
نقاشان فرنگى در دربار قاجار
آن زمان كه پاى نقاشــان غربى تازه به ايران 
باز شــده بود، شاهان قـــاجار مشترى هاى 
پر و پا قــرص آثار هنرى  اين نقاشــان بودند. 
شــاهان قاجار آن قدر به ســبك و ســياق 
نقاشى هاى اروپايى عالقه مند شده بودند كه 
مستقيم با نقاشان اروپايى تماس داشـتند  و 
نـقاشان  دربـارى ايران را تشويق مى كردند 
كه سبك هنرمندان اروپايى را تقليد كنند . از  آنجا كـــه ايـن  هنرمندان ايرانى 
در  دربار زندگى مى كردند ، به  احتمال  زياد نقاشــان اروپايى را  مالقات  مى كردند 
و حتى شـــايد مـستقيم از آنـان تعليم مى گرفتند. يكى از اين  هنرمندان لويى 
اميل دوئوسه  نقاش فرانسوى بود. او در  18 آوريـل 1823 م (1202 ش) مـتولد 
شد، بعدها به  مدرسه نظام رفـت و بـه ارتش پيـوست. در سـال 1858 بـه  ايران 
فرستاده شد. در آن زمـــان، ناصرالدين شاه از دولت  فرانسه  تقاضا  كرده بود كه 
گروهى را به ايران بفرستد تا ارتـش ايـران را طبق معيارهاى فرانسوى تعليم دهد. 
دوئسـه بـه مـردم شناسى و قـوم شناسى بـسيار عالقه مند بود و در طـول سـفر 
به تهران  بيش  از 600 طرح  از مردم در نقاط مختلف ايران كشيد. يك سال بعد، 
به  اصفهان، شـيراز، كـرمان، بـلوچستان و خراسان سفر كرد و به مطالعه فرهنگ  
لر، بـختيارى، بـلوچ، ارمـنى و تـركمن  پرداخـت . دوئوسـه صدها طرح با مداد، 
آبرنگ، قلم  و مركب كشيد كه تصاوير سربازان و اسلحه هايشان، زنان و مردان اقوام 
مختلف، ناصر الدين شاه و درباريان، گماشتگان، خدمتكاران، مكان هاى  مقدس ، 

پل ها، كوه ها، دريـاچه ها، شهرها و  دروازه شهرها را دربرداشت. 
او ايران را پس از سه سال ترك كرد. آثار دوئوسه، ناپلئون  سوم و ملكه او را بشدت 
تحت تأثير قرار داد. در سال  1863، اين آثار را در آكادمى علوم فرانسه به نمايش  
گـذاشتند و وزارت عـلوم فرانسه كتابى از طراحى هاى  دوئوسه چاپ كرد. دوئوسـه 

به دربار  ناصر الدين شاه  نيز راه يافت و دست كم دو طرح از شاه  كشيد.
كافه تاريخ

3 شهيد در يك قاب
صفحه اينستاگرامى شهيد مدافع حرم حسين معزغالمى با انتشار تصويرى از سه 
شهيد در يك قاب نوشت: تصوير شهيد على سعد كه تاكنون مفقوداالثر بوده و 
بتازگى تفحص شده است در عيادت از شهيد جواد اهللا كرم به همراه شهيد حسين 

معز غالمى.
شــهيد على سعد دى ماه 1394 از سپاه قدس عازم سوريه شده بود كه در تاريخ 
5 بهمن همان سال در خان طومان به فيض شهادت نائل آمد و پيكرش تاكنون 

مفقود بوده است كه اخيراً كشف و از طريق DNA شناسايى شد.
اين شهيد واالمقام پنجمين شــهيد خانواده سعد و هفتمين شهيد مدافع حرم 

دزفول مى باشد

سند تجمل؟!
چنــدى پيش تصويــرى از آيت اهللا جنتى 
روى يك صندلى طاليــى رنگ در فضاى 
مجازى منتشــر شد. حســين دهباشى، 
مستندساز و تاريخ پژوه كه چند روزى است 
در كشــور عراق به سر مى برد، تصويرى از 
آيت اهللا جنتى روى صندلى مجلل طاليى 
رنگ معروف را در حســاب كاربرى خود به 

اشتراك گذاشت و نوشت: «در تاالر انتظار فرودگاه نجف، اين صندلى را مى بينى. 
خدايا قبالً كجا ديده بودى اش؟ آهان! همانى نيست كه قاب بسته و بريده  آن 
به عنوان سند تجمل در زندگى آقاى جنتى دست به دست مى شد؟ يعنى بنده  

خدا شايد درمجموع 10 دقيقه روى آن نشسته تا چمدانش را بگيرند!»

توقيف رحمان و نوشدارو پس از مرگ سهراب!
پــس از توقيف فيلم ســينمايى «رحمان 
1400» اين فيلم به يكى از سوژه هاى داغ 
فضاى مجازى بدل شــده است. كاربرى در 
اين باره نوشت: « توقيف فيلم رحمان 1400 
نوشداروى پس از مرگ سهراب بود؛ وزارت 
ارشاد اگر قصد تنبيه فيلمسازان متقلب را 
دارد، پول مسئله دارى را كه از طريق فروش 

فيلم بدون مجوز، عايد تهيه كننده شده، به صاحبان بليت واريز كند يا به نفع 
سينماهاى محروم جريمه كند».

اينستاگرام عليه حشدالشعبى
در پى شــايعه هايى كه دربــاره حضور 
نيروهاى حشدالشــعبى در كشــورمان 
در فضــاى مجازى ايجاد شــد، صفحه 
اينســتاگرامى «جمــاران» تصويرى از 
معــاون حشد الشــعبى در زمــان دفاع 
مقدس منتشــر كرد و نوشت: «معاون 
حشد الشــعبى ســال ها پيــش در كنار 

رزمنده هــاى ايرانى عليه صدام حســين جنگيد و امــروز هم براى كمك 
به ســيل زدگان وارد ايران شده اســت» اما اينستاگرام اين پست را حذف 
كرد! يكى از كاربران دراين باره نوشت: «اينستاگرام با حذف تصوير حضور 
ابومهندس معاون  حشدالشعبى در ايران كه در صفحه جماران منتشر شده 
بود نشــون داد پروژه نفرت پراكنى و عصبيت از دوســتى ايران و عراق در 

خارج از مرزهاى ايران طراحى شده».

گوشى بازِى آقاى نماينده
روز گذشــته تصويرى ناخوشايند از يكى 
از نماينــدگان مجلس در فضاى مجازى 
داغ شــد كه نشــان مى داد اين نماينده 
پايــش را روى ميز گذاشــته و با تلفن 
همراهش كار مى كند. كاربرى در زمينه 
اين تصوير نوشــته است: «هر يك دقيقه 
جلســه علنى مجلس 22 ميليون تومان 

هزينــه دارد. هر نماينده به طور ميانگيــن 500 ميليون تومان براى ورود 
بــه مجلس هزينه مى كند و نكته دردناك اينجاســت كه اين مبالغ هزينه 
مى شود تا آقاى نماينده در جلسه بررسى سيل، پا روى پا بگذارد و گوشى 

بازى كند. اينجا خانه ملت است؟» 

خواندنى ها مجازآباد

عكس گرام

 كيان راد  «زمين خوارى» و «كوه خوارى» چند صباحى 
اســت كه در ميان ماِل مردم خوران از مد افتاده است؛ به 
همين خاطر فعاالن اين عرصه زده اند توى خط رودخانه 
خوارى! نمونه اش ساخت و ســاز در حريم زاينده رود كه 
مدت هاســت در روســتاهاى اطراف اصفهان باب شده و 
ويالســازها به روش هاى مختلف قانــون را دور زده و در 
حريم رودخانه ويالهاى آنچنانى مى سازند و با قيمت هاى 
آنچنانى تر آن ها را مى فروشــند. ويالهايى كه عالوه بر به 
خطر انداختن جان ساكنانش، مى تواند با منحرف كردن 
مســير آب در هنگام بارندگى هاى شديد، فاجعه اى را در 

حد و اندازه سيل دروازه قرآن شيراز رقم بزند.

 تخريب با بيل و كلنگ
ماجراى ســاخت و ساز در حريم زاينده رود برمى گردد به 
حدود دو سال پيش. ويالهاى غيرمجاز حاشيه زاينده رود 
نخستين بار در سال 96 جنجالى شد، اما آن موقع البد به 
دليل خشكسالى و كاهش سطح آب زاينده رود، مسئوالن، 
تجاوز به حريم رودخانه توســط ويالسازهاى غيرمجاز را 

زيرسبيلى رد مى كردند.
ســيل اخير كشورمان اما با وجود تمام ويرانى هايى كه به 
جاى گذاشت، نكات مثبتى هم داشت؛ از جمله اينكه زنگ 
خطر را براى بســيارى از مســئوالن به صدا درآورد تا با 
اقدامات مؤثر، از وقوع حوادث احتمالى در آينده جلوگيرى 
كنند. حاال ويالهاى حاشيه زاينده رود كه ساليان سال در 
نبود نظارت كافى مســئوالن مثل قــارچ در اين مناطق 
رشد كرده بودند، به لطف سيل اخير كشورمان در كانون 
توجــه قرار گرفته اند. ويالهايى كه به گفته مردم محلى با 
پرداخت پول هاى كالن به برخى از مسئوالن شهردارى و 
سازمان محيط زيست، در حريم رودخانه ساخته شده اند 
و پس از بارندگى هاى شــديد اخير و افزايش ســطح آب 

رودخانه، در مسير اصلى آب قرار گرفته اند.
در ميان كشــمكش نهادهــاى دخيل در ايــن ماجرا و 

استعفاهاى مكرر برخى از مسئوالن در پى حواشى مجازى 
ويالهاى غيرمجاز حاشــيه زاينده رود، قــوه قضائيه براى 
جلوگيرى از خســارت هاى احتمالى به ماجرا ورود كرده 
و شــروع به تخريب ويالهاى الكچرى اطراف زاينده رود 
كرد. ويالهايى كه به گفته مســئوالن قــوه قضائيه بعضاً 
در مكان هاى سخت گذر ســاخته شده اند كه امكان تردد 
ابــزارآالت مكانيكى در آن مكان ها وجود ندارد؛ به همين 
خاطر پروژه تخريب اين ويالها به شكل سنتى و با بيل و 

كلنگ درحال انجام است! 
يكى از كاربران دراين باره نوشــته اســت: «در مكان هاى 
خــاص، آدم هاى خــاص، ويالهاى خــاص و ميلياردى 
مى ســازند و در ميان ســكوت نهادهاى مســئول مثل 
شهردارى و ســازمان محيط زيست؛ قوه قضائيه به ماجرا 
ورود مى كند. خدمتگزارى به مردم را ياد بگيريد آقايان».

 آقازاده لواسان نشين
فقط چند ســاعت پس از اقــدام قوه قضائيه، هشــتگ 
#تخريب_ويالى_غيرمجــاز ترند توييتر فارســى شــد. 
كاربران فضاى مجازى در قالب اين هشتگ از قوه قضائيه 
بــراى برخورد قاطع با ويالســازى غيرمجاز در حاشــيه 
زاينده رود قدردانى مى كردند. كاربرى در اين باره نوشــته 
بود: «مسئوالن براى ســاخت اين ويالها كه تا وسط آب 
اومــده چقدر گرفتند؟ باز دم قوه قضائيه گرم كه در صف 
مقــدم مبارزه با زمين خوارى در جايــگاه مدعى العموم با 

زمين خواران قاطعانه برخورد مى كند».
اما ويالهاى حاشيه زاينده رود نه نخستين ويالسازى هاى 
غيرمجاز بودند و نه قرار است آخرين آن ها باشند. ويالهاى 
غيرمجاز كه در سال هاى اخير در نقاط مختلف كشورمان 
ساخته شده اند كم نيستند. ويالهاى ميلياردى كه با روابط 
خاص و پشــت پــرده و گاه با رد و بدل شــدن پول هاى 
هنگفت مجوز ساخت مى گيرند و گاه با كنجكاوى اهالى 
فضــاى مجازى ســر زبان ها مى افتنــد. نمونه اش ويالى 

ميلياردى دختر يكى از وزراى ســابق در لواسان كه مدت 
زيادى ســوژه فضاى مجازى بود. اين ويالى حاشــيه اى 
هم دست آخر توسط شــهردارى لواسان تخريب شد. اما 
بايد اعتــراف كرد كه تعداد بى شــمارى ويالى غيرمجاز 
در سرتاســر كشــور وجود دارد كه مثل ويالهاى حاشيه 
زاينده رود و ويالى دختر وزير در لواســان با روابط خاص 
جواز ساخت گرفته اند. ويالهايى كه معلوم نيست كى، كجا 
و در پس كدام اتفاق قرار است سوژه فضاى مجازى شوند 

تا براى تخريب آن ها اقدام شود.

 به نام نظام، به كام آقايان!
شايد تعداد ويالهاى غيرمجاز سرتاسر كشور سر به فلك 
بكشــد. معلوم نيست در كنار كدام رودخانه، در دل كدام 
جنگل يا در دامنه كدام كوه، ويالهاى الكچرى و آنچنانى 
قد علم كرده اند. نمى توان هم انتظار داشــت قوه قضائيه 
تك تــك اين ويالها را پيدا كــرده و ضمن تخريب آن ها 
با عوامل ســازنده اش برخورد قضايى كنــد. اما برخى از 
جريان هاى مجازى فضا را طورى ملتهب مى كنند كه انگار 

ويالسازى هاى غيرمجاز زير سر قوه قضائيه است!
در ماجراى ويالهاى حاشــيه زاينــده رود، تا پيش از ورود 
قوه قضائيه به ماجرا و تخريب ويالها توسط اين قوه، بسيارى 
از جريان هاى مجازى شــروع به جوسازى عليه قوه قضائيه 
كرده بودند؛ درحالى كه ساخت اين ويالها در اثركم كارى 

نهادهاى ديگر بوده و ربطى به قوه قضائيه ندارد.
اما طبــق معمول برخــى از جريان هاى مجــازى كه به 
ماهيگيــرى در آب هاى گل آلود عادت كرده اند، همچنان 
به شــايعه پراكنى عليه قوه قضائيه ادامه مى دهند.  شايد  
پاسخ تمام اين شايعه ها را يكى از كاربران فضاى مجازى 
در قالب هشــتگ #تخريب_ويالهاى_غيرمجاز داد. اين 
كاربر نوشــته بود: «پول و رشوه براى شهردارى و سازمان 
محيط زيست، ضرر براى صاحب ملك، حرف و فشار براى 

دستگاه قضا و هزينه براى نظام».
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سيما و سينما

طلبه  نوشت هايى از حضور اعضاى گروه علمى «جهاد تبيين» 
در كارزار سيل پلدختر

گفتند: كارتان؟ 
همه گفتيم: نوكريم

نگاهى به فيلم «دونده» 
كه پوستر جشنواره جهانى فجر از آن الهام گرفته است

دويدن به سوى سينمايى تازه

14
ادب و هنر

گفت و گو با محمد على گودينى

انقالب اسالمى، درهاى
ادبيات را به روى مردم گشود

اسمشــان را همان ابتدا گذاشــته اند گــروه علمى - 
تبليغى جهاد تبييــن؛ همان ابتدا يعنى خرداد 97 
كه 9 طلبه قمى شــركت كننده در دوره تربيت 
پژوهشگر انقالب اسالمى تصميم گرفتند يك كار 
علمى جمعى در زمينه هاى مطالعاتى انجام 
دهند. فعاليت گروه در 10 ماه گذشته 
به طرح هاى مطالعاتى  بيشــتر  هم 
علمــى اى  كارهــاى  و  گذشــت 
كــه طلبه هــا در برنامه شــان 
داشتند. با شروع سال جديد و 
بارش هاى عجيب و غريب سال 
98 امــا، بر و بچه هاى «جهاد 
تبيين» قيد درس ، مشــق 
و كتاب و مدرسه را زدند 
و خودشــان را رساندند 

 . ختر مثــل همــه طلبه ها هم پلد
البته هيچ ابايى نداشــتند از اينكه عمامه  
به ســر بروند الى خــاك و گل ها تا همه 
بفهمند طلبه ها اين بار اين  طورى آمده اند 
تا بــه درد مردم بخورند. آن ها در اين روزها 
اما هر روز هم يك روايت نوشــته اند از آنچه 
گاهى  كه  روايت هايــى  بوده اند؛  شــاهدش 
شبيه ناله و گاليه است، گاهى متن هاى اميد 
بخشى مى  شــود و گاهى درس هايى اخالقى 
اســت از روزهاى ســخت؛ درس هايى از نگاه 

چند طلبه ...

گل محمدى:  براى قهرمانى ما اتفاقات عجيبى بايد رخ دهد

مربيان ايرانى هم مى توانستند 
مثل كى روش نتيجه بگيرند

12

16
ايستگاه

دكتر«احمد اقتدارى» را چقدر مى شناسيد؟

پيِر خليج فارس شناسى
تحمل بى پدر شدن، حتى شايعه اش هم سخت 

اســت! چهار روز پيش، يــك خبرگزارى 
معتبر از قول برخى فعاالن رسانه اى موثق 
اعالم كــرد: «احمد اقتدارى درگذشــت»! 

خدا را شــكر، ساعت انتشــار خبر جورى بود 
كــه فرصت نشــد همان روز، گــزارش از 

شــخصمان را به پيِرعرصه خليج فارس 
شناسى اختصاص دهيم.

 از روز بعــد هم اِن ُقلت هاى خبرى 
شروع شد و ســرانجام خبرگزارى 
معتبــر، خبر درگذشــت را از روى 
خروجــى اش برداشــت و برخــى 
خبرگزارى هــا هم، درگذشــت را 
تكذيب كردند تا بهانه براى ما جور 

شده و ...

ت
اس

ى 
ين

زئ
س ت

عك

كاربران فضاى مجازى در حمايت از قوه قضائيه هشتگ #تخريب_ويالهاى_غيرمجاز را در توييتر فارسى ترند كردند

رودخانه خوارى!

همه گفتيم: نوكريم

14 16 11

با همت خانواده شهيد 

دومين دوره جايزه هنرى 
«شهيد منصوب» برگزار مى شود

يادداشت على محمد مؤدب
درباره كتاب محمد دالورى

بى خياِل اختراع دوباره بعضى چرخ ها

حجت االسالم دكتر الويرى:

تمدن سازى 
مجرد از زمان و مكان نيست
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مردم

پیشنهاد سفر

 دیدنی های درگز؛ 
از محوطه باستانی یارم تپه تا پلکان نادر

پلکان
زهرا صالح نژاد: درگز یکی از باستانی  ترین و قدیمی  ترین مناطق ایران است. 
این شهر با قدمتی حدود 7000 سال در مرز ایران و ترکمنستان قرار گرفته 
است. این شهر را دوران پیش از اسالم به »دارا گرد«، »دارا گرذ«، »نیسایا« و 
بسیاری نام دیگر می  شناخته اند. البته درباره نام گذاری امروز این شهر شماری 
گفته اند چون در این ناحیه بیشه و درخت گز زیادی وجود داشته، به »دره 
گز« سرشناس شده است که به نظر صحیح نمی  رسد. درگز، به علت مجاورت 
با مرز ایران و جمهوری ترکمنســتان از اهمیت سیاســی و نظامی خاصی 
برخوردار اســت. بیشتر آثار تاریخی این شــهر به دوره افشاریه تعلق دارند؛ 

آثاری که برخی از آن ها را در ادامه می خوانید. 

 محوطه باستانی بندیان

محوطه باســتانی بندیان بزرگ  ترین گچبری یافت شده از دوران ساسانی 
اســت. این محوطه در سال ۱۳۶۹ در اثر کارهای تسطیح اراضی کشاورزی 
کشف شد و از سال ۱۳7۳ تاکنون در دست حفاری و بررسی باستان  شناسی 
است. برج خاموشی نیز دراین محوطه وجود دارد.در آتشکده گچ  کاری های 
زیبایی از دوره ساســانیان وجود دارد که موضوعات آن عبارتند از: پیروزی 
بهرام پنجم بر پادشاه هپتالیان، مراسم مذهبی در حضور آناهیتا، معرفی افراد 
به شاه و صحنه ضیافت تاج  بخشی به شاه. درون آتشکده آتشدانی زیبا یافت 

شده و پنج کتیبه به خط پهلوی در محراب آن قرار دارد.

 پارک ملی تندوره

پــارک ملی تندوره یکی از ۲۳ پارک ملی کشــورمان اســت که به لحاظ 
نمونه های برجسته مظاهر طبیعی تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط 
زیســت قرار دارد. این پارک در نزدیکی مرز ترکمنســتان و در منطقه ای 
کوهســتانی با صخره ها و تپه ماهورهای متعدد و دره های ژرف و پرشــیب 
پوشیده از گیاهان قرار دارد و یکی از بهترین زیستگاه های جانوران وحشی 

بویژه قوچ و میش اوریال است.

 یارم تپه
یارم تپه یا به زبان محلی یاریم تپه شامل آثار نخستین سکونت اقوام دوره 
ماقبل تاریخ و روزگار باستان در دشت است و ظاهراً این اقوام از هزاره پنجم 
قبل از میالد در این محل ساکن شده و مدارج ترقی را تا اواخر دوره ساسانی 
در این جلگه پیموده اند. یارم تپه به علت سکونت های مداوم شکل مرتب و 
منظمی را ندارد. تمدن یارم تپه را می  توان معرف تمدن شمال شرقی ایران 
دانست که تاکنون مطالعه گسترده ای درمورد آن نشده  است. برخی از نقوش 
بر روی سفال ها منحصر به  فرد بوده و دارای خصوصیات و مشخصات محلی 
می  باشــد. این تپه تاریخی در حدود ۵00 متری غرب بندیان و در مجاورت 

رود درونگر قرار دارد.

 قبرستان گبرها
بنا بر متون و منابع کهن پیشینه این محوطه به قرون ۶ تا ۹ هجری و دوران 
ایلخانی باز می  گردد. در این متون از زرتشــتیان و مغ ها تحت نام گبرها یاد 
شــده است. این گروه از زرتشتیان در زمان ایلخانان به درگز مهاجرت کرده 
و در روستاهای جلفا، خیرآباد مرکزی و پالکانلو مسکن گزیده اند و احتماالً 
به همین ســبب مکان مزبور به قبرستان گبرها معروف گردیده است. این 

قبرستان بر روی تپه ای قرار گرفته است.

 بقعه عالمه شهرستانی

از مزارات معتبر شهرستان درگز بقعه منسوب به مدفن عالمه شهرستانی 
اســت. وی در علوم کالم و اصول، تفســیر و حدیث و فلســفه و ادب از 
نامداران عصر خود به شــمار می  رفت و رســائل و کتب بسیاری از خود 

برجای نهاده است.

پلکان نادری
در گردنه جنوبی کوه های اهلل  اکبر کنار شوسه نزدیک روستای کپکان راهی 
قرار دارد که حدود ۵۵ خم ۹00 پله است که بر اثر تراش سنگ ها ایجاد شده 
اســت. عرض هر پله ۳ متر و پهنای آن ۳0 متر و ارتفاع آن ۱۳ سانتی متر 
است. در کمرگاه پلکان سه کتیبه مربوط به این اثر وجود دارد که به سختی 
قابل خواندن است.نادرشاه افشار در این شهرستان که زادگاه خودش بود، به 
خاطر گذر دادن تجهیزات و افرادش به شهرهای دیگر به دلیل صعب  العبور 
بودن، در دل کوه ها راه مالرو و ارابه رو در ارتفاعات دشــوار اهلل  اکبر احداث 
کرد که نشانه عزم و اراده نادری بود. ساخت این راه مدت های مدیدی طول 

کشید، اما به پایان رسید.

طلبه  نوشت هایی از حضور اعضای گروه علمی »جهاد تبیین« در کارزار سیل پلدختر

گفتند: کارتان؟ همه گفتیم: نوکریم
رزق روز اول

امروز صبح، رزقمان بد نبود، رفتیم خانه  زنی که می گفت: »دو، 
ســه تا بچه یتیم دارم و یک مغازه  کوچک... اجناســم و تمام 

زندگی ام را آب برده...«.
گل  والی را وقتی از حیاط خانه اش بیرون کردیم، حس خوبی 

بهمان دست داد.
گفتیم: »مادرجان ان  شــاء اهلل درســت می  شود؛ الحمدهلل که 

سالمید!«
از ما چادر می خواست. حیف که نداشتیم، شرمنده اش شدیم.

#پلدختر   15فروردین 1398

مهربانی این آدم ها
بغضمان گرفته، دارد شــروع به باریدن می کند... فضا سنگین 
است، شب وقتی که برای پخش غذا در میان گل و الی، ماشین 
را به زحمت از میان کوچه های تاریک شهری که تازه گریه هایش 
بند آمده، عبور می دادیم؛ آدم ها را سراپا گلی می دیدیم...به زنی 
رسیدیم. به او گفتیم: غذا خورده اید؟! گفت: نه! یک کنسرو به او 
دادیم. خواستیم دومی اش را بدهیم. گفت: نه. به دیگران بدهید... 
من مهربانی را در این تعارفش با وجودی که بر تَل ِگل نشسته 

بود، دیدم!شب بود و هوا تاریک و فضا سنگین!
 15 فروردین 1398

قدرت ماورایی بیل!
ما قدرت بیــل را در بعضی مواقــع برتر از هر 
تریبونی می دانیم، بخصــوص وقتی که آن 
بیل در دســت یک روحانی معمم باشد، 
خاص  تر اینکه آن روحانی معمم سّید 

هم باشد!
قربان صدقه رفتن های مردم 

سیل زده را ندیده اید. 
16فروردین 1398

قطره هایی که دریا شدند
باورتان می  شــود این همــه خرابــی، کار آن قطره های 
بارانی است که با لطافت، شیشه   پنجره اتاقمان را نوازش 

می کرد؟
گمان می کنم این قطره ها، قدرتشــان را در تجمع و اتحاد، 

به دست آورده اند. 
راســتی ما قطره ها هم می  توانیم اقتدا به باران کنیم و سیل 
خســارت را با سیل سخاوت پاسخ بدهیم. آن وقت است که 

این سیل پر خروش، سروش رحمت الهی می  شود.
17 فروردین 1398

روزهای خون و عرق
این حادثه فریاد می  زند. ســیل آمده بود تا پرده از چهره  نفاق 
برکند و مرد میدان را بر ترک خود سوار کرده و به سوی ظهور 
پرشتاب حرکت دهد. این حادثه فریاد می  زند. صدای پا می آید. 
»یوم العرق و العلق« در راه است. این حادثه صدای قدم های یار 

را فریاد می زند.
#توضیح_نوشت: در روایات، روز ظهور این گونه توصیف شده 
که در آن عرق و خون بســته شــده مجاهــدان راه حق با هم 

آمیخته می  شود.
#جهادی_نوشت  18فروردین 1398

اینجا همه هستند
بزرگ ترین حســرت زندگیمــان این بود که حــال وهوای 
رزمنده ها و شهدایی را که هشت سال از میهن و اسالم دفاع 
کردنــد، درک کنیم. حاال امــا می  دانیم که اینجا هم میدان 
جنگ اســت؛ اّما جنگ با نفس  اماره. عجب انسان هایی هم 
اینجا می  بینید! کوچک وبزرگ با هر وسیله ای که داشته اند 
خودشان را رسانده اند و هر کدام گوشه ای از کار را گرفته اند. 
همه هســتن. ارتش، ســپاه، هالل احمر، نیــروی انتظامی، 

روحانیت و ... . 
#جهادی_نوشت  18فروردین 1398

و ثّبت لی قدم ِصدق...
فرقی نمی  کند قــدم در جاده خاکی بگذاریم یا ِگلی. مهم این 
است که اگر ارباب قبولمان کند، در مسیر حسینیم. »و ثبت  لی 

 قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب  الحسین...«. 
#پلدختر  19 فروردین 1398

آنکه درد داده...
امروز جمله ای از این مرِد سیل زده  دردمند شنیدم که تأثیرش 
شاید بیشتر از حرف یک عالمه  فیلسوِف عارِف...باشد، بیل می زد 

و می  گفت: »آنکه درد داده، دوا هم می  دهد«.
#حکمت_عملی

یادی از مشعر
آنچه در این شــهر می بینیــم چیزی فراتر از یک ســیل و 
ویرانی های آن است. گذشته و آینده را در این رود می  بینیم؛ 
رودی که نمی  دانیم مثل همیشه به او لبخند بزنیم یا به خاطر 
ویرانی  هایی که به جا گذاشته، برسرش فریاد بکشیم. وقتی به 
این رود وحشــی نگاه می کنیم، چند روز قبل را می  بینیم که 
ارتفاع آن به قدری باورنکردنی باال آمده بود که یخچال کهنه 

پیــرزن را در اتاق ۹ متری اش بلند کرده و 
به صورت افقی به ســقف خانه چسبانده 
و بــه همان صورت روی نیــم متر گل به 
زمین نشــانده بود.مثل این قدرت گسترده 
را تنها در صحرای مشعر دیده بودیم. آنجا 
انســان های زنده به حیات نهفته در حج، 
بیابان مشعرالحرام را مظهری از محشر 
قیامت کرده بودنــد. و اینجا آب، مایه 

حیات خلقت مادی، کوه و دشت را 
با گل و الیش به هم پیچیده 

کوچکی  مظهــر  به  و 
»االرض  از 
قبضته  جمیعا 
القیامة«  یــوم 

تبدیل کرده است.
18 فروردین 1398

هم  نفِس بچه های جهادی
بیل ها در دســت، همه به خط، از میدان شهدا شروع کردیم به 
سمت خیابان سلمان. دنبال خانه  ای می  گشتیم برای پاکسازی. 
زنــی آمد و با خواهش و تمنا ما را به ســمت خانه اش هدایت 
کرد. می  گفت: کسی را ندارم. دور و برش دو تا جوان بود. گمان 
کنم یکی شان برادر و دیگری همسرش بود. او گفت: »همسرم 
که کمک می  کند. این مرد ولی پایش پالتینی است. نمی  تواند 

کار کند!«.
خانه اش از آن خانه هایی بود که آدم می  ترسید تویش برود، تا چه 
رسد به اینکه در آن بماند و بیل بزند! از امنیت و استحکام خانه  
که مطمئن شدیم، داخل شدیم. ِگل های ِچغر بَد بدن، بدجور 
داخل خانه جاخوش کرده بودند و مگر راضی می  شــدند که از 

راهروی تنگ خانه بیرون بروند!
نفس آدم بند می  آید در نبرد بین ِگل و بیل! اما همین که آدم 
رفیق جهادی اش را می  بیند که دارد نفس  نفس می  زند، خودش 

هم نفس می گیرد. انصافاً جهادی ها عشقند!
وسط کار دیدیم مرد جوان با حسرت از لوازم خانگی اش که زیر 
گل بودند، صحبت می کند: »این موکت هایی را که پیدایشــان 
نیست را فکر می  کنی کی خریدم؟!« و بدون اینکه به ما مهلت 
پاسخ دهد، قسم می  خورد: »به خدا قسم دوهفته پیش... امسال 
عید، لوازم خانگی  مان را نو کردیم اما...مهم نیست!« معلوم بود 

دل وسیعی دارد. 
#پلدختر #جهادی_نوشت 17 فروردین 1398

یک روز یه تُرکه...!
یه روزی یه تُرکه با یه فارســه با یه عربه رفتن کنار یه مازنی و 
مشهدی و اصفهونی. بعد دسته جمعی پا شدن رفتن دم خونه 
لره! گفتن: »داداش نبیُنم غمتو. میذاری بچینم ِگلتو؟ می  خوام 
درارم از او زیر دلتو!« لره خندید. از رو کنده سرخ آتیش دلش یه 

چایی داغ ریخت برای داداشش.
19 فروردین 1398

موج مهربانی تا دریای حسین)ع(
در آزموِن ســیل، موج مهربانی مردم بیشتر از موج آب است. 
سیل نیامد که ما را با خود ببرد. سیل آمد تا ما را با خود بیاورد...
پس بیایید همه به دریای محبِت حسین)ع( بپیوندیم و یک  بار 

دیگر زندگی به سبک اربعین را تجربه کنیم.
#پایان سفر #حب_ الحسین_یجمعنا #پلدختر 

 19 فروردین 1398

ظاهر شدن در قاب عکس برای جهادی ها لذتی ندارد. برای 
همین سعی شــان بر این است که در حوزه  استحفاظی 

دوربین قرار نگیرند. از بِد حادثه اما، امروز یک عکاِس 
ِسِمج، همه اش دور و بر ما می  پلکید. خب آخوند 
عمامه  به ســر و لجن  روبی از جوی آب برایشان 

سوژه  نابی ا ست دیگر. بهشان حق می دهیم.
خالصه امروز، حدود ۲0  دقیقه این برادرِعکاس 
 ما، دنبال شکارِ ســوژه اش، از زوایای مختلف، 
تندتنــد عکــس می  گرفــت. حــاج  مهدی 

کشتکاران، مســئول جهاد  تبیین هم رویش را به سمت 
عکاس کرد و با لبخندی که پر از دندان قروچه بود و جمله 
معترضه  »جان  مادرت ول کن، بیــا برو رِد کاَرت« گفت: 

»برادر! خداقوت. کارتون تموم نشد؟!«.
- نه حاج آقا! هنوز اونی که می  خوام، نشده!

