
Hمشاور امین امام

به مناسبت سالروز رحلت یادگار امام، حاج سید احمد خمینی، صفحه منتسب 
به رهبر انقالب در اینستاگرام مطلبی را در خصوص خاطرات ایشان درباره امام 

خمینی)ره( و برخوردشان با سید احمد خمینی منتشر کرده است:
رهبرانقالب: به یاد دارم که امام دو مرتبه گفتند: احمد برای من اعز اشخاص 
است. آقای هاشمی نیز این مطلب را همان وقت در خطبههای نماز جمعه نقل 

کردند؛ چون اتفاقاً هر دو دفعه با هم بودیم که این حرف را از امام شنیدیم.
بار اول در سال 58، به مناسبت جریانی که پسر یکی از آقایان، مشکل عاطفی 
برای پدرش درست کرده بود، امام سخنی به این مضمون گفتند که هر چند 
من احمد آقا را بسیار دوست دارم، اما چنانچه او را بگیرند یا بکشند، در باطن 
قلبم متأثر نمیشوم یا تکان نمیخورم. حرف عجیبی بود که قوت قلب امام را 
نشانمیداد.باردوم همزمانی بود که ایشان به مناسبتی در خالل صحبت 
گفتند. رســم امام این بود که حرفهایی را که میخواســتند بزنند، گاهی 
مســتقیم نمیگفتند؛ بلکه در خالل صحبت به شکلی واردمیکردند، احمد 
که اعز اشخاص در نظر من است، اگر مثالً چنین کند، با او برخوردمیکنم. به 

هرحال، اعز اشخاص بودند.
حاج احمدآقا نیز مشاوری امین برای امام بودند. امام هم زمانی جملهای با این 
مضمون گفتند که احمد هیچ چیزی را به من نسبت نمیدهد که من نگفته 
باشم. این گواهی امام بسیار با ارزش و مهم است. همینگونه هم بود. ما هم تا 

آن مقداری که دیدیم، همین را حس کردیم.

بی  بی سی  و چاقوکشِی تروریستی!
حمیــد بعیدی نژاد، ســفیر ایــران در 
انگلیس در واکنش به حمله تروریستی 
نیوزیلند در توییترش نوشت: »مدیران 
ارشد بی بی ســی فارســی چقدر برای 
تروریســتی نخواندن حمــالت داعش 
و تجزیه طلبان در ایران توجیهات آوردند، 
اما از نظر بی بی ســی فارسی یک معیار 
برای تروریستی بودن حمالت وجود دارد 

و آن حمالتی است که علیه انگلیس صورتمیگیرند. بنابراین چاقوکشی در 
لندن تروریستی است، اما قتل عام در نیوزیلند فقط حمله است!«

یک سیلی زنانه
علــی علیزاده بــا انتشــار تصویری از 
مچ اندازی زنان محلی در یک جشنواره 
بومی، در توییترش نوشــت: »صالبت 
این صورت نوروزانه یک سیلی محکم به 
کاسبانی است که زنان ایران را »قربانی« 
جلوهمیدهند تا با پمپئو عکس بگیرند 
و از کنگره و ســنای آمریکا برای آزادی 
این »قربانیان« بودجه بگیرند. توضیح: 

جشــنواره بازی های بومی زنان با عنوان »دا«. روستای قلعه سنگی خرم آباد. 
عکس: بهزاد سالحورزی«.

بلیت دو سره حاج اکبر به کربال
عــزت اهلل ضرغامــی در واکنــش بــه 
درگذشت حاج اکبر شریعت، نغمهخوان 
»کربــال کربال، ما داریــم میآییم« در 
اینستاگرامش نوشــت: »در اختتامیه 
جشنواره رادیو از حاج اکبر شریعت به 
همراه ســه عزیز دیگر صاحب نواهای 
ماندگار تجلیل شــد. آقایــان گلریز، 
آهنگــران و کویتی پــور در کنار هم 
اجراهــای کوتاهی داشــتند که خیلی 

دلنشین بود. مرحوم اکبر شریعت به دلیل بیماری سخت نتوانست بخواند. همه 
به او ادای احترام کردند. اشــک همه را درآورد. در آن ســال ها، چنان با انرژی 
میخواند »کربال کربال، ما داریم میآییم، که انگار همین اآلن برای کربال بلیت 

دو سره گرفته است«.

نخستین اعتبارنامه
صفحه دفتر حفظ و نشر آثار رهبری در 
اینستاگرام، تصویری از اعتبارنامه ایشان 
برای نمایندگی در نخستین دوره مجلس 
شورای اسالمی منتشــر کرد و نوشت: 
» 24 اسفند۱۳58، انتخابات نخستین 
دوره مجلس شــورای اســالمی برگزار 
شد. در این انتخابات، آیتاهلل خامنهای 
که در فهرســت ائتالف بــزرگ )جامعه 

روحانیت+حزب جمهوری اسالمی( برای حوزه انتخابیه تهران نامزد شده بودند، 
سرانجام با بیش از یک میلیون و 400 هزار رأی و به عنوان نفر پنجم منتخبان 
تهران، پس از آقایان حجازی، حبیبی، بازرگان و معینفر به مجلس راه یافتند«.

 مجازآباد

خواندنی ها

روایت

محمد تربت زاده: جوان ترینوزیر کابینه یا بهتر بگوییم 
جوان ترینوزیر در تاریخ 40 ساله انقالب، به اقتضای سن و 
سال و مسئولیتش از فعاالن بالقوه توییتر به حسابمیآید. 
»محمد جواد آذری جهرمی« اگر روزی حداقل یک توییت 
جنجالی در توییتر منتشر نکند انگار روزش شبنمی شود! 
توییتهایی که خیلــی وقت هانام وزیر جوان را به خاطر 
خدمت رسانی و توجه به نظرات مردم سر زبان هامیاندازد 
و خیلی وقت هاهم بالی جــان آقای وزیر و وزارتخانه اش
میشود. توییتهای آقای وزیر مصداق شمشیر دولبه است 
کهمیتواند ســر صداوسیما را به واسطه تخلف در زمینه 
آرای مردمی جشــنواره جام جم به باد دهد و نام جهرمی 
را به عنوان افشــاکننده این تخلف سر زبان هابیندازد یا از 
آن طرف سر صاحبش را به واسطه یک نظرخواهی درباره 

عملکرد وزارت ارتباطات زیر تیغ بگذارد!

توییتر علیه وزیر
جدیدترین جنجال توییتری وزیر جوان زمانی آغاز شد که 
آقای وزیر با هشتگ # نظرمردم در توییتر نوشت»۱۴۲سال 
پیش در اســفند ماه، وزارت تلگراف در ایران ایجاد شد. در 
ذهن شــما نماد خدمات وزارت تلگراف آن روز، پســت و 
تلگراف و تلفن سالهای نه چندان دور و ارتباطات و فناوری 
اطالعات امروز، چیســت؟ از خدمات راضی هستید؟ چه 
انتظاراتی دارید؟«پس از این بود که موجی از انتقادات علیه 
وزارت ارتباطات و عملکردش در دوران وزارت آذری جهرمی 
در توییتر بهراه افتاد. شاید آذری جهرمی به واسطه افشاگری 
اخیرش درباره جشــنواره جام جم، ماجرای رجیستری و 
تعریف و تمجیدهای بی حد و حصر کاربران فضای مجازی، 
هیچ جوره انتظار این حجم وســیع از انتقادات مردمی را 
نداشــت. اصالً چه بسا آذری جهرمی این توییت جنجالی 
را تنها به منظور تأیید عملکــردش در وزارت ارتباطات در 
پایان سال 97 منتشر کرد، اما در چشم بر هم زدنی برخالف 
تصورش با موجی از انتقادهای سفت و سخت روبهرو شد.

فیلتر ینگ
بیشــتر کاربران توییتر برخالف رســانههای آن طرفی، 
آنچنان گالیه ای بابت فیلترینگ تلگرام از وزیر ارتباطات 
ندارنــد و عمده گالیه شــان به خاطر انتظاری اســت که 
از روز اول از جوان تریــنوزیر کابینه به واســطه فعالیت 

گســترده اشدر توییتر داشتند. انتظار رفع فیلتر توییتر 
طاقت بسیاری از کاربران این شبکه اجتماعی را طاق کرده 
است و خیلیهایشان فعالیت گسترده جهرمی در توییتر را 
غیرمنطقیمیدانند! یکی از کاربران نوشته است: »چطور
میشــود اینستاگرام که محل جوالن نخاله هاو شاخهای 
مجازی است فیلتر نباشد، اما توییتر که عمده مخاطبانش 
فرهیختگان اندو عمده مسئوالن در آن فعالیت دارند فیلتر 
باشد؟ چطور در شــبکه اجتماعیای که حضور در آن به 
وســیله فیلتر ممنوع شده است نظرسنجیمیکنید و به 

مردم گزارش کارمیدهید؟« 
بخش دیگری از کاربران هم وزیر ارتباطات را به کارشکنی 
در مسیر توسعه و پیشرفت پیامرسانهای داخلی متهم
میکنند. کاربری دراین باره نوشته است: »شما به عنوان 
یکی از مخالفان فیلترینگ تلگرام، تمام کاســه کوزه هارا 
بر ســر پیامرسانهای داخلی شکســتید و با کوتاهی در 
خدمت رسانی بهآن هادر مسیر پیشرفتشان سنگ اندازی 
کردید. چرا وزیر ارتباطات یک کشور نباید موجبات رشد 

پیامرسانهای  بومی آن کشور را فراهم کند؟«

کم فروشی اینترنتی
اپراتورهــای تلفن همراه هم دومین ســوژه انتقاد کاربران 
هستند. البته این نخستین بار نیست که کاربران گالیه شان 
از اپراتورها را پیش وزیرمیآورند. ماجرا به چند ماه پیش بر
میگردد که جمعی از فعاالن مجازی مدارکی دال بر تخلف 
اپراتورهای همــراه در زمینه فروش اینترنت رو کردند. این 
فعاالن مجازی مدعی بودند اپراتورها حجم مصرفی اینترنت 
کاربران را بیشتر از میزان مصرف واقعی مشترک محاسبه
میکننــد. فعاالن مجــازی در زمینه فروش بســتههای 
اینترنتی هم اپراتورها را بهکمفروشیوگرانفروشی متهم
میکردند. ادعاهایی که تا امروز هنوز پابرجاست و آقای وزیر 
هربار با باال گرفتن موج انتقادها، به کاربران قول رسیدگی به 

تخلف اپراتورها رامیدهد. 
قولی که پس از گذشت چندین ماه هنوز عملی نشده است. 
یکی از کاربران نوشته است: »یک بسته اینترنتمیخریم 
درکنارش به زور از ما پول اینترنت شبانه و هزار تا تعرفه دیگه 
هممیگیرن. بستههای اینترنت 6 ماهه و یک ساله هم که 
حذف شده. قیمت هاهم که دو برابر شده. حجم اینترنتمون 
هم که چند برابر حســاب میشه. تا کی وعده و وعید؟ پس 

کی قراره با اینا برخورد کنید؟«

شما جیب ما را نزن!
پای ثابت انتقادهای کاربران فضای مجازی هم »پیامکهای 
تبلیغاتی« و »کدهای دستوری« مختلف اند. با پیامکهای 
تبلیغاتی و روشهــای مختلف کاسبی شان حتماً آشنایید، 
اما کدهای دســتوری یا به قول کاربران مجازی »ســتاره 
مربع هــا« پدیــده نوظهوری انــدکــه در صدا و ســیما، 
پیامرســانهای مختلف، شــبکههای مجازی و... آزادانه 
تبلیغمیکنند. سبک و سیاق کاسبی این کدهای دستوری 
اگرچه شــکل مدرن و موجه تری نســبت به پیامکهای 
تبلیغاتی پیدا کرده، اما در نهایت مثل پیامکهای تبلیغاتی 
از شمامیخواهد در ازای پرداخت مبلغ ناچیزی در روز، در 
قرعه کشی چند صد میلیونیآن هاشرکت کنید. کاربران 
فضای مجازی وزیر ارتباطات را مقصر اصلی گسترش این 
کدهامیدانند. یکی از کاربران نوشــته است: »تا کی قرار 
است این ستاره مربع هاو پیامکهای تبلیغاتی یا بهتر بگم 
بنگاههای شرط بندی با شیوههای هایمختلف جیب مردم 
را خالی کنند و شما فقط نظاره گر باشید؟ آقای وزیر شما 

جیب ما را نزن خدمت رسانی پیشکش!«

ریاست جمهوری؟
انتقاد از آقــای وزیر اما فقط در زمینه خدمات رســانی و 
افشاگریهای توییتری خالصهنمی شود. بسیاری از کاربران 
فضــای مجازی جهرمی را به عوامفریبی متهممیکنند و 
معتقدند آقای وزیر با پوشیدن شلوار جین و تیشرت آستین 
کوتــاه در محل کار، فعالیت گســترده در توییتر و دیگر 
اقدامات نمایشی، سعی دارد آینده سیاسی اشرا تضمین 
کنــد. برخی از کاربرها هم ادعاهایعجیبوغریبیعلیه
او مطرحمیکنند. از جمله اینکه جوان ترینوزیر کابینه 
از اآلن برای انتخابات ریاســت جمهوری چندین دوره بعد 
خیز برداشــته است؛ ادعایی که هیچ جورهنمی توان آن را 
تأیید یا رد کرد! اما اگر کاربران فضای مجازی راست بگویند 
و آقای وزیر به انتخابات ریاســت جمهوری سالهای آینده 
چشم دوخته باشد باید کمی از دنیای مجازی فاصله بگیرد. 
آقای وزیر باید متوجه باشد محبوبیتی که با شلوار جین و 
تیشرت آستین کوتاه بدست آمده به همان راحتی و با یک 
توییت در فضای مجــازیمیتواند از بین برود.آقای وزیر 
باید بداند که برای اداره یک کشور به چیزهای مهم تری از 

افشاگریهای خاله زنکی و شلوار جین نیاز دارد!

 عملکرد آذری جهرمی  و وزارت ارتباطات
  مورد انتقاد کاربران فضای مجازی قرارگرفت
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ادب وهنر

 نگاهی به برنامه »عصر جدید«
 که این روزها روی آنتن شبکه سه می رود

کپی می کنم، پس هستم!

محمدقائم خانی، مدیر محتوایی»مدرسه ادبیات، انسان، شهر« 
از اهداف برگزاری این کارگاه ها می گوید

رجعت ادبی برای تمدن سازی

12
ورزش

مالقات استقالل و پرسپولیس با شمالی های لیگ برتر

سکته ژنرال؛ لبخند سرخابی 
صدرنشینی موقت تراکتور

در نشست بزم اندیشه با موضوع » انقالبی دیروز؛ انقالبی فردا « مطرح شد

تجربه انقالب اسالمی باید موضوع دانش قرارگیرد

احسانعلیخانیسالهاســتبهعنوانمجریوتهیهکنندهبرنامه»ماهعسل«
شناختهشدهاست.برنامهایباتماجتماعیکهباسوژههایخاصخودشقصد
دارددرلحظاتنزدیکبهافطارهمتنبهایجادکند،همانگیزهتالشوحرکترادر
مخاطبانشافزایشدهد.اینروزهاامااحسانعلیخانیبا»عصرجدید«؛برنامهای
کهکامالًسمتوسوییمتفاوتبا»ماهعسل«دارد،درتلویزیونحضورپیداکرده
است.»عصرجدید«درحقیقتنمایندهعصرجدیدیازبرنامهسازیتلویزیونی
استکهچندسالیاستآغازشدهواصالتخودرابرسرگرمیوهیجاناتگذاشته
است.برنامههاییکهمانندمخدرهایکوتاهمدتعملمیکنندوبرایساعاتی
مخاطبانخودرادرهیجان،خنده،شــورواشتیاقغرقمیکنند.»عصرجدید«
کپیتمامعیاریازبرنامهآمریکایی»America’s Got Talent«اســت.این
کپــیکاریهمدردکوروفضایبرنامهدیدهمیشــود،همدرداورانوطراحی
مســابقهوهمحتیدرنوعافرادواستعدادهاییکهحضورپیدامیکنند.»عصر
جدید«خودرابهعنوانیکبرنامهاســتعدادیابی
معرفیمیکند.احسانعلیخانیعنوانمیکند
کهدراینبرنامهبهافرادیکهتصورمیکنند
دارایاستعدادخاصوخارقالعادهایهستند
فرصتدادهمیشــودتاخودرانشاندهندو
شناختهشوندوازطریقاینبرنامهمسیر
رشدوشکوفاییآنهاهموارترشود.
درهمینادعاچندنکتهوجوددارد
کهدرادامهبهآناشارهمیشود.
نخســتینومهمترینسؤالی
کهبهوجودمیآیدایناست
امکان استعدادهایی کهچه
دیدهشــدنوکشفشدن
درایــنبرنامهرادارند؟در6
قسمتپخششــده،افرادیبا
مهارتهــایخوانندگی،نوازندگی،

آکروبات...

 چند خرده روایت از زندگی و زمانه زنده یاد »اکبرشریعت«
 که او را با نوحه »کربال، کربال...« به یاد می آوریم

بدرود ! کربالیی اکبر
10

16
ا یستگاه

»مهدی باکری« اسفند سال 1363 به شهادت رسید

راز رشید دجله
دستکمدرتاریخجنگتحمیلیحکایتاسفند،حکایتغریبیاست!یعنی
چندسالپیاپی،درستدرشبوروزهاییکهشادمانگیآخرینروزهایسال
درهواموجمیزندواززمینوآســمان»عید«میبارد،بهانههاییغمآلودهم
پیداشانمیشوندوشیرینیِنیامدهعیدرابهکامهمهتلخمیکنند.آنقدر
تلخکهیادآوریشــان،۳0سالبعدهمممکناستکاموحتیاوقاتتانراتلخ

کند!ماجرایاینتلخیهایناگزیرانگاراز6اسفند
۱۳6۲وباشــهادت»حمیدباکری«آغاز

میشــودو۱0روزبعدباآسمانیشدن
»همت«ادامهپیدامیکند.اسفند6۳
نوبتبه»مهدیباکری«میرسد.اسفند
65همشهید»خرازی«و....حقدارید
اگرازمابخواهیددراینروزهایآخر

سالباتلخنویسی،اوقاتتانرا
تلخنکنیــم.پساجازه

بدهیــدفقــطبه
احترام۲5اسفند،

زندگیزیباو...

 گزارش سازمان سیا از دربار ایران
 در دهه پایانی رژیم پهلوی

 در دوران حکومت محمدرضاشاه، بخصوص در دهه 50، هم شاهد انحصارات و 
مالکیت های دولتی هستیم و هم شبه انحصارات و مالکیت های فردی مقامات 
دولتی بخصوص شــاه و درباریان. درآمدهای سرشار نفتی در دهه 50، فساد 
رســمی را به سطحی بی سابقه رساند. هزینه واقعی برخی پروژه های دولتی 
به علت فســاد گاهی تا 20 برابر برآورد اولیه افزایشمییافت. در گزارشــی 
از ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( در دهه 1970، دربار شاهنشاهی 
»مرکز هرزگی، شرارت، فساد، زد و بند و اعمال نفوذ« توصیف شد. علی امینی 
)نخســت وزیر در ســال های 1961 و 1962( و نیز داریوش همایون )وزیر 
اطالعات در سال های 1977 و 1978( به گروهی از افرادغیرقابل دسترسی 
که هیچ گونه محدودیتی در اعمال قدرت و نفوذ اقتصادی نداشــتند، اشاره
میکنند. سیا در گزارش خود در سال 1976 اعالم کرد که »شاهزاده اشرف، 
خواهر دوقلوی شــاه شهرتی افسانه ای در زمینه فســاد مالی دارد و یادآوری 
کرد که پسر وی شهرام، داللی همه کاره است که تقریباً در 20 شرکت سهم 
دارد و برخی از این شرکت هاپوششی برای معامالت شبه قانونی اشرف فراهم

میآورند«.
منبع: کافه تاریخ
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مردم

پیشنهاد سفر

چابهار در این ایام حسابی شلوغ است

تفرجگاه   بهاری
چابهار، تنها بندر اقیانوســی ایران، در بیشــتر ایام سال هوایی بهاری 
دارد و پدیده هــای طبیعی شــگفت انگیز و فرا واقعــی اطراف آن هر 
بیننده ای را متحیر می  کند. چابهار در جنوب شــرقی ایران واقع شده 
اســت. این شــهر در کرانه دریای عمان و اقیانوس هند قرار گرفته و 
دسترســی ایران به آب های آزاد از طریق آن امکان پذیر است. چابهار 
که در بندرگاه آن امکان پهلوگیری کشــتی های اقیانوس  پیما وجود 
دارد، در یکی از نقاط اســتراتژیک ایران واقع شده و از لحاظ اقتصادی 
از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت؛ زیرا این بندر تنها راه دسترســی 
کشورهای قسمت خشک آسیای میانه مانند افغانستان، ترکمنستان، 
تاجیکستان، قزاقســتان و قرقیزستان به آب های آزاد است؛ به همین 
دلیل ســرمایه گذاری های عظیمی در آن انجام شده است که از میان 
آن ها می  توان به ساخت فرودگاه بین المللی، اسکله و راه آهن به سوی 

آسیای میانه اشاره کرد.

  تاریخ چابهار
چابهار تا ســال ۱۲۸۹ هجری قمری در تصرف اعراب مســقط بود و 
تمام تالش خود را می  کردند که این شهر در تصرف آن ها باقی بماند؛ 
اما در زمان قاجار به تصرف ایران درآمد. حکام قاجار در ســال ۱۳۰۴ 
تالش خود را برای تثبیت حکومت این شــهر آغاز کردند؛ اما حکومت 
محلی سیســتان تا سال ۱۳۰۷ مانع این کار می  شد. پس از فروپاشی 
این حکومت، چابهار تحت تسلط حکومت مرکزی ایران قرار گرفت. در 
ســال ۱۳۵۳ طرح جامع راه اندازی بندر چابهار آغاز شد و این بندر در 

سال ۱۳۶۲ عماًل به بهره  برداری رسید.

  جغرافیا
چابهار از شــمال به شهرستان های ایرانشــهر و نیکشهر، از جنوب به 
دریای عمان، از شــرق به پاکســتان و از غرب به استان های کرمان و 
هرمزگان مرتبط اســت و حدود ۳۰۰ کیلومتر با دریای عمان مرز آبی 
دارد. در ضمن خلیج چابهار یکی از بزرگ ترین خلیج های ایران در کنار 

دریای عمان بوده و نزدیک ترین آبراه به اقیانوس هند است.

  اقلیم
این شــهر در فصول چهارگانه ســال کمترین میزان تغییر دما را دارد 
و در بیشــتر ایام ســال هوایی بهاری دارد؛ رطوبت هوای این شهر در 
ماه های اردیبهشــت و خرداد به بیشترین میزان خود می  رسد. چابهار 
در زمستان گرم  ترین نقطه ایران و در تابستان خنک  ترین بندر جنوبی 

است.

  مردم  شناسی
مردم  این شهر به زبان بلوچی و لهجه جدگالی صحبت می کنند. یکی 
از جاذبه های چابهار لباس محلی و موســیقی محلی قوم بلوچ اســت. 
اعیاد مذهبی فطر و قربان نزد مردم چابهار از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است و مردم در صبح این اعیاد در محلی به نام عیدگاه گرد هم جمع 

می شوند و پس از آن به دیدار اقوام و آشنایان خود می  روند.
ازدواج نیز در چابهار آداب و رســوم خاص خود را دارد؛ اما مراسم عقد 
دو زوج معموالً بدون هیچ گونه تشــریفاتی در مسجد برگزار می  شود. 
در چابهار چیزی به عنوان جهیزیه به عروس داده نمی  شود و در عوض 
مقداری طال از ســوی خانواده عروس به داماد داده می  شود. در ضمن 
داماد تا مدتی در خانه پدر عروس می ماند تا بتواند برای خود خانه ای 

همراه با لوازم زندگی دست و پا کند.
در هنگام فوت عزیزان هم رسم بر این است که نزدیک ترین فرد متوفی 
ســه روز در خانه بماند و نزدیکان او هم در این مدت جهت تســالی 

خاطر او به دیدنش بروند.

 صنایع دستی چابهار
از سوغات و صنایع  دستی چابهار می توان به شیرینی لندو )متشکل از 
خرما، گندم و کنجد(، ماهی  و میگو، ســوزن  دوزی )تزئین لباس های 
محلی با تکه های مختلف پارچه(، سکه  دوزی، حصیربافی، چادر بافی، 
ساخت وســایل تزئینی از صدف و سایر وسایل تزئینی مانند دستبند 
و نوارهای تزئینی برای رختخواب و همچنین معرق صدف اشاره کرد.

جاذبه ها
پدیده های اطراف چابهار به قدری شــگفت  انگیز اســت که هر فردی 
وقتی آن ها را می  بیند، واقعی بودن آن ها را به سختی باور می کند. یکی 
از جاذبه های چابهار جاده چابهار-گواتر است که در مسیر آن حتماً باید 
از روستای رمین و اســکله آن، تاالب لیپار یا تاالب صورتی، کوه های 
مریخی یا کوه های مینیاتوری، ساحل و اسکله بریس دیدن کنیم. این 
جاده به اســکله بندر گواتر ختم می  شود که هم ساحل زیبایی دارد و 

هم می توانید از جنگل های زیبای حرای آن لذت ببرید.
روستای باهوکالت یا گاندو هم یکی از جاذبه های چابهار در منطقه ای 
محافظت شده به همین نام است که به خاطر وجود نوعی تمساح به نام 

تمساح گاندو و مزارع موز در آن، شهرت پیدا کرده است.
شــهر کنارک کــه در نزدیکی چابهار واقع شــده اســت، نیز دارای 
جاذبه های زیبایی همچون اســکله کنارک، بــازار محلی )تله بازار( و 
دماغه پزم اســت. چشمه گل افشان بندر تنگ هم یکی از جاذبه های 
شــگفت  انگیز چابهار بوده که گل خارج شده از آن برای درمان برخی 
از بیماری ها شفا بخش است.روستای کهن تیس که تاریخ شکل  گیری 
آن به سلســله هخامنشیان می  رسد، نیز دارای چندین جاذبه از جمله 
غارهای ســه گانه بان مســیتی، قلعه تیس یا قلعه پرتغالی ها، مسجد 

جامع، باغ گیاه  شناسی، اسکله و پالژ ساحلی است.

 بدون تعارف با اکبر شریعت
تا قبِل آنکه بروبچه های »بدون تعارف« دوربینشان 
را ببرند به کوچه  پس کوچه های جنوب شــهر 
شیراز، خیلی ها خیال می کردند »اکبر شریعت« 
بعِد همان مداحی معروفش به شــهادت رسیده 
اســت. آن روز دو مجری شوخ و شنگ اخبار، رو 
به دوربین ایستادند که: »سالم. میهمان این هفته 
برنامه بدون تعارف ۷۰ ساله است... متولد داراب و 
ساکن یکی از محله های شیراز... او خالق یکی از 
ماندگارترین مداحی های دوران دفاع مقدس است. 
مردی به نام »اکبر شریعت«؛ مردی که این روزها 
بــا بیماری اعصاب دســت و پنجه نرم می کند و 
صحبت کردن برایش سخت است. »اکبر شریعت« 
سال هاست به امید تحقق یک آرزوست...« بعد هم 
رفتند به سمت خانه ای که مردم با انگشت نشانش 
می  دادند؛ خانه قهرمانی از قهرمان های جنگ که از 

سال ها پیش کسی سراغی از او نگرفته بود. 

کربال کربال ما داریم می  آییم...
تلویزیون ترانزیستوری توشیبا به زوِر چرخاندن 
مداوم تیونــرش روی یک کانال می ایســتد و 
صدای »سید مرتضی« با آن بِم جذابش پخش 
می  شود: »صبح شد و بانگ الرحیل برخاست و 
قافله عشق عازم سفر تاریخ شد. خدایا، چگونه 
ممکن اســت که تو این بــاب رحمت خاص را 
تنها بر آنان گشوده  باشــی که در شب هشتم 
ذی  الحجه سال شصتم هجری مخاطب امام)ع( 
بوده انــد و دیگــران را از این دعــوت محروم 
خواسته باشــی؟...« تا تلویزیون ۱۴ کمی گرم 
شود، کم  کم صورت گشــاده بچه رزمنده های 
جبهه های جنوب در میانه اش ظاهر می  شود. از 
آن میان اما، در پایین و باالی سر و صدای تیر 
و خمپاره و ترکش، صدای دیگری اوج می  گیرد 
و البه الی ضرب ســینه زدن ها مفهوم می  شود: 

»بهشتی، مفتح، مطهری ها دادیم.. 

مصطفی خمینــی، رجایی، باهنرهــا دادیم... 
دادیم...  مدنی ها  اشــرفی،  دستغیب، صدوقی، 
منتظر محمد، اندرزگوها دادیم... کربال، کربال ما 
داریم می  آییم... کربال، کربال ما داریم می آییم...«. 

