
زنان حماسه  ساز اهوازی
پس از هماهنگی کفش ها را کندیم و »یااهلل« گویان رفتیم داخل. مسئولشان معلم 
مدرسه بود. خواهر یک شهید که از قضا تصویربردار هم بوده، گفت: شما را می بینم 
یاد برادرم می افتم که در جنگ شهید شد. خانم های محل را جمع کرده بود در 
شبستان مسجد جواداالئمه اهواز واقع در بلواری به همین نام. کمک های مردمی 
را دسته بندی می کردند و سر و سامان می دادند. از در که وارد شدیم انبوهی از 
لباس و مایحتاج دیدیم. همه اهدایی مردم. خانم ها برای حضور در مسجد بین 
خودشان شیفت بندی کرده بودند که بتوانند به امور خانه هم برسند. می گفت: 
زمان جنگ هم کارمان همین بود. آن زمان حتی مسجدمان را هم بمباران کردند. 
یاد فیلم سینمایی »ویالیی ها« افتادم که چه خوب چنین فضایی را تصویر کرده 
بود.شیرزنان پشت جبهه حاال مردمشان را در مقابل سیل پشتیبانی می کنند. 
از نسل بعد هم در میانشان هست. دهه هفتادی و هشتادی. همین طور فرزند 
شهید و مادر شهید.پسرهای نوجوان برایمان شربت آبلیمو آوردند. میز جمع آوری 
کمک های مردمی هم جلوی در مسجد به راه بود. نه فقط زمان جنگ و موقع 
سیل، تمام این سال ها مسجد جواداالئمه کانون همه فعالیت های اجتماعی بوده 
است.آشپزخانه مسجد هم مشغول کار، دیگ ها را ردیف کرده بودند در پیاده رو 
جلوی مسجد. روزانه چند هزار غذا می پزند و از طریق یک ستاد مردمی وابسته 
به حوزه علمیه و آیت اهلل موسوی جزایری ارسال می کنند برای مردم سیل زده 
در روســتاهای اطراف.اینجا یکی از چندین مسجد و موکب و هیئت است که 
در شهر مشغول فعالیت شــده اند، اما سطح آب پایین نمی رود و خطر پس از 
حمیدیه و سوســنگرد حاال در کمین اهواز است. در شهر زندگی عادی همان 
جریان همیشگی را دارد. نگرانم؛ خدا کند همه چیز به خیر بگذرد. حیف این همه 

شرافت است که زیر آب برود.
از اینستاگرام احمد شیخ صراف، فعال رسانه ای

جنِس این مرد فرق دارد
»سیدمحمد موســوی« گوینده و مجری 
سیما با انتشار پســتی در حساب کاربری 
اینســتاگرامش تصویری از خــود در کنار 
سعید جلیلی به اشتراک گذاشت و نوشت: 
»ایــن روزها آن قــدر از آقازاده ها و زندگی 
اشــرافی گفتند و دیدیم که ساده زیستی 
برخی مسئوالن تظاهر و شعار می نماید، اما 
امشب که این مرد آمد واقعاً جنسش فرق 

می کــرد. کاری به عقاید و رویکردهایش ندارم، نه اینکه چون با پراید می رود و 
می آید و خدم و حشم ندارد. امروز به مسئول دفترش گفتم، رسیدند سازمان 
بگید من یکی از دوســتان رو بفرستم استقبال. گفتند، نه، ایشان از این کارها 
خوششان نمی آید. وقتی آمدند که دیگر هیچی؛ اولین برخورد کافی بود تا قلبم 

شهادت بدهد این مرد ساده زیست است و خاکی«.

کارگرداِن سپاهی
ابوالقاســم طالبــی، کارگردان ســینما و 
تلویزیون کشــورمان در صفحه توییتری 
خود تصویری از مراسم جشن عقد خود که 
با لباس سپاه در آن حاضر شده بود، منتشر 
کرد. طالبی در صفحه توییتر خود نوشت: 
»من هم سپاهی ام، لباس دامادیم سر سفره 
عقد، لباس ســپاه بود. اون عده  قلیلی که 
از این پس با کالم زیبا یا فیلم، موسیقی، 

شــبکه مجازی و... آمریکا را بزک کنند قانوناً تروریســتند؛ یعنی داعشی اند، 
منافقند، قصاب کودکان و زنان بی دفاع هستند«.

بوسیدن دست های شیطان!
یکــی از کاربران فضای مجازی در واکنش 
به خبر بوسیدن دست همسر ترامپ توسط 
ملک سلمان نوشته است: » ترامپ گفته: به 
من گفته بودند ملک سلمان ممکن است به 
دلیل اعتقادات  با همسرم دست ندهد، اما 
در فرودگاه این قدر دست مالنیا را بوسید که 
مجبور شدم بگویم دیگر بس است. یعنی این 
بی شرف ها که میگن بوسیدن قبر پیامبر)ص( 

و ائمه)ع( حرامه، پاش بیفته دست و پای خود شیطان رو هم با اشتها می بوسن«!

تقریباً  هیچ
امیر ابیلی در واکنش به حواشی اخیر عادل 
فردوســی پور و برنامه نود، در اینستاگرام 
نوشت: »برنامه پنجشــنبه شب »فوتبال 
120« توسط طرفداران عادل فردوسی پور 
با تبلیغات پرحجم تبدیل به یک رفراندوم 
برای تعیین قدرت مردمی او شد. اما نتیجه 
چه شــد؟ 350 هزار پیامک، که میانگین 
قســمت های عادی و روتین تعداد پیامک 

فوتبال 120 با اجرای محمدحسین میثاقی بود. فوتبال 120 بدون این کمپین ها 
رکوردهای باالتر از این هم داشــته است. این یعنی تأثیر این موج درخواست 
ســلبریتی ها از مردم برای حمایت از عادل »تقریباً هیچ« بوده است و با حذف 

میثاقی به مرور حتی شاید مخاطب برنامه کاهش هم پیدا کند«.

حاشیه مجازآباد

خواندنی ها

کیان راد-از همان روزهای نخستی که بخش های شمالی 
کشــورمان درگیر سیل شد، نیروهای جهادی و بسیجی 
به صورت خودجوش و با تمام توان در مناطق ســیل زده 
حاضر شده و بدون هیچ چشمداشتی، از جان و دل برای 

هموطنان سیل زده مایه گذاشتند. 
گذشته از ماجرای سیل اخیر کشورمان، بارها و بارها در 
پِس بسیاری از بالیای طبیعی که دامنگیر مردم کشورمان 
شده، دیده ایم که نیروهای خودجوش بسیجی حتی بیشتر 
از دستگاه های مسئول، با کمترین امکانات در این حوزه 
فعالیت کرده و در مــواردی کم کاری برخی از نهادها را 
هم جبران کرده اند. موضوعی که انگار زیاد به مذاق برخی 
از رســانه های آن طرف آبی خوش نمی آید. رســانه هایی 
که بدشــان نمی آید هر از گاهی به بهانه های مختلف، با 
حاشیه ســازی و سنگ اندازی در مســیر خدمت رسانی 

نیروهای بسیجی، از آب گل آالوده ماهی بگیرند. 
نمونه اش شایعه هایی که همین رسانه ها در زمینه شماره 
حساب منتشر شــده از سوی بســیج برای جمع آوری 
کمک های مردمی برای مناطق سیل زده، در فضای مجازی 

راه انداختند.

 با دست های خالی
حاال که سیل و حواشی مربوط به آن تمام شده و بسیاری 
از مسئوالن و ســلبریتی ها که فقط برای خودنمایی در 
مناطق سیل زده حاضر شــده بودند، به شهر و دیارشان 

برگشته اند، تازه آغاز مصیبت سیل زده هاست. 
خانه های ویران شده و سرمایه های از دست رفته که شاید 
دسترنج سال ها زحمتکشی بوده اند، با وعده های توخالی 
بازســازی نخواهند شــد. در این شــرایط که هموطنان 
سیل زده مان برای بازسازی خانه و زندگی شان بیش از هر 
زمانی به کمک های مسئوالن و مردم نیاز دارند، بسیجی ها 
پشــت آن ها را خالی نکرده و درحال بازسازی خانه های 
ویران شده با دســت های خالی اند. در این میان، شماره 
حسابی هم از سوی بسیج مستضعفین برای جمع آوری 
کمک های مردمی اعالم شــده بود، اما پس از شــایعاتی 
که در زمینه این شماره حساب در فضای مجازی مطرح 

شد، این شماره حساب از سوی صداوسیما سانسور شده 
و از فهرســت شماره حســاب های مربوط به جمع آوری 

کمک های مردمی حذف شد!
یکی از کاربران در این باره نوشته است: »صداوسیما حرکت 
جهادی بسیجی ها در مناطق سیل زده را نشون می ده، اما 
از اعالم شماره حســاب بسیج جهت کمک های مردمی 
خودداری می کنه. از صداوسیما انتظار می رفت که صدای 
بسیجیان و جهادگران باشد نه اینکه آن ها را بایکوت کند«.

کاربر دیگری هم نوشته است: »صداوسیما می تونه روزی 
چندبار قابلمه و کفش ورزشی تبلیغ کنه، اما زورش میاد 
برای سیل زده هایی که کمک های مردمی براشون حیاتی تر 
از هرچیز دیگه ای اســت یک قدم برداره و شماره حساب 

بسیج را منتشر کنه«.
 

 گالیه کاربران از صداوسیما
صداوســیما به عنوان یک نهاد رسانه ای وظیفه ای جدی 
برای کمک رســانی بهتر و بیشــتر به مردم سیل زده را 
دارد. اطالع رسانی صحیح در مورد کمک های مردمی در 
میان انبوه سوءاســتفاده های مجازی و مقابله با شایعه ها 
در برابر رســانه های آن طرف آبی یکی از همین وظایف 
است. درحالی که صداوسیما در زمینه مبارزه با شایعات 
و پوشــش خبری خدمات رســانی نیروهای بسیجی در 
مناطق سیل زده کوتاهی نکرده اما از انتشار شماره حساب 
بســیج، البد تحت تأثیر شایعات مجازی و برای دوری از 

حاشیه های احتمالی، خودداری کرده است. 
این شایعات مجازی که هدفی جز بی اعتماد کردن مردم 
به بســیج ندارند، آن قدر سطحی و بدون پشتوانه مطرح 
می شوند که حتی ارزش پرداختن هم ندارند، اما باید گفت 
که گذشته از حضور گسترده نیروهای بسیجی در مناطق 
سیل زده، بسیج از جمله ارگان های رسمی کشور است که 

در خدمت رسانی آن شک و شبهه ای وجود ندارد.
 همچنین با توجــه به تجربیات بســیج در این عرصه، 
می توان امیدوار بود که کمک های مردمی در مسیر درست 
و مدیریت شــده به دست هموطنان ســیل زده برسد. با 
تمام این حواشــی، اقدام عجیب صدا و سیما در سانسور 

شماره حســاب حوادث غیرمترقبه بســیج برای کمک 
به ســیل زدگان با هر دلیلی که صورت گرفته است ، به 
هیچ عنوان قابل توجیه نیست. کاربران فضای مجازی هم 
در این باره ساکت ننشسته اند و هشتگ # صداوسیما را 
در انتقاد از اقدام اخیر رســانه ملی در توییتر فارسی ترند 

کرده اند. 
البته انتظار می رود مدیران رسانه ملی پس از تشکیل این 
کمپین مردمی، درباره قصوری که در این زمینه انجام شده 

توضیحات الزم را به افکار عمومی بدهند.
 

 خود تحریمی
صداوســیما تنها به انتشار شماره حساب های هالل احمر 
بسنده کرده است، اما سؤال اینجاست که آیا هالل احمر 
بــه تنهایی توانایی خرج کرد صحیح و عادالنه کمک های 
مردمی در میان ســیل زدگان را دارد؟ یا اگر کمک های 
مردمی در میان ارگان های مختلف کشــور تقسیم شود، 
عادالنه تر و صحیح تر در میان سیل زدگان هزینه نخواهد 

شد؟
گذشــته از این حرف ها، در شــرایط سختی که بالیای 
طبیعی بخشی از کشور را با مشکل روبه رو کرده و شاهد 
تحریم نهادهای کمک رسان از جمله هالل احمر از سوی 
کشورهای خارجی و عوامل بیرونی بوده ایم و نهادی مثل 
سپاه هم از ســوی آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی 
اعالم شده اســت، اقدامات برخی از سازمان های داخلی 
مثل  صداوسیما  در سانســور شماره حساب بسیج هم 
نوعی خودتحریمی محسوب می شده و حتی موجب بروز 
اختالف میان نهادهایی مثل سپاه و هالل احمر می شود. 
اجازه دهید مطلب را با توییت یکی از کاربران در این باره 
تمام کنیم: »دشــمنان خارجی به روش خودشون دارند 
سپاه و بســیج را که یک نهاد مردمی به حساب میان و 
هدفشون فقط خدمت به مردم است، خراب می کنند. در 
داخل هم صداوسیما حاضر نمی شود شماره حساب بسیج 
را در جهت کمک به سیل زدگان رسانه ای کند. باور کنید 
با وجود این همه دشمن خارجی ما نیازی به تفرقه افکنی 

و خودتحریمی نداریم«.
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حاشیه امنیت پرسپولیس با شکست سایپا بیشتر شد

پیروزی میلیمتری

امید شجاعی 6 سال پیش قید کارشناسی ارشد مرمت را زد 
تا همه زندگی اش را وقف مرمت یک روستای تاریخی ناشناخته کند

»امیِد« ایراج

14
ادب  وهنر

 گفت وگو با نویسنده کتاب »زندگی زیباست« 

 آوینی، شخصیتی قالب گریز 
و چندوجهی دارد

پرسپولیس از فرصتی که ســایر مدعیان در اختیارش گذاشته بودند بهترین 
اســتفاده را کرد و با پیروزی بر سایپا فاصله اش را در صدر بیشتر کرد. دیروز 
سرخ پوشان تهران موفق شدند با نتیجه سه بر دو از سد سایپا عبور کرده و با 
54 امتیاز در حاشــیه امنیت بهتری قرار بگیرند. در این بازی دقیقه 2 مردان 
دایی با گل رضااسدی روی یک کرنر به پرسپولیسی ها شوک وارد کردند. بعد 
از این گل میزبان با تمرکز روی همکاری های رفیعی ، رســن و علیپور حلقه 
محاصــره را تنگ کرد و چند موقعیت مناســب روی دروازه فالح زاده ایجاد 
کرد. برانکو به شــریفی بازی داده و ترابی را روی نیمکت نشــانده و نعمتی را 
در دفاع راســت قرار داده بود. این تغییرات کمی ناهماهنگی در حرکت تیمی 
پرســپولیس به وجود آورده بود. با این حال این بشار رسن بود که دقیقه 32  
قفل دروازه میهمان را شکست و استرس را از روی دوش پرسپولیس برداشت. 
بعد از گل این ســایپا تا حدود زیادی نظم تیمی اش را از دست داد و در دفاع 
متزلزل نشــان داد. در نیمه مربیان و با ورود ترابی به جای شریفی خط حمله 
سرخ ها زهردارتر شد و در همان شروع 45 دقیقه دوم علیپور گل دوم را به ثمر 
رساند . سایپا حاال جلو می کشید تا گل های خورده را جبران کند ولی ترابی 
دقیقه 62 تیر خالص را شلیک کرد تا آب خوش از گلوی هواداران پرسپولیس 

ســه بر یک نتیجه مطمئنی بود در آزادی پاییــن رود. نتیجــه 
دوباره روی یک غافلگیری دروازه به این شــرط که رضا اسدی 

حریف را بــاز نکند و فاصله را 
به یــک گل تقلیل 
این  روی  ندهــد. 
نادری  محمد  گل 
اهمال کرد تا ...

درباره فیلم »متری شیش و نیم« دومین ساخته سعید روستایی

یک قدم  و نیم  رو به جلو !
15
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ایستگاه

سردار شهید »رضا چراغی« فروردین سال 62 به شهادت رسید

اولـین فرمانده
حکایــت اول و » اولیــن« بودن برای بر و بچه های شــهید جنگ تحمیلی، 
حکایت تازه و دســت اولی نیست. چه با حســاب و کتاب این دنیایی و چه 
آن دنیایی، شــهیدان در خیلــی از عرصه های جنگ و زندگــی، رکورددار 
و »اول« انــد. بــا این همه »رضــا چراغی« در ایــن زمینه، رکــورد کمتر 
گفته شــده ای دارد که البته تا قیامت هم کســی نمی تواند آن را بشــکند. 

 27 فروردیــن ســال 1362 و در اوج عملیــات 
»والفجر یک« خبر شهادت »رضا چراغی«، 

قــرارگاه عملیاتی نجف اشــرف و ســتاد 
فرماندهی »ســپاه 11 قــدر« را در ماتم 
فرو برد. در طول عمر ســه سال و چند 
ماهه جنگ، این نخســتین بــار بود که 
یک فرمانده لشــکر به شهادت می رسید. 
»چراغی« پیــش از این فرماندهی گردان، 

تیپ، قائم مقامی سپاه 11 قدر و 11 
بار مجروحیت را در پرونده اش 

سرانجام... ترکش ها  داشت. 

خاطرات جاسوس 
یکی از پدیده های بسیار  مؤثر  بر فرهنگ و آداب و رسوم مردم ایران مسئله 
کشــف حجاب بود؛ مسئله ای که شــاید بتوان آن را در نوع خود یک اقدام 
منحصر به فرد در تاریخ ایـن کـشور دانست  که  توسط رضا شاه پس از دیدار 
از ترکیه اجرا شد. این نقشه  را  کسانی طراحی کردند که رضا شاه را به قدرت 
رسـانده بـودند و قـــرار بود وی مجری آن  باشد ؛ چنان که  مستر همفر در 
خاطرات خود مـی نویسد:»در مسئله بی حجابی زنان، باید کوشش  فوق العاده  
به  عمل آوریم تا زنان مسلمان به بی حجابی و رها کردن چادر مـشتاق شـوند... 
پس از  آنـکه  حجاب  زن با تبلیغات وسیعی از میان رفت، وظیفه مأموران ما 
آن است کـه جـوانان  را  به عشق بازی و روابط جنسی نامشروع با زنان تشویق 

کنند و بدین وسیله فساد را در  جوامع  اسالمی  گسترش دهند«.
خاطرات همفر، جاسوس انـگلیسی در مـمالک اسالمی، ترجمه دکتر 

محسن مؤیدی

کاربران فضای مجازی در اعتراض به سانسور شماره حساب 
بسیج در تلویزیون هشتگ # صداوسیما را ترند کردند

صداوسیما دقت کن!

سفرنامه محمد مهدی خالقی به پاکستان  
خبری از انفجار نیست 

رحیم پور ازغدی در نشست تبیین بیانیه گام دوم انقالب:
خط قرمز خداوندکرامت انسان است 

یادداشتی ازعلی محمد مؤدب
فلسفه سیاِه مطالب زرد
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مردم

پیشنهاد سفر

گذری بر برخی مکان های گردشگری خور و بیابانک
بهشت کویرگردان

نام شهرســتان »خور و بیابانک« در ســال های اخیر برای بسیاری از 
اهالی ســفر نامی آشناست. این شهرســتان که در شرقی  ترین نقطه 
استان اصفهان قرار گرفته منطقه ای با بافت کویری و معماری خشت 
و گلی اســت. شما می توانید، دیدنی های خور و بیابانک را از رمل های 
زیبا تا قلعه های باســتانی و جلوه های طبیعی شگفت انگیز در سفری 

چند روزه به این منطقه ببینید.

 قلعه تاریخی بیاضه

قلعه بیاضه از بناهای تاریخی خور و بیابانک در روســتای بیاضه است. با 
رفتن به روستای بیاضه، بنای چند طبقه ای خواهید دید که به قلعه بیاضه 
معروف است. دور تا دور این بنا خندق های عریض و عمیقی به طول هفت 
تــا ۱۳ متر به کار رفته که از این بنا محافظت می  کنند. قدمت این قلعه 

تاریخی به دوران ساسانیان بازمی  گردد.

 قلعه جندق
این قلعه تاریخی در شهر جندق واقع شده و قدمت آن به دوران ایلخانی و 
ساسانی برمی  گردد. با قدم زدن در کوچه پسکوچه های این بنا می  توانید 
از خانه های قلعه، مسجد، حسینیه، حمام و همچنین خانه شاعر معروف 
کشورمان یغما جندقی دیدن کنید. برخی اعتقاد دارند که این قلعه زندان 
انوشــیروان بوده، اما بافت و بزرگی آن، این فرضیه را تا حدودی رد کرده 

است.

 گرمه

اگر با دیدن نخلستان و آسمان آبی دلگرم می  شوید، بهتر است از روستای 
گرمه دیدن کنید. این روســتا که در گذشته در مسیر جاده ابریشم قرار 
داشته، دارای بنای منحصر به فرد قلعه ای کهن است. قلعه گرمه را به دوره 
ساسانیان نسبت می  دهند. این بنا احتماالً هم کاربرد دفاعی و هم مسکونی 
داشته است. روستای گرمه همچنین چشمه ای زیبا دارد که با قدم زدن 
در نخلستان می  توانید مسیر آن را بیابید و از راه  آب های زیبایی که بر اثر 

چشمه به وجود آمده، دیدن کنید.

 مسجد جامع جندق
در مرکز قلعه جندق، مســجدی وجود دارد که بنای آن احتماالً در سال 
۹۶۰ قمری ساخته شده است. با ورود به مسجد، میدان بزرگی را خواهید 
دید. صحن مســجد مستطیل شــکل بوده و در اطراف آن غرفه هایی با 
طاق های ضربی نمایان اســت. مسجد جامع دارای دو شبستان است که 
یکی پشت غرفه های آن و دیگری به صورت مجزا در شمال مسجد قرار 

دارد.

 دریاچه نمک

اگر شما جزو طبیعت دوستانی هســتید که به بافت کویری عالقه دارند 
می توانید از دریاچه نمک خور و بیابانک هم دیدن کنید. در قسمت مرکز 
تا جنوب کویر مرکزی، دریاچه نمک شــگفت  انگیزی وجود دارد که عمق 
آن بسیار کم است و به همین دلیل با دیگر دریاچه های نمک تفاوت دارد. 
در این دریاچه شما می توانید چشم انداز زیبایی از افق با انعکاس آسمان را 
ببینید. دریاچه نمک خور و بیابانک در فصول پر باران به صورت مخلوطی 
از گل و رس درمی آید و در فصول خشک شبیه دریای سفیدی می  شود که 

از دیدن آن سیر نمی  شوید.

 روستای فرخی
در غرب شــهر خور روســتایی وجود دارد که به روستای فرخی معروف 
است. گفته می  شود در گذشته مردم خور و بیابانک این روستا را داراالمان 
می  نامیده اند. معروفیت این روستا به این نام به دلیل آن است که افرادی 
که از حاکمان ســتمگر آن زمان شکایت داشــته اند به روستای فرخی 
می  آمدند و پیش قاضی آنجا که شخصی دارای احترام بود، پناه می  آوردند. 
این روستا مسجد جامع مشــهوری دارد که در دوره قاجار ساخته شده 

است. 

 روستای ایراج
ایراج نامی اســت که در سال های اخیر در میان گردشگران بیش از قبل 
شناخته شده است. این روستا محلی نسبتاً سرسبز در حاشیه شهرستان 
خور و بیابانک اســت که به سبب چشــمه های فراوان و بناهای قدیمی 
متعددش، شناخته می  شود. روستای ایراج دارای حدود 2۰۰ خانه خشت 
و گلی اســت که در بافت قدیمی آن واقع شــده است. این بناها معموالً 
ابنیه ای تک ایوانی با حیاط  های کوچک هســتند که مانند بســیاری از 
روستاهای کویری، متناسب با آب و هوای مناطق گرم و خشک ساخته 

شده اند. 

 امید شــجاعی متولد بهبهان اســت؛ 
شهری با 200 هزار نفر جمعیت، ولی امروز 
در یک روســتای 200 خانــواری زندگی 
از کجا شروع  این مهاجرت  می  کند. قصه 

می  شود؟ 
قصه از سال 82 شروع شد که من رفتم دانشگاه. 
قبلش خیلی چیز پیچیده ای نبود. دو ســالی در 
زاهدان رشــته مرمت بناهای تاریخی خواندم و 
کاردانی گرفتم. البته قبل از تمام شــدنش یک 
دوره کارآموزی داشــتیم و برای همین یک ماه 
در روســتای میمند مستقر شــدیم. میمند هم 
که می  دانید، یک روســتای صخــره ای تاریخی 
اســت که حدود 45۰ خانه دستکند دارد. ما آن 
زمان برای نقشه کشــی، برداشت بناهای تاریخی 
و کارهایی مثل مستندسازی و آسیب شناسی با 
یک گروه هفت نفره در آنجا مستقر شدیم. همه 
گــروه هم یک ماه آنجا بودنــد، به جز من که به 
خاطر قدری کسالت مجبور شدم پنج روز بیشتر از 
بقیه آنجا باشم. در همان پنج روز هم فهمیدم که 
یکی از کارشناس های میراث میمند ممکن است 
از آنجا بــرود و من می  توانم به عنوان ناظر همان 
جا مشغول شــوم. همین هم موجب شد که به 

برگشتن به میمند فکر کنم.

 یعنی به روستای میمند به عنوان محلی 
برای کار و زندگی همیشگی فکر کردید؟

بله. اتفاقاً بعــد از کاردانی هم از میراث فرهنگی 
میمند تماس گرفتند و من هم همان جا مشغول 

به کار شدم. 

  مسئول چه کاری بودید؟
ناظر و سرپرست کارگاه مرمت. می  شود گفت که 
این حضور، نخستین تجربه زندگی من در روستا 
بود. در مدتی هم که آنجا بودم، شاید حتی تا شهر 

بابک هم که همان نزدیک بود، نمی  رفتم. 

 این برای شــما که قبل از آن در شــهر 
زندگی کرده بودید، سخت نبود؟

فهمیده بودم چیــزی که آدم را در روســتا آزار 
می  دهد، نداشــتن کار اســت. ولی کار که باشد، 
تنوع هم به وجود می  آید. برای همین هم مدام کار 
می  کردم. هم کارهای مرمتی بود و هم کمک  به 
اهالی و کارهای متفرقه روستا. همین هم موجب 
شده بود که خیلی به روستایی ها نزدیک شوم. تا 
جایی که خیلی ها اشتباه می  کردند و مثالً بعد از 
دو ســال از حضور من در میمند، فکر می  کردند 
۶، هفت سال اســت که من آنجا ساکنم. کم کم 
برای تأمین لبنیات خــودم، یک گاو هم خریدم. 
این  طوری هم شــیر داشتم و هم بقیه لبنیات را 

تولید می  کردم.

 یعنی تصمیم گرفته بودید که مثل یک 
روستایی واقعی زندگی کنید.

بله. حتــی بعضی موقع ها بــا چوپان ها می  رفتم 
صحرا. یا مثالً برای پیرترها گردو جمع می  کردم. 
گاهی وقت ها هم می  رفتیم جمع آوری گیاه های 

دارویی.

قصدتان از این فعالیت ها بیشتر تجربه   
بود؟

هــم تجربه بود و هم فکر می  کنم اگر این ها در 
کنار هم جمع نمی  شــد، اصاًل توی روستا دوام 
نمی  آوردم. از آن طــرف برخی میمندی ها هم 
که عالقه من را به کارهای روستایی می  دیدند، 
بیشتر انگیزه می  گرفتند. برای همین در همان 
دوره توانســتیم نمدمال های قدیمی روستا را 
ترغیب کنیم که کارشــان را دوباره آغاز کنند. 
خب خود من هم به خاطر عالقه شروع کردم به 
یاد گرفتن بعضی صنایع دستی مثل سبدبافی 

یا نمدمالی. 

 پس حسابی همان  جا پاگیر شده بودید. 
ولی چه شد که همان  جا نماندید؟

بیرون آمدنم از میمند یک جورهایی بر حســب 
اتفاق رقم خورد. قضیه اش هم این بود که گاهی 
وقت ها بودجه نمی رسید و برای همین مدیر پایگاه 
مجبور می  شد کارگاه را مدتی تعطیل کند. یادم 
هست در یکی از همین تعطیلی ها با مدیر پایگاه 
مشورت کردم که مثالً ســفری پیشنهاد بدهد. 
ایشان هم پیشــنهاد داد که بیایم همین منطقه 
خور و بیابانک و روســتاهایی مثل گرمه و ایراج. 
هدف ایشــان هم بیشتر این بود که بیایم اینجا و 
خانه هایی را برداشــت کنم تا برای ثبت ملی اش 

اقدام کنند.

 پس ارتباط شــما با این روستا از همان 
تعطیلی شروع شد.

