
تدبیِربیتدبیرها!
حسام الدین آشنا که چند وقتی است به جمع حاشیه پردازان مجازی پیوسته، 
اخیراً پستی جنجالی در کانال تلگرامش منتشر کرده و با اشاره به سیاست های 
کشور آلمان در مواجهه با شبکه های اجتماعی، به فیلترینگ تلگرام کنایه زده 
است. آشنا در بخشی از یادداشــت تلگرامش اش نوشته: »90 درصد کاربران 
اینترنت در آلمان، عضو شبکه های اجتماعی هستند و از آنجا که در سال های 
اخیر، موج پســت ها و نظرات نژادپرستانه و توهین آمیز در فضای شبکه های 
اجتماعی آلمانی افزایش داشته است، مسئوالن دولتی تصمیم گرفتند تا قوانینی 
برای مقابله با محتوای نژادپرستانه، توهین آمیز و افراطی در اینترنت پایه گذاری 
کنند. سال ۲0۱۵ را می توان آغاز وضع قوانین مربوط به شبکه های اجتماعی 
در آلمان دانست. در آن سال، سیاست  درهای باز آنگال مرکل، صدراعظم آلمان 
ســبب شد که شمار زیادی از آوارگان جنگی از سوریه، عراق و افغانستان وارد 
آلمان شوند. اما شمار زیادی از کاربران شبکه اجتماعی فیس بوک با پست ها و 
کامنت های نژادپرستانه خود، مهاجران و حتی برخی از سیاستمداران آلمانی را 
کــه حامی مدارا با پناهجویان بودند، مورد حمله قرار دادند. هایکو ماس، وزیر 
دادگســتری وقت آلمان، در آن زمان از مدیران فیس بوک خواست تا کمیته 
ویژه ای برای مقابله با نفرت پراکنی ها در این شــبکه تشکیل دهند. مسئوالن 
فیس بوک نیز این خواســته را قبول کردند و به مقامــات دولت فدرال آلمان 
اطمینان دادند که رسیدگی به این گونه مطالب افزایش خواهد یافت. بسیاری 
معتقد بودند که این کار او ســبب محدود کردن آزادی بیان در جامعه آلمان 
می شود. در این میان، شمار پیام های نژادپرستانه در شبکه های اجتماعی نیز 
در حال افزایش بود. با این وجود، مسئوالن شبکه اجتماعی فیس بوک به دلیل 
نگرانی از برخورد کاربران خود، حاضر نشدند در عمل، اقدامی انجام دهند. آن ها 
بعدها در پاسخ به اعتراضات نیز مدعی شدند که این گونه پیام ها با استاندارد های 
این شبکه مغایرتی ندارند. اما این اظهارنظرها، وزیر دادگستری وقت آلمان را 
عصبانی کرد. هایکو ماس در نامه ای به مســئوالن فیس بوک نوشت: اینترنت 
مکانی برای انجام اعمال خالف قانون نیست و نباید از آن برای تحریک مردم 
به اقدامات نژادپرستانه و پخش پیام هایی که جرم محسوب می شوند، استفاده 
شود«. مهدی محمدی هم در پاسخ به آقای آشنا نوشت: »آقای آشنا در کانال 
تلگرامی خود مطلبی را با عنوان »سختگیری و مدیریت یا سانسور و انسداد« 
منتشــر کرده است. گمان می کنم ایشــان خود مطلب را نخوانده باشد. متن 
توضیحی است کوتاه ولی گویا از سیاست آلمان درباره شبکه های اجتماعی و 
شیوه ای که آلمان ها برای پیشگیری از ارتکاب جرم در بستر شبکه های اجتماعی 
در پیش گرفته اند. بســیار جالب است که بدانیم همه شبکه های اجتماعی در 
آلمان از جمله یوتیوب، توییتر و فیس بوک موظفند هر محتوایی را که از آن 
شکایت شده باشد یا تحریک به ارتکاب جرم، طبق قوانین آلمان، در آن باشد 
ظرف ۲۴ ساعت یا حداکثر یک هفته حذف کنند و مدیران این شبکه ها نیز این 
الزام را پذیرفته اند. حاال خوب است آقای آشنا بفرمایند آیا ایشان و آقای جهرمی 
امکان آن را دارند که تلگرام را ملزم کنند حتی یک پست مجرمانه را حذف کند؟ 
آیا تلگرام کوچک ترین تعهدی به قوانین ایران دارد؟ آیا هیچ سابقه دیجیتالی 
از هیچ جرمی در تلگرام قابل ردیابی است؟ و همین طور در اینستاگرام   و دیگر 
شبکه های اجتماعی؟ آن وقت آقای آشنا نام کار آلمان ها را تدبیر گذاشته و کنایه 

بزنید که سیاست جمهوری اسالمی سانسور و انسداد است«.

مقتدرترازدیروز
صفحه مجازی »ریحانه« وابسته به 
دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب، 
بخشــی از بیانات ایشان در دیدار 
سال گذشــته جوانان و نوجوانان 
عــازم راهیان نور را منتشــر کرد. 
در متن این پســت آمده اســت: 
»رهبرانقــالب: در هنگام انقالب، 
نبود؛  صدام رئیس جمهور عــراق 
دشمنان انقالب ترتیبات را جوری 

دادند که صدام رئیس جمهور شود تا او را وادار به حمله  نظامی به ایران کنند. 
دشمنان می خواســتند که وقتی نوبت به ]نسل[ شــماها -۱۸ ساله ها و ۲۵ 
ساله ها- می رسد، از اسالم و انقالب هیچ خبری نباشد و آمریکایی ها بر همه چیز 
این کشور مسلط باشند. اما نتیجه این شده که در میان این نسل کسانی هستند 
که اســتعداد رشد و شکوفایی شان از نسل اول بیشتر است و اقتدارشان هم از 
دشمن خبیث بیشتر است؛ و بالشک اگر آن روز جوانان ما توانستند دشمن را 

به عقب برانند، امروز این جوانان به مراتب برای عقب راندن دشمن آماده ترند«.

درختدوستیباآمریکا!
حواشــی دنباله دار صادق زیباکالم 
در اینستاگرام و توییتر انگار تمامی 
ندارد! آقای زیباکالم در جدیدترین 
از  اینســتاگرامی اش فیلمی  پست 
کاشــت یک درخت منتشر کرده 
اســت و در بخشــی از ایــن فیلم 
می گوید: »امیــدوارم این گیاه که 
عالمت زندگی اســت، میان همه 
ملت هــا و در رأس آن هــا ایران و 

آمریکا موجب دوســتی شود. اسمش را هم می گذاریم درخت دوستی ایران و 
آمریکا!« پس از این پست، کاربران فضای مجازی با هجوم به صفحه اینستاگرام 
زیباکالم به انتشار این فیلم اعتراض کردند. نمونه هایی از پست های منتشر شده 
توسط کاربران را می خوانید: »شما درخت دوستی نمی خواد برای ما بکاری. به 
جای کاشت درخت دوستی، خار دشمنی آمریکا با ایرانیان را از جا بکن... آقای 
زیباکالم آمریکا برای کودتا در ایران هنوز پس از ۵0 سال عذرخواهی نکرده. چه 

دوستی بین گرگ و میش وجود داره که براش درخت بکاریم؟«

خدماتداییادامهدارد...
علی دایی که هــر از چندگاهی با 
انتشار پســتی در اینســتاگرام، از 
فعالیت هایش در ســرپل ذهاب به 
مردم گزارش می دهــد، به تازگی 
در حساب کاربری اینستاگرام خود 
خبر از آغاز پروژه بازسازی و ساخت 
خانه های یک روســتای زلزله زده 
داده است. دایی در این پست نوشته 
است: »سالم عزیزان. پس از تکمیل 

خانه های روستای مله روالن، مراحل خانه سازی در سومین روستا را که تپانیه 
جدید نام دارد، چند روزی اســت که آغاز کردیم، در این روســتا در حال کار 
کــردن روی ۲۵ واحد نیمه کاره و ۱7 واحد صفر تا صد هســتیم. این بچه ها 
منتظر خانه هایشان هستند و به زودی زیر یک سقف امن زندگی خواهند کرد«.

حاشیه مجازی  مجازآباد

محمدتربتزاده: ماجرا از جایی آغاز شد که تصاویر مراسم 
روز شهردار و تجلیل از پاکبان ها در شهر برازجان، در فضای 
مجازی منتشر شد. تصاویر ناخوشایندی که نشان می داد 
مسئوالن شهر برازجان روی صندلی نشسته اند درحالی که 
جلوی پای هر کدامشان یک پاکبان روی زمین چهار زانو 
زده اســت! این تصاویر هیچ جوره به مذاق کاربران فضای 
مجازی خوش نیامد و چند ســاعت پس از انتشارشان در 
فضای مجازی، هشتگ #شهردار_برازجان توسط کاربران 
توییتر در این شبکه اجتماعی داغ شد و بالفاصله پس از 
آن هم تصاویر و خبر این ماجرا با تیتر »تحقیر پاکبان های 
برازجان« در رســانه های مختلف ســر و صدا به پا کرد.

کاخبنیامیه
پس از این، شــهردار برازجان آماج حمــالت مجازی و 
رســانه ای قرار گرفت و کاربــران فضای مجازی در مدت 
کوتاهی هشــتگ# شــهرداری_برازجان را بــه یکی از 
هشتگ های پرکاربرد توییتر فارسی تبدیل کردند. یکی 
از کاربران در این باره نوشــته است: »اینجا کاخ بنی امیه 
و بنی عباس نیســت! اینجــا شــهرداری برازجانه. این 
عکس بند بنــد وجودمو به درد میــاره. اگر یه همچین 
صحنه ای دیدیم و چند بار لعنت به باعث و بانیش حواله 

نکردیم باید به خودمون شک کنیم«.
این انتقادها اما پایان کار نبود و ماجرا به جایی رسید که 
بسیاری از کاربران اعالم کردند شهردار برازجان حتی اگر 
عذرخواهی هم بکند، او را نخواهند بخشــید و چون پای 
تحقیر قشر زحمتکش پاکبان در میان است، به کمتر از 
استعفا راضی نخواهند شد! یکی از کاربران نوشته است: 
»جناب وزیر محترم کشور، اگر جای شما بودم همین اآلن 
تلفن را برمی داشتم و شــهردار برازجان را به خاطر این 
رفتار زشت عزل می کردم. مردم تاب این موارد را ندارند!«

پاسخشهردار
با باال گرفتن موج انتقادها شهردار برازجان با انتشار پستی 
در صفحه اینستاگرامش نوشت: »با توجه به اینکه در مراسم 
غافلگیرکننده امروز بنده یک میهمــان بودم، بابت اتفاق 

ناخواســته پیش آمده از همه عزیزان عذرخواهی می کنم. 
امروز کارمندان و کارگــران و پاکبانان عزیز و زحمتکش 
شــهرداری، میزبان این مراســم بودند و قطعاً خود آن ها 
شایسته این تقدیر و تشکر بودند. من دست این عزیزان را 
می بوسم و هرگز در ذهنم برای خودم جایگاهی باالتر از این 
زحمتکشان متصور نبوده و نیستم«. با انتشار این پست ورق 
تا حدودی برگشت. بعد از این، ال به الی پست های انتقادی 
که با هشتگ #شهردار_برازجان منتشر می شد، تک و توک 
کاربرانی هم دیده می شدند که در حمایت از آقای شهردار 
توییت می کردند. مثل کاربری که در میان انبوه توییت های 
اعتراضی نوشته است: »این ماجرا این قدر تنفر برانگیزه که 
اصالً قابل حمایت نیســت، اما واضح است شهردار نقشی 
در این ماجرا نداشــته. کاش پیش از اینکه برای استعفای 
شهردار توییت بزنیم، تحقیق کنیم و ببینیم خدایی نکرده 
این ماجرا با هدف تخریب شهردار صورت نگرفته باشد، بعد 

عادالنه به قضاوت بنشینیم«.

جانداشتیم!
آن طور که رسانه های برازجان و برخی از کاربران برازجانی 
توییتر می گویند، این مراسم توسط پرسنل شهرداري و 
با هماهنگي روابط عمومي این ارگان برگزار شــده است. 
این رســانه ها ادعا می کنند حتي شهردار نیز از برگزاري 
این مراسم اطالع قبلي نداشته، چرا که پرسنل شهرداري 
تصمیم داشتند با برگزاری این مراسم، شهردارشان را به 

مناسبت روز شهردار غافلگیر کنند. 
به همین خاطر هم بوده که مراسم را در سالن شهرداري 
که ظرفیت محدودی داشته برگزار کرده اند. از آن طرف، 
به این دلیل که کارکنان شهرداری میزبان مراسم بوده اند 
جایشــان را به میهمانان که مسئوالن شهرداری باشند، 
داده و خودشــان روي زمین نشسته اند و حتی بخشی از 
مســئوالن هم به دلیل کمبود جا تا انتهای مراسم سرپا 
ایستاده اند.این رسانه ها ادعا می کنند که آقای شهردار نه 
تنها از ماجرای برگزاری مراســم بی خبر بوده، بلکه صبح 
روز مراسم نیز در محل شهرداري حضور نداشته و پرسنل 
شــهرداري به بهانه رخ دادن مشکلي در این ارگان، آقای 

شهردار را به شهرداري آورده و او را غافلگیر کرده اند.

تسویهحسابسیاسی؟
ماجرایی که رســانه های برازجانی از تصاویر منتشر شده 
در فضای مجازی روایت می کنند ۱۸0 درجه با ماجرایی 
کــه کاربران فضای مجازی و برخی از رســانه ها تاکنون 
دربــاره اش گمانه زنی می کردند، تفاوت دارد. با این وجود 
هنوز موج انتقادها علیه شــهرداری برازجــان ادامه دارد 
که البته رســانه های برازجانی این موج انتقادی را تسویه 
حساب سیاسی علیه شهردارشــان می دانند که انگار در 

میان مردم برازجان هم کم محبوب نیست.
معلوم نیســت ماجرای روایت شده توســط رسانه های 
برازجانی تا چه اندازه درست باشد، اما حتی اگر این ماجرا 
حاصل شیطنت های رســانه ای و تسویه حساب سیاسی 
هم باشــد، هیچ جوره نمی شود از کنار تأسفبار بودن این 
تصاویر گذشت. حتی اگر حق با شهرداری برازجان باشد 
و این تصاویر به منظور تخریب چهره این ارگان منتشــر 
شده باشــد، باز هم نشاندن پاکبان های عزیز جلوی پای 
مسئوالن کت و شــلوارپوش این ذهنیت را به مخاطب 
تلقین می کند که کرامت انســانی پاکبان ها خدشه دار 
شده اســت. اصالً برای مخاطبی که ماجرای روایت شده 
توســط رسانه های برازجانی را می خواند این شبهه پیش 
می آید که چرا شــهردار برازجان که به گفته رسانه ها از 
این ماجرا بی خبر بوده، پس از مواجهه با پاکبان هایی که 
روی زمین نشسته اند، فکری به حال تغییر محل نشستن 
عزیزان نکرده اســت؟ یا چرا مسئوالن شهرداری حاضر 
شده اند چندین ساعت ایستاده مراسم را دنبال کنند اما 

چند دقیقه کنار پاکبان ها چهار زانو نزنند؟
با وجود تمام این حواشی، ماجرای شهرداری برازجان آن 
قدر وارد حاشــیه سیاسی و غیرسیاسی شده که دخالت 
مسئوالن کشــوری را می طلبد. مسئوالن پیش از اینکه 
رسانه های بیگانه بیشتر از این از ماجرا سوءاستفاده کنند، 
باید تکلیف این ماجرا را روشن کنند تا اگر کسی با قصد 
و غــرض به مقام و جایگاه پاکبان های عزیز کوچک ترین 

اهانتی کرده، تقاص کارش را پس دهد. 

درمراسمتجلیلازشهرداربرازجان،پاکبانانرارویزمینوجلویپایکتوشلواریهانشاندند

دوداگرباالنشیندکسرشأنشعلهنیست
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ادب و هنر

 روایت اینستاگرام متفاوت جواد قارایی 
که کلکسیون فرهنگ های اقوام ایرانی است

آقای ایرانگرد

بااحمداکبرپور،دربارهدورهآموزشنگارش»رمانکودک«

 خلق شخصیت های ماندگار 
بر اساس فرهنگ ایرانی 

15
سیما وسینما

ارزیابیکارنامهجشنوارهفیلمفجرامسال

 غفلت از آینده
 درسینمای امروز

روزهایداغفدراسیونکشتیدرراهاست

دبیر و خادم روی تشک انتخابات

جواد قارایی را حاال دیگر همه می شناســند؛ سازنده مستند بی  نظیر »ایرانگرد« 
که چند ســالی است در ایام مختلف سال پخش می  شــود و حال آدم را خوش 
می کند. جواد قارایی اما از خوشــی روزگار صفحه ای هم دراینســتاگرام دارد که 
حدود ۱۱0هــزار دنبال  کننده دارد. او در این صفحه روایت ســفرها و آدم ها را 
می  نویسد؛ روایت جاهای مختلفی که دیده و داستان هایی که شنیده است. برخی 

از این روایت ها را از میان نزدیک به ۵00 پست او دستچین کرده ایم.
جواد قارایی تهیه کننــده، کارگردان و راوی برنامه »ایرانگرد« بدون هیچ گونه 
اغراقی، واقعاً عاشــق ایران اســت؛ عاشق سفر، طبیعت گردی و از همه این ها 
مهم تر تصویر کردن زیبایی های ایران برای دیدن همگان است. شاید همین 
صداقت اوست که موجب شده بدون اینکه بازیگر یا خواننده باشد، کارهایش به 
چشم بیاید، به موفقیت و شهرت برسد و »ایرانگرد« او یکی از پرطرفدارترین 
برنامه های تلویزیون شود. موضوع امروز صفحه مردم، برش هایی از اینستاگرام 

هم قطعه هایی از گفت وگوهای او را اینجا آورده ایم اوست. به همین بهانه 
تا او را بیشتر بشناسید. صد البته برای دنبال 
کردنش بهتر است اسمش را در اینستاگرام 

جست  وجو کنید.
 ســفر حتماً نیازی به پول ندارد. بویژه 
ســفرهایی که من می  کنم. همه با هواپیما 
سفر می  روند و در هتل می  خوابند، اما من با 
اتوبوس، قطار یا هرچیزی که گیرم می آمد، 
بــه مناطق بکر می رفتم. در این مناطق 
پول حرف اول را نمی  زند، بلکه رابطه 

بین آدم ها از اهمیت برخوردار است. 
 من از ۱7 ســالگی، کوهنوردی را 
آغاز کردم، اما سرانجام به این نتیجه 
رســیدم که همه چیز کوه نیست و 
دره ها، بیابان ها، آدم ها، پوشش گیاهی 
و جانوری هم جذابیت زیادی دارند...

دکترمحمدحسینرجبیدرگفتوگوباقدس:

نگاهتکبُعدی
بهسیرهمعصومان
انحرافیاست
11

16
ایستگاه

آیا»جوبایدن«بیشترینشانس
رابرایریاستجمهوریآمریکادارد؟

حریفِچِغروَبدبدنترامپ!
شاید اظهارات روز گذشــته »جو بایدن« که خود را پیشروترین نامزد انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا دانست و رفتار و سیاست های »ترامپ« را بدترین نوع 
دیکتاتوری در جهان نامید، بهترین بهانه خبری برای گزارش از شخص باشد. اما 

این بهانه به تنهایی نمی تواند مطلب امروز 
ما را جــذاب و خواندنی کند. جذابیت 
سوژه ای چون »بایدن« را باید در افکار، 
اظهــارات و واکنش های او نســبت به 
مسائل ایران جســت و جو کرد. مواضع 

سیاســتمدار کهنه کار آمریکایی درباره 
کشورمان، دسِت کم در ۲0 سال گذشته آن 

قدر فراز و فرود داشــته و گاه تناقض آمیز 
بوده که حتی صــدای برخی موافقان 
و هم حزبی هایــش را هــم در آورده 
است!اغراق نکردیم اگر باالتر نوشتیم 

موضع گیری هایش در قبال ایران  ...
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مردم

حا شیه

عشِق ایران

جــواد قارایی تهیه کننده، کارگــردان و راوی برنامــه »ایرانگرد« بدون 
هیچ گونه اغراقی، واقعاً عاشق ایران است؛ عاشق سفر، طبیعت گردی و از 
همه این ها مهم تر تصویر کردن زیبایی های ایران برای دیدن همگان است. 
شاید همین صداقت اوست که موجب شده بدون اینکه بازیگر یا خواننده 
باشد، کارهایش به چشم بیاید، به موفقیت و شهرت برسد و »ایرانگرد« 
او یکی از پرطرفدارترین برنامه های تلویزیون شود. موضوع امروز صفحه 
مردم، برش هایی از اینســتاگرام اوست. به همین بهانه هم قطعه هایی از 
گفت وگوهای او را اینجا آورده ایم تا او را بیشتر بشناسید. صد البته برای 

دنبال کردنش بهتر است اسمش را در اینستاگرام جست  وجو کنید.
 سفر حتماً نیازی به پول ندارد. بویژه سفرهایی که من می  کنم. همه 
با هواپیما ســفر می  روند و در هتل می  خوابند، اما من با اتوبوس، قطار یا 
هرچیــزی که گیرم می آمد، به مناطق بکر می رفتم. در این مناطق پول 

حرف اول را نمی  زند، بلکه رابطه بین آدم ها از اهمیت برخوردار است. 
 من از ۱۷ سالگی، کوهنوردی را آغاز کردم، اما سرانجام به این نتیجه 
رسیدم که همه چیز کوه نیست و دره ها، بیابان ها، آدم ها، پوشش گیاهی 
و جانوری هم جذابیت زیادی دارند. این گونه بود که از کوه اشباع شدم و 
به مرور به مردمی رسیدم که در طبیعت زندگی می کنند و ارتباط آن ها با 

طبیعت برای من بسیار جذاب بود.
 تفاوت کار من با دیگر مستندها نگاه متفاوتم بود. من ارتباط خوبی با طبیعت 
و مردمان طبیعت  نشین برقرار می کنم. چون عاشقشان هستم. شاید خیلی 
از آن هایی که فیلم  هایی درباره طبیعت می  سازند به آن عشق نمی  ورزند، 
اما من وقتی در طبیعت دچار چالش می  شوم، تازه حالم خوب می  شود. 
 وقتی 20-۱5 روز حمام و ســرویس بهداشــتی نداشته باشید، مدام 
مجبور شــوید غذای کنســروی بخورید، صبح ساعت چهار بیدار شوید 
و معلوم نباشــد کی بتوانید بخوابید و فقط مجبور باشــید کار کنید یا 
کیلومترها پیاده روی کنید، برای خیلی ها خوشایند نیست. اما من وقتی 

این سختی ها برایم ایجاد می  شود احساس می کنم حالم بهتر می  شود.

روایت اینستاگرام متفاوت جواد قارایی که کلکسیون فرهنگ های اقوام ایرانی است

آقای ایرانگرد

دشواری های »ایران جان« بودن
»ایران جان« در میاِن کوهســتانی سرسخت و دوردست، درست 
زمانی که مادر از درِد تنهایی به خود می  پیچید و پدر برای لقمه ای 
نان به شهر سفر کرده بود، به دنیا آمد. در آغوِش خسته مادر و گاه 
گهواره ای چوبی بر روی اســب، هزاران فرسنگ کوچ کرده است. 
سرما و گرما بســیار دیده است و با تکه ای نان و پیاله ای شیر، با 
همین پاهای نحیف و کودکانه اش، کوه ها و دره های زیادی را در 
پِی هیمه برای تَِش چاله پیموده است. »ایران جان« آِب سرِد برف 
نوشیده و با آِب باران دست و رویش را بسیار ُشسته است. اکنون 
ایران هفت ساله است و تنهاِی تنها باالی درخت بلوِط تنومندی 
می رود، تابی برپا می کند و در هنگام تاب  بازی، شــاد و آرام شعر 
می خواند. شاید زمانی که در میاِن روزهای سخت، خسته و نا امید 
اشک می  ریخت، فکرش را هم نمی کرد که روزی در هفت سالگی 
به تنهایی از پِس کارهایش برآید و در آرامش، تاب  بازی کند. عمِر 
روزهای سخت اَبَدی نیست. این، درِس »ایران جان« به من بود. 

زاگرس بختیاری - بهار ۹۴

 مردم  جواد قارایی را حاال دیگر همه می شناسند؛ سازنده مستند بی  نظیر »ایرانگرد« که چند سالی است در ایام 
مختلف سال پخش می  شود و حال آدم را خوش می کند. جواد قارایی اما از خوشی روزگار صفحه ای هم دراینستاگرام 
دارد که حدود 110هزار دنبال  کننده دارد. او در این صفحه روایت سفرها و آدم ها را می  نویسد؛ روایت جاهای مختلفی 

که دیده و داستان هایی که شنیده است. برخی از این روایت ها را از میان نزدیک به 500 پست او دستچین کرده ایم.

