بازیکنان انگیزه دهیم. برخی 
از بازیکنان که به تیم ملی دعوت می شــوند، از ترس 
مصدومیت شــاید تمام توان خود را نگذارند و بقیه هم 

انگیزه الزم را ندارند. مجموعه یکسری اتفاقات باعث می شود 
2 تیم راغب به بازی نباشند. من و عطایی به توافق رسیدیم که 
بازی برگزار نشود و بالفاصله هم به فدراسیون نامه زدیم. بازهم 
گفتیم هر چه فدراسیون بگوید. اگر مجبورمان می کردند، 

حاضر بودیم بازی کنیم.

  لیگ جذاب
سرمربی پیام مشهد درباره لیگ ســال 9۷ گفت: بازی های 
خیلی خوب و سنگینی در لیگ امســال برگزار شد. خیلی 
سخت می شد بازی ها را پیش بینی کرد و مسابقات نزدیک 
و پایاپای دنبال می شد. در کل برخالف سال های اخیر لیگ 
جذابی داشتیم؛ اگرچه به برخی مسائل حاشیه ای نباید دامن 

زده می شد.

   والیبال خراسان رضوی
قوچان نژاد در مورد شرایط والیبال خراسان هم گفت: در چند 
سال گذشته برای والیبال استان ما نه تنها کار زیربنایی انجام 
نشده، بلکه اگر فعالیتی صورت گرفته سمبل کاری شده است، در 
این مدت  تیم های لیگ برتری که قله های هر ورزش محسوب 
می شود در خراسان رضوی نداشتیم، البته این موضوع سبب 

نمی شود تا امکان انجام کار زیرساختی وجود نداشته باشد.

   نتایج پیام
قوچان نژاد با اشاره به نتایج تیم پیام گفت: ارزیابی بسیاری از 
افراد این بود که تیم والیبال پیام سقوط می کند، اما به گفته 
کارشناسان این تیم کارنامه موفقی در سال 9۷ داشته است، 
در حال حاضر تیم های والیبال آذربایجان غربی و شرقی در 
کنار گنبد که یکی از قطب های مهم والیبال در ایران هستند، 
نتوانستند جزو 4 یا 8 تیم اول کشــور در این ورزش باشند. 
متاسفانه تیم پیام به علت جنجال هایی که بازی در ورامین و 
آخرین دیدارش در مشهد داشت نتوانست به فینال راه یابد، اما 
همین موضوع که جزو 4 تیم اول ایران در ورزش والیبال است 
می تواند نوید دهنده خبرها و اتفاق های خوب در سال های 

آینده باشد.

   رویای فینال
وی در پایان گفت: اکنون که پیام توانست جزو 4 تیم اول ایران 
شود، برای ســال آینده به فکر راه یابی آن به فینال هستیم، 
همچنین، در سال جاری تالش شد تا عالوه بر تشکیل تیم 
بزرگســاالن، برای ســنین دیگر نیز تیم ایجاد شود تا همه 
عالقمندان و افرادی که در والیبال استعداد و توانایی دارند، 
خود را محک زده و بتوانند شرایط حضور در مسابقات مختلف 

استانی و ملی را در آینده ای نزدیک تجربه کنند.

پیام را سال بعد برای فینال لیگ برتر والیبال می بندیم

قوچان نژاد: فرقی نمی کند ۲ ماه دبیر باشم یا ۱۰ سال

منهای فوتبال

آغاز مذاکرات رئال مادرید با ایکاردی
مذاکرات باشــگاه رئال مادرید با مهاجم ناراضی تیم فوتبال اینتر آغاز شده است. با 
بازگشت زین الدین زیدان به روی نیمکت رئال، این تیم برای به خدمت گرفتن ستاره 
ناراضی اینتر وارد مذاکره شده و همین طور ناپولی هم پیشنهاد خود برای به خدمت 
گرفتن این مهاجم آرژانتینی را به 9 میلیون یورو در سال ارتقا داده است. در کنار این 
دو باشگاه، یوونتوس نیز در حال بررسی شرایط خرید ایکاردی است. آینده ایکاردی 
در اینتر در حالی در هاله ای از ابهام است که پس از گرفته شدن بازوبند کاپیتانی از 

وی به دلیل آنچه مصدومیت زانو گفته شده دیگر به میدان نرفته است.

مارادونا: رونالدو حاال یک جادوگر است
درخشش سه شنبه شب کریستیانو برابر اتلتیکو تمجید اسطوره فوتبال آرژانتین 
را نیز به دنبال داشــت. دیگو مارادونا مــی گوید: برخی فوتبالیســت ها چوب 
جادوگری دارند و تعداشان هم بسیار اندک است. ما آرژانتینی ها به داشتن لیونل 
مسی می بالیم و خوشحالیم که او پیراهن تیم ملی  اسپانیا را به تن نکرد اما باید 
اعتراف کنم که رونالدو مثل یک هیوال است و توانایی های منحصر به فردی دارد. 
او حاال به یک جادوگر هم تبدیل شده و ســه موقعیت گل داشت و توانست سه 

گل به ثمر برساند.

واکنش »کلوپ« به انقالب اخیر در تیم ملی آلمان
سرمربی آلمانی لیورپول، نظر خود را در مورد تصمیم جنجالی اخیر یواخیم لوو سرمربی 
تیم کشورش و کنار گذاشتن سه بازیکن با تجربه را بیان کرد. یورگن کلوپ معتقد است: 
من می دانم که هر سه این بازیکنان دوست داشتند برای آلمان بازی کنند اما همیشه 
همه تصمیماتی که یک سرمربی می گیرد 50-50 است و برخی با آن موافق بوده و بعضی 
آن را دوست ندارند. تفاوت یک سرمربی در عرصه ملی با یک سرمربی باشگاهی این است. 
من از دالیل یواخیم لوو برای این تصمیم خبر ندارم اما می دانم کنار گذاشتن بازیکنانی 
که می توانند برای تیم ملی بازی کنند آسان نیست و من موارد زیادی مشابهش ندیده ام.

شکایت »کاریوس«  از بشیکتاش
سنگربان آلمانی بشیکتاش از این باشــگاه ترکیه ای به فیفا شکایت کرده است. در 
حالی که همگان لوریس کاریوس را به خاطر بازی فینال لیگ قهرماان فصل گذشته 
و اشتباه مهلکش در پیراهن لیورپول مقابل رئال مادرید به یاد دارند، این دروازه بان 
آلمانی روزهای خوبی را در ترکیه نمی گذراند. کاریوس نه تنها به خاطر عملکرد بد 
توسط سرمربی تیمش مورد انتقاد قرار گرفته بلکه حاال چهار ماه است که حقوق خود 
را دریافت نمی کند. کاریوس از این تیم به دلیل نپرداختن حقوقش شکایت کرده تا 

درگیری ها بین او و بشیکتاش بیشتر شود.

ضد حمله

ورزش: احمدرضا عابدزاده همیشه سوژه خوبی برای رسانه ها 
محسوب می شود. بازیکنی که سال ها در تیم ملی بازی می کرد 
و حاال دور از                                                                                                                                    فوتبال مشغول کار تجاری و البته رستوران داری 
اســت. وی که یکی از                                                                                                                                    بازیکنان محبوب نسل 98 محسوب 
می شود، در گفت وگوبا فارس پیرامون کارش در شمال کشور 
و مسائل مختلف صحبت هایی را انجام داده که متن آن را در 

زیر می خوانید:

 ابتدا از                                                                                                                                    اینجا شروع کنیم که چرا شمال را برای کار 
انتخاب کردید؟

شمال و جنوب ندارد. فرقی نمی کند که در کجا کار کنم. همه 
جای ایران جزئی از                                                                                                                                    این مملکت محسوب می شود و چون هوای 

شمال هم هوای بسیار خوبی است، استفاده می کنم.

  از                                                                                                                                    اینکه دور از                                                                                                                                    تهران هستید، اذیت نمی شوید؟
نه! همه مردم ایران اینجا هستند و همیشه به شمال می آیند. 
صبح تا شب در مغازه ام هستم و دقیقه ای نیست که تنها باشم. 

و از                                                                                                                                    بودن کنار مردم لذت هم می برم.

  از                                                                                                                                    فوتبال که دور نیستید.
نه همه بازی ها را می بینم و پنجشنبه ها و جمعه ها به                                                                                                                                                  تهران 

می آیم و به آکادمی ام که در شهرک غرب است سر می زنم.

  امسال نوروز کجا هستید؟
من کل نوروز را در مغازه ام هستم و از                                                                                                                                    9 صبح تا یک شب کارم 

را انجام می دهم.

  این که می گوییم ساعت یک شب در مغازه هستید، 
جالب است، چون در زمان فوتبال تان ساعت 10 شب 

می خوابیدید.

آن زمان فــرق می کرد، چون بازیکن حرفــه ای بودم، االن 
شرایط به شکلی اســت که خیلی ها تازه شب ها به بیرون از                                                                                                                                    
خانه می آیند. خیلی ها هم می آیند که در رســتوران من را 
ببینند و قرار نیســت فقط برای غذا خوردن به رستوران ما 

مراجعه کنند. 

 امسال یک دربی نوروزی هم داریم.
بله، از                                                                                                                                    االن زود است در مورد دربی عید صحبت کنیم چون 
شرایط تیم ها هنوز معلوم نیســت. حتی یکی، دو روز قبل از                                                                                                                                    

دربی ممکن است شرایط دو تیم تغییر کند و متحول شود.

  دوست داریم بدانیم دل شــما برای کدامیک از                                                                                                                                    
هم بازی هایتان تنگ شده است.

من همیشــه با همبازیانم رابطه خوبی داشــته ام. االن هم 
همین گونه است، اما انصافا دلم برای سیروس قایقران خیلی 
تنگ شده است. در این چند سال سعی کردم در مراسم های 
او حضور داشته باشم و یا یکی، دو روز قبل از                                                                                                                                    مراسم سالگرد 
او ســر مزارش رفتم و با او حرف زدم. چند بار هم با خانواده 
او صحبت کردم. سیروس واقعا یک فوتبالیست محجوب و 

دوست داشتنی برای من و همبازیانش بود.

  دلتان برای امیر تنگ نمی شود؟
چرا، ولی اگر از                                                                                                                                    ما دور باشــد برای خودش بهتر است. او برای 
زندگی خودش تصمیم می گیرد، چون خوشبختانه با سواد 
است و از                                                                                                                                    دوره راهنمایی در انگلیس تحصیالتش را گذرانده و 

خوب و بد را خیلی راحت تشخیص می دهد.

 در اسفندماه هستیم. در روزهایی که حدود 16-1۷ 
سال پیش اتفاق تلخی برای شما افتاد. یادتان هست؟

البته. ولی من امیدوارم مریضی و بیمــاری برای هیچ کس 
نباشد. کسی که مریض می شــود، اطرافیان او سختی های 
زیادی می کشند. من در آن ســال ها بعد از                                                                                                                                    اتفاقی که برایم 
رخ داد، متوجه شدم مردم چقدر برایم دعا کرده اند. نزدیک 

هستیم و دوســت دارم در مورد عیــد 
چیزهای خوب صحبت کنم 
و برای مردم ایران آرزوی 

سالمتی داشته باشم. 

ورزش: این روزها باال رفتن قیمت ارز به دغدغه اصلی 
فدراسیون ها تبدیل شده است به ویژه فدراسیون هایی 
که به حضور بازیکنانشــان در مسابقات متعدد و کسب 
امتیاز نیاز دارند. پینگ پنگ جزو آن دسته از رشته هایی 
است که به حضور در مسابقات احتیاج زیادی دارد به ویژه 

که اکنون دو بازیکن در رنکینگ زیر 100جهان دارد.
از این رو با وجود مشــکالت ارزی عالوه بر فدراسیون، 
خود بازیکنان هم دست به کار شده اند و تالش می کنند 
با کمک اسپانسر در مســابقات خارجی شرکت کنند و 

رنکینگ خود را ارتقاء دهند.

 وعده رئیس
در همین خصوص رئیس فدراســیون تنیس روی میز 
گفت: نخبگان این رشــته ورزشی با هر شــرایط مالی 
حمایت می شــوند.مهرداد علی قارداشــی بیان این که 
شکی نیست که دستمزدها باید ارتقا یابد، تصریح کرد: 
متأسفانه گرانی تجهیزات در این رشته ورزشی، دست 
ما را برای جذب بیشتر بسته است. البته اگر کسی نخبه 
بوده و وضعیت مالی ضعیفی داشته باشد، مورد حمایت 
قرار می گیرد؛ در واقع تجهیزات رشــته تنیس روی میز 
خارجی است و متناسب با نوسانات قیمت ارز، قیمت این 
تجهیزات نیز افزایش می یابد و همین باعث می شود که 

خیلی ها نتوانند در این رشته فعالیت کنند.

  رتبه ۷ دنیا
وی در ادامه تاکید کرد: بخش کوچکی از عدم موفقیت در 
رشته تنیس روی میز به خاطر عدم تأمین تجهیزات است 
و عمده قسمت آن به نوع مدیریت و کار کردن برمی گردد. 
مشکالتی که طی سال های اخیر داشته ایم زیاد بوده است 

ولی خوشــبختانه جزو موفق ترین فدراسیون ها هستیم. 
زمانی که فدراسیون را تحویل گرفتیم رتبه انفرادی جوانان 
ما 245 دنیا بود ولی در حال حاضر در رتبه پنجم دنیا قرار 
داریم. همچنین سال 94، رتبه تیمی ما پنجاهم دنیا بود ولی 

دو ماه پیش توانستیم رتبه ۷ دنیا را کسب کنیم.

  اردوهای مشترک
قارداشی اعالم کرد: قبل از مسابقات جهانی مجارستان 
اردوی مشترک با کره شمالی و مجارســتان داریم. در 
یکسال گذشــته با توجه به ارتقای رنکینگ در جوانان 
و بزرگساالن درخواست های متعددی از کشورها برای 
اردوی مشترک داشتیم. هر دو مرکز شیرودی و انقالب 
بازسازی شــده اند و آمادگی اردوی مشترک در داخل 
کشور را داریم. رئیس فدراسیون تنیس روی میز عنوان 
کرد: در رده پایه اردوی مشــترک با قطــر و آذربایجان 
داشتیم و بازیکنان ما به اپن قطر که باالترین اپن تنیس 
روی میز دنیاســت و امتیاز رنکینگ باالیی دارد دعوت 

شده اند و از نظر هزینه میهمان قطر هستیم.

