
 گنجینه های نوتردام
ساخت بنای امروزی کلیسای نوتردام در سال ۱۳۴۵ میالدی به پایان رسید 
و از آن پس این کلیسا نه تنها محل دعا و نیایش مسیحیان بود بلکه بعد ها به 
موزه ای برای نگهداری آثار مذهبی-تاریخی مربوط به مسیح، تابلو های نفیس 
و مجســمه های عتیقه و قدیمی تبدیل شد. در ادامه فهرست گنجینه های 
ارزشــمندی که از میان شعله های آتش خارج شده و آن هایی که سرنوشت 

مشخصی نداشته یا تخریب شده اند، آمده است:

 تاج تیغ دار مسیح و پنجره های ُرز
تاج تیغ دار مسیح که بالدوین دوم، 
امپراتور التین در قرن ۱۲ میالدی 
به لویی نهم، پادشــاه فرانسه اهدا 
کرد در این آتش ســوزی محفوظ 
مانــد. این تاج که گفته می شــود 
به  مســیح هنگام مصلوب شدن 
سر داشته است، بعد ها به کلیسای 
نوتردام اهدا شــد. پنجره های ُرز یا پنجره هــای کاترین ]مربوط به معماری 
گوتیک[ شــمالی، غربی و جنوبی کلیسا که به قرن ۱۳ میالدی بازمی گردد 

سالم مانده است، اما پنجره شرقی تخریب شده است. 

 لباس لویی مقدس
لباس لویی مقدس یا همان شــاه لویی از میان شعله های آتش کلیسا خارج 
شــده است. لویی در سلطنت ۴۴ ساله خود در جنگ های صلیبی مشارکت 
داشته و از پیشگامان و پایه گذاران اصول اولیه عدالت است. او در سال ۱۲۹۷ 

مقدس شناخته شد و موفق به دریافت تاج تیغ دار مسیح شد.

 صلیب راستین و مجسمه های حواریون
صلیب راســتین و میخ های مقدس، قطعات به جا مانده از صلیبی است که 
مسیحیان معتقدند عیسی مسیح در سال سی اُم میالدی باالی آن جان سپرده 

است. وضعیت این اثر مشخص نیست و احتمال سوختن آن وجود دارد.
همچنین ۱۲ مجســمه مســی حواریون مســیح و چهار مجسمه مسی از 
کشیشان به وسیله جرثقیل از مسیر سقف کلیسا خارج شدند. گفته می شود 

مجسمه ها کامالً سالم هستند.

 نقاشی توماس آکویناس ومریم مقدس
نقاشــی توماس آکویناس، چشمه 
حکمت یکی از آثار آنتوان نیکالس 
اســت که قدمت آن به سال ۱۶۴۸ 
بازمی گردد و تابلوی نقاشــی مریم 
مقدس اثر ژان ژوونت مربوط به سال 
۱۷۱۶ میالدی که احتماال در آتش 

سوزی از بین رفته است.

  ناقوس های کلیسا و ارگ بادی
باوجود سوختن بخش هایی از سقف چوبی کلیسا، ناقوس های آن تقریباً سالم 
مانده اند. امانوئل، بزرگ ترین ناقوس کلیساست که در سال ۱۶۸۵ از برج جنوبی 
آویزان شــد. در کتاب معروف »گوژپشت نوتردام« نوشته ویکتور هوگو به آن 

اشاره شده است. رنگ این ناقوس به واسطه آتش کمی تغییر کرده است.
ارگ بادی نوتردام معروف ترین و بزرگ ترین ارگ در جهان است. قدمت آن 
به سال ۱۴۰۱ میالدی باز می گردد. در قرن ۱۸ میالدی شمار لوله های آن به 
۸۰۰۰ رسید که با گذشت زمان هیچ یک از آن ها زنگ نزده بود. اسقف اعظم 

پاریس از احتمال آسیب دیدن آن خبر داده است.

کمپین تحریم اینستاگرام
حدود دو روز پیش بود که اینستاگرام، صفحه سردار قاسم سلیمانی در اینستاگرام 
را مسدود کرد. پس از این، پروژه مسدودسازی حساب های کاربری افراد مرتبط با 
سپاه پاسداران کلید خورد. سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه، سرتیپ 
محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح، سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی، محمدباقر قالیباف 
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام، عزت اهلل ضرغامی رئیس  اسبق سازمان 
صداوسیما، سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه و حسن عباسی نظریه پرداز، از جمله 
کسانی هستند که صفحات آن ها در اینستاگرام در حال حاضر در دسترس نیست.

حتی صفحه انگلیسی سایت رهبر انقالب و حساب رسمی سپاه پاسداران نیز در 
اینستاگرام از دسترس خارج شد. 

سخنگوی شبکه اجتماعی اینستاگرام بسته شدن حساب برخی از فرماندهان 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی را تأیید کرد و گفت: ما تحت محدودیت های 
قوانین تحریم های ایاالت متحده آمریکا عمل می کنیم. با مقامات دولتی مرتبط 
همکاری می کنیم تا اطمینــان حاصل کنیم که تعهدات قانونی مان، از جمله 
مربوط به تعیین سپاه ]به عنوان سازمان تروریستی خارجی[ را رعایت می کنیم.

پس از این ماجرا کاربران فضای مجازی هشتگ #سپاه را در فضای مجازی داغ 
کردند. یکی از کاربران در این باره نوشت: »سردار سلیمانی در میدان جنگ به 
حذف فیزیکی دشمن فکر می کنه و دشمن در سوراخ موش به مسدود کردن 
اکانت های مربوط به ایشــون. این کار میزان وحشتشــون از فرمانده رو نشون 
می ده. آوازه سردار سلیمانی همه جا پیچیده، حاال با مسدود کردن صفحه های 

اینستاگرامی هم کاری از دستتون بر نمیاد«.
کاربر دیگری هم نوشت: »۲۴ ســاعت پس از اعالم تروریستی بودن سپاه در 
سامانه های آمریکا، حساب کاربری فرماندهان سپاه در اینستاگرام بسته شد تا از 
ساده اندیشی به در آییم که شبکه های اجتماعی نه تنها ابزار نظام سلطه اند که 

به فرمان آنان نیز عمل می کنند«.
پس از این حواشی، کمپین تحریم اینستاگرام کلید خورد. عالءالدین بروجردی 
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نخستین نفر بود که 
صفحه اینســتاگرامش را در اعتراض به اقدام اخیر این شبکه اجتماعی بست. 
حاال انتظار می رود دیگر مسئوالن نیز با پیوستن به این کمپین، اعتراضشان را 

به بستن صفحه مقامات مرتبط با سپاه اعالم کنند.
در این میان کانال مجازی وابســته به دفتر حفظ و نشــر آثار رهبر انقالب در 
واکنش به این ماجرا، پوســتری را با عنوان »ایســتاده در توفان« به اشتراک 
گذاشت. در این پوستر به نقل از آیت اهلل خامنه ای آمده است: جمهوری اسالمی 
را این ها نشــناخته اند، ملت ایران را این ها نشــناخته اند، مسئوالن جمهوری 
اسالمی را نشــناخته اند. ملت ایران آن ملتی اســت که از روز اول تا امروز، با 
همین  جور توطئه ها و با همین  جور حرف ها مواجه بوده؛ آن ها خواســته اند به 
ملت ایران سیلی بزنند، ]ولی[ملت ایران به آن ها سیلی زده؛ آن ها خواسته اند 
نظام جمهوری اسالمی را ساقط کنند، ]اما[ یکی یکی در حسرت این آرزو به 
گور رفتند. جمهوری اسالمی با اقتدار کامل ]ایستاده[؛ بعد از این هم همین جور 
خواهد بود. بدانید آن ها نمی توانند به ما سیلی بزنند، ما به آن ها سیلی خواهیم زد.

حاشیه روایت مجازی

محمد تربت زاده-چند ســاعت بیشــتر بــه پایان روز 
دوشــنبه نمانده بود که دود سرتاسر پاریس را فرا گرفت. 
دود از برج ناقوس نوتردام زبانه می کشید، اما اهالی پاریس 
نمی خواســتند باور کنند بزرگ ترین نماد ملی و مذهبی 
کشورشان در آتش می سوزد. حدود ۵۰۰ آتش نشان برای 
نجات کلیســای »نوتردام« تالش می کردند. صدها نفر از 
اهالی پاریس هم با تجمع در مقابل کلیســا، برای نجات 

نوتردام از چنگ شعله های آتش دعا می خواندند.
کلیسای ۸۵۰ ساله نوتردام، راوی تاریخ فرانسه و اروپا اما 
بی توجه به تالش صدها آتش نشــان و اشک های هزاران 
فرانسوی، در آتش ســوخت و میلیون ها نفر در سرتاسر 

جهان تصاویر زنده این آتش سوزی را تماشا کردند.
برج کلیســا فرو ریخت و نمای داخلــی آن از بین رفت. 
حدود ۲۰ ساعت بعد، آتش نشان ها سرانجام آتش نوتردام 
را خاموش کردند، اما از باشکوه ترین کلیسای اروپا تنها تلی 

از خاکستر باقی مانده بود.

 نوتردام، پالسکو و شیخ لطف اهلل
همه جا صحبت بود از لباس »لویی مقدس« یا »تاج خار 
مســیح« که زبانم الل، نکند این ها هم در آتش بسوزند! 
مگر رسانه ای جرئت داشت بپرسد آتش چرا افتاده به جان 
نوتردام؟ به او انگ می زدند که می خواهد تصفیه حساب 
سیاسی کند البد. یا مگر رسانه ای می توانست به ماکرون 
و دولتش بگوید باالی چشــمتان ابروست! وحدت ملی 
فرانسه آن قدر اهمیت دارد که بعد هم می شود به صورت 

محترمانه از دولت فرانسه برای این فاجعه انتقاد کرد. 
»نوتردام« شد داغ ترین سوژه فضای مجازی؛ اما توییتر و 
اینســتاگرام هم از رسانه ها کم نمی آوردند. همه مشغول 
سوگواری برای نوتردام بودند و کسی فرصت نداشت مقصر 

آتش سوزی را پیدا کند.
همین ســکوت رســانه ای و مجازی البته کمک کرد که 
آتش نشان ها و دولت فرانسه بدون فشار روانی برای نجات 
نوتردام تالش کنند و دست آخر بدنه اصلی کلیسا را نجات دهند.

می شود اما پرسید این سکوت چرا فقط مختص فجایعی 
است که در اروپا رخ می دهد؟ همین پالسکو خودمان را 

که یادتان نرفته! هنوز آتش زبانه نکشیده بود، شبکه های 
آن طــرف آبی شــروع به شایعه ســازی کردنــد؛ اینکه 
آتش سوزی عمدی است... شاید هم تروریستی... امکانات 
نیســت... تجهیزات نداریم... آتش نشان ها دیر آمده اند... 
ساختمان فرو ریخته... ۲۰۰ نفر در ساختمان گیر افتاده اند 

و قس علی هذا !
علی علیزاده هم با کنایه به همین موضوع در اینستاگرامش 
نوشته است: تصور کن، زبانم الل، مسجد شیخ لطف اهلل، 
این مهم ترین نماد معماری ایران پس از اسالم آتش بگیرد 
و روز روشــن وسط شهر اصفهان جلوی چشم مردم این 
شهر بسوزد و فروبریزد. در غیاب هلیکوپتر آتش نشانی و در 
غیاب تجهیزات مدرن. مسجد شیخ لطف اللهی که بسیاری 
از ما با آن عکس یادگاری داشتیم و عکس روی جلد نصف 
کتاب هایی است که درباره ایران در جهان منتشر می شود. 
بی بی ســی و من وتو چه خواهند گفت؟ سلبریتی ها چه 
فریادی خواهند کشید؟ آیا تصاویر فروریختن مسجد را 
به عنوان سند اثبات ناکارآمدی و  فساد حکومت به دست 
نمی گیرند؟ آیا عده ای نمی گویند در حالی که جهان هر روز 
جلو می رود کشور ما آن قدر عقب مانده است که نمی تواند 
مانع ســوختن آثار تاریخی اش بشود؟ مگر یادتان نیست 
وقتی پالسکو فروریخت عده ای ناراحتی مردم را چگونه به 