صورتی که از لبخند خالی نمی شود
هویدا نیست چگونه می  شود مادری پیش از سالِم آفتاب، خروس 
را به آواز فرا خواند و تا سالم به ستاره های عمق شب بی  وقفه کار 
کند، اما همواره مهر و لبخند از رخ آسمانیش رخت برنبندد. کار 
که می گویم کار نیســت، جابه جا کردِن کوه اســت. هر روز کوه 
جابه جا می کرد و هر لحظه همواره می خندید و من هنوز نمی  دانم 
که رمِز لبخنِد همیشه او بر لب چه بود. راستش را بخواهی بارها 
عمیق به او می  اندیشــم و بارها او را نمی  فهمم و بارها کوچکی و 
ناتوانی خود را در آینه چشماِن همچو کهکشانش می  بینم. سکینه 
بانو بیش از باورِ من بود. برای اثبات قهرمانی مدالی نداشــت اما 
بی شک قهرمان بود و خدا می  داند که زاگرس در برابرش کوچک 
بود. او فرای آسمان و کوهستان بود و من گهگاه در دل با خلوص 

به عظمِت روح بیکراِن سکینه بانو با افتخار تعظیم می  کنم.
زاگرس بختیاری - بهار ۹5

ستون زندگی بختیاری ها
به خیالت اگر آن ســتون های محکِم چوبی وجود نداشته باشند، 
برای این آدم ها و آن خانه هــا اتفاقی می افتد؟ مادران و دختران 
بختیاری مــادراِن صدها فرســخ کوچ در کوهســتانند؛ مادراِن 
پُشــته های بارهای ســنگین؛ مادرانی که اگر باردار باشند و تنها 
در کوهســتان، بندناِف نوزادشــان را با سنگ از خود جدا کنند، 
نام دخترشــان را می  گذارند »تنها« و به راهشان ادامه می  دهند. 
مادراِن بختیاری مادران صبرند. مادران بختیاری را از مهِر نگاهشان 
بشــناس. از دستانی که البه الی پینه و تََرک های عمیقش رودی 
زالل جاری است. مادران بختیاری را از گذشت و ایثارشان بشناس. 
راستش را بخواهی سکینه بانو به ستون ها تکیه نزده است. حقیقت 
این است که آن ستون ها به مادراِن بختیاری تکیه کرده اند. باشند 
یا نباشند، مادران بختیاری ستونی استوار برای خانه و خانواده اند. 

زاگرس بختیاری - بهار ۹5

دریایی در بیابان
چادرنشین بودند. سبک زندگي شان این است، ساده، قانع و آرام. 
خیلی هم خوب اســت. هزاران سال است. نگو نمی  دانم که چه 
می  گویم. زندگي ها کرده ام زیر نور چشمانشــان. آنجا من عکس 
نمی  گیرم. فیلم نمی  سازم. من عشق می  ورزم. از چشمانشان نور 
می  بارد؛ نوری که نمی  بینی. یا اگر می  بینی در پس فقر فراموشش 
می کنی و فقر را بهانه ندیدن خیلی چیزها که دیگر تکرار نمی شود، 
خیلی مرام ها. اما خدا می  داند که نور چشمانشان روشن تر از آتش 
فقر اســت. من دریا می  بینم در آن بیابان که لوت می  نامندش. 
باران می  بینم در آن چشم ها که می شویند دلتنگی بزرگ مرا. نگاه 
من نگاه من است. فقر همه جا هست. فقر معرفت اما درد بزرگي 
اســت که شاید درمان ندارد. من آنجا اما درد نداشتم. نگاه به آن 

چشم های نورانی کن. حالت را حال نمی  بخشد؟
سیستان و بلوچستان - زمستان ۹۴

روزی که روز نیست
غم سنگینی وجودش را فراگرفته بود و نمی  دانم به چه می اندیشید. 
به کودکانی که هرگز نداشــت؟ به همسری که دیگر نبود؟ به آن 
همه کوچ با پای پیاده که به خاطره ها پیوست؟ به رازهایی که با 
کوه گفته بود؟ نمی  دانم. اما من به گنجینه ای می  اندیشیدم که در 
قلب تو بود و همه از آن بی  خبرند. به خاطراتی که برای انسان های 
امروز کابوس است و برای من جریان زیبای تکامل و زندگی. آن 
همه بلوط کهن در صورت ماهت شایســته تو بود. تعلق عجیب 
مرا بــه عمق نگاهت ببخش زیبا. به کوچکی و کودکي ام ببخش 
زیبا. من هنوز به یاد آن همه ســپاس از ســوی تو برای دریافت 
یک گوجه فرنگی هستم. من هنوز به یاد آن همه معرفت در وجود 
پاک تو هســتم. من هنوز به یاد آن همه زنبق در صورت ماه تو 
هستم. روزی که اندیشه ام از تو خالی باشد، روز خوبی نخواهد بود. 

زاگرس میانی - بهار ۹3

عطر دستان »گل بادام«
همین که خســته از سِر زمین کشــاورزی به خانه آمد، با لهجه 
شــیرینش به من گفت: »جواد جان برای نهار چه میل داری؟« 

گفتم: »لطفاً ساده باشد، محلی باشد، بدون گوشت باشد«.
گفــت: »خنجک برایت بار می گذارم.« بدون اینکه دســتانش را 
بشوید، مقداری بنه کوهی را با سنگ در یک سنِگ دیگر کوبید و 
سایید، خمیر را با انگشتان پینه بسته اش داخل یک ظرف کوچک 
خالی کرد و آب رویش ریخت و در همان زمان چربی بنه ای را که 
بر روی انگشتانش ماســیده بود، در همان ظرِف خوراک ُشست. 
ســپس از صافی رد کرد تا پوست بنه از آب و روغن بنه که مایه 
اصلی این خوراک بود، جدا شود. آنگاه مقداری نمک، سیر و پیاز به 
آب افزود و روی چراغ نفتی بار گذاشت. 20 دقیقه بعد به دستان 
»گل بادام« بانو آماده شــد. با اشــتیاق و عالقه تا آخِر خوراک را 
با لذت تمام خوردم، به عشــِق اشتیاق و خلوِص مهر و لبخندی 

که برای رضایت میهمانی غریب بی  منت در وجودشان جاری بود.
خراسان جنوبی - پاییز ۹2

درباره نوروز و آیین هایش در ایران تاریخی
جامه نوکن که فصل نوروز است

آ یین 
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 فاطمه روحانــی: ایرانیــان از روزگاران کهن، 
خورشــید و جایگاه ویــژه اش را می  شــناخته اند. 
آن ها اعتدال بهــاری را »نوروز« و اعتدال پاییزی را 
»مهرگان«، بزرگ ترین روز سال را جشن »تیرگان« 
و طوالنی ترین شب سال را »شب چله« می نامیدند 
و جشن های با شکوهی برای آن ها برگزار می کردند. 
این جشــن ها هنوز در بین ما مردم، رایج اســت و 
نوروز سرآمد آن هاست. جشن های نوروزی یا جشن 
اعتدال بهــاری، در منطقه فالت و جغرافیای ایران 
بسیار کهن و قدیمی اســت و دست  کم از 3000 
ســال قبل برپا می  شده است؛ حتی در دوره اشغال 
ایران توسط اســکندر و همچنین در دوره خالفت 

اسالمی و بعدها در دوره حاکمیت ترکان.
در ایــران معاصر، در روزگار پهلــوی و قاجار، نوروز 
بزرگ ترین جشــن ملی بوده است و ۱5 روز تمام، 
ادارات و مدارس تعطیل می  شــده است.نوروز در ۹ 
کشور معروف به حوزه فرهنگ نوروز )یا همان گستره 
ایران تاریخی( یعنی ایران، افغانستان، تاجیکستان، 
جمهــوری آذربایجان، ازبکســتان، ترکمنســتان، 
قزاقستان و قرقیزستان با همین نام تعطیل رسمی 
اســت.در ۱0 مه 20۱0 میــالدی، مجمع عمومی 
ســازمان ملل با گذراندن قطعنامــه ای، نوروز را به 
خاطر بزرگداشــت آن توسط بیش از 300 میلیون 
نفر در بیش از ۱۱ کشور جهان به رسمیت شناخت.

چهارشنبه  سوری؛ شروع جشن های نوروزی
جشــن های نوروزی در ایران آیین های فراوانی دارد 

که ابتدا با »چهارشنبه  سوری« شروع می   شود. 
در منابع کهن چیزی از پیشــینه آیین چهارشنبه  
ســوری وجود ندارد؛ حتی ابوریحان بیرونی هم که 
در کتاب گرانسنگ آثار الباقیه عن القرون الخالیه )به 
فارسی: اثرهای مانده از سده های گذشته( به دقت 
از آیین های پیشین یاد می کند، جز سپندارمذگان 
و آتشــی که پیش از نوروز برپا می  شود، یاد کردی 
از چهارشنبه  سوری ندارد. نسبت دادن چهارشنبه 
 ســوری به آداب و رسوم ایران باستان در هاله ابهام 
قرار دارد چرا که اصوالً در ایران باستان گاهشماری 
مبتنی بر هفته وجود نداشته است و هر روز ماه، نامی 
داشته است. »هفته« ریشه در ادیان سامی دارد که 
باور داشتند خداوند، جهان را در ۶ روز آفریده و روز 
هفتم به استراحت پرداخته است؛ از همین رو، روز 
هفتم را در آیین یهود، »شنبد« یا »شنبه« نامیده اند 
که به معنی فراغت و آســایش است. بخش  بندی 
روزها به هفــت روز، بعدها از آیین عبری به اعراب 

و از اعراب به ایرانیان رسیده  است.
به اعتقاد استاد مرحوم »مرتضی راوندی« در کتاب 
»تاریخ اجتماعی ایران« چهارشنبه  سوری اشاره به 

آیینی دارد که توسط هواداران »مختار ثقفی« )که 
عمدتاً هم ایرانی بوده اند( برپا می شــده است. دکتر 
»محمد معین« نیز اقدام جهیدن از فراز آتش را از آداب 
و سنن زرتشتیان نمی  داند، چرا که در آیین زرتشتی 
آتش، مقدس است و جهیدن از فراز آن، وهن آتش 
شمرده می  شود. اما آیین آتش  افروزی پیش از نوروز، 
سابقه ای روشن در باورهای ایرانی دارد. همچنان که 
هنوز به گونه های دیگر در نزد مردمان دیگر کشورها 
نیز پدیدار می  شود. آریاییان قفقاز هنوز در شب نوروز 
)شب ســال  تحویل( هفت توده آتش می  افروزند و 
از روی آن می جهند. آییــن آتش  افروزی تا روزگار 
ما بر جای مانده و دور نیســت که نام »چهارشنبه 
سوری« بر خود گرفته  است. در بخش های وسیعی 
از جغرافیای خراســان، در قدیم در شب چهارشنبه 
 سوری هیزم آتش می  زده اند. نام این هیزم ها عبارت 
بوده از چرخه، خار و اســپند. اســپند دود کردن و 
یا اســپند به داخل آتش ریختــن هنوز هم از آداب 
مردم خراســان در تمام جشن ها و مناسبت هاست. 
آن ها در این آتش، نمک )ســنگ های کوبیده شده 
نمک( هم می  ریزند که حالت ترقــه و انفجار دارد.

آیینی برای یاد بود اهالی عالم فرودین
بعد از جشــن چهارشنبه سوری، آخرین پنجشنبه 
ســال، وقت حاضر شدن بر خاک تازه درگذشتگان 
)اهالی عالم فرودین( اســت. باور کهنسالی در میان 
ایرانیان وجود داشته که بر اساس آن، می  پنداشته اند 
که روان درگذشتگان سالی پنج روز پیش از نوروز و 
سپس دراورمزدروز  فروردین  ماه )نخستین روز سال( 
از بازماندگان خود در این جهان دیدن می  کنند؛ از 
ایــن رو در آن  روزها بازمانــدگان نیز در آیین های 
ویژهای شــرکت می  کنند که هدف آن، یادکرد و 
گرامیداشــت  روان درگذشتگان است. هنوز هم در 
بخش هایی از جغرافیای خراســان، مراسمی برگزار 

می  شــود که »الفه« نام دارد. این مراسم که عمدتاً 
در آرامگاه ها و یا مساجد برگزار می شود، برای تکریم 
و احترام به مردگان اســت. در این مراسم شیرینی 
و نان های محلی به همراه سبزه، در سفره گذاشته 
می  شود و حاضران با یاد کردی از درگذشتگان، برای 

آن ها طلب آمرزش می  کنند.

  نوروز و سفره های نوروزی اش 
نوروز از روزگاران کهن، با سفره نوروزی همراه بوده 
است. این سفره که عمدتاً پارچه ای سفید بوده را در 
میهمان  خانه پهن می  کرده اند و بر روی آن دو گونه 
اقالم می  چیده اند.نخست اشیایی که جنبه نمادی و 
ســمبلیک و آیکونیک داشته؛ مانند اسپند )که در 
خراسان ســپنج خوانده می  شود( برای چشم  زخم، 
سیب برای زیبایی و محبت، سکه برای ثروت، سماق 
یا سنجد به عنوان مظهر مقاومت در برابر سختی ها، 
سبزه به عنوان نماد سرخوشی و حیات دوباره، سیر 
به نشانه تندرستی، شمع یا پیه  سوز یا چراغ به نشانه 

خورشید، سرکه به نشانه قدرت تحول و دگرگونی.
این اقالم امروزه هفت  سین نام گرفته اند. 

اقالم دیگری که بر سفره های نوروزی چیده می  شده، 
شــیرینی هایی بوده که از آرد گندم فراهم می آمده 
مانند سمنو، کلوچه و نان روغنی؛ و نیز انواع خشکبار 
مانند برگه هلو و زردآلو که نشانه گذران فصل زمستان 
هم بوده است. رخت نو پوشیدن و پلو خوردن در شب 
عید هم از آیین های معاصر نوروزی است. در روزگاران 
نچندان دور، بسیاری از خانواده ها سالی فقط یکبار 
می توانســتند رخت نو بپوشند و پلو بخورند که آن 
هم شب نوروز بوده است. شب نوروز، تنها شبی بوده 
که احتماالً همه مردم پلو می  خورده اند. رســم بوده 
که از این پلو نوروزی برای فقرا، سلمانی )آرایشگر( و 
حمامی)مسئول آتش حمام( و برای کدخدا و روحانی 

محل)مال یا آخوند( هم پیشکش می  برده اند. 
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انتشار کتاب » زبان قرآن در اندیشه عالمه طباطبایی« 
مهر: کتاب »زبان قرآن در اندیشــه عالمه طباطبایی« با رویکرد انتقادی به 
دیدگاه نومعتزله به همت معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسالمی روانه بازار 
کتاب شد. پاسخگویی به ادعای احمد خلف اهلل و همفکرانش و ادعاهای همسو 
با نظریه نمادین انگاری زبان قرآن و به طور محوری دیدگاه های شخصیت های 
نومعتزله در قرن حاضر و سامان بخشیدن به آن از موضوعات این کتاب است. 
محمد طاهری، نویسنده در این کتاب بر اساس دیدگاه های تفسیری عالمه 
طباطبایی به نقد و بررســی این ادعاها پرداخته است. این کتاب توسط نشر 

معارف منتشر شده است.

کتاب » گونه شناسی تحلیلی احادیث قرآنی امامی 
از نظریه تا تطبیق« منتشر شد

اجتهاد: کتاب »گونه شناسی تحلیلی احادیث قرآنی امامی از نظریه تا تطبیق« 
تألیف حجت االسالم دکتر علی راد، از سوی پژوهشکده تفسیر اهل بیت)ع( 
منتشر شد. در این کتاب به چگونگی تعامل و بهره  وری روشمند از احادیث 
قرآنی امامیه اشاره شده است و بر این مهم تأکید دارد که روایات قرآنی امامیه 
با همه گوناگونی و تنوع محتوایی شان، قابل ساماندهی در یک الگوی جامع  
می باشند؛ الگویی مبتنی بر منطق علمی اهل بیت)ع( در شناخت و تفسیر و 
تبیین قرآن کریم. این کتاب در دو بخش نظری و تطبیقی تصنیف شده است؛ 
در بخش نخست، نویسنده تالش نموده است از خالل طرح مباحث نظری، 
الگویی مفهومی ارائه نماید تا گونه های مختلف موجود در روایات قرآنی امامیه 
را تمایز بخشد. همچنین در بخش دوم که بیشترین حجم پژوهش را به خود 
اختصاص داده، نظریه مفهومی نویســنده در قالب تحلیل نمونه های متعدد 

روایی بسط، تفصیل و تطبیق یافته است.

انتشار سی و چهارمین شماره فصلنامه »تاریخ فلسفه« 
اندیشه: انتشارات بنیاد حکمت اسالمی صدرا، سی و چهارمین شماره فصلنامه 
علمي پژوهشي »تاریخ فلسفه« به صاحب امتیازی انجمن علمی تاریخ فلسفه 
و مدیرمسئولی آیت اهلل سیدمحمد خامنه ای را منتشر کرد. در این شماره از 
فصلنامه »تاریخ فلسفه« این مقاالت به چشم می خورد: »هستي شناسي ریاضي 
افالطون در تفاسیر اسالمي و غربي«، »فیلوپونوس و تطور اندیشه فلسفي وي«، 
»تأثیر حکیم سبزواري بر مکتب تهران؛ تداوم مکتب فلسفي اصفهان قاجاري«، 
»بررسي مباني و مؤلفه هاي فلسفه تطبیقي در اندیشه ایزوتسو«، »پیشینه هاي 
سهروردي در قول به اعتباریت وجود«، »نیک بختي و اندرنگري صورت زیبا در 
محاوره میهماني )همگسارش( افالطون« و »مقایسه تطبیقي مفهوم مدینه 

آرماني در آراء متفکران اسالمي«.

 تاریخ/ ســیدجواد نقوی  تاریخ را می توان 
کنش انســان ها یــا جوامع انســانی در اعصار 
مختلــف نام نهاد؛ هنگامی کــه این کنش ها از 
اندیشه انســانی به متن راه می یابد و راوی گری 
را پیشــه می کند، می تــوان آن را تاریخ نگاری 
نام گذاری کرد. تاریخ نگاری در اسالم از اهمیت 
زیادی برخــوردار بوده و هســت؛ مهم تر از آن 
تحلیل هایی اســت کــه در دوران های مختلف 
براساس آن شکل گرفته، هر کسی از ظن خود 
یار آن شده و بهره خویش را برده است. حضور 
دکتر محمدحســین رجبی دوانی در مشــهد، 
فرصتی بود تــا این بحث را با حضور این چهره 
آشنای پژوهش در تاریخ اسالم پی بگیریم و وارد 
عرصه مصادیق شویم. در آستانه میالد باسعادت 
امیرالمؤمنیــن علی بن ابی طالــب)ع(، فرازهایی 
 از صحبت های این عضو هیئت علمی دانشــگاه 

امام حسین)ع( از نظرتان می گذرد.

 اصول تاریخی، در مکان ها و زمان های 
مختلف، ثابت و عبرت آموز است

درست است که وقایع تاریخی عیناً تکرار نخواهد 
شد، ولی براساس مبانی و اصولی، حرکات تاریخ 
قابل تکرار اســت؛ اگر این چنین نبود، اهتمام 
قــرآن به تاریخ بی معنا بود؛ قــرآن قطعاً کتاب 
تاریخی نیســت، بلکه کتابی است هدایتگر، اما 
شاهد هستیم که بیش از یک سوم قرآن کریم، 
نقل وقایع تاریخی اســت؛ بدین معنی که قرآن 
با توجــه به این داســتان های تاریخی به دنبال 
هدایتگری اســت؛ چرا که اصــول تاریخی در 
مکان هــا و زمان های مختلــف می تواند ثابت و 

عبرت آموز باشد.
تحلیل تاریخ هم باید براساس عقل و اعتقادات 
ما باشد؛ مثاًل مشــاهده کردیم که در مقطعی، 
فردی با بی توجهی به این اصول، اشاره می کند 
که امام حســین)ع( برای مذاکره به کربال رفته 
بود؛ این هم با اعتقادات ما که »هیهات منا الذلّه« 
امام را می دانیم، همخوان نیســت و هم از نظر 
عقلی درســت نیســت؛ اگر امام قصد مذاکره و 
بعد بیعت داشتند، در همان مدینه این حرکت 
را انجام می دادنــد؛ این توهین به مقام حضرت 
اســت. باید به باورها و نگاه تحلیلگر توجه کرد؛ 
ممکن است به نقل ضعیفی جهت اهداف خاصی 

اشاره شود و به حقایق توجه نشود.
ائمه)ع( »کلهم نور واحد« هســتند؛ منتهی در 
زمان های گوناگون زندگی کردند. اگر هر امامی 
جای امام دیگر بود، مانند او عمل می کرد؛ نمونه 
بارز آن 10 ســال از دوره امامــت اباعبداهلل)ع( 
است که با دوره معاویه همزمان است که شبیه 
برخورد برادرشان امام حسن)ع( با معاویه است؛ 
حتی جالب اســت بدانید که بزرگان شیعه بعد 
از شهادت امام حسن)ع( در خانه سلیمان ُصرد 
ُخزاعی جمع می شــوند و به امام حســین)ع( 
جهت کمک به برپایی قیام، نامه می نویســند؛ 
اما امام حسین)ع( می گویند تا این طاغوت زنده 
است، جای هیچ اقدامی نیست. به عبارت دیگر 
می شود گفت، اگر امام حسن)ع( در دوره یزید 

زنده بودند، همان حرکتی که امام حســین)ع( 
انجــام دادند را انجام می دادند. در مجموع، خط 
کلی ائمه)ع( این بوده که جامعه به سمتی برود 

که والیت را بشناسند.
یــک بُعدی نگریســتن به ســیره اهل بیت)ع( 
و پیامبــر)ص(، انحــراف به وجــود مــی آورد. 
پیامبــر)ص( در مقابــل دشــمنان و منحرفان 
دین، بشدت برخورد می کرد؛ البته پیامبر)ص( 
رحمانیت فراوانی داشــت، اما وقتی هنجارهای 
دینی تهدید می شود، اینجا عطوفت و رحمانیت 
معنی نــدارد؛ مثــاًل در تاریــخ دوره حکومت 
امیرالمؤمنین)ع( داریم که ایشان نجاشی، شاعر 
بزرگ را که اتفاقاً حکم بزرگ ترین رسانه را برای 
ایشان داشت، به جرم شــراب خواری حد زدند 
و هــر چه رئیس قبیله و خود او اســرار بر عفو 
داشتند، حضرت قبول نکردند؛ هیچ وقت نگفتند 
که حاال توبه می کند، ما هم می بخشیم؛ فرمودند 
ما حد را جاری می کنیم، اگر دوســت داشت در 

جمع ما خواهد ماند.

 باید از حقایق تاریخی عبرت بگیریم
حضرت امیر)ع( در زمینه جنگ ســخت، همیشه 
پیروز بودند، اما متأســفانه در حــوزه جنگ نرم 
که عملیــات روانی را هم شــامل می شــود، به 
جهت این که ایشــان در مقابل اعمال نامشروع و 
خالف اخالق، رفتاری اسالمی و کاماًل اخالق مدار 

داشــتند، با مشکل روبه رو شــدند. اینجا بصیرت 
مــردم اهمیت پیدا می کند که چون در آن مقطع 
کمتر بود، ضربه به بدنه حکومت ایشــان بیشــتر 
شــد. نمونه آن جنگ جمل است که انقالبی های 
گذشــته با فتنه گران ائتالف کردند؛ جالب است 
بدانید 30 هزار نفر، شــمار یاران فتنه گران بود و 
در مقابل، 12 هزار نفــر، یاران حضرت بودند که 
حکومت در اختیار ایشــان بود. اگر کســی اهل 
بصیرت باشد، نباید گول این عملیات روانی که از 
طریق خبرســازی های دروغ رخ می دهد را بخورد 
و در زمین دشــمن بازی کنــد. وحدت در مقابل 
دشــمن، یک اصل عقلی و دینی است؛ دشمن با 
اصل اســالم مشکل دارد و شــیعه و سنی برایش 

فرق ندارد. اگر به ســیره اهل بیت)ع( نگاه کنیم، 
می بینیم که حضرت ســجاد)ع( در حق مرزبانانی 
دعا می کنند کــه در خدمت حکومت عبداهلل بن 
زبیر یا ولید بن عبدالملک هســتند؛ همین ولید 
بعدها قاتل حضرت می شود؛ یا حضرت امیر)ع( که 
ابتدا با خلیفه اول بیعت نکرد، اما زمانی که متوجه 
خطر و حمله به کیان امت اســالمی می شود، به 
خلیفه اول پیغام می دهد که حاضر به بیعت است؛ 
اما این ها به این معنی نیست که ما در بیان تاریخ 
حقیقت را نگوییم. خود حضرت امیر)ع( وقتی به 
خالفت می رسد، در خطبه شقشقیه برخی حقایق 
را بیان می کنند. هدف از بازگو کردن حقایق این 
است که از این وقایع عبرت بگیریم و دیگر جامعه 

اسالمی به انحراف دچار نشود.

ارزش   مراقب باشیم جای ارزش و ضد
عوض نشود

حضــرت امیــر)ع( وارث موقعیتی بــود که طی 
25 ســال بعد از رحلت رسول اهلل)ص(، به انحراف 
کشیده شده بود؛ لذا فرهنگ به کلی تغییر کرده 
بود؛ ضدارزش ها جای ارزش ها را گرفته بود؛ نمونه 
بارزش به نام جهاد بود که فقط با هدف به دست 
آوردن غنایم بیشتر به مناطق مختلف هجوم برده 
می شــد. وقتی حضرت به حکومت رسید، از این 
رسم غلط جلوگیری کرد که البته کار سختی هم 
بود؛ نخبگان جامعه به آن ضدارزش ها عادت کرده 

و فربه شــده بودند و دیگر حاضر به رعایت کردن 
ارزش های دوره پیامبر کــه هدف اصلی حضرت 
امیر)ع( نیز بود، نبودند و این کار را برای مدیریت 

فرهنگی جامعه سخت می کرد.
خود من به عنوان کســی که انقــالب و دوره 
معنوی بعد آن را درک کرده ام، مشاهده کردم 
دولت هایی را که از آرمان ها و ارزش های انقالب، 
به بهانه جهانی شــدن و... فاصله گرفتند؛ مثاًل 
شاهد بودیم که پنج ماه بعد از ارتحال امام)ره(، 
رئیس جمهور وقت، حرف از مانور تجمل می زند 
که خالف آرمان های انقالب اســت؛ البته باید 
گفت که در این ســال ها رویش های خوبی هم 
داشته ایم و نمونه اش همین جوانانی هستند که 
بــرای دفاع از حرم اهل بیــت)ع( از جان و مال 
خود می گذرند. در 40 ســال گذشــته، دشمن 
نتوانسته به جمهوری اســالمی ضربه بزند، اما 
همانطــور که جریان منحــرف بنی امیه با نفوذ 
توانســت به قدرت برســد و به جامعه اسالمی 
بیشترین ضربات را بزند، ما هم باید توجه کنیم 
تنها روشی که دشمن می تواند به ما ضربه بزند 
نفوذ اســت؛ بنده این اتفاقــات کاهش ارزش 
پول ملی و تحوالت نامناســب فرهنگی جامعه 
را طبیعی نمی دانم؛ البتــه با درایت رهبری و 
به برکت خون پاک شــهدا، دشــمن تاکنون 
نتوانسته از این جهت کاری انجام دهد اما باید 

از حوادث درس بگیریم.

