
مستم از یک لحظه دیدارت هنوز...
»فاطمه نانی زاد« یکی از شــاعران کشورمان روایت دیدار با رهبر انقالب را در 

کانال مجازی »ریحانه« منتشر کرده است:
شــوق دیدار حضرت آقا اون قدر بی حســاب بود که اثر داروهــای خواب آور 
سرماخوردگی رو بی اثر کنه و سرساعت هفت و نیم آماده حرکت باشم. صبح 
سه شنبه، خونه رو به مقصد حسینیه  امام خمینی)ره( ترک کردم. با بچه ها )چند 
نفر از بانوان شاعر( ساعت هشت و نیم قرار داشتم اما گوشیم از ساعت هشت 
زنگ خورد. اشتیاق دیدار در وجود اونا هم بی قرارشون کرده بود که خیلی پیش 
از زمانی که وعده داشتیم به محل حسینیه رسیده بودند، تمام مسیر با خانم 
عسگری )مدیر داخلی انتشارات مؤسسه شهرستان ادب( به گفت وگو در مورد 
انرژی مثبتی که از این دیدار خواهیم گرفت گذشــت و این نکته که والدت با 
سعادت حضرت زهرا)س( سال هاست به دیدار مداحان و شاعران هیئتی سرا 
اختصاص داره، آیا بهتر نبود به دیدار بانوان موفق کشــور -در هر عرصه ای- با 

حضرت آقا اختصاص داشت؟
در خیابان منتهی به حسینیه، نصیبا، سمیه، لیال و سمانه منتظرمون هستند، 
نصیبا با سارای پنج ساله ش اومده و من فکر می کنم سارا از امروز چه خاطره 
شیرینی به آینده اش خواهد برد. از گیت ها که رد میشیم تازه یادم میفته صبحانه 
نخورده، داروهامو خوردم و حاال باید با این ضعف تا انتهای مراسم کنار بیام اما... 
چند لحظه بعد میز پذیرایی شیر و شیرینی در آستانه ورودی حسینیه ما رو به 
پذیرایی فرا می خونه. وارد حسینیه میشیم، بلبالن آستان آل اهلل که در انتظار 
حضرت ماه نشستند، یکی یکی با الحان مختلف، ابیاتی رو زمزمه می کنند و 
اینطوری زمان انتظار رو قابل تحمل. دیگه صبری برای کسی نمونده، زمزمه  »ای 
پسر فاطمه منتظر تو هستیم« از گوشه و کنار بلند شده... باالخره لحظه موعود 
رسید و حضرت آقا در میان شور شیدایی و شعارهای شیرین و کوبنده  حضار وارد 
شدند. اشک شوق چشم های خیلی ها رو همراهی می کرد. سیده فرشته حسینی، 
شاعر جوان خوش قریحه و خواهر شهید مدافع وطن یکی از اون ها بود. مجری 
در کنار معرفی و دعوت از هر مداح، شاعر شعری که قرار بود اون مداح بخونه 
رو هم معرفی می کرد که به نظرم بسیار قابل تقدیر و ارزشمند بود. بین شاعرانی 
که شعرهاشون توسط مداحان آل اهلل اجرا شد سید حمیدرضا برقعی بیشترین 
ســهم رو داشت. نوبت به شعرخوانی شاعر اهل بیت مجید تال رسید، شعر و 
اجرای خوبش چندین و چندبار با تحسین حضار مواجه شد. برنامه به لحظه های 
دل انگیز خودش رسید. لحظه هایی که چشم دوخته بودیم به کالم آقا و ذوق 
می کردیم؛ آقا در مورد ازدواج و استحکام خانواده توصیه هایی فرمودند و تأکید 
داشتند »ازدواج دیرهنگام و فرزند آوری کم برنامه دشمن علیه خانواده است«.

مراسم به پایان می رسه و حضار در میان شعار و شور اشکشون حضرت آقا رو 
بدرقه می کنند. می شــنوم که مثل من عده ای در حسرت چند کلمه صحبت 
با آقا از حســینیه خارج میشن. خدارو شــکر می کنیم از بابت دیدار، نصیبا، 
سمیه، سمانه و لیال اولین دیدارشون بود و از ما حال بهتری دارن. این انرژی از 
نگاهشون بیرون می ریزه. مسیر اومده رو بر می گردیم. با خودم میگم چه جالب، 
صبح از اشتیاق و بی تابی احساس می کردیم هر چی میاییم نمی رسیم اما اآلن 
چقدر زود رسیدیم به ورودی. چند روزی هست از دیدار میگذره و من مستم 

از یک لحظه دیدارش هنوز.

روکشی برای براندازی
مسیح علی نژاد در یادداشــتی در روزنامه 
»ایندیپندنت« از اقــدام تازه آمریکا درباره 
ســپاه حمایت کرده و به تمجید از کارزار 
»فشار حداکثری« به ایران پرداخته است. 
علی علیزاده در این باره در توییتر نوشــت: 
»سال پیش گفتیم »آزادی یواشکی« هیچ 
ارتباطی به »حق پوشش« ندارد. گفتیم این 
کمپین روکشی است برای تحریم و جنگ و 

براندازی. گفتیم مسیح علی نژاد افسر جنگ نرم دولت آمریکاست. حتی مدارک 
پول های دریافتی اش را منتشر کردیم. گفتید متوهمید. حاال تلویحاً خواستار 

برخورد نظامی آمریکا با سپاه شده«.

گرمای دست های امام)ره(
محســن رضایی با انتشار تصاویری از خود 
و شــهید صیاد شــیرازی نوشــت: »پس 
از عملیــات رمضان، من و بــرادرم صیاد 
شــیرازي خدمــت امام رسیدیم.ایشــان 
دست های ما را گرفتند و در بین دست های 
خود قــرار دادند و ما تــا روزها و هفته ها 
گرمی دســت های امام را حس می کردیم. 
در این جلســه امام فرمودنــد: »توکلتان 

به خدا باشــد، از شکست نترســید، از چیزی نترسید و شــما پیروز خواهید 
بــود« این جمالت امام)ره( روح تازه ای به ما بخشــید و درعملیات های بعد به 
حــول و قوه الهی، پیشــرفت های قابل توجهی در صحنه نبرد حاصل شــد«.

خودنمایی به سبک سلبریتی ها
دکتر موســوی، پزشــک و روحانی ای که 
ایــن روزها در مناطق ســیل زده در حال 
خدمت رسانی است، در اینستاگرامش نوشت: 
»یکی از سلبریتیا اومده بود توی معموالن 
داشت بســته غذایی پخش می کرد، تا منو 
دید گفت: آقا به دوستات بگو عمامه هاشون 
رو اینجا که میان بردارن! گفتم چرا؟ گفت 
خب ریا نمیشه حاج آقا؟! گفتم این لباس 

ماست و اینجوری بهشــون می گیم که ما کنارتون هستیم! حاال شما بگو برای 
چی اومدی خودتو نشــون بدی؟! گفت حاجی قیافمو که نمی تونم عوض کنم! 
گفتم چرا نمی شــه؛ یه ماسک پزشکی بزن به صورتت، خدماتت رو بده و برو!«

از روی مبل بلند شو!
چندی پیش سید کمیل موسوی در انتقاد 
از پرویز پرستویی و چند چهره دیگر، فیلمی 
در اینستاگرامش منتشر کرد. پرستویی هم 
در پاسخ به این انتقاد نوشت: » یک بار دیگه 
چون سید هستید زندگینامه موال علی رو 
خــوب و با دقت مطالعه کنید و یاد بگیرید 
که کاری رو که می کنید به رخ نکشید، موال 
علی نه به کسی تهمت می زد و نه کاری رو 

که می کرد به رخ می کشــید« کاربری هم در پاسخ به پرستویی نوشته است: 
»آقای پرســتویی عزیز، اگر خیلی مرد هستید از روی مبل بلند بشید و مثل 
همه اقشار مردم برید کمک سیل زده ها. گوشی بازی و غر زدن رو همه بلدن«.

روایت مجازآباد

سیل ســال 1398 زندگی همه ما را در کمتر از 10 روز 
مانده به پایان فروردین تغییر داده است. صحبت از گرانی 
پیــاز و تورم 300درصدی در میهمانی ها جای خودش را 
به سیل داده است. اینستاگرام و توییتر هم که پُر شده از 
متن ها و تصاویر گاه اغراق آمیز از شهرهای سیل زده. این 
وسط خیلی ها هم _ البد به پیروی از شبکه های آن طرف 
آبی- با تصاویر و ادعاهای جعلی شروع به پمپاژ ناامیدی در 
جامعه کرده اند. در میان عقده گشایی برخی از جریان های 
سیاســی و اپوزیسیون های خارج نشین، سیل خوزستان 
تیتر اول بسیاری از رسانه ها و صفحه های مجازی خودی 
هم شــده است، اما با تصاویری واقعی تر، متفاوت و شاید 

آن طور که می گویند از جنس حماسه.

  مقاومت مثال زدنی اهالی حمیدیه
ســایت های اطالعات جغرافیایی درباره حمیدیه این طور 
نوشــته اند: شــهری در جنــوب غربی ایــران و در 25 
کیلومتری اهواز که زبان مردمش عربی اســت. اما شاید 
پس از فروردین 1398 و زمانی که دیگر خبری از ســیل 
نباشد، این بند را هم به توضیحات کوتاهشان اضافه کنند 
که جوانان این شهر به جای اینکه موقع سیل شهر را خالی 
کنند و فرار را بر قرار ترجیح دهند، ســیل بند شهر را آن 
هم با دست خالی و بدون کمک دولت و استانداری تعمیر 
کردند تا آب به شهر خودشان و اهواز نرسد. آن هم زمانی 
که عمق آب اطراف حمیدیه 3 تا 12 متر بوده و اگر آخرین 
سیل بند شکسته می شد، حمیدیه و نقاطی از اهواز به زیر 
آب می رفت. فیلم یزله شبانه شان و شکست دادن سیل، 
پسر 13 ساله ای که برای تکمیل سیل بند گونی می آورد 
تا پســر معلولی که با یک دســت گونی ها را پر از خاک 
می کرد، تا مدت ها در شبکه های اجتماعی دست به دست 
می چرخید. معروف ترین عکســی هم که از بر و بچه های 
جوان حمیدیه منتشــر شد -که هنوز هم در شبکه های 
اجتماعی ترند است- تصویر خوابیدنشان جلوی سیل بند 
بود تا خلق عرب و نوچه های مریم و مسعود رجوی دست 
بــه تخریبش نزنند؛ کاری که پیش از این هم انجام داده 

بودند. هشتگ حماسه حمیدیه و مردم حمیدیه به سرعت 
در توییتر ترند شد و کاربران برای این شهر نوشتند: 

»اینجا حمیدیه است، مفاهیم آشنای قدیمی دوباره معنا 
پیدا کرد. با دست خالی مقاومت می کنیم، ولی نمی گذاریم 

شهر سقوط کند«.
»مقاومت مردم خوزستان مثال زدنی است. چه در جنگ، 

چه در روزگار سخت امروز در حمیدیه...«.
»روحیه مردم حمیدیه دقیقاً مثل زمان دفاع مقدســه. 
همونجور که محکم جلوی دشــمن بعثی ایستادند، اآلن 
جلوی سیالب ایستاده اند که آب به خونه هاشون راه پیدا 

نکنه«.

  پتروس فداکار را فراموش کنید
اگر تا دیروز نام دهالویه با شــهید چمــران و بچه های 
جنگ های نامنظــم گره خورده بود، راویــان از امروز به 
بعد احتماالً در میان صحبت هایشان از حرکت فداکارانه 
مردم این شهر برای مقابله با سیل هم حرف می زنند. آنجا 
که سیل بند شهر آسیب دید و فرصتی برای بازسازی اش 
نبود و یک صف انسانی در مقابلش تشکیل دادند تا روی 
سیالب کم شود و به خانه هایشان نرسد. همین اآلن اگر 
هشتگ دهالویه را در اینستاگرام جست و جو کنید، فیلم 
معروف سیل بند انسانی مردمش در برابر سیالب برایتان باز 
می شود. فیلمی که همه، از مردم عادی گرفته تا هنرمند و 
ورزشکار را به تحسین واداشت و انگشت به دهان گذاشت 
از این همه غیرت و ایستادگی. اکبر نبوی، منتقد سینما 
در واکنش به این فیلم نوشــت: این روزها به هر گوشه از 
مناطق ســیل زده که سر بزنی، رستاخیزی از انسان هایی 
می بینی کــه با چنگ و دنــدان در برابر افعی زهرآگین 

سیالب، حماسه ای از مبارزه و مقاومت می آفرینند.
کاربران توییتری هم پای افسانه هلندی و بی پایه و اساس 
پطروس هلندی را وسط کشیده و نوشتند: »وقتش رسیده 
به جای داستان فداکاری پطروس، غیرت جوونای ایرانی 

تو تاریخ ثبت بشه«.
»برو توی کتاب درسیت، صفحه پطروس فداکار بنویس: 

جوانان دهالویه اهواز در نبود امکانات و مسئوالن، بدنشون 
رو دربرابر سیل قرار دادند«.

»برید خزعبالت پطروس رو از کتاب های درســی حذف 
کنید و بنویسید که چگونه برای ماندن مقاومت کردند«.

»مقاومت و ایســتادگی جوانان دهالویــه را باید به رخ 
جهانیان کشید، آنچه آن ها افسانه می پندارند در خوزستان 

حقیقتی تمام نشدنی است«.

  امام جمعه های پر حاشیه
انگار قانون نانوشــته ای اســت که امام جمعه های اهواز 
همیشه باید حاشیه ساز باشند و تیتر یک خبرگزاری ها. 
یک روز خبر ســفر لندن امام جمعه سابق و ماجراهای 
پس از آن در شبکه های اجتماعی مثل بمب صدا می کند 
و همــه را به مطالبه گری فرا می خواند، یک روز دیگر هم 
حضور امام جمعه موقت و شاگردانش در مناطق سیل زده؛ 
البته نه برای نمایش و نمک پاشیدن به زخم مردم، بلکه 
بــرای کمک به اهالی حمیدیه و برداشــتن باری از روی 
دوششــان. معروف ترین تصویری که از حجت االســالم 
حاجتی بیرون آمد، عکســی بود که نشان می داد ایشان 
گونی خاک را روی دوشش گذاشته و همراه بقیه درحال 
ساخت سیل بند اســت. تصویری که به هر کسی نشان 
بدهید، به ذهنش هم خطور نمی کند این مرد، امام جمعه 
شهر بزرگی مثل اهواز باشد. خبرگزاری  های معتبر با این 
تیتر به استقبال حجت االسالم حاجتی رفتند: مسئولی 
که نرفت بازدید! رفــت کارگری. امام جمعه موقت اهواز 
در این چند روز اخیر به همراه شاگردان خود در منطقه 
سیل زده حمیدیه حضور پیدا کرد و مشغول خدمت رسانی 

به مردم شد.
یکی از کاربران هم با انتشار همان عکس معروف امام جمعه 
موقت اهواز در توییتر نوشت: این مرد یکی از کشاورزانی 
که زمین هایش در معرض ســیل قرارگرفته نیست. بلکه 
حجت االســالم حاجتی امام جمعه موقت اهواز است که 
مدتی است به همراه جمعی از طالب و شاگردانش برای 

کمک به مردم حمیدیه رفته است.
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ادب وهنر

شلیک »پاتوسی« ژنرال را از پا درآورد

آتش مشهدی ها به جان نفت

 نگاهی به تأثیر ادبیات بر آموزش مردم
 در بحران های طبیعی چند سال اخیر 

 ادبیات فقط سرگرمی نیست

11
اندیشه

نقش حوزه و روحانیت در تحقق » رونق تولید«

 فقه  اسالمی
 و برنامه  ریزی اقتصادی

کارگردان سریال »زوج یا فرد« در گفت و گو با قدس:

فضای تلویزیون برای پرداختن به سوژه های حساس باز است

هفته بیســت و پنجم لیگ برتر با پیروزی بزرگ اســتقالل ، آتش بازی 
»شــهر خودرو« و ســپیدرود رشت و شکست ســپاهان و تراکتور سازی 
ادامه یافت. در مشــهد »شــهر خودرو« در روزی که با کمک ورزشکاران و 
تماشاگران به سیل زده های کشور آغاز شد موفق شدند نفت مسجد سلیمان 
را به سه گل زیبا درهم بکوبند و امیدهایشان را برای کسب سهمیه زنده نگه 
دارنــد. مردان گل محمدی در این بــازی از همان ابتدا هدفمند و هماهنگ 
ظاهر شدند و با کمک چمن هموار استادیوم امام رضا)ع( میهمان را کامال در 
محاصره قرار دادند. در اواســط نیمه اول آن ها مزد برتری خود را با ضربه سر 
ریگی در دقیقه 19 گرفتند و با روحیه بهتری بازی را ادامه دادند. بعد از این 
گل مردان مرزبان نشان دادند که زور الزم برای تحت فشار قرار دادن میزبان 
را ندارند و همچنان تحت تاثیر بازی خوب حریف قرار گرفتند. در این نیمه 
»شهرخودرو« با شلیک تماشایی امین قاسمی نژاد در دقیقه 28 تیر خالص را 
شلیک کرد و با دوگل برتری به رختکن رفتند. در نیمه دوم باز داستان همان 
بود. »شهرخودرو« باهوش و با حوصله جلو می کشید و در پی استفاده از روزنه 
های دفاع پراشــتباه میهمان بود. روی همین حمالت قاسمی نژاد گل سوم 
را هم روی حرکت تکنیکی برزای در دقیقه 60 به ثمر رســاند تا این بازی با 
نتیجه سه بر صفر تمام شود و مردان یحیی با 47 امتیاز در پله پنجم بایستند.
اما در رشت تراکتورسازی در غافلگیری محض با سه گل مقابل سپیدرود 
شکســت خورد. این پیروزی به همان اندازه که به نفع ســپیدرود در ته 

جدول شد به ضرر تبریزی ها در صدر شد. کمر تی تی ها را ...

 روایت یک روز زندگی »علیرضا ترخی« و دوستانش
 در معدنی که همه سلطان  آباد را نان می دهد 

نمک گیِر این معدنیم !

10

16
ایستگاه

نگاهی به زندگی و آثار »گونتر ویلهلم گراس« 

آخرین  روشنفکر واقعی!
تعارف که نداریم، »گونتر گراس« در ایران برای خیلی ها حتی آن هایی که می شود 
اسمشان را کتابخوان گذاشت تا همین چهار سال پیش آن قدرها سرشناس نبود. 
به منتقدان و حرفه ای ها کاری نــدارم اما بقیه کتابخوان های وطنی در اوج برو 
و بیای »گابریل گارســیا مارکز« و رئالیســم جادویی اش و در امواج استقبال از 
»ماریو بارگاس یوسا« یا حتی »موراکامی«، کمتر فرصتی برای شناخت »گونتر 
گراس« داشــتند. یعنی اگر روی هم رفته، استقبال مخاطبان عام و خاص را در 
نظر بگیرید، میزان اقبال به آثار »گراس« در ایران، حتی به قدیمی ترهایی چون 

»ارنست همینگوی، فاکنر و... « هم نمی رسید. 
ضــد اســرائیلی »آنچه اوایل ســال 1391 اما شــعر 

رســید، توجه عوام باید گفت« که بــه ایران 
اهالــی  و  ادبیــات متوجــه کتابخوان هــا 
ضد فاشیســتی اش »گونتر گراس« و روحیه 
شــد. این در حالی بود 
و...  شاعر  نویسنده،  که 
آلمانی از دیرباز چه در 
آلمان و چه در بسیاری ...

برای مردمی که از سیل، حماسه ساختند

#  خوزستان_تنها_نیست
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مردم

پیشنهاد سفر 

نگاهی به دو گنبد نمکی دیدنی کشور که حاال تبدیل به 
جاذبه های گردشگری شده اند 

گشت  و گذار در کوه های شور 

گنبد نمکی یکی از پدیده های زمین  شناختی است. این اصطالح به الیه های 
بزرگ نمک زیرزمینی گفته می  شود که به طرف سطح زمین حرکت کرده اند 
و شــکل گنبدمانندی گرفته اند. از دیدگاه زمین  شناســی، گنبدهای نمکی 
ساختمان های گنبدی شکلی هستند که هسته مرکزی آن ها از سنگ تشکیل 
شده است. هنگامی که نمک تحت تأثیر لرزش ناگهانی مانند زلزله قرار می  گیرد 
مانند یک ماده قابل ارتجاع عمل می کند که یا خرد می  شود، یا به حالت تغییر 
شکل برگشت  پذیر واکنش نشان می  دهد. اما هنگامی که توده نمک تحت تأثیر 
فشــار مداوم قرار گیرد مانند یک مانع غلیظ عمل می  کند این پدیده را خزش 
می  گویند. شــرایطی مانند نقطه ذوب، انجماد، چگالی، تغییرات فشار و درجه 
حرارت در شکل  گیری نمک ها مؤثر می  باشند. اغلب گنبدهای نمکی در نواحی 
گرمسیر تشکیل می  شوند. گنبدهای نمکی ایران عمدتاً در استان های فارس، 
هرمزگان، ســمنان و نیز در برخی اســتان های دیگر دیده می  شوند. برخی از 
جزیره هــای ایرانی در خلیج فــارس، مانند جزیره هرمز و جزیره ابوموســی، 

گنبدهای نمکی هستند.
در این میان، سال هاست که این پدیده زمین  شناختی به جاذبه ای دیدنی هم 

تبدیل شده که گردشگران فراوانی را به خود جلب می  کند. 
گنبدهای نمکی مهم ایران عبارتند از: گنبد نمکی قم، گنبد نمکی جاشــک، 
گنبد نمکی پل، گنبد نمکی قشم، گنبد نمکی کنارسیاه فیروزآباد فارس، گنبد 

نمکی کرموستج الرستان و....

گنبد نمکی جاشک؛ شکوه هنرنمایی طبیعت
»گنبد نمکی جاشک« در بوشــهر، یکی از بزرگ  ترین و فعال ترین گنبدهای 
نمکی ایران اســت. در این گنبد، وجود آب جاری و کانی های نمک، جلوه ای 

متفاوت از زیبایی های طبیعت ساخته اند.
این گنبد به عنوان اثر طبیعی ملی فسیلی به عنوان یکی از مناطق چهارگانه 
تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به ثبت رسیده است. گنبد نمکی 
جاشک بوشهر در بهمن ماه ۱۳۸۶ به عنوان اثر ملی طبیعی در سازمان حفاظت 
محیط زیســت و سال ۱۳۸۹ در فهرست میراث فرهنگی و گردشگری کشور 
ثبت شده است. بهترین زمان بازدید از این گنبد نمکی، نیمه دوم پاییز تا اواخر 
زمستان اســت.مهم  ترین ویژگی های متفاوت این کوه نمکی، غارها، چشمه ها 
و آبشــارهای نمکی آن است که در هیچ گنبد دیگری نمی توان از آن ها سراغ 
گرفت. غارها در اینجا از فعل و انفعاالت بلورهای نمک و آب حاصل شــده اند؛ 
مســیرهای تاریک پر پیچ و خمی که با قندیل ها و ســتون های نمکی تزئین 
شده اند و همین همزیستی سبب شــده تا چشمه های آب منطقه، رکورد دار 
وجود شــوری در آب باشــند. غلظت نمک در چشمه های نمکی جاشک که 
درون غارهای منطقه و ســطح دره ها به وفور وجود دارند، ۳50 برابر بیشــتر 
از آب دریاست.ســطح گنبد نمکی در اغلب نقاط به دلیل درصد باال، خالی از 
هر گونه رویش اســت؛ هرچند در برخی از نقاط گنبد، وجود مناطق بزرگ و 
کوچک آهکی به چشــم می  خورد که روی این سطوح گیاهانی مانند »گون«، 
»گیشدارا« و »قیج« به چشم می  خورد. در فصل زمستان و بهار هم مجموعه ای 
از گیاهان یکساله روی سطح آهکی گنبد شکل می  گیرند تا سبزی مختصری 
به طبیعت منطقه داده باشند.گنبد نمکی جاشک، دیدنی های دیگری هم دارد 
مثل آبشارهای نمکی، غارهای نمکی و نمکچال ها. در این میان »تخت دیو« یا 
»دودکــش جن« و دره »گل کلم« دو جلوه طبیعی از دیدنی های گنبد نمکی 
جاشــک است. دره گل کلم، یکی از شگفت  انگیزترین بخش های گنبد است. 
سطح این منطقه یک  دست با نمکی که به صورت گل کلم در آمده، فرش شده 
اســت. در این دره، نمک ها به صورت کپه هایی کوچک در کنار هم قرار گرفته 
و زیبایی خیره کننده ای ایجاد کرده اند.برای دیدن گنبد نمکی جاشک، باید به 
استان بوشهر سفر کرد. گنبد نمکی جاشک در فاصله ۱۴۴ کیلومتری جنوب 
شرقی بندر بوشهر، در ۶۴ کیلومتری شهر »خورموج« در مسیر خورموج- بندر 
دیر و بعد از شهر »کاکی« در نزدیکی روستای گنخک)در فاصله ۶ کیلومتری 

از جاده اصلی( قرار دارد. از شهر کاکی تا گنبد نمکی، ۱5 کیلومتر راه است. 