33 سال بعد: اکبر شریعت
دوربین می  ایســتد وســط درگاهِ خانــه و چهره 
پیرمرد، وسط قاِب در ظاهر می  شود؛ همان چهره 
که حاال از پِس سال ها، گرد پیری بر سر و رویش 

نشسته و میهمان ها را به داخل فرا می  خواند. 
تصویر کات می خــورد به چهره خواهر: »اکبر آقا 
تنها زندگــی می کنند؟« می گویــد: »بله. فقط 
من بعضی موقع ها ســر می  زنم، ولی بیشتر تنها 

هستند«.
مجری از اکبر شریعت می  پرسد: »خانمتان؟« 

- فوت شده. 
- پس تنهایید؟ 

پیرمرد فقط سر تکان می دهد. 
- چه کار می  کنید تنهایی؟

- شکر خدا.
- دیگه؟

- همین یکی بس ام است.
همین گپ کوتاه کافی است تا دستشان بیاید که 
اکبر آقا به این راحتی ها سر حرفش باز نمی  شود. 
خواهرش می  گویــد: »اکبر آقا ارتشــی بوده...« 
خــودش اضافه می  کند: »توپخانه« می  پرســند: 
»کدام عملیات ها بودید؟« می گوید: »خیبر. بدر... «

ظهر عاشورای 63
اکبر آقا رو به دوربین، وســط خانه ای از خانه های 
جنوب شهر شیراز کنار انبوهِ قرص های اعصابش 
نشســته و بیش از آنکه چیزی بگوید، تماشاگر 
معرکه ای است که حاال ۳۳ سال پس از عاشورای 
ســال ۶۳ وســط خانه اش پا گرفته شده است. 
مصطفی داالیی، میدان را دســت می گیرد. رو به 
او می گوید: »۶۴ بــود... نه؟« حاج اکبر می گوید: 
»۶۳« می  گوید: »بله. حاجی بیشتر یادش است. 
ظهر عاشــورای ۶۳ بود. به پیشنهاد شهید رضا 
مرادی  نســب قرار بود کارهایی ضبط کنیم. قرار 
هم نبود که تصویری از نبردها بگیریم. قرارگاه ها را 
یک به یک می  گذراندیم. دنبال چیزی می گشتیم 
شــبیه مداحی های حاج صادق آهنگران. ۱۰روز 

مانده بودیم، ولی چیز دندان  گیری گیرمان نیامد. 
پیش خودم فکر می کردم ۱۰ روز تمام شد، ولی 
یک دفعه سوله خیلی بزرگی دیدم که خیلی پوتین 
جلویش بود. بلندگو هم داشت چیزهایی پخش 
می  کرد، ولی نمی  دانستیم مال همین االن است یا 
صدای ضبط است. گفتم: »بچه ها نگه دارید بریم 
داخل سوله ببینیم چه خبره...« رفتیم تو. از همان 
ته، چهره ایشــان را دیدم که ما شاءاهلل داشت با 
توان و انرژی زیــاد کربال کربال را می خواند. تا ما 
برســیم ولی، خواندنش تمام شده و نوبت رسیده 
بود بــه مداح های دیگر. ما امــا خواهش کردیم 
که یک بار دیگر بخوانند و ایشــان هم خواند...«. 

به خاطر پایداری امام و امت
ال  سی  دی ۴۳ اینچ ایکس  ویژن قاب یک تکه ای 
شــده از چهره تکیده اکبرشــریعت که حاال بعد 
۳۳ســال از دریچه »بدون تعارف« کربال، کربال را 
می خواند. این بار اما با صدایی خسته و با آهنگی 
شمرده تر. صدا اما ترکیب می شود با صدای اکبر 
جوان: »نامجو، فکــوری، فالحی، قرنی ها دادیم... 
شیرودی، شــریعت، عباس دوران دادیم... ارتشی 
هم سپاه، بسیجی ها دادیم... کربال، کربال ما داریم 
می آییم...کربال، کربــال ما داریم می آییم« تصویر 
سیاه و سفید چهره شــیرودی، نامجو، فالحی و 
قرنی یکی یکی برای لحظاتی تمام قاب را می  گیرد 
و دوبــاره برمی  گــردد روی چهره اکبر جوان که 
می  گوید: »به خاطر پایداری اتحاد بین امام و امت 

و رزمندگان و پیروزی انقالب اسالمی ایران سه بار 
بلند و جلی بگو یا حسین...«. 

دست رزمنده ها باال می آید: »یاحسین... یاحسین... 
یاحسین« و صدای سید مرتضی که: »کربال حرم 
حق است و هیچ کس را جز یاران امام حسین)ع( 

راهی به سوی حقیقت نیست...«.

گالیه ای ندارم
مصطفی داالیی می  گوید: »یک شــعر دیگه هم 

خونده بودید؟« 
- بله... کی رســد این پیام از قرارگاه کربال... کی 

حرم حسین شود ز چنگ بعثیون رها...
مجری می  پرسد: »گالیه ای ندارید؟«

می  گوید: »نه«
- ته دلی؟

- ته دلی می گم...
می پرسند: »حقوقتان چقدر است؟«

می  گوید: »یک میلیون و ۵۰۰ تومان«
 کافی است؟

- روزگار ما که می  چرخد.
مجری ها سر می  چرخانند طرف داروهای اعصاب: 
»این داروها االن خیلی گران شده است. همه یک 

و پونصد را که باید بدید برای همین داروها...«.
- کلش می  شود ۲۵۰ تومان. 

جمع می خندند از این صبوری.

کربال
مجری می  پرسد: »چه آرزویی دارید؟«

اکبر آقا می گوید: »کربال...«
کربال چی؟

- برم.
بعد هم استکان چای و قندی در دست می  گیرد. 
مجری می  گوید: »قنِد زیاد ضرر داره  حاج اکبر آقا!« 
اکبر آقا اما قند را زود می گذارد توی دهانش: »کو 

قند؟«

برش

قــاب  اینــچ   43 دی  ال  ســی  
یک تکه ای شــده از چهره تکیده 
اکبرشریعت که حاال بعد 33سال 
از دریچه »بــدون تعارف« کربال، 
کربــال را می خوانــد. این بــار اما 
بــا صدایی خســته و بــا آهنگی 
امــا ترکیــب  شــمرده تر. صــدا 
می شــود با صــدای اکبــر جوان: 

»نامجو، فکوری، فالحی...
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فضای مجازی را که بــاال و پایین کنید، چند تایی 
گفت وگوی نصفه و نیمه از اکبر شریعت پیدا می  شود. 
همه آن ها هم گفت  وگوهایی است با جواب های کوتاه. 
انــگار اکبر آقا به جهت بیماری های این ســال ها و 
داروهایی که مصرف می  کرده، خیلی نمی  توانســته 
راحت از آن سال ها بگوید. البه الی این گفت وگوها اما 
حس و حال او در این سال ها حسابی پیداست؛ در این 
سال های تنهایی و فراموش شدگی. متن ادامه روایت 
خالصه یکی از این گفت  و گوهاست که البته مربوط 

است به قبل از آنکه زیارت کربال نصیب او شود.

 آقای شــریعت توی فکر هســتید. به چه فکر 
می  کنید؟

به سال هایی که گذشت. روزهایی که در جبهه کنار رزمنده ها 
بودم. حاال هیچ  کدامشان نیستند.

 دلتان برایشان تنگ می شود؟
مگر می شود دلتنگ نشوم. دوستانم نیستند. من تنها مانده ام.

  کسی به دیدنتان می  آید؟
نه. ما فراموش شدیم. خیلی کم کسی یادش از ما می  آید.

 شنیده ام برادرتان هم شهید شده است؟
بله، وقتی ۱۶ ساله بود، به شهادت رسید.

 برسیم به مداحی معروف شما. چه شد که »کربال 
کربال ما داریم می آییم....« را اجرا کردید؟

یک روز روی خاکریز نشسته بودم و توی فکر بودم. با خودم 

گفتم همه ما رزمنده هــا آرزوی زیارت کربال را داریم. آنجا 
شعر این مداحی به ذهنم رسید و آن را گفتم.

 مداحی را چه سالی اجرا کردید؟
ظهر عاشورای سال ۶۳ در قرارگاه کربال در جمع رزمنده ها.

 چه شــد که آن مداحی معروف شد بخصوص در 
سال های جنگ؟

مــن این مداحی را اجرا کردم و تمام شــد. بعد دیدم چند 
نفر از تلویزیون آمده اند که فیلمبرداری کنند. آقای مصطفی 
داالیی، فیلمبردار آن گروه، نقش اصلی را داشــت و از من 
خواست مداحی را دوباره بخوانم. من هم تکرار کردم و ایشان 

فیلمبرداری کرد. بعدها هم همین کار از »روایت فتح« پخش 
شد و همه بخصوص رزمنده ها از آن استقبال کردند.

 آن مداحی مشهور خیلی زیبا و تأثیرگذار است. 
خواستم بدانم خودتان تاکنون کربال رفته اید؟

نه متأسفانه.

 چرا؟
نشده. شرایط مالی و بیماری اجازه نداده است.

 دوست دارید کربال بروید؟
خیلی از رزمنده ها در آرزوی کربال به شــهادت رسیدند و 
روحشــان کربالیی شــد، اما هیچ گاه کربال را ندیدند. من 
آرزو دارم به نیابت از رزمنده های ســال های جنگ، کربال 

را زیارت کنم.

اکبرشریعت« که او را با نوحه »کربال، کربال...« به یاد می آوریم چند خرده روایت از زندگی و زمانه زنده یاد »

بدرود ! کربالیی اکبر
 مردم/ مسعود نبی  دوســت   »اکبر شریعت« یکی دو شب پیش 
آسمانی شد؛ پیرمردی که خالق یکی از ماندگارترین نواهای سال های 
دفاع مقدس بود، اما تا همین یکی دو ســال پیش، همه ما او را تنها 
به چهره جوان همان سال هایش به یاد می آوردیم؛ چهره جوانی در 

تاریک روشن سنگری بزرگ که رو به جمعیت ایستاده و برایشان از 
کربال می  خواند؛ مردی که از همان سال ها تا همین پیری همیشه همان 
شعر »کربال کربال ما داریم می  آییم« را زمزمه کرد، اما تا قبل از اینکه 

در قاب تلویزیون از آرزویش بگوید، کربال رفتن قسمتش نشده بود.

روایت یکی از گفت  وگوهای زنده  یاد اکبر شریعت

فراموش شدیم

ارتش پس از مصاحبه تلویزیونی اکبرآقا روزی که اکبرآقا به آرزویش رسید
او را به کربال فرستاد
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بازخوانی

Emam.com گفت و گوی سیدمحمدرضا کاشانی با
 امام e معتقد بودند آیت اهلل کاشانی 

زیادی به دکتر مصدق اعتماد کرد
تاریخ: در آستانه واپسین روز اسفندماه، روز ملی شدن صنعت نفت، سایت 
جامع امام خمینی)ره( در گفت وگویی با دکتر سیدمحمدرضا کاشانی، فرزند 
آیت اهلل سیدابوالقاسم کاشانی به فعالیت های سیاسی رهبر روحانی نهضت ملی 
ایران و ارتباط او با رهبر کبیر انقاب اســامی پرداخته است که گزیده ای از 
آن را در ادامه می خوانید. سیدمحمدرضا کاشانی دانش آموخته آمریکاست و 
سال 1341 یعنی یک ســال پس از فوت پدرش به ایران بازگشته است. به 
گفته او، امام خمینی)ره( به آیت اهلل کاشانی بسیار نزدیک بودند؛ »اما معتقد 
بودند که مرحوم پدرم زیادی به دکتر مصدق اعتماد کردند.حضرت امام جوان 
بودند و من در همان عالم بچگی متوجه بودم که نظر پدرم چیســت و قصد 
دارند اندیشــه امام را- که آن موقع به ایشــان حاج آقا روح اهلل می گفتند- به 
کدام سمت و  سو ســوق بدهند. در آن روزها امام )ره( هنوز به عنوان مبارز 
سیاسی شناخته نشــده بودند، ولی مرحوم پدرم به ایشان می گفتند: »آقای 
سیاسی!« سیاســی بودن برای روحانیون نه تنها شأن محسوب نمی شد که 
عموم متدینین به دخالت علما و روحانیون در سیاست، نگاه مثبتی نداشتند 
و به چنین علمایی ســهم امام نمی دادند! از جمله پدر خود من دستشــان 
خالی بود و کســی به ایشان پولی نمی داد. ایشــان می گفتند: »من دارم راه 
جدم حسین بن علی)ع( را می روم!«. پدرم حقیقتاً از نظر تأمین معاش خانواده 
بسیار تحت فشار بودند.من به کرات از پدرم شنیده بودم که »حاج آقا روح اهلل، 
عالمی شــجاع و از نظر سواد کم نظیر است«. هر وقت افراد با نگرانی از پدرم 
می پرســیدند که پس از شما چه کنیم و دور چه کسی جمع شویم؟ ایشان 
می گفتند: »دور حاج آقــا روح اهلل!« بی تردید مرحوم پدرم در تکوین تفکرات 
حضرت امام)ره( نقش بارزی داشــتند. این دو بزرگوار ســال ها با هم مراوده 
داشــتند و دوســت صمیمی بودند. هر دو از اینکه ملت در فقر و فاقه به سر 
می برند، رنج می بردند و معتقد بودند که روحانیون باید دست در دست هم 
تغییری بنیادین را به وجود بیاورند، اما متأسفانه اغلب روحانیون از سیاست 
دوری می کردند.به اعتقاد بنده یکی از دالیل پیروزی انقاب اسامی، درسی 
بود که امام )ره( از شکســت نهضت ملی گرفتند. ایشــان معتقد بودند که 
آیت اهلل کاشــانی باید جنبه دینی نهضت نفت را تقویت می کردند، در حالی 
که ایشــان بیشتر جنبه سیاسی نهضت را تقویت کردند. بقایای جبهه ملی 
و امثال آن ها تصور می کردند با پشتیبانی آمریکا، زیر پای روحانیت را جارو 
می کنند و خودشان زمام امور را به دست می گیرند. امام )ره( با توجه به هوش 
سیاسی کم نظیرشان و تجربه نهضت ملی، اجازه ندادند ملی گراها بر سرنوشت 
کشور مســلط شوند و بنابراین پس از اشغال ســفارت آمریکا فرمودند این 
 انقاب دوم از انقاب اول مهم تر بود. چه بسا اگر آن اقدام صورت نمی گرفت، 

انقاب اول هم پایدار نمی ماند«.

 اندیشه  رهبر حکیم انقاب اسامی در چهلمین 
سالگرد پیروزی انقاب اسامی و ورود به دهه پنجم 
حیات این انقاب، با صدور بیانیه »گام دوم انقاب« 
برای ادامه این راه روشـــن، به تبیین دســتاوردهای 
شـــگرف چهار دهه  گذشته پرداخته و توصیه هایی 
اساسی به  منظور »جهاد کبیر برای ساختن ایران 
اسامی بزرگ« ارائه فرموده اند. بیانیه »گام دوم انقاب« 
تجدید مطلعی است خطاب به ملت ایران و بویژه 
مرحله   دومین  برای  منشوری  به مثابه  که  جوانان 
خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی خواهد بود 
و فصل جدید زندگی جمهوری اسامی را رقم خواهد 
زد. چهارمین نشست بزم اندیشه با موضوع »انقابی 
دیروز؛ انقابی فردا« با رویکردی متفاوت نسبت به 
سه نشست قبلی با حضور میهمانانی از جنس جوانان 
نخبه همچون محمدصادق شهبازی، دکتر میاد 
دانشجویی  مجتمع  در  موگویی  جواد  و  دخانچی 
امام رضا)ع( برگزار شد که در ادامه به تفصیل سخنان 

آنان خواهد آمد.

شهبازی:محافظهکاری
بحراناصلیامروزایراناست

محمدصادق شهبازی، دبیر اسبق جنبش عدالتخواه 
دانشجویی وفعال اجتماعی، یکی از مشکات اساسی 
مردم چه موافقان انقاب، چه ضدانقابی ها را نداشتن 
تصویر درســتی از گذشته و نبود خط و رسم بدون 
نقصی از آینده دانست و عنوان کرد: در بیانیه »گام دوم 
انقاب« به این چالش بزرگ پاسخ داده  شده است و 
رهبر حکیم، تصویر درستی از گذشته پرافتخار انقاب 
را با تمام فراز و فرودهایش ارائه می دهند و در مورد 
ترسیم آینده به مخاطبان خود نوید داده اند که اوضاع 
و مشکات قابل تغییر است و بر آن هستند که امید را 
در دل مردم زنده نگه دارند. وی بحران اصلی جامعه 
را محافظه کاری دانسته و اظهار می کند: در چارچوب 
نظام جمهوری اسامی آن قدر محافظه کارانه عمل 
کرده ایم که هیچ تصویری از آینده نداریم و از گذشته 
پرافتخار خود راضی و خوشــحال نیستیم. درواقع 
در بیشــتر حوزه ها اعم از سیاست، فرهنگ، عدالت 
و آزادی محافظه کارانه وارد عمل شــدیم و شــاهد 
این هستیم که هیچ تغییر درستی در ساختارهای 
نادرست حکومتی ایجاد نشده است. الزمه پیشرفت 
کشــور، تغییرات اساســی با محوریت اصاح یک 
ســاختار است که برای ورود به حوزه تغییر نیازمند 
نقد جدی شرایط فعلی با تصاویر ساختارهای درست 
حکومتی در آینده هستیم. شهبازی درعین حال که 
نسل چهارم انقاب را نسلی انقابی می داند، معتقد 
است که موضوع جوان در بیانیه گام دوم صرفاً کسب 
قدرت توسط قشر رده سنی پایین جامعه نبوده است، 
موضوع مهم و مورد بحث در جامعه، دعوا بر سر طبقه 
نجیب زادگان و حرف وحدیث بر سر نسبت هاست که 
متأسفانه شــاهد این هستیم در کسب جایگاه های 

حکومتی جوان هایی حضور دارند که نسبت نزدیکی 
با صاحب منصب پر ســن و ســال قبلی داشته و 
هیچ کس پاسخگوی عملکرد خود نیست. شهبازی 
پیرو ســخنان امام خمینی)ره( کــه می فرمایند، 
عرفان بایــد تغییر ایجاد کند، بــه چالش الهیات 
جدید اشاره و افزود: متأسفانه عده ای از سخنگویان 
دینی به بحث های کامی بســنده کرده و عده ای 
صرفاً بحث های فقهی و اخاقی را مورد تحلیل قرار 
می دهند و در واقع به دنبال ترویج اســام عارفانه 
غیــر مبارزه جو می باشــند، درحالی که حرف امام 
ترویج اسام عارفانه مبارزه جو بوده است نه دنبال 
کردن یک الهیات فردگرایانه. محمدصادق شهبازی 
مطالبه گری ســازوکارهای غلط کشوری را وظیفه 
عموم مردم بویژه جوانان دانست و ابراز کرد: مردم 
و جوانــان بایــد در جریان تشــکل های مردمی و 
دانشگاهی و رسانه ای، پیرو سخنان رهبری به فکر 

و ادغام بپردازند و اراده پیگیری و مطالبه گری را در 
خود ایجاد کرده تا بتوانند در این عرصه جوالن داده 
و ساختارهای نادرستی حکومتی را از میان بردارند.

دخانچی:دراولویتبندیحلمشکالت
جامعهدچارضعفهستیم

دکتــر میاد دخانچی با اشــاره به اینکه بیانیه 
»گام دوم انقــاب« عــاری از ارجاعات پیچیده 
فقهی و کامی است و با مخاطب خود به سادگی 
تعامل می کند، عنوان کرد: در طول تاریخ برای 
نخســتین بار است که نامه و نوشــته یکی از 
حاکمان ســوژه مطالعه قرارگرفته و مخاطبان 
خود را به نقد و بررسی و واکاوی فرامی خواند، 
در واقع اتفاق خوشــایندی است که می توانیم 
بــا متنی کــه خاصیت سیاســی دارد مواجهه 
فرهنگی داشته باشیم. وی با اشاره به مشکات 

کنونی جامعه در حوزه های مختلف، ابراز کرد: 
اگر بخواهیم به ســمت اجرایی شدن گام دوم 
انقاب قدم برداریم باید متون علوم انســانی را 
جدی بگیریم که متأسفانه علوم انسانی درخور 
جامعه جمهوری اسامی تاکنون ارائه نشده و 
از آن طرف هم سیاســت گذاری های منسجمی 
برای حل مشــکل علوم انسانی در کشور وجود 
ندارد. همچنین متأسفانه در اولویت بندی های 
حل مشــکات جامعه دچار ضعف هســتیم و 
به عنوان  مثال کماکان شــاهد نبود اراده جدی 
برای اصاح سازمان صداوسیما و یا تعدد مراکز 
فرهنگی در کشور می باشیم. دخانچی با اشاره 
بــه فرمایش رهبر معظــم انقاب در خصوص 
اینکه حکومت ها نمی توانند اخاق و معنویت را 
با قدرت قاهره ایجاد کنند، گفت: قدرت قاهره 
نمی توانــد دین ورزی را ترویــج کند بلکه تنها 

می تواند آن را همراهی کند، اما در کشــور ما 
اخاق و معنویتی برآمده از دین حاکم بوده که 
به خوبی نیازهای انسانی را پاسخگوست. وی راه 
برون رفت از ایده های شکست خورده 
آزاداندیشی،  حوزه های  در 
فیلترینگ  یا  و  ســینما 
قرار  در  مــردم  توانایی  را 
تجارب  دانش  موضــوع  دادن 
فــردی در اجتماع عنــوان و ابراز 
کرد: اگــر بتوانیم تجربــه خودمان را 
موضوع دانش قرار دهیم، می توانیم تصویر 
درســتی از آینده متصور شویم و این موضوع 
یک فن برهانی قوی است که به لحاظ فرهنگی 
می تواند راهگشا باشــد. در حوزه های مختلف 
باید فضای کافی بــرای پرداختن به ایده های 
جدید وجود داشته باشد و در این حیطه نباید 
در گفت وگوهــا، مخالفان مــورد قضاوت های 

ارزشی قرار بگیرند.

موگویی:عوضشدنجایگاهجالد
وشهید،نتیجهپاسخگونبودنمسئوالناست

جــواد موگویی، نویســنده، کارگــردان و فعال 
فرهنگی گفت: دلیل عوض شــدن جایگاه جاد 
و شهید، پاســخگو نبودن مسئوالن به سؤاالت 
پیش آمــده در جامعه اســت. این نویســنده و 
کارگردان انقابی در چهارمین نشست از سلسله 
نشســت های بزم اندیشــه با موضوع تحلیل و 
ایده پــردازی بیانیه »گام دوم انقاب اســامی« 
که بــه همت مؤسســه جوانان آســتان قدس 
رضوی در مجتمع دانشــجویی امام رضا)ع( و با 
حضور جمعی از دانشــجویان و فعاالن فرهنگی 
مشــهد برگزار شــد، گفت: ســه کلمه جوان، 
 تمدن و ظهــور؛ کلیدواژه های اساســی بیانیه 
»گام دوم انقــاب« هســتند. ایــن کارگردان و 
نویســنده انقابی با اشــاره به خطــرات عدم 
پاســخگویی به سؤاالتی که برآمده از گذر تاریخ 
اســت، گفت: اگر به سؤاالت ایجاد شده در ذهن 
مردم پاســخ داده نشــود، ابتدا تبدیل به شبهه 
خواهد شــد و این شــبهه در جریــان تبلیغات 
ضدانقابــی تبدیل به تحریف و پــس  از آن به 
یک حقیقت دروغ در جامعه مبدل خواهد شد. 
وی در ادامه با اشــاره به برخی از این ســؤاالت 
پاســخ داده نشده که به تحریف و حقیقت دروغ 
تبدیل  شده اند، گفت: پاسخگو نبودن به چرایی و 
چگونگی اعدام های سال 67، عدم تبیین جایگاه 
جــاد و شــهید و همچنین نبود یــک جریان 
مشخص برای ارائه حقایق دوران پهلوی و مقایسه 
صحیح با دوران جمهوری اسامی سبب شده تا 
رســانه های بیگانه تصویرهای غلط و نادرستی 
از حقایق به ذهن مخاطــب امروز دیکته کنند.

اندیشه

در نشست بزم اندیشه با موضوع » انقالبی دیروز؛ انقالبی فردا « مطرح شد

تجربهانقالباسالمیبایدموضوعدانشقرارگیرد

صفحه 11    1397/12/25

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى محمود كارخانه يوسفى باوكالت شماره 13416مورخ97/9/11 ازاصغرحسينى بااعالم مفقود شدن سند 
ــهاديه گواهى امضاءذيل شماره يكتا 13970215379000517  مالكيت ملك مورد آگهى وباتسليم استش
ــماره ترتيب 4857 مورخ97/12/11دفتراسناد رسمى شماره3 پيشواو طى درخواست وارده 139785 و ش

ــند مالكيت تك برگى رانموده است كه مراتب  601046003635مورخ97/12/11تقاضاى صدورالمثنى س
ــينى2.  ــرح زيرآگهى ميگردد 1. نام ونام خانوادگى : اصغرحس دراجراى ماده 120آيين نامه قانون ثبت بش
ــماره پالك : 6350 فرعى از158* اصلى  ــدانگ يك قطعه زمين بابناى احداثى3. ش ميزان مالكيت : شش
ــوا 5. علت ازبين رفتن : مفقود شدن به دليل جابجايى 6.  ــوخته پيش 4. محل وقوع: واقع دربخش بهنام س
خالصه وضعيت مالكيت : ششدانگ عرصه واعيان يك قطعه زمين بابناى احداثى بمساحت81 مترمربع ذيل 
ــماره139520301046000185بنام اصغرحسينى ثبت وسند بشماره چاپى251761  دفتر الكترونيكى ش
ــند مالكيت ملك فوق الذكرودرخواست صدورسند  ــت.لذاباتوجه به اعالم فقدان س الف94صادر گرديده اس
المثنى تك برگى آن مراتب اعالم تاهركس نسبت به ملك موردآگهى معامله اى كرده كه درقسمت ششم 
اين آگهى ذكرنشده يامدعى وجود اصل سند مالكيت نزدخود مى باشد ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراين 
آگهى به اداره ثبت اسنادوامالك پيشوا مراجعه و اعتراض كتبى خودراضمن ارائه اصل سند مالكيت ياسند 
ــند مالكيت  ــد ويادرصورت اعتراض اصل س ــليم نمايد وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرس معامله تس
ــند المثنى مالكيت طبق مقررات جارى صادر وبه  ــود اداره ثبت نسبت به صدورس ــند معامله ارائه نش ياس
متقاضى تسليم خواهد كرد./ نشانى ثبت محل : پيشوا خ شريعتى طبقه فوقانى درمانگاه فردوس اداره ثبت 

اسناد و امالك پيشوا 330م/ الف
رييس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

آگهى حصروراثت
به تاريخ97/12/21خانم فرشته صفريان سرخاب طى تقديم دادخواستى كه به شماره 490/4/97ثبت اين 
ــت چنين اعالم نموده كه خانم زينب نائينى فرزند اسداله بموجب گواهى فوت شماره1124  ــده اس شوراش
ــه وورثه حين الفوت وى  ــوابدرود حيات گفت ــخ 1397/11/25درآخرين اقامتگاه دائمى خوددرپيش درتاري
ــرمتوفى2. مريم صفريان  ــرخاب فرزند على ش ش210ت ت1350پس ــد : 1. على اصغرصفريان س عبارتن
ــرخاب فرزند على  ــرخاب فرزند على ش م0410039764 ت ت1368دختر متوفى3.فرانك صفريان س س
ش ش8037 ت ت1363دخترمتوفى4. فرشته صفريان سرخاب فرزند على ش ش980 ت ت1348دختر 
متوفى5. فاطمه صفريان سرخاب فرزند على ش ش1268 ت ت1359دختر متوفى6. اكبرصفريان سرخاب 
فرزند على ش ش4255 ت ت1355پسرمتوفى // لذا مراتب يك نوبت دريكى ازجرايد كثير االنتشارآگهى 
ــد ظرف يكماه ازتاريخ  ــى اعتراضى دارد ياوصيت نامه اى ازمتوفى نزد وى مى باش ــود تاچنانچه كس مى ش

نشرآگهى به شوراى حل اختالف شماره4پيشوا مراجعه نمايد
دبيرشوراى حل اختالف شماره4شهرستان پيشوا