برش

ائمه)ع( »کلهم نور واحد« هستند؛ 
منتهــی در زمان هــای گوناگــون 
زندگی کردند. اگر هر امامی جای 
امــام دیگر بــود، ماننــد او عمل 
می کرد؛ نمونه بارز آن 10 سال از 
دوره امامت اباعبداهلل)ع( اســت 
که با دوره معاویه همزمان اســت 
که شبیه برخورد امام حسن)ع( با 

معاویه است

تاریخ

دکتر محمدحسین رجبی دوانی در گفت وگو با قدس:

 نگاه تک  بُعدی به سیره  معصومان 
انحرافی  است

آگهى مزايده
ــكام در نظر دارد به منظور  ــواد 118، 120، 137 قانون اجراى اح ــترى مهران وفق م ــراى احكام مدنى دادگس اج
وصول طلب  محكوم له آقاى سيد عزالدين حائرى در پرونده كالسه 395/97 اجرايى اموال توقيف شده  متعلق به 
شهردارى مهران 1- مينى بوس هيوندا كروز به شماره انتظامى 98-572ع 21به قيمت پايه 1/000/000/000ريال 
ــه 1/200/000/000ريال 3- اتوبوس  ــماره انتظامى 98-573ع 21به قيمت پاي ــى بوس هيوندا كروز به ش 2- مين
ــتعمل به  ــى مس ــى 98-671ع11 به قيمت پايه 1/300/000/000ريال4- كاميون كمپرس ــماره انتظام بنز به ش
ــى 55/059398 به قيمت پايه 220/000/000ريال 5- كاميون كمپرسى مستعمل به شماره شاسى  ــماره شاس ش
34632715560583 به قيمت پايه 250/000/000ريال6- اتوبوس بنز به شماره انتظامى98-223ع21 به قيمت 
ــماره انتظامى98-229ع21 به قيمت پايه 2/000/000/000ريال   پايه 2/000/000/000ريال 7- اتوبوس بنز به ش
واقع در پاركينگ سنگ شكن و ماسه شهردارى را از طريق مزايده و آگهى در روزنامه به فروش برساند متقاضيان 
مى توانند درخواست كتبى خود را تا تاريخ 98/01/17 به اجراى احكام مدنى دادگسترى مهران به آدرس بلوار امام 
ــه شنبه مورخه 98/01/27 ساعت 10 صبح حضور بهم  ــه حضورى روز س (ره) روبروى فرماندارى تحويل و درجلس
رسانند و به درخواست هاى خارج از مهلت ياد شده ترتيب اثر داده نخواهد شد  ضمناً شماره تلفن 33825181- 

084 در ساعات ادارى آماده پاسخگوئى و ارائه اطالعات به متقاضيان محترم مى باشد.9718821
مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى مهران- بشاره صيفى

شماره پرونده: 139704006091000251/1          شماره بايگانى پرونده: 9703435
شماره ابالغيه: 139705106091012894            تاريخ صدور: 1397/12/19

آگهى ابالغ اخطاريه اعالم كارشناس كالسه 9703435
ــاد نام پدر: محمدباقر تاريخ تولد 1339/03/20: شماره ملى: 0050896326  ــيله به شما محمدرضا مهرش بدينوس
ــغ ارزيابى پالك ثبتى  ــين پدرامى به مبل ــردد با توجه به اعتراض آقاى حس ــنامه: 1006 ابالغ ميگ ــماره شناس ش
ــين مهدى زاده بعنوان  ــهد طبق ماده 102 آيين نامه اجراى ثبت آقاى حس 17780 فرعى از 4 اصلى بخش  9 مش
كارشناس مجدد انتخاب گرديده چنانچه داليلى از حيث رد كارشناس داريد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 
سه روز ميتوانيد اعتراض خود را كتباً به اين شعبه اعالم نماييد در غير اين صورت برابر مقررات اقدام خواهد شد. 

آ- 9718728 م.الف 943
مسئول شعبه اول اجراى ثبت مشهد

اگهى حصروراثت
ــت  ــه 97/69 ازاين دادگاه درخواس ــت به كالس ــرح دادخواس خانم رابيه ميرانى با كد ملى 3590792434 به ش
ــى3590790741 در تاريخ 1396/10/18 در  ــادروان خيربى بى ميرانى با كدمل ــوده چنين توضيح داده كه ش نم
ــخصات  ــت به :1- متقاضى  با مش اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته ، ورثه حين الفوت ان مرحوم منحصراس
ــى3590792401    3-فاطمه اميرى به ش ملى3590803487 فرزندان اناث  ــوق 2-زرخاتون ميرانى به ش مل ف
متوفى4-نبى بخش اميرى به ش م 3590797495     5-موالبخش اميرى به شماره ملى3590798963فرزندان 

ذكور متوفى .مرحوم ورثه ديگرى ندارد .
ــت مزبور را در يك نوبت اگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــتين اگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد  ــر نخس ــداز تاريخ نش وصيت نامه نزد او باش

شد971834
امير ارسالن خادمى / قاضى شوراى حل اختالف شهرستان سرباز

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظر به اينكه آقاى محمد ولى پور داراى شناسنامه شماره 686 به شرح دادخواست به كالسه 970423 از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فيض محمد ولى پور به شناسنامه 607 در 
تاريخ 1387/06/13 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 

1- محمد ولى پور به شماره ملى 0748789073 فرزند فيض محمد فرزند متوفى 
2- احمد ولى پور به شماره ملى 0748790489 فرزند فيض محمد فرزند متوفى

3- محمود ولى پور به شماره ملى 0749884061 فرزند فيض محمد فرزند متوفى
4- مسعود ولى پور به شماره ملى 0740100696 فرزند فيض محمد فرزند متوفى
5- طاوس ولى پور به شماره ملى 0748789081 فرزند فيض محمد فرزند متوفى

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

و اال گواهى صادر خواهد شد. 9718833
تاريخ انتشار : 1397/12/27 

سيدسعيد هرمزى / قاضى شورا شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــماره 2 به شرح دادخواست به كالسه 970286 از اين شورا  ــنامه ش نظر به اينكه خانم صغرى داودى داراى شناس
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان اسداله داودى ايله ئى به شناسنامه 111 در 

تاريخ 89/3/23 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- نورالدين داودى فرزند اسداله به شماره ملى 0749469722 فرزند متوفى

2- كميل داودى فرزند اسداله به شماره ملى 0749519241 فرزند متوفى
3- عايشه داودى فرزند اسداله به شماره ملى 0748483209 فرزند متوفى
4- صغرى داودى فرزند اسداله به شماره ملى 0749486120 فرزند متوفى
5- گلثوم داودى فرزند اسداله به شماره ملى 0748483561 فرزند متوفى

6- فرخ داودى فرزند اسداله به شماره ملى 0749529806 فرزند متوفى
7- اقدس داودى فرزند اسداله به شماره ملى 0748524460 فرزند متوفى

اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد 
ــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم  ــد از تاريخ نش ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش تا هر كس

دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار : 1397/12/27  آ-9718812

سيدسعيد هرمزى / قاضى شورا شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــه 970406 از  ــت به كالس ــرح دادخواس ــماره 30 به ش ــنامه ش نظر به اينكه آقاى يارمحمد قربانزاده داراى شناس
ــادروان عرفان قربانزاده به شناسنامه  ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــورا درخواس اين ش
ــى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم  ــگاه دائمى خود بدرود زندگ ــخ 97/11/19 در اقامت 0760241910 در تاري

منحصر است به : 
1- يارمحمد قربانزاده فرزند عبدالحميد به شماره ملى 0769768148 پدر متوفى

2- گل افروز جاللى فرزند عبدالقادر به شماره ملى 0769753906 مادر متوفى 
3- مهنوش جاللى فرزند عبداهللا به شماره ملى 0769258808 همسر متوفى 

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

و اال گواهى صادر خواهد شد. آ-9718813
تاريخ انتشار : 1397/12/27 

سيدسعيد هرمزى
قاضى شورا شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــرح دادخواست به كالسه 970221  ــنامه ملى 0748597379 به ش نظر به اينكه آقاى غالم حميدى داراى شناس
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رحيمداد حميدى شيزنى به  ــورا درخواس از اين ش
ــنامه 98 در تاريخ 1387/10/25 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم  شناس

منحصر است به : 
1- سكينه حميدى شيزنى فرزند رحيمداد به شماره ملى 0749625147 فرزند متوفى 

2- غالم رسول حميدى شيزنى فرزند رحيمداد به شماره ملى 0748742050 فرزند متوفى 
3- غالم حميدى فرزند رحيمداد به شماره ملى 0748597379 فرزند متوفى 

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

و اال گواهى صادر خواهد شد. آ-9718814
تاريخ انتشار : 1397/12/27 

سيدسعيد هرمزى
قاضى شورا شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

آگهى آراء هيات حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد شده اسامى افرادى كه اسناد عادى يا رسمى 
آنان در 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.
ــكونى به مساحت  ــدانگ يك باب منزل مس ــه پرونده 324-97 آقاى عبدالعلى تيل فرزند عزيزاله  در شش 1-كالس
766 متر مربع قسمتى از پالك شماره يك اصلى سه يك آب خريدارى از ذيل مالكيت رضا محمدى سه يك آب

2-كالسه پرونده 339-97  خانم اكرم بلقان آبادى فرزند محمد  در ششدانگ يك باب منزل به مساحت 3941 متر 
مربع قسمتى از پالك شماره يك اصلى سه يك آب خريدارى از ذيل مالكيت رضا محمدى سه يك آب

ــدانگ يك باب منزل مسكونى به مساحت  ــن رهيده فرزند رمضان  در شش ــه پرونده 321-97  آقاى حس 3-كالس
171/25 متر مربع قسمتى از پالك شماره يك اصلى پير شهيد خريدارى از مالك رسمى از مالكيت رضا نيرومند

ــدانگ يك باب منزل مسكونى به مساحت  ــن رهيده فرزند رمضان  در شش ــه پرونده 322-97  آقاى حس 4-كالس
200/89 متر مربع قسمتى از پالك شماره يك اصلى پير شهيد خريدارى از مالك رسمى از مالكيت رضا نيرومند

ــدانگ يك باب منزل  ــعيد على محمد پور عبدآباد  فرزند على اكبر  در شش ــه پرونده 247-97  آقاى س 5-كالس
مسكونى به مساحت 236/92 متر مربع قسمتى از پالك شماره 624 فرعى از 22 اصلى عبدآباد خريدارى از مالك 

رسمى از مالكيت على اكبر محمد پور
ــده ابالغ مى گردد چنانچه  ــاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم ش ــندگان و مالكين مش ــيله به فروش    به اين وس
ــتاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت  ــار آگهى و در روس اعتراضى دارند بايد از انتش
ــليم اعتراض مبادرت به  ــيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تس ــليم و رس محل وقوع ملك تس
ــت به اداره ثبت محل تحويل دهند. در  ــت به دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواس تقديم دادخواس
ــت به دادگاه عمومى محل  ــى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواس ــى كه اعتراض در مهلت قانون صورت
ــت مانع از مراجعه متضرر به  ــند مالكي ــند خواهد نمود .ضمنا صدور س ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور س

دادگاه نخواهد بود.9718839
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/27

تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/01/17
صمد ابراهيم زاده

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى فقدان سند مالكيت
ــى 0731654269 بموجب  دو برگ  ــماره مل ــه عاليى احمدى  فرزند قطب الدين بش ــه اينكه خانم مرضي ــر ب نظ
ــند مالكيت المثنى نوبت اول ششدانگ يكباب منزل به شماره پالك  ــهاديه شهادت شهود تقاضاى صدور س استش
ــهد حوزه ثبت ملك را نموده و مدعى  4087 فرعى از 3-اصلى واقع در اراضى يحيى آباد تربت جام بخش 13مش
ــورى  ــامانه مديريت كش ــت كه به حكايت س ــند مالكيت مزبور  به د ليل  جابجايى مفقود گرديده اس ــت كه س اس
ــماره                           ــند مالكيت ش ــر 450 به نام نامبرده فوق ثبت و س ــت 77332صفحه 355دفت ــت ان ذيل ثب ــالك مالكي ام
271579/ د 91صادرو تسليم گرديده و پرونده ثبتى و دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد. لذا به استناد تبصره 
ــبت به ملك مورد آگهى  يك ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هركس نس
ــت بايستى ظرف ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى  ــند مالكيت نزد خود اس معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــند مالكيت يا سند مالكيت رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است  ــت اصل س اعتراض كتبى خود را به پيوس
ــند معامله رسمى  ــند مالكيت يا س در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارايه س

نسبت به صدور سند مالكيت المثنى نوبت اول و تسليم ان به متقاضى اقدام خواهد شد.
مالك فعلى : مرضيه عاليى احمدى فرزند: قطب الدين بشماره شناسنامه 14و شماره ملى 0731654269 صادره 

تربت جام      نوع ملك:منزل مسكونى  تاريخ انتشار: 97/12/27  آ-9718815
رونوشت:ستاد اجرايى فرمان امام (ره)

سيد مجتبى جواد زاده  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك تربت جام

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

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

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره
ــه92/420 موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــت اول / دوم كالس 139760306007001455-97/12/01 هيئ

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض  
ــنامه 6622صادره از تربت جام در يك باب ساختمان   ــماره شناس ــول   بش متقاضى خانم رعنا عبداللهى  فرزند رس
ــهد حوزه  ــان رضوى بخش 13 مش ــر مربع پالك فرعى از 167 - اصلى    واقع در خراس ــاحت210,92 مت ــه مس ب
ــاه محمد رحيمى  محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع  ــمى آقاى ش ثبت ملك تربت جام خريدارى از مالك رس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت  ــود و در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت 2 دو ماه اعتراض خود را به اين  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش متقاضى اعتراضى داش
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى  ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اداره تس
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.9718035
تاريخ انتشار نوبت دوم:97/12/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/27

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقدسندرسمى

امالك واقع در بخش6 يزد –تفت و توابع
4643-اصلى-خانم فاطمه كافيان تفتى ششدانگ خانه باغ بطور مفروز قسمتى از پالك برابربه مساحت1214مترمربع 
ــهم االرث  ــينى تفت درازاى س ــماره 139760321006003170مورخ1397/11/04واقع درحس بموجب راى ش

متقاضى ازمورث خودحسين كافيان تفتى مالك رسمى
ــوله بطور مفروز قسمتى از پالك برابربه  ــنى طزرجانى ششدانگ س 213فرعى4932-اصلى-خانم فاطمه سيدحس
ــماره 139760321006003144مورخ1397/11/04واقع در تفت درازاى  ــاحت270مترمربع بموجب راى ش مس

مالكيت رسمى مشاعى متقاضى
ــمتى از پالك برابربه  ــوله بطور مفروز قس ــدانگ س ــنى طزرجانى شش 213فرعى4932-اصلى-خانم زهرا سيدحس
ــماره 139760321006003148مورخ1397/11/04واقع در تفت درازاى  ــاحت270مترمربع بموجب راى ش مس

مالكيت رسمى مشاعى متقاضى
213فرعى4932-اصلى-آقاى سيدجواد سيدحسنى طزرجانى ششدانگ كارگاه بطور مفروز قسمتى از پالك برابربه 
ــماره 139760321006003066مورخ1397/11/01واقع در تفت درازاى  ــاحت588مترمربع بموجب راى ش مس

مالكيت رسمى مشاعى متقاضى
ــيدمحمد سيدحسنى ششدانگ زمين محصورمشتمل برمغازه بطور مفروز قسمتى  213فرعى4932-اصلى-آقاى س
ــماره 139760321006003154مورخ1397/11/04واقع  ــاحت 480 مترمربع بموجب راى ش از پالك برابربه مس

در تفت درازاى مالكيت رسمى مشاعى متقاضى
ــدانگ كارگاه بطور مفروز قسمتى از پالك  ــنى طزرجانى شش ــن سيدحس 213فرعى4932-اصلى-آقاى سيدحس
ــماره 139760321006003176مورخ1397/11/06واقع در تفت  ــب راى ش ــاحت540مترمربع بموج برابربه مس

درازاى مالكيت رسمى مشاعى متقاضى
ــمتى از پالك برابربه  ــدانگ كارگاه بطور مفروز قس ــنى شش ــين سيدحس ــاى سيدحس 213فرعى4932-اصلى-آق
ــماره 139760321006003180مورخ1397/11/06واقع در تفت درازاى  ــاحت540مترمربع بموجب راى ش مس

مالكيت رسمى مشاعى متقاضى
ــالك برابربه  ــمتى از پ ــدانگ مغازه بطور مفروز قس ــنى شش ــيدمحمد سيدحس ــاى س 213فرعى4932-اصلى-آق
ــع در تفت درازاى  ــماره 139760321006003158مورخ1397/11/04واق ــاحت60مترمربع بموجب راى ش مس

مالكيت رسمى مشاعى متقاضى
ــاحت250/50مترمربع  ــدانگ خانه پالك برابربه مس ــاه شش ــاى امراهللا دهقانپورفراش 1200فرعى4935-اصلى-آق
ــت خريدارى عادى از  ــينى تف ــماره 139760321006003353 مورخ1397/11/24واقع درحس ــب راى ش بموج

بمانعلى و زينب دهقانپورفراشاه مالكين رسمى
امالك واقع در بخش 12 يزد – ده باال و توابع

ــه  ــى برابرب ــالك ثبت ــمتى ازپ ــه سازبطورمفروزقس ــه نيم ــدانگ خان ــعودصادقيان شش ــاى مس 1479-اصلى-آق
ــع درده باال  ــماره 139760321006003043مورخ1397/10/30واق ــب راى ش ــاحت445/50مترمربع بموج مس

خريدارى عادى مع الواسطه از حميدرضارمضانى دقوق آباد مالك رسمى
1479-اصلى-آقاى بهمن درست ششدانگ خانه بطورمفروزقسمتى ازپالك ثبتى برابربه مساحت802/50مترمربع 
ــماره 139760321006003035 مورخ 1397/10/30 واقع درده باال خريدارى عادى مع الواسطه  بموجب راى ش

از عباس قديرى هدش مالك رسمى
امالك واقع در بخش 14 يزد – نصرآباد و توابع

8-اصلى-آقاى محمد كريم فرقانى ششدانگ خانه باغچه بطورمفروزقسمتى ازپالك ثبتى برابربه مساحت545مترمربع 
ــماره 139760321006003026 مورخ 1397/10/29 واقع درحسين آباد شورابه نصرآباد موروثى  بموجب راى ش

برابر تقسيم نامه عادى از مورث خودمحمدحسن فرقانى مالك رسمى
8-اصلى-آقاى محمد كريم فرقانى ششدانگ خانه باغچه بطورمفروزقسمتى ازپالك ثبتى برابربه مساحت378مترمربع 
ــماره 139760321006003030 مورخ 1397/10/29 واقع درحسين آباد شورابه نصرآباد موروثى  بموجب راى ش

برابر تقسيم نامه عادى از مورث خودمحمدحسن فرقانى مالك رسمى
امالك واقع در بخش 15 يزد – على آباد و توابع

ــالك ثبتى برابربه  ــمتى ازپ ــدانگ خانه بطورمفروزقس ــك- اصلى-خانم زهرافالح على آبادى شش ــى از ي 144فرع
ــورخ 1397/11/10 واقع درعلى  ــماره 139760321006003238 م ــب راى ش ــاحت276/80مترمربع بموج مس

آباددرازاى مالكيت رسمى مشاعى متقاضى
لذابه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15روز آگهى مى شوددرصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت 
ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره  ــته باشند، مى توانند از تاريخ انتش متقاضى اعتراضى داش
ــت خودرابه مرجع قضائى تقديم  ــيد، ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواس ــليم وپس از اخذ رس تس

نمايند.
ــت  ــند مالكي ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذك ــاى م ــورت انقض ــت درص ــى اس بديه

صادرخواهدشد.9718029
تاريخ انتشارنوبت اول : يكشنبه 1397/12/12
تاريخ انتشارنوبت دوم : دوشنبه 1397/12/27

سيد اقا دهقان حسينى 
كفيل ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس ــون وماده13آيين نامه قان ــوع ماده3قان ــى موض آگه
ــماره 139760301046000924هيات اول/ موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى  ــمى برابرراى ش رس
ــوا تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى  ــاختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيش وس

ــدانگ يك باب خانه مسكونى به  ــنامه26صادره ازقلقل رود درشش ــماره شناس آقاى يارولى تكلو فرزند كوچك بش
ــوا خريدارى ازمالك رسمى  ــاحت 128 مترمربع پالك 1420 فرعى از158 اصلى واقع درحوزه ثبت ملك پيش مس
ــت لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15  ــين تيجانى دوالبى محرز گرديده اس آقاى محمد حس
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند  ــود درصورتى كه اشخاص نس روزآگهى مى ش
ــليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه  ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس ازتاريخ انتش
ــت در صورت انقضاى مدت  ــت خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس ــليم اعتراض دادخواس ازتاريخ تس

مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد326ث/م الف آ-9718823
تاريخ انتشارنوبت اول: 97/12/12 تاريخ انتشارنوبت دوم: 97/12/27

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

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

ــون تعيين تكليف وضعيت  ــماره 139760306015009324 -1397/11/08 هيات اول موضوع قان ــر راى ش براب
ــاد تصرفات مالكانه  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايب ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــدانگ يك  ــنامه 15 صادره از تايباد در شش ــماره شناس بالمعارض متقاضى خانم گلثوم قانعى فرزند ولى محمد بش
ــتان  ــهد شهرس ــاحت 228,02 متر مربع پالك 360 فرعى از 276 اصلى واقع در بخش 14 مش باب منزل به مس
ــت. لذا به منظور  ــمتى از پالك محرز گرديده اس ــاعى متقاضى و قس تايباد خريدارى از محل تمامت مالكيت مش
ــبت به صدور سند  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به  ــته باش مالكيت متقاضى اعتراضى داش
ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع  ــليم و پس از اخذ رس اين اداره تس
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد. 9718023
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/12 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/27

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

برابر راى شماره 139760306015009469 -1397/11/28 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
متقاضى آقاى حميد رسولى جوزقانى فرزند موسى بشماره شناسنامه 0740184717 صادره از تايباد در ششدانگ 
يك باب منزل به مساحت 149,01 متر مربع پالك 1/252 فرعى از 256 اصلى واقع در بخش 14 مشهد شهرستان 
تايباد خريدارى از محل تمامت مالكيت رسمى و مشاعى آقايان غالم غوث بهرامى آبقه ئى و عبدالكريم صفرپور و 
ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  ــمتى از پالك محرز گرديده اس قس
شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ  ــليم و پس از اخذ رس اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9718024
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/12 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/27

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

برابر راى شماره 139760306015009537 -1397/12/05 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــدانگ  ــنامه 29 صادره از تايباد در شش ــماره شناس متقاضى آقاى عبدالخالق على محمدى فرزند فيض محمد بش
ــهد  ــاحت 6300 متر مربع پالك 150 اصلى واقع در بخش 14 مش يك باب كارگاه جدول زنى و بلوكه زنى به مس
شهرستان تايباد خريدارى از محل تمامت مالكيت رسمى و مشاعى عبدالخالق على محمدى (متقاضى) و قسمتى 
ــود در  ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش از پالك محرز گرديده اس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين  صورتى كه اش
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس اعتراض ، دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9718025
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/12   تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/27

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

برابر راى شماره 139660306015006271 -1397/12/13 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
متقاضى آقاى موسى ساالرى شوريچه فرزند محمد بشماره شناسنامه 1065 صادره از تايباد در ششدانگ يك باب 
منزل به مساحت 113,50 متر مربع پالك 251 اصلى واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تايباد خريدارى از محل 
قسمتى از مالكيت غالم نبى كريمدادى احدى از ورثه غالم موال كريمدادى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. 
ــخاص نسبت به  ــود در صورتى كه اش لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را  ــليم و پس از اخذ رس خود را به اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

سند مالكيت صادر خواهد شد. 9718026
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/12  تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/27

مهدى حسين زاده / كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد
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داورزنی: صالح نیست دولت تیم داری کند
ورزش: معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان گفت که 
این وزارتخانه برای جذب سرمربی تیم ملی فوتبال بودجه جداگانه ای ندارد.

محمدرضا داورزنی در جمع خبرنگاران گفت: این که بعضی ها می گویند 
در ابتدا پنج درصد سهام دو باشگاه استقالل و پرسپولیس واگذار می شود، 
این طور نیست بلکه سهام این دو باشگاه باید صد درصد واگذار شود در غیر 
این صورت این دو باشگاه با مشکل مواجه می شود. وی اضافه کرد: به هیچ 
عنوان صالح نیست دولت تیم داری کند و اعتقاد داریم طبق مصوبه ای 

که دولت تصویب کرده به بخش خصوصی واگذار شود.