 گنبد نمکی طغرود، گنبد نمکی متقارن 
»گنبد نمکی طغرود« تنها گنبد نمکی متقارن جهان اســت که با دارا بودن 
دریاچه ای کوچک در دل خود پدیده ای طبیعی منحصر به فرد به شمار می رود 
که منحصر به فرد بودن ایــن گنبد از حیث وجود دریاچه نمکی در میان آن 
و متقارن بودن اســت.در این گنبد نمکــی بلورهای نمک به صورت تیغه های 
مشخص و کنگره مانند برونزد دارند و مناظر زیبایی را پدید آورده اند. این گنبد 

خیلی بزرگ بوده و گسترش شمالی آن تا طول ۳ کیلومتر ادامه دارد.
روی نمک الیه هایی از مارن قرمز، ژیپس و رس قرمز قرار گرفته است. این گنبد 
حالت تقریباً مدوری داشته و بر روی نهشته های به سن گنبد الیگومیوسن قرار 
گرفته است. در این گنبد قطعات بزرگ سنگ های آندزیتی و بقایای گچی هم 
دیده می شود. الیه نمک در معدن قم یکپارچه بوده و ضخامت آن ها به 5 تا ۱۸ 
متر می رسد و الیه های مارن و گچ در داخل آن دیده نمی شود و در گنبد نمکی 
قم به نظر می رسد، فقط یک الیه نمک در داخل خودچین خورده و ضخامت 

زیادی پیدا کرده است.
یکي از جاذبه های گنبد نمکي قم این اســت که عالوه بر ارزش گردشگري، از 
جاذبه هاي علمي نیز برخوردار است که با توجه به موقعیت زمین شناسي داراي 

چندین پدیده جاذب زمین شناسي و مستعد گردشگري زمین شناسي است. 
وجود دریاچه نمکی در میان گنبد نکته منحصر به فرد دیگری است که برای 
این تاالب نمکی از نظر موقعیتی در مناطق گرمسیری قرار داده است که بعد 
از بارندگی های فصلی به دلیل گرمای زیاد، آب های شــور تبخیر و گنبدهای 
نمکی با اشکال بسیار متفاوت و زیبا را شکل می دهند که این امر موجب جذب 

گردشگران و توریست ها به این مناطق می شود.
این اثر طبیعی قبالً معدن بوده و با مجوز صنعت و معدن فعالیت داشته است 
اما سال هاست که بهره  برداری از نمک این گنبد، متوقف شده است. این پدیده 
جالب و دیدنی با قابلیت ها و جاذبه های فراوان که شامل قسمت های مختلف 
می باشد دارای این توانمندی است تا به گردشگران و عالقه مندان به این مناظر 
و پدیده ها معرفی گردد و توســط محققان مربوط مورد بررســی قرار گیرد و 

همچنین سبب ایجاد سرمایه اشتغال برای مردم محلی منطقه قرار گیرد. 

 مردم/ حسن احمدی  فرد   »علیرضا تِِرخی« 
اصالتاً اهل بیرجند است. مادرش اما سلطان  آبادی 
اســت. پدرش که گذرش به سلطا ن آباد نیشابور 
افتــاده بود، همین  جا زن گرفت و ماندگار شــد. 
حاال علیرضا یکی از اهالی ســلطان  آباد اســت و 
آبادی زادگاهش را دوســت دارد. او هم همین  جا 
زن گرفته و حاال پسرهایش در همین سلطان آباد 
درس می  خوانند. او گاهی پسرها را با خودش به 
محل کارش می آورد، اما راستش پسرها آنقدرها  
محیط کار پدرشان را دوست ندارند. آن ها دلشان 
می  خواهد وقتشان را در زمین خاکی حاشیه آبادی 
به فوتبال بگذرانند یا پای تلویزیون بنشینند، بازی 
کنند و فیلم ببینند. تونل های تاریک، دور و دراز 

معدن نمک، خلق پسرها را تنگ می  کند....
معدن نمک سلطان آباد، از آن معدن های قدیمی 
اســت. اهالی سلطان آباد تا خودشــان را یادشان 
می  آیــد، معدن نمــک را هم می  شــناخته اند. 
پدرانشان پشت در پشــت کارگر معدن بوده اند. 
آن وقت هــا که خبری از لودر، بولدوزر، کامیون و 
تریلی نبود، مردهای سلطان آبادی، با ریسمان های 
کلفت کنفی، خودشان را از کوه آویزان می  کردند 
تا بتوانند بــا چکش و دیلــم، گنبدهای نمکی 
را ســوراخ کنند و باروت و فتیلــه بگذارند؛ بعد 
خودشان را باال می کشیدند و می  گذاشتند انفجار 
باروت های سیاه روسی، تخته سنگ های نمک را 
بترکاند و پایین بیندازد. مردها تخته سنگ ها را 
بار قاطرها می کردند یا بر ُگرده شترها می  بستند 
و می فرستادند به راه های دور و نزدیک. آن ها تونل 
هم می  کندند؛ با تیشه و دیلم می  افتادند به جان 
کوه و دل سخت و سپیدش را سوراخ می  کردند تا 

روزیشان را از درون آن، بیرون بکشند. 
معدن  کاران آن روزگار، چکشــی درســت کرده 
بودند که کار تیشــه را هم می  کــرد. »لَرَزن« ها 

احتماالً اختراع صنعتکاران ســلطان آبادی است. 
هنوز هــم چندتایی لــرزن در خانه پیرمردهای 
سلطان آبادی پیدا می شود و چندتایی از تونل های 

قدیمی در حاشیه معدن نمک باقی مانده است. 

هوای خوب رفاقت
 در دل تونل های معدن نمک

حاال اما کارها آســان تر شــده است. علیرضا بیل 
مکانیکِی لودر را می  دهد باال. بعد خودش مته به 
دست، از در و پیکر آهنی لودر باال می  رود و می  پرد 
توی بیل مکانیکی و شــروع می  کند به ســوراخ 
کردن کــوه؛ کوهی که سرتاســرش از بلورهای 
سفید و شور نمک، درست شده است. او عالوه بر 
آنکه »کوه بُر« است، »کمک آتش کار« هم هست 
و برای این کار دوره دیده؛ هرچند بیشتر وقت ها 
صفر تا صد کار آتــش  کاری را به خود آتش کار، 
واگذار می کند. کار سوراخ کردن کوه که تمام شد، 
»آتــش کار« می  آید و مواد منفجره را می  تپاند ته 
ســوراخی که مته بادی آن را درست کرده است؛ 
سوراخی که تا ســه متر هم درازا دارد. آتش  کار 
معدن نمک سلطان آباد، »علی غالمی« است که 
سال های ســال، آتش  کاری کرده است. او بعد از 
پر کردن ســوراخ و گذاشتن چاشــنی، درِ آن را 
ِگل می گیرد تا مواد منفجــره بهتر عمل کنند. 
آتش کارها،همه شان دوره هایی را گذرانده اند که در 
آن دوره ها، طرز کار با چاشــنی ها و مواد منفجره 
را به آن ها آموزش داده اند. کار چاشــنی  گذاری و 
ِگل گیری که تمام بشود، همه کوه برها و آتش کارها 
از تونل بیرون می  روند تا به وقتش جرقه الکتریکی، 

کوه را در انتهای تونل معدن منفجر کند. 
علی غالمی با علیرضا ترخــی، رفاقت دیرینه ای 
دارد. آن ها سال هاست که به کمک هم، دل سخت 
و سپید کوه را می  شکافند و جلو می روند. علیرضا 

می گویــد: »این  جا در معدن همــه با هم رفیق 
هستند. رفاقت نباشد، تحمل دود و دم و تاریکی 

معدن سخت تر می  شود«.

قصری دور و دراز با هزار و یک تونل 
نیم  ساعتی طول می  کشــد تا گرد و غبار نمکی 
تونل، فرو بنشــیند. علیرضــا در این فاصله توی 
کانکسی که ابتدای ورودی تونل ها، جاگیر شده، 
رفقایش را می  بیند، چایی می  خورد و گلویی تازه 
می  کند. اگر وقت نماز شده باشد، نماز ظهرش را 
هم همانجا می  خواند؛ یا دســت  نماز می  گیرد تا 
ساعتی بعد، در دل تاریکی موهوم تونل، نمازش 
را رو به قبله ای بخواند که آن را اینجا  فقط می  شود 

با قبله نما پیدا کرد. 
نمــک  و دراز معــدن  تونل هــای دور  در دل 
ســلطان آباد، جی پــی اس کار نمی  کند. کوه برها 
خودشان هســتند که نقشه پیچ و خم تونل ها را 
در ســر دارند. آن ها معمارانی هستند که قصری 
متفاوت را در دل کوه می  سازند؛ قصری که لودر و 
کامیون، هر روز در آن رفت و آمد می  کنند. کوه بُرها 
البته حواسشان به همه چیز هست. کف هر تونل 
ممکن  است سقف تونل دیگری باشد که ۱0، ۱5 
متر پایین تر حفر شده و در دل کوه فرو رفته است. 
علیرضا، برای قصر دور و درازی که سال هاســت 
دارند می  ســازند، به موقع ستون می  تراشند و به 
موقع سو می  گذارند. قصر او، هزار و یک تونل دارد. 
او گاهی هم راه میانبری درست می  کند که با عبور 
از آن، می شــود از تونلی به تونل دیگر رفت. این  
راه های میانبر، گاهی هم حفره  هایی هستند که 
وسط یکی از تونل ها دهان باز کرده اند. این حفره ها 
حکم پنجره هایی را هم دارند که هوا را به سرتاسر 
تونل می  رساند و همین هاست که معدن های نمک 

را دیدنی می  کند.

کارها و کلمه ها در تاریکی تونل
چیــزی که البته پیش از آن، مســیر پیچ و خم 
تونل ها را نشان می  دهد، رگه های نمکی است که 
خلوصشان باالتر از دیگر بخش های گنبد نمکی 
اســت. این خلوص که در دیگر بخش های گنبد، 
۸0 تا ۹0 درصد اســت، در رگه ها به ۱00 درصد 
هم می  رسد. معدن  کارها دنبال رگه های خالص تر 
را می  گیرند و جلو می  روند تا نمک به دست آمده 

از معدن، کیفیت باالتری داشته باشد. 
علیرضا می گوید: »آتش  کاری ها درست در مسیر 
رگه های نمک انجام می  شــود«. رگه های نمک، 
عقربه قطب  نمایی است که جهت کار آتش  کارها 

را در دل تاریک تونل ها نشان می  دهد«. 
با آتش  کاری، تخته  سنگ های نمک از کوه کنده 
می  شوند و پایین می  افتند. حاال کار کوه بُرهاست تا 
بیایند و سنگ های درشت نمک را خرد کنند تا 
بار کامیون بشود. سنگ ها راهی کارخانه می  شوند 
تا آنجا ُخرد شــده و آماده تصفیه بشوند. آن ها به 
سنگ های خرد شده »بلغور نمک« می گویندعمل 
خرد کردن سنگ ها هم »ُخردایش« نام دارد. این 
هم اسمی است که خود معدن  کارها ساخته اند. 
آن ها عالوه بر آنکه  مهندســانی خبره هســتند؛ 

دستی هم در کار واژه  سازی دارند.
در حین آتش  کاری گاهی هم تخته سنگی ترک 
برمی  دارد اما پایین  نمی  افتد؛ آن وقت کوه برها با 
مته، تخته سنگ های شل شده را هم از کوه جدا 
می کنند و پایین می اندازند. آن ها اســم این کار 
را گذاشــته اند »لَق گیری«. علیرضا عالوه بر خرد 
کردن ســنگ های نمک، یک روز، ســوراخ حفر 
می  کند و روز دیگر لق گیری می  کند. لق  گیری، 
ضریــب خطر را در تونل هــای دور و دراز معدن 
کاهش می دهــد. روز و روزگار او، با همین کارها 

و کلمه ها می  گذرد. 

روزه  داری در هوای شور معدن 
علیرضا هر روز ســاعتی را در ارتفاع پنج،۶ متری 
دیواره تونل معدن، در بیل لودر، مشــغول مته  زنی 
است؛ یا کف تونل با چکش برقی، مشغول شکستن 
سنگ هاست؛ با این وجود معتقد است کار در معدن 
نمک، خطری ندارد. او باور دارد که نمک، کسی را 
نمی  کشد. وی تأکید می کند اگر بی احتیاطی خود ما 
آدم ها نباشد، نمک کسی را نمی کشد. وی می گوید: 
»خود من ســه بار تخته سنگ افتاد رویم، یک بار 
پوســت صورتم را برد، یک بار به شــانه ام گرفت و 
یک بار هم افتاد روی سرم؛ اما هیچ کارم نشد. یکی 
دو روز استراحت کردم و دوباره برگشتم سِر کارم«.

سلطان  آبادی ها هم مثل همه مردم اعتقاد ویژه ای 
به نمک دارند. آن ها بزرگ ترین قسمشان به نان و 
نمکی اســت که با هم خورده اند. سلطان  آبادی ها، 

روزه هایشان را هم با نمک معدن افطار می  کنند. 
حرف ماه رمضان که می شــود، علیرضا گریزی هم 
به روزه  داری معدنچی هــا می  زند و می  گوید: »ماه 
رمضان ســخت ترین روزهای کار در معدن است« 
او معتقد است هوای شــور معدن، روزه گرفتن را 
ســخت  تر می  کند و اجرش را بیشتر. روزهای ماه 
مبارک، تنها ایامی است که شرایط کار برای علیرضا 
سخت می  شود و اال او، زمستان و تابستان، همان کار 

همیشگی اش را در معدن انجام می  دهد. 
او می  گوید: »هوای معدن در زمســتان و تابستان، 
آنقدرها فرقی ندارد. در تابستان ها که مثالً نگهبان ها 
در بیرون معدن از گرما کالفه اند، هوای تونل خنک 
است و در زمســتان ها که آن ها در بیرون از سرما، 
می لرزند، ما در تونل با همین لباس معمول، مشغول 

کاریم«.
او می خندد که: »این هم از برکت نمک اســت«.او 
می  گوید: »نمک، نعمت خداست. نعمت، کسی را 

نمی  کشد«.
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  بچه های معدن هم مثل کشاورزها 
برف و یخبندان را دوست دارند

زمستان که می  شود، کار ما رونق دارد 
»بلغور نمک« از معدن سلطان  آباد راهی کارخانه می  شود تا از آن نمک تصفیه 
شــده خوراکی به دست بیاید. همه نمک های این معدن دور و دراز البته به 
مصرف خوراکی نمی  رسند. نمک های سلطان آباد، هزار و یک مصرف دیگر هم 
دارد؛ از صنعت دباغی و نساجی گرفته تا کارخانه های قند و چاه های گاز. یکی 

از بیشترین مصرف این نمک ها در جاده هاست.
علیرضا می  گوید: »زمســتان ها، یخبندان که می  شــود، تازه بازار کار نمک، 
گرم می  شــود« او می  خندد که: »ما هم مثل کشاورزها، برف و یخبندان را 
دوســت داریم«.روزهای سرد زمســتان، کامیون ها پشت سر هم می  آیند و 
نمک هایی را بارگیری می  کنند که همینجا در گوشــه ای از معدن آســیاب 
شــده اند. معدن کارها، در تمام سال، یکی از کارهای ثابتشان آسیاب کردن 
نمک هاســت. نمک های آسیاب شده، در گودالی در دل یکی از تونل ها روی 
هم تلنبار می  شــوند؛ گودالی بزرگ و وهم انگیز. نمک ها همانجا می مانند تا 
وقت بارگیریشان فرا برسد. وقت بارگیری آن ها همان روزهای سرد و یخبندان 

زمستان است که نمک ها به کمک می آیند تا کف جاده ها یخ نزند.
علیرضا می گوید: روزانه بارگیری داریم، اما در روزهای یخبندان، بارگیری ها 
بیشتر و بیشتر می  شود. می  شود ردیف کامیون هایی را تصور کرد که در تونل 
پت و پهن معدن سلطان آباد، گاز می  دهند و می  روند و می  آیند تا نمک این 

معدن را به جاده های برفگیر برسانند. 
کار بارگیری نمک، با لودرها و کامیون هاست؛ برای همین هم تونل های معدن 
نمک، تونل های بزرگی است. تونل های بزرگ، گاهی نیز به هم می  پیوندند و 

محوطه ای وسیع و دلباز را در دل کوه می سازند. 
با این وجود، تونل های معدن نمک ســلطان  آبــاد هم مثل همه تونل های 
معدن های دیگر، تاریک اســت و تنها با چند تا المــپ مهتابی و نورافکن، 
روشنایی مختصری پیدا کرده است. این ویژگی همه معدن هاست. علیرضا 
البته شکایتی ندارد. او به کار کردن در این فضا عادت کرده است. او می  گوید: 

»ماه به ماه، آفتاب را درست و حسابی نمی  بینیم«.

 این سال ها پای گروه های گردشگری هم 
به معدن نمک باز شده

به تماشای دریاچه آرام انتهای معدن
چند سالی اســت که پای گروه های گردشگری به معدن های نمک هم باز 
شده است. گردشگرهای فراوانی در فصل های مناسب سال، یعنی وقتی که 
تونل های معدن، آب  ریزش کمتری داشته باشند، به معدن نمک سلطان  آباد 
می  آیند. اهالی معدن هم از این وضعیت استقبال می  کنند. معدن، هزار و یک 

تونل متروکه دارد که می تواند برای گردشگرها دیدنی باشد. 
کار گرداندن گردشگرها در پیچ و خم معدن، بیشتر با »علی غالمی« است؛ 
اما علیرضا ترخی هم همه سوراخ  سنبه های معدن را بلد است و خوب می  داند 
کجاهای معدن، گردشگران را مبهوت می  کند. یکی از آنجاها، دهلیز بزرگی 
اســت که ســقف آن حدود ۱0 متر بلندی دارد. در دل این سقف بلند، یک 
حفره بزرگ قرار دارد که پهنی آن، به 20 متر هم می  رسد. این حفره، از همان 
حفره هایی اســت که کوه برها درست کرده اند تا تهویه در تونل ها بهتر انجام 
بشود. از درون این حفره، نمایی از تونل باال را می  شود دید که از قضا سقف آن 
هم سوراخ است. سوراخ سقف باالیی هم حفره پت و پهنی است که به باالی 
گنبد نمکی می  رسد و از بخش هایی از آن، نور کمرنگ بیرون را می  شود دید. 
در این دهلیز، نمای خیره  کننده ای از عظمت کار معدنچی های معدن نمک 
سلطان  آباد را می  شود دید که چطور کوه را الیه به الیه تراشیده اند و در هر 

تراش، به سمتی رفته اند. 
یکی دیگر از منظره هایی که علیرضا ترخی نشــان می  دهد، انتهای یکی 
از تونل هاســت. با بارش های بهاره، آب در حفره انتهایی تونل جمع شده 
اســت. آب شــفاف راکد، انعکاســی از منظره روبــه  رو را در خود دارد. 
منظره ای که در نگاه اول، دو تونل روی هم به نظر می  رســد، اما با پرتاب 
یک ســنگریزه، نمای یکی از تونل ها موج برمی  دارد و تازه آن وقت است 
که بیننده می  فهمد، آنچه می  دیده، انعکاس حفره ورودی یکی از تونل ها 

در آب بوده است. 
دریاچه آرام انتهایی تونل و منظره انعکاســی آن، یکی از جاذبه های دیدنی 

معدن نمک سلطان  آباد است.

 بلغور نمک جان می  دهد برای پختن برنج
 کاری که بچه های معدن خوب بلدند

سلطان  آبادی ها، نمک  گیر معدن  اند
معدنچی های معدن نمک، اسم تکه بلورهای خالص نمک را گذاشته اند »دل 
 نمک«. دل  نمک ها مثل شیشــه شفاف هســتند و از آن طرفشان، می  شود 
تصویری از این طرف را دید. چیزی که دل  نمک ها را خواستنی تر می کند این 
است که آن ها همیشه شکل مکعب دارند. رگه های دل  نمک  با انفجار تکه تکه 
می  شوند. تکه های بزرگ دل  نمک که می شکند، انبوهی از مکعب های ریز و 
درشت را درست می  کند که هر کدامشان طول و عرضی دارند، اما همه شان 
انگار تراشیده شده باشند، لبه های صاف هندسی دارند. علیرضا دل  نمک ها را 
دوست دارد. دیدن دل  نمک، دلخوشی کوچکی است که اینجا در دل تونل 

تاریک معدن نمک، می  تواند رخ نشان بدهد.
این البته همه دلخوشی  ای نیست که معدنکاران نمک با آن روبه  رو می  شوند. 
معدن های نمک، معدن های زنده هستند. آبی که با بارش های فصلی، روی 
کوه می بارد، آرام آرام وارد گنبد نمکی می  شود و نمک آن را در خودش حل 
می  کند. حل شــدن نمک در آب، راهی باز می  کند تا آب ها، بیشتر و بیشتر 
در دل گنبد نمکی فرو بروند. این آب های شــور ســرانجام از سقف تونلی یا 
دیواره های آن، بیرون می  تراوند. در سرتاسر بهار، بخصوص اگر مثل امسال، 
بارندگی فراوان باشد، آب از همه جای تونل ها ُشّره می  کند. شره های آب، آرام 
آرام انبوهی از چکیده ها و چکنده های نمکی را می  ســازند. در دل تونل های 
معدن، هر جا را که نگاه می  کنی، قندیل های نمک، آویزان هستند. ُکپه های 

گل  کلمی نمک را هم می  شود جابه جا در تونل ها دید.
علیرضا گاهی این قندیل ها و ُکپه ها را می  کند و با خودش به خانه می  آورد. 
خانه او، پر اســت از این مجســمه های کوچک و بزرگ نمکی. او گاهی هم 
کیسه ای از سنگ نمک های خرد شده را با خودش می  آورد. بلغور نمک، جان 

می  دهند برای پختن پلو.
همســرش، برنج که می  خیساند، یک مشت از خرده های سنگ نمک را هم 
 می  ریزد در آب؛ تا آب برنج، شور بشود با نمک معدن. خانواده های سلطان  آبادی،

روزگار دور و درازی است که نمک  گیر معدنشان هستند.

هی
دال

عب
ی 

 عل
ها :

س 
عک

روایت یک روز زندگی »علیرضا ترخی« و دوستانش در معدنی که همه سلطان  آباد را نان می دهد 

نمک گیِر این معدنیم!
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» نقش اندیشه ای توده های مردم در پیدایش 
تمدن ها« بررسی می شود 

اندیشه: نشست علمی »نقش اندیشه ای توده های مردم در پیدایش 
تمدن ها« به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی و با همکاری دفتر 
تبلیغات اسالمی خراسان رضوی، امروز در مشهد برگزار می شود. این 
نشست با سخنرانی حجت االســالم دکتر محسن الویری، مدیرگروه 
تاریخ و تمدن دانشــگاه باقرالعلوم)ع( امروز شــنبه ۲۴ فروردین از 
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ در دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی به 
نشانی »چهارراه خسروی، خیابان آیت اهلل خزعلی، نبش گذر آیت اهلل 

طبرسی« برگزار خواهد شد.

 همایش » اصالحات آموزشی و چالش های آن 
در ایران« برگزار می شود

مهر: دهمیــن همایش ملی انجمن فلســفه تعلیــم و تربیت ایران 
با عنــوان »اصالحات آموزشــی و چالش های آن در ایــران؛ تبیین 
فلســفی تالش ها و دیدگاه ها« برگزار می شود. محورهای این همایش 
عبارتند از: »تبیین فلســفی بنیادی اصالحات آموزشــی«، »تبیین و 
نقــد تالش هــای اصالح گرانه در عرصه آموزش و پرورش رســمی و 
غیررســمی ایران« و »تبیین فلسفی چالش های اصالحات آموزشی و 
پرورشــی در ایران«. مهلت ارسال چکیده مقاالت، ۳۰ اردیبهشت ماه 
و تاریخ اعالم نتایج آن ۱۵ تیرماه است. همچنین مهلت ارسال اصل 
مقاالت، ۳۰ مهرماه و تاریخ اعالم نتایج آن ۳۰ آذرماه خواهد بود. این 

همایش روزهای ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳98 برگزار می شود.

برگزاری نشست » تقی زاده های جدید و وضع 
منورالفکری در ایران« 

شبســتان: نشســت »تقی زاده های جدید و وضع منورالفکری در 
ایران« در پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اســالمی برگزار می شود. در 
این نشســت علمی آیت اهلل علی اکبر رشاد، رئیس پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشــه اسالمی و حجت االسالم دکتر حمید پارسانیا، عضو هیئت 
علمی دانشــگاه تهران به ارائه مطالب خود می پردازند. این نشســت 
روز دوشــنبه، ۲۶ فروردین از ســاعت ۱۴ تا ۱۶:۳۰ در پژوهشــگاه 
فرهنگ و اندیشه اسالمی به نشــانی »تهران، خیابان شهید بهشتی، 
خیابان احمد قصیر، خیابان پژوهشگاه)۲(، پالک ۲« و از طریق ویدئو 
کنفرانس در دفتر قم این پژوهشــگاه به نشانی »بلوار پانزده خرداد، 

کوچه میثمی« برگزار خواهد شد.

 اندیشه   »در فقــه اسالمی چند مسئله وجود 
دارد کــه با رعایت آن می توانیم تولید داخلی را 
رونق دهیم از جمله اســتقالل جامعه اسالمی، 
عزت، قاعــده نفی ســبیل و…، وقتی جامعه 
اســالمی دارای فنــاوری، صنعــت و به عبارتی 
مستقل باشد، تحت ســلطه استعمارگران قرار 
نمی گیــرد و درنهایــت موجب پیشــرفت در 
همه زمینه ها بویژه مســئله اقتصادی می شود«. 
حجت االســالم دکتر غالمرضا مصباحی مقدم 
در گفت وگو با شــبکه اجتهاد، به واکاوی نقش 
دانش فقه و حوزه های علمیه در تحقق شــعار 
امســال پرداخت. وی معتقد اســت برای رونق 
تولید باید روحانیون و طالب جوان با بســیجی 
ســازمان یافته، به تبلیغ در این حوزه بپردازند. 

در ادامه بخشــی از پاسخ های این استاد اقتصاد 
دانشگاه امام صادق)ع( از نظرتان می گذرد.

 رونق تولید واجب است
ســال پیش  رو سال رونق تولید است و تولید به 
معنای تهیه نیازمندی های مسلمانان است، اما 
این تولید بســته به شرایط حکومت مسلمانان، 
واجب و یا مستحب اســت و در هر دو صورت، 
موضوع فقه و دانش فقه است. از این جهت حتماً 
فقه متولی ارائه رهنمود در مورد تولید اســت. 
امــا رونق تولید به معنای رونق کســب  و کار و 
تأمین هر چه بیشتر نیازمندی هاست. این رونق 
تولید در شــرایطی که جامعه با خطوط تولید 
نیازمندی هایش را در حد ضروری برطرف کند 

مستحب است اما در شرایطی مثل شرایط کشور 
مــا، رونق تولید واجب اســت؛ چون اگر در این 
شــرایط تولید نکنیم مجبور به واردات هستیم 
و واردات نیز برای کشــور ما که در یک شرایط 
دشــواری به سر می برد و با تحریم مواجه است، 

امری ضروری است.
در اینجا یک پرسش مطرح می شود و آن اینکه 
آیا رونق تولید برای افراد جامعه ما واجب کفایی 
اســت یا واجب عینی؟ در پاسخ به این پرسش 
باید گفت: در مورد مشــاغلی که مهارت آن ها 
ویژه است و هر کســی نمی تواند این مهارت را 
ارائه کند این گونه مشــاغل واجب عینی است و 
اما مشــاغلی که مهارت ویژه نمی خواهد واجب 
کفایی می شــود؛ بنابراین باز هم موضوع فقه و 

پاسخگویی فقهی به نیاز امروز مطرح است.
نکته دیگر در دانش فقه، برنامه ریزی اقتصادی 
اســت. در رابطــه بــا اینکه آیا فقــه در عرصه 
برنامه ریــزی اقتصادی می تواند ورود کند یا نه؟ 
پاسخ مثبت است. اگرچه برنامه ریزی به خودی  
خود یک امر عقالیی اســت که هــم دین از او 
حمایت می کند و هم دانش فقه، آن را پشتیبانی 
می کند اما گاهی مانند دوره حضرت یوسف)ع( 
برای پیشــگیری از وقوع اضطرار، امری واجب 
و ضروری می شــود. اکنون شــرایط کشــور ما 
در شــرایط اضطرار اســت. از ایــن جهت، هم 
برنامه ریزی، امری عقالیی است و هم فقه آن را 

الزم و واجب می داند.
در فقه اســالمی چند مســئله وجود دارد که با 

رعایت آن می توانیم تولید داخلی را رونق دهیم. 
از جمله اســتقالل جامعه اسالمی، عزت، قاعده 
نفی ســبیل و…، وقتی جامعه اسالمی دارای 
فناوری، صنعت و به عبارتی مستقل باشد، تحت 
سلطه اســتعمارگران قرار نمی گیرد و درنهایت 
موجب پیشــرفت در همه زمینه ها بویژه مسئله 

اقتصادی می شود.