  رنکینگ جدید
رنکینگ جدید فدراســیون جهانی تنیــس روی میز در 
ماه مارس اعالم شــد که در این رنکینگ و در رده ســنی 
بزرگساالن نیما عالمیان با کسب 6329 امتیاز به جایگاه 
62 رسید و نوشاد عالمیان دارنده مدال ارزشمند بازی های 
آسیایی جاکارتا و برادر نیما با کسب 6146 امتیاز از جایگاه 
6۷ به رتبه 66 صعود کرد. در بخش بانوان مهشید اشتری 
در میان پینگ پنگ بازان خانم صدر نشین است و با یک 
پله صعود به رتبه 1۷2 قرار گرفت. ندا شهسواری هم با 4 پله 
صعود نسبت به ماه گذشته در جایگاه 180 دنیا قرار گرفت.

گفت و گو با عقاب آسیا از زندگی در شمال تا دربی پایتخت

دلم برای قایقران تنگ شده است
رئیس فدراسیون وعده داد

حمایت مالی از نخبگان 
تنیس روی میز

ورزش در سیما

هفته 22 لیگ برتر ایران
فوالد خوزستان - سپاهان اصفهان

       جمعه 24 اسفند- ساعت: 1۷:50 زنده از شبکه ورزش

هفته 22 لیگ برتر ایران
تراکتورسازی - پدیده

    پنجشنبه 23 اسفند- ساعت: 16:00 زنده از شبکه ورزش

توقف لیگ برتر بسکتبال 
در ایستگاه پلی آف!

علی عبداحد: هفته نهم و پایانی دور برگشت )هفته هجدهم( لیگ 
برتر بسکتبال باشگاههای کشور، امروز با 4 دیدار در شهرستان های 
اصفهان، گرگان، دزفــول و تهران پیگیری می شــود و متعاقب آن 
رقابت ها در ایســتگاه پلی آف متوقف می شود تا تیم های لیگ برتر 
رقیبان خود در مرحله حذفی )پلی آف( را شناسایی کنند. در اصفهان 
ذوب آهن میزبان پگاه ایران اســت . دیداری جــذاب بین تیم های 
شهرداری گرگان و پاالیش نفت آبادان با میزبانی گرگانی ها پیگیری 
خواهد شد . نیروی زمینی تهران که بازی اول خود را مقابل پدافند 
رعد هوایی دزفول با نتیجه ۷۷ بر ۷3 پیروز شده است، امروز چنانچه 
در دزفول مجدداً میزبان را شکســت دهد یک پله در جدول صعود 
می کند. تیم آویژه صنعت پارسا مشهد، دوشنبه بعد در تهران میهمان 
شیمیدر مدعی و نایب قهرمان مرحله گروهی است. مشهدی ها که 
نشــان داده اند، هیچگاه تیمی از پیش باخته نبوده اند، در حالی در 
سالن بسکتبال مجموعه آزادی تهران مقابل شیمیدر قرار می گیرند 

که بازی رفت را در مشهد 5۷ بر ۷9 به حریف تهرانی باخته اند. 

داورزنی: مخالف رویارویی 
با نمایندگان رژیم اشغالگر قدس هستیم

ورزش: داورزنی ، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت 
ورزش و جوانان در پاســخ به این ســوال که با توجه به رسمیت 
نشــناختن رژیم اشــغالگر قدس، دبیر فدراســیون ژیمناستیک 
در کالس آموزشی حضور داشته، گفت: شــرکت در کالس های 
آموزشی و بین المللی و ســمینار بین المللی و جلسات بین المللی 
مجامع با دیدگاه ما در خصوص به رســمیت نشناختن این رژیم 
متفاوت است. اصل قصه این اســت که ما رژیم اشغالگر قدس را 
قبول نداریم. ما مخالف رویارویی مستقیم با نمایندگان این رژیم 

در هر میدانی هستیم.

گودرزی رئیس فدراسیون سه گانه شد
ورزش:مجمع انتخاباتی فدراسیون سه گانه به ریاست محمدرضا 
داورزنی، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و با 
حضور اعضاء مجمع برگزار شد. برای ریاست فدراسیون سه گانه، 16 
کاندیدا شده بودند که در پایان رای گیری دور دوم گودرزی با 26 رای 
برای 4 سال به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد. باران چشمه نیز 

16 رای از 42 رای مأخوذه را کسب کرد.

تیم ملی کشتی آزاد راهی روسیه شد
ورزش: تیم کشتی آزاد زیر 23 سال ایران برای حضور در رقابت های 
جام جهانی عازم کشور روسیه شــد.رقابت های جام جهانی کشتی 
آزاد سال 2019 میالدی با حضور 8 تیم برتر دنیا در دو گروه 4 تیمی 
روزهای 25 و 26 اسفندماه در شهر یاکوتسک روسیه برگزار می شود. 
در گروه یک این مسابقات تیم های روسیه، کوبا، ژاپن و ترکیه و در 
گروه دو این رقابت ها تیم های ایران، آمریکا، مغولستان و گرجستان 

حضور دارند.

عطایی، سرمربی جوانان والیبال 
در میدان جهانی

ورزش: افشین داوری با امضا احکامی اعضای کادرفنی تیم والیبال 
جوانان ایران را معرفی کرد.بر این اساس اکبر محمدی سرپرست تیم 
جوانان ایران است و بهروز عطایی ســرمربی این تیم خواهد بود که 
خود را برای مسابقات جهانی آماده می کند.این تیم سال گذشته با 
هدایت بهروز عطایی توانســت مقتدرانه روی سکوی قهرمانی آسیا 
قرار بگیرد و حاال باید خــودش برای مســابقات جهانی 2019 به 

میزبانی بحرین آماده کند.

عادل فردوسی پور آخرین میهمان 
سروش صحت

ورزش: فردوسی پور دیشب در قسمت پایانی برنامه »کتاب باز«، 
از عالقه هم زمان خود به کتاب و فوتبال، لذت ها و ســختی های 
ترجمه گفت و در ادامه کتاب ها و نویســندگان محبوب خود را 
معرفی کرد. گفتنی است چند شب پیش عادل در مراسم انتخاب 
بهترین های صدا و سیما برنده جایزه شد و از بی مهری رسانه اش 

به خودش گفت.

لغو فینال دوم لیگ برتر والیبال
ورزش: طبق برنامه قرار بود دیدار دوم فینال لیگ برتر والیبال بین 
تیم های سایپا و شهرداری ورامین روز شنبه در سالن 12 هزار نفری 
آزادی برگزار شود، اما همزمانی این مسابقه با دیدار تیم های فوتبال 
استقالل و نساجی موجب شد تا تغییراتی ایجاد شود و روز یکشنبه 

انجام شود.

 محاکمه مالک تیم بسکتبال شیمیدر 
به اتهام قاچاق سوخت

ورزش: اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره شــرکت شــیمیدر و پنج متهم دیگر به اتهام اخالل در نظام 
اقتصادی کشور از طریق قاچاق ســازمان یافته سوخت یارانه ای در 
دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان هرمزگان برگزار شد.
در اولین جلسه دادگاه رســیدگی به اتهامات هفت متهم اخالل در 
نظام اقتصادی کشور از طریق  قاچاق سازمان یافته سوخت یارانه ای، 
کیفرخواست محمود زاچ کانیها مدیر عامل شرکت شیمیُدر ، هنریک 
درغوکاسیان رئیس هیئت مدیره این شرکت و پنج متهم دیگر قرائت 

شد و سه تن از متهمین به دفاع از خود پرداختند.

گزارش ویژه

هزینه 3.5میلیاردی سرود تیم  ملی 
در جام جهانی!

ورزش:هزینه ساخت، تنظیم، حقوق ارکستر سمفونیک 
ملی و خواننــده آن کار به همراه اعزام آنها به روســیه و 
اجرای زنده در سه شهر و هزینه های جانبی دیگر ساخت 
این سرود چیزی حدود 3.5 میلیارد تومان بودجه به خود 
اختصاص داد. اینها را غالمحســین زمان آبادی، مسئول 
فرهنگی فدراسیون فوتبال می گوید و البته می افزاید: این 
یک سرود ملی و ماندگار بود. فدراسیون ریالی از جیبش 
هزینه نکرد. برای جام ملت های آســیا هــم به خواننده 
محترمی کــه آن را اجرا کرد مبلــغ 150 میلیون تومان 
پرداخت کرد تا این کار ساخته و پخش شود. کار فرهنگی 
وصل است به بی نهایت و هزینه های مهم آن انتها ندارد. در 
واقع باید بگویم هزینه هایی که در طول سال برای کارهای 
فرهنگی می شود خیلی بیشــتر از همین رقمی است که 
در بودجه برآورد شــده است. شــما فکر می کنید همین 
فرش های دســتبافت ویژه تورنمنت هــای مهم که بافته 
می شود و به فیفا و کنفدراســیون فوتبال آسیا و تیم های 

دیگر اهدا می کنیم، هزینه سنگینی ندارد؟
و رد پاسخ به این سوال که هزینه ساخت آن را چه کسی 
داد گفت: اسپانســر گرفتیم و یک میلیارد و 500 میلیون 
تومان آن را هاکوپیان داد و بخشی هم توسط بنیاد رودکی، 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و ... تأمین شد. به هر حال 
هزینه ســاخت، تنظیم، حقوق ارکستر سمفونیک ملی و 
خواننده آن کار بــه همراه اعزام آنها به روســیه و اجرای 
زنده در سه شــهر و هزینه های جانبی دیگر ساخت این 
ســرود چیزی حدود 3.5 میلیارد تومــان بودجه به خود 

اختصاص داد. 

حمید رضا خداشناس: هفته بیست و دوم لیگ برتر و آخرین 
هفته از این مسابقات در ســال 9۷ عصر امروز با دو بازی آغاز 
خواهد شد و سایر بازی ها فردا ، پس فردا و روز یکشنبه برگزار 
می شود. این در حالی است که اوج حساسیت را در بازی های 
این هفته شــاهد خواهیم بود؛ چرا که در این هفته چهار تیم 
پرسپولیس، سپاهان، استقالل و تراکتور سازی  شانس این را 
دارند که با صدرنشینی به استقبال سال 98 بروند. با هم مرور 

می کنیم دو بازی مهم امروز و فردا را.

   فینالی جذاب در تبریز
بدون شک جذاب ترین و حساس ترین بازی این هفته عصر امروز 
و از ساعت 16:00 در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار خواهد شد. 
دو تیم در حالی رودرروی هم قرار می گیرند که در واقع این بازی 
برایشان حکم یک فینال را دارد. تراکتور با 40 امتیاز در رده چهارم 
قرار دارد و پدیده شــهر خودرو با 39 امتیاز روی جایگاه پنجم 
ایستاده است؛ بنابراین این بازی برای هر یک از دو تیم 6 امتیاز 
دارد و تساوی در این بازی به سود سایر مدعیان خواهد بود.قطعاً 
تراکتورسازی در حضور تماشاگرانش به دنبال پیروزی مقابل 
پدیده است تا پیش از برگزاری بازی های دیگر مدعیان و با توجه 
به خستگی سرخابی ها به طور موقت به صدر جدول لیگ برسد. 
اما در سوی مقابل پدیده شهر خودرو که هفته گذشته شکست 
خانگی دور از انتظاری را مقابل ذوب آهن متحمل شده بود حاال 
آمده تا در تبریز و در جلوی چشــم طرفداران پر شور تبریزی با 
امتیاز به مشهد برگردد تا کماکان در کورس مدعیان بمانند. تیم 
گل محمدی بار ها نشان داده است براحتی به هیچ تیمی امتیاز 
نمی دهد و 3 امتیاز این بازی که جای خودش را دارد. بازی رفت دو 

تیم در مشهد بدون گل به پایان رسید.

  ژنرال به امپراتور رسید
در یکی دیگر از بازی های مهم این هفته سربازان ژنرال راهی 
اهواز شــده اند تا در مقابل یاران امپراتور قرار گیرند. سپاهان 

اصفهان که نیم فصل را با قهرمانی پشت سر گذاشت حاال برای 
صدرنشینی در پایان سال 9۷ کار بسیار سختی دارد؛ چرا که 
ابتدا باید فوالد را در اهواز شکست دهد و پس از آن منتظر توقف 
پرسپولیس مقابل  سپید رود باشد. شاگردان امیر قلعه نویی 
هفته گذشته به سختی توانستند پارس جنوبی را شکست دهند 
و در هفته بیستم نیز مغلوب تراکتور سازی شده بودند و حاال در 
مقابل شاگردان قطبی که سه شکست متواری را در هفته های 
گذشته تجربه کرده اند کار آسانی برای کسب امتیاز نخواهند 
داشت. از نکات جالب این بازی می توان به افتتاح ورزشگاه فوالد 
آره نا در این دیدار و همچنین تقابل مجدد قلعه نویی و قطبی 
با هم که زمانی به عنوان سرمربیان سرخابی رودرروی هم قرار 

گرفته بودند، اشاره کرد. بازی رفت را سپاهان با نتیجه سه بر یک 
به سود خود به پایان رسانده بود.

   گل محمدی: مقابل تیمی تقویت شده به میدان می رویم
یحیی گل محمدی در نشســت خبری پیش از دیدار تیمش 
مقابل تراکتورسازی اظهار داشت:  می دانیم که مقابل تیمی 
خیلی خوب و تقویت شده به میدان خواهیم رفت، تیمی که در 
این اواخر نتایج خیلی خوبی کسب کرده و بازیکنان سرشناس و 
خوبی دارد. این بازی تجربه خوبی برای بازیکنان جوان ما خواهد 
بود. امیدوارم مقابل اشــکان دژاگه، مسعود شجاعی و احسان 

حاج صفی بتوانند عرض اندام کنند.