- خب خیلی اذیت میشــی، بگو کمکت کنم، چیکار کنم، 
چه جور وایستم؟!

- هیچی حاجی شما ادامه بده، ولی دو انگشتتو باال 
بیار!

خالصه، حاج  آقا به نیِت بدرقه این برادِر عکاس، 
ژســِت یک طلبه مبارِز پیروز را گرفت، حق هم 
َّ ِحزبَ  اهللِ ُهم الغالِبون«. دیدم  همین بود: »أال إن 
عکاس بلند شــد و رفت. معلوم شد که شکارش را 
صید کرده، راضی و خوشــحال. این شد که دیدیم، 
فرمانده ما ســر از خبرگزاری رسا در آورد. این است 
سنت  الهی. انگار خدا در ازل به دوربین وحی کرده که: 
»یا دوربین! بگیر آنکه را از تو فرار می  کند و فرار کن از 

کسی که می خواهد، تو را بگیرد...«.
18 فروردین 1398
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 مردم/ آرمــان اورنگ  اسمشــان را همان ابتدا 
گذاشــته اند گروه علمی - تبلیغــی جهاد تبیین؛ 
همــان ابتدا یعنی خــرداد 97 کــه 9 طلبه قمی 
شــرکت کننده در دوره تربیت پژوهشــگر انقالب 
اســالمی تصمیم گرفتند یک کار علمی جمعی در 
زمینه های مطالعاتــی انجام دهند. فعالیت گروه در 
10 ماه گذشــته هم بیشــتر به طرح های مطالعاتی 
گذشت و کارهای علمی ای که طلبه ها در برنامه شان 
داشتند. با شروع سال جدید و بارش های عجیب و 
غریب سال 98 اما، بر و بچه های »جهاد تبیین« قید 

درس ، مشــق و کتاب و مدرسه را زدند و خودشان 
را رساندند پلدختر. مثل همه طلبه ها هم البته هیچ 
ابایی نداشــتند از اینکه عمامه  به ســر بروند الی 
خاک و گل ها تا همه بفهمنــد طلبه ها این بار این 
 طوری آمده اند تا به درد مردم بخورند. آن ها در این 
روزها اما هر روز هم یک روایت نوشــته اند از آنچه 
شــاهدش بوده اند؛ روایت هایی که گاهی شبیه ناله 
و گالیه اســت، گاهی متن های امید بخشی می  شود 
و گاهی درس هایی اخالقی است از روزهای سخت؛ 

درس هایی از نگاه چند طلبه جوان.

یا دوربین! بگیر آنکه را فرار می کند!

10 شهریور 47 بود که زلزله ای مهیب جنوب خراسان را 
لرزاند؛ زلزله ای که موجب خرابی های فراوانی شد و هنوز 
هم که هنوز است یادش در اذهان بسیاری از کهنساالن 
آن دیار باقی است. در آن دوره اما یکی از گروه های فعالی 
که خودشان را برای امدادرســانی به مناطق زلزله  زده 
رساندند، روحانیون و طالب بودند. بسیاری از روایت های 
آن ایام هم از همین مسئله حکایت دارد؛ مسئله ای که در 
آن دوران با محوریت رهبر انقالب شکل گرفت و سنت 

حسنه ای شد برای ایامی همچون امروز.

شیر و خورشید پتو هم نداد به ما!
موقع زلزله من مشهد بودم. خبرش که پیچید، مقام معظم 
رهبری و جمعی از طالب گفتند: باید برویم به امداد. تقریباً 
تکلیف کردند که تو هم بیا برویم. ســوار ماشینی شدیم و 
دور فلکه حرم مردم را ترغیب می کردیم که به زلزله زده ها 
کمک کنند. بعد از اذان مغرب رســیدیم فردوس. همانجا 
وســط باغی منزل کردیم. مقام معظــم رهبری به یکی از 
دوســتان گفتند که از شیر و خورشید بخواهید چند تا پتو 
به ما بدهند تا فردا صبح که وســایل ما برسد. ایشان رفته 
بود و فاصله ای نشد که برگشــت. با تقریباً حالت مأیوسی 
آمد. معلوم شــد پتو که نداده اند، چند تا فحش هم داده اند. 
نتیجه اینکه همان  جا منزل کردیم و ماندیم تا وسایل آمد 

و تقسیمشان کردیم. 
از خاطرات جناب آقای واحدیان

شیر و خورشید جلوی روحانیت کم آورد!
بعــد از زلزله هیچ کــس نبود که به داد مردم برســد. هر 
کــس باید آن وقت گلیم خودش را از آب می  کشــید. ولی 
یک روز که گذشت،  خبر رســید که گروهی از روحانیون 

برای امداد و نجات آمده اند. همه مردم خوشــحال شــدند. 
ایــن گروه را آقای خامنه ای سرپرســتی می کرد. این گروه 
70،۶0 نفری می  شدند و با ماشین هایی مملو از خوراکی ها 
وارد شهر شدند. کم کم هم این گروه شد مرکزی برای تمام 
گرفتاری های مردم. هر مشــکلی که داشــتند به این مرکز 
می  آمدند. کســی هم نمی  دانســت که این ها به چه شکلی 
برنامه  ریــزی کرده اند کــه روزانه ده ها کامیــون خوراکی، 
اجنــاس و امکانات برای مــردم می  آوردند. اصاًل شــیر و 

خورشید حیرت کرده بود از کار این ها.
از خاطرات حسین علیمردانی

نباید چیزی از شاه بگیریم
ساعت ۱0 صبح بود، یکدفعه دیدیم زلزله شد. همه رفتیم 
بیرون. کلی آدم کشته شده بودند. همه می  ترسیدند توی 
ســاختمان ها بروند. پراکنده شــده بودنــد در زمین های 
زراعی. بعد کم  کم گــروه امداد روحانیت آمدند و در یک 
زمیــن بایر چادر زدنــد. آن ها برای مــردم کمک آورده 
بودند. یادم هســت الی نان ها ماست چکیده کرده بودند، 
بیســکویت می  آوردند، شیرخشــک می  آوردند. بابای من 
راضی نبود برویم از هالل احمر چیزی بگیریم. او می  گفت: 
»آن ها مال شاه است. برایمان خوب نیست. ما زحمتکش 

هســتیم و باید نان حالل بخوریم. اگر می  خواهید اسبابی 
بگیرید بروید از گروه روحانیت بگیرید«.

از خاطرات زهرا بخشام

جو خوبی راه انداخته بودند
شــیر و خورشــید اصاًل توان و امکاناتی نداشت، شاید در 
حــد همین که بتوانند مجروحــی را جابه جا کنند وبس. 
تجربه ای هم نداشــتند کــه بتوانند این کارهــا را انجام 
بدهنــد. در نقطه مقابل ولی بــرای گروه روحانیون مرتب 
کامیون های آذوقه می رســید. حتی وقتی زمســتان شد، 
زغال می  آوردند یا در فصل مدرســه ها برای دانش آموزان 
لوازم می  آوردند. مرحوم پدرم معلم قرآن بود. این ها پدرم 
را تشــویق می  کردند که بچه ها را در اطراف خودش جمع 
کند و برایشــان کالس قرآن بگذارند. خالصه جو بســیار 

خوبی را راه انداخته بودند. 
از خاطرات حسین علیمردانی

آقای خامنه ای به همه روستاها سرکشی می  کرد
پدر من شــناخت زیادی از مردم فردوس داشــت. برای 
همین بــرای اینکه آقای خامنــه ای بدانند هر فردی چه 
احتیاجی دارد، معموالً با ایشــان همراه می  شــد. همین  
طور سید جمال جلیلی یکی دیگر از افرادی بود که چون 
موتور داشت، حضرت آقا هر جایی که می  خواستند بروند، 
با موتور ایشــان می  رفتند. ایشان نه  تنها از خود فردوس، 
بلکه حتی از خیلی از روســتاها هم سرکشی می  کردند و 
خبــر می  گرفتند که در هر منطقه ای چــه امکاناتی مورد 
احتیاج اســت. بعد هم که برمی  گشتند برای رفع نیازهای 

هر منطقه چاره اندیشی می کردند.
از خاطرات جعفر بخشایش

بازخوانی چند روایت قدیمی درباره نقش محوری طالب در امدادرسانی زلزله دهه 40 فردوس و کاخک

عمامه  به سرهای امدادگر



 از اعتراف به کوتاهی در حق شهید صدر
تا خاطره ای از دیدار خانواده شهید با رهبر انقالب

اندیشه: نوزدهــم فروردین ماه، سی ونهمین 
ســالروز شهادت مغز متفکر اسالمی و عالمه 
مجاهد، شهید سیدمحمدباقر صدر بود؛ همان 
روز و در همین صفحه مطلبی با عنوان »قدِر 
صدر« منتشــر شد تا یاد و بزرگداشتی باشد 
برای این شخصیت بی بدیل در جهان اسالم 
که با گذشت نزدیک به 40 سال از شهادت او، 
هنوز قدرش آن گونه که شایسته است شناخته 

نشده؛ نکته ای که سیدحســن نصراهلل هم در سخنرانی خود به مناسبت 
والدت حضرت ابوالفضل العبــاس)ع( و روز جانباز به آن پرداخت و گفت: 
»اعتراف می کنم و اعتقاد دارم که کوتاهی فاجعه بار و عظیمی در حق این 
شخصیت اسالم گرا و بزرگ صورت گرفته است«. دبیرکل حزب اهلل لبنان 
شناساندن شهید صدر به جهان را وظیفه همگان دانست و ضمن برشمردن 
وجوه شخصیتی ایشان، اضافه کرد: »فراورده  فکری شهید صدر، جنبش های 
اسالم گرا و علمای همه مذاهب و رویکردهای اسالمی را به گنجینه فکری 
عظیمی مجهز ســاخت که توانســتند چند دهه پیش، بــا چالش های 
بنیان برافکن مقابله کنند«. در یک هفته  گذشته، کتاب »پژوهشی درباره 
امام مهدی)عج(« تألیف شهید صدر هم به صورت مستقل به چاپ رسید؛ 
جلساتی با موضوع بررسی اندیشه های ایشان برگزار شد و جلساتی هم در 
روزهای آینده برگزار خواهد شد؛ از جمله نشست بازخوانی اندیشه اجتماعی 

شهید صدر که بناست سوم اردیبهشت در دانشگاه تهران برگزار شود.
به همین مناسبت پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم 
انقالب هم پرونده »متفکر نابغه« را گشود که تاکنون سه گفت وگو در قالب 
آن منتشر شده است؛ گفت وگو با حجت االسالم محمدعلی تسخیری، از 
شاگردان شهید صدر که در آن به شخصیت علمی و تفکرات انقالبی این 
شــهید پرداخته شده؛ و گفت وگو با دو نفر دیگر از شاگردان شهید صدر، 
حجت االسالم علی اصغر اوحدی و حجت االسالم محمدحسن رحیمیان که 
به بیان خاطراتی از ایشان اختصاص دارد. حجت االسالم رحیمیان در این 
گفت وگو به بیان خاطره ای از زمان تصدی مسئولیت بنیاد شهید توسط 
خود می پردازد که خانواده شهید صدر در ایران بودند و درخواست مالقات با 
رهبر انقالب را مطرح می کنند؛ درخواستی که با استقبال آیت اهلل خامنه ای 
مواجه می شــود. رحیمیان می افزاید: »شاید صدها مالقات با خانواده های 
شهدا در خدمت رهبر انقالب حضور داشتم اما این دیدار و مالقات از نظر 
اظهار صمیمیت و عالقه ای که رهبر انقالب به شهید صدر و خاندان صدر 
و نقش شــهید صدر ابراز کردند، کامالً متمایز... و از جلسات تاریخی در 

مالقات  های رهبر معظم انقالب بود.«
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گزارش کوتاه

 اندیشه/ مسعود غالمی   نشست علمی »نقش 
اندیشــه ای توده های مردم در پیدایش تمدن ها«، 
شــنبه گذشته به همت پژوهشــکده اسالم تمدنی 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی در دفتر تبلیغات 
اسالمی خراسان رضوی برگزار شد. در این نشست 
حجت االسالم دکتر محسن الویری، مدیر گروه تاریخ 
دانشگاه باقرالعلوم)ع( ضمن برشمردن وجوه مختلف 
بنیان های اندیشــه ای یک تمدن، به این پرســش 
پاسخ داد که »یک منظومه فکری چگونه می تواند 

تمدن ساز شود؟«

 هویت تمدن ها، تابع نظام اندیشه ای است
نقش اندیشه های توده مردم در پیدایش تمدن، تعبیر 
واضحی است که باید پایه های نظری و معرفتی داشته 
باشــد. نظام فکری باید از فیلتری به نام توده مردم 
عبور کند تا تمدن ساز بشود. بنده تمدن را مساوی 
می دانم با انباشت توســعه یافتگی؛ به این معنا که 
زمانی یک جامعه به سمت توسعه حرکت می کند 
که حرکت استمرار داشته باشد و متوقف نشود و در 
یک بازه زمانی وسیع پیگیری شود. با این تعریف از 
تمدن، ما شاهد تمدن های متنوعی هستیم که در 
آن ها تکثری وجود دارد که می تواند مبنا قرار گیرد. 
ما گاهی اوقات تمدن ها را براســاس زمان تفکیک 
می کنیم و گاه مکانی را برای آن ها در نظر می گیریم؛ 
مانند تمدن شرقی یا غربی؛ و گاه تمدن ها را بر اساس 
دستاوردهایشان تفکیک می کنیم؛ مثالً تمدن غرب 
ناظر به بُعد مادی انسان است. تقسیم بندی دیگری 
هم داریم که براســاس بنیان های اندیشه ای است و 
تمدن را بر اساس فکری که آن را ایجاد کرده تقسیم 
می کند. در این تقســیم بندی، ما پیش فرض هایی 
داریم که بر اســاس آن، هر تمدنی نیازمند پایه های 
معرفتی و نظام اندیشــه ای پشــتیبان است. زمانی 
که تمدن ها از نظام های اندیشه ای چندگانه برآمده 
باشــند، بنیان اندیشــه تأثیراتی بر روی کل تمدن 
خواهد داشــت. بنده هویت تمدن هــا را تابع نظام 
اندیشه ای می دانم. تمدن ها خودشان به عینه دارای 
یک ذات نیستند؛ بلکه آن ها بستری را می خواهند 
تا محقق شوند؛ تمدن ها باید بر یک جوهری عارض 
شــوند که آن جوهر جامعه است؛ در تمدن اسالمی 

این جامعه را امت می نامند.

  اندیشه وقتی به اجتماع راه می یابد 
تمدن ساز می شود

اگر تمدن ها را یک موقعیت، صفت و حالت در نظر 
بگیریــم که بر جامعه عارض می شــود، آن گاه این 
جامعه اجــزای مختلف فیزیکی، مادی، جغرافیایی، 
اخالقی و... دارد؛ اگر دو شــرایط جغرافیایی یکسان 
را با یکسری ظرفیت های فرهنگی و تاریخی یکسان 
در نظر بگیریم اما منطق ترکیب آن ها متفاوت باشد، 
می توانــد تمدن های مختلفی را ایجــاد کند؛ مثاًل 
آشــپزها با مواد مشخص و با واحد های یکسان ولی 
با ترکیب های متفاوت و یا بــا تقدم و تأخر افزودن 
مواد با همدیگر، غذاهای متفــاوت پدید می آورند. 
پس اگر شــرایط و امکانات تمدن ها یکســان بود، 
الزاماً خروجی های تمدن برابر و یکسان نیست؛ بلکه 
نیازمند منطق ترکیب است که آن منطق ترکیب را 

نظام اندیشه ای به ما می دهد. اینکه تمدن ها به کدام 
سمت و سو بروند و آورده های اصلی و متمایزکننده 
یک تمدن در چه چیزی است و تمدن چه نقش ها و 
کارکردهایی می تواند داشته باشد، تا حد زیادی ریشه 

در نظام اندیشه ای آن تمدن دارد.
باور ما این اســت که تمدن پیشین اسالمی برآمده 
از اندیشه اسالمی اســت؛ این اندیشه ها یک وجوه 
لفظی داشــته و چه به صورت شفاهی و چه کتبی 
قرآن هویت بخش این تمدن بوده اســت؛ قرآنی که 
از ناحیه خداوند و از طریق پیامبر)ص( بر بشر عرضه 
شــده، مادامی که فقط وجوه لفظی داشته باشد و 
عینیت اجتماعی و بیرونی پیدا نکرده باشد، تمدن ساز 
نخواهد بود. اگر شما راقی ترین و عالی ترین اندیشه ها 
را هم داشــته باشید ولی فقط درون کتاب ها باشد، 
تمدن ســازی نمی کند؛ زمانی که یک فکر به درون 
اجتماع راه پیدا می کند، اینجاست که حرکت آفرینی 

اجتماعی و تمدنی آغاز می شود.

  مردم می توانند روی کارآمدی
 یک نظام اندیشه ای تمدن ساز اثرگذار باشند

در تمدن پیشین اســالمی، زمانی که آموزه های 
وحیانی نازل شــد و یک سلسله رفتارهایی مانند 
نماز خواندن، روزه گرفتن، اعتقاد به معاد، توحید 
و امثالهم برای مسلمانان تعیین شد، ابتدا دستوراتی 
بود که بر روی کاغذ نگاشــته شد؛ بعد کسانی به 
آن ها عمل کردند و پذیرفتند؛ و فردی که تا دیروز 
مســلمان نبود اکنون با پذیرفتــن این ها زندگی 
روزانه اش تغییر می کند؛ پس از زندگی روزانه و در 
مرحله بعد، سبک زندگی تغییر می کند و الگوهایی 
را در زندگی پدید می آورد. هنوز در این مرحله هم 
حرکت تمدنی ایجاد نشده است؛ زمانی که این ها به 
جایی برسد که بر نظام های اجتماعی هم اثر بگذارد 

و روابط اجتماعی افراد مانند روابط ارباب و رعیت 
تغییر کند و کسانی که تا دیروز زیردست دیگری 
بودند، اکنون در کنار یکدیگر و در یک ســطح در 
نماز بایســتند و به دنبالش نهادهای تازه ای مانند 
مسجد تشکیل شود و یا نهادهای قبلی مانند کعبه 
تغییر کاربری بدهند و سبب شود که همه اعضای 
جامعه درگیر شوند و این فکر بر همه آن ها سیطره 
پیدا کند، آنگاه می توانیم بگوییم که جامعه در مسیر 

آرمان های اندیشه تمدن ساز حرکت می کند.
این مسیر، اقتضائات و پیامدهایی را به دنبال خود 
ایجاد می کند که اگر به آنها بی توجه باشیم، دچار 
خسران و دشواری خواهیم شد و بسیاری از شعارها 
و آرمان های بزرگ، تغییــر کارکرد پیدا می کند؛ 
خیلی از مناسک دینی زمانی که مدیریت نمی شود، 
هر چقدر که راقی و عالی هم باشد، زمانی که در این 
فضا رها شود، کارکردهایش به کج کارکرد تبدیل 
می شود و اثر ایجابی آن به اثر سلبی تبدیل می شود. 
زمانی که توده مردم یک نظام اندیشه ای تمدن ساز 
را دریافــت می کنند، می تواننــد روی کارآمدی و 

ناکارآمدی آن بشدت اثرگذار باشند.

  وقتی یک منظومه فکری تمدن ساز 
شکل می گیرد...

همان طور که ذکر شــد، تمام تمدن ها یک نظام 
اندیشــه ای پشــتیبان دارند؛ منتها برخی از این 
نظام های اندیشــه ای مدون و در دسترس است؛ 
مانند تمدن پیشــین اســالمی که قرآن و روایات 
را به عنوان این پشــتیبان در نظر می گیرد؛ و یا در 
خرده تمدن سوسیالیستی که آثار مارکس و لنین 
پشــتیبان آن بود و در تمدن غــرب، آثار افرادی 
مانند جان الک و بیکن؛ در تمدن مصر باســتان، 
این نظام های اندیشه ای مدون نیست اما به روش 

مهندسی معکوس قابل کشف است.
برای بنیان های اندیشــه ای، تعابیر مختلفی مانند 
عقالنیت تمدن، منظومه فکری و نظام اندیشــه ای 
به کار می برند که این ها همان پایه های معرفتی یک 
تمدن هستند و چهار محور عمده دارند. مهم ترین 
وجه آن ها، وجه هستی شناختی است. در این وجه، به 
این پرسش پاسخ می دهیم که آیا در عالم، چیزی به 
نام خدا هست یا نیست؟ و بر اساس پاسخ به آن، برای 
جامعه اقتضائاتی در نظر می گیریم. نکته دوم، بحث 
معرفت شناختی اســت که اصالً شناخت را ممکن 
می دانیم یا نه؟ و آیا ممکن اســت انسان به حقیقت 
برسد یا نه؟ وجه سوم، طبیعت شناختی است. در این 
وجه به این پرسش پاسخ می دهیم که عالم طبیعت 
چیست و آن را چگونه تفســیر می کنیم؟ آیا عالم 
طبیعت نشانه است؟ وجه آخر، بحث انسان شناختی 
اســت که خود به ســه قســمت روان شــناختی، 
جامعه شناختی و تاریخ شــناختی تقسیم می شود. 
زمانی که یک نظام فکری، به همه پرسش های این 
وجه ها پاســخ بدهد و راه سعادت انسان را مشخص 

کند، منظومه فکری تمدن سازی شکل گرفته است.

  فهم ملت ها از اسالم، تابع عوامل مختلف است
یک فکر، مادامی که تجربه اجتماعی را همراه خود 
نداشته باشد، امکان تمدن ســازی ندارد؛ زمانی که 
فکــر به متن جامعه راه پیدا می کند، ظرفیت ایجاد 
می کند و این ظرفیت دارای ویژگی هایی اســت که 
روحیات و خلقیات خاص مردم را شامل می شود. در 
گستره تمدن پیشین اسالمی، زمانی که تفکر اسالم 
بین مردم رسوخ کرد، فهم مردم از آن یکسان نبود و 
هر کدام به گونه ای خاص اسالم را درک کردند و این 
یک امر بدیهی است؛ به عنوان مثال، اگر یک جمله در 
کالس درس بگویید و از دانشجوها بخواهید که تقریر 

آن حرف را بنویسند، مشاهده می کنید که به تعداد 
دانشجوهای سر کالس، تقریرها متفاوت خواهد بود.

در پهنــه فراخ و گســترده جهان اســالم هیچ دو 
مجموعه ای را پیدا نمی کنید که مانند یکدیگر فکر 
کنند. مردم تابع کشــش ها و تمایالت قومی شــان 
هســتند و این موجب می شــود تا فهمشان از یک 
منظومه فکری متفاوت باشــد. در تمدن اسالمی، 
ایرانی هــا، عرب ها، ترک ها، بربرهــا و دیگر اقوام هر 
کدامشان کشش ها و تمایالت سرزمینی و فرهنگی 
متفاوتی با یکدیگر دارند که در فهمشــان از اسالم 
تأثیرگذار اســت. این افــکار پایــه ای در مظاهر و 

دستاوردهای هر تمدنی قابل جست وجو است.
 در اســالم گاهــی اقتضائــات دوره زمانــی، بدون 
حب و بغض بر روی فهم مردم تأثیر داشــته است؛ 
مثالً مردمی که در دوره بنی امیه زندگی می کردند، به 
این دلیل که روایات مربوط به اهل بیت)ع( را نشنیده 
بودند، اســالم منهای اهل بیت)ع( را پذیرفته بودند. 
سطح دانش افراد نیز در فهمشان از اسالم تأثیرگذار 
بوده است؛ مثالً کشش فهم عالم، فیلسوف و متفکر 
با مردم عامی از اســالم متفاوت بوده است. پیشینه 
فرهنگی و پایــگاه اجتماعی نیز بر روی قدرت فهم 
مردم تأثیر داشته است. ما باید در بحث های تمدنی 

به این موضوعات توجه داشته باشیم.