آگهى فقدان سند مالكيت
ــند مالكيت ملك مورد  ــدن س ــاد باوكالت ازمحمد رضا نصيرى بااعالم مفقود ش ــد رضا هندوب ــاى محم آق
آگهى وباتسليم استشهاديه گواهى امضاءذيل شماره يكتا 1397021537900500 و شماره ترتيب 4838 
ــت وارده 1397856010460003296  ــناد رسمى شماره3 پيشواو طى درخواس مورخ97/11/28دفتراس
ــب دراجراى  ــت كه مرات ــك برگى رانموده اس ــند مالكيت ت ــاى صدورالمثنى س ــورخ 97/11/28تقاض م
ــد رضا نصيرى  ــام خانوادگى : محم ــردد 1. نام ون ــرح زيرآگهى ميگ ــه قانون ثبت بش ــن نام ماده120آيي
ــتگاه آپارتمان3. شماره پالك : 6130 فرعى از114* اصلى  ــهريور2. ميزان مالكيت : ششدانگ يك دس ش
مفروزازپالك6130 *  4. محل وقوع: واقع دربخش بهنام سوخته پيشوا 5. علت ازبين رفتن : مفقود شدن 
ــدانگ عرصه واعيان يك دستگاه آپارتمان بمساحت67  به دليل جابجايى 6. خالصه وضعيت مالكيت : شش
ــركت مجتمع بتون بلوك شرق ثبت وسند بشماره  مترمربع ذيل ثبت 91697دفتر260صفحه 260بنام ش
ــماره36605مورخ96/6/26دفترخانه7  ــند قطعى ش ــپس بموجب س چاپى945295صادر گرديده است.س
ــوا به محمد رضا نصيرى شهريورمنتقل گرديده است درضمن بموجب سند رهنى شماره36606مورخ                                  پيش
6/26/ 1396دفترخانه 7پيشوا دررهن بانك مسكن قرارگرفت لذابا توجه به اعالم فقدان سند مالكيت ملك 
ــند المثنى تك برگى آن مراتب اعالم تاهركس نسبت به ملك موردآگهى  ــت صدورس فوق الذكرودرخواس
ــده يامدعى وجود اصل سند مالكيت نزدخود مى  ــم اين آگهى ذكرنش ــمت شش معامله اى كرده كه در قس
ــاراين آگهى به اداره ثبت اسنادوامالك پيشوا مراجعه و اعتراض كتبى  ــد ظرف مدت ده روزپس ازانتش باش
ــند معامله تسليم نمايد وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد  ــند مالكيت ياس خودراضمن ارائه اصل س
ــود اداره ثبت نسبت به صدورسند المثنى  ــند معامله ارائه نش ــند مالكيت ياس ويادرصورت اعتراض اصل س
ــانى ثبت محل : پيشوا خ شريعتى  ــليم خواهد كرد./ نش مالكيت طبق مقررات جارى صادر وبه متقاضى تس

طبقه فوقانى درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالك پيشوا 331م/ الف
رييس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

آگهى حصروراثت
ــلگى طى تقديم دادخواستى كه به شماره484/1/97ثبت اين شوراشده  به تاريخ97/12/21آقاى عباس س
ــماره696182  ــاس بموجب گواهى فوت ش ــلگى فرزند عب ــوده كه خانم فاطمه س ــن اعالم نم ــت چني اس
درتاريخ97/11/27درآخرين اقامتگاه دائمى خوددرپيشوابدرود حيات گفته وورثه حين الفوت وى عبارتند : 
ــلگى فرزند شاهمراد ش ش4 صادره ازنهاوند پدرمتوفى// لذا مراتب يك نوبت دريكى از جرايد  1. عباس س
كثيراالنتشارآگهى مى شود تاچنانچه كسى اعتراضى دارد ياوصيت نامه اى از متوفى نزد وى مى باشد ظرف 

يكماه ازتاريخ نشرآگهى به شوراى حل اختالف شماره يك پيشوا مراجعه نمايد
دبيرشوراى حل اختالف شماره يك شهرستان پيشوا

آگهى ابالغ وقت دادرسى ودادخواست وضمائم به: 
وقت رسيدگى : 98/2/4ساعت9محل حضورحوزه يك شوراى حل اختالف خواهان : محسن سهرابى سليم 
ــبى خوانده: اميد نبى تميمى اصل فرزند رسول خواسته: مطالبه وجه    خواهان  ــياب لهراس باوكالت افراس
ــتى تسليم شوراى حل اختالف حوزه يك شهرستان پيشوانموده كه جهت رسيدگى به اين شعبه  دادخواس
ــيدگى تعيين شده است علت مجهول المكان بوده خوانده به درخواست خواهان  ارجاعى گرديده ووقت رس
ــى مدنى مراتب 1نوبت درجرايد كثيراالنتشار آگهى مى  ــوراوبه تجويز ماده73قانون آئين دادرس ودستورش
شود تاخوانده دروقت مقررباال جهت رسيدگى حضوربه هم رساند                                                                                                                                 

رييس شوراى حل اختالف حوزه يك شهرستان پيشوا

آگهى حصروراثت
به تاريخ97/12/22آقاى رمضان ميرزائى طى تقديم دادخواستى كه به شماره649/2/97ثبت اين شوراشده 
است چنين اعالم نموده كه آقاى حمزه هداوند ميرزائى فرزند زمان بموجب گواهى فوت شماره 696104 
ــوابدرود حيات گفته وورثه حين الفوت وى عبارتند :  درتاريخ97/11/8درآخرين اقامتگاه دائمى خوددرپيش
1. رمضان ميرزائى ش ش5 صادره از پاكدشت پسرمتوفى2. حسين ميرزائى ش ش376 صادره از پاكدشت 
ــن ميرزائى ش ش420 صادره ازپاكدشت پسرمتوفى4. فاطمه هداوند ميرزائى ش ش9  ــرمتوفى3. حس پس
ــن دخترمتوفى6. مريم  ــى ش ش37 صادره ازورامي ــر متوفى5. زهرا هداوند ميرزائ ــادره ازورامين دخت ص
ــه ميرزائى ش م 0410072771صادره ازورامين  ــى ش ش38 صادره ازورامين دخترمتوفى7. عاطف ميرزائ
دخترمتوفى8. كوثرميرزائى ش ش253صادره ازورامين همسرمتوفى // لذا مراتب يك نوبت دريكى ازجرايد 
كثير االنتشارآگهى مى شود تاچنانچه كسى اعتراضى دارد ياوصيت نامه اى ازمتوفى نزد وى مى باشد ظرف 

يكماه ازتاريخ نشرآگهى به شوراى حل اختالف شماره2پيشوا مراجعه نمايد
دبيرشوراى حل اختالف شماره2شهرستان پيشوا

ابالغ وقت دادرسى و دادخواست وضمائم به 
كالسه پرونده : 3/97ش/1245وقت رسيدگى : 98/2/5 ساعت: 11  خواهان : محمد حسين صابرى خوانده 
ــته: تنظيم سند يكدستگاه  ــتائى فرزند خداداد   خواس ــيرعلى روس : ميراحمد هاديانى فرزند ميرفاضل / ش
ــليم نموده كه جهت  ــتى تس ــماره 569 ط34 ايران99 //  خواهان دادخواس خودروپژو206مدل1384 بش
ــوراى حل اختالف ورامين ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده وبعلت  ــوم ش ــيدگى به حوزه س رس
ــورا وبه تجويز ماده73قانون آيين دادرسى  ــت خواهان ودستور ش مجهول المكان بودن خوانده به درخواس
ــار آگهى  ــى دريكى از جرايد كثيراالنتش ــه دادرس ــركت در جلس مدنى مراتب يك نوبت جهت اطالع وش
ــود.تا خوانده از تاريخ نشرآخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر حوزه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل  ميش
ــخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودر وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضوربهم رساند.  خود،نس

چنانچه بعدا ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهدبود.
مديردفترشعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان ورامين

آگهى حصروراثت
ــتى كه به شماره457/4/97ثبت اين شوراشده  ــن پاكپورطى تقديم دادخواس به تاريخ97/12/19آقاى حس
است چنين اعالم نموده كه آقاى جمشيد قمرالحوده فرزند حسين بموجب گواهى فوت شماره 694018 
ــه وورثه حين الفوت وى  ــوابدرود حيات گفت ــن اقامتگاه دائمى خوددرپيش ف/20درتاريخ96/3/31درآخري
ــى2. مجيد قمرالحوده  ــين ش ش116ت ت1337خواهرمتوف ــد : 1. فاطمه قمرالحوده فرزند حس عبارتن
ــين ش ش15292ت  ــن پاكپور فرزند حس ــين ش ش15293ت ت1348برادرمتوفى 3. حس ــد حس فرزن
ــيد  ــين ش ش103ت ت1340برادرمتوفى6. خورش ــى5. رجب قمرالحوده فرزند حس ت1346برادرمتوف
ــين ش  ــى7. ليال قمرالحوده فرزند حس ــين ش ش115ت ت1336 خواهرمتوف ــد حس ــوده فرزن قمرالح
ش535ت ت 1359خواهرمتوفى8. مهرى قمرالحوده فرزند حسين ش ش696ت ت1353 خواهرمتوفى9. 
منيرقمرالحوده فرزند حسين ش ش15291ت ت1345خواهرمتوفى // لذامراتب يك نوبت دريكى ازجرايد 
ــى اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد وى مى باشد  ــود تاچنانچه كس ــار آگهى مى ش كثيراالنتش

ظرف يكماه ازتاريخ نشرآگهى به شوراى حل اختالف شماره4پيشوا مراجعه نمايد
دبيرشوراى حل اختالف شماره4شهرستان پيشوا

آگهى حصروراثت
ــماره455/4/97ثبت اين  ــتى كه به ش ــه تاريخ97/12/19آقاى رجب قمرالحوده طى تقديم دادخواس ب
ــحاق بموجب گواهى فوت  ــين قمرالحوده فرزند اس ــت چنين اعالم نموده كه آقاى حس ــده اس شوراش
ــوابدرود حيات گفته وورثه حين  ــماره.. در تاريخ1383/11/20درآخرين اقامتگاه دائمى خوددر پيش ش
ــى2. مجيد قمرالحوده   ــه قمرالحوده ش ش116ت ت 1337دخترمتوف ــوت وى عبارتند : 1. فاطم الف
ــرمتوفى4.  ــوده ش ش697ت ت1355پس ــيد قمرالح ش ش15293 ت ت1348 پسرمتوفى3.جمش
ــرمتوفى5. رجب قمرالحوده ش ش103ت  ــن پاكپور فرزند حسين ش ش15292ت ت1346 پس حس
ــر متوفى7. ليال قمرالحوده  ــيد قمرالحوده ش ش115 ت ت1336دخت ــرمتوفى6. خورش ت 1340پس
ــى9.  ــوده ش ش696 ت ت1353دخترمتوف ــرى قمرالح ــى8. مه ش ش 535ت ت1359 دخترمتوف
ــالى فرزند ابراهيم ش ش90  منيرقمرالحوده ش ش15291ت ت1345دختر متوفى10. صغرا جالور س
ت ت1314 همسر متوفى // لذامراتب يك نوبت دريكى ازجرايد كثير االنتشارآگهى مى شود تاچنانچه 
كسى اعتراضى دارد ياوصيت نامه اى ازمتوفى نزد وى مى باشد ظرف يكماه ازتاريخ نشرآگهى به شوراى 

حل اختالف شماره4پيشوا مراجعه نمايد
دبيرشوراى حل اختالف شماره4شهرستان پيشوا

آگهى حصروراثت
به تاريخ97/12/19آقاى حسن پاكپورطى تقديم دادخواستى كه به شماره456/4/97ثبت اين شوراشده است 
ــماره.. درتاريخ12/22/  ــالى فرزند ابراهيم بموجب گواهى فوت ش چنين اعالم نموده كه خانم صغرا جالورس
ــوابدرود حيات گفته وورثه حين الفوت وى عبارتند : 1. فاطمه  1393درآخرين اقامتگاه دائمى خوددرپيش
ــين ش  ــى2. مجيد قمرالحوده فرزند حس ــين ش ش116ت ت1337دخترمتوف ــد حس ــوده فرزن قمرالح
ش15293ت ت1348پسرمتوفى3. جمشيد قمرالحوده فرزند حسين ش ش697ت ت1355پسرمتوفى4. 
ــرمتوفى5. رجب قمرالحوده فرزند حسين ش  ــين ش ش15292ت ت1346پس ــن پاكپور فرزند حس حس
ــرمتوفى6. خورشيد قمرالحوده فرزند حسين ش ش115ت ت1336دخترمتوفى7.  ش103ت ت1340پس
ــين ش  ــين ش ش535ت ت 1359دخترمتوفى8. مهرى قمرالحوده فرزند حس ليال قمرالحوده فرزند حس
ش696ت ت1353 دخترمتوفى9. منيرقمرالحوده فرزند حسين ش ش15291ت ت1345دخترمتوفى // 
ــود تاچنانچه كسى اعتراضى دارد يا وصيت  ــار آگهى مى ش لذامراتب يك نوبت دريكى ازجرايد كثيراالنتش
ــوراى حل اختالف شماره4پيشوا  ــرآگهى به ش ــد ظرف يكماه ازتاريخ نش نامه اى ازمتوفى نزد وى مى باش

مراجعه نمايد
دبيرشوراى حل اختالف شماره4شهرستان پيشوا

آگهى ابالغ اجرائيه قرارداد بانكى پرونده 9701098-اجراى ثبت سبزوار
بدينوسيله به اقاى محمدرضا خسروآبادى،نام پدرصفرعلى،شماره شناسنامه204شماره ملى0795102501 
ــماره  ــا نام پدرعليرضا ش ــانى ني ــمالى صبا9 وهادى درخش ــبزوار اميركبيرش ــانى س ــه نش متولد51/6/3ب
ــماره ملى0076634906متولد 60/4/7 به نشانى شهرك انديشه،انتهاى انديشه3آخرين  شناسنامه312 ش
منزل جنوبى و داود كالته نام پدرعلى خان شماره شناسنامه244شماره ملى0793453984متولد52/2/1به 
نشانى شهرك توحيدمسكن مهر آبادگران بيهق انديش طبقه اول وسعيد جبارى نام پدرعبدالحسين شماره 
ــانى بيهق يك پالك8 ابالغ ميشودبانك  ــماره ملى0793385245متولد46/9/1به نش ــنامه801 ش شناس
ــبزوار  باستناد قراردادبانكى شماره1821/110/5661692/1جهت وصول مبلغ پانصدوچهل  اقتصادنوين س
ــش ريال تا تاريخ تقاضا بانضمام خسارت تاخيرمتعلقه  ــت ميليون وهفتصدونه هزارو ششصد ونود وش وهش
ــما اجرائيه صادرنموده وپرونده اجرائى به  ــويه كامل بدهى طبق مقررات عليه ش واز تاريخ مذكور تا روزتس
ــده وطبق گزارش مورخ97/12/20محل اقامت شما بشرح متن  ــه9701098در اين اداره تشكيل ش كالس
سندشناخته نشده لذابنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده18آئين نامه اجرامفاداجرائيه فقط يكمرتبه دريكى 
ازروزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى ميشود وچنانچه ظرف مدت10روزاز تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ 
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد عمليات اجرائى جريان خواهديافت.( م الف  محسوب ميگردد،نس

97/100/1946) آ-9718681
تاريخ انتشار: شنبه  1397/12/25

مسئول واحد اجراى اسناد رسمى سبزوار

شماره پرونده:139604007141001397/1
شماره بايگانى پرونده: 9601536

شماره ابالغيه: 139705107141005799
تاريخ صدور: 1397/12/05

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 139604007141001397/1
ــنامه و شماره ملى 0670544264 مديون  ــيله به آقاى حامد محمدى فرزند ولى به شماره شناس بدينوس
پرونده اجرايى كالسه به شماره بايگانى 9601536- ابالغ مى گردد مازاد سوم ششدانگ پالك ثبتى 2193 
ــى واقع در بخش دو بجنورد متعلق به حامد محمدى در قبال مبلغ 1/896/222/953  ــى از 167- اصل فرع
ريال بابت اصل طلب بانك پارسيان شعبه بجنورد و پنج درصد بابت حقوق دولتى متعلقه بازداشت گرديده 
ــت. لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراء مراتب به شما اخطار مى شود.ضمناً هر گونه نقل انتقالى از طرف  اس
ــت و ترتيب اثر داده نمى شود. در ضمن اين آگهى در يك نوبت  ــبت به مورد بازداشت ممنوع اس ــما نس ش
ــر مى گردد و به جز آگهى مزايده آگهى ديگرى  ــار محلى چاپ و منتش در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش

منتشر نخواهد شد.آ-9718635
حميد عزيزى

رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

شماره پرونده:139604007141001397/1       شماره بايگانى پرونده: 9601536
شماره ابالغيه: 139705107141005766        تاريخ صدور: 1397/12/04

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 139604007141001397/1
ــنامه و شماره ملى 0670544264 مديون  ــيله به آقاى حامد محمدى فرزند ولى به شماره شناس بدينوس
ــدانگ  ــاع از شش ــماره بايگانى 9601536- ابالغ مى گردد اصل دو دانگ مش ــه به ش پرونده اجرايى كالس
ــى از 155- اصلى واقع در بخش دو بجنورد متعلق به حامد محمدى در قبال مبلغ  ــالك ثبتى 1690فرع پ
ــد بابت حقوق دولتى  ــعبه بجنورد و پنج درص ــيان ش ــال بابت اصل طلب بانك پارس 1/896/222/953 ري
ــت. لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراء مراتب به شما اخطار مى شود.ضمناً هر  ــت گرديده اس متعلقه بازداش
ــبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود. در ضمن  ــما نس گونه نقل انتقالى از طرف ش
اين آگهى در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى چاپ و منتشر مى گردد و به جز آگهى 

مزايده آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد.آ-9718636
حميد عزيزى

رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

شماره پرونده:139604007141001397/1      شماره بايگانى پرونده: 9601536
شماره ابالغيه: 139705107141005750       تاريخ صدور: 1397/12/04

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 139604007141001397/1
ــنامه و شماره ملى 0670544264 مديون  ــيله به آقاى حامد محمدى فرزند ولى به شماره شناس بدينوس
ــاع از ششدانگ  ــماره بايگانى 9601536- ابالغ مى گردد اصل يك دانگ مش ــه به ش پرونده اجرايى كالس
ــى از 155- اصلى واقع در بخش دو بجنورد متعلق به حامد محمدى در قبال مبلغ  ــالك ثبتى 1694فرع پ
ــد بابت حقوق دولتى  ــعبه بجنورد و پنج درص ــيان ش ــال بابت اصل طلب بانك پارس 1/896/222/953 ري
ــت. لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراء مراتب به شما اخطار مى شود.ضمناً هر  ــت گرديده اس متعلقه بازداش
ــبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود. در ضمن  ــما نس گونه نقل انتقالى از طرف ش
اين آگهى در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى چاپ و منتشر مى گردد و به جز آگهى 

مزايده آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد.آ-9718638
حميد عزيزى

رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

آگهى تعيين مساحت و متراژ
ــوم  سهم از  ــت آقاى نوروز على باقريان احد از وراث آقاى رمضان على باقريان مالكين يك س برابر درخواس
ــدانگ مزرعه و قنات دائر واقع در كالته گنده چشمه پالك  ــهم از5 سهم به استثناءثمن اعيان شش يك س
136- اصلى قطعه 7 درگز بخش 7 قوچان نماينده و نقشه بردار اين اداره در ساعات ادارى مورخه هاى:يك 
ــنبه 25 و 26 و 27 و 28 فروردين ماه 1398 جهت عمليات نقشه  ــنبه و سه شنبه و چهارش ــنبه و دوش ش
ــاعى و  ــاير مالكين مش ــوق به محل عزيمت مى نمايند. مراتب جهت اطالع مجاورين و س ــردارى ملك ف ب

احتمالى ملك فوق آگهى مى گردد.آ-9718634  تاريخ انتشار:1397/12/25 آ-9718634
ناصر حسن زاده  / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك درگزو

آگهى تحديد حدود اختصاصى
 قانون تعيين تكليف وضيعت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى حوزه ثبتى زيركوه پيرو آگهى 
ــند  ــاختمان هاى فاقد س قبلى و به موجب مقررات ماده 13 قانون تعيين تكليف وضيعت ثبتى اراضى و س
ــت واصله، تحديد حدود اختصاصى امالكى كه در هيات مندرج در قانون  ــمى اينك بر حسب درخواس رس

مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان زيركوه مورد رسيدگى و راى آن صادر گرديده براى 
اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى� گردد. 

بخش 14 زيركوه 
مزرعه حاجى آباد پالك 49-اصلى 

ــدانگ  ــماره ملى 6529630351 شش پالك 2729فرعى 49 - اصلى آقاى حاجى عابدينى فرزند غالم با ش
يك قطعه زمين مزروعى به آدرس اراضى شهر حاجى آباد.

 تاريح تحديد حدود:سه شنبه 27  / 01 / 1398 -ساعت  11
انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك به صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى و مجاورين 
ــيله اين آگهى اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور  ــماره هاى فوق - الذكر بوس ش
ــند  ــده قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباش ــك از صاحبان امالك يا نماين ــانند چنانچه هر ي ــه هم رس ب
ــد و  ــده از طرف مجاورين تحديد خواهد ش مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار ش
ــى و نيز صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى كه در موقع  ــبت به حدود و حقوق ارتفاق اعتراضات مجاورين نس
ــى روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد  ــر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا س ــرر حاض مق
ــه اداره ثبت ظرف يكماه  ــليم اعتراض ب ــر ماده 86 آيين نامه اصالحى قانون ثبت، از تاريخ تس ــد. و براب ش
ــم و گواهى الزم از مرجع مذكور اخذ و به اين  ــراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقدي ــت اعت دادخواس
اداره تسليم نمايند. در غير اينصورت متقاضى مى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم دادخواست 
ــراض عمليات ثبتى را طبق مقررات  ــليم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعت ــه اداره ثبت تس ــت و ب را درياف

ادامه ميدهد. آ-9718625
تاريخ انتشار: 1397/12/25

آگهى آراء هيات حل اختالف
ــند رسمى در اجراى  ــاختمان هاى فاقد س  موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــامى افرادى كه اسناد عادى يا رسمى آنان در  ــده اس ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد ش
هيات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شيروان رسيدگى و تاييد قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به 

فاصله 15 روز در دو نشريه آگهى هاى ثبتى (كثير االنتشار و محلى) بشرح ذيل آگهى مى گردد.
1-كالسه پرونده 081-97 آقاى سعيد نورى قليانلو فرزند براتعلى  در ششدانگ يك باب منزل مسكونى به 
مساحت 215/58 متر مربع قسمتى از پالك شماره 403 فرعى  از يك اصلى سه يك آب اصلى خريدارى 

از مالك رسمى از مالكيت محمد عيسى عربخانى
ــاحت  ــدانگ يك باب منزل به مس ــن دولتى فرزند عزيز  در شش ــه پرونده 276-97  آقاى حس 2-كالس
245/52 متر مربع قسمتى از پالك شماره 1526 فرعى از 2 اصلى مزرعه حصار خريدارى از مالك رسمى 

از مالكيت گل محمد محمد نيا
ــدانگ يك باب منزل مسكونى به  ــه پرونده 289-97  آقاى ايوب محمودى فرزند براتعلى  در شش 3-كالس
ــماره 6275 فرعى از 13 اصلى باغات خريدارى از مالك  ــمتى از پالك ش ــاحت 102/67 متر مربع قس مس

رسمى از مالكيت براتعلى محمودى
4-كالسه پرونده 239-97  خانم مرضيه ايزدپناه فرزند محمد حسين  در تمامى ششدانگ يك باب منزل 
ــماره 896 فرعى از 2 اصلى مزرعه حصار خريدارى  ــاحت 200/15 متر مربع تمامى پالك ش و مغازه به مس

از مالك رسمى از مالكيت تمامى ورثه هاى بدرالدين عاليى
5-كالسه پرونده 108-97  خانم فاطمه سليمانى فرزند على اكبر  در ششدانگ يك باب منزل به مساحت 
269/78 متر مربع قسمتى از پالك شماره 114 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك رسمى 

از مالكيت برات ساجدى
6-كالسه پرونده 164-97  آقاى عباسعلى صالحى فرزند روح اله  در ششدانگ يك باب مغازه به مساحت 
29 متر مربع تمامى باقيمانده  پالك شماره 71 فرعى از 1049 اصلى واقع در قطعه يك شيروان خريدارى 

از مالك رسمى از مالكيت حسين زاهدى شيروان 
ــين حيدرى فرزند قربان در ششدانگ يك باب منزل مسكونى  ــه پرونده 027-96 آقاى پير حس  7-كالس
ــمتى از پالك شماره 1336 فرعى از 2 اصلى مزرعه حصار خريدارى از  ــاحت 282/05 متر مربع قس به مس

مالك رسمى از مالكيت مصطفى مهدوى
ــين حيدرى فرزند قربان در ششدانگ يك باب منزل مسكونى  ــه پرونده  300-97  آقاى پير حس 8-كالس
ــمتى از پالك شماره 8686 فرعى از 2 اصلى مزرعه حصار خريدارى از  ــاحت 159/05 متر مربع قس به مس

مالك رسمى از ذيل تمامى مالكيت مشاعى متقاضى 
ــن يزدى زاده فرزند حسين  در ششدانگ يك باب منزل مسكونى  ــه پرونده  73-97 آقاى محس  9- كالس
به مساحت 211/30 متر مربع قسمتى از پالك باقيمانده يك اصلى سه يك آب خريدارى از مالك رسمى 

از مالكيت عباسعلى راستگو 
ــنديده فرزند محمد  در  تمامى ششدانگ يك باب  ــيد حسين پس ــه پرونده  271-97 آقاى س 10- كالس
منزل به مساحت 201/50 متر مربع تمامى پالك شماره 6217 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه خريدارى 

از مالك رسمى ازتمامى مالكيت محسن غالمزاده
ــاحت  ــدانگ يك باب گاودارى به مس ــه پرونده 153-97 آقاى احد افروزى فرزند يحى  در شش 11- كالس
ــماره 81 فرعى از 8 اصلى قريه توكور خريدارى از مالك رسمى از  ــمتى از پالك ش 982/51 متر مربع قس

مالكيت آقاى محمد تميرى احدى از ورثه حسين تميرى 
ــاحت  ــدانگ يك باب مغازه به مس ــه پرونده  258-97 خانم ليال كاظمى فرزند براتعلى  در شش 12- كالس
19/49 متر مربع قسمتى از پالك شماره 1217  فرعى باقيمانده از 2 اصلى مزرعه حصار خريدارى از مالك 

رسمى از مالكيت خديجه حاجى زاده
ــدانگ يك باب مغازه به  ــه پرونده  256-97 آقاى احمد كاظمى مقدم فرزند براتعلى  در شش  13- كالس
مساحت 19/79 متر مربع قسمتى از پالك شماره 1217  فرعى باقيمانده از 2 اصلى مزرعه حصار خريدارى 

از مالك رسمى از مالكيت خديجه حاجى زاده
ــدانگ يك باب منزل به مساحت  ــى فرزند محمد  در شش ــه پرونده  152-97 آقاى على قريش 14- كالس
9/35 متر مربع قسمتى از پالك شماره 2  فرعى از 976 اصلى (به شرط تجميع با پالك  9 فرعى از 1355 

اصلى) خريدارى از مالك رسمى از مالكيت محمد على بهجتى
ــخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى گردد  ــاعى و اش ــندگان و مالكين مش ــيله به فروش    به اين وس
ــتاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود  ــار آگهى و در روس چنانچه اعتراضى دارند بايد از انتش
ــيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم  ــليم و رس را به اداره ثبت محل وقوع ملك تس
ــت به اداره  ــت به دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواس اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس
ــل نگردد يا معترض گواهى تقديم  ــل دهند. در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واص ــت محل تحوي ثب
دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور 

سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ-9718623
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/25

تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/01/17
صمد ابراهيم زاده / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

الزمه پیشــرفت کشــور، تغییرات 
اساســی بــا محوریــت اصــاح یک 
ساختار است که برای ورود به حوزه 
تغییــر، نیازمند نقد جدی شــرایط 
فعلی با تصاویر ساختارهای درست 

حکومتی در آینده هستیم

محمدصادق شهبازی

اگر به ســؤاالت ایجاد شده در ذهن 
مردم پاسخ داده نشود،ابتدا تبدیل 
به شبهه خواهد شد و این شبهه در 
جریان تبلیغات ضدانقابی به تحریف 
و پــس  از آن به یــک حقیقت دروغ 

در جامعه مبدل خواهد شد

جواد موگویی

 بایــد متون علوم انســانی را جدی 
بگیریم که متأسفانه درخور جامعه 
جمهوری اسامی تاکنون ارائه نشده 
و از آن طرف هم سیاست گذاری های 
مشــکل  حــل  بــرای   منســجمی 

علوم انسانی در کشور وجود ندارد

میالد دخانچی
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جدایی 5 بازیکن از تیم سپیدرود رشت
ورزش : در ابتدای نیــم فصل دوم و بــه هنگام نقــل و انتقاالت 
زمســتانی علی کریمی اقدام به جذب بازیکنان زیــادی برای تیم 
ســپیدرود کرد. بازیکنان جوان و باتجربه برای فرار از ســقوط که 
هیچکدام از آنها مشــکالت عدیده ســرخ های گیالن ایران را حل 
نکردند و همین باعث شــد تا ســپیدرود کماکان در انتهای جدول 

حضور داشته باشد.
اما حاال خبر می رسد که نادر دست نشان سرمربی جدید این تیم پس 
از پشت سر گذاشتن جلسات تمرینی اقدام به فسخ قرارداد چند بازیکن 
جوان کرده است. طبق اعالم مسئوالن باشگاه متین توکلی، محمد خرم، 
وحید علی آبادی، شاهین اخوی و علی خراط که همگی در نیم فصل دوم 
از مسابقات لیگ یک و لیگ دو به سپیدرود آمده بودند از این تیم جدا 

خواهند شد تا لیست برای جذب بازیکنان دیگر خالی شود.
همچنین قرار است بعد از مسابقه با پرسپولیس تهران سه بازیکن دیگر 
نیز از جمع سپیدرودی ها جدا شوند و تمرینات با بازیکنان کمتر و البته 
با انگیزه تر پیگیری شده و برای کسب نتایج بهتر و ماندگاری در لیگ 

برتر تالش شود.

