
غالِم خانه زاد
اســداهلل علم از نزدیک ترین دوســتان محمدرضا پهلوی و مهم ترین رابط او 
با مقامات آمریکایی و انگلیســی بود که نقش ویژه ای در کودتای 28 مرداد 
1332 نیز ایفا کرد و 9 سال بعد در سال 1341 به نخست وزیری رسید. آقای 
نخست وزیر که در 25 فروردین 1357 بر اثر بیماری درگذشت، نقش مهمی 
در کشــتار خونین 15 خرداد 1342 داشت،چنانکه خودش هم می نویسد: 
»تصمیمی که من در 15 خرداد گرفتم، هنگامی که نخســت وزیر بودم، آن 
وقت هم بیش از 90 نفر کشته نشدند]![ ولی اگر بیشتر ]هم کشته[ می شدند، 

صحبت از وجود یا عدم وجود کشور بود، من تصمیم خودم را گرفته بودم«.
علم به عنوان »غالم خانه زاد شاه« در راستای خوش خدمتی به دربار پهلوی از 
هیچ اقدامی فروگذار نمی کرد. یکی از خوش خدمتی های او به شاه و غربی ها، 
تأســیس سفارت اســرائیل در ایران بود. در بخشی از کتاب »خانه زاد شاه« 
که توسط مرکز اسناد انقالب اسالمی منتشر شده در این زمینه آمده است: 
علم به طور مخفیانه سفارت اسرائیل را در تهران تأسیس کرد و خانه سابق 
قوام السلطنه را به فعالیت های آزاد تجاری و سیاسی دیپلمات های اسرائیلی 
اختصاص داد. تهران تا 15 ســال بعد تنها پایتخت یک کشور مسلمان بود 
که اســرائیل در آن سفارتخانه داشــت. با این اقدام علم، رابطه ایران با رژیم 
صهیونیستی از اعزام کارشــناس برای سازمان امنیت، به رابطه گسترده در 

سطوح مختلف کشاورزی، تجاری و غارت اموال باستانی ایران تبدیل شد.

قّوت قلب امام خمینی)ره(
صفحه اینســتاگرامی تاریخ ایران و جهان با انتشــار عکس نوشته ای درباره 

آیت اهلل طالقانی نوشت:
دستگیری مجتبی و ابوالحسن طالقانی فرزندان مرحوم آیت اهلل سیدمحمود 
طالقانی، ازجمله وقایعی بود که کشــور را در روزهــای پایانی فروردین ماه 
1358، دســتخوش التهاب کرد. متعاقب این دســتگیری، آقای طالقانی به 
سفری اعتراضی به منطقه »چالکرود رامسر« رفت و در غیاب وی، منافقین به 

تنش زایی در شهرهای مختلف کشور و ایجاد تظاهرات دست زدند.
متعاقب این وقایع، حاج سیداحمد خمینی از سوی امام خمینی)ره(، به محل 
اقامت آیت اهلل در شمال کشور رفت و پس از مذاکراتی، آقای طالقانی تصمیم 
بــه دیدار با امام گرفت. ابوذر زمان، پس از مالقات با امام)ره(، در ســخنرانی 
پرشوری در مدرسه فیضیه با تأکید بر رهبری بالمنازع امام، همگان را به گرد 
آمدن پیرامون آن و دوری از تفرقه و خودســری دعوت کرد. این سخنرانی 
برای گروه هایی چون منافقین یک شکست کامل بود. آیت اهلل خامنه ای درباره 

واکنش امام)ره( به این واقعه، خاطره جالبی را تعریف می کنند:
»در سال 58، به مناسبت جریانی که پسر یکی از آقایان، مشکل عاطفی برای 
پدرش درست کرده بود، امام سخنی به این مضمون گفتند که هر چند من 
احمد آقا را بســیار دوست دارم، اما چنانچه او را بگیرند یا بکشند، در باطِن 
قلبم متأثر نمی شوم یا تکان نمی خورم. حرف عجیبی بود که قوت قلب امام را 

نشان می داد«. 1374/3/11

مرسی که هستی!
پس از آتش سوزی کلیسای نوتردام، ترامپ 
در صفحه توییترش نوشــت: »شاید برای 
خاموش کردن کلیســا بایــد از تانکر آب 
اســتفاده کرده و آتــش را از باال خاموش 
کرد«. یک کاربر فرانســوی هم به تمسخر 
در زیر پست او نوشت: »ما فرانسوی ها اصاًل 
بلد نیســتیم و داریم فوت می کنیم آتیش 
رو! اما متأسفانه فایده نداشت. به ما کمک 

کن  ای حاکم قدرتمند جهان! مرســی که هســتی«. یک کاربر آمریکایی هم 
نوشــت:»متخصص جان! در چنین بناهایی اگر آتیش رو از باال خاموش کنن 

موجب فرو ریختن بنا میشه«.

اینستاگرام علیه سپاه
روز گذشته اینستاگرام در راستای قرار دادن 
نام سپاه در فهرست سازمان های تروریستی 
فرماندهان  اینســتاگرامی  صفحه  آمریکا، 
سپاه و برخی از مقامات کشورمان از جمله 
سرلشــکر محمدعلی جعفری فرمانده کل 
سپاه، ســردار کمالی و عزت اهلل ضرغامی را 
مسدود کرد! کاربری در این باره در توییترش 
نوشت: »تمام صفحه هایی که از سپاه مطلب 

منتشر می کردن رو اینســتاگرام به عنوان تروریست داره می بنده، ولی طنزش 
اونجاست که همچنان صفحه رجوی و صفحات منتسب به داعش فعال هستند«.

درِد بی درمان...
مینــا علی نژاد، خواهر مســیح علی نژاد با 
انتشار پســتی در صفحه اینستاگرام خود 
در انتقاد از خواهرش نوشت: » سال هاست 
قلب مادر 70 ساله ام برای جگرگوشه ای که 
خون به دل مردم نجیب کشورش می کند، 
به تپش هــای تند افتــاده. روزی هزار بار 
خودش را سرزنش می کند. یک سالی است 
که دیگر او را طرد کرده... اما هر بار که از او 

خبری می شنود، اشک می ریزد که شاید او روزی، جایی کم گذاشته! دخترکی 
که برای رسیدن به اهداف بی ارزش و بی منطِق خود، حتی از خانواده اش هزینه 
می کند. می شود درد بی درمان... دلخوری و گله هایمان به خاطر بی مهری ها و 
چهل کالغ اطرافمان، بسیار زیاد است! من مانده ام که مگر می شود کسی حتی 

خانواده  خودش را، که یک عمر زیر پر و بالش بوده اند، تروریست بنامد؟!«

تکذیب کشف پیکر شهید در کارون
پرویز پرســتویی در اینستاگرامش نوشت: 
»با توجه به بــاال آمدن آب رودخانه کارون 
یک پــالک به جامانده از دفاع مقدس پیدا 
می شــود که هویت این پــالک با نام ایرج 
کاویانی مشخص گردید. در محل پیدا شدن 
پالک، استخوان و وسایل شخصی این شهید 
کشف گردید«. پس از انتشار گسترده پست 

اینستاگرامی پرویز پرستویی، رئیس بنیاد شهید آبادان اعالم کرد که این پالک 
متعلق به یک جانباز 40 درصد اهل تنکابن است که در دوران دفاع مقدس در 

حوالی اروند رود پالک خود را گم کرده بود«.

خواندنی ها مجازآباد

عکس گرام

محمد تربــت زاده-از روز گذشــته چهار هشــتِگ 
#ســنجش_اجراکننده_مجلس_تصمیم_گیرنده، 
#مافیای_ #نماینده_ملت_نماینده_ما_کنکوری_ها، 

کنکور و #کنکوری_سیل_زده به چهار هشتگ پرکاربرد 
توییتر فارســی تبدیل شــده اند. کنکوری هــا به قدری 
فضای توییتر را ملتهب کرده اند که هشــتگ های مرتبط 
با حشد الشعبی و ســیل که از موضوعات داغ توییتر به 
حساب می آمدند، در کسری از ثانیه به حاشیه رانده شدند. 
کنکوری ها تاکنــون حدود 90 هزار مطلب در این توفان 
توییتــری، توییت و ریتوییت کرده اند که این آمار در نوع 

خودش کم سابقه است.
البته اینکه چهار هشــتگ مرتبط با کنکور سراسری به 
طور ناگهانی در توییتر فارسی ترند شود به این معناست 
که پای روبات ها و اکانت های فیک در میان اســت، اما با 
وجود تمام شــائبه هایی که در ارتباط با توفان توییتری 
کنکوری ها مطرح است، نمی شود این توفان توییتری را 

نادیده گرفت. 

 عدالت مسئوالن را آب برده
جنجال ها از زمانی آغاز شــد که طرح دو فوریتی تعویق 
کلیه آزمون های ســازمان ســنجش توسط کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس مطرح شد. در متن این طرح 
آمده بود: »وزارت علوم )سازمان سنجش( موظف است به 
منظور حمایت از داوطلبان کنکور در استان های سیل زده 
و همچنین داوطلبانی کــه به منظور حمایت از آن ها به 
این مناطق اعزام شده اند، برگزاری کلیه آزمون ها از جمله 

کارشناسی ارشد را به بعد از 15 خرداد موکول کند«.
پس از این، ســازمان ســنجش اعالم کرد برای حمایت 
از داوطلبان ســیل زده، آزمون کارشناسی ارشد حدود 7 
هفته به تعویق خواهد افتاد. درحالی که داوطلبان کنکور 
کارشناسی هم در انتظار اعالم زمان جدید کنکور بودند، 
سازمان سنجش اعالم کرد زمان برگزاری آزمون سراسری 

تغییر نخواهد کرد. 
تنها چند ســاعت پس از این اتفــاق، کمپین اعتراضی 
داوطلبان کنکور 98 آغاز به کار کرد و بالفاصله پس از آن 

توفان توییتری کنکوری ها هم آغاز شد. 
یکی از داوطلبان معترض نوشــته اســت: »کنکور ارشد 
مهم تره یا کنکور سراســری که سرنوشت هزاران نفر رو 
تعیین می کنه؟ مسئوالن عزیز، ما غم به باد رفتن خونه و 

زندگی را بخوریم یا غم به باد رفتن آینده و سرنوشتمون 
رو؟ ما خواســته زیادی نداریم. فقط یکم مهلت بیشــتر 

می خوایم. حتی شده دو هفته«.
کاربر دیگری هم نوشته است:» خانه، زندگی و کتاب های 
ما را آب برده. عدالت مسئوالن را هم آب برده که کنکور 

ارشد را به تعویق می اندازند اما کنکور سراسری را نه؟«
البته سازمان ســنجش در توجیه این عمل می گوید به 
دلیل گستردگی کنکور سراسری و روند طوالنی تصحیح 
پاسخنامه ها، رتبه بندی، انتخاب رشته، پذیرش و ثبت نام 
در دانشــگاه، امکان تأخیر در برگزاری آزمون سراسری 
وجود ندارد و در صورت به تأخیر انداختن کنکور، روند کار 

دانشگاه های سراسر کشور مختل می شود.

 باز هم اعتراض به سهمیه
انگار کنکوری ها عادت کرده اند به شلوغ کاری! نمونه اش 
اینکه هر ســال پس از کنکور، گروهــی از داوطلبان در 
اعتراض به سهمیه های خاص و سختی سؤال های کنکور 
نســبت به ســال های پیش، در مقابل سازمان سنجش 
تجمع می کنند. تجمع هایی که تا کنون راه به جایی نبرده 
اســت. در این مورد هم به نظر می رسد بخش وسیعی از 
داوطلبانی که در توفان توییتری شــرکت کرده اند، جزو 
داوطلبان مناطق ســیل زده نیستند و فقط به سهمیه ای 
که برای داوطلبان مناطق ســیل زده در نظر گرفته شده 
اعتــراض دارند و تــالش می کنند در قالــب این توفان 
توییتری سازمان سنجش را مجاب کنند با حذف سهمیه 
مناطق سیل زده، برگزاری کنکور را به تعویق بیندازند تا 

عدالت اجرا شود. 
ماجرای اعطای سهمیه هم برمی گردد به چند روز پیش 
که ســازمان ســنجش اعالم کرد در کنکور 98 امتیاز و 
سهمیه ویژه ای برای ســاکنان مناطق سیل زده در نظر 
خواهد گرفت. موضوعی که اعتراض بسیاری از داوطلبان 
را به دنبال داشــت. مثالً کاربری در این باره نوشته بود: » 
سهمیه دادن به داوطلبان مناطق سیل زده این جوریه که 
به اسم اینکه نمی خوای در حق یه سری اجحاف شه کاری 
می کنی که در حق بیشــتر بچه ها اجحاف میشه. خب 
کنکور به تعویق بندازید تا بچه های سیل زده خودشون رو 

برسونن ولی در حق بقیه داوطلب ها ظلم نکنید«.
اما آن طور که مســئوالن سازمان سنجش می گویند این 
سهمیه منافاتی با عدالت ندارد، چون سهمیه ای که در نظر 

گرفته شده، سهمیه مازاد است. رئیس سازمان سنجش در 
این باره می گوید: »این سهمیه به صورت مازاد بر ظرفیت 
است و به سهمیه آزاد خللی ایجاد نمی کند. همچنین به 
رشته هایی ســهمیه می دهیم که به پیشنهاد استانداری 

اعالم می شود«.

 مافیای کنکور
هشــتگ #مافیای_کنکور که یکی از هشتگ های داغ 
توفان توییتری کنکوری ها بود حســابی در این چند روز 
اخیر حاشیه ساز شــد. البته این نخستین بار نیست که 
مافیای کنکور سر زبان ها می افتد. نام مافیا انگار به کنکور 
پیوند خورده و در سال های اخیر هربار صحبت از حذف 
کنکور شــده، پای مافیای کنکور هم به ماجرا باز شــده 
است! در توفان توییتری اخیر هم حدود 18 هزار توییت و 

ریتوییت در زمینه مافیای کنکور منتشر شد. 
حواشی، شایعات و ادعاهایی که در زمینه مافیای کنکور 
در فضای مجازی منتشر می شود آن قدر متنوع است که 
دود از سرتان بلند می کند! از گردش چند ده هزار میلیارد 
تومانی پول بگیر تا خرید پنت هاوس های الکچری تهران 
و خودروهای آخرین سیســتم برای اساتید کنکوری. اما 
اینکه شایعات مطرح شده درباره کنکور و مافیاهایش تا چه 
اندازه درست است را فقط خدا می داند. یکی از کاربران در 
این باره نوشته است: »سال 96، فرهاد رهبر گفت ذی نفعان 
کنکور به خاطر 8000 میلیارد گردش مالی اجازه حذف 
آن را نمی دهند. شــک ندارم که گــردش مالی مافیای 
کنکور بیشــتر از این حرف هاست. تا کی قراره با سیستم 
غلط کنکور دانشــجو بپذیریم؟ تا کی قراره استعدادهای 
طالیی در پشت کنکور بسوزند برای منافع مالی مافیای 

این آزمون؟«
در این میان اما کمتر کســی یادش می آید که نخستین 
بار در چه تاریخی مسئوالن آموزشی کشور اعالم کردند 
که کنکور از سال آینده حذف می شود! حاال که بسیاری 
از کارشناسان آموزشی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که 
»کنکور« معیار مناسبی برای سنجش دانش آموزان و ورود 
آن ها به دانشــگاه نیست و با وجود چندساله شدن وعده 
حذف کنکور، رسانه ها حق دارند مثل تمام کنکوری هایی 
که در این توفان توییتری، هشتگ مافیای کنکور را داغ 
کردند، از مسئوالن بپرسند چه مانعی به جز مافیا در مقابل 

حذف کنکور از نظام آموزشی کشور قرار دارد؟

اعتراض کاربران فضای مجازی به عدم تعویق زمان برگزاری کنکور سراسری 98 

توفان علیه سنجش
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مراسم اهدای نشان فیروزه هنر و پاسداشت سعید تشکری به 
عنوان چهره سال هنر انقالب اسالمی خراسان رضوی برگزار شد 

 شب بزرگ مرد
 ادبیات انقالب درمشهد

دوست ندارم زیر پرچم کشور دیگری باشم

بنا: هدف قهرمانی آسیاست

16
ایستگاه

 نگاهی به عوامل فتح و سقوط شبه جزیره 
»فاو« در جنگ تحمیلی

عبرت های »فاو«

میرکریمی در نشست جشنواره جهانی فیلم فجر عنوان کرد

اختصاص عواید فروش بلیت به سیل زدگان

یکی از موضوعات مورد تأکید که در قرآن بسیار آمده، بحث تبیین و روشنگری 
اســت؛ یعنی رســالت مردان الهی تبیین و روشنگری ذکر شده است. نقطه 
مقابل مردان خدا نیز شیاطین هستند که کار آن ها تلبیس است؛ یعنی مشتبه 
ســاختن، فریب دادن و آمیخته کردن حق و باطل. اما مردان الهی توضیح و 
شفاف سازی می کنند تا انسان ها بتوانند انتخاب صحیحی داشته باشند. این 
شفاف سازی در موضوعات مختلف صورت می گیرد؛ و می تواند نسبت به اصل 
دین، وقایع گذشــته و ایام اهلل، رفع تمامی ابهامات، شــبهات و در کل آنچه 
خدا نازل کرده است، باشد. همین طور حتماً در این چهار دهه، نسل جدید 
پرسش  ها، شبهات و سوءتفاهم هایی دارند که باید این ابهامات برطرف شود.

ایشان بارها همگان را دعوت به جهاد تبیینی کرده و سفارش بسیاری کرده اند 
اما متأسفانه دیگران عمل نمی کنند؛ ایشان فرموده بودند که تبیین و توضیح 
دادن جهاد می خواهد و در این بیانیه خود به این مســئله ورود پیدا کرده اند. 
ایشــان در مورد گذشته انقالب توضیح داده اند، اما در این مورد تبیین صورت 
نمی گیرد. اگر هم صورت بگیرد، منتقل نمی شود. باید به این نتیجه رسید که 

مخاطبان هدفــش که همان چگونه می شود این بیانیه را به 
کرد. این بیانیه مدتی است جوان ها هســتند، منتقل 

نظر شما به طور عینی و که صادر شــده، اما به 
آن ملموس چند درصد از  کشــور  جوان های 
تعداد کمی هستند که را خوانده اند؟ بی شک 
قرآن، از ایــن بیانیه مطلع  باور  به  هستند؛ 

رساندن پیام اتفاق بــالغ یعنــی 
. . فتد. نمی ا

گفت وگو با حجت االسالم محمدجواد نظافت درباره »نسل جوان و گام دوم انقالب« 

باید راه را برای حضور جوانان 
در حوزه های اجرایی باز کرد

11

10
مردم

گفت  وگو با »محمد آروین« که یک شغل عجیب دارد؛ 
پرورش کفشدوزک و جیرجیرک!

 مردی که از حشرات
 نان درمی آورد

مهندس »محمد آروین« در شهرســتان البرز استان قزوین زندگی می  کند. 
38 ســال دارد و متاهل است. تحصیالت خود را در رشته مهندسی تولیدات 
گیاهی و مهندســی فناوری صنایع غذایی به پایان رسانیده است؛ اما بیشتر 
از آنکه با تولیدات گیاهی و صنایع غذایی ســر و کار داشته باشد، با حشرات 
ســر و کله می  زند. او مشاور پرورش حشرات است. حشــراتی که او پرورش 
می  دهد البته نقش مهمی در تولیدات گیاهی و صنایع غذایی دارند؛ بخشی 

از آن ها آفت  کش هایی طبیعی هســتند و بخشی نیز حشرات خوراکی 
مغذی پرنده ها و حیوانات به شمار می  روند وهمین ها موجب شده که 

بازار پرورش حشرات برای محمد 
آروین، بازار پر رونقی باشد. او 
حاال به عنوان مشاور پرورش 
حشــرات، به تعداد زیادی از 

آدم هایی که ...
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روایت

 ساکنان برج های کفترخوان
 فقط می خورده اند و می  خوابیده اند

دژ تسخیرناپذیر کبوتران 

برج هــای »کفترخوان« یــا »کبوترخانه «ها، با معماری ویژه شــان از دیگر 
سازه های مشابه، متفاوت هســتند. با این وجود بسیاری از بازدیدکننده ها، 
برج های کبوترخانه را نمی  شناسند. افراد بسیاری هستند که وقتی این برج ها 
را می  بینند تصور می  کنند دژی قدیمی یا مثالً یخچال و آب  انبار است. این 
برج ها محل زندگی کبوترها بوده و به منظور اســتفاده از کود آن ها ساخته 
می  شــده است. تاریخچه کبوترخانه ها و اینکه در چه زمانی یا کجا با هدف 
بهره  برداری از فضوالت پرنده ها بخصوص کبوترها به عنوان کود ساخته شدند 
به  طور دقیق مشخص نیست، اما شواهد این سازه ها در ایران به ۱۲۰۰ سال 

پیش می  رسد.
در بعضی شهرهای ایران بویژه شهرهای استان اصفهان و استان یزد، از دیرباز 
پرورش و نگهداری کبوتر بسیار مرســوم بوده است. برای این کار بازارهای 
مخصوصی وجود داشته که کبوتر در کنار سایر طیور خرید و فروش می  شده 
اســت. در سفرنامه شــاردن که در دوره صفویه نوشته شده آمده در حوالی 
اصفهان بیش از 3۰۰۰ کبوترخانه وجود داشته است. در حال حاضر تعداد 
کمی از برج های کبوترخانه در ایران باقی مانده ولی این ســازه در گذشته 

اهمیت کاربردی داشته و هنوز هم از جاذبه های گردشگری معماری است. 
تربیت کبوتر در دوران بعد از اســالم در ایران و دیگر ممالک معمول بود و 
حتی کتاب هایی در مورد این حیوان مفید و پُرثمر، تألیف شده  است، که از 
آن جمله می  توان به کتاب تمائم الحمائم، تألیف محی الدین بن عبدالطاهر 
اشاره نمود.بر اساس تاریخ ابن کثیر )جلد۱۲، صفحه۴۱۱(، رسم کبوتربازی 
در قرن چهــارم و پنجم معمول بود و چون کبوتربازهــا برای مردم ایجاد 
مزاحمت می  کردند، گاهی از طرف فرمانروایان دستور جلوگیری از آنان داده 
می  شــد؛ چنانکه مقتدی عباسی )نیمه دوم قرن پنجم(، از کبوتربازی منع 
نمود. آن طور که سیوطی در تاریخ خود )صفحه ۲۸۰( آورده، همین مقتدی 
عباسی بود که دستور داد برج های کبوتر را نیز خراب کنند، زیرا این برج ها 

ُمشرف بر خانه های مردم بود.
از مندرجات تاریخ ابن الجوزی )جلد ۷، صفحه: ۲۱۲( چنین برمی آید که در 
زمان عضدالدوله، به وسیله کبوتران نامه بر، در فاصله ۶ ساعت، دستور شاه به 

حکمران کوفه ابالغ شده و جواب آن می رسید.
با این وجود از دیرباز، برای اســتفاده از گوشــت و کود کبوتران، ســاخت 
کفترخوان یا کبوترخانه معمول بود. کفترخوان ها ساخته می  شد تا کبوتران 
در آن آسوده بخورند و بخوابند و فقط فضله هایشان را در اختیار کشاورزها 
قرار بدهند. ژان شــاردن که در عصر صفوی از ایران بازدید کرده  اســت، به 
پیشینه بناهای کبوترخانه و وضعیت آن ها در عصر صفویه چنین اشاره کرده 

 است. 
کبوترخانه را در ایران، اصوالً برای تزئین نساخته بودند، بلکه به منظور انتفاع 
و بهره  برداری، به ســاختن کبوترخانه اقدام می  کردند، حتی در زمان حاضر 
نیز، یکی از مناظری که در اطراف دهات ایران دیده می  شود، همین برج های 
کبوترخانه است، که صدها سوراخ چهارگوش در آن تعبیه شده است. در ایران 
گوشت کبوترها را می  خورند و از همه باالتر فضوالت آن ها را که کود حیوانی 
بسیار گرانبهایی است، جمع می  کنند. جالیزهای معروف خربزه اصفهان در 

سایه همین کود بارور می  شود و قرن هاست که این کار معمول است. 
داخل برج کبوترخانه آشیانه های کوچکی وجود دارد که هر کدام خانه یک 
کبوتر است و به اندازه یک کبوتر یا دو کبوتر برای جفت گیری جا دارد. بعضی 
کبوترخانه ها بین 5۰۰۰ تا ۶۰۰۰ آشیانه دارند. آشیانه ها طراحی جالبی دارند 
و از نظم جالبی برخوردارند. جنس آن ها اغلب کاهگلی است. تابستان ها بسیار 
خنک می  شــود و زمســتان هایی گرم و در امان از وزش بادهای سرد دارد. 
برج های کبوتر در حال حاضر مورد استفاده نیست و اغلب ویران شده است. 

تنها نمونه های انگشت شماری از این برج ها در کشور وجود دارد.
کبوترخانه ها برای گــردآوری کود کبوترها و دیگر پرندگان، جهت مصارف 
کشاورزی کاربرد داشته است. ساالنه هزاران کیلو کود کبوتر از کبوترخانه ها 
بدســت می آمده است. کود کبوتر در گذشــته عالوه بر مصارف کشاورزی 
اســتفاده های بسیاری در صنعت داشته است. برای نمونه در صنعت دباغی 
در چرم ســازی و ســاخت باروت به کار می آمده است. در زمان شاه عباس 
پرورش دهندگاِن خربزه هــای مرغوب برای این کار متحمل مخارج زیادی 
می شدند. در همین زمان مالیات نسبتاً سنگینی بر کبوترخانه ها بسته شده 
بود.کبوترخانه ها مانند دژ نظامی بوده اند و هیچ حیوان شکارچی که دشمن 
کبوتر باشد مثل قوش، جغد و کالغ امکان ورود به کبوترخانه را نداشته است. 
خط سفیدی که معموالً در دایره باالیی برج ها دیده می شود یک ردیف آهکی 

است که برای جلوگیری از ورود مارها بر روی برج ساخته می شده است.
غیــر از این، تدابیر دیگــری نیز برای ورود حیوانات شــکاری به داخل بنا 
اندیشیده می  شد. مثالً در برج های مکعبی از تدابیر دیگری مثل ایجاد قوس 
به داخل برای ممانعت از ورود حیوانات شکارچی استفاده می  شد. سوراخ های 
ورودی کبوترخانه ها قطر بسیار کمی داشته اند و فقط کبوترها می  توانستند 

وارد آن بشوند.
دو کبوترخانه نامدار این ها هستند:

کبوترخانه میبد: این کبوترخانه قاجاری طرحی اســتوانه ای دارد. مصالح 
اصلی آن خشــت خام و مالت گل اســت ولی تزئینات خارجی آن آجری 
و گچی اســت. این شیوه مانع ورود مارها به داخل بنا می  شود. بدنه جرزها 
حفره هایی به ابعاد ۲۰ در ۲۰ سانتیمتر دارد که آشیانه کبوتران است. پنج 
برج در کناره ها و مرکز سقف بنا ساخته شده که برای ورود و خروج کبوتران 

در نظر گرفته شده است.
رنگ بندی مقرنس ها به شکلی بوده که عامل جذب پرندگان به شمار می  رفته 
اســت. این بنا نمایی مدور و استوانه ای دارد ولی فضای داخلی آن ۶ ضلعی 

است. کبوترخانه میبد با سه طبقه هزاران آشیانه را در برگرفته است.
کبوترخانه های اصفهان: در اصفهان می  شود گفت کبوترخانه های زیادی 
باقی مانده که بعضی از آن ها در فهرست آثار ملی میراث فرهنگی هم به ثبت 
رســیده است. اما معروف  ترین آن  ها برج ۴۰۰ ساله کبوترخانه است. در این 
برج حدود ۲5 هزار کبوتر جا می  شوند. معماری استادانه ای دارد و مانع ورود 
پرندگان مهاجم به داخل برج می  شود. آشیانه های بسیار منظم طراحی شده 
و جنسی کاهگلی دارد و درست به دلیل جنس کاهگلی و همچنین به سبب 

نوع ساخت آن از تابستان هایی خنک و زمستان هایی گرم برخوردار است.

گفت  وگو با »محمد آروین« که یک شغل عجیب دارد؛ پرورش کفشدوزک و جیرجیرک!

مردی که از حشرات نان درمی آورد
 مردم/ حســین رســول  زاده  مهندس 
»محمد آروین« در شهرستان البرز استان 
قزوین زندگی می  کند. 38 ســال دارد و 
را در رشته  متاهل است. تحصیالت خود 
مهندسی  و  گیاهی  تولیدات  مهندســی 
فناوری صنایع غذایی به پایان رســانیده 
است؛ اما بیشتر از آنکه با تولیدات گیاهی 
و صنایع غذایی ســر و کار داشته باشد، 
با حشرات ســر و کله می  زند. او مشاور 

پرورش حشرات است. 
حشراتی که او پرورش می  دهد البته نقش 
مهمی در تولیدات گیاهی و صنایع غذایی 
کش هایی  آفت   آن ها  از  بخشــی  دارند؛ 
حشرات  نیز  بخشــی  و  هستند  طبیعی 
به  حیوانات  و  پرنده هــا  مغذی  خوراکی 
که  شده  موجب  وهمین ها  می  روند  شمار 
بازار پرورش حشرات برای محمد آروین، 
او حاال به عنوان  بازار پر رونقی باشــد. 
مشاور پرورش حشرات، به تعداد زیادی از 
آدم هایی که می خواهند در حرفه پرورش 
حشرات فعال باشند، یاری می رساند. او به 
معنای دقیق کلمه، نانش را از حشرات در 

می  آورد.