خشم سیاسی مشخصی تبدیل کردند؟

 به اروپا خوش آمدید
از همان ابتدا قرار نبود آتش ســوزی نوتردام سیاســی 
شــود، چون اینجا اروپاســت! مگــر نمی دانید در جهان 
سرمایه داری، برعکِس سیاستمدارها که خیلی می فهمند، 
آتش ها بی شعورند... نمی فهمند...خامی می کنند و یکدفعه 
می افتند به جان مهم ترین بنای ملی و مذهبی اروپایی ها. 
آتش های خودمان اما هوشمندســازی شــده اند. اینکه 
می افتند به جان پالســکو حتماً دلیل دارد. البد پشتش 
بی کفایتی حکومت خوابیده. شاید هم آتش ها فهمیده اند 
اگر به جان پالســکو بیفتند تا مدت هــا خوراک خبری 

رسانه های آن طرف آبی را فراهم می کنند.
لطفاً حرفی از سیاســت نزنید. داغ چشم رنگی ها را تازه 

نکنید. بگذارید در ســوگ از دست دادن نوتردام مشکی 
بر تن کنیم. اجازه دهید مویه کنیم... ضجه بزنیم و اشک 

بریزیم برای سوختن لباس لویی مقدس.
به رســانه ها بگویید حرفی از بی کفایتی ماکرون نزنند. 
نپرســند بالگرد های پیشرفته کجاســت؟ از تجهیزات 
فوق پیشــرفته صحبتــی نکنند. اینجا اروپاســت. البد 
مســئوالن صالح دانســته اند در این عملیات از بالگرد و 

تجهیزات پیشرفته استفاده نکنند.
به رســانه ها بگویید کاسه داغ تر از آش نشوند. گمانه زنی 
درباره دالیل آتش سوزی را بگذارید برای بعد. این چیزها 
در کار آتش نشان ها اختالل ایجاد می کند. دولتمردهای 
فرانســوی ممکن است عصبانی شوند. تمرکزشان را بهم 

نزنید.
به سلبریتی های فرانسوی بگویید ساکت باشند. بی خود 
حاشــا نکنند. حرفی از اینکه حکومت فرانسه جانشان را 
به لب رسانده نزنند. اکنون وقت تفرقه افکنی نیست. در 
ضمن سوختن کلیسا ارتباطی با بی کفایتی دولت ندارد. 

آن قدر نپرســید حاال چه خاکی بر ســرمان باید بریزیم. 
اروپایی ها کارشــان را بلدند. ماکرون قول داده کلیسا را از 
نو بســازد. حتماً می سازد. چشم رنگی ها هیچ وقت دروغ 

نمی گویند.
سلبریتی های فرانسوی لطفاً شــماره حساب در صفحه 
اینستاگرامشــان نگذارند. اینجا اروپاست. همه به دولت 
اعتماد دارند. کمک های مالی شان را می ریزند به حساب 

شخصی ماکرون.
اینجا اروپاســت. توی روزنامه تیتر بزنید »دنیا در سوگ 
نوتردام« و برای در و دیوار پنل کوبی شــده کلیسا اشک 
بریزید، چون دیوار کلیساهای اروپا از خون مردم خاورمیانه 

رنگین تر است. 
قرار نیســت ســوختن یک کلیســای ۸۵۰ ساله سند 
ناکارآمدی دولت فرانسه باشد. قرار نیست رسانه ها از یک 

آتش سوزی، بهره برداری سیاسی کنند. 
قرار نیست کج سلیقگی رســانه ای، بشود سوهان روح و 
روان مردم داغدار. اینجا همه چیز درســت همان طوری 

است که باید باشد... چون اینجا اروپاست!
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 »عبدالعزیز رنتیسی« بنیان گذار»حماس« چگونه به شهادت رسید؟

من آپاچی را انتخاب می کنم!

با غفلت پرسپولیس استقالل به صدر نزدیک تر شد

هدیه  منصوریان 
به دیگر مدعیان

15
سیما و سینما

گفت و گو با احسان جوانمرد، نویسنده »بانوی عمارت« 
درباره ساخت فصل دوم این سریال

هرکه آمد عمارتی نو ساخت!

آقــای دکتر می توانســت بی دردســر زندگی کنــد. جوری که هم ژســت 
مبارزان و روشــنفکران را بگیرد، هم طبابتش را بکنــد و هم نانش به جای 
 خون، توی روغن باشــد. پزشــک کودکان بیمارستان شــهر »خان یونس«
حتی می توانســت زندگی، کیف پزشــکی و تخصصش را بــردارد و در یکی 
از کشــورهای اطراف، نزدیک فلســطین یا جایی دیگر از دنیــا به معاینه و 
درمان کودکان مشــغول شود و به سوگندنامه پزشــکی سقراط هم پایبند 
بماند. خالصه پزشــک حــاذق اطفــال، انتخاب های زیــادی پیش رویش 
داشــت اما نخســت مبارزه و بعد هم طبابــت در کشــورش را ترجیح داد. 
»عبد العزیز علی عبدالحفیظ الرنتیسی« نه ناز پرورده و نه مثالً آقازاده یا خان 
زاده ای بود که از پِس زندگی در ســرزمین محنت زده ای مانند فلســطین و 
ســختی هایش بر نیاید. برای این انتخابش هم هزارجور دلیل عقلی شرعی و 
ملی و میهنی داشــت. از سال ۱۹۴۷ که در روستایی نزدیک »یافا« چشم به 
جهان باز کرد، ۶ ماه بیشتر طول نکشید تا طعم آوارگی را بچشد. جنگ سال 

۱۹۴۸، او، پدر و مادر و ۱۱ برادر و خواهرش را وادار کرد به نوار 
غزه پناهنده شــده و در اردوگاه آوارگان »خان یونس« ساکن 
شــوند. ۶ ســال بعد دانش آموز مدرسه ای وابسته به مؤسسه 
امداد و کاریابی آوارگان فلسطینی بود و البته از همان ۶ سالگی 

تا پایان دوره تحصیالت متوســطه اش، به خاطر وضعیت فقیرانه 
زندگی شــان مجبور بود به دستفروشی 

بپــردازد و بــه درآمــد 
خانــواده پرجمعیتش 
در  کنــد.  کمــک 
تحصیالت  پایــان 
متوســطه،  دوره 
... درخشان  کارنامه 

به بهانه درگذشت استاد داراب بدخشان، پیشکسوت شعر آیینی

درخشان در شعر و زندگی
14
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مردم

 یک استکان چای قند پهلو در خانه »خاله َعذرا« 
که هنوز برای عروسک هایش دل می سوزاند

مادربزرگ عروسک ها
اسمش »َعذرا عشقی« است؛ پیرزِن خور و بیابانکی که شاید بتوان او را بازمانده 
واپسین نسل پیرزن های روستایی ای دانست که موهای حنا کرده فرق وسطشان 
از زیر چارقد ســفید دوردار بیرون می  ریزد؛ پیرزن هایی که دلشان به همان خانه 

نقلی های کاهگلی و حوض و درخت وسط حیاطشان 
بند است و هر کدام کلکســیونی اند از ۱۰۰۰ جور 
هنــر ریز و درشــت قدیمی، از گلیــم و جاجیم تا 
سوزن  دوزی و دوخت عروســک و... درست مانند 

خاله َعذرا که حاال به بهانه همین عروســک های 
قدیمی اش موضوع روایت کوتاه صفحه مردم 

می  شود.مسیر جاده نسبتاً کوتاه »خور« 
تا »ایراج« از کنار باغ های روســتا 

می گذرد. پایان باغ ها اما، فرعی 
آســفالته ای اســت تا میانه 
ایراج؛ فرعی کوتاهی که دور 
کشتزار همه کشاورزهای پیر 

ایراجی دور می خورد و ...

 مقایسه واکنش های مجازی به آتش سوزی
 کلیسای نوتردام با آتش سوزی پالسکو

 آتش های بی شعور
وسلبریتی های دو گانه سوز!

 روایت عباسعلی سپاهی،خبرنگارقدس
 از مناطق سیل  زده استان خوزستان

سیل به زانو درآمد

گفت وگوی قدس با دکتر شهاب الدین ذوفقاری 

 راز کارساز بودن
 اعتقاد به مهدویت

16

 گزارش سفر محمد مهدی خالقی 
به پاکستان

ُعرس سلطان باهو 10 11
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مردم

گزارش از سفر

روایت خبرنگار قدس از مناطق سیل  زده استان خوزستان
سیل به زانو درآمد

از ابتدای تعطیالت نوروز که بارندگی و جاری شــدن ســیل، نقاط 
مختلف کشــور را درگیر خود کرد، به مــرور زمان در هر ایام یکی 
از نقاط کشــور بیشــتر دچار آسیب شــده و در نتیجه مورد توجه 
امدادگران و رســانه ها قــرار گرفت. در روزهای اخیر هم اســتان 
خوزســتان کانون آســیب های ســیل بود و در نتیجــه توجه های 
بیشتری را به خود جلب کرد. در همین راستا، صفحه مردم روزنامه 
قدس هم به جهت تالش همیشــگی خود برای معرفی قهرمان های 
مردمی، یکی از خبرنگاران خود را به این مناطق اعزام کرده است. به 
همین جهت در روزهای آینده روایت های عباسعلی سپاهی یونسی 
را از این مناطق می  خوانیــد. البته عالوه بر این برخی گزارش های 

تصویری او را هم می توانید در قدس آنالین پیگیری کنید. 

 ما از ترس رد شدیم

هواپیمای ایرباسA 300 از فرودگاه شهید هاشمی  نژاد مشهد بلند 
می  شــود و زمین و آسمان تر اســت از بارش دیروزها و پریروزهای 
بهار. من اما به اهواز می روم؛ به شــهری که این روزها نامش دهان 
به دهان می چرخد و همه با نگرانی خبرهای آن را دنبال می کنند. 
مردی که کنارم نشسته از عرب هایی است که جنگ آن ها را پاگیر 
مشــهد کرده و حاال با خانواده اش به عروســی یکی از اقوام دعوت 
شده اند در یکی از روستاهای خرمشهر. با نگرانی می  گوید: »گفته اند 

28 دوباره باران می آید. خدا کند اتفاقی نیفتد«.
دوســاعت بعد، هواپیما در فرودگاه اهواز به زمین می نشیند. هوای 
اهواز دم کرده و گرم اســت و من بــه روزهای پیش رو و گرما فکر 
می  کنم؛ به آب هایی که به این زودی ها خشک نخواهد شد. ساعتی 
بعد با همراهی مهدی مرادی، شــاعر و معلم مهربان و محمد علی 
بهونــدی، از بچه های دفتر نمایندگی روزنامــه قدس در اهواز بعد 
از طی کردن ترافیک شــهر، در مســیر حمیدیه و سوســنگردیم. 
چند کیلومتر به حمیدیه آب اســت که بــه زمین های گندم زده؛ 
زمین هایی که وقت برداشتشان است. چند کیلومتر باالتر اما اوضاع 

در مزارع گوجه، خیار و هندوانه همین است. 
پرس  وجو کنان خودمان را به اردوگاه ثامن االئمه)ع( می رســانیم؛ 
نخستین اردوگاهی که برای سیل  زدگان شکل گرفت. سیل  زده ها در 
رفت و آمدند و بچه های سپاه، هالل احمر، علوم پزشکی و گروه های 
مردمی هم. ســرهنگ علی بهمنی، مســئول اردوگاه، می گوید: در 
چند روزی که اردوگاه برپا شــده، روز اول و دوم تا 6000 نفر هم 
پذیرش و خدمت  دهی داشتیم و اکنون هم به حدود 4000 نفری 

خدمت  رسانی می  کنیم.
بعد از صحبت های سرهنگ بهمنی سراغ چند خانواده می روم. هوا 
گرم اســت، اما گرما موجب نشــده بچه ها دســت از بازی بکشند. 
مردی هم که در سایه درختی نشسته، تا ما را می  بیند، از نیازهای 
مردم می گوید: پتو، وســایل بهداشتی و پشــه بند الزم داریم. مرد 
دیگری اما از کمک هایی می  گوید که در این روزها از سراســر ایران 

رسیده است.