حمله سنگین گل محمدی 
به داور دیدار پدیده و تراکتور

ورزش: سرمربی تیم پدیده مشهد در حالی که از عملکرد داوری بسیار 
خشمگین به نظر می رسید از عملکرد بازیکنانش راضی بود و اعالم کرد 

مستحق کسب پیروزی بودند.
یحیی گل محمدی پس از شکست یک بر صفر مقابل تراکتورسازی در 
نشست خبری شرکت کرد و به خبرنگاران گفت: قبل از هر چیز به تیم 
تراکتورسازی به خاطر این 3 امتیازی که کسب کردند تبریک می گویم. 
وی در ادامه افزود:هر چند نتوانســتیم امتیاز بگیریم اما از نظر فنی با 
توجه به کم و کاستی که وجود داشت و تیمی که داریم در حد خودمان 
مســتحق پیروزی بودیم و حتی مســاوی هم عادالنه نبود. جا دارد به 
بازیکنانم که به خاطر شجاعت و بازی خوب شان تبریک بگویم، بدون 
اینکه ترسی از حریف داشته باشند و از اسامی که در تراکتورسازی حضور 
دارند، بترسند، بازی کردند و انصافا حق شان گرفتن امتیاز در این بازی 
بود. از نظر من قهرمان واقعی این تیم است که به تک تک بازیکنانم به 
خاطر بازی خوب شان افتخار می کنم. در هر صورت تصمیمات داوری 
متاسفانه به ضرر تیم ما بود و داور امروز شجاعتش را جا گذاشته بود و 

وارد زمین شده بود.
گل محمدی توضیح داد: در صحنه گل واضح بــود که روی بازیکن ما 
خطا انجام شده ولی وقتی داور تحت تاثیر جو ورزشگاه قرار بگیرد، این 
تصمیمات هم از سوی او گرفته می شــود. داور امروز خیلی تحت تاثیر 
فضای ورزشگاه بود و خیلی ترسو قضاوت کرد. از آقای حیدری انتظار 
نداشتم که این طور سوت بزند. بازیکن حریف جلوی من به کمک داور 
توهین کرد و کمک داور هم این حرکت او را به داور گفت ولی داور این 
جرأت را نداشت که با آن بازیکن برخوردی کند. استوکس بازیکن ما را 
زد ولی خیلی راحت داور از کنار این صحنه عبور کرد. در دقایق پایانی هم 
خطای پنالتی روی بازیکن ما صورت گرفت که داور از آن هم به راحتی 
گذشت. واقعا تیم داوری روز خوبی را پشت سر نگذاشت. باید خودمان 
را آماده کنیم و از تعطیالتی که پیش روی ما است، بهترین استفاده را 

ببریم تا در بازی های آتی عملکرد خوبی داشته باشیم.

انتقاد تند جرج لیکنز از داوری!
ورزش : سرمربی تراکتور سازی تبریز می گوید داور بی دلیل به کاپیتان 

تیمش کارت داده و او را از بازی بعد محروم کرده است.
جرج لیکنز پس از پیروزی یک بر صفر مقابل پدیده شــهر خودرو در 
نشست خبری گفت: همان طور که می دانید انتقاداتی به بازیکنان وارد 
شده که من آنها را قبول ندارم. ما بازی سختی را پشت سر گذاشتیم و 
حتی شانس این را داشتیم که گل دوم را بزنیم اما با توجه به اینکه یک 
بر صفر نتیجه خطرناکی است، نگران بودیم گلی دریافت نکنیم. چیزی 
که مهم است، تیم من یک گروه است که می خواهد برنده باشد و کسی 
نمایشی بازی نمی کند. همه می خواهیم برنده باشیم. در مورد مسعود 
شجاعی می خواهم بگویم بعد از ضربه ای که به سرش خورد، سخت بود 
ادامه دهد، اما پس از بازی متوجه شــدیم نیاز به دو سه روز استراحت 
دارد. فراموش نکنید که گل امروز ما فوق العاده بود و محسن فروزان نیز 

چند واکنش خوب داشت.

دایی: داور بازی با مسجد سلیمان 
ما را قلع و قمع کرد

ورزش : محمد دایی با انتقاد شــدید از کمیته داوران از کیفیت زمین 
بازی هم گله کرد.

دیدار دو تیم نفت مسجد سلیمان وسایپا به مانند دیدارهفته گذشته 
سایپا  با حاشیه های فراوانی روبه رو بود. این بار با این تفاوت که اعتراضات 
هر دو نیمکت ازهمان نیمه دوم به نحــوه عملکرد داوری کامال بر روند 
بازی تاثیر گذار بود .  این اعتراضــات تا جایی بود که درنهایت داور این 

دیدارمجبوربه اخراج علی دایی از کناره زمین شد .
محمد دایی بعد ازاین که سایپا موفق شد در یک دیدار خارج از خانه به 
پیروزی برسد با حضور در نشست خبری بعد از دیدار، در ابتدا با تشکر از 
مردم شهر نفت مسجد سلیمان اظهار داشت: » باید از هواداران و مردم 
نفت سلیمان تشکر کنم. خداراشکر جایی آمدیم که احساس امنیت از 

سوی هواداران وجود داشت.«
مربی تیم فوتبال ســایپا درباره داوری این دیــدار گفت: »می خواهم 
بگویم که فکر نکنم در این بازی نه بازیکن، نه تماشــاگر و نه دو تیم از 
عملکرد داور راضی باشند. داور هر طوری که دلش می خواست قضاوت 
می کرد. در این بازی داور طوری قضاوت کرد کــه نه به نفع ما بود و به 
نفع مسجدسلیمان. این داور به نفع تیم نســاجی قضاوت کرد. در این 
بازی یک داور شمالی را برای بازی ما گذاشتند در حالی که هفته بعد با 
نساجی بازی داریم. این داور تیم ما را قلع و قمع کرد و قباًل هم که برای 

ما قضاوت کرده بود، همین طور بود.«

دینامو زاگرب بدون محرمی به بنفیکا باخت
ورزش : در یکی از دیدارهای دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ 
اروپا، تیم دینامو زاگرب که برخالف دیدار اخیرش در لیگ یک کرواسی 
 صادق محرمی را در ترکیب و فهرست مســابقه نداشت، در استادیوم 

دالوز لیسبون مقابل بنفیکا پرتغال قرار گرفت.
یاران محرمی که هفته قبل در دیــدار خانگی مقابل بنفیکا به برتری 
یک بر صفر رســیده بود، در طول ۹۰ دقیقه در بازی برگشــت برابر 
حریف پرتغالی با همین نتیجه شکســت خورد تــا کار به وقت های 
اضافه کشــیده شــود.دینامو زاگرب کرواســی در وقت های اضافه 
نتوانست به گل برسد و از سوی دیگر دروازه خود را بسته نگه دارد تا 
با دریافت دو گل دیگر، در نهایت با نتیجه 3 بر صفر شکســت بخورد 

و از لیگ اروپا حذف شود.

ورزش: نخســتین دیدار هفته بیست و دوم رقابت های 
لیگ برتر در ورزشگاه یادگار امام تبریز بین دو تیم مدعی 
تراکتورســازی و پدیده رقم خورد، که تراکتورسازان با 
تک گل استوکس توانســتند یک بازی 6 امتیازی را به 
ســود خود تمام کنند تا موقتا به صدر جدول رده بندی 
راه پیدا کنند. شــاگردان جرج لیکنز کــه در هفته های 
اخیر بردهای اقتصادی متوالی کسب کرده اند در حالی 
از سد پدیده گذشتند که موتور گلزنی آنتونی استوکس 
مهاجم ایرلندی تراکتورسازی بار دیگر روشن شده است 
تا کسی جلودارش نباشد. استوکس با گلزنی در هفته های 
اخیر ۱۱ گله شد تا بار دیگر در کنار کی روش استنلی از 
ســپاهان در صدر جدول آقای گل های لیگ برتر فصل 

جاری قرار بگیرد.
تراکتورسازی ابتدای فصل در اختیار محمدرضا زنوزی 
قرار گرفت تا این تیم پرطرفدار به بخش خصوصی ملحق 
شود. مالک تراکتورسازی در همان نقل و انتقاالت لیگ 
برتر بازیکنان سرشناسی نظیر اشــکان دژاگه، مسعود 
شجاعی، احسان حاج صفی، لی اروین و آنتونی استوکس 
را به خدمت گرفت تا خط حمله این تیم زهردار شود. خط 
آتشی که تا کنون به خوبی نتیجه داده است و این تیم با 
33 گل زده در ۲۲ هفته گذشته در کنار سپاهان اصفهان 

بهترین آمار گلزنی را در اختیار دارد.
با این حال جرج لیکنز که سومین سرمربی سرخپوشان 
تبریزی در فصل جاری رقابت های لیگ برتر محســوب 
می شــود در بازی های نیم فصل دوم ایــن تیم رکورد 
جالبی بابت گل نخوردن از خود بر جای گذاشــته است. 
تراکتورســازی در نیم فصل دوم تنها یــک گل در بازی 
با سپیدرود رشت دریافت کرده اســت. در واقع محسن 
فروزان دروازه بان تراکتورســازی در تیمی که کمترین 
تغییر را در خط دفاعی اش داشــته اســت، توانسته پنج 

»کلین شیت« متوالی را به نام خود ثبت کند.
تراکتورسازی که معموالً در بازی های خود موقعیت های 
گلزنی خوبی هم به دست می آورد در امر دفاع مستحکم تر 
از همیشه ظاهر شده  است. نقطه قوتی که کمک زیادی به 
این تیم کرد تا تراکتورسازان در بازی های برگشت خود 
با تیم های مدعی قهرمانی نظیر سپاهان، استقالل تهران 
و پدیده مشهد پیروز شــوند و حاال با ۴3 امتیاز در جمع 

مدعیان جدی قهرمانی قرار بگیرند. 

  پیروزی سایپا با طعم اخراج دایی
در دیگر دیدار حساس از هفته بیســت و دوم ، سایپا در 

حالی که ۹ نفره بود موفق شــد به یک برد خارج از خانه 
دست پیدا کند. دیدار حساس بین نفت مسجد سلیمان 
و سایپا در  حالی که در نیمه اول به برتری نسبی نفتی ها 
دنبال می شد  اما در نیمه دوم داستان به کلی متفاوت بود 
. این دیدار که 3 اخراجی و باالی 5 کارت زرد را به همراه 
داشت در نیمه دوم  بسیار درگیرانه پی گیری شد و در یک 
غافلگیری در دقایق انتهایی این علی دشتی بود که باز هم 
تکنیک خود را به رخ کشید و با یک حرکت زیبا پایه گذار 

تک گل تیمش شد.

توقف  سپاهان در فوالد آرنا
تیم های فوتبال فوالد خوزستان و سپاهان اصفهان دیروز 
با قضاوت محمدحسین زاهدی فرد در ورزشگاه شهدای 
فوالد خوزستان به مصاف هم رفتند و در پایان  به تساوی  
 یک  بر یک رســیدند. ابتدا در این بازی گل ســپاهان را 
کی روش اســتنلی در دقیقه 6۹ از روی نقطه پنالتی به 
ثمر رســاند. ضربه این بازیکن با وجود اینکه دروازه بان 
فوالد جهت حرکت توپ را درست تشخیص داده بود وارد 
دروازه میزبان شد. این پنالتی روی سجاد شهباززاده رخ 
داده بود. در ادامه و در دقیقه ۸۱ حسن بیت سعید فوالد 

را به ضربه ای محکم و تک ضرب، بازی را به تساوی کشاند.
فوالد خوزستان با این تســاوی ۲6 امتیازی شد و به رده 
هفتم جدول صعود کرد. سپاهان نیز با ۴۲ امتیاز و یک رده 

صعود، جای پرسپولیس را در رده دوم گرفت.

  سپیدرود رشت - پرسپولیس؛ آسان ترین بازی!
علی کریمی از سپیدرود جدا شد و اکنون نادر دست نشان 
سرمربی کهنه کار هدایت این تیم محبوب رشت را برعهده 
دارد. این تیم قرمز پوش هشــت هفته اســت که بردی 
نداشته و در رده پانزدهم جدول قرار گرفته و برای سقوط 
نکردن می جنگد. دست نشان در کمال تعجب گفته بازی 
با پرسپولیس آسان ترین مسابقه این تیم است! شاید به 
دلیل اینکه بازیکنانش به اندازه کافــی انگیزه دارند و او 
دیگر نیازی ندارد از نظر انگیزشی بازیکنان راتهیج کند. 
پرسپولیس هم که با یک گل آفساید سه امتیاز حساس را 
به السد قطر واگذار کرد می خواهد در آخرین بازی سال 
به پیروزی برسد تا عیدی مختصری! به هوادارانش بدهد. 
شاگردان برانکو در صورت پیروزی در صدر جدول باقی 
می مانند. جنگ قهرمانی و بقــا را روی چمن مصنوعی 

ورزشگاه شهر رشت شاهد هستیم. 

قطعا تیم دست نشان به راحتی امتیاز از دست نمی دهد 
در بازی رفــت یک بر صفر پرســپولیس بــه پیروزی 
رسید. سرخپوشــان بعد از اســتقالل با ۹ گل خورده 
قدرتمندتریــن خط دفاع لیــگ را در اختیــار دارند. 
ســپیدرود هم با ۱۲ گل زده دومین خط حمله ضعیف 

لیگ را در اختیار دارد. 

  استقالل تهران - نساجی مازندران؛ آخرین نبرد 
سال آبی پوشان

آبی پوشان این هفته شانس صعود به صدر جدول را دارند 
به شــرطی که مدعیان حاضر در کورس قهرمانی مقابل 
حریفان ناکام بمانند. آبی پوشان با وجود ارائه یک بازی 
خوب مقابل العین امارات دو امتیاز حســاس را از دست 
دادند آن هــم در حالیکه یک گل آن ها بــه راحتی آب 
خوردن مردود اعالم شد! شاگردان شفر هم می خواهند 
سال را با برد به پایان برسانند بخصوص اینکه در بازی رفت 
هم نتوانسته بودند نســاجی را شکست بدهند! استقالل 
شــاید در این بازی وریا غفوری را به دلیل مصدومیت در 
اختیار نداشته باشد ولی آبی پوشان می خواهند آخرین  

بازی سال را با برد پشت سر بگذارند.

مالقات استقالل و پرسپولیس با شمالی های لیگ برتر

سکته ژنرال؛ لبخند سرخابی، صدرنشینی موقت تراکتور

منهای فوتبال

ناپولی-آرسنال؛ فینال زودرس لیگ اروپا
مانند لیگ قهرمانان، قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ اروپا نیز دیروز 
برگزار شد و تیم های ناپولی و آرسنال، دو مدعی بزرگ رقابت ها، در این مرحله 
مقابل هم قرار خواهند گرفت. دو تیم اســپانیایی ویارئال و والنسیا هم در این 
مرحله با هم روبه رو می شوند تا یک ســهمیه اللیگا در مرحله یک چهارم نیمه 
نهایی قطعی باشد. چلســی، دیگر مدعی رقابت ها، در این مرحله برابر اسالویا 
پراگ از جمهوری چک قرار می گیرد و  بنفیکا و آینتراخت فرانکفورت هم دیگر 

دیدار این مرحله را برگزار خواهند کرد.

بکن بائر: مربی ایده آل برای بایرن، کلوپ است
اسطوره فوتبال آلمان و باشگاه بایرن مونیخ که سابقه ریاست و سرمربی گری این باشگاه را 
دارد می گوید یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول باید سکان هدایت بایرن را به دست بگیرد. فرانز 
بکن بائر که سابقه ریاست باشگاه بایرن مونیخ را دارد معتقد است کلوپ، کسی که در زمان 
هدایت دورتموند با این تیم دو بار قهرمان بوندس لیگا شده، با وجود اینکه قبال اعالم کرده در 
آلمان هوادار دورتموند است ولی گزینه ایده آل هدایت بایرن مونیخ به حساب می آید.او می 
گوید: سرمربی گری یورگن کلوپ در بایرن مونیخ می تواند به نقطه عطف این باشگاه تبدیل 

شود. یورگن کسی بود که به آلمان ها یاد داد چطور باید سریع فوتبال بازی کنند.

ندود: نگران محروم شدن رونالدو نیستیم
نایب رئیس باشگاه یوونتوس، تاکید کرد:  نگران محرومیت احتمالی کریس رونالدو از 
دیدار برابر آژاکس در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان به خاطر خوشحالی بعد از گل 
نامتعارفش نیست. پاول ندود در این رابطه می گوید: من از قرعه، نه راضی هستم و نه 
ناراضی. دو دیدار زیبا خواهد بود.من واقعا بازی آژاکس مقابل رئال مادرید را دوســت 
داشتم. نگران محرومیت رونالدو نیز نیستم. آن حرکتی بود که مربوط به داخل زمین بود. 
او بعد از اینکه در دیدار رفت در مادرید و همین طور در ورزشگاه خودمان توسط هواداران 
آن ها با توهین های زیادی روبه رو شد، خودش را تخلیه کرد. فکر نمی کنم او محروم شود.

دوران مربیگری اسکولز یک ماه بیشتر دوام نیاورد
پل اسکولز، ستاره سابق تیم فوتبال منچستریونایتد یک ماه پس از بر عهده گرفتن 
سرمربیگری تیم اولدهام از سمتش استعفا کرد. یکی از شروط اسکولز برای همکاری 
با باشگاه محبوبش، دخالت نکردن عبداهلل لمزغم )مالک مراکشی اولدهام( در امور 
تاکتیکی تیم بود، اما ظاهراً این اتفاق رخ نداد و این سرمربی جوان پس از هفت بازی 
تصمیم به قطع همکاری گرفت. اســکولز حدود یک ماه پیش هدایت اولدهام را به 
عهده گرفته بود و تیمش را در رده چهاردهم لیگ دوی انگلیس تحویل داد. او روی 

نیمکت اولدهام سه شکست، سه تساوی و فقط  یک برد را تجربه کرد.

ضد حمله

سینا حسینی :   در شرایطی که هنوز هیچ یک از مسئوالن 
فدراســیون فوتبال در خصوص اعالم نام سرمربی تیم ملی 
اظهارنظری انجام نداده اند اما جدی شدن شایعه حضور سرمربی 
تیم ملی مراکش روی نیمکت تیم ملی ایران در ســال آتی به 
قدری فراگیر شده که حاال بیشتر کاربران ایران در شبکه های 
اجتماعی با ایجاد هشتک سرمربی جدید تیم ملی به این مساله 
به عنوان یک دغدغه جدی نگاه می کنند تا مشخص شود چه 
کســی به جای کارلوس کی روش قرار است هدایت تیم ملی 
ایران را در دست گیرد.  البته در این بین نمی توان از بازار گرمی 
برخی دالل ها و واسطه ها غافل ماند، نکته قابل تامل اینجاست 
که منتقدان و اهالی فوتبال با اظهارنظرهای متعدد در صفحات 
شخصی خود در شبکه های اجتماعی به نوعی فضای کنونی را 
یک فضای نامناسب ارزیابی می کنند چون در برهه کنونی فقط 
دالل ها برنده این معرکه هستند چون با طرح نام گزینه های 
مختلف از کنار فوتبال ایران برای خود اعتباری بدســت می 
آورند و گزینه های بدون مشتری را به این بهانه بر سر زبان ها 
می اندازند. تنها چند روز دیگر تا فرارسیدن عید نوروز باقی مانده 
است و مهدی تاج در برنامه تلویزیونی اختیاریه گفته بود مربی 
خارجی بعدی تیم ملی را تا قبل از عید می آورد. مازیار ناظمی 
سخنگوی پر حاشیه وزارت ورزش و جوانان نیز چند روز قبل 
با انتشار عکسی از تاج در صفحه توئیتر خود گفته بود که تاج 
به گزینه خارجی جدید برای تیم ملی نزدیک است. حاال برخی 

اعضای کمیته رسانه ای فدراسیون فوتبال هستند از این 
مسئله خبر می دهند که تاج تصمیم دارد ، هروه رنار 
سرمربی هیجان انگیز تیم ملی مراکش را به عنوان 
گزینه بعدی تیم ملی معرفی کند البته یک مشکل 

بزرگ در مسیر معرفی او وجود دارد که چیزی نیست به 
نام پول! البته مهدی تاج و اعضای هیئت رئیسه با ارسال نامه ای 
از وزیر ورزش و جوانان درخواست کمک کردند اما سلطانی فر 

هنوز به این درخواست پاسخ رسمی نداده است.
بعد از پایان کار تیم ملی ایران با کارلوس کی روش مسئولین 
فدراسیون فوتبال به فکر انتخاب سرمربی بعدی تیم ملی هستند. 
این روزها اما به نظر کار فدراسیون گره خورده و مسئولین برای 
انتخاب نفر بعدی با چالشی جدی روبه رو هستند. چراکه در حال 
حاضر کمتر مربی خوبی بدون تیم و خارج از قرارداد است. همین 
کار ما برای رسیدن به گزینه مورد نظر و قابل توجه را سخت 
می کند. در بین همه مربیانی که ممکن است مدنظر فدراسیون 
باشند فقط چند نفر بدون تیم هستند. اسم هایی مثل الدروپ، 
یولن لوپتگی یا ادووکات که باور حضور هر کدام از این مربیان در 
ایران کمی سخت است. البته یک گزینه مدنظر دیگر هم وجود 
دارد که فعال تحت قرارداد است. هروه رنار که در حال حاضر روی 

نیمکت تیم ملی مراکش می نشیند.

  از نت برداری در بازی با ژاپن تا ضایعه داغ توافق
شایعه حضور هروه رنار در حالی در جامعه فوتبال ایران در حال 
جدی شدن است که رنار در حال حاضر هدایت تیم ملی مراکش 

را برعهده دارد و خود را آماده جام ملت های آفریقا می کند. جالب 
اینکه او همین هفته فهرست نهایی مراکش را برای این مسابقات 
اعالم کرده است. رنار که مربی کارنامه دار و هیجانی محسوب می 
شود در دیدار تیم ملی ایران مقابل ژاپن در ورزشگاه هزا بن زاید 
شهر العین حاضر بود و از مسابقه نت برمی داشت اما در آن زمان با 
وجود انتشار بعضی شایعات کسی روی حضور او در ایران حساب 
باز نمی کرد چراکه این مربی فرانسوی همچنین از کشورهایی 
مثل امارات و تیم فوتبال عربستان نیز برای همکاری پیشنهاد 
دارد. دو تیم ثروتمندی که هنوز ســرمربی خــود را انتخاب 
نکرده اند؛ عربستان ۴۸ ســاعت پیش مربی ای را به نام عنبر 

موقت برگزیــد و امارات به عنوان سرمربی 
فیفــادی های پیش نیز هنــوز برای 
ماه تحــرک از خود رو در فروردین 
نگذاشــته است اما بــه نمایــش 
اینکــه  در ایــران بــا 
قرار نیســت در 

دی  فیفــا
فروردین 
از  مــاه 
فیت  ظر
بازی های 
دوستانه 

استفاده شود ظاهرا 
قرار بر عقد قرارداد با 
یک مربــی  خوب 
خارجی و انتشار نام 
اوست که فعال رنار 
در صدر شایعات قرار 
گرفته اســت. اگر 
رنار به ایران بیاید 
باتوجه به کارنامه و 
همچنین فوتبالی که 

تیم ملی مراکش در 
جام جهانی به نمایش 
گذاشت، موج مثبتی 
را برای فوتبال ملی که 
بعــد از جدایی کارلوس 
کی روش تا حدی دچار 

مشکالت و سکون بود 
به همراه می آورد.

ورزش : با رأی اعضای مجمع فدراسیون کاراته، حسن 
طباطبایی به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد.

مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون کاراته با رقابت احمد 
شــقاقی، ســید رامین طباطبایی و علی قاسمی برگزار 
شد که در پایان سید حسن طباطبایی با کسب 36 رای 
به عنوان رئیس این فدراســیون برای چهار سال آینده 
انتخاب شد.شــقاقی نیز پنج رای بدســت آورد اما علی 

قاسمی هیچ رایی بدست نیاورد.
از ۹ کاندیدای تایید صالحیت شــده بــرای حضور در 
انتخابات پنج کاندیدا شامل سیدعباس احمدپناهی، سید 
کامران هروی،علی محمد صفانیا، حسین مطیعی نقندر و 
جمشید زند نیز از حضور در انتخابات کناره گیری کردند.

این در حالیســت که تنها چند ساعت مانده به برگزاری 
انتخابات صالحیت جمشید زند برای حضور در انتخابات 
تایید شــده بود. به این ترتیب احمد شــقاقی، هومان 
عســگری، علی قاسمی و سیدحســن طباطبایی برای 
رسیدن به ریاســت فدراســیون کاراته باید به رقابت با 
یکدیگــر می پرداختند که هومان عســگری نیز به نفع 
طباطبایی کنار کشید.ریاســت این مجمــع بر عهده 
محمدرضا داورزنی معــاون ورزش قهرمانی و حرفه ای 
وزارت ورزش و جوانان بود.صادق فرجی رئیس پیشین 
فدراسیون کاراته به دلیل اجرای قانون منع ادامه فعالیت 

بازنشستگان مجبور به کناره گیری شد.

  طباطبایی: سالی سخت در انتظار کاراته است
سیدحسین طباطبایی بعد از انتخابش به عنوان رئیس 
فدراســیون کاراته گفت: از اعضای مجمع و وزیر ورزش 
و رئیس مجمع تشکر می کنم که بســتر مناسبی برای 
برگزاری آزاد انتخابات فراهــم کردند. با وجود تبلیغات 
منفی برخی دوســتان فضای خوبی بر انتخابات حاکم 

بود. دست یاری به سوی همه اهالی کاراته دراز می کنم و 
امیدوارم بتوانیم به موفقیت هر چه بیشتر کاراته کمک 

کنیم و در راه کسب سهمیه المپیک به موفقیت برسم.
وی افزود: راه سخت و پرفراز و نشیبی در سال ۹۸ پیش 
روی کاراته است؛ مسابقات رده های سنی مختلف و کسب 
سهمیه المپیک که در این مسیر می طلبد تمام اعضای 
مجمع و خانواده کاراته کمک کننــد با همدلی، افتخار 

بزرگی را برای کاراته در المپیک ۲۰۲۰ بدست بیاوریم.
رئیس فدراسیون کاراته درباره محدودیت های مالی پیش 
روی این رشته و برنامه هایش برای جذب حامیان مالی 
گفت: هرچه بتوانیم بایــد از ظرفیت بخش خصوصی و 
اسپانسرها استفاده کنیم. با توجه به تحریم های ناعادالنه 
کشور و محدودیت های موجود می توانیم با جذب حامیان 
مالی برنامه ها را بهتر اجرا کنیم تا باری از دوش دولت کم 
کنیم و اعزام ها را با حمایت بخش خصوصی انجام دهیم.

طباطبایی درباره انتخاب سایر همکارانش در فدراسیون 
گفت: با توجه به اینکه مســابقات مختلفی را در ابتدای 
سال آینده خواهیم داشت، کار فدراسیون در نوروز هم 

تعطیلی ندارد. 
وی در پایان درباره حضور جواد ســلیمی در فدراسیون 
کاراته نیز گفت: ســلیمی از ســرمایه های کاراته است 
و قطعــاً از وی به عنوان رئیس کمیته داوران اســتفاده 

خواهیم کرد.

  آشوری، دبیر فدراسیون کاراته شد
سرپرست پیشین فدراســیون کاراته به عنوان دبیر این 

فدراسیون معرفی شد.
پس از انتخــاب حســن طباطبایی به عنــوان رئیس 
فدراسیون کاراته، او با تشــکر از اعضای مجمع محسن 

آشوری را به عنوان دبیر فدراسیون معرفی کرد.

بعد از خروج زیدان از صف مربیان یک چهره دیگر وارد صف شد

هروه رنار، گزینه واقعی یا  سرکاری!
سرپرست سابق دبیر رئیس جدید

طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته شد

ورزش در سیما

جام حذفی انگلیس
ولورهمپتون - منچستریونایتد

      شنبه 25 اسفند - ساعت: 23:25 زنده از شبکه ورزش

لیگ برتر والیبال
شهرداری ورامین - سایپا تهران

      یکشنبه 26 اسفند- ساعت: 16:00 زنده از شبکه ورزش

لیگ برتر بسکتبال
شیمیدر تهران - پاالیش نفت آبادان

      دوشنبه 27 اسفند - ساعت: 16:00 زنده از شبکه ورزش

دوستانه
آلمان - صربستان

      چهارشنبه 29 اسفند- ساعت: 23:15 زنده از شبکه ورزش

شیمیدر،  قهرمان بسکتبال
 باشگاه های غرب آسیا شد

ورزش : تیم بسکتبال شیمیدر ایران با کسب چهار پیروزی پیاپی، 
قهرمان مسابقات باشگاه های غرب آسیا شد.