 کار با حشرات را از کجا شروع کردید؟
کار را از تنبلی دانشــجوها و فراری بودنشان از 
حشرات شــروع کردم. آن اوایل که دانشجوی 
تولیدات گیاهی دانشــگاه آزاد تاکستان بودم،  
فکرکنم ســال ۸۱ بود. درسی داشتیم به اسم 
حشره  شناسی که در این درس هر دانشجو باید 
تعدادی حشــره از محیط می گرفت و به استاد 
تحویل مــی  داد. من خودم ایــن کار را انجام 
می  دادم اما می  دیدم بعضی دانشــجوها نسبت 
بــه این کار حس خوبی ندارنــد. من البته دو، 
سه سال قبل از آن هم به عنوان تأمین کننده 
حشــرات کار می کردم. به خاطر همین شروع 
کردم به گرفتن حشــرات. بعــد هم به بچه ها 
می  گفتم که هرکسی برای ارائه حشره مشکل 
دارد، به مــن بگوید. مبلغــی می  گرفتم و در 
ازایش حشره می  دادم. البته االن دیگر به خاطر 
کمبود رشته های کشــاورزی یا ورودی کمتر 

نسبت به دهه ۸۰، دیگر خبری از دانشجوهایی 
که حشره یا آفت می  خواهند نیست و بازار این 

کسب و کار دانشجویی، کساد شده است.
آن موقــع حشــره ها را دانــه ای ۸۰۰ تومان 
می  گرفتم. هر دانشــجو بیــن 3۰ تا 5۰ عدد 
حشــره نیــاز داشــت. حشــره ها را از محیط 
می  گرفتــم. چون درســش را خوانــده  بودم 
می دانســتم که یک نوع آفت کجــا می  تواند 
باشد، کجا بیشــتر پراکنده می  شــود. درآمد 
ایــن کار برای زمــان دانشــجویی عالی بود. 
همان  زمان هــا بود که یک خانمی ســفارش 
این حشــرات بیولوژیک را به من داد ولی من 
نداشتم. از همان جا به فکر پرورش آن ها افتادم 

و ۶ مورد را در ســطح خیلی کم پرورش دادم. 
این برای من، شروع کار پرورش حشرات بود. از 
حشرات اتاله شده یا داخل الکل در کالس های 
آفت  شناســی، کالس هــای حشره شناســی و 
کالس های کشــاورزی استفاده می شود. همان 
ســال های تحصیل یک سایت تخصصی درباره 
اخبار کشاورزی دایر کردم و اطالعاتم به مرور 
دراین باره بیشتر شد و دیدم که در کشورهای 
دیگر از عوامل بیولوژیک برای مقابله با آفت ها 
درمزارع، گلخانه ها و باغ ها اســتفاده  می  شود. 
بعد ازاین تحقیقات و پژوهش که گاهی روزانه 
ســه تا پنج ســاعت وقتم را می گرفت، یکی از 

حشرات را برای پرورش انتخاب کردم.

 

شما از حشرات بدتان نمی  آمد؟ 
نه. من حشرات را دوســت دارم. این عالقه از 
دوران کودکی در من وجود داشــت. نخستین 
مشــوقم پدرخودم بود که خیلی حشــرات را 
دوســت داشــت و حتی در مقطعی کشاورزی 
می  کــرد. به پــدرم افتخار می کنــم و خیلی 
دوســتش دارم.همین عالقه موجب شــد که 
در دانشگاه در رشــته ای مرتبط ادامه تحصیل 
بدهم. من در رشــته تولیــدات گیاهی درس 
خواندم که بی ارتباط با حشــرات و نقش آن ها 
در طبیعت نیســت. البته کارشناســی صنایع 

غذایی را هم تمام کرده ام.

 آن حشــره ای که انتخاب کرده بودید، 
چه بود؟

کفشــدوزک هفت نقطــه ای را انتخاب کردم. 
کفشدوزک ها، حشراتی قشنگ و در عین حال 
مفید هســتند. آن ها معموالً با تعداد خال های 
مشکی در روی بالپوش های قرمزشان شناخته 

می  شوند. 
کفشــدوزک های شــته خوار، عمدتــاً بــه دو 
گونه هفت  نقطه ای و نــه نقطه ای و همچنین 
گونه های دیگری تقســیم می  شوند که غذای 
اصلی همه آن ها شــته اســت. در واقع با رها 
ســازی کفشــدوزک ها در بــاغ یــا باغچه یا 
مزرعه یــا گلخانه، براحتی می توانید به صورت 
بیولوژیک و بدون استفاده از سموم کشاورزی، 
از یک راه کاماًل طبیعی، با انواع شته ها مبارزه 
کنید و آن ها را از بین ببرید. این روش، کیفیت 

محصوالت کشاورزی را هم باال می  برد. 

 پس کشاورزان و باغدارها مشتری های 
اصلی شما هستند؟

بله البته هرکسی که محصولش شته زده باشد 
از این کفشدوزک ها می  تواند استفاده کند؛ اما 
این طور نیست که این آفت  کش های طبیعی 
فقط در مزارع به کار بیایند. این حشره ها حتی 
مصرف خانگی هم دارند، مثــاًل درباغچه های 
خانگــی یا گلخانه ها و... هم می  شــود از آن ها 
اســتفاده کرد. مدت زمان کارایــی آن ها هم 
عموماً از حشره  کش های شیمیایی باالتر است. 
بسته به نژاد یا شرایط نگهداری و تغذیه آن ها 
در محیط رهاســازی شده، هر کفشدوزک بین 
یک تا دوســال عمر می  کنــد و در مدت زمان 
عمرش کار آفت  کشی را بی وقفه ادامه می  دهد.

البتــه بعد از رهاســازی اتفاقات زیادی ممکن 
است برای کفشــدوزک ها بیفتد. مثاًل شما در 
نظر بگیرید، یک نفر ۱۰ تا کفشدوزک خریده 
و رهاســازی کرده اســت. از این ۱۰ تا ممکن 
است یکی را پرنده بخورد، یکی شکار عنکبوت 
بشود وبقیه کفشدوزک ها می  پرند. ممکن است 
بعد از رها ســازی پرواز کنند و بروند مزرعه یا 

باغ کناری.
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 نخستین کفشدوزک ها را از کجا آوردید؟
آن هــا را هم از محیط گرفتم. اما نکته اینجاســت که 
گرفتن کفشدوزک مهم نیســت، نکته مهم نگهداری 
و پرورش آن اســت. ۱۰ تا کفشــدوزک را در ۶ ماه با 
شرایط خاصی می  توان به ۱۰۰۰ تا کفشدوزک رساند؛ 

البته در شرایط مناسب.
واقعیت آن است که در این کار، اگر دانش کافی نداشته 
باشید نمی  توانید موفق باشید؛ اگر مشتری هم نداشته 
باشــید یا مشتری های شما یک بار خرید کنند و دفعه 
بعدی یا فصل زراعی بعدی از شما خرید نکنند، باز هم 

شکست خواهید خورد. 

 قیمتشان چطور است؟ حشــره ها را دانه ای 
می  فروشید؟

بله البته بســته به تعداد ســفارش، نــوع محصول و 
حدوداً ۲۰ عامل دیگر، قیمت متفاوت اســت. این ها را 
در جعبه هایی که خودمــان طراحی کردیم که خاص 

هستند و هوادهی دارند، به مشتری ها می  رسانیم.
مشتری داشــتم که ۱۰ عدد خواسته یا مشتری بوده 
که چند هزار عدد ســفارش داده است؛ برای من فرقی 
نمی  کند هرتعدادی که بخواهند فراهم می  کنم. مشکل 
در اینجاست که حشرات بیولوژیک زمانی کاربرد دارند 
که چهار تا ۶ درصد گیاه آلوده به آفت باشد اگر آلودگی 
باالتر از ۱۰ درصد باشد هر تعداد حشره هم رها کنید 
تأثیری در کاهش آفت نخواهد داشت. اگر این موضوع 
را به مشــتری گوشــزد نکنید عماًل سر مشتری کاله 

گذاشته اید.

به فکر پرورش حشرات دیگر نیفتادید؟
چــرا. کار را بــا پــرورش جیرجیــرک ادامــه دادم. 
جیرجیرک ها خوراک مناسبی برای خزندگان و برخی 
پرندگان هستند. اما بعد به خوراکی مناسب تری رسیدم؛ 
»میل ُورم«ها. می  توانم بگویم جزو نخستین های تولید 

کننده میل ورم در ایرانم.

میل  ُورم آن طوری که از اسمش پیداست باید 
یک  جور کرم باشد.

میل  ُورم ها کرم نیستند؛ الرو یک جور سوسک هستند 
به  نام »سوسک تاریکی«. این الروها فاقد هرگونه انگل 
و بیماری هستند. این البته بستگی به تولیدکننده هم 

دارد که به چه شکلی آن ها را پرورش می دهد.
میل  ُورم ها منبع مناسبی از پروتئین، آن هم پروتئین 
با کیفیت باال هستند که برای تغذیه حیوانات کوچک، 
پرندگان و ماهی ها اســتفاده می  شوند. این حشرات را 
می  شــود به صورت زنده و خشــک شده وارد فهرست 
غذایــی پرنده ها یا ماهی ها یا حتــی حیوانات کوچک 
کرد. یکی از مزیت های میل  ورم آروین این اســت که 
شــما می توانید ویتامین مورد نظرتان را به کمک این 
حشــرات، وارد بدن پرنده کنیــد. ویتامین را انتخاب 
می  کنید و کرم ها را با آن تغذیه می کنید. یک روز بعد 

هم میل  ورم را به پرنده می  خورانید.
مثاًل پرنده ها عموماً در فصل سرما دچار سرماخوردگی 
می  شــوند و به ویتامین ســی احتیاج پیدا می کنند. 
در ایــن وضعیت، پرنده  دارهــا کاری که می  کنند این 

است که ویتامین ســی خوراکی را در ظرف آب پرنده 
می  ریزند اما پرنده ها معموالً از آن آب تغذیه نمی  کنند 
و ایــن روش، عماًل کارایی چندانی ندارد. حاال به جای 

این روش می  شود از میل  ُورم استفاده کرد.
با قرار دادن فلفل دلمه ای در بستر زیست کرم ها، آن ها 
از این سبزی تغذیه می کنند و میزان ویتامین سی در 
بدنشان باال می رود. یک روز بعد می  شود این کرم ها را 
در ظرف تغذیه پرنده گذاشــت. پرنده با اشتها آن ها را 
می خورد و ویتامین سی مورد نیاز، وارد بدنش می شود.

به غیر از این ها دیگر چه حشره هایی پرورش 
می  دهید؟

یکسری سوسک شکارگر هم داریم که برای آفت هایی 
که روی کف باغچه یا باغ هستند استفاده می  شوند و 
هرچه روی زمین باشد را می  خورند. سوسک سوسری 
هم پرورش می  دهم. این نوع حشــره هم در راســته 
حشــرات خوراکی قــرار دارد و مثل میــل ورم، ملخ 
یــا جیرجیرک بــه عنوان غذا یا غــذای مکمل برای 
حیوانات مصرف می شــود.بتازگی هم به فکر پرورش 
حشــره ای به نام گوشــخیزک افتاده ام. گوشخیزک 
بــرای از بین بردن الروهایی که از برگ های درختان، 
محصوالت زراعی یــا گیاهان مرتعی تغذیه می کنند، 

مناسب است. 
عالوه بر این ها نخستین بار من پرورش ملخ را به مردم 

معرفی کردم تا آن را پرورش دهند.

 از ملخ پرورشی چه استفاده ای می شود؟ 
ملــخ را می توان برای تغذیه ماهیان پرورشــی، طیور، 
خزنــدگان، پرنــدگان زینتی و گوشــتی و تخم گذار 
مورد اســتفاده قرار داد یا به کشورهای همسایه صادر 
کرد. همین حاال در ترکیه بــه تولید و پرورش ملخ با 
دید محصول صنعتی نگاه می  شود. هدف ما از معرفی 
پــرورش ملخ ایجاد ارزآوری باال با صادرات هدفمند به 
کشــورهای متقاضی و عدم واردات حشرات خوراکی 

برای مصرف حیوانات داخل کشور است. 
درواقع حتی اگر نخواهیم حشره های خانگی را به مصرف 
داخلی برسانیم، باز حشرات بازار پرمصرفی در جهان 
 دارند؛ جالب است که بدانید مثاًل ژاپن مصرف  کننده

بسیاری از حشرات اســت که در ایران به وفور یافت 

می  شود و به راحتی می  توان آن ها را پرورش داد.
۴۴ نوع حشــره خوراکی در جهان به عنوان خوراکی، 
مورد استفاده قرار می  گیرد. بر اساس اعالم فائو، بیش از 
۲ میلیارد نفر از مردم جهان از حشرات تغذیه می  کنند. 
خب وجود همین بازار جهانی، پرورش حشرات را بسیار 

پرسود می  کند.

 چه ویژگی هایی در حشرات هست که پرورش 
آن ها را سودمند می کند؟ 

ســرعت تخم ریزی و رشد حشــرات به هیچ عنوان با 
زاد و ولد پســتانداران و پرندگان تأمین  کننده غذای 
انسان قابل مقایسه نیست. این در حالی است که میزان 
مصرف آب برای تولید یک کیلو پروتئین در گوشت گاو 
۱5۰۰ لیتر، طیور 3۶۰ لیتر و اما جیرجیرک یک لیتر 
است. میزان تولید مثل هم در حشرات بسیار باالست؛ 
مثاًل گاو در ۶  ســال چهار گوســاله به دنیا می  آورد اما 
جیرجیــرک در ۶ هفته ۲۰۰ جیرجیرک را تولید مثل 

می  کند.

 با این حساب، پرورش حشره، کار آسانی است. 
نه اصاًل. کار بسیار ســختی است. آن قدر که می توانم 
بگویم پــرورش گاو راحت  تر از این کار اســت. گاوها 
بزرگند شما راحت می  توانی آن ها را ببینی اما حشره ها 

کوچک هستند و مشکالت و بیماری هایشان آن  قدرها 
پیدا نیست. از حشره ها غافل بشوی در تعداد باال تلفات 

می دهند.
مثاًل در مورد کفشــدوزک باید حتماً گلخانه داشت. 
بسته به مساحت گلخانه هرچه بزرگ تر باشد، فروش 
هم بیشــتر اســت. نکته اینجاست که شــما در این 
گلخانه تمام مراحل کاشــت، داشــت و برداشت یک 
محصــول مثل تــوت  فرنگی یا کاهو و کلــم را انجام 
می دهید، اما بعد باید ایــن محصول را به عمد آلوده 
به شته بکنید تا این شته ها خوراک کفشدوزک هایی 
بشوند که در قســمت دیگری پرورش داده اید که به 
خاطراین پرهزینه بودن کمترکســی ســراغ این کار 
می  آید. از این مرحله هم رد شوید در مرحله مشتری 
و اینکه اســتفاده از حشــرات به عنــوان آفت  کش، 
فراگیر نیســت، به مشــکل خواهید خورد.99 درصد 
تولیدات حشــرات بیولوژیک، فصلی اســت. پرورش 
همین کفشــدوزک هفت  نقطه ای یا زنبور براکون، یا 
هر حشــره دیگری، فصل خاص خودش را دارد. مثاًل 
زنبور براکون را فقط از اول اردیبهشــت تا آخر خرداد 
می  شــود پرورش داد؛ بعد کاًل کنسل می  شود تا سال 
دیگر. اما حشرات خوراکی را برای تغذیه حیوانات، در 
کل سال می  شــود تولید کرد؛ چون مشتری آن ها در 

طول سال وجود دارد.

 افرادی که به پرورش حشره عالقه مند شده اند 
به چه قدر سرمایه نیاز دارند؟

حشرات بسته به نوعشان با هزینه های متفاوتی پرورش 
داده  می شوند. میزان درآمدها از پرورش حشرات با هم 
متفاوت اســت اما بازهم همه این ها بســتگی به مکان 
پرورش و تعداد تولید دارد، هرچه فضای تولید بزرگ تر 

باشد، میزان درآمد هم باالترمی  رود.

 همسرتان با کارتان مشکلی ندارد؟ 
نه. اتفاقاً همسرم و دخترم هم در کارها کمکم می کنند. 
من معتقدم هر چیزی از خانه شــروع می  شود؛ شروع 
خــوب یک کار تازه و موفقیــت در آن، همه و همه از 
خانه شروع می  شــود. اگر کار و فعالیت در خانه، مورد 
حمایت باشد، موفق می شود و اال نمی  شود به موفقیت 

آن کار امید بست.

 محمد آروین از چم و خم کار عجیبش می گوید

گاوداری، راحت تر از پرورش این حشره هاست!

برش

پــرورش ایــن حشــره هــا کار 
بســیار سختی اســت. آن قدر 
که می توانم بگویم پرورش گاو 
راحت  تر از این کار است. گاوها 
بزرگند. شــما راحت می  توانی 
آن هــا را ببینــی اما حشــره ها 
کوچک هســتند و مشــکالت و 
بیماری هایشان آن  قدرها پیدا 

نیست



 بخشی از گفتار آیت اهلل محمدمهدی شب زنده دار 
در تحلیل بیانیه گام دوم انقالب 

 جهاد و انقالب علمی در حوزه های علمیه
بر دوش فضالی جوان است

قهراً در میان جوان های این مرز و بوم که ]در بیانیه گام دوم[ مخاطب رهبری 
معظم هســتند، جوان های فاضل، باانگیزه، بااســتعداد و بااخالِص حوزوی 
مخاطب ویژه هستند؛ چون همان طور که حدوث انقالب بر عهده حوزه های 
علمیه بود و در حقیقت محرک اصلی و سبب اصلی، حوزه های علمیه بودند؛ 
به رهبری یک شخصیت بزرگ حوزوی امام)ره( امت و مراجع عالیقدر و مردم 
باوفایی که در آن زمان همین راه را تشخیص داده بودند و همکاری و همیاری 
کردند؛ در ادامه هم باز این مهم بر دوش حوزه های علمیه، جوان ها و فضالی 

حوزه های علمیه است.
امروز پرســش ها و خواســته های فراوانی از حوزه های علمیــه وجود دارد؛ 
می خواهند بگویند که اسالم در حیطه های مختلف زندگی و مسائل مختلف 
زندگی چــه آموزه هایی دارد؟ چه راهنمایی هایی فرموده؟ خدای متعال چه 
خواســته هایی از بشــر دارد؟ و حوزه های علمیه هم اگر بخواهند پاسخ این 
پرسش ها را بدهند که واجب کفایی است، قهراً بدون زحمت، بدون علم اندوزی 
و بدون مجاهدت علمی میّسر نخواهد بود؛ و هر روز که بر حوزه های علمیه 
می گذرد کار مشکل تر می شود؛ البته این ابزارها و نرم افزارهایی که بحمداهلل به 
وجود آمده، از یک جهت کار را آسان تر می کند؛ چقدر وقت استادان، بزرگان 
و علمای سابق برای تتّبع ها گرفته می شــد؛ ولی از طرف دیگر تراکم افکار 
شده و قهراً مطلب را از بین آن ها دربیاورد و جواب همه را بتواند بدهد و همه 

استدالل ها را ببیند؛ که کار را مشکل تر کرده است.
بنابراین حقیقتاً یک جهاد علمی و یک انقالب علمی به یاری خدای متعال 
در حوزه های علمیه الزم اســت و آن بر دوش فضالی جوان اســت. و اینکه 
می گوییم مجاهده می خواهد یک بخشــی از آن به خاطر این است که امروز 
اداره زندگی مشــکل تر از پیش شده؛ به خاطر اینکه خواسته ها بیشتر شده؛ 
]هرچند که علما در گذشته هم[ می دانیم چه زندگی های صعب و مشکلی 
داشــتند. یکی از مجاهده های امروز در راه خدای متعال همین اســت که 
آن هایی که این استعداد و قابلیت را در خودشان می بینند، بیشتر وقتشان را 
برای مباحث علمی صرف بکنند. کارهای جانبی هم گرچه برای آن ها فضیلت 
است و آن ها هم کارهای الزمی است اما در باب تزاحم اکنون وضعیت طوری 
است که ما نیاز به مال و آدم های برجسته باسود داریم. ان شاء اهلل آن هایی که 
می توانند، در این راه گام بردارند و این پاســخی است از ناحیه  حوزه به ندای 
رهبری؛ همان طوری که ایشان از سایر جوان های مملکت در هر حوزه ای که 

هستند و دارای استعداد هستند این تقاضا را دارند.
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 ضرورت تبیین »گام دوم« برای جوانان
یکی از موضوعات مورد تأکید که در قرآن بسیار 
آمده، بحث تبیین و روشــنگری اســت؛ یعنی 
رســالت مردان الهی تبیین و روشــنگری ذکر 
شده است. نقطه مقابل مردان خدا نیز شیاطین 
هستند که کار آن ها تلبیس است؛ یعنی مشتبه 
ساختن، فریب دادن و آمیخته کردن حق و باطل. 
اما مردان الهی توضیح و شفاف سازی می کنند تا 
انسان ها بتوانند انتخاب صحیحی داشته باشند. 
این شفاف ســازی در موضوعات مختلف صورت 
می گیرد؛ و می تواند نســبت به اصل دین، وقایع 
گذشته و ایام اهلل، رفع تمامی ابهامات، شبهات و 
در کل آنچه خدا نازل کرده اســت، باشد. همین 
طور حتمــاً در این چهــار دهه، نســل جدید 
پرسش  ها، شبهات و سوءتفاهم هایی دارند که باید 

این ابهامات برطرف شود.
ایشان بارها همگان را دعوت به جهاد تبیینی کرده 
و سفارش بســیاری کرده اند اما متأسفانه دیگران 
عمل نمی کنند؛ ایشان فرموده بودند که تبیین و 
توضیح دادن جهاد می خواهد و در این بیانیه خود 
به این مســئله ورود پیدا کرده اند. ایشان در مورد 
گذشــته انقالب توضیح داده اند، اما در این مورد 
تبیین صورت نمی گیرد. اگــر هم صورت بگیرد، 
منتقل نمی شــود. باید به این نتیجه رســید که 
چگونه می شود این بیانیه را به مخاطبان هدفش 
که همان جوان ها هستند، منتقل کرد. این بیانیه 
مدتی است که صادر شده، اما به نظر شما به طور 
عینی و ملموس چند درصد از جوان های کشــور 
آن را خوانده اند؟ بی شک تعداد کمی هستند که 

از این بیانیه مطلع هستند؛ به باور قرآن، بالغ یعنی 
رساندن پیام اتفاق نمی افتد.

 جوان، آرمانخواه و منتقد است
به باور رهبری، نســل جدید در صورتی می توانند 
قدر انقالب را بدانند که تصور صحیحی از گذشته 
داشته باشند، اما متأسفانه بسیاری از مردم تصور 
درستی از گذشته ندارند. آن ها که در جریان کامل 
آن شرایط بودند، پیر شده یا حتی فراموش کرده اند. 
نســل جدید هم اطالعی ندارند و از آن جایی که 
جوان ها آرمانخواه و منتقد هستند، خواسته های 
بحقی نیز دارنــد، اما نمی دانند بــا چه خون دل 
خوردن هایی به این موقعیت رسیده ایم؛ پس قدر 
انقالب را نمی دانند و زود ناامید می شوند. در این 
بیانیه می خوانیم که رهبری، عذرهایی دارند؛ نظام 

عذرهایی دارد و باید کار صورت بگیرد.
در بیانیه گام دوم انقالب، به معذورات و محذورات 
نظام اشاره شده؛ گفته شده است که از نقطه صفر 
و بدون داشــتن تجربه ای و با دست خالی انقالب 
را به پیروزی رســاندیم؛ در همان شرایط جنگ، 
تحریم های همه جانبه و مشکالت بسیاری را تجربه 
کردیم؛ این مشکالت و موانع برای مردم و بخصوص 
برای جوان ترهایی که در آن روزگار نبودند در این 
بیانیه توضیح داده می شود. ایشان نگران تفرقه هم 
هستند که باید تدابیر هوشیارانه ای صورت بگیرد 
تا اتحاد و انسجام مردم از دست نرود و الزم است 
که مردم به مشــکالت آگاهی پیدا کنند. نباید از 
یاد ببریم که مســئوالن و نظام بر گردن مردم و 
مردم نیز بر گردن آن ها حق دارند. باید از فرصت ها 

و ظرفیت های موجود مانند صدا و ســیما و سایر 
نهادها برای حل مشکالت کشور بهره ببریم.

بخش دیگــری از دالیل صدور ایــن بیانیه، بیان 
نعمت هــا و توفیقــات الهی اســت. بازگو کردن 
نعمت ها زمینه ساز شکرگزاری می شود. توفیقات 
و دستاوردهای امنیتی، سیاسی، اقتصادی، علمی 
و... در این بیانیه بازگو شده که باید به نسل جوان 
منتقل شود. نگاه کردن به وضعیت جبهه مقابل 
و کشورهای همســایه و زیردست ها برای لمس 

نعمت های موجود هم توصیه شده است.

  امید رهبر انقالب به جوانان است
نکته اصلی در این بیانیه شور و نشاط جوانان است. 
با خواندن این متن لمس می کنیم که رهبری خود 
جوان هستند؛ نه از نظر سنی، بلکه ایشان روحیه 
جوانــی دارند و به جوانان توجــه زیادی کرده اند؛ 

زیرا جوان نشــاط و ســالمتی و از آن مهم تر 
قدرت ریســک پذیری باالیی دارد. امید ایشان 
به جوانان اســت و مســئوالن ابتدای انقالب 
نیز همه جوانان بودند. شایســته است که راه 
برای حضور آن هــا در تمام عرصه ها بخصوص 
در حوزه های اجرایی کشــور باز شود؛ البته از 

تجربه پیشکسو تان نیز باید بهره برد.
رهبــری در این بیانیه به طور ناملموس از برخی 
بزرگان و دست اندرکاران برای نداشتن چابکی نیز 
گله کرده اند و امید ایشان به حرکت های جوانان 
است؛ به طور نمونه در همین سیل اخیر می بینیم 
که اگر مردم و جوانان پای کار نبودند، مشــکل 
چنــد برابر بود. ایشــان از آن جایی که به آینده 
امید دارند و آینده نیز دست جوانان است با آن ها 
به گفت وگو نشســته و سخن گفته اند. ایشان در 
این بیانیه غیرمستقیم با مسئوالن نیز حرف زده 
و از آن ها گله می کنند و نارضایتی شــان را نشان 
می دهند. می بینیم که ایشان خود از ناراضی ترین 
افراد کشــور هستند، اما ناامید نیستند. ما کشور 
جوانی داریم که تمامی مشــکالت در آن با امید 

حل خواهد شد.
توجه به پیشــرفت ها و توفیقــات، نظام را دچار 
ُعجب و خودبرتربینی نکرده است؛ رهبری در این 
بیانیه با صداقت گفته اند که آماده جبران خطاها 
هستیم. ایشــان پیشرفت ها را ناشــی از الطاف 
الهی دانسته و شــکرگزار آن ها هستند و بر این 
باور هســتند که راهِ طی شده تنها یک آغاز بوده 
و هنوز از قله های دانش جهان عقب هســتیم و 
صادقانه ضعف ها و چالش های تمام حوزه ها مطرح 

می شود؛ و از آنجایی که اساس انقالب بر عقل و 
دیانت اســت، الزم است تعمیراتی در آن صورت 

بگیرد و باید به فکر درمان و جبران بود.

  باید با نسل جوان ارتباط برقرار کنیم
همه مردم و بخصوص جوان ها نباید اهل لجبازی 
باشند؛ باید واقعیت ها را بپذیرند. رهبری می گویند 
که مدافع خطاها و اشــتباهات نیستیم، اما نباید 
آن ها را به پای ارزش های انقالب بگذاریم. دشمنان 
در مورد خطاها و مشکالت که علت اصلی آن عمل 
نکردن به ارزش ها و فراموش کردن روش شــهدا 
و از دست دادن روحیه جهادی است، بزرگنمایی 
کرده و آدرس اشــتباه می دهند. می دانیم که در 
کشــور نظام اداری، پارتی  بازی، رشوه، کوتاهی و... 
وجود دارد؛ انتقادات رهبری در عرصه های گوناگون 
در ایــن بیانیه موج می زند، امــا باید با منتقدان 
همدلی و همدردی کرده و با نســل جوان ارتباط 
برقرار کنیم. همه در تحمل این مشــکالت با هم 
شریک هستیم و درصدد باشیم منشأ خطاها حل 
شــده و به آینده امید بدهیم. ما با جوانان ارتباط 
مؤثر برقرار نمی کنیم؛ نیروهای ارزشی و حزب اللهی 
باید یاد بگیرند چگونه با نسل جوان ارتباط گرفته 
و گفت وگــو کننــد که تبدیل به تنش نشــده و 
اثرگذار نیز باشد. رهبر انقالب در این بیانیه جذب 
حداکثری را مطرح کرده اند که در این زمینه خیلی 
عقب هستیم. ما در این زمینه خوب عمل نکرده ایم 
و از تمام ابزارهایی که در اختیار داریم بویژه رسانه 
استفاده الزم و کافی نکرده ایم؛ هنر ظرفیت بزرگی 

است که باید از آن استفاده کرد.