 پایداری در مقابل سیل

بعد از گشــت و گذاری در اردوگاه، ما را بــه مردی معرفی می  کنند 
که همراه با دیگر اهالی، مرد و مردانه در مقابل ســیل ایستاده اند. 
با مرد تماس می  گیریم و بعد از ســاعتی »نعمه صیاحی« می  آید؛ 
 مردی 60 ساله با وانت آبی مدل 61. مهربان است و سرحال و تا به 
ســیل  بند حمیدیه برسیم، از زمان جنگ برایم می  گوید و از اینکه 
در برابر سیل ایستادگی کردند، از شکست عراق در گرفتن حمیدیه 
و تانکی را نشانم می دهد که بازمانده آن روز است. به محل سیل  بند 
می رســیم و ناگهان با هزاران کیسه پر از خاک روبه رو می  شوم که 
روی هــم چیده شــده اند. او از مردانی کــه 10 روز در مقابل آب 
ایســتادند، می گوید، از مردان و زنانی که به قول خودشان از ترس 
گذشــتند. مردم هم کم کم جمع می شــوند و درد دل ها هم شروع 
می  شود. برخی از دالوری ها می  گویند و برخی هم از بی  مهری ها. از 
موج هایی می گویند که مانع کارشــان می شد، اما آن ها ایستادند و 
ســاختند و سیل را به زانو درآوردند. هر طرف نگاه می کنم نخل ها 
در آب هنوز ایستاده اند. مردی می گوید: بعد روزهای نخست از همه 

جای ایران آمدند. 
مــردی ما را به خانه اش می برد و بلوکه  هایی را نشــان می  دهد که 
روی هم چیده اند تا در صورت ورود آب، به وســایل آسیبی نرسد، 
اما خودش می  گوید اگر آن سه متر آب وارد حمیدیه می  شد، همه 

خانه ها زیر آب می  رفت.
حاال شاید باید در کنار یادمان های دفاع مقدس در منطقه حمیدیه، 
یادمان پایداری در مقابل ســیل هم ساخته شود. یادماِن دست در 
دســت هم دادن ها و پیروز شدن ها. خورشید دارد غروب می  کند و 
من به این خاک مقدس و این همه مردانگی فکر می کنم و به همه 

مردان مرد درود می  فرستم.
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 یک استکان چای قند پهلو در خانه »خاله َعذرا« 
که هنوز برای عروسک هایش دل می سوزاند

مادربزرگ عروسک ها 
 مردم/ آرمان اورنگ  اســمش »َعذرا عشــقی« است؛ پیرزِن خور 
و بیابانکی که شــاید بتوان او را بازمانده واپســین نسل پیرزن های 
روستایی ای دانست که موهای حنا کرده فرق وسطشان از زیر چارقد 
ســفید دوردار بیرون می  ریزد؛ پیرزن هایی که دلشان به همان خانه 
نقلی های کاهگلی و حوض و درخت وســط حیاطشان بند است و هر 
کدام کلکســیونی اند از 1000 جور هنر ریز و درشت قدیمی، از گلیم و 
جاجیم تا سوزن  دوزی و دوخت عروسک و... درست مانند خاله َعذرا 
که حاال به بهانه همین عروسک های قدیمی اش موضوع روایت کوتاه 

صفحه مردم می  شود.

مسیر جاده نسبتاً کوتاه »خور« تا »ایراج« از کنار باغ های 
روســتا می گذرد. پایان باغ ها اما، فرعی آسفالته ای است 
تا میانه ایراج؛ فرعی کوتاهی که دور کشــتزار همه 
کشــاورزهای پیر ایراجی دور می خــورد و از 
میانه بافت جدید، می  رســد تا خانه های 
خشــت و گلی جمع  وجــوری که از 
باال به تازه  سازها مشــرفند. از این 
باال، روســتا همچون تن خسته ای 
اســت که به بلنــدی ای تکیه زده 
که سرســبزی های  و همچنــان 

باغ هــای اطــراف را در آغوش گرفتــه، خودش را در میانه دشــت پهن کرده اســت. 
کوچه های باالی ده بر خالف محله  جدید، پر از پیچ و خم است؛ پر از دیوارهای کاهگلی 
کوتاهی که توی کوچه  پســکوچه های بی  ســر وته سرک می کشــند و آدم را میهمان 
می  کنند به تماشای آشتی کنان ها و آُغل های فراوانی که حاال دیگر متروکه مانده اند... پر 
از سرباالیی ها و سراشیبی های تند، پر از دیوارهای سنگچین و زمین های خاکی... از این 
میان، کوچه »تارو« می رسد به ساباط قدیمی ای که حاال دوباره سرپا شده، کوچه »حوضو« 
تا رختشــورخانه سِر قنات می  رود و کوچه پشت  قلعه با شــیب تندی خودش را به باال 

می  رساند؛ تا قلعه قدیمی ای که می  گویند یادگاری است از دوران ساسانی.
ســراغ به ســراغ دنبال »خاله عذرا« می  گردیم؛ پیرزن ایراجی که اهالی و گردشگرهای 
روستا، او را به عروسک های قدیمی اش می  شناسند. او حاال یکی از معدود اهالی باقیمانده 

در خانه های کاهگلی ایراج است؛ جایی در همان کوچه های خاکی پرپیچ و خم که پر است 
از طاق و قوس ها و سقف های ضربی  متروک مانده. اهالی اما، خانه او را به چراغ روشنش 
می شناســند، جایی در کمرکش کوچه ای باریک، درســت جایی که »زیر قلعه« خوانده 
می  شود. بخت و اقبال است یا تقدیر، هر چه که هست، زن همسایه، میهمان آن ساعِت 
خاله عذرا، در را بر رویمان باز می  کند. بی  آنکه بدانیم خاله عذرا بعِد آن تصادف کذایی کمتر 
از جایش بلند شده و حاال ما هم شاید باید از پشت در یِک لِت خاکستری برمی  گشتیم. 
خاله عذرا اما تا میانه قاب فلزِی درِ اتاق به استقبال آمده. رو به حیاط کوچک مشجری که 
چندین و چند لباس قدیمی از شاخه های درختانش آویزان است: »می  دانستم می آیید. 
حاجی دیشــب آمده بود توی خوابم. گفت: دو تا غریبه آمده اند توی روســتا، چای وقند 

ندارند... خوش آمدین...« این را می گوید و به استقبال، قاب در را خالی می  کند. 

یکی از زنان سیاه  رودبار، مدتی است سرگرم 
احیای عروسک های محلی  شان است

عاروسِکله سرخدالی ها

در ســال های اخیر موج های متعدد در زمینه احیای صنایع 
دســتی محلی مناطق روستایی راه افتاده و هنرمندان محلی 
زیادی درگیر این فضا شده اند؛ مسئله ای که شاید نتیجه توسعه 
گردشــگری روســتایی و راه افتادن فضای جدیدی همچون 
اقامتگاه های بومگردی روســتاها باشــد. در این میان یکی از 
جذاب ترین هنرهای محلی که در سال های اخیر مسیر رو به 
پیشرفتی را طی کرده و بخصوص در شبکه های اجتماعی جا پا 
سفت کرده، هنر عروسک  سازی است. روستاها و مناطق بومی 
زیادی در سال های اخیر عروسک های قدیمی خود را احیا کرده 
و برای فروش گذاشــته اند. یکی از این مناطق روستای سیاه 
 رودباد در استان گلستان است؛ روستایی که بیش از هر چیز 
به جنگل های سرخدار شناخته می  شود. منطقه جنگلی سیاه  
رودبار در فاصله 20 کیلومتــری علی آباد کتول قرار گرفته و 

حدود 3۵0 نفر جمعیت دارد.
در ســال های اخیر و به دنبال توســعه گردشگری روستایی 
سیاه  رودبار، صفحه ای به نام »سرخدال« در اینستاگرام به راه 
افتاد که فعالیت خود را در زمینه »احیای عروسک های بومی 
روســتای سیاه  رودبار« تعریف کرده بود. مدیر این صفحه که 
خود یکی از زنان هنرمند ســیاه  رودباری است، در پست های 
متعددی درباره تالش هایش برای پیدا کردن نشانه های قدیمی 
عروســک ها در روستایشان نوشته است. مثالً در پستی از این 
صفحه آمده: »مادرم عمه ای داره که 110 سالشه. امروز رفتیم 
خونشون. برامون توضیح داد که عروسکا چطوری بودن. طبق 
گفته هایش عروسک ها را ساختیم. آخه چشم های عمه نابینا 
شــده، ولی بزنــم به تخته خیلی رو به راهــه و هیچ مریضی 
دیگه ای نداره. اینجا به عروســک »عاروسِکله« می گفتن و به 

روسریش، مندیل. این ها رو امروز کشف کردم«.
ســرخدالی ها البته عالوه بر عروســک های سنتی  شان که با 
اســتفاده از پارچه های ُگل گلی و زیباِی ابریشــمی، کاموا و 
نخ های رنگی ســاخته می  شوند، برخی نمادهای محلی را هم 
احیا کرده اند؛ نمادهایی مانند عروسک قدیمی آفتاب خواهی 
که با چوب و پارچه ساخته می شود و در گذشته به زبان محلی 

»چقلو متو« خوانده می  شده است.

افسانه احسانی کسی است که پروژه احیای عروسک های 
بومی ایران را کلید زده است. او در سال های اخیر سفرهایی 
داشته و تالش کرده تا به احیای عروسک های بومی مناطق 
مختلف کمک کند. روایت احســانی درباره این تالش ها 
حاوی قصه های متعدد و متفاوتی اســت؛ قصه هایی که 

گوشه هایی از آن ها را در این گفت وگو می  خوانید.

 چه شــد که به عروســک های بومی و احیای آن ها 
عالقه  مند شدید؟

من ســال 84 همزمان با تأسیس مؤسســه آوای طبیعت پایدار 
به خوزســتان رفتم. یک دوره آموزشی بود که دانشگاه استرالیا با 
همکاری ســازمان میراث برگزار کرده و قرار بود من و نیما آذری، 
همسرم، به تدریس گردشــگری بپردازیم. یک ماه آنجا بودیم و 
خوزستانی ها برایمان سوغات و هدیه می آوردند. یکی از این افراد 
برای من عروســکی آورد به اســم لیلی و من خیلی ذوق کردم. 
دوست و شاگرد من ماجرا را برای مادربزرگش که سازنده عروسک 
بود تعریف کرده و مادربزرگ، کلی متعجب شده بود که تا به حال 
هیچ کس از دیدن عروســک های من این اندازه خوشحال نشده 
بود. همین مسئله مرا احساساتی تر کرد که مگر می  شود کسی این 
عروســک را دوست نداشته باشد. به همین خاطر تصمیم گرفتم 

روی عروسک ها متمرکز شوم.  این شروع ماجرا بود.

  و نگاهتان این بود که این فعالیت اقتصادی باشد.
بله. نخستین مبلغی که به زنان روستایی پرداخت می کنی، خیلی 
مهم است. ما عروســک های اولیه را از روستایی ها خریدیم. باید 
می دانستم کمترین عددی که یک خانم روستایی عروسک ساز را 

راضی می  کند، چقدر است؟ به همین خاطر من در هر منطقه و 
روستا، با خود خانم هایی که منصف و قابل اعتماد هستند مشورت 

می کنم.

 چطور به عروسک بومی هر منطقه می رسید؟
همیشه وقتی به یک روستا می روی و می  گویی عروسک؛ می  گویند 
بلد نیستیم. اما ما چون می دانیم در هر منطقه از ایران، عروسک 
وجود دارد و شیوه ساخت آن در حافظه تاریخی مردم منطقه باقی 
مانده، ابتدا می آییم و فراخوان می دهیم و جشنواره راه می  اندازیم. 
وقتی در این جشــنواره یک نمونه چند بار تکرار می  شود متوجه 

می  شویم این عروسک در حافظه تاریخی افراد باقی مانده است. 

 چرا عروسک را انتخاب کردید؟
چون عروســک چیزی بود که حس آن زن، چه غم چه شــادی 
را منتقل می  کرد. برای همین می  گویند چرا بعضی عروســک ها 
غمگین اند؟ چون همان حس را منتقل می  کنند. برای مثال زن 
روستایی حامله بود، عروسکی که ساخته چاق است. ماه رمضان 

است زن روستایی عروسکی که ساخته خیلی محجبه است.

 وشخصیت عروسک های هر منطقه چه تفاوت هایی با 
سایر مناطق دارد؟

ما وقتی رفتیم شــمال، تازه متوجه شــدیم چقــدر تفاوت بین 
عروسک های خراسان جنوبی با گیالن وجود دارد. عروسک های 
خراسان جنوبی پر از غم بود. ما کلی تالش کردیم تا مردم را راضی 
کنیم لباس سیاه تن عروسک ها نکنند و به جای آن پوشش رنگی 

بپوشند، اما در گیالن همه عروسک ها رنگی و خوشحال بودند.

افسانه احسانی سال هاست پروژه احیای عروسک های بومی ایران را پیگیری می  کند

پیکرک های دوست  داشتنی

 پس از آمدن ما خبر داشتید.
بلــه. حاجی را که خواب دیــدم، توی همان خواب 
بلند شــدم رفتم همین کوچه بغل. دو نفر نشسته 
بودند. دیدم هیزم جمع کرده اند، ولی نه چای دارند، 
نه قند. کبریت هم نداشــتند. بیدار که شدم، گفتم 

امروز میهمان می  آید.