در آخرین بازی از مسابقات بســکتبال جام باشگاه های غرب آسیا 
تیم شــیمیدر تهران مقابل نفت عراق به میدان رفت که توانست با 
برتری در این مسابقه عنوان قهرمانی را از آن خود کند.به این ترتیب 
شاگردان محمدرضا اسالمی توانستند با نتیجه 66-5۸ مقابل تیم 
نفت بغداد از کشور میزبان )عراق( به برتری رسیده و چهارمین برد 
خود در این رقابت ها را کســب کند. نتایج چهار کوارتر این بازی به 

شرح زیر رقم خورد:
کوارتر اول: ۱۲-۱5 شیمیدر

کوارتر دوم: ۱۷-۱3 نفت بغداد
کوارتر سوم: ۱۹-۲3 شیمیدر

کوارتر چهارم: ۱۰-۱5 شیمیدر
آرمان زنگنه با تأثیر گذاری ۲۰، کســب ۱۱ امتیاز و ثبت ۱5 ریباند 
برای تیم شیمیدر ایران بهترین بازیکن زمین شد. تایلور نیز با تأثیر 
گذاری ۱۸، کسب ۲۰ امتیاز و ثبت پنج ریباند برای تیم نفت بغداد، 

بهترین بازیکن تیمش شد.
به این ترتیب پس از شیمیدر ایران تیم پتروشیمی ایران نایب قهرمان 
شد، نفت عراق به مقام سومی رسید، الجیش سوریه در جایگاه چهارم 

و قلندیه فلسطین نیز به مقام پنجمی بسنده کرد.

واکنش قوچان نژاد به خبر دبیری اش در 
فدراسیون والیبال: حکمی صادر نشده است

ورزش : قوچان نژاد در خصوص خبر دبیری اش در فدراسیون  والیبال 
گفت: فعال خبری از دبیر شدن من نیست چون حکمی صادر نشده 
است. جبار قوچان نژاد در مورد اخبار منتشر شده مبنی بر انتخاب او 
به عنوان دبیر فدراسیون والیبال گفت: همانطور که قباًل هم به شما 
گفتم، اگر حکمی ابالغ شود این موضوع را شخصاً اعالم می کنم اما 

فعاًل خبری نیست.
او افزود: شــخصاً به جایی نگفته ام که دبیر فدراسیون شده ام چون 
فعاًل مسابقات لیگ در جریان است و از سوی فدراسیون هم حکمی 
به صورت رسمی صادر نشده است. بنده گفته ام که اگر چنین حکمی 
صادر شــود بعد از فینال به تهران می آیم اما همه جا به جز ســایت 

رسمی فدراسیون والیبال خبر انتصاب بنده را کار کرده اند.

ناظمی و عبدی انصراف دادند
رئیس جدید فدراسیون جودو 

امروز رونمایی می شود
ورزش : دو نفر از هشــت کاندیدای انتخابات ریاســت فدراسیون 
جودو در فاصله یک روز مانده تا انتخابات از حضور در انتخابات این 
فدراسیون انصراف دادند، عبدی در حمایت از آرش میراسماعیلی 
- دارنــده دو طالی جهان و کاندیدای ریاســت این فدراســیون - 
کناره گیری خود را اعالم کرد و مازیــار ناظمی با انجام مصاحبه ای 
از کناره گیری خود خبر داد. منصور عبدی یکی از هشت کاندیدای 
نهایی انتخابات ریاست فدراسیون جودو و از پیشکسوتان این رشته از 

حضور در انتخابات این فدراسیون کناره گیری کرد.
مازیار ناظمی نیز با اعالم خبر کناره گیری خود از انتخابات ریاست 
فدراسیون جودو گفت: برای جودوی ایران شرایط خاص مدیریتی در 
طی این سالها ایجاد شده و قطعا مدیریت بر آن مجموعه برای رئیس 

جدید کار بسیار جذاب و پر ماجرایی است.
نامزد انتخاباتی ریاســت فدراســیون جودو ادامه داد: نگاهی هم به 
فهرست نامزدها نشان می دهد افراد توانمندی در آنجا حضور دارند و 
امیدوارم هر کس با رای مجمع انتخاب می شود، بتواند منشأ خدمت 
برای کشــور و ورزش باشــد. وی درباره حمایت خود از نامزدی در 
انتخابات آینده جودوی ایران گفت: با توجه به جایگاه سازمانی من در 
وزارت ورزش نباید از اسم خاصی نام ببرم و امیدوارم شاهد یک رقابت 
عادالنه باشیم ولی شخصا معتقدم تغییرات بدست جوانان متخصص و 
قهرمان رخ می دهد. به این ترتیب مجمع انتخابات ریاست فدراسیون 
جودو با حضور 6 کاندیدا شامل عبداهلل جعفری، ابوالفضل حیدریان 
بابلی، مهدی درخشــنده بخت، امیرحسین سیاحی، توفیق کابلی و 

آرش میراسماعیلی امروز از ساعت ۱۰ صبح برگزار می شود.

گزارش کوتاه

حذف ناباورانه فوتبال ساحلی 
با شکست برابر ژاپن

سامورایی ها  همچنان کابوس ایران
ورزش : تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با شکست برابر ژاپن 
هم از مسابقات قهرمانی آسیا حذف شد و هم فرصت صعود به 

جام جهانی را از دست داد.
نیمه اول این مسابقه با اشتباه حمید بهزادپور، دروازه بان ایران 
شروع شد اما بازیکن ژاپن نتوانست دروازه خالی را در ثانیه 
5 بازی باز کند. دو دقیقه بعد باز هم شیرمحمدی و این بار از 
روی یک ضربه آزاد در نزدیکی دروازه حریف توانست گل اول 
مسابقه را برای ایران به ثمر برساند. گل دوم ایران را نیز محمد 
مرادی، 3 دقیقه مانده به پایان نیمه با یک ضربه آزاد از راه دور 

به ثمر رساند.
در نیمه دوم بازی متعادل تر آغاز شد و هر دو تیم موقعیت هایی 
به دســت آوردند که برای ایران ضربه آکروباتیک احمدزاده 
خطرناک تر بود. بازیکنان ژاپن در این نیمه خطاهای زیادی 
انجام دادند که همین مساله باعث شد ضربه های آزاد زیادی به 
نفع ایران اعالم شود که بازیکنان ایران از آن ها استفاده نکردند. 
3 دقیقه مانده به پایان نیمه دوم تیم ژاپن از روی یک ضربه 

کرنر با یک بغل پای ساده گل اول خودش را به ثمر رساند.
سومین نیمه بازی با حمالت ژاپنی ها شروع شد. اواسط نیمه 
ایران باز هم روی یک ضربه قیچی برگردان که توسط علی 
میرشکاری زده شد صاحب یک موقعیت خطرناک شد اما این 
ضربه با برخورد به تیر دروازه به بیرون رفت. در وقت اضافه اول و 
دو دقیقه مانده به پایان بازی ژاپن صاحب یک ضربه پنالتی شد 
و آن را تبدیل به گل کرد تا بازی با نتیجه 3 بر ۲ به سود ژاپن 
به پایان برسد.ایران با این نتیجه نه تنها از مسابقات آسیایی 

حذف شد بلکه جواز حضور در جام جهانی را هم از دست داد.

ورزش : با گذشــت دو هفته از لیگ قهرمانــان، دو نماینده 
پرطرفدار ایران با دستیابی تنها به یک امتیاز، از شانس کمی 
برای صعود برخوردار هستند تا ناامیدی بزرگی گریبان هواداران 
دو تیم را بگیرد. حاال با یک حساب سرانگشتی می توانیم بگوییم 
که هر دو نماینده ایران راه دشواری برای صعود از مرحله گروهی 
دارند. راهی دشوار که به بازی با نمایندگان عربستان گره خورده و 
باید دید چه سرنوشتی برای استقالل و پرسپولیس رقم می خورد

  ذوب آهن، نزدیک ترین نماینده ایران به صعود
ذوب آهن تا کنون با تساوی بدون گل مقابل الزورا و پیروزی 3 
بر ۲ مقابل النصر عربستان و کسب ۴ امتیاز از ۲ بازی، عملکرد 
قابل قبولی از خود به جای گذاشته است. در حال حاضر به 
دلیل تفاضل گل با الزورا و هم امتیاز با صدرنشــین، در رتبه 
دوم گروه A قرار دارد و علی رغم اینکه هنوز ۴ هفته از مرحله 
گروهی باقی مانده اما ذوب آهن از شرایطی به مراتب بهتر از 

سایر نمایندگان ایران در آسیا برخوردار است.

  کلید صعود استقالل در دست الهالل
استقالل برای حذف نشدن، نیاز صد در صد به برد با اختالف 
سه گل دارد تا باخت دور رفت جبران شده و شانس صعود خود 
را به امارات و بازی با العین بکشد و در صورتی که بازی مساوی 
شود الدحیل هم صعودش به مرحله بعد را قطعی می کند. 
البته اگر استقالل یکی از بازی هایش را برابر الهالل واگذار کند 
و الدحیل رفت و برگشت العین را ببرد، حذف شاگردان شفر 

در همان بدو شروع دور برگشت قطعی می شود.

  پرسپولیس، درگیر اما و اگرها
قعرنشــینی نایب قهرمان دوره قبل رقابت ها با یک امتیاز 
درگروه D، یکی از غیرقابــل  پیش بینی ترین اتفاقات لیگ 
قهرمانان آســیا بود.نکته قابل توجه این است که علی رغم 
همه اختالف امتیازها، هر چهار تیم شانس صعود دارند اما 
هفته سوم و چهارم تقریبا تکلیف گروه را مشخص می کند. 
جایی که پرسپولیس در دو بازی رفت و برگشت به میزبانی 
دبی برابر االهلی قرار می گیرد و احتیاج مبرم به چهار امتیاز 
از این جدال سخت دارد. در آن صورت شاگردان برانکو پنج 

امتیازی می شوند.

در بازی مقابل اما برای قرمزپوشان ایده آل این است تا السد هم 
۴ امتیاز از پاختاکور بگیرد. در آن صورت السد ۷ و پاختاکور 5 
امتیازی می شوند و االهلی روی امتیاز چهار متوقف می شود. 
هفته بعد پرسپولیس به تاشکند سفر کرده و مساوی برابر 

پاختاکور برایش ارزشمند است.
السد هم در خانه برابر االهلی قرار می گیرد و باخت نماینده 
عربستان بهترین نتیجه برای قرمزپوشان است. در آن صورت 
السد صعودش را قطعی می کند اما بازی آخر پرسپولیس در 
آزادی مقابل السد اســت و در صورتی که پرسپولیس با هر 

نتیجه ای برنده شود به عنوان تیم دوم صعود می کند.

امیرمحمد سلطان پور: قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی 
و نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا عصر دیروز در نیون سوئیس 
برگزار شــد و تیم های حاضر در این مرحله حریفان خود را 
شناختند. در زیر نگاهی به این قرعه کشی و مسابقات پیش 

رو می اندازیم:

  منچستریونایتد - بارسلونا
شــاید بتوان جذاب ترین بازی این مرحلــه را دیدار دو تیم 
بارسلونا و منچستریونایتد لقب داد جایی که یادآور دیدارهای 
فینال دو تیم در همین رقابت ها در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱ است؛ 
رقابت هایی که بارسلونا در هر دو دیدار پیروز شده و قهرمان 
اروپا شد. بازی رفت دو تیم در تاریخ سه شنبه بیستم فروردین 
ماه ۹۸ در ورزشگاه اولدترافورد برگزار می شود. نکته این بازی 
اینجاســت که بنا بر قرعه، بازی رفت باید در نیوکمپ و بازی 
برگشت در منچســتر برگزار می شــد اما به دلیل اینکه تیم 
منچسترسیتی نیز در همان روز در بازی برگشت خود میزبان 
بوده و بر طبق قوانین امنیتی یوفا یک شهر نمی تواند در یک 
شب میزبان دو بازی لیگ قهرمانان اروپا باشد، شیاطین سرخ 
میزبان بازی رفت مقابل آبی و اناری پوشان شده و بازی برگشت 
در نیوکمپ برگزار می شــود. در آن بازی اوله گنار سولسشر 
سرمربی یونایتد به نیوکمپ یعنی جایی بر می گردد که نامش 
برای همیشه در قلب طرفداران قرمزپوش حک شد. او در سال 
۱۹۹۹ در همین ورزشگاه آن گل معروف را به بایرن مونیخ زد 
تا شاگردان فرگوسن را به قهرمانی اروپا برساند. او از زمان به 
دست گرفتن سکان هدایت یونایتد در این فصل عالی کار کرده 
و هواداران این تیم امیدوارند که همانگونه که معجزه وار پاریس 
سن ژرمن را از پیش رو برداشته و به جمع هشت تیم نهایی راه 
یافتند، به همان شکل نیز شاگردان والورده را شکست دهند. 
از طرف دیگر مسی و دوســتانش این فصل نیز مانند چندین 
ســال گذشــته یکی از مدعیان اصلی قهرمانی اروپاست و با 
توجه به حذف شــدن چند تیم قدرتمند، می توانند تمام راه 

را تا ورزشگاه واندا متروپولیتانوی شهر مادرید محل برگزاری 
بازی فینال طی کنند.

  تاتنهام - منچسترسیتی
با وجود چهار تیم انگلیسی در بین هشت تیم راه یافته به مرحله 
یک چهارم نهایی این فصل لیگ قهرمانان اروپا، احتمال بسیار 
باالیی وجود داشت که قرعه، دو نماینده از این کشور را در این 
مرحله به مصاف یکدیگر بفرســتد. دیروز این اتفاق افتاد و دو 
تیم منچسترسیتی و تاتنهام در بازی رفت به میزبانی اسپرز به 

مصاف یکدیگر خواهند رفت. تاتنهام برای اولین بار در تاریخ 
خود به دنبال صعود به جمع چهار تیم برتر اروپاست اما با توجه 
به نتایج ضعیفی که در دیدارهای اخیر با شاگردان گواردیوال رقم 
زده روی کاغذ شانس کمتری نسبت به سیتیزن ها برای صعود 
دارد. آبی آسمانی پوشان که فصل گذشته قهرمانی لیگ برتر را 
به دست آورده اند، حاال برای بزرگ ترین هدف خود یعنی کسب 
قهرمانی اروپا گام به مسابقات این فصل گذاشته اند. شاید بتوان 
گفت که ترجیح آن ها در این فصل بین قهرمانی انگلیس و اروپا، 
دومی باشد، اما نباید فراموش کنیم که سیتی هم اکنون قهرمان 

جام اتحادیه انگلیس شده و با حضور در نیمه نهایی جام حذفی 
شانس کسب هر چهار جام ممکن را دارد.

  لیورپول - پورتو
شاید از نظر بسیاری، بهترین قرعه مرحله یک چهارم نهایی 
نصیب شــاگردان یورگن کلوپ شده اســت. قرمزها که دور 
گذشــته به خوبی تیم بایرن را از پیش رو بر داشــتند در این 
مرحله در بازی رفت در نوزدهم فروردیــن در آنفیلد مقابل 
پورتو صف آرایی می کنند. آن ها فینالیست دور قبل مسابقات 
هستند که به شکل دردآوری جام را به رئال تسلیم کردند اما 
این فصل به خاطر حضور در کورس قهرمانی لیگ برتر انگلیس 
کار ســختی برای باقی ماندن تمرکزشان در هر دو تورنمنت 
دارند. از طرف دیگر پورتو در دور گروهی قرعه خوبی داشته و 
در دور یک شانزدهم نهایی نیز با کنار زدن رم به جمع هشت 

تیم برتر راه یافتند.

  آژاکس - یوونتوس
دیدار سه شنبه بیستم فروردین آژاکس و یوونتوس تقابل دو 
تیمی است که در دور یک شانزدهم نهایی با کامبک هایی فوق 
العاده از شکست دور رفت به این مرحله گام گذاشته اند. بازی 
رفت دو تیم در ورزشگاه یوهان کرویف آرنای شهر آمستردام 
برگزار خواهد شــد جایی که آژاکــس در مرحله قبلی در آن 
ورزشگاه ۲-۱ بازی را بازنده شد اما در بازی برگشت با پیروزی 
۴-۱ مقابل رئال، قهرمان سه دوره گذشته رقابت ها را حذف 
کرد. از طرف دیگر یووه نیز مانند مرحله گذشته مقابل اتلتیکو 
در گام نخســت در خارج از خانه به میدان می رود. آن ها در 
دور رفت در ورزشگاه میزبان فینال امسال ۲-۰ بازنده شد اما 
در بازی برگشت با درخشش فوق ستاره خود یعنی کریستیانو 
رونالدو و با هت تریک او 3-۰ به برتری رسید. کسی که اصلی 
ترین امید بانوی پیر برای پایان دادن به طلسم قهرمان نشدن 

آن ها در اروپا از سال ۱۹۹6 به این طرف است.

سرمربی سابق اســتقالل و تیم ملی که هم اکنون 
هدایت تیم ســپاهان اصفهان را بــه عهده دارد، 
در کلیپی که در اینســتاگرام خود منتشر کرده از 
خوشحالی خود از جاری شــدن مجدد رودخانه 
کارون گفته و انتقاداتی را نیز به مسئولین وارد کرده 
است. امیر قلعه نویی که دیروز همراه تیمش در اهواز 
حضور داشت، از خدا و نه مسئولین، برای رود کارون 
تشکر کرده و به آن ها هشدار داده که به فکر شرایط 

اقتصادی و معیشتی مردم باشند.

دروازه بان اسطوره ای منچستریونایتد در دهه نود میالدی، 
در توئیتر خود به قرعه کشی دور یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا واکنش نشــان داده است. پیتر اشمایکل 
که به همراه یونایتد در سال 1999 در ورزشگاه نیوکمپ 
شهر بارســلون قهرمان اروپا شد، با انتشار عکسی از آن 
زمان تقابل تیم سابقش مقابل بارسلونا در این مرحله را 
آنچنان سخت ارزیابی نکرده و می گوید همانگونه که این 
شهر پیش از این نشان داده، می تواند پیام آور شادی برای 

شیاطین سرخ باشد.

پیتر اشمایکلامیر قلعه نویی

اینستاگرام باشگاه والیبال اسکرا بوهاتوف لهستان 
که میالد عبادی پور والیبالیست ملی پوش کشورمان 
را در تیم خود دارد، در پســتی اینستاگرامی به 
پیروزی اخیر این تیم و درخشش عبادی پور واکنش 
نشان داده اســت. عبادی پور در جدیدترین بازی 
تیمش به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد و 
باشگاه اسکرا بوهاتوف نیز با انتشار عکسی از وی و 
جمله »میالد با ما می ماند« به شایعات جدایی او از 

این باشگاه خاتمه داده است.

کاپیتان سابق تیم ملی فرانســه و منچستریونایتد در 
توییتی جالب توجه به ســتایش از کریستیانو رونالدو 
پرداخته است. اورا از صفحه مکالمه خود با رونالدو قبل از 
دیدار برگشت هفته گذشته یووه و اتلتیکو مادرید عکسی 
منتشر کرده که در آن رونالدو از گلزنی خود )همانگونه که 
واقعا آن را انجام داد( اطمینان داشته است. اورا می گوید 
چنین اعتماد به نفسی از رونالدو بازیکن برتر جهان ساخته 
و البته به فالوورهایش می گوید زیاد درگیر عکس نشوند 

چون نمی توانند شماره رونالدو را در آن پیدا کنند!

پاتریس اوراباشگاه اسکرا بوهاتوف

نگاهی به سرنوشت پیچیده سه نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا

استقالل و پرسپولیس چشم انتظار معجزه در قاره کهن!
جام حذفی انگلیس

سوانسی - منچسترسیتی
    شنبه 25 اسفند - ساعت: 20:50 زنده از شبکه ورزش

هفته 28 اللیگا اسپانیا
رئال مادرید - سلتاویگو

    شنبه 25 اسفند - ساعت: 18:45 زنده از شبکه ورزش

اتومبیل رانی قهرمانی جهان
فرمول یک ۲0۱9 - استرالیا

      یکشنبه 26 اسفند- ساعت: 08:30 زنده از شبکه ورزش

قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا

بارسا و یونایتد دوباره به هم رسیدند
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ادب و هنر

خبر

 برگزاری دوره آموزشی 
باشگاه طنز و کاریکاتور انقالب اسالمی

مهر: دوره آموزشــی باشگاه طنز و 
کاریکاتور انقاب اســامی فروردین 
و اردیبهشــت ســال آینده برگزار 
می شــود. مجموعه دوره آموزشــی 
باشــگاه طنز و کاریکاتــور انقاب 
اسامی با حضور استادانی همچون 
محمدحسین نیرومند، مازیار بیژنی، 
نعمت اهلل ســعیدی، عباس احمدی 
و... فروردین و اردیبهشــت سال آینده برگزار می شود.منطق و حکمت طنز با 
تدریس نعمت اهلل سعیدی، کارگاه کاریکاتور با تدریس مازیار بیژنی، ایده پردازی 
با تدریس محمدحسین نیرومند، کارگاه پیشرفته شعر طنز با تدریس عباس 
احمدی، مبانی فیلمنامه نویســی کوتاه طنز با تدریس عباس هادیان و طنز 
مطبوعاتی با تدریس محمدرضا شهبازی، عناوین برخی از کاس های آموزشی 
این دوره اســت.زمان برگزاری این دوره، نیمه دوم فروردین و اردیبهشت سال 
آینده است و عاقه مندان برای پیش نام نویسی در این دوره آموزشی، می توانند 
با آی دی این مجموعه در پیام رسان های تلگرام، بله، ایتا و سروش ارتباط بگیرند.

افرادی که با موفقیت این دوره آموزشی را سپری کنند، در تولیدات باشگاه طنز 
و کاریکاتور انقاب اسامی به کار گرفته می شوند.

آهنگ جدید محسن توسلی برای »راهیان نور«
مهر: خواننده موســیقی انقابی در 
تشریح تازه ترین فعالیت های خود، از 
انتشــار یک قطعه نوروزی با موضوع 
مناطق عملیاتی جنوب و اجرای چند 
قطعه در این مناطق خبر داد.محسن 
توسلی، خواننده موسیقی انقابی با 
اشاره به تازه ترین فعالیت های خود در 
عرصه موسیقی، توضیح داد: طبق برنامه ریزی های انجام گرفته، در ایام عید نوروز 
به مدت دو روز در مناطق عملیاتی جنوب برای مسافران اردوهای راهیان نور 
برنامه هایی را اجرا می کنم که عمده این برنامه ها در شهر خرمشهر خواهد بود. 
وی ادامه داد: به سفارش بسیج سازمان صداوسیما هم قطعه موسیقایی به نام 
»خاک معطر« تولید کرده ام که در ایام تعطیات نوروزی ویژه زائران و مسافران 
راهیان نور در شبکه های مختلف تلویزیونی و رادیویی پخش می شود. در این 
قطعه قاسم صرافان شاعر و امید رهبران به عنوان آهنگساز حضور دارند و بنده 

هم عهده دار خوانندگی اثر بوده ام.

 ادب و هنر/ جواد شــیخ االسالمی بتازگی 
کارگاه هایی با عنوان »مدرسه ادبیات، انسان، شهر« 
در دانشــگاه شریف و با حضور اســتادان مختلف 
دانشگاهی که ســری در عالم ادبیات دارند، برگزار 
شده اســت و قرار اســت اختتامیه این مدرسه در 
فروردین ســال 98 برگزار شــود. تیم اجرایی این 
مدرســه قصد دارند در پرتو شاعران کم نظیر تاریخ 
ادبیات فارسی به برخی از مفاهیم بنیادین زندگی 
نگاهی بیندازند. شــاعرانی که وجه اشتراک آن ها 
نه یک مکتب خاص، بلکه فرهنگ ایرانی-اسامی 
است. کسانی که قرن های متوالی در زیست فرهنگی 
مردم ایران باقی ماندند و بقای هویت ایرانی را میسر 
ســاختند. اما این هویت نباید به گونه ای برساختی 
باشــد، بلکه هر نســل باید این هویت را برای خود 
بازیابی کند. هویتی که فرهنگ حاکم بر آن، منادی 
مفاهیم جهانی است، نه ملی. این گونه است که در 
عین تأکیــد بر هویت و عناصر خاص ایرانی، امکان 

رشد نژادپرستی هم به وجود نمی آید.
با محمدقائم خانی، مدیر محتوایی این مدرسه درباره 
چگونگی شکل گیری ایده »مدرسه ادبیات، انسان، 
شهر« و چند و چون برگزاری آن به صحبت نشستیم 

که در ادامه می خوانید:

 »مدرســه ادبیات، انســان، شهر« با چه 
دغدغه ای شکل گرفت؟ 

این مدرسه کار مشترک بین چهار گروه دانشجویی 
دانشــگاه شریف بود. یعنی اندیشــکده مهاجر، دو 
تشکل دانشجویی انجمن اسامی مستقل و جامعه 
اســامی و کانون شــعر و ادب دانشگاه شریف. به 
خاطــر مجموع فعالیت هایی کــه در حوزه ادبیات 
و فلســفه و کارهای فکری  که در دانشــگاه شریف 
انجام می شــود، فضا برای طراحی و اجرای مدرسه 
ادبیات، انســان، شــهر آماده بود. از طرف دیگر، دو 
سال است که بخشــی از بچه  های دانشگاه شریف 
دغدغه مسئله های مربوط به هویت ایرانی-اسامی 
و سنت ایرانی-اســامی را دارند و در حال تحقیق 
و اندیشه در این باره هستند.تیم اندیشکده مهاجر 
تیم پژوهشی خوبی است. این گروه سه سال است 
که روی بحث های مرتبط با سنت و میراث ایرانی-

اسامی کار می کنند و دغدغه اصلی شان این مسئله 
است که چرا هنوز نتوانسته ایم با رجوع به میراث و 
سنت ادبی و حکمی غنی و عمیقی که داریم، مسائل 
اصلی جامعه مان را حل کنیم و به پرسش ها پاسخ 
بدهیم. به خاطر اهمیت پیوند این مباحث با انسان 
ایرانی امروزی، روی اسم کارگاه ها دقت زیادی شد. 
به همین دلیل بود که عنوان مدرســه را با »شهر« 
تمام کردیم. یکی از دغدغه های این چهار گروه این 
بود که محتوای مدرســه و مباحث مطرح شده در 
آن، مسائلی باشد که متناسب با انتظار و دغدغه های 
دانشــجویان دانشگاه شریف و نخبگان باشد؛ یعنی 
ســاختن ایران ِآینده و تمرکز بر شهر و سازندگی 
و توســعه و این مسائل که مسائل مبتا به جامعه 
ماست. البته این مفاهیم- مسائل انسان ایرانِی امروز- 
به صورت صریح و تیز در مدرسه طرح نشدند، ولی 
مفاهیمی که طرح شدند، مثل خرد، اخاق، امید و 
زندگی، تاشــی بود تا نسبتی بین سنت ادبی ما و 

مسائل امروز جامعه برقرار شود. دغدغه ما و مخاطبان 
هم بیشتر از نوع ادبیات بود و ادبیات درواقع نخستین 
قدم و نزدیک ترین خانه ای بود که می توانستیم در آن 
اقامت کنیم و از آن توشه برداریم. در یکی از مطالب 
توضیحی در کانال مدرســه هم یکبار توضیح داده 
شد که ما می خواهیم بدانیم چطور می شود از سنت 
»اسامی-ایرانی« بهره برداری هایی داشت که برای 
پاسخ دادن به نیاز امروزمان کارآمد و سودمند باشد. 
خب یکی از مهم ترین بخش های این سنت اسامی-

ایرانی قطعاً میراث ادبی عمیق و بزرگ ماست. چنین 
بینشــی بود که سبب شــد در نخستین قدم روی 
ادبیات متمرکز شویم. روی نکاتی که گفتم دوستان 
بیش از دو سال است که تحقیق و پژوهش می کنند 
و این مدرسه نتیجه آن دو سال پژوهش است. بنده 
هم در این دو ســه سال دورادور با این مجموعه در 
ارتباط بودم، اما در یک ســال اخیر ارتباط ها بیشتر 
شد و با جلسات همفکری توانستیم به ایده و اجرای 

مدرسه ادبیات شهر برسیم.