امیرمحمد سلطان پور: در هفته هــای گذشته مخصوصا در لیگ 
قهرمانان اروپا متوجه شدیم که یک مهاجم هیچگاه اینقدر در فوتبال 
به اندازه امروز مهم نبوده اســت. پپ گواردیوال این اهمیت را بیشتر 
درک کرده و بهترین مهاجم خود یعنی سرخیو آگوئرو را بارها و بارها 
در برنامه های فشرده منچسترسیتی به میدان فرستاده تا بتواند در 
اوج بماند. در بازی سه شنبه شب سیتی مقابل شالکه در دور برگشت 
مرحله یک شانزدهم نهایی لیگ قهرمانان اروپا آگوئرو بار دیگر کالس 
باالی بازی خود را به نمایش گذاشــت و با دو گلی که در ورزشگاه 
اتحاد به شالکه زد بزرگترین کمک به سیتیزن ها برای کسب پیروزی 

۷-0 و راهیابی به جمع هشت تیم برتر مسابقات بود.
رکورد این ستاره آرژانتینی در ورزشگاه خانگی آبی آسمانی پوشان 
فوق العاده است. فقط در ســال جدید میالدی که هنوز دو ماه و نیم 
از آن نگذشته او یازده گل در ورزشــگاه اتحاد به ثمر رسانده است. 
تنها زمانــی متوجه باال بودن این آمار می شــوید کــه مثال بدانید 
منچستریونایتد در ورزشگاه اولدترافورد در همین بازه زمانی تنها 9 

گل به ثمر رسانده است.
نکته جالب در مورد بازی ســرخیو آگوئرو فقط بــه گل زدن های 
زیادش باز نمی گردد بلکه در تمامی قسمت های زمین و در طراحی 
حمالت آبی پوشان نیز همیشه نقش موثری دارد. در صحنه گل دوم 
او در بازی مقابل شالکه کمک به شروع حمله توسط خود وی بسیار 
تماشایی بود. جای تعجب نیســت که گواردیوال او را در دقیقه 63 
زمانی که پیروزی سیتی قطعی شــده بود از زمین مسابقه به بیرون 
کشید؛ پپ بهتر از هر کســی می داند که اگر می خواهد در هر سه 
تورنمنت دیگری که برای قهرمانی در آن تالش می کند موفق عمل 
کند باید از بازیکنی در حد و اندازه های آگوئرو محافظت کرده و به 

او استراحت بیشتری بدهد. شــماره 10 آبی پوشان در تعداد 
زیادی از بازی ها در شروع سال جدید در میدان حاضر 

بوده است. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم از 20 ژانویه 
یعنی در بازه ای 52 روزه، آگوئرو 999 دقیقه بازی 
کرده که شامل سیزده بازی، و دو بازی در هفته در 

6 نوبت بوده است.
گابریل خسوس در بسیاری از این بازی ها روی 
نیمکت نشسته و منتظر بود که زمان به میدان 

آمدنش فرا برســد اما آگوئرو آنقدر مطمئن 
عمل می کرد که این اتفاق نمی افتاد. البته 
قطعــا گواردیوال از ایــن مهاجم برزیلی 
خوش آتیــه در بازی روز شــنبه جام 
حذفی مقابل سوآنزی استفاده خواهد 
کرد و بعد از آن هــم دو هفته لیگ ها 
به خاطر مسابقات ملی تعطیل است 
تا بعد از آن سیتی در زمین فوالم به 

میدان برود.
اســتراحت مناسب داشــتن برای 

آگوئرو حیاتی است چون گواردیوال 
به او نیاز دارد تا با همین توان و انرزی 

در ادامه فصل به میدان برود. آگوئرو اگر 
سالم و سرحال باشــد هیچ تعجبی ندارد اگر 

سیتی بتواند در مقابل همه رقیبانش در تمامی تورنمنت هایی که 
هنوز در آن ها شانس دارد موفق عمل کرده و اولین تیم بریتانیا شود 

که به چهارگانه دست می یابد.

این روزها همه در سانتیاگو برنابئو هیجان زده 
هستند چون زین الدین زیدان مربی موفق این 
تیم دوباره هدایت سپیدپوشــان را بر عهده 
گرفته است. توئیتر باشــگاه رئال مادرید به 
پوشش کامل اولین جلسه تمرینی کهکشانی ها 
تحت هدایت زیزو پرداخته و با انتشار عکس های 
زیادی از این جلسه، در یکی از آن ها، از زیرنظر 
بودن دقیق جلســه توســط این مرد موفق 

فرانسوی می گوید.

مدافع مستحکم و نفوذ ناپذیر سابق تیم ملی انگلیس 
و باشگاه منچستر یونایتد، بعد از عملکرد خیره کننده 
کریســتیانو رونالدو در مقابل اتلتیکو مادرید در لیگ 
قهرمانان اروپا، بــه تمجید از هم تیمی ســابق خود 
پرداخت. ریو فردیناند در پستی اینستاگرامی رونالدو 
را »خدای زنده فوتبال« لقب داده و عملکرد او در لیگ 
قهرمانان را »عجیب و غریب« مــی خواند. فردیناند 
می گوید هیچ رکوردی در این مســابقات نیســت که 

رونالدو نتواند آن را بشکند.

ریو فردیناندباشگاه رئال  مادرید

حساب رسمی توئیتر باشگاه زنیت سن  پترزبورگ 
در پستی جالب و بامزه به درخشش سردار آزمون 
مهاجم ملی پوش کشورمان در این تیم واکنش نشان 
داده است. بعد از آنکه سردار آزمون از زمان پیوستن 
به زنیت،در پنج بازی خود پنج گل به ثمر رسانده، 
این باشــگاه در توئیتش با دستکاری سکانسی در 
انیمیشن »ماجراجویی های ترسناک بیلی و مندی« 
از قول یکی از شخصیت های اصلی داستان می گوید 

هیچکس باحال نیست به جز سردار آزمون!

اسطوره بســکتبال جهان عکســی زیبا از خود در 
اینستاگرامش منتشــر کرده است. لبران جیمز که نام 
حساب اینستاگرامش پادشاه جیمز است و حدود 48 
میلیون فالوور دارد، در بازی اخیر تیمش لوس آنجلس 
لیکرز در زمین شیکاگو بولز در تالش برای نزدیک شدن 
به رده کسب سهمیه پلی آف ان بی ای، 123 به 10۷ پیروز 
شد که در یکی از صحنه ها جیمز با اسلم دانکی زیبا به 
امتیاز رسید که از دید دوربین ها پنهان نمانده و صحنه 

زیبا خلق کرد.

لبران جیمزباشگاه زنیت سن پترزبورگ

داوری: پیام تنبیه نمی شود
افشین داوری سرپرســت فدراسیون والیبال گفت: در 
حال حاضر دبیر فدراســیون والیبال مشخص شده و 
پس از پایان لیگ برتر والیبال او را معرفی خواهیم کرد.
افشین داوری در خصوص این که چرا جبار قوچان نژاد 
به صورت رســمی به عنوان دبیر فدراســیون والیبال 
معرفی نمی شود، اظهار داشت: در مقطعی انتخاب مان 
را برای دبیری فدراسیون والیبال انجام داده بودیم که 
به ســرانجام نرســید. پس از آن نام قوچان نژاد هم به 
عنوان یکی از کسانی که می تواند عهده دار این سمت 
باشد مطرح شد که این گزینه و چند گزینه دیگر را نیز 

بررسی کردیم.
وی ادامــه داد: در حال حاضر دبیر فدراســیون والیبال 
مشخص شــده و پس از پایان لیگ برتر والیبال او را نیز 

معرفی خواهیم کرد.
سرپرست فدراسیون والیبال در مورد این که آیا انتخاب یک 
مربی برای دبیری این فدراسیون ریسک بزرگی محسوب 
نمی شود، تصریح کرد: ما به دنبال کسی هستیم که بتواند 
در همه امور اعم از فدراسیون، رسانه ها و تیم ملی عملکرد 

خوبی داشته باشد و خیالتان از این بابت راحت باشد.
داوری در مورد انصراف کاله و پیام از لیگ برتر والیبال 
و احتمال محرومیت آنها گفت: محرومیتی برای این دو 
تیم در نظر نمی گیریم. بحثی که وجود دارد این است 
که برنده دیدار رده بنــدی جایزه ای دریافت نمی کند و 
به مسابقاتی هم اعزام نمی شود. ما یا باید برای تیم سوم 
جایزه ای در نظر بگیریم یا این که دیــدار رده بندی را 

حذف کنیم.
وی ادامه داد: از فصل آینده دیدار فینال هم به صورت رفت و 
برگشت برگزار می شود و دیگر شاهد برگزاری آن به صورت 
تجمیع نخواهیم بود. این موضوع باعث استقبال تماشاگران 

می شود و ما هم نباید به دنبال حذف آنها باشیم.
سرپرست فدراسیون والیبال در مورد اسپانسرهای این 
فدراسیون برای سال آینده خاطرنشان کرد: با بانکی که 
اسپانسر فدراسیون بود در ســال بعد هم ادامه خواهیم 
داد. قصد داریم با اپراتورهای تلفن همراه هم وارد مذاکره 
خواهیم شد تا به صورت مستقیم با آنها قرارداد امضا کنیم.

داوری در پایان خاطرنشــان کرد: به دنبال این هستیم 
که نیمه دوم فروردین انتخابات همه هیئت های استانی 
را برگزار کنیم و پس از آن ثبت نام از داوطلبان ریاســت 

فدراسیون والیبال نیز انجام خواهد شد.

روز نخست هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال 

تراکتور - شهرخودرو؛ تب در تبریز
پل دیکوف که برای هشت فصل پیراهن 
آبی آسمانی را پوشــیده و اکنون به 
عنوان کارشناس فعالیت می کند در 
مورد شرایط منچسترسیتی برای ادامه 

فصل می گوید:
»مــردم در مورد کســب چهارگانه 
صحبت می کنند؛ یا اینکه ســیتی 
کدام را در اولویت قرار می دهد، لیگ 
قهرمانان یا لیگ برتر را؟ اما به نظرم 
مهمترین چیز برای سیتی این است 
که بازی به بازی پیش برود. اگر دقت 
کرده باشــید هیچکدام از آن ها در 
مورد قهرمانی در لیــگ برتر یا لیگ 
قهرمانان صحبتی نمی کنند و ذهنیت 
کلی بازیکنان به گونه ای گذاشته شده 
که برای پیــروزی هفته آینده برنامه 
ریزی کنند. پــپ گواردیوال قطعا به 
بازی روز شــنبه در جام حذفی فکر 
می کند و این ذهنیت به تمامی باشگاه 
منتقل شده است. من در این باشگاه 
حضور داشــتم و می دانم که ذهنیت 
پپ، بازیکنان و همه اعضای باشگاه 
این اســت که خود را برای بردن همه 
چیز آماده کنند. البته آن ها می دانند 
که کار دشواری است اما آیا آن ها می 
توانند این کار را انجام دهند؟ من فکر 
می کنم که توانایی انجام آن را دارند. 
کار سختی است اما با ترکیبی که در 
اختیار دارند فکر می کنم که بتوانند 
این کار را به انجام برسانند.«

هر4 روز یک بازی برای سیتی

»آگوئرو« ستاره روزهای پرفشار
ZOOM
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ادب و هنر

خبر

 مجموعه 4 جلدی 
»قصه های امام خمینی و بچه ها« منتشر شد

ادب و هنر: مدیرعامل به نشــر 
آستان قدس رضوی(  )انتشارات 
از انتشــار مجموعه چهار جلدی 
قصه های امــام خمینی و بچه ها 
در قالــب »کتاب هــای پروانه« 
برای کودکان توسط به نشر خبر 
 داد. به گزارش قدس و به نقل از 
حسین  به نشــر،  عمومی  روابط 
سعیدی درباره انتشار این مجموعه اظهار کرد: مجموعه »قصه های امام 
خمینی و بچه ها« به قلم مجید مالمحمدی و با تصویرگری وحید خاتمی 
در قالب »کتاب های پروانه« و برای گروه سنی »ب« و »ج« نگارش شده 
اســت.وی در ادامه افزود: این مجموعه چهار جلدی با عناوین »صورتت 
مثل گل اســت«، »من امام می شوم«، »از مدرســه سرخپوست ها« و 
»گردنبندی که به ایران ســفر کرد« راهی بازار نشر شده است و سعید 

دین پناه طراح گرافیک این اثر است.
مدیرعامل به نشــر با بیان اینکه کودکان در این اثر با ســبک زندگی و 
ســیره اخالقی و عملی بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی آشنا می شوند، 
خاطرنشان کرد: مجموعه چهار جلدی »قصه های امام خمینی و بچه ها« 
حاوی داســتان های کوتاه و فرازهایی آموزنده و داستان هایی اخالقی از 
زندگی امام خمینی)ره( و ارتباطش با دیگران بویژه کودکان اســت که 
کامالً محبت آمیز و صمیمانه بوده اســت. وی تصریح کرد: این مجموعه 
چهار جلدی که در قطع رحلی و با شمارگان 1000 نسخه منتشر شده 
است با قیمت 10 هزار تومان در دسترس کودکان ایرانی قرار گرفته است.