جریمه گل محمدی از سوی کمیته انضباطی
ورزش:  دیدار تیم های پدیده مشهد و استقالل خوزستان برگزار شد و 
از سوی یحیی گل محمدی، سرمربی تیم پدیده شهر خودرو تخلفاتی 
مبنی بر اعتراض به نحوه قضاوت و خروج از محوطه فنی که اعتراض 
شدید را به همراه داشت، منجر به اخراج او شد. همچنین گل محمدی 
به دلیل تمرد از اجرای دستور داور و رفتار غیر ورزشی با داور به توبیخ 

کتبی و 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

برنامه برانکو؛ جذب دو بازیکن کافی است
ورزش:  برانکو ایوانکوویچ  ســرمربی سرخ ها از حاال در اندیشه جذب 
بازیکنان جدیدی برای پرسپولیس است. اگرچه او در این فصل و پس از 
رفع محرومیت از پنجره نقل و انتقاالت بازیکن دیگری را غیر از نفرات 
قبلی جذب نکرده و با وجود دو جای خالی در لیست سرخ ها نسبت 
به تکمیل لیســت فعلی خود ابراز بی  نیازی کرده است اما سرمربی 
پرســپولیس در برنامه ای که برای فصل آتی در نظر دارد، اعالم کرده 
با توجه به شرایط حال حاضر تیمش قصد تغییر و تحوالت زیادی را 

برای فصل آتی ندارد و تنها با جذب یکی دو بازیکن دیگر می خواهد 
تیمش را برای فصل آینده ببندد؛ موضوعی که برای پرسپولیس 
جالب توجه خواهد بود. برانکو معتقد است تیم فعلی اش به 
لحاظ بازیکن کمبود خاصی ندارد و با حداکثر دو بازیکن دیگر 

برای فصل آینده کامل خواهد شد.

داوران ممنوع المصاحبه شدند
ورزش: رئیس دپارتمان داوران گفت که داوران فوتبال کشورمان، حق 
مصاحبه با رسانه ها را ندارند. داود رفعتی درباره هجمه ها و حواشی که 
برای داوران ایجاد شده، اظهار داشت: اخیراً هجمه هایی علیه داوران 
و تشکیالت داوری در رسانه ها ایجاد شده است. به نظرم این حواشی 
فقط باعث می شود جو متشتنج شود. حمالت به داوران غیرمنصفانه 
است و فوتبال و داوری نیاز به آرامش دارد. آنچه مسلم است، این فضا 

فقط آرامش را از داوران می گیرد.
وی در ادامه بیان کرد: تمام داوران ما پاک هستند وهیچ گونه ابهامی در 

این باره وجود ندارد. 

شاگردان شفر به دنبال رکورد 
بهترین خط دفاعی لیگ

ورزش: تیم فوتبال استقالل با نتیجه یک بر صفر نساجی مازندران را 
شکست داد تا با 43 امتیاز در رده دوم جدول رده بندی قرار بگیرد. نکته 
قابل توجه برای شاگردان وینفرد شفر، آمار خوب خط دفاعی است، به 
طوری که استقاللی ها با گذشت 22 هفته تنها هشت بار دروازه خود را 
باز شده دیده اند. آماری که با توجه به گذشت 22 هفته، عملکرد خوب 
خط دفاعی و دروازه بان های استقالل را نشــان می دهد.استقاللی ها 
قصد دارند تا پایان لیگ با رتبه تک رقمی، آمار تعداد گل خورده خود 

را تک رقمی نگه دارند.

خارجی های استقالل به مرخصی رفتند
ورزش: چهار بازیکن خارجی اســتقالل با پایان دیدارهای این تیم  در 
سال 1397 و با کسب اجازه از کادرفنی به کشورهای خود سفر کردند و با 
شروع تمرینات دوباره به تهران باز خواهند گشت.به این ترتیب طارق همام، 
ایسما، گادوین منشا و پاتوسی صبح دیروز تهران را ترک کردند تا در فرصت 

تعطیلی لیگ برتر به استراحت بپردازند.

بازگشت بیرانوند به تمرینات پرسپولیس
ورزش: نخستین تمرین تیم پرسپولیس بعد از برد مقابل سپیدرود رشت 
دیروز در ورزشگاه درفشی فر برگزار شد. کلیه بازیکنان تیم پرسپولیس چه 
کسانی که مقابل سپیدرود بازی کردند و چه بازیکنان نیمکت نشین در این 
تمرین حضور فعالی داشتند. علیرضا بیرانوند نیز که به دلیل مصدومیت 

در بازی مقابل سپیدرود غایب بود، دیروز در تمرینات گروهی حاضر شد.

پایان لیگ در سال 97
ورزش: در آخرین بازی های هفته بیســت و دوم لیگ برتر فوتبال ایران، 
ذوب آهن در خانه تیم قعر جدولی استقالل خوزستان را با دو گل شکست 

داد تا با 21 امتیاز در رده دوازدهم قرار بگیرد.
پیکان و صنعت نفت هم در دقایق پایانی بازی به تساوی یک بر یک رضایت 
دادند. پیکان 24 امتیازی شد و در رتبه دهم جای گرفت. صنعت نفت با 21 

امتیاز در جایگاه سیزدهم قرار گرفت.

کارشناس روسی: 
حق آزمون حداقل بازی در بارسلوناست

ورزش: یوری بلوس، کارشــناس مشهور فوتبال کشــور روسیه در 
کارشناسی از دیدار حساس زنیت با اسپارتاک مسکو به تمجید از سردار 
آزمون، مهاجم ملی پوش کشورمان و عضو باشگاه زنیت پرداخت.بلوس، 
کارشناس روسی در مصاحبه با سایت اسپورتس روسیه گفت: آزمون 
بازیکنی بین المللی اســت و آماده بازی در هر باشگاه بزرگ دنیاست. 
حق او حداقل بازی در سطح باشگاهی مثل بارسلوناست و روزی به این 
حق می رســد. او بهترین خرید زنیت بود. به نظرم روبین کازان هرگز 
حاضر به فروش آزمون با این مبلغ نمی شد، اگر مشکل مالی نداشت. 
او بیشتر از این ها می ارزد.آزمون ماه گذشته با مبلغ 10 میلیون یورو 
از روبین کازان به زنیت منتقل شد. سردار در 6 بازی ای که برای زنیت 
انجام داد با زدن پنج گل و دادن یک پاس گل آماری فوق العاده از خود 

به جای گذاشته است.

تساوی آمیان با حضور سامان قدوس
ورزش: از هفته بیست و نهم رقابت های لوشامپیونه، آمیان میهمان آنژه 
بود و این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.سامان قدوس از ابتدا 
در ترکیب آمیان حضور داشت. بازیکن ایرانی 77 دقیقه در میدان حضور 
داشت و پس از آن تعویض شد. سامان دقیقه 41 کارت زرد دریافت کرد.

آمیان با این تساوی 29 امتیازی شد و در رده هفدهم قرار دارد.

حمیدرضا خداشناس: خراسان رضوی در سالی که گذشت 
در ورزش فراز و نشــیب های زیادی را به خود دید. از ناکامی 
در برخی رشــته های انفرادی و تیمی گرفته تا پیروزی خیره 
کننده ستاره های جانباز و معلول در مسابقات پاراآسیایی و البته 
رتبه های تیمی خوبی که در والیبال ، فوتبال ، شنا و ... بدست 
آورد. در واقع ورزش پر از شکســت ها و ناکامی هاست. در این 
نوشتار قصد داریم ورزشکاران و مربیان موفق و افتخارآفرین را در 
سالی که گذشت در ورزش خراسان رضوی و مشهد مرور کنیم. 

  شاهین طالیی
او بدون شک مرد اول ورزش 
خراســان رضوی است در 
سال 97. شاید قبل از این 
فقط در خاطر همه عالقه 

مندان ورزش از کسب چند 
مدال طال در یــک تورنمنت 

معتبر مثل المپیک یا حاال بازی های 
پاراآسیایی نام »مایکل فلپس« وجود داشت. 

شــناگر آمریکایی که در 4 دوره المپیک 23 مدال طال کسب 
کرد و اوجش در المپیک 2008 پکن بود که با 8 ماده به آب زد 
و 8 مدال طال برای کشورش به دست آورد. اما شاهین ایزدیار 
با درخشش در بازی های پاراآســیایی 2018 توانست نامی 
درخشان از خود به جای بگذارد و یادآور خاطرات مایکل فلپس 
باشد. شاهین هم نامش به عنوان یک اسطوره در تاریخ ورزش 
ایران ثبت شد و حاال باید به فکر درخشش در پارالمپیک باشد. او 
با کسب 6 مدال طال سهم بزرگی در موفقیت های کاروان ایران 
در جاکارتا داشته و یک تنه بیش از 10 درصد طالهای ایران را 
به خود اختصاص داده است.به احترام او کاله از سر بر می داریم و 

برایش در سال جدید هم آرزوی موفقیت می کنیم.

  اهتزاز پرچم داوری 
خراسانی های اصیل در دیدار 
رده بندی جام جهانی. آنها 
کسانی نبودند جز فغانی و 
سخندان . با این حال چون 

فغانی مدت هاست از خراسان 
کوچ کــرده با کمــال احترام 

سخندان را به عنوان یکی از چهره های 
برتر ورزش خراسان و مشهد انتخاب می کنیم. سخندان در تیم 
داوری ایرانی در جام جهانی 2018 در مرحله گروهی دیدار های 
آلمان – مکزیک و برزیل – صربستان را و در مرحله یک هشتم 

نهایی فرانسه – آرژانتین و در رده بندی دیدار بلژیک – انگلستان 
را پرچم زد که موفقیتی کم نظیر برای وی محسوب می شود. 
وی همچنین در تیم داوری ایرانی حاضر در جام ملت های آسیا 
2019 حضور داشــت و دو بازی ژاپن – ترکمنستان و اردن – 
ویتنام را همراه با علیرضا فغانی و محمدرضا منصوری قضاوت 
کردند. رضا سخندان در 14 شهرآورد تهران به عنوان کمک داور 

حضور داشته است و از این نظر رکورددار است.

  فرمانروای مهران
انتخاب جبار قوچان نژاد عالوه 
بر ایستادن تیمش بر سکوی 
سوم رقابت های لیگ برتر 
والیبال به این دلیل اســت 

که او انصافا یک تنه والیبال 
به خاک نشسته خراسان رضوی 

و مشهد را جمع و جور کرد و با پیگیری 
های شبانه روزی خود عالوه بر دور هم جمع کردن بازیکنان 
والیبال توانست مسئوالن شهری را مجاب به سرمایه گذاری در 
این رشته کند.او شور و شوق را دوباره به سالن پیر مهران برگرداند 
و با دست خالی از هیچ همه چی ساخت. احتماال شما هم با ما هم 
عقیده اید که در نبود جبار والیبال مشهد امسال هیچ جایگاهی 
در سطح اول کشور نداشت. او حاال در آستانه قبول مسئولیت 
دبیری فدراسیون والیبال اســت و این امتیاز و افتخار بزرگی 
برای مشهد است که در راس یکی از فدراسیون های پرطرفدار 

مدیری داشته باشد. 

  ملکه شطرنج
 در حالی که در پاراآسیایی 
همه نــگاه هــا معطوف 
شــاهین ایزدیــار بــود 
بانویی مشهدی آرام و بی 

ســروصدا همه غول های 
دنیای شــطرنج در جاکارتا 

را مات می کــرد و 3 مدال طال را بر 
گردن می آویخت. او کسی نبود جز عاطفه 

نقوی. ســه مدال طال) یک انفــرادی و دو طالی تیمی 
در پاراشــطرنج( حاصل تالش این بانوی بی ادعا بود که 
تحســین همگان را برانگیخت. او بطور حتم در سالی که 
گذشــت بانوی طالیی ورزش خطه خورشید بود . اما در 
ارزیابی مدال های نقره ورزشــکاران اعزامی از خراسان 
رضوی ملیحه صفایی در پاراشطرنج،با سه مدال نقره)یک 

نقره انفــرادی و دو نقره تیمی در بخــش های مختلف 
پاراشطرنج(نمایشی استثنایی و بسیار موفق داشت.پس 
از وی نیز چهار ورزشکار خراسانی رشته های تیمی قرار 
دارند. معصومه زارعی و ندا پنجه باشی در پاراوالیبال،رضا 
غالمی در پاراجودو وراضیه شیرمحمدی در پاراتیروکمان 

تیمی دیگر مدال آوران نقره ای کاروان استان هستند.

  مشتاق قهرمانی
تیمش امســال بــر خالف 
چند سال قبل بر سکوی 
قهرمانی مسابقات شنای 
قهرمانی کشور قرار نگرفت 

و نایب قهرمان شــد. با این 
حال مشتاق نشان داد با دست 

خالی و بدون اسپانسر هم می شود با 
تکیه بر نیروهای کامال بومی باز هم آبروداری 

کرد. تیم شنای مشهد استعدادهای پر تعدادی را به شنای 
کشور معرفی کرد و این نبود مگر با هنر و تجربه مشتاق. در واقع 
مشهدی ها این فصل هم تنها با چند صدم ثانیه اختالف رقابت 
قهرمانی را به ریخت و پاش های دیگر تیم ها واگذار کردند تا 
فدراسیون شنا از قهرمانی های مداوم مشهدی ها به ستوه 
نیاید. انتخاب او به این دلیل انجام شد که بگوییم بدون حمایت 
های دولتی و بدون اسپانسر هم در برخی رشته ها می توان 

حرف های زیادی برای گفتن داشت.

   دل شیر
در حالی کــه پدیده از آن جا 
مانده و از اینجا رانده شده بود 
و با رتبه عالی که در جدول 
داشت کســی جرئت نمی 

کرد برای خرید تیم پا پیش 
بگذارد حمیداوی این ریسک را 

کرد و تیم مشهدی را از بالتکلیفی خارج 
کرد. در شــرایط اقتصادی نابسامان کشور خرید امتیاز تیمی 
لیگ برتری با بدهی های نامشخص دل شیر می خواهد. ورود 
حمیداوی به مالکیت پدیده شهر خودرو بزرگ ترین اتفاق در 
فوتبال بی دایه خراسان رضوی بود که امیدواریم با مدیریتی 
صحیح و دور از احساس عاقبت خوبی هم داشته باشد و شهر 
خودرویی ها سالیان سال در باالی فوتبال کشور بدرخشند. این 

مرد خوزستانی االصل را حاال باید جزئی از مردم مشهد بدانیم.

 هت تریک آقای گلی
موفق ترین مشــهدی 
در فوتســال97 کــه 
توانســت به عناوین 
مختلفــی در عرصــه 

ملی و باشگاهی دست 
یابد مهدی جاوید اســت. 

مهدی جاویــد که همراه گیتی 
پسند اصفهان در سال 96 موفق شده بود 

آقای گل لیگ برتر شود اوایل امسال  نیز همراه تأسیسات 
دریایی از عنوان خود دفاع کرد و برای دومین سال پیاپی 
آقای گل لیگ برتر شد. اما افتخارات ستاره مشهدی تیم 
ملی فوتسال کشورمان به همین جا ختم نشد؛ چرا که 
وی توانســت در آخرین روزهای سال 97 عالوه بر نایب 
قهرمانی لیگ به همراه گیتی پسند برای سومین سال 
پیاپی آقای گل شود تا به نوعی در کسب این عنوان هت 
تریک کرده باشــد و در این رشته ورزشی جاودان شود. 
افتخارات جاوید در رده ملی نیز در سال گذشته ادامه دار 
بود تا جایی که توانست بار دیگر به همراه دیگر شاگردان 

ناظم الشریعه قهرمان جام ملت های آسیا شود. 

  فاتح قله ها
طالیی ترین سرمربی ورزش 

ملــی ایــران احتمــاال 
هادی رضایی اســت. 
ســرمربی تیم ملی 
لیبــال نشســته  ا و
نــی در  کــه قهرما
لمپیک  عرصه های ا

و جهانــی با نــام او و 
تیمش گره خورده است. 

هــادی رضایــی امســال هم با 
تیم ملــی والیبال نشســته ایران قهرمــان بالمنازع 
مسابقات پاراآسیایی شد و نمی شــود از کنار نامش 
به سادگی گذشت. بر اساس پیشــنهاد رئیس کمیته 
ملی پارالمپیک و مصوبه هیئت رئیســه و اجرایی این 
کمیته، هــادی رضایی به عنوان سرپرســت ایران در 
بازی های پارالمپیک توکیو 2020 هم انتخاب شــد 
که در کنار تمام افتخارات گذشــته این سمت مهم را 

هم باید کنار نام وی ثبت کرد.

چهره های درخشان ورزش خراسان رضوی در سال 97

از 6 طالی شاهین تا هت تریک جاوید

منهای فوتبال

یک شایعه عجیب؛ بارسا به دنبال گریزمان    
ورزش: بارسلونا فصل قبل تا آستانه جذب گریزمان پیش رفت و در حالیکه به نظر 
می رســید این انتقال پیش از آغاز جام جهانی قطعی شــده باشد، ستاره 27 ساله 
فرانسوی با روشی عجیب و انتشــار یک فیلم، خبر از ماندن در اتلتیکومادرید و رد 
پیشــنهاد کاتاالن ها را داد و این انتقال در نهایت منتفی شد. اما حاال نشریه موندو 
دیپورتیوو مدعی شد بارسلونا یک بار دیگر خواهان جذب گریزمان بوده و قصد برای 
خرید وی پیشنهادی ارائه دهد. بند آزادسازی قرارداد گریزمان از حالت فعلی 200 

میلیون یورو به 120 میلیون یورو در ماه ژوئن تقلیل پیدا خواهد کرد.

ناواس: امیدوارم تا پایان قراردادم در رئال مادرید بمانم
ورزش: کیلور ناواس، دروازه بان کاستاریکایی رئال مادرید، ابراز امیدواری کرد تا پایان 
قراردادش در این تیم باقی بماند. با بازگشــت زیزو، شرایط برای کیلور ناواس تغییر 
کرده و او در دیدار مقابل سلتاویگو در ترکیب ثابت رئال مادرید قرار گرفت. درحالی که 
شایعاتی در مورد جدایی ناواس شنیده می شد، او این اخبار را رد کرده است.کیلور 
ناواس گفت: من هرگز تمایلی به مقایسه ســرمربی ها با هم ندارم زیرا گذشته دیگر 
گذشته و در حال حاضر تنها رضایت همه بازیکنان تیم اهمیت دارد. این باشگاه بود 

که نیاز به تغییر را احساس کرد و ما بازیکنان فقط باید به تالش کردن ادامه دهیم.

اینفانتینو: چرا فقط ایران  به جام جهانی صعود کند؟
ورزش: رئیس فیفا سخت به دنبال اجرای طرح 48 تیمی کردن جام جهانی است. این طرح 
موافقان و مخالفان زیادی دارد. موافقان می گویند 48 تیمی کردن جام جهانی به کشورهایی که 
حضور در جام جهانی برای آنها رویا است فرصت می دهد حضور در این تورنمنت جهانی را تجربه 
کنند. جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا هم ادله جالبی در مورد 48 تیمی کردن جام جهانی 2026 
دارد. او می گوید:  فرض کنید این موضوع را در قاره آسیا بررسی کنیم. آنجا ایران، کره جنوبی و 
ژاپن همیشه به جام جهانی می آیند اما چرا این فرصت در اختیار تیم های ملی دیگر نباید باشد؟ 

تیم هایی که لزوما نام و آوازه زیادی ندارند اما می توانند باعث جذابیت هرچه بیشتر جام شوند.

عذرخواهی گواردیوال بابت پیروزی سیتی!
ورزش: تیم فوتبال منچسترسیتی در حالی که با دو گل از حریف خود یعنی سوانزی عقب 
بود، توانست در دیداری پر حرف و حدیث سوانزی را شکست دهد و راهی مرحله نیمه نهایی 
جام حذفی شود. در این مسابقه رحیم استرلینگ با فریب داور توانست یک پنالتی بگیرد. 
پپ گواردیوال، سرمربی منچسترسیتی بعد از صعود تیمش به نیمه نهایی ، گفت : شما باید 
از مسئوالن بپرسید چرا فناوری VAR اینجا استفاده نشد. من معتقدم که باید در این 
مسابقه VAR استفاده می شد. اگر پنالتی نبود و گل ما آفساید بود، من متاسف هستم بابت 
این پیروزی  عذرخواهی می کنم. من دوست ندارم تا با قضاوت های اشتباه تیمم برنده شود. 

ضد حمله

ورزش: پس از امیرقلعه نویی که لب به انتقاد شدید از داوران 
باز کرد و حتی نام آن ها را هم به زبان آورد این بار علی دایی 
وارد گود شــد و عمال کمیته داوران را به سهل انگاری در 
چینش داوران متهم کرد و بعضی اشــتباهات رخ داده در 

بازی های تیمش را سهوی ندانست.

  اشتباه نیست
سرمربی سایپا در 
پاسخ به این سوال 
که آیا فکر می کنند 
اشتباهات داوری از 
روی قصد و غرض 
انجــام می شــود 
یــا خیــر؟ گفت: 
متأسفانه مسائل 
داوری دیگــر از 
اشــتباه گذشته 
اســت. مســئوالن کمیته 
داوران باید جواب این سوال 
من را بدهنــد. چرا تیم من 
در دو بازی کــه برابر نفت 
مسجدســلیمان برگــزار 
می کند باید یک داور خاص 
و یک ناظــر داوری در آن 
بازی حضور داشته باشند. 

  کمیته انضباطی
 برای داوران

او در پاســخ به این سوال که در 
آینده فدراسیون فوتبال چه کاری 
باید انجام دهد تا اشتباهات داوری 
کمتر شــود گفت: من که نظر خاصی 
ندارم چون اصاًل بــه حرف ما گوش 

نمی دهند اما من می خواهم یک بــار کمیته انضباطی 
تشــکیل بشــود، مربی، بازیکــن و داور را بخواهند تا 
توضیحات شان را بشنوند. یک بار هم که شده این کار را 
انجام دهید تا ببینید داور چگونه در زمین اشتباه کرده 
است. من از فدراسیون می خواهم در این جلسه کمیته 
انضباطی سه کارشناس داوری که در فدراسیون فوتبال 
کار نمی کننــد بیاورند و 
صحنه ها را بــدون قصد و 
غرض بررسی کنند. حتی من 
می خواهم بگویم این جلسه کمیته 
انضباطــی را به صورت زنــده برای همه 
پخش کنند تا درس عبرتی برای بقیه شود. 
واقعاً برایم جای سوال اســت چرا چند داور 
با ســوت های مغرضانه ای که می زنند عملکرد 
خیلی از داوران را زیر سوال می برند. کمیته انضباطی 
باید در این زمینه تشکیل جلسه بدهد و با حضور داور، 
بازیکن و مربی خیلی از مسائل را در آن بررسی کند. این 

مسئله می تواند به داوری ما کمک کند.

  رزومه داوران
دایی افزود: من ســوالم از کمیته داوران این است که 
آیا تا به حال شــده رزومه و عملکرد داورتان را بررسی 
کنید و ببینید چگونه در زمین کار کرده است. آخر مگر 
می شود یک کارشناس داوری به یک برنامه تلویزیونی 
بیاورند تا اطالعات غلط به خورد مردم بدهند. چرا آن 
کارشناس نباید برود و گزارش داور را بخواند و بعد بیاید 
و صحبت کند. ما دو بازی عقــب افتاده دیگر داریم که 
باید هر دو بازی را ببریم اما چگونه می توانیم این دو بازی 
را انجام بدهیم. با این قلــع و قمعی که انجام می دهند 
آیا می توانیم پیروز شویم. اگر قرار است لیگ درست و 
حسابی داشته باشیم و اگر قرار است در لیگ هر تیمی 
که زحمت می کشد به حقش برسد باید داوران عملکرد 
درستی داشته باشــند تا من که تیمم هواداری ندارد و 
مقابل استقالل و پرسپولیس و خیلی از تیم های دیگر 
به میدان می رود بتواند از حقش دفاع کند. تیم من باید 

قهرمانی را تعیین کند.

   استعفای فریدون اصفهانیان
دایی همچنین درباره اســتعفای فریدون اصفهانیان از 
کمیته داوران هم گفت: آقای اصفهانیان اســتعفا هم 
نمی داد باز هم همین مشــکالت داوری بود. االن هم 
وجود دارد. زمانی کــه آقای اصفهانیان بود ســر ما را 
مقابل تیم داماش بریدند و حاال هم داورشــان اینگونه 

اشتباهات را انجام می دهد.

ورزش: با ثبت نام علیرضا دبیر برای انتخابات فدراسیون 
کشتی، رقابت او با امیر خادم برای ریاست این فدراسیون 
علنی شد. وزارت ورزش دقیقه 90 تصمیم خود را گرفت 
تا ثبت نام از کاندیداهای ریاست فدراسیون کشتی قبل از 
پایان سال 97 انجام شود. امیر خادم با نام نویسی در همان 
اولین ساعت از اولین روز آغاز ثبت نام از نامزدها همه را 
غافلگیر کرد و بعد از چنــد روز هم کنفرانس مطبوعاتی 
ترتیب داد تا صحبت های خود را به گوش اهالی کشتی 
برساند. بعد از اعالم حضور رسمی امیر خادم گمانه زنی 
های زیادی وجود داشت که چه افرادی برای انتخابات پا 
پیش می گذارند. در این میان برخی نام های نه چندان 
سرشناس وارد گود شــدند و حتی خبرثبت نامشان هم 

روی خروجی خبرگزاری ها قرار نگرفت.

  ورود دبیر
دیروز اما ســرانجام علیرضا دبیر تصمیــم نهایی خود را 
گرفت و راهی فدراسیون کشتی شــد. قهرمان المپیک 
سیدنی که سال ها از فدراسیون کشتی دور بوده، اما در 
بخش مدیریتی و ورزش حضور داشته، حاال برای تغییرات 
گسترده در این رشته وارد گود شــده است. حاال همان 
دوقطبی و رقابت جذابی که همه انتظارش را داشــتند، 
برای نشستن روی صندلی ریاســت فدراسیون کشتی 
شکل گرفت. از یک طرف امیر خادم که به نظر می رسد 
حمایت رسول خادم، رئیس مستعفی فدراسیون را پشت 
سر خود می بیند و از طرف دیگر علیرضا دبیر که از چند 
ماه قبل تصمیم خود را برای حضور در انتخابات گرفته بود 
و امروز با حضورش در فدراسیون این تصمیم را علنی کرد.