برش

نکتــه اصلی در این بیانیه شــور 
و نشاط جوانان است. با خواندن 
ایــن متــن لمــس می کنیــم که 
رهبــری خود جوان هســتند؛ نه 
از نظر سنی، بلکه ایشان روحیه 
جوانی دارند و بــه جوانان توجه 
زیادی کرده اند؛ زیرا جوان نشاط 
و ســامتی و از آن مهم تر قدرت 

ریسک پذیری باالیی دارد

اندیشه باید راه را برای حضور جوانان 
در حوزه های اجرایی باز کرد

گفت وگو با حجت االسالم محمدجواد نظافت درباره »نسل جوان و گام دوم انقالب« 

 اندیشه/ مریم احمدی شیروان   حدود دو ماه پیش و پس از جشن 40 سالگی پیروزی انقالب اسالمی، 
»بیانیه گام دوم« از سوی رهبر معظم انقالب منتشر شد؛ بیانیه ای که شایسته تبیین و تحلیل است و این 
مهم را خود ایشان نیز خواستار شده بودند. در این بیانیه جوانان محور اصلی هستند و مأموریت هایی 
مانند تالش برای توسعه و گسترش علم و پژوهش، معنویت و اخالق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، 
اســتقالل و آزادی، عزت ملی و... برای آن ها شمرده شده اســت. والدت جوان عاشورایی، حضرت 
علی اکبر)ع( و روز جوان، بهانه ای شد تا در گفت وگو با حجت االسالم محمدجواد نظافت، مدیر مدارس 

علمیه حضرت مهدی)عج( به تبیین این بیانیه و جایگاه جوانان در آن بپردازیم.
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ــون و چهارصد هزار و پانزده ريال)  ــغ: 175/400/015 ريال (صد و هفتاد و پنج ميلي ــول طلب خود به مبل ــت وص جه

شامل:
- اصل طلب: 88/227/039 ريال

- سود: 62/035/652 ريال
- خسارت تأخير تأديه: 25/137/324 ريال

- خسارت تأخير روزانه: 781/870 ريال، تاريخ مبناى محاسبه خسارت: 1397/11/23
و ديگر خسارات متعلقه مندرج در قرارداد بانكى شماره:

550/3/0933830270/10/2265، تاريخ سند: 1394/12/20، بانك مربوطه: كشاورزى
ــه 9709767 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مأمور  ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس عليه ش
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط  ــت، لذا بنا به تقاضاى بس ــما شناسايى نشده اس ــت آدرس ش پس
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى  ــار محلى آگهى مى ش يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــى جريان خواهد يافت.  ــدام نكنيد، عمليات اجرائ ــبت به پرداخت بدهى خود اق ــوب مى گردد، نس ــه روز ابالغ محس ك

آ- 9700600 م.الف 965
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره مزايده: 139704306092000196
تاريخ ثبت: 1397/11/09
تاريخ واقعى انجام مزايده:

وضعيت: تأييد شده
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده كالسه 9600395
به موجب پرونده اجرائى كالسه 9600395 شعبه دوم اجراى ثبت مشهد خانم سيده گلناز سجادى نام پدر: سيدهادى 
ــماره 13086- 1393/6/12 تنظيمى دفتر ازدواج 111 مشهد  ــماره ملى: 0924517050 به استناد سند ازدواج ش ش
ــه فوق الذكر عليه: آقاى  ــكه طالى تمام بهار آزادى اجرائيه اى به كالس جهت وصول مهريه خود به تعداد 200 عدد س
حسين طالبى فدكى: نام پدر: سيدعلى شماره ملى: 0769589103 شماره شناسنامه: 4 صادر كه پس از ابالغ اجراييه 
ــب درخواست بستانكار مالكيت آقاى سيدحسين طالبى فدكى در ششدانگ اعيان پالك  در مورخه 1396/2/25، حس
ــهد بلوار طبرسى اول فتاح 24 پالك 32 بازداشت گرديد  ــهد واقع در مش ثبتى 1225 فرعى از 70 اصلى بخش 9 مش
ــند مالكيت شش دانگ آن ذيل صفحه 467 دفتر 921 شماره ثبت 181688 بنام آقاى سيدحسين طالبى فدكى  و س
ــت با مشخصات: حدود اجمالى ملك؛ پالك ثبتى 1225 فرعى از 70 اصلى بخش 9 مشهد به آدرس  صادر گرديده اس
ــند ابراز شده  ــاختمان ملك بنا به تصوير س ــى 60 خيابان فتاح- فتاح 24 پالك 32 موقعيت ملك و وضعيت س طبرس
ــاحت 150 مترمربع با  ــدانگ يكباب منزل به مس ــهد با عنوان شش داراى پالك 1225 فرعى از 70 اصلى بخش 9 مش
ابعاد 25*6 متر بوده كه بصورت انتقال قطعى به نام آقاى سيدحسين طالبى فدكى ثبت و سند صادر شده است. برابر 
ــيه  ــماره 1267188 مورخه 93/11/5 براى طبقه همكف؛ ملك مذكور در حاش تصوير گواهى پايانكار بهره بردارى به ش
ــت. در  ــده اس ــاحت 90 مترمربع اعيان براى طبقه همكف بصورت نيمه فلزى گواهى ش كوچه 6 مترى قرار دارد و مس
ــكونى در طبقه همكف يك خواب؛ سقف  ــده است. اعيانى بصورت مس ــاختمان 1368 گزارش ش اين گواهى قدمت س
ــرمايش كولر آبى و گرمايش آن بخارى؛  ــپزخانه اپن MDF پنجره ها آهنى؛ س ــراميك؛ آش آهن و آجر؛ كف بصورت س
ــكونى مى شود و درب جداگانه دارد. در طبقه باالى همكف نيز كف پذيرائى سراميك و  ــتفاده مس پاركينگ آن فعًال اس
ــترك و برق و گاز و تلفن مستقل  ــت. ملك داراى امتيازات آب بصورت مش اتاق ها موكت و بقيه مانند طبقه همكف اس
ــه موقعيت ملك؛ موارد فوق  ــت. با توجه ب ــاختمان كم و نماى بيرونى آجرى و نماى داخل گچ اس ــد. تراكم س ميباش
ــتان قدس و ساير  ــهردارى؛ اداره ماليات؛ آس ــى و با عنايت به اينكه بدهى هاى احتمالى به ش و جميع جهات كارشناس
ــدانگ ملك مورد نظر در دو طبقه همكف و  ــد؛ ارزيابى شش ارگان ها و نهادهاى دولتى و خصوصى مالك عمل نمى باش
ــنهاد ميگردد ضمناً  اول مجموعاً به مبلغ 4/500/000/000 ريال معادل چهارصد و پنجاه ميليون تومان برآورد و پيش
ــرقاً بطول  ــماالً بطول 6 متر درب و ديوار بخيابان ش حدود اجمالى ملك با موقعيت  زمين تطبيق دارد. حدود اربعه: ش
ــاً بطول 6 متر ديوار بديوار منزل برغمدى غرباً بطول 25 متر ديوار بديوار  ــر ديوار بديوار منزل مهر نگارى جنوب 25 مت
ــت  ــماره 41060- 1397/10/6 خانم زهرا گلكار در محل حضور داش ــزل فيها. و برابر گزارش مأمور اجرا وارده بش من
(متصرف طبقه همكف) مفاد دستور براى ايشان قرائت شد ايشان اعالم نمود كه طبقه همكف در تصرف خودشان كه 
ــده خريدارى نموده و طبقه باال بنا به اظهار متصرف  ــان از مديون پرون ــا خانواده چهار نفره زندگى مى كنند كه پدرش ب
ــد. و برابرنامه  ــه خانواده چهار نفره و در رهن و اجاره ميباش ــجاد موالئى بوده ك ــرا گلكار) در اجاره آقاى س ــم زه (خان
ــت شعبه دوم سوابق بازداشتى ندارد. با  ــتى غير از بازداش 139685606271000438- 96/9/30 دفتر امالك بازداش
ــه مزايده ميباشد  ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر جلس ــنبه مورخه 1398/2/31 از س توجه به قطعيت ارزيابى در روز سه ش
ــماره 43804- 1397/10/22 ششدانگ پالك ثبتى 1225 فرعى از 70  ــان وارده بش كه برابر گزارش هيئت كارشناس
اصلى بخش 9 مشهد از مبلغ 4/500/000/000 ريال شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد 
ــر دولتى و مبلغ 180/000/000 ريال حق مزايده كه طبق ماده 121  ــد ضمناً مبلغ 225/000/000 ريال نيم عش ش
ــتراك  ــعاب و يا حق اش آئين نامه اجرا پرداخت بدهى هاى مربوطه فوق و همچنين بدهى هاى آب و برق و گاز حق انش
ــده  ــده يا نش ــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آنها معلوم ش و نيز بدهيهاى مالياتى و عوارض ش
ــت و هزينه هاى قانونى طبق مقررات وصول خواهد شد همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده  بعهده برنده مزايده اس
ــده برگزار ميگردد. مزايده در آدرس خيابان امام خمينى،  ــاعت و محل تعيين ش ــمى در س در روز بعد از تعطيل رس
ــناد رسمى مشهد شعبه دوم مهريه اجراى ثبت برگزار مى گردد.  ــناد و امالك اداره اجراى اس خيابان ثبت اداره ثبت اس

آ- 9800602 م.الف 966
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره آگهى: 139803906091000007    تاريخ آگهى: 1398/01/20    شماره پرونده: 9100400609300262
آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى)

آگهى مزايده اموال غيرمنقول كالسه 9101356
بانك صادرات خراسان رضوى نسبت به سند رهنى شماره 2274 مورخ 1390/03/18 دفترخانه 220 مشهد اجراييه اى 
تحت كالسه 9101356 در قبال مبلغ 21/511/645/000 ريال (مبلغ الزم اجرا تا مورخه 1391/07/20) عليه: شركت 
ــاركى فرزند يحيى صادره  ــماره 1192014 و آقاى مهدى جعفرى فش ــده به ش توليدى و صنعتى مهد خودرو ثبت ش
ــهد بشماره ملى 0056315252 صادر نموده كه پس از ابالغ اجرائيه در پايان مهلت هاى مقرر در آيين نامه اجراى  مش
ــدانگ باقيمانده يك باب  ــمى الزم االجرا و تقاضاى بانك مبنى بر ارزيابى و مزايده تماميت: پالك شش ــناد رس مفاد اس
ــهد و پالك بيرونى  ــتمل بر يكباب زيرزمين تجارى و چهاربند مغازه داراى پالك 1343 واقع در بخش 1 مش خانه مش
ــهد ارگ محله سراب خيابان دانشگاه حد فاصل دانشگاه  ــهد به آدرس مش و اندرونى پالك ثبتى 1342 بخش يك مش
ــخصات و توصيف ملك  6 و 8 جنب پالك 74 و 88 به مبلغ 49/000/000/000 ريال ارزيابى و قطعيت يافته كه مش

در روز ارزيابى كارشناس بدين شرح مى باشد:
گزارش كارشناسى

ــيصد و چهل و دو و هزار و سيصد و چهل و سه اصلى)  ــماره پالك ثبتى 1342 و 1343 اصلى (هزار س اين ملك به ش
بخش 1 مشهد مقدس به نام مهدى جعفرى فشاركى به ثبت رسيده و مساحت عرصه به صورت مثلثى پس از رعايت 
بر اصالحى 131/5 مترمربع مى باشد و اعيان احداثى برابر گواهى صادره از سوى شهردارى به شماره 8/70803 مورخ 
ــتمل بر يك باب زير زمين تجارى به مساحت 131/5 مترمربع با مشخصات كف و ديوار تا يك متر  1389/12/14 مش
ــرى كه در زمان بازديد به عنوان هيئت از آن استفاده مى شد و چهار دربند  ــنگ و الباقى گچ و رنگ به صورت سراس س
ــخصات همگى داراى درب  ــه دربند با مش ــاحت مجموع 121/5 مترمربع كه در زمان بازديد در س مغازه تجارى به مس
ــيكوريت و كركره فلزى كه يكى به عنوان فروش لوازم خياطى و يكى تخليه و ديگرى فروش نان  ــه س و ويترين شيش
ــاحت مجموع  ــور و انبار و پاركينگ به مس ــوم فاقد آسانس فانتزى در حال بهره بردارى بودند و طبقات اول و دوم و س
ــپزخانه اپن و هال و پذيرايى سرهم و  ــخصات آش ــكونى يك خوابه با مش 433/5 مترمربع كه در هر طبقه دو واحد مس
داراى سرويس بهداشتى و حمام و سرمايش كولر آبى و گرمايشى بخارى گازى مى باشد. واحدهاى اين ملك در زمان 
بازديد در تصرف مالك يا مستأجرين مالك بوده و حدود اجمالى ملك با سند مطابقت دارد. لذا ارزش اين ملك جهت 
برگزارى مزايده به شرط عدم واگذارى سرقفلى واحدهاى تجارى و عدم بدهى به ارگانها و قابل انتقال بودن آن با توجه 
به موقعيت ملك و وارد ذكر شده و وضعيت بازار معامالت و در نظر گرفتن جمع موارد مؤثر در تعيين قيمت به مبلغ 

49/000/000/000 ريال معادل چهار ميليارد و نهصد ميليون تومان برآورد گرديده است.
ــت از: شماالً ديواريست به ممر خانه هاى سيزده و هشت  ــماره 1342 عبارت اس حدود اجمالى ملك در پالك ثبتى ش
ــت به خانه شماره 13 فرعى از 1353 اصلى منزل سيدعلى پرهيزگار،  ــرقاً: ديواريس فرعى از 1353 آقايان پرهيزگار ش
ــنگ، غرباً: درب و ديواريست به خيابان فوزيه از طرفى  ــترك با خانه شماره 1343 بانو بتول فش ــت مش جنوباً: ديواريس
ــت از شماالً: ديواريست مشترك با خانه شماره 1342 عبدالوهاب،  حدود اجمالى ملك با پالك ثبتى 1343 عبارت اس
ــماره 1344 مهدى نجار،  ــماره 1353 جنوباً: ديوار به ديوار دوم خانه ش ــت متصل به ديوار باغ به ش ــرقاً: ديواريس ش
ــتى به شماره  ــماره دفتر امالك بازداش ــيه خيابان فوزيه. ملك موصوف برابرنامه ش ــت به حاش غرباً: درب و ديوارى اس
ــالك 1343 اصلى بخش 1  ــهد پ ــناد و امالك ناحيه 1 مش 13988560600300332- 1398/01/21 اداره ثبت اس
ــهد فاقد بازداشتى مى باشد و پالك 1342 اصلى بخش 1 داراى 2 فقره بازداشتى مى باشد. مزايده ششدانگ پالك  مش
ــاعت 9 الى 12 ظهر  ــنبه مورخه 1398/02/16 از س ــوق در قبال مبلغ 49/000/000/000 ريال در روز دوش ــى ف ثبت
ــروع و به  ــهد واقع در خيابان امام خمينى جنب بانك ملى مركزى كوچه ثبت ش ــعبه اول اجراى ثبت مش در محل ش
باالترين قيمت پيشنهادى نقداً واگذار مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده با تعطيلى رسمى مصادف گردد جلسه مزايده 
ــر اجرايى و مبلغ حق مزايده زائد بر  ــد و مبلغ بابت نيم عش ــاعت مقرر برگزار خواهد ش روز بعد در همان محل و در س
ــد.  ــاير هزينه هاى قانونى اعم از معلوم و نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزايده مى باش مبلغ مزايده و س

آ- 9800604 م.الف: 967
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد-  عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139404006093000387/1      شماره بايگانى پرونده: 9403917
شماره ابالغيه: 139805106091000397        تاريخ صدور: 1398/01/25

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 102 آئين نامه اجراء پرونده كالسه 9403917
ــند رهنى  ــماره ملى 0931994829 مديون س ــنامه 35781 و ش ــيله آقاى جواد تقى زاده فرزند تقى بشناس بدينوس
ــه 9403917 له بانك  ــهد ابالغ مى گردد كه پيرو اجرائيه صادره كالس 116546- 92/6/12 تنظيمى دفترخانه 16 مش
ــعرباف با توجه به اعتراض بانك سينا به مبلغ ارزيابى ششدانگ  ــينا عليه آقاى جواد تقى زاده و فاطمه آقاسى زاده ش س
پالك ثبتى 315 فرعى از 192 فرعى از 32 اصلى بخش 10 مشهد توسط هيئت كارشناسان به مبلغ 650/000/000 

ريال ارزيابى گرديد كه جهت اطالع اعالم مى گردد. آ- 9800606 م.الف 968
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139704006092005924/1    شماره بايگانى پرونده: 9709710
شماره ابالغيه: 139805106092000423       تاريخ صدور: 1398/01/19

دفترخانه ازدواج شماره 72 روستاى كاظم آباد بخش مركزى استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

ــماره ملى:  ــد: 1360/09/10 ش ــيدمحمد تاريخ تول ــدر: س ــميرى زاده نام پ ــيدمهدى كش ــه آقاى س ــيله ب بدين وس
ــانى: فلكه طبرسى كوچه اصيلى پشت دبستان مير پالك 1/6 ابالغ  ــماره شناسنامه: 99863 به نش 0933361645 ش
ــند  ــتناد مهريه مندرج در س ــكه تمام بهار آزادى به اس ــود كه خانم حبيبه رحمانيان جهت وصول 200 عدد س مى ش
ازدواج شماره 1394- 1385/03/17 دفتر ازدواج 72 روستاى كاظم آباد مشهد عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده 
ــده و طبق گزارش مورخ 1397/12/16 مأمور، محل اقامت شما  ــه 9709710 در اين اداره تشكيل ش اجرائى به كالس
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك  ــده، لذا بنا به تقاضاى بس ــناخته نش ــند ش ــرح متن س به ش
ــدت ده روز از تاريخ اين آگهى  ــود و چنانچه ظرف م ــار محلى آگهى مى ش ــى از روزنامه هاى كثيراالنتش ــه در يك مرتب
ــات اجرائى جريان خواهد يافت.  ــه پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عملي ــبت ب ــوب مى گردد، نس كه روز ابالغ محس

آ- 9800607 م.الف 969
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

شماره پرونده: 139704006092005103/1      شماره بايگانى پرونده: 9708439
شماره ابالغيه: 139805106092000765         تاريخ صدور: 1398/01/25

آگهى ابالغ ماده 87
بدين وسيله به آقاى عباس زارعى نام پدر: زين العابدين تاريخ تولد: 1352/06/15 شماره ملى: 0942735161 شماره 
شناسنامه: 698 ابالغ مى گردد پالك شماره انتظامى 12- 524 ب 11 متعلق به شما در قبال طلب بستانكار بازداشت 
گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بشما اخطار ميشود ضمناً هرگونه نقل و انتقالى از طرف شما نسبت 

بمورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود. آ- 9800608 م.الف 970
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139504006091001304/1     شماره بايگانى پرونده: 9505215
شماره ابالغيه: 139705106091011591        تاريخ صدور: 1397/11/04

دفترخانه اسناد رسمى شماره 148 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9505215

ــماره ملى:  ــامل الهه نورالهى نام پدر: احمد ش ــه مرحوم احمد نوراللهى كدملى 0938920068 ش ــيله به ورث بدينوس
ــانى: مشهد نبش  ــهد نبش ابوذر غفارى 33 پ 333 با واليت غالمحيدر نورالهى به نش ــانى: مش 0928087204 به نش
ابوذر غفارى 33 پ 333- غالمحيدر نورالهى نام پدر: شماره ملى: 0819580287 به نشانى: مشهد نبش ابوذر غفارى 
33 پ 333- فاطمه روشن على نام پدر: به نشانى: مشهد نبش ابوذر غفارى 33 پ 333- اميرمحمد نورالهى نام پدر: 
ــهد نبش ابوذر غفارى 33 پ 333 با واليت غالمحيدر نورالهى به نشانى:  ــانى: مش ــماره ملى: 0929672585 به نش ش
ــانى:  ــنامه: 13264 به نش ــماره شناس ــن ش ــهد نبش ابوذر غفارى 33 پ 333- عفت يكه باش نام پدر: على حس مش
ــند: 25620 دفتر 148 مشهد، تاريخ  ــند رهنى و شرطى: شماره س ــهد نبش ابوذر غفارى 33 پ 333 مديونين س مش
ــند: 1394/02/01 ابالغ مى گردد كه اقتصاد نوين به نشانى: مشهد بلوار معلم اجرائيه اى به كالسه 9505215 عليه  س
ــما مورد شناسائى واقع نگرديده، لذا بدينوسيله به  ــت مشهد، آدرس ش ــما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور پس ش
ــند مذكور به موضوعات الزم االجرا: 1/492/550/188 ريال تا تاريخ تقاضا  ــما ابالغ مى گردد كه بدهى شما بابت س ش
1395/11/18 مى باشد و خسارت تأخير و ساير هزينه هاى قانونى تا روز پرداخت نيز به آن اضافه مى گردد و لذا بنا به 
تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى 
خود اقدام ننماييد، مورد وثيقه مندرج در سند رهنى فوق با تقاضاى بستانكار پس از ارزيابى از طريق مزايده فروخته و 

از حاصل فروش آن طلب بستانكار و حقوق دولتى استيفا خواهد شد. آ- 9800610 م.الف 971
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

شماره پرونده: 139704006092005653/1     شماره بايگانى پرونده: 9709287
شماره ابالغيه: 139805106092000774       تاريخ صدور: 1398/01/25

دفترخانه ازدواج 38 و طالق 9 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى 

ــماره ملى:  ــخ تولد: 1362/11/07 ش ــدر: محمدصادق تاري ــى نام پ ــه آقاى مصطفى روضه خوان باش ــيله ب بدين وس
ــود كه خانم زهرا روضه خوان  ــنامه: 5874 به نشانى: سيدرضى پالك 267 ابالغ مى ش ــماره شناس 0941644596 ش
باشى جهت وصول 14 عدد سكه بهار آزادى به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 4906 دفتر 1390/04/09 
ــه 9709287 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ  ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس عليه ش
ــده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18  ــرح متن سند شناخته نش ــما به ش 1397/12/16 مأمور، محل اقامت ش
ــود و چنانچه ظرف  ــار محلى آگهى مى ش آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات  ــوب مى گردد، نس مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس

اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9800611 م.الف 972
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139704006092005906/1
شماره بايگانى پرونده: 9709690

شماره ابالغيه: 139805106092000114           تاريخ صدور: 1398/01/10
دفترخانه ازدواج شماره 101 و طالق شماره 88 شهر مشهد استان خراسان رضوى

آگهى  
ــين تاريخ تولد: 1351/01/01 شماره ملى:  ــى نام پدر: محمدحس ــيله به وراث آقاى مهدى نظرى (زهره قوس بدين وس

0934690103 شماره شناسنامه: 912 به نشانى: مشهد سيدى صبا 33 پ 92
ــنامه: 670  ــماره شناس ــماره ملى: 0730881350 ش - على اكبر نظرى نام پدر: براتعلى تاريخ تولد: 1346/11/02 ش
ــود كه خانم فاطمه افضل نژاد جهت وصول 57 عدد سكه تمام  ــيدى صبا 33 پ 92) ابالغ مى ش ــهد س ــانى: مش به نش
ــهد عليه  ــماره 31727- 1394/12/13 دفتر ازدواج 101 مش ــند ازدواج ش ــتناد مهريه مندرج در س بهار آزادى به اس
ــده و طبق گزارش مورخ  ــكيل ش ــه 9709690 در اين اداره تش ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس ش
ــده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18  ــرح متن سند شناخته نش ــما به ش 1397/12/17 مأمور، محل اقامت ش
ــود و چنانچه ظرف  ــار محلى آگهى مى ش آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات  ــوب مى گردد، نس مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس

اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9800612 م.الف 973
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

شماره پرونده: 139704006225000199/2
شماره بايگانى پرونده: 9703903

شماره ابالغيه: 139805106092000781          
تاريخ صدور: 1398/01/25

آگهى
ــامل: 1- مهدى پوراكبر نام پدر: على اكبر تاريخ تولد: 1355/05/05  ــيله به ورثه مرحوم على اكبر پوراكبر ش بدينوس
ــنامه: 1229 و 2- زينب ديزاديزى محمدآباد نام پدر: مرادعلى تاريخ تولد:  ــماره ملى: 0937910090 شماره شناس ش
ــنامه: 161 و 3- زهرا پوراكبر نام پدر: على اكبر تاريخ تولد:  ــماره ملى: 0779419731 شماره شناس 1330/10/01 ش
1360/04/25 شماره ملى: 0938037072 شماره شناسنامه: 932 و 4- فاطمه پوراكبر نام پدر: على اكبر تاريخ تولد: 
1381/01/20 شماره ملى: 0690960867 شماره شناسنامه: 0690960867 و 5- مصطفى پوراكبر نام پدر: على اكبر 
تاريخ تولد: 1361/06/21 شماره ملى: 0942042824 شماره شناسنامه: 4139 و 6- سميه پوراكبر نام پدر: على اكبر 
ــنامه: 0921856202 و 7- مرضيه پوراكبر نام  ــماره ملى: 0921856202 شماره شناس تاريخ تولد: 1371/01/23 ش
ــماره شناسنامه: 7534 و 8- محمد پوراكبر  ــماره ملى 0944873944 ش پدر: على اكبر تاريخ تولد: 1365/03/22 ش
نام پدر: على اكبر تاريخ تولد: 1358/05/03 شماره ملى: 0942863429 شماره شناسنامه: 722 و 9- راضيه پوراكبر 
ــماره شناسنامه: 18863 و 10- محسن  ــماره ملى: 0944805051 ش نام پدر: على اكبر تاريخ تولد: 1367/12/09 ش
ــنامه: 1246 و 11-  ــماره شناس ــماره ملى: 0938003240 ش پوراكبر نام پدر: على اكبر تاريخ تولد: 1359/04/01 ش
ــنامه: 76259  ــماره شناس ــماره ملى: 0930762193 ش طيبه پوراكبر نام پدر: على اكبر تاريخ تولد: 1350/06/30 ش
ــنامه:  ــماره شناس ــماره ملى: 0939025833 ش و 12- مريم پوراكبر نام پدر: على اكبر تاريخ تولد: 1362/08/05 ش
ــماره  ــماره ملى: 0942042824 ش ــر نام پدر: على اكبر تاريخ تولد: 1361/06/21 ش ــى پوراكب 5083 و 13- مصطف
ــما  ــماره 195010163 متعلق به مورث ش ــاز يك فقره فيش حج عمره به ش ــالغ مى گردد امتي ــنامه: 4139 اب شناس
ــتان خراسان رضوى بين مبلغ 19/000/000 ريال  ــازمان حج و زيارت اس برابرنامه 97/19/15897- 1397/11/21 س
الى 38/300/000 ريال (ميانگين مبلغ 28/650/000 ريال) قيمت گذارى گرديد و به تقاضاى بستانكار مزايده خواهد 

شد. آ- 9800613 م.الف 974
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139704006092005773/1
شماره بايگانى پرونده: 9709500

شماره ابالغيه: 139805106092000346
تاريخ صدور: 1398/01/18

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 9709500
ــه برهان الدين  ــى بخش 10 متعلق ب ــى 17219 فرعى 176 اصل ــردد پالك ثبت ــالم مى گ ــيله اع بدينوس
ــت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب  نعمت اللهى در قبال طلب خانم فاطمه نيكزاد بازداش
ــما اخطار ميشود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب  بش
ــر گرديده است. آ- 9800511 م.الف  ــود. در ضمن اين آگهى در يك نوبت در روزنامه منتش اثر داده نميش

952
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

شماره نامه: 139885621012000096
تاريخ ايجاد نامه: 1398/01/24

شماره پرونده:
(آگهى تحديد حدود عمومى)

آگهى تحديد حدود ثبت امالك يك قسمت از بخش هاى سه گانه شهرستان طبس
ــالك تحديد حدود  ــاده 14 قانون ثبت ام ــه موجب م ــماره 308/97/2754- 97/9/12 ب ــى ش ــرو آگه پي

شماره هاى زير:
(قطعات واقع در بخش يك طبس)

1000 فرعى از 5- اصلى روستاى محمدآباد ششدانگ يك واحد دامدارى مريم رحيمى. در تاريخ 98/2/25    
125 فرعى از 492- اصلى ششدانگ يكقطعه زمين محصور مصطفى جعفرنژاد.در تاريخ 98/2/29

1 فرعى از 542- اصلى ششدانگ يكباب منزل غالمرضا شرف الدين و غيره. در تاريخ 98/2/31
1549- اصلى ششدانگ يكقطعه زمين مزروعى موقوفه عامه عمادالملكى بتوليت و تصدى محمدعلى نجد 

شيبانى.  در تاريخ 98/3/2
2461- اصلى فاطمه ملك زاده و غيره ششدانگ يكباب منزل.  در تاريخ 98/3/4

5 فرعى از 2601- اصلى ششدانگ يكقطعه بند مزروعى محمدرضا رحمتى ثانى.  در تاريخ 98/3/7
4962- اصلى ششدانگ يكقطعه زمين محصور كبرى مهرى.  در تاريخ 98/3/8

4963- اصلى ششدانگ يكقطعه زمين ستاد فرامين امام خمينى(ره).   در تاريخ 98/3/11
(قطعات واقع در بخش دو طبس)

448- اصلى ششدانگ يكقطعه بند خاكى حسن لطفى.  در تاريخ 98/3/12
2175 فرعى از 117- اصلى ديهوك ششدانگ يكقطعه زمين مزروعى محمدحسين ذبيحى مقدم.
2176 فرعى از 117- اصلى ديهوك ششدانگ يكقطعه زمين مزروعى محمدحسين ذبيحى مقدم.