 چرا در این مدرسه بر ادبیات معاصر متمرکز 
نیستیم؟

اتفاقاً درباره ورود به ادبیات امروز در این مدرسه بحث 
شــد و یکی دو تا چهره هم در مدرســه ارائه بحث 
داشــتند. ولی ماک نخست برای انتخاب استادان 
دوره و مباحث کارگاه ها این بود که عمومیت داشته 
باشند، یعنی عموم مردم ما با آن مباحث آشنا باشند. 
بایــد بگویم ادبیات معاصر ما هنوز خیلی وارد بطن 
زندگی مردم نشده است، ولی ادبیات کهن ما در این 
چند قرن بین مردم نفوذ و رســوب کرده است؛ از 
فال حافظ بگیرید تا شاهنامه خوانی ها و سعدی که 
تا همین اواخر کتاب او منبعی اصلی برای آموزش 
زبان فارسی بوده است. به همین خاطر به این نتیجه 
رسیدیم که تکیه بر میراث ادبی گذشته مان می تواند 
بسیار زودتر مدرسه را با کل جامعه پیوند دهد. یک 
دلیل دیگر برای اینکه ادبیات معاصر را وارد کارگاه ها 
و مباحــث نکردیم این بود که درباره ادبیات معاصر 
کارهای پژوهشی زیادی انجام نشده است. شما اگر 

بخواهید اســتادی را دعوت کنیــد تا در موضوعی 
معاصر بحث کند، می دانید که صحبت های او خیلی 
پشتوانه علمی  پژوهشی و آکادمیک ندارد؛ درحالی 
کــه مثاً روی مولوی خیل عظیمی از اســتادان و 
نخبگان ادبــی کار کرده اند و مباحث مربوط به آن 
عمیق و پخته و درونی شــده است. خیلی ها روی 
ادبیات کهن ما کار کرده اند؛ به همین دلیل دستت 
باز اســت و می توانی از بین  شان استاد و موضوعی را 
انتخاب کنی که بیشتر مناسب مسئله های شما باشد. 
پس با توجه بــه این نکات تصمیم گرفتیم ادبیات 
سنتی برای کارگاه انتخاب شــود، اما در ادامه اگر 
امکانش فراهم بشود، با صبغه ای تخصصی تر سراغ 

ادبیات معاصر هم می توان رفت.

 در این مدرسه شاعران و نویسندگان هم 
حضور داشتند؟

بیشتر مخاطب ما مخاطبان دانشگاهی بودند. البته 
مخاطب خیلی متنوع بود. از رشته های فنی، پزشکی 
و زیرشــاخه های علوم انســانی مثل روان شناسی و 
جامعه شناسی و ادبیات در کارگاه حاضر بودند. مدرسه 
بیشتر حالت دعوت به بازخوانی داشت. اینکه چطور 
به این سنت فکر کنیم و چطور از آن استفاده کنیم. 
مدرسه در موضع تولید متن ادبی یا افزودن بر ادبیات 
نبود. چون مخاطبان ما که بیشتر دانشجویان بودند 
و می خواستند برای ســؤال های خودشان در میراث 
ادبی مان جواب پیدا کنند، مســلط بر مباحث ادبی 

نیستند. این افراد از زاویه ادبیات کهن فارسی به مسائل 
خودشان فکر می کردند؛ مسائل بنیادی که می تواند به 
مســائلی مثل شهر و آینده ایران مرتبط باشد. شاید 
الزم است خود اهالی ادبیات به چنین مسائلی توجه 
کنند. البته اگر از ما مشــورت و کمکی بخواهند هم 
حتماً استقبال می کنیم و خوشحال می شویم، چون 
رابطه بین دانشگاه و ادبیات می تواند دوطرفه باشد. اگر 
جمعی از نویسندگان و شاعران به این مسئله توجه 
کنند، می شود کارهای مشترکی انجام داد و دوره هایی 
برای اهالی ادبیات برگزار کرد. ما در این کارگاه ها بنای 
تولید متن ادبی و تأثیر بر ادبیات معاصر نداشتیم، اما 
ادبیات معاصر می تواند با برپایی چنین نشست هایی 
پیوند خودش با مسائل انسان مسلمان ایرانی امروز را 
بیشتر کند و در پی تأثیر گرفتن باشد. راه گفت وگو 
باز اســت و می توان با گفت وگوی مشترک فضاهای 

جدیدی در ادبیات معاصر باز کرد. 

 برای دعوت از استادان و مباحث کارگاه چه 
رویکردی داشتید؟

از همان ابتدا می دانســتیم استادان باید بین فضای 
ادبیات و فلسفه و رشته های دیگر علوم انسانی باشند؛ 
چــون موضوع ما حالت بینابینی داشــت. ترکیبی 
که در نهایت انتخاب شد همین طور است. اگرچه 
نتوانســتیم در خدمت بعضی از استادان باشیم، اما 
استقبال خوب بود؛ هر جلسه میانگین باالی صد نفر 

مخاطب داشتیم. 

 هدفی که از برگزاری این مدرسه داشتید 
محقق شد؟ قدم های بعدی چیست؟

اگر نتایج نظرســنجی که طراحــی کردیم به من 
می رسید می توانستم دقیق تر صحبت کنم. ولی در 
بازخوردهای چهره به چهره  ای که داشــتم متوجه 
شدم که نتیجه و تأثیر مدرسه خوب بوده و سؤاالتی 
که می خواستیم در ذهن مخاطب ایجاد بشود، ایجاد 
شده است. دو سه نفر از استادان پیشنهاد دوره های 
طوالنی تــر و تخصصی تر به ما دادنــد که در حال 
بررسی هستیم؛ درباره اینکه آیا در ادامه فکر کردن به 

مسائل امروزمان به سراغ سنت های خارج از ادبیات 
برویم یا در خود ادبیات بحث کنیم. 

 بهره هایی که شرکت کنندگان در مدرسه از 
ادبیات و این میراث غنی می برند، قرار است در 
چه حوزه هایی استفاده شود؟ مشخص شده 
است و اصالً می توان به این دقت مشخص کرد؟

هنوز سازوکار مشخصی برای ارتباط مستقیم نداریم. 
ولی هدف اولیه ما این بود که در فضای تک ساحتی 
شدن دانشگاه ها یک شکستی ایجاد کنیم. همچنین 
می خواستیم معضل تک بعدی بودن دانشجوها و این 
را که هر دانشجو فقط در رشته خودش یک چیزهایی 
را پی می گیرد و به ســؤال های اساسی زندگی فکر 
نمی کند، تغییر بدهیم. دانشجویان باید در هر رشته ای 
که هستند از تک بعدی بودن بیرون بیایند و به مسائل 
اساسی فکر کنند. ما معتقدیم اگر همه متخصصانی 
که در دانشگاه ها هستند، آدم هایی چند بعدی باشند 
و به مسائل مهم جامعه فکر کنند، از همان نقطه ای 
که حضور دارند بخشــی از مشکات و معضات ما 
حل خواهد شد. بخشی از تصمیمات نادرست گرفته 
نمی شود و بخشی از بی احتیاطی ها نسبت به آینده 
کشور صورت نمی گیرد. ما این کارگاه ها و مباحث را 

یک نوع سرمایه گذاری برای آینده ایران می دانیم. 

 اگر بتوان به صورت مشخص پیوند ادبیات 
و رشته های دانشگاهی مختلف را برقرار کرد، 

نتیجه بهتری رقم خواهد خورد.
بله. حتماً همین طور است. می خواهم به دانشگاه های 
مختلف، که خیلی  هایشان زمینه مساعدتری برای 
برگزاری چنین کارگاه هایی دارند، پیشنهادی بدهم؛ 
آن ها هم وارد گود بشــوند و متناســب با نیازها و 
اهدافی که دارند دوره هایی مشــابه، طراحی و اجرا 
کنند. خیلی مهم اســت که همه بر اساس مسائل 
خودشان به میراث ادبی و حکمی گذشته ما رجوع 
داشته باشند. به لحاظ فکری در فضای کشور چنین 
ظرفیتی وجود دارد و واقعاً جا دارد که دانشــجویان 

دانشگاه های مختلف به این ظرفیت توجه کنند. 

برش

ما معتقدیم اگر همه متخصصانی 
هســتند،  دانشــگاه ها  در  کــه 
آدم هایی چند بعدی باشــند و به 
مســائل مهم جامعه فکر کنند، از 
همــان نقطه ای که حضــور دارند 
بخشی از مشــکالت و معضالت ما 

حل خواهد شد

 محمدقائم خانی، مدیر محتوایی »مدرسه ادبیات، انسان، شهر« 
از اهداف برگزاری این کارگاه ها می گوید

 رجعت ادبی 
برای تمدن سازی
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شماره ابالغيه: 139705106092016584        تاريخ صدور: 1397/12/14

دفترخانه ازدواج شماره 100 و طالق شماره 20 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى  

ــريعتى نام پدر: محمدباقر تاريخ تولد: 1360/04/04  ــيله به وراث شادروان محمدباقر شريعتى (1- محمد ش بدين وس
شماره ملى: 0941963810 شماره شناسنامه: 950

2- جواد شريعتى نام پدر: محمدباقر تاريخ تولد: 1355/09/04 شماره ملى: 0942795733 شماره شناسنامه: 1768
3- على اصغر شريعتى نام پدر: محمدباقر تاريخ تولد: 1364/07/04  شماره ملى: 0945045867 شماره شناسنامه: 1585
4- على شريعتى نام پدر: محمدباقر تاريخ تولد: 1367/11/09 شماره ملى: 0945740166 شماره شناسنامه: 16943
5- فاطمه شريعتى نام پدر: محمدباقر تاريخ تولد: 1366/08/02 شماره ملى: 0946145385 شماره شناسنامه: 14324
6- حسين شريعتى نام پدر: محمدباقر تاريخ تولد: 1362/06/12 شماره ملى: 0941053679 شماره شناسنامه: 1422
7- محمدمهدى شريعتى نام پدر: محمدباقر تاريخ تولد: 1351/12/18 شماره ملى: 0942328485 شماره شناسنامه: 2346
8- على اكبر شريعتى نام پدر: محمدباقر تاريخ تولد: 1353/10/28 شماره ملى: 0942375025 شماره شناسنامه: 2141
9- رضا شريعتى نام پدر: محمدباقر تاريخ تولد: 1358/07/12 شماره ملى: 0943379709 شماره شناسنامه: 837

ــنامه:  ــماره شناس ــماره ملى: 0920687490 ش ــريعتى نام پدر: محمدباقر تاريخ تولد: 1368/12/22 ش 10- جعفر ش
ــود كه خانم  ــعبه ابالغ مى ش 0920687490 طبق گواهى حصر وراثت 9709977508202768 مورخ 97/10/11) ش
زهرا آژده جهت وصول 50/000 ريال به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 444- 1349/12/13 دفتر ازدواج 
ــهد (مقوم به مبلغ 97/901/786 ريال) عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9709280  100 مش
ــرح متن سند شناخته  ــما به ش ــده و طبق گزارش مورخ 1397/12/05 مأمور، محل اقامت ش ــكيل ش در اين اداره تش
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى  ــده، لذا بنا به تقاضاى بس نش
ــوب مى گردد،  ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس ــار محلى آگهى مى ش كثيراالنتش

نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9718671 م.الف 923
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

شماره پرونده: 139404006091000430/1
شماره بايگانى پرونده: 9401499

شماره آگهى ابالغيه: 139703806091000021
تاريخ صدور: 1397/12/21

آگهى ابالغ ماده 101 اموال غيرمنقول پرونده اجرايى شماره 
139404006091000430 به كالسه 9401499

ــيله به آقايان سيدحميد فيروزى فرزند سيداحمد بشماره ملى 0943265991 و محمد ابراهيمى طرقى فرزند  بدينوس
حبيب اله بشماره ملى 0900564695 مديونين پرونده اجرايى شماره 139404006091000430 بكالسه 9401499 
ابالغ مى گردد برابر گزارش شماره 97/137 مورخ 97/10/04 كارشناس رسمى دادگسترى، پالك ثبتى شماره 25651 
فرعى از 183 اصلى بخش 10 مشهد واقع در: مشهد به مبلغ 77/768/060/000 ريال ارزيابى گرديده. لذا چنانچه به 
مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به 
ــناس تجديدنظر به مبلغ 3/000/000 ريال به دفتر اين اجرا تسليم نماييد. ضمناً  ــتمزد كارش ضميمه فيش بانكى دس
ــد.  ــد ترتيب اثر داده نخواهد ش ــناس تجديدنظر باش ــتمزد كارش به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دس

آ- 9718674 م.الف 924
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139404006091000431/1      شماره بايگانى پرونده: 9401500
شماره آگهى ابالغيه: 139703806091000020         تاريخ صدور: 1397/12/21

آگهى ابالغ ماده 101 اموال غيرمنقول پرونده اجرايى شماره 
139404006091000431 بكالسه 9401500

ــماره ملى 0943265991 مديون پرونده اجرايى شماره  ــيدحميد فيروزى فرزند سيداحمد بش ــيله به آقاى س بدينوس
ــورخ 97/10/04  ــماره 97/137 م ــالغ مى گردد برابر گزارش ش ــه 9401500 اب 139404006091000431 بكالس
ــش صد و پنجاه و يك ((25651)) فرعى از  ــمى دادگسترى، پالك ثبتى شماره بيست و پنج هزار و ش ــناس رس كارش
ــه ((183)) اصلى بخش ده ((10)) مشهد واقع در: مشهد به مبلغ هفتاد و هفت ميليارد و هفت  ــتاد و س يك صد و هش
ــصت هزار ريال ((77/768/060/000 ريال)) ارزيابى گرديده. لذا چنانچه به مبلغ  ــت ميليون و ش ــصت و هش صد و ش
ــخ ابالغ اين اخطاريه به  ــراض كتبى خود  را ظرف مدت پنج روز از تاري ــيد، اعت ــى پالك مذكور معترض مى باش ارزياب
ــناس تجديدنظر به مبلغ 3/000/000 ريال به دفتر اين اجرا تسليم نماييد. ضمناً  ــتمزد كارش ضميمه فيش بانكى دس
ــد.  ــد ترتيب اثر داده نخواهد ش ــناس تجديدنظر باش ــتمزد كارش به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دس

آ- 9718675 م.الف 925
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

شماره پرونده: 139704006093001420/1  شماره بايگانى پرونده: 9709513
شماره ابالغيه: 139705106093005405     تاريخ صدور: 1397/12/20

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9709513
ــماره  ــماره ملى: 0941776001 ش ــين تاريخ تولد: 1341/06/01 ش ــيله به آقاى كاظم غفارى نام پدر: حس بدينوس
ــت آدرس شما شناخته  ــه 9709513 كه برابر گزارش 1397/12/11 مأمور پس ــنامه: 470 بدهكار پرونده كالس شناس

نگرديده ابالغ مى گردد كه برابر رأى كميسيون ماده 77 قانون شهردارى هاى مشهد به شماره 207188- 77/ ك تاريخ 
سند: 1397/10/26 بين شما و كميسيون ماده 77 قانون شهردارى هاى مشهد مقدس مبلغ 56/896/266/240 ريال 
(پنجاه و شش ميليارد و هشتصد و نود و شش ميليون و دويست و شصت و شش هزار و دويست و چهل ريال) بدهكار 
ــتانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر  ــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بس مى باش
ــد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد  ــه فوق در اين اجراء مطرح مى باش و بكالس
ــت فقط يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار چاپ درج و  ــوب اس ــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محس 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. آ- 9718677 م.الف 926
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139704006092003025/1
شماره بايگانى پرونده: 9704410

شماره ابالغيه: 139705106092016968
تاريخ صدور: 1397/12/21

دفترخانه ازدواج شماره 39 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

ــماره ملى: 0920601251 شماره  ــيله به آقاى مرتضى نجيب نام پدر: غالمعلى تاريخ تولد: 1368/10/01 ش بدين وس
شناسنامه: 0920601251 ابالغ مى شود كه خانم زهره رستمى قرنه جهت وصول 90 عدد سكه بهار آزادى به استناد 
ــماره 39 مشهد عليه شما اجرائيه  ــماره 21010- 1388/10/29 دفترخانه ازدواج ش ــند ازدواج ش مهريه مندرج در س
ــده و طبق گزارش مورخ 1397/06/20  ــكيل ش ــه 9704410 در اين اداره تش صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا  ــند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بس ــرح متن س ــما به ش مأمور، محل اقامت ش
مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان  ــوب مى گردد، نس تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس

خواهد يافت. آ- 9718693 م.الف 927
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

شماره پرونده: 139704006092005457/1
شماره بايگانى پرونده: 9709012

شماره ابالغيه: 139705106092016972
تاريخ صدور: 1397/12/21

دفترخانه ازدواج شماره 23 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى 

بدين وسيله به آقاى عامر احمدخانى پرشكوه نام پدر: اسمعيل تاريخ تولد: 1350/02/20 شماره ملى: 0829336931 
ــماره شناسنامه: 71 ابالغ مى شود كه خانم بهناز قوى پيكر نام پدر: غالمرضا تاريخ تولد: 1350/12/24 شماره ملى:  ش
ــكه طالى بهار آزادى به استناد مهريه  ــنامه: 80349 جهت وصول تعداد يكصد و ده س ــماره شناس 0933168276 ش
مندرج در سند ازدواج: شماره سند: 7472، تاريخ سند: 1373/11/27، دفترخانه ازدواج شماره 23 شهر مشهد استان 
خراسان رضوى، عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9709012 در اين اداره تشكيل شده و طبق 
گزارش مورخ 1397/11/17 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق 
ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه 
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد،  ــوب مى گردد، نس ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس

عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9718695 م.الف 928
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139604006091000836/1
شماره بايگانى پرونده: 9604475

شماره ابالغيه: 139705106091011445
تاريخ صدور: 1397/10/27

ابالغ اخطاريه ارزيابى كالسه 9604475
ــكندرى فرزند رستم بشماره ملى 0732546222 (بعنوان راهن) ابالغ ميگردد كه  ــيله آقاى هادى حسينى اس بدينوس
ششدانگ زمين داراى پالك يكهزار و دويست و هشتاد و چهار (1284) فرعى از پانصد و پنجاه و پنج (555) فرعى از 
پنجاه و دو (52) اصلى بخش نه مشهد قطعه سه بمبلغ چهارصد و هفتاد ميليون ريال (470/000/000 ريال) ارزيابى 
گرديده است كه مورد وثيقه سند رهنى 34574- 95/11/10 دفترخانه 94 مشهد له آقاى محمدرضا محمودى يزدى 
ــما ميباشد. چنانچه به مبلغ فوق الذكر اعتراضى داريد طبق ماده 101 آئين نامه اجراى ثبت ظرف مدت  مقدم عليه ش
5 روز از تاريخ انتشار آگهى مهلت داريد اعتراض خود را كتباً به انضمام مبلغ سه ميليون ريال بابت هزينه كارشناسى 
ــدون پرداخت هزينه  ــه اعتراض خارج از مهلت مقرر يا ب ــعبه تحويل دهيد. ضمناً ب ــاب به اين ش ــه صورت على الحس ب

كارشناسى ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ- 9718696 م.الف 929
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى 

شماره پرونده: 9204021035000242/6      
شماره بايگانى پرونده: 9200378

شماره ابالغيه: 139705106091012615     
تاريخ صدور: 1397/12/15

آگهى اخطاريه ادامه عمليات اجرايى كالسه 9200378
ــه اجرايى  ــماره ثبت 43985 اخطار مى گردد در خصوص كالس ــتى بش ــترراه هس ــركت صبا گس ــيله به ش بدين وس
ــهد له محمدرضا جبارى و عليه فاطمه خادم عمومى و  ــمى مش ــناد رس ــعبه اول اجراى اس 9200378 مطروحه در ش
ــترراه هستى و صديقه خادم عمومى و رحيم  ــركت صبا گس ــين خادم عمومى و ش غالمرضا خادم عمومى و محمدحس
ــماره  ــمى ش ــناد رس ــند رهنى 18401- 91/02/12 تنظيمى دفتر اس خادم عمومى و جواد خادم عمومى موضوع س
ــما اجرائيه صادر نموده كه ابالغ اجرائيه ها در مورخ  ــتانكار در قبال مبلغ 2/000/000/000 ريال عليه ش 61 يزد، بس
ــما ابالغ گرديده و متعاقباً مورد وثيقه شامل ششدانگ  ــالت به ش 93/02/07 و 93/12/05 از طريق درج در روزنامه رس
پالك 4182 مجزى شده از پالك هاى 4181 و 4182 بخش 4 مشهد توسط آقاى مهندس مسعود ساليانى كارشناس 
ــه 94/03/03 و 94/05/05 و 94/04/31 به  ــى و در مورخ ــترى بمبلغ 4/800/000/000 ريال ارزياب ــمى دادگس رس
ــه مزايده  ــه 94/10/21 مزايده و برابر صورتجلس ــت. النهايه ملك موصوف در مورخ ــده ابالغ گرديده اس ــن پرون طرفي
ــماره 8555- 94/10/1  ــخصات مندرج در آگهى به ش ــماره 139404306093000030- 94/10/21 كه با مش به ش
ــش دانگ پالك ثبتى مورد مزايده در قبال  ــهم از 300 سهم از ش ــيده مقدار 138 س ــالت به چاپ رس در روزنامه رس
ــت و مبلغ  ــده اس ــات و هزينه ها به آقاى محمدرضا جبارى واگذار ش ــال مطالب ــال در قب ــغ 2/208/000/000 ري مبل
ــده و مبلغ 16/679/800 ريال  ــغ 88/320/200 ريال بابت حق مزاي ــت حقوق دولتى و مبل ــال باب 100/000/000 ري

بابت ما به التفاوت مبلغ مزايده در مورخه 97/05/15 واريز گرديده است. لذا ملك مذكور در شرف صدور سند انتقال 
ــد. حال جهت واريز مبلغ ما به التفاوت مزايده نسبت به اعالم شماره حساب  ــتانكار مى باش اجرايى به ميزان فوق به بس
خود نزد بانك ملى اقدام و چنانچه اعتراضى داريد ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به اين شعبه مراجعه 

فرماييد. آ- 9718664 م.الف 918
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139704006092005737/1
شماره بايگانى پرونده: 9709457

شماره ابالغيه: 139705106092016930
تاريخ صدور: 1397/12/21

دفترخانه ازدواج شماره 71 و طالق شماره 25 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى 

بدين وسيله به آقاى مجتبى شجاعى دموچالى نام پدر: حسن تاريخ تولد: 1351/03/01 شماره ملى: 0940720361 
ــود كه خانم اعظم بهارى جهت وصول تعداد 124 عدد سكه بهار آزادى به استناد  ــماره شناسنامه: 953 ابالغ مى ش ش
ــماره 25069- 1379/1/22 دفتر 71 عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى  ــند ازدواج ش مهريه مندرج در س
ــكيل شده و طبق گزارش مورخ 1397/12/16 مأمور، محل اقامت شما به شرح  ــه 9709457 در اين اداره تش به كالس
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در  ــده، لذا بنا به تقاضاى بس ــناخته نش ــند ش متن س
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ  ــار محلى آگهى مى ش يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9718666  ــوب مى گردد، نس محس

م.الف 919
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139704006092005723/1
شماره بايگانى پرونده: 9709434

شماره ابالغيه: 139705106092016924
تاريخ صدور: 1397/12/21

دفترخانه ازدواج شماره 24 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

ــرفى (آقاى رامين اشرفى نام پدر: غالمرضا تاريخ تولد: 1367/04/13 شماره  ــيله به: ورثه مرحوم غالمرضا اش بدين وس
ــد: 1363/06/30  ــدر: غالمرضا تاريخ تول ــرفى نام پ ــنامه: 14342 و مجتبى اش ــماره شناس ملى: 0902480642 ش
ــكه بهار آزادى و  ــنامه: 3814 (جهت وصول مهريه به تعداد 100 عدد س ــماره شناس ــماره ملى: 0901361909 ش ش
ــهد عليه شما اجرائيه  ــماره 16622 دفتر 24 مش ــند ازدواج ش ــتناد مهريه مندرج در س 1/100/000/000 ريال به اس
ــده و طبق گزارش مورخ 1397/12/06  ــكيل ش ــه 9709434 در اين اداره تش صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا  ــند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بس ــرح متن س ــما به ش مأمور، محل اقامت ش
مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان  ــوب مى گردد، نس تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس

خواهد يافت. آ- 9718667 م.الف 920
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــى يكى از ورثه مرحومان عباس شيد خياط طوسى و خانم خديجه المعى  ــيد خياط طوس نظر به اينكه آقاى مهدى ش
ــى نوبت اول به اين  ــند مالكيت المثن ــهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت س ــتناد 6 برگ فرم استش ــدى باس رامن
ــناد مالكيت ششدانگ يك باب منزل به شماره پالك يك فرعى از 1164 اصلى  ــت اس اداره مراجعه نموده و مدعى اس
ــد به علت سهل انگارى مفقود گرديده است. با بررسى دفتر امالك، معلوم  ــهد كه متعلق به نامبرده ميباش بخش 3 مش
ــماره ثبت 3712 دفتر 25 صفحه 411 بنام آقاى على ظريف خورسند سنقرآبادى  ــد مالكيت نامبردگان در ذيل ش ش
ــند قطعى 20412 مورخ 1364/03/01  ــپس برابر س ــت س ــماره چاپى 041654 صادر گرديده اس ــند به ش ثبت و س
ــى و خانم خديجه المعى رامندى نسبت به چهار و دو دانگ  ــيد خياط طوس ــهد بنام آقاى عباس ش دفترخانه 50 مش
ــت كه نسبت به دو دانگ مالكيت خانم المعى رامندى سند جداگانه ذيل ثبت 9978 دفتر 56 صفحه  ــده اس منتقل ش
ــده است سپس آقاى عباس شيد خياط طوسى برابر سند قطعى 78937 مورخ  ــماره چاپى 000600 صادر ش 202 بش
ــه خانم خديجه المعى رامندى منتقل  ــهد يك دانگ از چهار دانگ مالكيت خود را ب ــه 66 مش 1381/08/29 دفترخان
كه سند جداگانه ذيل ثبت 10227 دفتر 57 صفحه 349 بشماره چاپى 152968 صادر شده است. دفتر امالك بيش 

از اين حكايتى ندارد....
ــبت به ملك مورد  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نس لذا به اس
ــد، بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار  ــند مالكيت نزد خود ميباش آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت 

به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9718668 م.الف 921
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

آگهى مرحله بيست و پنجم سال 1397( منطقه يك كرمان )
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالك  ناحيه يك شهرستان كرمان
هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

(( آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى )) 

در اجراى  مواد مذكور بدين وسيله  امالكى  كه برابر آراء هيأت هاى  حل اختالف  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ناحيه يك  كرمان  تقاضاى ثبت آن ها پذيرفته و 
ادامه عمليات ثبتى آن ها مطابق قانون مذكور تجويز گرديده است، به ترتيب شماره پالك فرعى از اصلى  و بخش محل  
وقوع  ملك و مشخصات مالك يا مالكين ( متقاضيان ثبت ) واقع در بخش هاى  (1-4-7)  ثبتى شهرستان كرمان  به 
ــخاصى  نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى  ــود تا  در صورتى كه  شخص  يا اش ــرح ذيل آگهى  مى ش ش
داشته باشند بتوانند 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 
ــايان ذكر است صدور و  ــد. ش ــند مالكيت صادر خواهد ش انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

تسليم سند مالكيت بر اساس قانون مذكور مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
امالك تقاضاى ثبت شده واقع در بخش 1 كرمان

ــاى محمدجواد پورثانى  ــى از  4030 اصلى -  اق ــده از 93 فرع ــى مجزى ش ــى  از  4030  اصل 100  فرع

فرزند محمدحسين  به شناسنامه شماره  251  صادره از  كرمان  در ششدانگ يكباب ساختمان تجارى و 
ــكونى  مشتمل بر فوقانى به مساحت 217/15  متر مربع  به ادرس كرمان خيابان زريسف نبش كوچه  مس

17 خريدارى از محل مالكيت احمد وزيرى نسب - رديف 0629
25  فرعى  از  4250  اصلى -  اقاى اصغر دهقان انارستانى  فرزند محمد  به شناسنامه شماره  28  صادره از  كرمان  
در ششدانگ يكباب  خانه به مساحت 200 متر مربع  به ادرس كرمان بلوار شهداى خانوك كوچه 13 فرعى اول سمت 

راست درب چهارم خريدارى از محل مالكيت كيخسرو - شهناز و كيانپور كيانيان - رديف 0380
ــماره  101  صادره از   ــنامه ش 96  فرعى  از  4659  اصلى -  اقاى يداله محمدزاده فهرجى  فرزند درويش  به شناس
فهرج  در ششدانگ يكباب  خانه به مساحت 242/78 متر مربع  به ادرس كرمان خيابان مصلى - مصلى 9 خريدارى 

از محل مالكيت على هنر پيشه - رديف 0502
ــى -  اقاى يداله طالبى زاده  ــده از 128 فرعى از  4776 اصل ــى مجزى ش ــى  از  4776  اصل 15892  فرع
سردرى  فرزند عبداله  به شناسنامه شماره  26  صادره از  كرمان و خانم معصومه سهرج زاده  فرزند على  
به شناسنامه شماره  12  صادره از  كرمان  بالمناصفه  در ششدانگ يكباب  خانه به مساحت 277/3  متر 
مربع  به ادرس كرمان بزرگراه ايت اله خامنه اى كوچه 39 خيابان امام سجاد كوچه 31 خريدارى از محل 