  خدایی هم می آید؟
دیروز حیدری هم وارد گود انتخابات شد و با اینکه ممکن 

است در روزهای آینده نفراتی همچون مجید خدایی و حمید 
بنی تمیم هم وارد گود انتخابات شوند، اما به نظر می رسد 
دوئل جذاب انتخاباتی میان دبیر و خادم باشد. این رقابت در 
روزهای پایانی سال علنی شده و احتماال تا 2، 3 ماه آینده 

که مجمع انتخاباتی برگزار می شود، ادامه دار خواهد بود.

  پای امیر جای پای رسول
امیر خادم با شــعار تداوم کارهای صورت گرفته توسط 
رسول خادم و اصالح برخی از اتفاقات که در مصاحبه اخیر 
خود به آنها تا حدودی اشاره کرد، می خواهد بعد از 16، 17 
سال بار دیگر به صندلی ریاست فدراسیون کشتی تکیه 
بزند. خادم در ۵ سال اخیر در پست معاونت پارلمانی وزیر 
ورزش فعالیت داشت و این اواخر هم شائبه هایی پیرامون 
اســتفاده اش از این جایگاه برای به دست آوردن رای در 
انتخابات کشتی مطرح شــده بود که در نهایت منجر به 
استعفایش شد. او سابقه یک دوره حضور به عنوان نماینده 

مجلس شورای اسالمی را هم دارد.

  از شورای شهر تا کمیته ملی المپیک
علیرضا دبیر که 8 سال از رقیب این روزهای خود جوان تر 
است، طالی المپیک 2000 و طالی جهانی 1998 را در 
کارنامه دارد. او در بخش مدیریتی هم 2 دوره عضو شورای 
شهر تهران بود و یک دوره هم نایب رئیسی کمیته ملی 
المپیک را برعهده داشت. حاال بعد از گذشت مدتی علیرضا 
دبیر برای تغییرات زیرساختی در کشتی ایران وارد گود 
شده است. با اینکه او در طول سال های اخیر همواره در 
برابر اتفاقات رخ داده در فدراسیون و تیم های ملی سکوت 
کرده، مشخصا سیاستی متفاوت با برادران خادم دارد و در 
ماههای اخیر هم رایزنی هایی برای جمع کردن رای در 

استان های مختلف داشته است.

دایی: مسائل داوری دیگر از اشتباه گذشته است

چندداورمغرضانهسوتمیزنند
روزهای داغ فدراسیون کشتی در راه است

دبیروخادمرویتشکانتخابات

ورزش در سیما

با شکست سنگین برابر روسیه
ایران نایب قهرمان جام جهانی 

کشتی آزاد شد
ورزش: تیم ملی کشتی آزاد ایران با قبول شکست برابر تیم روسیه به 
عنوان نایب قهرمانی رقابت های جام جهانی 2019 دست یافت. تیم 
ملی کشتی آزاد ایران که با ترکیبی از ملی پوشان رده امید و بزرگسال 
به رقابت های جام جهانی 2019 روسیه اعزام شده بود ظهر دیروز با 
قبول شکست 9 بر 2 در دیدار فینال به عنوان نایب قهرمانی بسنده 
کرد.تیم ملی کشتی کشورمان پیش از راهیابی به دیدار فینال موفق 

شده بود تیم های مغولستان، آمریکا و گرجستان را شکست دهد.

پیروزی ورامینی ها بر سایپا در فینال دوم
قهرمان لیگ برتر والیبال امروز مشخص می شود 
ورزش: تیم های والیبال سایپا و شــهرداری ورامین در فینال لیگ 

والیبال به مصاف هم رفتند که تیم ورامینی به پیروزی رسید.
در دیدار دوم رقابت های فینال لیگ برتر والیبال، سایپا و شهرداری 
ورامین به مصاف هم رفتند که این بازی با پیروزی 3 بر یک ورامینی ها 
به پایان رسید.دیدار اول را سایپا با نتیجه 3 بر یک به سود خود پایان 
داده بود و در نهایت دیدار سوم که امروز برگزار خواهد شد تیم قهرمان 

لیگ برتر والیبال را مشخص می کند.

نوربخش و جمشیدی
 بهترین مربیان کشتی ایران شدند

ورزش: فدراسیون کشــتی برترین مربیان ســال فنی 97-96 را 
معرفی کرد. به نقل از روابط عمومی فدراســیون کشتی، در کشتی 
فرنگی و در مجموع تمامی رده های سنی، ناصر نوربخش از تهران، 
روح اهلل میکائیلی از قم و فرزاد ایمانعلی زاده از خوزستان به ترتیب در 
جایگاه های اول تا سوم قرار گرفتند.در مجموع تمامی رده های سنی 
کشتی آزاد نیز حمیدرضا جمشیدی از البرز، اصغر اسدی از مازندران 

و بهروز نیک نژاد از مازندران به ترتیب اول تا سوم شدند.

ریاست فدراسیون ناشنوایان 
به تیشه گران رسید

ورزش: صبح دیروز مجمع انتخاباتی ریاســت فدراســیون ورزش 
ناشنوایان در هتل المپیک تهران برگزار شد و سه کاندیدا در آن با هم 
به رقابت پرداختند.در این مجمع که به ریاست محمدرضا داورزنی 
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش برگزار شد، 
پس از اعالم برنامه ها توســط کاندیداها پروســه اخذ آراء آغاز شد 
که در پایان مهران تیشــه گران با کسب 2۵ رای از مجموع 42 رای 
ماخوذه به مدت چهار سال به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب 
شد.فدراسیون ناشــنوایان که به دلیل بازنشستگی کریمی، رئیس 
سابق خود در چند ماه اخیر با سرپرست اداره می شد، دیروز رئیس 

جدید خود را شناخت.

امیر علی اکبری: کمربند قهرمانی
مال من است

ورزش: امیر علی اکبری مبارز ایرانی که در رشــته هنرهای رزمی 
ترکیبی )MMA(فعالیت می کند، پس از شکســت حریف خود از 
آمریکا گفت: اول از همه باید بگویم که خیلی خوشــحالم بار دیگر 
به ACA برگشتم و توانستم در این سازمان رقابت کنم. درباره این 
مبارزه باید بگویم که حریف آمریکایی خیلی بدگارد بود و خیلی بد 
بازی می کرد ولی من آمدم که همه را ناک اوت کنم. منتظر باشــید 
کمربند قهرمانی مال من اســت.بازی بعدی او به احتمال زیاد برابر 

واخائف روس قهرمان فعلی سنگین وزن خواهد بود. 

خبر خوب برای وزنه برداری ایران
سهراب نیاز به عمل جراحی ندارد

ورزش: سهراب مرادی که از ناحیه دیسک کمر دچار مصدومیت است، برای 
معاینه به هانوفر آلمان سفر کرده است. این وزنه بردار تحت معاینه اولیه قرار 
گرفت و نظر دکتر امینی پزشک معالج او بر این است که این وزنه بردار تحت 
عمل جراحی قرار نگیرد.دکتر امینی در این مورد گفت: با دیدن عکس ها 
و همچنین گرفتن عکس جدید و با مشورت با متخصصان دیگر، همچنان 
نظر من بر این است که هیچ نیازی به عمل جراحی نیست و ما برنامه ای که 
داریم و امروز هم شروع کردیم و با استفاده از راه های دیگر تالش می کنیم او 
را به المپیک برسانیم. او در پاسخ به این پرسش که چه مدت زمان نیاز است 
سهراب مرادی در آلمان تحت درمان باشد، گفت: سهراب مرادی سرمایه 
ملی است و درمان او هم پروژه بزرگی است. من با همه متخصصان اعصاب و 
روان، ارتوپد ، توان بخشی و فیزیوتراپی مشورت می کنم و هر مسئله ای که 
به نفع او باشد را انجام می دهیم. حدود سه تا چهار هفته با او کار می کنیم تا 

به امید خدا با دست پر گردد و بقیه مسائل آمادگی را در تهران دنبال کند.

دلیل عدم اعزام روزبهانی
به مسابقات قهرمانی آسیا

ورزش: اکبر احدی ســرمربی تیم ملی بوکس ایران در گفت و گو با 
ایسنا، در خصوص اعزام نشدن احسان روزبهانی به مسابقات قهرمانی 
آسیا توضیح داد: این خبر صحیح است اما به هیچ عنوان بحث ترسیدن 
از باخت او وجود ندارد که برخی افراد روی چنین مسائلی زوم کرده اند. 
اگر ترس از باخت وجود داشت به هیچ عنوان احسان را در مسابقات 
مکران روی رینگ نمی فرســتادم آن هم در شرایطی که سه سال از 
میادین دور بود.او در پاسخ به این ســوال که دلیل این اعزام نشدن 
چیست؟ اظهار کرد: احسان باید آماده تر شود تا برای کسب سهمیه 
المپیک تالش کند. او تمرینات را پیگیری می کند تا به آمادگی الزم 
برسد چرا که اواســط خرداد ماه یک تورنمنت سطح اول جهانی در 

قزاقستان برگزار می شود که او را در این به میدان می فرستیم.

ورزش: سال 1397 آخرین روزهای خود را پشت سر می گذارد 
و دیروز پرونده بازی های لیگ برتر در این سال به طور رسمی 
بسته شد.  ویژگی مهم سال اخیر، این بود که کیفیت بازیکنان 
خارجی لیگ به مراتب بهتر از ســال های قبل بــود.  به طور 
اجمالی یک تیم از بازیکنان خارجی شاغل در لیگ برتر ایران 

را انتخاب کردیم.

  دروازه بان
فرناندو دخســوس ریبیرو طی 3، 4 ســال گذشــته توانســته 
توانایی های فنی اش را نشــان دهد. این دروازه بــان برزیلی که 
سومین سال حضورش در فوتبال تبریز را سپری می کند، در تیم 
ماشین سازی)گسترش فوالد سابق( تاثیرگذاری زیادی داشته است. 

  مدافعان
جورجی گولسیانی )گرجستان / نساجی مازندران(

این هافبک مدافع که فصل گذشته در تور ذوب آهن گیر کرده بود، 
این فصل در تیم نساجی به میدان رفت و در هر دو تیم جزو بهترین 

بازیکنان تیمش بود. 
 موسی کولیبالی )مالی / نفت مسجد سلیمان(

موســی کولیبالی مدافع بلندقامت و کم نوسانی است که سابقه 
قهرمانی ایران را هم دارد. در حال حاضر ستون دفاعی نفت مسجد 

سلیمان است. 
ساموئل سارفو )غنا / سایپا(

جزو عناصر اصلی تیم سایپا محسوب می شود اما سال 97 برای این 

بازیکن با دریافت کارت قرمز در مقابل نفت مسجد سلیمان به پایان 
رسید تا او در شروع سال جدید، محروم باشد. 

  هافبک ها
بشار رسن )عراق / پرسپولیس(

بشار 22 ساله که در اواخر دومین فصل حضور در پرسپولیس به سر 
می برد، به قدری مورد اعتماد برانکو بوده که حاال  نسبت به سروش 
رفیعی در اولویت است. او یکی از معدود خارجی های لیگ ایران 

است که دو قهرمانی متوالی لیگ برتر را در کارنامه دارد. 

والدیمیر کومان )مجارستان / سپاهان(
از زمان حضورش توانســت در خط هافبک سپاهان به بازیکنی 
کلیدی تبدیل شود. کومان در 16 بازی در لیگ برتر برای سپاهان 3 

پاس گل داده و 1 گل هم به ثمر رسانده است. 
یوکیا سوگیتا )ژاپن / تراکتورسازی(

این ســتاره تکنیکی و ســرعتی آنقــدر در تراکتورســازی 
درخشــیده که یکی از بهترین بازیکنــان خارجی لیگ لقب 
بگیرد. وینگر 164 ســانتی متری و 2۵ ســاله تراکتور جزو 
معدود بازیکنان تراکتورســازی اســت کــه در دوران هر 3 

سرمربی این تیم در فصل جاری)توشاک، تقوی و لیکنز( یار 
فیکس سرخپوشان بوده است
طارق همام )عراق / استقالل(

همام در سال 97 و لیگ هجدهم بدون شــک یکی از بازیکنان 
برجسته لیگ بود و در سال هایی که استقالل در خرید مهره های 
خارجی عملکرد قابل قبولی داشته، یکی از خارجی های شاخص 

این تیم به شمار می رود.

 مهاجمان
کی روش استنلی )برزیل / ذوب آهن - سپاهان(

یکی از دوشانس اصلی رسیدن به عنوان آقای گلی است. او فصل 
قبل و در مجموع 21 بازی که برای ذوب آهن انجام داد 9 گل زد و 2 
پاس گل داد اما امسال و تا این زمان از مسابقات لیگ برتر با 12 گل 

در صدر جدول گلزنان لیگ برتر است. 
آنتونی استوکس )ایرلند / تراکتورسازی(

از همان اول که با سابقه بازی در کریستال پاالس، شفیلد یونایتد، 
بلکبرن و سلتیک با تراکتورسازی قرارداد بست، مشخص بود او در 
خط حمله این تیم مهره ای بسیار قابل اتکا است. او حاال با 11 گل 

زده در رده دوم برترین گلزنان لیگ برتر قرار دارد.
گادوین منشا )نیجریه / پرسپولیس - استقالل(

گادوین منشا در اتفاقی عجیب از اردوی ســرخ ها راهی اردوی 
رقیب دیرینه پرسپولیس یعنی استقالل شد. مهاجم نیجریه ای در 
استقالل هم روز به روز بهتر ظاهر شد و توانست به یکی از مهره های 

محبوب وینفرد شفر تبدیل شود. 

شیاطین به ریل پیروزی باز می گردند؟

پایانماهعسلسولشردرمنچستر
امین غالم نژاد: اوله گونار سولشــر الیق تمــام تمجید و 
تعریف هایست که از او می شود. او با عملکرد چشمگیرش در 
ســه ماه اخیر خودش را به عنوان کاندیدای اصلی جانشینی 
دائم ژوزه مورینیو به اثبات رسانده. اما شکست 1-2 مقابل ولوز 
در استادیوم مولینو نشان از پایان ماه عسل منچستری برای 
سولشر داشت. در این دیدار جذاب شــاگردان نونو اسپریتو 
موفق شدند با 2 گل از رائول خیمنز و دیوگو در مقابل تک گل 
رشفورد از سد منچســتریونایتد عبور کنند تا شیاطین سرخ 
دومین شکســت متوالی خود را در این هفته پس از شکست 

2-0 مقابل آرسنال تجربه کنند.

  کسب سهمیه چمپیونز لیگ
سولشر برای اولین بار به عنوان مربی موقت منچستر یونایتد 
بازه ای سخت را پشت سر گذاشته و حاال وظیفه اش، بعد از دو 
شکست پیاپی، بازگرداندن تیمش به راه پیروزی و ریتم رو به 
جلوی ماه های ژانویه و فوریه است. دو هفته بازی های ملی این 
فرصت را به مربی 46 ساله نروژی می دهد تا طرح و برنامه های 
خودش برای بازی های حساس باقی مانده در لیگ را به دقت 
ترسیم کند و حداقل به موفقیتی قابل اندازه گیری در این فصل 
پرتالطم برسد: کسب سهمیه چمپیونز لیگ برای فصل آینده.

  اعتراف سولشار
ولوز تیمی بسیار قابل احترام است، بهترین تیم لیگ برتر بعد 
از بیگ سیکس. شاگردان نونو اسپیریتو سانتو با دو گل رائول 

خیمنز و دیوگو ژوتا یونایتد را در شب توفانی و ماندگار مولینو 
شکست دادند تا اولین نیمه نهایی اف ای کاپ بعد از 21 سال 
را به هوادارانشــان هدیه دهند. اما نمایش تیم سولشر در این 
شب شباهت زیادی به بدترین روزهای یونایتِد مورینیو داشت.
خود سولشر بعد از بازی عملکرد تیمش را چنین توصیف کرد: 
»تیم مشکالت زیادی داشت. ما کیفیت و سرعت الزم در موقع 
مالکیت توپ را نداشــتیم و ریتم بازی مان کند بود. ما دقیقا 
جوری بازی کردیم که آن ها می خواســتند و باید بگویم این 

بدترین نمایش ما تا امروز بود و قدمی رو به عقب«.

  کارنامه قابل دفاع
کارنامه سولشر همچنان روی نیمکت یونایتد چشمگیر است: 
فقط سه شکست در 19 بازی. اما باخت هفته پیش به آرسنال 
باعث شد تا یونایتد دست باالیش در حفظ حداقل رده چهارم 
جدول را از دست بدهد و سرنوشت به اونای امری و شاگردانش 
بســپارد. شکســت آن ها مقابل ولوز هم بهترین فرصت جام 
گرفتن در این فصل را از آن ها گرفت. بله، یونایتد همچنان در 
چمپیونز لیگ حاضر اســت، ولی بعید است حتی یک هوادار 
سرسخت سولشر هم فتح این جام که قدم اولش باید با گذشتن 

از سد بارسلونا باشد، را آسان تر از بردن اف ای کاپ بداند.

  میزبانی به موقع
یونایتــد بعد از پایــان دو هفته بازی های ملی بــه لیگ برتر 
برمی گردد و از واتفــورد میزبانی می کنــد. خبر خوب برای 
یونایتدی ها حداقل بعــد از این دو شکســت پیاپی، روحیه 
همیشه مثبت سولشر و باورش به آینده است: »طبیعی است 
که هر هفته نمی توان در فرم ایدئال بازی کرد. ما وقت زیادی 
برای غم و غصه خوردن نداریم. منچستر یونایتد همیشه در 
ماه های آوریل و می بهترین فرم خــودش را پیدا می کند. ما 
هنوز فرصت های زیادی پیش رو داریم که از آن ها اســتقبال 

خواهیم کرد«.
سولشر همچنان درست ترین حرف ها را می زند، اما سرنوشت 
این فصل و چه بسا آینده حرفه ای خودش در گرو نتایج دو ماه 
پیش روست. برای ســربلند بیرون آمدن از این آزمون بزرگ 
شاگردان سولشــر باید یک بار دیگر متحد شــوند و فرمول 

جادویی شان را پیدا کنند.

  تا تابستان ....
سولشر بعد از بازی به خبرنگاران گفت: »این ضعیف ترین بازی 
ما در چند وقت اخیر بود. معتقدم ما در این بازی در یک سوم 
پایانی کیفیت الزم را نداشتیم و به اندازه کافی بازی ترکیبی 
انجام ندادیم. من تا تابســتان اینجا هســتم و ما تا آن زمان 

بازی های زیادی در لیگ برتر و لیگ قهرمانان داریم.«

سیدجالل حسینی در پستی اینستاگرامی یادی از 
تیم قدیم خود ملوان کرده و نوشته: قوی سپید خزر 
دیگر نای پرواز ندارد . ملوان ؛ریشه فوتبال گیالن 
و عشق مردم انزلی یاری می طلبد از هر کسی که 
مسئول است از مسئوالن محلی تا کشوری و از همه 
مهم تر متولیان فوتبال علی الخصوص فدراسیون. 
اگر امروز فکری به حال ملوان نکنید مطمئن باشید 
که فردا گریبان دیگران را هم خواهد گرفت. یا امروز 
به فکر ریشه های فوتبال کشور باشیم یا هیچ وقت.

محمد انصاری، مدافع پرسپولیس در پستی اعتراضی و 
با تیتر»آقایان مسئول بنظرم مدتهاست دارید اشتباه 
می زنید« عکســی از بی احترامی بــه پاکبانان عزیز 
شهرداری در مجلسی گذاشته که مسئوالن پشت میز و 
روی صندلی هستند و پاکبانان روی زمین نشسته اند.
وی در ادامه روایتی از پـیـامـبـر اکرم )ص ( نقل کرده 
که هر گاه به مجلسی وارد می شــدند در نزدیک ترین 
جای خالی می نشستند و اجازه نمی دادند کسی پیش 

پایش بایستند و....

محمدانصاریسیدجاللحسینی

دروازه بان قدیمی و باشکوه تیم ملی و پرسپولیس در آخرین 
روزهای سال ضمن تبریک پیشاپیش سال نو به هوادارانش 
در صفحه شخصی اش در اینستاگرام تصاویری خاطره انگیز 
از بازی هایش در تیم ملی و پرسپولیس به اشتراک گذاشته 
است. از جمله این تصاویر می توان به گل های او،سرتوپ زدن 
هایش مقابل مهاجمان و روز فراموش نشدنی بازی با استرالیا 
اشاره کرد. عابدزاده البته تصاویری هم از بستری شدنش به 
دلیل بیماری مهلکش در بیمارستان و ... به نمایش گذاشته و 

برای همه آرزوی سالمتی کرده است.

مدافع - هافبک قدیمی و با تعصب سرخ ها که هنوز هم 
با حرارت خاصی بازی های پرسپولیس را دنبال می کند 
در پستی اینســتاگرامی در صفحه شخصی اش ضمن 
گذاشتن عکسی که حلقه اتحاد تیم محبوبش را نشان 
می دهد و با نوشتن جمله ما قهرمانیم از ناداوری ها گالیه 
کرده و نوشــته »با ناداوری بازهم شانس اول قهرمانی 

هستیم. خسته نباشید شیران آسیا«
اشاره او به طور مســتقیم به پنالتی مردود شده توسط 

داور کنار دروازه در بازی پرسپولیس و سپید رود است.

مهردادمیناونداحمدرضاعابدزاده

تیم منتخب خارجی های لیگ 

دالرهاییکههدرنرفتند

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
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ادب و هنر

خبر

نمايشگاه آثار 
هنرمندان معاصر ايران در نگارخانه الله برپا شد 

هشــتمين   : باشــگاه خبرنگاران پويا 
نمايشــگاه آثار چنــد نســل از هنرمندان 
معاصر ايران در اســتقبال از بهار و ســال نو 
تــا 27 فروردين 1398 در نگارخانه الله برپا 
خواهد بود. در اين رويداد كه با همكارى 90 
هنرمند شــكل گرفته، آثارى در رشته هاى 
نقاشــى، طراحى، فتوآرت و چاپ دســتى 
با هدف همراهى و مشــاركت با هنرمندان 
و ايجاد فرصت براى شــهروندانى كه درآمد متوسطى داشته و عالقه مند به 
گردآورى آثار هنرمندان معاصر هستند، ارائه شده است.  از جمله هنرمندان 
شركت كننده در اين نمايشگاه مى توان به مرتضى اسدى، رضا به انگيز، كامبيز 
درم بخش، مهدى حســينى، مينو اسعدى و... اشــاره كرد.آثار ارائه شده در 
اين نمايشــگاه با رويكرد مدرن و معاصر ارائه شــده و در يك نگاه مى توان 
آن ها را منتخبى از آثار هنرمندان هشــت دهه متفاوت هنر ايران دانست. 
عالقه مندان براى بازديد از اين نمايشــگاه مى توانند هر روز به جز روزهاى 
تعطيل، از ســاعت 9 تا 18 به نگارخانه الله، واقع در خيابان دكتر فاطمى، 
ضلع شمالى بوســتان الله، روبه روى پاركينگ طبقاتى الله مراجعه كنند.

كامران پارسى نژاد 
با «ادبيات داستانى در ايران» به نمايشگاه مى آيد 

تســنيم: كامران پارســى نژاد از 
آماده انتشار شدن كتابش با عنوان 
«ادبيات داستانى در ايران» از سوى 
انتشارات علمى و فرهنگى خبر داد. 
وى گفــت: «ادبيات داســتانى در 
ايران» عنوان كتاب جديد من است 

كه چندى است در انتشارات علمى و فرهنگى در انتظار چاپ است.
پارسى نژاد ادامه داد:  در اين كتاب تالش كرده ام تا براى نخستين  بار نحله ها 
و مكاتب ادبى ايران را تدوين كنم، از دوره پهلوى اول كار شروع شده و براى 
پيش زمينه نيز نيم نگاهى به ادبيات دوره مشروطه انداختم . دوره پهلوى اول 
با نگاه به مسائل اجتماعى، سياسى و فرهنگى بررسى شده است ، ما معموالً از 
ادبيات غرب نحله ها و مكاتب ادبى ايران را قرض گرفته ايم و اين اشتباه است.
وى تصريح كرد. اگر قرار باشد كار ادامه پيدا كند،  بايد مقطع پهلوى دوم و 

سپس دوره انقالب را در مجلدات ديگر بررسى كنيم.

احمد اكبرپور، مدرس نخستين دوره آموزش نگارش «رمان كودك» از اهداف اين برنامه مى گويد

خلق شخصيت هاى ماندگار بر اساس فرهنگ ايرانى 
 ادب و هنر/خديجه زمانيان  پس از نتايج 
خوبى كه مؤسسه شهرستان ادب از راه اندازى 
«مدرســه رمان» گرفت و در قالب اين مدرسه 
نويسندگان زيادى را تحويل جامعه ادبى داد، 
اين مؤسســه دوره آموزشى رمان كودك را در 

دستوركار خود قرار داده است. 
با اين پيشــينه، «مدرســه  رماِن» شهرستان 
ادب بتازگى فراخوانى منتشــر كرده و از ميان 
نويسندگان جوان عالقه مند به ادبيات كودك، 
براى حضور در نخستين دوره  «رمان كودك» 
ثبت نام مى كند. البته نويســندگانى مى توانند 
براى شــركت در اين دوره ها ثبت نام كنند كه 
تجارب آغازين نوشــتن را پشــت سر گذاشته 
باشــند و با اصول اوليه  نگارش براى گروه هاى 

سنى كودك و نوجوان آشنا باشند.
«طاهره ايبــد» و «احمد اكبرپور» اســتادان 
نگارشــى «رمان  نخســتين دوره آموزشــى 

كودك» هستند.
به همين انگيــزه با احمد اكبرپور در خصوص 
نخســتين دوره رمــان كودك بــه گفت وگو 
نشستيم. اكبرپور چشم انداز روشنى براى اين 
دوره هاى آموزشى پيش بينى مى كند. او معتقد 
اســت هر چند تجربه برگزارى كالس هايى با 
موضــوع آموزش رمان كودك اندك اســت و 
اين دوره براى نخســتين بار در كشور برگزار 
مى شــود، اما با بهره گيرى از تجربه درخشان 
مدرسه رمان در تربيت نويسندگان بزرگسال، 
مى توان نســل تازه و باانگيزه اى از نويسندگان 

كودك را در قالب اين كالس ها پرورش داد. 
اكبرپور گفت: حتماً براى شــروع و ادامه اين 
راه از تجــارب اســتادان مدرســه رمان مثل 
محمدحسن شهسوارى، حميدرضا شاه آبادى، 
احمد دهقان و بسيارى از نويسندگان مجربى 
كه در اين دوره ها تدريس كرده اند، اســتفاده 
خواهيــم كرد. پيش از اعــالم فراخوان با على 
اصغر عزتى پاك، مدير مدرســه رمان بســيار 
صحبت كرديم كه در اين دوره ها به چه نكاتى 
بايد بيشتر توجه شود و به جمع بندى هايى هم 
رسيديم. نويســنده «من نوكر بابا نيستم» در 
ادامه اين گفت وگو و در پاســخ به اين پرسش 
كه در اين دوره ها چه مســائلى به نويسندگان 
آموزش داده مى شــود، گفت: يكى از مسائلى 
كه در كتاب كودك وجود دارد و نويســندگان 
و ناشــران به آن بــى توجه هســتند، توليد 

كتاب هاى ادامه دار و «سرى» است. 