سعیدی یادآور شــد: مجید مالمحمدی، زاده 12 مرداد 1347 در شهر 
قم است، از وی تاکنون حدود 150 کتاب داستان، شعر و... در موضوعات 
دینی، اهل بیت)ع( و اخالقی به چاپ رسیده است که بیشتر این کتاب ها 

در جشنواره های مهم کشوری برگزیده شده اند.
وی در پایــان عنوان کرد: در این مجموعه از منابعی همچون پا به پای 
آفتاب، در ســایه آفتاب، برداشت هایی از سیره امام و پرتوی از خورشید 
الهام گرفته شده است.در یکی از داستان های این مجموعه می خوانیم: ما 
رفتیم و رفتیم تا به یک شهر رسیدیم. آقای پستچی من را به دست مدیر 
یک مدرسه داد و گفت: »این نامه از جماران است، از بیت امام خمینی«... 
خانم مدیر فوری از جای خود بلند شد، من را گرفت. خوب نگاهم کرد 
و گفت: »خیلی ممنون آقای پستچی!« آقای پستچی رفت. خانم مدیر 
وقتی من را باز کرد، با خوشحالی صورتم را بوسید و گفت: »ای وای! امام 

خمینی به نامه بچه های ما جواب داده...!«

گفت وگو با طاهره ایبد به بهانه انتشار مجموعه های تازه اش

تخیل، نیاز کودک و نوجوان امروز است
 ادب و هنر/ خدیجه زمانیان  طاهره ایبد از معدود 
نویسندگانی اســت که برای همه گروه های سنی 
کودکان، خردساالن، نونهاالن، نوجوانان و بزرگساالن 
کتاب نوشته و آثارش در همه رده های سنی موفق 
بوده و جایزه های مختلف ادبی را از آن خود کرده اند. 
او از نویســندگانی است که برای نخستین بار برای 
نوزادان 6 ماه تا ســه سال کتاب نوشت و آثارش با 
اســتقبال روبه رو شــد. آثار کودک و نوجوانش به 
چاپ های متعدد می رسند و رمان بزرگسالش با نام 
»دور گردون« وقتی منتشر شد، توانست جایزه کتاب 
سال پایداری را از آن خود کند و رضا سیدحسینی 
)نویسنده کتاب مکتب های ادبی( در میزگردی این 
اثر را نقد و تحلیل کرد. طاهره ایبد چندان عالقه ای 
به نوشتن برای بزرگساالن ندارد. می گوید: همین قدر 
که بین بزرگساالن زندگی می کند برای او کافی است 
و خلق اثر برای این رده ســنی چندان خوشایند او 
نیست. این بانوی نویسنده بیشتر دغدغه نوشتن برای 
مخاطب خردسال، کودک و نوجوان را دارد. مجموعه 
دو جلدی طنز »داســتان های یک قــل دو قل« از 
کتاب های موفق و پرطرفدار اوست که بارها تجدید 
چاپ شــده اند. این مجموعه توسط به نشر منتشر 
شده است. از طاهره ایبد همچنین کتاب های »لولوی 
نخور نخوره« توســط نشر هوپا، » چه کسی نامه را 
به شیشه چسباند؟« و مجموعه »غولستان« توسط 
نشر داستان جمعه بزودی به بازار کتاب خواهد آمد. 
گفت وگوی ما را با این بانوی داستان نویس بخوانید. 

شما از نویســندگانی هستید که بر خالف 
سایر نویسندگان کودک و نوجوان کمتر سراغ 
بازنویســی رفته اید؛ در حالی که بسیاری از 
نویسندگان به این سمت رفته اند و دست کم یک 
یا دو اثر بازنویسی در کارنامه نویسندگی آن ها 
وجود دارد. نظر شما درباره بازنویسی ها چیست؟ 
جامعه کودک و نوجوان مــا نیاز به پرورش تخیل 
دارد و یکی از کارهایی کــه ادبیات می تواند انجام 
بدهد، پرورش تخیل بچه هاست. داستان فهم عمیق 
و گسترده تری از زندگی به بچه ها منتقل می کند؛ 
یعنی به کمک ادبیات، بچه ها برای زندگی در دنیای 

واقعی و دنیای پیچیده بزرگسالی آماده می شوند. 
نکته دوم، منابع بازنویسی، یعنی متون ادبی کهن، 
ادبیات فولکلور و افسانه هاست؛ آثاری از زمان گذشته 
که با توجه به مضمون، ویژگی های ساختاری، قدرت 
تخیل و اندیشه و... ماندگار شده اند. بعضی از این آثار 
مانند بخشی از افسانه ها چندان نیازمند بازنویسی 
نیستند و به همان شکل هم برای بچه ها قابل درک 
هستند و خواندنشان لذتبخش است، اما برخی دیگر 
بــه دلیل ویژگی های زبانی خــاص، برای مخاطب 
کودک و نوجوان چندان قابل درک و دریافت نیست 
و الزم است که این دست از ادبیات کهن بازنویسی 

شــوند، به شرطی که ادبیاتشــان از دست نرود. در 
واقــع باید با زبان ادبی خــاص، روایت و بازآفرینی 
شوند. یعنی باید چیزی به آثار اضافه کرد نه اینکه 
ادبیــات آن را کم کرد یــا از بین برد؛ چیزی که در 
آثار بازنویســی، زیاد شاهدش هستیم. من چند اثر 
بازآفرینی داشته ام؛ اما ترجیحم این است که وقتم را 

روی کارهای تألیفی و خالق بگذارم.

همان طور کــه خودتان هم گفتید یکی از 
دغدغه های شما بازتاب مسائل روز بچه ها در 
ادبیات است. چطور دغدغه های به روز کودک 
و نوجوان را می بینید و آن را در قالب ادبیات 

منعکس می کنید؟ 
ارتباط با کودکان و مشاهده رفتار و کنش های آن ها، 
فاکتور مهمی در دریافت اطالعات درباره آن هاست. 
گروه های ســنی مختلف ممکن است ویژگی های 
مشــترکی داشــته باشــند؛ اما هر جامعه انسانی 
خصوصیات خــاص خود را هم داراســت که برای 
پیدا کردن آن ها باید سراغشان رفت و آن ها را درک 
کرد و شناخت. نویسنده باید بتواند هم مخاطب را 
جذب کند و هم به عالقه و نیاز او پاسخ دهد و هم 
درک تازه ای از زندگی به او منتقل کند. ضمن اینکه 
نویسنده باید با روان شناسی جامعه مخاطبش آشنا 
باشد. این مهم را به خوبی در آثاری که فراتر از زمان 
و مکان نویسندگانشــان رفته اند و ماندگار شده اند، 

می توان دید.

شما نخستین نویسنده ای هستید که تجربه 
نوشتن برای نوزادان و کودکان زیر سه سال را 

دارید؛ از این تجربه بگویید. 

من نخستین کســی نبودم که در ایران شروع به 
نوشتن برای بچه های شش ماه تا سه سال کردم؛ ما 
یک گروه بودیم؛ این گروه در کانون پرورش فکری 
تشکیل شد. ما جلسه های متعددی داشتیم و در هر 
جلسه بخشی از وقتمان را صرف طرح مطالبی که از 
تحقیق و پژوهش به دست آورده بودیم، می کردیم. 
در آن دوره جای خالی کتاب برای این گروه سنی 
کاماًل احساس می شد و البته هنوز هم چنین است. 
من ســفرهای زیادی به شهرهای مختلف داشته 
و دارم، هــر بار مادرانی را می بینم که ســراغ این 
گونــه کتاب ها را می گیرند و از من می خواهند که 
به آن ها کتاب معرفــی کنم. زمان هایی هم که به 
نمایشگاه های کتاب می رفتم، مادرانی را می دیدم 
که دنبال کتاب برای نوزادانشــان بودند. تولد این 
کتاب ها در بخشــی از خانواده ها ایجاد نیاز کرد و 
آن ها جای خالی کتاب برای نوزادان را حس کردند 

و این، اتفاق خوبی بود. 

آثار دیگری برای این گروه در دست چاپ دارید؟
چند کتاب با فرم و کتابســازی متفاوت برای چاپ 

طراحی کرده ام و به ناشر داده ام. 
 

مجموعه داستان های »یک قل دو قل« جزو 
آثار موفق شماســت. شخصیت پردازی های 
زنده و ملموسی که در کتاب هست و روحیه 
معترض و منتقد بچه ها در کتاب متناســب 
با بچه های امروز اســت. شخصیت های این 

داستان ها چگونه خلق شدند؟ 
ســال ها پیش در دوران دانشــجویی ام شــنیدم 
که بیمارســتانی در یکی از کشــورهای اروپایی، 
کتابخانه ای برای نوزادان راه اندازی کرده و به پدر 
و مادر هر نوزاد تازه متولدی، ســه کتاب می دهد 
و از آن ها می خواهد که تا ســه ماهگی هر شــب 
یکی از این کتاب ها را باالی ســر نوزاد بگیرند و 
با صدای بلنــد برایش بخوانند و تصویرها را به او 
نشان بدهند و پس از سه ماه نوزاد را بیاورند تا از 
او تست بگیرند. نتیجه این آزمایش بسیار عجیب 
بود.پس از سه ماه، نوزادان را در اتاق می گذاشتند 
و ســه نفر باالی سر نوزاد می ایستادند و کتاب ها 
را به طــرف او می گرفتند. همزمان از طریق یک 
بلندگو، یک نفر متن یکی از کتاب ها را می خواند. 
جالب بود که نوزاد ســرش را به ســمت کتابی 
می چرخاند که متن، متعلق به آن بود. این مسئله 
نشان می داد که ســطح دریافت بچه ها چندان با 
بزرگساالن تفاوت ندارد و آن ها فقط توانایی بروز 
بازخورد و قدرت بیان ندارند. این ماجرا برای من 
بسیار جذاب بود و ذهنم را درگیر این مسئله کرد 
که احتماالً جنین هــم می تواند دریافت هایی از 

محیط بیرونی داشته باشد. این نکته در ذهنم بود 
تا اینکه یک روز شخصی به نام آقای »طاولی« از 
شــبکه   یک تلویزیون با من تماس گرفت و از من 
برای ویرایش انیمیشــن های خارجی دعوت کرد. 
وقتی به شبکه رفتم، ایشان برخورد بسیار گرمی 
با من داشت. قرار شــد که من یک روز در میان 
به شــبکه بروم و کارم را انجام دهم. روز بعد که 
رفتم، آقای طاولی در اتاق بود، اما فقط ســالمی 
کرد و مشغول کارش شد. برخوردش برایم عجیب 
بود. دفعه بعد که باز به شبکه رفتم، آقای طاولی 
تا من را دید، جلو آمد و خیلی گرم احوالپرســی 
 کرد و نظرم را درباره کار پرســید. رفتارش برایم 
ســؤال برانگیــز شــد. چندیــن بار دیگــر این 
برخوردهای متناقض و عجیب و غریب پیش آمد 
تا این که یک روز وقتی وارد اتاق شدم، دو تا آقای 
طاولی در اتاق دیدم و متوجه شدم که آن ها دوقلو 
هســتند. این ماجرای خنده دار، جرقه مجموعه  
طنز »داستان های یک قل دوقل« را در ذهنم زد. 
این دو جلد شــامل 100 داستان طنز است که به 
مدت دو سال در مجله  دوست چاپ می شد و پس از 

آن، به نشر کتاب را چاپ کرد.

 اگر به دنبال آسیب شناسی ادبیات کودک 
و نوجوان باشیم، این ادبیات چه خألهایی دارد؛ 
در چه بخش هایی نویســندگان ما پیشرفت 
کرده اند و در عرصه های جهانی حرفی برای 

گفتن دارند؟ 
ما در کشــورمان آثار ادبی قابل توجه داریم؛ اما نه 
به آن اندازه کــه انتظار می رود و نه به آن اندازه که 
تبلیغ می شود. اینکه آثار ادبی ما با بودجه های داخلی 
و حتی دولتی ترجمه شود، کمک خوبی به معرفی 
ادبیات ایران است؛ اما نباید ترجمه های داخلی را به 
حســاب این گذاشت که تمام این آثار، حرفی برای 
گفتن در عرصه جهانی دارند. وقتی یک ناشر خارجی 
خود پیشقدم می شود که رایت کتابی را بخرد و آن 
را منتشر کند، نشان می دهد که اثر حرفی فراتر از 
سرزمین خودش داشته است. اما متأسفانه ابزارها و 
رسانه های تبلیغاتی داخلی به دالیل مختلف، خیلی 
وقت هــا، آثار نه چندان قوی را ویژه جلوه می دهند 
و برخی آثار درخــور توجه را نادیده می گیرند و به 
مرور سطح ذوق و سلیقه کودک و نوجوان را پایین 
می آورند. مســئله دیگری که بــه ادبیات کودک و 
نوجوان ما آسیب زده، کپی کاری و گرته برداری برخی 
نویسندگان ما از آثار موفق خارجی است و البته حوزه 

تصویرگری هم از این اتفاق در امان نمانده است. 
با وجود این، من معتقدم که تمام کتاب ها از غربال 
تاریــخ عبور می کنند و آثار ادبی و خالقانه ماندگار، 
خودشان را نشان می دهند؛ اگر چه سهم آسیب های 

امروزی را هم نمی توان نادیده گرفت. 