شما که میهمان کم ندارید ما شاءاهلل.
بعضی موقع ها می  آیند. بیشتر مسافرها می  آیند اینجا 

که عروسک بخرند. حاال ولی همه اش تمام شده. 

حاال چند سالتان است؟
توی هشتادم.

از کی عروسک درست می  کردید؟
از وقتــی بچه هایم کوچک بودند. این عروســک ها 
را می  خواســتم کــه بچه هایم بــازی کنند. قدیم 
این ها اسباب  بازی بچه ها بود. اینجا بعضی ها برای 
بچه هایشان عروســک درست می کردند. من هم از 

مادرم یاد گرفته بودم. 

چند تا بچه داشتید؟
12 تا. 6 تایشان مرده اند. اکنون 6 تا دارم. اوایل که 
بچه ها کوچک بودند، عروسک درست می  کردم، ولی 
وقتی بزرگ شــدند دیگر درست نکردم. شاید 1۵ 
سال پیش بود که دوباره شروع کردم. این پارچه ها را 

هم همان بچه هایم برایم می  فرستند. 

چی شد که دوباره شروع کردید؟
چند تا برای بچه ها درســت کــرده بودم. بچه هایم 
همه شــان تهرانند. کسی اینجا نمانده. برای همین 
برای هر کدامشــان چند تا عروسک داده بودم که 
توی خانه شان داشته باشند. توی خانه همه شان بود. 
ولی یک روز، یک گروه از تهران آمدند پیشم. فهمیده 
بودند عروســک بلدم. زن و مرد آمده بودند که یاد 
بگیرند. من هم یادشان دادم. بعد دیگر شروع کردم.

بعد از آن برای چه کسی درست می  کردید؟
برای همه. االن که بیشتر مسافرها می خرند. بعضی ها 
را هم می دهم که برایم بفروشند. االن هم عروسکم 

را همه جا برده اند.

دوختنش برایتان سخت نیست؟
نه. کارهــای قدیم خیلی ســخت تر بود. قدیم 
بیابان می رفتیم، کشــاورزی می  کــردم. خود 
من 100 مــن جو و گندم بار مــال می کردم، 
می  آوردم ایراج. خار مــی  آوردم، بنه می  آوردم، 
بادام صحرایی مــی  آوردم. اصاًل اینجاها بیابانی  
نیست که من نرفته باشم. االن که چهار تا کوک 
باید بزنم چیزی نیست. پایش را سوا می  دوزم، 
دستش را سوا، شکمش را سوا. بعد هم وصلشان 
می کنم و پیراهن و شــلوار می  گذارم برایشان. 
شاید تا االن چند 1000 تا دوخته باشم از این 

عروسک ها.

پس سرتان حسابی با عروسک ها گرم است.
بله. حاال هم که دیگر نمی  توانــم زیاد بیرون بروم. 
دســت هایم هم نا ندارند. قبالً شب ها می  رفتیم آب 
دادن زمین. دســت هایم را ســرما زد. برای همین 
حاال درد می  گیرد. چند سال پیش هم که با پسرم 
می  رفتیم، ماشینمان چپ کرد. از همان موقع کم کم 

کار کردن سختم شد. 

است.  خاص  خیلی  عروسک هایتان  شکل 
مادرتان همین جوری یادتان داده بود؟

 شکلش را بله، ولی لباسش، لباس مردم همین  جاست. 
از قدیــم مردهــای اینجا شــاِل کمر داشــتند. 
عروسک های من هم شال کمر دارند. مثل قدیم که 
برای شوهرهایمان شاِل کمر می  دوختیم که بروند 
صحرا. زن ها ولی شــال کمر ندارند. لباسشان فرق 
دارد. لب های زن ها را هم با کبریت قرمز می کنم. سر 
کبریت را می  زنم توی آب و می کشــم روی لبشان. 
مردها کاله نمدی هم می گذاشتند. برای همین برای 

بعضی  هایشان کاله می گذارم.

از قدیــم غیر عروســک 
هنرهای دیگری هم اینجا رسم 

بود؟
بله. ما همین جا نخ می ریســیدیم و 

پارچه می بافتیم. خود من 12 متر 
پارچه می  بافتم به 10 تومان. 10 

تومان را که می  دیدم این  قدر 
خوشحال می  شدم که حساب 

نداشت. همه چیز هم با همان 10 تومان می  دادند. 
مثل االن نبود که گرانی شــده. تــازه زن ها خیلی 

کارهای دیگر هم بلد بودند. مثل االن که نبود.

مثالً چه کارهایی؟
من خودم زبــان انارکی، گبری و زرگری بلدم، ولی 
جدیدی ها دیگر از این چیزها بلد نیستند. ما قدیم 
خیلی از شــعرهای بابا طاهــر را حفظ بودیم. مثاًل 
می  گفت: »قدت گل، قامتت گل، کفِش پاگل/ سخن 
گل، معرفــت گل، مدعــا گل / به گل چیدن برون 
شد یار فایز/ سرو گردن گل و نشو 
نما، گل« االن کی بلد اســت؟ ما 
آن وقت ها چشِم نظر هم درست 
می کردیم. آرد، نمک و اســپند را 
خمیر می  کردیم، می  ریختیم 
توی پارچه و می  بستیم 
درِ خانه هــا. چیزی هم 
می خواندیم که چشم بد 
دور شود: »اسفند و سپنج/ صد و سی دانه سپنج/ 

چشم دشمن و حسود به خاک بمال...«.

بهناز پویان  نسب راوی قصه عروسک های 
قدیمی دزفول است

به دنبال احیای »بِی«

بهناز پویان  نســب را شــاید بتوان یکی از فعال  ترین اعضای 
گروه های شــبکه های اجتماعــی در زمینه احیــا و فروش 
عروسک های محلی دانست. او صفحه ای با عنوان »بِی بَِیک« 
را در اینســتاگرام مدیریت می  کند که بیش از هر چیز درباره 
یکی از عروســک های محلی منطقه دزفول است. نکته جالب 
اما درباره سنت بوشــهری ها این است که آن ها هنوز هم که 
هنوز است عروسک هایی را در جهاز دخترهایشان می  گذارند؛ 
عروســک هایی که قرار است همدم دختران تازه عروس باشد. 
بچه های »بِی بَِیک« در این باره در اینستاگرامشان نوشته اند: 
»در زمــان مادربزرگ های ما که دختران را در ســنین پایین 
راهی خانه بخت می  کردند، عروســک بِی در جهیزیه  هایشان 
می  گذاشتند تا همدم احساسات کودکانه شان باشد. این سنت 
تا به امروز ادامه یافتــه، با این تفاوت که دیگر از بِی در جهاز 
خبری نیست و عروســک های جدید جای عروسک بومی را 

گرفته اند«.
پویان  نســب با تکیه بر فرهنگ بومــی منطقه خود در طول 
یکی، دو ســال اخیر عالوه بر عروسک »بِی« برخی تزئینات 
و المان های ســنتی منطقه دزفول را هم احیا کرده؛ کاری که 
بی  شک جز با تکیه بر دانش هنرمندان کهنسال منطقه ممکن 
نبوده و صفحه او را که در اینستاگرام پیگیری کنید، می بینید 
که پر اســت از این تجربیــات و اطالعاتی که او به مرور زمان 
آموخته اســت. او همچنین در برخی از پست های صفحه اش 
متن ها و اشــعاری از فرهنگ عامیانه مردم دزفول را منتشــر 
کرده؛ متن هایی که البته برخی هایشان همراه با ترجمه ارائه 

شده اند. 
در ضمــن اگر یک وقت از صفحه »بِــی بَِیک« خرید کردید، 
مطمئن باشید که عالوه بر عروسک، یک داستان هم نصیبتان 
شده است. مثالً این نوشته، داستان دو تا از عروسک هایی است 
که اخیراً به یک ایرانی ساکن آمریکا فروخته شده: »عطر گل 
بانو و همسرشون هم راهی قزوین شدن که از اون ور برن سمت 
کانزاِس آمریکا. فکر کنین یه مهربانو که دکترای معماری داره، 
منو توی اینستا پیدا کرده و اینا رو بهم سفارش داده...«. خالصه 

همه عروسک های این صفحه اسم و قصه خودشان را دارند.
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 فراخوان نخستین همایش ملی 
»هوش مصنوعی و علوم اسالمی«

اندیشه: نخســتین همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اسالمی، به 
همــت مرکز مدیریت حوزه های علمیــه و با همکاری مرکز تحقیقات 
کامپیوتری علوم اسالمی، دانشگاه علم و صنعت ایران و مؤسسه اشراق 
و عرفان، ۱6 آبان ۱۳۹۸ در مدرســه معصومیه قم برگزار می شود. بنا 
بر اعالم دبیرخانه این همایش، مهلت ارســال آثار، اول شهریور۱۳۹۸ 
و اعالم نتایج داوری ۲6 مهرماه خواهد بود. بر این اســاس، محورهای 
همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اسالمی از این قرار است: »امکان 
یــا عدم امکان بهره گیــری از هوش مصنوعــی در فرایند تولید علوم 
اسالمی«، »لزوم یا عدم لزوم حرکت به سمت کاربست هوش مصنوعی 
در فراینــد تولید علوم اســالمی«، »چالش های پیش  روی کاربســت 
هوش مصنوعی در فرایند تولید علوم اســالمی«، »بســترهای فناورانه 
اســتفاده از هوش مصنوعی در فرایند تولید علوم اسالمی«، »اقدامات 
انجام شــده در راستای فهم ماشــینی دانش دینی در حوزه  علمیه و 
دانشــگاه ها«، »پیامدهای فردی و اجتماعی حضور هوش مصنوعی در 
فرایند تولید علوم اســالمی« و... عالقه مندان می توانند جهت کســب 
اطالعات بیشتر و آگاهی از زمان برگزاری پیش نشست ها و کارگاه های 
 این همایش، به وبگاه http://aiis.najafsys.ir مراجعه و یا نشانی

aiis-najafsys@ را در شبکه های اجتماعی دنبال کنند.

انتشار پنجمین شماره دوفصلنامه 
»پژوهش های عقلی نوین«

شبستان: پنجمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی »پژوهش های 
عقلی نوین« مربوط به بهار و تابســتان ۱۳۹۷ چاپ و منتشــر شد. 
مقاالت چاپ شــده در این شــماره به شــرح ذیل اســت: »مقایسۀ 
فرونســیس در اندیشــۀ هایدگر و مالصدرا« نوشــته مریم صمدیه، 
مجید مالیوسفی، محمدصادق زاهدی و محمدحسن حیدری؛ »تفکر 
سیستمی حکمت متعالیه در شناخت محیط زیست )مطالعه موردی 
زمی(« به قلم علی مســروری، علیرضا نجف زاده و علیرضا آزاد؛ »تأثیر 
عوامل غیرمعرفتی بر معرفت در فلسفۀ فارابی« اثر مهدی عباس زاده؛ 
»تأمالتــی در زوج مفاهیم »اصیل« و »اعتباری« در راســتای مباحث 
وجود و ماهیت« نوشــته محمود هدایت افزا؛ »بررســی و تبیین نقش 
زبــان در بازنمــود واقعیت از دیدگاه مالصدرا« بــه قلم وحیده فخار 
نوغانی و سیدمرتضی حسینی شاهرودی و »بازخوانی اخالقِی مسئلۀ 
گوشت خواری در عرفان اسالمی« اثر محسن شعبانی و سروش دباغ.

خــبر

 معارف/ مریم احمدی شیروان  »أیَن الُمَعّد لِقطع 
دابِر الظلمه أیَن المنتَظُر القامة األمِت و الِعوج«؛ دل 
بشــریت می تپد تا آن نجات بخش بیاید و ستم را 
ریشه کن کند؛ البته اعتقاد به ظهور در تاریخ اسالم، 
مخصوص به شــیعه نیست. همه مسلمانان به این 
معنا معتقدند؛ اما امتیاز شیعه در این است که آن ها 
این شخصیت نجات بخش بشریت را با نام و نشان 
و خصوصیات می شناسند و معتقد هستند او زنده 
و همواره برای دســتورات الهی حاضر و آماده است 
و منتظر دستور پروردگار برای شروع کار عظیمی 
است که بناست بشــریت و تاریخ را متحول کند. 
به بهانه روزهایی که معطــر به نام ولی عصر)عج( 
اســت، در گفت وگو با دکتر شهاب الدین ذوفقاری، 
عضو هیئت علمی دانشگاه معارف قرآن و عترت)ع( 
اصفهان، از نقش اعتقاد به مهدویت در حرکت های 
عدالت خواهانــه و ضدظلم در طول تاریخ بیشــتر 
شنیدیم؛ آنچه در زیر می خوانید خالصه ای است از 

سخنان مبسوط ایشان.