 فرصت سفرهای تبلیغی
رهبر معظم انقالب با ارائه شعار سال 98 به عنوان 
رونق تولید، فرمودند رونق تولید هم وظیفه دولت 
و هم آحاد ملت است و چون این وظیفه از سوی 
رهبر معظم انقالب اعالم شده است قطعاً متوجه 
حــوزه و روحانیت نیز هســت، روحانیت و حوزه 
باید شعار امسال را در دستور کار خود قرار دهند. 
تأثیرگذاری حوزه و روحانیت بخصوص در سفرهای 
تبلیغی که به شهرها و روستا دارند بسیار زیاد است 
و باید این ضرورت دست یافتن به شعار سال را در 

دستور کار خود قرار دهند.
اگر مدیریت حوزه و یا دفتر تبلیغات چگونگی رونق 
تولید را به عنوان تکلیف و وظیفه تبیین و به صورت 
یک متن در اختیار طالب جوان قرار دهند و آن ها 
را برای تبلیغ شعار سال به شهرستان ها و روستاها 
اعزام کنند قطعاً کمک بزرگی به تحقق شعار سال 
خواهــد بود؛ چون بخش بیشــتر نیازمندی های 
ما در روســتاها و شــهرهای کوچک تحقق پیدا 
می کند. البته باید بســیجی سازمان یافته صورت 
گیــرد. اگر این اتفاق بیفتد که روحانیون و طالب 
هم در شــهرها و هم در روستاها موضوع بحث و 
گفت وگوی خود را در مدارس و مســاجد موضوع 
شعار ســال قرار دهند و راه های دنبال کردن این 
شعار را تبیین کنند و توضیح دهند کمک بزرگی 
برای تحقق شعار سال که همان رونق تولید است، 
خواهد بود. البته دولت در اینجا وظیفه ای دارد که 
آن وظیفه برنامه ریزی به صورت کالن و رفع موانع 

و تسهیل کسب  و کار است.

اندیشه
 دیدگاه حجت االسالم دکتر مصباحی مقدم 

» رونق تولید درباره نقش حوزه و روحانیت در تحقق » 

فقه  اسالمی 
و برنامه  ریزی اقتصادی

آگهى اجراى تبصره1ماده105آيين نامه قانون ثبت
ــيله اشعارميدارد خانم تلى تيمورى فرزند خداويردى مالك ششدانگ پالك ثبتى23/1714واقع درريحان آباد  بدين وس
بخش بهنام پازوكى وررامين قصد حذف عبارت بهاى ثمنيه اعيانى ازسند مالكيت فوق رادارد وپس ازتقاضاى مشاراليه 
ــماره وارده 13978561060008446مورخ  ــترى آقاى على مرادى ارجاع وطى ش ــناس رسمى دادگس مراتب به كارش
ــماره  ــال تعيين وطى فيش ش ــن اعيان 94436250ري ــت ومبلغ بهاءثم ــه گرديده اس ــان ارائ ــه ايش 97/12/26نظري
268300مورخ98/1/18به حساب سپرده ثبت توديع گرديده است لذا مالكين ثمنيه اعيان خانمها معصومه ومعمارخانم 
ــخاص حقيقى ذى حق جهت اخذ سپرده مذكوردراجراى تبصره1ذيل ماده105آيين نامه  ــهرت هردو محمدى ويااش ش
ــيد ظرف مدت سى روز ازتاريخ  ــت به اين اداره مراجعه ودرصورتيكه مدعى تضييع حق مى باش قانون ثبت مقتضى اس
ــورت دراجراى  ــن اداره ارائه نماييد درغير اينص ــرح دعوارابه اي ــل مراجعه وگواهى ط ــى به دادگاه مح ــاراين آگه انتش

تبصره2ماده فوق سند مالكيت بدون استثناءبهاءثمنيه اعيان بنام متقاضى صادرمى گردد. 15ث/م الف
ازطرف رييس اداره ثبت اسنادوامالك شهرستان ورامين

رونوشت نظريه آگهى حصروراثت
ــماره767 به شرح دادخواست به كالسه77/98 ازاين دادگاه درخواست گواهى  ــتانى داراى شناسنامه ش خانم كبرى گلس
حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه شادروان يگانه گلستانى  بشناسنامه8 درتاريخ 95/5/26 اقامتگاه دائمى خودرا 
ــتانى  ــت به 1.متقاضى فوق الذكر آقا/خانم نام : كبرى گلس به درود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس
نام پدر: ابراهيم شماره شناسنامه 767  *2. نصرت گلستانى نام پدر : ابراهيم ش ش6 ت ت1328صادره ازورامين فرزند 
متوفى اينجانب با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوررا يكمرتبه آگهى مى نمايد تاهركسى اعتراضى دارد وياوصيت 

نامه ازمتوفى دارا باشد ازتاريخ نشرآگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد10خ/م الف
رييس حوزه اول شوراى حل اختالف ورامين شهرجوادآباد

آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرائى كالسه9700176و9700177عليه على اكبرنورى صفت
ــه هاى فوق ششدانگ يكقطعه زمين پالك ثبتى162/288قطعه سوم بمساحت7020متر  بموجب پرونده اجرايى كالس
ــند مالكيت  ــت 9307صفحه488دفتر73بنام راهن ثبت وس ــوخته كه ذيل ثب ــين بخش بهنام س مربع واقع درقلعه س
صادر وبموجب اسناد رهنى161541مورخ80/10/26و163156 مورخ 81/12/21 و171366مورخ92/8/27و171560 
ــان رسمى به مبلغ هشت ميليارد  ــاورزى ورامين قرارگرفته طبق نظرهيات كارشناس مورخ93/11/19دررهن بانك كش
وپانصد وبيست ميليون ريال ارزيابى شده وپالك فوق بصورت يك قطعه زمين تحت فعاليت گلخانه در مساحت7020متر 
ــكارى وفونداسيون ثبتى وپوشش نايلونى استخرذخيره آب  ــت تونل گلخانه بااسكلت فلزى لوله آهنى باپيوند جوش هش
يك واحد انبارى وبناى مسكونى ودر وضعيت كاشت خيارواقع درروستاى قلعه سين گلخانه على اكبرنورى صفت داراى 
ــه فاز ولوله كشى آب شرب روستايى وحقابه آب آبيارى ونيزامتيازگازبوده وداراى استخرذخيره آب آبيارى  امتيازبرق س
ودرتصرف مالك مى باشد پالك فوق ازساعت9 الى12 روزچهارشنبه11 /98/2دراداره ثبت پيشوا واقع درپيشوا خيابان 
ــت  ــت ميليارد وپانصد وبيس ــد مزايده ازمبلغ پايه هش ــريعتى جنب درمانگاه فردوس ازطريق مزايده بفروش مى رس ش
ــنهادى نقدا فروخته مى شود الزم به ذكراست پرداخت بدهى هاى مربوط  ــروع وبه باالترين قيمت پيش ميليون ريال ش
ــعاب وياحق اشتراك ومصرف درصورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد ونيز بدهى هاى  به آب ،برق، گازاعم ازحق انش
مالياتى وعوارض شهردارى وغيره تاتاريخ مزايده اعم ازاينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد بعهده برنده مزايده 
ــترد خواهد  ــت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مس ــز درصورت وجود مازاد وجوه پرداختى باب ــت وني اس
ــروحق مزايده نقدا وصول مى گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد مزايده روز ادارى بعد  ــد ونيم عش ش

ازتعطيلى درهمان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.103 م/ الف  تاريخ انتشارآگهى : 98/1/24
رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

دادنامه
تاريخ: 97/10/23 شماره پرونده : 240/4/97 شماره دادنامه : 492مرجع رسيدگى : حوزه 4 شوراى حل اختالف شهرستان 
ــهرك گلها بلوارقمى نبش بهارستان امالك پرديس خوانده : آقاى  ــوا خواهان : آقاى احمد چراغى به آدرس پيشوا ش پيش
ــته : الزام خوانده به استرداد مبلغ125117661 ريال وجه الضمان پرداخت شده  مجيد زين الدين / مجهول المكان خواس
درحق خواهان موضوع اقساط معوقه وماخوذه وتاخيرتاديه وهزينه دادرسى // درتاريخ 97/10/23 جلسه رسيدگى شوراى 
حل اختالف به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پس ازمالحظه اوراق و محتويات پرونده ونظر مشورتى اعضاء شورا 
ختم رسيدگى رااعالم وبه شرح ذيل مبادرت به صدورراى مينمايد : راى شورا // درخصوص دادخواست آقاى احمد چراغى 
ــترداد مبلغ 125117661ريال وجه الضمان پرداخت  ــته الزام خوانده به اس بطرفيت خوانده آقاى مجيد زين الدين بخواس
ــات پرونده ونظربه  ــى باتوجه به محتوي ــاط معوقه وماخوذه وتاخيرتاديه وهزينه دادرس ــده درحق خواهان موضوع اقس ش
ــوراارائه ننموده است  ــه حضورنيافته واليحه دفاعيه اى نيزبه ش ــيدگى درجلس اينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونى وقت رس
وباعنايت به نظريه مشورتى اعضاى شورا بشرح صورتجلسه مورخه97/7/30وهمچنين تحقيقات محلى وميدانى درمورخه 
  d2 ــكونى واقع درپيشوا شهرك گلها نارنجستان6طبقه3 دربلوك 97/10/22كه صورت گرفت (صفحه20پرونده)منزل مس
ــد كه دراين  ــى فيضى صاحب مى باش ــد11 موردبازيابى قرارگرفته درحال حاضراين واحد آپارتمانى فردى بنام عيس واح
ــدكه وام نيز پرداخت  ــت ومقررمى باش ــان اظهارنموده اند ازفردى بنام آقاى عرب باوام خريده اس مكان زندگى ميكند ايش
نكرده است بدليل اينكه دفترچه اقساط رامالك قبل بنام آقاى (عباس صفرى) تحويل نداده است ضمنا(اين ملك چندين 
ــن فلذا دعواى خواهان راباكيفيت حاضر  ــت) بعد ازفروش آقاى چراغى به آقاى مجيد زين الدي ــورد بيع قرارگرفته اس بارم
ــخيص ومستندابه مواد9 و18و25و27 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394ومواد198و515و519و522قانون  وارد تش
ــته ومبلغ1880000  ــى مدنى حكم به محكوميت خوانده بپرداخت مبلغ125117661 ريال بابت اصل خواس آيين دادرس
ــارت تاخيرتاديه ازتاريخ تقديم دادخواست 97/6/6 تايوم الوصول كه محاسبه آن به عهده  ــى وخس ريال بابت هزينه دادرس
ــتندا به ماده306قانون آيين  ــد درحق خواهان صادر و اعالم ميگردد راى صادره غيابى بوده ومس واحداجراى احكام ميباش
ــى مدنى  ــپس طبق ماده 336قانون آيين ددرس ــورا وس ــى مدنى ظرف20روزپس ازابالغ قابل واخواهى دراين ش دادرس

ظرف20روزقابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى شهرستان پيشوا مى باشد 
  قاضى مشاورحوزه 4 شوراى حل اختالف شهرستان پيشوا

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى برابرراى 
ــاختمانهاى فاقد  ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس ــماره 139760301046000921هيات اول/موضوع قان ش
ــمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى محمد اميرعبدالهيان  سندرس
ــدانگ يك باب خانه به مساحت59 مترمربع قسمتى ازپالك1 فرعى از6  ــماره شناسنامه51 درشش فرزند محمد تقى بش
اصلى واقع درحوزه ثبت ملك پيشوا خريدارى ازمالك رسمى خانم مهين شيركوند محرز گرديده است لذابه منظوراطالع 
ــبت به صدورسند مالكيت متقاضى  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى ش
اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ 
رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت 

انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 102ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/1/24  تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/2/8

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

شماره نامه:13980271000033324
شماره پرونده: 9709985840200193

شماره بايگانى پرونده: 972292
تاريخ تنظيم: 1398/01/21

آگهى مزايده نوبت اول
ــرف خان عزيزى  ــه 972292 ش 1 اجراى احكام مدنى بجنورد، فيمابين محكوم له ش در مورد پرونده اجرائى كالس
ــخصات ذيل  ــى ملك به مش و محكوم عليه على محمدى كه با عنايت به توقيف ملك محكوم عليه و انجام كارشناس

الذكر:
ــاحت عرصه  ــاه به مس ــتاى يكه ش ــخصات ملك: پالك ثبتى 3 فرعى از 102 اصلى بجنورد واقع در بجنورد- روس مش
ــرايط سازه اى ساختمان  ــقف تيرآهن كه با توجه به ش ــياه و س ــيمان س 757/66 متر و اعيان 65 مترمربع با نماى س
كل عرصه و اعيان ملك فوق ملك توسط كارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 180/000/000 ريال ارزيابى گرديده 
ــير مراحل قانونى مقرر گرديده به مقدار طلب محكوم له به ميزان 27/486/000 ريال از كل  ــت و اينكه پس از س اس
ــاعت10/00 الى 10/30 و از طريق مزايده حضورى در  ــنبه مورخ 1398/02/10 س ــه ش ارزش ملك مذكور در روز س
ــركت در جلسه مزايده ميتوانند  ــد، بنابراين متقاضيان ش ــترى بجنورد به فروش برس محل اجراى احكام مدنى دادگس
ــل از موعد مقرر در اين اجرا حاضر و از كم و كيف موضوع مطلع و در صورت تمايل از مورد مزايده بازديد  ــج روز قب پن
ــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شدو ده درصد  ــى ش ــت مزايده از قيمت كارشناس نمايند.بديهى اس
ــد و در صورت  ــده اخذ و مابقى مبلغ نيز ظرف يك ماه وصول خواهد ش ــنهادى فى المجلس از برنده مزاي ــغ پيش مبل
ــر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده  عدم پرداخت الباقى(نوددرصد) در مهلت مقرر، مبلغ توديعى پس از كس

تجديد مى گردد.9800401
دادورز شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى بجنورد- جلينى

شماره مزايده: 139704307141000105
تاريخ ثبت: 1397/12/12

متن آگهى مزايده
آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد ذمه)

بستانكار: عصمت پسنديده 
بدهكار: وراث مرحوم على اصغر باغچقى(طاها، محمد، على و پروانه باغچقى)

مورد مزايده و محل آن: برابر درخواست وكيل بستانكار به شرح وارده به شماره 139705007141017514 
مورخه 1397/11/29

ــاحت (121/35 مترمربع) به شماره پالك  ــكونى به مس ــش دانگ يك باب منزل مس ــبت به مزايده ش نس
ثبتى 3371 فرعى از 155 – اصلى واقع در بخش 2 ناحيه 2 حوزه ثبت ملك منطقه دو بجنورد كه سند 
ــماره 46485  ــماره چاپى 781857 كه در صفحه 182 دفتر امالك جلد 271 ذيل ش مالكيت اصلى به ش
ــى 0670875198 بدهكار پرونده اجرائى  ــماره مل ــه نام مرحوم على اصغر باغچقى فرزند غالمعلى به ش ب
ــماره بايگانى 9700351 صادر و تسليم شده است و محدود  ــه 139704007141000314 و به ش كالس

است به حدود زير:
شماالً: بطول 7/01 متر درب و ديواريست به ممرعام

شرقاً: بطول 17/45 متر ديواريست به پى ديوار باقى مانده پالك 155- اصلى
جنوباً: بطول 7 متر ديواريست به پى ديوار پالك 3088 فرعى

غرباً: بطول 17/30 متر ديواربه ديوار پالك 3088فرعى ملك حقوق ارتفاقى ندارد.
ــت ميليون  ــيزده ميليارد و دويس ــادل مبلغ س ــام بهارآزادى مع ــكه طالى تم ــيصد س ــال تعداد س در قب
ــند نكاحيه شماره 16937  ــنديده موضوع س ريال(13/200/000/000 ريال) اصل طلب خانم عصمت پس
ــر اضافه كه به آن  ــر ازدواج 63 و طالق 36 بجنورد و به انضمام يك تا دو عش ــه 1388/04/01 دفت مورخ
ــتصد و پنجاه ميليون  ــوق جمعاً به مبلغ 850/000/000 ريال (هش ــت و پالك ف افزوده مى گردد بازداش
ــترى مورد ارزيابى قرار گرفته و نظريه ارزيابى قطعى گرديده است  ــط كارشناس رسمى دادگس ريال) توس
ــنبه مورخه 1398/02/21 از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر در محل اداره اجراى اسناد رسمى  ملك در روز ش
ــركت ها و موسسات غيرتجارى  ــمالى- جنب اداره ثبت ش ــريعتى ش بجنورد واقع در بجنورد – خيابان ش
ــود، خريداران مى توانند در وقت مقرر در محل برگزارى مزايده حاضر  ــته مى ش بجنورد به مزايده گذاش
ــركت نمايند، مزايده فقط در يك نوبت برگزار مى گردد و از مبلغ هشتصد و پنجاه  ــه ش ــده و در جلس ش
ــنهادى از طرف خريدار فروخته مى  ــروع و به باالترين قيمت پيش ميليون ريال(850/000/000 ريال) ش
ــى گردد چنانچه زائد بر مبلغ مندرج  ــق ماده 136- آئين نامه اجراء كل مبلغ نقداً دريافت م ــود و مطاب ش
ــت پرداخت  ــبت به مازاد مبلغ ارزيابى بر عهده برنده مزايده اس ــى خريدارى گردد حق مزايده نس در آگه
بدهى هاى مربوط به آب و برق و گاز، اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف و نيز بدهى مالياتى و 
عوارض شهردارى و غيره كه رقم قطعى آن ها معلوم نمى باشد تا تاريخ مزايده به عهده برنده مزايده است 
ــدانگ يك باب منزل مسكونى به مساحت  ــخصات ملك مطابق نظريه كارشناس: ملك مورد نظر شش مش
ــى  ــه طول 7/01 متر به كوچه 6 مترى دسترس ــمال ب ــع عرصه و اعيان، كه از ضلع ش ــر مرب 120/35 مت
ــاحت 50 مترمربع، به عالوه 20 متر مربع اتاق  ــكونى در يك طبقه همكف به مس دارد و داراى بناى مس
ــاخت كه شامل يك اتاق، هال پذيرائى، آشپزخانه  ــال س و انبارى در محوطه حياط ، با قدمت بيش از 7 س
ــى و سراميك، كف بنا سيمانى، سفيد كارى معمولى، سقف طاق ضربى، پشت بام ايزوگام،  معمولى با كاش
ــازى و ديوارهاى حياط آجرى، درب  ــيمانى، فاقد نماس ــكلت بنا با ديوارهاى باربر آجرى، كف حياط س اس
ــانى  ــعاب و فاقد خط تلفن مى باشد.نش ــره فلزى و داراى امتيازات آب ، برق، گاز هر كدام يك انش و پنج
ــهيد رجايى- رجايى 5 – پالك 9 تاريخ  ملك جهت بازديد : بجنورد- كالته محمدعلى پهلوان- خيابان ش

انتشار:98/01/24  آ-9800398
حميد عزيزى

 رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

شماره مزايده: 139804307141000004
تاريخ ثبت: 1398/01/19

متن آگهى مزايده
آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد ذمه)

بستانكار: خانم صديقه حصارى
بدهكار: آقاى دالور مهنانى فرزند ابراهيم

ــرح وارده 139705007141017205-  ــوق به ش ــتانكار ف ــت بس مورد مزايده و محل آن: برابر درخواس
1397/11/23 نسبت به مزايده دو سهم از 15 سهم به استثناء بهاء ثمن اعيان عرصه و اعيان از ششدانگ 
ــماره پالك ثبتى 4495 فرعى مفروز  ــاحت 225/77 متر مربع به ش عرصه و اعيان يك قطعه زمين به مس
ــند مالكيت آن ذيل ثبت 31486  ــى از 173- اصلى واقع در بخش دو بجنورد كه س ــزا از 143 فرع و مج
ــت، محدود به  ــده اس ــليم ش دفتر 147 صفحه 439 بخش مزبور به نام مرحوم ابراهيم مهنانى صادر و تس

حدود زير:
ــماره چهارهزار و چهارصد و نود و چهارفرعى از يكصد و هفتاد  ــماالً: پى به پى بطول(10) ده متر به ش ش

و سه اصلى.
شرقاً: پى است بطول (20/45) بيست متر و چهل و پنج سانتيمتر به خيابان به عرض دوازده متر.

ــانتيمتر به خيابان به عرض بيست  ــه متر و شصت س ــت بطول(3/60) س ــمت اول پى اس جنوباً: در دو قس
ــت و  ــانتيمتر به خيابان به عرض بيس ــت بطول (7/45) هفت متر و چهل و پنج س و چهارمتر. دوم پى اس

چهار متر.
ــتاد سانتيمتر به شماره چهار هزار و چهارصد و نود  ــت و دو متر و هش غرباً: پى به پى بطول (22/80) بيس
ــهم االرث آقاى دالور مهنانى فرزند ابراهيم به ش ش  ــه اصلى. كه س ــش فرعى از يكصد و هفتاد و س و ش
ــه 139704007141000272/1 و به  ــماره ملى 0680673768 مديون پرونده اجرائى كالس 1318 و ش
شماره بايگانى 9700305 كه مقدار (2/15) دو سهم از 15 سهم به استثناء بهاء ثمن اعيان عرصه و اعيان 
از ششدانگ پالك فوق مى باشد در قبال مبلغ شش ميليارد و هجده ميليون ريال(6/018/000/000ريال) 
ــند نكاحيه شماره 19742 مورخه 1390/09/26 دفتر ازدواج  اصل طلب خانم صديقه حصارى موضوع س
ــت و مورد  ــر اضافه كه به آن افزوده مى گردد بازداش ــورد و به انضمام يك تا دو عش ــالق 36 بجن 63 و ط
ارزيابى قرار گرفته و مقدار( دو سهم از پانزده سهم به استثناء بهاء ثمن اعيان عرصه و اعيان از ششدانگ) 
ــت. ملك در  پالك مذكور به مبلغ 857/500/000 ريال قيمت گذارى و نظريه ارزيابى قطعى گرديده اس
ــناد رسمى بجنورد به  ــاعت 9 تا 12 ظهر در محل اداره اجراى اس ــنبه مورخه 1398/02/14- از س روزش
ــود،خريداران مى توانند در وقت مقرر در محل  ــركتها به مزايده گذاشته مى ش ــانى جنب اداره ثبت ش نش
برگزارى مزايده حاضر شده و در جلسه شركت نمايند، مزايده فقط در يك نوبت برگزار مى گردد و از مبلغ 
ــود و مطابق  ــنهادى از طرف خريدار فروخته مى ش ــروع و به باالترين قيمت پيش 857/800/000 ريال ش
ماده 136- آئين نامه اجراء كل مبلغ نقداً دريافت مى گردد.چنانچه زائد بر مبلغ مندرج در آگهى خريدارى 
گردد حق مزايده نسبت به مازاد مبلغ ارزيابى بر عهده برنده مزايده است. پرداخت بديهاى مربوط به آب و 
برق و گاز، اعم از حق انشعاب و يا حق اشترك و مصرف و نيز بدهى مالياتى و عوراض شهردارى و غيره تا 
تاريخ مزايده به عهده برنده مزايده است.مشخصات ملك مطابق نظريه كارشناس: ملك مورد نظر با كاربرى 
ــان، كه از ضلع جنوب بطول  ــاحت كل 225/77 مترمربع عرصه و اعي ــكونى- تجارى دو نبش، به مس مس
ــى دارد و  ــرق بطول 20/45 متر به خيابان 12 مترى دسترس 11/05 متر به خيابان 24 مترى و از ضلع ش
ــاحت 120 مترمربع ، با قدمت بيش از 20  ــكونى در دو طبقه باالى پيلوت هر كدام به مس داراى بناى مس
سال ساخت كه شامل هال و پذيرايى، دو خواب، آشپزخانه با بدنه كاشى و كف سراميك و با كابينت فلزى 
ــازى، و قسمت پيلوت هم تبديل به مسكونى به مساحت  ــيمانى، گچكارى معمولى، فاقد نماس ، كف بنا س
ــكلت با ديوارهاى باربر آجرى، كف حياط موزائيك و داراى  ــاختمان نيمه اس ــده، س 120 متر مترمربع ش
امتيازات گاز ، برق هر كدام يك انشعاب ، آب دو انشعاب و دو خط تلفن مى باشد و نشانى ملك به نشانى 

بجنورد- خيابان چمران- خيابان چمران 19- پالك 2 مى باشد.آ-9800390
تاريخ انتشار 1398/01/24

حميد عزيزى
 رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــماره139760308001006374-1397/12/27 هيات اول/دوم  ــمى            برابر راى ش ــند رس فاقد س
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم زهرا روبندى  فرزند محمد على  بشماره 
شناسنامه 2 صادره از بيرجند و شماره 0652460747 نسبت به ششدانگ يكباب منزل به مساحت90/37 
متر مربع باقيمانده678 فرعى از 247-اصلى بخش2 بيرجند از محل مالكيت اميرحسام و امير رضا شهرت 
ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  هردو خزيمه محرز گرديد اس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از  ــخاص نسبت به صدور س ــود در صورتى كه اش ش
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 

انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9800227
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/01/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/10

على فضلى 
رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــماره139760308001005230-1397/10/29 هيات اول/دوم  ــمى            برابر راى ش ــند رس فاقد س
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــتى گردى فرزند مهدى  ــن دس ــوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محس ح
ــماره ملى 0640083102 نسبت به  ششدانگ  ــماره شناسنامه 0640083102 صادره از بيرجند و ش بش
يك باب ساختمان به مساحت 440/62 متر مربع قسمتى از پالك 1396-اصلى بخش 2 بيرجند از محل 
ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ــتگردى محرز گرديد اس مالكيت آقاى زينل دس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــخاص نسبت به صدور س ــود در صورتى كه اش 15 روز آگهى مى ش
ــليم و پس از  ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.9800371
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/01/24
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/02/09

على فضلى 
رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــمى            برابر راى شماره139760308001006-1397/12/26 هيات اول/دوم موضوع  ــند رس فاقد س
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ــته فرزند اكبر بشماره شناسنامه 372  ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد آراس
ــبت به  ششدانگ يك باب منزل به مساحت 119/34  ــماره ملى 0650554582 نس صادره از بيرجند و ش
ــين دستگردى  ــمتى از پالك 1396-اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت آقاى محمدحس متر مربع قس
محرز گرديد است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ  ــليم و پس از اخذ رس آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت  ــليم اعتراض،دادخواس تس

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/01/24
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/02/09

على فضلى 
رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــماره139760308001006371-1397/12/27 هيات اول/دوم  ــمى            برابر راى ش ــند رس فاقد س
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى/ غالمرضا غالمى فرزند رمضان  بشماره 
ــبت به  ششدانگ يك باب منزل به  ــماره ملى 0650571045 نس ــنامه 101 صادره از بيرجند و ش شناس
ــمتى  از پالك 4537 فرعى از يكفرعى از 1402- اصلى بخش 2 بيرجند  ــاحت 200/60 متر مربع قس مس
از محل مالكيت فاطمه شكروئى  محرز گرديد است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــخاص نسبت به صدور س ــود در صورتى كه اش 15 روز آگهى مى ش
ــليم و پس از  ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.9800386
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/01/24

تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/02/09                         
على فضلى 

رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

شماره پرونده:139704008026000349/1
شماره بايگانى پرونده: 9700362

شماره آگهى ابالغيه:139803808026000003
تايخ صدور:1398/01/20

دفترخانه ازدواج شماره 1 و طالق شماره 4 شهر بيرجند خراسان جنوبى
آگهى ابالغ اجرائيه(سند ذمه_مهريه)

ــن متولد 1370/06/21 به شماره ملى 0921953488 ساكن  ــيله به آقاى حميد اژدر فرزند حس بدينوس
ــروى فرزند حسن  ــيد رضى يك ،عدل يك،پالك 131 واحد اول ابالغ ميگردد: خانم فرزانه س ــهد، س مش
مستند به سند رسمى شماره 17166 مورخه 1396/02/02 نزد دفترخانه ازدواج شماره 1 و طالق شماره 
ــار آزادى موضوع صداقيه  ــكه كامل طالى به ــهر بيرجند جهت وصول تعداد يكصد و چهارده عددس 4 ش
خويش از دفترخانه مربوطه تقاضاى صدور اجرائيه بر عليه شما را نموده و پرونده اى تحت شماره بايگانى 
ــمى بيرجند تشكيل شده است،نظر باينكه بر طبق  ــناد رس 9700362 در اين خصوص نزد اداره اجراى اس
ــرح  مندرج در متن سند به نشانى فوق الذكر  ــمابه ش گزارش مورخه 1397/12/29  مامور ابالغ آدرس ش
ــد، لذا بنا به در خواست  ــما نمى باش ــايى نگرديده و متعهدله نيز قادر به معرفى آدرس ديگرى از ش شناس
ــتند به ماده 18- آئين نامه اجرا به موجب اين آگهى مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از  زوجه و مس

روزنامه هاى كثيراالنتشار درج و مفاد اجرائيه از تاريخ انتشار اين آگهى ابالغ شده محسوب مى گردد.
تاريخ انتشار:1398/01/24  9800303

غالمرضا دادى – رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بيرجند                                                                                                                          
ثبت كننده:محمد امين خالقى درميان   

آگهى تحديدحدوداختصاصى
حوزه ثبتى سبزوار

پيروآگهى تحديدحدود قبلى كه بموجب مقررات ماده14قانون ثبت منتشرگرديده اينك برحسب درخواست 
واصله مستندبه ماده مذكور وماده61آيين نامه قانون ثبت تحديدحدود يكقسمت از امالك واقع دربخش3 
ــرح زير ميباشد:بخش3سبزوار-پالك5-اصلى-اراضى قلعه نو-303 فرعى- سبزوارحوزه ثبتى اين واحدبش
ــاعت8صبح  ــان وغيره.تاريخ تحديد:چهارشنبه1398/2/18س ــدانگ زمين مزروعى-ورثه محمد عقرب شش
ــماره هاى فوق  ــه صاحبان امالك ومجاورين ش ــد.لذابموجب ماده14قانون ثبت امالك ب ــام خواهدش انج
ــيله اين اگهى اخطارميگرددكه درروز وساعت مقررباالدرمحل حضور بهم رسانيد.چنانچه هريك  الذكر بوس
ازصاحبان امالك يانماينده قانونى آنهادرموقع مقررحاضرنباشندمطابق ماده15قانون مزبورملك موردآگهى 
ــدواعتراضات مجاورين نسبت به حدودوحقوق ارتفاقى  باحدوداظهارشده ازطرف مجاورين تحديدخواهدش
ــط تا30روزازتاريخ  ــق ماده20قانون ثبت فق ــع مقررحاضرنبوده اندمطاب ــالك كه درموق ــز صاحبان ام وني
ــدو دراجراى تبصره2ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترض  تحديدحدود پذيرفته خواهدش
ــت اعتراض خود  ــراض به اداره ثبت ظرف يكماه دادخواس ــليم اعت ــت ازتاريخ تس ثبتى معترضين ميبايس
ــليم نمايند.(م  ــور اخذوبه اين اداره تس ــى الزم ازمرجع مذك ــى تقديم وگواه ــع ذيصالح قضاي ــه مرج را ب

الف97/100/2720)  9800357
تاريخ انتشار:شنبه98/1/24

على آب باريكى-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك سبزوار

9800367

یادداشت

به  نظر می رسد عملکرد دولتمردان حاکم بر 
آمریــکا و ذهنیت و توهماتی که نســبت به 
کشورهای مستقل و غیرهمسو با خود دارند 
از نوعی منطق زورگویانه و کدخدامنشــانه 
و برتری خواهــی عجیب حکایــت دارد؛ اما 
حرکت اخیر آن ها در تروریسم خواندن نهاد 
مســتقل نظامی یک کشور آزاد و غیرغربی، 
ذهن ما را به نظریه »داروینیســم اجتماعی« 

متمایل می سازد.
اجتماعــی  داروینیســم  نظریــه  طبــق 
گفته می شــود کــه جوامع انســانی مانند 
ارگانیســم های زیســتی با یکدیگر برای بقا 

منازعــه می کنند. جوامع امــروزی غرب در 
این منازعه برتر از دیگران بوده اند و بنابراین 
عالی ترین مرحله پیشــرفت اجتماعی را که 
تاکنون به دست آمده است، نشان می دهند. 
پیش از ظهور انسان شناسی تجربی امروزی 
که گوناگونی فرهنگ انسانی را به طور مستند 
نشــان می دهد و به اصطالح شــیوه نگرش 
اروپامدارانه مرتبط با داروینیســم اجتماعی 
کمک می کند، ایــن نظریه در دوران تالش 
برای دســتیابی و استعمار ممالک آفریقایی، 
در میان قدرت های اروپایی در اوج شــهرت 

خود بود.

بســط نظریه داروین از زیست شناســی به 
جامعه انسانی به عنوان یک قانون حیاتی و از 
داروینیسم اجتماعی به »داروینیسم سیاسی« 
و بین المللی در ذهنیت دولتمردان آمریکایی، 

حکایت از این دارد که از نظر آنان دنیا شبیه 
جنگلی اســت که اصل »بقای اصلح« )نظریه 
منسوب به اسپنســر( یا حق طبیعی برتری 
و حیات قدرتمندترها نســبت به ضعیف ترها 
باید به هر قیمتی جاری و ســاری باشد. در 
چنین شــرایطی به نظر می رســد در عمق 
استراتژی ایران اســالمی قوی بودن و قوی 
ماندن و استفاده کامل از تمامی ظرفیت های 
قدرت ملی )سخت افزاری و نرم افزاری( امری 

اجتناب ناپذیر و ضروری می باشد.
ذکر ایــن نکته هم اهمیت دارد که شــکل 
اجرا و بســط این نظریه که )یادآور بســط 

قانــون جنگل در جهان متمدن اســت( در 
توجیه اســتعمار فرانو در عصر حاضر بیشتر 
از اینکه واقعی باشــد در فضــای مجازی و 
رسانه ای دیده می شــود و همین ویژگی در 
بررســی میزان تأثیر داروینیســم اجتماعی 
در شــرایط قرون گذشــته و استعمار کهنه 
متفاوت از عصر حاضر و اســتعمار فرانو باید 
مد نظر قرار گیرد و برای جنبه نرم افزاری آن 
اهمیت ویژه ای قائل شــد. این سخن بدین 
معنا می تواند تعبیر شــود کــه برای آمریکا 
ترساندن و ترسانیدن مهم تر از وارد شدن در 

جهنم یک جنگ واقعی است.

یادداشتی کوتاه از دکتر موسی نجفی که در کانال شخصی وی منتشر شده است

بسط نظریه داروینیسم اجتماعی در سیاست جهانی آمریکا
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سرمربی تراکتورسازی : 
هیچ وقت نگفتم قهرمان می شویم!

ورزش: ژرژ لیکنز پس از شکست سه بر یک سنگین مقابل سپیدرود 
رشت در نشست خبری گفت: هیچ وقت نگفتم تراکتور قهرمان است! 
این چیزی است که شما گفته اید. من هیچ وقت نگفته ام. چیزی که باید 
ببینید دور دست ها نیست. ما باید روبه رو را ببینیم، باید بازی هفته بعد 
را ببینیم، نه اینکه چند هفته بعد را. ما بازی به بازی پیش می رویم و این 
را بدانید که کاری که ما کردیم خیلی بزرگ بود. وی افزود: ما پنج امتیاز 
از سه تیم عقب بودیم و توانستیم در این چند هفته این عقب افتادگی 
را جبران کنیم. ما امروز نتوانستیم عملکرد خوبی در خط دفاع و حمله 
داشــته باشــیم و این درس بزرگی بود که ما از این بازی برای زندگی 

خودمان گرفتیم.

گل محمدی: نتیجه تساوی استقالل و سپاهان 
برای ما بهتر بود

ورزش: یحیــی گل محمدی بعد از پیــروزی ۳ بر صفــر مقابل نفت 
مسجدســلیمان گفت: به نظرم بازی زیبایی از تیم ما شاهد بودیم. با 
توجه به وضعیتی که در جدول داشتیم گرفتن ۳ امتیاز هدف مان بود. 
حریف دفاع فشــرده ای داشت ولی با ســرعت دادن به بازی توانستیم 
به گل برسیم. وی در مورد باخت ســپاهان به استقالل در دقایق آخر، 
گفت: نتیجه مساوی دو تیم برای ما بهتر بود و فاصله امتیازی مان را با 
این تیم ها کمتر می کرد اما کار دست تیم خودمان است و می خواهیم 
بهترین عملکرد را داشته باشیم، سپاهان و اســتقالل هر دو تیم های 
خوبی هستند اما ما انگیزه و هدف بزرگی داریم و باید برای آن بجنگیم 

تا خوب نتیجه بگیریم.

محسن فروزان از تراکتور کنار گذاشته شد
ورزش: تراکتورســازی در هفته ای که با یک برد می توانست تا قبل 
ازبازی امروز پرسپولیس برابر سایپا به صدر جدول رده بندی برسد 
با چند اشــتباه فاحش محســن فروزان دروازه بان این تیم در رشت  
مغلوب ســپیدرود قعرجدولی شد. این شکســت با واکنش هایی از 
سوی هواداران و مالک این باشگاه همراه بود. محمدرضا زنوزی مالک 
تراکتورسازی ضمن ابراز نارضایتی از نحوه نمایش دروازه بان تیمش 
گفت: فروزان تا کمیته انضباطی باشــگاه، بررسی و تحقیق خودش 
را در مورد این بازی پایان بدهد، از حضور در تمرینات محروم است. 

ایشان حتما باید پاسخگوی عملکردش در این مسابقه باشد.

منتظری در تیم منتخب هفته سوم 
لیگ قهرمانان آسیا

ورزش: صفحه توییتری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا )AFC(، اسامی 
بهترین بازیکنان هفته سوم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را اعالم کرد 
که نام پژمان منتظری،  مدافع تیم فوتبال استقالل ایران در رده هشتم 
این فهرســت دیده می شود.منتظری در دیدار اســتقالل برابر الهالل 
عربستان، عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داد و گل دوم آبی پوشان را 
به ثمر رساند. او 19 پاس موفق به هم تیمی های خود داد و نمره 7.9 را از 

کارشناسان AFC کسب کرد.

اهدای تندیس نوع دوستی و مسئولیت های 
اجتماعی به دایی و بیرانوند

ورزش: مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ گفت: زلزله 
دردناک کرمانشاه در سال گذشته و سیل اخیر در استان های لرستان، 
خوزستان و گلستان باعث شد شماری از هموطنان عزیزمان را در این 
حوادث از دست بدهیم و خانواده های زیادی داغدار شدند و بسیاری نیز 
بی خانمان شدند. در زلزله کرمانشاه علی دایی، با جمع آوری کمک های 
مردمی و ساخت خانه هایی در یک روستا در کرمانشاه، نماینده شایسته 
اهالی فوتبال در امداد رسانی به زلزله زدگان بود.حجت اهلل بهمنی افزود: 
در سیل اخیر نیز سردار آزمون در اســتان گلستان، محمد انصاری در 
استان مازندران و علیرضا بیرانوند در اســتان لرستان در امدادرسانی 
به مردم سیل زده پیشگام شدند. به همین مناسبت هم پیش از دیدار 
پرسپولیس و سایپا فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ فوتبال ایران به علی 
دایی و علیرضا بیرانوند به نمایندگی از جامعه فوتبال تندیس نوع دوستی 

و مسئولیت های اجتماعی اهدا می کند.

گل خلیل زاده بهترین گل هفته سوم 
لیگ قهرمانان آسیا

ورزش: سایت کنفدراسیون فوتبال آســیا مطابق گذشته بعد از اتمام 
مسابقات هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا نظر عالقه مندان را جویا شد.این 
رسانه از دوستداران فوتبال پرسید کدام گل بازی های هفته سوم از همه 

زیباتر بوده است.
به این پرسش هزاران نفر پاسخ دادند و در نظرخواهی انجام گرفته، 140 
هزار نفر گل شــجاع  خلیل زاده به تیم االهلی را بهترین گل مسابقات 

هفته سوم معرفی کردند.

عالیشاه باز هم از لیست پرسپولیس خارج شد
ورزش: امید عالیشاه بازیکن تیم پرســپولیس که به دلیل انجام یک 
مصاحبه بعد از بازی با پیکان از لیســت بازی با االهلی عربستان خط 
خورده بود در لیست این تیم برای بازی با سایپا هم قرار ندارد.برانکو در 
این خصوص گفت که عالیشاه در لیست تیمش برای بازی با سایپا قرار 
ندارد ولی حتماً نام او در لیست سرخپوشان برای بازی با ذوب آهن قرار 

خواهد داشت.

نوراللهی بازی با سایپا را از دست داد
ورزش: احمد نوراللهی هافبک شماره هشــت و پرتالش پرسپولیس 
در دیدار با االهلی عربســتان که دچار مصدومیت شد، به دلیل شدت 
مصدومیت قادر به همراهی این تیم در دیدار مقابل سایپا نخواهد بود و 
کادرفنی ترجیح داده با استراحت به این بازیکن، او را مهیای دیدارهای 

آتی کند.

فردوسی پور: هیچ مصاحبه ای نکردم
ورزش:  در روزهایی که برنامه نود و خروج کنداکتور آن از برنامه های 
صدا و سیما به بحث چالشی و پرحاشیه ای چند وقت اخیر تبدیل شده 
است، مصاحبه ای از قول عادل فردوسی پور منتشر شد که مجری برنامه 

نود و گزارشگر صدا و سیما به تکذیب آن پرداخته است.
عادل فردوسی پور در این خصوص با رد مصاحبه اش و تکذیب آن گفته: 
من هم این نقل و قول ها را خوانده ام اما با احترام به تمامی رسانه ها باید 

بگویم طی چند وقت اخیر هیچ گفتگو و مصاحبه ای نداشته ام.

سینا حسینی : با مشــخص شدن بخش ابتدایی طرح 
تحقیق و تفحص مجلس از عملکــرد مدیریتی و مالی 
دو باشگاه استقالل و پرســپولیس و فاش شدن بخش 
عمده ای از تخلفات غیر قانونی در فرایندهای مالی حاال 
مدیران ارشد وزارت ورزش و جوانان در نوع کمک های 
پیدا و پنهان خود به این دو باشــگاه فوتبالی تجدیدنظر 
کرده انــد. به همین خاطــر مدیران هر دو باشــگاه در 
مصاحبه های خود نارضایتی شدید خود و اعضای باشگاه 
تحت مدیریتشــان را از عدم کمک مالی دولت به ویژه 
وزارت ورزش و جوانان را رسانه ای می کنند شاید به این 
ترتیب بتوانند بخشی از مشکالت مالی موجود در حوزه 

کاری خود را مرتفع سازند.

  پرسپولیس در گرداب
مصاحبه های سریالی مدیران باشگاه پرسپولیس و برخی 
اظهارات مسئوالن باشگاه استقالل مصداق بارز این اتفاق 
است البته در برهه کنونی گرفتاری مالی پرسپولیسی ها 
بیشتر از استقاللی ها است اما در مجموع هر دو باشگاه 
اوضاع و احوال مالی درســت و درمانــی ندارند و بدون 
تردید با گذشــت زمان و عدم برطرف شــدن مشکالت 
مالی وضعیت هر دو باشگاه بغرنج تر خواهد شد.همین 
االن بازیکنان این تیم تلویحا اعالم نارضایتی می کنند 
و البته برانکو هم دومین نامه اعتراضی خود را به باشگاه 

رسانده است.

  استقالل با چراغ خاموش
در باشــگاه اســتقالل نیز وضعیت بهتر از این نیست، 
فتحی و اعضای هیئت مدیره استقالل نیز بر این باورند 
اگر کمک هــای پنهانــی وزارت ورزش و حمایت مالی 
اسپانســرهای نزدیک به دولت کاهش یابد بدون شک 
بحران مالی و تبعات ناخوشایند آن گریبانگیر تیم شفر 
خواهد شد و این مســئله یعنی از دست رفتن موقعیت 
های کنونی از این رو آنها هــم به دنبال وصول مطالبات 
مورد انتظار خود از وزارتخانه هســتند البته نه به شیوه 
پرسپولیسی ها بلکه با چراغ خاموش و بدون سر و صدای 

رسانه ای!

  خصوصی سازی روی هوا
اما نکته بحث برانگیز و قابل اهمیت اینجاســت که این 
اتفاقات در شــرایطی در حال وقوع الســت که مدیران 

دولتی و شــخص وزیر همچنان اصــرار دارد که این دو 
باشگاه در ســال جاری قطعا به بخش خصوصی واگذار 
خواهند شد تا مدیریت آنها و هزینه های مورد نیاز آنها 
از طریق بخش خصوصی تامین اعتبار شــود، اتفاقی که 
به هیچ وجه با ساز و کارهای استاندارد و مرتبط با حوزه 
خصوصی سازی همخوانی ندارد. در اینکه دولت دوازدهم 
قصد دارد کاری که دولتمردان قبلی نتوانســتند انجام 
دهند را تکرار کنند تردیدی نیست اما مطمئنا با ساز و 
کارهای موجود و شرایط فعلی هر دو تیم این پروژه نیز 
محکوم به شکست است چون در شرایط کنونی مدیران 
این دو باشگاه مدیریت هزینه هســتند و هیچ برنامه و 
پلنی برای درآمدزایی در عرصه باشگاه های استقالل و 

پرسپولیس وجود ندارد.
مهم ترین منبع درآمدزایی این دو باشگاه موضوع دستیابی 
به حق پخش تلویزیونی و حق کپی رایت است که با وجود 
وضعیت کنونی و مقاومت صدا و سیما در قبال اختصاص 
بودجه واقعی حق پخش تلویزیونی مســابقات این منبع 
درآمدزایی به کلی از بین رفته اســت از این رو مهم ترین 

کانال پولی باشگاه ها مسدود شــده است. موضوع ارزش 
افزوده و استفاده از برند این دو باشگاه دیگر دغدغه ای است 
که طی این ســال ها برای مدیران عامل این مجموعه ها 
وجود داشته است و بیشتر دالل ها و واسطه ها از این کانال 
درآمدزایی بهره برده اند و سر باشگاه ها بی کاله مانده است 
از این رو به هیچ وجه نمی توان این دو مجموعه زیان ده را 

حائز شرایط واگذاری دانست. 

  عرب: صادقانه بگویم وضعمان خیلی خوب نیست
ایرج عرب، مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس درباره این 
موضوع که گفته می شــود تیم پرسپولیس بحران مالی 
دارد، عنوان کــرد: تیم به لحاظ فنی بــه همت مدیران 
باشگاه، کادرفنی، بازیکنان و حمایت همه جانبه هواداران 
خوب پیش می رود، ولی صادقانه بگویم وضعمان خیلی 
خوب نیســت. عرب خاطر نشــان کرد: در بحث ارزی و 
ریالی ما دچار نوسان هستیم. نمونه آن هم همین بازی 
با االهلی که در امارات انجام دادیــم و 10 برابر برای ما 
هزینه داشت. در این بازی باید برای هزینه های مان یک 

عدد بسیار کوچک پیش بینی می کردیم که با برگزاری 
بازی در خارج از کشور هزینه ما 10 برابر با توجه به قیمت 
ارز شد. وی تصریح کرد: ما سعی می کنیم با درآمدی که 
داریم هزینه ها را مدیریت کنیم، خیلی هم صرفه جویی 
کردیم. در ظاهر همه چیز خوب اســت، ولی در باطن ما 

سختی هایی را تحمل می کنیم.

  وعده های عجیب فتحی
مدیرعامل باشگاه استقالل در روزهایی که با مشکل مالی 
روبروست در خصوص بحث تمدید قرارداد آیاندا پاتوسی، 
ایسما گونکالوس و دیگر بازیکنان گفت: هواداران نگران 
نباشــند. بازیکنان خارجی از جمله پاتوسی و همچنین 
ایسما مشکلی برای تمدید قرارداد ندارند. قطعاً این اتفاق 
می افتد تا مشــکالت برطرف شــود. امیرحسین فتحی 
درباره مســئله انضباطی مهدی قائدی و فرشید باقری 
عنوان کرد: مشــکل قائدی حل شده اما باقری همچنان 
حق حضــور در تمرینات را ندارد و جلســه ای برای این 

بازیکن تشکیل نشده است.

کمک های دولتی به ته دیگ رسید

استقالل و پرسپولیس از اینجا مانده از آنجا رانده

منهای فوتبال

لو رفتن مذاکره ماتا با بارسلونا
ورزش:خوان ماتا که قراردادش در پایان همین فصل به اتمام می رسد، قصد تمدید 

با منچستریونایتد را ندارد و در حال بررسی پیشنهادات خود است.
یکی از این پیشنهادات از بارسلونا است و ستاره اسپانیایی را بشدت وسوسه می کند. 
بارسا با علم به این موضوع که ماتا بازیکن آزاد است و جذب او هیچ هزینه ای نخواهد 

داشت، قراردادی دو ساله را به این بازیکن پیشنهاد داده است.
امروز کادنا سر فاش ساخت که یکی دو هفته پیش، پدر خوان ماتا که ایجنت او نیز 

محسوب می شود، با سران بارسا مذاکراتی داشته است. 

مورینیو: یک سگ خشمگین باعث توقف مسی شد
ورزش: بارسلونا چهارشنبه شب در اولدترافورد با یک گل بر منچستریونایتد غلبه 
کرد و مسی هم شب درخشانی را پشت سر نگذاشت.در این بازی مسی از روزهای 
خوب خود فاصله داشت و البته بسیاری معتقدند که مصدومیت شدید او از ناحیه 
بینی در این امر تاثیرگذار بوده است اما ژوزه مورینیو عقیده ای دیگر دارد.او به نشریه 
میرر گفت:» مسی آن بازیکنی که همه می شناسیم نبود؛ چون اسکات مک تامینای 
در میانه زمین برای یونایتد بازی می کرد. او مثل یک سگ خشمگین بود و توانست 

مانع حرکات انفجاری مسی شود. اسکات از هیچ بازیکنی ترسی ندارد.«

توهین  بی شرمانه هواداران چلسی به صالح
ورزش: هواداران چلســی بار دیگر جنجال برانگیز شــده اند چرا که ویدئویی از آن ها 
منتشر شده که نشان می دهد در حال خواندن شعارهایی توهین آمیز خطاب به محمد 
صالح، ستاره مصری لیورپول هستند.باشگاه چلسی این رفتار را محکوم کرد. شعارهای 
اسالم هراسانه خطاب به صالح در حالی از سوی هواداران چلسی سر داده شده که او خود 
بازیکن سابق چلسی بوده و روز یکشنبه با لباس لیورپول در لیگ برتر به مصاف چلسی 
خواهد رفت.تیم امنیتی چلسی حتی سعی می کند مانع از ورود این هواداران به استادیوم 

محل برگزاری بازی شود.  

130 میلیون یورو؛ قیمت نهایی بیل
ورزش: روزنامه اسپانیایی آ اس مدعی شــد باشگاه رئال مادرید تصمیم خود برای 
فروش گرت بیل در تابستان پیش رو را قطعی کرده و برای واگذاری او 1۳0میلیون 
یورو طلب خواهد کرد. آ اس از سوی دیگر می گوید رئال در عین حال حاضر است با 

باشگاه منچستریونایتد درباره جابجایی گرت بیل و پل پوگبا مذاکره کند.
گرت بیل بعد از 6 فصل حضور در رئال مادرید و چهار قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا 
با این تیم، سرانجام به پایان راه خود در این باشگاه رسیده و بازگشت او به لیگ برتر 

انگلیس محتمل ترین گزینه خواهد بود.