حوزه ثبت ملك طبس
2177 فرعى از 117- اصلى ديهوك ششدانگ يكقطعه زمين مزروعى محمدحسين ذبيحى مقدم.
2178 فرعى از 117- اصلى ديهوك ششدانگ يكقطعه زمين مزروعى محمدحسين ذبيحى مقدم.

در تاريخ 98/3/23
ــت امالك صاحبان و  ــب ماده 14 قانون ثب ــل خواهد آمد لذا به موج ــروع و بعم ــل از ظهر در محل ش قب
ــوند كه در روز و ساعت نامبرده باال محل  ــيله اين آگهى اخطار مى ش ــماره هاى فوق الذكر بوس مجاورين ش
ــانند چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها در موقع تحديد حدود حاضر  حضور بهم رس
ــده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد و  ــند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك آنها با حدود اظهار ش نباش
اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك كه در موقع مقرره حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت امالك 
ــى روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته. خواهد شد و در اجراى تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين  فقط تا س
ــليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يك  ــت از تاريخ تس و تكليف پرونده هاى معترض ثبتى معترضين مى بايس
ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع قضايى تقديم و گواهى الزم را از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره 

تسليم نمايند. آ- 9800614 م.الف 7
تاريخ انتشار: 98/1/28

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان طبس- غالمرضا كدخدائى

ابالغ وقت رسيدگى
خانم ليال كريميه وكالت از آقاى هوشنگ حيدرى فرزند قدرت اهللا دادخواستى به طرفيت آقايان نوش آذر 
ــه احمدى فرزند ولى اله ورقيه  ــام فرزند مهدى وعليرضا نيك نام فرزند نوش آذر وخانم ها معصوم ــك ن ني
حاجى بابايى فرزند يداله به خواسته انتقال سهام شركت تقديم اين دادگاه نموده وتحت كالسه 980039 
ــت  ــاعت ده صبح تعيين گرديده اس ــيدگى آن به تاريخ 1398/2/29 س ثبت اين دادگاه گرديده و وقت رس
ــتوردادگاه وفق ماده 73 قانون آئين  ــت خواهان ودس وبا توجه به مجهول المكان بودن خواندگان ودرخواس
ــى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى  دادرس
مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل خود 

نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر جهت رسيدگى حاضر شوند.9800575
طاهر خانى – مديردفتر دادگاه خرمدشت

آگهى عدم قابليت افراز پالك 155 فرعى از 1- اصلى بخش 11 ثبت فريدونكنار
ــا با توجه به تصميم واحد ثبتى مبنى بر عدم قابليت افراز پالك 155 فرعى از يك اصلى بخش 11  احترام
ثبت فريدونكنار و با عنايت به اينكه مالك حدود و مشخصات ملك خود را نمى داند و عاجز از معرفى ملك 
ــد وجود دارد. بنابراين عدم قابليت افراز محرز و مسلم مى  ــد و مضاف بر آن امكان ايجاد تالى فاس مى باش
ــد، بدينوسيله آگهى عدم قابليت افراز انجام در روزنامه منتشر تا مطابق ماده 6 آيين نامه افراز چنانچه  باش
مالكين مشاعى اعتراضى داشته باشند ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار آگهى، وفق مقررات ماده 2 قانون 
ــت پس از  ــليم نمايند. بديهى اس ــتان محل وقوع ملك مراجعه و اعتراض خود را تس افراز به دادگاه شهرس

سپرى شدن مهلت مقرر مطابق مقررات اقدام خواهد گرديد . 9800574
مرتضى خواجوى

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان فريدونكنار
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منصوریان: یک سانتیمتر هم 
عقب نشینی نمی کنیم

ورزش: سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن گفت: بازیکنانم به هیچ وجه انگیزه 
خود را در لیگ برتر از دست نداده اند و کامالً آماده بازی با پرسپولیس هستیم.

منصوریان ادامه داد: کیفیت تیم پرســپولیس نیاز به تعریف ما ندارد 
و اگر این تیم بســیار خوب، منظم و با کیفیت نبود، در فصول اخیر و 
در رقابت های آســیایی نتایج خوبی نمی گرفــت و نایب قهرمان لیگ 

قهرمانان آسیا نمی شد. 
این قول را به هواداران فوتبال اصفهان بخصوص ذوب آهن می دهیم که 
با تمام وجود برای پیراهن سبز ذوب آهن می جنگیم و یک سانتیمتر هم 

عقب نشینی نمی کنیم.

شفر لیست داد
ورزش: شفر،سرمربی استقالل در پاسخ به این سوال که آیا در جریان 
اسامی  که باشگاه با آن ها در حال مذاکره است تا به استقالل بپیوندند، 
هست یا خیر گفت: شایعات که همیشه هســت ولی این موضوع کار 
من اســت. باید ببینم چه بازیکنی می ماند و چــه بازیکنی نمی ماند. 
از ماه فوریه اســامی مدنظرم را به باشگاه دادم و باشــگاه باید با آن ها 
صحبت کند. دوباره می گویم جلسه ما و هیئت مدیره خیلی خوب بود 
و هیچ کس صحبتی علیه ســرمربی مطرح نکرد. ما مشکالت راجع به 
زمین تمرین و پرداخت حقوق ها داریم و امیدوارم اعضای هیئت مدیره 

این کار را خیلی خوب انجام دهند.

آغاز تمرینات نفت با فیروز کریمی 
ورزش: پس از کنار گذاشــتن علیرضا مرزبان از ســرمربیگری تیم نفت 
مسجدســلیمان و پس از مذاکرات صورت گرفته با فیــروز کریمی برای 
جایگزینی او، در نهایت توافقات نهایی صورت گرفت و کریمی دیشب از طریق 

اهواز به مسجدسلیمان رسید تا قرارداد خود را با این تیم امضا کند.
بر این اســاس کریمی از امروز در تمرینات نفت مسجدسلیمان حاضر 

خواهد شد.

5 غایب استقالل مقابل ماشین سازی 
ورزش: تیم فوتبال استقالل امروز در ورزشگاه آزادی به مصاف ماشین سازی 
خواهد رفت و آبی پوشان در این دیدار چهار بازیکن خود را به دلیل مصدومیت 

و یک بازیکن را به دلیل محرومیت در اختیار نخواهند داشت.
طارق همام، وریا غفوری، محسن کریمی و اللهیار صیادمنش بازیکنانی هستند 
که همگی روزهای پایانی آماده سازی را طی می کنند ولی در دیدار امروز 
حضور نخواهند داشت.همچنین فرشید باقری به دلیل محرومیت انضباطی 

در این مسابقه غایب خواهد بود.

تمدید قرارداد با برانکو مصوب شد
ورزش: عملکرد درخشان برانکو ایوانکوویچ در چهار سال گذشته در تیم 
پرسپولیس باعث شــده تا هواداران این تیم خواهان ادامه همکاری با این 
مربی کروات در سال های آینده باشــند.این در حالی است که برانکو به جز 
فصل فعلی، یک فصل دیگر هم با پرسپولیس قرارداد دارد و در صورتی که 
اتفاق خاصی رخ ندهد، این مربی کروات فصل آینده هم سرمربی پرسپولیس 
خواهد بود.به دلیل عملکرد مناسب و شرایط تیم پرسپولیس و رضایتمندی 
که از عملکرد برانکو وجود دارد، اعضای هیئت مدیره این باشگاه در جلسه خود 
تمدید قرارداد با برانکو را مصوب کردند.بر این اساس قرار است ابتدا مطالبات 
برانکو پرداخت شود و سپس موضوع تمدید قرارداد در دستور کار مسئوالن 

باشگاه قرار خواهد گرفت.

ریبری جایگزین ژاوی در قطر
ورزش: یکی از مهم ترین خبرها پیرامون فوتبال آسیا در این روزها، 
حضور فرانک ریبری در تیم السد قطر است. وینگر باتجربه و پرافتخار 
بایرن مونیخ، پس از 12 سال حضور در این تیم بزرگ، از آلمان خارج 
می شود و آسیا مقصد احتمالی او خواهد بود. در راه رسیدن به آسیا، تیم 
السد قطر به احتمال فراوان این بازیکن را به خدمت می گیرد. ریبری 
در برنامه های مدیران السد جای ویژه ای دارد و احتماال جایگزین ژاوی 
خواهد شد. ستاره اسپانیایی السد گزینه بسیار مهمی برای جانشینی 
ژسوالدو فریرا در سمت سرمربیگری قهرمان قطر محسوب می شود و 
در این صورت، ریبری می تواند نقش رهبر تیم را درون زمین ایفا کند 

و ستاره فصل های آتی السد باشد.

بازگشت باقری در گرو نامه شفر
ورزش: مدیران استقالل برای صدور اجازه بازگشت باقری در انتظار نامه 
رسمی از وینفرد شفر هستند، هرچند شفر یکی دو بار به صورت شفاهی 
از فتحی درخواست بازگشت او را کرده است اما مدیرعامل باشگاه اعتقاد 
دارد سرمربی تیم باید درخواست خود را به صورت رسمی و مکتوب به 
او ارائه کند.با این شرایط احتماال شفر بعد از بازی با ماشین سازی نامه 
رسمی به مدیران استقالل خواهد داد تا این بازیکن بعد از مدتی دوری 

اجازه بازگشت پیدا کند.

شفر: ماشین سازی با 120 درصد توانش می آید
ورزش: سرمربی اســتقالل در نشســت خبری پیش از بازی استقالل با 
ماشین سازی گفت: آن ها تیم خیلی خوبی دارند و بدون شک بازی سختی 
خواهیم داشت. من شنیدم مالک این باشگاه و تراکتورسازی یک نفر هستند. 
پس با 12۰ درصد مقابل ما تالش می کنند. امروز خواهم دید کدام بازیکنان 

برای ما خوب خواهند بود. بازی قبلی برای ما خیلی سخت بود. 

مهاجری:  با تمام توان به مصاف استقالل می رویم
ورزش: رضا مهاجری درخصوص بازی مقابل استقالل تهران با اشاره به 
انگیزه باالی شاگردانش اظهار داشت: همواره در دیدار مقابل تیم های 
بزرگ، بازیکنان انگیزه باالیی دارند و امیدوارم در این مسابقه ضمن ارائه 
بازی زیبا، نتیجه قابل قبولی را نیز بدست آوریم.سرمربی تیم فوتبال 
ماشین سازی با بیان اینکه سعی می کنیم روز سختی را برای استقالل 
رقم بزنیم، افزود:  خوشــبختانه محروم و مصدومی نداریم و با تمامی 

توان به مصاف حریف می رویم.

قرارداد پاتوسی 2 سال و نیم می شود
ورزش: امیرحسین فتحی مدیرعامل باشگاه استقالل اعالم کرد پاتوسی 

یکسال دیگر هم با استقالل قرارداد دارد و در این تیم ماندنی است.
اما به نظر می رســد برنامه اســتقالل برای پاتوســی بلندمدت است و 
مسئوالن این باشــگاه قرارداد این بازیکن را برای زمان بیشتری تمدید 

خواهند کرد.
اصغر حاجیلو سرپرست تیم استقالل با بیان اینکه پاتوسی و ایسما سال آینده 
هم در استقالل بازی می کنند، گفت: در پایان فصل زمان قرارداد پاتوسی 

طوالنی تر می شود.

سینا حسینی: مالقات خبرســاز هفته گذشته حسن 
روحانی و مسعود سلطانی فر هرچند با انتقادات فراوان از 
سوی منتقدان سرسخت دولت دوازدهم همراه شد که چرا 
رئیس جمهور در شرایطی که کشور گرفتار سیل و مشکالت 
ناشی از حوادث غیر مترقبه است به فکر پایان بالتکلیفی 
فوتبال ملی ایران است اما برای عالقمندان به فوتبال یک 
خبر امیدوارکننده بود! با وجود این که از جزئیات مالقات 
این دو خبر دقیقی به بیرون درز پیدا نکرد اما شنیده می شود 
تاکید رئیس دولت به وزیر ورزش و جوانان این بوده که از 
توانمندی مربیان ایرانی برای هدایت تیم های ملی استفاده 
شود و در موارد خاص به سراغ گزینه های خارجی بروند تا 
به این ترتیب صرفه جویی بیشتری در حوزه ریالی صورت 
گیرد،توصیه ای که نشان می دهد سرمربی بعدی تیم ملی 
فوتبال ایران فردی غیر ایرانی است چون برای وزیر ورزش 
تیم ملی بزرگساالن جزو موارد خاص است. چند روز پس 
از این مالقات و فروکش کردن عصبانیت منتقدان مخالف 
دولت، برخی کانال های خبری نزدیک به وزارت ورزش و 
جوانان با انتشار نام کلینزمن مدعی شدند مذاکرات با او به 
اتمام رسیده و او به عنوان سرمربی جدید تیم ملی بزودی 
معرفی خواهد شد. در شــرایطی که افکارعمومی با خود 
کلنجار می رفت که این خبر درست است یا نه، برخی جریان 
های خاص خبری برای چندمین بار نام برانکو را به میان آورند 
تا به این ترتیب به او کمک کنند معوقات خود را از باشگاه 

پرسپولیس وصول کند. 
با طرح دوباره نام برانکو موج شــدیدی از مخالفت ها در 

جامعه شکل گرفت، به همین دلیل مسئوالن فدراسیون 
فوتبال با تکذیب چندین باره این خبر اعالم کردند گزینه 
سرمربیگری تیم ملی قطعا برانکو نیست. در میان پنهان 
کارهایی خسته کننده مسئوالن فدراسیون فوتبال توئیت 
جنجالی کارمند روزنامه ورزشی دولت و وب سایت رسمی 
وزارت ورزش و جوانان در نوع خود جالب توجه بود. به شکلی 
که وی از قول یک منبع آگاه گفت: سرمربی بعدی تیم ملی 
قطعا کلینزمن نیست اما یک مربی بزرگ اسپانیایی با رزومه 
ای بسیار قوی است که قطعا از شنیدن نام او غافلگیر خواهید 
شد! او بدون اینکه اســمی از این گزینه ببرد مدعی شد او 
فلیکس سانچس نیست اما همه او را می شناسید! با این 
مشخصات ذهن ها به سمت »فرناندو هیه رو« ، »دلبوسکه« و 
»کلمنته« می رود. که در این بین »هیه رو« با توجه به جوانی و 
تجربه حضور در جام جهانی احتماال گزینه محتمل تری به 
نظر  می رسد چرا که کلمنته با یک بار حضور ناموفق در ایران 
که منجر به عقد قراردادی نشد و البته سن باالی دلبوسکه 

دور از ذهن است که سکان دار هدایت تیم ملی شوند.

  ایمیل کلینزمن به فدراسیون؛ نمی توانم بیایم 
کلینزمن یکشنبه شب به فدراسیون فوتبال خبر داد امکان 
سفرش به ایران وجود ندارد و به همین خاطر همکاری شان 
منتفی است. او در ایمیلی که به ایرانی ها نوشت، اعالم کرد: 
»اگر به کشورتان بیایم دیگر نمی توانم به آمریکا برگردم.« 
خانه کلینزمن در این کشور است. او بعد از جدایی از بایرن 
مونیخ راهی آمریکا شد تا سرمربی تیم ملی این کشور شود. 

ورزش: با وجود فضاســازی فراوان و مانور تبلیغاتی 
گسترده مبنی بر حضور یک مربی کروات در رأس کادر 
فنی تیم المپیک ایران حاال اخبــاری مبنی بر اخراج 
قریب الوقوع زالتکو کرانچار سرمربی فعلی تیم المپیک 

ایران به گوش می رسد.
ماجرای برکناری زالتکو کرانچار از زمانی اســتارت 
خورد که برخی بازیکنان فعلــی تیم امید در محافل 
خصوصی از عدم توانمندی کافی این مربی در جریان 
بازی های مقدماتــی ورودی المپیــک خبر دادند. 
صحبت ها و زمزمه های پنهانــی خیلی زود فراگیر 
شد تا حدی که مسئوالن کمیته ملی المپیک متوجه 
شدند شــرایط در اردوگاه تیم المپیک به هیچ وجه 
مساعد نیست و تداوم این فضا می تواند منجر به ثبت 
یک ناکامی بزرگ دیگر شــود. به همین خاطر سید 
رضا صالحی امیــری برای تاج پیغام فرســتاد که به 
دفتر کارش برود تا درباره سرنوشت کرانچار تصمیم 
گیری کنند. مهدی تاج که دوست نداشت این خبر 
رسانه ای شود تالش کرد مالقات با صالحی امیری را 
در ارتباط با موضوعات کالن ورزش و فوتبال نشــان 
دهد . بدون تردید اخراج زالتکو از رهبری کادر فنی 
تیم المپیک هزینه سنگینی برای فدراسیون فوتبال 
به دنبال دارد و بعید نیســت بعد از شکایت کارلوس 
کی روش به فیفا یک پرونده شــکایت جدید هم به 
شــکایت ها از فدراســیون فوتبال اضافه شود.ولی 
صالحی امیری اعتقاد دارد باید جلوی ضرر را گرفت 

حتی اگر به قیمت پرداخت خســارت به ســرمربی 
کروات فعلی باشد.

با جدی شدن موضوع حذف بی سر و صدای مرد کروات 
موضوع جانشینی او برای هدایت تیم المپیک مطرح 
شد که مدیران کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال 
نظری مشترک داشتند که این اتحاد نظر از سوی آن ها 
نشان می دهد موجودی حساب ارزی فوتبال و کمیته 
ملی المپیک کامال خالی اســت به همین دلیل گزینه 

ایرانی در اولویت قرار گرفته است!
شایع شده است صالحی امیری و تاج روی دو سرمربی 
جوان برای هدایت این تیم اشتراک نظر دارند اما از 
آن ســو، حمید اســتیلی که پیش از حضور کرانچار 
مسئولیت اصلی تصمیم گیری در حوزه فنی این تیم 
را برعهده داشت به واســطه حمایت پنهان حسین 
کالنی خودش را در قامت گزینــه اصلی می بیند و 
معتقد است باید هدایت این تیم به وی سپرده شود 
اما او در پازل مدیــران تصمیم گیرنده جایی ندارد و 
رقابت اصلی بیــن گل محمدی و نکونام اســت تا به 
نوعی مقدمات جدایی او نیز از کادر فنی تیم المپیک 

هم فراهم شود.
با این وجود باید دید در روزهای باقیمانده و انتشــار 
خبر جدی قطع همکاری فدراسیون فوتبال با زالتکو 
کرانچار چه معادالتی رقم خواهد خورد و ســرانجام 
چه کســی هدایت این تیــم بالتکلیــف را برعهده 

خواهد گرفت.

منهای فوتبال

محرومیت همیشگی رشوه خوار ۶.5 میلیون دالری فیفا
ژوزه ماریا ماریا، عضو پیشــین چندین کمیته مهم فیفا به اتهام دریافت رشــوه با 
محرومیت سنگینی مواجه شد. به نقل از ســایت رسمی فدراسیون جهانی فوتبال 
)فیفا(، کمیته استیناف فیفا اعالم کرد ژوزه ماریا ماریا برای همیشه حق هیچگونه 
فعالیت مرتبط با فوتبال در برزیل و ســایر کشورهای جهان ندارد. وی همچنین به 
پرداخت جریمه نقدی معادل یک میلیون فرانک سوئیس محکوم شده است. وی در 
طول سال های 2۰1۰ تا 2۰15 میالدی در مجموع 6.5 میلیون دالر رشوه دریافت 

کرده بود.

ساری گزینه اصلی سرمربیگری رم
نشــریه ایتالیایی »کوریره دلو اســپورت« گزارش داد، مائوریتزیو ساری تبدیل به 
کاندیدای اول مدیران باشــگاه رم به منظور هدایت جالوروسی از فصل آینده شده 
است. باشگاه رم به دنبال استخدام سرمربی جدیدی برای جانشینی کلودیو رانیری 
در پایان فصل جاری اســت.پیش از این مدیران باشــگاه رم، آنتونیو کونته را برای 
همکاری در نظر داشــتند، اما اکنون فرانکو بالدینی، رئیس باشگاه رم ایده آل ترین 
گزینه را مائوریتزیو ساری می بینید، کســی که در چلسی نتوانتسه نتایج مطلوبی 

کسب کند و تحت فشار است.

فرار دو ستاره میالن از خطر محرومیت
دو بازیکن تیم فوتبال میالن که گمانه زنی هایی درباره احتمال مجازات  شدن شان به خاطر 
تمسخر پیراهن بازیکن التزیو صورت گرفته بود، تبرئه شدند. کمیته انضباطی فدراسیون 
فوتبال ایتالیا از مجازات تیموئه باکایوکو و فرانک کسیه به خاطر گرفتن ژست های عجیب 
با پیراهن فرانچسکو آچربی بازیکن التزیو در پایان مصاف شنبه شب دو تیم در ورزشگاه 
سن سیرو خودداری کرد. در پایان این بازی که با درگیری های فیزیکی هم میان بازیکنان 
دو تیم همراه بود، باکایوکو پس از معاوضه پیراهنش با آچربی، در کنار هم تیمی  اش فرانک 

کسیه ژست های ظاهراً تمسخر  آمیر با پیراهن بازیکن حریف گرفت که او را ناراحت کرد.

سر الکس، لیورپول را قهرمان لیگ برتر می داند
جاناتان والترز، فوتبالیست سابق انگلیسی مدعی شد که سر الکس فرگوسن معتقد 
است لیورپول امسال منچسترسیتی را پشت ســر خواهد گذاشت و قهرمان لیگ 
برتر انگلیس خواهد شــد. جاناتان والترز در گفت وگو با رادیو بی بی سی گفت: این 
صحبت های سر الکس را از زبان فیل بردزلی، مدافع ســابق و شاگرد سر الکس در 
یونایتد شنیده که این هفته با اسطوره مربی گری شیاطین سرخ همراه بوده است. 
والترز در این مصاحبه گفت: »فیل بردزلی این هفته با سر الکس همراه بوده و فرگوسن 

شخصاً به او گفته معتقد است لیورپول امسال قهرمان لیگ برتر خواهد شد.«

ضد حمله

حمیدرضا خداشناس: در دومین بازی هفته بیست 
و پنجم لیگ برتر اســتقالل تهران از ســاعت 2۰:15 
امشب در ورزشگاه آزادی میزبان ماشین سازی تبریز 
است. شاگردان شفر که هفته گذشته پس از نمایشی 
زیبا در نقش جهان توانستند سپاهان را مغلوب کنند 
و جایگاه تیم امیر قلعه نویی را در جدول بگیرند، حاال 
در پی این هســتند تا با غلبه بر تیم دوم تبریز جایگاه 
تیم اول این شهر یعنی تراکتور را تا پیش از بازی های 
فردا بدســت آورند. از طرفی با توجه بــه اینکه دیدار 
پرســپولیس و ذوب آهن پیش از بازی آبی پوشــان 
برگزار می شــود اســتقاللی ها امیدوارند با توجه به 
رقم خوردن نتیجه دلخواهشــان در آن بازی برای کم 
کردن فاصله شان با صدر با روحیه باال به مصاف ماشین 
سازی بروند. ماشــین ســازی  اگر چه با قرار گرفتن 
در جایگاه دهم جدول در حاشــیه امــن قرار گرفته و 
نتیجه این بازی تأثیری در شــرایط این تیم نخواهد 
داشــت، ولی وقتی بدانیم همشــهری این تیم یعنی 
تراکتورسازی در کورس قهرمانی با استقالل قرار دارد 
آن موقع می توان انتظار داشــت که بازیکنان ماشین 
ســازی با توانی مضاعف مقابل اســتقالل صف آرایی 
کنند و همین عامــل می تواند بــر زیبایی و جذابیت 
این بازی تأثیر گذار باشد. از ســوی دیگر حضورچند 
بازیکن سابق پرســپولیس در ماشین سازی می تواند 
از حساسیت های خاص این بازی باشد. رضا خالقی فر 
که در لیگ چهاردهم و پانزدهم در پرسپولیس حضور 
داشت واحسان علوان زاده هافبک چپ سابق سرخ ها 
که با پیراهن پرسپولیس نتوانست توانایی های خود را 

ثابت کند، حاال در ورزشگاه آزادی این فرصت را دارند 
که در مقابل استقالل درخشان ظاهر شوند و هواداران 
پرســپولیس و تراکتور را خوشــحال و راضی کنند.

محمدحســین کنعانی زادگان مدافع سابق استقالل 
و پرســپولیس دیگر بازیکنی است که با میل باال برای 

درخشش وارد چمن آزادی خواهد شد. 
آبی پوشــان پایتخت در تاریخ لیگ برتر تا کنون 3 بار 
برابر ماشین ســازی قرار گرفته اند که این تیم در یک 
بازی به پیروزی رسیده اســت  و دو بازی هم با نتیجه 
تساوی به پایان رسیده است. در بازی رفت امسال هم 
استقالل برابر ماشین سازی  به تساوی بدون گل رسید

  آماری که مدعیان را می ترساند
رضا مهاجری و ماشــین سازی امشــب در شرایطی در 
ورزشگاه آزادی به مصاف تیم فوتبال استقالل می روند 
که در دیدارهای خارج از خانه عملکردی کم نظیر دارند.

ماشین ســازی در 9 دیدار قبلی خود خارج از خانه هیچ 
شکستی را متحمل نشده و توانســته در زمین حریفان 
خود پیروزی یا تســاوی کســب کند.آخرین شکست 
ماشین سازی خارج از خانه 8 شــهریور ماه در دیدار با 
تراکتورسازی بود و این تیم با نتیجه دو بر یک برابر میزبان 
خود شکســت خورد. نکته جالب آنکه ماشــین سازی 
امسال خارج از تبریز هیچ شکستی را متحمل نشده و تنها 
باخت این تیم در دیدارهای خــارج از خانه نیز در زمین 
تراکتورسازی همشهری بوده است.این تیم که حاال نقش 
پر رنگی در معادالت قهرمانی دارد، می تواند با ادامه این 

روند خود چیدمان تیم های باالی جدول را تغییر دهد.

ورزش: در حاشیه اردوی تیم ملی کشــتی فرنگی و در 
فاصله چند روز تا اعزام به مسابقات آسیایی چین با محمد 
بنا همکالم شدیم. در ادامه مشروح صحبت های سرمربی 

تیم ملی کشتی فرنگی را می خوانید.

   انتخابی برگزار نمی کنیم
برای مســابقات قهرمانی آسیا ســعی کردیم شایسته 
ســاالری را در دســتور کار قرار دهیم و نیم نگاهی هم 
به فرایندی که در جام تختی برگزار شــد، داشــتیم. 
اکثر نفرات اعزامی به آســیایی از دل جام تختی بیرون 
آمدند. فعال نگاه ما به آسیایی است و هنوز برای جهانی 
تصمیمی نگرفتیم. با این حال باید بگویم به شکلی که 
سال های گذشته صرفا یک انتخابی نهایی داشته باشیم، 
مدنظر من نیست. من چنین کاری را نمی کنم چون به 

نظرم درست نیست. 