آنچهمیخوانید

کودک و نوجوان ما نیاز به پرورش 
تخیــل دارد و یکی از کارهایی که 
ادبیــات می توانــد انجــام بدهد، 
بچه هاســت.  تخیــل  پــرورش 
داستان فهم عمیق و گسترده تری 
از زندگی به بچه ها منتقل می کند؛ 
یعنی به کمک ادبیات، بچه ها برای 
زندگی در دنیــای واقعی و دنیای 
پیچیده بزرگسالی آماده می شوند

 آگهی تغییرات شرکت الکترو پشتیبان توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 60763 و شناسه ملی 14006582992
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,11,17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای عباس محمدزاده طبسی به شماره 
ملی: 0937512850 به س��مت رئیس هیئت مدیره 2� آقای هادی محمدزاده طبس��ی به ش��ماره ملی: 0930610504 به س��مت 
نایب رئیس هیئت مدیره 3� آقای مجید محمدزاده طبس��ی به شماره ملی: 0930610490 به سمت عضو هیئت مدیره 4-آقای 
وحید میرصدرائی به شماره ملی 0937861715 به سمت مدیرعامل ) خارج از اعضاء (برای مدت دو سال انتخاب شدندو کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی شرکت با امضاء مشترک دو امضاء از سه امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )413720(
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آگهی تغییرات شرکت تولید مکمل و خوراک دام و طیور به دام رشد خراسان
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11551 و شناسه ملی 10380272513

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397,02,22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمد نورمندی پور به شماره 
ملی:3070811558 و آقای حس��ن نورمندی پور به شماره ملی:0942182340 و آقای حسین نورمندی پور به شماره ملی: 0931946832 
و آقای علی نورمندی پور به ش��ماره ملی:0933012993 بس��مت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند 2- آقای 
مهدی صدیقی به ش��ماره ملی:1060259842 به س��مت بازرس اصلی و آقای احمد زواری به ش��ماره ملی:47207643 به س��مت بازرس                        

علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3-روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )413733(
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 آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای آتیه صنعت برق شمس
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 46199 و شناسه م لی 10380624594

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397,02,29 و نامه شماره 97,481948 مورخ 97,6,17 بیمه ایران تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : - س��ال مالی منتهی به 29 اس��فند ماه 1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا 
رهیافت به عنوان بازرس اصلی و موسس��ه حسابرس��ی و خدمات مدیریت آبتین محاس��ب پارس به عنوان بازرس علی البدل برای 

سال مالی 1397انتخاب گردیدند . روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )413742(

,ع
97
18
64
1

آگهی تغییرات شرکت تولید مکمل و خوراک دام و طیور به دام رشد خراسان
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11551 و شناسه ملی 10380272513 

 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره م��ورخ 1397,02,22 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 --آق��ای محمد نورمندی پور به ش��ماره 
مل��ی:3070811558 ب��ه س��مت رئیس هیئت مدیره 2- آقای حس��ن نورمن��دی پور به ش��ماره ملی:0942182340 به س��مت نائب 
رئی��س هیئ��ت مدی��ره 3-آق��ای علی نورمندی پور به ش��ماره مل��ی:0933012993 به س��مت عض��و اصلی هیئت مدی��ره 4- آقای 
حس��ین نورمن��دی پ��ور به ش��ماره مل��ی: 0931946832 به س��مت عضو اصل��ی هیات مدی��ره و مدیرعام��ل و کلیه اوراق و اس��ناد 
به��ادار و تعهد آور و رس��می و بانک��ی با امضای مدیرعامل و یکی از اعض��ای هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر خواهد بود. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )413752(
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2

آگهی تغییرات شرکت کهکشان داده بدون مرز آیسان 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 60939 و شناسه ملی 14006641909

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,08,26 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - س��مت اعضاء هیئت مدیره 
به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد رضا ثابتی بایگی به ش��ماره ملی 0946602141 به س��مت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای 
همایون ظهوریان قناد به شماره ملی 0946624380 به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند . - کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )413757(
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آگهی تغییرات شرکت ساختمانی حریم سازان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14245 و شناسه ملی 10380298843
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,02,03 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای منصور کمری زاده به شماره 
ملی 2002505489 به س��مت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حمیدرضا ابراهیمی به ش��ماره ملی 4591190277 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین مهاجری به شماره ملی 0945904851 به سمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد آور رس��می و بانکی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر 

شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )413740(
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آگهی تغییرات کانون خیریه حمایت از بیماران خاص مشهد مقدس
 موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 3877 و شناسه ملی 10380645313

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,02,29 و نامه شماره 3853,2,1904 مورخ 1397,03,22 استانداری مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - آقای محمدرضا امیر حسنخانی 0829261913 به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا امیر حسنخانی 0859276104 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و آقای غالمحسین درودی 5749650391 به عنوان خزانه دار وخانم طاهره رسولی به سمت منشی هیئت مدیره وخانم مریم جهانی 0032920148 
به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای علیرضا امیر حسنخانی با کد می 0859276104 به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند -2کلیه 
اسنادو اوراق بهادار وتعهد آور باامضای ثابت مدیر عامل آقای علیرضا امیر حسنخانی و خزانه دار آقای غالمحسن درودی ودر غیاب وی رئیس هیئت 

مدیره آقای محمد رضا امیر حسنخانی بامهر کانون حمایت از بیماران خاص معتبر خواهد بود
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )413644(
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آگهی تغییرات کانون خیریه حمایت از بیماران خاص مشهد مقدس
 موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 3877 و شناسه ملی 10380645313

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1397,02,29 و نامه ش��ماره 3853,2,1904 مورخ 1397,03,22 استانداری مشهد تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : 1 -آقای محمدرضا امیرحس��نخانی ش ملی 0829261913 آقای علیرضا امیرحس��نخانی ش ملی 0859276104 آقای غالمحسین درودی 
5749650391 طاهره رس��ولی ش ملی 0043361877 مریم جهانی ش ملی 0032920148 به س��مت اعضای اصلی هیئت مدیره و اقای مجتبی رمضانی             
ش ملی 0919571409 و اقای امیر مس��عود رجب پور ش م 0927748900 بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب ش��دند -2 
آقای جلیل دهقان به ش��ماره ملی 0932073271 بعنوان بازرس اصلی و خانم نرگس ناظمی به کدملی 0859276600 بعنوان بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال انتخاب گردیدند .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )413643(
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آگهی تغییرات شرکت روستایی کاریزنو شرکت تعاونی به شماره ثبت 39 و شناسه ملی 10380008776
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1396,11,29 و نامه ش��ماره 516,9,212 مورخ 1397,03,30 اداره تعاون روس��تایی تربت جام تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : 1 - آقای مجتبی فکوری با کد ملی 0731127986به س��مت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مهدی اس��دالهی مفرد قلندرآبادی با کد ملی 
0731042646 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباسعلی پیر با کد ملی 0731130693 به سمت منشی هیئت مدیره و آقای غالمرضا تکمیل 
به شماره ملی 0732163587 به سمت مدیر عامل برای مدت 3 سال انتخاب شدند وکلیه قراردادها و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و برات و 
اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و مجتبی فکوری )رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی با امضاء آقای غالمرضا تکمیل 

)مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت جام )413642(
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آگهی تغییرات شرکت روستایی کاریزنو شرکت تعاونی به شماره ثبت 39 و شناسه ملی 10380008776
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1396,11,10 و نامه ش��ماره 516,9,212 مورخ 1397,03,30 اداره تعاون روستایی تربت جام تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : 1 -ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به 12,29, 1395 به تصویب رس��ید. -2 س��رمایه ش��رکت به مبلغ 998.623.000 ریال منقسم بر 
998.623س��هم هزار ریالی افزایش یافت . -3محمد مهدی اسدالهی مفرد قلندرآبادی 0731042646 و مهدی شیروانی کالته اقا محمد 0731127201 
عباسعلی پیر 0731130693 مجتبی فکوری 0731127986 جواد فهمیده 073114638 به سمت اعضای اصلی مهدی مجرد 0732577004 وحسین برزگر 
کالته اقا محمد0731074750 به سمت اعضای علی البدل هیأت مدیره شرکت برای مدت سه سال مالی انتخاب شدند -4حمید رنجبر 0942765931 

واحمد دیانت0731133961 به عنوان بازرسان اصلی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت جام )413641(
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غفلت سینمایی ها از نوبل ادبیات کودک و نوجوان
چندی پیش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در برنامه های 
مجزایی از چهار نامزد ایران در جایزه آسترید لیند گرن که از آن به 
عنوان جایزه نوبل ادبیات کودک و نوجوان یاد می شود، تقدیر کرد.

این چهار نامزد یعنی هوشنگ مرادی کرمانی، علی اصفر سیدآبادی، 
فرهاد حسن زاده و جمشید خانیان هستند که از سوی کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان، شورای کتاب کودک، انجمن نویسندگان 
کودک و نوجوان و مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودک برای کسب 
این جایــزه معتبر جهانی که به چهره های برجســته مؤثر در حوزه 

ادبیات و ترویج کتابخوانی کودکان اهدا می شود، معرفی شده اند.
یکــی از مالک های اصلی اعطای جایزه، بررســی میزان تأثیرگذاری 
در ســطح ملی و جهانی اســت و بر این اســاس نامزدهایی که در 
کشور خود بیشترین تأثیر را بر حوزه های مختلف گذاشته باشند، در 
اولویت هســتند. ضمن اینکه برگزاری مراسم مختلف، تجلیل، تبلیغ 
ایــن چهره ها و بازتــاب آن به نهاد برگزاری جایــزه می تواند امکان 
برگزیده شــدن نامزدها را باال ببرد. در این راســتا، نهادهای متولی 
موضــوع ادبیات و کتاب در بخش های دولتی و غیردولتی به ســهم 
خود هرکدام قدمی  برای نزدیک شدن ایران به این افتخار جهانی را 
برداشــته اند اما به نظر می  رسد دیگر حوزه های فرهنگی و هنری در 

این زمینه دچار غفلت هستند.
یکی از حوزه هایی که در این زمینه اقدام مناسبی صورت نداده است، 
حوزه سینماست. سینماگران و نهادهای دولتی و غیردولتی مؤثر در 
این حوزه از اهمیت جایزه یاد شــده غافل مانده اند و به نظر می رسد 
وقت آن رســیده است که آن ها نیز حداقل درمورد یکی از نامزدهای 

مهم ایران یعنی هوشنگ مرادی کرمانی گامی  بردارند.
ســینمای ایران به نویســندگان ایرانی بخصوص به مرادی کرمانی 
وامدار است. اگرچه مرادی کرمانی فیلمنامه نویس به معنای رسمی  
و رایج آن نیســت اما داستان های او که همواره خلقیات، ویژگی های 
فرهنگی و بومی  مردم کشــورمان را به ساده ترین و شیواترین شکل 
بازتاب داده است، مورد توجه سینماگران بوده است و آثار مهمی  در 

حوزه سینما و تلویزیون از نوشته های او اقتباس شده است. 
بی گمان بسیاری از ایرانیان با مجموعه تلویزیونی قصه های مجید که 
آن را کیومرث پوراحمد بــا اقتباس از مجموعه کتاب های قصه های 
مجید ســاخت، خاطره دارند. پوراحمد دراین مجموعه و نیز دو فیلم 
سینمایی که در ادامه آن ساخت »شرم« و »نان و شعر« توانست پیوند 
خوبی میان متن داستان های گیرا و شخصیت پردازی جذاب مرادی 

کرمانی و سینما و تلویزیون ایجاد کند. 
ابراهیم فروزش نیز توانســت با اســتفاده از کتــاب »خمره« مرادی 
کرمانــی، فیلمی  به همین نام بســازد که این فیلــم مجموعه ای از 
جوایز بین المللی از جمله یوزپلنگ طالیی جشنواره فیلم لوکارنو را 
برای ســینمای ایران به ارمغان آورد. از این کتاب همچنین مجموعه 
انیمیشــنی به کارگردانی علی احمدی ســاخته شــد که در بخش 
مســابقه پنجاه و یکمین دوره جشــنواره بین المللی انســی فرانسه 

نمایش داده شد.
دیگــر کارگردان ایرانی کــه از آثار مرادی کرمانی اســتفاده زیادی 
کرده اســت، محمدعلی طالبی اســت. فیلم هایی که او با اقتباس از 
آثار مرادی کرمانی ســاخته است، یعنی »چکمه«، »تیک تاک«، »ماه 
شــب چهارده« و »کیســه برنج« موفق ترین فیلم های او بوده است و 
مجموعــه ای از نمایش های جهانی و جوایز را نصیب او و ســینمای 
ایران کرده اســت. »مربای شیرین« ســاخته مرضیه برومند، »تنور« 
ســاخته فرهنگ خاتمــی، »تک  درخت ها« اثر ســعید ابراهیمی  فر 
و »گوشــواره« ساخته وحید موســویان دیگر آثار اقتباسی از مرادی 

کرمانی است. 
اما اقتباس از آثار مرادی کرمانی تنها محدود به فیلمســازانی که در 
حوزه فیلم کودک و نوجوان، فیلم می  ســازند نبوده است بلکه حتی 
کارگردانی مهم و صاحب ســبک چون داریوش مهرجویی هم یکی 
از موفق ترین آثارش یعنی »مهمان مامان« را با اســتفاده از آثار این 
نویســنده ساخت. این فیلم در بیســت و دومین جشنواره فیلم فجر 
در 10 رشته نامزد شد و موفق به کسب سه سیمرغ بلورین از جمله 

سیمرغ بلورین بهترین فیلم شد. 
چنانکه می بینیم اعتباری که مرادی کرمانی برای ســینمای ایران و 
برای کارگردانان ســازنده آثارش کســب کرده است، کم مانند بوده 
اســت و اگر نهادهای ســینمایی ایران در یکی از رویدادهای مهم و 
رسمی  پیش روی سینمای کشور، دین خود را به او ادا کنند؛ اعتبار 
این نویسنده معتبر برای کسب جایزه ای بزرگ برای ایران را افزایش 

خواهند داد.

 سیما و سینما/ زهره کهندل  سال گذشته 
انتشــار عکسی از استفاده امام جمعه وقت ایالم 
از خودرو شاسی بلند پرادو در رسانه های داخلی 
و خارجــی جنجال آفرین شــد به طوری که او 
در یکــی از خطبه های نمــاز جمعه خطاب به 
منتقدانش در اســتفاده از خودرو گران  قیمت 
گفت: »توصیه می  کنم بــه این جایگاه که مین  
گذاری است نزدیک نشــوید و چنانچه نزدیک 
شــوید با مین به هالکت خواهید رســید!« این 
ماجرا موجب شــد تا محســن نقی زاده، طلبه 
فیلمســازی که آثــاری همچون »دیــوار گتو«، 
»بومرنــگ« و... را در کارنامه مستندســازی اش 
دارد نگاهی به ســبک زندگی ائمــه جماعات 
کشور داشــته باشد و ساخت فیلم مستند »این 
منطقه آلوده به مین است« را کلید بزند. از دیگر 
عوامــل این فیلم می توان به ابراهیم شــهبازی 
تدوینگر،امیرصادق محمدی وامین قره ســوفلو 

تصویربرداران اشاره کرد.
این فیلم مســتند کــه روایتــی از ماجراهای 
جنجالی برخی ائمه جمعه کشور است قرار بود 
که عصر دوشنبه گذشــته در تاالر سوره حوزه 
هنری تهران نمایش داده شــود که بنا به دالیل 
نامعلومی، اکران آن متوقف شد. در ادامه گفت و 

گوی ما را با محسن نقی زاده می خوانید: 

 دلیل پخش نشدن و توقیف مستند شما 
چه بود؟ 

شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور جلوی 
پخش فیلم را گرفتند و دلیلش را باید از آن ها 
بپرســید. قبل از اینکه اکران فیلم اعالم شود، 
فیلم را به شــورای سیاست گذاری نشان دادم 
و گفتند که شــما سیاه نمایی کردید. گفتم اگر 
جایی غلط اســت بگویید تــا اصالحش کنم، 
اذعان داشــتند که درست اســت اما مصلحت 
نیســت که نمایش داده شــود. این فیلم قرار 
بــود در حوزه هنری اکران شــود ولی فشــار 
آوردند و برنامه کنســل شد. فعاًل تکلیف فیلم 
مشــخص نیست ولی امیدوارم که نمایش داده 
 شــود. مضمون فیلم، انتقاد به ســبک زندگی 
اشرافی گری و تعریف از ساده زیستی ائمه جمعه 
کشور اســت. تا به حال فیلمســازی به سبک 
زندگــی ائمه جمعه ورود پیــدا نکرده بود که 
این فیلم چنین کرد. اما عده ای فیلم را ندیده، 
شــروع به انتقاد کردند. بخشی از انتقادات به 
فیلــم هم مربوط بــه راوی آن، ســید مهدی 

صدرالساداتی بود.