ضد حمله

جواد رستم زاده: هفته بیســت و پنجم لیگ برتر با 
پیروزی بزرگ اســتقالل ، آتش بازی »شهر خودرو« و 
سپید رود رشت و شکست ســپاهان و تراکتور سازی 

ادامه یافت. 
در مشهد »شهر خودرو« در روزی که با کمک ورزشکاران 
و تماشاگران به سیل زده های کشور آغاز شد مشهدی ها 
موفق شدند نفت مسجد سلیمان را به سه گل زیبا درهم 
بکوبند و امیدهایشان را برای کسب سهیمه زنده نگه دارند. 
مردان گل محمدی در این بازی از همان ابتدا هدفمند و 
هماهنگ ظاهر شدند و با کمک چمن هموار استادیوم امام 
رضا)ع( میهمان را کامال در محاصره قرار دادند. در اواسط 
نیمه اول آنها مزد برتری خود را با ضربه سر ریگی دقیقه 19 
گرفتند و با روحیه بهتری بازی را ادامه دادند. بعد از این گل 
مردان مرزبان نشان دادند که زور الزم برای تحت فشار قرار 
دادن میزبان را ندارنــد و همچنان تحت تاثیر بازی خوب 
حریف قرار گرفتند. در این نیمه »شــهرخودرو« با شلیک 
تماشایی امین قاســمی نژاد در دقیقه 28 تیر خالص را 
شــلیک کرد و با دوگل برتری به رختکن رفتند. در نیمه 
دوم باز داستان همان بود. »شهرخودرو« باهوش و با حوصله 
جلو می کشید و در پی استفاده از روزنه های دفاع پراشتباه 
میهمان بود. روی همین حمالت قاسمی نژاد گل سوم را 
هم روی حرکت تکنیکی برزای در دقیقه 60 به ثمر رساند 
تا این بازی با نتیجه سه بر صفر تمام شود و مردان یحیی با 

47 امتیاز در پله پنجم بایستند.

    تراکتور در سیل
اما در رشت تراکتورســازی در غافلگیری محض با سه 

گل مقابل ســپیدرود شکســت خورد. این پیروزی به 
همان اندازه که به نفع ســپیدرود در ته جدول شد به 
ضرر تبریزی ها در صدر شــد. کمر تی تی ها را در این 
بازی محسن فروزان روی گل اول و سوم شکست. این 
دروازه  بان با اشتباهات مرگبار خود باعث شد تا میزبان 
به نتیجه رویایی سه بریک برسد و اوضاع خود را در ته 

جدول سامان دهد.
تک گل تراکتور را مسعود شــجاعی روی اشتباه ایمان 
صادقــی دروازه بان ســپید رود به ثمر رســاند و برای 
رشتی ها بایرامی 2 بار و فردوسی یک بار گلزنی کردند. 
تراکتور با 49 امتیاز در رده دوم باقی ماند و سپیدرود 10 

امتیازی از قعر تکان نخورد.

   پیروزی بزرگ آبی ها
اما در اصفهان دوئل نفســگیر اســتقالل و سپاهان با 
پیروزی دقیقه 97 آبی ها و روی گل زیبای پاتوســی 
همراه شــد. در این بازی کــه با صحنه هــای فراوانی 
روی دروازه دو تیم همراه بود مهاجمان هرچه زدند به 
دربسته خورد ولی پاتوسی دقیقه 97 یک تنه نتیجه را 
به نفع میهمان رقم زد. در این بازی استقالل حتی روی 
ضربه سر کریمی به گل هم رسید که داور این گل را در 
تصمیمی جنجالی مردود اعالم کرد.اســتقالل با این 
پیروزی بــا 47 امتیاز به قهرمانی امیــدوار باقی ماند و 

سپاهان از صدر فاصله گرفت.
پنجشــنبه هم دربی اهواز را فوالد ســه بر یک به نفع 
خودش تمام کرد و بازی ماشــین سازی و نساجی هم 

صفر بر صفر تمام شد.  

ورزش: لیگ برتر بســکتبال از امروز وارد مرحله نیمه نهایی 
می شود تا بعد از برگزاری حداکثر 10 دیدار، فینالیست های این 
فصل مشخص شوند. پتروشیمی بندر امام، نفت آبادان، شیمیدر 
تهران و شهرداری گرگان  چهار تیمی هستند که هر یک به انجام 
دو دیدار و کسب پیروزی در آن در مرحله یک چهارم نهایی لیگ 
بسکتبال، مجوز حضور در مرحله نیمه نهایی را کسب کردند. 
این مرحله از مسابقات حداکثر تا 2 اردیبهشت ماه ادامه خواهد 
داشت. در این مرحله که به صورت ۳ از ۵ برگزار می شود تیم های 
جنوبی پتروشیمی و نفت رو در روی هم قرار می گیرند و شیمیدر 

و شهرداری گرگان هم به مصاف هم می روند.

  دورخیز مردان حاتمی
پتروشیمی میزبان دو دیدار ابتدایی خود در مرحله نیمه نهایی 
لیگ بسکتبال است. این تیم سال گذشته به عنوان مدافع قهرمانی 
در لیگ بسکتبال شرکت کرد اما در نهایت به جایگاه سومی بسنده 
کرد. شاگردان مهران حاتمی اما امسال به عنوان مدعی ترین تیم 
در لیگ حاضر شــدند طوری که تا امروز و بجز دیدار رفت برابر 
شیمیدر، نتیجه دیگر دیدارهای خود را با برد به پایان رسانده است. 
آن ها امیدوارند با پیروزی در دو دیدار ابتدایی نیمه نهایی، گام 
بلندی برای فینال بردارند. نفت آبادان دیگر تیم جنوبی است که 
سال گذشته چهارم شد. نفتی ها از زمانی که وارد لیگ برتر شدند، 
مدعی بودند و تنها سال قبل نتوانستند به فینال برسند. حماد 
سامری سرمربی این تیم امسال برخالف سال های قبل دستش 
برای جذب بازیکن باز نبود و تا این مرحله نیز بدون یار خارجی 
پیش رفته است. نفت آبادان در مرحله مقدماتی لیگ چهارم شد 
و بعد از شکست دادن ذوب آهن در پلی آف به نیمه نهایی رسید.

  رقابت شانه به شانه
شهرداری گرگان و شیمیدر تهران در حالی این دیدار را برگزار 
می کنند که ســهم آنها از تقابلی که پیش از این در این فصل از 

مسابقات داشتند، یک برد و یک باخت است. گرگانی ها در دیدار 
خانگی برنده رقابت با شیمیدر شدند اما در تهران نتیجه را به این 
تیم واگذار کردند. حاال و در مرحله نیمه نهایی دو تیم شهرداری 
گرگان و شیمیدر که هر کدام دو بازیکن خارجی هم در اختیار 
دارند در شرایط تقریباً مســاوی رو در روی هم قرار می گیرند تا 
رقابت میان آنها تعیین کننده دیگر تیم فینالیست باشد. شهرداری 
گرگان بعد از چند فصل پرحاشیه توانست به خودش بیاید و زیر 
نظر حمیدرضا کالسنگیانی به تیمی با ثبات تبدیل شود. دو بازیکن 
خارجی تاثیرگذار در ترکیب این تیم است که همین مسئله باعث 
باال رفتن حساسیت و البته جذابیت رقابت گرگانی ها با شیمیدر 
می شود. شهرداری گرگان این فصل با عملکردی رو به رشد کارش 
را پیش برد و فارغ از هر نتیجه ای که کسب کند مطمئن است که 

هواداران و دوستداران بسکتبال از عملکردش راضی هستند.

  برنامه دیدارهای مرحله نیمه نهایی به این شرح است:
شنبه ۲۴ فروردین

پتروشیمی بندر امام – نفت آبادان
شیمیدر تهران – شهرداری گرگان

یکشنبه ۲۵ فروردین ماه
پتروشیمی بندر امام – نفت آبادان
شیمیدر تهران – شهرداری گرگان

پنجشنبه ۲۹ فروردین
نفت آبادان- پتروشیمی بندر امام
شهرداری گرگان- شیمیدر تهران

جمعه 30 فروردین
نفت آبادان- پتروشیمی بندر امام
شهرداری گرگان- شیمیدر تهران

دوشنبه ۲ اردیبهشت
پتروشیمی بندر امام – نفت آبادان
شیمیدر تهران- شهرداری گرگان

آتش مشهدی ها به جان نفت

شلیک »پاتوسی« ژنرال را از پا درآورد
آغاز رقابت مدعیان لیگ بسکتبال برای فینال

3 گام تا خط پایان

ورزش در سیما

هفته ۲۵ لیگ برتر ایران
پرسپولیس - سایپا

      شنبه ۲۴ فروردین- ساعت: 1۹:00 زنده از شبکه سه 

سرپرست فدراسیون 
در جلسه شورای کشتی آسیا

ورزش : حمید بنی تمیم دبیر کل شورای کشتی آسیا در جلسه 
کمیته اجرایی این شورا در کشور چین شرکت می کند.

جلسه کمیته اجرایی شورای آسیا روز ۳ اردیبهشت ماه سال 98 
همزمان با رقابت های کشتی بزرگساالن قهرمانی آسیا، در شهر 

»شیء آن« کشور چین برگزار می شود.
دولت تورلیخانوف رئیس شورای کشتی آسیا از حمید بنی تمیم 
سرپرست فدراسیون و دبیرکل شورای کشتی آسیا برای حضور در 
این جلسه دعوت کرده و وی در این جلسه حضور خواهد داشت.

علیرضا حیدر ی : 
فقط به نفع خودم کنار می کشم!

ورزش : رئیس فدراسیون جهانی کشــتی پهلوانی و کاندیدای 
ریاست فدراسیون کشــتی با بیان اینکه به نفع هیچ کس کنار 
نمی رود،گفت: حضور بنی تمیم سرپرست فدراسیون در انتخابات 

مشکلی ندارد.
حیدری درباره انتقاد خود از چرایی ادامه فعالیت حمید بنی تمیم 
سرپرست فدراسیون کشتی که کاندیدای ریاست این فدراسیون 
نیز شده است، گفت: من انتقادی به بنی تمیم نداشتم اما گفتم 
بهتر است سرپرستان بخاطر ارتباط کاری که با رؤسای هیئت ها 
دارند کاندیدا نشوند، البته وقتی رئیس سابق فدراسیون هم این 
حق را دارد که کاندیدای انتخابات شــود بنابراین مشکلی بابت 

حضور سرپرست فدراسیون در انتخابات نیست.
وی در پایان در پاســخ به این ســوال که آیا تا آخرین لحظه در 
انتخابات می ماند و یا اینکه قرار است به نفع کسی کنار برود، گفت: 
فعاًل که قصدم ماندن در انتخابات اســت. اگر کنار بکشم به نفع 

خودم کنار می کشم اما مطمئناً به نفع هیچ کس کنار نمی روم.

معمای حضور پسر رئیس فدراسیون 
تیراندازی در جام جهانی

تســنیم : جام جهانی تیراندازی به اهداف پــروازی در حالی 
پیگیری می شود که نام پسر رئیس فدراسیون در استارت لیست 

یکی از مسابقات دیده می شود.
نام علی دوستی و رامتین بشارتی و امیرمحمد دادگر )پسر رئیس 
فدراسیون( در استارت لیست بخش اسکیت دیده می شود، اما 
گفته می شد امیرمحمد دادگر به دلیل غیبت در اردوها با تصمیم 
کادر فنی به مسابقات امارات اعزام  نشده و نام وی نیز در سایت 

فدراسیون در لیست افراد اعزامی دیده نمی شود.
در مراسم بدرقه ملی پوشان نیز امیرمحمد دادگر در بین نفرات 
دیده نشد، اما ظاهرا شــرایط تغییر کرده و دادگر در عکس های 
منتشر شــده در امارات در کنار ملی پوشــان و کادر فنی دیده 

شده است.

حدادی سال جدید را با قهرمانی آغاز کرد
ورزش : احسان حدادی که در اردوی آمریکا به سر می برد، در 
نخستین مسابقه اش در سال جدید موفق شد به مقام قهرمانی 

دست پیدا کند.
حدادی در مسابقات بین المللی آمریکا توانست با پرتابی به طول 

67 متر و 19 سانتیمتر عنوان قهرمانی را از آن خود کند.
قهرمان پرتاب دیسک آســیا در پرتاب اول خود 67.19 متر در 
پرتاب دوم 6۵.4۵ متــر در پرتاب ســوم 6۳.86 متر را به ثبت 
رســاند.پرتاب های چهارم و پنجم او خطا بود و در نهایت پرتاب 
ششم رکورد 64.42 متر را به ثبت رساند.پرتاب گرانی از آمریکا با 
رکوردهای 6۵.0۳  متر و 61.72 متر به ترتیب دوم و سوم شدند.

مصاف مدعیان کشتی آسیا 
در طرح رنکینگ اتحادیه جهانی

ورزش : رقابت های کشــتی آزاد و فرنگی قهرمانی بزرگساالن 
آسیا به عنوان دومین مسابقه در طرح رنکینگ سیستم اتحادیه 
جهانی در سال 2019 میالدی طی روزهای ۳ تا 8 اردیبهشت ماه 

در شهر »شی آن« کشور چین برگزار می شود.
به تازگی رقابت های قهرمانی کشــتی اروپا به عنوان نخستین 
مصاف در طرح سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی نیز در 
رومانی برگزار شــد و حاال نوبت به مدعیان آسیایی رسیده تا در 
چین برای رسیدن به رقابتهای جهانی قزاقستان به کسب امتیاز 

بپردازند.

عاشورزاده زیر تیغ 
ورزش: فرزان عاشــورزاده که در رقابت های انتخابی تیم ملی 
تکواندو توفیقی نداشت و حضور در مسابقات قهرمانی جهان در 
سال 2019 را از دســت داد، پای راست خود را که مدتها آسیب 

دیده بود را به تیغ جراحی دکتر کیهانی سپرد.
وی در همین رابطه گفت: 1۵ ماه با همین آســیب دیدگی در 
مهم ترین و سنگین ترین رقابتها حضور داشتم، با حداقل نفرات 
این مشــکل را در میان گذاشــتم چرا که نمی خواســتم باعث 
ناراحتی دیگران بشــوم. همیشه دوســت دارم خوشحالیم را با 

دیگران و ناراحتیم  را با خودم تقسیم کنم.

تور جهانی والیبال ساحلی ساتون
نایب قهرمانی تیم والیبال ساحلی ایران ب

ورزش:تیم ملی والیبال ســاحلی ایران ب با شکســت مقابل 
نماینده اوکراین، نایب قهرمان تور جهانی تک ســتاره ساتون 

تایلند شد.
تیم والیبال ســاحلی ایــران ب )رحمان رئوفــی، عبدالحامد 
میرزاعلی( در دیدار فینال تور جهانی تک ستاره ساتون، مقابل 
تیم اوکراین قرار گرفت کــه در پایان با نتیجــه دو بر صفر و با 
امتیازهای 21 بر  10 و 21 بر 14 شکست خورد و نایب قهرمان 

این رقابت ها شد.

گزارش کوتاه

مسیر سخت تیم ملی امید برای صعود به المپیک 
ایران در سید ۴ آسیا!

ورزش: تیم ملی امید بعد از نمایش نه چندان دلچســب در تهران 
و صعود به عنوان یکی از تیم هــای دوم مرحله مقدماتی انتخابی 
المپیک در آسیا، مسیر سختی برای صعود به المپیک 2020 توکیو 
دارد. تیم ملی امید در ایام نوروز، میزبان مرحله مقدماتی انتخابی 
المپیک در تهران بود که بعد از تیم ملی عراق در رده دوم قرار گرفت 
و نتوانست به طور مستقیم راهی مرحله نهایی انتخابی المپیک شود 
اما به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به چند تیم مختلف، در رده دوم 
بهترین تیم های دوم مرحله مقدماتی جای گرفت و یکی از چهار تیم 

صعودکننده از این مسیر بود.
با این نتایج، تیم ملی امید در قرعه کشی مرحله نهایی در سید چهارم 
به همراه امارات، بحرین و سوریه قرار گرفته است و این احتمال وجود 
دارد که در مرحله گروهی با تیم های قدرتمند و صاحب نام آســیا 
همگروه شود که مسیر سختی خواهد بود.این رده بندی بر اساس 
نتایج تیم ها در مسابقات قهرمانی زیر 2۳ سال آسیا در سال 2018 
و مرحله مقدماتی قهرمانی زیر 2۳ سال آسیا در سال 2019 بدست 
آمده که تیم ملی در سال 2018 نتوانست به این مسابقات صعود کند.

طبق رده بندی AFC، تیم های تایلند )میزبان(، ازبکستان، قطر و 
ویتنام در سید یک، تیم های کره جنوبی، عراق، ژاپن و کره شمالی در 
سید 2، تیم های چین، استرالیا، عربستان و اردن در سید ۳ و تیم های 

ایران، امارات، بحرین و سوریه در سید 4 قرار گرفتند.
شــاگردان کرانچار در صورت بدشانســی، در گروهی متشکل از 

ازبکستان، ژاپن و استرالیا قرار می گیرند.
این مسابقات دی ماه سال 1۳98 در تایلند برگزار می شود و سه تیم 
نخست به همراه ژاپن در المپیک حضور خواهند داشت. در صورتی 
که ژاپن به مرحله نیمه نهایی این مسابقات صعود کنید، سه تیم دیگر 

بدون انجام بازی فینال و رده بندی به المپیک صعود خواهند کرد.

حمید رضا خداشناس: آخرین بازی هفته بیست و پنجم 
لیگ برتر عصر امروز و از ســاعت 19 در ورزشگاه آزادی  به 
میزبانی پرسپولیس از سایپا برگزار خواهد شد که بر اساس آن 
شاگردان برانکو برای ادامه صدرنشینی سدی به نام دایی را 
پیش رو دارند. پرسپولیس تهران که به نوعی در لیگ قهرمانان 
آسیا کام بک زد و در بین مدعیان صعود قرار گرفت، حاال با 
خیالی آسوده و با روحیه خود را آماده مصاف با سایپا می کند 
که بازی مهم و حساسی در راه قهرمانی پرسپولیس محسوب 
می شود. تقابل علی دایی و پرسپولیس همیشه جذاب بوده 

است. دایی البته آمار خوبی مقابل برانکو ایوانکوویچ ندارد، او 
چهار بار با صبا و نفت تهران مقابل سرمربی سابقش قرار گرفته  
که حاصلش سه باخت و یک تساوی بوده است و تنها پیروزی 
این مربی در تقابل با استاد سابقش مربوط به فروردین ماه 
پارسال می شود که موفق شد درآزادی پرسپولیس را شکست 
دهد. بازی رفت لیگ جاری نیز در هفته دهم با تساوی یک بر 
یک به پایان رسید و حاال علی دایی بار دیگر در فروردین ماه 
جدال حساسی را در هفته های پایانی لیگ دارد که ممکن 

است این بازی مانع قهرمانی سرخپوشان تهرانی شود.

    برانکو: دایی برنده متولد شده است
 برانکو ایوانکوویچ، در نشســت خبری پیــش از بازی با 
ســایپا اظهار کرد: ما هرگز بازی ســاده ای مقابل سایپا 
نداشته ایم. پارسال بهترین بازی را مقابل این تیم برگزار 
کردیم و بازی را دو بر یک باختیــم. در مورد تیم خودم 
باید بگویم خستگی داریم که نمی شود از آن فرار کرد. به 
خاطر مصدومیت روی نوراهلل ی نمی توانیم حساب کنیم. 
همینطور روی شایان مصلح که مصدومیتی از ناحیه زیر 
شکم دارد همینطور انصاری و ماهینی. همیشه بازی پیش 
روی ما مهم ترین بازی ما اســت. در واقع تقابل با سایپا 
مهم ترین بازی ماست. وی در مورد تقابلش با علی دایی 
هم بیان کرد: در مورد آقای دایی بارها صحبت کرده ام. او 
برنده متولد شده است و همین خصوصیت او را در زندگی 
شخصی و ورزشی موفق کرده است. وقتی تمرین داشتیم 
تا وقتی که تیم او برنده نمی شد تمرین را قطع نمی کردیم. 

االن او این خصلت را به بازیکنانش انتقال می دهد. 

  دایی: سه امتیاز بازی با پرسپولیس را می خواهیم
علی دایی نیز در نشست خبری پیش از بازی با پرسپولیس 
اظهار کرد: از حساسیت این بازی نمی توانم چیز خاصی 
بگویم. در این چند سال پرسپولیس بهترین تیم فوتبال 
کشور ما بوده است. ســال قبل می توانست قهرمان آسیا 
بشود. امسال هم تیم اول لیگ است. او در مورد برانکو هم 
بیان کرد: او استاد و سال ها مربی من بوده است. همیشه 
به او به چشم یک اســتاد و معلم نگاه کردم. اما این بازی 
فرق می کند. ما به خاطر خودمان و به خاطر اینکه شرافت 
فوتبال حفظ بشود تمام ســعی مان را می کنیم که یک 
بازی خیلی خوب انجام بدهیم .بازی ســختی خواهیم 
داشــت و فقط برای برد به زمین می رویــم و دنبال یک 

امتیاز نیستیم.

همه باشگاه های بزرگ به دنبال جذاب ترین پدیده فوتبال اروپا

»ژوآئو فلیکس« کریستیانو رونالدوی جدید
مارکوس آلوز / مترجم: امیرمحمد سلطانپور: قبل از هر 
بازی خانگی بنفیکا، خبرنگاران بــرای دریافت کارت و بلیت 
های خود به اتاق کوچکی در نزدیکی یکی از ورودی های اصلی 
استادیو دا لوژ می روند. در سمت چپ این میز معموال کاغذی 
وجود دارد که بر روی آن اسامی اســتعدادیابان باشگاه های 
بزرگ که برای تماشای آن بازی در لیسبون حضور دارند دیده 
می شود. همان یک کاغذ کافی است که زمزمه های زیادی در 
بین خبرنگاران به وجود بیاید تا بتوانند تیترهای مخصوص خبر 

خود را از آن تولید کنند.
روز 29 ژانویه زمانی کــه بنفیکا پذیرای تیم بوآویشــتا بود، 
این کاغذ شــامل اســتعدادیابانی از باشــگاه های بارسلونا، 
منچستریونایتد، چلسی، بایرن مونیخ و فاینورد می شد. این 
استعدادیابان جزوی از 42 هزار و ۳۵2 هوادارانی بودند که در 
استادیوم حاضر شدند تا امیدوارانه استعداد آینده فوتبال پرتغال 

را از نزدیک پیدا کنند.
در آن شب سرد چشمان همه آن ها به سمت شماره 79 بنفیکا 
چرخید. یک 19 ساله کوچک اندام با سیم ارتودنسی بر روی 
دندان و موهای پریشــانی که عجوالنه به سمت چپ سرش 
شانه شده بود. نامش ژوآئو فلیکس بود و به محضی که اولین 
توپ به او رسید متوجه می شدید که چرا بسیاری از تیم های 
بزرگ اروپا برای خرید او دندان تیز کرده اند. برخی از هم تیمی 
هایش حتی به خاطر بند جدایی گرانقیمتی که در قراردادش 
دارد در رختکن به او پســر 120 میلیون یورویی می گویند. با 
وجود تنها 19 سال سن، فلیکس موفق شده دوباره شور و حال 
را به استادیو دا لوژ برگردانده و بنفیکا را در میان مدعیان کسب 

قهرمانی سوپرلیگ پرتغال قرار دهد. او یک بازیکن خاص و ویژه 
است و هواداران عقاب ها این را به خوبی می دانند. یکی از انگیزه 
های اصلی آن ها برای حضور در هر بازی خانگی بنفیکا تماشای 
بازی فلیکس اســت، چون می دانند او مدت خیلی زیادی در 
لیسبون باقی نخواهد ماند و تا زمانی که این فرصت را دارند باید 

از تماشای بازی او لذت ببرند.
آن شب مقابل بوآویشتا قطعا یکی از بازی هایی است که زمانی 

فلیکس رفته باشد طرفداران او را با آن به خاطر خواهند داشت. 
در شبی که بنفیکا ۵-1 مقابل حریف خود پیروز شد فلیکس 
بر روی ســه گل قرمزها تاثیرگذاری مستقیم داشت. روزنامه 
آبوال روز بعد از بازی با تیتر »تماشای یک نابغه« به استقبال از 
بازی فلیکس رفت و روزنامه رکورد تیتر »پسر طالیی جدید« و 

»توفان« را برای او انتخاب کرد.
به گواه بسیاری از کارشناسان فوتبال پرتغال، ژوآئو فلیکس در 

این سن و سال حتی نسبت به کریستیانو رونالدو که در حال 
تالش برای جا انداختن خود در منچســتریونایتد بود، پخته 
تر و آماده تر به نظر می رســد. خود رونالدو فوق ستاره کنونی 
یوونتوس، هفته بعد از بازی بنفیکا با بوآویشتا، برای تماشای 
دربی شهر لیسبون بین تیم سابقش اسپورتینگ و بنفیکا، در 
استادیو خوزه آلواالده حاضر بود و با چشمان خود ظهور پدیده 
جدید پرتغال را از نزدیک دید. فلیکس در آن بازی که با پیروزی 
4-2 همراه بود در نیمه اول گل خود را مردود شــده یافت، اما 
دقایقی بعد از آن دوباره کار خود را کــرد و به جز آن گل یک 
پنالتی دیگر نیز گرفت تا به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب 
شود. معاون سابق باشگاه بنفیکا بعد از نمایش درخشان فلیکس 
در آن بازی، به شوخی گفت که بهترین بازیکن پرتغال امشب 
در استادیو خوزه آلواالده حاضر بود و رونالدو کار خوبی کرد که 

برای تماشای آن حضور داشت!
فلیکس به عنوان هافبک بازی ساز به تیم اصلی بنفیکا راه یافت 
اما اکنون بعد از انتخاب برونو لیج به عنوان سرمربی این تیم، 
خود را تبدیل به مهاجم اصلی تیمش کرده است. او در بیست 
و پنج بازی این فصل 9 گل زده و پنج پــاس گل فراهم آورده 
است. سبک بازی او ترکیبی از روی کوشتا و ژوا ویرا پینتو است 
اما مردم پرتغال عالقه دارند او را با کریستیانو رونالدو مقایسه 
کنند. و نمی توان این را هم رد کرد که او می تواند چیزی بین 
این سه بازیکن باشد. به شنیدن نام ژوآ فلیکس عادت کنید، 
او شاید مدت زیادی در بنفیکا باقی نماند اما به محضی که به 
سطح اول فوتبال اروپا رسید برای سال ها در همان سطح باقی 

خواهد ماند.