  باید شناخت و تحلیل درستی
از خلقیات مردم داشته باشیم

یــک فکر زمانی که حتی آســمانی هم باشــد، 
وقتی در ظــرف محیط اجتماعی قرار گرفت، به 
یک پدیده فرهنگی تبدیل می شــود و جامه ای 
از جنس همــان اجتماع بر تن می کند. منظومه 
یک فکر تمدن ســاز، مجرد و گسسته از زمان و 
مکان و خالص و عریان نیست؛ بلکه حتماً لباسی 
از فرهنگ بر تــن می کند. اگر ما به این موضوع 
توجه نکنیم و فکری که بین مردم هســت را به 
حال خــودش رها کنیم و آن را مدیریت نکنیم، 
این فکر با انبوهــی از خرافه ها و تمایالت قومی، 
محلی و مذهبی آمیخته می شــود و آن کارکرد 
اصلی خودش را از دســت می دهد. اگر صاحبان 
فکر، امتداد اجتماعی فکر را رها کنند و به دست 
توده مردم بسپارند، این احتمال وجود دارد که آن 
فکر از هویت اصلی خودش خالی شــود و جامه 

دیگری بر تن کند.
خاستگاه تمدن نوین اسالمی، در اندیشه های امت 
اســالمی است و خود ما به عنوان بخشی از امت 
اسالمی، احساس و فهم و تحلیلمان این است که 
ما باید مبتنی بر مکتب ائمه)ع( کمک مؤثری به 
امت اسالمی داشته باشــیم و بگوییم مدلی که 
اهل بیــت)ع( عرضه می کنند، مــدل مترقی تر و 
کامل تری است؛ و اگر می خواهیم یک نمونه عینی 
و عملی از این حکومت و حرکت تمدنی که مورد 
پسند اهل بیت)ع( هست نشان دهیم تا آحاد امت 
اسالمی از ما الگو بگیرند، باید شناخت و تحلیل 
درستی از خلقیات مردممان داشته باشیم؛ باید به 
ظرفیت ها، ویژگی ها و آســیب هایی که در مسیر 
تحقق اندیشه های تمدن ساز مکتب اهل بیت)ع( 

در قرن جدید وجود دارد، توجه داشته باشیم.
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ــماره ملى 5539704576  ــدرى فرزند محمدعلى به ش ــارزاده نقن ــارت روزانه 241/667 عليه محمد افش درصد خس
ــماره ملى 3671299371 (راهن) صادر كه پس از ابالغ  ــن به ش ــتائى فرزند محمدحس ــين روس (مديون) و غالمحس
اجراييه در مورخ 1393/12/13 و در پايان مهلت هاى مقرر و آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا و تقاضاى 
بانك مبنى بر ارزيابى و مزايده تماميت اصل شش دانگ يكباب آپارتمان مسكونى به مساحت 126/55 مترمربع پالك 
ــت هزار و سيصد و چهار ده فرعى 53002 (پنجاه و سه هزار و دو) فرعى 4 اصلى بخش  ــصت و هش ثبتى 68314 (ش
ــوم به مبلغ 2/150/000/000  ــهد- خيابان سيدرضى- سيدرضى 59- پالك 1/218 طبقه س ــهد به آدرس مش 9 مش
ــش  ــرح ذيل اعالم مى گردد: ش ريال (دو ميليارد و صد و پنجاه ميليون ريال) ارزيابى و قطعيت يافته مورد ارزيابى به ش
ــماره ش/1152454  ــاختمانى به ش ــاختمان چهار طبقه با گواهى پايانكار س دانگ يكباب آپارتمان واقع در طبقه 3 س
مورخ 1389/9/18 به مساحت 126/55 مترمربع نما سراميك با قدمت حدود 6 سال شامل 3 اتاق خواب، كمدچوبى، 
ــراميك، پذيرايى با فرش كف سراميك، ديوار پذيرايى و اتاق خواب ها كاغذ  ــپزخانه اپن با كابينت MDF با كف س آش
ــه موقعيت مكانى  ــور با توجه ب ــا ديوارپوش چوبى، تراس، فاقد آسانس ــتى، راهرو ارتباطى ب ــرويس بهداش ديوارى، س
ــابه، امتيازات  ــه به امالك مش ــى، قدمت بنا، عرف محل و در مقايس ــه كار رفته، ممر دسترس ــح ب ــه اى، مصال و منطق
ــخاص حقيقى و حقوقى مبلغ  ــاب ديون احتمالى به نهادها و اش ــاير عوامل مؤثر در ارزيابى، بدون احتس منصوبه و س
ــنهاد مى گردد. توضيح اينكه بنا به اظهار  ــارد و يكصد و پنجاه ميليون ريال) تعيين و پيش 2/150/000/000 (دو ميلي
مستأجر آپارتمان مذكور با قولنامه عادى در رهن مستأجر مى باشد و برابر با نامه شماره 139885606004000472 

مورخه 98/1/20 دفتر امالك بازداشتى فاقد بازداشتى ميباشد.
ــماالً، در سه قسمت بطولهاى 3/35 و 46/1 متر و 17/3  ــرح محدود به حدود ش حدود و توصيف اجمالى ملك بدين ش
ــت اول تا سوم به فضاى معبر مجاور شرقاً، در 5 قسمت كه قسمت چهارم آن شمال  ــوم ديوار و پنجره اس متر اول تا س
قسمت دوم آن جنوبى است بطولهاى 25/6 متر 80/2 متر 17/4 متر 80/2 متر 78/6 متر اول ديواريست به درز انقطاع 
مورد تفكيك دوم ديواريست سوم درب و ديوار است چهارم ديواريست پنجم ديواريست به درز انقطاع تفكيك اول به 
ــمت بطولهاى 3/04 متر 1/64 متر و 3/26  ــه قس ملك مجاور دوم تا چهارم براه پله پنجم به ملك مجاور جنوباً، در س
ــوم ديوار و پنجره است اول تا سوم به فضاى حياط مشاعى غرباً،  ــت دوم ديوار و لبه بالكن س متر اول ديوار و پنجره اس
بطول 17/20 متر ديواريست به ارز انتطاع مورد تفكيك به ملك مجاور و سقف با كف طبقه چهارم اشتراكى است كف 
ــتراكى است حقوق ارتفاعى: اين واحد به اتاق مسكونى واقع در همكف دسترسى ندارد مزايده در  ــقف طبقه دو اش با س
ــاعت 9 الى 12 ظهر در محل شعبه اول اجراى ثبت مشهد واقع در خيابان امام  ــنبه مورخ 1397/2/17 از س روز سه ش
خمينى خيابان اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك از طريق مزايده نقداً به فروش ميرسد و مزايده از مبلغ ارزيابى (دو 
ميليارد و يكصد و پنجاه ميليون ريال) شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد ضمناً 
بدهى هاى مربوطه آب- برق- گاز اعم از حق انشعاب و يا اشتراك و مصرف و نيز بدهى مالياتى و عوارض شهردارى و 
غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده بعهده برنده مزايده است. ضمناً چنانچه روز مزايده 
ــر دولتى و  ــد و حق مزايده و نيم عش ــاعت و محل مقرر برگزار خواهد ش با تعطيلى مصادف گردد روز بعد در همان س

هزينه هاى قانونى طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزايده ميباشد. آ- 9800515 آ- م.الف 955
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

آگهى فقدان سند مالكيت
ــرورى برابر درخواست 24/97/12335 مورخ 1397/9/5 دو برگ استشهاديه گواهى اعالم  ــايرا س نظر به اينكه خانم س
ــدانگ پالك 3815 فرعى از 93 اصلى بخش 6 طرقبه شانديز كه به  ــهم شش ــهم از 82800 س مى دارد ميزان 170 س

ــده است با بررسى دفتر امالك معلوم شد مالكيت مشاع مذكور از ششدانگ  ــهل انگارى مفقود ش نام نامبرده به علت س
پالك فوق الذكر ذيل ص 291 دفتر 573 بنام نامبرده ثبت و سند به سريال 572708 صادر سوابق ثبتى بيش از اين 
ــال 1380 مراتب يك نوبت  ــتناد ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت مصوب بهمن ماه س حكايتى ندارد لذا به اس
آگهى و متذكر مى گردد هر كس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود 
باشد بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند 
معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض 
بدون ارائه سند مالكيت يا معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى نوبت اول و تسليم آن به متقاضى اقدام 

خواهد شد. آ- 9800521 م.الف 962
رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز /  سيدمحمود حسينى نژاد

شماره پرونده: 139704006092005880/1           شماره بايگانى پرونده: 9709661
شماره ابالغيه: 139805106092000069               تاريخ صدور: 1398/01/07

دفترخانه ازدواج شماره 8 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

ــماره  ــماره ملى: 0946876312 ش ــد تاريخ تولد: 1366/10/04 ش ــى نام پدر: احم ــيله به آقاى على اليق ــن وس بدي
ــود كه خانم شهربانو عباسيان جهت وصول يكصد و چهارده سكه بهار آزادى به استناد  ــنامه: 10752 ابالغ مى ش شناس
ــماره 10241- 1386/04/23 دفترخانه ازدواج شماره 8 شهر مشهد استان خراسان  ــند ازدواج ش مهريه مندرج در س
ــه 9709661 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش  ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس رضوى عليه ش
ــرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده  ــما به ش مورخ 1397/12/14 مأمور، محل اقامت ش
ــود و چنانچه  ــار محلى آگهى مى ش 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد،  ــوب مى گردد، نس ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس

عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9800516 م.الف 956
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

شماره مزايده: 139704306092000202
تاريخ ثبت: 1397/11/18

متن آگهى مزايده
آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده 9704741

به موجب پرونده اجرائى كالسه 9704741 خانم فرخ قاسمى فرزند نوراله ش ش 19 كدملى 5489816813 به استناد 
سند نكاحيه به شماره 14449 مورخه 1372/03/21 دفترخانه ازدواج 4 و طالق 59 شهر شيراز استان فارس اجرائيه 
فوق الذكر جهت وصول مهريه خود به تعداد 14 عدد سكه طالى تمام بهار آزادى و مبلغ 20/000/000 ريال با محاسبه 
ــان نام پدر: محمود  ــرف كمالي ــغ 1/208/930/540 ريال عليه: ورثه زوج مرحوم محمود كماليان اش ــه نرخ روز مبل ب
كدملى: 0046596150 و منصور كماليان فرزند محمود كدملى 2298883920 و ناصر كماليان فرزند محمود ش ش 
ــود ش ش 2385 كدملى 2295209226 و اعظم كماليان  ــى 2296759955 و نادر كماليان فرزند محم 2828 كدمل
فرزند محمود ش ش 3145 كدملى 0046486161 و سحر كماليان و سپيده كماليان اجرائيه اى به كالسه فوق نيابت 
ــتانكار وارده به شماره 20023162-  ــب درخواست بس ــيراز صادر كه پس از ابالغ اجراييه 97/6/11 حس اجرائى از ش
ــود كماليان در قبال تعداد  ــهد ملكى مرحوم محم ــى 11637 فرعى از 148- اصلى بخش 9 مش ــالك ثبت 97/6/11 پ
ــبه به نرخ روز مبلغ 1/208/930/540 ريال  ــكه طالى تمام بهار آزادى و مبلغ 20/000/000 ريال با محاس 14 عدد س
بازداشت گرديد. منزل مورد نظر توسط كارشناس محترم دادگسترى به آدرس مشهد- جاده سيمان- شهرك مهرگان- 

بين امام رضا 9 و 11 بازديد و معاينه محلى به عمل آمد و نظريه كارشناسى به شرح ذيل مى باشد:
ــاحت 52/32 مترمربع داراى  ــده يك واحد آپارتمان با كاربرى تجارى به مس ــند تك برگى ارائه ش 1) مطابق تصوير س
ــده از 10327 فرعى از اصلى مذكور قطعه سه  ــماره 11637 فرعى از 148- اصلى مفروز و مجزى ش پالك ثبتى به ش

تفكيكى بخش نه مشهد كه حدود اجمالى آن انطباق داده شده و در هنگام بازديد در تصرف مستأجر ا ست.
ــقف، طبقه همكف 2 دربند مغازه و طبقه اول 2 واحد آپارتمان  ــاختمان 2 س ــرقى غربى و س 2) عرصه ملك دو بر ش
ــده در طبقه اول شمالى واقع است. داراى يك اتاق، هال، آشپزخانه، سرويس بهداشتى و  ــت. واحد تعرفه ش تجارى اس
ــش كف سراميك و بدنه رنگ پالستيك، پنجره UPVC، كابينت مالمينه و انشعابات مستقل شهرى  حمام توام، پوش

و فاقد آسانسور و پاركينگ است.
نظريه ارزيابى: با عنايت به جميع موارد مطروحه نظير موقعيت مكانى، ابعاد، متراژ عرصه و اعيان، عمر بنا و نوع مصالح 
ــرايط فعلى عرضه و تقاضا و مقايسه با  ــاير عوامل مؤثر در قيمت گذارى از جمله عرف محل، ش به كار رفته، كاربرى و س
معامالت مشابه بدون در نظر گرفتن تعهدات و ديونى كه ممكن است وجود داشته باشد. در حال حاضر ارزش ششدانگ 
ــتاد ميليون تومان برآورد  ــان ملك مزبور جهت پايه مزايده جمعاً مبلغ 800/000/0000 ريال معادل هش ــه و اعي عرص
مى گردد. حدود اجمالى ملك برابر نامه مسئول بايگانى اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد بر اساس پرونده ثبتى 
ــماالً: ديوار به ديوار است بطول (10/94) ده متر و نود و چهار سانتيمتر به ملك مجاور  ــرح ميباشد: حدود: ش بدين ش
ــت بطول (4/10) چهار متر و ده سانتيمتر به خيابان جنوباً: در سه قسمت، كه قسمت دوم آن  ــرقا: ديوار و پنجره اس ش
شرقى است/ اول درب و ديواريست بطول (4/45) چهار متر و چهل و پنج سانتيمتر به راه پله مشاعى دوم ديواريست 
ــاعى سوم ديواريست مشترك بطول (6/49) شش متر و چهل  ــانتيمتر به راه پله مش بطول (1/15) يك متر و پانزده س
و نه سانتيمتر به آپارتمان تجارى قطعه 4 غرباً: درب و ديوار است بطول (5/25) پنج متر و بيست و پنج سانتيمتر به 
ــماره 43617- 97/10/22 از لحاظ تصرف در زمان ارزيابى مورد ارزيابى در  خيابان، طبق گزارش مأمور اجرا وارده بش
ــتانكار با جز سهم 6 از  ــد با توجه به مالكيت مرحوم محمود كماليان مطالبات و هزينه هاى بس ــتأجر مى باش تصرف مس
ــهم 6 بعنوان ششدانگ پالك ثبتى بر مبناى مطالبات بستانكار محاسبه و در قبال مبلغ 800/000/0000 ريال  كل س
ــر بمبلغ 40/000/000 ريال كه طبق تبصره  ــد ضمناً مبلغ 32/000/000 ريال حق مزايده و نيم عش مزايده خواهد ش
ــاعت 9  ــد و مزايده بمقدار فوق از مبلغ 800/000/0000 ريال از س ماده 121 آئين نامه اجرا بعهده برنده مزايده ميباش
ــعبه دوم اجراى ثبت به آدرس خيابان امام خمينى،  ــنبه مورخه 1398/4/18 در محل ش صبح الى 12 ظهر در روز 3ش
خيابان ثبت شعبه 2 اداره اجراى اسناد رسمى مشهد برگزار ميگردد. مزايده از مقدار و مبلغ اعالمى شروع و به باالترين 
ــد. الزم به ذكر است به موجب نامه وارده بشماره 34899- 97/9/3  ــته باشد فروخته خواهد ش قيمت كه خريدار داش
ــتراك و نيز  ــعاب و يا حق اش ــتى ديگرى ندارد. ضمناً پرداخت بدهيهاى مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انش بازداش

ــده بعهده  ــده يا نش ــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آنها معلوم ش بدهيهاى مالياتى و عوارض ش
برنده مزايده است و هزينه هاى قانونى طبق مقررات وصول خواهد شد همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز 

بعد از تعطيل رسمى در ساعت تعيين شده برگزار ميگردد. آ- 9800517 م.الف 957
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- لعلى

شماره پرونده: 139704006092000911/1       شماره بايگانى پرونده: 9701365
شماره ابالغيه: 139805106092000717           تاريخ صدور: 1398/01/24

آگهى ابالغ ماده 101 اموال غيرمنقول پرونده 139704006092000911/1
ــنامه شماره 16  ــيله اعالم مى گردد به ورثه مرحوم آقاى غالمرضا اجاللى: آقاى على اجاللى فرزند حجى شناس بدينوس
ــماره شناسنامه 12 ابالغ مى شود پالك ثبتى 19133 فرعى از 232 اصلى بخش 9  و زهرا صاحبى فرزند محمدرضا ش
مشهد و 18257 فرعى از 232 اصلى بخش 9 مشهد مورث مرحوم آقاى غالمرضا اجاللى در قبال طلب خانم حميده 
ــش دانگ پالك 19133 فرعى از 232 اصلى  ــمى/ ارزياب ش ــناس رس ــت گرديده و طبق نظريه كارش صادقى بازداش
ــش دانگ پالك 18257 فرعى از 17718 فرعى از232  بخش 9 به مبلغ 9/200/000/000 ريال ارزيابى گرديده، و ش
اصلى بخش 9 مشهد به مبلغ 2/200/000/000 ريال ارزيابى گرديده است، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 
ــود و چنانچه ظرف  ــار محلى آگهى مى ش آئين نامه اجرا مفاد ابالغيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــغ ارزيابى اعتراض داريد به ضميمه  ــبت به مبل ــوب مى گردد، نس ــدت پنج روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس م
ــناس به مبلغ 6/000/000 ريال اقدام و در غير اين صورت، عمليات اجرائى جريان خواهد  ــتمزد كارش فيش بانكى دس

يافت. آ- 9800518 م.الف 958
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

شماره مزايده: 139704306092000220
تاريخ ثبت: 1397/12/20

متن آگهى مزايده
آگهى مزايده اموال منقول پرونده 9604897

ــماره ملى:  ــخ تولد: 1375/02/06 ش ــدر: غالمرضا تاري ــم الناز ابراهيمى نام پ ــه خان ــب پرونده اجرائى كالس ــه موج ب
ــماره 33905 مورخ 1391/02/09  ــنامه: 3610953691 به استناد سند نكاحيه به ش ــماره شناس 3610953691 ش
ــار آزادى عليه مهدى مهديزاده نام پدر:  ــكه تمام به ــه فوق الذكر جهت وصول مهريه خود به تعداد 114 عدد س اجرائي
ــماره شناسنامه: 0921597029 صادر كه پس  ــماره ملى: 0921597029 ش محمدعلى تاريخ تولد: 1370/08/12 ش
ــت بستانكار خودرو سوارى 917 ص 73 ايران 74 متعلق به مديون بازداشت كه  ــب وكيل درخواس از ابالغ اجرائيه حس
توسط كارشناس رسمى دادگسترى ارزيابى و طبق گزارش كارشناس رسمى آقاى محسن اسالميان به شماره وارده به 
ــماره 2178 مورخ 98/01/24 با مشخصات اعالم شده در خصوص ارزيابى يكدستگاه خودرو سوارى پرايد به شماره  ش
انتظامى 917 ص 73 ايران 74 در معيت خانم الناز ابراهيمى (بستانكار) و مأمور اجرا آقاى حسن غزنوى به پاركينگ 
دوم سيس آباد- جاده سيمان- دور ميدان رسالت مراجعه و با مشاهده و بازديد كه نتيجه نظريه كارشناسى بدين شرح 
ــفيد روغنى شماره  ــماره انتظامى 917 ص 73 ايران 74 مدل 1396 رنگ س ــوارى پرايد 132 به ش تقديم مى گردد س
موتور 5892597 شماره شاسى 1226392 قابليت شماره گذارى مثبت و خوردگى و خط و خش اطراف دارد و گلگير 
ــتيكها 70 درصد- اسناد و مدارك وسيله  ــط آج الس ــدگى مجدد- متوس جلو چپ نياز به صافكارى دارد- فاقد رنگ ش
ــى در  ــد. و قيمت پايه كارشناس ــخص ثالث روئيت نگرديد- داراى روكش صندلى و ضبط و پخش ميباش و بيمه نامه ش
صورت ارائه اسناد و مدارك وسيله و عدم منع تشريفات انتقال مالكيت و تعويض پالك به غير به مبلغ 270/000/000 
ــتان  ــت و هفتاد ميليون ريال تعيين و اعالم گرديد. و با توجه به گزارش مأمور اجرا و نماينده دادس ريال معادل دويس
ــهد خودرو مذكور در زمان بازديد در پاركينگ دوم سيس آباد به نشانى جاده سيمان- دور ميدان  عمومى و انقالب مش
ــد و با توجه به قطعيت ارزيابى مزايده در روز يك شنبه مورخه 1398/02/29 از ساعت 9 صبح  ــالت متوقف مى باش رس
ــيس آباد از مبلغ پايه 270/000/000 ريال  ــهد پاركينگ س ــه مزايده اتومبيل مذكور در آدرس مش الى 12 ظهر جلس
ــته باشد نقداً فروخته خواهد شد  ــروع و به باالترين قيمتى كه خريدار داش ــت و هفتاد ميليون ريال) ش (معادل دويس
ضمناً مبلغ 13/500/000 ريال (سيزده ميليون و پانصد هزار ريال) نيم عشر دولتى و مبلغ 16/200/000 ريال (شانزده 
ــد و طبق ماده 121 آئين نامه اجرا هزينه هاى قانونى طبق مقررات از  ــت هزار ريال) حق مزايده ميباش ميليون و دويس
ــمى در ساعت تعيين شده  ــد همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رس خريدار وصول خواهد ش

برگزار مى گردد. آ- 9800519 م.الف 959
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

شماره پرونده: 1/  139704006092006021
شماره بايگانى پرونده: 9709962

شماره ابالغيه: 139805106092000730
تاريخ صدور: 1398/01/24

دفترخانه ازدواج شماره 4 و طالق شماره 18 شهر مشهد استان خراسان رضوى

آگهى  
بدين وسيله به:

مريم كرمانى نام پدر: غالمعلى تاريخ تولد: 1309/11/19 شماره ملى: 6439790821 شماره شناسنامه: 297 و فاطمه 
اسالمى نام پدر: محمدعلى تاريخ تولد: 1338/01/01 شماره ملى: 6439885898 شماره شناسنامه: 28 ابالغ مى شود 
ــتناد مهريه مندرج  ــدى جهت وصول مبلغ 1/000/000 ريال مقوم به 343/573/667 ريال به اس كه خانم عصمت ارش
در سند ازدواج شماره 4757 دفتر 4 عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9709962 در اين اداره 
ــكيل شده و طبق گزارش مورخ 1397/12/28 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به  تش
تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى 

خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9800623 م.الف 960
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139704006092006059/2    شماره بايگانى پرونده: 9700348
شماره ابالغيه: 139805106220000021     تاريخ صدور: 1398/01/24

دفترخانه ازدواج شماره 91 و طالق شماره 23 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه اجرائى 9700348

ــماره ملى:  ــد: 1355/08/20 ش ــدر: محمدعلى تاريخ تول ــرده نام پ ــد (زوج): مهدى صنعتى اب ــه متعه ــيله ب بدينوس
ــماره شناسنامه: 960 به نشانى: مشهد- روستا ابرده سفلى ابالغ ميشود كه متعهد له (زوجه): خانم  0934690715 ش
ــمى شوراب نام پدر: غالمحسين تاريخ تولد: 1358/05/15 شماره ملى: 0939785099 شماره شناسنامه:  وجيهه قاس
ــتناد سند ازدواج: شماره سند:  ــهد- فالحى 7- شهرك توليدى طين- خ ده مترى پ 25 به اس ــانى: مش 1209 به نش
ــند: 1384/11/08، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج شماره 91 و طالق شماره 23 شهر مشهد  3923، تاريخ س
ــماره 139704180854000095- 1397/12/20 صادر  ــما اجرائيه ش ــتان خراسان رضوى طبق مقررات عليه ش اس
ــده و طبق گزارش مأمور ابالغ اداره پست به  ــكيل ش ــعبه تش ــه 9700348 در اين ش نموده و پرونده اجرائى به كالس
ــر نگرديده است لذا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18  ــايى آدرس اعالمى متعهد له ابالغ اجرائيه ميس علت عدم شناس
آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه 
ــت بدهى خود اقدام ننماييد  ــبت به پرداخ ــوب مى گردد نس ــرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس ظ

عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9800520 م.الف 961
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

شماره پرونده: 139704006092003862/2
شماره بايگانى پرونده: 9700245

شماره ابالغيه: 139805106220000019
تاريخ صدور: 1398/01/24

آگهى اخطاريه ماده 101- اموال غيرمنقول كالسه اجرائى 9700245
جناب آقاى محمود محسنيان با توجه به عدم شناسايى آدرس شما در خصوص پرونده اجرايى كالسه فوق، به موجب 
ــترى، پالك ثبتى فرعى: 1589 از 1575 فرعى از پالك 93-  ــمى دادگس ــناس رس گزارش مورخ 1397/11/30 كارش
اصلى در بخش: 6 واقع در: طرقبه شانديز ارزش يك دانگ مشاع از ششدانگ به مبلغ 3/000/000/000 ريال ارزيابى 
ــود را ظرف مدت پنج روز از  ــيد، اعتراض كتبى خ ــده. لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باش گردي
تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر على الحساب به مبلغ 8/400/000 ريال 
به دفتر اين اجرا تسليم نماييد. ضمناً به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر 

باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ- 9800522 م.الف 963
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

شماره پرونده: 139704006092003862/2         شماره بايگانى پرونده: 9700245
شماره ابالغيه: 139805106220000020           تاريخ صدور: 1398/01/24

آگهى اخطاريه ماده 101- اموال منقول كالسه اجرائى 9700245
جناب آقاى محمود محسنيان با توجه به عدم شناسايى آدرس شما در خصوص پرونده اجرايى كالسه فوق در خصوص 
پرونده اجرايى كالسه فوق، برابر گزارش مورخ 1397/12/22 كارشناس رسمى سوارى نيسان ماكسيما شماره انتظامى 
ــمى به مبلغ 1/200/000/000 ريال ارزيابى  ــناس رس ــتى نظريه كارش ــرح تصوير پيوس 86 ن 798- ايران 12 به ش
ــيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابالغ اين  گرديده، لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى معترض مى باش
ــناس تجديدنظر به مبلغ 2/000/000 ريال على الحساب به دفتر اين  ــتمزد كارش اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دس
اجرا تسليم نماييد. ضمناً به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب 

اثر داده نخواهد شد. آ- 9800523 م.الف 964
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى طرقبه شانديز

آگهى حصر وراثت 
ــه 113/46/97ح  از اين حوزه  ــت به كالس ــرح دادخواس ــماره 40  به ش ــنامه ش ــبى داراى شناس آقاى جعفر طهماس
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان آسيه طهماسبى به شناسنامه شماره 10391   درخواس
ــت به:1-امين  ــخ 92/8/25 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفيه منحصر اس در تاري
طهماسبى به شماره شناسنامه 4020333432 پسر متوفيه  2- امير طهماسبى به شماره شناسنامه 4020151075 
ــماره شناسنامه 4020749310 دختر متوفيه  4- فاطمه طهماسبى به شماره  ــر متوفيه  3-زهرا  طهماسبى به ش پس
ــنامه 40همسر دائمى  متوفيه .اينك  ــبى به شماره شناس ــنامه 4020512426 دختر متوفيه  5- جعفر طهماس شناس
ــى اعتراضى دارد و يا وصيت  ــت مزبور را در يك  نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس ــريفات مقدماتى در خواس با انجام تش
ــتين آگهى ظرف يك ماه تقديم دارد را گواهى صادر خواهد  ــر نخس ــد از تاريخ نش نامه از متوفى / متوفيه نزد او باش

شد.( م الف 11)  آ-9800619
رئيس حوزه شماره 113 شوراى حل اختالف شهرستان كبودراهنگ 

آگهى حصر وراثت 
آقاى غالمحسين  طهماسبى داراى شناسنامه شماره7711  به شرح دادخواست به كالسه 113/47/98ح  از اين حوزه 
ــبى به شناسنامه شماره  ــادروان محمد على  طهماس ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش درخواس
1009  در تاريخ 88/10/2 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر است به:1-
ــر متوفى2- غالمحسن طهماسبى به شماره شناسنامه 9722  ــين  طهماسبى به شماره شناسنامه 7711 پس غالمحس
ــبى به شماره شناسنامه  ــماره شناسنامه 7710 پسر متوفى4- آسيه طهماس ــر متوفى3- محمود طهماسبى به ش پس
ــريفات  ــر دائمى  متوفى .اينك با انجام تش ــنامه 4904 همس ــماره شناس 10391 دختر متوفى5- تاجى جاللى  به ش
ــى دارد و يا وصيت نامه از متوفى /  ــى اعتراض ــت مزبور را در يك  نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس ــى در خواس مقدمات
ــتين آگهى ظرف يك ماه تقديم دارد را گواهى صادر خواهد شد.( م الف 10)  ــر نخس ــد از تاريخ نش متوفيه نزد او باش

آ-9800620
رئيس حوزه شماره 113 شوراى حل اختالف شهرستان كبودراهنگ 
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مدافع پرسپولیس فصل را از دست داد
ورزش: شایان مصلح که با مصدومیت عجیبی از ناحیه لگن پای خود 
دست و پنجه نرم می کند بازی های باقیمانده پرسپولیس در لیگ برتر و 
لیگ قهرمانان آسیا را از دست داد.  مدافع بلندقامت سرخپوشان پایتخت 
که قبل از آسیب دیدگی اش یکی از بازیکنان اصلی پرسپولیس محسوب 
می شــد همچنان با درد دســت و پنجه نرم می کند تا طبق تشخیص 
پزشکان مجبور شود ناحیه آسیب دیده اش را جراحی کند. مصلح قرار 
است پس از گذراندن جلسات فیزیوتراپی زیر تیغ جراحی رود تا خودش 

را برای فصل آینده آماده کند.