   توقع  از وزارت ورزش و کمیته المپیک
مردم این را بدانند که محمد بنا و شــاگردانش برای به 
دســت آوردن افتخار پا عقب نمی گذارند. ما همیشــه 
برای باالترین ســکو تالش می کنیم، اما بــه نظرم باید 
وزارت ورزش و کمیته المپیک هم به ما کمک کنند. در 
ضمن باید تکلیف فدراسیون هم زودتر مشخص شود تا 
بتوانیم با فراغ بال برنامه ریزی و کار کنیم. من االن حرف 
از المپیک 2۰2۴ می زنم، اما شما تصور کنید 2 ماه دیگر 

رئیس فدراسیون جدید آمد و گفت که من شما 
را نمی خواهم. در آن صورت است که می 
گویند محمد بنا که وعــده توخالی داده 
اســت. به همین خاطر باید پله به پله 

پیش برویم. به نظــرم پله فعلی که 
روی آن ایستادیم، مطمئن است. 

  گالیه های بی پایان
اگر بخواهیم گالیــه کنیم، 
حرف زیاد اســت. من هم 
نمی خواهم گالیه کنم، اما 
یک نفر به من بگوید ما قبل 

از المپیک 2۰12 که 3 مدال 
تفاوتــی کرده طال گرفتیم، شرایطمان با االن چه 

است؟ ما 3 طال گرفتیم که شــرایط فرق کند. من 
االن نباید بگویم کــه مثال چســب در اردو برای 
استفاده کشتی گیران وجود ندارد! البته سرپرست 
فدراســیون تمام تالش خود را کرده تا مخارج را 
فراهم کند. همین مســابقات امیدهای آســیا که 
خارج از برنامــه رخ داد، 1.5 میلیارد هزینه روی 

دوش فدراسیون گذاشت.

  هدفی جز قهرمانی آسیا نداریم
هدف ما در مســابقات قهرمانی آسیا قطعا کسب بهترین 
جایگاه است. این همه هزینه برای چه می شود؟ برای اینکه 
موفق باشیم و بهترین نتیجه را کسب کنیم. کشتی فرنگی 
ایران دچار افت روحیه شده و همه نگاهها اینطور است که 
فرنگی دیگر بدون سوریان و نوروزی ستاره ندارد. البته ما 
قبال بارها در آسیا اول شدیم، اما شــرایط این بار متفاوت 
است چون کشتی در آسیا پیشرفت کرده و دلیل هم دارد. 

  تغییر تابعیت کشتی گیران
ما نمی توانیم جلوی کشتی گیرانی که به کشورهای دیگر 
می روند و تغییــر تابعیت می دهند را بگیریــم. خیلی از 
کشتی گیران ایرانی در رقابت کم می آورند و فکر می کنند 
دوره جوانی شان رو به پایان است و به همین خاطر چنین 
تصمیمی می گیرند. البته نباید این را هم نادیده بگیریم که 
وسوسه پول هم در این تصمیم تاثیرگذار است. من به عنوان 
مربی هم حاضر نشدم چنین کاری کنم. البته در مربیگری 
این اتفاق چیز عجیبی نیست چون نیازی به تغییر تابعیت 
ندارد. با این حال وقتی فکر می کردم، پیش مردم بارها گفتم 
کشتی گیران ایرانی مثل 
بچه های من هستند، 
مثال  نمی توانــم 
روبــه روی حمید 
ســوریان بایستم. 
دوست نداشتم و 
ندارم زیــر پرچم 
کشور دیگری باشم.

دوست ندارم زیر پرچم کشور دیگری باشم

بنا: هدف قهرمانی آسیاست

ورزش در سیما

هفته 2۶ لیگ برتر ایران
ذوب آهن - پرسپولیس

چهارشنبه 28 فروردین-  18:00 زنده از شبکه سه 

هفته 28 لیگ یک فرانسه
نانت - پاری سن ژرمن

     چهارشنبه 28 فروردین-  21:30 زنده از شبکه ورزش 

لیگ قهرمانان اروپا
منچسترسیتی - تاتنهام

چهارشنبه 28 فروردین- 23:30 زنده از شبکه سه 

لیگ قهرمانان اروپا
پورتو - لیورپول

     چهارشنبه 28 فروردین- 23:30 زنده از شبکه ورزش 

هفته 2۶ لیگ برتر ایران
استقالل - ماشین سازی

چهارشنبه 28 فروردین-  20:15 زنده از شبکه سه 

سیامند رحمان زیر تیغ 
ورزش:سیامند رحمان قهرمان وزنه برداری جهان و پارالمپیک به دلیل 
عفونت لوزه در بیمارســتان امام خمینی )ره( شهر ارومیه تحت عمل 
جراحی قرار گرفت. علی امان زاده، رئیس هیئت آذربایجان غربی درباره 
وضعیت جسمانی رحمان گفت: این ورزشکار مورد عمل جراحی قرار 

گرفته و حال عمومی وی خوب است و از بیمارستان مرخص می شود.

حسین توکلی به تیم ملی وزنه برداری 
معلوالن پیوست

ورزش: قهرمان وزنه برداری المپیک 2۰۰۰ سیدنی به عنوان مربی در 
تمرینات تیم پاراوزنه برداری حضور دارد. بابک محمدی رئیس انجمن 
وزنه برداری معلوالن درباره شــرایط کادر فنی تیم ملی پاراوزنه برداری 
اظهار داشــت: تصمیم گرفتیم که از چهار مربی برای حضور در اردوی 
تیم ملی دعوت کنیم. به همین منظور در حال حاضر علی اصغر رواسی، 
علی محمودی، احمد مالحسینی و حسین توکلی هم اکنون در اردوی 
تیم ملی حضور دارند. رئیس انجمن وزنه برداری معلوالن درباره احتمال 
سرمربیگری حسین توکلی عنوان کرد: چنین چیزی نیست و توکلی فقط 

به عنوان یکی از مربیان در اردوی تیم ملی حضور دارد. 

صعود تیم والیبال ساحلی ایران 
به قهرمانی جهان

ورزش: تیم ملی والیبال ساحلی »الف« ایران )بهمن سالمی، آرش وکیلی( 
در تور آسیایی سامیال مقام پنجم مشترک را کسب کرد و توانست با کسب 
12۰ امتیاز مجموع امتیازات خود را به 9۰۰ برســاند. تیم ملی والیبال 
ساحلی ایران »الف« با این امتیاز توانست به رقابت های قهرمانی جهان 

که در تیرماه سال جاری در هامبورگ آلمان برگزار می شود، صعود کند.

والیبالیست های نوجوان عازم ایتالیا شدند
ورزش:تیم نوجوانان ایران که خود را برای شرکت در رقابت های قهرمانی 
جهان آماده می کنند، صبح دیروز عازم کشور ایتالیا شدند. نوجوانان ایران 
بعد از حضور در ایتالیا و برگزاری دیدارهای تدارکاتی راهی کشور ترکیه 

می شوند و مهمان تیم زراعت بانک خواهند بود.

حیدری: می خواهند از خارج 
برای کشتی اسپانسر بیاورند!

ورزش: نامزد ریاست فدراسیون کشتی گفت: قرار نیست قبل از انتخابات 
در مورد جذب اسپانسر چیزی بگویم ولی شنیده ام یکی دو نفر گفته اند 
اسپانسر از خارج از کشور می آورند که چنین چیزی عمال امکان ندارد. 
علیرضا حیدری با تاکید بر اینکه به صورت جدی وارد فضای انتخاباتی 
شده، اظهار داشت:من قولی خواهم داد که امکان اجرایش را داشته باشم. 
من باید از کسانی استفاده کنم که امکان کمک آنها به کشتی ملموس 
و واقعی باشــد و این را به وقتش اعالم خواهم کرد. من بابت چیزی که 

می گویم تعهد می دهم، تعهدی که همراه با زمان و امضا باشد.

ایران، میزبان کانوپولوی قهرمانی آسیا ماند
ورزش: ایران میزبانی مسابقات کانوپولوی قهرمانی آسیا را پس گرفت.

ایران میزبانی مسابقات کانوپولو قهرمانی آسیا شده بود که این اواخر برخی 
از کشورها به دنبال گرفتن میزبانی از ایران بودند. اما علیرضا سهرابیان 
رئیس فدراسیون قایقرانی به منظوره مذاکره با مسئوالن کنفدراسیون 
کانوئینگ آسیایی به مالزی سفر کرده بود و در مذاکره با مسئوالن آسیایی 
موفق شــد میزبانی را پس بگیرد.به این ترتیب ایران همچنان میزبان 
مسابقات کانوپولو قهرمانی آسیا باقی ماند.سهرابیان با وجود این که به 
تازگی رئیس فدراسیون شد اما توانست اولین چالش پیش روی قایقرانی 

ایران را به خوبی پشت سر بگذارد.

۴ مدال دانشجویان در کاراته  قهرمانی آسیا
ورزش:در پایان رقابت های روز نخست کاراته دانشجویان آسیا در ماکائو، 
تیم ایران توسط علی مســکینی و بهنوش نجفی دو مدال طال، آویشن 
باقری یک مدال نقره و میعاد یاری یک نشان برنز کسب کرد. این دوره 
از مسابقات با حضور 11 کشور هنگ کنگ، ایران، ژاپن، ماکائو، مالزی، 
مغولستان، نپال، چین، فیلیپین و ســریالنکا به میزبانی ماکائو در حال 
برگزاری است. تیم دانشگاه آزاد به نمایندگی از ایران راهی این رقابت ها 

شده است.

حذف سه پینگ پنگ باز ایران از تور بلژیک
ورزش:در تور تنیس روی میز نوجوانان و جوانان بلژیک، ایران سه نماینده 

دارد که هر سه نفر در رده جوانان حذف شدند.
در جدول اصلی رده جوانان، نوید شمس، رادین خیام و امین احمدیان برای 
ایران به رقابت پرداختند که تا مرحله یک شانزدهم پیش رفتند و سپس 

بازی خود را واگذار کردند.

گزارش کوتاه

سرپرست کشتی و رئیس وزنه برداری 
کنار می روند!

ورزش: در شرایطی که اهالی کشتی و وزنه برداری در انتظار 
تعیین تاریخ انتخابات این 2 فدراسیون از سوی وزارت ورزش 
هستند، حساســیت باال روی این 2 رشته مدال آور المپیکی 
باعث شد تا مسئوالن ورزش کشور تصمیم جدیدی را درباره 

روند انتخاباتی این فدراسیون ها در نظر بگیرند.
بر این اســاس با دســتور وزیر ورزش فدراسیون هایی که 
رئیس آن ها قصد حضور در انتخابات را دارند، باید در آستانه 
انتخابات با سرپرســت بی طرف اداره شــوند تا انتخابات 
در کمال آرامش و بدون حاشــیه برگزار شــود.همچنین 
فدراســیون هایی که سرپرســت آنها قصد کاندیداتوری و 
حضور در انتخابــات را دارند، سرپرســت جدید برای آنها 
تعیین می شود تا تمامی شــائبه ها از بین برود. با توجه به 
این تصمیم مهم و کلیدی در جلسه مسئوالن ورزش به نظر 
می رسد علی مرادی که در انتخابات پیش روی فدراسیون 
وزنه برداری ثبت نام کرده و هم اکنون هم به عنوان رئیس 
مشغول فعالیت است، جای خود را تا زمان برگزاری انتخابات 

به یک سرپرست جدید می دهد.
همچنین در فدراسیون کشــتی که حمید بنی تمیم بعد از 
استعفای رسول خادم به عنوان سرپرست فعالیت می کند، با 
توجه به اینکه در انتخابات ثبت نام کرده و جزو کاندیدا است، 
2 راه پیش رو خواهد داشت. بنی تمیم در صورتی که بخواهد به 
سرپرستی در فدراسیون کشتی ادامه دهد، باید از انتخابات کنار 
برود؛ اما در شرایطی که او بخواهد در انتخابات جزو کاندیداها 
باشــد و به رقابت با ســایر نفرات برای تصدی پست ریاست 
ادامه دهد، باید تا زمان برگزاری انتخابات جای خود را به یک 

سرپرست جدید و البته بی طرف بدهد.

حمید رضا خداشناس: هفته بیست و ششم لیگ برتر 
فوتبال کشورمان امروز با انجام دو دیدار آغاز می شود که 
در مهم ترین و حساس ترین بازی این هفته عصر امروز و از 
ساعت 18 پرسپولیس به میهمانی ذوب آهن در اصفهان 
می رود. صدرنشین لیگ برتر که 5 امتیاز از تیم دوم جدول 
یعنی تراکتورسازی بیشتر دارد، با وجود اینکه در سال 98 
تمام حریفان خود را شکست داده کار سختی در اصفهان 
مقابل ذوب آهن خواهد داشت؛ چرا که ذوبی ها هم مانند 
پرســپولیس در هفته های گذشــته نتایج قابل قبولی در 
لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا کسب کرده اند و این روزها 

در آمادگی کامل به سر می برند. ذوب آهن با فرم خوب و 
ترسناک به پرسپولیس رسیده و 1۰ هفته است که هیچ 
تیمی نه در ایران و نه در آسیا نتوانسته آن را شکست دهد. 
با این وجود شــاگردان برانکو فقط 3 امتیاز فوالد شهر را 
می خواهند؛ زیرا با توجه به دیدارهای دو هفته آینده این 
تیم مقابل سپاهان و تراکتور سازی ، پیروزی در این دیدار 
می تواند نقش مهمی در کسب ســومین قهرمانی پیاپی 
سرخپوشان داشته باشد. پرسپولیس دیدار رفت را در آزادی 
با یک گل به نفع خود به پایان رساند ولی این ذوب آهن با آن 

تیم نیم فصل کامال متفاوت است. 

  نفش علیرضا منصوریان در تعیین قهرمان
حاال سبز پوشــان اصفهانی با علیرضا منصوریان حریفان 
را یکی پس از دیگری شکســت داده و به میانه های جدول 
رسیده اند و هر چند امید زیادی برای کسب سهمیه ندارند 
، اما فرصت این را دارند که با غلبه بر پرسپولیس  و همچنین 
شکست سایپا در بازی معوقه، به رده ششم برسند.تیم علیرضا 
منصوریان با غلبه بر پرسپولیس، می تواند موجب نزدیکی 
سپاهان به صدر شود که این سبب خوشحالی اصفهانی ها 
نیز خواهد شــد. منصوریان و بازیکنانش در این چند هفته 
با تســاوی برابر ســپاهان و برد برابر پدیده در تغییراتی در 
باالی جدول تأثیرگذار بودند و در دو هفته آینده با میزبانی 
از پرسپولیس و تراکتورسازی که از مدعیان قهرمانی هستند 
می توانند نقش تعیین کننده ای در این رقابت داشته باشند. 

  خاطره بد برانکو از منصوریان
در لیگ پانزدهم و در نخســتین ســال حضــور برانکو در 
پرسپولیس، این تیم به عنوان یکی از مدعیان عنوان قهرمانی 
مطرح بود و رقابت جذابی با اســتقالل تهران و اســتقالل 
خوزســتان برای قهرمانی در لیگ برتر داشت. در آن دوره 
از رقابت های لیگ برتر پرســپولیس تهران 2 هفته بعد از 
برد ۴ بر 2 مقابل اســتقالل تهران، در هفته  بیست و هشتم 
رقابت ها در ورزشــگاه آزادی میزبان نفــت تهرانی بود که 
علیرضا منصوریان را به عنوان سرمربی روی نیمکت خود 
می دید. شاگردان برانکو ایوانکوویچ در آن بازی نتوانستند از 
امتیاز میزبانی خود استفاده کنند تا شاگردان منصوریان با 2 
گل از سد میزبان خود بگذرند و شانس قهرمانی را از سرخ ها 
عمال بگیرند. پرسپولیس برانکو با همه سوابق درخشانی که 
در لیگ و آسیا دارد هنوز نتوانسته ذوب آهن را در اصفهان 
شکست بدهد و این شاید تنها رکورد منفی برانکو در لیگ 

ایران محسوب شود!

امیرمحمد ســلطان پور:  تکلیــف دو تیــم دیگر صعود 
کننده بــه مرحله نیمه نهایــی لیگ قهرمانان اروپا امشــب 
با برگزاری دو دیدار مشــخص خواهد شــد. در یک مصاف 
تمام انگلیســی منچسترســیتی به دنبال جبران شکست 
بازی رفت مقابل تاتنهام خواهد بود و در لیســبون لیورپول 
 می خواهد از پیش افتادگی تقریبا مطمئن خود مقابل پورتو

 دفاع کند.

  منچسترسیتی - تاتنهام
اسپرز در حالی قدم به ورزشــگاه اتحاد می گذارد که می داند 
شب سختی را در دفاع از پیروزی شــکننده 1-۰ دیدار رفت 
مقابل منچسترسیتی در پیش دارد. گلی که سون هیونگ مین 
در نیمه دوم بازی رفت مقابل سیتی به ثمر رساند برای کسب 
پیروزی کافی بود و آبی آسمانی پوشان باید در شب خوب خود 
قرار داشته باشند تا بتوانند در مجموع دو دیدار رفت و برگشت 

سپیدپوشان را مغلوب سازند. به دلیل اینکه سیتی نتوانسته 
در ورزشگاه تاتنهام گلی به ثمر برساند، تاتنهام می داند که به 
ثمر رساندن گل در زمین شاگردان گواردیوال چقدر می تواند 
در صعود احتمالی آن ها تاثیرگذار باشد. از طرف دیگر سیتی 
انگیزه های بســیار باالیی دارد تا شــبح ناکامی در مسابقات 
اروپایی را پشت سر گذاشــته و به نیمه نهایی اروپا راه یابد. آن 
ها بعد از قهرمانی در جام اتحادیه، حضور در فینال جام حذفی 
و رقابت نزدیک برای کســب قهرمانی لیــگ برتر، نیم نگاهی 
به یک چهارگانه رویایی نیز دارند. باخــت در بازی رفت تنها 
نتیجه بد آن ها در چند وقت گذشته بوده و در 15 بازی دیگر 
خود به جز بازی رفت مقابل شاگردان پوچتینو پیروز بوده اند. 
بین این پیروزی ها، در هم کوبیدن 7-۰ شــالکه در دور قبل 
لیگ قهرمانان در خانه وجود دارد که طرفدارانشان را به بازی 
امشــب امیدوار می کند. وضعیت تاتنهام در چند دیدار قبلی 
متفاوت بوده اســت. آن ها اخیرا در یک بازه زمانی، پنج دیدار 
در لیگ را بدون کسب پیروزی پشت سر گذاشتند اما اکنون از 
شرایط سخت خارج شده و سه بازی اخیر خود را با پیروزی و 
بدون دریافت گل پشت سر گذاشته اند. دو بازی اروپایی اخیر 
اسپرز در خارج از خانه شامل پیروزی 1-۰ و تساوی 1-1 مقابل 
دورتموند و بارسلونا بوده و تکرار چنین نتیجه ای در اتحاد برای 

صعودشان به جمع چهار تیم نهایی کافی خواهد بود.

  وضعیت مصدومان
کادر پزشکی منچسترسیتی تا  آخرین ساعات قبل از شروع بازی 
امشب باید برای روشن شــدن وضعیت ِدلف و فرناندینیو صبر 
کند. این دو در بازی رفت حضور داشتند اما بازی روز شنبه مقابل 
کریستال پاالس را به دلیل مصدومیت از دست دادند. گواردیوال 
بسیاری را در بازی رفت با بازی دادن به محرز به جای سانه غافلگیر 
کرد اما با عملکرد درخشان این وینگر آلمانی در بازی ابتدای هفته 

احتماال او به جای محرز در ترکیب قرار گیرد.
برای تاتنهام کین قطعا غایب خواهد بود و احتماال سون به پست 

مهاجم مرکزی نقل مکان خواهد کرد. البته با هت تریک لوکاس مورا 
در ابتدای هفته در لیگ، شاید پوچتینو یک بررسی دوباره نسبت به 
بازیکنانش داشته باشد. وضعیت دله الی و هری وینکس نیز مبهم 

است اما احتماال هر دو به بازی امشب برسند.

  پورتو - لیورپول
با اینکه نگاه لیورپول امشب دوباره به لیگ قهرمانان خواهد 
بود اما سوال اینجاســت که آیا تمرکز آن ها بیشتر از امشب 
بر روی بازی هفته آینده لیگ برتــر در زمین کاردیف در راه 
پایان دادن به طلسم قهرمان نشدن در انگلیس است یا خیر؟ 
شاگردان کلوپ پیروزی 2-۰ در آنفیلد را با خود به لیسبون 
خواهند آورد اما پورتو در مرحله گذشته مقابل رم نشان داد 
که در ورزشگاه دراگائو به این راحتی اسیر حریفان نمی شود. 
آبی پوشان این هفته ششــمین پیروزی پیاپی خود در لیگ 
پرتغال را ثبت کردند و با بازگشــت چند مصدوم و محروم، 
سرجیو کنسیسائو این فرصت را دارد تا ترکیب قدرتمندتری 

را نسبت به هفته گذشته مقابل لیورپول به میدان بفرستد.

   وضعیت مصدومان
پورتو شاید امشب بعد از مدت ها بتواند از مهاجم اصلی خود یعنی 
ابوباکار استفاده کند. بازیکنی که شش ماه به خاطر پارگی رباط 
صلیبی از ترکیب دور بود و با اینکه در بازی این هفته در لیگ نیز 
به میدان نرفت اما مدتی است که با تیم اصلی تمرین می کند. پپه 
مدافع سابق رئال نیز می تواند به ترکیب اصلی برگردد تا پورتو دوباره 
از ترکیب دفاعی چهار نفره خود استفاده کند. جایی که ادر میلیتائو 

)خرید جدید رئال( به دفاع راست بر خواهد گشت.
لیورپول هم دغدغه جدیدی از لحاظ مصدومیت نخواهد داشت و 
حتی جردن هندرسون که در ابتدای هفته مصدوم شد می تواند 
به ترکیب اصلی تیم یورگن کلوپ باز گردد. اندی رابرتسون دفاع 
راست روی فرم قرمزها نیز پس از پشت سر گذاشتن محرومیت در 

این بازی حضور خواهد داشت.

مهاجم ملی پوش کشــورمان که روزهای خوبی را در 
تیم زنیت سنت پترزبورگ سپری می کند، در پستی 
اینستاگرامی به انتخابش به عنوان بهترین بازیکن ماه 
این باشگاه واکنش نشان داد. سردار آزمون بعد از چندین 
نمایش خوب در ماه آوریل در لیگ روسیه و لیگ اروپا 
برای زنیت، توسط هواداران این باشگاه به عنوان بازیکن 
برتر این ماه انتخاب شد تا در اینستاگرام خود از آن ها 
تشکر کرده و قول دهد که در ادامه فصل نیز هر چه در 

توان دارد برای موفقیت تیمش خواهد گذاشت.

اسطوره فرانسوی باشگاه منچستریونایتد در استوری 
اینستاگرام خود به آتش ســوزی مهیب در کلیسای 
تاریخی نوتردام واکنش نشــان داد. اریک کانتونا که 
یکی از مشــهورترین چهره های فرانسوی فوتبالی 
مخصوصا در دهه نود میالدی بود در استوری خود به 
آتش سوزی یکی از مهم ترین ساختمان های تاریخی 
کشورش یعنی کلیســای نوتردام پرداخته و قلبی 
شکسته را در کنار عکســی از زمان سالم بودن آن 

منتشر کرده است.

اریک کانتوناسردار آزمون
چند ســاعت قبــل از دیدار دیشــب بارســلونا و 
منچستریونایتد در لیگ قهرمانان اروپا، کاپیتان سابق 
شیاطین سرخ در پست اینستاگرامی جالبی به شوخی 
با توانایی های فنی فوق ستاره آبی و اناری پوشان یعنی 
لیونل مسی پرداخت. ریو فردیناند عکسی از خود در 
مواجهه با مسی در دیدار گذشته دو تیم در سال 2008 در 
نوکمپ گذاشته و در زیر آن نوشته »لطفا برو آن طرف« 
که منظورش این است که اگر می خواهید مسی را کنترل 

کنید باید از او محترمانه درخواست کنید!

توییتر باشــگاه آاس رم که به عنوان یکی از بامزه ترین 
حساب های توییتر در میان باشگاه های اروپایی محسوب 
می شود در توییت جالبی به یکی از شایعات گسترده در 
شبکه های اجتماعی واکنش نشان داد. داستان از این قرار 
است که »ِدِریک« خواننده مطرح وقتی با هر بازیکن یک 
باشگاه عکس یادگاری می گیرد آن تیم در بازی بعدی خود 
شکست بدی را متحمل می شود. بر این اساس باشگاه رم در 
توییت خود اعالم کرده که عکس یادگاری گرفتن با دریک 

برای همه بازیکنان آاس رم ممنوع شده است!

آاس رمریو فردیناند

امشب چهره چهار تیم نهایی لیگ قهرمانان اروپا مشخص می شود

تالش »سیتی« برای تحقق رؤیای چهارگانه!
پرسپولیس مدعی به ذوب آهن آماده رسید

منصوریان یقه برانکو را می گیرد؟

همه تبریز در آزادی

سکان امیدها دست ایرانی هااستقالل با ماشین تراکتور را جا می گذارد؟

نکونام یا گل محمدی؛ 
کدام یک جای کرانچار را می گیرند؟

کلینزمن رسما عذرخواهی کرد

صدای پای ماتادورها 
در اردوی تیم ملی
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ادب و هنر

احیاگر لوکیشن های فراموش شده
می شود سعید تشــکری را به آیین دیوانی و ســازمانی شناسانید. 
زاده  ١٣۴۲ خورشیدی در قوچان، داستان نویس، نمایشنامه نویس و 
کارگردان تئاتر، عضو کانون ملی منتقدان تئاتر، عضو کانون جهانی 
تئاتر، دارای نشــان عالی مرکز هنرهای نمایشــی صدای جمهوری 
اســامی ایران، برنده  نشان ها و جوایز قلم زرین، کتاب سال شهید 
غنی پور، ســه دوره کتاب رضوی، کتاب برتر سال 9١، کتاب فصل 
تهران، نکوداشــته شده در پاسداشت ۲0 ســال خلق اثر در حوزه 
دفاع مقدس و پاسداشت ۲0 سال تاش برای تئاتر دینی، نکوداشته 
شده از سوی بنیاد ادبیات داســتانی ایرانیان و جشنواره ملی ادبی 
داســتان های قرآنی، نویسنده فیلمنامه ســینمایی »بهشت منتظر 
می ماند« و انیمیشــن »در مسیر باران«، ســریال های زمانه و... ولی 
این شــاید سرسری ترین برداشت باشــد از زندگی و کارنامه کسی 
که خود با قلم گرم و پرتپش اش، جایی داســتان خود را این گونه 

بازگو کرده است: 
کلمات، مثــِل دانه های برف، بر جاِن من بارید. نهال قد کشــید و 

گلدان برایش کوچک بود؛ باغ را می طلبید. 
از قوچان به مشــهد، از مشهد به تهران آمدم! تهران هم، آن روزها، 
دویــدن بود و ُگم شــدن و تنهــا در صحنه نمایــش بود که نفس 
می کشیدم. مثِل نهنگ در برکه! و گم شدم؛ در تنهایی و گرسنگی، 
و نوشتن در مطبوعات و کارگری در چاپخانه برای لقمه نانی و شب 

بیداری هایی که طلوعش دیر می آمد. 
نوشــتن و چراغی که باید تا صبح روشــن می ماند همه دلخوشی ام 
شــد! اما عقربه های ســاعت بی وقفه می دویدنــد. کوچه ها تنگ تر 
می شــد و کاغذهای ِمن، برای نوشتن اندک بود. تا اینکه نخستین 
باران بر آســمانِ  دل من هم بارید... روزگاِر نوشتن براِی رادیو، بعد 
هم سینما و تلویزیون و پس از آن، کتاب ها، با نام هایشان یکی یکی 

از راه رسیدند... نمایش ها به صحنه می رفت. 
از شــهری به شــهری دیگر، تا درخت دانایی، مدام آبیاری شود و 

قد بکشد...
باری، نمایشــنامه هایی که تشکری نوشته، مانند جشنواره هایی که 
پشت سر گذاشته از شماره بیرون است. کارهای زیادی را هم روی 
صحنه برده، اما چند ســالی است که عطای کارگردانی نمایش را به 

لقایش بخشیده. 
او که خــود در آثارش حافظ حافظه های مردمی و اقلیمی اســت، 
از بی حافظگی جهان نمایــش و نامهربانی هایی که پس از یک بازه 
پردامنه از کار نمایشــی بر او رفت گایه کرد و ســرانجام آفرینش 
نوشــته هایی را برگزیــد که بیشــتر بمانند و بارها خوانده شــوند. 
گویی فرجام نیک زندگی پرفراز و فرود نمایشــی تشــکری، بازنشر 
نمایشــنامه های او در کنار چند داســتان  جدیدش از ســوی نشر 
نیستان بود. »وصل هزار مجنون« گزیده ٣0 سال نمایشنامه نویسی 

اوست. 
»مــن ســقراِط مجــروح را دوســت دارم« و »وقتی زمیــن دروغ 
می گوید« اما دو ُجنگ تازه نمایشــنامه اند که نمود دیگری از شیوه 
ویژه تشــکری در اقتباس و بهره گیــری از زندگی و ادبیات و تاریخ 

و جغرافیایند. 
شــیوه ای که شیره جان همه رمان ها و داستان های بلند او در همه 
این ســال ها تا اکنون نیز هســت. از بازخوانی روزگار امام رضا)ع( 
در »والدت« و »غریــب قریــب« و سرگذشــت گوهرشــادخاتون و 
مســجدش در »باِر باران« گرفته تا داستان های روزگار جدید ایران 
و خراســان. تشکری با »رژیســور«ش پیش چشم ما پرده از صحنه  
بمبــاران حــرم برمی دارد، بــا »پاریس پاریس« بر آســتانه صحن 
گوهرشــاد به شــهادتمان می گیرد، در »کافه داش آقا« مزه دلهره 
در کوچه های بن بســت پهلوی را به ما می چشــاند و با »مفتون و 
فیروزه« زایش زیست نوین ایرانیان را در آینه انقاب مشهد بازتاب 
می دهــد. حتی »ُهّرایی« و »هندوی شــیدا« اگرچه امروِز ما را بازگو 
می کنند و از زبان ســینمایی در ادبیــات بهره مندند، اما همچنان 
سرشار از درخشش نثر کهن و آمیختگی آن به زبان امروزی اند. این 
گونه، او به زبانی می رسد که برآمده از زبان خراسانی و بستر بالیدن 

ادبیات بومی است. 
ایــن ویژگی گرچــه فراورده های او را کمابیش بــه زبان های دیگر 
برگردان ناپذیر می کند، اما یارای زیست و آزمون دوباره زندگی در 

اقلیم خراسان را به ما می دهد. 
این پافشــاری خود تشکری اســت که گونه بهره مندی خود از این 
تجربه زیسته را ادبیات اقلیمی و نه تاریخی بنامد. ادبیاتی نه سراسر 
پندارپــردازی بی پایــه و مایه و نه به ناچار زندانی تاریخ رســمی و 
بازگوکننده موزه ها، بلکه پشــت گرم به حافظه شفاهی مردم و زنده 

کننده »لوکیشن های فراموش شده«. 
ادبیاتی که جان خواننده را در بزنگاه های ترس و امید پیشــینیان 
به آزمون بگیرد، به او خوشــی شناور شدن در آبگیر هویت خویش 
را بچشــاند و برایش ادبیات شیرین ملی را با برش مکتب خراسانی 

بازنمایی کند.
پس بگذارید ما هم از تشــکری و نوشته هایش - یا همان خود خود 
زندگی اش- همچنان به شــیوه ای دیگر یاد کنیــم. ما هم بگوییم 
داســتان پاریس را ویکتور هوگو، ســن پترزبورگ را داستایفسکی، 
مســکو را گورکی و چخوف و سرانجام، مشــهد را تشکری برای ما 
بازگفته اند. او که خود، داســتان مشــهد را اَبرداستان ادبیات ملی 
می خواند، پایبند این ســوگند اســت که به جای جشــنواره ها، به 

بازشناسی کیستی و چگونگی و کجایی مردمانش بیندیشد.
بر همین پایه اســت که تشــکری کم کاری نویسندگان در ادبیات 
انقاب را نیز از کمبود کنشــگری و آزمایشــگری نویســندگان در 

آوردگاه زیست مردم می بیند. 
آری، نوشته های او بخش گرانمایه ای از ادبیات انقاب ماست، چون 
بخش پربهایی از ادبیات مردم و اقلیم ماست. گفتار او گفتار انقاب 
است، چون برخاســته از یک گزینش روشنفکرنمایانه با زدودن بُن 

مایه های هویتی زندگی مردم نیست. 
او به دنبال زدودن »غربت« از هر آن چیزی است که با همه نزدیکی 
به ما، گرد فراموشــی بر آن پاشیده شده است... و این چنین است 
که در کانون همه آنچه تشکری بازآفریده است، امام »غریب قریب« 

در حال پرتوافکنی است. 
همو که تشــکری درباره اش گفته است: »حضرت برایم رفیق اعلی 
است. او غریبت نمی گذارد، مخاطب می فرستد و کشفت می کند...«. 
تشکری، بر پیشانی ادبیات خراسان و ایران می درخشد، چون پیوند 
او با امام رضاســت و با هر آنچه در پرتو آن خورشید تابنده در این 
اقلیم گرد آمده اســت. پس، نشان فیروزه هنر انقاب، گوارای مرد 

سبزآبی خراسانی باد.