 با توجه به شناختی که از حساسیت های 
موضوع فیلم داشــتید، چه شــد که این 

مستند را ساختید؟ 

متأســفانه امــروز برخی از ملبســین به لباس 
روحانیــت، کارهایی می کنند کــه دین، نظام و 
ولی فقیه زیر ســؤال می رود، ما این مســائل را 
مطرح کردیم. در فیلم ســراغ امام جمعه ایالم 
می رویم و از او می خواهیم که پاســخ بدهد، در 
واقع ما به عنوان یک مطالبه عمومی در جایگاه 
پرسشگری قرار گرفتیم و سعی کردیم که بدون 
پیــش داوری و قضاوت گری بــه موضوع نگاه 
کنیم. ضمن اینکه قرار نیست در مسائل شخصی 
و زندگی خصوصی افراد تجسس کنیم. دغدغه 
ما این بود که مردم چنین عملکرد و رفتاری را 
از ســوی برخی ائمه جمعه می بینند و برایشان 
ســؤال ایجاد می شود. فیلم مستند »این منطقه 
آلوده به مین است« فیلمی کاماًل آخوندی است، 
قهرمــان و ضد قهرمــان، راوی و کارگردان این 

فیلم آخوند هستند.

 خودتان را برای هجمه ها و مصلحت اندیشی ها 
آماده کرده بودید؟ 

بله آماده کرده بودم اما دوســت داشتم که فیلم 
نمایش داده شود و امیدوارم این اتفاق بیفتد.

 شما درس طلبگی خواندید و با توجه به 
اینکه پدرتان هم بازیگر بوده و خودتان هم 
مستند ساز هستید و از فضای سینما دور 
نبودید، در پیوند این دو موضوع اولویتتان 

چه بوده است؟
من در فیلمسازی ام، مسئله دین را اصل می دانم. 
آمده ام به وظیفه طلبگی ام در سینما عمل کنم. 
می دانم که ســینما زبانی دارد و باید آن را یاد 
بگیرم، ادعایی هم ندارم کــه این زبان را بلدم. 
برخــی مصلحت ســنجی ها و پنهان کاری های 
حــوزه را قبول ندارم و در فیلم به این مســائل 
می پردازم. شاید یکی از دالیل اینکه راوی فیلم 
من مهدی صدرالســاداتی است، این باشد که او 
هم موافق با برخی مصلحت اندیشــی ها نیست. 
اگرچه به جزئیات مواضعش کاری ندارم اما اصل 

تفکر و ساختارشکنی اش را قبول دارم و به عنوان 
سینماگر به این مسئله ورود پیداکردم. 

 چرا ســبک زندگی ائمه جمعه برایتان 
مسئله بود؟ 

حرف هایی که ائمه جمعه از تریبون نماز جمعه 
می زنند در رسانه های داخلی و خارجی انعکاس 
می یابد. ضمن اینکه یکی از مسائل مهم، عملکرد 
و رفتار ائمه جمعه است که برخی عملکردهای 
غلط هم برای مردم جامعه پرسش برانگیز شده 
است. اسفند سال گذشته این موضوع را با آقای 
صدرالســاداتی مطرح کردم. طرح را به چند جا 
ارائه دادم تا از کار حمایت کنند اما قبول نکردند 
تا اینکه یک ســرمایه گذار پیدا شد. می خواستم 
در این فیلم بگویم که امام جمعه کیست و چه 
نظارتی بر عملکردش وجود دارد؟ آیا همه ائمه 
جمعه براســاس تعریف بی بی سی بد هستند 
یا براســاس تعریف حوزه و رســانه های داخلی، 
خوب هســتند؟ معتقدم که این قضاوت کلی، 
درســت نیست. برای شــناخت موضوع در این 
فیلم، مسیری را گشودیم که مسیر دشواری بود 
و از طرف دوستان داخلی و حوزویان هم بیشتر 

ضربه خوردیم. 

 یعنی با این موضوع برخورد سیاســی 
داشتند؟

تجربه من نشــان می دهد که دعواهای اصالح 
طلــب و اصولگرا هیچ کدام برای خدا نیســت. 
شاید اگر فیلمی می ساختم که دولت را می زدم، 
دوســتان اصولگرا از فیلم حمایت می کردند یا 
عکس آن. ولی این فیلم اصاًل سیاســی نیست 
چون دعواهای جناحی را قبول ندارم و معتقدم 
که این دو جناح سیاسی همچون دو تیغه قیچی 
ریشــه انقالب را می زنند. فیلم بــه اصول اولیه 
انقالب برمی گــردد اینکه آرمان های انقالب چه 
بوده اســت؟ در این فیلم مسئله ساده زیستی و 
سبک زندگی ائمه جمعه را مطرح کردم، اینکه 
امام جمعه چقدر به حل مســائل و مشــکالت 
مــردم کمک می کند. یکــی از ائمه جمعه که 
در فیلم به آن پرداختیم، پروازی اســت یعنی 
تهران زندگی می کند و پنجشــنبه و جمعه به 
شهرستان می رود و بعد از خواندن نماز جمعه 
به تهران برمی گردد، متأسفانه از این موارد کم 
نداریم، این ها چطور می توانند مشکالت مردم 
را درک کنند؟! در فیلم جمالتی از فرمایشات 
امــام )ره( آوردیم که می فرماینــد: »اگر خدای 
ناکرده، روحانی هم بر خالف اســالم عمل کند، 
او هم یک ســاواکی است، فرق نمی کند، بدتر از 
ساواکی است«. امام )ره( جمالت تندتر از این هم 
دارند و اگر این جمالت بــدون صدای امام )ره( 

از ســوی شخصی دیگر نقل شــود، عده ای به او 
برچسب می زنند که ضد انقالب است در حالی که 
می توان انقالبی و پیرو والیت فقیه بود و به وضع 
موجود هم اعتراض داشت البته وضع موجود نه به 

معنای جناحی و سیاسی آن.

 به دلیل ســکوت روحانیت به مســائل 
و مشــکالت جامعه و این تصور غلط که 
روحانی خوب، روحانی حجره نشین است، 
خالی شدن عرصه توسط روحانیون موجب 
شده که عده ای از مردم، روحانیت را مقصر 
یا بانی مشکالتشان بدانند، آیا نسل جدید 
روحانیت و قشر جوان حوزه علمیه، انگیزه 

ورود به مسائل مردم را دارند؟ 
اینکه مردم بخشی از مشکالتشان را به روحانیت 
ارتباط می دهند را قبول دارم اما باید توضیح داده 
شود تا برداشت اشتباه نشود. حضرت آقا فرمودند 
که حوزه، مادر انقالب است. امروز فرزند 40 ساله 
حوزه با مشــکالتی مواجه شده که مادرش باید 
آن را رفع کند. چه کســی باید پاســخگو باشد؟ 

سکوت حوزه به معنای تأیید است. هرکسی که 
حرف می زنــد او را متهم می کنند که دارد نظام 
را تضعیف می کند. من هنوز در بین نسل جدید، 
تغییر دیدگاه ندیده ام که موضعگیری کنند و پای 
حرفشان بایستند. می دانند که فساد وجود دارد 
اما می گویند اگر از فساد گفته شود، نظام تضعیف 
می شود یا مردم ناامید می شوند در حالی که مردم 

از سکوت ما ناامید می شوند. 

 پیش بینی می کنید که این فیلم نمایش 
داده شود؟

نمی دانم چون تا به حال فیلمم توقیف نشده بود. 
شاید من نخســتین آخوند در طول عمر انقالب 
اسالمی باشم که فیلمم توقیف شده است. من در 
این فیلم به عنوان یک طلبه فیلمساز، موضوعی را 
مطرح کردم و اصاًل پیرو تفکر شخص یا روحانی 
خاصی نیستم، آقای صدرالســاداتی هم در این 
فیلم راوی ماجرا هســتند. به نظــرم همه باید 
حرفشان را بزنند وقتی در مملکت ما ضد انقالب 

فیلم می سازد، چرا من نسازم؟

برش

 این فیلم اصالً سیاسی نیست 
چون دعواهای جناحی را قبول 
نــدارم و معتقدم کــه این دو 
جناح سیاسی همچون دو تیغه 
قیچی ریشه انقالب را می زنند. 
فیلــم به اصــول اولیه انقالب 
برمی گردد اینکــه آرمان های 

انقالب چه بوده است؟ 

سیما و سینما

گفت و گو با محسن نقی زاده، کارگردان مستند »این منطقه آلوده به مین است«

آمده ام به وظیفه طلبگی ام در سینما عمل کنم

خبر و نظرخبر و نظر

 سیما و سینما/ فاطمه عامل نیک  جشنواره »جام جم« 
هم اختتامیه اش را برگزار کرد و جوایزش تقسیم شد. در این 
بین عده ای از طرف هیئت داوران مورد توجه قرار گرفتند و 
افرادی هم جایزه شان را از دست مردم دریافت کردند. در 
این میان افرادی هم بودند که به نحوه ی داوری ها اعتراض 
داشــتند. اما قسمت قابل توجه این جشــنواره نارضایتی 
ناکامان نبــود. زیرا این قبیل اتفاقات و اعتراض ها می تواند 
روال هر جشنواره ای باشد. واقعاً نیمه شب سه شنبه برندگان 
سخنان مهم تری بیان کردند. سخنانی که هر کدام می توانند 
نشــانگر مسیر طی شده تلویزیون بخصوص شبکه سه در 
سال گذشته باشند و همچنین نقشه آینده این سازمان را 
هم نشانمان بدهند. در جشنواره »جام جم« تندیس و لوح 
جشنواره در بخش اجرای مسابقه به محمدرضا گلزار برای 

اجرای مسابقه »برنده باش« رسید. گلزار در سخنانی گفت: 
در راه فکر می  کردم اگر قسمتم بود بیایم باال از چه کسی 
باید تشکر کنم. از مردم تشکر می  کنم که اعتبار سال ها کار 
در ســینما و موسیقی و اخیراً در تلویزیون را از آن ها دارم. 
مردم سبب شدند تا »برنده باش« یکی از دو برند تلویزیون 
شود و از مدیران، مردم و طرفدارانم هم تشکر می کنم. وی 
ادامه داد: از مدیر با درایت شبکه سه آقای فروغی و از برادرم 
آقای کریمان مدیر گروه اجتماعی شــبکه سه هم تشکر 
می  کنم. پس از شنیدن سخنان او این سؤال برایمان مطرح 
می شــود که آیا در حقیقت »برنده باش« به یکی از دو برند 
تلویزیون تبدیل شده است؟ ایشان براساس کدام آمار و ادله 
این نشان افتخار را از مردم کسب کرده اند؟ آیا این برنامه 
مطلقاً کپی با ســؤاالت خام که از طرفی به خیریه ای برای 
مردم و از طرف دیگر وســیله ای برای واریز شدن سودهای 
آنچنانی به جیب اسپانسرها شده است، قابلیت این را دارد 
که اصالً در جایگاه برند تلویزیونی قرار بگیرد؟ اگر قرار گرفته 
است قرار است بازنمای چه تصویری از تلویزیون جمهوری 
اسالمی ایران باشــد؟ آیا این تصویر شایسته این عنوان و 
سازمان است؟ آیا مدیران تلویزیون در خلوت خودشان هم 
می توانند سرشــان را باال بگیرند و از این به اصطالح برند 
راضی باشند؟ و در پایان آیا در حقیقت برنامه »برنده باش« 

نشان درایت مدیران سیماست یا...؟!

 سیما و سینما/ زهرا اردکانی  سه شنبه شب ۲1 اسفند 
ماه مراسم اختتامیه پنجمین دوره از جشنواره »جام جم« 
در مرکز همایش های صداوسیما برگزار شد. یکی از اتفاقات 
مهم این مراسم خبر جدیدی بود که احسان علیخانی اعالم 
کرد. وی که جایزه بهترین اجرا را برای برنامه »ماه عســل« 
دریافت کرده بود، به روی سن آمد و گفت طی جمع بندی 
که با سازمان صدا و سیما داشته است، بعد از 1۲ سال برنامه 
»ماه عسل« را پایان می دهد و »عصر جدید« را آغاز می کند.