محرومان هفته بیست وششم لیگ برتر 
ورزش: کمیته مســابقات ســازمان لیگ اســامی محرومــان هفته 
بیست وششم لیگ برتر را اعالم کرد. اسامی محرومان این هفته به شرح 
زیر است: ایوب کالنتری و میثم شاه مکوندزاده از استقالل خوزستان، 
ابراهیم صالحی از پارس جنوبی جم، محمدحســین مرادمند از پدیده 

مشهد، مسلم مجدمی از صنعت نفت آبادان،
رافایل اریک مسی، سینا مریدی و فرزاد جعفری از فوالد خوزستان، علی 

غالمرضاپور از نفت مسجدسلیمان و جواد آقایی پور از سپیدرود رشت.

سردار و یک گل تا ثبت رکورد 
ورزش: ستاره ایرانی زنیت ســن پترزبورگ بار دیگر به عنوان بهترین 
بازیکن میدان شناخته شد. از هفته بیست و سوم رقابت های لیگ فوتبال 
روسیه، زنیت میزبان آنژی بود و با 5 گل پیروز شد.در این بازی سردار 
آزمون، مهاجم ملی پوش کشورمان 90 دقیقه در ترکیب زنیت حضور 
داشت و در دقیقه 2 گل اول بازی را به زیبایی به ثمر رساند و در دقیقه 8 
هم پاس گل را برای ایووانوویچ فراهم کرد.سایت چمپیونات روسیه در 
ارزیابی فنی اش از این دیدار به سردار باالترین نمره یعنی 7 و نیم را داد 
تا ستاره ایرانی بهترین بازیکن این دیدار انتخاب شود. همچنین سردار 
با گلزنی در این بازی در 9 بازی برای زنیت 9 گل زده است که به رکورد 
باالترین گل زده در 6 سال گذشته در لیگ روسیه برای او است. بهترین 
فصل آزمون در ســال 2015-2016 رقم خورد که به همراه روستوف 
نایب قهرمان شــد و او در فصل 9 گل به ثمر رساند. ســردار به دنبال 

رکوردی جدید به نامش در لیگ روسیه است.

رضاییان تنها ایرانی تیم منتخب 
فصل لیگ ستارگان قطر 

ورزش: روزنامه اســتاد الدوحه تیم منتخب فصل لیگ ســتارگان را 
انتخاب کرد و ایران یک نماینده دارد و او رامین رضاییان، بال راســت 
الشحانیه اســت که توانست در فصل نخســت حضورش در لیگ قطر 
عملکرد بسیار خوبی از خود نشــان دهد و در تیم منتخب فصل جای 
بگیرد.رضائیان در دیدار پایانی الشحانیه برابر الغرافه توانست دبل کند 
تا نشان دهد که از آمادگی بســیار باالیی برخوردار است. ترکیب تیم 
منتخب فصل لیگ ستارگان قطر بدین ترتیب هستند:دروازه بان: سعد 
الدوسری )السد(،مدافعان: رامین رضاییان )الشحانیه(، خوخی بوعالم 
)السد(، بسام )الدحیل( و عبدالکریم حسن )السد(، هافبک ها: ادمیلسون 
)الدحیل(، کریم بوضیاف )الدحیل(، نذیر )السیلیا( و اکرم عفیف )السد(، 

مهاجمان: بغداد بونجاح )السد( و یوسف العربی )الدحیل(.

ذوب آهن - پرسپولیس در نقش جهان 
برگزار نمی شود

ورزش: به نقل از روابط عمومی باشگاه ذوب آهن، با توجه به شایعات 
مطرح شده پیرامون موضوع برگزاری دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن 
و پرسپولیس از هفته بیست و ششــم لیگ برتر فوتبال کشور در محل 
ورزشگاه نقش جهان، دبیر هیئت فوتبال استان اصفهان در گفت  وگو با 
پایگاه اطالع رسانی هیئت فوتبال اســتان و در جریان برگزاری جلسه 
کمیسیون ویژه امنیتی مسابقه مذکور اعالم کرد این مسابقه در ورزشگاه 

نقش جهان برگزار نخواهد شد.

کاشانی: بزرگ ترین هنر پرسپولیس 
حفظ برانکو است

ورزش: رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس گفت:  برانکو از هر نظر 
شایستگی حضور در پرسپولیس را دارد و من همیشه در کنارش بوده ام. 
جعفر کاشانی در گفت وگو با برنامه رادیویی تهران ورزشی در خصوص 
اینکه در رسانه ها از قول او نقل شده که مدیریت باشگاه پرسپولیس نقش 
اساسی را در نتایج تیم دارد، گفت: از قول من خیلی چیزها می نویسند، 
بزرگ ترین هنر مدیریت باشگاه حفظ برانکو است، او نوک نیزه اهداف 
باشگاه است. از دربان باشگاه تا هواداران تیم در دورترین نقاط کشور، در 
فرهنگ باشگاه تأثیرگذار هستند. برانکو لیاقت حضور در باشگاه را داشته 

است. آرزوی من این است که از او برای آینده استفاده کنیم. 

جدال نفسگیر مدعیان 
در هفته سی و دوم لیگ دسته اول

ورزش: دیدارهای هفته سی و دوم لیگ دسته اول روز سه شنبه برگزار 
می شود.  در حســاس ترین بازی تیم گل ریحان البرز که در رده سوم 
جدول قرار دارد میزبان تیم سرخپوشان پاکدشت است. گل گهرسیرجان 
که صدرنشین مسابقات اســت به مصاف تیم رده هفتمی فجرسپاسی 
شیراز می رود. شاهین شهرداری بوشــهر تیم دوم جدول هم در خانه 
میزبان تیم ملوانی است که شانسی برای صعود ندارد. شهرداری ماهشهر 
قعرنشــین هم برای بقا در لیگ یک باید از تیم بادران تهران 3 امتیاز 
بگیرد. خونه به خونه رده سیزدهمی هم به مصاف قشقایی شیراز می رود. 
ارومیه  مس رفسنجان هم که در حاشیه امنیت است و به مصاف تیم نود
خواهد رفت.این هفته نبرد مدعیان و باالنشــینان جدول نفس ها را در 
سینه حبس می کند و ممکن است معادالت جدول تا حد زیادی حل 
شود و شاید هم با نتایج عجیبی که رقم بخورد گره صدرنشینان جدول 

سخت تر و کورتر شود!

»استقالل - الهالل« 
در آستانه ثبت یک رکورد آسیایی

ورزش: دیدار دو تیم استقالل و الهالل تاکنون 10 بار در تاریخ برگزاری 
مسابقات باشگاه های آســیا تکرار شــده و دو تیم در هفته چهارم این 
مســابقات برای یازدهمین بار مقابل هم قرار می گیرند. به نقل از مهر تا 
پیش از آغاز این فصل از لیگ قهرمانان آسیا، استقالل 10 بار مقابل السد 
به میدان رفته بود تا این تیم قطری تکراری ترین حریف استقالل در آسیا 
باشد. العین 9 و الجزیره امارات با 8 دیدار مقابل استقالل در رده های بعدی 
تکراری ترین حریفان آسیایی استقالل بوده اند.الهالل در هفته چهارم 
لیگ قهرمانان آسیا برای یازدهمین بار مقابل استقالل قرار می گیرد و 

تبدیل به تکراری ترین حریف آسیایی آبی پوشان می شود.

سینا حسینی : کمیته اخالق فدراسیون فوتبال با انتشار 
اطالعیه ای در راستای مبارزه با فساد و اقدامات شائبه انگیز 
از ممنوعیت ورود خبرنگاران دوسایت ورزشی به ورزشگاه ها 
و اماکن ورزشی کشور و محرومیت سروش سعیدی بازیکن 
تیم دسته اولی قشقایی خبر داد! در این که کمیته اخالق 
به عنوان یکی از ارکان قضایی فدراسیون فوتبال در جهت 
پاکسازی حوزه فوتبال از موضوعاتی نظیر فساد و رفتارهای 
شائبه انگیز در حالت فعالیت اســت تردیدی نیست اما به 
نظر می آید مصلحت اندیشــی خاصی در نوع برخورد با 
بزهکاری های موجود در حوزه فوتبال نزد این کمیته وجود 
دارد چون آنها در حوزه لیگ برتر بــه هیچ یک از اتفاقات 
عجیب و غریب هفته های اخیر توجهی ندارند.  شاید مدیران 
این کمیته مدعی شوند که تحقیقات آنها به صورت مخفیانه و 
محرمانه انجام می شود اما باالخره باید تاثیر رسیدگی آنها به 
اتفاقات و ناهنجاری ها در حوزه لیگ برتر دیده شود، اتفاقی 
که تاکنون تاثیر آن به عینه دیده نشده است. در این سال ها 
بیشتر از تاثیرات تنبیهات و برخوردها آنچه عیان بوده است 
اینکه  کمیته انضباطی بیشتر به دنبال کسب درآمد برای 
مدیریت فوتبال اســت تا برخورد ریشه ای با بد اخالقی ها 
و ناهنجاری ها در مسابقات فوتبال باشــگاهی. بازخوانی 
اتفاقات هفته های اخیر می تواند نبود نقش نظارت و برخورد 

با خاطیان را به خوبی به تصویر بکشد!

  نارنجک گوجه ای
در جریان بازی سپاهان - استقالل در هفته بیست و پنجم 
رقابت های لیــگ برتر، هواداران حاضر در ورزشــگاه با به 
کار بردن الفاظ ناشایســت بارها و بارها فضایی را به وجود 
آوردند که کارگــردان تلویزیونی صدای محیط را به پائین 
ترین حد ممکن رســاند تا بیننــدگان تلویزیونی متوجه 
فحاشی های گسترده هواداران دو تیم نشوند. ورود جیمی 
جامپ ها به داخل زمین، پرتاب نارنجک های دستی و پرتاب 
گوجه فرنگی به داخل زمین نشان داد هواداران به خوبی می 
دانند که هیچ نظارتی در جریان برگزاری بازی ها وجود ندارد 
و نهایتا موضوع با جریمه نقدی باشگاه ها از سوی کمیته 

انضباطی تمام خواهد شد.

  توهین به دایی
البته فحاشی هواداران فوتبال به مربیان، بازیکنان و مسئوالن 
برگزاری مســابقات اتفاق جدیدی نیســت اما برخی اوقات 
ماجرا به قدری منزجر کننده می شود که نمی توان از کنار آن 
بسادگی گذشت اما کمیته انضباطی و کمیته اخالق در اوج 

ناباوری از کنار این مساله عبور می کند، نمونه بارز این اتفاق 
را می توان در جریان بازی پرسپولیس - سایپا مشاهده کرد. 
انتشار فیلم فحاشی هواداران پرسپولیس به علی دایی سرمربی 
تیم فوتبال سایپا در شــبکه های اجتماعی بازخورد بسیار 
نامناسبی را به دنبال داشت به گونه ای که طیف قابل توجهی 
از اهالی فوتبال و هواداران پرسپولیس این موضوع را محکوم 
کردند اما انگار کمیته انضباطی و کمیته اخالق هیچ یک از این 
اتفاقات را نمی بینند. به کار بردن الفاظ رکیک برای خانواده 
سرمربی تیم فوتبال سایپا باعث شد محمد دایی برادر علی 
دایی با انجام مصاحبه ای تند و غیر متعارف نسبت به این مسئله 
واکنش نشان دهد در صورتی که اگر ارکان قضایی فوتبال زودتر 

ورود پیدا کرده بودند هیچ یک از این اتفاقات رخ نمی داد.

  دوباره شجاع
موضوع بد رفتاری بازیکنان بــا داوران هم اتفاق جدیدی 
نیســت. در تمام بازی های فعلی لیگ برتر این اتفاق رخ 
می دهد، اما در برخی بازی ها کار به جاهای باریک کشیده 
می شــود، تا تنش از داخل زمین به روی ســکوها رود و 
تماشاگران شروع به فحاشی به داور و تیم داوری کنند. نمونه 
بارز این اتفاق را می توان در بازی پرسپولیس - سایپا مشاهده 

کرد، شجاع خلیل زاده که این روزها به پای ثابت اعتراض به 
هر داور تبدیل شده است، در جریان دیدار تیمش با سایپا به 
سمت کمک داور بازی حمله کرد و با الفاظی نامعتارف او را 
خطاب قرار داد اما فارغ از برخورد انضباطی با این بازیکن و 

دیگر نفراتی که اقدام به قانون شکنی می کنند.

  حمله به داور
البته بازیکن نفت مسجد سلیمان نیز اعتراض خود را به داور 
مسابقه به باالترین حد ممکن رساند تا جایی که اگر بازیکنان 
هم تیمی او را کنترل نمی کردند او قطعا کرمانشاهی را مورد 
ضرب و شتم قرار می داد اما ورود بازیکنان هم تیمی باعث 

شد او بدون درگیری فیزیکی از زمین خارج شود. 

  حساب سرانگشتی
حاال قضاوت با شماست. همین چند حکم اخیر را مرور کنید. 
مبالغ اخذ شده را حساب کنید و ببینید جز درآمدزایی از این 
احکام کدام عامل بازدارنده بیرون خواهد آمد. این اما داستان 
سالهای سال در کمیته انضباطی است. از پول های حاصله 
چه ابزاری برای برخورد با ناهنجاری ها تهیه شده است؟ اصال 

این پول ها کجا و صرف چه مواردی می شود؟

  دیدار تیم های ماشــین ســازی تبریز و تراکتورسازی 
تبریز در هفته 21 لیگ برتر برگزار و از سوی تماشاگران تیم 
تراکتورسازی تبریز تخلفاتی مبنی بر شعار به داور رخ داد. 
تیم تراکتورسازی تبریز به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه 

نقدی محکوم شد.
  دیدار تیم های سایپا تهران و فوالد خوزستان در هفته 
21 برگزار شد و از سوی افشین قطبی، سرمربی تیم فوالد 
خوزستان تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری در قبال شخصی غیر 
از مقام رسمی مسابقه انجام داد. وی به پرداخت 20 میلیون 

ریال جریمه نقدی و توبیخ کتبی محکوم شد.
  محمد دایی، مربی تیم سایپا نیز به دلیل بدرفتاری در 
قبال شــخصی غیر از مقام رسمی مسابقه، به توبیخ کتبی 
و پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.تیم 
سایپا تهران نیز به دلیل سوء رفتار تیمی باید 30 میلیون ریال 

جریمه نقدی پرداخت کند.
   مسابقه تیم های ماشین سازی تبریز و پیکان تهران در 
هفته نوزدهم لیگ برتر برگزار و از ســوی تماشاگران تیم 
ماشین سازی تبریز تخلفاتی مبنی بر شعارهای موهن به 
داور مطرح شد. این تیم به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه 

نقدی محکوم است.

جریمه های مالی کمیته انضباطی عامل بازدارنده لیگ بوده اند؟

تکیه بد اخالق ها به دیوار کمیته اخالق

منهای فوتبال

امباپه: بازیکنان پاریس مثل تازه کارها بودند
ســتاره پی اس جی بعد از شکســت تحقیرآمیز 5-1 تیمش مقابل لیل در لیگ 
فرانسه از شخصیت تیمی پاری سن ژرمن انتقاد کرده و گفت او و هم تیمی هایش 
مثل تازه کارها بازی کرده اند. کیلیان امباپه می گویــد: هیچ تیم بزرگی نباید با 
خوردن این تعداد گل شخصیت خود را از دست بدهد. نتیجه این بازی و عملکرد 
ما اصال نرمال نبود. لیل تیم خوبی است ولی ما باید با شخصیت تر بازی کنیم؛ این 
یکی از نقص های ما است که به نظر من باید هر چه سریع تر مرتفع شود. به جز این 

هیچ مشکل دیگری نمی بینم.

صالح: چهار پیروزی برای قهرمانی لیورپول کافی است
ستاره لیورپول می گوید او و هم تیمی هایش می توانند با پیروزی در چهار بازی پایانی 
خود در لیگ برتر جام قهرمانی را به خود اختصاص داده و پپ گواردیوال و شاگردانش 
را ناکام بگذارند. محمد صالح معتقد است: قهرمانی در لیگ برتر برای من از هر چیز 
دیگری مهم تر است. من همه بازی های سیتی را دنبال می کنم تا ببینم چه نتایجی 
بدســت می آورند. من معتقدم چهار پیروزی در بازی های باقی مانده برای ما کافی 
است تا از تیم گواردیوال ســبقت گرفته و جام قهرمانی را تصاحب کنیم. باید روی 

بازی هایمان تمرکز کنیم. امیدواریم منچسترسیتی امتیاز از دست بدهد.

وینیسیوس: تحت تاثیر عظمت زیدان قرار گرفته ام
با اینکه ستاره جوان رئال هنوز از زمان بازگشت زیدان به روی نیمکت این تیم نتوانسته 
به دلیل مصدومیت در ترکیب حاضر باشد، اما تحت تاثیر این اسطوره قرار گرفته است. 
وینیسیوس جونیور می افزاید: زیدان را همه می شناسند. او بازیکن بسیار بزرگی بود و در 
مربیگری هم آمارها، نشان دهنده توانایی های او هستند. وقتی چنین کسی روی نیمکت 
حضور دارد و با شما حرف می زند، تمام توجه تان را به او معطوف می کنید. برخی مواقع 
وقتی می خواهیم با زیدان صحبت کنیم، استرس به ما دست می دهد و تحت تاثیر بزرگی 
او قرار می گیریم. او هر کاری انجام می دهد تا بازیکنانش تمرکزشان فقط روی فوتبال باشد.

مصدومیت نویر در مقطع حساس فصل
باشــگاه بایرن مونیخ اعالم کرد مصدومیت مانوئل نویر، دروازه بان این تیم، که 
در بازی دو روز پیش مقابل فورتونا دوسلدورف اتفاق افتاد جدی است و نویر دو 
هفته قادر به همراهی بایرن مونیــخ نخواهد بود. پیروزی 4-1 بایرن مونیخ که با 
بازگشت آن ها به صدر جدول بوندس لیگا همراه بود بی هزینه تمام نشد چرا که 
مصدومیت مانوئل نویر در این بازی کــه مدیران و هواداران بایرن را نگران کرده 
بود جدی بوده و بر اساس اعالم باشگاه، نویر تا دو هفته قادر به همراهی این تیم 

نخواهد بود.

ضد حمله

ورزش: سرمربی تیم فوتبال شهر خودرو اعتقاد دارد مربیان 
ایرانی هم می توانســتند مانند کارلوس کی روش در تیم ملی 
نتیجه بگیرند. یحیی گل محمدی  در مورد شــرایط این تیم، 
رقابت مدعیان قهرمانی لیگ برتر، احتمال ادامه حضورش در 
جمع سرخپوشان مشهدی و ... پرداخته است که مشروح آن 

در زیر می آید:

  شرایط شهر خودرو در فاصله پنج هفته مانده به پایان 
لیگ چطور است؟

با توجه به موجودی تیم و مشــکالتی که در طول فصل وجود 
داشت، تا به اینجا عملکرد خوبی داشته ایم. قطعاً تالش ما در 

بازی های آینده هم ادامه خواهد داشت تا حداقل سهمیه لیگ 
قهرمانان را کسب کنیم.

   به کسب قهرمانی امیدوار نیستید؟
ما به این موضوع هم فکر می کنیم، ولی اتفاقات عجیبی 

باید رخ دهد تا قهرمان شویم و البته تمام بازی هایمان را هم 
ببریم. دوست ندارم فشار کاذب روی بازیکنان ایجاد شود. در 

ضمن کسی هم از پدیده توقع قهرمان شدن ندارد.

   چه تیمی قهرمــان لیگ برتر 
خواهد شد؟

شرایط پرســپولیس نسبت به دیگر 
مدعیان بهتر است و آن ها توانستند 

امتیازات بیشتری تا اینجا جمع 
کنند. بازی های پرســپولیس 
برابر ســپاهان و تراکتورسازی 

تعیین کننده است.

   هواداران پرســپولیس 
با توجه به اتفاقات چند روز 

اخیر و مصاحبه های برانکو، نگران 
جدایی احتمالی این مربی هستند  فکر 
نمی کنید که باشگاه پرسپولیس باید 

این مربی را حفظ کند؟
نمی دانم آیا مشکلی برای ماندن برانکو 
وجود دارد یا خیر، ولی او گفته اســت 
که یک فصــل دیگر با پرســپولیس 
قرارداد دارد. برانکو در این ســه سال 
بهترین عملکرد را در پرســپولیس 
داشته و منطق می گوید که باشگاه 
پرسپولیس شرایط الزم را برای حفظ 

این مربی فراهم کند. 

  آیا همکاری شما با شهرخودرو درفصل آینده ادامه 
خواهد داشت؟

ما یک کاری را شــروع کردیم و تمایل دارم آن را به ســرانجام 
برسانیم. واقعیت این است که دوست ندارم مدام تیم عوض کنم. 
اگر شرایط فراهم باشد دوست دارم در پدیده بمانم و اتفاقاً قرار 
است در این زمینه جلسه ای با مالک باشگاه داشته باشیم. هر 
چند از لحاظ امکانات تمرینی از جمله زمین تمرین، مشکالتی را 
احساس کردیم، ولی امیدواریم این مشکل برطرف شود. من از 
کار در پدیده و زندگی در مشهد خوشحالم. اینجا هواداران خوبی 

هم هستند که از تیم حمایت می کنند.

   فدراسیون فوتبال هنوز سرمربی 
تیم ملی را انتخاب نکرده است. ظاهراً 
قرار است سرمربی بعدی هم خارجی 

باشد، در این مورد چه نظری دارید؟
کی روش در تیم ملی هشت سال فعالیت کرد 
که ما دو بار به جام جهانی رفتیم و در 
دو جام ملت ها هم ناکام بودیم. 
فرصتی که کی روش در تیم 
ملی در اختیار داشــت زیاد 
بود و اگر ما این فرصت را به 
مربیان ایرانی هم می دادیم، 
آن ها هم می توانستند این نتایج 
را بگیرند. این فرصت هشت ساله 
به قلعه نویی و علی دایی داده نشد، 
در ضمن وقتی ما شعار حمایت از 
تولید ایرانی را می دهیم، باید به آن 
عمل کنیم. این در حالی است که 
شرایط اقتصادی خاصی در ایران 

وجود دارد.

   پس شما موافق استفاده از 
مربی ایرانی هستید؟

االن از قاره آســیا پنــج تیم به 
جام جهانــی می روند که در این 
شرایط صعود ســخت نیست در 
ضمن کمترین نتایجی که مربیان 
ایرانی در جــام ملت ها می توانند 
بگیرند، همین نتایجی اســت که 

کی روش گرفت. 

ورزش:حسن یزدانی که این روزها مثل همیشه با انگیزه در 
اردوی تیم ملی کشتی آزاد حضور دارد، قرار نیست به همراه 
سایر ملی پوشان در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کند. این 
تصمیم کادرفنی بوده تا به جای نابغه جویباری به یک کشتی 
گیر جوان و کم تجربه در میدان آسیایی میدان بدهد. بدون شک 
همه منتظر آغاز مسابقات جهانی 2019 در قزاقستان و رویارویی 
دوباره حسن یزدانی با تیلور هستند. این کشتی گیر آمریکایی که 
چند باری بعد از شکست دادن یزدانی برای او کری خوانی کرده، 
با پاسخی از سوی این آزادکار ایرانی مواجه نمی شود. حسن 
یزدانی می گوید تمرکزش روی کشــتی است و نمی خواهد 
وارد چنین فضاهایی شود.البته که نابغه جویباری مثل خیلی از 
ورزشکاران دیگر رشته ها از شرایط مالی و کمبودهای موجود 
گالیه دارد و معتقد است باید مسئوالن ورزش کشور بیشتر از 

شرایط فعلی به فکر ورزشکاران باشند.

  در قهرمانی آسیا حضور ندارم
این مرحله اردو، هفتمین یا هشتمین اردوی ما هست که تلفیقی 
از کشتی گیران بزرگساالن و جوانان در آن حضور دارند. نفرات 
اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا اعالم شدند که من در این 
رقابت ها حضور ندارم. بقیه هم برای تورنمنت های بین المللی و 

در نهایت مسابقات جهانی آماده می شوند.

  هنوز پاداشمان را ندادند!
ما بارها و بارها اعالم کردیم که شرایط اصال خوب نیست. االن هم 
می بینید که بچه ها در چه شرایطی تمرین می کنند. هنوز برخی 
امکانات و شرایط در اختیار فدراسیون نیست. فکر می کنم حدود 
یک سال از بازی های آسیایی گذشته، اما هنوز پاداش این رقابت 
ها را ندادند. مگر یک ورزشکار در طول سال چقدر می خواهد 
درآمد داشته باشد که این پاداش ها را هم نمی دهند. از همه 
مسئوالن وزارت ورزش می خواهم که هر چه سریعتر این پاداش 

که حق ورزشکاران است را به آن ها بدهند.

   از جیب بخوریم
االن یک سال است که هیچ کدام از ورزشکاران پاداش خودشان 
را نگرفتند و از جیب می خورند. متاسفانه آنطور که باید و شاید 
حمایت نمی شویم. همانطور که می دانید کشتی هم یک رشته 
المپیکی است و در المپیک هم همیشه پرچمدار بوده و مدال 
های متعددی گرفته است.سایر رشته ها مثل تکواندو و وزنه 
برداری هم که در المپیک کسب مدال می کنند، نیاز به توجه 
و حمایت بیشتری دارند، اما حمایت نمی شوند. متاسفانه من 
2 سالی است که هیچ حقوقی ندارم. دست فدراسیون هم خالی 

است و نمی تواند به کشتی گیران حقوق بدهد. 

  مدیری بیاید که برای کشتی پول بیاورد
من به مســائل مدیریتی و موضوع انتخابات ورود نمی کنم. 
نفرات دیگری هستند که در این باره صحبت کنند. ما بیشتر 
روی تمرینات خود تمرکز می کنیم و به این مسائل زیاد کاری 
نداریم. ان شاءاهلل هر کسی الیقش هست، بیاید و سمت رئیس 
فدراسیونی را بگیرد. امیدوارم کسی بیاید که بتواند به کشتی 
کمک کند و برای کشتی پول بیاورد تا کشتی گیران دغدغه 
مادی نداشته باشند. واقعا مشکل اصلی این روزهای کشتی 
گیران همین مسائل مادی است. نه تنها کشتی بلکه خیلی از 

رشته های انفرادی دیگر این مشکل را دارند.

  سرباز تیم ملی هستم
امسال مسابقات قهرمانی آسیا جزو رنکینگ هست، اما کادرفنی 
تشخیص داد که من در این رقابت ها نباشم. من سرباز تیم ملی 
هستم و هر مسابقه ای که صالح بدانند من کشتی می گیرم. همه 
کشتی گیران دوست دارند دوبنده تیم ملی را کسب کنند و در 
مسابقات حضور داشته باشند. امیدوارم هر کسی که لیاقتش را دارد 
دوبنده تیم ملی را برتن کند، حاال می خواهد من باشم، یا کریمی، 
یا بذری و یا قاسمپور. ان شاءاهلل هر کسی که در وزن 86 کیلوگرم به 
مسابقات اعزام می شود، بتواند برای کشورمان افتخارآفرین باشد.

گل محمدی:  برای قهرمانی ما اتفاقات عجیبی باید رخ دهد

مربیان ایرانی هم می توانستند 
مثل کی روش نتیجه بگیرند

برخی کشتی گیران پول مکمل خودشان را هم ندارند

حسن یزدانی: دو سال است حقوق نگرفتم!

ورزش در سیما

لیگ قهرمانان اروپا
یوونتوس - آژاکس

  سهشنبه 27 فروردین-  23:30 زنده از شبکه ورزش

هفته 26 لیگ برتر ایران
ذوب آهن - پرسپولیس

چهارشنبه 28 فروردین -  18:00 زنده از شبکه سه

هفته 26 لیگ برتر ایران
استقالل - ماشین سازی

چهارشنبه 28 فروردین - 20:15 زنده از شبکه سه

لیگ قهرمانان اروپا
پورتو - لیورپول

    چهارشنبه 28 فروردین - 23:30 زنده از شبکه ورزش

لیگ قهرمانان اروپا
بارسلونا - منچستریونایتد

سهشنبه 27 فروردین-  23:30 زنده از شبکه سه

زهرا نعمتی: امیدوار به کسب سهمیه المپیک 
در هلند هستیم

ورزش: عضو تیم ملی ریکرو بانوان گفت: با آمادگی خوبی که تیم ملی 
ریکرو بانوان دارد، امیدوار به کسب سهمیه تیمی المپیک 2020 توکیو 
در مسابقات جهانی هلند هستیم. زهرا نعمتی درباره وضعیت ملی ریکرو 
بانوان برای شرکت در جام جهانی شانگهای چین اظهار کرد: من و سایر 
بانوان کماندار ریکرو از آمادگی خوبی برخورداریم و این امیدواری وجود 
دارد که تا قبل از اعزام به جام جهانی شــانگهای چین به اوج آمادگی 
برسیم. تمام تالش بر این است که در مسابقات جهانی هلند که خردادماه 
برگزار می شود در بخش تیمی بانوان موفق به کسب سهمیه بازی های 
المپیک 2020 توکیو شویم.نعمتی در پایان اضافه کرد: در این دوره زنان 
کماندار پیشرفت خوبی نسبت به دوره قبل دارند و همه آماده هستند تا 

قبل از اعزام به جام جهانی چین به اوج آمادگی برسند.