 نبود فرهنگ «سرى نويسى» 
در ادبيات كودك و نوجوان

اكبرپور توضيــح داد: در اين كتاب ها مخاطب 

در چندين جلد با شــخصيت و قهرمان اصلى 
آشــنا مى شــود، با او همذات پندارى مى كند 
و حتى عكســش را به اتاقش مى چسباند، اما 
داســتان هاى ادامه دار در ايــران كمتر توليد 
مى شود و به دليل عالقه بچه ها به اين كتاب ها 
و نبود آن ها، مخاطب بــه كتاب هاى ترجمه 

روى آورده است. 
در حالى كــه مى توان فرهنگ سرى نويســى 
را كه مورد عالقه بچه هاى ماســت، متناســب 
بــا مقتضيــات فرهنــگ ايرانــى و زاد و بوم 
كشــور خودمان توليد كرد و فقط واردكننده 

كتاب هاى خارجى نبود. 
برنده هجدهمين دوره جايزه شــهيد غنى پور 
افزود: اگــر با برنامه ريزى دســت به تربيت و 
آموزش نويســندگان بزنيم و ايــن كتاب ها را 
متناسب با ذوق و ســليقه بچه ها توليد كنيم، 
حتمــاً مى توان شــرايط ترجمــه آن ها را هم 
فراهم كرد تــا در برابر وارداتــى كه از كتاب 
كودك داريم، صادرات كتاب كودك هم داشته 

باشيم. 
اكبرپور با بيان اينكه مخالف ترجمه و انتشــار 
آثار ترجمه اى نيســت، گفت: قصد ما نابودى 
ترجمه نيست، بلكه به دنبال ايجاد تعادل ميان 

ترجمه و تأليف در ادبيات كودك هستيم. 
نويســنده «قطار آن شــب» در پاسخ به اين 
پرســش كه اين كالس ها چقدر به توليد آثار 
ادبى در ژانرهاى فراموش شــده و پرطرفدارى 
مثل ژانرهاى تخيلى و وحشت اهميت مى دهد، 

گفت: يكــى از خألهاى كتاب هــاى كودك و 
بخصوص نوجوان همين است كه نويسندگان 

تجربه توليد اثر در ژانرهاى متنوع را ندارند.
او افــزود: با اينكه كــودكان و نوجوانان ما به 
آثار فانترى، تخيلى و وحشــت بســيار عالقه 
دارنــد و علــت توجه بــه داســتان ادامه دار 
«هرى پاتر» هــم همين ميل و عالقه بود، خأل 
نبود اين آثار سبب شد جلدهاى «هرى پاتر» 
از هر مترجمى كه به بازار مى آمد، به ســرعت 

فروخته شود. 
البته در اين بخش ها نويســندگان مى توانند از 
آثار موفق خارجى تقليد كنند و دست به توليد 

اثــر بزنند، اما پس از مدتى نويســنده بايد راه 
خودش را در هر زمينه اى پيدا كند.  

 خلق شخصيت هاى ماندگار بر اساس 
فرهنگ ايرانى 

اكبرپــور بــا بيــان اينكــه آموزش نوشــتن 
داســتان كودك و برگزارى اين كالس ها نياز 
بــه برنامه ريزى دقيقــى دارد، افــزود: اصوالً 
برنامه ريــزى و ارائه ايده در هــر زمينه اى در 
زندگى بســيارى از ايرانى ها جايى ندارد، حاال 
آموزش داستان نويســى كودك هم با توجه به 
همين مسائل شرايط خاص خودش را دارد؛ اما 
به طور كلى و خالصه، آنچه براى من به عنوان 
مدرس ايــن كالس ها اهميت دارد، نوشــتن 
داســتان هاى ادامه دار و خلق شــخصيت هاى 
قــوى و مانــدگار بر اســاس فرهنــگ ايرانى 

است. 
اين نويســنده با بيان اينكه در حال حاضر در 
ذهن همه كودكان ايرانى شخصيت كارتونى و 
جذاب ايرانى وجود ندارد، گفت: از هر كودك 
ايرانى اهل مطالعه اى بپرســى شخصيت مورد 
عالقه ات كيســت، يا از بتمن نام مى برد يا از 

پينوكيو و.... 

 قصه هاى مجيد و كمبود تجربه 
شخصيت سازى 

اكبرپــور تأكيد كرد: در ايــن برهوت و ميدان 
خالى، وقتى يك شخصيت ايرانى خلق مى شود 

و مــورد اقبال بچه ها قرار مى گيرد بايد قدرش 
را بدانيــم و او را رهــا نكنيــم، مثــًال يكى از 
شخصيت هاى ايرانى مورد عالقه بچه ها همان 
مجيد «قصه هاى مجيد» اســت كه هوشنگ 
مرادى كرمانــى آن را خلق كرد و ماندگار هم 

شد. 
در همه اين ســال ها يك مجيد خلق شده كه 
آن هم مربــوط به پيش از انقــالب و زندگى 
دهه هاى پيشــين اســت؛ از طرفى قصه هاى 
مجيد هم فقــط در قاب تلويزيون باقى ماند و 

پيشتر نرفت. 
اما اكنــون كودك ايرانى شــخصيت محبوب 
اين زمانى ندارد و شــايد يكــى از وظايف ما 
در اين كالس ها همين باشــد كه نويسندگان 
را به ســمت خلق چنين شخصيت هايى سوق 

دهيم. 

 بازشناسى هويت 
درونمايه آثار اكبرپور

احمد اكبرپور در ســال 1349 بــه دنيا آمد. 
تحصيالت خود را در شهرهاى جهرم و شيراز 
ادامه داد و در مقطع كارشناســى در رشــته 
روان شناســى در دانشگاه شهيد بهشتى تهران 

به پايان رساند. 
نوشتن داستان هاى كودك و نوجوان براى وى 
جوايز متعددى ازجمله كتاب ســال جمهورى 
اســالمى ايران و شــوراى كتاب كودك را به 
ارمغان آورده است. اكبرپور عضو شوراى كتاب 
كودك و نيــز انجمن نويســندگان كودك و 

نوجوان است. 
آثار اين نويســنده بــه زبان هاى انگليســى، 
آلمانــى، ايتاليايــى، چينى، كــره اى و تركى 
استانبولى ترجمه شده اســت؛ از جمله «قطار 
آن شب» و «شب به خير فرمانده» در چندين 
كشور جهان به چاپ رســيده است. درونمايه 
داســتان هاى او را مضامينى همچون بازيابى و 
بازشناسى هويت و اراده فردى، تنهايى و صلح 

تشكيل مى دهد. 
روبه رو شــدن كــودك يا نوجوان با مســائل 
و مشــكالت فــردى و اجتماعــى و چگونگى 
و قــدرت حل مســئله از جمله مــوارد عمده 
نويســنده  ايــن  داســتان هاى  و  رمان هــا 

است. 
حضــور تكنيك هــاى جديد داستان نويســى 
در محيط هــاى بومى، آثــار اكبرپور را متمايز 

كرده است. 
خالقيت و نوآورى او در بازآفرينى و بازنويسى 
افســانه ها، فرهنگ كهن ايرانى را به زبانى تازه 

به گوش مخاطب نسل معاصر مى رساند.

برش

 اگــر بــا برنامه ريــزى دســت به 
تربيــت و آموزش نويســندگان 
بزنيم و اين كتاب ها را متناسب با 
ذوق و سليقه بچه ها توليد كنيم، 
حتماً مى توان شرايط ترجمه آن ها 
را هــم فراهم كــرد تــا در برابر 
وارداتى كه از كتاب كودك داريم، 
صادرات كتاب كودك هم داشته 

باشيم

آگهی تغییرات شرکت ابهر پوشش بتن 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 1445 و 

شناسه ملی 10460048027
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1397,08,06 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د 
: *محل ش��رکت به :اس��تان زنجان ، شهرس��تان 
ابهر ، بخش مرکزی ، ش��هر ابهر، کوچه خورشید 
، بل��وار خرمش��هر ، پ��اک -58 ، طبقه همکف-

کدپس��تی 4561917967تغیی��ر یاف��ت و م��اده 
مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. *اساسنامه 
جدید ش��رکت مش��تمل بر 52 ماده29 تبصره به 

تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان زنجان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر )416186(

,ع
97
18
78
8

آگهی تغییرات شرکت محاسبان سرزمین 
سبز شرکت تعاونی به شماره ثبت 7468 

و شناسه ملی 10460107803
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 
 : ش��د  اتخ��اذ  ذی��ل  تصمیم��ات   1397,08,20
1 - محل ش��رکت به اس��تان زنجان ، شهرس��تان 
زنج��ان ، بخ��ش مرک��زی ، ش��هر زنج��ان، کوچه 
مش��کی ، خیابان 12متری س��وم جنوبی ، خیابان 
ش��هیدحبیب رهبری ، پاک -512 ، طبقه سوم ، 
واحد 5 -کدپستی 4513857163 تغییر یافت 
و ماده مربوطه در اساس��نامه بشرح فوق اصاح 

گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان زنجان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان 
)416187(

,ع
97
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80
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آگهی تغییرات شرکت حقوقی لیال کریمی 
قزوینی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 49 

و شناسه ملی 14003048364
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ف��وق العاده 
ونام��ه ش��ماره 20,20042مورخ��ه   1397,11,01 م��ورخ 
97,7,11 وپروان��ه وکال��ت 187,22570مورخه 97,6,4 
مرک��ز امورمش��اوران حقوقی وکا و کارشناس��ان قوه 
قضائیه تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : *محل ش��رکت به 
:اس��تان قزوین ، شهرس��تان قزوی��ن ، بخش مرکزی ، 
ش��هر قزوین، بل امام عل��ی ، کوچه فتح چهارم ، کوچه 
ش��هیدان آذربایجان��ی )فتح ( ، پ��اک 7 ، طبقه اول-
کدپستی 3471869433انتقال یافت و ماده مربوطه 

دراساسنامه اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان زنجان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره 
)416192(
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آگهی تغییرات شرکت مسکن مهر طارم
 شرکت تعاونی به شماره ثبت 115 و شناسه ملی 10460010240

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور فوق الع��اده م��ورخ 1397,10,23 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : *آقای یاس��ر صفایی به 
کدمل��ی5399919192 آق��ای بهنام محمدی به کدملی4285748037 و آقای علی اجاقلو به کدملی 5399946998 به عنوان هیئت تصفیه 
انتخاب گردیدند . * آدرس هیئت تصفیه شهرستان طارم – شهر آببر – خیابان امام – نبش خیابان الله – اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

شهرستان طارم کد پستی4591946411 تعیین گردید *مدیران تصفیه اقراربه دریافت کلیه اسناد و مدارک شرکت رانمودند. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طارم )416182(

س
,9
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آگهی تغییرات شرکت کشت و دام زرین دشت ابهر
 شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 1361 و شناسه ملی 10460046350

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,10,10 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : *خانم ربابه بختیاری به ش��ماره ملی4410330659 با 
پرداخت670000000ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. * سرمایه شرکت از مبلغ 1000000000ریال به 1670000000 ریال افزایش یافت و ماده 
مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصاح گردید. *اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان پس ازافزایش سرمایه عبارت است از: 1- آقای فیاضعلی 
بختیاری دارای 670000000 ریال 2- آقای بیاضعلی بختیاری نژاد دارای 160000000 ریال 3- آقای حبیب بختیاری نژاد دارای 170000000ریال 4-خانم 

ربابه بختیاری دارای 670000000ریال
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر )416180(
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آگهی تغییرات شرکت یکتا پیشتاز آتیه زنگان 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 3844 و شناسه ملی 10460071710

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,10,29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای عباس کناوندی قربانی به شماره 
ملی 4284562398 با دریافت 350,000 ریال سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. 2- خانم معصومه کناوندی قربانی به شماره ملی 
4284910620 با دریافت 300,000 ریال سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. 3- خانم سمیه ملکی به شماره ملی 4284946528 با 
دریافت 50,000 ریال س��هم الش��رکه خود از شرکت خارج گردید. 4- آقای خلیل ملکی به ش��ماره ملی 4280731632 با دریافت 100,000 
ریال س��هم الش��رکه خود از ش��رکت خارج گردید. 5- آقای حمیدرضا کناوندی قربانی به ش��ماره ملی 4284302876 با دریافت 100,000 
ریال س��هم الش��رکه خود از ش��رکت خارج گردید. 6- خانم منیژه وزیری به ش��ماره ملی 4283929794 با دریافت 100,000 ریال س��هم 
الش��رکه خودازشرکت خارج گردید. * س��رمایه ش��رکت از 22,001,000,000 ریال به 22,000,000,000 ریال کاهش یافت و ماده 4 اساسنامه 
به نحو مذکور اصاح گردید. * نام ش��رکاء و میزان س��هم الشرکه آنان پس از کاهش سرمایه عبارت است از: 1- آقای رضا جباری دارای 

21,500,000,000 ریال سهم الشرکه 2- خانم الهام صفری دارای 500,000,000 ریال سهم الشرکه
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )416179(
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آگهی تغییرات شرکت یکتا پیشتاز آتیه زنگان
 شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 3844 و شناسه ملی 10460071710

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,10,27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : *محل شرکت به :استان زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش 
مرکزی ، شهر زنجان، شهرک قدس ، بلوار دهه فجر ، خیابان دوم شرقی شهیدعلی رمضانی ، پاک 0 ، 392 ، طبقه همکف ، واحد2کدپستی4513713344 
انتقال یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصاح گردید. * آقای رضا جباری به کدملی با پرداخت 21,500,000,000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء 
درآمد. * خانم الهام صفری به کدملی با پرداخت 500,000,000 ریال به صندوق ش��رکت در زمره ش��رکاء درآمد. *س��رمایه شرکت از 1,000,000 ریال به 
22,001,000,000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه به ش��رح مذکور اصاح گردید. * نام ش��رکاء و میزان س��هم الش��رکه پس از افزایش 
س��رمایه 1- آقای عباس کناوندی قربانی دارای 350,000 ریال س��هم الشرکه 2-خانم معصومه کناوندی قربانی دارای 300,000 ریال سهم الشرکه 3- 
خانم سمیه ملکی دارای 50,000 ریال سهم الشرکه 4- آقای خلیل ملکی دارای 100,000 ریال سهم الشرکه 5- آقای حمیدرضا کناوندی قربانی دارای 
100,000 ریال سهم الشرکه 6- خانم منیژه وزیری دارای 100,000 ریال سهم الشرکه 7- خانم الهام صفری دارای 500,000,000 ریال سهم الشرکه-آقای 

رضا جباری دارای 21500000000ریال سهم الشرکه * هیئت مدیره شرکت از 3 نفر به دونفر کاهش یافت و ماده 14 اصاح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )416178(
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آگهی تغییرات شرکت مرغداری بهمن طارم شرکت تعاونی به شماره ثبت 36 و شناسه ملی 10460004141
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,07,21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * آقایان حمید قربانی به کدملی 4283025976 بسمت رئیس هیئت 
مدیره ، مهدی بابائی به کدملی 4284368818 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیر رفتاری به کدملی 0045187851 بسمت منشی هیئت مدیره 
برای مدت 3 س��ال انتخاب گردیدند. * آقای امیر رفتاری به کدملی0045187851 برای مدت 3 س��ال به س��مت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. * 
کلیه قراردادها و اس��ناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، س��فته، برات و اوراق بهادار با امضای آقایان امیر رفتاری )مدیرعامل( و حمید قربانی )رئیس 
هیئت مدیره( و در غیاب وی با امضای آقای مهدی بابائی )نایب رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای 

آقای آقای مهدی بابائی )نایب رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طارم )416177(
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آگهی تغییرات شرکت انجمن نابینایان استان زنجان
 موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 365 و شناسه ملی 10460116543

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,10,15 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : * اعضای هیئت مدیره عبارتند از: آقایان 
رض��ا محمدی کدمل��ی 3781785696 ، رجبعلی خالق��ی کدملی 4282869526 ، جواد خالق��ی کدملی 4284868144 ، خانم فری��ده علی قنبری کدملی 
4284625675 ، خان��م س��یده فرح جمال��ی کدملی 4284603159 ب��ه عنوان اعضای اصلی وآقایان علیرضا رابطی قش��اقی کدمل��ی 0450084426 و 
آقای جلیل نصیری مقدم کدملی 4284926284 به عنوان اعضای علی البدل برای مدت س��ه س��ال انتخاب گردیدند. * آقای حس��ن ش��جاعی با کدملی 
4280517274 به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قلی فاح با کدملی 6149749843 به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب 

شدند.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )416176(

کش�اورزی  تغییرات ش�رکت  آگهی 
دامداران گناباد شرکت تعاونی 

به شماره ثبت 115 و
 شناسه ملی 10380021555

به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 
1397,10,27 و نامه ش��ماره 516,9,2,3,2151 مورخ 
شهرس��تان  روس��تائی  تع��اون  اداره   1397,11,15
گناب��اد تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : صورتهای 
مال��ی س��ال مال��ی 96م��ورد تصوی��ب قرارگرفت 
. - ناصرخطیب��ی کدمل��ی 0918911151 ب��ه س��مت 
ب��ازرس اصل��ی و علیرضاکاظمی مق��دم به کدملی 
9694114399 به س��مت بازرس عل��ی البدل برای 

مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )416757(
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آگهی تغییرات شرکت اتوبوس و مینی 
بوس ران�ی زنجان رخش ش�رکت 
س�هامی خاص به شماره ثبت 2250 

و شناسه ملی 10460055962
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1397,10,29 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : 
*ش��رکت منحل گردید و آقای شاپور ناصراحمدی 
ب��ا ش��ماره مل��ی 4283990663 ب��ه س��مت مدیر 
تصفیه انتخاب ش��د. *نشانی مدیرتصفیه: سایت 
کارگاهی روبروی پارک بانوان – بلوک A قطعه 19 ، 
کدپستی 4516846595 می باشد. *مدیر تصفیه 
اقرار به دریافت کلیه اموال دارایی ها و دفاتر و 

اوراق و اسناد مربوط به شرکت را نمود.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان زنجان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )416181(
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آگهی تغییرات ش�رکت مسکن 
مهر طارم شرکت تعاونی 

به شماره ثبت 115 
و شناسه ملی 10460010240

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
الع��اده مورخ 1397,10,22 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : *ش��رکت ف��وق الذکر منحل 

گردید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان زنجان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طارم 
)416175(
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خبر

مستند»آیتاهللجنتی«ساختهمیشود
مستند  مرکز  رئیس  تســنیم: 
حوزه هنری گفت: پژوهش ها برای 
ساخت مســتند »آیت  اهلل جنتی« 
ادامه دارد و امیدواریم بسترها برای 
ساخت و تولید مستند در سال ۹۸ 

فراهم شود.
یاسر فریادرس درباره ساخت این مســتند توضیح داد: پیشتر از این ها به 
 دنبال ساخت مستند »آیت  اهلل جنتی« بوده ایم اما بارها این پیشنهاد مطرح 
شد و ایشان نپذیرفتند؛ ســرانجام هم آقای کدخدایی، سخنگوی شورای 

نگهبان میانجی  گری کردند تا این اتفاق بیفتد.
وی افزود: مراحل پژوهش و تحقیقات درباره زندگی آیت اهلل و شناســایی 
کارگردان کاربلد و پویایی برای ساخت این مستند ادامه دارد. این کار قابلیت 
پخش تلویزیونی دارد و قاعدتاً پیش از پخش تلویزیون، همچون مستندهای 
دیگر یک سیر حضور در جشنواره و اکران های دانشگاهی را خواهد داشت. 
احتماالً سبک تولید ما به  صورت پرتره خواهد بود و باید منتظر بمانیم درباره 
مراحل ساخت و تولید با حضور کارگردان به یک جمع  بندی نهایی برسیم.

رئیس مرکز مستند حوزه هنری درباره تعامل صدا و سیما برای مستند پرتره 
شــخصیت ها افزود: تلویزیون دراختیار قرار دادن آرشیو، سختگیرانه رفتار 
می  کند. ما دوست داریم با تلویزیون متعامل تر باشیم چون خانه اول مستند 
حتماً تلویزیون اســت. برای همین مســتند »آیت  اهلل جنتی« هم تقاضای 
آرشــیو و مصاحبه های تحقیقاتی دادیم و تنها کسی که بیشترین یاری را 

داده اند آقای کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان بوده است.

مستند»پدرطالقانی«منتشرشد
سیماوسینما: توزیع اینترنتی 
»پدرطالقانی«  مستند سینمایی 
به تهیه  کنندگی اباذر صالحیان 
محمد  محمدعلی  کارگردانی  و 

دوست آغاز شد.
درباره  مستندی  »پدرطالقانی« 
شــخصیت مرحوم آیت اهلل طالقانی است که در جشنواره حقیقت نیز 
مورد توجه منتقدان قرار گرفت. این مســتند تولید مشترک سازمان 
رسانه ای اوج و شبکه افق است که روایتی از زندگی آیت اهلل طالقانی 

را در قالب مستند بازسازی و به تصویر می  کشد.
برای ســاخت این مســتند با حدود 50 نفر از کسانی که از نزدیک 
آیــت اهلل طالقانی را می شــناختند و افــرادی از جناح های مختلف، 

مصاحبه  شده است.
به گفته تهیه کننده مســتند جرقه و ایده ســاخت این مستند با پیدا 
کردن کتاب اســناد ساواک درباره آیت اهلل طالقانی آغاز شد. صالحیان 
افزود: آقای طالقانی از ســال های 41 تا 57 همیشــه مأمور داشتند و 
اسم سازمانی مأمور هم شنبه بود که هنوز نباید نام اصلی او فاش شود. 
به همین دلیل، در فیلم هم به صورت امنیتی ذکر شــده است. در آن 
کتاب گزارش هایــی از آقای طالقانی و تمام رفت و آمدها و دیدارها و 
شرایط او وجود دارد و منبع بسیار خوبی بود. به مرور به اینجا رسیدیم 
که اگر این داستان از زبان یکی از همین افراد و به صورت مستند بیان 
شود، بسیار بهتر اســت.عالقه  مندان می  توانند با مراجعه به سایت های 

فروش فیلم و مستند و سینما مارکت این مستند را دریافت کنند.

توقفساخت»نفوذ«بهدلیلمشکالتمالی
تسنیم:یک تهیه  کننده سینما و 
تلویزیون با گالیه از رفتار سیما با 
ســریال »نفوذ« گفت: االن مدتی 
»نفوذ«  تلویزیونی  ســریال  است 
متوقف شــده و مدیران ســیما 
وقت نمی گذارند تا مشــکل یک 
اثر انقالبی در تلویزیون حل شــود. محسن علی اکبری افزود: »نفوذ« یک 
سریال 40 قسمتی است و چهار ماه از تصویربرداری آن انجام شده اما به 
دلیل مشــکالت مالی کار متوقف شــده است. درخواست یک جلسه 
برای رفع مشــکالت با معاون ســیما داشــته ایم اما هنوز این اتفاق 
نیفتاده اســت. منتظریم ببینیم که دســت  اندرکاران امر چه زمانی 
وقت آزاد پیدا می کنند تا برای انقالب و سوژه تسخیر النه جاسوسی 
وقت بگذارند! »نفوذ« تنها ســریالی است که مســتقیماً به انقالب و 

تسخیر النه جاسوسی آمریکا پرداخته  است.
وی افزود: اگر وقفه  مان به ســال دیگر برسد ادامه کار سخت خواهد 
شد. شــاید خود من در وهله اول اســتعفا بدهم؛ مدیران باید پروژه 
استراتژیک ســازمان صداوسیما را مســاعد کنند؛ برخی که مدعی 
انقالبی  گری هســتند و از این سوژه ها اســتقبال می  کنند شایسته 
است حمایت های الزم را انجام دهند تا این پروژه به سرمنزل برسد. 
علی اکبری خاطرنشان کرد: ما از معاون سیما انتظار داشتیم در طول این 
یک سال و نیم که مشغول کار هستیم یک بار سر پروژه می  آمدند یا حداقل 
یک تماس برقرار می  کردند. رئیس سازمان صدا وسیما سر صحنه آمدند و 
این بازدید موجب شد تا 10 قســمت از »نفوذ« روی آنتن برود. امیدواریم 

هرچه زودتر مشکالت حل شود تا 40 قسمت »نفوذ« آماده نمایش شود.