 تمام مسلمانان به مهدویت معتقدند
دکتر ذوفقاری با بیان اینکه مفهوم »مهدویت« یکی 
از مفاهیم اصیل در مکتب اســالم است، می گوید: 
مفهوم عام تــر آن »منجی گری« بوده که بین غالب 
ادیان مشترک است و عموماً ادیان برای آینده پیروان 
خود پیشــگویی کرده اند که فردی الهی به عنوان 
منجی خواهد آمد و پیروان آن مکتب و نیز عموم 
مردم عالم را نجات خواهد داد. در بین فالسفه نیز از 
قدیم مرسوم بوده که آینده بشر را پیش بینی کرده 
و مدینه فاضله سازی می کردند؛ یعنی می گفتند اگر 
شهری یا کشوری بتواند شرایط خاصی مهیا کند، 

مردمان آن سعادتمند خواهند شد.
او اضافه می کند: از آنجایی که بحث در حوزه اسالم 
است باید بگوییم اگر چه بین پیروان مذاهب مختلف 
اسالم در برخی مسائل اختالف نظر وجود دارد اما 
در موضوع مهدویت اختالف اساســی نیســت؛ به 
این دلیل که به قــدری پیامبر اکرم)ص( در حوزه 
مهدویت مطالب متعدد و متنوعی بیان فرموده  و بر 
روی این موضوع تأکید کرده اند که هیچ جای شک 
و شــبهه ای در ظهور شخصی به نام مهدي)عج( از 
فرزنــدان آن حضرت که در آخرالزمان قیام خواهد 

کرد، بین فرقه های مسلمانان وجود ندارد.

 ظهور، قطعی و حتمی است
مدیر گروه تفسیر دانشگاه معارف قرآن و عترت)ع( 
در ادامــه تصریح می کنــد: نویســندگانی نادر و 
انگشت شــمار بوده اند که بخواهنــد در این مورد 
تشــکیک کنند. مبنای این بــاور همگاني روایتی 
معروف از پیامبر اکرم)ص( اســت که فرمود: لو لَم 

یبِق مَن الدنیا االّ یــوٌم واحٌد لطّول اهللُ ذلک الیوَم 
حّتی یبعَث رجالً ِمن عترتي یواطی اسُمه اسمی 
و ُکنیُتــه کنَیتي یمأل األرض قســطاً و عدالً کما 
ُملَئت ظلماً و جوراً. یعنــی: »حتی اگر یک روز از 
عمر دنیا بیشــتر باقی نمانده باشد، خدا آن روز را 
چنان طوالنی می کند که مردی از خاندان و عترت 
من قیــام  کند، تا زمین را پر از عــدل و داد کند، 
چنان که پر از ظلم و جور شــده است. اسم او اسم 
من و کنیه او نیز کنیه من است.« این روایت نشانه 
قطعیت و حتمیت ظهور اســت. به اصطالح گفته 
می شود ظهور ایشان از اشراط  الساعه است یعنی 
از شــروط برپایی قیامت است و تا این کار صورت 

نگیرد، قیامت هم اتفاق نمی افتد.
دکتر ذوفقاری با اشاره به روایات و کتاب های بسیار 
در ایــن زمینه، عنوان می کنــد: پیامبر اکرم)ص( 
روایــات متعددی دارند کــه در آن ها بصراحت نام 
مهدی برده شده است و کتاب هایی در شیعه و اهل 
سنت نوشته شــده که موضوع آن درباره مهدویت 
است؛ از جمله عبدالرحمن سیوطی عالم بزرگ اهل 
سنت در کتاب »عرف الوردی فی اخبار المهدی« از 
پیامبر)ص( نقل می کند که فرمودند: َمن أنکَر خروَج 
المهدی فقد کَفر؛ یعنی »هر که قیام مهدی)عج( را 
انکار کند، کافر شده است« و روایات متعدد دیگری 
که در آن ها حتــی ویژگی های ظاهری حضرت را 
بیان فرموده اند. اینکه از نسل کیست؟ خصوصیاتش 
 چیســت؟ چه کاری پس از قیام انجام می دهد و... 

هر مســلمانی با این حجم زیاد روایات روبه رو شود 
ظهور را موضوعی قطعی و حتمی تلقی می کند.

 سوء استفاده از مهدویت در القاب خلفا
این کارشــناس حوزه مهدویــت در ادامه توضیح 
می دهد: عــالوه بر روایات، برخــی آیات قرآن نیز 
دقیقاً با قیام امام زمان)عج( تطبیق می شود. وقتی 
مسلمانان این مطالب را می شــنیدند و در روزگار 
خود با مشکالت، ظلم و ستم و بحران هاي اجتماعی 
مواجه بودند به امید داشتن آینده ای درخشان و فرا 
رســیدن روزی بودند که دین اسالم بر تمام ادیان 
غلبه کرده و حق بر باطل پیروز شود. این طرز تفکر 

امید زیادی ایجاد می کرد.

بر این اساس بعضی از نهضت های آزادی بخش قیام 
خود را به عنوان مقدمه و زمینه ای برای ظهور امام 
عصر تلقی می کردنــد؛ برخی دولت ها مانند دولت 
عباسیان هم بشدت از مفهوم مهدویت برای پیشبرد 
اهداف خود سوءاستفاده کردند. در مورد عباسیان 
به حدی این قضیه شیوع دارد که حتی نام خلفای 
عباســی از القاب حضرت مهدی)عج( گرفته شده 
است؛ مثالً خلیفه نخست عباسي القائم نامیده شد؛ 
خلیفه دوم منصور که یکي از القاب امام زمان)عج( 

است؛ خلیفه سوم لقب مهدی گرفت و... 
به گفته این استاد دانشگاه، خلفای عباسی از القاب 
امــام زمان)عج( و مفاهیــم آن بهره برداری زیادی 
می کردنــد. در آغاز حکومــت حرکت هایی کرده، 
زندانی آزاد می کردند و عموم مردم فکر می کردند 
وعده پیامبر اکرم)ص( در حال به وقوع پیوســتن 
است. بعدها هم به شکل های مختلف این کار مورد 
استفاده قرار گرفته است. حتی بعدها در حکومت 
فاطمیان می بینیم ســه تن از خلفاي فاطمي نیز 

المهدي، المنصور و القائم لقب داشتند.

 مفهوم مهدویت اصالت دارد
نویســنده کتاب مهدي شناســي در ادامه اضافه 
می کند: گاهي افرادی رسماً با ادعاي مهدویت قیام 
مي کردند؛ به طور نمونه مهدی سودانی که در اواخر 
قرن نوزدهم در سودان ادعا کرد مهدي موعود است 
و با نماینده دولت انگلستان جنگید و او را شکست 

داد و کشت و خارطوم را به تصرف خود درآورد. این 
همه به این معنی است که باور و مفهوم مهدویت 
بسیار کارســاز اســت و اصالت دارد؛ ضمن اینکه 
محرک بوده و موجب قیام می شود و براي مردم هم 

شوق برانگیز است. 
دکتر ذوفقاري با اشــاره به تفــاوت موجود در باور 
شیعیان اثنی عشری با دیگران در موضوع مهدویت، 
توضیــح می دهد: در هــر دو بــاور مهدی)عج( و 
مهدویت اصیل اســت و آن حضرت ظهور خواهد 
کرد؛ اما در باور شیعه، مهدی)عج( فرزند امام حسن 
عسکری)ع( بوده و حقیقتي زنده است. او سال ۲55 
به دنیا آمده اســت؛ ســال ۲60 غیبت ایشان آغاز 
شده، 6۹ سال غیبت صغری داشته اند و بعد غیبت 
کبری شروع شده و همچنان در قید حیات هستند 
و در غیبت کبری به ســر می برند. اما دیدگاه دیگر 
مذاهب اســالمي و دیگر ادیان این است که ایشان 
در آخرالزمان متولد می شوند. این دو دیدگاه بسیار 

با هم متفاوت است.

 چرا مهدویت مفهومی اثرگذار است؟
استادیار دانشگاه معارف قرآن و عترت)ع( تأکید 
می کند: اینکه معتقد باشیم منجی ما هر وقت خدا 
بخواهد متولد مي شود و پس از حدود 40 سالگي 
قیام خواهد کرد با اینکه معتقد باشیم منجی ما 
حّی اســت و بر آنچه بر ما می گذرد نظارت دارد، 
خیلي فرق مي کند. حــی بودن امید به ظهور را 
بشدت تقویت می کند. شیعیان سالروز والدت آن 
حضرت را هر ســال جشن مي گیرند و در عموم 
مراســم دعاي خود از خدا مي خواهند به او اذن 
ظهور دهد. اینکه در طول تاریخ می بینیم گاهي 
شیعیان حرکاتی نمادین انجام می دادند، روزهای 
جمعه اسب زین کرده می آوردند یا خطاب به آن 
حضرت می گویند »عّجل علی ظهورِک« همه به 
همان دلیل است؛ این حرکت سبب شده امید در 
دل شیعه خیلی قوی تر باشد و آرزو و پندار نباشد.

به باور این پژوهشــگر، همین مسئله سبب شده 
دانشــمندان مغرب زمین و مستشــرقان روی 
آن ســرمایه گذاری کنند تا بدانند چرا مهدویت 
مفهومــی اثرگذار اســت؟ موضوعی که ســبب 
حساس شــدن مطالعات دانشمندان دیگر ادیان 
در زمینه مهدي شناسي شــده این است که در 
پي یافتن رمز کارســازي این بــاور بوده اند؛ رمز 
همین است که شــیعه در مسئله مهدویت باور 
دارد با فردی زنده و آماده ظهور روبه رو اســت و 
به این روایت از پیامبر اکرم)ص( دل بســته که 
منتظرانش از او در دوران غیبت همانند خورشید 
پشــت ابرها بهره مي برند؛ سرانجام ابرها خواهد 

رفت و خورشید نمایان خواهد شد.

برش
موضوعی که سبب حساس شدن 
مطالعات دانشمندان دیگر ادیان 
در زمينه مهدویت شده این است 
که در پي یافتن رمز کارسازي این 
باور بوده اند؛ رمز همين است که 
شــيعه در مســئله مهدویت باور 
دارد با فــردی زنده و آماده ظهور 

روبه رو است

معارف

دکتر شهاب الدین ذوفقاری در گفت وگو با قدس به این پرسش پاسخ داد که چرا انتظار موعود امیدآفرین است؟

راز کارساز بودن اعتقاد به مهدویت 
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: راى شورا / درخصوص دادخواست محمد داود محمدى فرزند نورمحمد بطرفيت خوانده سجاد جمالى فرزند كاظم بخواسته 
ــه مبلغ200ميليون ريال وهزينه  ــامان ب ــماره 037120عهده بانك س ــت خوانده بپرداخت وجه يك فقره چك بش محكومي
دادرسى وتاخيرتاديه . باتوجه به محتويات پرونده ووجود اصل چك موضوع دعوادريدخواهان كه داللت براشتغال ذمه خوانده 
ــيدگى ازطريق نشرآگهى درروزنامه ى كثيراالنتشاردرجلسه  دارد واينكه خوانده مجهول المكان بوده و عليرغم ابالغ وقت رس
ــوى مطروحه ى خواهان وبرائت ذمه ى  ــخ 97/11/10حضورنيافته وهيچ اليحه ى دفاعيه اى درقبال دع ــورا بتاري ى مقررش
ــخيص  ــورا دعوى خواهان به كيفيت حاضر وارد تش ــورتى اعضاى ش ــت بنابه نظريه ى مش ــورا ارائه ننموده اس خويش به ش
ومستندابه مواد18و9قانون شوراى حل اختالف ومواد320و313و310و311قانون تجارت ومواد522و519و515و 198قانون 
ــى مدنى حكم به محكوميت خوانده بپرداخت مبلغ200000000ريال بابت اصل خواسته ومبلغ3110000ريال  آيين دادرس
بابت هزينه دادرسى وخسارت تاخير تاديه ازتاريخ سررسيد چك مورخ97/8/10تايوم الوصول كه محاسبه ى آن بعهده واحد 
ــد درحق خواهان صادرواعالم ميگردد راى صادره غيابى بوده ومستندا به ماده306 قانون  محترم اجراى احكام مدنى مى باش
ــعبه وسپس مستندا به مواد27 و25قانون شوراى حل  ــى مدنى ظرف20روزازتاريخ ابالغ قابل واخواهى دراين ش آيين دادرس