10 کاندیدای فدراسیون کشتی تأیید نشدند
ایسنا: با برگزاری جلسه کمیسیون تطبیق وزارت ورزش و جوانان، تعداد 
10 کاندیدای ریاست فدراسیون کشتی به لحاظ مدارک مدیریتی تایید 
نشدند. جلسه کمیسیون شرایط احراز تطبیق مدیریتی وزارت ورزش و 
جوانان به ریاست محمدرضا داورزنی معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش 
و جوانان برگزار شد و پس از بررسی مدارک مدیریتی 21 کاندیدای ریاست 
فدراسیون کشتی، مدارک 10 نامزد ریاست این فدراسیون به تایید نرسید.

مجید خدایی و محمدرضا توپچی از جمله چهره های شــاخص در این 
لیست هستند که مدارک مدیریتی آن ها به تایید نرسیده و 8 نامزد دیگر 
شناخته شده نیستند. این افراد یک هفته مهلت دارند تا مدارک الزم برای 
بررسی مجدد را به این کمیســیون ارائه دهند در غیر این صورت اجازه 
شرکت در انتخابات را نخواهند داشت.مدارک مدیریتی 11 کاندیدا که 
در میان آن ها چهره های شاخص همچون امیررضا خادم، عباس جدیدی، 
علیرضا حیدری، علیرضا دبیر و حمید بنی تمیم، حضور دارند به تایید این 
کمیسیون رسید ودر ادامه مدارک این افراد برای تایید نهایی جهت حضور 

در انتخابات مورد بررسی نهادهای ذیربط قرار خواهد گرفت.

ایران با ۴ رشته در یونیورسیاد 
ورزش:  اولین نشست هیئت رئیسه فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی 
در سال 1398 با موضوع چگونگی حضور کاروان ورزشی ایران در سی امین 
یونیورسیاد دانشجویان جهان با حضور کلیه اعضا در محل فدراسیون برگزار 
شد. با تصمیم هیئت رئیسه فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی با تاکید 
بر کاروان کیفی تیم های دانشجویی ایران در چهار رشته تکواندو )کیورگی 
و پومسه(، والیبال، تیروکمان )کامپوند( و تیراندازی حضورشان قطعی شد 
و در خصوص رشته دوومیدانی مقرر شد پس از بررسی رکوردهای مسابقات 
آتی که هفته آینده برگزار می شود، در صورتی که بتوانند رکوردهای الزم را 
کسب کنند به مسابقات اعزام شوند.سی امین دوره یونیورسیاد تابستانی 

دانشجویان جهان 12 تا 23 تیرماه در شهر ناپل ایتالیا برگزار می شود.

احسان حدادی تست دوپینگ داد
ورزش: ماموران وادا برای دومین ماه متوالی از احسان حدادی ملی پوش 
پرتابگر دیسک ایران تست دوپینگ گرفتند. مأموران وادا )سازمان جهانی 
مبارزه با دوپینگ( این بار از کشور آلمان به محل تمرین احسان حدادی در 
آمریکا رفتند و از وی تست دوپینگ گرفتند. حدادی اواخر ماه گذشته )در 
همین محل( و آذرماه )در تهران( نیز تست دوپینگ داده بود. حدادی که 
در چند مسابقه اخیر خود در آمریکا به عناوین قابل توجهی دست پیدا کرده 
است خود را برای رقابت های قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان آماده می کند.

سمت جدید رضایی در کمیته ملی پارالمپیک
ورزش: در جریان برگزاری یکصد و شصت و چهارمین نشست هیئت 
رئیسه و اجرایی کمیته ملی پارالمپیک که در محل کمیته برگزار شد، به 
پیشنهاد رئیس کمیته و با موافقت اعضای هیئت رئیسه و اجرایی، هادی 

رضایی به عنوان دبیر اجرایی به مدت چهار سال انتخاب شد.
رضایی سال هاست که در بدنه ورزش جانبازان و معلوالن کشور فعالیت 
دارد و در کسوت ورزشکار و سرمربی تیم ملی، سابقه حضور در 8 دوره 

پارالمپیک را در کارنامه ورزشی خود به ثبت رسانده است.

برگزاری اردوی مشترک والیبال نشسته ایران 
و روسیه

ورزش: اردوی مشترک تیم های ملی والیبال نشسته مردان ایران و روسیه 
از اول اردیبهشت ماه در کمپ تیم های ملی فدراسیون آغاز می شود.داوود 
علیپوریان، صادق بیگدلی، مهدی بابادی، رمضان صالحی، مرتضی مهرزاد، 
مجید لشگری، امیر کفشدار، میثم علی پور، محمدرضا سبحانی نیا، محمد 
نعمتی، حسین گلستانی، مرتضی رمضانی، میثم حاجی بابایی، مهرزاد 
مهروان 14 ملی پوش مدعو به این اردو هســتند. ملی پوشان ایران به 
سرمربیگری هادی رضایی و مربیگری بهمن تارودی زاده تمرینات خود را 

تا 6 اردیبهشت در تهران ادامه می دهند.

گزارش کوتاه

مورد عجیب همام طارق؛ 
یا مصدوم، یا غایب

   ورزش: طارق همام امسال جزو گران ترین بازیکنان 
استقالل بوده اســت. او به دالر قرارداد بسته ولی به 
اندازه ای که باید برای این باشــگاه مفید نبوده است. 
طارق اخیرا دوباره مصاحبه کرد و گفت: »هدفم این 
است که از استقالل به اروپا بروم.« موضوعی که باعث 
شوخی بین آبی ها شد چون می گفتند اول باید در این 

تیم بازی کند!
همام در نیم فصل اول مصدوم شد. یک بار هم به عراق 
رفت و دیر آمد. رفتن او به کشــورش مصادف شد با 
حضورش در تمرینات تیم نیــروی هوایی عراق. بعد 
هم علیه مدیریت باشگاه اســتقالل مصاحبه کرد. او 
می گفت پولش را نداده اند و کاری را کرد که خیلی از 
عراقی ها کردند. روزی همه به کرار ایراد می گرفتند 
ولی اگر به عقب برگردید او حداقل برای اســتقالل 
بازی کرد و چنــد بازی را در آورد امــا همام، هرگز! 
طارق بعد از جام ملت ها هم دیر به استقالل بازگشت. 
نوروزی معاون پزشکی باشــگاه هم گفت: »طارق را 
پیدا نمی کنم.« او دوباره 6 هفته از بازی های استقالل 
را از دست داد و بعد نوبت به حضور در تیم ملی عراق 
رسید. همام به کشــورش رفت و برای تیم ملی عراق 
بازی کرد ولی فردای بازی اش گفت مصدوم شــده 
است! او همان زمان به استقاللی ها پیغام داد آسیب 
دیده ولی نوروزی تاکید کرد که بــه ایران بازگردد. 
حاال با بررسی این اتفاقات به چه نتیجه ای می رسید؟ 
طارق تنها در چند بــازی فصل به میدان رفته و بهره  

خاصی برای استقالل نداشته است.

ورزش: هافبک اســتقالل می گوید اگر حرفی در 
مورد شرایط باشگاه زده از سر دلسوزی بوده است و 
به هیچ عنوان نیتی برای به حاشیه بردن تیم نداشته 
است. فرشید باقری در مورد کنارگذاشته شدن 
از لیست استقالل می گوید: اول این را باید 
بگویم که در طول مدتی که در تیم بزرگ 
استقالل بازی کرده ام همیشه منافع 
تیم را به نفع شخصی ترجیح داده ام. 
شما به عنوان کســی که از اخبار تیم 
مطلعید می دانید که در این مدت که 
در استقالل بازی می کنم هم با پیشنهاد خوبی 
روبه رو شده ام اما همیشه به پیراهنی که برتن 
کرده ام افتخار می کنم و هرگز آن را با چیزی 

عوض نکرده ام.
او در مورد انتقادهایی که به نبود زمین تمرین 
کرده بود هم می گوید: من حرف بدی زده ام؟ 
اینکه اســتقالل نتواند قبل از دربی تمرین 
تاکتیکی انجــام بدهد از نظر شــما اتفاق 
خوبی است؟ من اگر انتقادی کردم از سر 
دلسوزی بوده است و این حرفی 
بوده که تمام بازیکنان هم 
آن را قبــول دارند و حتی 
خود آقای شفر در مصاحبه 

ها و پست های اینستاگرامی اش به آن اشاره کرده بود. این حرفی است که 
حتی سایر بازیکنان هم در مقاطع مختلف آن را به زبان آورده بودند.

وی افزود: من دیروز دیدم که بازیکنان پرســپولیس پســت اینستاگرامی 
مشترکی منتشر و به شــرایط موجود انتقاد کردند. سوال من این است که 
آیا اعضای هیئت مدیره پرسپولیس آنها را اخراج می کنند؟بازهم می گویم 
اگر انتقادی بوده به خاطر دوست داشتن استقالل بوده است و اینکه تمام 
بچه ها فکر می کردند اگر ما زمین تمرین داشتیم می توانستیم پرسپولیس 

را شکست بدهیم و به صدر جدول برسیم.
فرشید باقری در پاسخ به این ســوال که گفته می شود اعضای هیئت مدیره 
اســتقالل می خواهند او را تا پایان فصل کنار بگذارند و حتی برای فصل بعد 
می خواهند در پست او جانشین انتخاب کنند هم گفت: اگر من بازیکن بدی 
بوده ام و نتوانسته ام از نظر فنی خوب باشم خودم قبول می کنم و حرفی ندارم و 
برای استقالل بزرگ آرزوی موفقیت می کنم. فقط سوال من این است که کجای 
دنیا اعضای هیئت مدیره تصمیم فنی می گیرند و بازیکن جذب می کنند؟ از 
قدیم حتی زمانی که در تیم های آماتور بازی می کردم هم این سرمربی بود 
که در جذب بازیکن تصمیم گیری می کرد نه اعضای هیئت مدیره. ما االن 40 
درصد از قرارداد خود را گرفته ایم و تنها 5 بازی به پایان لیگ باقی مانده است. 
ما وضعیت باشگاه را می دانیم و همه در کنار هم به دنبال موفقیت تیم هستیم .

هافبک استقالل در پایان گفت: آقای فتحی در استقالل زحمت می کشند و 
شما می دانید من هرگز به سیاست های ایشان انتقاد نکرده ام بلکه در مورد 
زمین چمن حرف زدم که فکر کنم دغدغه کل تیم است و در این فصل نبود 
یک زمین تمرینی مناسب خیلی ما را اذیت کرده است. این را هم بگویم هر 

تصمیمی که آقای فتحی بگیرند با کمال میل قبول می کنم.

آغاز دور برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا

یونایتد به دنبال معجزه دوم
امیرمحمد سلطان پور:  بعد از اتفاقات جالب توجه در دور رفت، 
امشب رقابت تیم های برتر قاره اروپا برای قرارگیری در بین چهار 
تیم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در دور برگشت آغاز می شود. امشب 
در ورزشگاه نوکمپ، بارسلونا در مقابل منچستریونایتد صف آرایی 

می کند و آژاکس به تورین می رود تا مقابل یوونتوس قرار گیرد.

 بارسلونا - منچستریونایتد
شیاطین سرخ برای رقم زدن دومین معجزه خود در رقابت های 
اروپایی این فصل قدم به نیوکمپ می گذارند. آن ها در مرحله 
گذشته موفق شدند یکی از بهترین کامبک های تاریخ را بعد از 
شکست 2-0 در بازی رفت در اولدترافورد رقم زده و با نتیجه 1-3 
پاریس سن ژرمن مدعی را شکست دهند. حاال آن ها دوباره در 
اولدترافورد با نتیجه 1-0 در بازی مقابل بارسا شکست خورده اند 
و باید مسیری سنگالخ و خطرناک را در نوکمپ پشت سر بگذارند. 
سفر یونایتد به این ورزشگاه تقریبا 20 سال بعد از آن رقم می خورد 
که موفق شدند بایرن مونیخ را در فینال لیگ قهرمانان اروپا در 
وقت های تلف شده شکست دهند؛ گلی که توسط سرمربی کنونی 
آن ها یعنی اوله گنار سولسشر به ثمر رسید. شیاطین سرخ اگر 
به دنبال اندک شانسی برای صعود می گردند باید برای متوقف 
کردن مســی و هم تیمی هایش برنامه ویژه ای داشته و همان 

روحیه فینال 1999 را از خود به نمایش بگذارند. 
بارسا در بازی رفت از روزهای اوجش فاصله داشت اما باز هم موفق 
شد نتیجه مورد نظر خود را کسب کند. مسی نیز در منچستر 
روز پرفروغی نداشت اما کمتر دیده ایم که دو بازی بد را در مدت 
کوتاهی تجربه کند. پیش بینی می شود که یونایتد در بازی امشب 

بازی تهاجمی تری را نسبت به بازی رفت به نمایش بگذارد؛ خیلی 
سخت است که یونایتد بتواند نمایش بدتری در فاز تهاجمی نسبت 
به آن بازی ارائه کند جایی که حتی یک شوت داخل چارچوب 
نیز نداشت. با اینکه بارسا برای دیدار امشب سرحال و آماده است 
اما یونایتد نیز قطعا شانس دارد و بخصوص با تحت فشار گذاشتن 
سرخیو بوسکتس که زیاد روی فرم به نظر نمی رسد می تواند 
امیدوار باشــد. آن ها باید هر موقعیتی که به دست می آورند را 
تبدیل به گل کرده و همین طور مسی را کنترل کنند تا بتوانند یک 

شب رویایی دیگر را برای هواداران پرشمارشان بسازند.

   وضعیت مصدومان و محرومان
عثمان دمبله بعد از پشت سر گذاشتن مصدومیت، در بازی 
روز شــنبه مقابل هوئســکا به زمین رفت و به احتمال زیاد 
امشب روی نیمکت قرار خواهد داشت. او یکی از اندک چهره 
های شناخته شده آبی و اناری پوشان در بازی روز شنبه بود 
و والورده به چند بازیکن اصلی خود مانند مســی، ســوآرز، 
کوتینیو، سمدو، بوســکتس، لنگلت و پیکه استراحت داده 
بود. از طرف دیگر سولسشــر به جز یکی دو مصدوم، شــاید 
بیشترین ضربه را از غیبت لوک شا بخورد که محروم است. او 

شاید وسوسه شود که همان ترکیبی را به زمین بفرستد که 
در پاریس به میدان فرستاده بود، جایی که توانست به وسیله 
جسی لینگارد به عنوان مهاجم کاذب و لوکاکو و رشفورد به 
عنوان دو کمک او در کنارین، فضای پشت سر مدافعان حریف 

را هدف قرار دهد.

  یوونتوس - آژاکس
دو تیم خوب دیگر این مرحله یعنی یوونتوس و آژاکس نیز برای 
دومین بار امشب در مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت. در بازی 
رفت در یوهان کرویف آرنا دیدار جذاب و تماشایی را از دو تیم 
شاهد بودیم و با وجود عملکرد درخشان نماینده هلند، بانوی پیر با 
استفاده از تجربه باال و البته توانایی های ستاره ای مثل کریستیانو 
رونالدو موفق شد بازی را 1-1 کرده و گل حیاتی خارج از خانه 
را به ثمر برساند. بیانکونری با اینکه دست باالتر را در بازی امشب 
دارد اما کیفیت باالی آژاکس در هــر بازی که در اروپا به میدان 
رفته، و این حقیقت که موفق شدند در دور گذشته رئال مادرید 
را در سانتیاگو برنابئو 4-1 شکست دهند باعث می شود که هیچ 

هواداری آن ها را برای بازی امشب از پیش بازنده نداند.

   وضعیت مصدومان
با اینکه بازگشــت رونالدو از مصدومیت در دیدار هفته گذشته 
خبری مثبت برای آلگری بود اما اکنــون، وضعیت کیه لینی، 
کاسرس، امره جان و داگالس کاستا برای حضور در دیدار امشب 
مشخص نیست. از طرف دیگر آژاکس حسن بنده و کارل ایتینگ 

را همچنان به دلیل مصدومیت همراه نخواهد داشت.

کاپیتان ســابق تیم ملی و باشــگاه استقالل در 
استوری اینســتاگرام خود به ستایش و تمجید از 
اولین ســرمربی خود در فوتبال پرداخته است. 
آندرانیک تیموریان که هنوز دقیقا مشخص نیست 
که آیا از فوتبــال خداحافظی کــرده یا خیر، در 
استوری اینستاگرام خود با انتشار عکسی از اکبر 
میثاقیان برای او کــه همچنان امیدهایش را برای 
صعود به لیگ برتر از دست نداده آرزوی موفقیت 

کرده است.

حساب توئیتر باشگاه لیورپول در توئیتی به سی امین 
ســالگرد فاجعه هیلزبورو واکنش نشان داده است. 
دیدار دو روز پیش لیورپول و چلسی که در ورزشگاه 
آنفیلد برگزار شــد مصادف بود با سی امین سالگرد 
اتفاقات ورزشگاه هیلزبورو که در آن 96 هوادار قرمزها 
به خاطر ماندن زیر دســت و پا جان خود را از دست 
دادند. لیورپول در توئیت خود عکس های جالبی از 
ادای احترام هواداران به آن ها در بیرون از ورزشگاه 

پرداخته است.

لیورپولآندرانیک تیموریان

در حالی که تقریبا تمامی جهان منتظر آغاز فصل 
پایانی سریال بازی تاج و تخت بودند، دیوید بکام نیز 
به نوبه خود به آغاز آن واکنش نشان داده است. بکام 
با انتشار چندین استوری در اینستاگرام خود که در 
مقابل تلویزیون لحظه شماری می کند که این سریال 
آغاز شود و بیسکوئیتی با طرح اژدهای آن در دست 
دارد نشان داد که یکی از طرفداران پروپاقرص بازی 

تاج و تخت است.

ستاره بســکتبال ان بی ای در توییتر خود به قهرمانی 
شگفت آور تایگر وودز در مســابقات مسترز جهانی 
واکنش نشان داد. تایگر وودز بعد از شانزده سال که از 
آخرین قهرمانی اش در مسابقات مسترز می گذشت و 
پشت سر گذاشتن حواشی و مصدومیت های سنگین 
موفق شد این هفته یکی از بزرگ ترین کامبک های تاریخ 
ورزش را رقم زده و قهرمان شــود تا تمجید بسیاری از 

چهره ها از جمله کری را به همراه داشته باشد. 

استفن ِکریدیوید بکام

آیا بازیکنان پرسپولیس هم محروم می شوند؟

باقری: کجای دنیا هیئت مدیره 
برای تیم بازیکن می گیرد
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ادب و هنر

تدوين كنندگان «شيوه نامه اهل قلم» 
را به جشنواره طنز معرفى كنيد

هر سال در آستانه نمايشگاه كتاب تهران، مؤسسه خانه كتاب مبالغى را به 
عنوان بن كارت خريد كتاب در اختيار اهل قلم مى گذارد تا به عنوان نخستين 
اولويت خريد كتاب، بتوانند تازه ترين آثار مكتوب را تهيه كنند. اين گروه يعنى 
اهل قلم، مشتريان واقعى كتاب و احتماالً حرفه اى ترين كتابخوان هاى كشورند 
و حمايت از آنان براى خريد كتاب يكى از كارهاى خوبى بوده اســت كه در 

همه سال هاى گذشته انجام شده است.
امسال گويا رسيدن كفگير خانه كتاب به ته ديگ سبب شده است حركتى 
بديع صورت گيرد و دوستانمان در اين مؤسسه، شيوه نامه اى براى تخصيص 
بن كارت الكترونيكى كتاب به اهالى قلم بنويسند كه به عنوان يك متن طنز 
مكتوب قابليت معرفى به جشــنواره هاى طنز دارد. در اين شيوه نامه سعى 
شــده است «اهل قلم»ى كه شايســته حمايت مالى است، تعريف شود اما 
بى اطالعى از فضاى فرهنگى كشور موجب شده است كه اين شيوه نامه در 
عمل غيرعملى، بى فايده و تقويت كننده جريان ضد فرهنگى كتاب ســازى 
از كار در آيد، چرا كه از نظر اين مؤسســه كسانى مى توانند در اين فهرست 
گنجانده شوند كه يا نويسنده مشهور باشند، يا برگزيده جايزه هاى كتاب باشند 
يا دارندگان «نشان ملى» و «نخبگان ملى» يا «مفاخر ملى» باشند و چيزهايى 

از اين قبيل. 
تعريف اهل قلم در اين شــيوه نامه - احتماالً به ناچار- عددى و كمى شده 
است، به گونه اى كه اهل قلم يعنى نويسنده كتاب بزرگسال با حداقل پنج 
عنوان كتاب، مصحح و احياكننده متون كهن با حداقل ســه عنوان كتاب، 
مترجم كتاب بزرگسال با حداقل هفت عنوان كتاب، نويسنده كتاب كودك 
بــا حداقل 10 عنوان كتاب، مترجم كتاب كــودك و نوجوان با حداقل 13 
عنوان كتاب در 10 سال اخير. به عبارت ديگر نويسنده بزرگسال بايد در اين 
10 ســال هر دو سال يكبار يك كتاب جديد منتشر كرده باشد يا نويسنده 
كتاب كودك بايد هر سال دست كم يك كتاب منتشر كرده باشد كه بشود 
به او اهل قلم گفت، وگرنه احتماالً نويسنده گزيده كار و وسواسى كه در اين 
10 سال زير پنج كتاب منتشر كرده است «نمى صرفد»! نگارنده، بسيارى از 
چهره هاى درخشان شعر و داستان نويسى امروز ايران را مى شناسم كه در اين 
10 سال تنها يكى دو كتاب منتشر كرده اند، چرا كه به حرمت ادبى خود و 
خوانندگانشان از چاپ آثار تكرارى و كتاب سازى يا انتشار آثار ضعيف تر خود 
ابا داشته اند و امروز از شمول اين طرح با اين شيوه خارج مى شوند. آيا با چنين 
متر و معيارهايى اين گرا به مؤلفان داده نمى شود كه تا مى توانيد كتاب سازى 
كنيــد تا از قافله عقب نمانيد؟ مثالً مترجم هايى كه با بازچاپ بى در و پيكر 
آثار قبالً ترجمه شــده، اين روزها از در و ديوار انتشاراتى هاى كم نام و نشان 
مى بارند و همه مى دانند جز رونويسى كار ديگرى بلد نيستند، برنده اصلى 
اين چرتكه انداختن هاى بدون كارشناســى خواهند بود. در اين شيوه نامه 
همچنين آمده است، تصويرگران و ويراستارانى كه در شكل دهى محتوا و يا 
مستند سازى كتاب، دست كم50 درصد و يا بيشتر از آن نقش داشته باشند 
به عنوان اهل قلم شناخته مى شوند. آيا به راستى ويراستارى يك كتاب تعريف 
جديدى پيدا كرده است؟ ويراستارى كه بيش از 50 درصد در توليد محتواى 
يك كتاب نقش دارد ديگر ويراستار نيست، مؤلف است. ضمن اينكه اينچنين 
بندهايى راه را براى معرفى «ويراستارنمايان» اعم از پسرخاله و دخترعموى 
صاحبان برخى نشرها به عنوان ويراستار و درج نام آن ها در كتاب باز مى كند. 
اما طنز اصلى ماجرا و نكته بديع در اين بند اســت كه به عنوان «صالحيت 
علمى و پژوهشى اهل قلم» تعريف شده است. در اين بند آمده است: «معيار 
صالحيت علمى در اين آيين نامه، توليد محتواى كاربردى است كه براساس 
خالقيت ذهن نوشــته يا براى ترجمه و يا احيا انتخاب و پژوهش شده است. 
باتوجه به هر موضوع، كميسيون علمى متشكل از سه نفر از خبرگان موضوع 
درباره محتواى پژوهشــى و علمى كتاب داورى مى كنند و نظر نهايى طى 
صورتجلسه اى اعالم مى شود. هزينه هاى بررسى صالحيت علمى ـ پژوهشى 
اهل قلم براى تشكيل كميسيون داورى آثار، مبلغ 2 ميليون ريال براى هر 
كتاب است. شاخص هاى  معيار تأييد اين موضوع، مديريت علمى ـ پژوهشى 
خانه كتاب و نظر داوران مرتبط با موضوع اســت». يعنى اينكه ممكن است 
براى اينكه درخواســت بن الكترونيكى شما مورد تأييد قرار گيرد و احتماالً 
250 هزار تومان يا چيزى در همين حدود يارانه خريد كتاب دريافت كنيد، 
مجبور شويد لباس تنتان را هم بفروشيد تا ان شاءاهللا درى به تخته خورد و 

صالحيت علمى شما تأييد شد!  

نقدى بر هجويه تازه عليرضا قزوه
هرچه مى خواهد دل تنگت نگو!

اخيراً هجويه اى تازه از شاعر خوب كشورمان، عليرضا قزوه در مذمت ترامپ 
سروده شده است كه يادآورى چند نكته درباره آن ضرورى است. شكى نيست 
كه هجو كردن يك جنايتكار جنگى و كسى كه هيچ بويى از ارزش هاى انسانى 
نبرده، نه تنها دور از اخالق نيست كه عين اخالق انسانى است، اما روى سخن 

ما در اين يادداشت با هجوكننده است كه انسانى است متدين و مسلمان. 
1. اگر قصد هجو بدترين انسان روى كره زمين را داريم، دست روى بدترين 
صفات انسانى اش بگذاريم و هجوش كنيم. صرف به كارگيرى چند عبارت 
خوك و ميمون و غيره، بدون خط محتوايى مشــخص اگرچه دفعتاً حس 
انزجار شاعر را تخليه مى كند، اما به همان سرعت، تاريخ مصرف هجو را هم 

به باد مى دهد. 
2. هرچه شعر هجو مستند به وقايع و امور تاريخى باشد، به همان اندازه در 
تاريخ ماندگارتر خواهد شد. اين به معناى كنار گذاشتن عنصر شاعرانه اغراق 
از شعر هجو نيست؛ به اين معناست كه اگر اغراقى صورت مى گيرد، پايه هاى 
واقعى و يا دست كم نزديك به واقعيت داشته باشد. صفاتى كه آقاى قزوه براى 
فرد مورد نظر در هجو به كار برده اند، تا ثابت شــدنش راه درازى وجود دارد. 
به قول حجت االسالم قرائتى، اگر فحش هم مى دهيم، فحش اسالمى بدهيم! 
3. هجو اصيل با صرف بد گفتن از يك شخص و خالى شدن احساسات شاعر 
جمع نمى شــود. چه در نگاه تاريخى و دينى نيز هجو دشمنان بيشتر براى 
انگيزه هاى متعددى مانند اثبات برترى جبهه حق، معرفى رذايل و ويژگى هاى 
منفى دشمن و... به كار رفته است. قطعاً هرچه رويكرد هجو به سمت نمايش 
جنبه هاى انسانى منفى شخص با چاشنى تخيل باشد، هنرمندانه تر و هرچه 
به سمت صرف فحاشى و دشنام گويى باشد غيرهنرى تر خواهد شد. اساساً 
هجوى ماندگار خواهد شــد كه جمع بين احساسات برانگيخته و پرداخت 
هنرى باشد. چه بسا حرف درست و حق كه با روش نادرست، نشنيده فراموش 

گردد و تأثير معكوس بگذارد. 
4. كار شــاعر شعر سرودن است. يعنى اگر شــعر گفتنش گل كرد، تا 
ننويســد آرام نمى شود. به تمام شــاعران حق مى دهم كه خودشان را 
سانســور نكنند. خودشــان هم به خوبى مى دانند اين كار چشمه طبع 
آنان را دو روزه خشــك مى كند! اما اين مهم دليلى بر چاپ و انتشــار 
هرچه از دل تنگ شــاعر بيرون مى آيد هم نيست. گاهى دل چيزهايى 
بــر زبان مى آورد كه يا ارزش عمومى كردن ندارد و يا مطرح كردن آن 

به مصلحت شخص يا جامعه نيست.  