بله. در آن ســفر، اول آمــدم اینجا، بعد هم رفتم 
طــرف گرمه و کویر مصر. در همان ســفر هم با 
مازیار آل  داوود )پدر بومگردی ایران( آشنا شدم. 
آشنایی با ایشان هم خیلی در نگاه من تأثیرگذار 
بود. چون می  دیدم خودش زندگی در تهران را رها 
کرده و آمده توی روستا. در کل ولی فکر می  کنم 
زنجیره ای شــکل گرفته بود که من را به روستا 
عالقه مند کرد. این زنجیره اول از میمند شــروع 
شد، بعد در همین روستای ایراج با دیدن خانه های 
تاریخی ادامه پیدا کرد و پس از آن هم رســید به 
دیدن مازیار و رفتن به کویر مصر. در مصر هم که 
بودم سعی کردم ساربانی شترها را در بیابان تجربه 
کنم. فکر می  کنم شاید اگر هر کدام از این تجربه ها 
نبود، من االن اینجا نبودم. بعد از این ماجراها هم 
برگشتم میمند و همزمان با کار، کارشناسی مرمت 
را هم در دانشگاه کرمان شروع کردم. البته مدتی 
که گذشت، تغییرات مدیریتی موجب شد که از 
میراث میمند بیرون بیایم و در کنار درس، چند 

سالی در میراث جیرفت مشغول به کار شوم.

 در همه این ســال ها، خانواده مشکلی با 
دوری شما نداشتند؟ مثالً نمی  شد پروژه های 
انتخاب  مرمتیتان را جایی نزدیک بهبهان 

می  کردید؟
خانواده شاید در حد گالیه چیزهایی می  گفتند. 
مثالً گاهی می  گفتند که برو فالن اداره مشــغول 
به کار شو. یا مثالً یکی از برادرهایم شاغل شرکت 
نفت بود و خانواده شاید توقع داشتند که من هم 
همان مســیر را بروم. من ولی خیلی با این کارها 
وسوسه نمی شدم. یعنی بیشتر دوست داشتم در 
همان حوزه کاری خودم فعالیت کنم. بویژه اینکه 
بعد از پایان کارشناســی، ارشــد مرمت را هم در 
دانشگاه یزد قبول شدم؛ دانشگاهی که البته یک 

ماه بیشتر نتوانستم ادامه بدهم.

 چرا؟
ببینید، دلیلی که من یزد را انتخاب کرده بودم، این 
بود که نزدیک به این منطقه باشم. یک  جورهایی 
شاید این روســتا ذهن من را مشغول کرده بود. 
یعنی هم روستا خیلی خوب بود و هم شاید کویر. 

 دوست داشتید اینجا چه کار کنید؟
شاید اول عالقه داشــتم خانه های قدیمی اینجا را 
مرمت کنم. یا غیر از این چون مازیار آل داوود را دیده 
بودم، دوســت داشتم مثالً در زمینه گردشگری کار 
کنم. مثالً توریست و گردشگر بیاید و این جور کارها.

 برای همین قید تحصیل را زدید؟
همان یک ترم را هم به ســختی گذراندم. شاید 
یک ماه و نیم گرمه بودم و بیشتر به مازیار کمک 
می  کردم. دو روز در هفته هم کالس داشــتم و با 
اتوبوس می  رفتم یزد. خالصه اینکه همان یک ترم 

را گذراندم و بعد هم انصراف دادم. 

 نمی خواســتید هر دو را کنار هم داشته 
باشید؟

فکر می  کنم همان حدی که از مرمت یاد گرفته 
بودم، من را برای همین کاری که می  خواســتم، 
آماده کــرده بود. یعنی فکر می  کردم بیشــتر از 
این، وقتم تلف می  شــود. از طرفــی ایراج و بافت 
تاریخی اش برای من یک دانشگاه بود. نگاهم این 
بود که کار مرمت را شــروع کنــم و فضا را برای 

گردشگر فرهنگی آماده کنم.

  گردشگر فرهنگی؟
بله. در تعریف من کســانی بودند که می  خواهند 
زندگی روستایی را تجربه کنند. البته حاال کم کم 
به این نتیجه رســیده ام که این مدل گردشگر را 
بیشــتر می  توانم بین توریست های خارجی پیدا 
کنم. چون اوالً ایران برایشان جذاب است و دوماً 
ســفر برای آن ها معادل تجربه است. یعنی اصاًل 
دنبال تفریح نیستند. بیشتر دوست دارند دنیای 
ایران را کشف کنند و تجربه هایی برای خودشان 

کنار بگذارند. 

 شــما آمدید اینجا. چه کسی قرار بود 
از شما حمایت کند؟

خب وقتی آمدم اینجا، با مازیار هماهنگ بودم. 
ایشان هم می  دانست که من می  توانم برای اینجا 
مفید باشــم. یکی از دوســتانم هم خانه ای در 
همین روســتا داشت که همان جا مستقر شدم. 
حاال البته برق و گاز نداشــت. یک سیم برق بود 
که از همسایه گرفته بودم. غذا را هم روی آتش 
می  پختم. البته بعد از یــک ماه در همین خانه 
ساکن شــدم که خانه پدری یکی از اهالی بود. 

حاال باید می  رفتم دنبال کارها.
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امید شجاعی 6 سال پیش قید کارشناسی ارشد مرمت را زد 
تا همه زندگی اش را وقف مرمت یک روستای تاریخی اما ناشناخته کند

»امیِد« ایراج

 روزگار امید شجاعی امروز چطور می  گذرد؟
االن که خیلی سرم شلوغ شده. خب چند تا کارگر 
داریم که در خانه هــای مختلف کارهای مرمتی را 
انجام می  دهنــد. البته چون اینجا نیروی کار کم 
اســت، از زاهدان نیرو آورده ایــم. غیر از این، 
زمین یکی از اهالی هست که انار و پسته دارد 
و باید کار آبیــاری اش را انجام بدهم. خودم 
هم زمین کوچکــی دارم که اوایل یونجه و 
باقالــی و آفتابگردان می کاشــتم، ولی از 
سه ســال پیش شروع کرده ام به کاشت 
زعفران. هر سال هم 4۰، 5۰ کیلو پیاز 
می  کارم که کم کــم محصول بدهد. تا 
االن البته محصولــش در حد خورد و 
خــوراک خودمان بــوده، ولی به امید 
خدا کم کم بیشــتر می  شود. خب در 
کنار این، حضور گردشگرها خودش 

درآمدی برایم داشته است. 

زیاد  گردشگر ها  این  تعداد   
است؟

معموالً  نیســت. خب خارجی هــا  بد 
وقتی می  آیند برای کار، تقریباً دو هفته ای 
می  ماننــد. هر روزی هم تقریباً چهار، پنج 
ساعتی مشغول هستند. عالوه بر این کار، 

خب هزینه ای هــم می  دهند برای ایــن کار. مثاًل 
همین فردا دو تا فرانســوی می  آیند که قرار است 
اینجا بمانند. یا قباًل یک گروه آلمانی آمده بودند که 
هم کمک کردنــد انارها را جمع کنیم و هم پختن 
رب انار را یاد گرفتند. خالصه ســرمان گرم اســت 

حسابی.

 پس شد کشاورزی، باغداری، کاهگل  مالی، 
مرمت روستایی، ساخت صنایع دستی و پخت 

نان. تدارک خوبی برای توریست ها دیده اید. 
هر چقدر هم تقاضا بیشــتر باشــد، بیشتر می  توان 
اهالــی را درگیر کرد تا گردشــگری مورد نظرمان 

شکل بگیرد.

 روستایی ها هم همراه هستند؟
بلــه. هم شــورا، هم دهیاری و هم مــردم، همگی 
همراهنــد. خــب همین ها موجب شــده که ما از 
یک کاهگل کردن ســاده ســقف یک خانه برسیم 
بــه موارد زیادی که االن در نوبت مرمت هســتند. 
غیــر از این میهمان هایی داشــته ایم که خانه هایی 
اینجا خریده اند و همین جا ســاکن شده اند. البته 
شــرایطمان برای فــروش خانه به شــهری ها این 
بوده که اینجا را برای ســکونت انتخاب کنند. خب 

خیلی ها هم بوده اند که همین  جا مانده اند. 

  شما بعد از کلی ماجرا سرانجام در ایراج مستقر 
شدید. حاال قرار بود چه کاری انجام بدهید؟

خب ما در ایراج بافت تاریخی بزرگی داریم با حدود 2۰۰ 
خانه قدیمی. من نگاهم این بود که بتوانم مرمت این ها را 
کم کم آغاز کنم. خب اول هم همین خانه را شروع کردم، 
ولی چهار سالی طول کشید تا انگیزه مرمت خانه ها در 
مردم ایجاد شود. برای همین هم خودم را با کشاورزی و 

کارهای دیگر سرگرم کردم. 

 پس بر خالف تصورتان دست  کم در ابتدای کار 
خیلی نشد در حوزه تخصصتان مشغول شوید.

اول نه. برای همین بیشتر به کشاورزی مشغول شدم. یک 
بز و دو تا بزغاله هم گرفتم. اهالی هم چون بیشتر مسن 
بودند، خیلی هایشان درخواست داشتند که اگر می  توانم 
توی کارهای کشــاورزی کمکشان کنم. خب همین هم 
موجب شــد که مقداری زمین و آب در اختیار من قرار 
بدهند و به کشاورزی مشغول شوم. بعد کم  کم علف دستم 
 آمد. شــاید بزها را بیشتر برای همین گرفتم. بعد کم کم 
رفتم سراغ مرغ گرفتن تا تخم  مرغم را خودم تأمین کنم.

 این ها برای شما درآمد خوبی داشت.
نه خیلی خوب. البته گاهی بعضی کارها را هم برای اهالی 
انجام می  دادم. مثالً یکی قرار بود سقفش را ایزوگام کند، 
ولی من پیشنهاد  دادم که خودم سقف را کاهگل کنم. 

خب این هم آورده مالی داشــت و هم موجب 
می  شد به هدفم که آسیب نخوردن بافت 

خانه های قدیمی است، برسم. 

 در گردشــگری که از اهداف 
اولیه  تان بود، چقدر موفق بودید؟
بیشتر  توریســت داشــتیم.  گاهی 
هم افــراد عالقه  منــدی بودند که 
می  خواســتند زندگی در روســتا 
را تجربــه کنند. مثالً دوســتانی 
از تهران می  آمدند و من ســعی 
می  کــردم دیوارچینــی، کاهگل 
 مالی یا طاق  زنی را در اینجا تجربه 
کننــد. یا گاهی ســعی می  کردم 
تجربه تولید صنایع دستی را فراهم 

کنم برایشــان. تا اینکه ســرانجام 
دو ســال پیــش که یکــی از اهالی 

می  خواســت خانه اش را کاهگل کند، 
پیشــنهاد دادم به مرمت خانه هایی که 

دارد، فکر کند. خب همین قضیه هم منجر 
شد به آغاز مرمت چند تا از خانه های روستا و 

عمالً فعالیت من از همان موقع تغییر کرد. تا االن 
هم کار مرمت یکی دو تا از این خانه ها انجام شده 

و چند تای دیگر هم در حال انجام است. 

توریست های خارجی برای کار می  آیند اینجا

به آلمانی ها پخت رب انار یاد دادیم!
هم کشاورزی می  کردم، هم مرغ و بز نگه می  داشتم

اوایل کسی انگیزه مرمت خانه اش را نداشت

 مردم/ مسعود نبی  دوست   امید شجاعی شاید حاال می  توانست کرسی تدریسی در یکی از دانشگاه های معروف ایران داشته باشد 
و از تجربه های متعدد این سال هایش بگوید؛ از تجربه سال ها کار مرمتی در جاهایی همچون میمند و جیرفت. او اما یک روز تصمیم 
گرفت قید درس و دانشــگاه را بزند و به جای نشستن سر کالس، بشود استادکار مرمِت ایراج؛ روستایی تاریخی اما نا شناخته که 
معلوم نبود اگر پای امید به آن نمی  رسید، امروز چه روز و روزگاری داشت. امید شجاعی حاال مشغول مرمت خانه های روستایی است، 
گاهی وقتش را به مرغداری و شترداری می  گذراند، بعضی روزها توریست های خارجی اش را سر و سامان می  دهد و خالصه یک تنه 

پای توسعه میراث فرهنگی و گردشگری روستایی ایستاده که بیشتر جوان هایش قید آن را زده اند. 



 اندیشه/ مسعود غالمی  نشست »تبیین بیانیه 
گام دوم انقالب و نقش جوانان در تحقق این اهداف« 
هفته گذشته با سخنرانی حسن رحیم پور ازغدی در 
دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد مشهد برگزار شد 
و او ضمن برشمردن شروط، اشتراک ها و تفاوت های 
تمدن های مادی و دینی، به بیان شاخصه های تمدن 
دینی پرداخت. در ادامه، صحبت های این استاد حوزه 

و دانشگاه را می خوانید.

 نهضتی دینی که آغازگر عصری جدید شد
تمدن ســازی جدید، شــاه بیت بیانیه گام دوم است 
که نســل جدید را مســئول اصلی چله خیزی دوم 
انقالب می داند. جمهوری اســالمی وارد مرحله دوم 
خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی شده است؛ 
این سه کلیدواژه به هم وابسته بوده و هر کدام از آن ها 
بدون دیگری کامل نخواهــد بود. هدف اصلی همه 
جوامع، انسان سازی اســت و این سه مؤلفه در کنار 
هم می تواند این هدف را محقق کند. انسان ها بدون 
جامعه نمی توانند زندگی کنند. هیچ جامعه ای خارج 
از تمدن نیست؛ جوامع یا در ذیل تمدن دینی و یا در 

ذیل تمدن مادی قرار می گیرند.
زمانی که شرق و غرب که هر دو یک منطق مشترک 
و تمدن مادی دارند و در پایان قرن بیستم و آغاز قرن 
بیســت و یکم میالدی که از آن به دوران پسامدرن 
یاد می شود و دستاوردهای بشر در شرق و غرب عالم 
در فناوری، صنعت، علوم طبیعی و علوم اجتماعی را 
همه پذیرفتــه بودند، یک مرتبه نهضت بزرگ دینی 
ظهور می کند که همه چارچوب ها را می شکند؛ جهان 
دوقطبی را ســه قطبی می کند و تقابل دین و دنیا را 
که آن ها مطرح کــرده بودند بر هم می زند و آغازگر 
عصر جدیدی در عالم می شود. شرق و غرب در جهت 
سرکوب این حرکت، تمام آنچه را که داشتند به کار 
گرفتند تا بتوانند اتوریته خود بر جهان را حفظ کنند 
که تاکنون ناکام بوده اند و هزینه های سنگینی بر آن ها 
تحمیل شــده است. امروز نسل جدید باید خطرات، 
صدمــات، خدمات و برکات را با هم ببیند و گام های 
مثبتی که در این 40سال برداشته شده را بشناسد؛ 
قــدرش را بداند و ضعف ها و نقص هایی را که در این 

مدت نتوانستیم حل کنیم را حل کند.

 تمدن دینی، تولید قدرت، ثروت، معرفت و 
علم را با مبادی و غایت الهی در نظر می گیرد

شروط مشــترک و الزم برای تمام تمدن های جهان 
این است که بتوانند تولید قدرت، ثروت، معرفت و علم 
بکنند و اگر این ها را نداشته باشند، نمی توانند تمدن 
تشکیل دهند بلکه یک جامعه معمولی تحت تیول 
تمدن های دیگر خواهند بود. زمانی تمدن سازی شکل 
می گیرد که ملتی بتواند این شــروط را رعایت کند؛ 
صادراتشان بیشتر از وارداتشان بشود؛ تولید علمشان 
بیش از ترجمه بشود؛ اقتصاد، سیاست، کنترل نظم و 
امنیتشان را به دست بگیرند و تحت فشارهای بیرونی 
قرار نگیرند؛ این چنین ملتی می تواند تمدن ســازی 
کند. تفاوت تمدن الهی با تمدن مادی در این است 
کــه تولید قدرت، ثروت، معرفت و علم را با مبادی و 
غایت الهی در نظر می گیــرد و فرد، جامعه و تمدن 
همه را در رابطه با هم می بیند و فرد را فدای جامعه 

و جامعه را فدای تمدن نمی کند و می داند که شــما 
بدون ساحت تمدن ســازی در حوزه انسان سازی و 
جامعه پردازی مشکالتی خواهید داشت. شاخصه های 
تمدنی دینی در قرآن، ســنت و آثار فیلسوفان بیان 
شده است؛ به عنوان نمونه خداوند در قرآن می  فرماید 
که ما به افرادی مکنت و امکانات می دهیم؛ یک دسته 
از افــراد، این تمکن را در راه ضدتوحید و ضدعدالت 
اســتفاده می کنند و عده ای آن را در مسیر درست 
مصرف می کنند؛ در مقام تولیــد و مصرف ثروت و 
قدرت است که معلوم می شود افراد دینی هستند یا 

غیردینی.

  اقتصاد در تمدن دینی 
براساس برابری و حذف فاصله طبقاتی است

تمدن دینی دارای شــاخصه هایی است؛ یکی اینکه 
رابطه این تمدن و متمدنان با خداوند قطع نمی شود 
و همــه چیز را متعلق به خداونــد می داند و معتقد 
اســت که همه چیز به خودشان واگذار نشده است. 
دوم اینکــه، در تمدن الهی زکات به عنــوان ابزاری 
شناخته می شود که از ایجاد فاصله طبقاتی در جامعه 
جلوگیری می کند. اقتصاد در تمدن دینی براســاس 
برابری، حفظ و یا حذف فاصله طبقاتی است. شاخصه 
ســوم در تمدن الهی، امر به معروف و نهی از منکر 
است؛ یعنی همه چیز اجتماع به همه ما مربوط است؛ 
همه باید در جامعه احساس مسئولیت بکنند؛ همه 
باید نظارت کنند و حق پرسش و پاسخگویی داشته 
باشند. در روایات زیادی نیز شاخصه های تمدن دینی 
ذکر شده اســت؛ پیامبر)ص( می فرمایند که جامعه 
الیِق همان مدیران و وضعیتی است که دارد؛ یعنی 
حق ندارد از کســی شکایت کند و هر وضعیتی که 
دارد، چه خوب و چه بد، خودش مســئول آن است. 
در روایتــی دیگر حضرت علــی)ع( می فرمایند که 
رهبران فاضل، دادگر و حســاس به حقوق مردم را 

انتخاب کنید و هدایت گرانی را برگزینید که خودشان 
هدایت شده باشند؛ یعنی کسانی که خودشان هدایت 

نشده اند، نمی توانند دیگران را هدایت کنند.

  دین، طرفدار لذتی است که انسانی باشد
در تمدن غیردینی مســئله انحطاط اخالق و حق و 
باطل مهم نیست و فقط خوشگذرانی و وعده خوشی 
دادن مهم اســت، اما در تمدن دینی خوشــگذرانی 
هدفدار و بخشــی از پروژه انسان ســازی است. همه 
لذت ها در اســالم حالل اســت، به غیر از دو لذت؛ 
یکی لذتی که به قیمت رنج دیگران است؛ مثالً شکار 
تفریحی کردن و یا برای تفریح کسی را مسخره کردن 
که این ها حرام است و دیگری لذتی است که امروز و 
در لحظه موجب می شود که انسان لذت ببرد ولی در 
آینده به مدت طوالنی و یا تا ابد رنج خواهد برد. تمام 
آنچه که در شریعت حرام شده، یکی از این دو است. 
تمدن دینی ضد لذت نیست بلکه طرفدار لذتی است 
که انسانی باشد. تمدن دینی معتقد است که شادی 
باید باشد اما هدف، شادی و خوشگذرانی نیست بلکه 
در این عالم، هدف، آماده شدن برای ابدیت است. در 
تمدن دینی شما باید جلو بدعت ها ایستادگی کنید 
و ســنت های الهی را احیا کنید، اما در تمدن مادی 
شما مسئول اخالق، رشد و تکامل نیستید؛ شما فقط 
آمده اید که امنیت ایجاد کنید و کمک کنید که افراد 

بیشتری در زندگی لذت ببرند.

در فرهنگ اسالمی، سیاست، تربیت و تدبیراست
خواجه نصیرالدین طوسی معتقد است که در حوزه 
سیاست، مدنیت و تمدن دو دسته افکار وجود دارد؛ 
یکسری افکار سیاسی که ذیل حکمت سیاسی قرار 
می گیرد و با ثابتات انسان ســر و کار دارد و مربوط 
به زمانی خاص نمی شــود؛ و یکسری افکار دیگر که 
به متغیرات انســان بستگی دارد. در سیاست مادی، 

اصالت، قدرت اســت و تمام توجه آن به بعد متغیر 
انسان هاست و می گوید که هر لحظه خوش بگذرانید، 
اما در بعد دیگر، سیاست را حکمت می بیند نه فقط 
فن و مهارت کســب قدرت و حفظ و توسعه آن. در 
فرهنگ اسالمی سیاست را تربیت و تدبیر می دانند و 
فقط به حال نمی اندیشند؛ بلکه به ابدیت توجه دارند. 
خواجه نصیر معتقد است که در تمدن دینی باید هم 
به ثابتات و هم به متغیرات توجه داشت. سیاست، هم 
فن معامله کردن و مدیریت کردن قدرت است و هم 
تدبیر، تربیت، هدایت و برنامه ریزی؛ و هدف سیاست 
فقط قدرت و ثروت نیســت؛ بلکه تحقق انسان الهی 
بر روی زمین است. امام خمینی)ره( که پدر نهضت 
دینی انقالب اسالمی هستند، معتقدند که همه انبیا 
موضوع بحث، تربیت، علم، عمل و مبارزه شان، انسان 
بوده است. هدف اصلی انبیا و دین این است که انسان 
را تربیت کرده و از مرتبه طبیعت به فوق طبیعت، بلکه 
به مرحله جبروت برسانند. هدف اصلی دین، سیاست، 
اقتصاد و عدالت نیست؛ همه این ارتباطات با سیاست، 
اقتصاد و عدالت وســیله ای است برای هدِف تربیت 
انســان و این همان دلیلی است که در آخرالزمان و 

حکومت قائم آل محمد)عج( اتفاق خواهد افتاد.

باید با دالیل معنوی، سراغ امکانات مادی رفت
انسان دارای روح و جسم است و این جسم نیازهای 
مادی دارد که بدون تأمین این نیازها نمی توانیم انسان 
تربیت کنیم بنابراین ما با دالیل معنوی باید به سراغ 
امکانات مادی بیاییم. در تمدن توحیدی ما نمی توانیم 
برای انسان سعادت روحی درست کنیم اما به سعادت 
جسمی نیندیشــیم. در تمدن مادی فقط به جسم 
می اندیشند و به دنبال لذت های جسم هستند و روح 
را انکار کرده و می گویند که از عوارض جســم است. 
در تمدن دینی اگر بین یک لذت جســمانی و رشد 
روحانی تعارض بشود، تمدن دینی معتقد است که 

آن لذت را باید کنترل کرد؛ زیرا هم موقتی اســت و 
هم منجر به رنج دائمی برای انسان می شود. چیزی 
که مهم است، ثابتات انسان است؛ متغیرات مربوط به 
جسم انسان می باشد و تمام می شود اما ثابتات مربوط 
به روح انســان اســت و تا ابد باقی می ماند. ثابتات، 
همان قواعد، اخالق و افعال ماست که شخصیت ما 

را تشکیل می دهند.

  در تمدن دینی، عدالت دو طرفه است
ضرورت تشــکیل حکومت و جامعه در تمدن مادی 
این است که مجبوریم جامعه مدنی تشکیل دهیم؛ 
زیرا به اجبار باید همدیگر را تحمل کنیم؛ دموکراسی 
ایجاد می کنیم تا همدیگر را تکه و پاره نکنیم اما در 
تمدن اسالمی هدف از تشکیل جامعه و حکومت این 
نیست؛ در اسالم اگر همسایه شما شب گرسنه بخوابد 
شما مســلمان محسوب نمی شوید. در تمدن دینی، 
همه در برابر قانون مســاوی هستند و قضیه عدالت 
دو طرفه است. امام خمینی)ره( معتقد است که هدف 
انبیا، حرکت هر چه بیشــتر به سمت انسان عادل و 
اجرای احکام خداوند بوده و هدف از تشکیل جوامع 
این اســت که افراد انسانی تر، اخالقی تر، خداباورتر و 
آخرت محورتر شــوند. در تمدن مادی، انسان فدای 
ســرمایه، قدرت، ثروت، پیشــرفت و انســان های 
دیگر می شــود اما در تمدن دینی، تک تک انسان ها 
هدف هستند؛ هدف این نیســت که ما ثروتمندتر 
و قدرتمندتر بشــویم. پیامبــر)ص( می فرمایند که 
در تمدن دینی، هدف این اســت که آدم تر بشــویم 
و تمدنی تمدن تر اســت که کمک کند تا آدم های 
بیشتری تربیت شوند؛ و فرمودند که جبرئیل به من 
گفت، خداوند فرموده که هر کس به انســانی اهانت 
بکنــد و حقوق و حرمت و کرامتش را زیر پا بگذارد، 
به من اعالم جنگ کرده است. می بینیم که خط قرمز 

خداوند،کرامت انسان است.
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رحیم پور ازغدی در نشست تبیین بیانیه گام دوم انقالب:

آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده اجرائى كالسه9100023
ــه 9100023عليه محمد على معززى فرهادى فر واحمد على معززى فرهادى  بموجب پرونده اجرايى كالس
ــالك ثبتى149/435واقع  ــاحت83/08 مترمربع پ ــه بمس ــدانگ يكباب خان ــد دروكى *1. شش ــر وحمي ف
ــواذيل ثبت75413صفحه381دفتر138بنام حميد دروكى ثبت وسند  ــوران بخش بهنام سوخته پيش درش
ــادرات منطقه14قراركرفته وطبق  ــك ص ــماره10191دررهن بان ــند رهنى ش ــت طبق س صادر گرديده اس
ــده وپالك فوق واقع درپيشوا  ــمى به مبلغ يك ميليارد وهشتاد ميليون ريال ارزيابى ش ــناس رس نظركارش
ــاختمان مسكونى دوطبقه داراى 73متر  ــجد پالك1كه بصورت يك س خيابان قيام خيابان جهاد كوچه مس
ــه برابرگزارش مربوطه  ــعابات آب وبرق وگازك ــال وداراى انش ــا درطبقه همكف واول باقدمت حدود20س بن
ــدانگ يك قطعه زمين بابناى احداثى درآن بمساحت467/72مترمربع  ــد* 2. شش درتصرف مالك مى باش
پالك ثبتى152/258واقع درشوش آباد بخش بهنام سوخته پيشواكه ذيل ثبت76981صفحه156دفتر150 
ــند10191دررهن بانك  ــت وبموجب س ــند صادرگرديده اس ــد على معززى فرهادى فر ثبت وس ــام احم بن
ــناس رسمى به مبلغ هفتصد وچهل ميليون ريال ارزيابى شده  صادرات منطقه14قرارگرفته طبق نظركارش
ــاختمان مسكونى  ــوش آباد خيابان شهداءآجرلو پالك3بصورت س ــتاى ش ــوا روس وپالك فوق واقع درپيش
داراى145متر اعيانى سيستم گرمايش بخارى وسرمايش كولرآبى باقدمت حدود23سال،امتيازات آب وبرق 
ــه زمين بابناى احداثى درآن  ــدانگ يك قطع ــد*3. شش وگازكه برابرگزارش مربوطه درتصرف مالك ميباش
ــوخته پيشواكه ذيل  ــوش آباد بخش بهنام س ــاحت 532/57مترمربع پالك ثبتى152/263واقع درش بمس
ــت  ــند صادر گرديده اس ــن معززى فرهادى فر ثبت وس ثبت 76980 صفحه153دفتر150بنام محمد حس
ــناس رسمى به مبلغ هشتصد وسى  ــند 10191دررهن بانك صادرات قرارگرفته طبق نظركارش وبموجب س
ميليون ريال ارزيابى شده وملك فوق واقع درپيشوا روستاى شوش آباد خيابان شهداءآجرلو پالك4 بصورت 
ــتم گرمايش بخارى وسرمايش كولرآبى باقدمت  ــاختمان مسكونى داراى حدود145متراعيانى سيس يك س
حدود23سال داراى امتيازات آب وبرق وگازكه برابرگزارش مربوطه در تصرف مالك ميباشد. پالكهاى مورد 
ــوا واقع درپيشوا خيابان شريعتى جنب  ــاعت9 الى12روزيكشنبه98/2/15 دراداره ثبت پيش وثيقه فوق ازس
ــروع وبه  ــناس ش ــد مزايده ازمبلغ پايه موردارزيابى كارش درمانگاه فردوس ازطريق مزايده بفروش مى رس
ــنهادى نقدا فروخته مى شود الزم به ذكراست پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ،برق،  باالترين قيمت پيش
ــتراك ومصرف درصورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد ونيز بدهى هاى  ــعاب وياحق اش گازاعم ازحق انش
مالياتى وعوارض شهردارى وغيره تاتاريخ مزايده اعم ازاينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد بعهده 
ــوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده  ــت ونيز درصورت وجود مازاد وج برنده مزايده اس
ــروحق مزايده نقدا وصول مى گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل  ــد ونيم عش ــترد خواهد ش مزايده مس
ــاعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.101 م/ الف   ــمى گردد مزايده روز ادارى بعد ازتعطيلى درهمان س رس