اختالف ظرف20روزقابل تجديدنظرخواهى دردادگسترى شهرستان پيشوا مى باشد
قاضى مشاورحوزه5شوراى حل اختالف شهرستان پيشوا

آگهى حصروراثت
به تاريخ98/1/24خانم قمرالملوك شاهسون طى تقديم دادخواستى كه به شماره 17/1/98ثبت اين شوراشده است چنين 
اعالم نموده كه آقاى هوشنگ تاجيك فرزند على بموجب گواهى فوت شماره0185060 درتاريخ1397/12/28درآخرين 
ــد : 1. پوريا تاجيك ش ش487 صادره  ــوا بدرود حيات گفته وورثه حين الفوت وى عبارتن ــگاه دائمى خوددرپيش اقامت
ازورامين پسرمتوفى2. عارف تاجيك ش ش535 صادره ازورامين پسرمتوفى3. على تاجيك ش م0410146021صادره 
ــه تاجيك ش ش3388صادره  ــادره ازورامين دخترمتوفى 5. فاطم ــرمتوفى4. عارفه تاجيك ش ش4 ص ــن پس ازورامي
ازورامين دخترمتوفى6. قمرالملوك شاهسون فرزند رحمت اله ش ش35 صادره ازورامين همسرمتوفى // لذا مراتب يك 
نوبت دريكى ازجرايد كثير االنتشارآگهى مى شود تاچنانچه كسى اعتراضى دارد ياوصيت نامه اى ازمتوفى نزد وى مى 

باشد ظرف يكماه ازتاريخ نشرآگهى به شوراى حل اختالف شماره1پيشوا مراجعه نمايد
دبيرشوراى حل اختالف شماره1شهرستان پيشوا

ابالغ وقت دادرسى و دادخواست وضمائم به 
ــاعت: 9/15  خواهان : ابوالفضل بيگدلى فرزند مروتعلى  ــيدگى : 98/3/7 س ــه پرونده : 97/ 3ش/1212وقت رس كالس
ــانى فرزند على خواسته: الزام به انجام تعهد // خواهان  ــليمان كش باوكالت آقاى مجيد عليارى گزاز خوانده : عصمت س
دادخواستى تسليم نموده كه جهت رسيدگى به حوزه سوم شوراى حل اختالف ورامين ارجاع گرديده و وقت رسيدگى 
ــورا وبه تجويز ماده73قانون آيين  ــتور ش ــت خواهان ودس ــده وبعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواس تعيين ش
ــه دادرسى دريكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود. ــى مدنى مراتب يك نوبت جهت اطالع وشركت در جلس دادرس
ــخه دوم  ــانى كامل خود،نس ــرآخرين آگهى ظرف يك ماه به دفترحوزه مراجعه وضمن اعالم نش تا خوانده از تاريخ نش
دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودر وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضوربهم رساند. چنانچه بعدا ابالغى به وسيله 

آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهدبود. 8/ م الف
مديردفترشعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان ورامين

راى شورا
ــع  ــورخ97/11/28 مرج ــه : 1182م ــماره دادنام ــده : 97/ 5ش/1106ش ــماره پرون ــيدگى : 97/11/4ش ــخ رس تاري
ــه قند.خيابان  ــى / ورامين. كارخان ــان : ابوالفضل بيگدل ــانى خواه ــوراى حل اختالف ورامين نش ــيدگى : حوزه5ش رس
ــانى. قرچك.شهرك  ــليمان كش ــانى خواندگان : 1. عصمت س ــوم خرداد // نش ــهيد چمران.خ اميركاظمى.كوچه س ش
ــى برانجام تعهدات  ــته : جلب ثالث خوانده مبن ــيبانى زاده خواس ــه كوچه بهارجنوبى6پالك165 * 2. فرهاد ش طالئي
ــى131/130 درپرونده  ــوص ملك تحت پالك ثبت ــى هاى آن مرجع در خص ــهردارى وپرداخت بده ــاب ش مفاصا حس
ــكار: خواهان  ــق الوكاله وكيل // گردش ــى وح ــارت دادرس ــه1008/5/97مقوم به 11000000ريال بانضمام خس كالس
ــته كه پس ازارجاع به اين حوزه وثبت به كالسه فوق وجرى  ــته فوق وبطرفيت خوانده تقديم داش ــتى بخواس دادخواس
تشريفات قانونى دروقت فوق العاده مقرر حوزه بتصدى امضاكنندگان زيرتشكيل است وباتوجه به محتويات پرونده پس 
ــيدگى رااعالم وبه شرح ذيل مبادرت به صدور راى مينمايد :  راى شورا // درخصوص دعوى  ــوروتبادل نظرختم رس از ش
آقاى ابوالفضل بيگدلى باوكالت مجيدعليارى گزاز فرزند مروتعلى بطرفيت خانم عصمت سليمان كشانى وفرهاد شيبانى 
زاده فرزند على بخواسته جلب ثالث مبنى برانجام مفاصا حساب شهردارى شرح دادخواست تقديمى . باتوجه به نظريه 
ــورا محتويات پرونده ونظربه اينكه خواهان دعوى دليل ومدركى جهت اثبات دعوى خودارائه ننموده است  ــورتى ش مش
ــه97/ 5ش/ 1008جهات وداليل خودرااظهارننموده است بنابراين  ــى درپرونده كالس ــه اول دادرس واينكه تاپايان جلس
ــتندابه مواد135و140و2 و197 و331قانون آيين دادرسى مدنى قراررد دعوى خواهان راصادرمى نمايد.قرارصادره  مس

ظرف 20روزپس ازابالغ قابل تجديد نظرخواهى دردادگاه عمومى اين شهرستان مى باشد9/م الف
قاضى حوزه5شوراى حل اختالف شهرستان ورامين

آگهى ابالغ وقت دادرسى ودادخواست وضمائم به: 
ــلم رمضانى خوانده:  ــالف خواهان : مس ــوراى حل اخت ــاعت10 محل حضورحوزه 6 ش ــيدگى : 98/3/11 س ــت رس وق
ــليم شوراى حل اختالف  ــتى تس ــته: مطالبه طلب به مبلغ11575000 تومان // خواهان دادخواس ذوالفقارامامى خواس
ــتان پيشوانموده كه جهت رسيدگى به اين شعبه ارجاعى گرديده ووقت رسيدگى تعيين شده است علت  حوزه ..شهرس
ــى مدنى مراتب  ــوراوبه تجويز ماده73قانون آئين دادرس ــت خواهان ودستورش مجهول المكان بوده خوانده به درخواس
1نوبت در جرايد كثيراالنتشارآگهى مى شود تاخوانده دروقت مقررباال جهت رسيدگى حضوربه هم رساند                                                                                                                                 

رييس شوراى حل اختالف حوزه 6 شهرستان پيشوا

آگهى ابالغ مفاد اجرائيه 
ــت به  تخليه عين  ــين جعفرى فرزند عزيزاله محكوم اس ــماره 1151مورخ97/11/21محكوم عليه آقاى عوض حس به موجب دادنامه ش
ــته وپرداخت مبلغ  ــتان32 به عنوان اصل خواس ــهيد بهشتى بوس ــهرك مدرس خ ش ــكونى واقع ورامين ش ــتاجريك باب منزل مس مس
ــوب درحق محكوم له مجيد  ــه دادگاه وحق الوكاله وكيل وقف تعرفه مص ــى واوراق تقديمى ب ــه عنوان هزينه دادرس ــال ب 2050000ري
كاظمى فرزند ناصر و پرداخت مبلغ 30000 تومان ازبابت نيم عشردولتى درحق دولت لذا مفاداجرائيه يك نوبت به ترتيب مقرردرمادتين 
119و118قانون اجراى احكام مدنى آگهى ميگردد وده روز پس از آن بموقع اجرا گذاشته ميشود وبر اساس ماده 9 قانون مذكور براى 

عمليات اجرايى ابالغ با اخطار ديگرى به محكوم عليه نخواهد شد مگر اينكه محل يااقامت خود را اعالم نمايد22/م الف
رئيس شعبه 3 شوراى حل اختالف شهرستان ورامين

آگهى فقدان سند مالكيت
ــتناد به  ــت 98/128 مورخ 1398/01/8 آقاى محمد زين العابدينى اس نظر به اينكه برابر درخواس
ــاع از نود هزار سهم ششدانگ  ــهم مش ــهاديه گواهى اعالم مى دارد ميزان يكهزار س دو برگ استش
ــهل انگارى مفقود شده است  ــانديز كه به علت س پالك 17 فرعى از 165- اصلى بخش ده طرقبه ش
ــى دفتر امالك معلوم شد مالكيت مشاع مذكور از ششدانگ پالك فوق الذكر ذيل ص 367  با بررس
دفتر 1496 بنام محمد زين العابدينى ثبت و سند به شماره سريال 850333 صادر و سوابق ثبتى 
ــتناد ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت مصوب بهمن ماه  بيش از اين حكايتى ندارد لذا به اس
سال 1380 مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى 
ــد بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار  ــند مالكيت نزد خود باش انجام داده يا مدعى وجود س
ــند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره  ــت اصل س اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس
ــت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون  ــليم نمايد بديهى اس تس
ــمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى نوبت اول و تسليم آن به  ــند مالكيت يا معامله رس ارائه س

متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9800559 م.الف 975
تاريخ انتشار: 1398/01/29

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

شماره پرونده: 139404006092002293/1        شماره بايگانى پرونده: 9404352
شماره ابالغيه: 139805106092000830        تاريخ صدور: 1398/01/25

آگهى 
بدينوسيله به 1- سودابه ميربلوك نام پدر: على تاريخ تولد: 1348/12/05 

شماره ملى: 1828005282 شماره شناسنامه: 5267
2- نيره ميربلوك نام پدر: اصغر تاريخ تولد: 1329/04/27 شماره ملى: 0934524671 

شماره شناسنامه: 12327
3- معصومه ميربلوك نام پدر: اصغر تاريخ تولد: 1345/11/04 شماره ملى: 0922022542 

شماره شناسنامه: 0922022542
4- سيدرضا ميربلوك نام پدر: على تاريخ تولد: 1355/02/19 شماره ملى: 0940810255 

شماره شناسنامه: 440
5- فيروزه ميربلوك نام پدر: على تاريخ تولد: 1352/06/14 شماره ملى: 0943274796 

شماره شناسنامه: 765
6- زهره ميربلوك نام پدر: اصغر تاريخ تولد: 1339/03/20 شماره ملى: 0939455633 

شماره شناسنامه: 248
7- ناصر ميربلوك نام پدر: اصغر تاريخ تولد: 1331/06/22 شماره ملى: 0939297442 

شماره شناسنامه: 1517
8- ندا ميربلوك نام پدر: على تاريخ تولد: 1361/06/09 شماره ملى: 0934625735 

شماره شناسنامه: 22416
ــماره ملى: 0939507382  ــين ميربلوك نام پدر: اصغر تاريخ تولد: 1343/06/12 ش 9- محمدحس

شماره شناسنامه: 270
ــناس رسمى دادگسترى  ــه فوق، برابر گزارش كارش ــود در خصوص پرونده اجرايى كالس ابالغ ميش
ــى از 182 اصلى بخش 10  ــى 10580 فرع ــماره 52074- 1397/12/12 پالك ثبت ــه ش وارده ب
مشهد متعلق به مورث شما به مبلغ 22/500/000/000 ريال ارزيابى گرديده، لذا چنانچه به مبلغ 
ــار اين  ــيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ انتش ــى اموال معترض مى باش ارزياب
ــغ 9/360/000 ريال به دفتر  ــناس تجديدنظر به مبل ــتمزد كارش آگهى به ضميمه فيش بانكى دس
اين اجرا تسليم نماييد. ضمناً به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس 

تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ- 9800560 م.الف 976
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره نامه: 139804906092000834
تاريخ نامه: 1398/01/26

شماره پرونده: 139804006092000053/1        شماره بايگانى پرونده: 9800082
آگهى ابالغ اجرائيه

ــماره ملى:  ــعود عنايتى نام پدر: على اكبر تاريخ تولد: 1352/05/12 ش ــيله به آقاى مس بدين وس
ــماره شناسنامه: 10267 ابالغ مى شود كه خانم سعيده زارع جهت وصول 200  0064816478 ش
ــماره 32635- 1376/8/1 دفتر  ــتناد مهريه مندرج در سند ازدواج ش ــكه بهار آزادى به اس عدد س
ازدواج 90 مشهد عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9800082 در اين اداره 
ــكيل شده و طبق گزارش مورخ 98/01/18 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته  تش
نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى 
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى  ــار محلى آگهى مى ش از روزنامه هاى كثيراالنتش
كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان 