ادب و هنر: شيخ االسالمى: سال گذشته براى 
نخستين بار جايزه هنرى شهيد منصوب با موضوعات 
مرتبط با انقالب اسالمى، شهداى مدافع حرم و  دفاع 
مقدس در مشهد مقدس برگزار شد. جايزه شهيد 
منصوب در حال حاضر در حيطه خراســان بزرگ 
برگزار مى شود و مشــمول فعاليت هاى فرهنگى و 
هنرى است كه در سال گذشته با موضوعات گفته 

شده انجام شده است. 
در هميــن خصوص احمد منصوب، برادر شــهيد 
و دبير اين جايزه درباره دومين ســال برگزارى آن 
گفت: سال 97 به اين دليل كه سال اول بود جايزه را 
به صورت كوچك تر آغاز كرديم و با بررسى فيلم هاى 
مســتندى كه در زمينه انقالب اســالمى و دفاع 
مقدس و شــهداى مدافع حرم و موضوعات ارزشى 

در سال 96 ساخته شده بود مستند «پسرم» ساخته 
محمدمهدى خالقى، درباره شهيد حجت خاورى، 
شهيد مدافع حرم افغانســتانى را انتخاب كرديم و 

جايزه شهيد منصوب تقديم آقاى خالقى شد.
وى درخصوص فرايند انتخاب برگزيده در دومين 
سال برگزارى اين جايزه افزود: براى امسال تالش 
كرديم كمى فرايند انتخاب برگزيده را قانونمندتر 
كنيــم و ضوابطى بــراى آن در نظــر گرفتيم. به 
همين منظور براى هيئت انتخاب جايزه شــهيد 
منصوب، از دوستانى كه در حيطه هنر انقالب فعال 
هستند دعوت كرديم. اعضاى هيئت انتخاب آقايان 
وحيد جليلى، محمد حســين زاده، امير سعادتى، 
محمدجــواد و محمدرضا ميــرى، محمدمهدى 
خالقــى، ميثم مرادى، حجت احمــدى زر و خانم 

دكتر فاضل هســتند كه امســال با ما همفكرى 
داشــتند و با مشخص شدن يكســرى مؤلفه ها به 
سه گزينه رسيديم كه گزينه نهايى با انتخاب خود 
خانواده شهيد روز نيمه شعبان مشخص مى شود و 
جايزه شهيد منصوب به فرد  برگزيده تقديم خواهد 

شد.
احمد منصــوب در ادامه افزود: چند خصوصيت براى 
اين جايزه در نظر گرفتيم كه نخســتين آن اين است 
كه جايزه در حد وســع خانواده شهيد باشد تا بتوانيم 
هر سال جايزه شهيد منصوب را به طور منظم برگزار 
كنيم و ادامه بدهيم. شايد خود اين تصميم موجب شود 
كه ساير خانواده هاى شهدا هم از اين كار الگو بگيرند 
و با كارهاى اينچنينى، ياد شهيدانشان را زنده كنند. 
اين زنده نگه داشتن ياد شهدا همواره مورد تأكيد رهبر 

فرزانه انقالب هم هســت و در جمله مهمى از خانواده 
شهدا مى خواهند كه، شما خانواده شهدا در شعاع نقطه 
خودتان به تبليغ شهيدتان بپردازيد و شهيد را به جامعه 
معرفى كنيد. به همين دليل رويكرد جايزه را طورى در 
نظر گرفتيم تا قابليت الگوگيرى براى ديگران هم داشته 
باشد.  وى در پايان خاطرنشان كرد: درباره خود جايزه 
و اينكه چه باشد، تصميم گرفتيم نقاشى هنرمندى را 
كه برگزيده مى شــود، تقديم نفر برگزيده كنيم تا به 
سهم خودمان ايشان را براى زحماتى كه كشيده است 
تشويق معنوى كنيم. همين جا از عالقه مندان عرصه 
فرهنــگ دعوت مى كنم براى تقدير از برگزيده جايزه 
شهيد منصوب، ساعت 5 عصر نيمه شعبان در منزل 
شــهيد منصوب به آدرس بلوار معلم، معلم 18، نبش 

عدل 16 حضور پيدا كنند.

خبر ويژه

با همت خانواده شهيد 
دومين دوره جايزه هنرى 

«شهيد منصوب»
 برگزار مى شود

گفت و گو با محمد على گودينى كه به نويسنده ادبيات كارگرى مشهور شده است

انقالب اسالمى درهاى ادبيات را به روى مردم گشود
 ادب و هنر/خديجه زمانيان  بتازگى محمد 
على گودينى در جشــنواره شــعر و داســتان 
انقالب تجليل شــد. گودينى متولد 1335 در 
شــهر كنگاور اســت كه از 12 سالگى به شهر 
تهــران آمده و هنوز هم در اين شــهر زندگى 
مى كند. گودينى ازجمله داستان نويسانى است 
كه به دليل تجربه زيســتى خود در مشــاغل 
و محيط هاى كارگرى، توانســته داستان هاى 

متعددى برگرفته از اين محيط ها بنويسد. 
از اين نويسنده تا به حال كتاب هاى متعددى 
مثل «ســيالب»، «لبخند تلخ»، «دســتى بر 
آسمان»، «آتش ســرد»، «روز سى و چهارم» و 
«زنــى با كفش هاى مردانه» به چاپ رســيده 
اســت. «تاالر پذيرايى پايتخت» او اثرى است 
كه توانسته جوايز جشــنواره داستان انقالب، 
جايزه كتــاب فصل، شــهيد غنى پــور و نيز 
تقديــرى از جايزه جالل و جايزه كتاب ســال 

جمهوري اسالمي را بدست آورد.
بــه انگيزه تجليــل از محمدعلــى گودينى و 
تجارب نويسندگى اش در همه اين سال ها با او 

به گفت وگو نشستيم، كه مى خوانيد. 

 آقــاى گودينى گفت وگــو را با تقدير 
آغاز  انقالب  از شما در جشنواره شــعر 
مى كنيم. از اينكه در اين جشنواره از شما 

تقدير شد، چه حسى داشتيد؟ 
من فكــر نمى كردم بخواهند از شــخص من 
تجليل كنند و تصور مى كردم يك تقدير دسته 
جمعى از كسانى خواهد بود كه از ابتداى آغاز 

به كار حوزه به اين تشكل پيوستند.
چون از ابتداى تأســيس حــوزه هنرى من به 
همراه چند شــاعر و نويسنده ديگر كه از ميان 
اين جمع امير حســين فردى به رحمت خدا 
رفته، به حوزه پيوســتيم و من به طور مرتب 
در جلسات حوزه شــركت مى كردم. آن زمان 
جلسات حوزه در اتاق محقرى در يك زيرزمين 
واقع در خيابان فلسطين برگزار مى شد و نامش 
هم حوزه انديشه و هنر اسالمى بود كه بعدها 
به حوزه هنرى تغيير كرد.  وقتى ســاختمان 
حوزه عوض شد گســترش فعاليت هايش هم 
بيشتر شد، اما چون شــاغل بودم فقط همان 
جلسات هفتگى را شركت مى كردم. به هر حال 
من فكر مى كردم قرار است از همه افرادى كه 
از ابتداى تشــكيل حوزه در جلســات شركت 
مى كردنــد تقدير كنند؛ اما ايــن نوع تقدير و 

تجليل براى من خوشحال كننده بود.

 شما جزو نويســندگانى هستيد كه به 
صورت تجربى به نوشــتن روى آورديد و 
تجربه هاى زيست شما در داستان هايتان 
نويسنده چقدر  منعكس شده است. يك 
بايد از محيط اطرافش متأثر باشــد و آيا 
اينچنين  مجــازى  فضاى  كه  عصرى  در 
است  الزم  افكنده،  ما ســايه  زندگى  بر 
نوشتن  براى  تجربه هايى  نويسنده چنين 

داشته باشد؟ 
مــن اگــر ايــن تجربه هــا را نداشــتم اصًال 

داستان نويس نمى شــدم! چون من تحصيالت 
آكادميــك نداشــتم  و همــه آنچــه درباره 
نويسندگى الزم اســت به طور تجربى بدست 
آورده ام و البته داستان هايم را در معرض نقد 

هم قرار داده ام. 
به دليل عالقه هاى شــخصى مطالعات زيادى 
كــرده ام؛ از آثار جنايى گرفتــه تا كتاب هايى 
مثل ربكا، خوشــه هاى خشــم و باباگوريو؛ اما 
وقتى آثار نويســندگان داخلــى را مى خواندم 
نمى توانســتم با آن هــا ارتباط برقــرار كنم، 
زندگى هــا و آدم هايــى كه در ايــن كتاب ها 
تصويــر مى شــود به نظــرم قابل دســترس 
نبودنــد، بــراى همين وقتى احســاس كردم 
مى توانم داســتان بنويسم به خودم قول دادم 
از چيزهايى بنويســم كه خودم آن ها را تجربه 
كرده ام تا مخاطب بتواند با فضا و شخصيت ها 
همذات پنــدارى كند. داســتان هاى نوجوانم 
نوجوانى ام  دوران  بــه دغدغه هــاى  مربــوط 
است و داستان هاى بزرگســالم نيز مربوط به 
تجربه هايى اســت كــه در زندگى داشــته ام. 
همه داســتان هايم انعكاسى از تجربه هاى من

است.

داستان نويسى  در  را  تجربه  نقش  پس   
تأثيرگذار مى دانيد؟

به نظرم نويســنده اى موفق اســت (البته در 
ايــران) كه بتواند از آمال، آرزوها، شكســت ها 
و كاميابى هاى مردم جامعه اش بنويســد. اين 
نويسنده موفق تر از نويســنده اى است كه در 

آثارش به جريان سيال ذهن توجه مى كند.
ضمــن اينكــه در زمان هاى قديــم ايرانى ها 
هــم  دور  كــه  داشــتند  شب نشــينى هايى 
مى نشســتند و خاطرات روزانه وقايع روزمره 

را بــراى هــم تعريف مى كردند، اين مســائل 
هم ســبب گرمى كانون خانواده مى شد و هم 
تجارب را به يكديگر منتقل مى كرد. بســيارى 
از ايــن خاطرات در ذهن من بــود و به نظرم 
سوژه هاى داستانى خوبى هم بودند. بعدها كه 
براى نوجوانان و بزرگســاالن داستان نوشتم از 

اين خاطرات استفاده هاى زيادى كردم.  

 با توجه به عالقه اى كه به نويســندگى 
داشــتيد و مطالعات زيادى كه در دوران 
نوجوانــى كرده ايد چــرا ادامه تحصيل 

نداديد؟ 
12 ساله بودم كه به تهران آمدم، تنها زندگى 
مى كردم و مجبور بودم سركار بروم. شرايطم به 
گونه اى بود كه نمى توانستم درس بخوانم. ابتدا 
كه شروع به نوشــتن كردم داستان هايم پر از 
نقص بود، عناصر داستان را نمى شناختم و همه 
نوشــته هايم رنگ و بوى انشا و گزارش نويسى 
داشــت، اما با شــركت در كالس هــاى حوزه 
هنرى، داستان را شناختم و به مرور و با كسب 

تجربه توانســتم ضعف آثارم را برطرف كنم و 
اصولى تر شروع به نوشتن كردم.

پس حــوزه هنرى نقــش زيادى در   
داستان نويس شدن شما داشت. 

حوزه هنرى هم براى من و هم براى بســيارى 
ديگر از داســتان نويسان شــرايط نوشتن را 

فراهم كرد. 
تا پيش از انقالب، نويسندگى در انحصار طيف 
خاصى بود و عموميت نداشــت، اما با پيروزى 
انقالب اسالمى و تأسيس حوزه هنرى درهاى 
هنر به روى مردم گشــوده شــد و بسيارى از 
اســتعدادها كه عموماً انقالبى بودند و برآمده 
از دل مــردم، در جلســات حــوزه و كالس ها 
شــركت كردند و توانســتند به موفقيت هاى 

خوبى برسند. 
ضمــن اينكه پيش از انقــالب امكان ارتباط و 
رويارويى مخاطب با نويســنده مورد عالقه اش 
هم فراهم نبــود؛ اگر ايــن مالقات ها صورت 
مى گرفت، مى توانست به شكوفايى مستعدان و 
حرفه اى شدن كمك كند كه متأسفانه همين 
امكانــات هم وجود نداشــت. مــن هيچ وقت 
نتوانســتم چند نويســنده مورد عالقه ام مثل 
رسول پرويزى و محمد دبير سياقى را ببينم. 

 پس شركت در جلسات حوزه هنرى به 
آموختن داستان كمك كرد؟ 

انقالب سبب شد درهاى داستان و ادبيات روى 
همه گشوده شود. تعداد داستان نويسان اكنون 
خيلى زياد است. وقتى من در جشنواره شركت 
كردم متوجه شــدم چه نويســنده هاى جوان 
فعالى هستند كه من حتى اسم بعضى از آن ها 
را هم نشــنيده بودم و ايــن جوانان به راحتى 

در آن جمع با نويسنده هاى پيشكسوت روبه رو 
مى شــدند و گفت وگو مى كردند. در حالى كه 
پيش از انقالب چنيــن امكانى براى ما فراهم 
نبود، مثًال خيلى عالقه داشــتم نويسنده هاى 
مورد عالقه ام مثل رسول پرويزى و محمد دبير 
ســياقى را ببينم. ارتباط خواننده با نويسنده 
محدود بود، اما اكنون شرايط به گونه اى است 
كه يك عالقه منــد مى تواند نويســنده مورد 

عالقه اش را ببيند.
اگر شرايط پيش از انقالب مثل حاال براى همه 
مهيا بود من مى توانســتم حرفه اى نوشتن را 

زودتر شروع كنم.
 

 به دليل نوشتن از قشر كارگر و انعكاس 
داستان هاى  در  قشــر  اين  دغدغه هاى 
شما، به نويسنده ادبيات كارگرى معروف 
شــديد. از طرفى نويسنده نسل انقالب 
امروز و  آيا دغدغه هاى مردم  هســتيد. 
مصائب و مشكالتشــان در داستان هاى 

شما جايگاهى دارند؟ 
من از ابتداى پيروزى انقــالب تاكنون مدافع 
انقــالب و آرمان هــاى انقالب بــوده ام و هيچ 
وقت از مواضعم فاصله نگرفته ام، با همه اين ها 
هميشــه انتقادهايــم را بخصوص نســبت به 
آدم هــاى فرصت طلبى كه در انقالب به دنبال 
پست و مقام بودند و وقتى جنگ آغاز شد خود 
را درگيــر جنگ نكردند، داشــته ام. پس هيچ 
چيزى سبب نمى شــود من حقايق را ننويسم 
و از رســالتى كه از ابتدا براى خودم قائل شدم 

فاصله بگيرم. 
آن قدر بــر گفتن حقايــق و واقعيت جامعه و 
انعكاسش در داستان مصمم هستم كه حتى از 
سوى نويسندگان و منتقدان طيف انقالبى هم 

متهم به سياه نمايى شدم. 
يادم هست وقتى در جلســه نقد كتاب «زنى 
با كفش هاى مردانه» شــركت كردم، از طرف 
آقايان سرشار و شــاكرى متهم به سياه نمايى 
شــدم و همان روزها از جنــاح مقابل تماس 
گرفته شــد و خواســتند براى آن ها داستان 
بنويســم، اما من همواره خودم را نويسنده اى 
مى دانــم كه هــم به مواضع انقالب اســالمى 
پايبند اســت و دغدغه هاى انقالبى دارد و هم 
به عملكرد مسئوالنى كه بچه هايشان در خارج 
از كشور و با بهترين امكانات تحصيل مى كنند، 

نقد دارد. 

 جشــنواره هايى نظير جشنواره شعر و 
داســتان انقالب چقدر مى تواند در رشد 

داستان هاى انقالب تأثيرگذار باشد؟ 
به عنوان نويسنده اى كه كتاب «تاالر پذيرايى 
پايتخت» من در دوره نخست همين جشنواره 
تقدير شــد و در جايزه جالل هم برنده شــد، 
مى گويــم كه بايد به اين جشــنواره ها بودجه 
بيشترى تعلق بگيرد تا برگزاركننده ها بتوانند 
از برگزيده ها حمايت همــه جانبه اى كنند تا 
نويســنده جوان انقالبى انگيزه بيشترى براى 

نوشتن داشته باشد. 

برش

تا پيش از انقالب، نويســندگى در 
انحصار طيف خاصى بود و عموميت 
نداشــت، اما بــا پيــروزى انقالب 
اســالمى و تأســيس حــوزه هنرى 
درهاى هنر به روى مردم گشــوده 
شــد و بســيارى از استعدادها كه 
عمومــاً انقالبــى بودنــد و برآمده 
از دل مــردم، در جلســات حوزه و 
كالس ها شركت كردند و توانستند 

به موفقيت هاى خوبى برسند

مرتضى سرهنگى در نشست خبرى برنامه هاى انتشارات سوره مهر در نمايشگاه كتاب تهران:

صداى جنگ با انتشار خاطرات زنان بلندتر شنيده مى شود
ادب و هنر/ شــفاعى: مرتضى سرهنگى، مدير دفتر ادبيات و هنر 
مقاومت حوزه هنرى با اشــاره به انتشار كتاب هاى جديد در عرصه 
خاطره نويســى گفت: امسال حضور ســوره مهر در نمايشگاه رنگ 
ديگرى خواهد داشت، چرا كه حضور جدى زنان در ادبيات پايدارى را شاهد خواهيم 
بود. با نويسندگان جديدى از خانم ها آشنا مى شويد و خاطرات ارزشمندى منتشر 
مى شــود و اين مسئله مهمى اســت، چرا كه صداى جنگ با انتشار خاطرات زنان 
بلندتر شنيده مى شود، چون تنها يك مادر مى فهمد بر خاك افتادن يك سرباز 20 

ساله يعنى چه.
سرهنگى با بيان اينكه در تمام كشــورها خاطرات جنگ دارايى ملى است، افزود: 
جنگ هاى دفاعى، ذاتى مردمى دارد و همچنان كه فرمانده و ســرباز خود را پيدا 
مى كند، نويسنده خود را نيز پيدا مى كند و دست كسى نيست كه بتواند جلوى اين 
جريان رو به رشد را بگيرد. البته در اين زمينه كارهاى برزمين مانده زيادى هست 
و وقتى كه به اين حجم از كارهاى نكرده نگاه مى كنيم، نمى توانيم از خجالت ســر 

بلند كنيم.
وى با اشاره به نويسندگان جديدى كه به حوزه ادبيات دفاع مقدس وارد شده اند، 
گفت: يكى از نويسندگان خانم كتاب اولى ما خانم محبوبه عزيزى است كه كتاب 
«ســياهچال مستر» را به نمايشگاه امسال مى آورد. اين كتاب به بازگويى خاطرات 
سيدجالل شــرفى ديپلمات ايرانى اختصاص دارد كه گروه هاى تروريستى او را در 
عراق ربودند و تحويل آمريكايى هــا دادند. همچنين خانم زهرا كاردانى كه كتاب 
خواندنى «زن آقا» را نوشته است كه از اسفند تا امروز هشت بار تجديد چاپ شده 
اســت، درحال نگارش كتابى درباره خانم هايى اســت كه از حادثه منا جان به در 
برده اند. خانم سيده مردم بازرگانى نيز كتاب «گمشده دره سبز» را آماده چاپ دارد 

كه به خاطرات خواندنى يكى از اسراى زنجانى اختصاص دارد.

  ارشاد به ما غرفه بزرگ تر نداد
عبدالحميد قره داغى، مديرعامل انتشارات سوره مهر نيز در اين نشست با بيان اينكه 

اين نشر تاكنون هفت بار به عنوان ناشر برگزيده ناشران عمومى انتخاب شده است، 
گفت: انتظار ما اين بود كه براى ناشران برگزيده تسهيالتى براى حضور در نمايشگاه 
درنظر بگيرند. ما در طول سال گذشته از وزارت ارشاد خواستيم كه با توجه به حجم 
اســتقبال بازديدكنندگان و تعداد باالى آثار ارائه شده در نمايشگاه، متراژ بيشترى 
براى غرفه ســوره مهر اختصاص دهند اما تالش هــاى ما در اين زمينه تاكنون به 

نتيجه نرسيده است.
وى با بيان اينكه ســال گذشته سالى ســخت براى ناشران بود، اضافه كرد: با همه 
مشكالت ما موفق شديم در سال گذشته 15 درصد افزايش فروش در تيراژ داشته 
باشيم و به صورت ميانگين 2 ميليون صفحه كتاب و 530 دوره چاپ را شاهد باشيم 
كه بيشترين كتاب در حوزه ادبيات دفاع مقدس و انقالب اسالمى با 200 دوره چاپ 

كتاب بوده است.
قره داغى با اشاره به تأثيرگذارى انتشار تقريظ رهبر معظم انقالب اسالمى بر كتاب 
«فرنگيس» در توجه دادن مردم به امر كتابخوانى و نيز مسائل مربوط به مرزنشينان 
گفت: اخيراً هم مطلع شــديم تفريظ ايشان بر كتاب «در كمين گل سرخ» نوشته 
محسن مؤمنى شريف كه به زندگى و شخصيت شهيد على صياد شيرازى در قالب 
روايت داستانى مى پردازد و تاكنون 23 بار تجديد چاپ شده است، قرار است امروز 

سه شنبه در مراسمى رونمايى شود. 

  افتتاح غرفه كودك و نوجوان
مديرعامل انتشارات سوره مهر گفت: استقبال از آثار ترجمه شده اين انتشارات به 
زبان هاى مختلف ســبب شد كه امسال غرفه مستقلى در بخش بين الملل داشته 
باشــيم. همچنين غرفه بخش كودك و نوجوان اين انتشارات با عنوان «مهرك» با 
بيش از 500 عنوان كتاب و غرفه سوره مهر الكترونيك با 1500 كتاب الكترونيك و 

130 كتاب گويا در نمايشگاه كتاب تهران برپا خواهد شد. 
وى در پاسخ به خبرنگار ما درخصوص كم كارى اين انتشارات در عرضه آثار شاعران 
مختلف و تمركز بر سبك هاى شعرى خاص، گفت: ما در حوزه شعر تنوع محصول 

زيادى داشــته ايم و حدود 20 دفتر شــعر در سبك ها و قالب هاى مختلف منتشر 
كرده ايم، ولى شــايد به اندازه الزم نتوانسته ايم آن ها را به مخاطبان معرفى كنيم و 
اين انتقاد به ما وارد است. البته مدتى است كه آقاى عباس محمدى مسئوليت مركز 
آفرينش هاى ادبى حوزه هنرى را برعهده گرفته است و در ورودى هاى جديدى كه 
از طريق اين دفتر به انتشارات سوره مهر معرفى شده اند، اين تنوع اتفاق افتاده است. 
قره داغى درباره آثار شــاخص جديد اين انتشــارات در نمايشگاه گفت: پس از 
فــروش 100 هزار جلد از كتاب خاطرات ســفير، اين اثر نيز به صورتى ويژه در 
نمايشگاه كتاب عرضه خواهد شد. همچنين چاپ هفتم و هشتم كتاب هاى طنز 
مهرداد صدقى بخصوص «آبنبات دارچينى» در نمايشگاه عرضه مى شود. كتاب 
«اكنون» سروده فاضل نظرى نيز در نخستين حضور نمايشگاه خود با چاپ دهم 
وارد نمايشــگاه خواهد شد. كتاب «قلب كوچك ســپهر» نوشته مهناز فتاحى، 
«قصه پهلوانان» نخستين كتاب كميك اســتريپ سوره مهر، چاپ سوم كتاب 
«نقاشى قهوه خانه اى» اثر محسن كاظمى، كتاب «صباح» شامل خاطرات صباح 
وطن خواه به قلم فاطمه دوســت كامى، كتاب «ساجى» اثر تازه بهناز ضرابى زاده 
دربــاره خاطرات خانم باقرى يكى از بانوان حاضــر در دفاع مقدس و نيز كتاب 
«روشناى خاطره ها» اثر مرتضى ســرهنگى دربرگيرنده 40 يادداشت خاطره از 
توليد كتاب هاى خاطرات جنگ در حوزه هنرى از جمله آثارى اســت كه امسال 

براى نخستين بار عرضه خواهند شد. 

گزارش

در آن جمع با نويسنده هاى پيشكسوت روبه رو 
مى شــدند و گفت وگو مى كردند. در حالى كه 
پيش از انقالب چنيــن امكانى براى ما فراهم 
نبود، مثًال خيلى عالقه داشــتم نويسنده هاى 
مورد عالقه ام مثل رسول پرويزى و محمد دبير 
ســياقى را ببينم. ارتباط خواننده با نويسنده 
محدود بود، اما اكنون شرايط به گونه اى است 
كه يك عالقه منــد مى تواند نويســنده مورد 

عالقه اش را ببيند.
اگر شرايط پيش از انقالب مثل حاال براى همه 
مهيا بود من مى توانســتم حرفه اى نوشتن را 

زودتر شروع كنم.

به دليل نوشتن از قشر كارگر و انعكاس 
داستان هاى  در  قشــر  اين  دغدغه هاى 
شما، به نويسنده ادبيات كارگرى معروف 
شــديد. از طرفى نويسنده نسل انقالب 
امروز و  آيا دغدغه هاى مردم  هســتيد. 
مصائب و مشكالتشــان در داستان هاى 

برش داستان نويس نمى شــدم! چون من تحصيالت 
آكادميــك نداشــتم  و همــه آنچــه درباره 
نويسندگى الزم اســت به طور تجربى بدست 

يادداشت
آرش شفاعى

يادداشت
مصطفى فاطمى نسب
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 كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى
به موضوع فيلم «رحمان 1400» ورود پيدا كرد

ديگر نبايد اين فيلم اجازه اكران به دست آورد
سيما و سينما: نصــراهللا پژمانفر، 
فرهنگى مجلس  عضو كميسيون 
شــوراى اسالمى در خصوص فيلم 
«رحمان 1400»، بيان كرد: انتظار 
كميســيون فرهنگى مجلس هم 
برخورد با خاطيان اســت. برخورد 
دوم هم نسبت به كسانى اســت كه اين كار را انجام داده اند. ديگر نبايد اين 

فيلم اجازه اكران به دست آورد.
به گزارش سينماپرس، بعد از انتشــار خبر اكران نسخه بدون مجوز وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمى، متوليان سينمايى نسبت به اين موضوع واكنش 
نشان دادند و به دنبال آن كميسيون فرهنگى مجلس هم به موضوع ورود كرده 
است. نصراهللا پژمانفر، عضو كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى با اشاره 
به اينكه وزارت ارشاد متولى نظارت بر آن چيزى است كه خود مصوب كرده  
اســت. وى در مورد اتفاق پيش آمده گفت: اين بخشى از وظايف ارشاد بوده 
كه بايد اعمال مى  شده و اينكه آيا مميزى ها درست و به جا بوده بحث ديگرى 
است. اما اشكال اصلى اين است كه فيلم بيش از يك ماه است كه اكران شده 
و فروش بااليى كسب كرده است. اما آنچه اكران شده نسخه اصالح نشده فيلم 
بوده  است. اين نماينده مردم در مجلس شوراى اسالمى تصريح كرد: اين فيلم 
كه پر از موارد نامناسب و غيراخالقى بوده و در نهايت بدون مميزى هم اكران 
شده و حاال بايد منتظر واكنش وزارت ارشاد نسبت به اين موضوع باشيم. اگر 
كسانى مطلع بودند، كوتاهى كردند و تخلفى صورت گرفته حتماً بايد با واحد 
ناظر عملياتى برخورد شود. وى ادامه داد: خود آقاى وزير به ما توضيح دادند كه 
در همه اكران ها بازرسانى وجود دارد و سالن ها نظارت مى شوند. ما بايد ببينيم 
مسئول اين نظارت به چه دليلى كوتاهى كرده  است و برخورد وزارت ارشاد با 
شخص يا مجموعه خاطى به چه صورت است. پژمانفر گفت: انتظار كميسيون 
فرهنگى مجلس هم برخورد با خاطيان است. برخورد دوم هم نسبت به كسانى 
اســت كه اين كار را انجام داده اند. ديگر نبايد اين فيلم اجازه اكران به دست 
آورد. اطالعاتى به دست ما رسيده كه عده اى در تالشند تا امكان اكران دوباره 
آن را فراهم آورند. مى خواهند بگويند كه اصالحات الزم انجام شــده و بعد از 
اصالحات اجازه دهيد كه دوباره اكران شود كه اين قابل قبول نيست و به غير 

از جلوگيرى اكران بايد عوامل آن هم جريمه بشوند.
وى افزود: اين ماجرا قاطعيت وزير در مواجهه با اين هنجارشــكنى را طلب 
مى  كند. الزم است وزير با عوامل خود سازمان سينمايى كه موجب اين اتفاق 

شده اند هم برخورد جدى داشته باشد.