ادب و هنــر/ فاطمی نسب-شیخ االســام 
مراسم اهدای نشان فیروزه هنر و پاسداشت سعید 
تشــکری به عنوان چهره سال هنر انقاب اسامی 
خراســان رضوی بــه همت حوزه هنــری انقاب 
اسامی خراسان رضوی عصر روز گذشته در مؤسسه 

فرهنگی قدس برگزار شد.

  مرادی: تشکری، بزرگمرد ادبیات انقالب 
اسالمی خراسان رضوی است

در ابتدای این مراسم میثم مرادی، رئیس حوزه هنری 
خراســان رضوی ضمن قدردانی از زحمات سعید 
تشکری در زنده نگه داشتن ارزش های اسامی در 
عرصه هنر استان، گفت: سعید تشکری کسی است 
که امروز از تاریخ این سرزمین، از هویت، هنر، مذهب 
و اعتقادات این مردم می نویسد و اثری می آفریند که 
مورد اقبال عموم مردم قرار می گیرد. او بدون شک 
بزرگمرد ادبیات انقاب اسامی در خراسان رضوی و 
چه بسا از نوادر ادبیات انقاب اسامی در سراسر این 
سرزمین است. برکات تاش های چند ساله سعید 
تشکری ســال های بعد با آثاری که از شاگردان او 

منتشر خواهد شد، مشخص خواهد شد. 

 ارجمند: تشکری به ادبیات داستانی 
وفادار ماند

ســپس داریوش ارجمند با اشاره به وفاداری سعید 
تشــکری به ادبیات داستانی و شعر عنوان کرد: من 
تشکری را بعد از انقاب می شناسم. جوان های زیادی 
بودند که در مرکز تئاتر بودند و توانستند در حوزه های 
مختلفی مثل تئاتر و سینما موفق باشند و هنوز هم 
هســتند. اما در میان همه این ها کسی که خیلی 
وفادارانه به ادبیات نمایشی و ادبیات داستانی و شعر و 
نمایِش این سرزمین وفادار ماند، سعید تشکری بود. 
من شــاهد بودم که در این سال ها مدام از او کتاب 
چاپ می شد و نمایش هایش روی صحنه می رفت و 
در حال کار کردن بود و دست از طلب برنمی داشت 
و فکر می کنم امــروز تاش های او ثمر داده و جان 
به جانان رســیده است. خیلی خوشحالم که امروز، 
در ماه شعبان و نوروزِ پایان نیافته به پابوسی ارباب 
همیشــه ام حضرت رضا آمده ام و خوشحالم که در 
کنار یکی از جوان هایی که از دوران گذشته تا حاال 
خیلی دوستش می داشتم هستم و خوشحالم که در 
این سال ها شاهد چنین رشدی از او بودم که امروز 

روز پاسداشت او را می بینم. 
این بازیگر پیشکسوت تئاتر و تلویزیون اظهار کرد: 
دوران ما نه تنها در ایران بلکه در جهان و روزگار ما 
دوران کمیت هاست نه کیفیت ها. با اینکه ما فرهنگی 
داریم که از آغازش همواره کیفیتی بوده است. چه 
در بخش فرهنگ ملی مان و چه در بخش فرهنگی 
مذهبی مان؛ »سیاهی لشکر نیاید به کار / یکی مرد 
جنگی به از صد هزار«. ما این فرهنگ را داشــتیم و 
امروز خیلی نادرند کسانی که این گونه باشند. بزرگان 
فرهنگ ما هرگز آماری و بدون کیفیت کار نکردند. 

در حالی که آدم های این روزگار به واسطه داشته های 
بیشترشان تکریم می شوند. هرکس ماشینش گران تر 
باشد، محترم تر است. هرکس ویایش بزرگ تر باشد، 
محترم تر است. هرکس حســاب بانکی اش چاق تر 
اســت، دور و برش بیشــترند و مهم تر است. اما در 
هنر هرگز این گونه نبوده است. وقتی آثاری تشکری 
را ضرب در ســن و ســال و وضعیت جسمانی اش 
می کنیم، متوجه می شــویم که او چقدر کیفی کار 

کرده است.
این هنرمند مشــهدی افزود: من یک بار دیگر در 
یک مراسم تجلیل یا رونمایی بود که از یک داستان 
بسیار بسیار زیبا و عجیبی که هنوز هم در ادبیات ما 
شناخته نشده و قدرش را نمی دانیم، گفتم. کتابی 
که اصاً قدر شناخته نشده است؛ رمان غریب قریب. 
ایــن رمان، رمان عجیبی اســت. در صورتی که در 
تمام تاریخ ادبیات و داســتان نویسی ایران همواره 
قهرمان های قصه ها اشخاص بوده اند، قهرمان رمان 
ســعید تشــکری در این کتاب یک معماری است. 
معمارِی یک جایی که در آن به دنیا آمده و رشــد 
پیدا کرده و قلم دســت گرفته است؛ معماری حرم 
حضرت رضا)ع(. وقتی آقای تشکری این کتاب را به 
من هدیه داد و شروع کردم به خواندن، واقعاً حیرت 
کردم که چگونه می شود بین این همه قصه و سوژه 
و مطلب آدم ســراغ معماری حرم حضرت رضا)ع( 
برود و همین طور تاریخ را با این معماری دنبال کند. 
من در این کتاب بشــدت امام رضا)ع( را شناختم. 
همان طور که شما اگر بخواهید ایران را بشناسید، 
به معماری تاریخی اش نگاه می کنید، چون معماری 
اصل بســیار بزرگی در زندگی ماست. شناسنامه ما 
معماری ماست. بازارهای ما شناسنامه ماست. ابنیه 
تاریخی ما شناسنامه ماست. ما به خصوصیات آن ها 

شناخته می شویم که چه کسی هستیم. 

  تشکری نویسنده ای کیفی است
داریوش ارجمند ضمن گایه از جابه جایی ارزش ها 
در هنر امروز ادامه داد: افتخار دنیای ما در هنر امروز، 
)اگر تئاتر یا فیلم یا کتابی داریم( به تیراژ و به فروش 
آن اثر است. همین پاشنه آشیل فرهنگ امروز من 
است و من متأسفم از این مسئله. این باعث می شود 
که سلیقه و شناخت مردم نازل بشود و آمارها چشم 
مخاطب را پر کند. اگر ۲0 هزار نفر پشــت در این 
سالن بیایند و بگویند شعر »سعدیا مرد نکونام نمیرد 
هرگز« اثر هاتف اصفهانی اســت، چون ۲0 هزار نفر 
هستند ما باید قبول کنیم؟ همه این حرف ها را گفتم 
تا بگویم سعید تشکری یک نویسنده کیفی است.
کاری که در این رمان کــرده و زحمتی که در کار 
انجام داده است، در هر قصه دیگری به کار می برد، 
خیلی روزگار متفاوتی داشت. ما خاصیت کیفیتی مان 
را از دست داده ایم. فریب چیزهای دیگر را می خوریم. 
یعنی مادی گری در زندگی ما نقش اساسی را بازی 
می کند و این در کار فرهنگ خیلی زشــت است. 
خوراک ذهن جوان این مملکت و مردم چیســت؟ 

هزارپا؟! من خیلی خوشحالم که امروز حوزه هنری 
برای تشکری پاسداشت می گیرد. 

 امثال تشکری سیل بند هجوم سیل ابتذال اند
ارجمند در ادامه افزود: چرا این گونه شــدیم؟ فکر 
می کنم برای همین که به امثال تشــکری ها بهای 
الزم را نداده ایــم. امکان ندادیم که این قدر رشــد 
کنند تا سدی باشند جلوی کســانی که به دنبال 
پرکردن جیب هایشان و خنداندن مردم به هرقیمتی 
هستند. امثال تشکری را سدی جلوی این سیل های 
وحشتناک نکردیم. امثال تشکری سیل بند هجوم 
 سیل ابتذال اند. فرهنگ ما دچار سیل ابتذال شده است.

  با رمان »غریب قریب« بارها گریه کردم
این هنرپیشه ســینما و تلویزیون خاطرنشان کرد: 
هنگام خواندن رمان »غریب قریب« آقای تشــکری 
من بارها گریه کردم و بارها شگفت زده شدم. آن قدر 
که به او زنگ زدم و پرســیدم این کتاب را آســتان 
قدس دیده است؟ حوزه هنری دیده است؟ مقامات 
خراسانی دیده اند؟ گفتم این چرا سریال نمی شود؟ 
کمتر از پایتخت است؟ پس پول ها را برای چه باید 
خرج کنیم؟ گفــت چرا، دیده اند. اکنون حدود یک 
سال و نیم اســت که از آن صحبت می گذرد، ولی 
هنوز خبری نشــده است. به تشــکری گفتم برای 
تبدیل به فیلم کردن این رمان هرکمکی از دســت 
مــن بربیاید انجام می دهم. بــرای اینکه این کتاب 

باید تبدیل به تصویر بشود. هرکس حرف می زند از 
ناراحتی جســمی از او حرف می زند. اما باید بگویم 
تشکری مهم تر از آن مغز بسیار کارآمدی دارد و دل 
بسیار بزرگی. دلی که برای دینش، برای کشورش و 
هموطنانش می تپد. می شود این را از سطر به سطر 

نوشته های او اثبات کرد.

  آثار تشکری قابلیت تبدیل شدن
 به فیلم را دارند

ارجمند در انتها بیان کرد: خواهش می کنم کسانی 
که در این پاسداشت ها مسئولیت دارند، این مرد را 
حمایت کنند. آثار تشکری کاماً قابلیت تبدیل شدن 

به فیلم را دارد؛ بخصوص کتاب غریب قریب. ممکن 
است کمی هزینه اش باال باشد؛ خب باشد. اکنون که 
در آخر هر برنامه در تلویزیون قرعه کشی می کنند و 

پول های آنچنانی می دهند!

 پژمانفر: تشکری مشهد را 
به یک برند تبدیل کرد

همچنین حجت االسام پژمانفر، عضو کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اسامی در این مراسم ضمن 
تمجید از برگزاری چنین مراسماتی برای اهالی هنر 
و فرهنگ کشور عنوان کرد: ما درباره کسی صحبت 
می کنیم که مشهد را یادش نرفت و سعی کرد مشهد 
را با قلمش و با حال و هوایی که در نوشتارش ایجاد 

کرد، تبدیل به یک برند بکند. 
نماینده مجلس شــورای اسامی در مشهد مقدس 
ادامه داد: ما در مشهد شــخصیت هایی بزرگی در 
حوزه های مختلف داشته ایم که در این خاک پربرکت 
پرورش پیدا کرده اند اما وقتی شــرایط برای آن ها 
سخت شده از این شهر به تهران مهاجرت کرده اند. 
وقتی هــم رفته اند اولویت های آن ها هم تغییر پیدا 
کرده اســت. اما من به عنوان کسی که در این شهر 
زندگی می کند، افتخار می کنم که سعید تشکری 
با همه سختی ها ترجیح داده که در مشهد بماند و 
مســائل امروز اجتماع را در این شهر با قلمش بیان 
کند. قطعاً تشــکری اگر تهــران می ماند، امکانات 

بیشتری برای ظهور و بروز هنرش داشت. 

  درخواست اعطای نشان درجه یک هنری 
از وزیر ارشاد

نماینده مردم مشــهد در مجلس شورای اسامی 
افزود: وظیفه ما و وزارت ارشاد این است که حداقل 
نشان درجه یک هنری را به این نویسنده اهدا کنیم؛ 
در همین خصوص نیز من نامه نگاری الزم را با وزیر 
ارشــاد انجام داده ام و امیدوارم بزودی این نشان به 

آقای تشکری اهدا شود.
وی خاطرنشــان کرد: هنر یک لطف و نعمت الهی 
است و وظیفه فرد هنرمند این نیست که این هنر را 
صرفاً برای معرفی و موفقیت خود بخواهد. بسیاری 
از هنرمندان پس از فوتشان، فقط آثارشان باقی ماند 
و خودشان تمام شــدند، اما بسیاری هم با پرورش 
هنرمند، شــاگردان زیادی تربیت کردند. در روایات 
آمده است که چند چیز سبب پایداری انسان خواهد 
شد که یکی همین تربیت شاگردان شایسته است. 
آقای تشــکری، هم با تولید آثارشان این پایداری را 
به دست آورده اند و هم با تربیت شاگردان متعددی 
که با عشق و عاقه در حوزه هنری به تربیت آن ها 

همت گمارده اند. 

  اعطای مجوز خادمی حضرت رضا)ع( 
حجت االسام گنابادی نژاد نیز در این مراسم گفت: 
ادب و هنر اگرچه اصالتاً ارزش و اعتبار دارد، اما برای 
ما ایرانی ها ایــن ارزش آنجایی ارتقا پیدا کرد که با 

اســام و محبت اهل بیت درآمیخته شد. در همه 
آثار آقای تشــکری نام ایران، انقاب، مشهد و امام 
رضا)ع( نام ماندگاری اســت. از آرزوهای ایشان این 
بود که کنار خدمت های ارزشمند و ماندگاری که در 
حوزه ادبیات رضوی داشته اند، بتوانند توفیق خادمی 
آستان مقدس حضرت رضا)ع( را نیز پیدا کنند. بنده 
امروز موظف شدم که از طرف تولیت آستان قدس 
رضوی، حجت االسام والمسلمین مروی، این خبر 
را به ایشــان اعام کنیم که در ســال ١٣98 و در 
دوره تولیت جدید آستان قدس رضوی، با نخستین 
مجوز خدمت برای هنرمند نامدار کشور، جناب آقای 

تشکری موافقت شد.  
مجدالدین معلمی، معاون هنری حوزه هنری کشور 
نیز در این مراسم به نیابت از محسن مؤمنی شریف، 
رئیس حوزه هنری کشور گفت: پنج سال است که با 
مصوبه شورای عالی انقاب فرهنگی، روزی را به نام 
روز هنر انقاب مصوب کرده اند و امســال نخستین 
سالی است که همزمان با معرفی چهره هنر انقاب 
در تهران، تقریباً در تمامی مراکز استان ها چهره هنر 

سال استان هم معرفی شد. 

  تشکری: مشهد شهر داستانی شده است
در ادامه پس از اعطای نشــان فیروزه هنر توســط 
داریوش ارجمند به سعید تشــکری، این هنرمند 
انقابی در ســخنانی کوتاه و احساسی گفت: وقتی 
روی سن می آیم همیشه فکر می کنم که با رفیقانم 
صحبت می کنم. آقای ارجمند سال ها پیش به من 
گفت که هنر راه میانبری ندارد. نویسنده شدن برای 
من آرزویی بود که در 9 سالگی شکل گرفت و اکنون 
که نگاه می کنم می بینم که به آرزوهایم رســیده ام. 
مشــهد، شهر داستانی شده و خودم خدمتگزار این 

هستم و در حال حاضر به آرزوی خودم رسیده ام. 

  احساس می کنم امام رضا )ع( صدایم کرد
تشــکری که پس از اعطای مجوز خادمی حضرت 
رضا)ع( با بغض صحبت می کرد، افزود: احســاس 
می کنم که امام رضا)ع( صدایم کرده است؛ آقا! دست 
شما درد نکند. دســت همه شما که وسیله شدید 
سعید تشکری اینجا باشد درد نکند. سال 8۴ درِ خانه 
حضرت آمدم و بدون حتی یک ریال رو به حضرت 
کردم و از امام خواستم کمک کند و دستم را بگیرد 
تا هیچ کلمه ای جز برای خودش ننویسم. اکنون سال 
98 است. هنوز لطف حضرت را احساس می کنم و 
می گویم: از اینکه اجازه دادی سعید تشکری خادمت 
بشود، سپاسگزارم. دوستان! من هرچه که دارم، از آقا 

امام رضا)ع(دارم خودم هیچی ندارم. آمین. 

  اهدای تابلوفرش و قرآن قدیمی
در پایان این مراســم نیز تابلوفرش و قرآن قدیمی 
مؤسســه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی 
توسط محمد علی چمی گو، مدیرعامل این مؤسسه 

به تشکری اهدا شد.

برش

ارجمنــد: هنــگام خوانــدن رمان 
»غریب قریب« آقای تشــکری من 
بارها گریه کردم و بارها شگفت زده 
شدم. آن قدر که به او زنگ زدم و 
پرسیدم این کتاب را آستان قدس 
دیده اســت؟ حــوزه هنــری دیده 
است؟ مقامات خراسانی دیده اند؟ 
گفتم این چرا ســریال نمی شــود؟ 

کمتر از پایتخت است؟ 

رونمایی از 3 اثر جدید سعید تشکری در نمایشگاه کتاب
ادب و هنر: مدیرعامل انتشــارات آستان قدس رضوی از رونمایی از 
سه اثر جدید سعید تشــکری توسط انتشارات آستان قدس رضوی 
در نمایشــگاه کتاب تهران خبر داد. حســین سعیدی اظهار داشت: 
»اوســنه ی گوهرشاد«، »آبی ها« و »موقف« به عنوان جدیدترین آثار سعید تشکری 
- از نویسندگان و مدرسان ادبیات داستانی و دراماتیک- توسط انتشارات به نشر در 

سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه می شود.
مدیرعامل به نشر تصریح کرد: »اوسنه ی گوهرشاد« عنوان رمانک فانتزی، مجموعه ای 
از داستان های به هم پیوسته از این نویسنده برجسته کشور است که با موضوع رمان 

انقاب اسامی در دست انتشار است.
ســعیدی ادامه داد: »اوسنه ی گوهرشــاد« به رویدادی می پردازد که با یک فانتزی 

ایرانی به روزرسانی شده است، در این داستان نو و مبتنی بر حقیقت که به فانتزی 
تمایل دارد، گوهرشــاد بیگم پس از ١000 سال به جایی می آید که خود ساخته و 
حاال با ملکه ای رو به رو می شــود که تصمیم دارد آنچه را او ســاخته، یعنی مسجد 

گوهرشاد، ویران کند و این آغاز رمان است.
مدیرعامل به نشــر به دیگر اثر تشــکری با عنوان »آبی ها« اشاره و خاطرنشان 
کرد: این رمان با موضوع رضوی روایتگر پزشــکی اســت کــه به دنبال گوهر 
کامل معاصر خویش اســت و دیگر نمی خواهد در پستوی قدرت راهبان بماند، 
شــهر انطاکیه و حران، تبعیدگاه دانش این طبیب دلداده اســت، او در ســیر 
این هجرت، هم عشــق زمینی می یابد و هم آسمانی و توفان آبی ترین رویداد 

زندگی اش را به تاطم می رساند.

وی »موقف« را ســومین اثر جدید این نویســنده عنوان و اظهار کرد: موضوع این 
رمان رضوی، سرزمینی است که دعبل خزاعی، شاعر شیعی متصل به آستان امام 
هشتم)ع( برای خود انتخاب کرده است، او هر چند از این سرزمین دور است اما با 

کام و خدمتش موقف سرزمین امام هشتم می شود.
مدیرعامل به نشر در پایان یادآور شد: از این نویسنده و مدرس ادبیات داستانی 
که دبیری سلسله نشست های »عصرانه داستان نویسان رضوی در سه شنبه های 
به نشــر« را بر عهــده دارد، تاکنون آثاری همچون »مفتــون و فیروزه«، »غریب 
قریب«، »هندوی شــیدا«، »من ســقراط مجروح را دوســت دارم«، »رژیسور«، 
»هزار و ســیصد و پنجاه و هفت«، »مردمان قصه کنند«، »مشــاق«، »داش آقا«، 

»پاریس پاریس« و ... به چاپ رسیده است.
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مراسم اهدای نشان فیروزه هنر و پاسداشت سعید تشکری به عنوان چهره سال هنر انقاب اسامی خراسان رضوی برگزار شد 

شب بزرگمرد  ادبیات انقالب
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خبر

سیما و سینما: فیلــم ســینمایی »تگزاس۲« به 
کارگردانی مسعود اطیابی جایگزین فیلم سینمایی 
»رحمان ۱۴۰۰« در ترکیب فیلم های در حال اکران 

شد.
محمدرضا صابری، عضو شــورای صنفی نمایش در 
گفت وگو با خبرنگار مهر، ضمن تشــریح تازه  ترین 
مصوبات شــورای صنفی نمایش در جلســه دیروز 
)سه  شــنبه ۲۷ فروردین  مــاه(، از جایگزینی فیلم 
سینمایی »تگزاس ۲« به کارگردانی مسعود اطیابی 
به جای فیلم »رحمان ۱۴۰۰« به کارگردانی منوچهر 

هادی در سرگروه سینمایی »ایران« خبر داد.
صابری در این زمینه توضیح داد: شــورای صنفی 
نمایش در نخســتین جلسه با توجه به اتفاقاتی که 
بــرای فیلم »رحمــان ۱۴۰۰« رخ داد و با توجه به 

اینکه سرگروهی سینما ایران بدون فیلم مانده بود، 
جلســه فوق  العاده تشکیل داد که در این جلسه دو 
فیلم برای نمایش اعالم آمادگی کردند و از آنجایی 
که حق انتخاب با ســینمادار است فیلم سینمایی 
»تگزاس ۲« به کارگردانی مســعود اطیابی با کف 

اکران چهار هفته از فردا اکران می شود.

 لغو شرط کف فروش برای فیلم های نوروزی
وی افزود: با توجه شــرایطی که در کشــور حاکم 
است و ۲۰ استان ما درگیر سیل هستند و شرایط 
روحی مردم سخت است، شورا مصوب کرد در جهت 
حمایت از فیلم های نوروزی همه فیلم های نوروزی 
بدون در نظرگیری کف فروش تا ۱۸ اردیبهشت  ماه 
اکران داشته باشند و هفت هفته به نمایش دربیایند. 

ضمن اینکه مقرر شد پردیس هایی که بیش از هفت 
سالن ســینما دارند مثل مگامال و باغ کتاب و باید 
یک سالنشــان را به صورت کامل تا ۱۸ اردیبهشت 

ماه در اختیار این آثار نوروزی قرار بدهند.
این عضو شورای صنفی اکران افزود: قرار است یک 
تیم در خود شورا متشــکل از یک نماینده از تهیه  
کنندگان، یک نماینــده از کانون کارگردانان و یک 
نماینده از ســینماداران جهت »نظارت بر اکران« 
گزارشــی تهیه کنند. با توجه به اینکه دیگر کمیته 
انضباطی وجود ندارد این تیم جایگزین کمیته شده 

و امور را بررسی می کنند.

 شنبه ها دیگر نیم  بها نیست
صابــری درباره نیم  بها بودن بلیت های ســینما در 

روزهای شــنبه در سال گذشــته هم عنوان کرد: 
روزهای شــنبه از روزهای نیم بها بودن بلیت های 
ســینما حذف شده اســت مگر اینکه سینمادار به 
شــورای صنفی نمایش درخواســت بدهد که در 

روزهای شنبه بلیت نیم بها ارائه دهد.
جلسه بعدی شورای صنفی در تاریخ ۸ اردیبهشت 
برگزار می  شود که دستور جلسه آن انتخاب سخنگو، 
دبیر و نایب رئیس شورای صنفی نمایش برای سال 

جدید است.
فیلم سینمایی »رحمان ۱۴۰۰« به جهت تخلف 
در رعایت اصالحات نظارتی سازمان سینمایی در 
اکران عمومی، پس از چهار هفته و با فروش ۲۲ 
میلیارد تومان از ادامه حضور بر پرده ســینماها 

منع شد.

سینما

مصوبات تازه 
شورای صنفی اکران

»تگزاس۲«  جایگزین 
»رحمان ۱۴۰۰« شد

نویسنده »رادیو شب«:
تولید »تاک شو« یعنی حوصله تولید محتوا نداریم

سیما و سینما: نویسنده »رادیو 
شب« با اشــاره به ضعف تولید 
محتوا در برنامه های تاک شــو، 
بیــان کرد: در ایــن برنامه های 
برنامه  ساز  گویی  گفت وگومحور 
حال و حوصله تولید محتوا ندارد.

اسماعیل باستانی، نویســنده »رادیو شب« در گفت وگو با خبرنگار مهر 
درباره اهمیت تولید محتــوا در برنامه های تلویزیونی و کمک گرفتن از 
ادبیات غنی فارسی بیان کرد: این به تیم نویسندگی برنامه ها بازمی گردد 

که چه هدفی برای برنامه شان دارند و چه می  خواهند.
وی ادامه داد: ما معموالً برنامه ای محتوا محور و آیتمی با سبک و سیاقی 

که در »رادیو شب« پیش می  رود، در رادیو داریم و در تلویزیون نداریم.
این تهیه  کننده برنامه های رادیویی تصریح کرد: تلویزیون بیشتر به سمت 
تولید تاک شو رفته و برنامه ها اکثراً گفت وگو محور هستند و این یعنی ما 
حال و حوصله تولید محتوا نداریم. ما تولید محتوا را به گردن کارشناسی 

می  اندازیم که به برنامه می  آید و می خواهیم با او گفت وگو کنیم.