تاريخ انتشارآگهى : 98/1/25
رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

آگهى ابالغ مفاد اجرائيه 
ــترداد الشه چك بشماره  ــت به اس ــاد محكوم اس ــماره 1089محكوم عليه فاطمه فرس به موجب دادنامه ش
ــته وپرداخت  هاى 1263/975905/00 و 1263/975906/00 و1263/975907/00 به عنوان اصل خواس
مبلغ 90000ريال به عنوان هزينه دادرسى واوراق تقديمى به دادگاه وحق الوكاله وكيل وقف تعرفه قانونى 

ومصوب در حق محكوم له و پرداخت مبلغ پنجاه هزارريال ازبابت نيم عشردولتى درحق دولت لذا مفاد 
ــه يك نوبت به ترتيب مقرردرمادتين119و118قانون اجراى احكام مدنى آگهى ميگردد وده روز پس  اجرائي
از آن بموقع اجرا گذاشته ميشود وبراساس ماده 9 قانون مذكور براى عمليات اجرايى ابالغ با اخطار ديگرى 

به محكوم عليه نخواهد شد مگر اينكه محل يااقامت خود را اعالم نمايد11/م الف
رئيس شعبه 6 شوراى حل اختالف شهرستان ورامين

آگهى ابالغ وقت دادرسى ودادخواست وضمائم به: 
ــوراى حل اختالف خواهان : داود اله وردى  ــاعت9 محل حضورحوزه يك ش ــيدگى : 98/3/11س وقت رس
ــته: مطالبه اجرت دستمزد وتعميرات //  خواهان  فرزند عبداله خوانده: محمد رضا مددى فرزند امراله خواس
ــوانموده كه جهت رسيدگى به اين شعبه  ــوراى حل اختالف حوزه 1شهرستان پيش ــتى تسليم ش دادخواس
ــيدگى تعيين شده است علت مجهول المكان بوده خوانده به درخواست خواهان  ارجاعى گرديده ووقت رس
ــى مدنى مراتب 1نوبت درجرايد كثيراالنتشار آگهى مى  ــوراوبه تجويز ماده73قانون آئين دادرس ودستورش
شود تاخوانده دروقت مقررباال جهت رسيدگى حضوربه هم رساند                                                                                                                                 

رييس شوراى حل اختالف حوزه يك شهرستان پيشوا

آگهى حصروراثت
به تاريخ98/1/21خانم مريم داروغه حسينى طى تقديم دادخواستى كه به شماره9/6/98ثبت اين شوراشده 
ــماره.. در  ــينى فرزند جعفربموجب گواهى فوت ش ــت چنين اعالم نموده كه آقاى مصطفى داروغه حس اس
ــوابدرود حيات گفته وورثه حين الفوت وى عبارتند :  ــن اقامتگاه دائمى خوددرپيش تاريخ96/11/24درآخري
ــينى ش ش209  ــينى ش ش 5454 صادره ازورامين دخترمتوفى2. ليال داروغه حس ــم داروغه حس 1. مري
ــرمتوفى //  ــتى ش ش1231صادره ازورامين همس ــادره ازورامين دخترمتوفى3. نرگس محمد على دوس ص
ــود تاچنانچه كسى اعتراضى دارد ياوصيت  ــارآگهى مى ش لذا مراتب يك نوبت دريكى ازجرايد كثير االنتش
ــوا  ــوراى حل اختالف شماره6پيش ــرآگهى به ش ــد ظرف يكماه ازتاريخ نش نامه اى ازمتوفى نزد وى مى باش

مراجعه نمايد
دبيرشوراى حل اختالف شماره6شهرستان پيشوا

آگهى حصروراثت
ــماره434/6/97ثبت اين  ــتى كه به ش ــاد طى تقديم دادخواس ــخ98/1/21 خانم پروين خندان ش ــه تاري ب
شوراشده است چنين اعالم نموده كه خانم مريم اردستانى باالئى فرزند اسدا... بموجب گواهى فوت شماره.. 
ــوابدرود حيات گفته وورثه حين الفوت وى عبارتند :  درتاريخ 96/9/27درآخرين اقامتگاه دائمى خوددرپيش
1. غالم رضا خندان شاد ش ش41صادره ازورامين پسرمتوفى2. غالم حسين خندان شاد ش ش50 صادره 
ــاد ش ش3879 صادره ازورامين پسرمتوفى4. على خندان  ــرمتوفى 3. غالم عباس خندان ش از ورامين پس
ــرمتوفى5. مجتبى خندان شاد ش ش89 صادره ازورامين پسرمتوفى6.  ــاد ش ش55صادره ازورامين پس ش
ــاد ش ش5172 صادره  ــن دخترمتوفى7. پروانه خندان ش ــاد ش ش149 صادره ازورامي ــن خندان ش پروي
ــود تاچنانچه كسى  ــارآگهى مى ش ازورامين دخترمتوفى // لذا مراتب يك نوبت دريكى ازجرايد كثير االنتش
ــوراى حل  ــرآگهى به ش ــد ظرف يكماه ازتاريخ نش اعتراضى دارد ياوصيت نامه اى ازمتوفى نزد وى مى باش

اختالف شماره6پيشوا مراجعه نمايد
دبيرشوراى حل اختالف شماره6شهرستان پيشوا

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)
آگهى مزايده اموال غير منقول اسنادرهنى كالسه 9700201 و 9700202 

ــى از باقيمانده 212  ــك قطعه زمين مزروعى پالك ثبتى 10 فرع ــدانگ ي ــه فوق شش به موجب پرونده اجرائى كالس
ــت كرات به مساحت ششصد و پانزده هزار و  ــتان تايباد اراضى دش ــهد شهرس الى 214- اصلى واقع در بخش 14 مش
ششصد و هشتادوشش متر مربع به انضمام يك حلقه چاه محفوره بشماره پروانه بهره بردارى 872378/35/33 مورخ 
88/5/27 كه ذيل ثبت 74396 دفتر 213 صفحه 277 بنام منصور خيرانديش فرزند مير رسول ثبت و سند مالكيت 
ــتراكى به زمين محمود خيرانديش  ــما" بطول 728/98 متر مرز اش ــخصات: ش ــليم گرديده با حدود و مش صادر و تس
باقيمانده پالك- شرقا بطول 1029/54 متر مرز اشتراكى به اراضى باقيمانده پالك 214 - اصلى - جنوبا در دو قسمت 
ــمت بطولهاى  ــت به اراضى فرزنه پالك 220 - اصلى- غربا در 5 قس ــر و  190/59 متر مرزيس ــاى 175/15 مت بطوله
ــتراكى به اراضى باقيمانده..  ــر و 103/73 متر و 139/56 متر به مرز اش ــر و 579/20 مت ــر و 240/54 مت 123/49 مت
ــماره 3542-89/3/31 و 10457 – 93/12/24 دفتراسنادرسمى 1 تايباد در رهن بانك  ــند رهنى ش ــپس طبق س س
ــاورزى تايباد قرار گرفته كه پرونده اجرايى 9700201 و 9700202 عليه اقايان منصور خيرانديش بعنوان راهن  كش
ــكيل و پس از ابالغ اوراق اجرايى در مورخه 97/6/18 و در پايان مهلت مقرر  و امير خيرانديش بعنوان وام گيرنده تش
در اين نامه اجرايى مفاد اسنادرسمى الزم االجرا و بنا به تقاضاى بستانكار مبنى بر ارزيابى و مزايده پالك فوق الذكر 
ــتصدو چهل ميليون ريال ارزيابى و قطعيت يافته كه  ــت و چهار ميليارد و هش به مبلغ 24/840/000/000 ريال (بيس
ــماره  ــد. ضمنا مازاد دوم پالك موصوف برابر نامه ش ــزارش مامور اجرا در روز ارزيابى در تصرف مالك مى باش ــر گ براب
ــت ميباشد. جلسه  ــعبه اول حقوقى دادگاه تايباد در قبال مبلغ 600/000/000 ريال بازداش 960293-96/11/16 ش
ــناد و امالك تايباد از طريق  ــنبه . مورخ 98/3/1 در اداره ثبت اس ــاعت 9 الى 12 روز چهارش مزايده پالك فوق از س
ــنهادى نقدأ فروخته مى شود.  ــروع و به باالترين قيمت پيش ــد. مزايده از مبلغ ارزيابى فوق ش مزايده به فروش مى رس
الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى 
ــا تاريخ مزايده اعم از اينكه  ــهردارى و غيره ت ــد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض ش ــه مورد مزايده داراى آنها باش ك
رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت 
هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول مى گردد ضمنا 
چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد 

شد. تاريخ انتشار: 98/1/25 9800414

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــه 970431 از اين  ــت به كالس ــرح دادخواس ــماره 849 به ش ــنامه ش نظر به اينكه آقاى صديق داوريان داراى شناس
ــنامه  ــنى به شناس ــادروان جان بى بى حس ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــورا درخواس ش
ــن الفوت آن مرحوم  ــدرود زندگى گفته و ورثه حي ــى خود ب ــگاه دائم ــخ  95/9/17 در اقامت 6529751319 در تاري

منحصر است به : 
1- عبدالطيف داوريان به كد ملى 0888267551 فرزند الف  فرزند متوفى 

2- صديق داوريان به كد ملى 0748802282 فرزند الف  فرزند متوفى
3- ايوب داوريان به كد ملى 0749521171 فرزند الف  فرزند متوفى
4- حامد داوريان به كد ملى 0748402748 فرزند الف  فرزند متوفى

5- عبدالعزيز داوريان به كد ملى 0888267541 فرزند الف  فرزند متوفى
6- ساره داوريان به كد ملى 0748402756 فرزند الف  فرزند متوفى

7- سمين عذرا سربزى به كد ملى 6529843310 فرزند الف  فرزند متوفى 
ــتناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد  ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را به اس اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش تا هر كس

و اال گواهى صادر خواهد شد. 9800415
سيدسعيد هرمزى

قاضى شورا شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

شماره پرونده: 139704006232000286/2        شماره بايگانى پرونده: 9700428
شماره ابالغيه: 139805107152000041       تاريخ صدور: 1398/01/22

آگهى ابالغ اجرائيه مهريه به ورثه
ــماره ملى 2181417881 فرزند باباجانى و سيده  ــيله به ورثه مرحوم ابراهيم برارى ( رمضانعلى برارى به ش بدين وس
ــماره ملى 2180313667 فرزند مير اصغر) ساكنين مازندران- شهرستان بهشهر- خيابان  صغرى مهدوى كنتى به ش
ــود كه خانم زهرا قاسمى فيض آبادى جهت وصول تعداد يكصد  ــهيد مظلومى – پالك 68 ابالغ مى ش امام- كوچه ش
ــند ازدواج شماره 8206- 1395/02/23 دفتر ازدواج شماره هشتاد و طالق  ــكه تمام بهار آزادى ، مندرج در س و ده س
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه  ــان رضوى عليه مورث ش ــهر مه والت – خراس ــت ش ــماره هش ش
ــورخ 1397/12/07 مامور مربوطه ، ابالغ  ــده و طبق گزارش م ــكيل ش 139704006232000286 در اين اداره تش
ــت لذا بنا به تقاضاى آقاى يونس رحيمى وكيل بستانكار به شرح وارده به شماره  ــر نگرديده اس ــماره ميس واقعى به ش
139705007152002250- 1397/12/25 طبق ماده 18 و 19 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى 
از روزنامه هاى رسمى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد 
ــبت به پرداخت بدهى مورث خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و به جز آگهى مزايده آگهى  نس

ديگرى منتشر نخواهد شد.9800434
بشير خانى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك مانه و سملقان

شماره مزايده: 139804307141000002     تاريخ ثبت: 1398/01/11
آگهى مزايده اموال غير منقول(اسناد رهنى)

ــماره  ــروحه وارده به ش ــى مش ــورد ط ــزى بجن ــعبه مرك ــاون ش ــعه و تع ــك توس ــتانكار بان ــت بس ــر درخواس براب
ــاحت  ــكونى به مس ــاب منزل مس ــدانگ يكب ــده شش ــه مزاي ــبت ب 139705007141016030- 1397/11/01 نس
ــماره پالك  ــربداران كوچه حقيقت پالك 41 به ش ــمالى خيابان س ــهريور ش 150/48مترمربع واقع در خيابان 17 ش
ــه  ــى از 169- اصلى واقع در بخش دو بجنورد كه مقدار س ــده از 88-84 فرع ــى 2490 فرعى مفروز و مجزى ش ثبت
دانگ مشاع از ششدانگ پالك فوق ذيل ثبت 74349 صفحه 130 دفتر 485 به نام آقاى رامين خرمى فرزند محمود 
ــماره ملى 0681923938 و مقدار يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ پالك فوق ذيل  ــنامه 82 و ش ــماره شناس به ش
ــماره ملى  ــنامه 3 و ش ــماره شناس ــين به ش ثبت 64650 صفحه 287 دفتر 410 به نام خانم نبات كالبى فرزند حس
ــدانگ پالك فوق ذيل ثبت 26596 صفحه 713 دفتر 120 به  ــاع از شش 0682270581 و مقدار يك و نيم دانگ مش
نام آقاى محمود خرمى فرزند محمد به شماره شناسنامه 9 و شماره ملى 0682254282 وثيقه گذاران پرونده اجرائى 
كالسه 139404007141000332 و به شماره بايگانى 9400355 صادر و تسليم شده است و برابر سند رهنى شماره 

10666- 1393/02/25 دفتر خانه 11 بجنورد در رهن بانك توسعه و تعاون قرار گرفته، محدود به حدود زير:
ــصت و نه اصلى. دوم  ــانتيمتر به يكصد و ش ــمت اول ديوار به ديوار بطول (7/10) هفت متر و ده س ــماالً: در دو قس ش

ديواريست مشترك به طول (12/85) دوازده متر و هشتاد و پنج سانتيمتر به يكصد و شصت و نه اصلى
ــمت اول به ديوار بطول(3/70) سه متر و هفتاد سانتيمتر به يكصد و شصت و نه اصلى. دوم به ديوار  ــرقاً: در دو قس ش

به طول(4/05) چهار متر و پنج سانتيمتر به يكصد و شصت و نه اصلى.
جنوباً : به ديوار به طول (19/90) نوزده مترو نود سانتيمتر به يكصد و شصت و نه اصلى.

غرباً: درب و ديوار به طول(7/35) هفت متر و سى و پنج سانتيمتر به ممر عام.
كه توسط كارشناس مورد ارزيابى قرار گرفته و ششدانگ پالك مذكور به مبلغ 1/760/000/000 ريال ( يك ميليارد 
ــت ملك در روز چهار شنبه مورخه  ــده و نظريه ارزيابى قطعى گرديده اس ــصت ميليون ريال) برآورد ش و هفتصد و ش
ــاعت 9تا 12 ظهر در محل اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد واقع در بجنورد خ شريعتى شمالى  1398/02/18- از س
جنب اداره ثبت شركتها به مزايده گذاشته مى شود خريداران مى توانند در وقت مقرر در محل برگزارى مزايده حاضر 
شده و در جلسه شركت نمايند، مزايده فقط در يك نوبت برگزار مى گردد و از مبلغ 1/760/000/000 ( يك ميليارد 
و هفتصد و شصت ميليون ريال) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى از طرف خريدار فروخته مى شود و مطابق ماده 
ــه زائد بر مبلغ مندرج در آگهى خريدارى گردد حق  ــه اجراء كل مبلغ نقداً دريافت مى گردد چنانچ ــن نام 136 – آئي
مزايده نسبت به مازاد مبلغ ارزيابى برعهده برنده مزايده است.پرداخت بديهاى 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 زقم قطعى آنها معلوم نمى باشد 
تا تاريخ مزايده به عهده برنده مزايده است مشخصات ملك مطابق نظريه كارشناس: ملك در طبقه همكف حدود يكصد 
ــكونى با ديوار هاى آجرى سقف  ــت متر مربع (120) و در طبقه اول حدود نود و پنج متر مربع (95) اعيان مس و بيس
ــت و در طبقه اول  ــال دارد و اميتيازات آب 2، برق 2 گاز 2 و تلفن 2 نصب اس ــت و دو س تيرآهن و قدمت حدود بيس
مستاجر ساكن است ملك به نشانى بجنورد خيابان 17 شهريور شمالى خيابان سربداران كوچه حقيقت پالك 41 مى 

باشد. ضمناً مطابق گزارش مامور اجرا ملك فوق تا برج سه 95 در اجاره آقاى محمد روشناس مى باشد.
تاريخ انتشار 1398/01/25  9800435

حميد عزيزى- رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

شماره صورتمجلس: 9709005845101178    شماره پرونده: 9709985846500350
شماره بايگانى شعبه: 971385                      تاريخ تنظيم: 1397/12/27

آگهى مزايده نوبت اول
ــن محكوم له ابراهيم حصارى و  ــه 971385 ش 1 اجراى احكام مدنى بجنورد، فيمابي ــورد پرونده اجرائى كالس در م
ــوع مطالبه طلب به مبلغ 335/000/000 ريال كه با عنايت به توقيف ملك  ــوم عليه ابراهيم دانش مهر و با موض محك

آقاى محمد گريوانى (ضامن) و انجام كارشناسى ملك به مشخصات ذيل الذكر:
مشخصات زمين :- ملك به شماره پالك ثبتى 401 فرعى از 54 اصلى مفروز و مجزى از 130 و 132 فرعى از اصلى 
ــت مى باشد و مالك آقاى محمد گريوانى فرزند احمد  ــتاى عليگل- نبش كوچه جمهورى و كوچه بهداش واقع در روس
ــاحت اعيان  ــاحت عرصه 443/35 مترمربع و مس ــكونى و دامدارى به مس ــد2- ملك به صورت منزل مس رضا مى باش
ــقف تيرچه بلوك و ديوار اجرى و قسمت دامدارى سقف چوبى  ــمت مسكونى به مساحت حدود 70 مترمربع با س قس
ــد 3- ملك در تصرف  ــعابات آب و برق و گازر مى باش ــاحت حدود 110 متر مربع و داراى انش ــنگى به مس و ديوار س
آقاى محمد گريوانى مى باشد كه ارزش ملك توسط كارشناس رسمى دادگسترى مبلغ 1/050/000/000ريال معادل 
يكصد و پنج ميليون تومان ارزيابى گرديده است و اينكه پس از سير مراحل قانونى مقرر گرديده كل ملك در روز سه 

شنبه مورخ 1398/01/27 ساعت 10/30 الى 11/00 
و از طريق مزايده حضورى در محل اجراى احكام مدنى دادگسترى بجنورد به فروش برسد ، بنابراين متقاضيان شركت 
ــه مزايده مى توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در اين اجرا حاضر و از كم و كيف موضوع مطلع و در صورت  در جلس
ــروع و به باالترين قيمت واگذار خواهد شد  ــى ش تمايل از مورد مزايده بازديد نمايند. بديهى مزايده از قيمت كارشناس
و ده درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده اخذ و مابقى مبلغ نيز ظرف يك ماه وصول خواهد شد و در 
ــر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط  ــورت عدم پرداخت الباقى(نود درصد) در مهلت مقرر، مبلغ توديعى پس از كس ص

و مزايده تجديد مى گردد.9800438
دادورز شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى بجنورد- رضا شيرازى

شماره نامه : 1398027000035416        شماره پرونده: 9709985846500224
شماره بايگانى پرونده: 972314                تاريخ تنظيم: 1398/01/22

آگهى مزايده نوبت اول
ــه 972314 ش 1 اجراى احكام مدنى بجنورد فيما بين محكوم له محمد صادقى فرزند  در مورد پرونده اجرائى كالس
ميرزا خان و محكوم عليه على رضا مسعودى فرزند ادينه محمد كه با عنايت به توقيف ملك و فروش شش دانگ پالك 
ثبتى 1 فرعى از 2053 اصلى بخش 01 بجنورد به نام محكوم عليه و انجام كارشناسى ملك به مشخصات ملك: يك 
ــاحت حدود 137/20  ــكونى به آدرس بجنورد- واقع در خ صفا كوچه طينت به پالك هاى 7 و 9 به مس باب منزل مس
ــكونى دو طبقه  ــت اعيان به صورت واحد مس ــرف به معبر اس متر مربع كه هم اكنون از ضلع غرب با بر 6/45 متر مش
ــاحت 99 متر مربع  ــكونى به مس ــاحت 97 متر مربع و در طبقه اول مس كه در طبقه همكف پاركينگ و انبارى به مس
در مجموع حدود 196 متر مربع بنا كه در حال حاضر طبقه همكف به صورت مسكونى بهره بردارى مى گردد قدمت 
ــت 2-متصرفين ملك مستاجرطبقه همكف آقاى برنجى  ــعابات آب و برق و گاز اس ــال و داراى انش اعيان حدود 27 س
ــتاجر طبقه اول آقاى يدالهى بااجاره 600 هزار تومان  با اجاره 400 هزار تومان و پول پيش پنج ميليون تومان و مس
ــحاق  ــش پنج ميليون تومان و هر دو تا مورخه 98/10 قرارداد دارند ضمنا موجر در هر دو قرارداد آقاى اس ــول پي و پ
حسن پور هستند كه ارزش ششدانگ ملك توسط كارشناس رسمى دادگسترى مبلغ 4/700/000/000 ريال ارزيابى 
ــير مراحل قانونى مقرر گرديده كل ملك مذكور در روز دوشنبه مورخ 1398/02/16  ــت و اينكه پس از س گرديده اس
ساعت 11/30 الى 12/00 و از طريق مزايده حضورى در محل اجراى احكام مدنى دادگسترى بجنورد به فروش برسد 
، بنابراين متقاضيان شركت در جلسه مزايده مى توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در اين اجرا حاضر و از كم و كيف 
موضوع مطلع و در صورت تمايل از مورد مزايده بازديد نمايند. و با واريز 10درصد مزايده به حساب سپرده دادگسترى 
ــد و  ــروع و به باالترين قيمت واگذار خواهد ش ــى ش ــركت نمايد بديهى مزايده از قيمت كارشناس واريز و در مزايده ش
ــد و در  ــنهادى فى المجلس از برنده مزايده اخذ و مابقى مبلغ نيز ظرف يك ماه وصول خواهد ش ده درصد مبلغ پيش
ــر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط  ــورت عدم پرداخت الباقى(نود درصد) در مهلت مقرر، مبلغ توديعى پس از كس ص

و مزايده تجديد مى گردد.9800439
دادورز اجراى احكام شعبه 1دادگاه عمومى حقوقى شهرستان بجنورد – عبدالرضا عطارد

آگهى ابالغ دادنامه
ــعبه اول دادگاه خانواده شهرستان ايالم تصميم نهايى  ــه 9709980844301153 ش پرونده كالس

شماره 9709970844301601
ــتان ايالم – بلوار  ــتان ايالم- شهرس ــانى اس ــم گل خندان الگهء  فرزند على، به نش ــان: خان خواه

جمهورى- خ حمداله زراعتى- ك بدر 4

خواندگان: 
1-خانم سكينه كوالبندى فرزند شمس اهللا به نشانى استان ايالم-  شهرستان ايالم – ايالم

بلوار جمهورى- خ حمداله زراعتى- ك بدر 4
2-آقاى مهدى محمدى به نشانى مجهول المكان

خواسته : حضانت
ــته فوق بطرفيت خواندگان تقديم نموده است، كه پس از  ــكار: خواهان دادخواستى به خواس گردش
ارجاع توسط رياست محترم دادگسترى شهرستان به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق الذكر و جرى 
تشريفات قانونى، جلسه دادگاه به تاريخ فوق در وقت فوق العاده به تصدى قاضى امضاء كننده ذيل 
ــت و با توجه به بررسى جميع اوراق و محتويات پرونده، ختم دادرسى را اعالم و بشرح  ــكيل اس تش

زير مبادرت بصدور و انشاء رأى مى نمايد.
رأى  دادگاه

ــت خانم گل خندان الگهء فرزند على به طرفيت  ــتعانت از خداوند متعال، درخصوص دادخواس با اس
1- خانم سكينه كوالبندى فرزند شمس اله2- مهدى محمدى فرزند آقاى محمد

ــبت به نوه اش نازنين كوالبندى فرزند مهدى، متولد  ــته صدورحكم مبنى بر حضانت نس  به خواس
سال1390

 بدين توضيح كه خواهان اظهار داشته: اينجانبه گلخندان الگهء با توجه به اينكه خوانده رديف اول 
ــتان بوده و اكنون به  ــور افغانس ــد و در پى ازدواج با خوانده رديف دوم كه تبعه كش فرزندم مى باش
كشور خود بازگشته است و اطالعى از نامبرده در دست نيست، صاحب فرزند مشترك به نام نازنين 
ــده اند و اكنون كه دخترم ازدواج كرده  و زوج جديد وى حضور فرزند اول دخترم را  كوالبندى ش
نمى پذيرد و ديگر اينكه نوه ام از ابتدا تاكنون نزد خودم بزرگ شده است و قادر به نگهدارى ايشان 
ــت پدر نازنين كوالبندى نيز در  ــتم، تقاضاى صدور حكم به حضانت نوه ام را دارم قابل ذكر اس هس

سال 1391 به كشور افغانستان رفته است.
ــجلى خواهان و  ــند س ــند طالق و تصوير س  با عنايت به محتويات پرونده از جمله تصوير مصدق س
ــابقه زوجيت دائم بين مهدى محمدى و سكينه كوالبندى در پرونده و رابطه   خوانده رديف اول، س
ــكينه كوالبندى) با طفل  ــدان الگه ء و مهدى محمدى و س ــان( گل خن ــى و جده مادرى ايش ابوين
مذكور محرز مى باشد و با توجه به اينكه حسب مقررات قانونى مدنى همين كه عقد نكاح بصورت 
صحت واقع گرديد، روابط حقوقى زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل 
همديگر و فرزند ايشان برقرار مى شود و زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگر مى گردند 
ــييد مبانى خانوانده به يكريگر معاضدت نموده و در زندگى زناشويى  و همچنين زوجين بايد در تش
ــاعى نمايند و در صورت ايجاد اختالف مابين زوجين، موضوع حضانت و  ــرك مس و تربيت اوالد تش

سرپرستى فرزندان مى بايست تعيين تكليف گردد؛لهذا با التفات به اينكه
ــوهر سابق خوانده رديف اول بوده بطوريكه در  ــب اظهارات خواهان ، خوانده رديف دوم ش اوأل حس
ــماره 1676/92 مورخ 1392/11/07 در پرونده كالسه شماره 269/92 از  ــال 1392 طى نامه ش س
ــت و طبق حكم  طالق مذكور حضانت فرزند مشترك ايشان با خوانده رديف اول  ــده اس وى جدا ش
ــراغى از فرزند مشترك نگرفته  ــت  ولى از ان تاريخ تاكنون خوانده رديف دوم هيچگونه س بوده اس
ــت و فرزند مشترك آنها نزديك به دوسال است نزد من مى باشد و  ــت به كجا رفته اس و معلوم نيس
ــته: اينجانبه گل خندان الگهء با توجه به اينكه خوانده رديف اول فرزندم  اينكه خواهان اظهار داش
ــور  ــتان بوده و اكنون به كش ــور افغانس ــد و در پى ازدواج با خوانده رديف دوم كه تبعه كش مى باش
ــت، و صاحب فرزند مشترك بنام نازنين  ــته است و اطالعى از نامبرده در دسترس نيس خود بازگش
ــرده و زوج جديد وى حضور فرزند اول دخترم را  ــده اند و اكنون كه دخترم ازدواج ك كوالبندى ش
نمى پذيرد و ديگر اينكه نوه ام از ابتدا تاكنون نزد خودم بزرگ شده است و قادر به نگهدارى ايشان 
هستم، تقاضاى صدور حكم به حضانت نوه ام را دارم. قابل ذكر است پدر نازنين كوالبندى در سال 

1391 به كشور افغانستان رفته است.
ــب مقررات قانونى ، حضانت كودك تا هفت سالگى بر عهده مادر قرار  ثانيأ  صرف نظر از اينكه حس
دارد و كودك 7 ساله از حبث مراقبت و محبت نيازمند حضور مادر و از جنبه تامين مايحتاج مالى 
ــد ولى باتوجه  به اينكه خوانده رديف دوم على رغم ابالغ  و نيز محبت، نيازمند حضور پدر مى باش
برگ احضاريه از طريق نشر آگهى، در جلسه دادگاه حاضر نشده و اليحه اى نيز تقديم ننموده است 
و دليل و مدركى دال بر سلب صالحيت از مادر بزرگ- جد مادرى طفل- در حضانت و سرپرستى 
ــترك به دادگاه ارائه ننموده است،  البته به داللت ماده 1170 قانون مدنى نيز  ــبت به فرزند مش نس
ــوهر كند حق  ــود يا با ديگرى ش ــت مبتال به جنون ش اگر مادر در مدتى كه حضانت طفل با اوس

حضانت با پدر خواهد بود.
ثالثأ به داللت ماده 45 قانون حمايت خانواده مصوب سال 1391، رعايت غبطه و مصلحت كودكان 
ــد.، بنابراين با عنايت به  و نوجوانان در كليه تصميمات دادگاههاى و مقامات اجرايى الزامى مى باش
نظريه كارشناسى مركز مشاوره نويد، بنظر دادگاه مصلحت طفل، به لحاظ روحى روانى ايجاب مى 
نمايد كه حداقل تاسن 15 سالگى كه شخصيت طفل شكل مى گيرد، فرزند مشترك در كنار مادر 

بزرگ باشد و حضانت بر عهده خواهان باشد.
ــى دادگاه و مركز مشاوره، ضمن اقرار به  ــه دادرس رابعأ مادر طفل- خوانده رديف اول- نيز در جلس

ازدواج مجدد، موافقت خويش را با وگذارى فرزند- طفل مذكور- به خواهان اعالم داشته است.
و اينكه قاضى مشاور نظر به واگذارى حضانت به خواهان- مادر بزرگ- دارد؛

ــته وى را ثابت  ــه به تكليف دادگاه به رعايت غبطه و مصلحت طفل، دعوى خواس ــى هذا با توج عل
ــتناد به مواد 1168و1169و1170و1172و1173و1174و1175و1275 قانون  ــخيص لذا با اس تش
ــوب 1391، حكم به حضانت خواهان( مادر  ــى و مواد 4و7و41و45 قانون حمايت خانواده مص مدن

بزرگ) نسبت به نوهاش را تا سن 15 سالگى صادر و اعالم مى دارد.
ــواد  ــه م ــتناد ب ــا اس ــوب  و ب ــورى محس ــف اول حض ــده ردي ــه خوان ــبت ب ــده، نس رأى صادرش
ــى  دادگاههاى  عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب  ــون آيين دادرس 330و334و335و336  قان
ــر خواهى در محاكم  ــالغ قابل اعتراض تجديد نظ ــت روز پس از اب ــال 1379، ظرف مهلت بيس س
ــد. راى صادره نسبت به خوانده رديف دوم غيابى محسوب  ــتان ايالم مى باش محترم تجديد نظر اس
و به استناد به مواد305و306و330و334و336 آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
ــت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه  و  ــال 1379 ، ظرف مهلت بيس مدنى مصوب  س
ــراض تجديد نظر خواهى در  ــت روز ديگر قابل  اعت ــس از انقضاى مهلت مذكور ظرف مهلت بيس پ

محاكم تجديد استان مى باشد.9800428
رئيس شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان ايالم- على شهابى

9800426

خط قرمز خداوند 
 کرامت انسان است 

 کتاب »مصباح الهدی و سفینه النجاه« 
نقد و بررسی می شود 

اندیشه: نشست نقد و بررســی کتاب »مصباح الهدی و سفینه النجاه« اثر 
آیت اهلل وحید خراســانی در قالب بیستمین جلســه از سلسله جلسات نقد 
کتاب های عاشــورایی برگزار می شود. ناقدان این کتاب، محمدرضا سنگری، 
محمد اسفندیاری و سعید طاووسی مسرور هستند. این نشست، ساعت ۱0 
صبح سه شــنبه ۲۷ فروردین در بنیاد دعبل به نشانی »تهران، بلوار کشاورز، 
خیابان حجت دوست، روبه روی دانشکده تغذیه، پالک 4۷« برگزار خواهد شد.