مالكيت محمد رشيد فرخى - رديف هاى  0637 و 0638
15894  فرعى  از  4776  اصلى مجزى شده از 94 فرعى از  4776 اصلى -  خانم گلثوم پشوئى  فرزند غالمحسين  به 
شناسنامه شماره  12  صادره از  بم  در ششدانگ يكباب  خانه به مساحت 212/50  متر مربع  به ادرس كرمان بزرگراه 

ايت اله خامنه اى كوچه 21 سمت چپ درب 21 خريدارى از محل مالكيت جليل رشيد فرخى - رديف 0769
ــده از 126 فرعى از  4776 اصلى -  خانم زهرا دولت آبادى تكابى  فرزند  15899  فرعى  از  4776  اصلى مجزى ش
محمد  به شناسنامه شماره  164  صادره از  شهداد  در ششدانگ يكباب  خانه به مساحت 124/9  متر مربع  به ادرس 

كرمان كمربندى ايت اله خامنه اى كوچه 29 خريدارى از محل مالكيت فاطمه عمرانى - رديف 1773
16389  فرعى  از  4776  اصلى -  خانم مريم سلمانى چهار فرسخى  فرزند جعفر  به شناسنامه شماره  2551  صادره 
از  كرمان  در ششدانگ يكباب  خانه به مساحت 245/20  متر مربع  به ادرس كرمان بزرگراه ايت اله خامنه اى كوچه 

53 خريدارى از محل مالكيت سيد نصراله عمرانى - رديف 0601
ــعود خالدارى  ــده از 203 فرعى از  4776 اصلى -  اقاى مس ــى مجزى ش ــى  از  4776  اصل 16395  فرع
ــدانگ يكباب  خانه به مساحت  ــماره  3  صادره از  جيرفت  در شش ــنامه ش ابوردارى  فرزند على  به شناس
281/82  متر مربع  به ادرس كرمان بلوار امام رضا (ع) كوچه 13 اواسط كوچه خريدارى از محل مالكيت 

اكبر و محمد رشيد فرخى - رديف 0366
ــماره  126  صادره از  بم   ــنامه ش 16402  فرعى  از  4776  اصلى -  خانم نصرت كدخدازاده  فرزند محمد  به شناس
ــاحت 251/7  متر مربع  به ادرس كرمان بلوار باستانى پاريزى كوچه 36 نبش اولين  ــدانگ يكباب  خانه به مس در شش

چهار كوچه سمت چپ واگذارى شهردارى - رديف 0808
16409  فرعى  از  4776  اصلى مجزى شده از 32 فرعى از  4776 اصلى -  اقاى محمدحسين قوام آبادى 
ــماره  113  صادره از  كرمان  در ششدانگ يكباب  خانه مشتمل بر طبقه  ــنامه ش ــين  به شناس فرزند حس
فوقانى به مساحت 150  متر مربع  به ادرس كرمان بزرگراه ايت اله خامنه اى كوچه 39 خريدارى از محل 

مالكيت شاهپور كيانيان - رديف 0976
4372  فرعى  از  4809  اصلى -  اقاى سيدعلى ثمره هاشمى شعبجره  فرزند سيدعباس  به شناسنامه شماره  735  
صادره از  زرند  در ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 195/6  متر مربع به ادرس كرمان خيابان مهديه كوچه 58 

بعد از چهاركوچه سمت راست زمين ششم خريدارى از محل مالكيت خسرو كيانيان  - رديف  0797
ــماره  5122  صادره از  بم   ــنامه ش ــاس كرم نژاد فرزند احمد به شناس ــاى عب ــى -  اق ــى  از  5209  اصل 2965  فرع
ــاحت  155/49 متر مربع كه موازى  27/21 متر مربع  ــتمل بر طبقه فوقانى به مس ــدانگ  يكباب  خانه مش در  شش
ــه ادرس كرمان خيابان حكيم كوچه 16  ــق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد ب ــه مورد تقاضا متعل ــدانگ عرص از شش

خريدارى از محل مالكيت  على محمد ساالركالنترى  - رديف  0194
2997  فرعى  از  5209  اصلى -  اقاى جواد اطهرى فرزند امين اله به شناسنامه شماره  2  صادره از  بم  در  ششدانگ  
يكباب  خانه به مساحت  243/02 متر مربع كه موازى  42/53 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف 
و در اجاره نامبرده قرار دارد به ادرس كرمان خيابان حكيم كوچه 16 نبش جنوبى 2 خريدارى از محل مالكيت  عزت 

اهللا ساالركالنترى  - رديف  0587
2998  فرعى  از  5209  اصلى -  اقاى حسين سلمانى چهار فرسخى فرزند عباس به شناسنامه شماره  547  صادره 
ــدانگ  يكباب  خانه به مساحت  553/5 متر مربع كه موازى  96/86 متر مربع از ششدانگ عرصه  ــهداد  در  شش از  ش
ــان خيابان مديريت كوچه 13 خريدارى از محل  ــا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به ادرس كرم ــورد تقاض م

مالكيت  على محمد ساالركالنترى  - رديف  1149
امالك تقاضاى ثبت شده واقع در بخش 4 كرمان

812  فرعى  از  2  اصلى -  خانم صديقه ناظمى معز آبادى  فرزند عزيزاله به شناسنامه شماره  17  صادره از  كرمان  
ــدانگ عرصه مورد  ــاحت  225/10 متر مربع كه موازى  119/58 متر مربع از شش ــدانگ  يكباب  خانه به مس در  شش
تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به ادرس كرمان شرف آباد قائم 10 جنوبى 4 خريدارى از محل مالكيت  

على سبزه مو  - رديف  0735
ــنجان   ــماره  505  صادره از  رفس ــنامه ش 4017  فرعى  از  8  اصلى  -  اقاى على محيط يزدى  فرزند احمد  به شناس
ــيرجان  بالمناصفه  در  ششدانگ   ــماره  217  صادره از  س ــنامه ش و خانم مهناز غضنفر پور  فرزند فتحعلى  به شناس
ــى 9 غربى 2 خريدارى از محل  ــاحت  267/25  متر مربع  به ادرس  كرمان  خيابان بوعل ــاختمان  به مس ــاب  س يكب

مالكيت  علويه سلطانى جوادى - رديف هاى  1351 و 1352
1419  فرعى از 12 اصلى -  اقاى محمدحسين ياروطن  فرزند اسدالهو به شناسنامه شماره  1083 صادره 
ــاحت 997/7  متر مربع كه موازى 596/87 متر مربع از  ــاختمان به مس ــدانگ دو باب س از  كرمان در شش
ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف مى باشد به ادرس  كرمان جاده تهران مقابل فرودگاه خريدارى از 

محل مالكيت غالمحسين ايالقى - رديف  1375
ــن بيگى طغرالجردى فرزند غالمحسين به شناسنامه شماره  92 صادره از   ــااله محس 4  فرعى از 29 اصلى -  اقاى ماش
ــرف اباد زمين گلخانه جزء  ــاحت 4891/12  متر مربع به ادرس  كرمان ش ــدانگ يك باب كارگاه به مس كرمان در شش

زمين مختاراباد خريدارى از محل مالكيت عبدالرضا ابراهيمى - رديف  1016
553  فرعى از 71 اصلى -  اقاى اصغر مختارآبادى  فرزند ابوطالب به شناسنامه شماره 1 صادره از  كرمان 
ــاحت 428/50  متر مربع به ادرس  كرمان كاظم آباد بلوار امام خريدارى  ــدانگ يكباب خانه به مس در شش

از محل مالكيت حسن ابراهيمى - رديف  1338
امالك تقاضاى ثبت شده واقع در بخش 7 كرمان

ــنامه  ــده از 29 فرعى از 3 اصلى -  اقاى حميد كمالى فر فرزند غالمرضا به شناس 1840  فرعى از 3 اصلى مجزى ش
ــدانگ يكباب خانه به مساحت 305/9  متر مربع به ادرس  كرمان باغين ميدان قائم  ــماره  2 صادره از  بافت در شش ش

كوچه 3 اميد خريدارى از محل مالكيت محمد شجاعى باغينى - رديف 1063  آ-9717995
تاريخ انتشار نوبت اول : شنبه 1397/12/11
تاريخ انتشار نوبت دوم : شنبه 1397/12/25

عيسى حافظى فر 
 رييس اداره ثبت اسناد وامالك  ناحيه يك شهرستان كرمان



 سیما و سینما/ زهرا اردکانی  احسان علیخانی 
سال هاست به عنوان مجری و تهیه کننده برنامه »ماه 
عسل« شناخته شده است. برنامه ای با تم اجتماعی 
که با سوژه های خاص خودش قصد دارد در لحظات 
نزدیک به افطار هم تنبه ایجاد کند، هم انگیزه تالش 
و حرکــت را در مخاطبانش افزایش دهد. این روزها 
اما احســان علیخانی با »عصر جدید«؛ برنامه ای که 
کامالً سمت و سویی متفاوت با »ماه عسل« دارد، در 

تلویزیون حضور پیدا کرده است.
»عصر جدیــد« در حقیقت نماینده عصر جدیدی از 
برنامه سازی تلویزیونی است که چند سالی است آغاز 
شده و اصالت خود را بر سرگرمی و هیجانات گذاشته 
اســت. برنامه هایی که مانند مخدرهای کوتاه مدت 
عمل می کنند و برای ســاعاتی مخاطبان خود را در 

هیجان، خنده، شور و اشتیاق غرق می کنند.
»عصر جدید« کپــی تمام عیاری از برنامه آمریکایی 
»America’s Got Talent« اســت. ایــن کپی 
کاری هم در دکور و فضای برنامه دیده می شود، هم 
در داوران و طراحی مسابقه و هم حتی در نوع افراد و 
استعدادهایی که حضور پیدا می کنند. »عصر جدید« 
خــود را به عنوان یک برنامه اســتعدادیابی معرفی 
می کند. احسان علیخانی عنوان می کند که در این 
برنامه به افرادی که تصور می کنند دارای اســتعداد 
خاص و خارق العاده ای هستند فرصت داده می شود 
تا خود را نشان دهند و شناخته شوند و از طریق این 
برنامه مسیر رشد و شکوفایی آن ها هموارتر شود. در 
همین ادعا چند نکته وجود دارد که در ادامه به آن 

اشاره می شود.

 کدام استعداد؟
نخستین و مهم ترین سؤالی که به وجود می آید این 
است که چه استعدادهایی امکان دیده شدن و کشف 
شدن در این برنامه را دارند؟ در 6 قسمت پخش شده، 
افرادی با مهارت های خوانندگی، نوازندگی، آکروبات، 
اســتندآپ کمدی، دوبله و غیره حضور داشتند. از 
آنجایی کــه این برنامه مخاطبان زیــادی از جمله 
جوانان و نوجوانان را در طیف بیننده های خود دارد، 
آیا خالصه کردن استعدادهای انسانی به استعدادهای 
ســرگرم کننده انتخاب درستی است؟ نوجوانی که 
به دیدن این برنامه می نشــیند، پس از اتمام آن چه 

تصوری از استعداد دارد؟ و به دنبال چه استعدادهایی 
در درون خودش می گردد؟ این برنامه توجه خود را 
صرفاً به استعدادهای سرگرم کننده معطوف می کند، 
در حالی که طیف استعدادهای انسان ها بسیار متنوع 
است. این تعریف از استعداد که در برنامه ارائه می شود 
و استعداد را فقط به استعدادهای نمایشی و ژانگولرها 
محدود می کند، نوعی آدرس غلــط دادن و نادیده 
گرفتن انواع استعدادهای غیر نمایشی و غیر رسانه ای 

است.

  استعدادها به چه کاری می آیند؟
دومین ســؤالی کــه در رابطه با اســتعداد یابی در 

»عصر جدید« می توان مطرح کرد این است؛ آیا بین 
اســتعدادهایی که این برنامه به عنوان استعداد برتر 
معرفی می کند و نیازهای جامعه ارتباطی وجود دارد؟ 
این استعدادها و مهارت هایشان بعد از کشف و معرفی 
توسط »عصر جدید« تا چه اندازه می توانند برای کشور 
و حل مسائل کشور مفید باشند؟ جواب این سؤال ها 
منفی است. استعدادهای کشف شده در این برنامه 
معموالً فقط مناســب مجالس جشن و برنامه های 
ســرگرم کننده هستند و استعدادهایی نیستند که 
بتوانند در حل مسائل علمی، اجتماعی، اقتصادی و 
غیره کشور کمکی بکنند. با این حساب چه دلیلی 
وجود دارد که برنامه ای با این هزینه هنگفت ساخته 

شــود و مخاطب میلیونی را جــذب خود کند اما 
نتواند کمکی برای حل مسائل و مشکالت متعدد 
جامعه ارائه دهد؟! برنامه ای که شرکت کنندگان و 
بینندگان خود را درگیر حل مسئله و تفکر درباره 
معضالت جامعه نمی کند و استعدادهای آن ها را 
در خدمت بــه جامعه تعریف نمی کند، نمی تواند 
از کارایی الزم یک برنامه در سطح ملی برخوردار 
باشــد. این برنامه نه مسئله ملی را مطرح می کند 
و نه به کمک اســتعدادهایش مسئله ملی را حل 
می کند. صرفاً کپی اســت از یک برنامه ســرگرم 
کننده آمریکایی بدون توجه به مختصات بومی و 

شرایط و نیازهای فعلی جامعه ایران.

  رقابت بر سر چیست؟
این برنامه یک مسابقه است. پس می توان گفت بعد از 
مسئله استعدادیابی، رقابت دومین مسئله این برنامه 
اســت. رقابت در این برنامه بر سر چه چیزی است؟ 
در هر قسمت، افرادی با مهارت های کامالً متفاوت با 
هم رقابت می کنند. مثالً یک پیشگو با یک خواننده 
و یک آکروبات باز و یک استندآپ کمدین! ناهمگون 
بودن مهارت شــرکت کنندگان موجب می شود که 
معیــار واحد، دقیق و قابل اندازه گیری برای رقابت و 
برای داوری در این مسابقه وجود نداشته باشد. رقابت 
صحیح زمانی معنا پیدا می کند که افراد در یک حوزه 
تخصصی مشخص و یکسان با یکدیگر مقایسه شوند. 
در این برنامه که شرکت کنندگان حوزه های یکسانی 
ندارند، معیار رقابت براساس ویژگی های حرفه ای و 
دقیق نیست؛ بنابراین به جای معیارهای ارزشمندی 
همچون کارایی، مفید بودن، نو بودن، خالقانه بودن، 
معیار اصلی رقابت در این مســابقه عجیب بودن و 
هیجان انگیز بودن است! در شرایطی که معیار رقابت، 
هیجان انگیز بودن و عجیب بودن است، قضاوت نیز 
معموالً براساس احساسات آنی و لحظه ای داوران و 
مخاطبان صورت می گیرد. این سردرگمی در رقابت و 
در قضاوت در صحبت های داوران نیز به خوبی دیده 
می شود. آریا عظیم نژاد که یکی از داوران این مسابقه 
است در چندین مورد عنوان می کند که استعداد باید 
درخشان باشــد تا او انتخابش کند اما هیچ تفسیر 
دقیقی از اینکه اســتعداد درخشان چه استعدادی 

است ارائه نمی کند. 
سید بشــیر حسینی داور دیگر می گوید: پنج معیار 
بــرای داوری دارد امــا هیچ وقت آن هــا را توضیح 
نمی دهد. آنچه در عمل در برنامه دیده می شود حس 

لحظه ای داوران برای قضاوت است!
در نهایــت می توان گفت اگر »عصــر جدید« هدف 
استعداد یابی در بســتر یک فضای رقابتی را دارد، 
ایــن هدف با چالش های جدی در این برنامه مواجه 
است. نه استعدادیابی به معنای صحیح خودش اتفاق 
می افتد، نه اســتعدادهای کارا و مفیدی به جامعه 
معرفی می شــود و نه حتی رقابت به صورت دقیق و 
قابل اندازه گیری به وجود می آید. ساعتی هیجان و 
سرگرمی تنها چیزی است که »عصر جدیِد« تلویزیون 

برای ما به ارمغان آورده است.
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 پخش »به وقت شام« از شبكه یک سیما در ایام نوروز 
سیما و سینما: فیلم سینمایی »به وقت شام« 
براي نخستین بار از شبکه یک تلویزیون روي 
آنتن مي رود. به گزارش روابط عمومی معاونت 
سیما؛ فیلم ســینمایي »به وقت شام« ساخته 
ابراهیم حاتمي کیا پنجشنبه یکم فروردین سال 
٩٨ ســاعت 22، در شب وفات حضرت زینب 
)ســالم اهلل علیها( روي آنتن شبکه یک سیما 
مي رود. شبکه یک سیما از 2٩ اسفند ماه سریال 
نوروزي »نون.خ« را پخش مي کند اما در شب یکم فروردین به دلیل مصادف 
شدن با شب وفات حضرت زینب )سالم اهلل علیها(، فیلم سینمایي »به وقت 
شــام« را جایگزین آن مي کند. »به وقت شام« محصول سال ۱۳٩6 است که 
موفق به دریافت سه سیمرغ بلورین در سی و ششمین دوره جشنواره فیلم 
فجر شد. در »به وقت شــام« خواهیم دید: یونس و علی، پدر و پسر خلبانی 
هستند که مأموریت ویژه آن ها به پرواز درآوردن هواپیمایی در تَدُمر به سمت 
دمشــق است، آن ها باید مردم تحت ظلم داعش را به وسیله این پرواز نجات 

دهند اما در این راه مشکالت زیادی در انتظار آن هاست.
بابک حمیدیان، هادی حجازی  فر، پیر داغر، خالد السید، رامی عطا اهلل، الیث 

المفتی و ژاله کاظمی در فیلم سینمایی »به وقت شام« هنرنمایی کرده اند.

اکران های نوروزی مشخص شد
 ۷ فیلمی که از امروز روی پرده می روند

مهر: در جلسه اخیر شــورای صنفی نمایش 
هفت فیلم اکران نوروز سال ۱۳٩٨ اعالم شد. 
غالمرضا فرجی، ســخنگوی شــورای صنفی 
نمایش با اشــاره به جلسه اخیر شورای صنفی 
نمایش گفــت: اکران هــای نوروز ســال ٩٨ 
مشخص شــد و براساس تصمیم گیری نهایی، 
فیلم سینمایی »زندانی ها« به کارگردانی مسعود 
ده نمکی در گروه ســینمایی آزادی، »رحمان 
۱۴۰۰« به کارگردانی منوچهر هادی در گروه سینمایی ایران، »غالمرضا تختی« 
به کارگردانی بهرام توکلی در گروه ســینمایی استقالل، »چهار انگشت« به 
کارگردانی حامد محمدی در گروه سینمایی زندگی، »آهوی پیشونی سفید« به 
کارگردانی جواد هاشمی در گروه سینمایی فرهنگ، »ژن خوک« به کارگردانی 
سعید سهیلی در گروه سینمایی باغ کتاب و »متری شیش و نیم« به کارگردانی 
سعید روستایی در گروه سینمایی آستارا اکران می  شوند.هفت فیلم اعالم شده 

از امروز 2۵ اسفند ماه در سینماهای کشور اکران می  شوند.

سیما و سینما

نگاهی به برنامه »عصر جدید« که این روزها روی آنتن شبكه سه می رود

کپی می کنم، پس هستم!

سیما و سینما: قطعــاً اکران نوروزی سینماها برای بسیاری 
از فیلمسازان یک امتیاز به شمار می رود و احتمال باال رفتن 
فروش فیلمشان را بیشتر می کند، به همین دلیل اکران های 
نوروزی، فرصتی مغتنم برای دیده شدن فیلم هاست که نباید 
رانتی باشد. برنامه شهر فرنگ که پنجشنبه گذشته از شبکه 
خبر پخش شــد به موضوع اکران نوروزی سینماها پرداخت. 
کیوان امجدیان، منتقد ســینما با بیان اینکه ســهم خواهی 
و رانــت در اکران نوروزی ســینماها بیداد می کند، گفت: در 
فیلم های نوروزی امســال، چینش اکران به گونه ای است که 
فیلم های فرهنگی قربانی می شوند. اینکه هر دفتر پخش یک 
ســهم در اکران نوروزی داشته باشد، خوشایند است اما این 
ســهم دور زده می شود و در پخش رابطه استثمار گونه ای به 

وجود می آید. وی افزود: ســینمای ایران دارد به یک پخش 
بزرگ با اقمارهایی تبدیل می شود که به صورت غیرمستقیم 
وابسته به همان پخش بزرگ هستند. در نتیجه عوامل سینما 
باید به تمام خواسته های او گردن بنهند. به گفته وی ظاهراً 
ژن خــوب در پخش فیلم ها هم ظهور پیــدا کرده و دختر و 
پســر و برادرزاده فالن و بهمان پخش کننده ها نیز وارد گود 
شده اند. امجدیان با انتقاد از چینش اکران گفت: چرا باید آقای 
سرتیپی، که سخنگوی شورای عالی اکران است و روی کیک 

تولدش می نویسند پدرخوانده سینما، اینجا هم فیلمی را که 
خودش تهیه کرده در اکران نوروزی جای می دهد! یا چرا به 
فیلم آقای محمدی که پدرش تهیه کننده بزرگواری اســت 
و یک پردیس بزرگ ســینمایی راه انداخته است و با همان 
پخش های موجود فیلم های پسرش را پوشش می  دهد امکان 
استفاده از اکران را می دهند؟! امجدیان درباره مقید نبودن به 
قوانین گفت: این آیین نامه شاید دولتی ترین و غیرصنفی ترین 
آیین نامه چند سال اخیر باشد. متأسفانه با وجود تالشی که 

آقای داروغه زاده داشت حتی اجازه ندادند شورا به اصولی ترین 
قواعدی که اعالم شــده بود پایبند بماند. این همه می گوییم 
چرا فیلم ها حاضر نیستند با حضور در جشنواره مورد نقد قرار 
بگیرند اما از آن طرف به فیلم هایی که اصاًل جشنواره برایشان 
مهم نبوده یا به هردلیلی در آن شرکت نکرده اند جایزه اکران 
نوروزی می دهیم. ضیا هاشمی، تهیه کننده سینما نیز گفت: 
باید ســهم خواهی و رانت را در سینما با تغییرات جدی، کم 
کنیم به طوری که چیدمان فیلم ها نباید به یکدیگر آســیب 
بزنند. وی با بیان اینکه تصمیم گیری اگر صنفی باشــد بهتر 
اســت و در مقابل فشارها آسیب پذیر نیســت، افزود: قانون 
ضد انحصار نوشته شده است و اگر مشکالتش برطرف شود؛ 

می تواند بسیاری از مشکالت سینما را حل کند.

پشت قاب

رانت در اکران های نوروزی بیداد می کند

شنبه  25 اسفند 1397
 9 رجب 1440 16 مارس 2019  سال سی و دوم  شماره 8928 

س
,9
71
87
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آگهی تغییرات شرکت پیشگامان درمان مینودر )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 5290 و شناسه ملی 10861438221

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : ،س��رمایه ش��رکت ازمبلغ 
538000000 ری��ال به مبلغ 48958000000 ریال منقس��م به 979160 س��هم 50000 ریالی بانام ع��ادی افزایش یافت. که مبلغ 
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت شرکت تامین و پرداخت شده است. وماده 4 اساسنامه به شرح ذیل 
اصالح گردید. س��رمایه ش��رکت مبلغ 48958000000ریال منقسم به 979160 س��هم 50000 ریالی بانام عادی میباشد که تماما 

پرداخت گردیده است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )414574(
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آگهی تغییرات شرکت پویشگران معادن شرق
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 24502 و شناسه ملی 10380399382

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,09,09 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 س��ال 
به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای منصور خونس��اری ابیانه به ش��ماره ملی 1239726902 و آقای حمید جاللی زاده به ش��ماره ملی 3610070897 به 
نمایندگی عرصه صنعت ایرانیان به شماره ملی 10380595738 و آقای عارف جاللی زاده به شماره ملی 0937685097 2 - خانم طاهره رشید به شماره 
ملی 0938785400 به عنوان بازرس اصلی ، خانم زهرا جالل زاده به شماره ملی 3621037926 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب 

گردیدند. 3- روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )414734(
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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 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,02,03 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای منصور کمری زاده به 
ش��ماره ملی 2002505489 و آقای حمیدرضا ابراهیمی به شماره ملی 4591190277 و آقای حسین مهاجری به شماره ملی 0945904851 
به س��مت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. آقای علی رجبی مقدم به شماره ملی 0859804364 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای علی یل پور به شماره ملی 0939580594 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه 

کثیر االنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )414705(
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آگهی تغییرات شرکت خیریه دانش آموزی ناحیه سه مشهد
 موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 1624 و شناسه ملی 10380146783

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,06,15 و نامه شماره 920,97,145492 مورخ 1397,10,27 مدیریت بهزیستی 
شهرس��تان مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - تعداد اعضای هیات امنا از 9 نفر به 19 نفر افزایش یافت و ماده ممربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید. - اساس��نامه مش��تمل بر 3 فصل ، 35 ماده و 25 تبصره به تصویب رس��ید و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید. - 

تعداد اعضای اصلی هیات مدیره از 5 نفر به 7 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )414656(
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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 هیئت مدیره مورخ 1397,08,25 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردید: سعید شکری به شماره ملی 0890082987 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی جنیدی به شماره ملی 5729758367 به 
سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و ملیحه جنیدی به شماره ملی 1050445139به سمت عضو هیات مدیره ب : کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء آقای مهدی جنیدی )مدیر عامل و رئیس هیئت 

مدیره (به همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر )414655(
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تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نگین دانه سبز درخشان
 درتاریخ 1397,03,07 به شماره ثبت 64654 به شناسه ملی 14007620387

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید ، توزیع ، پخش 
، خرید و فروش و بس��ته بندی انواع محصوالت آجیل و خش��کبار - کلیه فعالیتهای بازرگانی مجاز داخلی و خارجی و تجارت کلیه کاالهای 
مج��از- فعالی��ت در زمینه تجارت هوایی-زمینی- دریایی- خرید و فروش وتوزیع وپخ��ش و حق العملکاری کاالها-صادرات و واردات و 
نگهداری کاال - شرکت در مناقصات ومزایدات انعقاد قرارداد با شرکتهای خصوصی و دولتی، شرکت در نمایشگاههای خارج و داخل کشور 
ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشور- انجام فعالیتهای بازرگانی، صادرات، واردات، کلیه کاالهای مجاز پس از اخذ مجوزهای الزم و 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر مشهد-سعد آباد-
خیابان عطارغربی-خیابان تربیت 4 )شهیدش��یرغانی (-پالک 14-طبقه اول- کدپس��تی 9184675658 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم سیمین دخت حسن پور به شماره ملی 0922244014 دارنده 
200000 ریال سهم الشرکه آقای رضا حسن پور به شماره ملی 0944959229 دارنده 800000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم 
سیمین دخت حسن پور به شماره ملی 0922244014و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای رضا حسن پور به شماره ملی 
0944959229و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی باامضاء رضا حسن پور )مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 

اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )414654(

آگه�ی تغییرات ش�رکت صدرا بتون 
پ�ارس ش�رکت س�هامی خ�اص به 
ش�ماره ثبت 21226 و شناس�ه ملی 

10380367222
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1397,05,20 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : 
- مرکز ش��رکت به : خراس��ان رضوی – شهرستان 
مش��هد – بخش مرکزی – شهر مشهد –دانش آموز 
– خیابان پرورش ) فرهنگ 29 – معلم 36( خیابان 
پ��رورش 17 ) ام��وزش 18( پ��الک 66- طبقه اول 
کدپس��تی : 9188985784 تغییر یافت در نتیجه 

ماده 4 اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )414732(
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آگه�ی تغییرات ش�رکت س�اختمانی و 
بازرگان�ی راف تکنی�ک  تاسیس�اتی و 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
1934 و شناسه ملی 10380160544

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 
1397,10,12 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : سید علی 
میر مطهری به شماره ملی 0933621310 به سمت 
رئی��س هیئت مدیره و منیره علیزاده سرش��وری 
ب��ه ش��ماره مل��ی 0451015940 ب��ه س��مت نایب 
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ش��رکت انتخاب 
گردیدن��د. - کلیه اس��ناد و م��دارک و اوراق بهاء 
دار ب��ا امضاء رئیس هیئت مدی��ره ویا مدیر عامل 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )414658(
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آگهی تغییرات ش�رکت ساختمانی و 
تاسیس�اتی و بازرگانی راف تکنیک 
ش�رکت ب�ا مس�ئولیت مح�دود به 
ش�ماره ثب�ت 1934 و شناس�ه ملی 

10380160544
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1397,10,11 تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : 
-1ماده 11 اساسنامه به ش��رح ذیل اصالح گردید: 
» صاحب��ان امض��ا کلیه اس��ناد و اوراق مالی و غیر 
مالی ازقبیل چک وس��فته و بروات و قراردادها و 
مناقص��ات و تعهدات و غی��ره ، طبق تصمیم هیئت 

مدیره تعیین می گردد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )414657(
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آگهی تغییرات شرکت میعاد سبز توس شرکت 
تعاونی به شماره ثبت 32754 و شناسه ملی 

10380479599
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
ش��ماره  ونام��ه   1397,02,25 م��ورخ  س��الیانه 
55948 م��ورخ 1397,03,23 اداره تع��اون کار 
ورف��اه اجتماع��ی مش��هد تصمیمات ذی��ل اتخاذ 
ش��د : 1 -افزایش س��رمایه ش��رکت از مبلغ کل 
5000000000ری��ال )ب��ه تع��داد 25000 س��هم و 
ارزش ه��ر س��هم 200000 ری��ال( ب��ه مبل��غ کل 
10000000000ریال )به تعداد 50000 هزار س��هم 
و ارزش ه��ر س��هم 200000 ریال ( ب��ه تصویب 

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

)414788(
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آگهی تغییرات شرکت میعاد سبز توس 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 32754 و 

شناسه ملی 10380479599
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 
55948م��ورخ  ش��ماره  نام��ه  و   1397,02,25
1397,03,23 اداره تع��اون کارورف��اه اجتماع��ی 
خراس��ان رضوی تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : 1 
-ش��عبه شرکت به نش��انی تهران- خیابان شیخ 
بهایی جنوبی- بل��وار آزادگان- بلوار جانبازان 
انقالب اس��المی –خیابان 27 غربی- کوچه میخک 
–پ��الک 2- واح��د 2 ب��ا کدپس��تی 1439510176 

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

)414789(
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 آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت انابد 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 221 و 

شناسه ملی 10860073851
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
بط��ور فوق العاده م��ورخ 1397,05,19 تصمیمات 
ذی��ل اتخ��اذ ش��د : موسس��ه حسابرس��ی مفید 
راهبر بعنوان بازرس قانونی ش��رکت برای سال 
مالی منتهی ب��ه 1397,12,29 انتخ��اب گردیدند 
. صورته��ای مال��ی منته��ی ب��ه 1396,12,29 ب��ه 
تصویب رسید . روزنامه قدس بعنوان روزنامه 
کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت برای 

سال 1397 تعیین گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بردسکن 
)414816(
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زاده تربت  ایســتگاه/ مجید   
دســت کم در تاریخ جنگ تحمیلی 
حکایت اسفند، حکایت غریبی است! 
 یعنی چند سال پیاپی، درست در شب و روزهایی

که شــادمانگی آخرین روزهای ســال در هوا موج 
می زند و از زمین و آسمان »عید« می بارد، بهانه هایی 
غم آلود هم پیدایشان می شوند و شیرینی ِ نیامده 
عید را به کام همــه تلخ می کنند. آن قدر تلخ که 
یادآوریشان، 30 سال بعد هم ممکن است کام و حتی 
اوقاتتان را تلخ کند! ماجرای این تلخی های ناگزیر 
 انگار از 6 اسفند 1362 و با شهادت »حمید باکری«

 آغاز می شود و 10 روز بعد با آسمانی شدن »همت« 
ادامــه پیدا می کند. اســفند 63 نوبت به »مهدی 
باکری« می رســد. اسفند 65 هم شهید »خرازی« 
و.... حــق دارید اگر از مــا بخواهید در این روزهای 
آخر سال با تلخ نویسی، اوقاتتان را تلخ نکنیم. پس 
اجــازه بدهید فقط به احترام 25 اســفند، زندگی 
 زیبا و ماجرای شــهادت رازآلــود »مهدی باکری«

را تا جایی که می توانیم، شیرین بنویسیم. 