ملی پوش باشگاه ردینگ در استوری اینستاگرام 
خود بــه خداحافظی پژمــان نــوری از فوتبال 
واکنش نشان داد. ســعید عزت اللهی در استوری 
اینستاگرامش با تشــکر و گفتن خسته نباشید به 
پژمان نوری از خاطرات خوبی که او برای مردم شهر 
انزلی ساخته و غیرتی که در طول دوران فوتبالش 
نشان داده تشکر می کند. عزت اللهی ابراز امیدواری 
می کند که نوری بــا ورود به دنیای مربیگری بتواند 

استعدادهایی مثل خود را کشف کند.

صفحه اینســتاگرامی ۴33 که یکی از مطرح ترین صفحات 
اتفاقات جالب و بامزه فوتبال در شبکه های اجتماعی محسوب 
می شود در پستی اینستاگرامی به موقعیت فوق العاده ای که 
مهدی طارمی در بازی اخیر تیمش در لیگ ستارگان قطر از 
دست داد واکنش نشان داده است. اخیرا در یکی از بازی های 
الغرافه با هماهنگی با یکی از بازیکنان هم تیمی خود موقع ضربه 
پنالتی هماهنگ کرده بود که با پاس این کار را به انجام برسانند 
که با وجود پاس خوب هم تیمی اش طارمی موقعیت عالی را 

خراب کرد تا مورد تمسخر این پیج قرار بگیرد.

صفحه 433سعید عزت اللهی

صفحه اینستاگرام لیگ برتر باشگاه های انگلیس با 
انتشار کلیپی از یورگن کلوپ از معرفی او به عنوان 
مربی برتر ماه این لیگ خبر داد. لیورپول به همراه 
کلوپ ماه گذشــته میالدی را به خوبی پشت سر 
گذاشت و قرمزهای مرسی ساید از 1۲ امتیاز ممکن 
10 امتیاز را به دست آوردند تا یورگن کلوپ سرمربی 
آلمانی قرمزها در رقابت بــا مربیان خوب دیگری 
مانند پپ گواردیوال جایزه بهترین سرمربی ماه را 

به دست آورد.

فوق ستاره فرانسوی منچســتریونایتد در استوری 
اینستاگرام خود به تولد ۲۵سالگی اریک بایی واکنش 
نشان داده است. پوگبا در اســتوری خود با پوشیدن 
لباس تیم ملی بایی یعنی ســاحل عــاج به تمجید از 
دوست همزبان خود پرداخته است. نکته جالب توجه 
در میان این استوری ها تار کردن آرم شرکت پوشاک 
پوما اسپانسر تیم ملی ساحل عاج توسط پوگباست که 
تداخلی با قرارداد اسپانسر شخصی او یعنی آدیداس 

به وجود نیاید!

پل پوگبالیگ برتر انگلیس

آخرین بازی هفته بیست و پنجم لیگ برتر

سایپا   ترمز پرسپولیس را می کشد؟
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ادب و هنر

خبر

نو سروده ای از رضا اسماعیلی تقدیم به شهید آوینی
مادِر شعر و شاعری درد است

مهر: رضا اسماعیلی از شاعران 
انقالب اسالمی  پیشکســوت 
همزمان بــا هفته هنر انقالب 
قطعه شعر تازه ای  سروده است 
که به ســید مرتضــی آوینی 
تقدیم شده است. این قطعه به 

شرح زیر است:
شاعر از چشِم آسمان افتاد
سمت عریانی غزل ها رفت
چهره  خویش را تماشا کرد
از تماشای هیچ، باال رفت
خلوتی با غزل فراهم کرد

در شب خط و خال او گم شد
عشوه  واژه ها فریبش داد

ناگهان خام بوی گندم شد
چشم شهالی واژه ها بُردش

تا هوس  زارِ ناکجا آباد
شد هم آغوش واژه هایی زرد

با خودش گفت: »هر چه باداباد!«
شاعر از چشم آسمان افتاد

دل، دل  ای دل، دل  ای، دل  ای، دل کرد
آسمان و پرنده یادش رفت

در خرابات خاک منزل کرد!
آخِر شاعری به جز این نیست

تا نباشد به سینه ات دردی
می زنی پرسه در حضیِض تن

شهوت آباد و عافیت گردی
تا نباشد به سینه ات دردی

جانت از نور عشق روشن نیست
توی تقدیر شعرهای تو

غیر تن تن تتن تتن تن نیست
من بر این باورم، عزیِز دل!

مادرِ شعر و شاعری درد است
گر نداری تبسِم دردی

رنگ دنیای شعر تو زرد است

نگاهی به تأثیر ادبیات بر آموزش مردم در بحران های طبیعی چند سال اخیر 

 ادبیات فقط سرگرمی نیست
 ادب و هنــر/ خدیجه زمانیــان  اتفاقات 
نخستین روزهای ســال 1398 قطعاً می تواند 
در ذهن نویســندگان تلنگر ایجــاد کند تا از 
مصیبت هــا، وقایع و اتفاقاتی کــه همه مردم 
کشــور را در چند هفته درگیر کرد، بنویسند. 
در این شرایط، ادبیات بیش از هر ابزار دیگری 
می توانــد ابعاد ایــن واقعه را بــرای آیندگان 

بازنمایی کند.
اتفاقاتی نظیر سیل و زلزله هم از نظر اجتماعی 
و هم از نظر ادبی اهمیت دارند. این موضوعات 
براحتی می توانند دســتمایه نویسندگان برای 

نوشتن داستان و رمان باشند.
در خبرها خواندیم که نهادهای ادبی مختلف، 
نویسندگان و شــاعران را به مناطق سیل زده 
اعزام کرده اند. ایــن کمک ها که به روش های 
مختلف توزیع کتاب و بســته های فرهنگی و 
یا کمک به الیروبی و پاکســازی محیط بوده 
اســت، فارغ از تأثیرات مثبتی کــه می تواند 
داشته باشد حتماً می تواند شرایطی ایجاد کند 
تا نویسندگان با قرار گرفتن در محیط و دیدن 
مسائلی که مردم مناطق سیل زده با آن دست 
به گریبانند، انگیزه نوشــتن داستان با چنین 

موضوعاتی را پیدا کنند. 

داستان با موضوع سیل و زلزله 
کم نوشته شده است

و  ایران  ادبیــات  البته 
ادبیات معاصر نســبت 
طبیعی  بالیــای  بــه 
نبــوده  بی تفــاوت 
آثار داستانی  و  اســت 
محوریت  همیــن  بــا 
نوشته شده اند. »دلشــدگان ارگ بم« نوشته 
عباس خیرخواه، »نگران نباش« مهســا محب 
علی، »نیستدر جهان« محمداسماعیل حاجی 
علیان، »غم بم« محمدرضا شکراللهی، »سوگ 
مغــان« و »ظلمات« محمد علی علومی و آثار 
دیگری که حتماً بر شمردن آن ها این فهرست 
را طوالنی تر خواهد کرد. اما واقعیت این است 
که نویســنده ها در خلق اثرشان به طور خاص 
بــه این موضوعــات توجه نکرده اند و بیشــتر 
آن ها از این حوادث اســتفاده دراماتیکی برای 
پیشبرد داستان اصلی کرده اند. در حالی که به 
گفته محمداســماعیل حاجی علیان که کتاب 
»نیســتدر جهان« را با موضوع ســیل نوشته 
»اگر داستان چند الیه دارد، نویسنده در کنار 
ســرگرمی باید دانشی را نیز به مخاطب بدهد 
که بعدهــا به کار او بیاید. تــا آنجایی که من 
اطالع دارم، برای پدیده سیل خیلی کم نوشته 

شده است و اگر نوشته شده هم به شکل علمی 
با آن برخورد نشــده اســت. البته این موضوع 
برای بالهای طبیعی نیســت و مــا اگر درباره 
بیماری هایی مثل سرطان هم چیزی نوشتیم، 
نگاه علمی به مســئله نداشتیم و فقط گفتیم 
 که فالنی دچار ســرطان شــده است یا اتیسم 

دارد«. 
به عقیده این نویسنده این بخش از نویسندگی 
مــا لنگ می زند و انگار ما تنها به دنبال بخش 
سرگرمی داســتان هستیم و کمتر به مخاطب 
این آموزش را می دهیــم که اگر با این پدیده 
برخورد کرد، چه کاری می تواند انجام دهد. در 
حالی که وظیفه بزرگ ادبیات این اســت که 
فضایی را بســازد که اگر ما در موقعیت مشابه 
قــرار گرفتیــم، بتوانیم با آن پدیــده برخورد 

مناسبی داشته باشیم. 
حاجی علیــان که گویا قصــد دارد مجدد به 
موضوع ســیل بپردازد با اشــاره به بخش دوم 
رمــان »نیســتدر جهان« اظهار کرده اســت: 
»اتفاقات ناگــواری که در چند روز گذشــته 
در کشورمان رخ داد ســبب شد تا به قسمت 
دوم رمان »نیســتدر جهان« فکر کنم؛ چراکه 
آســیب هایی که این پدیده ایجاد کرده )هم از 
لحــاظ مالی و هم از لحاظ روحی، جســمی و 
انسانی( بسیار زیاد است و باید کاری کنیم که 

این اتفاقات کمتر رخ دهد«.  

کمبود داستان هایی با موضوع 
مهارت رویارویی با بحران ها

کــه  نویســندگانی 
بــا  را  کتاب هایشــان 
طبیعی  بالیای  موضوع 
آثارشان  در  و  نوشته اند 
بــه این موضــوع مهم 
هدف  با  کرده اند،  توجه 
آموزش مهارت رویارویی جامعه با این بحران ها با 

زبان ادبیات و هنر دست به قلم شده اند.
محمدرضا شکر اللهی که کتاب »غم بم« را در پی 
سفر چند روزه اش به بم زلزله زده نوشته بود، در 
پاسخ به این پرسش که ادبیات چقدر می تواند در 
این بحران ها نقش سازنده ای داشته باشد، گفته 
اســت: »ادبیات در ایــن خصوص وظیفه مهمی 
بر دوش دارد. من با نوشــتن غــم بم و انعکاس 
دردهای مردم این شهر پس از زلزله تالش داشتم 
حادثــه تلخ زلزله و اتفاقات بدتر از آن را که پس 
از زلزله رخ داد به مردم گوشــزد کنم تا در کشور 
حادثه خیزی مانند ایران زمینه پیشگیری فراهم 
شود. ما عادت کرده ایم پس از رخ دادن اتفاق به 
فکر راه حل بیفتیــم، در حالی که من با نگارش 
آن یادداشت ها قصد بیدار کردن مردم را داشتم 
تا پیش از وقــوع رخدادهایی مانند زلزله به فکر 

ساخت و سازهایی ایمن باشند«.
شکراللهی آن قدر نســبت به نوشتن این کتاب 

احســاس وظیفه می کرد که در آن سال ها »غم 
بم« را با هزینه شخصی خودش منتشر کرد و این 

کتاب را تقدیم بازماندگان حادثه بم کرد.
او حتی گفته بود قصد داشته در ادوار مختلف به 
شــهر بم سفر کند و کتاب غم بم را در جلدهای 
بعدی منتشــر کند، اما همراهی و همکاری الزم 
برای انجام این مهم برای او میسر نشد و متأسفانه 
یکی از دالیلی که نویسندگان کمتر سراغ خلق 
این موضوعات رفته اند، شــاید همین بی توجهی 

نهادهای متولی فرهنگ بوده است. 

ضرورت تولید آثار ادبی با موضوع
 بالیای طبیعی برای بچه ها 

مهناز فتاحی که با کتاب 
»فرنگیس« معروف شد، 
با توجه بــه زلزله ای که 
کرمانشاه  ذهاب  سرپل 
را لرزانــد و ویرانی های 
مردم  نصیب  زیادی که 
این منطقه شد، اعالم کرد می خواهد اثر بعدی اش 
را در مــورد زلزله و بالیای طبیعی بنویســد. او 
گفته بود سیل و زلزله هم مانند جنگ، بچه ها و 
خانواده ها را نابود می کند و ادبیات می تواند مهارت 
رویارویی با بالیای طبیعی را به بچه ها و خانواده ها 

آموزش دهد. 
فتاحی با بیان اینکــه با موضوع مهارت مقابله با 

چنین بحران هایی کتاب هــای علمی متعددی 
نوشته شده است، معتقد است در ادبیات داستانی 
آثار کم و انگشت شماری با موضوع سیل یا زلزله 
خلق شده اند، در حالی که با توجه به منطقه ای که 
ایران در آن واقع شده است، می طلبد که هم برای 
پیش از بحران هایی مثل سیل و زلزله آماده باشند 

و هم برای پس از این بحران ها. 
نویســنده »عروس های جنگ« معتقد اســت 
ادبیات در موضوعات بالیای طبیعی باید بیشتر 
به دنبال خلــق این آثار برای گروه های ســنی 
کودک و نوجوان باشــد، چــون بچه ها هرگز در 
زندگــی بحران هایی مثل از دســت دادن عزیز، 
خانه و زندگی، ســردرگمی و پریشــانی و غم و 
غصه های اینچنینی را تجربه نکرده اند. من در ایام 
زلزله سرپل ذهاب وقتی با خانواده ها و بخصوص 
بچه ها روبه رو می شدم، متوجه شدم چقدر این ها 
دچار آسیب شده اند و این بچه ها در این شرایط 
نیاز داشــتند کتاب هایی بخوانند تــا بتوانند با 
شخصیت های آن همذات پنداری کنند، به آن ها 
راهکار مقابله با بحران ها را بدهد و کمکشان کند.

مدیر کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
کرمانشاه، ادامه داد: من در کودکی طعم جنگ را 
تجربه کردم، نگرانی و غم و پریشانی سبب شد من 
کتاب »طعم تلخ خرما« را بنویسم. خیلی ها به من 
گفتند چرا این سوژه تلخ را برای نوشتن انتخاب 
کردی و من گفتم جنگ موضوعی اجتناب ناپذیر 
است و در هر شرایطی ممکن است پیش بیاید، ما 
نمی توانیم همه اش دنبال سوژه های شاد باشیم، در 
حالی که خواندن این کتاب ها مثل واکسن است، 
شاید دردناک و غم انگیز باشد ولی به بچه ها کمک 
می کند شرایط و موقعیت را بشناسند و خودشان 
را برای رویارویی با این ها آماده کنند. شرایط اآلن 
هم مانند شرایط روزهای جنگ است، وقتی کتابی 
دســت بچه های ســیل زده می دهیم این کتاب 

می تواند به او برای ادامه مسیرش کمک کند. 
نویســنده »الیکم کن« نیــز حمایت نهادهای 
متولــی را در تولید این آثار مهــم می داند. او 
می گوید: همان طور که در خبرها خواندیم چند 
نهاد فرهنگی و ناشر، نویسندگان و شاعرانی به 
مناطق سیل زده اعزام کرده اند، همین مؤسسه ها 
می توانند از نویسنده هایی که میل به نوشتن با 
موضوعات اجتماعی اینچنینی دارند در زمینه 
چاپ، انتشار و توزیع کتاب حمایت کنند. حاال 
که این نهادها متوجه ضــرورت تولید این آثار 
شــده اند باید کارگروه هایی تشکیل دهند و در 
قالــب این کارگروه ها ایده های نویســندگان را 
بشــنوند، از آثار در زمینه انتشار و توزیع آن ها 
حمایت کنند تا نویسندگان با دلگرمی به تولید 

این آثار بپردازند. 
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آگهی تغییرات شرکت سه هزار و چهارصد و سی و نه مجتمع تفریحی گردشگری دهکده آبی کیان
 شرکت تعاونی به شماره ثبت 470 و شناسه ملی 14005114647

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,12,12 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - آدرس ش��رکت به : استان 
ایالم - شهرستان ایوان - بخش مرکزی - شهر ایوان - ازادگان - کوچه شهید مفتح ) تربیت 1 ( خیابان شهدای 18 خرداد - 
پالک 0 - طبقه همکف با کد پستی 6941695311 تغییر یافت و ماده مربوطه اصالح گردید . رونوشت - اداره تعاون کار و رفاه 

اجتماعی شهرستان ایوان بازگشت بشماره 1918 مورخ 1397,12,14 جهت اطالع
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایوان )429488(
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آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور نقش آوگون 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 22696 و شناسه ملی 10380381697

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,12,04 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1- محمد صابری بش��ماره ملی 0937885551 به س��مت رئیس 
هیئت مدیره 2- علی هاشمی بشماره ملی 0938381091 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 3- سعیده رهپیما بشماره ملی 0943343951 به سمت 
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 4- اکرم وثوقی بش��ماره ملی 10626483314 به س��مت عضو هیئت مدیره 5- نفیس��ه س��ید رضازاده بش��ماره ملی 
0937870595 ب��ه س��مت عضو هیئ��ت مدیره برای باقی مانده مدت تص��دی تا تاریخ 98,11,13 انتخ��اب گردیده اند . - کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و                      

تعهد آور رسمی و بانکی با دوامضاء سعیده رهپیما و خانم اکرم وثوقی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )429917(

س
,9
80
03
66

آگهی تغییرات شرکت گروه راه سالمتی خاص خراسان رضوی
 موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 5311 و شناسه ملی 14006450914

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,02,26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به استناد نامه شماره 38,22,5750مورخ1397,03,03
اس��تانداری خراس��ان رضوی 1 - در ماده 2 فصل اول اساسنامه واژه عام المنفعه و داوطلبانه اضافه شود . در ماده 7 ، تبصره : موسسان و وابستگان 
طبقات اول و دوم آنان و همچنین هیئت امنا و مدیران موسس��ه حق معامله با موسس��ه را ندارند . اضافه ش��ود . در ماده 40 تبصره : موسس��ان یا 
صاحبان سرمایه حق هیچ گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی به موسسه را ندارند و بعد از انحالل دارایی 

موسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از موسسات دولتی یا خیریه و عام المنفعه دیگر واگذار گردد . اضافه شود .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )429911(

س
,9
80
03
63

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور نقش آوگون
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 22696 و شناسه ملی 10380381697

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,12,04 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : محمد صابری بش��ماره ملی 
0937885551 و سعیده رهپیما بشماره ملی 0943343951 و اکرم وثوقی بشماره ملی 10626483314 و نفیسه سید رضازاده بشماره 
ملی 0937870595 و علی هاشمی بشماره ملی 0938381091 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی تا تاریخ 
98,11,13 تعیین شدند - آقای جواد خراسانی بشماره ملی 0942921801 و آقای احمد شمالی بشماره ملی0941276996 به ترتیب به سمت 

بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )429883(

س
,9
80
03
55

آگهی تغییرات شرکت تولیدی کنسانتره طوس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 236 و شناسه ملی 10380040520

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1397,12,12 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 
دو س��ال انتخاب گردیدند: آقای غالمرضا رضائی به شماره ملی 0872843580 وآقای بهزادرضائی به شماره ملی 0872982939 وآقای 
مجتبی رضائی به ش��ماره ملی 0872782514 - خانم س��کینه خیاط اوغاز به ش��ماره ملی 0872431460 به عنوان بازرس اصلی و آقای                   

محمد فرهنگی به شماره ملی 0919706606 به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان )429865(

س
,9
80
03
54

آگهی تغییرات شرکت تولیدی کنسانتره 
طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 236 و شناسه ملی 10380040520

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1397,12,12 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای بهزادرضائی به ش��ماره مل��ی 0872982939 
به س��مت رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی رضائی به ش��ماره ملی 0872782514 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غالمرضا 
رضائی به ش��مارملی 0872843580 به س��مت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوس��ال انتخاب ش��دند. کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان )429863(

س
,9
80
03
50

آگهی تغییرات شرکت بهبین طوس
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8634 و شناسه ملی 10380243870

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی بطور فوق العاده م��ورخ 1397,07,07 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - روزنامه کثیراالنتش��ار 
ق��دس جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین ش��د. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو س��ال انتخ��اب گردیدند: آقای مجید 
بادیانی به ش��ماره ملی 0937764140 و آقای حمید رضا بیاری به ش��ماره ملی 0934498512 و آقای رحیم قاس��می بردر به ش��ماره ملی 
0872891585 - خانم بهشید بهروان به شماره ملی 0934517835 به عنوان بازرس اصلی و خانم معصومه زمانی صفائی خواه به شماره 

ملی 0934539091 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )429789(

آگهی تغییرات ش�رکت حمل و نقل 
ب�ارآوران طوس ش�رکت س�هامی 
خاص به شماره ثبت 7721 و شناسه 

ملی 10380235176
عموم��ی                        مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
فوق العاده مورخ 1397,09,24 به استناد نامه 
1397,3728مورخ  97,3728م��ورخ  ش��ماره 
و  ش��رکتها  صنف��ی  1397,09,24انجم��ن 
موسس��ات حم��ل و نقل داخلی کاالی مش��هد 
تصمیمات ذی��ل اتخاذ ش��د : افزایش تعداد 
اعض��ای هیئ��ت مدی��ره از 3 نف��ر ب��ه 5 نفر 

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

)429874(

س
,9
80
03
58

آگه�ی تغییرات ش�رکت امید گاز 
خراسان شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 8332 
و شناسه ملی 10380241012

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 
 : اتخ��اذ ش��د  1397,11,14 تصمیم��ات ذی��ل 
1 - ح��دود اختی��ارات مدی��ر عامل به ش��رح 

صورتجلسه به وی تفویض گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان                  

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )429868(

س
,9
80
03
56

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و نقشه 
برداری رهس�از پیمایش شرق شرکت 
س�هامی خاص به شماره ثبت 16295 

و شناسه ملی 10380319027
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1397,08,12 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : 
1- محل ش��رکت از آدرس قبلی به آدرس جدید: 
استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش 
مرکزی - ش��هر مش��هد-محله سجادش��هر-کوچه 
نیلوفر2]آیت اله نمر1[-خیابان نیلوفر]سجاد15-

اب��ن س��ینا18[-پالک 2-طبق��ه همکف کد پس��تی 
9187813415 تغییر یافت.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )429827(

س
,9
80
03
53

آگه�ی تغییرات ش�رکت عم�ران و 
توس�عه رضوی موسس�ه غیر تجاری 
به ش�ماره ثبت 339 و شناس�ه ملی 

10380053599
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1397,09,18 تصمیم��ات ذیل 
اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 
بصیر محاس��ب توس ب��ه عنوان ب��ازرس اصلی و 
س��ازمان بازرسی، حسابرس��ی و خدمات مدیریت 
آستان قدس رضوی به عنوان بازرس علی البدل 
ب��رای مدت ی��ک س��ال مال��ی انتخ��اب گردیدند. 
روزنام��ه قدس به عنوان روزنامه کثیر االنتش��ار 

جهت درج آگهی های موسسه انتخاب شد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )429813(

س
,9
80
03
52

صنایع  ش�رکت  اصالحی  آگه�ی 
خ�الق رضوی ش�رکت س�هامی 
خاص به ش�ماره ثبت 67692 و 

شناسه ملی 14008238695
ش��ماره                                  ب��ه  ص��ادره  آگه��ی  پی��رو 
م��ورخ   139730406185027164 مکانی��زه 
1397,12,27در بند س��یزده ، سرمایه شرکت 
اش��تباها مبلغ 2,000,000,000 ریال ثبت  شده 
که مبلغ 20,000,000,000 ریال صحیح میباشد 

بدین وسیله اصالح می گردد .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)429812(

س
,9
80
03
51

دامپ�روری صنعتی  تغییرات  آگهی 
قدس رضوی موسس�ه غی�ر تجاری 
به ش�ماره ثبت 148 و شناس�ه ملی 

10380026792
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1397,07,22 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : . 1( موسس��ه حسابرسی مفید راهبر 
به عن��وان ب��ازرس ب��رای س��ال مال��ی منتهی به 
1397,12,29 انتخ��اب گردی��د 2( روزنام��ه ق��دس 
بعن��وان روزنامه کثیراالنتش��ار جه��ت درج آگهی 

های موسسه برای سال 1397 انتخاب شد.

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

)429781(

س
,9
80
03
49
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خبر

كتاب خاطرات على نصيريان منتشر مى  شود
سيما و سينما: فرهنگستان هنر 
كتاب خاطــرات علــى نصيريان 
را منتشــر مى  كنــد. بــه نقل از 
ديــدار  در  هنــر،  فرهنگســتان 
سرپرســت فرهنگســتان هنر از 
استاد على نصيريان، انتشار كتاب 
خاطرات وى توسط فرهنگســتان هنر مطرح شد. در اين ديدار كه عليرضا 
اسماعيلى، سرپرست فرهنگستان هنر، على منتظرى، رئيس گروه تخصصى 
نمايش و ادبيات نمايشى و جمعى از مديران فرهنگستان هنر حضور داشتند، 
در خصوص نمايش هاى ايرانى و نمايشــنامه  نويسى ايرانى گفت وگو كردند. 
على نصيريان در اين همنشينى در خصوص تاريخ معاصر تئاتر ايران و اهميت 
نمايشنامه  نويسى و ضرورت جدى گرفتن آن تأكيد كرد و براى انتقال تجارب 
خود در حوزه هنرهاى نمايشــى ايران و بازخوانى آن براى جوانان عالقه مند 
اظهار تمايل كرد. عليرضا اسماعيلى، سرپرست فرهنگستان هنر نيز با توجه 
به اظهارات نصيريان، پيشنهاد برگزارى كارگاه هاى عملى نمايش هاى ايرانى 
در فرهنگســتان هنر را مطرح كرد. همچنين پيشنهاد شد، كتاب خاطرات 
اســتاد على نصيريان كه به كوشــش محمدعلى منصورى تدوين شــده و 
شــامل زندگينامه و سلوك هنرى اين هنرمند است؛ براى انتشار در اختيار 

فرهنگستان هنر قرار گيرد.
 