ادامههمکاریشهابحسینیبا»شکرستان«
مهر:رئیس مرکز پویانمایی صبا 
درباره روایت شهاب حسینی در 
گفت:  »شکرســتان«  انیمیشــن 
بناســت که روایت وی به نوروز 
منحصر نشود و در فصل های بعد 

هم ادامه داشته باشد.
محمد رحیم لیوانی درباره انیمیشن شکرستان که نوروز ۹۸ روی آنتن 
شبکه نســیم می رود، بیان کرد: بعد از مجموعه های قبلی »شکرستان« 
که به تولید رسید ما تصمیم گرفتیم این برند را احیا کنیم و به مسعود 
صفوی، تهیه  کننده اصلی کار مراجعه کردیم و او هم تیم حرفه ای خود 

را جمع  آوری کرد.
وی ادامه داد: این مجموعه بیشــتر روی سبک زندگی کار می  کند و بنا 
بود نقدهایی به خودمان داشــته باشــیم. این مجموعه هم ویژگی های 
مثبــت و هــم آســیب ها را می ببیند و البتــه به لحاظ فــرم و محتوا 

نوآوری هایی داشته است.
وی درباره روایت شــهاب حســینی در این مجموعه گفت: بحث هایی 
داشتیم که بعد از درگذشت زنده  یاد مرتضی احمدی چه می  توان کرد؟ 
تســت هایی داشتیم و نهایتاً به شهاب حســینی رسیدیم و خودش هم 
عالقه داشــت. در انیمیشــن دنیا هم خیلی مرســوم است که ستاره ها 

ارتباط خوبی با انیمیشن دارند.

سیما و سینما

بنفشه آفریقاییجانداردر خونگاه

  عدم سیاست گذاری 
مشکل اساسی جشنواره فیلم فجر

یوسفزاده: همــان طور که اشــاره کردید37 
سال است که جشنواره فجر برگزار می شود و در 
این سال ها همیشه مشکالتی هستند که سؤال 
درباره شــان بی پاسخ می ماند و دوباره هم تکرار 
می شوند. سؤال هایی از تعیین هیئت انتخاب تا 
هیئت داوران و مکان جشــنواره تا خود فیلم ها 
و بعد هم جوایز! به طور مثال این ســؤال مطرح 
است که دبیر جشــنواره چرا هر چند سال یک 
 بار عوض می شود و چرا جشنواره فجر نمی تواند 
یک دبیر ثابت داشته باشد یا اینکه چرا هر سال 
سیاســت های متفاوتی در انتخاب فیلم ها به کار 
مــی رود؟ چرا یک زمان بخش نــگاه نو داریم و 
زمانــی نداریم؟ چرا بخــش بین الملل از بخش 
مسابقه ملی جدا می شود یا اینکه اصاًل چرا کاخ 
جشنواره نداریم؟! به اعتقاد من همه این سؤال ها 
که هر کدام بیانگر یک قســمت از مشــکالت 
جشــنواره فجر هســتند، بیانگر مشکل اساسی 
جشنواره فجر به نام عدم سیاست گذاری هستند. 
جشنواره فجر یکی از مهم ترین رویدادهای کشور 
ما در هر ســال اســت و در همین حدی هم که 
برگزار می شود قابل اعتناست و می توان گفت که 
حرکتش هم رو به جلو بوده است اما این مشکل 
عدم سیاست گذاری به خوبی مشهود است. همه 
ارکان جشــنواره همان طور که گفتم از دبیر تا 
هیئت انتخاب فیلم ها، داوری ها و جوایز و حتی 
شعار جشنواره بیانگر این فقدان سیاست گذاری 
هستند. توجه شما را به این مثال جلب می کنم 
کــه مثاًل دبیر جشــنواره ســخنرانی می  کند و 
می  گوید شــعار امسال جشــنواره امید است اما 
شما به سراغ فیلم ها که می روید، می  بینید هیچ 
خبری از امیــد در آن ها نیســت. جای تعجب 
دارد که ما نمی توانیم تکلیف جشــنواره فجر را 

مشخص کنیم. 
در گذشته جشــنواره محلی بود برای دیده شدن 
همه آثار ســینما و اگر فیلمی در جشنواره اکران 
نمی شد، در اکران هم قرار نمی گرفت. اصالً اکران 
به شــرط حضور بود. بعد از یک مدتی دیدیم که 
این خیلی بد است و این موضوع برداشته شد، البته 
اکنون زمزمه هایی در موردش می شنویم. منتهی 
تکلیف جشــنواره از گذشته معلوم نیست که قرار 
است افتتاحیه فیلم ها باشد؟ بازاریابی کند؟ یا اینکه 
می خواهد کارنامه یک ســاله باشد. مثل اسکار که 
اصالً جشنواره نیســت و آکادمی است. این سؤال 
همچنان مطرح اســت که اســتراتژی جشنواره 
چیســت؟ برای همین در زمان تماشــای فیلم ها 
شــما به عنوان منتقد یا مخاطب تکلیفتان معلوم 
نیست. مثالً امســال فیلم ایده اصلی در جشنواره 
چه می کرد؟! یک فیلــم کامالً تجاری که متعلق 
به ســینمای بدنه است. این فیلم در جشنواره چه 
می کند. من می دانم یک هیئتی وجود دارد و رأی 
گیری اتفاق می افتد امــا معیارهای انتخاب برای 
پذیرش فیلم ها به جشنواره مشخص نیست و ابهام 
وجود دارد. این حرف و حدیث هایی هم که بعد از 
اعالم فیلم ها به وجود می آید به خاطر همین ابهام 
است. چون ما نمی  دانیم جشنواره چه می خواهد. 
مثالً در سال های گذشته فیلم هایی بوده اند که در 
زمان اکران این ســؤال درباره شان ایجاد شده که 
چرا در جشــنواره نبودند و حضورشان می  توانسته 
تأثیرگذار باشــد و اتفاقاً فیلم هایــی بوده اند که با 
بودنشان در جشنواره اعتبار آن را زیر سؤال برده اند. 
از آن طرف چند ســالی است بخش بین الملل از 
جشنواره جدا شده خوب سؤال اینجاست که چرا؟ 
چرا فیلم هایی در بخش نگاه نو هستند بعد در بخش 
مسابقه هم حضور دارند؟ مثالً بر چه اساسی امسال 
فیلم »پالتو شتری« در هر دو بخش حضور داشت و 
چرا فیلم های دیگر نبودند؟! این فیلم تا نیمه فیلم 
بدی نبود اما در ادامه من از خودم پرسیدم چرا این 
فیلم در بخش مسابقه باید حضور داشته باشد. یک 
وقتی هست که ما می خواهیم آثار جدید را معرفی 
کنیم خب، می توانیم یک بخش جنبی بگذاریم که 
این آثار در این بخش نمایش داده شــوند و اهالی 
رســانه و منتقدان آن را ببینند اما این تناقض ها و 
این چالش ها می تواند به اعتبار جشنواره لطمه بزند. 

  سینمای ما باید نگاه رو به جلویی 
داشته باشد

عارفی:شما به عدم سیاست گذاری در جشنواره 
اشاره کردید من می خواهم عقب تر از این صحبت 
کنم. اگر بگوییم جشنواره فجر قرار است آیینه ای 
از سینمای جمهوری اســالمی ایران باشد از نوع 
نظامی کــه ادعاش ادعای فرهنگی اســت، توقع 
یک ســینمای فرهنگی می  رود. به هر حال وقتی 
نظامی ادعای فرهنگــی دارد باید محصولش هم 
با ادعایش ســازگار باشد. اگر به 40 سال گذشته 
نگاه کنیم سینمای ایران نتوانسته است یک نقطه 
هدف ایده آل برای خــودش تعریف کند. به طور 
مثال مدتی ما گفته ایم رســیدن به یک سینمای 
هنری جهانی پســند ایده آل ماست، براساس آن 
جایزه می دهیم، به یک ســری فیلمسازانی توجه 
می شــود به یک سری توجه نمی شــود و... یک 
سال دیگر می آییم و می گوییم که فیلم ها باید به 
فالن مضامین توجه داشــته باشند، بر این اساس 
فیلم هایی را براســاس مضمونشان وارد می کنیم. 
سرانجام باید یک نسبتی بین این ها اتفاق بیفتد که 
براساس آن ما بتوانیم سینمایمان را به دنیا معرفی 
کنیم. یعنی سینمای ما شاخص هایی داشته باشد، 
که این شــاخص ها متعلق به بوم خودمان باشد، 
متعلق به فرهنگ خودمان باشــد و منطبق با آن 

تصویری باشد که می خواهیم به دنیا عرضه کنیم و 
براساس آن ها در دنیا معرفی شود. این ها از همان 
نگاه باال دستی به هنر می آیند که می گوید ما برای 
هنرمان چه برنامه ای داریم. یک جمله ای هســت 
درباره جمهوری اسالمی که می گوید ادعای کالنش 
ادعای تمدنی است و می گوید که می خواهد احیاگر 
تمدن نوین اســالمی باشــد. تمدن ها هم یکی از 
بزرگ ترین وجوهشان هنر است. یعنی هیچ تمدنی 
شــکل نگرفته مگر اینکه آن وجه هنریش در تراز 
آن ادعای تمدنیش باشد. وقتی این اتفاق می افتد 
که باید یک پیوند بین این هنر و آن آینده مطلوب 
برقرار باشد. به طور مثال وقتی ما یک چنین نگاه 
رو به جلویی نسبت به آینده داریم سینمایمان هم 
باید یک نگاه رو به جلو نسبت به آینده داشته باشد. 
اما وقتی به سینمایمان نگاه می کنیم می بینیم که 
همیشــه در حال بازگشت به گذشته است و دارد 
درجا می زند. گاهی جهش هایی هم وجود دارد که 
در حد استثنا باقی می مانند. فیلم های خوب در این 
40 سال همیشه برای ما استثنا بوده اند و مثالً در 
انتظار جشنواره فیلم فجر بوده ایم که چند تا فیلم 
خوب در آن ببینیم و هیچ وقت نتوانســته ایم این 
طور پیش بینی کنیم که بدانیم امسال در جشنواره 
از بین بیست و چند تا فیلم حداقل تعدادی فیلم 
قابل قبول در راستای آن نگاه کالن خواهیم داشت. 
بیایید به همین جشنواره امسال نگاهی بیندازیم. 
یکی از حوزه های مهم تمدنی سبک زندگی است. 
ما امســال خیلی از فیلم ها را داشــتیم که با نگاه 
به خانواده ســاخته شده بودند. مثالً فیلم »مردی 
بدون سایه«، »قصر شــیرین«، »بنفشه آفریقایی«، 
»درخونــگاه« یا »جان دار« و به نوعی »تیغ و ترمه« 
! این ها فیلم هایی بودند که در آن ســبک زندگی 

ایرانی به تصویر کشیده شده بود. نگاه این فیلم ها به 
خانواده چطور بود؟ چه تصویری از خانواده نمایش 
دادند؟ جز یک تصویر پاشیده شده از خانواده، یک 
تصویری که از خانــواده هم فاصله گرفته و حتی 
ضد خانواده اســت. در حال حاضر ما داریم روابط 
آزاد را در فیلم ها نشان می دهیم. آدم هایی که در 
کنار هم زندگی می کنند و در فیلم به هیچ گونه 
اشاره نمی شــود که مناسبات این افراد از چه نوع 

مناسباتی است. 

 ایــننگاهیکهشــمامیگوییدونبود
فیلمها انتخاب بیشــتردربحث راهبرد،
مشهوداستوبیرونمیزند.همانطورکه
باالترهماشارهشد،شمافیلمیرامیبینید
کدام براساس نمیشــوید متوجه اصالً و

شاخصبهجشنوارهراهپیداکردهاست.
عارفی: ما یک فیلم مهم در جشــنواره امســال 
داشــتیم که آقای یوســف زاده هم به آن ها اشاره 
کردند که این فیلم هــا از لحاظ هنری و کیفیت 
چــه جایی در جشــنواره داشــتند و بــرای چه 
پذیرفته شــده بودند و می توان گفت که از لحاظ 
تکنیکی بدیهیات هم در آن ها رعایت نشــده بود. 
به طور مثال فیلم »یلدا« که بیشــتر پشت صحنه 
یک فیلم تلویزیونی اســت که می آید و در بخش 
مسابقه جشنواره قرار می گیرد یا مثالً فیلم هایی 
که می شود گفت تجربه گرا هستند و می شود این 
آثار را در بخش های خصوصی تری برای مخاطب 
خاص اکــران کرد و به نظر می رســد با توجه به 
مخاطب عام جشــنواره فجر جایی در آن نداشته 
باشند. این مربوط به حوزه تکنیک بود اما در حوزه 
مضمون هم ما نمی دانیم چه می کنیم. مثالً فیلم 

»درخونــگاه«، اگر قرار بود یک فیلمی ضد خانواده 
ســاخته شــود در نظام جمهوری اسالمی که به 
فجیع ترین شکل ممکن خانواده را بکوبد نتیجه اش 
همین فیلــم »درخونگاه« می شــود. خالصه این 
فیلم در یک جمله این است: یک فردی مدتی از 
خانواده اش دور بوده حاال باز می گردد به این خانه 
که در نهایت نکبت است و افراد خانواده به او ظلم 
می کنند و این آدم در نهایت به یک روســپی پناه 
می  برد. این یعنی چه؟! اگر قرار را بر این بگذاریم 
که درجشنواره فجر فیلم هایی به نمایش در بیایند 
که راهبرد تمدنی داشته باشند، می بینیم که چنین 
فیلمی وجود ندارد و وقتی این وجود ندارد و صرفاً 
می خواهیم چند تا فیلم را بیاوریم و نمایش بدهیم 
خوب می گوییم حتماً از لحاظ تکنیک بررســی 
شــده اند اما آنجا هم می بینید که این طور نیست 
و فیلم های بسیار ضعیفی از لحاظ فن در جشنواره 
به نمایش درآمدند. پس می توان نتیجه گرفت که 
تکلیف جشنواره فجر نه در حوزه مضمون و نه در 
حوزه تکنیک مشخص نیست یک نکته هم درباره 
فیلم »یلدا« است. سازنده این اثر، فیلم قبلیش یک 
فیلم ضد نظام و مردم است و قرار بوده که به خاطر 
این فیلــم به دادگاه برود، اما می بینیم که نه تنها 
ایشان با فیلم بعدیش در حالی که پاسخی هم به 
گذشــته نداده در جشنواره حضور دارد بلکه تهیه 
کننده آن فیلم هم در جشــنواره بــه عنوان داور 
حضور دارد. این نشــانگر چیست؟ جز اینکه این 

جشنواره هیچ در و پیکری ندارد!

  هنوز نتوانسته ایم برای جشنواره فیلم فجر 
راهبرد مشخص کنیم

یوسفزاده:مــن حرفم این اســت که راهبردی 

وجود نــدارد واقعاً! یا اگر وجــود دارد، دولت ها به 
آن تــن نمی دهند. این چیزی کــه اکنون برگزار 
می شود این است که دولتها می گویند بیایید یک 
جشــنواره بدون حاشیه و سر و صدا برگزار کنیم. 
ســرانجام در آن همه را راضــی کنیم. چه جوری 
می شــود شما در این جشــنواره به فیلمنامه یک 
فیلمی جایزه می دهیــد و این فیلم بهترین فیلم 
جشنواره نیست! چه جوری می شود یک نفر جایزه 
بهتریــن کارگردانی را بگیرد و آن وقت بازیگر این 
آقا یا خانم حتی کاندیدای بازیگری هم نشــود؟! 
خب پس این کارگردان سر صحنه چکار می کرده 
اســت؟! سال گذشته ما به »مغزهای کوچک زنگ 
زده« در بخــش هنر و تجربه جایزه دادیم. ســؤال 
این اســت که تجربه این فیلم در کجا بود؟ خب 
این فیلم جزو هنر و تجربه نیست! گاهی جوایزی 
در جشنواره داده می شود که عجیب است. خیلی 
عجیب! مثالً یک سال آن همه جایزه به آقای سعید 
روستایی می  دهیم. این نشان می دهد که راهبردی 
وجود ندارد. یعنی جشنواره نمی داند قرار است چه 
بکند. نگاه کنید در مقابل به جشنواره کن، رسالت 
این جشنواره مشخص اســت. این جشنواره یک 
جشنواره ای است که در آن فیلم هایی می آیند که 
از لحاظ هنری مورد توجه است و به دنبال کشف 
استعدادهای شــرقی و غربی است. با وجود اینکه 
آنجا هم تناقضاتی وجود دارد اما راهبرد مشخص 
است. سؤالی که در جشنواره فجر همیشه در زمان 
تماشــای فیلم ها به ذهن خطور می کند این است 
که این فیلم در جشنواره چکار می کند؟ آیا به این 
خاطر که نام کیومرث پوراحمد را دارد که فیلمساز 
با سابقه ای است؟ گاهی می پرسیم اگر جشنواره را 
مثالً با 12 فیلم برگزار کنیم به کجا برمی خورد؟ 
اصرار داریم که حتماً 20 فیلم در جشنواره حضور 
داشــته باشد. ببینید وقتی دبیر جشــنواره مورد 
مؤاخذه قرار می گیرد که چرا ســیمرغ ها را بردی 
در دبی درســت کردی؟، معلوم است که ما حاال 
حاالها در جشنواره کار داریم. سیستم سیستمی 
است که مشکل دارد و هنوز نتوانسته راهبردی را 
برای جشنواره مشخص کند. مثالً اگر به قول آقای 
عارفی جشنواره قرار است ویترین جمهوری اسالمی 
ایران باشد، خوب تکلیف ما با فیلم های اجتماعی 
که می خواهد به آســیب ها و معضــالت بپردازد 
چیست؟ و اگر واقعاً این طور است که می خواهیم 
به مضامینی در راستای جشنواره فجر انقالب باشد، 
خوب فیلمی که مضمون گزنده ای دارد را نیاوریم. 

اگر هم می آوریم پس پای فیلم بایستیم.

 مناشارهکنمکهاینبههمریختگیبهنفع
سینمایایراننیست.مثالًفیلم»پالتوشتری«
این کهبهجشــنوارهمیآیدممکناست
دیدهشدنبهضررشتمامشود.امسالما
فیلمهاییداشتیمکهدرحوزهسینمایبدنه
بودندیادردستهبفروشهاقرارمیگرفتندو
بهجشنوارهنیامدند.طبقاینحرف»زهرمار«
اصالًجاییدرجشنوارهنداشت.ازطرفیهم
چوناینتلقیوجودداردکهجشنوارهجایی
برایدیدهشدنفیلمهااستومخاطبعموم
است،کارگردانهاییکهایندغدغهراندارند
بهســراغشنمیآیند.دورشدنفیلمهای
هنری،آثاریکــهکارجدیدیدرفرمواثر
خالقهایارائهمیدهندازفجر،دربلندمدت
بهضررسینماســت،چوننگاهاینطوری
میشودکهاگرمیخواهیدیدهشوییاجایزه

بگیریبایدبهسراغاینطورکارهانروی.
عارفی: اگر جشنواره یکی از کارکردهایش را تبیین 
راهبرد برای ســینمای ایران بداند هم از پســش 
برنیامده است. این آش شله قلمکاری که در حال 
حاضر وجود دارد، موجب بازتولید آثاری می شــود 
که در بلند مدت هیچ کمکی به پیشرفت سینمای 
ایران نمی کنند تنها در دام تکرارهای غلط می افتیم. 

 ازطرفدیگروقتیراهبردیوجودندارد
مانمیتوانیمازانتخابهایماندفاعکنیم.در
همهجایدنیاوقتیعدهایجایزهمیگیرند
وعدهاینه،ســرانجاماعتراضهاییایجاد
میشوداماهیئتانتخابیکهاستراتژیاش
مشخصاستپایانتخابهایشمیایستد.ما
همچنینبرخوردیراازمدیرانجشنوارهو

داوراندرهیچدورهایندیدهایم.
یوسفزاده:به طور مثال در کن، هیئت داوران 
بعد از اعالم برگزیده ها در یک نشســت خبری 
حضور پیدا می کننــد و در مورد داوری ها حرف 
می زنند و از انتخاب هایشــان دفاع می کنند اما 
ما بعد از جشــنواره نمی توانیــم داورها را پیدا 
کنیم و بپرســیم چرا انتخابت این بود؟! نتیجه 
نبود اســتراتژی مشخص این می شود که به دام 
تقسیم جوایز می افتیم و می خواهیم دل همه را 
به دست بیاوریم. وقتی جایزه بهترین کارگردانی 
و بهترین فیلم وجــود دارد دیگر جایگاه جایزه 
ویژه هیئت داوران چیســت؟! انــگار چند جور 
جایزه با عنوان های مختلف درست کرده ایم که 
به همه برســد. امسال با اینکه فیلم نرگس آبیار 
فیلم محبوب من نبود اما این ایستادگی داوران 

که جوایز را توزیع نکردند، نقطه مثبتی بود. 
عارفی: این طور می شود که در 37 سال صاحب 
جشنواره ای می شویم که بشدت سیاست زده است. 
تغییر دولت ها یا فضای سیاســی می توانند روی 
انتخاب هــا تأثیر بگذارند و این حرف پیش می آید 
که همه چیز به خاطر نگاه مضمونی است در حالی 
که من می گویــم این اتفاق برعکس نتیجه وجود 

نداشتن راهبرد است.

ارزیابیکارنامهجشنوارهفیلمفجرامسالازنگاهدومنتقدسینما

غفلت از آینده در سینمای امروز
سیماوسینما/فاطمهعاملنیک هر سال در زمان برگزاری جشنواره 
فیلم فجر و پس از آن ما با حواشی بسیاری بر سر مسائل جشنواره و نحوه 
برگزاری آن مواجه می شــویم. حواشی که معموالً برخاستن از سؤال هایی 
است که جزء به جزء جشنواره فیلم فجر را نشانه گرفته و غالباً هم بی پاسخ 
می مانند. ســؤال هایی که از کوچک ترین جزئیات تــا بحث های کالن و 
راهبردی جشنواره 37 ساله فجر را نشانه گرفته و نشان از مشکالتی دارند 
که در این مســیر سی و چند ساله کماکان حل نشده اند. به طور مثال در 
جشــنواره امسال این سؤال مطرح بود که چرا فالن فیلم )زهرمار( باید در 
جشنواره باشد؟ یا این سؤال مطرح بود که بخش ذخیره چیست و عده ای 
گفتند اینکه 21 فیلم در جشــنواره باشد یا 22 فیلم مگر چه می شود؟! یا 

ایرادهایی به دبیر جشنواره که غیرسینمایی است وارد بود و همچنین به 
کم بودن تعداد فیلم ها در بخش نگاه نو یا اینکه حضور بعضی از فیلم ها در 
هــر دو بخش، نارضایتی ها بعد از اعالم جوایز هم که جای خود دارد. نکته 
دیگر درباره این سؤال ها این است که تقریباً کمی پس از پایان جشنواره به 
فراموشی سپرده می شوند و تا سال دیگر هیچ کس به سراغشان نمی رود، 
بر آن شدیم پیش از سال جدید و هیاهوی اکران داغ نوروزی در نشستی 
به این پرســش ها بپردازیم. به این بهانه با معین عارفی و حجت االســالم 
مصطفی یوسف زاده، دو منتقد سینما گفت و گو کردیم و از آن ها پرسیده ایم 
به نظرشان این مسائل از کجا نشأت گرفته و چطور هر سال تکرار می شوند؟ 
در ادامه می توانید پاسخ این دو منتقد را به این پرسش های قدس بخوانید.



زاده تربت  مجید  ایســتگاه/   
گذشــته   روز  اظهــارات  شــاید 

»جو بایدن« که خود را پیشروترین 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دانست 
و رفتار و سیاســت های »ترامپ« را بدترین نوع 
دیکتاتوری در جهان نامید، بهترین بهانه خبری 
برای گزارش از شــخص باشــد. اما این بهانه به 
تنهایــی نمی تواند مطلب امروز مــا را جذاب و 
خواندنی کند. جذابیت سوژه ای چون »بایدن« را 
باید در افکار، اظهارات و واکنش های او نسبت به 

مسائل ایران جست و جو کرد.
 مواضع سیاســتمدار کهنه کار آمریکایی درباره 
کشــورمان، دســِت کم در 20 سال گذشته آن 
قدر فراز و فرود داشته و گاه تناقض آمیز بوده که 
حتی صدای برخی موافقان و هم حزبی هایش را 

هم درآورده است!

  عجله نکنید
اغراق نکردیم اگر باالتر نوشتیم موضع گیری هایش 
در قبــال ایران، عمری 20 ســاله دارد. گواهش 
هم مقاله ای اســت که »مایکل رابین« تحلیلگر 
»واشنگتن پست« در اوت ســال 2008 درباره 
»بایــدن« می نویســد و در آن اشــاره می کند 
که: »در 10 سال گذشــته، موضع تغییرناپذیر 
»جوزف بایدن« و پافشاری وی برای مذاکره، به 
تهران فرصت داد تا فعالیت های هسته ای خود را 
گسترش دهد... »بایدن« همواره با سیاست دولت 
آمریکا در مورد ایران مخالف بوده است... او یکی 
از 22 سناتوری اســت که با قرار دادن نام سپاه 
پاســداران در فهرست ســازمان های تروریستی 
مخالفت ورزید... چند ســال بعد یعنی در سال 
2002 وقتی »بوش« ایران را محور شرارت نامید، 
»بایدن« در ضیافت شــام شورای آمریکایی ها و 
ایرانیان به شرکت های نفتی برگزار کننده ضیافت 
قول داد برای کاهش تحریم ها علیه ایران تالش 
کند«!البته این گزیده از تاریخچه 20 ساله مواضع 
»بایدن« سبب نشود فکر کنید ما داریم پیشاپیش 
بابت پیــروزی احتمالی »بایــدن« در انتخابات 
2020 آمریکا خوشحالی می کنیم و امیدواریم که 
رئیس جمهور آینده آمریکا قرار است با ایرانی ها 
راه بیاید! این فقط یک نمونه از موضع گیری های 

10 تا 20 سال گذشته اوست.
 برای شــناخت بهتر »بایــدن« و اینکه در قبال 
ایران و آمریکا چگونه فکر می کند، بهتر اســت 

عجله نکرده و تا پایان مطلب صبر کنید.