هم اندیشی »مهدویت و چالش ها« برگزار می شود
مهر: هم اندیشی »مهدویت و چالش ها« با محوریت »مهدویت و چالش های 
نظری و معرفتی«، »مهدویت و چالش های راهبردی و سیاســت گذارانه« و 
»مهدویت و چالش های رسانه ای و فرهنگی« برگزار خواهد شد. این همایش 
با حضور محمدهادی همایون، ســیدعباس نبوی، ســیدمجید مطهری نژاد، 
سیدمجید امامی، علی اصغر پورعزت، غالمرضا گودرزی، مهدی ذوالفقارزاده، 
علیرضا افضلی، علی جعفری، جبار رحمانی، مهدی ســلیمانیه و محســن 
صبوریان، دوشــنبه ۲۶ فروردین  از ســاعت ۱0:۳0 تا ۲0 در دانشــگاه امام 

صادق)ع( برگزار خواهد شد.

انتشار نودمین شماره فصلنامه قبسات 
مهر: نودمین شماره از فصلنامه قبسات که به مباحث فکری، فلسفی و فرهنگی 
اجتماعی در حوزه معرفت پژوهی، دین شناسی و معارف و نظامات اجتماعی 
اسالمی می پردازد، به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و 
مدیرمسئولی علی اکبر رشاد منتشر شد. عناوین مقاالت این شماره بدین قرار 
است: »نقش تفسیر تنزیلی در پیشرفت«، »نقد نگره تفکیکی در تبیین باور 
فطری به خدا«، »ابتنای اخالق بر دین از دیدگاه آدامز و عالمه طباطبایی«، 
»روش شناسی اکتشاف در مابعد طبیعت«، »فهم رابطه خدا با عالم از روی مثل 
در حکمت اسالمی با تأکید بر دیدگاه صدرا«، »نقد و بررسی نظریه بازگشت به 
سنت در معنویت گرایی سیاره ای« و »تأملی نظری در مفهوم عدالت جنسیتی«.

کتاب »اقلیم ایمان« منتشر شد
اندیشه: کتاب »اقلیــم ایمان« با هدف بازخوانی بیانات رهبر معظم انقالب 
اسالمی درباره تاریخ، جایگاه و ظرفیت شهرها و استان های مختلف کشور، از 
سوی مؤسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقالب اسالمی روانه بازار نشر شد. 

این کتاب با تدوین محمدمهدی کوثری منتشر شده است.
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دست نشان: نباید ضعف تکنیکی فروزان را 
به شرط  بندی ربط بدهیم

ورزش: نادر دست نشان در خصوص هجمه های ایجاد شده علیه محسن 
فروزان به خاطر اشتباهات این دروازه بان مقابل سپیدرود عنوان کرد: فروزان 
کالً یک اشتباه روی گل اول داشت. من یک فیلمی دیدم که متأسفانه بعد از 
بازی یک هوادار جلوی فروزان را گرفته است و بدترین فحاشی را که در شأن 
فوتبال ما نیست نثار او می کند. قطعاً این هوادار وابسته به جایی است. او از 
شرط  بندی، تهمت و افترا صحبت می کند. جهت اطالع آدم هایی که این 
حرف ها را می زنند باید بگویم،  فروزان یک عادت تکنیکی در استفاده از پای 
خود دارد و اصالً نمی خواهم از او دفاع کنم. تعارف نداریم، او این ضعف تکنیکی 

را دارد، اما نباید این ضعف را به پای شرط  بندی و تبانی بگذاریم.

پرسپولیس در جمع ۵۰ تیم پر تماشاگر 
در ورزشگاه ها

ورزش: سایت »تاک اسپورت« انگلیس با استناد به آمار مؤسسه مطالعات 
و تحقیقات فوتبال )CIES( در گزارشــی به رده بندی و معرفی 50 تیم 
باشگاهی برتر فوتبال دنیا از حیث متوسط تعداد هواداری که برای تماشای 
بازی های شان به ورزشگاه می روند، پرداخته است که تیم فوتبال پرسپولیس 
تهران نیز در میان آن ها قرار دارد. قرمزپوشان پایتخت در این رده بندی در 
رده  ماقبل آخر و باالتر از تیم رئال بتیس اسپانیا قرار دارند. آمار تاک اسپورت 
از میانگین حضور تماشاگران در ورزشگاه مربوط به یک بازه زمانی پنج ساله 
)2013 تا 2018( است و در این مدت به طور متوسط 36 هزار و 25 نفر هر 

یک از بازی های پرسپولیس را تماشا کرده اند.

پایان مصدومیت بلندمدت عزت اللهی
ورزش: به نقل از سایت رسمی تیم فوتبال ردینگ انگلیس، سعید عزت اللهی 
در ترکیب تیم زیر 23 ساله های ردینگ پس از پایان دوران مصدومیتش که 
از مهر ماه گذشته او را از میدان دور کرده بود در بازی برابر آستون ویال قرار 
گرفت.سعید عزت اللهی در این بازی رسمی تیم زیر 23 ساله های ردینگ که 
در چارچوب هفته بیست وسوم لیگ توسعه ای انگلیس برگزار شد 45 دقیقه 
در میدان حضور داشت و سپس جای خود را به اتان کولمن داد. ردینگ در این 

بازی با نتیجه 3 بر 2 به پیروزی رسید و صدرنشین گروه 2 این رقابت ها شد.

برانکو نامه دومی ننوشته است
ورزش: در حالی در تعطیالت عید نوروز برانکو ایوانکوویچ توسط وکیلش 
برای گرفتن مطالبات خود به باشگاه پرسپولیس نامه نوشته بود، اما مسئوالن 
این باشگاه در تالش هستند بدهی سرمربی تیم خود را طی روزهای آینده 
بپردازند.پیش از این گفته می شود برانکو نامه دوم خود را برای مسئوالن باشگاه 
پرسپولیس نوشته اما سرمربی تیم پرسپولیس این مسئله را رد کرد و اعالم 

کرد که نامه دومی برای این باشگاه ننوشته است.

پاتوسی بهترین بازیکن فصل استقالل
ورزش: هافبک اهل کشور آفریقای جنوبی آبی پوشان در بازی با سپاهان 
چهارمین گل خود را در لیگ برتر برای این تیــم زد تا در کنار وریا غفوری 
بهترین گلزن فصل آبی پوشان باشد. پاتوسی پیش از این 3 بار هم در لیگ 
برتر برای استقالل پاس گل داده بود تا از این حیث نیز در کنار غفوری قرار 
گیرد.در پایان هفته بیست و پنجم وریا غفوری و آیاندا پاتوسی هر کدام با 4 
گل و 3 پاس گل تأثیرگذار ترین و امتیازآورترین بازیکنان این تیم هستند. این 
در حالی است که غفوری 1538 و پاتوسی 6۹1 دقیقه در لیگ برتر برای این 

تیم به میدان رفته اند.

پیروزی ترابوزان در حضور حسینی
ورزش: تیم فوتبال ترابوزان اسپور جمعه شب در هفته بیست و هشتم سوپر 
لیگ ترکیه در خانه بوراســپور به مصاف این تیم رفت که در نهایت با یک 
گل توانست میزبان خود را شکست دهد.مجید حسینی مدافع ملی پوش 
کشــورمان ۹0 دقیقه در میدان حضور داشــت.دیگر ملی پوش فوتبال 
کشورمان، وحید امیری است که در این بازی هم مطابق بسیاری از بازی های 

این فصل ترابوزان روی نیمکت بود و شاهد پیروزی تیمش بود.

واکنش عجیب کاشانی به صحبت های برانکو
ورزش: واکنش جعفر کاشانی رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس 
به صحبت های برانکو جالب است. کاشانی تأکید می کند که شخصیت 
پرسپولیس متکی به فرد نیست و با رفتن یک نفر، شخصیت پرسپولیس 
لطمه نمی خورد. وی قهرمانی های پرســپولیس در دو سال اخیر را هم 
حاصل زحمات مدیران باشگاه می داند نه برانکو! انسجام مدیریت باشگاه 
نتیجه اش قهرمانی شده است. تو را به قرآن قلمتان را درست کنید! اگر 
روزی یک مقدار برنج ناهارشان کم باشد یا پاداششان )جمله را نیمه تمام 
می گذارد( این قهرمانی ها حاصل مدیریت باشــگاه و حمایت بی دریغ 

هواداران باشگاه است.

تکلیف فرشید باقری
 این هفته مشخص می شود

ورزش: پس از حاشیه مربوط به دربی با تصمیم وینفرد شفر، باقری تا اطالع 
ثانوی حق شرکت در تمرینات این تیم را نداشت تا بدین ترتیب این بازیکن 
دیدار مقابل تیم های سایپا، الهالل و سپاهان را از دست بدهد.اما حاال شنیده 
می شود قرار است این هفته وضعیت نهایی این بازیکن مشخص شود. او در 
پایان دربی و طبق اخبار رسیده، درگیری لفظی با مهدی رحمتی کاپیتان 
این تیم داشــت و از آنجایی که این بار اول او نبود که در رختکن با بازیکنی 
درگیر می شد، با تصمیم شفر از حضور در تمرینات منع شد.حاال گفته می 
شود قرار است در جلسه هیئت مدیره باشگاه استقالل که این هفته و تا پیش 
از دیدار مقابل ماشین سازی تبریز برگزار می شود، در خصوص این بازیکن 

تصمیم گیری شود.

مقصر اشتباهات فروزان مشخص شد!
ورزش: محمد تقوی خود را مقصر اشــتباهات عجیب محسن فروزان در 
دیدار مقابل سپیدرودرشت می داند. او در تازه ترین پست اینستاگرامی خود، 
توضیحاتی در این مورد ارائه داد و به نوعی، اعتراف کرد بخشی از این اشتباهات، 
به خاطر تفکرات زمان مربیگری خودش در این تیم است. تقوی اظهار داشته: 
»فروزان یکی از معدود دروازه بانانی است که در بازی با توپ مهارت دارد و در 
تمامی مدتی که با او کار می کردم به او اجازه می دادم که تحت هر شرایطی 
تنها پاس دهد و اگر اشتباهی نیز رخ داد تمامی مسئولیت آن را قبول می کردم. 
فروزان کاری را کرد که من در آن زمان از او می خواستم و اگر اشتباهی هم 
کرد به دلیل تفکری بود که من می خواستم در تراکتورسازی آن را نهادینه 
کنم. تغییرات مربیان، بازیکن را ســردرگم می کند و اگر مربی حال حاضر 
تراکتورسازی چنین تفکری ندارد باید هرچه زودتر آن را به بازیکنانش انتقال 
می داد. فروزان و هر بازیکنی اشتباه می کند، اما باید شجاعت داشته باشیم و 

بازیکن را فدای اشتباهات خود نکنیم.

امیرمحمد ســلطان پور:  بحث نژادپرستی در جهان 
فوتبال همیشه وجود داشــته اما در چند وقت گذشته 
بسیار داغ تر شده است. با اینکه این نوع از رفتار زننده را 
در بسیاری از کشورهای اروپا می توان دید اما در انگلیس 
می توان آن را مانند یک بمب ساعتی در نظر گرفت که 
هر لحظه می تواند انفجــاری از پیامدهای مختلف را به 

همراه داشته باشد.
نژادپرستی فقط در استادیوم های مشهور دیده نمی شود 
بلکه در زمین های محلی و پارک ها نیز می توان دید که 
شرایط حتی برای کودکان رنگین پوست چقدر سخت 
شده است. بسیاری این منازعات را فراموش کرده بودند 
تا زمانی که در این فصل منچسترســیتی برای دیدار با 
چلســی به لندن رفت. ویدئوهایی بعد از بازی منتشــر 
شد که هواداران حاضر در استمفورد بریج در فاصله ای 
نزدیک نسبت به رحیم اســترلینگ به او انواع و اقسام 
توهین های نژادپرستانه را روانه کردند. هفته قبل از آن 
هواداران تاتنهام در مقابل پای پیــر امریک اوبامیانگ 

مهاجم آرسنال پوست موز انداختند.

  استرلینگ وارد می شود
با انتشار بیانیه ای در اینســتاگرامش برای میلیون ها 
فالوئر خود، رحیم اســترلینگ توجهات بســیاری را 
دوباره به پدیده نژادپرســتی جلب کرد. این حرکت او 
را می توان اولین شــکل مبارزه با نژادپرستی از طریق 
شبکه اجتماعی به این حجم گسترده ارزیابی کرد. اما 
نکته جالب توجه این اســت که این خیزش استرلینگ 
نه تنها باعث کاهش نژادپرستی نشد بلکه آن را از سال 
جدید میــالدی افزایش نیز داده و آنرا به شــکل های 
پیچیده تری نیز بدل کرده اســت. یک ماه بعد از سال 
جدید میالدی طرفداران وست هم در شعارهای اسالم 
ستیزانه ای علیه او در ورزشگاه المپیک شهر لندن سر 
 »kick it out« دادند. سازمان به بیرون شــوتش کن
که از سال 1۹۹7 برای مبارزه با  نژادپستی در فوتبال 
بریتانیا تاسیس شده بعد از اتفاقی که برای صالح افتاد 
موضع سرســختانه ای را اتخاذ کرد. پلیس و نیروهای 
امنیت ورزشگاه نیز برای پیدا کردن افراد مرتبط با این 
شعارهای ضداسالمی طرفداران وست هم به همکاری 
با یکدیگر و بررســی دوربین های مداربسته پرداختند 
و قول دادند کــه اگر افراد خاطی را پیــدا کنند تا آخر 
عمر از ورود آن ها به استادیوم جلوگیری خواهند کرد. 

این پایان کار نبود و طرفداران چلســی در پنجشــنبه 
گذشــته در اســتمفورد بریج در حالی که حتی بازی 
آن هــا در تورنمنت دیگر و در مقابــل تیمی دیگر بود 
شروع به دادن شــعار علیه صالح کرده و او را بمبگذار 
لقب دادند! همان شب کلیپی در توئیتر منتشر شد که 
طرفداران آرسنال را نشــان می داد که علیه کولیبالی 
مدافع سیاهپوســت ناپولی شــعارهای نژادپرســتانه 
می دهند. در همین یک ماه گذشته تیم برنلی به خاطر 
شعارهای نژادپرســتانه طرفدارانش علیه گاتان بانگ 
بازیکن کامرونــی برایتون جریمه شــدند و حتی یک 
جایگاه کامل از هواداران میلوال علیه آسیایی ها شعار 

نژادپرستانه دادند.

  لحظه شماری برای خداحافظی به خاطر نژادپرستی
مویزه کیــن بازیکن جوان تیم ملــی ایتالیا و یوونتوس 
مدتی اســت خود درگیر توهین های نــژادی هواداران 
در این کشور قرار گرفته اســت. دنی رز مدافع تیم ملی 
انگلیس آنقــدر در مونتنگرو توهین های نژادپرســتانه 

شنید که اخیرا در مصاحبه ای اعالم کرد لحظه شماری 
می کند تا موقع بازنشســتگی اش از فوتبال برســد و از 
این محیط کثیــف پیرامون آن خارج شــود.  در آذرماه 
»kick it out« اعالم کرد که تخلفات نژادپرســتانه که 
فصل گذشــته 520 شکایت نژادپرســتی در فوتبال به 
این سازمان ارائه شــده که یازده درصد نسبت به فصل 
گذشــته آن بیشــتر بوده و این فصل با توجه به شرایط 
پیش آمده مسلما افزایش بسیار بیشتری خواهد داشت. 
تازه این ها تماما شکایت های رسمی هستند و بسیاری 
از اتفاقات نژادپرستانه که گزارش نمی شود در آن لحاظ 

نشده است.

  نژادپرستی در تاروپود جامعه
باید توجه داشــت که هیچکس وقتی به اســتادیوم پا 
می گذارد تبدیل به نژادپرست نمی شود و آن ها نظرات 
خود را پیش از ورود به استادیوم داشته اند. وقتی یک نفر 
در استادیومی در انگلیس صالح را تروریست هرزه لقب 
می دهد به این دلیل است که اسالم هراسی در رسانه های 

جمعی با قدرت مشغول فعالیت است. بریتانیا این روزها 
درگیر مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی نشأت گرفته 
از خروج از اتحادیه اروپا، جرم های استفاده از سالح سرد 
و سیستم در هم شکسته سیاسی است. بریتانیا هیچوقت 
در چند سال گذشــته مردمی به این عصبانیت به خود 
ندیده اســت. جرم های خرابکارانه بعد از رفراندوم سه 
ســال پیش خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا افزایش یافته 
و آسیب زدن به اقوام و مناسک اقلیت در این جامعه نیز 
به شکل چشمگیری بیشتر شده است. این امری قطعی 
است که نژادپرستی در استادیوم ها دیده می شود چون 

نژادپرستی در بطن جامعه این کشورها وجود دارد.

   لزوم شناخت بیشــتر از مسلمانان برای کاهش 
اسالم هراسی

یاکوب اشــتاینبرگ خبرنــگار گاردین بــا توجه به 
مشکالت اخیر برای صالح، ســفری به شهر لیورپول 
داشته اســت. او در آنجا در مســجد مرکزی این شهر 
و انستیتوی اســالمی حضور پیدا کرده جایی که تنها 
20 دقیقه تا آنفیلــد فاصله دارد. او مــی گوید تحت 
تاثیر جّو خیرخواهانه و روحیه باالی مســلمانان قرار 
گرفته اســت. همراه او ِدیو ِکلی و جان راتومســکی 
مدیــران اتحادیه هواداری باشــگاه هــای اورتون و 
وستهام نیز دیده می شدند که اولی برای نشان دادن 
اتحاد و دومی برای عذرخواهی از مسلمانان به خاطر 
توهین هواداران وستهام در مسجد حاضر شده بودند. 
راتومسکی همچنین شــالگردن باشگاه وستهام را نیز 
به شــفیق خان امام جماعت این شهر هدیه داد که او 

در طول برگزاری نماز جمعه آن را به گردن داشت.
اما همچنان نباید فراموش کرد که اســالم هراســی در 
بطن جامعه انگلیس وجود دارد. به عنوان مثال در همین 
شــهر لیورپول گاهی که برخی از بازیکنان مسلمان در 
مســجد حضور پیدا می کنند طرفداران آن ها با نگرانی 
خاصی دور از مسجد منتظر می ایستند و فکر می کنند 
در مسجد جایی نخواهند داشت. اتفاقی که هر بار توسط 
مسئوالن مسجد به شکلی خوب مدیریت شده و آن ها 
این طرفداران انگلیســی را به داخل دعوت کرده اند تا 
ببینند در داخل مسجد چیزی برای نگرانی وجود ندارد.

اما آن چیزی که قطعی است شرایط فرهنگی اصلی ترین 
تاثیرات را در افزایش نژادپرستی دارد و با شکلی که پیش 

می رود این اتفاقات رو به کاهش نخواهد گذاشت.

تبدیل نژادپرستی به اسالم ستیزی

ویروسی دوباره زنده شده در فوتبال

منهای فوتبال

بازگشت نیمار از فینال جام حذفی فرانسه
ورزش:پدر نیمار، ستاره بزرگ برزیلی باشگاه پاری سن ژرمن می گوید پسرش به 
بازگشت به ترکیب PSG نزدیک شده و رسیدن به فینال جام حذفی فرانسه، کوپ 
دو فرانس، را هدف گرفته و می خواهد در قهرمانی تیمش در این جام نقش بازی کند.

نیمار از ماه ژانویه به دلیل شکستگی پا از ترکیب PSG دور مانده و امسال دومین 
سالی است که به دلیل این مصدومیت، بخش قابل توجهی از فصل را از دست می دهد. 
عدم حضور او در بازی مقابل منچستریونایتد در مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان اروپا 

را به عنوان یکی از دالیل حذف تیم پاریسی می دانند.

رمزگشایی فیگو از جدایی جنجالی اش از بارسلونا
ورزش:  فیگو، با شرکت در یک برنامه تلویزیونی درباره جدایی جنجالی اش از بارسا و پیوستن 
به رئال گفت: من از پارما و یوونتوس پیشنهاد داشتم ولی به مدیر برنامه هایم گفته بودند که 
رئال مادرید هم لوئیس را می خواهد. اگر بله گفته بودم از اول بازیکن رئال شده بودم ولی بارسا 
را انتخاب کردم.« فیگو درباره ترک کردن باشگاه بارسلونا گفت: یکی از مدیر برنامه های من با 
فلورنتینو پرز که یکی از نامزدهای انتخابات ریاست رئال بود به توافق رسید. من آن قرارداد را 
ندیدم ولی به من گفتند مدیر برنامه هایم قراردادی امضا کرده که بر اساس آن اگر به مادرید نروم 

باید پول بلیط یک سال کامل تمام صندلی های برنابئو را به آن باشگاه بپردازم. «

کاپیتان آژاکس در دو راهی بایرن - بارسلونا
ورزش: اریک تن هاگ، سرمربی آژاکس، تاکید کرد: ماتیاس دی لیخت در تابستان 
امســال از این تیم جدا خواهد شــد. در ماه های اخیر اخبار زیادی در مورد تمایل 
بســیاری از تیم های بزرگ اروپا به جذب کاپیتان جوان و آینده دار آژاکس شنیده 
می شــود و اریک تن هاگ نیز فاش کرد که وی قطعا در تابستان پیش رو از جمع 
بازیکنان آژاکس جدا می شود و یا بایرن مونیخ و یا بارسلونا مقصد بعدی وی خواهند 
بود؛ خبری تلخ برای یوونتوس، رئال مادرید و پاری سن ژرمن. احتمال ماندن ماتیاس 

دی لیخت برای فصل بعد در ترکیب آژاکس صفر درصد است. 

ستاره رئال: به پوگبا و هازارد خوش آمد می گویم
ورزش: لوکاس واســکز، ســتاره رئال در مورد افت عجیب این فصل کهکشانی ها 
گفت:» خریدهای جدید؟ در رئال همه به اینگونه شــایعات عادت کرده ایم و البته 

آن ها تمرکز ما را به هم نمی زنند.
هر سال صحبت از این است که پوگبا و هازارد به رئال خواهند آمد و این طبیعی است. 
در رئال باید بهترین های دنیا بازی کنند و هازارد و پوگبا نیز در زمره این بازیکنان 
قرار دارند. اگر به رئال بیایند، به آن ها خوش آمد خواهیم گفت. پوگبا بازیکنی جوان 

و جذاب است و از داشتن او خوشحال خواهیم شد.«

ضد حمله

سینا حسینی: عملکرد عجیب و غریب محسن فروزان در 
جریان بازی سپیدرود و تراکتورسازی و اخراج بی درنگ او پس 
از این عملکرد دور از انتظار از سوی مالک باشگاه،شایعه همکاری 
همسر این بازیکن با بنگاه های شرط بندی، ورود جیمی جامپ 
ها به ورزشگاه نقش جهان، مردود اعالم شدن گل اول استقالل 
مقابل سپاهان، سوت های بحث برانگیز کرمانشاهی در مشهد و 
محروم کردن بی جهت مدافع پدیده از همراهی تیمش در بازی 
بعد گوشه ای از اتفاقات غیر منتظره روز دوم هفته بیست و پنجم 
بود که باعث شد لیگ برتر فضای پر تنش و پر حاشیه ای را تجربه 
کند. هرچند مسئوالن کمیته انضباطی و کمیته اخالق در چنین 
شرایطی یک جمله کلیشه ای را به کار می برند که ما حواسمان 
به همه چیز هست اما به نظر می آید در برهه کنونی نیاز به کار 
میدانی و عملیاتی است.ماجراهای تمام نشدنی هفته های پایانی 
همه ساله در حال تکرار شدن است اما هیچ نیروی بازدارنده ای 
برای کنترل این فضای دور از عقالنیت تاکنون حرکتی انجام 

نداده است!

  نوشداروی همیشگی
شاید کمیته اخالق و کمیته انضباطی پس از پایان رقابت های 
لیگ برتر به معرکــه های به وجود آمــده ورود پیدا کنند و با 
فعالیت های انضباطی و پلیسی به دنبال کشف تخلف باشند 
اما این نوشدارو پس از مرگ سهراب به هیچ دردی نمی خورد، 
جریان های فرصت طلب و ســودجو در برهه کنونی حسابی 
مشغول فعالیت هســتند و از هر راهی برای دست یافتن به 

سودهای میلیاردی و سرسام آور استفاده می کنند. 

  جای خالی عادل ها
ماجرا وقتی نگران کننده می شود که دیگر خبری از برنامه 
چالشی ۹0 هم نیســت. قطعا اگر ۹0 همانند ادوار گذشته 
لیگ برتر در عرصه های ورزشــی حضور داشــت ترس از 
افشاگری مانع از فعالیت پررنگ واسطه ها می شد اما تعطیلی 
این برنامه عــدم وجود برنامه ای نظیر ۹0 در شــبکه های 

ورزشی سیما ماموریت ارکان انضباطی و قضایی فدراسیون 
فوتبال را سنگین تر از قبل می کند.  اظهارات تکان دهنده 
برخی مدیران باشگاه ها و مربیان لیگ برتر مبنی بر این که 
هر کسی پشتوانه قوی تری در هفته های پایانی داشته باشد، 
می تواند برنده بازی باشد، موجی از نگرانی و استرس را به 
اهالی فوتبال تزریق می کند. این روزها انتشــار اخبار غیر 
رسمی در شبکه های اجتماعی هم مزید بر علت شده است. 
عدم کنترل نهادهای ذی ربط بــر فعالیت های کانال های 
هواداری باشگاه های حاضر در کورس قهرمانی سبب شده 
است هر خبری درست و نادرست به عنوان یک منبع مورد 

استناد قرار گیرد و این یعنی فاجعه!