گزيده فيلم هاى زنده ياد جمشيد مشايخى 
يك هفته روى آنتن مى روند

سيما و سينما: شــبكه نمايش 
براى گراميداشــت هنرمند فقيد 
كشــورمان، زنــده ياد جمشــيد 
مشايخى، فيلم هايى از اين هنرمند 
با ســابقه را در بخش صحنه گران 
(مرور آثــار) قرار داده اســت. اين 
هنرمند ايفاگر نقش هاى ماندگارى بوده است كه فيلم هاى شاخص اين بازيگر، 
شامل عناوين: آوار، پدر بزرگ، سرب، بله برون، گل هاى داوودى، كمال الملك و 
كميته مجازات به ترتيب از شنبه بيست و چهارم فروردين ماه تا جمعه سى ام 
فروردين، ساعت 21 از شبكه نمايش پخش مى  شوند. مرحوم جمشيد مشايخى 
متولد سال 1313 در تهران بود كه 13 فروردين ماه چشم از جهان فروبست.

هنوز دستمزد سريال نوروز97 را نگرفته ام
سيما و سينما: بازيگر سريال «بر 
ســر دو راهى» از تجربه حضور در 
اين مجموعه تلويزيونى با داستانى 
متفاوت از ديگر ســريال ها گفت. 
شيرين آقا كاشــى در گفت وگو با 
خبرنگار مهر درباره سريال «بر سر 
دو راهى» كه به كارگردانى بهرنگ توفيقى و در ايام نوروز 98 روى آنتن شبكه 
دو رفت، عنوان كرد: من داســتان اين سريال را بسيار دوست داشتم و فكر 
مى كنم ســريال جذابى براى مخاطب بود. وى ادامه داد: «بر ســر دو راهى» 
قصه ملودرام زيبايى داشــت و عوامل ســريال تالش بسيارى براى آن انجام 
دادند و نتيجه خود را هم گرفتند. به نظرم اين ملودرام با غالب ســريال هاى 
تلويزيونى فرق داشت و مخاطب هم اين تفاوت ها را احساس كرد. آقاكاشى 
درباره توليد اين سريال كه تا ايام نوروز هم طول كشيد، گفت: اكثر عوامل در 
نوروز هم سر كار بودند و همه اين تالش ها براى رضايت مخاطب انجام شد. 
به هر حال كار در تلويزيون ســختگيرى هاى خود را دارد. براى اين ســريال 
نوروزى هم فشــردگى كار زياد بود. وى در پايان با اشــاره به تسويه نشدن 
دستمزدش در يكى از سريال ها عنوان كرد: بخشى از فشار كار در تلويزيون 
هم به دستمزدها مربوط مى  شود به طور مثال من هنوز دستمزدم را از سريال 
«هيئت مديره» دريافت نكرده ام كه نوروز ســال گذشته به كارگردانى مازيار 

ميرى و تهيه كنندگى مهران رسام روى آنتن شبكه پنج رفت.

ثبت  نام اكران مردمى مستند «سازمان»
 با موضوع منافقين آغاز شد

سيما و سينما: مستند «سازمان»، 
به بررســى بخشــى از تاريخچه 
سازمان مجاهدين خلق، تأسيس، 
روند تغيير ايدئولوژى و ورود به فاز 
مسلحانه در سال 1360، جزئيات 
عمليات مهندسى و ترورهاى دهه 
60 مى  پردازد. ثبت نام اكران هاى مردمى مستند «سازمان» كه روايتى از نيمه 
پنهان شكل  گيرى سازمان مجاهدين خلق است، آغاز شد. اين مستند پيشتر 
در نهمين جشنواره مردمى فيلم عمار رونمايى شده بود. «سازمان»، به بررسى 
بخشى از تاريخچه سازمان مجاهدين خلق، تأسيس، روند تغيير ايدئولوژى و 
ورود به فاز مســلحانه در سال 1360، جزئيات عمليات مهندسى و ترورهاى 
دهه 60 مى  پردازد. پشت پرده ارتباط و پيوند ابوالحسن بنى  صدر و سازمان 
مجاهدين خلق، از ديگر مباحث مهمى است كه در مستند «سازمان» مورد 
بررسى و واكاوى قرار مى گيرد. عالقه مندان به اكران اين مستند كه به تهيه 
 كنندگى مهدى رمضانى و كارگردانى محمد رضا هراتى در مؤسسه فرهنگى 
هنرى مركز اســناد انقالب اسالمى توليد شــده است، مى توانند به تارنماى 

«عماريار» به نشانى Ammaryar.ir مراجعه كنند.

 سيما و سينما/ صبا كريمى  «زوج يا فرد» به 
كارگردانى عليرضا نجف  زاده و تهيه  كنندگى مهران 
مهام در ايام نوروز روى آنتن شبكه سه سيما رفت؛ 
نجف زاده در نخستين تجربه كارگردانى خود، سريالى 
با محوريت سياســى و اجتماعى كه از حساسيت 
بااليى هم در جامعه برخوردار بود را با نگاهى طنز به 
تصوير كشيد و توانست نظر مخاطبانش را به خود 
جلب كند. «زوج يا فرد» داستان مدير بازنشسته اى 
اســت كه از محل كارش خارج مى  شود و به دنبال 
زندگى خودش مى رود، اما در ادامه مسائلى برايش 
پيــش مى آيد كه قصه را پيش مى  برد. گفت و گوى 

قدس را با اين كارگردان مى خوانيد.

پرداختن به يك موضوع روز سياسى از   
اتفاقات تازه اى بود كه در يك سريال به آن 
پرداخته شد و مورد استقبال مديران شبكه 
و مخاطبان قرار گرفــت. اما ظاهراً با تغيير 
زاويه يا سوژه در داستان مواجه شديد. چرا 

اين اتفاق افتاد؟
خوشبختانه در تلويزيون فضاى بازى ايجاد شده 
و اين ســريال ثابت كرد كه مى توان بســيارى از 
مشــكالت و معضــالت جامعه را پيــش از آنكه 
رسانه هاى بيگانه به آن بپردازند، از زبان خودى ها 
مطرح كرد و اتفاقاً ديديم كه از آن اســتقبال هم 
مى شود؛ بنابراين بايد از اين فضاى گشوده اى كه به 
وجود آمده استفاده كنيم و مسائل درون خانوادگى 
را مطرح كنيم و با اين كار رســانه هاى بيگانه نيز 
خلع ســالح مى شوند. زيرا اتفاقى كه قرار است از 
زبــان آن ها با آب و تاب و دروغ نشــر پيدا كند، 
خود به شكل درست و اصولى مطرح مى كنيم و 
اتفاقاً رســالت ما هم همين است كه مشكالت و 
مســائل را زير ذره بين ببريم. دراين سريال هم با 
نگاه طنز به يك موضوع مهم و روز پرداخته شد و 
تالش كرديم كه كار مفرحى بسازيم و تلخى ها را 
بگيريم؛ اما نبايد فراموش كرد در يك اثر اجتماعى 
نمى توان تلخى و شيرينى هاى زندگى را از آن جدا 
كرد و اين همان چيزى بود كه ســريال ما هم به 

آن پرداخت.
زمانى كه ما اين سريال را شروع كرديم مى دانستيم 
كه دســت روى چه سوژه اى گذاشته ايم. بنابراين 
هدفمنــد طرح موضوع كرديم امــا اين را هم در 
نظر گرفتيم كه قرار است يك اثر نمايشى ساخته 
شــود كه بايد براى مخاطب جذابيت داشته باشد 
و سپس حرف هاى مهم تر بزنيم. اگر تغييرى هم 

در كار بوده به دليل اين اســت كه اساساً يكى از 
خاصيت هاى قصه بــه روز بودن همين تغييرات 
اســت. ما قانون بازنشستگى كشورى را داشتيم و 
در سازمان ادارى استخدامى يك تغييراتى در مورد 
شــرايط بازنشستگى به وجود آمد و سعى كرديم 
كه به قوانين بازنشستگى كشورى احترام بگذاريم و 
چيزى را خالف قانون بيان نكنيم. تغيير در راستاى 
همين مسئله بود و سعى كرديم سناريويى بنويسيم 
كه هم قصه اى به روز داشــته باشد و هم بتوانيم 

دغدغه هاى موجود در اين سوژه را بيان كنيم.

 از ابتداى شــروع كار نام محمد حسين 
لطيفى بارها در مقام كارگردان يا مشــاور 
شنيده شــد. در مجموع ايشان تحت چه 

عنوانى با سريال همكارى داشتند؟ 
حال كه پخش ســريال به پايان رســيده راحت تر 
مى توانم راجع به اين مســئله صحبت كنم. واقعيت 
اين است كه باكس سريال نوروزى هميشه حساسيت 
برانگيز بوده و شــايد مديران سازمان نيازمند يك 
ســوپاپ اطمينان بودند تا ببينند كار به چه صورت 
پيش مى رود، اما بين خودمان از همان ابتدا نيز قرار 
بود كه ايشان به عنوان مشاور حضور داشته باشند. 
چند روزى كه كار پيش رفت اعتماد مديران سيما 
بيشتر شد و آقاى لطيفى در سمت مشاور ماندند و 
كارگردانى با من بود. البته اين نخستين بارى نبود كه 
آقاى لطيفى چنين كارى مى كرد و پيش تر هم در 
مورد كارگردانان ديگرى مانند برزو نيك نژاد و بهرام 
بهراميان اين اتفاق افتاده بود و به نظرم خيلى خوب 
اســت كه چنين روحيه اى دارند و از دستيارانشان 
حمايت مى كنند و اميدوارم ديگر كارگردانان هم از 

اين كار تبعيت كنند.

بخشى از تصويربردارى به روزهاى عيد   
هم رسيد و همزمان شــاهد بازخوردهاى 

مخاطبان هم بوديد.
بله. تصويربردارى تا هشــتم فروردين ماه ادامه 
داشــت و بازخوردها را هم مى گرفتيم. اما در آن 
ايام ديگر قصه ما قوام و شــكل خود را پيدا كرده 
بود. حتى اگر سيل زودتر اتفاق افتاده بود ممكن 
بــود كه به آن موضوع هم در ســريال بپردازيم. 
اگر به ياد داشــته باشيد نخستين گروهى كه در 
تلويزيون به حادثه سيل واكنش نشان داد سريال 
ما بود كه تيم ســازنده ســر صحنه پيام تسليت 

ارسال كردند.

 حادثه ســيل بخش عمده اى از كشور را 
درگير كرد اما استقبال مردم از سريال هاى 
نوروزى قابل توجه بود. اين سريال ها تا چه 
حد به روحيه بخشى و ايجاد فضاى مفرح 

كمك كرد؟
شــادى حلقه مفقوده مردم اســت و مردم دنبال 
چيزى مى روند كه كمبود آن را احســاس كنند؛ 
به همين دليل اســت كه سريال هاى طنز تا اين 
حد مورد استقبال قرار مى گيرند. حال اينكه يك 
ســريال طنز بتواند در عين مفرح بودن زبان درد 
آن ها هم باشد طبعاً با آن ارتباط بيشترى برقرار 
مى كنند. ما چند روز قبل ميهمان روابط عمومى 
ســازمان صدا و سيما بوديم و طبق آمار سازمان، 
استقبال از اين سريال و تعداد تماس هايى كه مردم 
با روابط عمومى صدا و سيما داشتند كم نظير بوده 
اســت. اتفاقاً بخش قابل توجهــى از تماس ها از 
مناطق كردنشين و كرمانشاه بود كه اين مسئله 
براى من بسيار تعجب برانگيز بود و نشان مى دهد 
كه مردم با كار ارتباط برقرار كردند. البته قطعاً هيچ 
كدام يك از ما دوست نداشتيم كه چنين حادثه اى 
رخ دهــد و همه در كنار هم از اين ســريال لذت 
ببريم و حال همه خوب باشــد اما متأسفانه اين 
اتفاق افتاد و بخشى از هموطنان ما درگير مصيبت 
شدند. با اين حال فكر مى كنم دقايقى كه سريال 
ما را تماشا مى كردند تسكينى بر دردهايشان در 
آن لحظه بوده و به همين دليل اســت كه مردم 
از ســريال اســتقبال كردند و خوشحالم با وجود 
اينكه ساعت پخش سريال، بدترين ساعت ممكن 
براى نمايش بود اما توانســت مخاطب خودش را 
پيدا كند. ضمن اينكه ما بازخوردهاى بسيارى از 
مخاطبان خارج از ايران گرفتيم و نسبت به سريال 

نظر دادند و بســيار جالب است كه اين قدر آثار 
تلويزيونى را رصد مى كنند.

 يكى از انتقاداتى كه بــه «زوج يا فرد» 
وارد اســت حضور بازيگرانى است كه در 
نقش هاى خود تكرار شدند و كمدى موقعيت 
اين بازيگران را در كليشه قرار داده و شاهد 
اتفاق تازه اى از حضور برخى از آن ها نيستيم. 
چطور به اين چينــش و تركيب بازيگران 

رسيديد؟
من به عنوان دســتيار كارگردان جزو ركوردداران 
عوامل سريال هاى مناسبتى هستم و با كارگردانانى 
همچون محمد حســين لطيفى، سيروس مقدم، 
ســعيد آقاخانى و... همكارى داشتم و طبيعتاً از 
تجارب گذشته استفاده كردم. اما به نظرم تكرارى 
بودن يك بازيگر به تنهايى عيب محسوب نمى شود 
بلكه اگر آن بازيگر سرجاى خودش نباشد بايد به او 
خرده گرفت. نگاهى به نظرسنجى ها نشان مى دهد 
مهران غفوريان و مرجانه گلچين بيشترين رأى را 
دارند و بدين معناست كه مخاطب آن ها را پذيرفته 
است. ما بازيگر كمدى كم داريم و مهم اين است 
كه بتوانيم از اين بازيگران درست استفاده كنيم. 
طبيعتاً من به تركيب برنده دست نمى زنم و با اغلب 
اين دوستان پيش از اين هم كار كرده بودم و فكر 

مى كنم هركدام از اين ها سرجاى خودشان بودند.
از طرفى ديگر بايد به اين نكته اشاره كنم كه ناهيد 
مسلمى براى نخستين بار در چنين نقشى بازى 
كرد و اتفاقاً جواب هم داد و در نظرســنجى هاى 
شبكه سه رأى سوم را دارد. شيدا خليق يا مهشيد 
ناصرى نخستين بارى بود كه در سريال طنز بازى 
مى كردند. از طرفى ديگر با توجه به اينكه باكس 
نوروزى 15 قسمت است و معموالً نوروز و رمضان 
المپيك رسانه است نمى توان ريسك كرد چون تا 
مخاطب بخواهد با سريال همراه شود زمان مى برد 
و ما هم بيش از اين نمى توانستيم جوانگرايى كنيم. 
هرچند كه پشت دوربين اكثر عوامل جوان بودند و 
سعى كرديم از تركيب جوان ترها و پيشكسوت ها 
يك خروجى خوب داشته باشيم كه فكر مى كنم 

به نتايج خوبى هم رسيديم.

 به نكتــه خوبى در مورد ســريال هاى 
مناسبتى اشــاره كرديد. ماه رمضان و عيد 
نوروز فرصت طاليى بــراى ماندگارى اين 
مجموعه هاست. به نظر شما چه شاخصه و 

مؤلفه هايى براى ســاخت آثارى كه در يك 
بازه زمانى كوتاهى ســاخته مى شود، بايد 

مورد توجه قرار گيرد؟
مردم ما بســيار باهوش هســتند و بــا توجه به 
شبكه هاى مجازى و ماهواره آثار زيادى مى بينند، 
مى توانند تشخيص دهند براى چه كارى زحمت 
كشيده شــده و چه كارى سطحى ساخته شده 
اســت. به نظرم مــا بايد حرف مــردم را بزنيم و 
خودمان را به مخاطــب نزديك كنيم تا بتواند با 
قصه همذات پندارى كند. از طرفى در كارمان كم 
فروشى نكنيم و هرچه در توان داريم براى مردم 
انجام دهيم و آن ها هم استقبال مى كنند. البته بازه 
زمانى نوروز با رمضان متفاوت است. در ماه رمضان 
مردم به دليل شرايطى كه دارند با دقت بيشترى 
كار را دنبال مى كنند اما ايام نوروز بيشــتر دنبال 
موقعيت هاى تفريحى هستند اما با اين حال سعى 
كردم از تجارب قبلى ام بهره ببرم و چون مخاطب 

اين مديوم را مى شناسم كار موفقى توليد كرديم.

 با توجه به استقبال مردم قصد داريد فصل 
دوم «زوج يا فرد» را بسازيد؟

وقتى كارى شــروع مى شــود براى فصل دوم آن 
دورخيز نمى كنند و طبيعتاً براى شروع فصل دوم 
هر كارى هم ســه رأس بايد كنار هم قرار گيرد، 
نخست اينكه مخاطب ادامه كار را بخواهد، در وهله 
بعد تيم سازنده بتوانند قصه خوب طراحى كنند و 
سوم اينكه مديران و سازمان نسبت به آن تمايل 
نشان دهند. من تصور مى كنم فعالً بحث مخاطب و 
سازمان قطعى است و اگر ما هم بتوانيم قصه خوبى 
كه يك سرو گردن از اين مجموعه باالتر باشد پيدا 
كنيم مى توان فصل دوم آن را هم ســاخت اما اگر 
چنين داستانى نداشته باشيم ترجيح مى دهيم اين 

شيرينى «زوج يا فرد» با مردم بماند.

 چه برنامه اى براى پروژه آينده خود داريد؟
من 25 سال سابقه دستيارى و برنامه ريزى سينما 
و تلويزيون را داشــته ام و ســال ها پيش شــرايط 
كارى بــراى من فراهم بود اما هميشــه براى من 
چه چيزى ســاختن مهم تر از صرفاً توليد يك كار 
بود. در حال حاضر نيز با توجه به فيدبك هايى كه 
گرفتم وظيفه ام سنگين تر شده است. من يك طرح 
سينمايى و ســريال دارم اما هنوز هم تلويزيون را 
ترجيــح مى دهم چون مخاطب انبوهى دارد و بايد 

ببينيم كه شرايط چطور پيش مى رود.

برش

 اينكه يك ســريال طنــز بتواند 
در عيــن مفرح بــودن زبان درد 
آن ها هم باشد طبعا با آن ارتباط 
بيشــترى برقرار مى كنند. طبق 
آمار ســازمان، اســتقبال از اين 
ســريال و تعــداد تمــاس هايى 
كه مردم با روابــط عمومى صدا 
و ســيما داشــتند كم نظير بوده 

است

سيما و سينما

كارگردان سريال «زوج يا فرد» در گفت و گو با قدس:

فضاى تلويزيون براى پرداختن به سوژه هاى حساس جامعه باز است
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آگهی تغییرات ش�رکت تعاونی مسکن اتحاد کوثر کریمه به شماره ثبت 8520 و 
شناسه ملی 10860169181

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده م��ورخ 1397,10,21 و مصوبه مورخه 
1397,05,29 هیئت مقررات زدائی و تس��هیل صدور مجوزهای کس��ب و کار تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد آقایان علی رمضانی مقدم ملسکامی به شماره ملی 2669961940 ، محسن ابوالفتحی به شماره 
ملی3962731423 ، محمد س��اجدی فر به ش��ماره ملی 1263258557 ، محمد شهرکی به شماره 
ملی 0067794378 ، سید وحید حسینی هاللی به شماره ملی 2065039981 بعنوان اعضای اصلی 
هیئت مدیره ، مهدی جعفر زاده درزی به ش��ماره ملی 2063799318 و اکبر ش��کوری به ش��ماره 
ملی 0058943536 بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت س��ه سال انتخاب شدند. 
آقایان مصطفی خاکپور نصر اله آبادی به شماره ملی6539937830 بعنوان بازرس اصلی و محمد 
رضا بهادری قراچه به ش��ماره ملی2301073386 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکس��ال 

انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم )429423(

آگهی تغییرات ش�رکت نیلی پرشین 
آرای�ه ش�رکت س�هامی خ�اص به 
ش�ماره ثبت 38099 و شناس�ه ملی 

10380537542
عموم��ی            مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
فوق العاده مورخ 1397,12,06 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : -1نش��انی ش��رکت از محل قبلی 
ب��ه آدرس جدید : اس��تان خراس��ان رضوی 
– شهرس��تان مش��هد – بخش مرکزی – ش��هر 
مش��هد –سناباد - خیابان س��ناباد – بن بست 
سناباد 6 – پالک 70 – طبقه همکف کدپستی : 

9138863649 تغییر یافت .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )429893(

س
,9
80
03
65

آگهی تغییرات ش�رکت مهندسین 
مشاور نقش آوگون شرکت سهامی 
خاص به ش�ماره ثبت 22696 و 

شناسه ملی 10380381697
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1397,12,04 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : 
-1نش��انی ش��رکت از محل قبلی به آدرس جدید: 
اس��تان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش 
مرکزی ، ش��هر مش��هد، سجادش��هر ، خیاب��ان مینا 
]ابن س��ینا14[ ، کوچه مین��ا 5 ، پالک -36 ، طبقه 
همک��ف ، واح��د 2 ب��ه ک��د پس��تی 9187884614 

انتقال یافت.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )429884(

س
,9
80
03
64

آگهی تغییرات شرکت مسکن کارکنان 
ای�ران خ�ودرو خراس�ان ش�رکت 

تعاونی به شماره ثبت 17614 
و شناسه ملی 10380331865

عموم��ی                    مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
فوق العاده مورخ 1397,10,29 و نامه ش��ماره 
تع��اون  اداره   1397,12,16 م��ورخ   276461
کارورف��اه اجتماع��ی مش��هد تصمیم��ات ذیل 
اتخاذ ش��د : 1 -1� اساس��نامه جدید ش��رکت 
در 78 م��اده و 62 تبصره به تصویب رس��ید. 
2- مدت فعالیت تعاونی شرکت تا پایان سال 

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

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )429881(

س
,9
80
03
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آگهی تغییرات شرکت مسکن کارکنان 
ایران خودرو خراسان شرکت تعاونی 
به شماره ثبت 17614 و شناسه ملی 

10380331865
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی 
نام��ه  و   1397,10,29 م��ورخ  الع��اده  ف��وق  بط��ور 
ش��ماره 276463 م��ورخ 1397,12,16 اداره تعاون 
کارورف��اه اجتماعی مش��هد تصمیم��ات ذیل اتخاذ 
ش��د : 1 -صورتهای مالی س��الهای 95 و 96 شرکت 
مورد تصوی��ب قرار گرفت. 2- س��یدمهدی نبوی 
به��ادری0873139844  جعف��ر  و   6429752895
به ترتیب به س��مت بازرس��ان اصلی و علی البدل 

شرکت برای سال مالی 97 انتخاب شدند
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )429875(

س
,9
80
03
60

حامد نصرآباديان مطرح كرد

«عصر جديد» غربى است يا «پانتوميم»؟ 
سيما و سينما: حامد نصرآباديان، بازيگر پانتوميم  كارى كه اجرايش 
در برنامه «عصر جديد» بازتاب بســيارى در فضاى مجازى پيدا كرد، 

نكاتى را درباره اين حضور و حاشيه هاى آن مطرح كرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حامد نصرآباديان از مدرســان و فعاالن عرصه پانتوميم و 
تئاتر ايران اســت كه در قسمت اخير برنامه «عصر جديد» شبكه سه حاضر شد و 
بــه اجراى پانتوميم پرداخت. اين اجرا و واكنش هيئت داورى برنامه «عصر جديد» 
نسبت به آن بازتاب بسيارى در فضاى مجازى داشت. وى در سخنانى يادآور شد: من 
در برنامه «عصر جديد» به عنوان «خوانده شده» شركت كردم و نه «خواهان شركت 
در برنامه»؛ در اصل به عنوان يك ميهمان در اين برنامه حضور داشتم. زيرا دوستان 

نازنينى كه در برنامه بودند از من دعوت كردند كه در «عصر جديد» شركت كنم.
اين مدرس حوزه رســانه اظهار كرد: با وجود احترامى كه براى آقاى احســان عليخانى 
به عنوان يك برنامه  ســاز موفق قائلم، تصورم بر اين اســت كه تيم داورى بايد كاشف به 
استعدادى باشد كه اين امر خود يك مهارت برتر است. البته اين نكته را به دليل اينكه 
حائز اهميت و رتبه در برنامه «عصر جديد» نشــده ام، نمى  گويم بلكه به خاطر رسالت 
خبرنگارى و تدريس در دانشكده خبر عرض مى  كنم و اگر امتيازى هم مى  آوردم حتماً 

بازتابش را منعكس مى كردم. نصرآباديان متذكر شد: تصورم بر اين است كه با توجه به 
اينكه هر كدام از شركت  كنندگان در رشته هاى مختلف شركت مى كنند چهار داور 
نازنين بايد اشراف بيشترى به استعدادهاى مختلف و متنوع داشته باشند. تصورم بر 
اين است كه آقاى عليخانى به عنوان برنامه ساز بايد تدبير بهترى براى انتخاب تيم 
داورى مى  انديشيد. اين فعال و مدرس عرصه پانتوميم تصريح كرد: پانتوميم من به 
يك اجراى غربى متهم شد، ولى تصور من بر اين است كه اتفاقاً من در يك برنامه 
غربى شــركت كردم زيرا هيچ نشانى از موسيقى ايرانى، آوا و دستگاه هاى ايرانى در 
موسيقى برنامه، نشانى از معمارى ايرانى در طراحى صحنه و همچنين بخش هاى 
ديگر برنامه «عصر جديد» وجود ندارد؛ در حالى كه پانتوميم مرز نمى  شناسد و نشانى 

از هيچ مليت و كشور خاصى ندارد.
نصرآباديــان درباره ســطح كيفى اجراى خــود در برنامه «عصــر جديد» و اينكه 
مى  توانســت انتخاب بهترى براى اجرا داشته باشد، توضيح داد: متأسفانه به سبب 
كارگردانى تلويزيونى، حلقه هايى از اتفاقات پانتوميم ُگم و قصه در اين وسط عقيم 

شد. آن چيزى كه در تلويزيون ديده شد، اجراى تمام و كمال پانتوميم من نبود.
نصرآباديان با بيان اينكه به گروه برنامه  ســاز «عصر جديد» بابت ساخت اين برنامه 

تبريك مى  گويم، افزود: به گروه سازنده «عصر جديد» پيشنهاد مى  دهم اگر تصميم 
به ساخت دوره هاى بعد اين برنامه را دارند، در گروه داورى برنامه تجديد نظر داشته 
باشند. مثالً آقاى عظيمى  نژاد از آهنگسازان خوب و با سابقه كشور است و وقتى در 
برنامه اى يك آهنگساز به عنوان داور حضور دارد بايد ساز را هم روى صحنه بياوريم، 
ولى وقتى نشان دادن ساز در صدا و سيما مجاز نيست، حضور آهنگساز به عنوان داور 
هم اشتباه است. وقتى قرار است خوانندگى مورد داورى قرار گيرد بايد خواننده اى كه 
تخصص الزم در اين زمينه را دارد به عنوان داور حضور داشته باشد. همين موضوع 

در خصوص داورى بخش هاى ديگر مثل ورزشى نيز صادق است.