  بزرگ ترین سوراخ جهان
خــودش 77 ســالگی را رد کــرده اســت و 
سیاســتمداری اش هم دارد 50 ســاله می شود. 
»جوزف رابینــت بایدن« زندگی اش در ســال 
1942 از ایالت »پنســیلوانیا« آغاز می شــود و 
سیاستمداری اش ابتدا با عضویت در شورای شهر 
و پس از آن هم با سناتوری ایالت »دالویر« رقم 
می خورد و تا امروز ادامه پیدا می کند. نمی دانیم 
با نزدیک به 50 سال سابقه سیاستمداری آیا از 
این حیث رکورد دار محســوب می شود یا خیر، 
اما این را یقین داریم که با ســناتوری در ســال 
1972، ششــمین ســناتور جوان تاریخ آمریکا 
به حســاب می آید. »بایدن« پیــش از ورود به 
عالم سیاســت از جمله دانش آموزان زِبر و زرنگ 
دبیرستانی اســت و به قول معلمانش استعداد 
رهبری همسن و ســاالنش را دارد. تنها مشکل 
نوجوان و جوان آمریکایــی برای ورود به عرصه 
سیاســت و فعالیت های اجتماعی، لکنت زبان 
ناجوری اســت که از کودکی بــه جانش افتاده 
اســت. »بایدن« اما در بیســت و چند سالگی 
و دورانی که در دانشــگاه تاریخ و علوم سیاسی 
می خواند، با تمرین های ســخت و ســخنرانی و 
شــعرخوانی در برابر آینه موفق می شود از پس 
این مشکل بربیاید. پس از این ماجرا سراغ رشته 
حقوق می رود، چند ســال بعد وکیل می شود و 
در آخرین ســال دهه 60 میالدی دکترای خود 
را از مدرسه حقوق می گیرد. این در حالی است 
که او در یکی از نوشــته هایش، مدرسه حقوق را 
»بزرگ ترین سوراخ جهان« توصیف کرد. شاید 
منظور »بایدن« این بود که در آمریکا، مدرســه 
حقوق مناسب ترین مکان و یا سوراخی است که 
می شــود از طریق آن به جهان سیاست و عالم 

سیاستمداران وارد شد!

  بدون مدال
و  ســناتور ها  از  بســیاری  برخــالف 

سیاستمداران آمریکایی، نشانی از سوابق، 
افتخارات و مدال هــای نظامی و 

همچنین حضــور در جنگ 
ویتنام در زندگی اش دیده 

نمی شــود. البته فعال 
ضدجنگ هم نبوده 

نشان  شــواهد  و 
دلیل  به  می دهد 
داشتن نشانه های 

آســم در نوجوانی، در جوانی از خدمت سربازی 
یا حضور در جنگ معاف شــده اســت. خود او 
در خاطراتش می نویسد در زمان جنگ ویتنام و 
پیش از آن در مأموریــت برای ازدواج و تحصیل 
به ســر می برده اســت! با این همه، نمی شود 36 
سال سابقه سناتوری، دو بار نامزدی در انتخابات 
و هشت سال معاونت ریاست جمهوری را دست 
کــم گرفت. این ها را گفتیم تــا بدانید که رقیب 
»ترامــپ« برای انتخابــات 2020، آدم بی تجربه 
و کم سابقه ای نیســت و در عالم سیاست رقیبی 
»ِچِغر و بد بدن« برای رئیس جمهور فعلی آمریکا 
به حساب می آید. بخصوص که جمهوریخواهان و 
دموکرات ها را خوب می شناسد. »بایدن« اگرچه 
سال هاست زیر پرچم دموکرات ها حرکت می کند، 
اما سیاستمداری اش را تقریباً با جمهوریخواهان 
آغاز کــرده و مدت ها خــودش را جمهوریخواه 
دو آتشه می نامیده اســت. از اواخر سال 1969 با 
وجود اصــرار جمهوریخواهان به همکاری با او، از 
این حزب فاصله می گیرد، در رقابت های انتخاباتی 
محلی خود را مستقل می نامد و یک سال بعد از 

اردوگاه دموکرات ها سر در می آورد.

  خوش اقبالی ناتمام
آن قدر که در زندگی سیاســی توانست بسرعت 

روی نوار خوش اقبالی و پیشرفت بیفتد در 
زندگی شخصی خوش اقبال نبود. در 

ســال 1972، همسر و فرزندش 
در یک ســانحه رانندگی کشته 
شدند و پســرهایش از مرگ 
نجــات یافتند. ایــن حادثه 
غمبار بــرای از پا در آوردن 
ســناتور جوان کافی بود و 
درد ســرهای نگهداری دو 

پســربچه مصدوم و بی مادر شده هم می توانست 
او را برای همیشــه از دنیای سیاســت دور کند.

 با این همه رئیس ســنا و دیگر سناتورها پس از 
دوران مرخصی تالش کردند و »بایدن« را به زندگی 
عادی و سپس فعالیت سیاسی برگرداندند. سه سال 
بعد هم خانم »جیل« را پیدا کرد تا پس از ازدواج 
با او در ســال 1979، سروســامانی به زندگی اش 
بدهد. »بایدن« پس از 37 ســال حضور در سنا 
و فعالیت های سیاسی مختلف، در سال 2009 و 
در دوره »اوبامــا« به عنوان معاون رئیس جمهور 
انتخاب شد تا همســر دومش، بانوی دوم آمریکا 
شود. پســر بزرگ »بایدن« در آینده قاضی شد، 
مدتــی هم برای ارتش آمریــکا در عراق کار کرد 
و دادســتان کل ایالت »دالویر« هم شــد. پسر 
کوچک تر هم کــه مثل برادرش از مرگ گریخته 
بود، حقوق خواند و وکیل شــد. برادر بزرگش اما 
پس از مدت ها جنگیدن با بیماری سرطان مغز و 
از دست دادن بینایی اش سال 2015 از دنیا رفت 
و تراژدی دوم را برای خانــواده »بایدن« رقم زد. 

  الزم باشد با ایران می جنگیم
اگر جزو آن دسته از خوانندگانی هستید که روی 
مواضــع مالیم و مثبت او در قبال ایران و یا اینکه 
معتقد به کاهش تحریم های ضد ایرانی اســت، 
حســاب کرده اید، از اینجای مطلب را با دقت 
بیشتری بخوانید. وقتی سابقه خبرها 
و موضع گیری های او را جست و جو 
می کنید در سال 1394 به این 
مورد برمی خورید: »... الزم باشد 
با ایران وارد جنگ می شویم... 
وقــوع جنگ امــری غیرقابل 
پیش بینی ا ســت، اما در صورتی 
که الزم باشد، اتفاق خواهد افتاد... 
ما آماده اســتفاده از زور هســتیم... 
اوباما اجازه آمادگی نظامی آمریکا برای 
شرایطی که تصمیم به حمله به ایران گرفته 
شــود را داده اســت...«. به جز این ها 
او  اظهارنظرهای  میــان  در 
همان قدر که انتقاد از 
تحریم ها دیده می شود، 
تأکیــد و افتخــار به 
تحریم هم وجود دارد. 

او بارها در گفته هایش 
اصرار می کند که ایران 
اگر به دنبال کاهش 

یا لغو تحریم هاســت باید اجازه دسترسی بی قید 
و شرط به تأسیسات نظامی اش را هم بدهد! آقای 
سیاستمدار در خیلی از سال های پشت سر، نوعی 
»یکی به نعل، یکی به میخ زدن« در ســخنان و 
موضع گیری هایش دیده می شود. توافق هسته ای را 
موجب تضمین امنیت اسرائیل می داند، از یک سو 
حرف از حمله نظامی به ایران می زند و از ســوی 
دیگر ضمن انتقاد از سیاست های آمریکا در قبال 
ایران به وسیله رئیس جمهور عراق برای مسئوالن 
کشورمان پیغام می فرستد که: »ما درصدد ایجاد 
مشکل برای ایران نیستیم... نمی خواهیم در امور 
داخلی شما دخالت کنیم... نمی خواهیم رژیم ایران 
را تغییر دهیم، اگر توافق هســته ای حاصل شود 

دیگر هیچ مشکلی در روابط ما وجود ندارد«! 

  فقط نادان است
اختــالف نظرش بــا ترامپ البته فقــط به یک 
اختالف حزبی شــبیه نیست. »بایدن« اگرچه در 
چند ســال گذشته ســعی کرده درباره انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا، سیاستمدارانه و معقول 
حرف بزند، اما به دلیل رفتارها و سخنان لجوجانه 
و حتــی کودکانه »ترامپ« گاه و بیگاه به دام کل 
کل های رایج سیاسی با رئیس جمهور آمریکا افتاده 
و هر دو از خجالت هم در آمده اند. ترامپ که پیش 
از ایــن خطاب به او گفته بود: »تو را جوری کتک 
می زنم که به گریه بیفتی«! چندی پیش هم وقتی 
نخستین بار حرف از کاندیداتوری »بایدن« برای 
انتخابات آینده ریاست جمهوری شد، گفت: »بایدن 
را آقای اوباما از زباله دان کشف کرد و به کاخ سفید 
آورد«! گزینه ریاست جمهوری آمریکا البته سعی 
کرده در برابر رئیس جمهور فعلی و کله شق آمریکا 
کم نیاورد و در مالیم ترین واکنش هایش اشــاره 
کرده اســت که: »ترامپ آدم بدی نیست... فقط 
نادان اســت«! اگر از عالقه مندان به کل کل های 
رایج سیاسی میان این دو نفر هستید، می توانید 
ادامــه آن را در مناظره هــای احتمالــی پیش از 
انتخابات دنبال کنید. با این توضیح که »نیویورک 
تایمز« ســه روز پیش در یک تحلیل نوشته بود: 
»بایدن زمانی مدافع منافع طبقه متوسط آمریکا 
بود و این منافع نژادپرســتانه بــه نظر می آیند... 
پیروزی بر ترامپ لزوماً به معنی پیروزی بر »تفکر 
ترامپیسم« نیست... »بایدن« ممکن است رهبری 
دموکرات ها را در دست بگیرد، اما مواضع سیاسی او 
ممکن است به نوعی شبیه همان افکار پشت پرده 

ترامپیسم باشد«!
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ایستگاه

رقیه توسلی: ماشیِن بغلی تک بوق می زند. 
صورت برمی گردانم. از چشــم هایش به جا 
می آورم که کیست. دکور و خلقتش کمترین 

شباهتی به گذشته ندارد!
همسِر پسرخاله هنوز همان زن مهربان است 
و تقالیش را دارد که خونگرم احوالپرســی 
کند و بفهماند »ندا«ی پارســال و چهارده 
ســال گذشــته اســت... اما نمی دانم چرا 
ژِل لب ها و گونه هایش اصرار به بدجنســی 
دندان های  گرفتــه  دارند، چموشی شــان 
سرامیکی تازه و بینی ســرباال اَطوار درمی 
آورد از خودش.تمام همتم را بسیج می کنم 
تا کم قضاوت از او جدا شوم و بروم پی کارم. 
با این تلنگر که ظاهر دلیل همه باطن نیست.
موفق می شوم اما فقط تا وقتی که توی پیاده 
رو »الهام« جلویم سبز نشده بود. همسایه ای 

که هزار سال است با هم رفیقیم.
در آغوشم می گیرد. ابروها و مژه ها و چانه اش 
را به جا نمی آورم و در ُکل، زنی که اســمم 
را انداختــه توی گلویش. خانــوم دیگری 
را مشــاهده می کنم که پا شده آمده توی 
کالبِد »الی«؛ ما از بچگی این طور صدایش 

می کردیم.

الهاِم چشــم و مو مشکی را انگار دزدیده اند 
و به جایش یک ســوئدی داده اند تحویلم... 
لباسش عجیب است. مؤقر حرف نمی زند. 
سبکســری می کند و گمراهــی اش توی 
ذوق است.نمی خواهم جا خوردنم را پنهان 
کنم و بگویم قدرِت هضــم اتفاقات را دارم 
و این همــه بزن و بکوب و فســت فودی 
عوض شــدن را می فهمم. چــون به وضوح 
می بینم مات و گیج وســِط هزار پرســش 
ایســتاده ام. وسِط زمستان و بهار در شهری 
که برخی زنانش نمی دانند چرا دنبال بینی 
عروسکی اند؟ هفته ای دوبار رنگ موهایشان 
را پاک می کنند و جوارحشان را مظلوم گیر 

آورده اند؟
ضرباهنگ: از ایــن حجم نارضایتی مردم 
کوی و گذر متعجبم... از اعتماد به نفسی که 

می گویند پیِش جراح است!
»مالمت خانوم« پوزخند می زند که جوش 
نزن. از ُکره دیگر هم که نیامده ای. بخواهی 
نخواهی، همین اســت. دنیا روی انگشــِت 

تجارِت ُمد می گردد.
خواهش: کتاب بخوانیــم. آدِم چغِر دیوانه 

سرکش مان، آنجا سربه راه می شود.

شخصیت شناسی میهمان   های عید
م.ظرافتــی :  طبــق بررســی   های کارشناســان مــا میهمان های 
عید )جز آن هایی که حبیب خدا هســتند( به سه دسته عمده تقسیم 

می شوند:
اجل   های معلق: این میهمان ها عموماً ســاعت 9 صبح به قبل در خانه 
میزبان پیدایشــان می شــود و از همین رو به آن ها »اجل معلق« گفته 
می شود. این میهمانان عزیز همزمان با ادای جمله »خواب که نبودین؟« 
از در داخل شــده و روی نُشسته شــمایی را که هاج و واج در حال نگاه 
کردن به آن ها هستید، می بوسند. حضور این میهمان ها در خانه میزبان 
اجتناب ناپذیر اســت. یعنی شــما حتی اگر در را هم رویشان باز نکنید، 
»چشممان به جمالتان روشن« گویان از پنجره آشپزخانه وارد می شوند.

گاهی دیده شــده این میهمان ها برای غافلگیرکردن بیشتر صاحبخانه، 
زنگ همسایه باالیی را زده و پس از ورود به ساختمان، مستقیماً در پشت 

در اصلی خانه ظاهر شده اند.
فضول ها: این دســته از میهمان ها کالً برای ســؤال پرســیدن به خانه 
مردم می روند. ســؤال پایه »چرا ازدواج نمی کنی؟« است که متناسب با 
شــرایط میزبان می تواند به سؤال هایی نظیر »چرا بچه دار نمی شوی؟«، 
»چرا بچه ات را عروس، داماد نمی کنی؟«، »چرا نوه دار نمی شوی؟« و الی 
ماشــاءاهلل ادامه پیدا کند. نکته جالب درباره این عزیزان این است که نه 
تنها احتمال نمی دهند پاسخ این سؤال ربطی به آن ها نداشته باشد بلکه 
اصالً به جواب سؤال هم گوش نمی دهند! به این معنا که قبل از رفتن به 
میهمانی لیســتی از سؤال های اعصاب خرد کن تهیه کرده و با خودشان 

عهد می کنند که همه اش را از میزبان بپرسند. 
دانلودرها: میهمانانی هستند که تنها به لطف دید و بازدید های عید زنده 

مانده اند. این عزیزان به میزبان به چشم »اَپ مارکت« نگاه کرده و هنوز 
عرقشان خشک نشده، رمز وای فای را می پرسند. این میهمان ها بالفاصله 
پس از وصل شدن به مودم میزبان، شروع به به روزرسانی برنامه  های تلفن 
همراه و دانلود لیســت بلند باالی فیلم و موسیقی های مورد عالقه شان 
می کنند. به این میهمان ها اگر رو بدهید عالوه بر اینکه پسته های داخل 
کاسه آجیل را سوا می کنند، از سرعت پایین اینترنت گالیه کرده و به شما 

توصیه می کنند اپراتور اینترنتتان را هم عوض کنید!
الزم به ذکر است که طیف میهمان های عید بسیار وسیع تر از دسته های 
مذکور اســت که البته بنا بر اعالم کارشناســان ما، ســایر دسته ها در 
دل همین دســته بندی در نظر گرفته شــده است. به این معنا که این 
دسته بندی به صورت کامالً اجمالی صورت گرفته و میهمان های اعصاب 
خردکنی مثل »بچه کوچک داران«، »بادام جدا کن ها«، »دیر بلند شوها« 
و... هرکدام زیر مجموعه یکی از همین دسته  های باال محسوب می شوند!

گزارش از شخص

حریف ِچِغر و َبد  بدن ترامپ!
آیا »جو بایدن« بیشترین شانس را برای ریاست جمهوری آمریکا دارد؟

آداب کله پاچه خوری

ایســتگاه: اول اینکه در این اوضاع و احوال گرانی گوســفند، گوشت و 
متعلقاتش به خاطر این مطلب عذرخواهی می کنیم! دوم اینکه فکر نکنید 
بساط شیک و الکچری که برخی کله پزی های امروزی راه انداخته اند، تمام 
و کمال ابداع و ابتکار خودشان یا حاصل قیمت امروز گوشت است. اصوالً، 
کله پاچه به خاطر سابقه تاریخی اش از جمله ریشه دار ترین و با آداب ترین 

غذاهای ایرانی محسوب می شود! 
در قدیم مشــتریانی که به مغازه های کله پزی مراجعه می کردند، مطابق 
میل خودشان می توانستند هر نوع نانی را که دوست دارند با خودشان به 
کله پزی ببرند. صاحب مغازه، کله و پاچه خورها را روی تختی به انتخاب 
خودش می نشاند و پس از آن یک سینی یا مجمعه که وسط آن ظرفی از 
آب کله بود توسط شاگرد مغازه برای مشتری برده می شد. اگر مشتری جزو 
رعیت بود که خودش نان را داخل آب تلیت می کرد. اما اگر مشتری از افراد 
واالمقام یا درباری بود، خود صاحب مغازه نان ها را داخل ظرف خرد می کرد 
و با دست روی آن فشار می آورد تا تکه های نان خیس شود و آب اضافی آن 
را هم می گرفت! وقتی نان ها به شکل مخروطی در می آمد، مقداری روغن 
و مغز بر روی آن گذاشته و آن را به مشتری برمی گرداند. البته این پایان 
مراسم کله و پاچه خوری نبود و زمانی که مشتری محترم دو، سه لقمه  ای 
از غذا می خورد، شاگرد مغازه ظرف غذا را از جلویش برمی داشت و با اضافه 
کردن دوباره روغن و کمی مغز حســابی به مشتری اش حال می داد! بعد 
از آن، نوبت به خوردن گوشــت می رسید و صاحب مغازه بنا به شخصیت 
مشتری، ظرفی از چشــم، بناگوش، پاچه و زبان تهیه می کرد و روی آن 
روغن و دارچین می ریخت و به مشتری می داد. در این جا هم اگر مشتری 
جزو از ما بهتران بود، گوشت، بناگوش و زبان و اگر از افراد معمول بود، پای 

گوسفند بر روی ظرف قرار می گرفت.
جالــب اینکه کله پزی های آن زمان پولی بابت آب کله پاچه از مشــتری 
نمی گرفتند و قیمت یک پرس آن مربوط به چشم، بناگوش، پاچه و... بود.

قیمت یک وعده این غذا هم از سه شاهی تا 10 شاهی متغیر بود و دو، سه 
شاهی نیز برای نان دریافت می شد. مشتری کله پزی ها بیشتر افراد دست 
به جیب و به قول امروزی ها آدم های الرج بودند. مشتری های کم بضاعت 
هم البد مثل امروز به خوردن همان آب کله و سیرابی اکتفا می کردند. البته 
خیلی هایشان با چانه زدن و سماجت، کمی هم روغن، مغز و... نصیبشان 

می شد.

باور می کنید؟

روزمره نگاری نه+طنز

کلیدها

تروریسم فکری و ادبی

بعضی ها فقط آدم ها را می بینند و بعضی ها اثر ها و کارها را. بیشتر دعواهای 
عالم از همین جا شــروع می شود. اگر بین پدر و مادر، والیت نهایی را در 
موارد اختالفی به پدر داده اند به خاطر همین است که پدر کلیت را می بیند 
و مادر درگیر جزئیات می شــود. این را به عنوان عیب و ایراد تلقی نکنید. 
مادر متولی و ولی جزئیات اســت و پدر هم شأن و شــغلی دارد. در کار 
فرهنگی هم همین طور است برخی به تولید اثر فکر می کنند و برخی به 
مؤثر و مؤلف می اندیشند. اگر به انسان فکر کنیم باید برای خطاهای او هم 
حوصله داشته باشیم. انسان بدون خطا نمی تواند باشد و خطا هم اقسامی 
دارد. در ســیره شــهید آوینی هســت که در دوران جنگ با آن قیمت و 
ارزشی که نگاتیوها و لوازم فیلمبرداری داشتند هزینه بسیاری برای تمرین 
فیلمبرداران شاخصی که با ایشان کار می کردند در نظر می گرفت و آن را 
جزو طبیعت کار می دانست. واقعیت هم همین است بدون خراب کردن 
نمی توان آباد کردن را یاد گرفت. جدا از خطاهای فنی و این قسم خطاهای 
طبیعی در فرایند تربیت و تمرین، خطاهای انسان در حال شدن و شکل 

گرفتن، انواع دیگری هم دارد. 
هنرمندی که می خواهد به نگرش درســت برسد از روز اول در عالی ترین 
جایگاه قرار ندارد. حرف زدن و کار کردن مستلزم خطا کردن است و بدون 
خطا نمی توان صاحب ایده و فکر درست شد. اگر یک مؤلف یا فیلمساز در 
نخستین کارش لغزش های فکری داشته باشد چیز عجیبی نیست. مربی 
می داند که فرایند شــدن و رشد یک انسان فرایندی طوالنی است و باید 
حوصله کرد و البته درصدی از خطا هم همیشه وجود دارد. نمی توان توقع 
داشت همه شاگردان یک مدرسه خطاطی، خوشنویس های برتر عالم شوند 
و همه کارآموزان یک کارگاه خیاطی خیاط های برتر جهان. زندگی همین 
اســت و باید حوصله داشت تا یک آدم به نگرش درست برسد. در حدود 
دو دهه که با جوان ها کار کرده ام این شدن ها را دیده ام و دیده ام آدم هایی 
را که از مشرق به مغرب رسیده اند. آدم های کم حوصله اما مجال خطا به 
کسی نمی دهند و با نخستین خطا به قصد کشت شلیک می کنند. جایگاه 
مربی در جامعه ما باید مهم ترین جایگاه باشــد، چرا که مربی می تواند در 
یک فرایند طوالنی آدم ها را همراهی کند تا از جایی به جایی برسند وگرنه 
مدعیان با نخستین خطا، حرف آخر را مثل گلوله ای شلیک می کنند و یک 
انســان را به طور کلی از یک اردوگاه اخراج می کنند. از این منظر کسی 
که به دنبال اثر خوب اســت اگر دقت و تقوا نداشــته باشد بسادگی غرق 
در ســیاه دیدن دیگران می شود و به یک تروریست فکری ، ادبی و هنری 

تبدیل می شود.

 روزنوشته های علی محمد مؤدب

ثبت با سند برابر نیست

 1. سهمی به سزا از تولید ناخالص 
ملی دارند - مبتال 2. درخت سهی- 
استمرار  پیشوند  انار-   درخت 
کوپتر  هلی  ترکی-  سفید   .3
دهان   .4 بارش  آماده  آسمان    -
کشمش  ها-  گوشه   پرنده- 
دو  از  یکی  انتخاباتی-  نظرات   .5
دشمن  هیکل-  درشت  جنس- 
شده-   فراوری  غله   .6 پنیر  دیرینه 
پیام رسان ایزدان در یونان باستان- 
انجام  در  کوتاهی   .7 پری  دشمن 
خدای   .8 گریخته- جسم  وظیفه- 
می  »تعصب«-  از  نیمی  درویش- 
9. آسیب  ندارد  مادر  و  پدر  گویند 
و صدمه- پایان چیزی- کثرت 10. 
اخطار  فراموشی-  سخت-  نقیض 
نشانه روی-  ورزش   .11 اداری 
مرکزیت  به  سیاه  قاره  در  کشوری 
از   .12 ایرانی  دخترانه  نام  داکار- 
دستگاهی  مسطح-  الهی-  انبیای 
 .13 ایرانی  سنتی  موسیقی  در 
ابریشم  کمان-  رنگین   - پیامبری 
داستانی  یار  مدید-   .14 نامرغوب 

زیبای  روستای   .15 ژولیت 
شمالی- قلب قرآن  - شرور

ورزش  فنون  از  منت گذارنده-   .1

پارچه-  برای  واحدی   .2 کشتی 
الفبای  از شنا- حرفی در  شاخه ای 
و  ناز  اساس-  و  پایه   .3 فارسی 
خرام- گوسفندی با پشمی مرغوب 
حاصل  کانادا-  پایتخت  باختر-   .4
طوالنی ترین   .5 نقاش  استاد  کار 
حرفی  رها-  و  آزاد  فرانسه-  رود 
پیوند   .6 پرسش  خودش-  روی 
بدنه  کردن-  کنکاش  اینترنتی- 
پرخاصیت10بار  میوه  این  نام   .7
در قرآن کریم آمده است- بررسی 
پزشک  توسط  بیمار   وضعیت 
8. میوه کال- کاله انگلیسی- مواد 
اثر  بر  که   زمین  کره  نرم  مذاب 
صورت  به  باال  دمای  و  کم  فشار 
قرار  مایع  حتی  گاه  و  نیمه جامد 
دارند 9. دایره ای شکل- بام ایران- 
کندذهن 10. تیر پیکان دار- جدا و 
فرهنگ  دیگران-  از  شده  مشخص 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

zadehalireza@gmail.com جدول
محمدرضا علی زاده 7499

شیوع  جنگی-  کشتی   .11 فرانسه  لغات 
بیماری- تخم مرغ محلی 12. مارکی باسابقه 
اشاره  نقره ای-  نگهبان چماق  برای خودکار- 
به نزدیک 13. نام دختر بهمن و مادر داراب 
- دوراندیشی 14. بی سواد- زخم و جراحت- 
 - رازی  زادگاه   .15 سردسیری  منطقه 
گردآوری ادبی- آدمی که از خاک آفریده شد

  افقی

  عمودی
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