میراثباکریها
میراث گذشــتگان خانواده باکری برای فرزندان، 
فقط دینداری نبــود. به جز این، اول درس و بعد 
هم انقالبــی گری و چریک بازی انگار توی خون 
پســران خانواده »باکری« بود. »مهدی« که سال 
1333 در میاندوآب به دنیا آمده بود، پسر دوم به 
حساب می آمد. الگویش هم گویا داداش بزرگ تر 
یعنی »علی« بود که پس از قبولی در رشته شیمی 
دانشــگاه تهران، حتی به اســتادی دانشگاه هم 
رسیده بود، با گروه های انقالبی در فرانسه و بیروت 
رفت و آمد داشــت و در نهایت وقتی » مهدی« 
17 ســاله و دانش آموز دبیرستانی بود، به چنگ 
ســاواک افتاد و تیرباران شد.حتی اگر »مهدی« 
اهل سیاســت و مبارزه نبود )که بود( سرگذشت 
برادر بزرگ تر می توانست دلیلی باشد که پا به راه 
فعالیت های سیاســی و مبارزه علیه رژیم بگذارد. 
سرگذشــت برادر فقط سبب شــد عزمش را در 
راهی که آغاز کرده بود، جزم کند. دانش آموز سال 
چهارم رشته ریاضی در دبیرستان »دکتر هوشیار« 
کمی بعد دانشجوی رشته مکانیک دانشگاه تبریز 

شد تا مهندس آینده مملکت باشد.
 

سربازمهندس
آقای مهندس، سال 1356 درسش را تمام کرد و 
به خدمت سربازی رفت تا به عنوان افسر وظیفه 
از تخصــص نظامی هم بی نصیب نماند. شــاید 
می دانســت با همه مهندس بودنش، باید نظامی 
آینده مملکتش باشد. دانشجوی سابق و مهندس 
فعلی، در دوران تحصیل نه جذب گروه های چپی 
شــد و نه با آن هایی پرید کــه زرق و برق رژیم 
شاهنشاهی چشمشان را گرفته بود. بچه مسلمان 
میاندوآبی، مهندس و سرباز هم که شد هنوز همان 
بچه مسلمان سابق بود. گاهی در راهپیمایی های 
ارومیه و تبریز دیده می شد، در واقعه 17 شهریور 
در جمع تظاهرکنندگان تهرانی حضور داشت و 
دســت آخر هم وقتی امام)ره( به سربازان دستور 
دادند پادگان ها را ترک کنند، سربازی را رها کرد 
و به کارهای انقالبــی اش ادامه داد. درگیری های 
انقالب که باال گرفت، احساس کرد ساختن کوکتل 
مولوتف و جنگیدن با دست خالی افاقه نمی کند. 
برای همین دنبــال راه و چاره ای بود که از خارج 
ایران برای انقالبیون اســلحه و مهمات جور کند. 
فقط هم دو ســه بار موفق شد با کمک برادرش 
»حمید« مهمات و اسلحه را از مناطق کردنشین 
ترکیه خریداری و با جاسازی در پیکان خواهرش 
آن ها را به تهران برســاند. آخریــن بار 70 کلت 
کمری را با این روش به تهران آورد. البته صبح روز 
بعد امام)ره( به ایران بازگشت و کلت های کمری به 

کار جنگیدن با عوامل رژیم پهلوی نخورد.

منمرخصیدادم
پس از انقالب دوباره لباس سربازی به تن کرد. تا 
پیش از آغاز جنگ، هم برای ســپاه پاسداران کار 
می کرد و هم در جهاد سازندگی مشغول به خدمت 
بود. با حســاب و کتاب زندگی های امروزی اصاًل 
باورپذیر نیست. »مهدی« اما حقوق 1900 تومانی 
هیــچ کدام از این نهادهــا را هم نمی گرفت. کار 
کردن برای نهادهای انقالبی را شغل نمی دانست! 
البتــه وقتی هم کــه به عنوان شــهردار ارومیه 
انتخاب شــد، باز هم شهردار به معنی و مفهومی 

 کــه امروز می شناســیم نبود. نه لباس و ســر و 
وضعش، نه دریافتی و حقوقش، نه رفتارهایش و 
نه هیچ چیزش به شهردارهای آن روزی و امروزی 
نمی خورد. همســرش - صفیه مــدرس - گفته 
اســت: »نخســتین بار که به عنوان شهردار در 
تلویزیون نشانش دادند، من گفتم این دیگر چه 
شهرداری است... حتی حرف زدن هم انگار بلند 
 نیست«! دختر جوان ارومیه ای نمی دانست شهردار 
کم حرف و محجوب مدتی بعد به خواستگاری اش 
می آید. این را هم که آقای شــهردار روزهای آخر 
اســفند، نزدیک عید با پول خودش کلی هدیه 
می خرید و به پرورشــگاه های شــهر و کودکان 

بی سرپرست می رساند، پس از ازدواجش فهمید.
چه بسا همسر شــهید »مهدی باکری« ماجرای 
رفتگر شدن همســرش را هم مثل من و شما نه 
از زبــان آقا مهدی که بعدهــا از زبان همرزمان یا 
همکاران شهید شــنیده باشد: »در گرگ و میش 
سحر، چشمش به رفتگر محله افتاد که صورتش 
را با پارچه ای پوشــانده اســت. نزدیک تر رفت... 
متوجه شد آقا مهدی اســت! آقای شهردار اینجا 
چه می کنید...شما چرا؟ خیلی پاپیچ شد تا اینکه 
آقا مهدی به حرف آمد... بابا این رفتگر محله مدتیه 
زنش مریض شــده... بهش مرخصی نداده بودند... 
گفتن جانشــین نداریم بذاریم جات... من بهش 

مرخصی دادم...«!
 

مهریه:...ویککلتکمری
همان اول مطلــب هم گفتیم پســران خانواده 
»باکــری« انگار بــرای درس خوانــدن، انقالبی 
زندگی کردن، خدمت و جنگیدن ســاخته شده 
بودند. زندگی همراه با آرامش اصالً برایشان معنی 
نداشــت. اگر جز این بود »مهدی« می توانست با 
مدرک و تخصصی که داشت از جایی به بعد، همه 
هم و غمش را بگذارد برای زندگی، زن و فرزندان 
آینده اش. گاهی هم بنا به وظیفه سری به جبهه ها 
بزند، در عملیاتی شــرکت کند و بعد برگردد سِر 
خانه و زندگی اش. اما »مهدی« اهل زندگی آسان 
نبود. رســیدن به فرماندهی لشکر »عاشورا« هم 
نتیجه همین روحیه اش بود. یعنی حتی خستگی 
مسئولیت ها و عملیات های پی درپی، زخم هایی 

که بر می داشت و... هیچ کدام نتوانست او را قانع 
کند که برگردد؛ مثالً فقط شهردار باشد یا مهندس 
فالن شرکت و سازمان و به زندگی اش هم برسد. 
ترکش های »فتح المبین«، شیرینی پیروزی های 
»بیت المقــدس«، مجروحیت هولناک عملیات 
یک،  »والفجرمقدماتی،  دشواری های  »رمضان«، 
دو، ســه، چهار« و... هیچ کدام »مهدی« را قانع 
نکــرد که حتی برای مــدت کوتاهی به خودش 
اســتراحت بدهد. این را برای همســر و خانواده 
همســرش هم روز اول، غیر مستقیم شرط کرده 
بود. وقتی که به او گفته بود: »مهریه شما یک جلد 

کالم اهلل مجید و یک کلت کمری است«!

نمیتوانیدباورنکنید!
ممکن است باور کردن خاطرات همسر یا برخی 
همرزمانــش وقتی از ســختگیری ها و دقت او 
نسبت به خرج کردن از پول بیت المال می گویند، 
سخت باشد. اینکه به همسرش اجازه نمی دهد 
از خــودکار بیت المال برای نوشــتن فهرســت 
خرید مایحتاج خانه استفاده کند... وقتی برایش 
خوراک مــرغ می آورند تــا روزه اش را باز کند، 
چون متوجه می شــود غذای امــروز رزمندگان 
لشکر عاشــورا مرغ نبوده از خوردنش خودداری 
می کند... این ها را می توانید باور نکنید، اما نامه و 
سندی به تاریخ 12 فروردین 1362 را نمی توانید 
باور نکنید! »مهدی باکــری« به عنوان فرمانده 
لشکر، به فرماندهان گردان و گروهان می نویسد: 
»بســمه تعالی... قابل توجه کلیه فرماندهان و 
مسئوالن واحدها... سالم علیکم... گرچه خودتان 
آشــنا به موارد ذیل هستید اما... 1- بعد از همه 
نیروها غذا بگیرید، کمتــر و دقیقاً از نوع غذای 
آن ها باشــد...2- در داشتن وسایل، چادر، پتو و 
غیره فرقی با بقیه نداشته باشید...3- در داشتن 
مواد غذایی، کمپوت، میوه، چای و غیره همانند 
و بلکــه کمتر از بقیــه باشــید...4- در گرفتن 
لباس، پوشــاک و کفش کمتر از بقیه باشید...«. 

غیرتشنگذاشتبرگردد
هر جور حساب کنید با همه رشادت ها و خدماتی 
که انجام داد، با همــه دینی که به گردن ما دارد و 
با همه اینکه من و شــما می توانیم قســم بخوریم 
خونــش رنگین تر از خیلی ها بود، اما خودش این را 
قبول نداشت. حتی وقتی برادر کوچکش »حمید« 
در عملیات »خیبر« شــهید شد و پیکرش با دیگر 
رزمندگان در منطقه دشمن باقی ماند، فرماندهان 
آمدند و اصرار کردند اجازه بدهد چند نفر از بچه ها 
برگردند و هرجور هست »حمید« را بیاورند، خیلی 
سفت و محکم مخالفت کرد که: »... همه بچه هایی 
که آنجا مانده اند بــرادر مایند... اگر می توانید همه 
آن هــا را بیاورید حمید را هــم بیاورید...«! با اینکه 
قــول داده بودیم کامتان را تلخ نکنیم، مطلب را اما 
با نحوه شهادتش تمام می کنیم تا یادمان نرود همه 
امنیت و شیرینی اسفند 97 را یک جورهایی مدیون 
اســفند 1363 و امثال »مهدی باکری« هســتیم: 
»بچه ها لشکر عاشورا در بد مخمصه ای افتاده بودند... 
دشــمن از جلو می آمد و می کوبید... پشت سر هم 
آب بود و هزار جور تله... دســتور عقب نشینی آمده 
بود... »باکری« اما راضی نمی شد... بیسیم ها گفتند، 
حتی اگر شده دست و پای برادر »مهدی« را ببندید 
و به پشــت خط منتقل کنیــد... تقریباً راضی اش 
کردند به برگشتن... از نیمه راه اما پشیمان شد... به 
قول »محســن رضایی« مهدی بین دوراهی خود و 
غیرتش مانده بود، غیرتش حکم می کرد که بماند 
 و خودش می گفت که به عقب بیاید... اصرار قرارگاه 
و محســن رضایی برای اینکه پای بیسیم بیاید را 
نشنیده گرفت.... دوباره خودش را به منطقه درگیری 
رساند... گلوله مستقیم آمد و به پیشانی اش خورد... دو 
سه نفر رسیدند... حاال می شد فرمانده را بدون بستن 
دست و پا بیندازند توی قایق و به قرارگاه برگردانند... 
نباید پیکرش مثل برادر در منطقه می ماند... قایقران 
زیر آتش دســت و پایش را گم کرد... اشــتباهی از 
مواضع عراقی ها سردرآورد... خمپاره درست خورد 

وسط قایق... »مهدی« با دجله یکی شد...!
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ایستگاه

کسادی اخالق در بازار!
رقیه توسلی

 بــا لحن بزرگانــه ای می گویــد: اصالً »کله غــازی« نه، 
»بنفش سیر«...!

»آفرینش« کفری می پرد وســط: مثل اینکه سرکار علّیه، 
نیم ساعته ما را اسیر سرخابی و بنفش کردی ها... آلزایمر 

گرفتی »گلی«؟
 دلم بــرای خودم و صاحبــان مغازه می ســوزد که یک 
لنگه پا ایستاده ایم میان 16-17 رنگ. گل ترمه و آفرینش 
مشکلشــان انگار اساســی تر از انتخاب رنگ است و هنوز 

تصمیم نگرفته اند چه بخرند... کت، بلوز یا شلوار؟
از صورت برافروخته صاحب مغازه، بوهای بدی می شنوم. 
سر ظهر است و فروشگاه چندان شلوغ نیست، اما فروشنده 
اعصاب کافی ندارد. ُغرولند می کند از کسادی روزهای آخر 

و قدرت خرید کِم مردم.
که گلی برای دیدن کتی که پسندیده، صدایمان می زند. 

قیمتش را رصد می کنم و جوابم منفی است.
کودکی و ســواد ناکافی هم خدایی موهبتی اســت برای 
خودش. تا حالی گل ترمه کنیم که قیمت کت فضایی است 
و شاید ســه برابر پولی که در کارتش دارد، پای مغازه دار 

اخمالو و عصبانی هم باز می شود به جمعمان.
این بار کامــالً از کوره در رفته، فریاد می زند: اذیت نکنید 
خواهر من! خریدار نیســتید بفرمایید لطفاً. هزار تا رنگ و 

طرح براتون آوردم. 
تا بجنبم لب به تشــکر باز کنم، گلی می گوید: سرم رفت. 

چرا داد می زنید؟ 
و آن بهانه که نباید، می افتد دســت کاســب و جمالت 

نامحترمانه تر کلید می خورد.
»گل ترمه« ترسان و »آفرینش« غمگین نگاهم می کنند. 
من اما لبخند می زنم که بیشتر از این نخورد توی ذوقشان.

آخر کادوی روز پدر، شــادش ِکیــف دارد، مزه دارد و به 
یادماندنی خواهد بود؛ نه خریدی که آنجا از مشتری مداری 

و صبوری خبری نباشد.
هوارها که از اوج می افتد و کج خلقی فروشنده که فروکش 
می کند، می روم پشــت کانتر. جشنواره رنگ ها هنوز پهن 
است. چند تراول می گذارم روی میز و به بچه ها می گویم 

برویم.
چند قدم برنداشــته - صاحب دکان- خانم خانم گویان 

می خواهد بداند چرا این کار را کرده ام!
برمی گــردم رو به دخــل، جوری که دخترهــا صدایم را 
نشنوند، به آدم آرام شده آن ور میز توضیح می دهم: مگر 
شما نمی خواستید زود برسید به ته معامله، آقا! من همان 

کار را انجام دادم. این اجرت وقتیه که گذاشتید برای ما.
و با مکث اضافه می کنم: اولین سالی است که این طفلکی ها 
مستقل آمدند خرید روز پدر. کلی دپرسشان کردید. من 

جای شما بودم توی برخوردم تجدیدنظر می کردم.
پانوشت: گاهی وقت ها عذرخواهی جواب می دهد. مثل 
فروشنده ای که حرفش را پیوست می کند به چکی که پاس 

نشده و چند زندگی را به هم ریخته.

دست این انقالب نمک ندارد!
ایســتگاه / همین چند وقت پیش بود که در افتتاحیه 
جشنواره فیلم فجر از فاطمه معتمد آریا تجلیل شد. خانم 
بازیگر اما با ادبیاتی نامناسب از تجلیل کنندگانش انتقاد 
کرد. حاال ســید ناصر حسینی پور، نویسنده کتاب »پایی 
که جا ماند« با انتشار تصویری از کتابش در دست فاطمه 
معتمدآریا، از این بازیگر و برخی سلبریتی های دیگر گالیه 
کرده اســت: »ســرکار خانم فاطمه معتمدآریا! من را وی 
همین کتابی  هستم که در دســت دارید؛ با خودم گفتم 
چند خطی برایتان بنویسم. سفارش می کنم وقت کردید 
این کتاب را بخوانید تا متوجه شــوید نسل روح اهلل، برای 
چهره شدن شماها، چگونه چهره شان زیر ضربات کابل و 
باتوم بعثی ها له و لورده شد. مدتی پیش در سی و هفتمین 
جشنواره فجر فرمودید: »من دلخور نیستم که همیشه هر 
جــا رفتم اولین کاری که با من در این 40 ســال کردند 
این بود که برایم توقف ایجاد کردند و این ها همه ســبب 
رشــد و جهش من شد.« بی شــک اگر توقفی در کارتان 
می بود، رشد و جهشی در کار نمی بود؛ اما خب ما نسل رو 
به انقراض دیروز، از شما و خیلی از دوستان سلبریتی تان 
ناراحتیم. چقدر خیلی از شماها بی انصاف و نمک نشناس 
و طلبکارید! خدایی ایــن انقالب برای هر که خوب نبود، 
برای شما بدک نبود. در دوران شما چه مادرها که بی پسر 
شدند و چه بانوانی که بی شــوهر؛ چه پسران و  دخترانی 
که ســایه پدر را از دست دادند و چه طفالن معصومی که 
زیر آوار شــهرهای دزفول و بروجرد و بهبهان ماندند؛ چه 
تن هایی که بی سر و چه سرهایی بی تن، چه دوستانی که 
بی دست شدند و چه بدن هایی بی پا، تا شماها چهره شوید 

و بلندگوی اپوزیسیون!
خرمشهر را که می دانید کجاست؟! همان جایی  است که 
هر چهار متر مربع آن یک شــهید داده است. چقدر دلم 

گرفت وقتی در دهه 70 آمدی و آواز خواندی: »ممد نبودی 
ببینی رقص آزاد گشته...« می بینید بخشش و بزرگواری 
نظام را؟! با شــما برخورد که نکردند هیچ، تازه میدان هم 
دادنــد. اصالً این انقالب دســتش نمک ندارد؛ دوســتان 
سلبریتی تان به یُمن بازی در نقش هایی که به آن اعتقادی 
ندارند، سر ســفره انقالب، محبوب و چاق و فربه شدند و 
زد زیر دلشــان. آخر شما در تمام عرصه ها صاحبنظرید و 
ملت هم با هر اظهار فضلتان همصدا و هم رأیتان می شوند. 
اصالً اینجا هیچ چیز جای خودش نیست. این حرف مهدی 
مهدوی کیــا را کجای دلم بگذارم کــه می گوید: »فوتبال 
نباید سیاســی باشــد« بعد مقاومت در عراق و سوریه را 
می کوبد. حتی حاضر نیست نیم نگاهی به جیب پیراهنش 
بینــدازد و کارت معافیتش را ببیند که به برکت ُگلی که 
به آمریکا زد از خدمت سربازی معاف شد. من اما ترجیح 
 می دهم به جای همه شماها کریستیانو رونالدو، ستاره تیم 
رئال مادرید را دوست داشته باشم که برای کودکان سوری 
پیام فرســتاد و گفت: »ما می دانیم که شما رنج بسیاری 
را متحمل شده اید، من بازیکن بسیار مشهوری هستم، اما 
قهرمان واقعی شما هستید؛ امید خود را از دست ندهید؛ 

من با شما هستم«.

گزارش از شخص

رازرشـیددجـله
»مهدیباکری«اسفندسال1363بهشهادترسید

آیا جرئتش را دارند؟
هفته نامه تایم چــاپ آمریکا در 
تازه ترین شماره خود در پرونده ای 
از احتمال بســیار باالی احضار 
دونالد ترامپ به دادگاه و شــاید 
اســتیضاح او به خاطر مشکالت 
مختلف گفته اســت. این نشریه 
با انتخاب تیتــر »آیا جرئتش را 
دارنــد؟« هدف خــود را اعضای 
حــزب دموکرات قرار داده که در 
تالش برای رقــم زدن این اتفاق 
هستند، اما اینکه آیا بتوانند این 
کار را به واقعیــت تبدیل کنند 
چیزی اســت که تایم می خواهد 

به آن پاسخ دهد. البته این مجله در مقاله دیگری در همین زمینه، چنین 
اتفاقی را برای آمریکا خوب ارزیابی نمی کند. 

اوه بریتانیا!
در  اکونومیســت  هفته نامــه 
اســفبار  وضعیت  از  گزارشــی 
بریتانیا در راه خروج از اتحادیه 
است.  تهیه کرده  اروپا گزارشی 
این نشریه با استفاده از تیتر »اوه 
بریتانیا« که البته با سانسور دو 
حرف، تبدیل به یک کلمه زشت 
به معنی بدبیاری کامل نیز شده 
از  اســت، آینده خروج بریتانیا 
اتحادیــه اروپا بعد از رأی منفی 
پارلمان به همه پیشــنهادهای 
نخست وزیر را مورد بررسی قرار 
می دهد. اکونومیست مقاله ای در 

مورد بحران اخیر شرکت هواپیمایی بوئینگ به چاپ رسانده و پرونده ای 
ویژه نیز در مورد ناتو در هفتادمین سالگرد تأسیس این سازمان منتشر 

کرده است.

بگذار نور خورشید بتابد
هفته نامــه نیوساینتیســت بــه 
تازه تریــن یافته هــا در خصوص 
مناسب نبودن کرم های ضد آفتاب 

پرداخته است. 
این نشــریه با تیتر »بگذار نور 
خورشــید بتابد« که برگرفته از 
ترانه معروفی بــا همین عنوان 
جدیدترین  می گویــد  اســت، 
یافته ها نشان داده که جلوگیری 
از تابش نور خورشید بخصوص 
بــا اســتفاده از کرم هــای ضد 
آفتاب می تواند برای ســالمتی 
انســان مضر باشــد. این مجله 

پرونــده ای ویژه نیز با عنوان »عصر جدید چوب« منتشــر کرده که در 
آن از اســتفاده های جالب توجه جدید از چوب درختان برای ســاخت 

آسمانخراش ها و فعالیت های هنری گفته است.

نشریات جهان

ایستگاه/  امیر محمد سلطان پور

روزمره نگاری چه خبر؟

کلیدها

آدم های فرهنگی، جوانمرگ می شوند!
آغاز کردن یک کار کم هزینه و خوب فرهنگی از ســاده ترین کارهاست. 
امــا در میان مدت با یک مشــکل بزرگ روبه رو می شــوند. همه با آن ها 
مخالفت می کنند! هر کســی نِقی می زند و بخشی از کار کم هزینه را زیر 
 ســؤال می برد. یکی درباره اصــل کار نق نق می کند؛ دیگری صالحیت و 
سوی شخصیت انجام دهنده کار را زیر سؤال می برد و داستان آن قدر ادامه 
پیدا می کند که کار کم هزینه زمین بخورد یا منحرف شود. اما مشکل کار 

از کجاست؟
کارهای کم هزینه فرهنگی ممکن است برای فرهنگ بسیار سودمند باشند، 
ولی ســودی برای عده زیادی از اهالی فرهنگ ندارند. عده کمی را درگیر 
می کنند. ممکن اســت آن ها بسیار خوب طراحی و اجرا شوند و به نتایج 
 درخشانی هم برسند، ولی چون آدم های زیادی را درگیر نکرده اند به بن بست
مشروعیت خواهند خورد. دردمندانه باید گفت این یک واقعیت بسیار ساده 

است. بله؛ پول، فرهنگ و معنا را به زمین می زند و زمینگیر می کند.
چه باید کرد؟ راه اول بســیار ساده اســت. باید برای کار هزینه کرد. باید 
آدم های زیادی را به طور نمایشی درگیر کار کرد تا آن کار برای آن ها هم 
چیزی داشته باشد. مثلی هست که می گوید، دیگی که برای من نجوشد 
سر سگ در آن بجوشــد! این مثل را اجنه نساخته اند؛ آدم ها این مثل را 
ساخته اند. همین آدم های مهربان، خوش برخورد، متواضع و شیک پوش که 

در هنگام عصبانیت بسادگی از این مثل استفاده می کنند. 
راه دوم که ناممکن تر اســت، تقسیم اعتبار و اهمیت کار کم هزینه بین 
مدعیان است. پول قابل شمارش است و بسادگی فهم می شود و مناسبات 
را تغییر می دهد، اما هر چیــز دیگری اگر بخواهد به جای آن عمل کند 
ناگزیر کار را با دشــواری ها و دقت های بسیاری روبه رو می کند که همین 
دشواری ها و فشارهای روانی ناشی از آن ها، قاتل آدم های فرهنگی هستند. 
آدم های فرهنگی فشار بی وقفه و همه جانبه ای را تحمل می کنند. فرهنگ، 
بودجــه ندارد و برنامه، ایده و متولی مشــخصی هم ندارد، اما همه در آن 
مدعی هستند و هر اتفاقی بیفتد حرف می زنند. آدم های فرهنگی عمر مفید 
محدودی دارند. بسیاری از آن ها جوانمرگ می شوند و بقیه یاد می گیرند 
با این بازی ها کنار بیایند و بازی کنند. آن ها به مرور بی خیال می شوند و 
اهداف را رها می کنند، چون هیچ راهی جز همین ندارند. فضا-ســازمان 
فرهنگ، دســت کم در جامعه ما -که گسل های متعددی در آن فعالند- 
پیچیده ترین فضا-سازمان ممکن است و بسیاری را مستهلک و از چرخه به 
در می کند. ترور شخصیت ها به ساده ترین دالیل اتفاق می افتد و هیچ کس 
نمی تواند آبرو و اعتبارش را برای مدت قابل مالحظه ای حفظ کند. جای 
نگرانی نیست؛ همین آدم ها وقتی می میرند، عزیز خواهند شد. چون حاال 

اعتبار و حتی بودجه در چسبیدن به نام آن ها نهفته است!
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