»ماه عسل« برنامه گفت وگو محوری است که به موضوعات 
اجتماعی از دل داستان های واقعی می پردازد. داستان هایی 
که معموالً بر تالش و امید استوار است. افرادی که توانستند 
بر مشکالت زندگی با ایســتادگی غلبه کنند. اما در یک، 
دوســال اخیر سبک و سیاق برنامه »ماه عسل« با انتقاداتی 
مواجه شده است. مخاطبان آن را برنامه ای غمگین نامیدند 

که در لحظات نزدیک به افطار اشک آن ها را در می آورد!
 شــاید این مواجهه جدید با برنامه »ماه عسل« را بتوان به 
برنامه های رقیبش که برنامه های شاد و پرطرفداری مانند 
»دورهمی« و »خندوانه« هستند ربط داد. همچنین شرایط 
ســخت اقتصادی و اجتماعی کنونــی در این تغییر ذائقه 
بی تأثیر نمی باشد. شرایط اخیر، تلویزیون را برای مخاطبان 
تبدیل به وسیله ای برای رهایی از فشارهای روزمره و رسیدن 
به آرامش و شادی کرده است. از سوی دیگر مشکالت مالی 

ســازمان صدا و ســیما و حضور گســترده اسپانسرها، 
تغییراتی را در ســاختار محتوایی و فرمی برنامه سازی 
در تلویزیــون ایجاد کرده اســت. در نتیجه تمامی این 
تغییرات، سازندگان و مدیران تلویزیون، در ابعاد وسیع به 
ساخت برنامه های سرگرمی محور پرداخته اند. این تغییر 
رویکرد در تلویزیون، احســان علیخانی و مدیران شبکه 
ســه را نیز از »ماه عسل« به »عصر جدید« کشانده است. 
حذف برنامه اجتماعی و پرمحتوایی همچون »ماه عسل« 
ســؤالی که در این تصمیم جدید ســازمان صدا و سیما 
مطرح اســت؛ این است که آیا تمام نیاز فعلی جامعه در 
سرگرمی و برنامه های سرگرمی محور خالصه می شود؟ 
آیا تلویزیون تنها وظیفه سرگرم کردن و ساختن لحظات 

شاد را برای مخاطبان به عهده دارد؟

چرخش تلویزیون از »ماه عسل« به »عصر جدید« برند »برنده باش« و درایت مدیران سیما!
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 آگهی تغییرات شرکت الکترو پشتیبان توس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 60763 و 

شناسه ملی 14006582992
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی 
عادی بط��ور فوق العاده م��ورخ 1397,11,17 
تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : 1 - � اعضای 
هیئت مدیره برای مدت دو س��ال عبارتند 
از آقای عباس محمدزاده طبسی به شماره 
ملی: 0937512850 و آقای مجید محمدزاده 
طبسی به شماره ملی: 0930610490 و آقای 
ه��ادی محمدزاده طبس��ی به ش��ماره ملی: 

 0930610504
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)413708(
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آگهی تغییرات شرکت معمار گستران اقلیم هشتم
 سهامی خاص به شماره ثبت 44487 و شناسه ملی 10380605807

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور ف��وق العاده مورخ 1397,04,02 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : نامب��ردگان ذیل به عنوان 
اعض��ای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب ش��دند : آقای کیهان س��اجدی کدمل��ی 0932232248 آقای وحی��د رزاقی بهار 
کدملی 0938774522 حس��ین ش��کفته کدملی 0889367477 - خانم عاطفه افشار پور کدملی 0945948603 به سمت بازرس اصلی و                           

آقای آرمین طالبیان کدملی 0901371645 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )413707(
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آگهی تغییرات شرکت معمار گستران اقلیم هشتم 
سهامی خاص به شماره ثبت 44487 و شناسه ملی 10380605807

به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,04,02 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : � آقای کیهان ساجدی کدملی 0932232248 بسمت 
رئیس هئیت مدیره و آقای وحید رزاقی بهار کدملی 0938774522 بسمت عضوهئیت مدیره ومدیرعامل و آقای حسین شکفته کدملی: 
0889367477 بسمت نائب رئیس هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از 

قبیل چک ،سفته و بروات و عقد عقود اسالمی با امضا ء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )413705(
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آگهی تغییرات شرکت مهندسی سایبان سرو ترشیز 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1550 و شناسه ملی 10380143022

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,08,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت مدیره برای 
م��دت 2 س��ال به قرار ذیل انتخ��اب گردیدند: آقای مهدی جنیدی به ش��ماره ملی 5729758367 و خانم ملیحه جنیدی به ش��ماره ملی 
1050445139 و آقای سعید شکری به شماره ملی 0890082987 2-آقای محمد ربیعی به شماره ملی 5729745338 به عنوان بازرس 

اصلی و آقای مهدی ربیعی به شماره ملی 5729265174 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر )413645(

معم�ار  ش�رکت  تغیی�رات  آگه�ی 
گستران اقلیم هشتم سهامی خاص به 
ش�ماره ثبت 44487 و شناسه ملی 

10380605807
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1397,04,03 تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د 
: نش��انی مرک��ز اصل��ی ش��رکت از مح��ل قبل��ی به 
آدرس اس��تان خراسان رضوی شهرس��تان مشهد 
بخش مرکزی ش��هر مش��هد محله کوهس��نگی بلوار 
ابوذرغف��اری خیابان ابوذرغفاری 31 )ناصرخس��رو 
28( پالک 87 س��اختمان آدرین��ا طبقه اول واحد 4 
کدپستی 9176843697 تغییر نمود و ماده مربوطه 

در اساسنامه به شرح فوق الذکر تغییر یافت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )413704(
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زاده تربت  مجید  ایســتگاه/   
کمتر کســی پیدا می شود که سرود 
»ای ایران« را نشــنیده باشد. اما تا 
دلتان بخواهد ایرانی هایی را ســراغ داریم که هنوز 
نمی دانند شعر این سرود را چه کسی سروده است! 
ســوژه امروز از جمله شخصیت هایی است که کم 
لطفی ما ایرانی ها به شکلی مضاعف شامل حالش 
شده است. سروده اش را بیشتر از خودش می شناسیم 
و دوســت داریم و در ضمن نمی دانیم شاعر »ای 
ایران« دانش و هنرهای دیگری هم از ســر و مغز و 
انگشتانش می باریده است. کمترین لطمه ای که این 
 »نشناختن« به شخصیت و آثار »حسین گل گالب«

می زند این است که خیلی هایمان، این سرود را نه 
یک اثر ملی و میــراث فرهنگی، بلکه فقط ترانه و 

سرودی مثل هزاران ترانه دیگر می دانیم.

دارالفنون
»حســین گل گالب« 123 سال پیش در تهران به 
دنیا آمد. فرزند »ابوتراب خان« معروف به »مهدی 
مصورالملک« بود که نقاش و عکاس سرشناس دوره 
قاجار به حســاب می آمد و بیشتر در نقاشی روی 
سنگ مهارت داشت. می گویند نقاشی های برخی از 
روزنامه های آن زمان از جمله آثار او بوده است. پدر 
نقاش فقط به آموختن هنرش به »حســین« اکتفا 
نکرد. چون با موســیقیدانان همدوره اش رفاقت و 
نشست و برخاست داشت، فرزندش را هم با موسیقی 
آشنا کرد تا »حسین« نواختن تار و سه تار را کامل 
یاد بگیرد و بعد هم که مدرسه موسیقی وزیری راه 
افتاد، از نخستین شــاگردانش بشود. گرایشش به 
موسیقی البته تفننی و گاه و بیگاه نبود، به طوری که 
بعدها در کنار افرادی چون »کلنل کاظم وزیری« و 
»علینقی خان وزیری« موسیقی را جدی تر ادامه داد 
و حتی در مدرســه وزیری به تدریس هم پرداخت. 
البتــه فکر نکنید »حســین« از جمله نوجوان ها و 
جوان هایــی بود که چون دل و دماغ درس خواندن 
را ندارند، همه استعداد و توانشان را می گذارند روی 
یک رشــته هنری تا از شر درس و مدرسه خالص 
شوند. او برای تحصیالت مقدماتی به مدرسه علمیه 
 رفت و وقتی هم نوبت به دوره متوســطه رســید، 
دانش آموز دارالفنون شــد که درس خواندن در آن 

کار هر کسی با هر میزان توان و استعداد نبود.

متخصص علوم طبیعی
 بــرای اینکه بــاور کنید »حســین گل گالب« 
دانش آمــوزی عادی و معمولی نبــود، همین اول 
مطلب می گوییم کــه در »دارالفنون« و خیلی از 
مدارس درست و حســابی آن روزگار رسم بود که 
دانش آموزان تیزهوش و نخبه می توانستند در حین 
تحصیل در کالس های باالتر، بــرای دانش آموزان 
کالس پایین تر تدریس کنند. »حســین« هم که 
درس های عــادی »دارالفنون« انــگار برایش کم 
بود، موســیقی می خواند و زبان فرانسه، انگلیسی 
و تــا حــدودی روســی را هم می خواند، وســط 
گرفتاری هایش زمانی را هم به تدریس اختصاص 
داده بود. تقریباً 21 ســال داشــت که تحصیل در 
دارالفنون را تمام کرد و از 24 سالگی هم به صورت 
رسمی و برای مدت سه سال علوم طبیعی را در این 
مدرسه تدریس کرد. برای جوان ترهایی که مطلب 
را می خوانند باید این نکته را روشن کنیم که منظور 
از »علــوم طبیعــی« آن دوره، همین درس هایی 
اســت که امــروزه دانش آموزان و دانشــجویان ما 
در قالب رشــته علوم تجربی و شاخه های مختلف 
آن مثل زیست شناسی، پزشکی، فیزیک، شیمی 
 و... می خوانند. پس یادمان باشــد که سازنده شعر 
»ای ایران« تخصص اصلی اش نه شاعری و ادبیات 
و نه موســیقی بود. آثاری هم که از او به جا مانده، 
بیشتر از اینکه در زمینه شعر و موسیقی باشد، در 
زمینه تخصصی اش یعنی علوم طبیعی است، اما این 
آثار و یادگارها با همه اهمیت و کاربردی که دارند 

به اندازه »ای ایران« مشهور و مورد توجه نیستند.

فارغ از سیاست و تجارت
جالب اینکه او در طول سال های 1298 تا 1307، 
هــم در دارالفنون درس داده هم در این مدت 12 
جلد کتــاب در زمینه علوم طبیعی تألیف کرده و 
هم اینکه به مدرســه عالی حقوق رفته و در رشته 
علوم قضایی و سیاسی لیسانسش را گرفته است. 
با این مدرک تحصیلی برایش آســان بود که وارد 
دنیای سیاســت و حتی تجارت شــده و به تصور 
خیلی ها برای خودش کســی بشود. »گل گالب« 
اما بیشــتر از هر چیزی روحیه و انگیزه پژوهش، 
آموختــن و آموزاندن دارد. برای همین شــما در 
زندگینامــه اش می خوانید که: »در ســال 1307 

مســئولیت تحقیقــات عملی گیاه شناســی در 
دانشــکده پزشکی را به عهده می گیرد... چند سال 
در دبیرستان نظام و دانشکده پزشکی گیاه شناسی 
تدریــس می کنــد... در ســال 1314 موفــق به 
دریافت درجه دکتری در رشــته علوم می شود تا 
در دانشســرای عالی و گیاه شناســی در دانشکده 
پزشــکی، فیزیولوژی گیاهی را تدریس کند... به 
عضویت فرهنگســتان ایران درمی آید و بعد هم 
مدیرکل این فرهنگستان می شود... در سال 1324 
در دانشکده پزشــکی، معاون پروفسور »اوبرلین 
فرانســوی« که رئیس دانشکده بود، می شود... در 
سال های بعد مدیر کلی دبیرخانه دانشگاه و ریاست 
انجمن بیولوژی ایــران را به عهده می گیرد... چند 
سفر پژوهشی و علمی به کشورهای اتحاد جماهیر 
شوروی، بلژیک و انگلستان انجام می دهد... در کنار 
مسئولیت هایش به مدت 25 سال به فعالیت های 
علمی و اجتماعی مختلف مشغول می شود... در راه 
اندازی دانشــگاه ها و مراکز پژوهشی در شهرهای 
مختلف مشارکت دارد... ســال 1345 از خدمات 

دولتی بازنشسته می شود و...«.

گلبرگ سازی
اگر آنچه باالتر گفتیم را نگفته بودیم شاید برایتان 
ســخت بود که باور کنید خیلــی از کتاب های 
جغرافیــا و علوم طبیعــی آن زمــان را او برای 
نخستین بار به شــکل نوین تألیف و تدوین کرد 
تا سال ها در مدارس ایران تدریس شود. باالتر از 
این، بسیاری از اصطالحات و اسامی فارسی مانند: 
کاســبرگ، جلبک، قارچ و... کــه امروزه در گیاه 

شناسی و برخی علوم طبیعی دیگر مورد استفاده 
قرار می گیرد از ساخته های اوست. »کامران فانی« 
- نویسنده و نسخه پژوه - در این زمینه می گوید: 
»من شاگرد ایشان در دانشکده پزشکی دانشگاه 
تهران بودم... یک کار مهم استاد »گل گالب« که 
مغفول هم مانده، نقش ایشان در ساختن واژه های 
علمی به زبان فارسی است... آن موقع حتی خود 
ما به گلبرگ، پتال می گفتیم... ایشــان با شــم 
زبانی که داشتند، با عالقه ای که به شعر داشتند، 
عالقه ای که به زبان فارســی داشتند و همچنین 
تسلط بر چند زبان، می توانستند معادل های خیلی 

خوبی پیدا کنند...«. 
با وجــود انبوه فعالیت ها و آثار تخصصی در زمینه 
علوم طبیعی، معلوم نیست کی و چطور »گل گالب« 
بیش از 50 قطعه نمایش کالسیک برای هنرستان 
هنرپیشــگی ترجمه کرده ، برای کودکان ســرود 
و ترانه ســاخته اســت، نقاشی کشــیده و خیلی 
هم عکاسی کرده اســت. وقتی دوربین و سه پایه 
 عکاسی اش را بر می داشت و همراه »روح اهلل خالقی«
آهنگساز و یا اســتادش » کلنل وزیری« به کوه و 
بیابان می زد، هم حال و هوایش عوض می شد هم 
ذوق موســیقیایی اش در دل طبیعت گل می کرد 
و هم ازگونه های مختلف و پوشــش گیاهی ایران 
عکاســی می کرد تا بعد آن ها را در کارهای علمی 
و پژوهشی اش به کار بگیرد. می گویند او نخستین 
کسی است که آزمایشگاه های گیاه شناسی ایران را به 
 میکروسکوپ مجهز کرد و دخترش »هما گل گالب«

مدعی است که نخستین عکس های رنگی گرفته 
شده در ایران، کار پدرش بوده است.