 فضای رادیو بکر است
باســتانی اضافه کرد: برخی از برنامه  ســازان حتی حاضر نیستند همان 
کارشــناس را هم به تیم تولید محتوا و اتاق فکر برنامه بیاورند و از او در 
برنامه  سازی کمک بگیرند. درحالی که تیم تولید »رادیو شب« سعی دارند 
هر شب یک متریال منحصر به فرد را به مخاطب ارائه کنند و خود مجریان 
اگر به برنامه می آیند قرار اســت درباره موضوعی حرف بزنند و برنامه ای 

موضوع محور رقم می  زنند.
نویســنده »رادیو شب« درباره اهداف این برنامه عنوان کرد: بحث مهم ما 
حال خوب اســت که در این زمانه نایاب است و باید آن را بگردیم و پیدا 
کنیم و این نقطه قوت »رادیو شب« است که هر یک از مجریان و میهمانان 

سعی می  کنند قله ای را برای خود تصور کنند و آن را بیابند.
وی درباره بهره گرفتن »رادیو شب« از عنوان رادیویی توضیح داد: تکلیف 
برنامه »رادیو شب« کامالً مشخص است این برنامه شکل رادیو را دارد ولی 
در قالب تصویر ارائه می  شود. فضای رادیو خیلی بکر است و عنوان رادیو هم 

جذاب است و مخاطب را هیجان زده می  کند که بداند رادیو چگونه است.
باستانی در پایان گفت: از آنجایی که رادیو خیال انگیز است همین عنصر 
به »رادیو شب« هم کمک می  کند، به طور مثال وقتی هنرمندی متنی را 

می خواند ما می  توانیم او را هم بشنویم و هم تماشایش کنیم.

 سیما و سینما/ صبا کریمی  نشست خبری سی 
و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر با حضور رضا 
میرکریمی، دبیر جشــنواره روز گذشته در پردیس 

سینمایی چارسو برگزار شد.
میرکریمی در ابتدای ســخنان خود با تبریک نیمه 
شعبان و ابراز همدردی با مردم سیل زده اظهار کرد: 
فکر ما پیش هموطنان عزیزمان است و امسال نیز به 
دلیل اتفاقی که رخ داده طی تفاهمنامه ای که با هالل 
احمر منعقد کردیم، جشنواره جهانی فجر به عنوان 
سفیر مهربانی انتخاب شده و قرار است در سال های 
آینده آثاری با این مضمون را اکران کرده و به عنوان 
نماینده هالل احمر در مجامع بین المللی باشد. ضمن 
اینکه عواید حاصل از فروش بلیت نیز به سیل  زده ها 

اختصاص پیدا خواهد کرد.
وی با اشاره به دوره پیشــین جشنواره عنوان کرد: 
خوشبختانه سال گذشته جشنواره پر رونقی داشتیم 
اما امسال با سختی هایی هم مواجه بودیم و تحریم ها 
بسیاری از مناسبات ما را تحت تأثیر قرار داد تا جایی 
که حتی برای گرفتن بلیت پرواز میهمانان با مشکل 
مواجه شدیم. البته 5 میلیارد از سوی ارشاد به ما داده 
شده اما ناچار بودیم بخشی از اعتبارات خود را از طرق 
دیگر تأمین کنیم. تعدادی از حامیان مالی ما عالقه ای 
به نام بردن از اسمشان ندارند اما ارشاد و شهرداری 

تهران حمایت قابل توجهی از این جشنواره داشتند.

  هدف ما ایجاد سوابق علمی است 
نه پهن کردن فرش قرمز

میرکریمی با ارائه آماری از آثار حاضر در این جشنواره 
تصریح کرد: ۲5۰ میهمان از 5۸ کشور در جشنواره 
امســال حضور دارند که ۲۸ نفر از این میهمانان در 
بخش دارالفنون و ۸۰ نفر از میهمانان در بازار فیلم 
حضور دارند و همچنیــن ۲3 غرفه خارجی در بازار 
در نظر گرفته شده است. عالوه بر این امسال بیش 
از ۲۰۰۰ فیلم در جشــنواره ثبت  نام کردند که ۱63 
فیلم از 6۴ کشــور در بخش  های مختلف به نمایش 
گذاشته خواهند شد. همچنین برای نخستین بار ۱۰ 
فیلم بلند و دو فیلم کوتاه به نمایش درخواهد آمد و 
۴۱ فیلم بلند و هفت فیلم کوتاه هم برای نخستین 

بار در آسیا به نمایش گذاشته می  شود.
وی تأکید کرد: این جشــنواره، محل انتقال تجربه 

است و هدف ما ایجاد ســوابق علمی است نه پهن 
کردن فرش قرمز؛ و بر همین اساس هم برنامه های 
علمی متنوعی در چندین دانشگاه، سینما فلسطین و 

پردیس چارسو خواهیم داشت.
دبیر جشــنواره در بخش دیگری از گفته های خود 
یادآور شــد: اتفاق مهم دیگری که امســال شاهد 
آن خواهیم بود این اســت که با همکاری فیلمخانه 
ملــی، تعــدادی از فیلم های مرمت شــده را اکران 
خواهیم کرد. امســال نیز به مناســبت ۴۰ سالگی 
انقالب اســالمی فیلم های »دونده« و »دیده  بان« را 
انتخاب کردیم. فیلم های خوبی با محوریت مصائب و 
بحران های منطقه به دست ما رسیده که تحت عنوان 
بخش »شاخه های زیتون« در جشنواره حاضر است. 

همچنین مروری بر آثار سینمای چین و آلمان را در 
این دوره نیز خواهیم داشت.

میرکریمی در ادامه به ترکیب داوران و بخشــی از 
میهمانان اشــاره کرد و گفت: تالش ما این بود که 
افــراد تازه ای را وارد تیم داوری کنیم و از تسلســل 
دوره ای یــک عــده داور خاص خارج شــویم. نوید 
محمدزاده، نرگس آبیار، مظفر اوزدمیر از ترکیه، وانگ 
شیائوشوایی از چین، مایک فان دیم از هلند، البینا 
میتوسکا از مقدونیه، پیتر فالیشمان از آلمان ترکیب 
هیئت داوران در بخش بین الملل هستند. همچنین 
در بخش جلوه گاه شرق خسرو معصومی و در میان 
داوران نتپک هم سیدغالمرضا موسوی حضور دارد 
و بهروز شعیبی هم داور ایرانی بخش فیلم های اول 

است. در بخش منتقدان هم روبرت صافاریان یکی 
از سه داور است. لوکا بیگاتزی، فیلمبردار ایتالیایی، 
جولی برتوچلی کارگردان فرانســوی، ادینا پینتلی 
و پول شریدر از میهمانانی هستند که در جشنواره 

حاضر خواهند بود.
میرکریمی درباره ادغام دو جشــنواره ملی و جهانی 
فجر تأکید کرد: آنچه از گفت و گو با رئیس ســازمان 
سینمایی استنباط کردم این بود که ایشان جشنواره 
جهانی فجــر را تأثیرگذار می داند و همــواره از آن 
حمایت می کند اما نمی دانم در آینده ممکن اســت 
چه سرنوشتی در انتظار جشنواره جهانی فجر باشد. 
با این حال تیم برگزارکننده تمام تالش خود را برای 
برگزاری هرچه بهتر آن انجام می دهد. البته نظر آقای 

انتظامی این است که این جشنواره به هویت مستقلی 
دســت پیدا کند و زمانی که این طرح جدی شــد 

جزئیات آن حتماً اعالم می شود.

 تناقض آشکار در صحبت های میرکریمی 
و  رئیس سازمان سینمایی

رضــا میرکریمی، دبیر جشــنواره جهانی فیلم 
فجر از افزایش ۱۰ درصدی بودجه این رویداد 
ســینمایی خبر داد و اظهار داشــت: جشنواره 
سال گذشته با بودجه ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
تومان برگزار شــد اما با توجــه به افزایش نرخ 
دالر که می توانست ما را بسیار متأثر کند سعی 
کردیم با تمهیداتی، رشــد چندانی در بودجه 
نداشته باشیم و از ۱۰ درصد فراتر نرفتیم؛ این 
در حالی بود که پیــش از این انتقادات زیادی 
به بودجه این جشــنواره شــده بود و منتقدان 
بر این باور بودند که در شــرایط کنونی کشور 
نیازی بــه این گونه خرج ها نیســت و در این 
خصوص اعالم کردند گویا برای برگزارکنندگان 
جشنواره جهانی ۱۰ میلیارد تومان بودجه بیت 
المال اصاًل اهمیتی ندارد و به چشــم نمی آید!؛ 
همچنین میرکریمی در بخشی از این نشست با 
توجه به انتقاداتی که به جدایی جشنواره ملی 
و بین المللی بود و ضرورت ادغام آن ها با اعالم 
نظر مخالف با اشــاره به اهمیت این جشنواره 
انتظامی، رئیس ســازمان  عنوان کرد: آقــای 
سینمایی به تأثیرات این جشنواره آگاه هستند. 
این اظهارات در حالی اســت که انتظامی پیش 
از ایــن در گفت وگو با یک برنامــه تلویزیونی 
گفته بود بنا به خواســته اهالی سینما او حامی 

ادغام جشنواره های ملی و جهانی است.
وی دربــاره تفکیک یــا ادغام این دو جشــنواره 
اظهار کرد: نظر شــخصی من این است که این دو 
جشنواره ملی و جهانی را نباید با یکدیگر ادغام و 
به بیانی دیگــر حرکت های فرهنگی را قطع کرد. 
این جشــنواره جایگاه خوبی در فضای بین المللی 
دارد و در حــال حاضــر در غرب آســیا نیز جزو 
برترین ها هستیم و این ظرفیت را داریم که یکی 
از ســه جشنواره خوب آسیا باشــیم و باید از آن 

حمایت کنیم.

سیما و سینما

میرکریمی در نشست جشنواره جهانی فیلم فجر عنوان کرد

اختصاص عواید فروش بلیت به سیل زدگان

صفحه 15   1398/1/17

آگهى موضوع ماده3قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سندرسمى

ــاختمان هاى  ــت اراضى و س ــن تكليف وضعي ــاده 3قانون تعيي ــرر در م ــب تكاليف مق حس
ــك قانون  ــاده ي ــوع م ــت موض ــادره ازهيئ ــوب 1390/9/20آراء ص ــمى مص ــد سندرس فاق

مذكورمستقردرواحدثبتى سبزوار جهت اطالع عموم بشرح ذيل آگهى ميگردد:
بخش12سبزوار

پالك2اصلى اراضى عبدالرحمن:
ــماره139760306011007475مورخ97/11/21هيئت موضوع ماده يك قانون  برابر راى ش
ــاى مرتضى مومنى مقدم  ــبزوار تصرفات مالكانه بالمعارض آق ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــاحت79,35مترمربع قسمتى از  ــبت به دودانگ مشاع از ششدانگ يكباب ساختمان بمس نس
ــدانگ پالك135فرعى از2اصلى واقع در اراضى عبدالرحمن بخش12محرزگرديده و رأى  شش
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى قيوم كوشكى مالك  به صدورس

رسمى صادرشده است.
ــماره139760306011006253مورخ97/10/22هيئت موضوع ماده يك قانون  برابر راى ش
ــبت به  ــبزوار تصرفات مالكانه بالمعارض خانم اكرم برزويى نس ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت121,43مترمربع قسمتى از ششدانگ پالك8و17فرعى 
ــندمالكيت  ــن بخش12محرزگرديده و رأى به صدورس ــى عبدالرحم ــى واقع در اراض از2اصل
ــن خسروآبادى مالك رسمى  ــرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى محمدحس بنام نامبرده وكس

صادرشده است.
ــماره139760306011008206مورخ97/12/15هيئت موضوع ماده يك قانون  برابر راى ش
ــتقردرواحدثبتى سبزوار تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى مجتبى آسيايى نسبت به  مذكورمس
ــاحت58,75مترمربع قسمتى از ششدانگ پالك1238فرعى  ششدانگ يكباب ساختمان بمس
ــندمالكيت  ــن بخش12محرزگرديده و رأى به صدورس ــى عبدالرحم ــى واقع در اراض از2اصل
ــرمقدارمذكورازمحل مالكيت على،فاطمه،مهين،عصمت،عفت،راضيه شهرت  بنام نامبرده وكس

همگى تاجرسبزوارى مالك رسمى صادرشده است.
ــماره139760306011006782مورخ97/11/02هيئت موضوع ماده يك قانون  برابر راى ش
ــبزوار تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى هادى كسكنى نسبت به  ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت111,50مترمربع قسمتى از ششدانگ پالك3257فرعى 
ــندمالكيت بنام  از2اصلى واقع در اراضى عبدالرحمن بخش12محرزگرديده و رأى به صدورس
نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت على محمد،سرور،مهرى،مريم،نسرين شهرت همگى 

مسكنى(ورثه مرحوم حسن مسكنى)مالك رسمى صادرشده است.
ــماره139760306011008703مورخ97/12/25هيئت موضوع ماده يك قانون  برابر راى ش
ــتقردرواحدثبتى سبزوار تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى سعيدعمرانى خواه نسبت  مذكورمس
به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت18,65مترمربع قسمتى از ششدانگ پالك4298فرعى 
ــندمالكيت بنام  از2اصلى واقع در اراضى عبدالرحمن بخش12محرزگرديده و رأى به صدورس

نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى حسين بينقى مالك رسمى صادرشده است.
ــماره139760306011008433مورخ97/12/19هيئت موضوع ماده يك قانون  برابر راى ش
مذكورمستقردرواحدثبتى سبزوار تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى على اكبر زارع طزرقى نسبت 
ــدانگ يكباب ساختمان بمساحت150مترمربع قسمتى از ششدانگ پالك8602فرعى  به شش
ــندمالكيت بنام  از2اصلى واقع در اراضى عبدالرحمن بخش12محرزگرديده و رأى به صدورس

نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت مريم نادهى مالك رسمى صادرشده است.
ــماره139760306011008501مورخ97/12/21هيئت موضوع ماده يك قانون  برابر راى ش
ــبزوار تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى محمد كسكنى نسبت به  مذكورمستقردرواحدثبتى س
ــاحت53,14مترمربع قسمتى از ششدانگ پالك1598فرعى  ششدانگ يكباب ساختمان بمس
ــندمالكيت بنام  از2اصلى واقع در اراضى عبدالرحمن بخش12محرزگرديده و رأى به صدورس

نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت باقر ترك زاده بيات مالك رسمى صادرشده است.
ــك  ــاده ي ــوع م ــماره139760306011008503مورخ97/12/21هيئت موض ــر راى ش براب
ــبزوار تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى رمضانعلى غالمى  ــتقردرواحدثبتى س قانون مذكورمس
ــبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت74,35مترمربع قسمتى از ششدانگ  استاجى نس
ــده و رأى به  ــى عبدالرحمن بخش12محرزگردي ــى واقع در اراض ــى از2اصل پالك4883فرع
ــمى  ــرمقدارمذكورازمحل مالكيت امه رازقى مالك رس ــندمالكيت بنام نامبرده وكس صدورس

صادرشده است.
پالك5اصلى اراضى فتح آباد

ــماره139760306011006414مورخ97/10/25هيئت موضوع ماده يك قانون  برابر راى ش
ــبزوار تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى يداله رحيمى نسبت به  ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــمتى از ششدانگ پالك474فرعى  ــدانگ يكباب ساختمان بمساحت70,24مترمربع قس شش
ــندمالكيت بنام  ــاد بخش12محرزگرديده و رأى به صدورس ــى واقع در اراضى فتح آب از5اصل
ــين دولت آبادى مالك رسمى صادرشده  ــرمقدارمذكورازمحل مالكيت عبدالحس نامبرده وكس

است.
پالك7اصلى اراضى نقابشك

ــماره139760306011007530مورخ97/11/24هيئت موضوع ماده يك قانون  برابر راى ش
ــتقردرواحدثبتى سبزوار تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى على محمد آستانى نسبت  مذكورمس
ــمتى از ششدانگ پالك98فرعى  ــاختمان بمساحت120مترمربع قس ــدانگ يكباب س به شش
ــندمالكيت بنام  ــك بخش12محرزگرديده و رأى به صدورس ــع در اراضى نقابش از7اصلى واق
ــبزوار مالك رسمى صادرشده  ــرمقدارمذكورازمحل مالكيت على اكبر قاسمى س نامبرده وكس

است.
ــماره139760306011006742مورخ97/11/01هيئت موضوع ماده يك قانون  برابر راى ش
ــبزوار تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى سيدعلى گلرخ نسبت به  ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس

ششدانگ يكباب منزل بمساحت93,57مترمربع قسمتى از ششدانگ پالك16فرعى از7اصلى 
ــندمالكيت بنام نامبرده  ــده و رأى به صدورس ــك بخش12محرزگردي ــع در اراضى نقابش واق
ــمى  ــبزوار(احدى از ورثه على امبر قاس ــمى س ــرمقدارمذكورازمحل مالكيت اقدس قاس وكس

سبزوار)مالك رسمى صادرشده است.
ــماره139760306011008319مورخ97/12/18هيئت موضوع ماده يك قانون  برابر راى ش
ــبزوار تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى اسماعيل باغانى نسبت  ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت806,58مترمربع قسمتى از ششدانگ پالك88فرعى 
ــندمالكيت بنام  ــك بخش12محرزگرديده و رأى به صدورس ــع در اراضى نقابش از7اصلى واق

نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آمنه قاسمى مالك رسمى صادرشده است.
ــك  ي ــاده  م ــوع  ــماره139760306011007878مورخ97/12/4هيئت موض راى ش ــر  براب
ــبزوار تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى غالمرضا بنجخى  ــتقردرواحدثبتى س قانون مذكورمس
ــاحت104مترمربع قسمتى از  ــدانگ يكباب ساختمان بمس ــبت به سه دانگ مشاع ازشش نس
ــك بخش12محرزگرديده و رأى به  ــدانگ پالك93فرعى از7اصلى واقع در اراضى نقابش شش
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت محمدتقى قاسمى سبزوار و  صدورس

حشمت وجودى مالك رسمى صادرشده است.
ــك  ي ــاده  م ــوع  ــماره139760306011007879مورخ97/12/4هيئت موض راى ش ــر  براب
ــم عذرا بنجخى  ــات مالكانه بالمعارض خان ــبزوار تصرف ــتقردرواحدثبتى س ــون مذكورمس قان
ــاحت104مترمربع قسمتى از  ــدانگ يكباب ساختمان بمس ــبت به سه دانگ مشاع ازشش نس
ــك بخش12محرزگرديده و رأى به  ــدانگ پالك93فرعى از7اصلى واقع در اراضى نقابش شش
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت محمدتقى قاسمى سبزوار و  صدورس

حشمت وجودى مالك رسمى صادرشده است.
ــماره139760306011007827مورخ97/12/2هيئت موضوع ماده يك قانون  ــر راى ش براب
ــبت به  ــبزوار تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى هادى رازقى نس ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــاحت100,64مترمربع قسمتى از ششدانگ پالك132فرعى  ششدانگ يكباب ساختمان بمس
ــندمالكيت بنام  ــك بخش12محرزگرديده و رأى به صدورس ــع در اراضى نقابش از7اصلى واق

نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت فاطمه وجودى مالك رسمى صادرشده است.
ــماره139760306011007933مورخ97/12/7هيئت موضوع ماده يك قانون  ــر راى ش براب
ــبزوار تصرفات مالكانه بالمعارض خانم فاطمه غالمى نسبت به  ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــمتى از ششدانگ پالك127فرعى  ــدانگ يكباب ساختمان بمساحت75,86مترمربع قس شش
ــندمالكيت بنام  ــك بخش12محرزگرديده و رأى به صدورس ــع در اراضى نقابش از7اصلى واق
ــبزوار مالك رسمى صادرشده  ــمى س ــرمقدارمذكورازمحل مالكيت شهربانوقاس نامبرده وكس

است.
ــك  ي ــاده  م ــوع  ــماره139760306011005182مورخ97/10/3هيئت موض راى ش ــر  براب
ــم زرى خواجه بار  ــبزوار تصرفات مالكانه بالمعارض خان ــتقردرواحدثبتى س قانون مذكورمس
ــاحت98مترمربع تمام  ــدانگ اعيانى يكباب ساختمان بمس ــبت به سه دانگ مشاع ازشش نس
ــك بخش12محرزگرديده و رأى  ــى واقع در اراضى نقابش ــدانگ پالك798فرعى از7اصل شش
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت موقوفه على اكبر و غيره  به صدورس

مالك رسمى صادرشده است.
ــك  ي ــاده  م ــوع  ــماره139760306011005183مورخ97/10/3هيئت موض راى ش ــر  براب
ــين صادقى  ــبزوار تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى حس ــتقردرواحدثبتى س قانون مذكورمس
ــاحت98مترمربع تمام  ــدانگ اعيانى يكباب ساختمان بمس ــبت به سه دانگ مشاع ازشش نس
ــك بخش12محرزگرديده و رأى  ــى واقع در اراضى نقابش ــدانگ پالك798فرعى از7اصل شش
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت موقوفه على اكبر و غيره  به صدورس

مالك رسمى صادرشده است.
پالك8اصلى اراضى جعفرآباد

ــك  ي ــاده  م ــوع  ــماره139760306011002509مورخ97/5/28هيئت موض راى ش ــر  براب
ــاى على درقدمى  ــات مالكانه بالمعارض اق ــبزوار تصرف ــتقردرواحدثبتى س ــون مذكورمس قان
ــاحت102مترمربع قسمتى از  ــدانگ يكباب ساختمان بمس ــبت به سه دانگ مشاع ازشش نس
ــاد بخش12محرزگرديده و رأى  ــع در اراضى جعفرآب ــدانگ پالك97فرعى از8اصلى واق شش
ــرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقايان على سرسنگى و  ــندمالكيت بنام نامبرده وكس به صدورس

غالمحسين كوثرى مقدم مالك رسمى صادرشده است.
ــى در دونوبت به فاصله15 روز  ــاده3و ماده13 ايين نامه مربوطه اين آگه ــتناد مفاد م لذا باس
ــخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض  ــر ميگردد درصورتيكه اش ازطريق اين روزنامه منتش
داشته باشند درشهرها بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى در روزنامه و در روستاها از تاريخ الصاق 
راى در محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند.
ــت به دادگاه  ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس ــرض بايد ظرف يكماه از تاريخ تس معت
عمومى محل نمايدو گواهى تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل نمايد.در اينصورت 
ــت و درصورتيكه اعتراض درمهلت قانونى  اقدامات ثبت موكول به ارايه حكم قطعى دادگاه اس
ــل ارائه نكند اداره  ــت به دادگاه عمومى مح ــل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواس واص
ثبت محل مبادرت به صدورسندمالكيت مينمايد. صدورسندمالكيت مانع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نيست.برابر ماده13آيين نامه مذكور درمورد آن قسمت از امالكى كه قبال نسبت به آنها 
ــده واحدثبتى طبق رأيهيئت پس از تنظيم اظهارنامه ثبتى حاوى  اظهارنامه ثبتى پذيرفته نش
ــى وتحديدحدود بصورت همزمان به اطالع  ــدود ملك مراتب را در اولين آگهى نوبت تحديدح
ــاند ونسبت به امالك در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديدحدود واحدثبتى آگهى  عموم ميرس

تحديدحدود را بصورت اختصاصى منتشر مينمايد.(م الف 97/100/2723)9800554
تاريخ انتشار نوبت اول:1398/1/28
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/2/12

على آب باريكى-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
ــيدرضا موسوى فرزند سيدمحمد فعًال مجهول المكان ابالغ مى شود كه آقاى نعمت  ــيله به آقاى س بدينوس
ــما به  ــند خودرو 189 ب 76 ايران 12 به طرفيت ش ــته الزام به تنظيم س ــتى به خواس اله عارفى دادخواس
حوزه سوم شوراى حل اختالف دادگسترى تايباد ارائه و به كالسه 970394 ثبت و براى روز شنبه مورخه 
ــت لذا به استناد ماده 73ق – آ – د – م  ــيدگى تعيين گرديده اس ــاعت 17 بعدازظهر وقت رس 98/3/4 س
ــيدگى به دبيرخانه  ــما مى توانيد قبل از رس ــار درج مى گردد ش ــب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتش مرات
ــماره يك شوراهاى حل اختالف به  ــوم شهرستان تايباد مستقر درمجتمع ش ــوراى حل اختالف حوزه س ش
نشانى تايباد خ شريعتى ساختمان انجمن حمايت زندانيان مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رسيدگى در شورا حاضر شويد. در صورت عدم حضور 

غياباً رسيدگى خواهد شد. /الف  تاريخ انتشار : 1398/01/28  آ-9800550
مسئول دبيرخانه حوزه سوم شوراى حل اختالف تايباد  حيدرى

رونوشت آگهى حصر وراثت  
نظر به اينكه آقاى شايان اسكندرى داراى شناسنامه شماره 0740463871 به شرح دادخواست به كالسه 
ــجاع  ــادروان ش ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــورا درخواس 970463 از اين ش
اسكندرى به شناسنامه 265 در تاريخ 97/03/24 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين 

الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  احمد اسكندرى با كد ملى 0748766693 فرزند محمد پدر متوفى 

2- عذرا اسكندرى با كد ملى 0748767691 فرزند محمديوسف مادر متوفى 
3- توران اسكندرى مشهدريزه ئى با كد ملى 0749569417 فرزند قادر همسر متوفى 

4- عليرضا اسكندرى با كد ملى 151012921 فرزند شجاع فرزند متوفى
5- شايان اسكندرى با كد ملى 0740463871 فرزند شجاع فرزند متوفى
6- تبسم اسكندرى با كد ملى 0927950723 فرزند شجاع فرزند متوفى

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

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9800551
تاريخ انتشار : 1398/01/28 

سيدسعيد هرمزى
قاضى شورا شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

آگهى مزايده مال غير منقول نوبت اول 
ــوم عليه نور على  ــعبه اول حقوقى تايباد محك ــه 9409975170000981 صادره از ش ــه موجب دادنام ب
ــته در حق فاطمه چوپان و مبلغ  ــت به پرداخت مبلغ 211461459 بابت اصل خواس ــنگانى محكوم اس س
10573072 ريال بابت نيم عشر در حق دولت در پرونده اجرايى شماره 970280 كه ملك به پالك 449 
ــه ايثارگران ملكى نورعلى  ــهيد بابايى كوچ ــهد به ادرس جوزقان خ ش ــى از 175 اصلى بخش 14 مش فرع
سنگانى كه به ثبت رسيده و مفروز بوده و در اجاره نمى باشد كه داراى مشخصات اعيان به مساحت حدود 
ــقف طاق ضربى بعالوه امتيازات و انشعابات وعرصه به مساحت  ــاختمان با ديوار باربر و س 151 متر مربع س
حدود 238/18 متر مربع و با نظر كارشناسى 749/044/000 ريال برآورد گرديده است و بدينوسيله جهت 
فروش شروع مزايده ساعت 11 الى 12 روز يكشنبه 1398/2/22 در محل اجراى احكام مدنى حوزه قضايى 
ــروع و به كسى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد  ــى ش تايباد تعيين مى گردد مزايده از قيمت كارشناس
ــد در صورت تمايل متقاضيان مى توانند 5 روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا  واگذار خواهد ش
ترتيب بازديد ايشان از مال داده شود الزم به ذكر است 10٪ بهاى مزايده في المجلس و به صورت نقدى به 
عنوان سپرده و مابقى ظرف يك ماه از خريدار دريافت خواهد شد در صورتيكه به هر دليل خريدار در زمان 

مترر بهاى مزايده را نپردازد 10٪ سپرده وى به نفع دولت ضبط خواهد شد .9800552
تاريخ انتشار : 1398/1/28 

امين اله همه چيز فهم رودى 
مدير اجراى مدنى تايباد

رونوشت آگهى حصر وراثت اصالحى
ــنامه شماره 5670 به شرح دادخواست به كالسه  ــيزنى داراى شناس نظر به اينكه آقاى محمد ابراهيمى ش
ــادروان رقيه  ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــورا درخواس 3/970383ح از اين ش
ــيزنى به شناسنامه 104 در تاريخ 71/10/4 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه  ابراهيمى ش

حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
ــادره از تايباد فرزند  ــين ش ش 5670 متولد 1340/6/30 ص ــيزنى فرزند ميرحس ــد ابراهيمى ش 1- محم

متوفى 
2- ماه جان جبارى فرزند جبار ش ش 2 متولد 1316/10/4 صادره از تايباد فرزند متوفى 
گواهى حصر وراثت شماره 278-96/9/18 بدون گواهى صادره اصالحى فاقد اعتبار است. 