 سيما و سينما/ زهره كهندل  پوستر سى و 
هفتمين دوره جشــنواره جهانــى فيلم فجر با 
نمايــى از فيلم «دونده» اميــر نادرى طراحى 
شده اســت. اين فيلم در سال 63 ساخته شد 
و نخســتين فيلم ايرانِى ســاخته  شده پس از 
انقالب اسالمى بود كه توانست توجه جهانيان 

را به سينماى ايران جلب كند.
ماجراى فيلــم درباره نوجــوان تنهايى به نام 
«اميرو» اســت كه رؤيايش ســفر به آن سوى 
خليج فارس است. او بطرى هاى خالى، قوطى و 
چيزهايى از اين دست را از ميان زباله ها جمع 
مى  كند و مى  فروشــد و بــا واكس  زدن كفش 
خارجى هــاى مقيم آبــادان روزگار مى  گذراند. 
اميرو كم كم به كالس درس شــبانه مى  رود و 

الفبا را ياد مى  گيرد. 
عده اى بر اين باورند كــه اميرو، نوجوانى امير 
نادرى اســت و او خــودش را در اين فيلم به 
نمايش گذاشته اســت. نادرى اكنون در ژاپن 
زندگى مى كنــد و با تدريس ســينما روزگار 
مى گذرانــد، او فيلمســازى جســت وجوگر و 

دوستدار واقعى سينما بوده است. 
ســعيد قطبى زاده، منتقد ســينما درباره فيلم 
«دونده» اميــر نادرى مى گويد: ايــن فيلم از 
فيلم هايى بود كه مرا به ســينما عالقه مند كرد 
و خوشبختانه نخستين تجربه هاى فيلم ديدن 
هم نســالن من بــا تماشــاى فيلم هاى خوب 
همراه بود. بســيارى از هم نســالن من با اين 
فيلم عاشق سينما شــدند. با وجود اينكه اين 
فيلم را بعد از مدتى طوالنى ديدم اما همچنان 

اين فيلم نادرى را اثرى قوى و زنده مى دانم. 
به باور او، فيلم دونده با وجود ســاختار مدرن 
و غيرخطى، فقدان متــن و صداگذارى خوب، 
موجب همذات پندارى مخاطب با شــخصيت 

«اميرو» مى شود. 
وى با بيان اينكه مباحث پيرامون امير نادرى و 
دونده در هم تنيده است، خاطرنشان مى كند: 
معموالً نقدهاى پيرامون «دونده» با حواشــى 
حضور نادرى در سينما و تغيير او همراه است 
بــه نوعى كه اين فيلم ســرآغاز يك تحول در 

سينماى بعد از انقالب بوده است. 

سينمايى كه جان تازه گرفت
قطبى زاده مى گويد: شخصيت «اميرو» در تمام 
فيلم در حال دويدن اســت، در حال مســابقه 
دادن و در حال جنگيدن با شرايطش. در دهه 
60 شــرايط سياسى و اجتماعى جامعه، سينما 
را در يك وضعيت پيچيده ميان بودن يا نبودن 
قــرار داد. در همان ســال ها، امام خمينى(ره) 
نظراتى درباره اهميت ســينما گفتند كه آن را 

به ابزارى براى انتشار آرمان هاى انقالب تبديل 
كرد. 

وى اضافــه مى كند: رفته رفته با ظهور نســل 
تازه اى از فيلمســازان، سينما در آن دهه جانى 
دوباره گرفت و فيلمســازانى كــه در وضعيت 
متزلزلى قرار داشــتند، ثبات گرفتند و فضاى 
كار بــراى فيلمســازانى همچــون امير نادرى 
فراهم شــد. اين كارگردان درخشان ترين دوره 
فيلمســازى اش را در همــان دوره تجربه كرد. 
نادرى بعــد از انقالب در يك تحــول و تغيير 
مسير آشكار از ســينماى داستان گوى متأثر 
از سينماى آمريكا به سينماى جست وجوگر و 

مدرن مى رسد.
به گفته وى در زمان تغييرات سياســى ايران، 
نادرى درگير چند تجربه كارى شــد. او قبل از 
انقالب فيلم «ســازدهنى» را ســاخت. مستند 
«جســت وجو» را در كوران انقالب ساخت كه 
نســخه كاملى از آن در دســت نيســت و اين 
مســتند حامل يك اشــتياق و جنون عجيب 

نسبت به مفهوم سينماست.

يك اتوبيوگرافى از فيلمساز
به باور اين منتقد در ســينماى بعد از انقالب، 
اميــر نــادرى عمــًال تحــت تأثير ســينماى 
مدرن اروپاســت و اين تأثيرپذيرى آشــكار در 
فيلم هايش با جزئيات ديگرى در هم مى آميزد 
كه يكى از آن ها اقليم اســت. او اقليم را خوب 
مى شناســند و آن را به مفهومى اصيل و ناب 
از ســينما مى رساند. اين فيلمســاز ادبيات را 
به واســطه كم كردن ديالوگ از سينما حذف 
مى كند و موســيقى را تا جايى كــه مى تواند 
كمرنگ مى كند، اين ها ســينماى نادرى را به 

جريان متحول شــده اى نزديــك مى كند كه 
سينما را با سينما مى شناسد. 

قطبى زاده يكــى از ويژگى فيلــم «دونده» را 
تبديل تجربه شــخصى فيلمســاز بــه يك اثر 
نمايشى مى داند و اضافه مى كند: اين فيلم يك 
اتوبيوگرافى و خود سرگذشت نامه از فيلمساز 
است. شــخصيت اين فيلم نامش اميرو است و 
اقليم فيلم در اقليم خود نادرى مى گذرد، ضمن 
اينكه نادرى زندگى ســختى داشته و اين فيلم 

در شرايط نزديكى به زندگى اوست.

فيلمى برخاسته از جان و دل
تم فيلم «دونده»، دويدن اســت و هيچ فيلمى 
در ســينماى ايران اين قدر بــه تم اصلى اش 
وفــادار نبوده اســت. قطبى زاده بــا بيان اين 
مطلب مى گويــد: در اين فيلم وظيفه دوربين، 
ثبت دويدن اميرو اســت. نماهــاى زيادى از 
دويدن هــاى بى وقفــه او را مى بينيــم. هيچ 
فيلمسازى اين قدر نزديك به فيلمش نيست و 
هيچ فيلمى اين چنين از قلب و روح كارگردان 
برنمى آيد. اين فيلم برخاســته از دل است. در 
اين فيلــم تجربه فردى نــادرى به يك تجربه 
دراماتيك تبديل شده است و او پسرى را براى 
بازى انتخاب كرده كه نسخه نوجوانى خودش 

است. 
او فيلــم «دونده» نادرى را دويدن به ســمت 
ســينمايى تازه مى داند و اضافــه مى كند: اين 
فيلمســاز از ســينماى قصه گو به ســينماى 
تجربى پيش مى رود. از ســينماى بازيگر محور 
به سينماى نابازيگر، از سينماى تماشاگرپسند 
به يك سينماى روشــنفكرانه، از سينمايى كه 
الگويش هاليوود بود به سمت سينمايى كه به 

سمت سينماى مدرن حركت مى كند. 
اين منتقد خاطرنشان مى كند: سينماى نادرى 
با خداحافظ رفيق شروع شد، با تنگنا ادامه پيدا 
كرد و با تنگســير به بلوغ رسيد اما نادرى از پا 

ننشست. 
او در ســينماى داســتانى، بــا محوريت ضد 
قهرمــان، كارگردانى نام آشــنا بــود و بعد از 
انقالب، سينمايى را بنيان نهاد كه با وجود اينكه 
بدون قصــه، بدون ديالوگ و بدون موســيقى 
بود ولى ســبك بصرى آثار ايــن كارگردان با 
سبك آثار كيا رســتمى متفاوت است و يگانه 
بودن ســبك فيلمســازى نادرى قابل احترام 

است. 

زمانى كه دونده اكران شد...
قطبى زاده در يك دسته بندى كلى، سينما را به 
دو رويكرد رئاليستى و افسانه پرداز تقسيم بندى 

كرده و مى گويــد: زمانى كه فيلم دونده اكران 
شــد، نادرى از منتقــدان آن دوره كم فحش 
نشنيد. زمانى اين نقدها به سمت هتاكى رفت 
كه به كارگردانش گفتند اين ســينما نيست و 
بايد بروى ســراغ همان ســينماى قصه گو. در 
آن زمان شــاهد مقاومت هاى جاهالنه در برابر 
تحول در سينما بوديم و از آنجا كه هر تحولى، 
آسيب دارد بخشى از انتقادات تند و هتاكى ها 

به نادرى منجر به مهاجرت او شد.
او ادامــه مى دهد: موجب تأســف اســت كه 
چنين فيلمســاز بزرگى از كشورش مى رود و 

فيلمســازانى چون نادرى زمانى كه مهاجرت 
كردند ديگر آن درخششى كه در ايران داشتند 
را ندارند. اميــدوارم امير نــادرى عمر درازى 
داشــته باشد اما او از سينماى ايران حذف شد 
كما اينكه از ســينماى جهان هم حذف شــده 
اســت. اين هنرمندان وقتى بــه اروپا و آمريكا 
مهاجرت مى كنند بايســتى خفت حقارت يك 
مهاجر از كشورى جهان سومى را تحمل كنند 
و قطعاً شرايط حضورشان با زمانى كه به عنوان 
يك گردشگر  به اين كشورها مى روند، متفاوت 

است.

برش

نــادرى بعــد از انقــالب در يــك 
تحول و تغيير مســير آشــكار از 
ســينماى داســتان گــوى متأثــر 
از ســينماى آمريكا به ســينماى 
جســت وجوگر و مدرن مى رسد. 
درخشــان ترين  كارگــردان  اين 
دوره فيلمسازى اش را در همان 

دوره تجربه كرد

سيما و سينما

نگاهى به فيلم «دونده» كه پوستر جشنواره جهانى فجر از آن الهام گرفته است

دويدن به سوى سينمايى تازه

برش

شماره پرونده: 139004006091000138/1      شماره بايگانى پرونده: 9001575
شماره ابالغيه: 139805106091000211        تاريخ صدور: 1398/01/19

ابالغ اخطاريه ارزيابى كالسه 715/58
بدينوسيله به شما خانم فاطمه كامكارو پرويز خسروى با توجه به عدم شناسايى آدرس شما و بنا به درخواست بستانكار 
ــى و دو اصلى بخش چهار زبرخان به مبلغ نه ميليارد و  ــصت و هشت فرعى از س ــدانگ پالك ش ابالغ مى گردد كه شش
ــه ميليون و پانصد و پنجاه هزار ريال ارزيابى گرديده است و ششدانگ پالك شصت و هفت فرعى از سى  ــت و س دويس
ــت و پنج هزار ريال ارزيابى  ــصد و دو ميليون و نهصد و بيس و دو اصلى بخش چهار زبرخان به مبلغ دو ميليارد و شش
ــه 1387/07/11 و 1386/09/25  ــند رهنى 206071- 206075- 201153 مورخ ــت كه مورد وثيقه س گرديده اس
دفترخانه 67 مشهد له بانك ملت عليه شما ميباشد. چنانچه به مبلغ فوق الذكر اعتراضى داريد طبق ماده 101 آئين نامه 
اجراى ثبت ظرف مدت 5 روز از تاريخ انتشار آگهى مهلت داريد اعتراض خود را كتباً به انضمام مبلغ سه ميليون ريال 
بابت هزينه كارشناسى به صورت على الحساب به اين شعبه تحويل دهيد. ضمناً به اعتراض خارج از مهلت مقرر يا بدون 

پرداخت هزينه كارشناسى ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ- 9800497 م.الف 944
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

شماره پرونده: 139004006091000138/1      شماره بايگانى پرونده: 9001575
شماره ابالغيه: 139805106091000232        تاريخ صدور: 1398/01/20

ابالغ اخطاريه ارزيابى كالسه 715/58
ــما و بنا به درخواست  ــايى آدرس ش ــروى با توجه به عدم شناس ــما خانم فاطمه كامكار و پرويز خس ــيله به ش بدينوس
ــك اصلى بخش ده  ــش فرعى از يكصد و نود و ي ــالك باقيمانده پانصد و ش ــدانگ پ ــالغ مى گردد كه شش ــتانكار اب بس
ــميه 30 پالك 55 طبقه همكف ملكى خانم فاطمه كامكار كه مورد وثيقه سند رهنى 201153-  ــهد واقع در: هاش مش
ــما ميباشد. به  ــهد له بانك ملت عليه ش 206075- 206071 مورخه 1387/07/11 و 1386/09/25 دفترخانه 67 مش
مبلغ به مبلغ دو ميليارد و دويست و نود ميليون ريال ارزيابى گرديده چنانچه به مبلغ فوق الذكر اعتراضى داريد طبق 
ــار آگهى مهلت داريد اعتراض خود را كتباً به انضمام  ماده 101 آئين نامه اجراى ثبت ظرف مدت 5 روز از تاريخ انتش
مبلغ سه ميليون ريال بابت هزينه كارشناسى به صورت على الحساب به اين شعبه تحويل دهيد. ضمناً به اعتراض خارج 

از مهلت مقرر يا بدون پرداخت هزينه كارشناسى ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ- 9800499 م.الف 945
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- لعلى

شماره پرونده: 139604006092004083/1     شماره بايگانى پرونده: 9607191
شماره ابالغيه: 139805106092000371        تاريخ صدور: 1398/01/18

دفترخانه ازدواج شماره 101 و طالق شماره 88 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

ــى حمامى نام پدر: مرتضى تاريخ تولد: 1382/12/17  ــيله به آقاى على عطائى حمامى به واليت حيدر عطائ بدين وس
ــنامه: 0926965719 و خانم نفيسه عطائى حمامى نام پدر: مرتضى تاريخ  ــماره ملى: 0926965719 شماره شناس ش
ــماره ملى: 0925723673 شماره شناسنامه: 0925723673 و آقاى حيدر عطائى حمامى نام  تولد: 1380/04/14 ش
ــنامه: 190 و خانم فاطمه مريدى  ــماره شناس ــماره ملى: 0940314460 ش پدر: محمد تاريخ تولد: 1328/04/23 ش
ــماره ملى: 0849388228 شماره شناسنامه: 215 ابالغ مى شود  فريمانى نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1331/03/03 ش
ــفر حج تمتع  ــكه يك بهار آزادى طالى و هزينه يك س كه خانم مريم جرجانى جهت وصول يكصد و چهارده عدد س
ــماره 12468 مورخ 1378/11/28 دفترخانه ازدواج شماره  ــند ازدواج ش ــتناد مهريه مندرج در س بيت اهللا الحرام به اس
ــهد عليه ورثه مرحوم مرتضى عطائى حمامى اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى  ــهر مش ــماره 88 ش 101 و طالق ش
ــما به شرح  ــده و طبق گزارش مورخ 97/02/24 مأمور، محل اقامت ش ــكيل ش ــه 9607191 در اين اداره تش به كالس
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در  ــده، لذا بنا به تقاضاى بس ــناخته نش ــند ش متن س
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ  ــار محلى آگهى مى ش يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9800502  ــوب مى گردد، نس محس

م.الف 946
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139604006091002010/1     شماره بايگانى پرونده: 9607928
شماره ابالغيه: 139805106091000184       تاريخ صدور: 1398/01/18

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9607928
بدينوسيله آقاى حسين حاجى زاده حشمت آباد نام پدر: قربانعلى تاريخ تولد: 1345/11/02 شماره ملى: 0703534882 
شماره شناسنامه: 10 (بعنوان بدهكار و راهن) مديون سند رهنى 34084 تنظيمى دفترخانه 78 مشهد ابالغ مى گردد 
ــهد،  ــما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور اجراى ثبت مش ــه 9607928 عليه ش كه بانك ملت اجرائيه اى به كالس
آدرس شما مورد شناسائى واقع نگرديده، لذا بدينوسيله به شما ابالغ ميگردد كه بدهى شما بابت سند مذكور به مبلغ 
657/622/785 ريال (ششصد و پنجاه و هفت ميليون و ششصد و بيست و دو هزار و هفتصد و هشتاد و پنج ريال) تا 
تاريخ تقاضا ميباشد و خسارت تأخير و ساير هزينه هاى قانونى تا روز پرداخت نيز به آن اضافه ميگردد و طبق ماده 18 
آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائيه 
ابالغ شده محسوب، در غير اين صورت طبق ماده 34 اصالحى قانون ثبت پس از گذشت ده روز از تاريخ ابالغ اجرائيه، 
عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و مورد رهن عبارت است از: ششدانگ يكباب آپارتمان به شماره پالك بيست و پنج 
هزار و پانصد و شصت و چهار فرعى از يكصد و هشتاد و دو اصلى بخش ده مشهد ميباشد، طبق مقررات از طريق مزايده 

بفروش خواهد رسيد و بجز آگهى مزايده، آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. آ- 9800503 م.الف 947
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

شماره پرونده: 139604006091001816/1        شماره بايگانى پرونده: 9607732
شماره ابالغيه: 139805106091000185          تاريخ صدور: 1398/01/18

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9607732
ــماره ملى:  ــد: 1345/11/02 ش ــخ تول ــدر: قربانعلى تاري ــام پ ــمت آباد ن ــين حاجى زاده حش ــاى حس ــيله آق بدينوس
0703534882 شماره شناسنامه: 10 و فائزه حاجى زاده حشمت آباد نام پدر: حسين تاريخ تولد: 1369/09/28 شماره 
ملى: 0921176678 شماره شناسنامه: 0921176678 (بعنوان بدهكار و راهن) مديون سند رهنى 34085 تنظيمى 
ــما صادر نمود و چون برابر  ــه 9607732 عليه ش ــهد ابالغ ميگردد كه بانك ملت اجرائيه اى به كالس دفترخانه 78 مش
ــائى واقع نگرديده، لذا بدينوسيله به شما ابالغ ميگردد كه  ــما مورد شناس ــهد، آدرس ش گزارش مأمور اجراى ثبت مش
ــند مذكور به مبلغ 418/274/127 ريال (چهارصد و هجده ميليون و دويست و هفتاد و چهار هزار  ــما بابت س بدهى ش
ــارت تأخير و ساير هزينه هاى قانونى تا روز پرداخت نيز به  ــد و خس ــت و هفت ريال) تا تاريخ تقاضا ميباش و صد و بيس
ــمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر  ــناد رس آن اضافه ميگردد و طبق ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اس
و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائيه ابالغ شده محسوب، در غير اين صورت طبق ماده 34 اصالحى قانون ثبت پس از 
گذشت ده روز از تاريخ ابالغ اجرائيه، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و مورد رهن عبارت است از: ششدانگ يكباب 
ــتاد و دو اصلى بخش ده  ــصت و چهار فرعى از يكصد و هش ــت و پنج هزار و پانصد و ش ــماره پالك بيس آپارتمان به ش

ــهد ميباشد، طبق مقررات از طريق مزايده بفروش خواهد رسيد و بجز آگهى مزايده، آگهى ديگرى منتشر نخواهد  مش
شد. آ- 9800504 م.الف 948

اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

شماره پرونده: 139404006091000717/1     شماره بايگانى پرونده: 9402513
شماره ابالغيه: 139705106091012613        تاريخ صدور: 1397/12/15

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9402513
ــنامه: 784 (بعنوان بدهكار و راهن) مديون سند رهنى  ــماره شناس ــيله به آقاى محمد غفورى نام پدر: على ش بدينوس
ــما صادر  ــه 9402513 عليه ش ــهد ابالغ ميگردد كه بانك ملت اجرائيه اى به كالس 1270 تنظيمى دفترخانه 109 مش
ــما مورد شناسائى واقع نگرديده، لذا بدينوسيله به شما  ــهد، آدرس ش نمود و چون برابر گزارش مأمور اجراى ثبت مش
ــصت و شش ميليون و ششصد و چهار  ــند مذكور به مبلغ 66/604/643 ريال (ش ــما بابت س ابالغ ميگردد كه بدهى ش
هزار و ششصد و چهل و سه ريال) تا تاريخ تقاضا مى باشد و خسارت تأخير و ساير هزينه هاى قانونى تا روز پرداخت نيز 
به آن اضافه ميگردد و طبق ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر 
و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائيه ابالغ شده محسوب، در غير اين صورت طبق ماده 34 اصالحى قانون ثبت پس از 
گذشت ده روز از تاريخ ابالغ اجرائيه، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و مورد رهن عبارت است از: ششدانگ يكباب 
منزل به شماره پالك ششصد و شصت و هفت فرعى از شصت و هفت اصلى بخش نه مشهد ميباشد، طبق مقررات از 

طريق مزايده بفروش خواهد رسيد و بجز آگهى مزايده، آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. آ- 9800506 م.الف 949
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــتناد 4 برگ فرم استشهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت سند مالكيت  ــعيده جواهريان باس نظر به اينكه خانم س
المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى است اسناد مالكيت ششدانگ يكباب خانه به شماره پالك 5718 
ــد به علت سهل انگارى مفقود گرديده است. با بررسى دفتر امالك،  ــهد كه متعلق به نامبرده ميباش اصلى بخش دو مش
معلوم شد ششدانگ مالكيت در ذيل شماره ثبت 1025 دفتر 9 صفحه 7 بنام آقاى حسين افخمى مزرعى ثبت و سند 
ــند قطعى 72880 مورخ 1366/07/08 دفترخانه  ــپس مع الواسطه برابر س ــماره چاپى 160369 صادر گرديده س به ش
36 مشهد سه دانگ مالكيت به آقاى سعيد كمالى فر منتقل كه ذيل شماره ثبت 10345 دفتر 75 صفحه 335 ثبت و 
سند به شماره چاپى 050063 صادر گرديده است سپس برابر اسناد قطعى 100708 و 100416 مورخ 1372/12/26 

دفترخانه 36 مشهد بنام خانم سعيده جواهريان منتقل شده است. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد.....
ــبت به ملك مورد  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نس لذا به اس
ــد، بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار  ــند مالكيت نزد خود ميباش آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت 

به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9800509 م.الف 950
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــهد  ــماره 91050 مورخ 1397/12/19 دفترخانه 91 مش ــيد حميد ولى اللهى برابر وكالتنامه ش نظر به اينكه آقاى س
ــيدوحيد و خانمها  ــهد بوكالت از طرف آقاى س ــورخ 1390/12/27 دفترخانه 91 مش ــماره 61816 م ــه ش و وكالتنام
بهجت السادات و رويا سادات شهرت همگى ولى اللهى باستناد 6 برگ فرم استشهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت 
ــت اسناد مالكيت چهار دانگ از ششدانگ اعيان  ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس س
يك باب منزل به شماره پالك 6480 فرعى از 145 فرعى از 5 اصلى بخش 9 مشهد كه متعلق به نامبردگان ميباشد 
به علت سهل انگارى مفقود گرديده است. با بررسى دفتر امالك، معلوم شد مالكيت نامبرده در ذيل شماره ثبت 89574 
دفتر 472 صفحه 576 بنام آقاى سيدوحيد نسبت به دو دانگ و خانمها رويا السادات و بهجت السادات هر كدام نسبت 
ــماره چاپى 582067 و 582068 و 582069 صادر گرديده  ــناد به ش ــهرت همگى ولى اللهى ثبت و اس به يكدانگ ش

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

به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9800510 م.الف 951
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

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

ــات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139760306015008131 -1397/09/12 هي برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى محمدرضا امان الهى فرزند عليرضا بشماره شناسنامه 7056 صادره از تايباد در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 
389,95 متر مربع پالك 259 فرعى از 276 اصلى واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تايباد خريدارى از محل قسمتى 
ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله  ــمتى از پالك محرز گرديده اس از مالكيت متقاضى و قس
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
ــيد ، ظرف مدت يك  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس از تاريخ انتش
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت  ماه از تاريخ تس

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9800541
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/01/27 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/11

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139760306015009440 -1397/11/25 هي برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى محمدرضا امان الهى فرزند عليرضا بشماره شناسنامه 7056 صادره از تايباد در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 
212,02 متر مربع پالك 259 فرعى از 276 اصلى واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تايباد خريدارى از محل قسمتى 
از مالكيت غالمرسول عظيمى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به 

فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى  ــليم اعتراض ، دادخواس يك ماه از تاريخ تس

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9800542
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/01/27 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/11

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139760306015009233 -1397/11/03 هي برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى غالم احمد امان اللهى فرزند عليرضا بشماره شناسنامه 42 صادره از تايباد در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 
208,35 متر مربع پالك 259 فرعى از 276 اصلى واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تايباد خريدارى از محل قسمتى 
ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله  ــمتى از پالك محرز گرديده اس از مالكيت متقاضى و قس
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
ــيد ، ظرف مدت يك  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس از تاريخ انتش
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت  ماه از تاريخ تس

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9800544
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/01/27 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/11

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139760306015006098 -1397/06/24 هيات اول موض برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى نعمت اله امان الهى فرزند عليرضا بشماره شناسنامه 2554 صادره از تايباد در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 
520,75 متر مربع پالك 259 فرعى از 276 اصلى واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تايباد خريدارى از محل تمامت 
ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15  ــمتى از پالك محرز گرديده اس مالكيت متقاضى و قس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند  ــخاص نسبت به صدور س ــود در صورتى كه اش روز آگهى مى ش
ــيد ، ظرف مدت يك  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس از تاريخ انتش
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت  ماه از تاريخ تس

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9800545
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/01/27 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/11

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139760306015008402 -1397/09/22 هي برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــدانگ يكباب منزل به مساحت  ــماره شناسنامه 11 صادره از تايباد در شش ــير امان الهى فرزند عليرضا بش آقاى اردش
452,73 متر مربع پالك 260 فرعى از 276 اصلى واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تايباد خريدارى از محل قسمتى 
ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو  ــمتى از پالك محرز گرديده اس از مالكيت آقاى عليرضا امان الهى و قس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــود در صورتى كه اش نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،  ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 

انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9800546
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/01/27 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/11

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان زنجان 
 اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت و امالك حوزه ثبت ملك ناحيه يك زنجان

 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى 

ــند  ــاختمانهاى فاقد س  آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
رسمى    برابر راى شماره 139760327001001849مورخ 97/11/7 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت  ملك ناحيه يك زنجان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى محبتعلى باقرى حاج مير فرزند فرزند حجت اله  به شماره شناسنامه 1308 صادره از عرصه 
ــعير پالك 4و5 فرعى از 114اصلى واقع در بخش 7زنجان خريدارى از مالك رسمى فرخ  ــاع از 96ش ــعير مش 1/18  ش

و فرشته بقا محرز گرديده  است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
ــليم اعتراض ،  دادخواست خود را به مراجع  ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اين اداره كل تس
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س قضايى تقديم نمايند بديهى اس

صادر خواهد شد. 9800535 
 تاريخ انتشار نوبت اول 98/1/27
 تاريخ انتشار نوبت دوم98/2/10

 مجتبى محمدلو-  رئيس ثبت اسناد و امالك زنجان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان زنجان 
 اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت و امالك حوزه ثبت ملك ناحيه يك زنجان

 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى 

ــند  ــاختمانهاى فاقد س  آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــمى   برابر راى شماره 139760327001001851مورخ97/11/7 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  رس
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت  ملك ناحيه يك زنجان تصرفات مالكانه 

بالمعارض متقاضى آقاى 
باب اله باقرى حاجمير فرزندشكر اله به شماره شناسنامه 1310صادره از آقكند  درعرصه دو چهل و ششم  از96شعير  
ــا محرز گرديده   ــته بق ــمى فرخ و فرش ــى از 114اصلى واقع در بخش 7زنجان خريدارى از مالك رس ــالك 4و5 فرع پ

است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
ــليم اعتراض ،  دادخواست خود را به مراجع  ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اين اداره كل تس
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س قضايى تقديم نمايند بديهى اس

صادر خواهد شد 9800536
 تاريخ انتشار نوبت اول 98/1/27
 تاريخ انتشار نوبت دوم98/2/10

 مجتبى محمدلو-  رئيس ثبت اسناد و امالك زنجان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان زنجان 
 اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت و امالك حوزه ثبت ملك ناحيه يك زنجان

 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى 

ــند  ــاختمانهاى فاقد س  آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــمى   برابر راى شماره 139760327001001850مورخ97/11/7 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  رس
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت  ملك ناحيه يك زنجان تصرفات مالكانه 

بالمعارض متقاضى آقاى 
ــاع از  ــعير مش ــنامه 193صادره از آقكند  درعرصه 1/19  ش ــماره شناس عزت اله باقرى حاجمير فرزندكريم اله به ش
ــته بقا محرز  ــمى فرخ و فرش ــعير   پالك 4و5 فرعى از 114اصلى واقع در بخش 7زنجان خريدارى از مالك رس 96 ش

گرديده  است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
ــليم اعتراض ،  دادخواست خود را به مراجع  ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اين اداره كل تس
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س قضايى تقديم نمايند بديهى اس

صادر خواهد شد 9800537
 تاريخ انتشار نوبت اول 98/1/27
 تاريخ انتشار نوبت دوم98/2/10

 مجتبى محمدلو-  رئيس ثبت اسناد و امالك زنجان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان زنجان 
 اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت و امالك حوزه ثبت ملك ناحيه يك زنجان

 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى 

ــند  ــاختمانهاى فاقد س  آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــمى   برابر راى شماره 139760327001001816مورخ97/11/1 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  رس
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت  ملك ناحيه يك زنجان تصرفات مالكانه 

بالمعارض متقاضى آقاى 
ذكر على انكوتى كلوچه فرزند الياس به شماره شناسنامه 27صادره از ميانه  درعرصه يك ششم شعير مشاع از96شعير  
پالك 4و5 فرعى از 114اصلى واقع در بخش 7زنجان خريدارى از مالك رسمى فرخ و فرشته بقا محرز گرديده  است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
ــليم اعتراض ،  دادخواست خود را به مراجع  ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اين اداره كل تس
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س قضايى تقديم نمايند بديهى اس

صادر خواهد شد 9800538
 تاريخ انتشار نوبت اول 98/1/27
 تاريخ انتشار نوبت دوم98/2/10

 مجتبى محمدلو-  رئيس ثبت اسناد و امالك زنجان

دادنامه
ــكيل   ــوراى حل اختالف نخل تقى در وقت فوق العاده  به تصدى امضا كنندگان ذيل تش ــه ش بتاريخ 97/12/18 جلس
ــه 97/436 تحت نظر است شورا پس از بررسى  اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى  را اعالم و  ــت پرونده كالس اس

مبادرت به صدور راى  مى نمايد.
شماره دادنامه 97/12/19-97/909

راى شورا       
ــهرام طهماسبى به  خواسته   ــن رحمانى  به  طرفيت 1- شركت طهماسبى 2-ش ــت  اقاى محس در خصوص دادخواس
ــب محتويات پرونده خواهان وبه موجب دادخواست تقديمى  ــت  ميليون  تومان  حس 200/000/000ريال معادل بيس
ــد. همچنين خواندگان در  ــيدگى مبلغ 200/000/000ريال از خواندگان از طلبكار مى باش ــات رس و اظهارات در جلس
ــه ننموده اند. لذا دعوى  ــر برائت از ذمه  خود از طلب خواهان ارائ ــته ليكن دليل و مدركى دال ب ــات حضور داش جلس
ــى دادگاه هاى عمومى و انقالب  ــتندا به ماده 198 قانون ايين دادرس ــخيص داده لهذا مس خواهان را محرز و ثابت تش
مصوب 1379 در امور مدنى حكم برمحكوميت خواندگان به پرداخت مبلغ 200/000/000ريال بابت  طلب  به انضمام 
ــت در حق خواهان  صادر و  اعالم مى نمايد.راى  ــارات قانونى وارده وهزينه تا خير تاديه از تاريخ تقديم دادخواس خس
ــورا  ــت روز از تاريخ ابالغ قابل تجديد نظر  در اين ش ــت و ظرف مدت بيس صادره با توجه به ابالغ قانونى حضورى  اس

مى باشد. 9800548
شعبه 2 حوزه قضايى عسلويه



 ایستگاه/ مجید تربت زاده تحمل بی پدر 
شدن، حتی شــایعه اش هم سخت است! چهار 
روز پیش، یک خبرگزاری معتبر از قول برخی 
فعــاالن رســانه ای موثــق اعالم کــرد: »احمــد اقتداری 
درگذشــت«! خدا را شکر، ساعت انتشار خبر جوری بود که 
فرصت نشد همان روز، گزارش از شخصمان را به پیِرعرصه 

خلیج فارس شناسی اختصاص دهیم.
 از روز بعد هم اِن ُقلت های خبری شــروع شــد و سرانجام 
خبرگــزاری معتبر، خبر درگذشــت را از روی خروجی اش 
برداشــت و برخی خبرگزاری ها هم، درگذشــت را تکذیب 
کردند تا بهانه برای ما جور شــده و »احمد اقتداری« سوژه 

امروزمان شود.