  رد پای شرط بندی
 از شــامگاه آدینــه و پس از اتفاقات پر ســر و صــدای هفته 
بیست و پنجم بخشی از اظهارات سماعی عضو کمیته اخالق 
فدراسیون درباره همکاری همســر یکی از فوتبالیست های 
جنجالی با سایت های شرط بندی دست به دست در حال تبادل 
است. باید دید کمیته اخالق این بار به این پرونده جنجالی ورود 
خواهد کرد یا اینکه همچنان زیر پوستی مبارزه با بد اخالقی ، 

فساد و شرط بندی را در فوتبال ایران رصد می کند؟!

  مهندسی بازی ها
الیاسی، رئیس هیئت مدیره باشــگاه تراکتور درباره انتقادات 
هواداران نسبت به عملکرد فروزان اظهار کرد: تأثیر اشتباهات 
فردی غیرقابل انکار بوده است که با تصمیم کادر مدیریتی، این 
بازیکن در اختیار کمیته انضباطی قرار گرفته است . او در مورد 
قضاوت دیدار با سپیدرود گفت: متأسفانه در این بازی نیز به قول 
دوستانمان در فدراسیون اشتباهات سهوی آقای رضا مهدوی 
یکی از دالیل این باخت سنگین بوده و بایستی دقیقاً کارشناسی 
شده و پاسخگوی این موضوع باشند.ما به دستور مالک باشگاه 
پیگیر موضوع خواهیم بود و این هشدار را نیز می دهیم که در 

دیدارهای آینده مواظب مهندسی بازی ها باشند.

ورزش: رئیس فدراســیون دوچرخه ســواری حضور در 
مسابقات قهرمانی آسیا را منوط به کمک مالی وزارت ورزش 
عنوان نمود. رئیس فدراســیون دوچرخه سواری پس از 
بازدید از اردوی تیم ملی استقامت ایران در کمپ تیم های 
ملی سطح آمادگی رکاب زنان را پیش از مسابقات قهرمانی 
آسیا مطلوب عنوان نمود و ابراز امیدواری کرد با وجود همه 
کمی و کاستی های موجود شاهد موفقیت نمایندگان ایران 

در این دوره از مسابقات خواهیم بود.
خسرو قمری گفت: مرحله آخر اردوی تیم ملی استقامت 
را باالجبار در تهران برگزار کرده ایم و همانطور که پیش تر 
عنوان کردم مشکالت آب و هوایی و طوالنی شدن تعطیالت 
و ترافیک های جاده ای امکان ایــن را بوجود نیاورد تا در 
شرایطی مساعد بتوانیم اردویی قابل قبول را برگزار نماییم. 
البته کادرفنی در این مدت تالش کرده تا ملی پوشان را به 
فرم ایده آل برســاند. امیدوارم این تیم با همه مشکالت و 
دغدغه ها بتواند نتیجه مطلوب را بگیرد که البته شخصا به 
این مسئله اعتقاد زیادی دارم. رئیس فدراسیون دوچرخه 
سواری در ادامه جلسه اش با صالحی امیری رئیس کمیته 
ملی المپیک اشاره داشــت و افزود:هفته گذشته با رئیس 
کمیته ملی المپیک در خصوص وضعیت مالی تیم های ملی 
دوچرخه سواری نشستی داشتم و از ایشان درخواست کمک 
مالی کردم که متاسفانه به درخواست ما پاسخ منفی داده 
شد و اعالم کردند که نمی توانند برای اعزام تیم به مسابقات 

قهرمانی آسیا و تامین هزینه های تیم به ما کمک کنند.
وی ادامه داد: متاســفانه نمی دانم کمیته المپیک در چه 
شرایطی باید به ما کمک مالی کند؟! ما امروز برای تامین پول 
بلیت پرواز ورزشکاران مان مشکالت زیادی داریم. مسابقات 
قهرمانی آسیای امسال برای کسب سهمیه المپیک خیلی 
حیاتی است و در تالش هستیم تا بتوانیم امتیازات الزم را 
بدست بیاوریم. ما امروز به کمک مالی کمیته ملی المپیک 

احتیاج داریم. خود آقایان می دانند که گرانی بلیت و هزینه 
های اسکان تا چه اندازه به ما فشار آورده و انتظار داشتیم 
کمیته ملی المپیک در این مقطع کنار فدراســیون باشد 
که آقای صالحی امیری اعالم کردند نمی توانند کمکی به 

فدراسیون دوچرخه سواری در این مقطع داشته باشند.
خسرو قمری در ادامه بیان داشت: اردوی تیم ملی را با هزار 
بدبختی و مشکالت مالی در کمپ آزادی برگزار کردیم که 
الاقل پول اسکان و هزینه های تیم را کاهش دهیم.باور کنید 
بچه های دوچرخه سواری غیرت به خرج داده اند و با همه 
مشکالت مالی ما پای کار ایستاده اند. در این چند هفته یک 
شب راحت نخوابیده ام و مدام فکر رفع مشکالت مالی مان 
هســتیم. قبول دارم که در همه جا همین وضعیت وجود 

دارد، اما انتظار دارم در این شرایط سخت کنار ما باشند.
قمری در پایان اظهار داشت:البته جلساتی با آقای داورزنی 
و خانم فرامرزیان داشــته ایم و قول هایی داده شده است. 
امیدواریم بلکه تا دو روز آینده به فدراسیون کمک مالی شود 
وگرنه متاسفانه نمی توانیم تیم را به مسابقات قهرمانی آسیا 
اعزام کنیم.چشم امیدمان به وزارت ورزش و جوانان هست.

   هزینه 12 هزار دالری 
علی اسدی، دبیر فدراسیون دوچرخه سواری درباره شرایط 
تیم ملی دوچرخه ســواری استقامت در آســتانه اعزام به 
مسابقات قهرمانی آسیا اظهار داشت:  میزبان مسابقات برای 
هر روز اسکان هر فرد در محل برگزاری مسابقات، 80 دالر 
دریافت می کند. این مبلغ طی دوره های اخیر تغییر نکرده 
و همچنان همان 80 دالر است. قرار است کاروان ایران با 
15 ورزشکار و همراه راهی ازبکستان شود و اگر مدت زمان 
حضور در این کشور 10 روز طول بکشد، فقط 12 هزار دالر 
هزینه اســکان تیم ملی خواهد بود. همچنین باید به این 

مبلغ، هزینه های دیگری همچون بلیت و ... را اضافه کرد.

آیا همچنان فوتبال ایران پاک است؟!

از سوت های بودار تا ردپای بنگاه های شرط بندی
تهدید رئیس فدراسیون به اعزام نکردن رکاب زنان به آسیا

شوک به تیم ملی دوچرخه سواری

ورزش در سیما

فوتسال دوستانه کمتر از 2۰ سال
ایران - روسیه

یکشنبه 2۵ فروردین-  13:1۵ زنده از شبکه ورزش

هفته 34 لیگ برتر انگلیس
کریستال پاالس - منچسترسیتی

یکشنبه 2۵ فروردین-  17:3۵ زنده از شبکه ورزش

هفته 34 لیگ برتر انگلیس
لیورپول - چلسی

یکشنبه 2۵ فروردین-  2۰:۰۰ زنده از شبکه ورزش

هفته 34 لیگ برتر انگلیس
واتفورد - آرسنال

دوشنبه 26 فروردین -  23:3۰ زنده از شبکه ورزش

نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال
شیمیدر تهران - شهرداری گرگان

    یکشنبه 2۵ فروردین-  1۵:۰۰ زنده از شبکه ورزش

تاکید رئیس جمهور روی حضور مقتدرانه در المپیک
روحانی: باید خیال مردم بابت تیم ملی 

راحت باشد
ورزش: مســعود ســلطانی فر دیروز به دیدار دکتر روحانی رئیس 
جمهور رفت. در این دیدار یک ســاعته ، رئیس جمهور با قدردانی از 
مجموعه وزارت ورزش و جوانان و دستگاه های مرتبط گفت : انتظارم 
حضور مقتدرانه کاروان ایران در بازی های المپیک و پارالمپیک است و 
افتخارات ورزشکاران و قهرمانان شادی ملی را به همراه دارد . روحانی 
موفقیت های فوتبال و تیم های باشگاهی ایران را هم در عرصه رقابت 
های جهانی و آسیایی مورد توجه قرار داد و گفت: باید خیال مردم از 
بابت تیم ملی فوتبال و آینده آن راحت باشد و توقع دارم تیم امید ایران 
بعد از سال ها به المپیک آینده راه پیدا کنند و پیروزی های اخیر تیم 

های باشگاهی هم موجب شادی حداقل نیمی از مردم شد.

درخشش تیم ملی تنیس روی میز معلوالن
ورزش: تیم ملی تنیس روی میز مردان در رقابت های آزاد قهرمانی 
که در اردن برگزار شد، توانســت به 7 مدال طال، نقره و برنز دست 
پیدا کند.در بخش رقابت های انفرادی، حسن جان فشان در کالس 
2 موفق به کســب مدال طال شــد. مهدی معصومی در کالس 4 و 
سیدامیرحسین حسینی پور در کالس 8 توانستند با قرار گرفتن روی 

سکو قهرمانی مدال طال را از آن خود کنند.
در بخش تیمی، حسن جان فشان و مجید عربی با ادغام کالس های 2 
و 3 و با پیروزی برابر تیم های اردن و تایلند موفق به کسب مدال طال 
شدند. مهدی معصومی و ورزشکاری از اندونزی با ادغام کالس 4 و 5 

توانستند مدال طال مسابقات را به دست آورند.
هم چنین محمد قنبری، ســعید صفدریان و ســید امیرحســین 
حســینی پور با ادغام کالس های 6، 7 و 8 با شکست برابر تیم های 
هند، الجزایر و تایلند موفق به کسب مدال برنز شدند. ناصر دهقانپور، 
یوسف بچاری و ســجاد مایلی در کالس ۹ با شکست تیم های هند، 

مجارستان و هلند به مدال برنز مسابقات دست یافتند.

خسارت 1۰۵ میلیاردی سیل به اماکن 
ورزشی!

ورزش: وزیر ورزش وجوانان گفت: در پی آسیب بیش از 100 مکان 
ورزشی در سیل اخیر کشور، تاکنون رقم اولیه خسارات به سالن ها 

105 میلیارد تومان برآورد شده است.
مسعود سلطانی فر گفت: این میزان خسارت در برآورد اولیه طی 
پنج روز گذشته است که بررسی های تکمیلی آن به مرور مشخص 
می شــود. همه مجموعه وزارت ورزش هم به صحنه آمدند و با در 
اختیار قرار دادن اماکن ورزشی و سایر امکانات، تمام توان انسانی 
خود را به میدان آورده تا هرچه ســریعتر آثار و عوارض ســیل را 

کمتر کند.

سرپرست تیم ملی والیبال: لژیونرها آخر 
فروردین می آیند

ورزش:تمرینات تیم ملی والیبال این روزها با حضور 15 بازیکن از 
لیگ داخلی در محل فدراسیون استارت خورده و ایگور کوالکوویچ به 
دقت عملکرد بازیکنان را زیر نظر گرفته است. از آنجایی که هیچ دیدار 
تدارکاتی برای تیم ملی قبل از حضور در لیگ ملت ها برگزار نخواهد 
شد، به نظر می رسد کوالکوویچ باید بر اساس عملکرد بازیکنان در 
لیگ های داخلی و خارجی و همچنیــن تمرینات به ترکیب نهایی 
دســت پیدا کند. سرپرســت تیم ملی درباره زمان حضور لژیونرها 
گفت: لژیونرها به مرور به تمرینات اضافه می شــوند. فکر می کنم 
از 30 فروردین ماه این روند آغاز خواهد شــد و تا روزهای نخســت 
اردیبهشت ماه ادامه دارد. بستگی دارد که کدام بازیکن در کدام لیگ 

بازی می کند و چه زمانی بازی هایش تمام می شود.
وی با بیان اینکه اردوی تیم ملی ظرفیت بیش از 15 بازیکن را ندارد، 
عنوان کرد: ظرفیت تمرینی تیم ملی در حال 15 نفر است. بیشتر از 
این تعداد نمی توانیم در اردو داشته باشیم و به همین خاطر ممکن 

است در مرحله نفرات تغییر کنند. 

توضیح رئیس کبدی درباره 1۵ لژیونر ایرانی
ورزش: حضور 15 تن از کبدی کاران ایرانی در این کشور و افزایش 
دوبرابری نسبت به سال گذشته باعث شده تا ملی پوشان این رشته 

دغدغه ای از نظر مالی نداشته باشند.
عباس اورسجی، رئیس فدراسیون کبدی در رابطه با حضور 15 لژیونر 
ایران در پرو کبدی گفت: در راستای اجرای استراتژی های فدراسیون 
بعد از دستیابی به موفقیت های بزرگ در سال ۹7 با تالش و رایزنی 
های مستمر و ارائه راهکارهای دیپلماتیک توانستیم تعداد 8 لژیونر 
کبدی را به 15 برسانیم که می تواند یک موفقیت بزرگ برای ورزش 

به حساب آید.

گزارش کوتاه

کدورت ها پایان یافت
پرونده پرسپولیس - دایی بسته شد

ماجرای ناراحتی علی دایی بابت عدم پرداخت مطالباتش در 
زمان حضور روی نیمکت پرسپولیس، با پیگیری و پرداخت 
آن توسط باشگاه به پایان رسید. علی دایی که در ابتدای فصل 
پانزدهم در ماجرایی عجیب توسط حمیدرضا سیاسی از هدایت 
تیم برکنار شده بود، در این مدت بابت عدم پرداخت مطالبات 
مربوط به مالیات خود به چالش بزرگی با باشگاه پرسپولیس 
برخورده بود. ماجرایی که همواره یکی از دالیل مصاحبه های 
تند او علیه مدیران وقت باشگاه از مدیری به مدیر بعدی انتقال 
می یافت. سرمربی کنونی سایپا که از زمان جدایی اش از نیمکت 
پرسپولیس، تجربه حضور روی نیمکت صبای قم، نفت تهران و 
بعد از آن سایپا را تجربه کرد، همواره بابت عدم پرداخت مطالبات 
مربوط به مالیاتش شاکی بود و اخطارهای ممیزهای مالیاتی به 
شدت عصبانیت او که با بیزینس های خارج از فوتبال و مراودات 
مربوط به آن نیز سر و کار داشت، افزود. با حضور علی اکبر طاهری 
و عدم توجه این مدیرعامل نسبت به نامه های علی دایی، این 
عصبانیت افزایش یافت و در حالی که این مبلغ در زمان جدایی 
علی دایی 112 میلیون بود، با بی توجهی نسبت به پرداخت آن و 

جرایم به مبلغی نزدیک به سه میلیارد تبدیل شد!
اکنون باشگاه پرســپولیس در نهایت موفق به پرداخت مبلغ 
باقیمانده این مطالبه علی دایی که 350 میلیون است شده است 
تا بزرگ ترین پرونده میان طرفین که علی دایی را طی سالیان 

اخیر روبه روی باشگاه قرار داده بود، بسته شود.
باشگاه پرسپولیس طی دو فصل اخیر در مذاکره با علی دایی او 
را راضی به پرداخت اقساطی این مبلغ کرده بود که اکنون قسط 
آخر این مبلغ که 350 میلیون بود، هفته گذشته به سرمربی 

کنونی سایپا پرداخت شده است و این پرونده بسته شده است.

گزارش ویژه

خبر بد برای ورزش ایران
حذف کاراته از بازی های آسیایی 2۰22

ورزش: به دنبال حذف کاراته از بازی های المپیک 2024 
پاریس، این رشــته در لیســت اولیه از بازی های آسیایی 

2022 چین نیز کنار گذاشته شد.
ستاد برگزاری بازی های آسیایی 2022 هانگژو چین لیست 
ابتدایی رشته های حاضر در این رقابت ها را منتشر کرد که 

در میان آن ها نامی از کاراته به چشم نمی خورد.
ورزش های آبی )شیرجه- شنا-شــنای موزون-واترپلو( 
-تیر و کمان-دوومیدانی- بدمینتون- بسکتبال- شطرنج- 
بوکس- قایقرانــی )کانو، رویینگ، بادبانــی( - کریکت- 
دوچرخه سواری- سوارکاری- شمشیربازی- فوتبال- گلف-

هاکی- ژیمناســتیک-هندبال- جودو- کبدی- هنرهای 
رزمی )جوجیتسو- کوراش- ووشو(،پنجگانه مدرن- رول 
اسپورت-راگبی- سپک تاکرا-تیراندازی-اسکواش-تنیس 
روی میز-تکواندو- تنیس- ســه گانه- والیبال ساحلی و 
سالنی- وزنه برداری و کشتی رشــته هایی هستند که در 

اعالم اولیه در بازی های آسیایی 2022 حضور دارند.
قرار است در جلساتی که در آینده برگزار می شود تصمیمات 
نهایی برای رشــته های حاضر در این رویداد گرفته شود و به 
احتمال فراوان شاهد تغییر در این لیست و افزایش رشته های 
دیگر خواهیم بود. حذف کاراته از بازی های آسیایی به عنوان 
یکی از رشته های مدال آور ایران در ادوار این رقابت ها می تواند 
خبر ناخوشایندی برای ورزش ایران باشد. پیش از این کاراته 
از بازی های المپیک 2024 پاریس نیز کنار گذاشته شد و به 
نظر می رسد مهم ترین دلیل کنار گذاشته شدن این رشته از 
بازی های آسیایی نیز همین موضوع باشد. کاراته برای نخستین 

بار در بازی های المپیک 2020 توکیو حضور خواهد داشت.

جواد رستم زاده: پرسپولیس از فرصتی که سایر مدعیان  
این هفته در اختیارش گذاشته بودند بهترین استفاده را کرد 
و با پیروزی بر سایپا فاصله اش را در صدر بیشتر کرد. دیروز 
سرخ پوشان تهران موفق شدند با نتیجه ســه بر دو از سد 
سایپا عبور کرده و با 54 امتیاز در حاشیه امنیت بهتری قرار 
بگیرند. در این بازی دقیقه 2 مردان دایی با گل رضااسدی 
روی یک کرنر به پرسپولیســی ها شوک وارد کردند. بعد از 
این گل میزبان با تمرکز روی همکاری های رفیعی ، رسن 
و علیپور حلقه محاصره را تنگ کرد و چند موقعیت مناسب 
روی دروازه فالح زاده ایجاد کرد. برانکو به شریفی بازی داده 
و ترابی را روی نیمکت نشانده و نعمتی را در دفاع راست قرار 
داده بود. این تغییرات کمــی ناهماهنگی در حرکت تیمی 
پرسپولیس به وجود آورده بود. با این حال این بشار رسن بود 
که دقیقه 32  قفل دروازه میهمان را شکست و استرس را از 
روی دوش پرسپولیس برداشت. بعد از گل این سایپا تا حدود 
زیادی نظم تیمی اش را از دست داد و در دفاع متزلزل نشان 
داد. در نیمه مربیان و با ورود ترابی به جای شریفی خط حمله 
سرخ ها زهردارتر شد و در همان شروع 45 دقیقه دوم علیپور 
گل دوم را به ثمر رساند . ســایپا حاال جلو می کشید تا گل 
های خورده را جبران کند ولی ترابی دقیقه 62 تیر خالص 
را شلیک کرد تا آب خوش از گلوی هواداران پرسپولیس در 

آزادی پایین رود. 
نتیجه ســه بر یک نتیجه مطمئنی بود به این شرط که رضا 
اســدی دوباره روی یک غافلگیری دروازه حریف را باز نکند 
و فاصله را به یک گل تقلیل ندهد. روی این گل محمد نادری 
اهمال کرد تا همبازیانش تا انتهای بازی تحت فشار و با استرس 
بازی کنند. برانکو در ادامه ربیع خواه را به جای رســن آورد 
و بودیمیر را بیرون کشید تا امین اســدی جوان و با انگیزه با 
دوندگی بیشتر پرس را از همان یک سوم دفاعی سایپا شروع 
کند. این حربه ها باعث شد که با وجود فشار احساسی که مردان 
دایی در دقایق پایانی بازی روی دروازه بیرانوند آوردند نتوانند 

گل تساوی را به ثمر رسانده و بازی را واگذار کنند. اما دیروز 
یک بازی دیگر هم برگزار شد که طی آن ذوب آهن با نتیجه 
یک بر صفر از سد پیکان گذشت.برای شاگردان منصوریان در 

این بازی بوحمدان دقیقه 22 گلزنی کرد. ذوب آهن هفته بعد 
باید در اصفهان از پرسپولیس پذیرایی کند و در حقیقت برای 

همشهری خود سپاهان بجنگد.

ورزش: امیر حسین فتحی درباره شرایط  فعلی باشگاه استقالل 
و نتایج و حواشی اخیر این تیم مقابل الهالل عربستان و سپاهان 
گفت: استقالل همیشه مدعی قهرمانی بوده و هست ما حتی در 
دربی هم نباید با زنده می شدیم اما به لطف و حمایت هواداران  و 
تالش مضاعف کادرفنی و بازیکنان تیم برگشتیم. وی ادامه داد : در 
بازی با سپاهان هم دیدند که حق ما برد بود و حتی می توانستیم با 
تفاضل بیشتری این تیم را شکست دهیم. اشتباه داور هم در این 

دیدار در مردود اعالم کردن گل تیم ما کامال محرز بود.

  مدعی  اصلی قهرمانی 
فتحی تاکید کرد: با شرایطی که تیم پیدا کرده، مدعی  اصلی 
قهرمانی در لیگ برتر هستیم و در آسیا هم از گروه خود صعود 
خواهیم کرد. وی در مورد اینکه قبل از بازی با الهالل صحبتهایی 
مطرح شده بود مبنی بر اینکه اگر تیم در این دیدار نتیجه نگیرد 
سرمربی تیم تغییر خواهد کرد تصریح کرد: این موضوع به هیچ 
وجه درست نیست مگر ما یک باشگاه آماتور هستیم که 5 بازی 
مانده به پایان لیگ سرمربی خود را تغییر دهیم. شفر یک مربی 
موفق در اســتقالل بوده و با ما قرارداد دارد مــا هیچ وقت به او 
اولتیماتومی نداده ایم و در جلسه کمیته فنی هم درباره شرایط 

تیم با او صحبت شده و از او برای فصل آینده برنامه خواستیم.

  حفظ بازیکنان
فتحی در مورد مصاحبه شفر پس ازبازی با سپاهان مبنی بر اینکه 
نمی خواهد بازیکنانش را در پایان فصل از دست بدهد، گفت: 
دغدغه ما و هیئت مدیره برای حفظ بازیکنان تیم که مدنظر او 
هستند، از خود شفر بیشتر است. ما همه توان ، بضاعت و سرمایه 
خود را به کار می بندیم تا به این هدف دست پیدا کنیم. وی در 
مورد اینکه با توجه به درخشش پاتوسی آیا امکان دارد او برای 
فصل آ ینده به منظور ماندن درخواست مبلغ سنگینی بکند و 
از تیم جدا شود، اظهار داشت: هواداران در مورد حفظ پاتوسی 
دغدغه ای نداشته باشند. ما همه تالش خود را برای حفظ بازیکنان 

تیم که مدنظر شفر هستند از جمله پاتوسی انجام می دهیم. فتحی 
در مورد اینکه به نظر می رسد ایسما و به ویژه منشا نتوانسته  اند 
آنطور که پیش بینی می شد انتظار هواداران و کادر فنی را برآورده 
کنند گفت: در این مورد و سایر مسائل فنی باید از سرمربی تیم 
سوال کنید. همانطور که گفتم تمام تالش خود را برای حفظ هر 
بازیکنی که مدنظر شفر است خواهیم کرد. وی در مورد اینکه 
گفته می شود به دلیل مشکوک بودن روح اهلل باقری به دوپینگ 
کردن ســرمربی تیم به او بازی نمی دهد تا در آینده دردسری 
متوجه تیم نباشد، تاکید کرد: این موضوع اصال درست نیست. 
روح اهلل باقری دوپینگ نکرده و بازی نکردن او فقط به مسائل فنی 
بر می گردد. این بازیکن در بازی با سپاهان در فهرست 18 نفره تیم 
حضور داشت شما ببینید آیا بازی نکردن مهدی قائدی یا میثم 

تیموری هم مربوط به دوپینگ کردن این بازیکنان است یا کادر 
فنی صالح نمی داند فعال از آن ها استفاده کند.

   ماندن رحمتی
مدیر عامل باشگاه استقالل در پاسخ به این پرسش که با توجه 
به حواشی اخیری که برای مهدی رحمتی پیش آمده و حتی 
منجر به نیمکت نشینی او شده آیا این دروازه بان فصل آینده 
دیگر در استقالل نخواهد بود، تصریح کرد: هنوز با هیچ یک از 
بازیکنان تیم برای ماندن یا رفتن از استقالل صحبتی انجام 
نداده  و تصمیمی گرفته نشده اســت. همه چیز به نظر شفر 
بستگی دارد. بازیکنانی مثل رحمتی یا حتی پژمان منتظری و 

خسرو حیدری هم از این قائده مستثنا  نیستند.

هافبک سنگالی مطرح باشــگاه لیورپول بعد از 
کسب جایزه بهترین بازیکن ماه لیگ برتر انگلیس، 
عکسی از خود در اینستاگرامش منتشر کرده است. 
سادیو مانه که در ماه مارچ میالدی عملکرد بسیار 
درخشــانی از خود در پیراهن قرمزها به نمایش 
گذاشت، بعد از دریافت جایزه بهترین بازیکن برتر 
این ماه عکســی به همراه این جایزه و همینطور 
افزایش امتیازش در بــازی کامپیوتری فیفا 19 که 

اسپانسر مسابقات است انتشار داده است.

دویــن وید کــه او را مــی تــوان یکــی از بهترین 
بسکتبالیست های یکی دو دهه اخیر ان بی ای لقب داد، 
در پستی اینستاگرامی، از سیل تعریف و تمجیدها از او 
بعد از انجام آخرین مسابقه و اعالم خداحافظی اش تشکر 
کرد. وید بیشتر دوران بسکتبال حرفه ای خود را در تیم 
میامی هیت به انجام رساند و در کلیپ منتشر شده در 
اینستاگرامش صحبت های بسیاری از چهره های ورزشی 
و غیر ورزشی از لبران جیمز گرفته تا کریستیانو رونالدو 

را منتشر کرده است.

دوین ِویدسادیو مانه

بعد از پیروزی شیرین تیم استقالل در زمین سپاهان 
و کسب سه امتیاز مسابقه، فرهاد مجیدی مربی آبی 
پوشان در استوری اینستاگرام خود صحبت های 
جالب توجهی را مطرح کرد. فرهاد مجیدی بدون 
نام بردن از فرد خاصی به عده ای اشــاره می کند 
که اطراف باشگاه حضور دارند و در تالش هستند 
تیشه به ریشه استقالل زده و از قهرمان شدن آن ها 

جلوگیری کنند.

بعد از حواشــی اخیر پیرامون امید عالیشاه هافبک 
هجومی باشگاه پرسپولیس، با پست اینستاگرامی اخیر 
این بازیکن به نظر اختالفات در حال حل شــدن است. 
امید عالیشاه که به خاطر مدت زمان کم بازی، چند وقت 
پیش انتقاد شــدیدی را به برانکو ایوانکوویچ سرمربی 
قرمزپوشان وارد کرد و به همین دلیل از فهرست تیم کنار 
گذاشته شد، در پست اینستاگرام خود عکسی منتشر 

کرده که در آن برانکو و نمادی از اتحاد دیده می شود.