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

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9800553
تاريخ انتشار : 1398/01/28 

محمد بارى
قاضى شورا شعبه 3 شوراى حل اختالف شهرستان 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  ــماره 139760306015009511 -1397/11/30 هيئت اول موض ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى غالمحسين شجاعى فرزند براتعلى بشماره شناسنامه 258 صادره از تايباد 
ــاحت 173,50 متر مربع پالك 171 فرعى از 257 اصلى واقع در بخش  ــدانگ يكباب منزل به مس در شش
ــهد شهرستان تايباد خريدارى از محل تمامت مالكيت غالمحسين شجاعى و خانم زهرا مصطفائى  14 مش
ــف آبادى و تمامت پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله  يوس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش 15 روز آگهى مى ش
ــليم و پس  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم  ــليم اعتراض ، دادخواس ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس از اخذ رس

ــند مالكيت  ــاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقض ــد. بديهى اس نماين
صادر خواهد شد. 9800555

تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/01/28 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/12

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

ــون تعيين تكليف  ــت اول موضوع قان ــماره 139760306015009161 -1397/11/1 هيئ ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى سبحان سليمانى ريزه ئى فرزند عثمان بشماره شناسنامه 2466 صادره از 
تايباد در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 291,60 متر مربع پالك 283 اصلى واقع در بخش 14 مشهد 
ــمتى از مالكيت مرحوم غالم نبى محمدى سعدآبادى و قسمتى از  ــتان تايباد خريدارى از محل قس شهرس
پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ  ــخاص نسبت به صدور س در صورتى كه اش
ــيد ، ظرف مدت  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
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. 9800556
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/01/28 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/12

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  ــماره 139760306015009484 -1397/11/29 هيئت اول موض ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
ــنامه 66 صادره از تايباد در  ــماره شناس مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى جواد ملك ناصرى فرزند جمعه بش
ــدانگ يكباب منزل مسكونى به مساحت 257 متر مربع پالك 642/812 فرعى از 250 اصلى واقع در  شش
ــهد شهرستان تايباد خريدارى از محل تمامت مالكيت رسمى و مشاعى خانم حميرا مشرقى  بخش 14 مش
ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله  ــمتى از پالك محرز گرديده اس برآبادى و قس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش 15 روز آگهى مى ش
ــليم و پس  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم  ــليم اعتراض ، دادخواس ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس از اخذ رس
ــند مالكيت  ــاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقض ــد. بديهى اس نماين

صادر خواهد شد. 9800557
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/01/28 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/12

غالمرضا آقازاده / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى برابر راى شماره139860306007000005-20/1/98 هيئت اول / دوم  كالسه 144/96   
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــام  ــرف الدين جامى ريزگى   فرزند حس حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض  متقاضى آقاى ش
ــنامه 111 صادره از تربت جام در يك باب منزل   به مساحت518 متر مربع پالك  ــماره شناس الدين     بش
فرعى از 704 - اصلى مفروز واقع در خراسان رضوى بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملك تربت جام خريدارى 
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو  ــمى آقاى گل محمد يار محمدى محرز گرديده اس از مالك رس
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى  ــخاص نس ــود و در صورتى كه اش نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت 2 دو ماه اعتراض خود را به اين  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش اعتراضى داش
ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع  ــليم و پس از اخذ رس اداره تس
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.9800539
تاريخ انتشار نوبت دوم:98/1/28

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/2/13
سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

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

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى برابر راى شماره139860306007000003-18/1/98 هيئت اول / دوم  كالسه 184/96   
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره  ــك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض  متقاضى خانم تازه گل طاهرى   فرزند مراد   بش ــوزه مل ح
ــالك 16 فرعى از  ــاحت152 متر مربع پ ــح آباد در يك باب منزل   به مس ــادره از صال ــنامه 141ص شناس
ــهد حوزه ثبت ملك تربت جام خريدارى از مالك  ــان رضوى بخش 13 مش 1118 - اصلى  واقع در خراس
ــاعى خودش) محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  ــمى خانم تازه گل طاهرى (مش رس
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود و در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
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زاده  تربت  مجید  ایستگاه/   
تحمیلی همان قدر  حماسه جنگ 
که ممکن اســت روزهــای به یاد 
ماندنِی شیرین داشــته باشد، چه بسا بیشتر از 
آن، روزهای تلِخ فراموش نشدنی هم دارد. حاال 
و با گذشت بیشتر از 30 سال می شود برگشت و 
بدون تعصب نگاهی به پشت سر و حماسه های 
تلخ و شــیرین آن انداخت و عبرت آموزی کرد. 
28 فروردین 1367 یکی از همان روزهایی است 
که هم آینــده جنگ تحمیلی را رقم زده و هم 
تلخی ها و عبرت هایش تــا هنوز کام ایرانی ها 
را تلخ کرده است. شــهری که در سال 1364 
طراوت حماســه »والفجــر8« را روی خاکش 
حــس و تجربه کرده بود، دو ســال و چند ماه 
بعد زیر غرش توپ ها و بمب های دشــمن و در 
خفقان گازهای سمی، جوری به خود لرزید که 
کوچه ها، سنگرها و خاکریزهایش، همه طراوت 

حماسی سال 64 را بیرون ریختند.

 عملیات غیرممکن
فاو شــبه جزیره ای اســت در جنوب عراق و از 
منطقه  این  بصره.  اســتان  تقســیم بندی های 
مسکونی چون دسترسی عراق به خلیج فارس را 
ممکن می کند، چه در زمان جنگ و چه امروز، 
برای خودش اهمیت راهبردی باالیی داشــته و 
دارد. ســال 1364، پنج سال از جنگ تحمیلی 
می گذشــت و در این مدت ایران توانســته بود 
در عملیات هــای پی در پی ثامن االئمه، طریق 
القدس، فتح المبین، بیت المقدس و... دشــمن 
را از خاک خــودش بیرون براند و حتی به فتح 
بخشی از ســرزمین های راهبردی خاک عراق 
بیندیشــد. » والفجر8« در بهمن ماه 1364 با 
همین انگیزه طراحی و آغاز شد. مهم ترین هدف 
این عملیات شاید قطع کردن دسترسی عراقی ها 
به خلیج فارس از طریق فتح »فاو« بود. چند روز 
نخست، عملیات گمراه کننده در نزدیکی بصره 
انجام شــد تا عراقی ها فکر کننــد مانند چند 
عملیات پیش، رزمندگان قرار اســت در بخش 
شــمالی منطقه درگیری ها، بصره را فتح کنند. 
تقریباً هیچ کدام از فرماندهان لشکرهای عراقی 
احتمال حمله به » فاو« را نمی دادند. با حساب و 
کتاب آن ها عبور از اروند رود عملیات غیرممکن 
آن زمــان بود و ایران امــکان پیاده کردن نیرو 
در » فاو« را نداشــت و ترجیح می داد بصره را 

هدف بگیرد. با این استدالل، ارتش عراق بیشتر 
توان دفاعی و نظامی اش را متوجه بخش شمالی 
منطقه درگیری کرد تا » بصره« در امان بماند.

 حمله اصلی
دو عملیات آبی و خاکی غافلگیرکننده ایرانی ها 
از جنــوب جبهه اما ارتش بعثــی را غافلگیر و 
سردرگم کرد. رزمندگان ابتدا جزیره »ام القصر« 
در اروند رود را گرفتنــد و بعد که عراق تالش 
کرد با پاتک ســنگین این جزیره را پس بگیرد 
و البته گرفت، حمله اصلی به »فاو« آغاز شــد. 
در حالی که لشکرهای عراقی چهار چشمی و با 
همه توان »بصره« و اطرافش را می پاییدند، ابتدا 
غواص ها به آب زدنــد، قایق های تندرو ایرانی، 
نیروها و ســالح های ســبک را در »فاو« پیاده 
کردند و بعد هم شناورهای سنگین تر توانستند 
توپ و تانک را با سرعت به »فاو« منتقل کنند. 
با کشته شــدن 4000 نظامی دشمن و اسارت 
نزدیک به 2000 نفرشــان فقــط در روزهای 
نخست عملیات، شــبه جزیره »فاو« به تصرف 
درآمد. ارتش عراق که متوجه شد کاله بزرگی 
سرش رفته است از روز بعد پاتک های سنگین 
برای بازپس گیری »فاو« را از زمین و آســمان 
آغاز کرد تا شاید آب رفته را به جوی برگرداند. 
شــرایط بد جوی اما حمله هــای هوایی را کم 
اثر می کرد. حمله های زمینــی هم با مقاومت 
خوب رزمنــدگان ایرانی راه به جایی نمی برد و 
تانک هــای عراقی با گیر افتــادن در گل و الی 
شــبه جزیره، به اهداف ثابتی برای بالگردهای 
ایرانی تبدیل می شــدند. 70 روز طول کشــید 
تا عراقی ها متوجه شــوند پاتک هایشان راه به 
جایی نمی برد و یکی از بزرگ ترین پیروزی های 
نظامی و سیاسی ایران تثبیت شده است. حاال 
رزمندگان بر سواحل اروند، ساحل شمالی خور 
عبداهلل و شــبه جزیره »فاو« مسلط شده و راه 
ورود عراق به خلیج فارس از طریق فاو بســته و 

امکان صادرات نفت هم از بین رفته بود.

 تحلیل های سیاسی و نظامی
تحلیل های سیاســی و نظامی می گفتند تالش 
ایران برای به دست آوردن چند پیروزی در خاک 
عراق و تصرف شــهرهایی ماننــد بصره، جزیره 
مجنــون و »فاو« تالش برای کشورگشــایی و 
قدرت طلبی نبود. راهبرد فرماندهی عالی جنگ 

در آن زمان این بــود که با گروگان گیری چند 
نقطه مهم در عراق، فشار بر صدام و سازمان های 
بین المللی برای پایان جنگ را آغاز کنند. به جز 
این ها مسئله نفت هم بود که گویا در آن زمان 
قرار بود آمریکا و همپیمانانش با کشاندن قیمت 
آن به زیر 20 دالر، اوضاع را برای ایران دشــوار 
کنند. عملیاتی مانند »والفجر8« و تصرف »فاو« 
می توانســت مانع این کاهش قیمت شود. همه 
این عوامل سیاســی، نظامی و اقتصادی دست 
به دست هم داد تا »والفجر8« و پیروزی هایش 
به حماســه ای بزرگ در جنگ تبدیل شــوند. 
شیرینی این حماسه و آثار مثبت آن اما دو سال 
و چند ماه بیشتر دوام نیاورد. »فاو« پس از این 
مدت تبدیل به ماجرایی پرابهام، رمزآلود و بحث 
برانگیز در تاریخ جنگ تحمیلی و سال های پس 
از آن شــد. روزهای آخر فروردین 1367، این 
بار انگار همه توجه فرماندهان و نظامیان ایرانی 
به جبهه های شــمال غربی بود که خبر رسید 
دشــمن به »فاو« حمله کرده است. گروهی از 
فرماندهان کارکشته، درگیر برگزاری همایشی 
در غرب کشور بودند و گروهی دیگر به مرخصی 
رفتــه بودند. اندک نیروهــای مدافع »فاو« زیر 
فشــار حمله بزرگ دشــمن تاب نیاورد و 28 
فروردین خبر رســید که شبه جزیره راهبردی، 

سقوط کرد!

 تغییر راهبرد
ایــن روایــت سرلشــکر »رحیم صفــوی« از 
ماجراست: »از ســال 6۵ بنا بر تصمیم فرمانده 
جنگ، آقای هاشــمی رفسنجانی راهبرد جنگ 
از جنوب به شــمال غرب تغییر پیدا کرد. دلیل 
منطقی اش هم این بود که دیگر ما سرزمینی در 
جنوب نداشتیم که بشود در آن عملیات نظامی 
انجام داد... در چنین شرایطی عراقی ها فروردین 
ســال 67 با اطالعاتی که از آمریکایی ها درباره 
استعداد و وضعیت نیروهای ما گرفته بودند، ما 
را غافلگیر کردند. البته عراق عوامل شیمیایی از 
نوع آرسنیک را هم به کار برد... آن موقع ما در 
مجموع 1۵ گردان بیشــتر در فاو نداشتیم، در 
حالی که سال 64 با حدود 1۵0-140 گردان، 

فاو را گرفته بودیم «.
رئیس جمهور - حســن روحانی- هم البته در 
سال 1382روایت خودش را از آن سال ها دارد: 
»موضوعات متعددی دســت به دست هم داد 

تا فاو ســقوط کرد... جاسوسی منافقین، تغییر 
جبهه اصلــی از جنوب به غــرب، اطمینان به 
اینکه »فاو« قابل نفوذ نیســت و مسئله چهارم 

هم اختالفات داخلی پشت جبهه بود...«. 
»محســن رفیقدوست« که در دوره جنگ وزیر 
ســپاه بود، در ســال 1390 گفته است: »یکی 
از ناگفته  های جنگی این اســت که سقوط فاو 
سیاسی بود... فاو بر اثر بی توجهی سقوط کرد... 
مناقشات سیاسی داخل کشور اثر داشت... مثاًل 
مــا به فالن اســتان که نیروی اصلــی ما را در 
سپاه و بســیج تشکیل می  داد، می  گفتیم آقا ما 
این مقدار نیرو می  خواهیم، این ها می  گفتند صبر 
کنید انتخابات تمام شود، اینجا فعاًل دو جناحی 

شده است«!

 کفه سنگین ترازوی جنگ
مرحوم »هاشمی رفسنجانی« با وجود اینکه در 
ســال 1367 گفته بود: »عامل اصلی شکست 
در فاو، بیشــتر بودن نیروهای مهاجم دشمن، 
تقریباً 10 برابر نیروهای مدافع و از کار افتادن 
ادوات در لحظات نخســت به خاطر اســتفاده 
دشمن از ســالح شیمیایی اســت... از جبهه 
خبر می دهند هشــت فروند هلی کوپتر ظاهراً 
ناشــناس به نقطه ای از فاو حملــه می کنند. 
شــنودهایی که مخابــرات از این هلی کوپترها 
گرفته اند اظهار اطمینــان می کنند که این ها 
آمریکایی بودند...« اما در سال 93 و در واکنش 
به سخنان »رحیم صفوی« می گوید: »یکی از 
فرماندهــان... فاو را با آن همه امکانات و اموال 
گذاشــت و از روی پلی که با زحمت ســاخته 
بودیم برگشت.... در همان ایام مرحوم خلخالی 
به جنوب آمد و به بنده گفت آمده ام به خاطر 
از دســت دادن فاو و دادن تلفات زیاد، سه نفر 
از فرماندهان سپاه و جنگ را اعدام کنم چون 
سبب این همه خسارت و ضرر به کشور شده و 

کشور را در وضعیت بسیار بدی قرار داده اند... 
اما من اجازه ندادم که دادگاه نظامی در مورد 
این نیروها که با خلوص جنگیده بودند و گاهی 
ضعف هم نشان داده بودند، برخورد کند«! این 
سخنان سبب شد ماجرای »فاو« و نقش آن در 
سنگین کردن کفه ترازوی جنگ به نفع صدام 
به رسانه های غربی بکشــد و تا مدت ها محل 

بحث های سیاسی باشد.

 قصور بدون مقصر
تناقض میان گفته های ســال 67 و 93 مرحوم 
هاشــمی رفســنجانی، اظهــارات رئیس وقت 
ســازمان قضایی نیروهای مســلح که مسئله 
خیانت فرماندهان را تکذیب می کند و همچنین 
سخنان بسیاری از فرماندهان حاضر در میدان 
جنگ، نشــان می دهد »فــاو« اگرچه به دلیل 
غفلت و برخی سهل انگاری ها سقوط می کند، اما 
چه در آن زمان و چــه امروز حرفی از خیانت، 
عقب نشینی عمدی و محاکمه و اعدام افراد وجود 
نداشته است. پیگیری کوتاهی ها و شکست های 
حاصل از آن به فرمان امام)ره( مورد بررسی قرار 
می گیرد، اما مسئله محاکمه و اعدام فرماندهان 
فقط در حد بحث ها و برخی شــایعات سیاسی 
مطرح بوده است. رهبر انقالب نیز در خطبه های 
نماز جمعه همان سال می گویند: »... کار سختی 
نیست پیدا کردن مقصر... یا تراشیدن مقصر، اما 
روش اســالمی ما این نیست... بعضی کمبودها 
و کوتاهی ها هست... اما مقصری ندارد. قصوری 
هســت، اما هیچ کــس در این قصــور مقصر و 
گناهکار نیست. مجموعه  عواملی است دست به 
دست هم می دهند، یک ضعفی را، یک فتوری 
را، یک قصــوری را یک جا به وجود می آورند و 
یک چنین چیزی در ما هم وجود داشته و باید 
برطرف بشود، باید اصالح کنیم، باید مشکالت 

را برطرف بکنیم«. 
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ایستگاه

باغ ایرانی »شالیمار« در الهور
محمد مهدی خالقی: صبح به مــزار داتا بازمی گردیم. 
آش همان اســت و کاسه همان. مرغشــان یک پا دارد و 
اجازه فیلمبرداری نمی دهند. پس از دو ساعت، دست از پا 
درازتر به سمت باغ »شالیمار« می رویم. یکی از مهم ترین 
باغ هــای الهور کــه با ســبک باغ های ایرانــی در دوره 
پادشاهی مغوالن هندوســتان ساخته شده و هنوز قبراق 
و ســرحال باقی مانده است. این باغ به دستور شاه جهان، 
امپراتــور گورکانی و با معماری مــال عالءالملک تونی، از 
معماران مشــهور ایرانی در قرن 11 هجری ساخته شد. 
طرح این باغ بر پایه چهارباغ ایرانی در مساحت 16 هکتار 
شــکل گرفته و امروز جزو میراث ثبت شده پاکستان در 

یونسکو است.
وارد باغ که می شــوی، ترکیبی اســت از باغ شــازده در 
ماهان کرمان و باغ های شــیراز، اما بســیار وسیع تر. چند 
ساختمان خوش نشــین ســنگی، چمن کاری های زیبا و 
درختان تنومند با فاصله های مناســب و از همه جذاب تر 
اســتخرهای مربعی شــکل با فواره های زیبا که از اقبال ما 
خالی از آب است. انتهای باغ هم در پایین دست، حوض یا 
استخر بزرگ و زیبایی چشم انداز باغ را کامل می کند. این 
باغ یک اکوسیستم کامل است. روی چمن ها و درخت های 
تنومند تعدادی ســنجاب بازیگوش باال و پایین می پرند. تا 
حاال ســنجاب را از این فاصله ندیده بــودم. روی چمن ها 
هم به جز گنجشــک های بین المللی! که در همه کشورها 
هســتند، مرغ های مینا )پرنده شــهری این مناطق( باال و 

پاییــن می پرند. میناها را در افغانســتان هم دیده بودم. از 
همه باشــکوه تر نوعی پرنده شکاری شبیه عقاب است - و 
یا خود عقاب، چون من زیاد پرنده شــناس نیســتم - که 
همراه کالغ ها آسمان باغ را تسخیر کرده اند. این شکاری ها 
را روز پیش در مسجد شاهی هم به تعداد زیاد دیده بودم. 
دو ســاعتی به هوا خوری و عکاســی می گذرد و درنهایت 
مرحله ابتدایی سفر به پایان می رسد. مقصد بعدی ما سفر 

به منطقه جهنگ در مناطق مرکزی پاکستان است. 

 موزع سلطان باهو
تا از الهور خارج شــویم، یک ســاعتی طول می کشد. در 
ادامه وارد یک جاده شــگفت انگیز می شویم. برای من که 
جاده های بنگالدش را تجربه کرده بودم و از پاکستان هم 

چنین انتظاری داشتم، غافلگیری بزرگی است. آزادراهی 
با همه استانداردهای جهانی، آسفالت بسیار خوب و بدون 
کوچک ترین دســت انداز یا خراشیدگی که نظیرش را در 
ایــران هم کمتر دیده ام. این قطعه 2۵0 کیلومتری که ما 
از آن عبور کردیم، بخشــی از داالن اقتصادی مشــهور و 
بحث برانگیز چین - پاکســتان اســت که مرزهای چین 
را بــه بندر گوادر در جنوب پاکســتان وصل می کند. این 
آزادراه البته بخشــی از سرمایه گذاری ۵4 میلیارد دالری 
چین در پاکســتان برای قبضه کردن اقتصاد آســیا و به 
گفته چینی ها برای مقابله با نفوذ آمریکا در منطقه است. 
البته مجموعه این طرح ها به دلیل کاستن از اهمیت بنادر 
دریایی ایران، موجب رقابت هایی شــده که جای بحثش 
اینجا نیســت. جدا از این ها ما از مناظر چشــمنواز کنار 

آزادراه لذت می بریم. در این راه شاید هیچ زمینی را خالی 
از کشــاورزی و باغ و رودخانه ندیدم. مزارع وسیع گندم 
که به این زودی آماده برداشت است، باغ های وسیعی که 
البه الی مزارع به چشــم می آیند، گله های گاو و گوسفند 
و کشاورزانی که از فاصله دور با تراکتور، موتورسیکلت یا 
پیــاده درمیان مزارع می خرامند. در این جاده تازه افتتاح 
شده، بیشتر اقامتگاه های بین راهی هنوز افتتاح نشده اند. 
نزدیک ساعت 14 در اقامتگاه نیمه سازی برای نماز توقف 
می کنیم و دوباره راه می افتیم. از خســتگی شب پیش و 
امروز، به خواب می روم. شاید یک ساعت بعد با تکان های 
ماشین بیدار می شوم، خبری از بزرگراه نیست. وارد جاده 
فرعی روستایی شــده ایم. خراب و دوطرفه که ماشین ها 
بدون هیچ قانونی سبقت می گیرند و از تصادف می گریزند. 
تا به مقصد برســیم، چندباری مرده و زنده می شــویم و 
نزدیک غروب به شــورکوت، مزار باشــکوه سلطان باهو و 
فرزندانش یا به قول دوســتان پاکســتانی »موزع سلطان 

باهو« - احتماالً همان موضع است - می رسیم. 
سلطان باُهو یکی از عرفای مشهور و اهل تصوف و طریقت 
هند است که امروز مزارش در پاکستان قرارگرفته است. او 
در 1039 هجری به دنیا آمد و بیش از 140 کتاب نوشــت 
که جز یک کتاب بقیه به زبان فارسی بوده است. از مجموعه 
آثــار این صاحب نفس ایرانی االصل، حدود 40 کتاب باقی 
مانده اســت. حاال در این منطقه مزار او مورد اقبال و زیارت 
میلیون ها نفر است. بارگاه و مجموعه ای فرهنگی - اجتماعی 

که از جهات مختلف بسیار جالب و قابل توجه است.
اینجا دیگر لباس های محلی را می پوشــیم و آماده مراسم 

فردا می شویم.

گزارش از رویداد

عبـرت های »فـاو« 
نگاهی به عوامل فتح و سقوط شبه جزیره »فاو« در جنگ تحمیلی

به خودت بیا آریایی!

م.ظرافتی: یک عده می گویند کلیســای نوتردام 700 ساله بوده و عده 
دیگری می گویند نخیر 800 سال داشته! ولی ما معتقدیم اصالً چه معنی 

می دهد ما درباره سن کلیسای کشور بیگانه صحبت کنیم؟!
خدا وکیلی و دور از جان، اگر یک بنای تاریخی در کشــور خودمان آتش 
می گرفت، اول از همه بعضی از ســلبریتی ها عکس آتش سوزی یک بنا 
در شمال اســکاندیناوی را که مربوط به ۵00 ســال پیش است از توی 
گوگل پیدا کرده و در اینســتاگرام، همراه با چند اســتیکر گریه و تأسف 
به مخاطبانشــان قالب می کردند و می نوشتند: »واقعاً جای تأسف دارد. تا 
کی قرار اســت ما این چیزها را تحمل کنیم؟ ما مردم زجر کشیده ایم، اما 
تسلیم نمی شویم. این سختی ها ما را از پا در نمی آورد« بعد هم سوار پورشه 

می شدند و به سمت ویالی لواسانشان حرکت می کردند.
پس از آن شایعه ارتباط میان آتش سوزی بنای تاریخی و نهادهای داخلی 
کشور در فضای مجازی منتشر می شد. بعد هم کانال های مثالً افشاگر فاش 
می کردند که: »این ها می خواهند اصالتمان را از ما بگیرند. نماد ملی ما را 
آتش زدند که ما یادمان برود 2۵00 ســال پیش چه بودیم و اکنون چه 

شدیم. هموطن پس غیرتت کجا رفته؟ به خودت بیا آریایی«!
در تاکســی های سراسر کشورهم تحلیل هایی ارائه می شد مبنی بر اینکه 
آزمایش هسته ای سپاه یا ارتش منجر به آتش سوزی بنای تاریخی شده. 
البتــه تقصیر دولت هم هســت که با امضای برجــام، منجر به تعطیلی 
راکتورهای هسته ای شد و حاال سپاه و ارتش مجبورند مخفیانه و زیرزمین 

آزمایش های هسته ای انجام دهند!
از آن طرف برخی مســئوالن پس از مالیدن زغال به صورتشان، خودشان 
را به محل آتش سوزی می رســاندند و درحال پاشیدن آب به روی آتش، 
با حســینی بای -که میکروفون به دست در مرکز آتش ایستاده و از فرط 
خالقیت رسانه ای اشک در چشم هایش حلقه زده- مصاحبه می کردند که 
یعنی ما خیلی خدمتگزاریم و خدمتگزارتر از ما مادر نزاییده و از این جور 

حرف ها.
پس از فرو ریختن کامل بنای تاریخی، مســئوالن وعده می دادند که در 
همان نقطه یک اثر تاریخی دیگر می سازند! اما یک ماه بعد، زمین سوخته 
 را برای ســاخت برج مســکونی می فروختند به یکــی از آقازاده هایی که 

پنت هاوس خیلی دوست دارد.
ما و امثال ما هم طبق معمول مشــغول جوک ســاختن با ابعاد مختلف 
آتش سوزی بنای تاریخی و ارتباط آن با پنت هاوس جدید آقازاده می شدیم!

نه+طنز

سفرنوشت  

کلیدها

با چه کسانی مشورت کنیم؟

در برابر مسئله ای یا کسی که کار گروهی را تخریب می کند چه باید کرد؟ 
نخستین قدم طبیعتاً صبر است و حوصله.  آدم نباید بی تاب و خسته شود 
یا از کوره در برود. ولی طبعاً کوره داغ اســت و جگر آدم را می ســوزاند؛ 
پس مســکن و درمانی الزم است که بتوانید از کوره در نروید. دعا و نماز 
در مذهب ما کمک بسیار خوبی است برای اینکه بتوانید این طور چیزها 
را تحمل کنید. پس از این نوبت به درد دل و مشــاوره با آدم های امین و 
صاحبنظر می رسد. مشورت منظرهای جدیدی را می گشاید که آدم ممکن 
است هیچ وقت به تنهایی به آن منظرها نرسد. اینکه با چه نوع آدم هایی 
باید مشورت کرد بسته به هر مشکلی فرق می کند، اما حتماً مشورت با دو 
نوع آدم بسیار کارگشا خواهد بود؛ یکی مشورت با کسانی که در کاری که 
به مشکل خورده اســت به طور جدی درگیرند و دوم مشورت با کسانی 
که هیچ درگیری ای با فعالیت مورد نظر ندارند. آدم هایی که درگیر کارند 
وجــوه مختلف کار را بنا به تجربه از همان فعالیــت دیده اند و می توانند 
مشورت هایی کاربردی از درون گروه بدهند. آدم های مختلف درگیر کار، 
آگاهی های منحصر به فردی از ابعاد یک فعالیت دارند که هیچ کس دیگری 
نــدارد و به کار آدم تصمیم گیرنده می آید. اما جالب تر از این، مشــورت 
با آدم هایی اســت که هیچ درگیری ای در فعالیت مورد نظر ندارند. بسیار 
دیده ام که مشــورت با این سنخ آدم ها دست کم به همان اندازه کارآمد و 
مفید است و در بسیاری از موارد، بصیرت هایی به آدم می دهد که هیچ وقت 
از مشورت با آدم های درگیر کار حاصل نمی شود. آدمی که درگیر جزئیات 
کار نیست، به کلیت کار و موقعیت کار روی جغرافیایی وسیع تر می اندیشد 
و به این خاطر، می تواند مشورت های راهبردی تری بدهد. آدم های درگیر 
فعالیت، غرق در جزئیات هســتند، ولی کســی که از بیرون نگاه می کند 
تاریخ و جغرافیای فعالیت مورد نظر را می بیند و مشورت او همیشه کارآمد 
خواهد بود. این نوع مشاوران کمک می کنند که در جزئیات غرق نشویم و 
ارزش های راهبردی کار خودمان را دست کم نگیریم. همیشه در مشورت، 
با هر دو نوع آدم ها باید مشــورت کرد. غیر از این دو گروه، حتی آدم هایی 
که به طور کلی حوزه فعالیت هایشان حوزه دیگری است هم برای مشورت 
گزینه های بسیار خوبی هستند. مثالً شما در یک کار انتشاراتی اگر با یک 
لباس فروش موفق مشورت کنید، بی شک به اطالعات بسیار خوبی درباره 

شیوه های کار و همکاری و راه حل های در دسترس خواهید رسید.
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