خواهد يافت. آ- 9800561 م.الف 977
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

زهرا تاهماى كالغ آباد و عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139704006092005756/1      شماره بايگانى پرونده: 9709482
شماره ابالغيه: 139805106092000871         تاريخ صدور: 1398/01/26

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 139704006092005756/1
ــيله به آقاى حجى محمد نيك پرور فرزند ابراهيم به شماره ملى 0870292889 به شماره  بدينوس
ــهد  ــنامه 29318 اعالم مى گردد پالك هاى ثبتى 51730 فرعى از 175 اصلى بخش 10 مش شناس
ــما در قبال طلب خانم فاطمه تنورى  ــهد متعلق به ش و پالك 224 فرعى از 71 اصلى بخش 9 مش
ــما اخطار ميشود ضمناً هرگونه نقل  ــت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بش بازداش
ــما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نميشود. در ضمن اين  انتقالى از طرف ش

آگهى در يك نوبت در روزنامه..... چاپ.... منتشر گرديده است. آ- 9800562 م.الف 978
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139704001015003674/2     شماره بايگانى پرونده: 9800335
شماره ابالغيه: 139805106092000850     تاريخ صدور: 1398/01/26
دفترخانه ازدواج شماره 230 و طالق شماره 130 شهر تهران استان تهران

آگهى
ــنامه شماره 876 صادره از قوچان ساكن  ــيله به آقاى مجيد شادكام فرزند عزيزاله شناس بدين وس
ــود كه خانم پريسا صابرى  ــه ده مترى شهرى پالك 25 ابالغ مى ش ــهد طالب درياى دوم نقش مش
جهت وصول 650 عدد سكه تمام بهار آزادى به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 5262 
ــه  ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس دفتر ازدواج 230 و طالق 130 تهران عليه ش
ــكيل شده و طبق گزارش مورخ 97/12/20 مأمور، محل اقامت شما به  9800335 در اين اداره تش
شرح متن سند شناخته نشده، 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، 

عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9800564 م.الف 979
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139704006093001489/1       شماره بايگانى پرونده: 9709892
شماره ابالغيه: 139805106093000208          تاريخ صدور: 1398/01/26

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9709892
ــيرينقلى تاريخ تولد: 1360/01/01 شماره  ــياه ناوى نام پدر: ش ــامان پورس ــيله به آقاى س بدينوس
ــه فوق الذكر كه آدرس شما برابر  ــنامه: 6 بدهكار پرونده كالس ــماره شناس ملى: 5709890901 ش
ــتندات  ــناخته نگرديد، ابالغ ميگردد كه برابر مس ــت در مورخه 1397/12/22 ش گزارش مأمور پس
ــخ 1396/11/25 و 218030  ــماره: 218029 تاري ــاطى (2 مورد) به ش صدور اجرائيه قبوض اقس
ــين  ــيده خاك نش ــكه طالى تمام بهار آزادى به خانم ش تاريخ: 1397/05/25 به ميزان 12 عدد س
ــنامه:  ــماره شناس ــماره ملى: 0860694445 ش ــام پدر: محمدعلى تاريخ تولد: 1365/11/30 ش ن
0860694445 بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت، بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده 
ــد. لذا طبق  ــه فوق در اين اجراء مطرح مى باش ــريفات قانونى اجرائيه صادر و به كالس و پس از تش
ــما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه  ــمى به ش ــناد رس ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اس
ــود كه فقط يك نوبت در روزنامه جمهورى چاپ و درج و منتشر  ــوب ميش تاريخ ابالغ اجرائيه محس
مى گردد، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار 
ــد. آ- 9800565 م.الف  ــما تعقيب خواهد ش ــى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه ش آگه

980
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

شماره مزايده: 139804306091000014        تاريخ ثبت: 1398/01/27
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده كالسه 950667 و 9505669
ــماره 120864 مورخ 94/5/19 و 121396 مورخ 94/8/19  ــند رهنى ش ــينا به استناد س بانك س
ــه 9505667 و 9505669 در مورخ 1395/12/11 در  ــهد اجرائيه اى تحت كالس دفترخانه 16 مش
قبال مبلغ 223/385/508 ريال و 55/846/377 ريال عليه محسن پيوسته فرزند محمدعلى صادره 
ــه در مورخ 96/3/31 و در  ــماره ملى 0943927031 صادر كه پس از ابالغ اجرائي ــهد به ش از مش
ــمى الزم االجرا و تقاضاى بانك مبنى بر  ــناد رس پايان مهلت هاى مقرر در آيين نامه اجرائى مفاد اس
ارزيابى و مزايده تماميت شش دانگ عرصه و اعيان يك باب آپارتمان مسكونى به مساحت 70/17 
مترمربع پالك ثبتى 56179 فرعى (پنجاه و شش هزار و يكصد و هفتاد و نه فرعى) از 175 اصلى 
ــهد) مى باشد واقع در مشهد قاسم آباد بلوار  ــهد (ده مش (يكصد و هفتاد و پنج اصلى) بخش 10 مش
ــرح ذيل مى باشد: حسب معاينه محلى و تصوير مدارك  ــريعتى 7/43 پالك 17 ارزيابى آن به ش ش
ــده از 15095، قطعه 3 طبقه  ــالك ثبتى 56179 فرعى از 175 اصلى مفروز و مجزى ش ــزارى پ اب
ــاحت اعيان 70/17 مترمربع ششدانگ، ملكى، داراى پايانكار بهره بردارى به شماره  اول شرقى، مس
27055 ش. 10 مورخه 85/9/28، به شماره نوسازى 3-1-22-10- 1- 66، مساحت سهم العرصه 
35/55 مترمربع از 250 مترمربع عرصه كل، قدمت حدود 11 سال، مجموعه 7 واحدى، يك واحد 
در طبقه همكف و 6 واحد در طبقات، 2 خوابه، كف خوابها سيمان و كف پذيرائى سراميك كابينت 
فلزى، فاقد آسانسور، پنجره ها فلزى، شيشه ها معمولى، سيستم گرمايش بخارى، سيستم سرمايش 
ــهرى، نما آجر سفال، در حال بهره بردارى و در تصرف  ــعابات آب و برق و گاز ش كولرآبى، داراى انش
ــد. با توجه به موقعيت مكانى، ابعاد، مساحت، كاربرى مسكونى،  ــتأجر بنام آقاى قبادى مى باش مس
ــاير عوامل مؤثر در ارزيابى به ويژه عرضه و تقاضاى بازار روز و جميع جهات در  كيفيت مصالح و س
تعيين قيمت كارشناسى ارزش آپارتمان مورد روئيت مبلغ 1/100/000/000 ريال معادل يكصد و 

ده ميليون تومان برآورد و اعالم مى گردد.
حدود اجمالى پالك مذكور بر اساس پرونده ثبتى به شرح ذيل مى باشد: شماالً: بطول 4 متر ديوار 
ــالك 15940 فرعى، جنوباً: به  ــرقاً: بطول 15 متر ديوار بديوار پ ــه ديوار پالك 15083 فرعى، ش ب
ــمت اول و دوم  ــره بفضاى صحن حياط، غرباً: در 6 قس ــر ديوار و پنج ــاى 0/83 و 2/97 مت طول ه
ــوم و چهارم بطولهاى 8/84 و 0/90 متر ديوار  بطولهاى 3/90 و 1/40 متر درب و ديوار براه پله س
ــم بطول  ــت به داخل نورگير، شش ــترك با واحد مجاور غربى، پنجم بطول 1 متر لبه تراس اس مش

1/90 متر ديوار و پنجره بفضاى نورگير.
منضمات ملك: انبارى به مساحت 2 متر به حدود اربعه: شماالً و جنوباً بطول 1/80 متر مشترك با 
انباريهاى يك و سه- شرقاً و غرباً: بطول 1/10 متر ديوار مشترك با انبارى شش و درب و ديواريست 
ــماره 139885606267000203 مورخه 98/1/18 دفتر  ــت بام. ملك موصوف برابر نامه ش به پش

امالك بازداشتى، فاقد بازداشتى مى باشد.
ــده در قبال مبلغ ((1/100/000/000 ريال))  ــش دانگ به مبلغ مورد ارزيابى ش مزايده بصورت ش
يك ميليارد و يك صد ميليون ريال در روز يكشنبه مورخه 98/2/15 از ساعت 9 الى 12 در محل 
ــروع و  ــعبه اول اجراى ثبت واقع در خيابان امام خمينى جنب بانك ملى مركزى كوچه ثبت، ش ش
ــاً بدهيهاى مربوطه آب- برق- گاز اعم از  ــنهادى نقداً واگذار مى گردد. ضمن به باالترين قيمت پيش
ــعاب و يا اشتراك و مصرف و نيز بدهى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده  حق انش
اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده بعهده برنده مزايده است. ضمناً چنانچه روز مزايده 

ــد و حق مزايده  ــاعت و محل مقرر برگزار خواهد ش ــا تعطيلى مصادف گردد روز بعد در همان س ب
ــد.  ــاده 121 بعهده برنده مزايده ميباش ــاى قانونى طبق تبصره 6 م ــر دولتى و هزينه ه ــم عش و ني

آ- 9800572 م.الف 981
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- لعلى

شماره پرونده: 139604006091001608/1        شماره بايگانى پرونده: 9607511
شماره ابالغيه: 139705106091012918         تاريخ صدور: 1397/12/20

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9607511
ــماره ملى:  ــد: 1344/09/10 ش ــر تاريخ تول ــدر: على اكب ــى چمنى نام پ ــا نمائ ــيله فريب بدينوس
ــند رهنى 13427  ــنامه: 2402 (بعنوان بدهكار و راهن) مديون س ــماره شناس 0934425361 ش
ــه 9607511  ــه بانك ملت اجرائيه اى به كالس ــهد ابالغ مى گردد ك ــى دفترخانه 304 مش تنظيم
ــما مورد شناسائى  ــهد، آدرس ش ــما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور اجراى ثبت مش عليه ش
ــند مذكور به مبلغ  ــما بابت س ــما ابالغ مى گردد كه بدهى ش ــيله به ش واقع نگرديده، لذا بدينوس
ــتاد ميليون و هفتصد و هفتاد و سه هزار و ششصد و بيست و  ــصد و هش 680/773/621 ريال (شش
ــارت تأخير و ساير هزينه هاى قانونى تا روز پرداخت نيز به  ــد و خس يك ريال) تا تاريخ تقاضا ميباش
ــناد رسمى، يك نوبت در روزنامه جهت  آن اضافه ميگردد و طبق ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اس
ــده محسوب، در غير اين صورت  ــر و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائيه ابالغ ش ــما منتش اطالع ش
ــخ ابالغ اجرائيه، عمليات اجرائى  ــت ده روز از تاري ــق ماده 34 اصالحى قانون ثبت پس از گذش طب
ــماره پالك  ــدانگ يك واحد آپارتمان به ش ــت از: شش جريان خواهد يافت و مورد رهن عبارت اس
شصت و سه هزار و سيصد و نود فرعى از يكصد و هفتاد و پنج اصلى بخش ده مشهد ميباشد، طبق 
ــر نخواهد  ــيد و بجز آگهى مزايده، آگهى ديگرى منتش مقررات از طريق مزايده بفروش خواهد رس

شد. آ- 9800573 م.الف 982
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

ــوراى حل اختالف تايباد به آدرس : تايباد - بلوار شريعتى - مجتمع  ــيدگى : شعبه 3 ش مرجع رس
شوراهاى حل اختالف 

خواهان: غالمحسين فخارى فرزند حجى محمدبه آدرس تايباد-خ رجائى 13 پالك 68  
خواندگان : 1- احسان بصيرى فرزند منصور 2- مجيد فخارى فرزند محمد- آدرس : مشهد خ 17 

شهريور مهمان سراى رياست جمهورى
ــارات قانننين  ــته : مطالبه اجور معوقه بمدت 7 ماه به ميزان 8/750/000 ريال با كليه خس خواس