امید عالیشاهفرهاد مجیدی

مدیرعامل استقالل خبرداد

پاتوسی می ماند، منشا و ایسما معلوم نیست
حاشیه امنیت پرسپولیس با شکست سایپا بیشتر شد

پیروزی میلیمتری
امتيازتفاضلگلگلخوردهگلزدهباختمساویبردبازيهاتيمرتبه
25159133122154پرسپوليس1

25147438182049تراکتورسازی2

2513843392447استقالل3

251211236171947سپاهان4

25137527131446پدیدهشهرخودرو5

33-2589823285فوالد6

31-24710722231سایپا7

29-24611719234ذوبآهن8

28-25771123241پارسجنوبیجم9

27-25415617203ماشينسازیتبریز10

26-25414721254نساجیمازندران11

25-25671221309پيکان12

24-25315719278صنعتنفتآبادان13

19-2531012122715نفتمسجدسليمان14

18-253913184325سپيدرودرشت15

*10-253715153823استقاللخوزستان16



 ادب و هنر/ جواد شيخ االسالمى  هفته 
هنر انقالب اسالمى اســت و همه به ياد سيد 
شهيدان اهل قلم مى افتند و از او دم مى زنند. 
كتــاب «زندگى زيباســت» اثر ســيدعباس 
سيدابراهيمى درباره شهيد سيدمرتضى آوينى 
نوشته شــده است. به بهانه ســالروز شهادت 
سيدمرتضى آوينى و هفته هنر انقالب اسالمى 
به ســراغ اين نويسنده و پژوهشــگر رفتيم تا 
درباره كتاب زندگى زيباســت و شهيد آوينى 
با او به صحبت بنشــينيم. اين گفت وگو را در 

ادامه مى خوانيد:

درباره شهيد آوينى چه مكتوب و چه   
شــفاهى، مطلب زياد توليد شده است. 
چطور شــد كه تصميــم گرفتيد درباره 
ايشــان كتاب داستانى «زندگى  زندگى 

زيباست» را بنويسيد؟
ســال 89 بود كه در يــك مجموعه فرهنگى 
تصميم گرفتيم درباره شــهيد آوينى تحقيقى 
ســه چهار ماهــه انجام بدهيم. هــدف اصلى 
هم اين بود كه شــبكه اجتماعى اى كه شهيد 
آوينى با آن ها مرتبــط بودند، از آدم ها گرفته 
تا نهادهاى فرهنگى، در اين تحقيق مشــخص 
و دســته بندى شــود. تحقيق را شروع كردم. 
همين طور كه شــما فرموديــد تلقى من هم 
همين بود كه درباره شــهيد آوينى كتاب ها و 
مقاله هاى زيادى نوشــته شده است اما وقتى 
تحقيقى كه انجام مى دادم سر و شكل گرفت، 
با يك خأل مواجه شدم. متوجه شدم تمام اين 
نوشــته ها، كتاب ها، مقاله ها و سخنرانى ها به 
اصطــالح فقط نوكى به زندگى شــهيد آوينى 
زده اند و مقاله يا كتابى كه درباره ايشان جامع 
باشــد و همه وجوه و اتفاقات زندگى شهيد را 
بررسى كرده باشد، وجود ندارد. براى همين به 
فكر افتادم كه خودم ايــن كار را انجام بدهم. 
اين طور بود كه دغدغه نوشــتن كتاب در من 

شكل گرفت. 

 براى داستانى نوشتن نياز به تحقيقات 
اوليه  پژوهش  همان  يا  داشــتيد  مجدد 

كافى بود؟
در پژوهش اوليه كه بــراى همان تحقيق بود 
تقريباً دنبال محتواهاى مختلف درباره شــهيد 
آوينى گشتم؛ كتاب و سخنرانى و مقاله و غيره 
كه از آن ها تا حدى فيش بردارى شده بود، اما 
آنجا هنوز بنا نبود كتاب داستانى بنويسم، قرار 
بود يك كتاب پژوهشــى نوشته شود. در كنار 
جمع آورى محتواهاى مختلف كه عرض كردم، 
با آدم هايى كه با شــهيد آوينى مرتبط بودند 
هم مصاحبه كردم و در يك ســال شايد 50 تا 
60 مصاحبه اختصاصى براى آن تحقيق انجام 
دادم. وقتى مصاحبه ها تمام شد و مى خواستم 
كار را جمع بندى كنم به ذهنم رســيد اگر كار 
داســتانى بشــود تأثيرش روى مخاطب بويژه 
جوان و نوجوان بيشــتر خواهد بود و خروجى 

كار جذاب تر مى شود. 
از آنجا بود كه روال داستانى كردن كار شروع 
شد. بناى داستان هم بر اساس همان تحقيقات 

اوليه استوار شد.

 درباره نويسندگى كتابى خوانده ايد؟
من پيش از آن خيلى رمان خوان جدى نبودم. 

تــا حدى كارهاى رضــا اميرخانى و جالل آل 
احمــد را خوانده بودم، اما آن طــور كه رمان 
خوان باشم، نه. براى همين وقتى كه خواستم 
شــروع كنم چالش ها يكى يكى خودشــان را 
نشــان دادند. دوســتان به خاطر اينكه حس 
مى كردند كار موفق نمى شــود و من به عنوان 
كســى كه تا حــاال هيچ كار داســتانى انجام 
نداده ام شــايد مناسب نويســندگى اين كتاب 
نباشم، با اجراى كار مخالفت مى كردند. حس 
مى كردند كار نشــدنى اســت و اگر بشود هم 

احتماالً نتيجه خوبى نداشته باشد. 
حســين معززى نيا هم، كه تا پيش از تصميم 
من مبنى بر داســتانى شــدن پروژه خيلى به 
ما كمك كــرد، از جمله مخالفان بود. پيش از 
اين تصميم با حسين معززى نيا چندين جلسه 
چندســاعته داشتيم و صحبت كرديم و ايشان 
هرچه اطالعات داشت در اختيارم گذاشت. اما 
از وقتى كه فهميد قرار اســت كار را داستانى 
انجام بدهيم و نمونه هايى كه برايش فرستادم 
را خوانــد، خيلى مخالفت كــرد و اصًال موافق 
اين تصميم نبــود. اين هــا از چالش هاى من 

بودند.
امــا مــن اگرچه تجربــه جدى نويســندگى 
نداشــتم، حس مى كردم مى توانم كار را انجام 
بدهم؛ براى همين شــروع كردم به نوشــتن. 
وقتى كتــاب را بــراى خواندن پيــش آقاى 
يوسفعلى ميرشــكاك بردم، ايشان هم همين 
را پرسيد كه تو قبًال رمان خوانده اى؟ گفتم، نه 
نخوانده ام. با ادبيات خودش گفت تو ديوانه اى 
كــه چنين كارى را انجام داده اى. اما در خالل 
صحبت ها يك نكتــه گفتند كه به نظرم نكته 
درستى است. گفتند نويسندگى 75 درصدش 
جگــر اســت، 15 درصدش تخصص اســت و 
10 درصدش تجربه اســت. ممكن است جاى 
تخصص و تجربه عوض شــود، اما 75 درصدى 
كه به جگر داشتن آدم مربوط مى شود هميشه 
جاى خودش را دارد. با اين حرف كمى روحيه 

گرفتم وخوشحال شدم.

 آقاى ميرشكاك كتاب را خواندند؟
بله. چند جلسه اى رفتم خدمت ايشان و كتاب 
را پيش از چاپ تقديم كردم و خواندند. با روى 
خيلــى باز و حالت خوبى با من برخورد كردند 

كه موجب دلگرمى شد.

 يعنى نكته و اصل اصالحى هم داشتند؟
نه. آقاى ميرشــكاك مدل خاصى دارد. خيلى 
در رد و تأييد صحبت نكرد، اما همين كه پذيرا 
بودند و روحيه خوبى براى كار مى دادند براى 

من اتفاق مثبتى بود.

 ســير زندگى شهيد آوينى و پرداختن 
به وجوه مختلف ايشان كار بزرگ و مهمى 

است. چطور از عهده كار برآمديد؟
در اصــل دليل شــروع ايــن كار همين بود. 
مــن حس مى كــردم ســالگرد آقامرتضى كه 
مى شود يكســرى نزديكان و دوستانش برنامه 
مى گذارند و هركس همان وجهى را كه دوست 
دارد و مى پســندد، مطــرح مى كنــد و فقط 
متمركز بر آن درباره شــخصيت آوينى حرف 

مى زند. 
شهيد آوينى شــخصيتى چندوجهى داشت و 
قالب گريز بود و حس مى كردم در تعاريف اين 
و آن نمى گنجد. همين موجب شد من سمت 

نوشتن كتاب بروم. 
شما نمى توانيد آوينى را فقط در قالب يك بچه 
حزب اللهى دهه 60 و 70 يا فقط يك هنرمند 
به روز قرار دهيد. در همــان دوران كه ويدئو 
ممنوع بوده ايشــان به واسطه اينكه نقد فيلم 
كار مى كرده، ويدئو خريده بوده و فيلم هاى روز 

را مى ديده است. 
خب آن كســانى كه حزب اللهــى بودند حس 
مى كردنــد آوينى از قالبى كــه آن ها در ذهن 

داشتند فراتر رفته است. 
از يك طــرف بعضى ها مى خواســتند بگويند 
كه ايــن آقا بــه جريان روشــنفكرى نزديك 
اســت. ولى شما مى بينى شــهيد آوينى بارها 
ضــد جريان روشــنفكرى مقاله و يادداشــت 
دارد كه چســباندنش به اين جريان را سخت 

مى كند. 
صوتى از ايشان وجود دارد كه مى گويد من به 
خاطر دل خــودم اين فيلم ها را نگاه نمى كنم. 
اگر به دل خودم باشــد اصًال هيچ كدام از اين 
فيلم ها را هــم نمى بينم. يعنى از هر قالبى كه 
براى او در نظر مى گيرنــد بيرون مى زند. اين 
چندوجهى بودنش ســبب شد من حس كنم 
بايد يكجا همه اين ها جمع شــود تا شخصيت 
آقامرتضــى به صــورت جامــع و كامل ديده 

شود. 
يعنى اگر ابعاد شخصيتى او را جدا جدا بررسى 
كنيم مدام نتيجه هاى اشــتباه گرفته مى شود. 
وقتى پيــش از انقــالب و پــس از انقالب و 
گرايش ها و نظرات مختلفش در كنار هم جمع 
و بيان بشــود آن وقت مى توان نماى دقيق و 

كاملى از او پيدا كرد. 
اگرچــه بعضــى از نزديكان و دوســتان مثل 
خانواده ايشــان دوست دارند بعضى جنبه هاى 
شــهيد آوينى بازگو نشود. بعضى ها هم نسبت 
بــه پيش از انقــالب و پــس از انقالب چنين 

گرايشى دارند.

براى نوشتن كتاب، مجموعه آثار خود   
شهيد آوينى را هم مطالعه كرديد؟

قبلش چند تا از آثار شهيد را خوانده بودم، ولى 
براى اين كار دوباره آن ها را مرور كردم. سعى 
كردم هم آثار خود شــهيد و هم مطالبى را كه 

درباره ايشان بود ببينم و بخوانم.

درباره شخصيت شهيد  خود شما  نظر   
چيست؟

شــهيد آوينى واقعاً شــخصيت كاريزماتيكى 
داشــته و به نظرم پس از شهادتش بيشتر هم 
شده اســت. معلوم اســت چيزهايى در زمان 
حيات در او بوده كه پس از شهادتش اين طور 
نورافشانى كرده است. شــخصيتى داشت كه 
افراد جذبش مى شدند. حتى پس از شهادتش 
بعضى ها اين طور تعبير مى كنند كه شما قصد 
داريد شهيد آوينى را تبديل به يك برند كنيد 
بــراى اهداف نظام و انقالب. ولى حقيقت چيز 
ديگرى اســت و اين از شــخصيت خود شهيد 

نشأت مى گيرد. 
خيلى از واكنش هايى كه مى گيرم از نوجوان ها 
و جوان هاى دهه هشــتادى اســت. اين نشان 
مى دهد آقامرتضــى كاريزمايى دارد كه حتى 
براى كســانى كه پس از شــهادت آقامرتضى 
به دنيا آمده اند هم جذاب اســت و سبب شده 
به او عالقه مند باشــند و عاشــقانه دوســتش 
داشته باشــند. كار مهمى كه شهيد آوينى در 
عرصــه فرهنگ و هنر انقالب اســالمى كرده 

جريان سازى است. 
اگر يك نفر ســردمدار ورود بچه هاى هنرمند 
انقالبى در عرصه هاى ســينمايى، مطبوعاتى، 
مســتند و نقد فيلم باشد، آن شــهيد آوينى

است. 
اين ها همه جريان هايى است كه شهيد آوينى 
راه انداخته اســت و پيــش از آن آنچنان در 

بچه هاى حزب اللهى نمود نداشت. 
جريان هاى خوب و بابركت راه انداختن خيلى 
چيز مهمى اســت و شــهيد آوينى اين كار را 
كرده اســت. گفتمان ســازى و جريان سازى 
مهم ترين كارى اســت كه شهيد آوينى كرده 

است. 
يك وقت آدم يك فيلم خوب مى سازد و تمام 
مى شود، اما يك وقت يك آدم يك جريان راه 
مى اندازد و 40-30 سال در آن جريان كارهاى 

خوب انجام مى گيرد.
جالب تر از همه اين است كه شهيد آوينى همه 
اين كارها را با حفــظ گمنامى انجام مى داده 
اســت. چهره او اصًال شناخته نشده بود و فقط 
صداى او در روايت فتح معروف بود؛ آن هم به 
اين دليل كه روايت فتح تيتراژ نداشــت، اسم 
هيچ كس از جمله خود شــهيد آوينى نوشــته 
نمى شد و كســى نمى دانست اين كارها را چه 

كسى انجام مى دهد. 
ســال 65 رهبرى كه آن موقع رئيس جمهور 
بودند، از گروه روايــت فتح دعوت مى كنند تا 
ديدارى با آن ها داشته باشند. بچه هاى روايت 
فتح نقل مى كنند آوينى پيش از ديدار به آن ها 
گفته بود كه اگر رئيس جمهور اسم كارگردان و 
نويسنده را پرسيدند و اينكه چه كسى نريشن 

را مى خواند، شما اسم نبريد. 
جالب اين اســت كه رئيس جمهور روى همين 
موارد تأكيد و تعريــف مى كنند، اما هيچ كس 
در آن جلســه اعالم نمى كند تمام اين ها كار 
آوينى اســت و او در جلسه حضور دارد. حتى 
در آن جلســه كســى ديگر به مقــام معظم 
رهبرى گزارش مى دهد و خود آوينى صحبتى 

نمى كند. 
هفتاد و چند قســمت روايت فتح ساخته شده 
اســت ولى همــه اين ها بدون تيتــراژ پخش 
شــده اند. يك بخش از جذابيت آوينى همين 
رعايت هاســت. همين مى شــود كه وقتى به 
شــهادت مى رسد مثل بمب مى تركد و همه با 

ياد و نام او دمخور مى شوند.
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ادب و هنر

خبر

بررسى شخصيت شهيد آوينى
 در سلسله نشست هاى ادبى شمس 

ادب و هنر: جشــن دوسالگى 
سلسله نشست هاى ادبى شمس 
و  بررســى شخصيت  همراه  به 

هنر شهيد آوينى برگزار شد.
بــه گزارش قدس و بــه نقل از 
روابط عمومــى و امور بين الملل 
سازمان كتابخانه هاى آســتان  قدس  رضوى، چهل وششمين نشست 
ادبى شــمس درحالــى در كتابخانه مركزى آســتان قدس رضوى 
برگزار شــد كه اين نشســت، جشن دوســالگى اين دورهمِى ادبى 

بود. 
مدير اجرايى سلســله نشست هاى ادبى شمس در اين مراسم با بيان 
اينكه 25 كتاب در اين دو سال نقد شده است، اظهار داشت: سلسله 
نشست هاى ادبى شمس در كتابخانه مركزى آستان قدس، بهار سال 
96 با خوانش و نقد كتاب «نظامنامه حرب» از مرتضى ســرهنگى و 
با حضور اين نويســنده آغاز شــد و «ديدار ُدرنا» از منيژه خدابخش 
حصار نيز آخرين كتابى اســت كه تاكنون در اين نشســت ها مورد 

بررسى قرار گرفته است.

«شب محمدعلى بهمنى»  در «بخارا»
ايبنا: شــب محمدعلى بهمنى 
در  بخارا»  از سلسله «شب  هاى 

تهران برگزار خواهد شد. 
به همــت مجله بخــارا و بنياد 
افشــار  محمود  دكتر  موقوفات 
(كانون زبان فارســى) «شــب 
محمدعلى بهمنى» شــاعر و ترانه سراى معاصر به مناسبت تولد 77 
ســالگى وى، روز سه شنبه 27 فروردين ماه ســاعت پنج بعدازظهر 
در تهــران، كانــون زبان فارســى واقع در خيابــان ولى عصر برگزار 

مى شود.
در «شب محمدعلى بهمنى» آزيتا فيروزى، مرتضى اميرى اسفندقه، 

عبدالجبار كاكايى و على دهباشى سخنرانى خواهند كرد.

سرهنگى: 
نگذاريم سيل، كودكى فرزندانمان را ببرد

با  ســرهنگى  مرتضى  فارس: 
دعــوت از عمــوم مــردم براى 
پيوســتن بــه پويــش «بهــار 
مهربانى» گفــت: همان طور كه 
جنگ تحميلى كودكى بسيارى 
از مردم كشــور مــا را گرفت، 
نگذاريم سيل، كودكى فرزندانمان را از ما بگيرد و با مشاركت در اين 

پويش به امداد فرهنگى اين عزيزان كمك كنيم.
«بهار مهربانى» عنوان پويشــى است كه از سوى نهاد كتابخانه هاى 
عمومى كشــور براى جمع آورى كمك هاى مردمى شــامل كتاب و 
اســباب بازى و ارسال آن به مناطق ســيل زده راه اندازى شده است؛ 
اقدامى كه در جهت امدادرسانى فرهنگى به سيل زدگان و بخصوص 
تأميــن نيازهاى روحى و روانى كودكان و نوجوانان آســيب ديده از 

سيل راه اندازى شده است.

برش

اگــر يــك نفــر ســردمدار ورود 
در  انقالبــى  هنرمنــد  بچه هــاى 
عرصه هاى ســينمايى، مطبوعاتى، 
مســتند و نقــد فيلم باشــد، آن 
شهيد آوينى اســت. اين ها همه 
جريان هايى است كه شهيد آوينى 
راه انداخته اســت و پيش از آن 
آنچنــان در بچه هــاى حزب اللهى 

نمود نداشت

سيدعباس سيدابراهيمى از تجربه نوشتن كتاب «زندگى زيباست» درباره سيد شهيدان اهل قلم مى گويد

آوينى شخصيتى قالب گريز و چند  وجهى دارد

برش

آگهى تحديد حدود اختصاصى
پيرو آگهى قبلى كه به موجب ماده 14 قانون ثبت منتشر گرديده اينك بر حسب درخواست واصله 
ــمت ازامالك واقع در  ــتند به ماده مذكورو ماده 61 آئين نامه قانون ثبت،تحديد حدود يك قس مس
ــرح  ــاعت ادارى در تاريخ مندرج در  متن آگهى انجام و به ش ــز بخش7 قوچان در س ــه 7 درگ قطع

ذيل آگهى مى گردد:
پالك 163- اصلى واقع قريه مينا قلعه قطعه هفت درگز بخش 7 قوچان

پالك 16 فرعى مجزى شده از 163- اصلى خانم يغماناز سليمانى احدى از ورثه سليمان سليمانى 
ششدانگ يك قطعه زمين محصور

تاريخ تحديد:1398/02/22
ــيله اين  ــماره هاى فوق به وس لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورين ش
ــانند و چنانچه  ــاعت مقرر در اين آگهى در محل حضور بهم رس آگهى اخطار ميگردد كه درروز و س
ــند مطابق ماده 15  ــا نماينده قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباش ــر يك از صاحبان امالك و ي ه
قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد  و اعتراضات 
مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى و نيز صاحبان امالكى كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند 
ــت از  مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترض ثبتى معترضين ميبايس
تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح 

قضايى تقديم و گواهى الزم را از مرجع مذكور  اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.9800417
تاريخ انتشار:1398/01/25

ناصر حسن زاده
رييس اداره ثبت اسناد و امالك درگز

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 
حوزه ثبتى نهبندان

ــاختمانهاى  آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
فاقد سند رسمى برابر راى شماره139760308004000036-1397/11/30 هيئت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك نهبندان 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى اقاى عباس سپهرى پور فرزند محمد به شماره شناسنامه 1405صادره 
ــبت به  ــه     1397114408004000003 نس ــماره ملى3672740527 در پرونده كالس از زاهدان به ش
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى مشهور به پا باغ به مساحت 3305متر مربع پالك 165فرعى از 4-اصلى 
ــهر نهبندان واقع در مزرعه سوقات بصورت انتقال مع الواسطه از (مالك رسمى) اصلى بخش 5 نهبندان ش

( محمد گل على حسينا محرز گزديده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص ذينفع  
ــار اولين آگهى تا دوماه اعتراض كتبى خويش رابه  ــته باشند از تاريخ انتش ــده اعتراض داش به راى اعالم ش
ــيد دريافت نمايند. معترض مى بايست ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض  ــليم و رس اين اداره تس
ــت را به اداره ثبت  ــت به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواس مبادرت به تقديم دادخواس
ــت . در صورتيكه اعتراض  محل تحويل در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم  قطعى دادگاه اس
در مهلت مقرر قانونى واصل يا معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نكند اداره 
ــند مالكيت مانع ازمراجعه  ــند مالكيت وفق مقررات خواهد نمود صدور س ثبت محل مبادرت به صدور س

متضرر به دادگاه نخواهد بود.9800413
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/01/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/11

سيد مهدى پروين محبى 
رئيس سازمان ثبت اسنادو امالك شهرستان نهبندان 

آگهى تحديد حدود اختصاصى
حوزه ثبتى قاينات

پيرو آگهى تحديد حدود قبلى كه به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گرديده، 
اينك بر حسب درخواست واصله مستند به ماده مذكور و ماده 61 آئين نامه قانون ثبت 

تحديد حدود قسمتى از امالك واقع دربخش 11 حوزه ثبتى اين واحد به شرح ذيل:
بخش 11 قاينات

 قطعه مفروزه مزرعه قدى پالك 1587-اصلى
ــدانگ يك قطعه زمين در روز 15/ 02 /  ــكرى و غيره شش ــين ش 190 فرعى ورثه حس
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انجام خواهد شد لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورين شماره 
ــخص شده فوق ساعت  ــيله اين آگهى اخطار ميگردد؛ كه در موعد مش فوق الذكر به وس
ــانند، چنانچه هر يك از صاحبان  8 الى 10 صبح در محل وقوع ملك حضور به هم رس
ــند؛ مطابق ماده 15 قانون مزبور  امالك يا نماينده قانونى آنها در موقع مقررحاضر نباش
ــده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد.و اعتراضات  ملك مورد آگهى با حدود اظهار ش
مجاورين نسبت به حدود وحقوق ارتفاقى و نيز صاحبان امالك كه در موقع مقرر حاضر 
ــا 30 روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته  ــد؛ مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط ت ــوده ان نب
ــت؛ از  ــد. و برابر ماده 86 آيين نامه اصالحى قانون ثبت ، معترضين مى بايس خواهد ش
تاريخ تسليم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالك قاينات ظرف يك ماه دادخواست 
اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضائى تقديم و گواهى الزم از مرجع مذكور أخذ و به 
اين اداره تسليم نمايند، در غير اين صورت متقاضى مى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهى عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم و اداره ثبت هم بدون 

توجه به اعتراض عمليات ثبتى را طبق مقررات ادامه مى دهد. 9800413
تاريخ انتشار: 25/ 01 / 1398

على  صفائى  فر / رئيس  اداره  ثبت  اسنادو  امالك  قاينات

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و مشاعى 

ــناد و امالك منطقه دو قم تصرفات مالكانه  ــتقر در اداره ثبت اس هيأت حل اختالف مس
مفروزى متقاضيان پرونده هاى تشكيلى طبق قانون مذكور را براساس گزارش كارشناسان 

و به استناد مدارك موجود در پرونده به شرح آراء ذيل تاييد نموده اند. 
ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139760330002034458 ــماره  ش رأى  1ـ 
ــه دانگ مشاع  1396114430002001776 ابوالفضل على اكبرى قمى فرزند اكبر در س
ــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت ششدانگ  308/73متر  از/شش
مربع پالك شماره  فرعى از 2567/1068/1211 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه 
نامه عادى/سند رسمى /سندمالكيت مشاعى ايشان ابوالفضل اكبرى قمى خريدارى كرده 

است. (م الف 5932)
ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139760330002034457 ــماره  ش رأى  2ـ 
ــاع  ــه دانگ مش 1396114430002001775 محمد على اكبرى قمى فرزند اكبر در س

ــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت ششدانگ 308/73متر  از/شش
مربع پالك شماره  فرعى از 2567/1068/1211 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه 
نامه عادى/سند رسمى /سندمالكيت مشاعى ايشان ابوالفضل اكبرى قمى خريدارى كرده 

است. (م الف 5933)
ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139760330002033467 ــماره  ش رأى  3ـ 
ــهم مشاع  ــتاد س 1396114430002002107 مهدى صفدرى فرزند محمدباقر در هش
ــده به مساحت ششدانگ 120 متر  ــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش از/شش
مربع پالك شماره  فرعى از 1964 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى مع 

الواسطه از سيدغالمرضا حسينى خريدارى كرده است. (م الف 5934)
ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139760330002033466 ــماره  ش رأى  4ـ 
ــهم مشاع از/ 1396114430002002106 حجت صفدرى فرزند محمدباقر در چهل س
ــدانگ 120 متر  ــاحت شش ــده به مس ــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش شش
مربع پالك شماره  فرعى از 1964 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى مع 

الواسطه از سيدغالمرضا حسينى خريدارى كرده است. (م الف 5935)
ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139760330002034390 ــماره  ش رأى  5ـ 
ــمتى از/ ــمعيل در قس 1395114430002001374 آقاى رحيم صديق فرزند محمداس
ــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 143/83 متر مربع پالك  شش
شماره فرعى از باقيمانده 1690 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ سند 
ــاعى برابر صفحه 402 دفتر 32 داراى مالكيت مى باشد. (م  ــند مالكيت مش ــمى / س رس

الف 5936)
ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139760330002032785 ــماره  ش رأى  6ـ 
ــمتى از/ ــرى رفيع فرزند بيرامعلى در قس ــى جواه 1391114430002014339 دوقعل
ــاحت 160 متر مربع پالك  ــده بمس ــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش شش
ــطه از  ــماره فرعى از 1965اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى مع الواس ش
ــين و على و قدسى و بتول و مصطفى و رضويان و اعظم ميرشجاعى و فخرى رضوى  حس

مطلق ورثه محمد رضويان خريدارى كرده است. (م الف 5937)
ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139760330002033676 ــماره  ش رأى  7ـ 
1397114430002001827 رضا اصالنى فرزند محمدتقى در قسمتى از/ششدانگ يك 
ــماره فرعى از  ــاحت 102 متر مربع پالك ش ــده بمس قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش
ــطه از محمدتقى  ــه نامه عادى مع الواس ــع در بخش دو ثبت قم مبايع ــى واق 2391 اصل

بختيارى خريدارى كرده است. (م الف 5938)
ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139760330002034182 ــماره  ش رأى  8ـ 
ــمتى از/ ــن در قس ــن زاده ناوليقى فرزند حس ــى حس 1392114430002004438 عل
ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 72 متر مربع پالك شماره 
فرعى از 1772 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى مع الواسطه از مسيح و 
طلعت و بلقيس و تقى و رضا و قدسى و احمد و حورا فاطمه و صديقه ناظرى قمى وراث 
ــيد فاطمه زاهد ورثه ملوك صادقى كال ورثه محمد  ــيد مصطفى و س مليحه صادقى و س

صادقى خريدارى كرده است. (م الف 5939)

ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139760330002035671 ــماره  ش رأى  9ـ 
ــمتى از ششدانگ  1391114430002017155 خانم صغرى كتابى فرزند عزيزاله در قس
قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 218/30 متر مربع پالك شماره 2 فرعى 
ــن  ــطه از سيدحس از 2167 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى مع الواس

ميرئى خريدارى كرده است. (م الف 5940)
ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139760330002035285 ــماره  ش رأى   -10
ــمتى از  ــين در قس ــم طاهره تركمن فرزند محمدحس 1396114430002001864 خان
ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 70/11 متر مربع پالك شماره 
ــمى  ــند رس ــى از 1877 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ س 436 فرع
ــد. (م الف  ــه 364 دفتر 269 داراى مالكيت مى باش ــاعى برابر صفح ــند مالكيت مش / س

(5941
ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139760330002035399 ــماره  ش رأى   -11
ــمتى از  ــم ليال نوروزى اصفيان فرزند زيادعلى در قس 1391114430002010773 خان
ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 50/70 متر مربع پالك شماره 
ــطه از  ــى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى مع الواس ــى از 1947 اصل 58 فرع

اروجعلى عزيزى خريدارى كرده است. (م الف 5942)
ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139760330002033567 ــماره  ش رأى   -12
1392114430002003330 نظامعلى احمدى فرد فرزند حيدر در قسمتى از/ششدانگ 
يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 78/43 متر مربع پالك شماره  فرعى 
از 1742اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى مع الواسطه از محمد اسالميان 
و حسين حاج على نقى و ابرهيم حاج على نقى ورثه رضا حاج على نقى ورثه عباس حاج 

علينقى  خريدارى كرده است. (م الف 5943)
ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139760330002034746 ــماره  ش رأى   -13
ــدانگ يك  ــمتى از/شش ــمعيل در قس 1393114430002000777 تقى بادى فرزند اس
ــاحت 126 متر مربع پالك شماره 7 فرعى از  ــده بمس قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش
ــند مالكيت  ــمى / س ــند رس 1901 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ س

مشاعى برابر سند 26830-58/10/22 داراى مالكيت مى باشد. (م الف 5944)
ــت پس از نشر آگهى و انقضاء موعد  مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده اس
مقرر سند مالكيت رسمى صادر گردد با توجه به عدم دسترسى به مالكين مشاعى مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى تا چنانچه اشخاص ذينفع اعتراضى داشته باشند ظرف 
ــناد منطقه  ــار آگهى نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اس مدت 2 ماه از تاريخ انتش
ــيد آن را اخذ و ظرف مدت يكماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت  ــليم و رس دو قم تس
ــت خود را به مرجع قضائى تقديم و گواهى آنرا به اين اداره  به دادگاه مراجعه و دادخواس
تحويل نمايند الزم به توضيح است كه صدور سند بر اساس قانون مذكور مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 9800460
تاريخ انتشارنوبت اول:  1398/1/25
تاريخ انتشارنوبت دوم:  1398/2/9

مرتضى نورانى آرانى ـ رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ار︑︊︀︵︀ت ﹁︣ا ︮﹠︺️ ︋︣ا﹡﹢ش (︨︀﹝﹩ ︠︀ص)  ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١۴٧٩۶ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۶٩٩١٧۴۴
 ﹤  ︋۵٠٨٩۶٠٣٠٩١ ﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹤  ︋﹩﹡︀︊︺  ︫︡﹝﹞ ــ︡ : آ﹇︀ی ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١١,١٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
︨ــ﹞️ ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه آ﹇︀ی ﹝︡ی ︫ــ︺︊︀﹡﹩ ︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ۴٣٢٣۵۴۵٧۴۶ ︋﹥ ︨﹞️ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه ︠︀﹡﹛ ︻︭﹞️ 
ر︫ــ﹢﹡︡ ︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ۵٩٠٩٩٧٢٢٧٨ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه. ︠︀﹡﹛ ︨ــ︀را زر﹋︩ ︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٠٨١١٢٢٨٠٢ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︻︱﹢ 
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ا﹡︐︀ب ﹎︣د.︡﹡︡﹅ ا﹝︱︀ء﹋﹙﹫﹥ اوراق وا︨ــ﹠︀د︋︀دارو︑︺︡آوراز﹇︊﹫﹏ ﹉،︨ــ﹀︐﹥ و︋︣وات و اوراق ︻︀دی و اداری ︋︀ 

ا﹝︱︀ ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ﹝︐﹀﹆︀ ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د 
(۴٣١٠۶٩) ﹟اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹇︤و  ﹟اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ﹇︤و

/ع
۹۸
۰۰
۴۲
۰

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ﹝﹢︨︧﹥ ﹋︪︀ورزی و ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ︨﹞﹠︀ن ﹝︧︐﹆︣ در دا﹝︽︀ن
 ﹝﹢︨︧﹥ ︾﹫︣ ︑︖︀ری ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٧ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠۴٨٠٠٠٢١٢۵

 ︡﹫﹀﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹣﹞ : ︡ ︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٩,١٨ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
را﹨︊︣ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︧︀︋︣س ﹝︧︐﹆﹏ و ︋︀زرس ﹝﹣︨︧﹥ ︋︣ای ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐﹩ ︋﹥ ٩٧,١٢,٢٩ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡. ︑︣از﹡︀﹝﹥، ︮﹢ر︑︧︀ب ︨﹢د 
و ز︀ن و ︮﹢رت ︗︣︀ن و︗﹢ه ﹡﹆︡ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ︀ددا︫︐︀ی ︎﹫﹢︨️ ︮﹢رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹣︨︧﹥ ﹋︪︀ورزی و ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ︨﹞﹠︀ن ﹝︧︐﹆︣ در 
 ️︗ ان روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر﹢﹠︻ ﹤ ﹥ ︑︭﹢︉ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ر︨﹫︡. روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س︋   ︋١٣٩۶/١٢/٢٩ ﹤  ︋﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︀ل ︣ای︨  دا﹝︽︀ن︋ 

درج آ﹎﹩ ﹨︀ی ﹝﹣︨︧﹥ ︋︣ای ︨︀ل ١٣٩٧ ا﹡︐︀ب ︫︡. 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︨﹞﹠︀ن ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری دا﹝︽︀ن (۴٣١٨٣١)
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خبر

نسخه در حال اكران فيلم «رحمان 1400» 
مجوز نمايش ندارد!