سيما گرام 



زاده تربت  مجید  ایســتگاه/   
تعارف که نداریم، »گونتر گراس« در 
ایران برای خیلی ها حتی آن هایی که 
می شود اسمشان را کتابخوان گذاشت تا همین چهار 
سال پیش آن قدرها سرشناس نبود. به منتقدان و 
حرفه ای ها کاری ندارم اما بقیه کتابخوان های وطنی 
در اوج برو و بیای »گابریل گارسیا مارکز« و رئالیسم 
جادویی اش و در امواج اســتقبال از »ماریو بارگاس 
یوســا« یا حتی »موراکامی«، کمتر فرصتی برای 
شــناخت »گونتر گراس« داشتند. یعنی اگر روی 
هم رفته، اســتقبال مخاطبان عــام و خاص را در 
نظر بگیرید، میزان اقبال به آثار »گراس« در ایران، 
حتی به قدیمی ترهایی چون »ارنست همینگوی، 
فاکنر و... « هم نمی رســید. اوایل ســال 1391 اما 
شعر ضد اســرائیلی »آنچه باید گفت« که به ایران 
رسید، توجه عوام کتابخوان ها و اهالی ادبیات متوجه 
»گونتر گراس« و روحیه ضد فاشیستی اش شد. این 
در حالی بود که نویسنده، شاعر و... آلمانی از دیرباز 
چه در آلمان و چه در بســیاری از کشورهای دیگر 
جهان مورد توجه عام و خاص اهل ادبیات و سیاست 

قرار داشت.

زندگینامه رسمی
حتی تا 12 یا 13 سال پیش می شد همه زندگینامه 
دوران کودکی، نوجوانی و حتی بخشی از جوانی اش 
را مثل زندگینامه های دیگر اینگونه نوشــت: »1۶ 
اکتبر ســال 192۷ در »گدانســک« شــهری که 
آلمان و لهستان بر ســر آن دعوا داشتند از پدری 
آلمانی و مادری لهســتانی زاده شــد. تحت تأثیر 
روحیه کاتولیکی مادرش در کودکی به خدمت در 
کلیسا مشغول شد و بعدها نیز با نوجوانان خادم در 
اجرای مراسم مذهبی شرکت می کرد. زندگی شان 
 البته بســیار فقیرانه بود و فشار فقر سبب شد در 
15 ســالگی داوطلب خدمــت در ارتش هیتلری 
شود. او در 1۷ سالگی به خدمت در لشکر توپخانه 
فراخوانده شــد... بعدها سرباز کمکی برای خلبانان 
ارتش آلمان شد... سال 1945 در جنگ جهانی دوم 
مجروح شد و مدتی بعد به اسارت نیروهای آمریکایی 
درآمد... پس از جنگ برای دو سال در دوسلدورف 

دوره کارآموزی سنگ تراشی گذراند... سه یا چهار 
ســال در آکادمی هنر دوســلدورف به تحصیل در 
رشته پیکرتراشی و قلم سیاه پرداخت... چند سال در 
دانشکده هنرهای تجسمی در برلین ادامه تحصیل 
داد... پس از اتمام تحصیالت به پاریس رفت... سال 
19۶۰ دوباره به برلین بازگشت و 12 سال در آنجا 
ماندگار شد... در 2۷ سالگی با دختری اهل سوئیس 
ازدواج کرد و ازدواجشان 24 سال دوام و پنج فرزند 
را به همراه داشت... در 52 سالگی دوباره ازدواج کرد 
و مدتی را در هندوستان گذراند... در 24 فروردین 
سال 1394 هم، مرگ در بیمارستان شهر »لوبک« 

در شمال آلمان، دفتر زندگی اش را بست.

کندن پوست پیاز
»گراس« البته چه زندگی و چه آثار و فعالیت های 
هنــری و غیر هنری اش، آن قدرها فراز و فرود دارد 
که این سبک زندگینامه نویســی ظلم به افکار او 
و آثارش محســوب می شود. مرد همه کاره، شاعر، 
نقاش، طراح، مجســمه ساز، کمی عکاس و خیلی 
دلبسته موسیقی، فعال سیاسی و عضو جدی حزب 
سوســیال دموکرات آلمان و آثارش به اندازه ای در 
جهان سرشناس اند که حیفمان می آید این گزارش 
را مثل زندگینامه ها پیش ببریم. بنابراین نمی شود 
در میان حواشی و جنجال هایی که پیرامون زندگی 
و افکار او وجود دارد به ماجرای ســال 2۰۰۶ اشاره 
نکرد. تا این سال »گراس« برای افکار جهانی، همان 
هنرمند چپ، ضد فاشیسم و سرمایه داری به حساب 
می آمد که با کتاب »طبل حلبی« ضمن درانداختن 
طرحی جدید در ادبیات داســتانی کشــورش، به 
زمینه های سیاسی و اجتماعی شکل گیری نازیسم 
درآلمان پرداخته و تاخته بود. اما او یکباره و در رمان 
»در حال کندن پوســت پیاز« اعتراف کرد که در 
جنگ جهانی دوم نه فقط یک نظامی ساده آلمانی 
که عضو شــاخه نظامی و مسلح حزب نازی یعنی 
»اس اس« ها بوده است. »گراس« بعدها اعالم کرد 
در زمان دستگیری توســط نظامیان آمریکایی به 
این مســئله اعتراف کرده، اما پس از آن هرگز این 
مسئله را رســانه ای نکرده است. بخش هایی از این 
اعتراف را بخوانید: »در تمام این مدت بعد از کاری 

که با غرور احمقانه در ســال های جوانی انجام داده 
بودم، از شرم خاموش ماندم. اما شانه هایم این بار را 
حمل می کردند و هیچ کس نتوانست از سنگینی اش 
بکاهد...در عالم نافهمی من در آن سیستم حل شده 
بودم... واقعیتش اس. اس. مسلح؛ یک دستگاه منظم 
واحد بود و همیشــه در جاهــای پر خطر متمرکز 
می شدند و بیشترین تلفات را می دادند. همین مرا 

به آن سو می  کشید«! 

همه دروغ های من
هرچند بیشترین شــهرت و اعتبار را مدیون آثار 
ادبی اش اســت و از جوایز گئورگ بوشنر، توماس 
مان، شاهزاده آستوریا تا نوبل ادبیات را در ویترین 
افتخاراتش دارد، اما عالقه مندان و منتقدان، ارزش 
دیگر آثار هنری او ماننــد تندیس ها و طرح های 
گرافیکی اش را کمتر از آثــار ادبی اش نمی دانند. 
همــان طور که نمی شــود از کنار اندیشــه های 
سیاسی و اجتماعی او بی تفاوت گذشت تا حدی 
کــه برخی ها در آلمان و اروپــا او را عالوه بر یک 
هنرمند به عنوان اندیشــمند سیاسی و اجتماعی 
می شناسند. با این همه خودش انگار نویسندگی 
را هنر اولی می داند که از کودکی با او بوده اســت. 
این را در مصاحبه با مجله »پاریس ریویو« به شکل 
متفاوت و جذابی توصیف کرده است: »نویسندگی 
من به شــرایط بیرونی ربط داشت ما یک خانواده 
نه چندان متوســط بودیم و من برای خودم اتاق 
شخصی نداشتم از همین رو من و خواهرم مجبور 
بودیم مشــترکاً در یک اتاق باشیم. همین مسئله 
موجب شد تا من یاد بگیرم چطور در گوشه اتاق 
بخزم و در میان سروصدای دیگران کتاب بخوانم. 
من طراحی و نوشتن را خیلی زود شروع کردم... به 
عنوان یک کودک بسیار دروغ می گفتم. بخصوص 
وقتی مادرم مرا تشــویق به این کار می کرد. او از 
دروغ های من خوشــش می آمد... یکبــار از من 
خواســت یک دروغ راجع به ســفر ما به »ناپل« 
سرهم کنم و برایش تعریف کنم. من هم بالفاصله 
نشســتم و تخیالتم را نوشتم و این مسیر را تا به 
امروز هم ادامه دادم... اما من نخســتین داســتان 

مستقلم را در 12 سالگی نوشتم...«.

سناتورهای عصبانی
تا سال 1958 که »طبل حلبی« را منتشر کرد، 
از او فقط چند نمایشــنامه و شعر کم اهمیت به 
چاپ رسیده بود. طبل حلبی اش اما بدجور صدا 
کرد و انگار تشت رسوایی برخی اهالی سیاست، 
ادبیات و هنر را هم به صدا در آورد. او تاریخ را نه 
از منابع رسمی بلکه به مدد قوه تخیل خودش و 
تجربیاتی که داشت روایت می کرد. تاریخ، تخیل 
و سیاســت در داستان او به هم در می آمیختند 
و تصویــری تلــخ و دردناک از وقایــع و زوایای 
 کمتر دیده شــده تاریخ آلمان ارائه می دادند. از 
»طبل حلبی« همان قــدر که رایحه ظهور یک 
ستاره در ادبیات به مشام می رسید، بوی دردسر، 
مخالفت و تکفیر هم می آمد! او با این کتاب نشان 
داده بود با ســنت های رایج سیاسی و اجتماعی 
جامعه سر ناسازگاری دارد و همین مسئله خشم 
بسیاری از مراکز قدرت و نفوذ را برانگیخته بود. 
دولت محلی »برمن« و سناتورها با واکنشی غیر 
قابل انتظار و بــه  بهانه غیر اخالقی بودن برخی 
از صحنه های ایــن کتاب، مانع اهــدای جایزه 
ادبی معتبر این  شــهر  به »گراس« شد. خیلی ها 
در مخالفت و تمســخر این رمان دســت به قلم 
بردند و حتی در دوســلدورف آن را ســوزاندند! 
در میان خوانندگان و منتقدان منصف اما اوضاع 
جور دیگری بود و »طبل حلبی« در مدتی کوتاه 
به شهرت جهانی رسید. ناسازگاری »گراس« با 
مراکز پشــت پرده قدرت در ابعادی وسیع تر تا 

آخرین روز نویسندگی اش ادامه داشت.

فردا دیر است
در شــعر»آنچه باید گفت« ســروده بود: »چرا 
خاموشم؟/ چرا زمانی دراز ناگفته گذاشتم چیزی 
را که عیان اســت؟/ و چرا سخن نگفتم از »بازی 
جنگ« که طبق نقشه آن را تمرین کرده اند؟/ از 
آن بازی /که اگر در پایــان آن جانی به در برده 
باشیم/ چیزی نیستیم جز یادداشتی در حاشیه / 
می گویند زدن ضربه اول به مردم ایران و چه بسا 
محو کردن آن ها از صحنه گیتی حق است... همه 

خاموشند و حقیقتی را ناگفته می گذارند/ من نیز 
به پیروی از این ســکوت فراگیر لب فرو بسته ام/ 
احساس می کنم این دروغی است سنگین /که بر 
من تحمیل شده است... اسرائیل اتمی برای صلح 
جهانی/که خود صلحی است شکننده/خطرناک 
اســت/ امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش 

دیر است...«.
شــعرش فقط در اروپا، جنجال به راه نینداخت. 
 مقام هــای اســرائیلی برآشــفتند و او را بــه 
یهود ستیزی متهم کردند. سیاستمداران آلمانی 
زبان به انتقاد باز کردند و البی های صهیونیستی 
سراسر جهان پشت سرش هزارجور حرف زدند. 
در ایــران هم عالقه مندان به آثارش دو دســته 
شــدند. آن هایی که از نخســتین موضع گیری 
آشکار و ضد صهیونیستی »گراس« حیرت زده 
شــده و بدون خواندن همه شــعرش شروع به 
تعریــف و تمجید بی اندازه از او کردند و گروهی 
که متوجه بودند شــاعر آلمانی عالوه بردفاع از 
هویت و موجودیت حقیقتی به نــام »ایران« با 
روحیه ضد جنگ خود، عالوه بر اســرائیل کمی 
هم به رئیس دولت وقت ایران تاخته است و او را 

متهم به دروغ گویی کرده است!

دایناسور
چند ســال پس از انتشار کتاب »شهرفرنگ« در 
پاســخ به اینکه آیا باید منتظر کتاب دیگری از 
او بــود، گفت: نه... من خیلی ُکند می نویســم و 
بعید می دانم عمرم کفاف نوشتن کتاب دیگری 
را بدهد. درست گفته بود چون هفت سال بعدی 
زندگی اش کتابی ننوشت و »شهرفرنگ« در واقع 
به وصیتنامه ادبی و هنری اش تبدیل شد. »گونتر 
گراس« چه در سبک و ســیاق نوشتن، چه در 
اشعارش و چه در منش سیاسی اش، از ابتدا پایش 
را در یک کفش کرد و تا آخر در برابر منتقدانش 
کوتاه نیامد و کم نیاورد. آن قدر که مخالفانش در 
آلمان به او لقب »دایناسور« را دادند! خیلی ها اما 
پس از مرگش نوشتند: »آخرین روشنفکر واقعی 

جهان، از دنیا رفت«! 
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ایستگاه

لطفًا جلوی اشک هایتان را بگیرید!
م.ظرافتی

از دو، ســه روز پیــش تا االن بعضــی از صفحه های 
مجازی و رســانه های علمی حالمان را گرفته   اند. یک 
عده دســت هایشان از دیدن نخســتین تصویر سیاه 
چاله درحــال لرزیدن اســت و بعضی   هــا بغض راه 
گلویشان را بسته! برخی هم که تا دیروز ناخن و مژه 
مصنوعی در صفحه شــان تبلیغ می کردند، یکشبه به 
فیزیک و نجوم عالقه مند شده و از فرط عالقه به این 

علم، اشک هایشان جاری شده است.
این وســط، واکنش دهندگان به تصویر سیاه چاله دو 
دســته می شوند. یک دســته که کاًل نمی دانند سیاه 
چاله چیســت و فقط فهمیده اند بایــد با دیدن این 
تصویر ذوق کنند و دســته دوم هم آن قدر تخصصی 
بحث ســیاه چاله را مطرح می کنند که خود مرحوم 
انیشتین - که نخستین بار نظریه وجود سیاه چاله  ها 

را مطرح کرد- هم اگر بود، گیج می شد.
به زبان ساده اما ســیاه چاله چیزی است که پس از 
مرگ یه ســتاره بزرگ باقی می مانــد. علت اینکه به 
آن سیاه چاله می گویند هم کاماًل مشخص است. هر 
چیزی که وارد ســیاه چاله شــود راه برگشتی ندارد، 
حتی نور. یعنی ســیاه چاله چیزی به جز یک حفره 

تاریک و سیاه نیست. 
تصویــری هم که به عنوان ســیاه چالــه به خورد ما 
داده   اند در واقع دهانه ورودی ســیاه چاله است که به 

آن »افق رویداد« می گویند. 
حاال ســیاه چالــه را بگذارید کنــار و ادامه مطلب را 
بخوانید. در نجوم پدیده  پیچیده  عجیبی داریم به نام 
ماده تاریک. آن قدر که ســواِد نم کشیده ما می کشد 
دانشــمندان در محاســبه جرم جهان، بــا پدیده ای 
نامرئی مواجه  شده اند که دیده نمی شود، اما بشدت بر 

پدیده های مرئی کائنات تأثیر می گذارد. 

آن قدر شــدید که بــدون در نظر گرفتــن آن، نظم 
جهان دچار فروپاشی می شود. اسم این پدیده نامرئی 
را هم گذاشته اند ماده تاریک. دانشمندان عزیز کشف 
کرده اند کــه مجموع ماده و انرژی تاریک، 95  درصد 

جرم جهان را می سازد. 
یعنی همه  آنچه که ما در پنج  درصد باقیمانده درک 
می کنیم تحت تأثیر آن 95 درصدی ا ســت که دیده 
نمی شــود، مرئی نیســت و تنها از طریق تأثیرش بر 
جهــاِن مرئی می توان وجــودش را اثبات کرد. وجود 
ایــن ماده تاریک اما هیچ وقت بــه طور 1۰۰ درصد 
اثبات نشده اســت. اما فرضیه های زیادی وجود دارد 
که طبق آن ها، ماده تاریک همــان محتویات داخل 

سیاه چاله ها است.
البته بســیاری از دانشــمندان، نظریه پردازان و حتی 
داستان نویسان، طبق نظریه »نسبیت« انیشتین که 
درباره فشــردگی فضا و زمان در سیاه چاله    ها توضیح 
می دهد، معتقدند با ورود به ســیاه چاله  ها می شــود 

میلیون ها سال در زمان سفر کرد!

سفر به همسایه ناشناخته) پاکستان(
محمد مهدی خالقی

روز اول - 20 فروردین 1398
از قصه ویزا و رفتن چند باره به کنســولگری پاکستان در 
مشهد عبور می کنم... شاید صالح نباشد جزئیات را بگویم 
بلکه راهی باشد برای سفرهای مشابه دیگر و بهتر که این راه 
به دست خودم مسدود نشود! دراوج بحران سیل و تشکیل 
جبهه های نبرد حق علیه سیل، بی برنامگی و بی کفایتی و... 
رفتن به یک سفر فرهنگی - رسانه ای جگر شیر می خواهد 
که جلوی طعنه ها و کنایه ها بایستی و فکر کنی که تکلیف 
رفتن است. پروازمان »ماهان« است، همان که آمریکایی ها 
مثل سپاه تحریمش کرده اند. با کالس ترین شرکت پروازی 
داخلی که بترکد چشم حسود! همه پرواز شاید به جز ما 
سه نفر و یکی دو ایرانی دیگر زائران پاکستانی هستند که از 

زیارت دوره عتبات، قم و مشهد برمی گردند الهور. 
بیشــتر پیرمرد و پیرزن هســتند و با راه افتادن هواپیما 
نعره ها شروع می شود! نعره در سنت های پاکستانی معنی 
بدی ندارد. معنی اش تکبیر اســت، نــه صدای نکره! مثاًل 
یک نفر می گوید: »نعره حیــدری« و حیدری اش را چند 
ثانیه می کشد تا نفسش قطع شــود! مردم در جوابش با 
صــدای بلند فریاد می زنند: »یاعلی« و بقیه نعره ها هم به 
همین شــکل است. این رسم را پیش از این در بنگالدش 
هم دیده بودم. اینجا همه چیز برای من یادآور بنگالدش 
است. معماری، لباس، هتل، گویش، غذا و... اصالً این ها دو 
کشــورند که در جنگی خونین و استعمار ساز از هم جدا 

شده اند. کمتر از 5۰ سال پیش. 
پرواز دو ساعت و نیمه به نیمه ها رسیده که توجه مان جلب 
می شــود به مرد میانسال و بلندباالیی با چشمان خمار و 
سبیل تمام ســفید نازک که ردیف اول نشسته و روزنامه 
»قــدس« می خواند. »علی« می گوید یــاد اقبال الهوری 
افتادم. بعد از پیاده شــدن با او همکالم می شویم. اقامت 
عربستان دارد، پاکستانی است و در مشهد زندگی می کند. 

چرا؟ چون خانمش مشــهدی و استاد بازنشسته ادبیات 
فارسی اســت. چرا خانِم مشهدِی اســتاِد ادبیات فارسی 
گرفته؟ چون عاشــق زبان فارسی، موسیقی و مردم ایران 

است. 
دنیایی دارد با موسیقی های ایرانی و از همه رقم سنتی قبل 
و بعد از انقالب، زن و مرد، درهم گوش می دهد! مهستی تا 
مرضیه... افتخاری تا شهرام ناظری. در نیم ساعت معطلی 
فرودگاه چنان رفیق می شویم که انگار سال هاست آشناییم. 
از او جدا می شــویم و چشممان را گلبرگ های قرمز کف 
محوطه بیرونی فــرودگاه اقبال الهوری می گیرد. خانواده 
زائران حلقه های گِل دست ساز تولید پاکستان را آورده اند 
که گردن زائرانشــان بیندازند. شور و شوقی دارند عجیب. 
یاد قدیم و برگشــت حاجی های خودمــان از حج واجب 
می افتم. توی این حال و هوا هســتیم کــه میزبان از راه 
می رسد. »عظیم «جوانی خوش بر و باال با فارسی نمکین 
که دانشجوی دکتری زبان فارسی دانشگاه اسالم آباد است. 
قرار است او راوی مستندی باشد که در این سفر خواهیم 

ساخت.

گزارش از شخص

آخرین روشنفکر واقعی!
نگاهی به زندگی و آثار »گونتر ویلهلم گراس« 

تفرقه در اروپا
هفته نامه تایم در تازه ترین شماره 
خــود در پرونده ای وضعیت پر از 
تفرقه این روزها در اروپا را مورد 
بررســی قرار می دهــد. تایم با 
طراحی جذابی بر روی جلد خود 
که آرم اتحادیــه اروپا را بر روی 
پارچه ای در حال از هم گسیختن 
نشــان می دهد تیتر مرتبطی با 
عنوان »از هم باز شــدن اروپا« را 
انتخاب کرده اســت. تایم معتقد 
است رهبران جدید اروپا گویی با 
یکدیگر متحد شده اند که این قاره 

از هم بپاشد. 

انتقام گیرندگان
هفته نامــه اینترتینمنت ویکلی 
در تازه ترین شــماره خود مانند 
بسیاری از مجالت سینمایی این 
روزها که به فیلــم جدید انتقام 
گیرنــدگان پرداخته انــد تمرکز 
خود را بــرای این فیلــم مورد 
انتظار گذاشته است. اینترتینمنت 
ویکلی ۶ طرح جلد برای هواداران 
پرشــمار این مجموعه فیلم های 
ســینمایی اختصــاص داده که 
شخصیت های ابرقهرمان مختلف 
ایــن فیلــم را نشــان می دهد. 
شخصیت هایی مانند مرد آهنین 

با بازی بازیگر سرشــناس یعنی رابرت داونی جونیــور که در این تصویر 
مشاهده می کنید.

مصاحبه با نخستین مسلماِن کنگره
هفته نامه نیوزویک در تازه ترین 
شــماره خــود در مصاحبــه ای 
اختصاصی به سراغ نماینده کنگره 
خبرساز این روزهای آمریکا رفته 
اســت. الهان عمر که با اصلیتی 
ســومالیایی به عنوان پناهجو به 
آمریکا آمده است در مصاحبه ای 
جالب توجه نظرات خود را نسبت 
به شرایط خاص حاکم بر آمریکا 
می گوید. عمر که نخســتین زن 
مسلمان تاریخ راه یافته به کنگره 
آمریکاســت نظرات خــود را در 
مورد سیاست گذاری های کنگره 

در رابطه با اسرائیل و همچنین سختی کار با دموکرات ها می گوید.
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درباره مسئولیت و قدرت
همه ما فکر می کنیم فقط کســی که امکانات و قدرت دارد، مسئولیت 
دارد. ما خودمان را حق به جانب می دانیم، چرا که خیلی چیزها را گردن 
محیــط می اندازیم و ضعف های خودمان را این طوری توجیه می کنیم؛ 
بنابراین ما آدم های مظلومی هستیم که به خاطر دالیل متعددی ضعیف 
مانده ایم و طبعاً مسئولیت خیلی چیزها گردن ما نیست! با این دیدگاه 
فقــط آن ها که توانایی انجام کاری را دارند مســئول آن هســتند و ما 
طفلک هایی هســتیم که ظلم های زیادی بر ما رفته اســت... این است 
که به طور طبیعی ما حق داریم مسئولیت نپذیریم! این نظام استداللی 
نظــام دلکش و جذابی اســت که کار ما را راه می اندازد. یا بهتر اســت 
بگوییم هر نوع کار و وظیفه ای را از گردن ما برمی دارد. این گونه اســت 
که با این قوانین دلچســب، مــا در دادگاه وجدان خودمان به خودمان 
معافیت از رزم می دهیم و مدام ســرگرم نق نق دربــاره قدرتمندان و 
توانمندان اجتماع هســتیم. فرقی نمی کند اگر در بستگان ما مشکلی 
باشــد طبعاً آن یکی برادر و خواهر ما که درآمد یا دانش بیشتری دارد 
مســئول برطرف کردن بحران است. وظیفه ما طفلکی ها البد این است 
که درباره وظایف آن ها میزگــرد و گعده برگزار کنیم و به اندازه کافی 
وظایف توانمندان و مقتدرها را بررسی کنیم تا دقیقاً بدانیم چه کسانی 

مسئول مشکالت ما و جامعه ما هستند.
اما در واقعیت یک مشکل جدی در این مدل استدالل هست. درست 
اســت که نق نقو ها و غرغروها، فالســفه و دانشمندان کوچک خوبی 
هســتند و به اندازه نیازشــان در توجیه ضعف هــا و ناکارآمدی های 
خودشــان همه چیز را درباره حیات بشــری در گروه های تلگرامی و 
کانال های زرد جوک و ســرگرمی فراگرفته اند. اما حقیقت این اســت 
که اگر قدری در تجربه های بشــری دقیق شــویم می بینیم که گزاره 
بنیادیــن ما دقیقاً برعکس اســت. قدرت، مســئولیت نمی آورد بلکه 
مسئولیت، قدرت آفرین است. اگر شــما تنها در جزیره ای رها شوید 
مســئول حفــظ زندگی خودتــان خواهید شــد و در فاصله کوتاهی 
مهارت ها و توانمندی هایی به دســت می آورید که هیچ وقت گمانش 

را هم نمی کردید.
زن هایی که همسرشان را از دست می دهند و مستمری ای هم ندارند 
چند ســال بعد یا خیاطی ماهر هســتند و با کلــه گنده های اتحادیه 
پوشاک سر و کله می زنند یا نشان تجاری عمه زری را درست کرده اند 
و چندین قلم ترشی خانگی را در محالت شهرشان به نام خودشان در 

ذائقه مشتریان جا انداخته اند.
بله دردناک اســت اما حقیقت این است که مسئولیت قدرت می آورد. 
تنبلی و نق نق را رها کنید تا ذره ذره و قدم قدم به باشــگاه بزرگان 
نزدیک شوید. این حرف ها به این معنی نیست که ظلم در عالم وجود 
ندارد یا کســان دیگری نسبت به سرنوشت ما مسئول نیستند. حرف 
فقط یک چیز اســت: »مســئولیت پذیری، قدرت می آورد و شــما را 

توانمند می کند«.
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