 بخش مراقبت های ویژه
94 ســال پیش در شــهر »گراش« واقع در جنوب استان 
فــارس به دنیا آمد. پدرش »مرتضــی قلی خان اقتداری« و 
مادرش »انیس خانم  اقتداری« هر دو از اقتداری های شــهر 
گــراش و از نــوادگان »فتحعلی خان بیگلربیگی گراشــی« 
حاکم الرســتان و بنادر خلیج فارس در دوره  قاجار بودند. 
»احمدخان« مثل پدرش »قلی خان« در سال ۱۳۲۳ با یک 
اقتداری دیگر یعنی »قمرخانم اقتداری« فرزند »قهرمان خان 
اقتــداری« ازدواج کرد که حاصل ایــن ازدواج فرزندانی به 
نام های افشــین، میترا، امید و آرزو اقتداری است. البته این 
»اقتداری« هــای اخیر دیگر هیچ کدام پســوند »خان« یا 
»خانم« دنبال اسم هایشــان نیست! اگر »احمد اقتداری« را 
کمی می شناسید و خبر درگذشت پدِر مطالعات خلیج فارس 
که اول مطلب گفتیم و بعد تکذیبش کردیم، شما را نگران 
حال و احوال او کرده، الزم است یادآوری کنیم که یک روز 
بعد، همســر و همچنین دخترش درباره وضعیت او توضیح 
دادند که: »ایشــان به علت زمین خوردن در ایام تعطیالت 
نوروزی و شکستگی اســتخوان لگن نیاز به بستری و عمل 
جراحــی پیدا کردند و به خاطر تعطیلی بســیاری از مراکز 
درمانی تخصصی در ایام نوروز، وضعیت جسمانی شان بسیار 

وخیم شده بود...«. 
در هر حال گویا عمل جراحی الزم بر روی »اقتداری« انجام 
شده و بیمارستان کمی زودتر از طبیعی شدن حال و احوال 
بیمار او را مرخص کرده و به خانه فرســتاده اســت! البته 
با پیگیری دوســتان و خانواده، ایشان دوباره به بیمارستان 

برگردانده شــده تا تحت نظر پزشــکان دوره نقاهت را در 
بخش مراقبت های ویژه بگذراند.

 پژوهش با پای پیاده
اگر »احمد اقتداری« را تا امروز کمتر شناخته اید، مجبوریم 
درباره اش بنویسیم: آقای نویسنده، مورخ و جغرافیدان ایرانی 
بیشتر شهرتش به خاطر پژوهش در حوزه خلیج فارس است 
و برای این پژوهش ها، همه ســواحل خلیج فارس و دریای 
عمان را پیاده طی کرده اســت! او از دوران جوانی شــروع 
به نقشه برداری تمام این ســواحل کرده و کتاب »مروارید 
 خلیج فــارس« هــم حاصل همیــن پژوهش هــای پیاده، 
نقشــه برداری هــا و تالش های ایران شناســی اش اســت. 
»اقتــداری« تحصیــالت ابتدایی و دبیرســتانی خود را در 
شــهر »الر« و بعد هم دانشسرای مقدماتی شیراز گذرانده، 
معلم شــده و مدتی هم رئیس آمــوزش و پرورش یا همان 
اداره »فرهنگ الرســتان و بنادر خلیج فارس بوده اســت. 
چند ســال بعد هم در نخســتین کنکور دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی و اقتصادی تهران پذیرفته می شود و عالوه بر 
معلمی و پژوهش های علمی، 40 ســال هم با شغل وکالت 
در دادگســتری خدمت می کند. البته او پس از بازنشستگی 
به مدت 7 سال در دانشکده  حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 

تهران به تدریس مشغول شده است.

10 هزار نسخه کتاب
بیشــتر از 40 کتــاب از او به چاپ رســیده و جالب اینکه 
موضوعات برخی کتاب ها و مقاالتش به جز مطالعات حوزه 
خلیج فارس، مواردی چون تصحیح دیوان اشــعار شاعران، 
ترجمه آثار تحقیقی نویســندگان و پژوهشگران غیرایرانی، 
قصه های مثنوی، منطق الطیر، هزار و یک شــب و همچنین 
پژوهش در زمینه لهجه شناســی، زبــان و فرهنگ مناطق 
مختلف کشور را هم در بر می گیرد. اقتداری به خاطر همین 
پژوهش ها و مطالعاتش از دانشــگاه تهران، مدرک دکترای 

افتخاری دریافت کرده است.
فیلم مســتند »به ایــران، جاودانی ام« دربــاره تالش های 
»اقتداری« در زمینه بررســی تاریخی جغرافیایی ســواحل 
جنوبی ایران ســاخته شــده  کــه هم در تلویزیــون و هم 
جشنواره »رشــد« به نمایش درآمده اســت. درباره برخی 
جوایز، کنگره ها و بزرگداشتی که برایش برگزار شده و... اگر 

چیزی ننویســیم، این مطلب را که از آرشیو خبرگزاری ها 
در سال های پیش برداشــته ایم، نمی شود نانوشته بگذاریم: 
»دوشــنبه ۲4 بهمن ۱۳84... به گزارش »ایسنا«، اقتداري 
5000 عنوان کتاب را که بیشــتر تخصصــي و تحقیقاتي 
هســتند، به همراه عکس ها و اسناد قدیمی خلیج فارس به 
بنیاد فرهنگي آبشار اندیشه در زادگاهش اهدا کرد...«. البته 
این آخرین اقدام فرهنگی و جالب توجه او نبوده است چون 
ســایت »مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی« هم درباره اش 
نوشته است: »اقتداری در سال ۱۳87 حدود 5000 نسخه 
از کتاب ها و اســنادش را به کتابخانــه مرکز دائره المعارف 

بزرگ اسالمی اهدا کرد«.

اتول موبین
اگر می خواهید با لحن صحبت کردنش آشنا شوید، بخشی 
از گفته های او در مجله »هیمه« را بخوانید: »اولین مدرسه 
دبیرستان در الر را من درست کردم. اولین مدرسه دولتی، 
من شــاگرد بودم در کالس ششــم ابتدایی... مرحوم احمد 
آرام )مترجــم معروف( آمد و من چون در تمام فارس نمره 
اول شــدم، جایزه ای به من داد... بعد خودم شــدم رئیس 
فرهنگ و بنادر آنجا... ۲۳6 مدرســه در الر و بنادر درست 
کردم... پلی که اآلن روی رودخانه ولوند هســت کنار شهر 
الر، وقتی که می خواســتند بســازند، مرحوم رحمان خان 
اقتداری فوت کرده بود و ارث گذاشــته بــود برای خیریه 
و لوتی خور... که خوشبختانه من کاره ای بودم و نگذاشتم... 

گفتم با این پول پل بســازید... اوســتا مهدی ای بود... و 
همین اوســتا محمدجعفر که واقعــاً هم با مصالِح آن 
روزگار خوب ساخته. االن هم قوی و محکم است با 

همه  سیالب ها...«.
 اگر هم دنبال ســبک نوشتنش هســتید به یکی از 

مقاله هایش توجه کنید: »... در روستای ما که شهرکی 
کوچک در جنوب ایران اســت، نخســتین اتومبیل سواری 
را پــدرم بدانجا وارد کرد... هــر روز صبح در جلوی خانه 

ما کــه محوطه باز و میدانگاهی بــود توقف می کرد 
و راننده اتومبیل که میرزا حســن نام داشــت، 

بوق بادی اتومبیل را بــه صدا در می آورد و 
مردم شهر، گروه گروه به تماشای اتومبیل 
می شتافتند. چند روزی بر این منوال بود 
و میرزا حسن دریافت که می تواند از این 

راه کسب و کاری راه بیندازد. 
ظاهراً با اجازه پدرم یک چادر بزرگ در 
میان میــدان نصب کرد و اتومبیل را به 
درون آن گاراژ چادری برد و یک صندلی 
و یک تشکچه سرخ رنگ در کنار چادر 
گذاشت و شــاگردی استخدام کرد و 
هر کــس که می خواســت این جانور 

آهنــی را که »اوتول موبیــن« نامیده 
می شد، تماشا کند ۱0 شاهی به شاگرد 

میرزا حســن می پرداخت بــه درون گاراژ 

می رفت و میرزا حســن با به صدا در آوردن بوق و نشاندن 
تماشاگر در درون اتومبیل شرح و بسطی می داد و تماشاگر 
را در تحســین و شگفتی فرو می برد و از در دیگر چادر او را 

بیرون می فرستاد...«!

کنار قبر مادرم
94 ســاله است اما حدود ۱۱ ســال پیش وصیتنامه اش را 
نوشته و منتشــر هم کرده اســت. برخی نکات جالب این 
وصیتنامه را هم به عنوان ُحســن ختام این مطلب بخوانید: 
»طبق آیین شــرع انور شیعه اثنی عشــری و طبق قوانین 
رسمی عادی مدنی...وصیت رسمی و قانونی می کنم... آقای 
صادق رحمانی گراشــی... را وصّی خود قــرار دادم... که با 
معاضدت دخترم 48 فقره کتب چاپ شده و کتب و رساالت 
چاپ نشــده مرا... پس از فوت من چاپ و منتشر سازد... از 
حق التألیف حاصله همه ســاله یک دانشــجو یا محقق یا 
نویسنده ای که رساله یا کتابی تحقیقی و علمی و مستند... 
دربــاره خلیج فارس و مناطق جنوبی ایران چاپ کند جایزه 
نقدی به نام جایــزه فرهنگی دکتر اقتداری پرداخت کند... 
اگــر مقدور چنان اســت که در ایران جــان به جان آفرین 
بسپارم، وصی مذکور از راه لطف در انتقال جسدم با هواپیما 
به الر و با اتومبیل از الر به گراش و خاکســپاری در مسجد 
خوانیــن... در کنار قبر مــادر مرحومم اقدام 
کنند... اگرچه دولت و نهاد های فرهنگی 
نام مرا در صورت کسانی که در قطعه 
خاک  به  نویســندگان  مخصــوص 
ســپرده می شــود ثبت کرده ولی 
من مایلم در گراش به خاک فرو 
روم که: سر همانجا نِه که باده 

خورده ای...«!
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ایستگاه

پنجره مغز پسته ای »فومن«
رقیه توسلی: در قفسه خاطرات پدر نظامی ام 
می چرخم. دانه به دانه شان را می گذرانم از نظر. 
خوب و بد، کوتاه و بلند، کهن و کهن تر، زشت 
و زیبا. آن قدر که رودخانه ای از صدا در ســرم 

جاری می شود. صدای جناب سروان.
به خودم نهیب می زنم فوق العاده نیست داشتن 
پدری درجه دار؟ از آن ها که کاله و لباس فرم و 
خاطره و امنیت توی دســت و بالشان پُر است 
و میاِن این همه رنگ و لعاب فریبنده انتخاب 
کرده اند فداکار باشند، جانفشان باشند، پلیس 

باشند.
دقیق به عکس جنــاِب پدر نگاه می کنم. انگار 
او هم رضایت دارد بــه نقل خاطره ای که جدا 

کرده ام از دریای خاطراتش.
این روایت را همیشه با یک شروع ثابت شنیده ام؛ 
»پدرِ بچه، یک ریز قسم می خورد خدایا تفنگ 
شکاری ام را می دهم اگر فاطمه پیدا شود. این 

من، این شاهرگم«.
پدر تعریف می کرد تابستاِن چهاردهمین سال 
خدمتش بود و از آبادان منتقل شــده بودند به 

فومِن گیالن.
از قضا بین پاســگاه و خانــه مان ۱0 دقیقه ای 
بیشــتر راه نبود و آن روز او داشت چند قوطی 
رنگ را می رســاند به مادر برای نونوار کردن در 
و پنجره ها که وســط راه، چشمش می افتد به 
دخترک پنج ساله هاج و واجی که زیر درختی 

چمباتمه زده.
خودش را فی الفور می رساند به دختر کوچولو 

شیشه شیر به دست.

دخترک با هیجان کودکانه ای می گوید: سالم. 
ســالم. می دونم کی هستید. شــما بچه دزد 
نیســتید. ببینید محمد بیچاره! شیرش پیش 
منه. نمی دونید گشــنه اش که بشه جیغ هاش 
چقد بلنده. آبجی و داداشی و مامان و بابام گم 

شدن یکهو.
که گویا پدر خنــدان از او می پرســد: از کجا 

فهمیدی بچه ها را نمی دزدم؟
به خاطر کالهتون. مامانم گفته شما بهترین آدِم 

خیابونید!
پــدر با چهار قوطــی رنگ و فاطمــه، آن روز 
می آید خانه. قصه ها از خوشــمزگی آن ظهر و 
دمپختکش شنیدم. از فاطمه که با دست های 
نقلی اش و با اصرار پنجره ای را مغزپسته ای رنگ 
کرد و از 48 ساعتی که جناب سروان نخوابید تا 

مأموریت تازه اش را به سرانجام برساند. 
یک ســاعت بعد - فاطمه گمشده - برعکس 
پدر، راحت به خواب می رود... روی دوش مأمور 
نخوابیده قانون... از قضا خانواده دخترک همان 
حوالی میهمــان بوده اند کــه در تالقی با پدر 

می رسند پاسگاه.
جناب ســروان تعریــف می کــرد به محض 
بیدارشــدن و دیدن خانواده، فاطمه به تاخت 
شیشه محمد را می رســاند به مادرش و فریاد 
می زند: آخ جون! داداشی دیگه گرسنه نمی مونه.

یادش بخیــر... پدر تَه این خاطره همیشــه 
می گفت: بابای فاطمه زار می زد مِن سنگدل 
آن بُز کوهی را نفهمیدم. فقط شــلیک کردم. 
باورتان نمی شــود، قریب یک ســاعت، مادر 
داشــت دوِر بچه اش می چرخید و خون ها را 

می لیسید.

داتا َگنج بَخش
محمد مهــدی خالقی: بــرای ناهار به 
پشت مسجد »شــاهی« می رویم. خیابانی 
که یــک طرفــش قلعه و فضای ســبز و 
از رســتوران ها  طرف دیگــر مجموعه ای 
بــا نما و معماری بکر شــرقی اســت. در 
الهور به اینجا »خیابــان غذا« می گویند. 
بــا دیدنش، تــازه معنی خیابــان غذا را 
می فهمم و تازه متوجه می شــوم، خیابان 
غذای مشــهد چقدر مبتــذل و غرب زده 
است. وارد رستورانی می شویم که عجیب 
چشم نواز است. دیوارها خیلی ساده با آجر 
و سیمان ساخته شــده اند. بدون روکشی 
دیگر و وسط این بافت، کاشی های لعابدار 
کار شده است. البته درها و پنجره ها همه 
چوبی و نفیس اند. این رســتوران در طبقه 
سوم چشم انداز زیبایی دارد به مسجد که 
شــکوه و عظمتش را دوچنــدان می کند. 
ناهار را ســبک و ســاده می خوریم. کمی 
گوشت بز و یک نوع سبزیجات سرخ شده 
با نان و ماســت. خوشــمزه و تند و تیز و 
بســیار چرب. این تعریف بیشتر غذاهای 
پاکســتانی است. ســریع بیرون می آییم. 
مقصد بعــدی یکی از مزارهای مشــهور 
صوفیه الهور اســت. »داتا دربار« آرامگاه 
علی جالبی ُهجویری اســت. در پاکستان 
ایــن عارف و صوفی قــرن پنجم قمری را 
به نــام »داتا َگنج بَخش« می شناســند. او 
اهل غزنه در افغانســتان امروزی بوده و از 
ابوالحسن بصری. کشف المحجوب  مریدان 
از کتاب های مشهور عرفان اسالمی نوشته 

اوســت که آن را اواخر عمــر در الهور به 
زبان فارسی نوشــته است. در اهمیت این 
کتاب همین بــس که یکی از مآخذ عطار 

در نوشتن تذکرةاالولیا بوده  است.
 آرامگاه و مسجد داتا، در یکی از محله های 
مرکزی الهور قرار دارد. مزاری شــلوغ که 
اطرافش درســت مثل حرم های ماســت. 
همــان فضا، همــان مغازه هــا، هتل ها و 
حتی همــان ســوغاتی ها. وقــت ورود و 
برای تصویربرداری به مشــکل می خوریم. 
»عظیم« و دوســتش به گمان ســادگِی 
کار، ســعی می کننــد تلفنــی هماهنگ 
کننــد. اما امــروز و تــا فردا هــم اجازه 
تصویربــرداری پیدا نمی کنیم و این کار را 
موکول به مکاتبه می کننــد. دوربین ها را 
در مغازه ای می گذاریم. این مغازه شــبیه 
رستوران های بیرون بر ماست. کسانی که 
نذر دارند، پولــی به این مغازه ها می دهند 

و این هــا نوعی برنج زرد رنــگ و نخود را 
که غــذای رایج فقراســت، در دیگ های 
خاصی می پزند و بین زائران حرم تقســیم 
می کنند. وارد حرم که می شویم، در طبقه 
پایین تعداد زیــادی از فقرا خوابیده اند. از 
پله ها باال می رویم، راه پله از وســط صحن 
بیرون می آید. یک طرف مســجد و طرف 
دیگر مزار اســت. با همان گل های زیبای 
آشــنا و آواها و نواهــای صوفیانه و نماز، 
عبادت، نذر، تضرع و... یعنی همان اعمالی 
که از طرف تکفیری ها به شــیعیان نسبت 
داده می شود، در عالم اهل سنت شدیدتر 
و غلیظ ترش وجــود دارد. نزدیک غروب 
اســت. کار امروز در آفتــاب 40 درجه و 
ناهماهنگی هــای دائمی، حالی برای ادامه 
باقی نگذاشته... البته پوشیدن لباس محلی 
در این گرما کمک بزرگی اســت. به هتل 

برمی گردیم برای استراحت.

گزارش از شخص

پیِر خلیج فارس شناسی
دکتر»احمد اقتداری« را چقدر می شناسید؟

پشت خط مقدم در سوریه
نشــریه مادرجونــز در تازه ترین 
طوالنی  پرونده ای  خود  شــماره 
توســط خبرنگار میدانی خود در 

سوریه منتشر کرده است. 
»ِشــین بائِر« که بــرای ماه ها در 
سوریه حضور داشته، از جنبه های 
مختلف شرایط این کشور را مورد 
بررسی قرار داده است. »بائر« در 
پرونده خود با عنوان »پشت خط 
مقدم در سوریه« می گوید همان 
زمانی که ســیل نیروهــای ویژه 
آمریکا، جهادگــران، خرابکاران و 
همسران داعشــی ها وارد سوریه 

می شــدند، او نیز به همراه آنان به ســوریه آمــده و از نزدیک تجربیات و 
مشاهدات خود را به رشته تحریر در آورده است.

خاطرات آپولو 9
ماهنامه آسترونومی )ستاره شناسی( 
در تازه ترین شماره خود در سلسله 
پنجاهمین  بــه  مصاحبه هایــی 
 ســالگرد عملیات مهــم فضایی

»آپولــو 9« پرداخته اســت. این 
خود  مصاحبه های  برای  نشــریه 
در این رابطه به ســراغ بازماندگان 
ایــن مأموریت رفتــه و از حضور 
۱0 روزه آن هــا در مــدار زمیــن 
گرفته تا نخستین حضور زنان در 
یک مأموریت فضایی، داســتان ها 
بــرای  را  جالبــی  خاطــرات  و 
آســترونومی  دارد.  خوانندگانش 

مقاله ای آموزشی نیز برای عکاسی هر چه بهتر در زمان سپیده دم منتشر کرده است.

رمز و رازهای جذاب بشر
ماهنامه ریدرز دایجست در تازه ترین 
شــماره خود به سراغ مبهم ترین و 
جذاب ترین رمــز و رازهای زندگی 
بشر رفته است. این نشریه در پرونده 
خود رازهای باقی مانده از علم گرفته 
تا تاریخ و جرم و جنایت را موشکافی 
می کند. ریدرز دایجست نقشه هایی 
برای بازنشستگی که می تواند توسط 
هر نوع خانواده ای مورد استفاده قرار 
گیرد را منتشــر کرده و همچنین 
جدیدترین ترفند های ســاده برای 
جلوگیری از ابتال به ســرطان را به 

چاپ رسانده است.

نشریات جهان

ایستگاه/  امیر محمد سلطان پور

روزمره نگاری سفرنوشت 

کلیدها

بی خیاِل اختراع دوباره بعضی چرخ ها
»نهصــد و هفتاد و شــش روز 
اروپا« کتاب  در پس کوچه های 
خوبی بود. »محمد دالوری« در 
این کتاب به جزئیاتی از زندگی 
مردمان اروپا پرداخته است که 
بسیار به کار ما ایرانی ها می آید. 
به هــر حال از غــرب، گزیر و 
گریزی نیســت هر چند که در 
را  غرب  نیســت.  غرب خبری 
باید شــناخت و چه خوب که 

یک خبرنگار کاربلد و اهل تحقیق در سه سال زندگی اش در کنار کار 
رســمی اش که در آن هم به روایت غرب می پرداخته است یک روایت 
خودمانی تر و کارکردی تر هم از غرب ارائه کرده اســت. من که خیال 
غرب ندارم ولی آن ها که دوســت دارند غرب را ببینید یا برای زندگی 
به غرب بروند این کتاب بســیار به کارشــان می آیــد. خواننده کتاب 
می توانــد با خواندن این کتاب، اطالعات و جزئیاتی بســیار کاربردی 
درباره زندگی در اروپا به دســت بیاورد که در طول اقامتش به کارش 
خواهد آمد. از این نظر این کتاب یک کتاب راهنمای زندگی در اروپا 
یا ســفر به اروپا می تواند باشــد. که چون از منظر یک ایرانی نوشته 
شــده است بسیاری از دردســرها و درگیری ها و شوک های فرهنگی 
احتمالــی ای که برای یک مهاجر به غرب ممکن اســت پیش بیاید را 
به اطالع خواننده می رســاند! فایده دوم چنین کتابی برای ماست که 
می خواهیم در ایــران زندگی کنیم. به هر دلیل ما در حل بحران ها و 
مســئله های مدرنمان بســیار گرفتاری داریم. الزم نیست که چرخ از 
اول اختراع شود، خود من که بارها درباره پالستیک و زباله یادداشت 
و مطلب نوشته ام، اما با خواندن این کتاب آموختم که شهرداری های 
بلژیک چطور موفق شده اند این مسئله را که یک مسئله دنیای مدرن 
است حل کنند. نمی دانم چرا مدیران شهری ما به این تجربه ها توجه 
نمی کنند و ســعی نمی کنند برای اجرای گام بــه گام این تجربه ها، 
تالشی بکنند. به عنوان نوبری از این کتاب چند جمله ای نقل می کنم 
تــا خودتان بروید و کتاب را پیدا کنید: »یک شــیء بزرگ مانند یک 
کاناپه را نمی شــود در بلژیک دور انداخت، یعنــی »دور« در بلژیک 
وجود ندارد. نمی شــود جایی را پیدا کرد که بگویی اینجا خوب است، 
پرتش کن پایین!...برویم! همه جا نزدیک اســت، همه جا یک هویت 
مشخص دارد، به همین نسبت جای دورافتاده هم وجود ندارد! نزدیک 
بودن به پایتخت و همین طور به پادشــاه و هیچ چیز دیگر مرکزیت 
نمی آورد. در محوطه کمیســیون اروپا بودم که رئیس اتحادیه با جمع 
اصحاب وارد محوطه شــد. هیچ یک از کســانی که مشغول کارشان 
بودند، از جایشــان تکان نخوردند. ده متر آن طرف تر نظافتچی داشت 
زمین را تمیز می کرد، حتی برنگشت به رئیس کمیسیون بگوید حالت 

چطوره...«. این کتاب را نشر قدیانی منتشر کرده است.
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شهر  فاجعه-  سینمای  طول- 
 – طالیی   .9 نارس  میوه  بادگیرها- 
الکترونیکی-  ساز  شباهت-  پسوند 
 - آدم  فرنگی  تلفظ   .۱0 دادن  تکیه 
درخت انجیر معابد- میوه پرخاصیت 
باشگاهی  فوتبال  تیم   .۱۱ تابستانی 

 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 و ا ل ر ی ن  ن ک  ل ع ل   م
 2 ل ی ا ل ی   خ و ا ه ر   ب م ب
 3   ه ل ه ل ه   ت ر ا ز و   م ر
 4 ک ا ه   ا م ل   ا ن ا   و ل ی
 5 ر م   م ق ا و م ت   ن ی ک و  
 6 د   و ح ی   م ب ه م   ک ر   چ
 7 س ر ا ب   خ ی ل   ا ب ه   ل ی
 8 ت ی ل   ج و ر   م ر ی   س ا ن
 9 ا ش   م ل ا   م ک ش   ک پ ی ه
 10 ن   ن ص   ص ف و ت   ک ف ر   د
 11   ا ف ر ا   ا ت و ر ا ن   م ا
 12 ا س ت   ب ا ک   ب ی ل   م ا ن
 13 ر ب   ف ر و ت ن   س ب ا ب ه  
 14 ش ک ر   ا ن و ش ه   ا ن د و ه
 15 د   ب و ر  ر ا  ا س ی ا ی ی

 

حل جدول شماره قبل

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

zadehalireza@gmail.com جدول
محمدرضا علی زاده 7510
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
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               13 

               14 

               15 
 

نام   - اینک  مخفف   .۱۲ هم جنس  اسپانیایی- 
پسرانه وطنی- مظهر صالبت- خاک کوزه گری 
۱۳. مثل و مانند- قسمت ضخیم و درشت ساقه 
گندم- صوت تصدیق بی ادبانه ۱4. الهه جنگل 
جنس  از  جراح-  کار  وسایل  از  باستان-  یونان 
آلیاژ ساخته شده از مس و قلع و روی ۱5. واحد 
طول – از عالئم سرماخوردگی- این پول در سفر 

مالزی به کارتان می آید

  افقی

  عمودی

پاکستان / قسمت چهارم
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