سيما و سينما: مديركل سينماى 
حرفه اى ســازمان سينمايى اعالم 
كرد: نســخه در حال اكران فيلم 
«رحمــان 1400» آن نســخه اى 
نيست كه مجوز اكران گرفته است.

به گزارش خبرگزارى تسنيم؛ بعد از 
اعتراضاتى كه نسبت به برخى شوخى ها و الفاظ  دور از عرف فيلم «رحمان 
1400» و البته بعد از فروش 22 ميلياردى اين فيلم تازه مشخص شده است 
كه نسخه در حال اكران اين فيلم با نسخه اى كه براى مجوز اقدام كرده بود 
متفاوت است. محمد رضا فرجى، مديركل سينماى حرفه اى سازمان سينمايى 
با تأييد اين خبر به خبرنگار تسنيم گفت: سازمان سينمايى بعد از ارائه مجوز 
به هر فيلم براى تطابق نسخه مجوزدار و آنچه به اكران درمى  آيد بازرسانى را 

به سينما مى  فرستد و بر مبناى گزارش اين بازرسان تصميم  گيرى مى  كند.
وى افزود: در مورد فيلم «رحمان 1400» اين اتفاق افتاده است و گويا نسخه 
داراى مجــوز اين فيلم با نســخه در حال اكران متفاوت اســت كه براى آن 

تصميم  گيرى الزم را اتخاذ مى  كنيم.

فصل دوم سريال «بانوى عمارت» 
به استبداد صغير  مى پردازد

سيما و سيما: تهيه كننده سريال 
«بانــوى عمــارت» در مورد فصل 
دوم اين سريال گفت: مقطعى كه 
در فصل دوم اين سريال به تصوير 
كشيده مى  شــود، بعد از استبداد 

صغير در ايران است.
«مجيد مواليى»، تهيه كننده سريال «بانوى عمارت» درباره توليد فصل دوم 
اين مجموعه تلويزيونى در گفت وگو با خبرگزارى فارس گفت: همچنان در حال 
نگارش متن ها هستيم كه قرار است 40 قسمت باشد و تا زمانى كه جزئيات 
متن روى كاغذ مشخص نباشد نمى  توانيم درباره ساير موارد برنامه  ريزى كنيم.
وى ادامه داد: هنــوز درباره بازيگران فصل دوم اين مجموعه تلويزيونى فكر 
نكرديم و همه عناصر بستگى به متنى دارد كه در نهايت به دست ما مى  رسد و 

بر اساس آن مى  توانيم روى چيدمان بازيگران اثر تصميم بگيريم.
اين تهيه كننده درباره داســتانى كه در فصل دوم «بانوى عمارت» به تصوير 
كشيده مى  شود، نيز گفت: قصه فصل جديد بانوى عمارت بعد از 12 سال از 
پايان فصل اول، آغاز مى  شود. يعنى مقطع تاريخى كه در فصل دو اين سريال 
خواهيد ديد از بعد از استبداد صغير در ايران آغاز مى  شود و ادامه پيدا مى  كند.
استبداد صغير به دوره اى يكساله از تاريخ سياسى ايران اطالق مى  شود كه از 
تير 1287، با به توپ بستن مجلس شوراى ملى توسط محمدعلى شاه آغاز 
شد و در تيرماه 1288 با فتح تهران توسط مشروطه  خواهان و پناهنده شدن 
محمدعلى شاه به سفارت روسيه پايان يافت. فصل اول مجموعه تلويزيونى 
«بانوى عمارت» به كارگردانى عزيز اهللا حميدنژاد و تهيه كنندگى مجيد مواليى 
و نويســندگى احسان جوانمرد در ســال 97 از شبكه سه سيما پخش شد.

هادى حجازى فر در «دوزيست» 
سيما و سينما: «دو زيست» به كارگردانى برزو نيك نژاد با هادى حجازى فر 

كليد خورد.
به نقل از روابط عمومى پروژه، با اضافه شــدن هادى حجازى فر و يك چهره 
جديد به جمع بازيگران «دو زيست»، فيلم تازه برزو نيك نژاد در تهران جلوى 
دوربين رفت. «دو زيست» يك فيلم اجتماعى به تهيه  كنندگى سعيد خانى 
اســت. اين فيلم دومين همكارى سعيد خانى و برزو نيك  نژاد به عنوان تهيه  
كننده و كارگردان بعد از فيلم «لونه زنبور» است. جواد عزتى، ستاره پسيانى و 
الهام اخوان از ديگر بازيگران اين فيلم هستند.  ديگر عوامل فيلم «دو زيست» 
عبارتند از نويســنده و كارگردان: برزو نيك نژاد، مدير فيلمبردارى: عليرضا 
برازنده، طراح گريم: ايمان اميدوارى، طراح صحنه: اميرحسين قدسى، مدير 
توليد: كامران حجازى، مدير صدابردارى: مهدى صالح كرمانى، طراح لباس: 

ملودى اسماعيلى.

جايزه بهترين بازيگر زن جشنواره ايتاليا 
براى مهراوه شريفى  نيا

سيما و سينما: مهراوه شريفى  نيا 
جايــزه بهترين بازيگــر زن يك 

جشنواره ايتاليايى را دريافت كرد.
به نقل از روابط عمومى فيلم، مهراوه 
شريفى  نيا جايزه بهترين بازيگر زن 
 Diamond بين المللى   جشنواره 
Film Awards ايتاليــا را براى فيلم «پيــاده» از آن خود كرد.فيلم كوتاه 
«پياده» به كارگردانى شكوفا كريمى و قلم هاله مشتاقى نيا، تاكنون بيش از 
9 حضور در جشنواره هاى معتبر جهانى داشته و در كشورهاى آمريكا، ايتاليا، 

صربستان، هند و ايران به نمايش در آمده است.

اكبر منانى دوبلور با سابقه:
مردم حق «دوبله» را ادا مى  كنند

سيما و ســينما: اكبر منانى، 
و  با ســابقه ســينما  دوبلــور 
از  گاليــه  ضمــن  تلويزيــون 
بى  توجهــى مديران بــه حوزه 
دوبله،  بيــان كــرد : دوبلورها 
ديگر بعد از 60 سال كار، نيازى 
به معروف شدن ندارند. اكبر منانى در گفت وگو با مهر درباره اهميت 
و جايگاهى كه دوبله در حال حاضر در صداوســيما دارد، بيان كرد: 
دوبله از نظر شــخص من خيلى جايــگاه بااليى دارد و جزو باالترين 

هنرهاست درحالى كه اينجا توجه چندانى به آن نمى  شود. 
منانى اضافه كرد: ما ديگر نيازى نداريم بعد از 60 يا 70 سال معروف 
شــويم و عكسمان روى جلد مجالت و روزنامه ها بخورد و اگر حرفى 
مى  زنيم بابت ســختى هاى كار اســت، ما حرفه سختى داريم كه اين 
ســختى ها را هركسى نمى  تواند متوجه شود. ممكن است فردى وارد 
اين حرفه شود اما چون نتوانســته است موفق شود مى  رود و بازيگر 

مى  شود.
وى با اشــاره به احترام و توجه مردم به ايــن حوزه عنوان كرد: اين 
مردم هســتند كه حق اين هنر را ادا مى  كنند و احترام مى  گذارند و 
از اين هنر اســتقبال مى  كنند، با اين حال متأســفانه از طرف خود 

تلويزيون كمتر به هنرمندان اين حوزه توجه مى  شود.

 سيما و سينما/ زهره كهندل  فيلم «مترى 
شيش و نيم» داستان جست وجوى پليس مبارزه با 
موادمخدر براى پيدا كردن فروشنده بزرگ شيشه 
اســت كه روايتى متفاوت از اين قصه تكرارى را 
با بازى هاى درخشــانى از پيمــان معادى و نويد 
محمدزاده به تصوير مى كشــد. دومين فيلم بلند 
سعيد روستايى، نخستين بار در سى و هفتمين 
دوره جشنواره فيلم فجر به روى پرده رفت و برنده 
ســيمرغ بلورين بهترين فيلم از نگاه تماشاگران 
شد. اين فيلمســاز جوان اگر در «ابد و يك روز» 
مشكالت يك خانواده درگير با اعتياد را به تصوير 
كشيد حاال در «مترى شيش  و نيم» جامعه  اى كه 
با اين مسئله درگير است را به نمايش مى گذارد. 
اين فيلم در كمتر از يك ماه اكران، فروش خوب 
نزديك به 15 ميليارد تومان داشــته اســت كه 

پيش بينى مى شود اين رقم بيشتر هم بشود.
جبار آذين، منتقد ســينما دربــاره اين فيلم به 
خبرنگار ما مى گويــد: در ميان فيلم هاى متعدد، 
متنوع و متوســط سى و هفتمين جشنواره فيلم 
فجر، معدود فيلم هاى قابــل تأملى بودند كه به 
لحاظ مضمون يا محتوا مورد توجه قرار گرفتند. 
فيلم دوم سعيد روستايى بعد از فيلم خوب ابد و 
يك روز نشان داد كه اين فيلمساز جوان و خوش 
ذوق در عرصه كارگردانى رو به جلو پيش مى رود. 
با توجه به اينكه موضوعات فيلم هاى روســتايى 
موضوعات تازه اى نيستند اما فيلمساز سعى كرده 
كه از زوايــاى ديگرى به موضوع اعتياد، قاچاق و 

پليس مبارزه با موادمخدر نگاه كند.
وى ادامه مى دهد: اســتفاده بهينه از ابزار سينما 
موجب شــده كه اين فيلم مورد توجه بخشى از 
سينماروها و سينماگران قرار بگيرد. اين فيلم به 
لحاظ مضمون از فيلم نخســت روستايى جلوتر 
نيست اما از منظر كارگردانى و همچنين استفاده 
از بازيگرانــى كه در نقش هاى خود جا افتاده اند با 
وجود فيلمنامه اى جمع و جور، بازى هاى هدايت 
شــده و كارگردانى پرتحرك و فضاســازى هاى 
قابل بــاور براى مخاطب كه همــذات پندارى با 
شخصيت هاى فيلم را قوى تر كرده است، فيلم دوم 
اين كارگردان را در جايگاه مناســبى در سينماى 

ايران قرار داده است.

شكستن كليشه ها در ژانر پليسى
آذين با اشاره به شــخصيت پردازى قوى در اين 
فيلم خاطرنشــان مى كند: يكــى از نقايص آثار 

سينمايى كم توجهى به شخصيت پردازى در آثار 
سينمايى اســت يعنى ما همچنان دچار معضل 
شخصيت پردازى در قالب يك فيلمنامه اصولى و 
هدفمند هستيم از اين رو برخى از فيلم ها همچون 
«ايستاده در غبار» كه سعى كردند نگاهى متفاوت 
و رو به تكامل در شــخصيت پردازى پديد بياورند 
توانســتند گام هاى خوبى را در سينماى ايران به 
جا بگذارند. در فيلم «مترى شيش و نيم»، سعيد 
روســتايى سعى كرده در اين مسير گام بگذارد و 
از شخصيت هاى تيپيك كليشه اى فاصله گرفته 
و با گزينش آدم هايى از اقشار جامعه ، شناسايى 
درست آن ها و پژوهش كامل درباره افراد خطاكار 
در قالب قاچاقچــى يا در مورد پليس، اين تالش 
را به خرج داده اســت. به همين  دليل مى بينيم 
كه شخصيت ها تيپ نيســتند، حرف ها و سبك 
زندگى شان پذيرفتنى اســت و با كليشه اى رايج 
از شــخصيت پليس در ديگر فيلم هاى سينمايى 
و تلويزيونى متفاوت است، همين سبب شده كه 
داستان اين فيلم با وجود موضوع تكرارى آن، براى 

مخاطب جذاب  و ديدنى شود.
به باور اين منتقد، روســتايى ســعى كــرده از 
قطب بندى شــخصيت ها به سفيد و سياه پرهيز 
كند و شخصيت ها در اين فيلم خاكسترى هستند، 
افرادى كه ميان خير و شر در حركتند.  فيلمساز 
سعى كرده شخصيت هاى از پيش تعيين شده يا از 
پيش محكوم شده را ترسيم نكرده و سعى داشته 
كه مخاطب را با فراز و فرود و تلخى و شــيرينى 

آدم هاى فيلمش همــراه و همدل كند. آدم ها در 
اين فيلم مهره هاى از پيش تعيين شده نيستند 

و مى توانند مسير درست يا بد را انتخاب كنند.
وى با اشــاره به تكنيك كارگردانى روستايى در 
فيلم آخرش خاطرنشــان مى كنــد: اين فيلم از 
نظر كارگردانى نســبت به كار قبلــى او، قدم رو 
به جلويى در كارنامه اين كارگردان جوان اســت 
اما به نظر مى رســد كه قدم بزرگ تــر در حوزه 
كارگردانى سينماى ايران را نيما جاويدى در فيلم 
«سرخپوست» برداشته اســت. در واقع مسيرى 
كه روستايى سعى كرده بود در حوزه كارگردانى 
بــا فيلم اول و دومش باز كنــد، جاويدى با فيلم 
«سرخپوست» اين مسير را بسيار پيش برده است. 
نگاه متفاوت، هوشمندانه، واقع نگر و باورپذير در 

كارگردانى هر دو فيلم مشهود است.
به گفته آذين، ســعيد روستايى در فيلم «مترى 
شــيش و نيم» تالش كرده تا از يك داستان نخ 
نما و كهنه، شخصيت هاى تازه و حرف هاى كمتر 
گفته شده را به تصوير بكشد كه موفق شده است.

 افراط در همدلى با شخصيت منفى
كيوان كثيريان، منتقد سينما نيز به خبرنگار ما 
مى گويد: سعيد روستايى با فيلم اولش توقعات را 
از خودش باال برد و حساســيت و كنجكاوى روى 
كارهايش بيشتر شد. با وجود اينكه «مترى شيش 
و نيم» فيلم خوبى است اما اميدوار بودم كه فيلم 
بهترى از روستايى ببينم، به نظر مى رسد كه فيلم 
دوپاره است و دوشخصيت اصلى كه به هم مربوط 

هستند در فيلم به هم ممزوج نشده اند.
وى با اشاره به كارگردانى خوب، بازى هاى درخشان 
و فيلمبردارى قــوى در اين فيلم مى افزايد:  به نظر 
مى رسد مالحظه اى وجود داشته كه دو شخصيت 
فيلم به يك اندازه پر رنگ شوند و به خاطر دو بازيگر 
مطرحى كه دارد، خواســته كه هــر دو را پر رنگ 
كند. فيلم در جايى كــه ناصر خاكزاد (با بازى نويد 
محمدزاده) دستگير مى شود و عمليات تمام مى شود، 
بهتر بود در سراشيبى پايان قرار بگيرد در حالى كه 
فيلم جديدى آغاز مى شــود و مخاطب با قصه ناصر 
خاكزاد همراه مى شود. سكانس هاى طوالنى زندان در 
اين فيلم، كمى آزاردهنده است و داستان هاى فرعى 
بى جهت و بشدت پر رنگ شده است مثل ماجراى 
پسرى كه پدرش فلج است در حالى كه مى توانست با 

يك اشاره از قصه خارج شود.
به باور اين منتقد، بخش اول فيلم درخشان است 

و در بخش دوم كه قصه نويد محمدزاده را روايت 
مى كند يك فيلم معمولى است كه فضاى كلى اش 
به فيلم ابد و يك روز تنه مى زند. در واقع فيلمساز 
در همدلى كردن و همدلى برانگيختن با شخصيت 

منفى فيلم، افراط كرده است.
كثيريان مى گويد: دليلى ندارد كه با يك قاچاقچى 
بين المللى شيشه و موادمخدر تا اين حد همدلى 
كنيم چون آدم هايى كه از سر فقر به سمت قاچاق 
مى روند، كارشان حدى دارد نه اينكه آن قدر ادامه 
بدهنــد كه تبديل به يــك قاچاقچى بين المللى 
بشــوند، قرار نيســت كه بيننده با چنين آدمى 
همدلــى كرده و برايش دلســوزى كند. تا جايى 
مى تــوان پذيرفت كه فقر عامل فســاد، اعتياد و 
انحراف است ولى از يك جايى به بعد، فقر عامل 
اين زياده خواهى نيست. دليلى ندارد كه مخاطب با 
اين شخصيت همدلى كند، اين اتفاق نادرستى در 
فيلم است چون اين آدم صدها نفر را بدبخت كرده 
و به مرگ كشانده است، چرا بايد با او همدلى كرد؟ 
اينكه ناصر خاكزاد بچه ها را آلوده به قاچاق و مواد 

نمى كند، دليل نمى شود كه از او خوشمان بيايد.
به گفتــه وى با وجود اينكه هر شــخصيت منفى، 
ويژگى هاى خوبى هم دارد اما روســتايى در نمايش 
اين خوبى و همراهى مخاطب با شــخصيت منفى 
فيلم، افراط كرده و بيش از حد با شــخصيت منفى 
همدلى كرده اســت. اين آدم يك قاچاقچى ساده و 
بدبخت بيچاره نيست كه به خاطر يك لقمه نان به 
سمت توزيع موادمخدر برود كه دلمان برايش بسوزد، 

فيلم در مورد يك قاچاقچى بزرگ و مرگبار صحبت 
مى كند كه قرار نيست دلمان براى او بسوزد.

 بهترين بازى پيمان معادى
كثيريان درباره اينكه ســعيد روستايى در اين فيلم 
در جايگاه يك كارگردان ژانر پليســى ظاهر شده يا 
آسيب  شــناس اجتماعى مى گويد: ريشه يابى اين 
موضوع كه شخصيتى همچون ناصر خاكزاد چطور به 
وجود مى آيد، بحث درست و دقيقى است و اشكالى 
براى فيلم نيست اما كارگردان در نمايش تصويرى 
دلسوزانه از اين قاچاقچى بين المللى اشتباه مى كند 
چون اين فرد، هيواليى با خوى شيطانى است. همه 
جنايتكاران دنيا زمانى بى گناه بودند ولى خودشان 
خواستند كه اين طور شوند. نمى توان اين قدر راحت 

آدم ها را بى گناه نشان داد.
وى درباره شــخصيت صمد مجيدى با بازى پيمان 
معادى مى گويد: تبحر و تسلط بازى معادى در اين 
نقش بســيار مهم بوده است. او توانسته خشونت و 
مهربانى همزمان را در اين نقش نشــان دهد و يكى 
از بهترين بازى هاى پيمان معادى بوده اســت. بازى 
خوب اين بازيگر و فضاسازى درستى كه كارگردان 
براى اين نقش داشــته، نيمــه اول فيلم را به كارى 
درخشــان تبديل كرده اســت كه فيلم را به خوبى 
پيش مى برد تا جايى كه به دستگيرى ناصر خاكزاد 
ختم مى شــود بويژه صحنه استخر كه بسيار خوب 
كارگردانى شده است ولى پاره دوم فيلم مى توانست 

بسيار كوتاه تر و تأثيرگذارتر شود.
به گفته اين منتقد ســينما، فيلمســاز نتوانسته از 
قدرت نمايى خودش در كارگردانى چشمپوشى كند 
و سعى كرده در فيلمبردارى و دكوپاژ قدرت نمايى 
تكنيكى اش را نشــان دهد اما با دســتگيرى ناصر 
خاكزاد،  فيلم مى توانست در سراشيبى قرار بگيرد و 
تمام شود. سعيد روستايى، كارگردانى است كه با فيلم 
اولــش مورد توجه قرار گرفت و توقعى كه از او براى 
ساخت فيلم هاى بعدى اش مى رفت توقع بااليى بود 
البته او هنوز دو فيلم ساخته است و بايد به اندازه فيلم 

دوم يك كارگردان با اين فيلم برخورد كرد.
كثيريان يادآور مى شود: فيلم «مترى شيش و نيم» 
در مجموع فيلم خوب و جذابى اســت اما نيمه دوم 
خوبى نــدارد در حالى كه اگر در حد همدلى كردن 
با شخصيت منفى فيلم، افراط نمى كرد فيلم بهترى 
ســاخته مى شد اما جاى شكرش باقى است كه اين 
فيلم در ميان فيلم هاى ضعيــف روى پرده، فروش 

خوبى داشته است.

آذين:  از نظر كارگردانى نســبت به 
كار قبلــى او، قــدم رو به جلويى در 
كارنامه اين كارگردان جوان اســت 
اما به نظر مى رســد كه قدم بزرگتر 
در حوزه كارگردانى ســينماى ايران 
را جاويــدى در فيلــم سرخپوســت 
برداشــته اســت. نــگاه متفــاوت، 
هوشمندانه، واقع نگر و باورپذير در 
كارگردانى هر دو فيلم مشهود است

برش

كثيريان: در مجموع فيلم خوب و 
جذابى اســت اما نيمه دوم خوبى 
نــدارد در حالــى  كــه اگــر در حد 
همدلى كردن با شــخصيت منفى 
فيلم، افراط نمى كرد فيلم بهترى 
ساخته مى شــد اما جاى شكرش 
باقيســت كه اين فيلــم در ميان 
فيلــم هــاى ضعيــف روى پــرده، 

فروش خوبى داشته است

سيما و سينما
درباره فيلم «مترى شيش و نيم» دومين ساخته سعيد روستايى

يك قدم  و نيم  رو به جلو !

نقد كوتاهنقد كوتاه

دومين فيلم ســعيد روســتايى در مقياس سينماى 
ايران، فيلم ارزشــمندى اســت. روســتايى در اين 
فيلم به شــخصيت هايى رســيد كه هر كدام الگو و 
ديدگاهى در زندگى دارند و صحنه دوئل ديدگاه هاى 
دو شــخصيت اصلى فيلم را در آمبوالنس و ماشين 
پليــس مى بينيم. شــخصيت ها، ماجرا مى ســازند 
و ايــن ماجراها تبديــل به فرم و حس مى شــوند. 
شــخصيت هاى متعالــى در يك فيلــم داراى ابعاد 
مختلف هستند و «مترى شيش و نيم» از اين منظر 
موفق بوده است چون شخصيت هايش ابعاد مختلفى 
دارند. فيلم بر اســاس الگوهاى انسانى، ساخته شده 
و ابعاد گوناگون شــخصيت را در ســينما مى سازد و 
اين ابعاد گوناگون، شــخصيت را از كاراكتر يكدست 

خارج مى كنــد مثًال جايى كه ناصر خاكزاد به پليس 
پيشــنهاد رشــوه مى دهد، نمى توان پيش بينى كرد 
كه مى پذيرد يا نمى پذيرد. شــخصيت ناصر خاكزاد 
با بازى نويد محمدزاده داراى ابعاد گوناگونى اســت. 
مخاطب با كاراكترى يكدست و تخت روبه رو نيست 
و پيچيدگى هــاى رفتارى اين شــخصيت ها، فيلم را 
ديدنى كرده است. شخصيت پليس دچار تضاد است 
و مواجهه ديالكتيكى بــا محيط پيرامونى و خودش 
دارد. هرچه اين تضاد كاراكترها بيشتر مى شود، فيلم 
ابعــاد پيچيده تر و عميق ترى پيدا مى كند. اين تضاد 
و درگيرى آن قدر در فيلم باالســت كه با كمرنگ يا 
پر رنگ كردن شخصيت ها، اين تضاد از بين نمى رود.
شخصيت پردازى در اين فيلم داورى پذير نيست، وقتى 
ناصر خاكزاد مسئله اش را مى گويد مخاطب هم از حل 
آن باز مى ماند كه اگر ما هم بوديم شايد چنين مى كرديم. 
مواجهه دو شخصيت اصلى فيلم هم پر از تضاد است كه 

گاهى به شخصيت ها حق مى دهيم.
يكى از شاهكارهاى فيلم، مونولوگ هاى تئاترى آن است. 
ُحسن فيلم سينمايى «مترى شيش و نيم» هم اين است 
كه حادثه در اين فيلم زياد است و ريتم حوادث، لحظه اى 
مكث ندارد به طورى كه حادثه ها با نخى نامرئى به هم 
متصل شده اند. اين فيلم داراى جزئيات دقيق و زيادى 
است كه فيلمساز آن ها را به دقت در كار گنجانده است.