از قلب و فکرش بیرون آمد 
آخــر مطلب به جای اینکه فقــط از مرگش در 
اســفند ســال 1363 و یا خاطرات شخصی اش 
بگوییــم، اجازه بدهیــد از »ای ایــران« حرف 
 بزنیــم. داســتانش را خیلی هــا گفته انــد که
»حسین گل گالب« دورانی که ایران در اشغال 
متفقین بود، در خیابان چشــمش به ســربازی 
انگلیســی می افتد که در حــال کتک زدن یک 
دکاندار ایرانی است. وقتی یک افسر ایرانی پیدا 
می شود و مداخله می کند، سرباز اشغالگران به او 
هم سیلی می زند و... » گل گالب« با دیدن این 
 صحنه متأثر می شــود، با چشم گریان به دیدن 
 »روح اهلل خالقی« می رود و ماجرا را تعریف می کند... 
روح اهلل خالقی می گوید، ناراحتی فایده ای ندارد... 
بیا کاری کنیم و سرودی بسازیم.   همانجا مرحوم 
»گل گالب« شــروع به زمزمه شعری می کند، 
خالقی هم آهنگش را می سازد و... در نهایت »ای 

ایران« ساخته می شود.
دکتــر »همــا گل گالب« کــه در تحصیل و 
فعالیت علمی دنباله رو پدر شده، اما می گوید: 
»پدر یک ایرانی وطن پرســت بــود... ایران را 
دوســت داشــت و هر کاری برای ایران کرده 
از قلب و فکر او بیرون آمده اســت... ایشان از 
حضور متفقین در ایران بســیار ناراحت بودند، 
امــا ماجرایی که در مورد ســیلی خوردن یک 
افســر ایرانی از یک افســر انگلیسی در حضور 
وی، از قول پدرم نقل می شــود، به هیچ وجه 
رخ نــداده و من بارها ایــن موضوع را تکذیب 

کرده ام...«!  
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ایستگاه

یک خط مهربانی
رقیه توسلی

قبول ندارم که بیداری تا پاسی از شب، حال 
آدم را می ریزد به هم، پریشان و گیج می کند 

و.... ما دقیقاً برعکسش را تجربه کردیم!
کاش بدانید 11 شــب به بعد، لغزیدن بین 
کارتن خشــکبار و بســته بندی جعبه های 
شــوینده و خوراکی چقدر به زندگی کردن 
باالی ابرها شبیه است! به انیمیشن های شاد 

والت دیزنی!
آن وقــت که گروه 14 نفری مان، کشــف 
می کنیم گاهی شب بیداری عسل است و به 
آن بلندی که شعرا و عرفا می فرمایند نیست.

هزار الحمدهلل که گرانی هم نتوانست مانع 
خیر شود و امسال باز مردم نیکوکار آستین 
باال زدند و دلشــان برای خلق بی بضاعت 

تپید. 
به چشم خودمان دیدیم که جمع واریزی ها، 
رقم خوشگلی شد و حســاب خیریه برای 

سبد عید نلنگید.
اســکناس ها، کاال شدند، کاالها رفتند توی 
پالســتیک ها، آدرس ها بین اعضای گروه 
تقسیم شد و شب پیمایی عاشقانه گروهی 

کلید خورد. 
از رنــگ و روی گشــاده و شــادمانی همه 
خانه هــا و صاحبخانه ها می گذرم... اما از دو 
عمارت خاص، نــه... نمی توانم... می خواهم 

آدم هایش را رو کنم.
عمارت اول: 50 متر... خانه اجاره ای با مادری 

شاید با ارفاق 40 کیلویی و دختربچه ای سه 
ساله.

او می گفت، دو روز اســت فقــط نان و آب 
خورده اند و من که ندیده بودم عروســکی 
بتواند طفلی را همزمان شاد و غمگین کند!

عمارت دوم: به اصرار پدر خانواده که چایمان 
نمک ندارد، رفتیم شب نشینی آراِم پُرهیاهو!

چهار معلول در چهار ضلع اتاق دراز کشیده 
بودند. سه پسر، یک دختر.

باورتان می شود چند جفت چشم داشتند با 
ما حرف می زدند. بلند بلند. یک نفس. 

این روایت پایان ندارد هموطن... پایانش باز 
است.

به گمانم هر کداممان اگر یک خط مهربانی 
و حرف تازه به ایــن حکایت اضافه کنیم، 
برنده ایــم و فقر و تاریکی را پشــت ســر 

گذاشته ایم.
خیال نوشت: چه خوب می بود اگر همه 
اسفند  جان خودشان  در  کمی  ماه ها، 

داشتند... مهربانی رقیق شده اسفند.

من، مرحوم پدربزرگ و معاون اول
م.ظرافتی:

 جهانگیری: توانستیم سال را با موفقیت پشت سر بگذاریم!
آدم بعضی حرف ها را که می شــنود، تازه متوجه می شــود موفقیت از 
دیدگاه آدم ها چقدر تفاوت دارد. منظور اینکه برای یکی کمیت مالک 
اســت و بــرای دیگری کیفیت و برای برخی هم هیــچ کدام! مثاًل در 
دوران دبیرستان موفقیت از نظر من گرفتن نمره 7 و پاس کردن درس 
بــا کمک تک ماده بود، اما پدرم می گفــت یک دانش آموز موفق باید 
حداقــل 10 را بگیرد و از آن طرف مادرم معتقد بود نمره زیر 18 اصاًل 
موفقیت به حساب نمی آید! پدربزرگ هم می گفت همین که در انتهای 
سال تحصیلی از مدرسه اخراج نشوی یعنی موفقیت... حاال رفوزه هم 

شدی اشکال ندارد!
پس از خواندن این جمله آقای جهانگیری احســاس کردم پدربزرگم 
نقاط فکری مشــترک زیادی با آقای جهانگیری و سایر اعضای دولت 
داشته است! مرحوم نه کیفیت برایش مطرح بود و نه کمیت و همیشه 
بــه کم قانع بود. به همین خاطر هروقت می رفتیم خانه اش، فقط یک 
وعده غذا شامل نان خشک و ماســت به ما می داد. هرچه می گفتیم، 
پدربزرگ تا نمردیم یک چیزی بده بخوریم، می گفت، خدا را شکر کنید 
که همین یک لقمه نان و ماست هست! فردایش که بی رمق و بیهوش 
از حیاط خانه جمعمان می کردند، باز یک لقمه ماســت می گذاشــت 
داخــل دهنمان و می گفت: »موفقیت یعنی اینکه امروز را هم پشــت 

سر گذاشتیم«!
دم عید که می شد از پدربزرگ می پرسیدیم، عیدی امسالمان چیست؟ 
پدربزرگ هم می گفت، عیدی من به شــما این است که خانه را تمیز 

کنید که وقتی میهمان می آید آبروی من نرود.
مرحوم کاًل کم پیدا بود. یعنی اسماً پدربزرگ ما بود ولی رسماً هیچکاره 
بود و ما سال به سال او را نمی دیدیم. در طول سال های حیاتش هیچ 
خیــری از او به ما نرســید و حتی زمانی که مرحوم شــد هم نه تنها 
ارثی باقی نگذاشت بلکه کلی هزینه و قسط و قرض هم روی دوش ما 

انداخت، به طوری که تا سالیان سال نتوانستیم کمر صاف کنیم چون 
مشغول صاف کردن قسط و قرض های پدربزرگ بودیم!

خالصه ما همیشه با پدربزرگمان بر سر موفقیت و پارامترهایش اختالف 
نظر داشتیم. پدربزرگ حتی در پِس بزرگ ترین شکست ها هم پیروزی 
را می دید و معتقد بود چون پدربزرگ ماســت، حتی اگر شکست هم 
بخورد باز موفق اســت... شــما هم فکر می کنید میــان افکار مرحوم 
پدربــزرگ ما و مرحوم معاون اول و محترم رئیس جمهور شــباهتی 
وجود دارد؟ همکارانم اشاره می کنند: مرحوم، خودت و آن پدربزرگت 

هستید... آقای جهانگیری تا اطالع ثانوی در قید حیات می باشند! 

گزارش از شخص

دانشمند گِل گالب
درباره »حسین گل گالب« و سرود »ای ایران« چه می دانید؟

بازی تمام شد
هفته نامه »اینترتینمنت ویکلی« 
خــود،  شــماره  تازه تریــن  در 
پرونده ای ویژه در آستانه پخش 
نخستین قسمت از آخرین فصل 
سریال مشهور بازی تاج و تخت 
منتشر کرده اســت. این نشریه 
عالوه بر اختصاص 78 صفحه به 
فصل آخر این سریال، 16 طرح 
روی جلد نیز بــرای جدیدترین 
شــماره خود که همگی حاوی 
شــخصیت های ایــن ســریال 
هستند، منتشر کرده که در اینجا 
یکی از آن ها یعنی شخصیت جان 

 اســنو با بازی کیت هرینگتون را می بینیم. تیتر این شــماره پرونده ویژه 
»اینترتینمنت« ویکلی نیز »بازی تمام شد« انتخاب شده است.

کدام پالستیک ها خطرناکند؟
ماهنامــه پزشــکی و ســالمت 
 »وات داکتــرز دونــت تل یو« یا 
»آنچه دکترها به شما نمی گویند« 
در تازه ترین شماره خود پرونده ای 
را به سرطان ســینه اختصاص 
داده و جدیدترین یافته ها در راه 
پیشگیری از آن را معرفی کرده 
است. این نشــریه خوراکی هایی 
را معرفــی می کند که با خوردن 
آن ها می توان شانس ابتال به این 
ســرطان را به میزان 64 درصد 
کاهش داد. این مجله همچنین 
در مقاله ای، از خطرات پنهان در 

هر نوع غذایی که شــکل مشخصی را نمی توان به آن ها داد سخن گفته و 
پالستیک های خطرناک در خانه را نیز معرفی کرده است.

ترفند »استریمینگ«
ماهنامه حوزه کامپیوتر و فناوری 
»تِک الیف« در تازه ترین شماره 
خــود، بهترین راه هــا و یکی از 
شیوه های محبوب این روزها در 
اشتراک گذاری اینترنتی را معرفی 
کرده اســت. »اِستریمینگ« به 
عملی گفته می شود که می توان 
دیــدن یــا شــنیدن فایل های 
ویدئویی و صوتی را پیش از تمام 
شدن دانلود آن ها شروع کرد. این 
نشریه در این شماره خود، همین 
ترفند را زیــر ذره بین قرار داده و 
بهترین ابزارها بــرای این کار را 

معرفی کرده اســت. »تک الیف« نگاهی نیز به پایان یافتن به روزرسانی 
ویندوز 7 توسط مایکروسافت و پیامدهای منفی احتمالی آن انداخته است.

نشریات جهان

ایستگاه/  امیر محمد سلطان پور

روزمره نگاری منهای سیاست

کلیدها

حکایت درجه یک ها و درجه دوها
هر طبقه ای از استعداد، به کاری 
می آید. فرض کنید در کار نقاشی 
یک عده به کار خالقیت و تولید 
محتوا و پیش بردن زیبایی شناسی 
و بیان می آیند. یعنــی آدم های 
درجــه یــک ارزششــان معلوم 
اســت. یک عده هم کارشان چیز 
دیگری است. آن هایی که به نظر 
ما ضعیف ترند بــرای این آمده اند 
که تجربه درجه یک ها را دریافت 
و ثبــت کننــد. کار درجه دوم ها 
ثبت و ضبط است. اسناد را درجه 
دوم هــا حفظ می کننــد. آن ها با 

درجه یک ها عکس می گیرند، از درجه یک ها پرسش می کنند، دستخط 
و یادگاری می گیرند و درباره درجه یک ها حرف می زنند و با این کارها به 

ترویج آثار درجه یک ها کمک می کنند. 
ما معموالً ذوق زده درجه یک ها هستیم. مشتاق دیدار با قله ها و بهترین های 
هر کاری هستیم و ارزش استعدادهای پایین تر را در نمی یابیم. واقعیت این 
است که اســتعدادهای پایین تر اگر تزکیه شده باشند و از حرص و هوا و 
حسد پاک شده باشند خیلی به کار می آیند و کارشان کم از درجه یک ها 
نیست. آن ها برای تثبیت، ترویج و بازگویی و گفتمان سازی به دنیا آمده اند. 
درست است که حرف اصلی را استعدادهای به اصالح برتر می آورند، ولی 
درجه دو م ها هم کاری دارند. هیچ کس به خوبی یک درجه دو نمی تواند 
همه چیز را ثبت و ضبط کند. آن ها مسئول بایگانی کردن همه چیز هستند 
و حتی کارت دعوت ها و کارت تبریک ها را نگه می دارند. خاطراتشــان را 
بسیار منظم تر از درجه یک ها می نویسند و به یاد دارند. با همه درجه یک ها 

عکس دارند و به خوبی می توانند نظریاتشان را توضیح بدهند.
 درجه دوم ها در واقع درجه دوم نیســتند؛ ما چون آن ها را با درجه یک ها 
می سنجیم ارزیابی مان این می شود که آن ها درجه دو هستند و استعداد 
کمتری دارند. اما آن ها برترین های ترویج و گفتمان سازی هستند. خیلی 
بهتر و موفق تر از درجه یک ها جبهه را گســترش می دهند و حرف را از 
جایی به جایی می برند. مشــکل ما مقایسه کردن است. نباید کسی را با 
کسی مقایسه کرد. هر کسی را با خودش باید سنجید و با کاری که دوست 
دارد و انجام می دهد. باید ببینیم از عهده کاری که انجام می دهد به درستی 
بر می آید یا نه؟ در این مسیر است که هر کسی عزت خودش را باز می یابد 
و در نتیجه چشم به ابرو فخر نمی فروشد. مقایسه کردن و سنجیدن هم 
کمک به فهم ماســت و هم مانع فهم ماست. چشم، کاری می کند و ابرو 

کاری. معنای دیگر هر کسی را بهر کاری ساخته اند این است!
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تقسیمات  از   – امیدواري  خاندان-   .10
مي  باال  آن  از  بعضي ها  پول   – کشوری 
 – برگشتن  محل   – دروني  ضمیر   .11  رود 
 – آمدن  فرود  جاهاي   .12 خاکي  کره 
زمان   .13 شباهت  پسوند   – درخشنده 
 .14 باستاني  – عرصه ورزش  رایگان   – مرگ 
آهسته و آرام – زوزه باد- شهر بادگیرها 15. 

جنگ افزارها از  موسیقایي-  هماهنگي 
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