سعيد روستايى يك استعداد در سينماى ايران است 
اما مدل فيلم ســازى او چيست؟ روســتايى شرايط 
اجتماعــى برخاســته از اليه هاى زيريــن جامعه اى 
عصيان زده را در قالــب فضايى هيجان زده به تصوير 
مى كشــد. در آخرين ســاخته اين فيلمساز جوان، 
مشكل از آنجا شروع مى شود كه روايت شخصيت ضد 
قهرمان به ســمت مانيفست دادن كارگردان مى رود. 
فيلم با دفن شــدن يك مواد فروش شروع مى شود و 
همــان اول يقه مخاطب را مى گيرد كه با چه فيلمى 
روبه روســت. در اين فيلم پليس درستى داريد كه با 
خودش و محيط اطرافش درگيرى دارد، پليســى كه 
برخالف كليشه هاى مرســوم در آثار نمايشى، كتك 
مى زنــد، فحش مى دهد، عصبانى مى شــود، مهربان 
است، با وجدان و دلسوز است اما فيلم از جايى دچار 
مشكل مى شود كه پاى ناصر خاكزاد به ميان مى آيد، 
روســتايى اگر خواســته كه فيلمى شــبيه مخمصه 
(مايكل مان) بســازد بايد گفت كه ناموفق بوده چون 
در آن فيلم، موازنه قدرت بين خير و شر وجود دارد 
اما در فيلم روســتايى، توازن بين دو شخصيت شكل 
نگرفته اســت. وقتى فيلمســاز بار دراماتيك فيلم را 
به ســمت ناصر خاكــزاد مى بــرد وارد قصه ديگرى 
مى شود كه فيلم از ژانر پليسى خارج شده و به سمت 

آسيب شناسى اجتماعى مى رود.

در اين فيلم تقابل بين دو شخصيت به توازن نمى رسد 
يعنى فيلمســاز هر چقدر در پرداخت شخصيت پليس 
موفق است در مواجهه با ناصر خاكزاد، سطحى و پيش پا 
افتاده عمل كرده است. اين اتفاق موجب شده كه فيلم 
دوپاره شــود. شروع فيلم و فضاى آن نشان مى دهد كه 
فيلم، فيلم ژانر است. «مترى شيش و نيم» داراى روايتى 
كالســيك است كه بار روايى آن تا نيمه فيلم به دست 
پليس است و خوب پيش مى رود اما وقتى بار روايى فيلم 
بر دوش قاچاقچى مى افتد، كارگردان شروع مى كند به 
صدور بيانيه و شــعار دادن. در واقع مسئله در اين فيلم 
شكل نمى گيرد و كارگردان، مانيفست مى دهد. فيلمساز 
در پرداخت شخصيت ناصر خاكزاد، روايت را جلو نمى برد 

و به دام شعار مى افتد.

محسن بدرقه: 

خلق شخصيت هايى كه داورى پذير نيستند
مصطفى يوسف زاده: 

مشكل موازنه قدرت بين خير و شر

برش برش



زاده تربت  مجید  ایســتگاه/   
حکایــت اول و »اولیــن« بــودن 
برای بــر و بچه های شــهید جنگ 
تحمیلی، حکایت تازه و دســت اولی نیســت. چه 
با حســاب و کتاب این دنیایــی و چه آن دنیایی، 
شــهیدان در خیلی از عرصه های جنگ و زندگی، 
رکورددار و »اول« انــد. با این همه »رضا چراغی« 
در این زمینه، رکورد کمتر گفته شــده ای دارد که 
البته تا قیامت هم کســی نمی تواند آن را بشکند. 
 27 فروردیــن ســال 1362 و در اوج عملیــات 
»والفجر یک« خبر شهادت »رضا چراغی«، قرارگاه 
عملیاتی نجف اشرف و ستاد فرماندهی »سپاه 11 
قدر« را در ماتم فرو برد. در طول عمر ســه ســال 
و چند ماهه جنگ، این نخســتین بار بود که یک 
فرمانده لشــکر به شهادت می رســید. »چراغی« 
پیش از این فرماندهــی گردان، تیپ، قائم مقامی 
سپاه 11 قدر و 11 بار مجروحیت را در پرونده اش 
داشت. ترکش ها سرانجام، بار دوازدهم کلید درِ باغ 
شهادت شــده و »رضا« را با خودشان بُرده بودند.

عبدالرزاق
چند روزی می شــد که از سفر کربال برگشته بود 
به روستایشــان »ستق«، جایی اطراف ساوه. حس 
می کــرد هنوز َگرد و عطر حرم همراهش اســت. 
با اینکه چشــم به راه نــوزادی بود که گفته بودند 
همین روزها می رســد، حال و هوای سفر رهایش 
نمی کــرد. در کربال »عبدالــرزاق« را پیدا کرده و 
رفاقتشان جوری گرم و صمیمانه شده بود که حاال 
حس می کرد دلش برای او تنگ شده است. شاید 
همین رفاقت سبب شد وقتی صبح یکی از روزهای 
ســال1336، نوزاد تازه رسیده را بغلش دادند، او را 
نرم ببوسد و بعد هم با لبخندی که همه صورتش 
را پر کرده بود، بگوید: بابا قربوِن »عبدالرزاق« بشه! 
به همه هم اعالم کرد نام پســرش را »عبدالرزاق« 
می گذارد. روزی که مأمور ثبت احوال شناسنامه را 
آورد، همه تعجب کردند. توی شناسنامه نوشته بود: 
رزاق چراغی! مرد اعتراض کرد و مأمور خونسردانه 
گفت: حاال شده دیگه... کاریش هم نمیشه کرد! پدر 
و مادر اما به خونسردی مأمور نبودند و کاری هم از 
دستشان بر نمی آمد. از آن روز نوزاد را »رضا« صدا 
زدند تا پسرشان حتی بیست و چند سال بعد میان 

دوست، فامیل و همکار با نام »رضا« شناخته شود. 
 فروردین سال 1362 هم اعالم شد »رضا چراغی«

فرمانده لشــکر27 محمــد رســول اهلل)ص( در 
جبهه   های نبرد حق علیه باطل به شهادت رسید.

کردستان دوست داشتنی
مثل خیلی از فرماندهان جنگ تحمیلی، نه دانشکده 
جنگ رفته بود و نه دوره   های ویژه ستاد و فرماندهی 
را گذرانده بود. تجربه   های دوره خدمت سربازی و 
بعد هم دانشــگاه حــوادث و رخدادهای انقالب و 
شــور و شــوق انقالبی همه اندوخته نظامی  اش را 
تشــکیل می داد. با همین اندوخته ها، سال 1358 
به ســپاه پاسداران پیوست و خیلی زود یاد گرفت 
آموخته هایش را در غائله کردســتان به کار بگیرد. 
برادر بزرگ ترش می گوید: »رضا 10 سال کوچک تر 
از من بود... در همین محله خاني آباد جنوب تهران 
تا راهنمایی درس خواند و بعد هم به دوره دبیرستان 
شبانه رفت... روزها در رفوگری فرش کار می کرد و 
شب ها به دبیرستان می رفت... گاهي هم پیش من 
به بازار مي آمد... پیش از  انقالب تابســتان ها براي 
تدریس قرآن به روستایمان مي رفت... دیپلمش را 
که گرفت به خدمت سربازي رفت بعد هم با فرمان 
امام)ره( از پادگان فراری شــد تا بقیه خدمتش را 
پس از انقالب تمام کند... ماه رمضان 1358 گفت 
می خواهم پاسدار شــوم... او را بردم پیش یکي از 

دوستان سپاهي ام و ثبت نام کرد...«. 
شــاید یک ماه و نیم بیشتر فرصت نکرد در تهران 
بماند. بعد از دوره آموزشی همراه دوستانش شهید 
»رضا دستواره« و دیگران به کردستان رفت. همه 
آن هایی که او را می شناختند از نبوغ نظامی و بعد 
هــم اخالق خوبش می گفتنــد. آن قدر خوب که 
مردم کردستان را شیفته خودش کرده بود و همین 
شیفتگی خیلی از آن ها را سال 1362 برای مراسم 
تشــییع جنا زه اش به تهران کشاند. همین ُکردها 
بعدها به پدرش گفتند: »شما فرزندت را از دست 
دادی ما انگار پدر و حامی مان را از دست داده ایم«!

شاگرد »متوسلیان«
این را افتخار خودش می دانست که توانست کنار 
دســت »حاج احمد متوســلیان« ریزه کاری های 
جنگ و فرماندهی را یاد بگیرد. آن روزها، فرماندهی 

به جز شــجاعت و شــّم باالی نظامی ویژگی های 
دیگری را طلب می کرد. جوان های پاسدار انقالب، 
نرسیده به 30 ســالگی یاد می گرفتند که چطور 
برای نیروهایشان دلسوزتر و مهربان تر از پدر باشند. 
چطور تئوری های سنتی و کالسیک جنگ را دور 
بزنند و چگونه در سخت ترین شرایط با شجاعتی 
باورنکردنــی دشــمن را ناکام بگذارند. بیســت و 
چند ســاله های انقالبی خیلی زود به بلوغ نظامی 
می رسیدند و مســئولیت فرماندهی به گردنشان 
می افتــاد. برای »رضا چراغــی« هم جنگیدن در 
کردستان و جبهه های غرب، دانشکده جنگ شد و 
او را برای فرماندهی تربیت کرد. در عملیات »محمد 
رسول اهلل)ص(« وقتی رزمندگان ایرانی، در مسیر 
یورش به عراقی ها، به کمین گســترده ضد انقالب 

خوردند، کار خیلی دشوار شد. 
»رضا چراغــی« در این عملیات بــا پس گرفتن 
منطقه استراتژیکی که به »راه خون« معروف شده 
بود، کارایی و قدرت فرماندهی اش را بیشتر از قبل 
 نشان داد. عملیات دشــوار چریکی در جبهه هاي

ســرپل ذهاب و گیالنغــرب، مدتي جانشــیني 
فرماندهی ســپاه »دزلي« و بعد هم مســئولیت 
محور»مریوان« از جمله خدمات درخشــاني است 

که »چراغی« در غرب از خود به یادگار گذاشت.

شلوار نو
وقتی قرار شد شــهید »حاج احمد متوسلیان«، 
تیــپ 27 محمد رســول اهلل)ص( را راه بیندازد، 
معلوم بود که »رضا چراغی« هم یکی از آن هایی 
است که روی قدرت فرماند هی   اش حساب کرده 
است. با همین تیپ که بعدها به لشکر تبدیل شد، 
»چراغی« هم فرماندهی گردان، مسئولیت محور 
عملیاتی، قائم مقامی لشکر و جانشینی فرماندهی 
قرارگاه را در عملیا ت های مختلف و کنار شــهید 
»همت« تجربه کــرد. فرقی نمی کــرد فرمانده 
 لشکر باشد یا گردان، محور عملیاتی را بگرداند یا 
قائم مقام و جانشین کسی باشد، »رضا« در همه 
حال روش و منش جنگیدنش یکسان بود. خیلی 
وقت ها با دیگر فرماندهان حتی عملیات شناسایی 
پیش از عملیات را هم خودش به عهده می گرفت 
و در حسا س  ترین شرایط عملیات ترجیح می داد، 
دستوراتش را به جای اینکه از قرارگاه و با بی سیم 

به گوش رزمند ه ها برســاند، در صحنه نبرد و زیر 
باران گلولــه و ترکش، فریاد بزنــد. گواهش هم 
 یکی از خاطرات شــهید »ابراهیم همت« است: 
»... آن شب پیش ما ماند و دو سه ساعتي خوابید. 
اذان صبح روز 27 فروردین که بیدار شــد، بعد از 
نماز، دیدم شــلوار نظامي نویي را از ساک درآورد 
و پوشید. با تعجب پرســیدم: آقا رضا چی شده... 
شما هیچ وقت شلوار نو نمي پوشیدي؟ با لبخند 
گفت: با اجازه شــما می رم خط! گفتم: احتیاجي 
نیســت... همین جا بیشتر به شما نیاز داریم«. با 
ناراحتی گفت: حاجي جان مي خوام وضعیت خط 
رو بررسي کنم... االن اونجا بچه هاي لشکر خیلي 
تحت فشار هستن... در همین موقع بي سیم مرکز 
پیام اعالم کرد لشــکر یک مکانیزه سپاه چهارم 
بعثي ها، پاتک سختي را روي خط دفاعي بچه هاي 

ما انجام داده...«.

خواستگاری در جاده خرمشهر
حتی با بدن مجروح و پای گچ گرفته در منطقه 
می ماند. با همان وضعیت برای شناسایی می رفت، 
دوبــاره زخمی می شــد، با همان گچ ســنگین 
زیر بمبــاران دشــمن وقتی همــه روی زمین 
می خوابیدند تا کــوالک ترکش ها فروکش کند، 
»رضا« فرصــت خیز رفتن و پنــاه گرفتن پیدا 
نمی کرد، با همــان عصا و گچ به اولین و آخرین 
خواستگاری هم رفت و نظر عروس خانم را جلب 
کرد. آن هم در جاده خرمشهر که تازه آزاد شده 
بود و هنوز عطر شهادت همه جایش پیچیده بود. 
گویا همسرش )معصومه دســتواره( با نیروهای 
امدادگر به  جبهه ها رفته بود. »رضا« با هماهنگی 
بچه های سپاه و همسر شهید ممقانی ترتیبی داد 
تا در جاده خرمشــهر برای نخستین بار با همسر 
آیند ه اش صحبت کند: من یک پاسدار ساده ام و 
چند ساله که در جبهه هســتم... موافقت را که 
گرفــت، در تهران با خانــواده اش و البته پای در 
گچ و عصا به خواستگاری رفت: »من یک سپاهي 
ساده ام و در زندگي، هیچ چیزي از خودم و براي 

خودم نــدارم. حقوق کمي از ســپاه مي گیرم و 
نمي توانم به دروغ بگویم که تمام خواســته هاي 
شما را در زندگي برآورده خواهم کرد«. همسرش 
و حتی پدر و مادرش بعد از شــهادت فهمیدند 
»رضا« فرمانده لشــکر بوده است. تا پیش از آن 
واقعاً فکر می کردند فقط یک پاســدار و رزمنده 

ساده و البته خیلی گرفتار جنگ و جبهه هاست!

شمشیر لشکر
شهید »همت« وقتی شــلوار نو، لبخند خاص و 
بعد هم اخم و جدیت »رضا« را دید، رضایت داد 
فرمانده لشکرش برای بررسی وضعیت خط برود. 
او را خوب می شناخت و دیده بود در عملیا ت های 
قبلی، زیر آتش شــدید، حتی موقع عقب نشینی 
وقتی بالگردهای دشمن تک تک  بچه ها را دنبال 
می کردند و به کالیبر می بستند، با معاونش تک 
و تنهــا روی ارتفاعات مانده بود، با جنگ و گریز، 
بالگردها و نیروهای پیاده دشــمن را مشــغول 
کرده بود تا رزمند ه ها به سالمت عقب بنشینند. 
می دانســت »رضا« بی دلیل به »شمشیر لشکر« 
معروف نشده است. در سخت ترین شرایط وقتی 
کار جایی گیر می کرد، »رضا« مثل شمشیر حلقه 
محاصره یا ستون  تانک های دشمن را می شکافت 
و جلو می رفت. صبــح 27 فروردین »همت« باز 
هم اصرار کرد: آقا رضا...زود برگرد لطفاً... جلســه 
داریم. گوش »رضا« اما به پیام بی ســیم و پاتک 
ســنگین دشمن بود... به خط که رسید، شهدا را 
که روی زمین دید پشت بی سیم به بچه  های ستاد 
معراج فریاد زد: چرا این  ُگل  ها را از روی زمین بر 
نمی دارید... بعد هم با صدای بلند شهادتین گفت 
و به دل تیر و ترکش  ها زد... ساعتی بعد بی سیم 
اعالم کرد: برادر چراغی خمپاره 60 را برداشته و 
دارد تکاورهای عراقی را یکی یکی شکار می کند...! 
»همت« پشت بی سیم فریاد زد: رضا رضا...همت... 
رضا رضا...همــت... رضا جان جواب بده... آخرش 
یک نفر پاسخ داد: حاجی... برادر رضا نیست... صدا 

نزنید...برادر رضا رفت موقعیت کربال...!  
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ایستگاه

خبری از انفجار نیست
محمد مهدی خالقی 

روز اول هر سفری هیجان انگیز است با کمی عالفی و وقت کشِی 
جذاب و شــیرین که برای شناخت و پایه گذاری سفر مهم است. 
بخصوص اگر نخستین بار باشد که به یک کشور نزدیک و ناشناخته 
سفر می کنی. یک کشور همسایه که دنیایی دیگر است در نگاه اول 
اما قرابت ها دارد در دقیق شــدن و زندگی کردن. تا عصر در هتل 
به استراحت اجباری و ناهار پاکســتانی می گذرد. چرا اجباری؟! 
چون ما مثل فنریم برای پریدن و بیرون رفتن، دیدن و شناختن 
و میزبان باید روزهای اول آداب نگه دارد و میهمان نوازی را به حد 
کمال برســاند. ادب می کنیم و فنر را شل می کنیم. تا راه بیفتیم 
غروب شده اســت. برای نماز به مسجدی کنار خیابان می رویم. 
گنبد و گلدسته ای دارد. نماز اهل سنت تازه تمام شده است. نماز را 
می خوانیم و چند پالن تصویر اولیه... صدای زمزمه قرآنی می آید. از 
طبقه باالست. دانش آموزانی در حال سرتکان دادن و حفظ قرآن... 
ســنتی رایج در همه جهان اســالم. اما مسجد نکته جالبی دارد. 
مغازه های وقفی کنار خیابانش همه گلفروشــی هستند. گل های 
طبیعی برای درست کردن همان حلقه های گلی که قبالً نوشتم 
و البته تزئین ماشین عروس در ماه فرخنده شعبان. از ماشین ها 
هم نگویم که هوش از سر ماشین بازها و ماشین نبازها می پراند. 
تقریباً همه ژاپنی هستند. از همه شرکت ها و بیشتر تویوتا و هوندا. 
پاکســتان هم مثل افغانستان، هند، بنگالدش و دیگر کشورهای 
منطقــه ما در دام گرداب فرانســوی نیفتــاده و با اینکه صنعت 
 خودرو ندارد، پایه صنعتش ژاپنی اســت. ماشــین های مقاوم تر،

باکیفیت تر و متناسب با آب و هوا و اقلیم منطقه که خرابی کمتری 
هم دارند. کاش مســئوالن خودروســازی داخلی با قانون اخیر 

بازنشستگی، زودتر بروند و جایشان را جوان ترها بگیرند!
شب شده اســت. هدفمان گشت و گذاری است در بازار و گرفتن 
چند پالن دســت گرمی برای شروع و البته خریدن لباس محلی 

کــه بهتر کار کنیم در این هوای گرم و دم کرده. هوای ظهر امروز 
نزدیک 40 درجه اســت و شــب نزدیک 30... ما با 2 ساعت پرواز 
از هوای بهاری اما ســرد و بارانی مشــهد افتاده ایم وسط تابستان 
الهور. بازار دور میدانی بزرگ است. اسمش را نپرسیدم. اما سنتی 
و مدرنیسم کنار هم است. پاساژ هایی با کاالهای مختلف و بیشتر 
لباس های محلی، با بیلبوردهای بسیار بزرگ تبلیغاتی. مغازه ای را با 
پرس و جو انتخاب می کنیم و هر کدام لباسی می خریم. لباس راوی 
مستندمان مهم تر از دیگران است چون باید آراسته و خوش رنگ و 
لعاب جلوی دوربین بیاید و او قرار است پاکستان را برای مردم ایران 
روایت کند. ساعت نزدیک 11 است. نه خبری از نا امنی است، نه 
انفجار و نه انتحار. خانواده ها راحت و شاد هنوز در رفت و آمدند و 
بچه ها با ماشین شارژی بازی می کنند. دو زن جوان تنها کنار باغچه 
نشسته اند و کباب می خورند. یاد گرفته ام که ذهنیتم را درباره یک 
کشور، مطابق سلیقه رسانه ای غربی تنظیم نکنم. از نظر آن ها همه 
جهان اسالم جهنم است و مسلمانان هیوال و کشورشان محل قتل، 
غارت، کشتار و انتحار. اما واقعیت عکس است. بخصوص در منطقه 
شبهه قاره هند که مردمی دارد احساسی، شاعر مسلک، مهربان، 
صمیمی و میهمان نواز و آن معدود ناامنی ها هم هرچه هست زیر 

سر سرویس های جاسوسی غربی - عربی است.

گزارش از شخص

اولـین فـرمانده
سردار شهید »رضا چراغی« فروردین سال 1362 به شهادت رسید

به فضا خوش آمدید
ماهنامه پاپیــوالر مکنیکس در 
تاز ه ترین شماره خود در گزارشی 
ایده های اصلی مطرح شــده در 
خصوص مسافرت  های فضایی را 
مورد بررســی قرار می دهد. این 
نشــریه در پرونده خود با عنوان 
»به فضا خــوش آمدید« چیزی 
شــبیه بــه دفترچــه راهنمای 
مســافرتی عادی برای آنان که 
می خواهنــد به جاهــای جذاب 
فضا ســفر کنند منتشــر کرده 
است! پاپیوالر مکنیکس مقاله  ای 
نیز بــرای آنان که می خواهند به 

ســرعت تبدیل به یک لوله کش، برقکار و این گونه کارهای فنی بشوند 
منتشر کرده است.

پوپولیسم و اقتصاد
هفته نامه اکونومیست در تازه  ترین 
بانک های  شــرایط  خود  شماره 
مرکزی کشورها را در این روزهای 
متفاوت ایدئولوژیــک در جهان 
مورد بررســی قرار می دهد. این 
نشریه معتقد است بعد از مدت   ها 
سایه انداختن اندیشه های لیبرالی 
بر روی سیاســت های اقتصادی 
بســیاری از کشــورها بخصوص 
در غــرب، اکنــون بــا توجه به 
گســترش ایدئولوژی پوپولیسم 
یا عوام گرایی، تأثیرگذاری آن بر 
سیاست های جدید اقتصادی باید 

جالب توجه باشد. اکونومیست همچنین در مقاله ای شکل استفاده از هوش 
مصنوعی را در شرکت بزرگ آمازون مورد بررسی قرار می دهد.

تب طال
هفته نامه اقتصــادی »بلومبرگ 
بیزینــس ویــک« در تاز ه  ترین 
شــماره خود به اوج گیری مجدد 
محبوبیــت بــرای کشــف طال 
پرداخته و پرونــد ه  ای را به چاپ 
رسانده اســت. این نشــریه در 
گزارش خود با تیتر »دســتیابی 
به طالهای گمشــده« می گوید: 
مــردم آمریــکای مرکــزی در 
مناطقی که مد ت  هــا به عنوان 
سرزمین طالها شناخته می شد 
و آن را در فیلم هــای قدیمــی 
وسترن زیاد دیده ایم دوباره برای 

پیدا کردن چنین طالهایی راهی طبیعت شــد ه اند. اتفاقی که بیشتر در 
کشور دومینیکن افتاده که مردم عموماً فقیر این کشور را برای رسیدن به 

پو ل  های بادآورده وسوسه کرده است.

نشریات جهان

ایستگاه/  امیر محمد سلطان پور

سفرنوشت 

کلیدها

فلسفه سیاِه مطالب زرد

نمی دانم چقدر دنبال کننده مطالب گرو ه ها و کانال ها و صفحه های زرد در 
شبکه های اجتماعی هستید. با اینکه این طور کانال ها مرا عصبی می کنند، 
ولی بخش ثابت مطالعات من هســتند. مطالب زرد شادی بخش و مفرح 
هستند. مخاطبانشان را سرگرم می کنند و غفلتی شیرین می آفرینند. همین 
غفلت شیرین موجب می شود که مخاطبان این نوع کانال ها و صفحه ها در 
شبکه های اجتماعی بسیار زیاد باشد. چرند ترین و ضعیف ترین  کانال های 
جوک و ســرگرمی چند 10 هزار مخاطب دارند. جدی ترهایشان هم عدد 
مخاطبانشان، دور و بر میلیون می چرخد. این همه آدم در کانال های زرد 
چه می خواهند؟ در این  کانال ها چه می خوانند؟ چه کسی متولی تحلیل 
گفتمان کانون های تولید محتوای زرد است؟ مطمئناً مراکز تحقیقاتی این 
محتواهــا را رصد و معنی می کنند، ولی این همه رصد و تحلیل چه اثری 
در واقعیــت میدان فضای مجازی دارد؟ چرا نمی توانیم این بازی را به هم 
بزنیم؟ چون با مخاطبان این کانال ها و صفحه ها گفت و گوی مؤثری نداریم 

و نمی توانیم برای آن ها عملشان را معنی کنیم.
عنوان »زرد« برای انواع و اقسام محتوای زرد بسیار فریبنده است. حقیقت 
این است که اندیشه پشت مطالب زرد عمدتاً اندیشه سیاهی است. کمتر 
جوکی پیدا می شود که در همان فضای خودش مفهوم توانستن را القا کند. 
مخاطبــان محتوای زرد نمی دانند که با لذت بردن از محتوای زرد عقل و 

قلبشان را سیاه می کنند.
نمی توانم در 500 کلمه در یک ستون روزنامه مثال هایی از این قصه را ذکر 
کنم. اما مدام دیده ام که مطالب غفلت آفرین زیر ظاهر زردشان معناهای 
ســیاهی دارند. جوهر معنایی بخش عمده ای از جوک های زرد و سخیف، 
نتوانستن و تمسخر خویش اســت. طبیعی است کسی که سرگرمی اش 

همیشه تمسخر خویش است، در بررسی اندیشه اش، چه جایگاهی دارد.
همین جوک ها می توانند معناهای مثبتی مثل توانستن داشته باشند. ولی 
با بررسی های مداوم می توانم بگویم  که اگر تحقیق علمی دقیقی هم صورت 
بگیرد نتیجه ای جز این نخواهد داشت که محتوای زرد در فضای مجازی 

ایران، فلسفه سیاهی دارد.

 روزنوشته های علی محمد مؤدب

بیرون از کادر!
رقیه توسلی

یادمان باشد ما روبه روی دوربین مخفی نشسته ایم. 
در یک کافه کوچک اما به نظر درندشــت. با یک 

لیوان معجون و کلی آدم رهگذر.
با جنس مــان کاری ندارم؛ مرد یا زن. تلنگرم روی 
این نکته است که از اتمام فیلمبرداری غافل نباشیم 
چراکه قرار بر آن شده که روی کارنامه مان فوکوس 

شود و عیار انسانیت، به دادمان برسد.
پایان:

خوش چهره ترین هم دانشکده ای ام را بدرقه می کنم 
و بیرون در ایستاده ام. حالم ترکیبی از عطِر کافه و 

چراهای بی جواب است.
می دانم تا روزها با این ذهِن به هم ریخته، داستان 
دارم! با همســران باری به هر جهِت از کادر بیرون 

زده!
می دانم برای بعضی از دردها به ســهولت نمی شود 
گوش َمحرمی پیدا کرد که دستت را بگیرد و کاری 

کند که ورق روزگار برگردد.
جمله رفیق توی ســرم بلوا کرده که نمی دانی چه 
آلــرژی 100 درجه ای پیدا کــرده ام به کلمات. به 

برخی از کلمات.
میانه:

به درخواست خودش منفی ها را سوا می کنم.
ِخّســت، تنبلــی، دروغ گویی، خیانــت، بدزبانی، 

نامهربانی، حسادت.
و یک آن دســت می کشــم چون به نظرم می آید 
ظرفیت میز کوچولو کافه از صفات زشــت تکمیل 
است، آن هم با دو لیوان معجونی که از قبل سفارش 

داده بودیم.

که بعد از نیم ساعت دوزاری ام می افتد ای دل غافل، 
قصه سِر کدام رفتار است.

نمی توانم فارغ از گذشــته ها، سرزندگی چشم های 
باهوشــش را کنکاش نکنم و ساده از موفقیت های 

کالن دوسِت قدیمی با اخالقم بگذرم.
در سکوت می نشینیم. معلوم است که صبر دانش 
سرریز شده که شماره ام را گرفت و خواست صریح 

و رودررو با کسی درد دل کند.
چند دانه از گره هایش را باز می کند و با هم می افتیم 
بــه گپ و گفت. از زجرهای ممتدش حرف می زند 
کمی. از حال ناخوشــی که هیچ درمانگر و نسخه 
شفابخشی برایش پیدا نمی شود تا پای انکار وسط 
اســت. اینکه همسر خیانت پیشــه اش در فضای 
مجازی و واقعی به سر عشــق و اعتمادش، چه ها 

که نیاورده.
و  ندیدن هــا  از  می شــمارد.  را  ِچندش هایــش 
نشــنیدنی های دیوانه واری که خودش را به آن ها 
مقّید کرده، می گوید. از خستگی مفرط زن 70 ساله 
درونش. از دوســت داشتن که دیگر حرمتی ندارد 

در خانه اش.
آغاز:

گفت: نیامدم ببینمت، آمــدم که تو مرا ببینی... 
بعد لطف کنی و بروی از روی زنانی بنویســی که 
خسته اند... پوک شده اند... و هر روز توی روشویی 

خانه، حرف های نگفته شان را باال می آورند.
از آدم هایی بنویســی که با انرژی تَه کشیده همه 
هفته را می خندند، آشــپزی می کنند، می شویند، 
میهمانــی می روند، تــاب می آورنــد درحالی که 
نمی دانند طناب پوســیده طاقتشان قرار است در 

کدام ساعت از چند شنبه پاره شود؟
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