هزينه دادرسى
راى قاضى شورا

ــان  ــارى فرزند حجى محمد به طرفيت آقايان 1-  احس ــين فخ ــوص دعوى آقاى غالمحس در خص
ــته ى مطالبه ى اجور معوقه ى  ــارى فرزند محمد - به خواس ــرى فرزند منصور 2- مجيد فخ بصي
ــارت تأخير تأديه به  ــى و خس يك باب منزل به مبلغ 8/750/000 ريال به انضمام هزينه ى دادرس
شرح دادخواست تقديمى، با اين توضيح كه خواهان اظهار داشته مبلغ فوق را بابت اجاره ى منزل 
ــم كه عليرغم مراجعات مكرر و حلول  ــتى از خواندگان طلبكار مى باش ــاس اجاره نامه پيوس براس
سررسيد و بدليل مجهول المكان بودند در روزنامه كثير النتشار به شماره 8815 به تاريخ 97/8/3 
از پرداخت آن خوددارى مى كنند، لذا شورا با بررسى اوراق و محتويات پرونده و با توجه به داللت بر 
بقاى دين بر عهده ى خواندگان به استناد مواد198 و 515 و518 و 519 قانون آيين دادرسى مدنى 
ــته و  ــم به محكوميت خواندگان، متضامنا به پرداخت مبلغ 8/750/000 ريال بابت اصل خواس حك
ــى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست در حق  210/000 ريال بابت هزينه ى دادرس
ــت روز از تاريخ ابالغ قابل  ــوده و ظرف مدت بيس ــد ، راى صادره غيابى ب ــادر مى نماي ــان ص خواه
ــد نظر خواهى در محاكم  ــت روز قابل تجدي ــورا و پس از انقضاى مهلت بيس واخواهى در همين ش

محترم دادگاه عمومى تايباد مى باشد. تاريخ انتشار : 98/1/29   9800676
محمد بارى

قاضى شوراى حل اختالف شعبه سه تايباد 

مرجع رسيدگى : شعبه ى 3 شوراى حل اختالف تايباد به آدرس : تايباد - بلوار شريعتى - مجتمع 
شوراهاى حل اختالف

خواهان: آقاى غالمحسين فخارى فرزند حجى محمد به آدرس تايباد-خ شهيد رجائى 13پ 68
ــهد-خ 17 شهريور مهمان سراى رياست  ــان بصيرى فرزند منصور به آدرس مش خوانده : آقاى احس

جمهورى
ــكونى به مدت يك ماه به ميزان جمعا به مبلغ  ــته : مطالبه ى اجور معوقه يك باب منزل مس خواس

10/000/000 ريال با كليه ى خسارات قانونى
راى قاضى شورا

ــد حجى محمد به طرفيت خوانده آقاى  ــين فخارى فرزن در خصوص دعوى خواهان آقاى غالمحس
ــته ى مطالبه ى اجور معوقه ى يك باب منزل مسكونى به  ــان بصيرى فرزند منصور به خواس احس
مدت يك ماه به ميزان جمعا به مبلغ 10/000/000 ميليون ريال با كليه ى خسارات قانونى به شرح 
دادخواست تقديمى، با اين توضيح كه خواهان اظهار داشته مبلغ فوق را بابت اجاره ى يك باب منز، 
مسكونى (اعم از كميسيون بنگاه، هزينه فيش هاى خدماتى شامل آب، برق، گاز و تلفن) از خوانده 
ــيد از پرداخت آن خوددارى مى كند،  ــم كه عليرغم مراجعات مكرر و حلول سررس طلبكار مى باش
لذا شورا با بررسى اوراق و محتويات پرونده و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه ى رسيدگى، 
عليرغم آگهى در روزنامه ى قدس شماره ى 8815 مورخه ى 1397/8/3 كه دفاع موجه و موثرى 
ننموده و داليلى بر برائت ذمه ى خود ارايه ننموده، عليهذا شورا استناد مواد 198 و 515 و 518 و 
519 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده، به پرداخت مبلغ 10/000/000 ميليون 
ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 205/000 ريال بابت كليه ى خسارات قانونى در حق خواهان صادر 
ــورا و سپس  ــت روز قابل واخواهى در همين ش مى نمايد. رأى صادره غيابى بوده و ظرف مدت بيس
ظرف مدت بيست روز از تاريخ انقضاى مهلت واخواهى، قابل تجديد نظر خواهى در محاكم عمومى 

حقوقى تايباد مى باشد.9800680
محمد بارى

قاضى شوراى حل اختالف شعبه ى سه تايباد

9800701
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وعده عجیب شهردار مشهد به بازیکنان »شهرخودرو«
مجسمه بازیکنان ساخته می شود!

ورزش: شهردار مشهد که چند ماهی است با رأی شورای شهر به عنوان 
سکان دار کالنشهر مذهبی مشهد انتخاب شده سه شنبه شب در دیدار 
با اعضای تیم فوتبال پدیده شهر خودرو در سخنانی تعجب برانگیز وعده 
داد در صورت کسب سهمیه آسیایی مجسمه بازیکنان این تیم ساخته 

و در بوستان ها و میادین مشهد نصب می شود.
پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد در خبری به نقل از کالیی نوشت: 
ما در حوزه شهرداری می توانیم دو قول بدهیم ابتدا اینکه در صورت هر 
برد در بازی های باقی مانده به بازیکنان و کادر فنی تیم یک پاداش و در 
صورت صعود به مسابقات جام باشگاه های آسیا نیز پاداش ویژه ای در 
نظر گرفته خواهد شد.وی گفت: همچنین پیشنهاد می کنم در صورت 
صعود تیم فوتبال پدیده به آسیا مجسمه های بازیکنان این تیم ساخته و 
در میادین و بوستان های شهر به عنوان اولین تیم مشهدی صعود کننده 

به آسیا نصب شود.

تأیید شکایت کی روش از ایران توسط فیفا
ورزش: فیفا دریافت شکایت کارلوس کی روش از فدراسیون فوتبال 
ایران به خاطر عدم دریافت دســتمزدش بابــت کار در تیم ملی این 
کشور را تأیید کرده است.وکیل کارلوس کی روش، سرمربی پیشین 
تیم ملی فوتبال ایران در این رابطه گفت: موکلم شــکایت خود را از 
فدراســیون فوتبال ایران به اتهام عدم پرداخت دستمزدش به فیفا 

ارسال کرده است.
بر اساس این گزارش، وکیل کارلوس کی روش در شکایت ارسالی این 
سرمربی پرتغالی به فیفا فدراسیون فوتبال ایران را متهم به عدم پرداخت 

دستمزد 6 ماه پایانی کاری او تحت توافق قبلی کرده  است.

تمدید قرارداد دو ملی پوش گیتی پسند
ورزش: ســپهر محمدی، دروازه بان و محمد شجری دو ملی پوش تیم 
گیتی پسند اصفهان پس از مذاکره با مدیران باشــگاه، قرارداد خود را 
تمدید کردند تا در سال ۱۳۹۸ نیز در این تیم حضور داشته باشند.نکته 
جالب در مورد محمدی این است که او از سال ۱۳۹۲ در خدمت گیتی 

پسند بوده و با این تیم به مقام قهرمانی آسیا و ایران دست یافته است.

پرونده بازگشت طارمی به پرسپولیس بسته شد
ورزش: طارمی که عملکرد قابــل قبولی در امر گلزنــی با پیراهن 
الغرافه قطر نداشت پیشنهاد دو تیم دیگر قطری را نیز رد کرده است 
تا شــایعاتی در فضای مجازی درباره بازگشت وی به جمع شاگردان 
برانکو ایوانکوویچ مطرح شود. این صحبت ها در حالی مطرح می شود 
که سرمربی پرســپولیس هیچ صحبتی با این بازیکن و حتی مدیران 
باشگاه نداشــته است تا پروژه ای برای بازگشــت وی کلید بخورد.از 
طرفی طارمی فعالیت جدی خود را با یکی از مدیر برنامه های ایرانی 
معتبر در فوتبال جهان آغاز کرده اســت تا بتواند به فوتبال اروپا راه 
پیدا کند. وی پیشــنهاد اغواکننده یکی از تیم های لیگ برتر فوتبال 
ایران در زمستان ســال گذشــته را هم نپذیرفته و اعالم کرده است 
تنها قصد حضور در فوتبال اروپــا را دارد.بنابراین حضور طارمی در 
پرسپولیس به طور کامل منتفی اســت و این بازیکن تصمیمی برای 

بازگشت به فوتبال ایران ندارد.

نامه فروزان به کمیته اخالق
 نمی توانم از منزل خارج شوم

ورزش: محسن فروزان دروازه بان تراکتورسازی که از سوی این باشگاه تا 
زمان رسیدگی به وضعیتش کنار گذاشته شده است، در پاسخ به احضار 
کمیته اخالق فدراسیون فوتبال برای توضیح در مورد مسائل مطرح شده 
نامه ای نوشــت و اعالم کرد که به دلیل تهدیدات جانی قادر به خروج از 

منزل نیست.

برانکو: مانند قهرمان بازی نکردیم
ورزش: برانکو بعد از تســاوی بدون گل تیمــش مقابل ذوب آهن در 
نشســت خبری گفت: مانند قهرمان کشــور بازی نکردیم. به جرئت 
می گویم که بدترین نیمه در طول لیگ برتر را تجربه کردیم. نیمه دوم 
بهتر بود. فرصت های خوبی خلق کردیم.مقابل چنین رقبایی در خارج 
از خانه باید موقعیت هــای گل را تبدیل به گل کنید. از بازیکنانم بابت 
کسب یک امتیاز از این بازی تشــکر می کنم چرا که هر امتیازی مهم 
است.برانکو تاکید کرد: هنوز لیگ به پایان نرســیده و قهرمانی لیگ 
برتر با آخرین سوت داور در آخرین بازی لیگ برتر مشخص می شود. 
وی درباره اینکه تیمش می تواند زودتر از اتمام لیگ برتر قهرمان این 
مسابقات شود گفت: طبیعی است که انتظار نداریم قبل از اتمام تمام 
لیگ قهرمانی خودمان را مسجل کنیم.  طبیعی است که بازی سختی 

مقابل سپاهان و تراکتورسازی داریم. 

پورعلی گنجی - پرسپولیس ؛شاید وقتی دیگر
ورزش: مرتضی پورعلی گنجی با باشگاه العربی قرارداد ۳.5 ساله امضا کرده 
و احتمال بازگشت او به فوتبال ایران تقریبا صفر است.مرتضی پورعلی گنجی 
که از گزینه های مورد عالقه برانکو برای خط دفاعی پرسپولیس بوده است 

قصد بازگشت به لیگ ایران را ندارد.
با وجود صحبت هایی که در خصوص عالقه پورعلی گنجی به پرسپولیس 
مطرح شده، تفاوت فاحش رقم پرداختی در قطر و ایران و قرارداد ۳.5 ساله 

باعث می شود او فعال به لیگ ایران فکر نکند.

 AFC CUP تیم داوری ایرانی در
ورزش: با اعالم کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا، پیام حیدری بازی 
دو تیم ریموینگ کره شمالی و وفو تای پو هنگ کنگ را قضاوت خواهد کرد.

بازی دو تیم ریموینگ کره شمالی و وفو تای پو هنگ کنگ از رقابت های 
AFC CUP روز دوشنبه ۱6 اردیبهشت ماه در پیونگ یانگ کره شمالی 

برگزار می شود.

پیشنهاد ۴۰۰ هزار یورویی برای انصاری فرد
ورزش:کریم انصاری فرد، مهاجم ایرانی تیم ناتینگهام فارســت یکی از 
نامزدهای  فهرست خریدهای تابســتانی توسط تیم پاناتینایکوس برای 

تقویت خط حمله است.
بر اســاس این گزارش، کریم انصاری فرد با ناتینگهام فارست جهت قطع 
همکاری در تابستان ســال جاری مذاکره می کند تا به سوپر لیگ یونان 
بازگردد. او برای انتقالش به پاناتینایکــوس باید مبلغی در حدود ۳50 تا 
400 هزار یورو را در نظر بگیرد اما دستمزد کنونی اش در ناتینگهام فارست 
500 هزار یورو برای هر فصل است، البته شاید تیم هایی در یونان باشند 
که بخواهند مبلغی بیشتر از پاناتینایکوس برای خرید کریم انصاری فرد 

پرداخت کنند. اکنون همه چیز پنهان است.

ورزش: علی دایی ســرمربی سایپا با اشــاره به اتفاقات و 
حاشــیه های بعد از بازی با پرســپولیس با انتقاد از برخی 
پیشکسوتان سرخپوشان پایتخت اظهار داشت: بهتر است 
اول به خودشــان نگاه کنند که چرا ۲0 سال بیکار هستند 
و کسی سراغ شان نمی آید. مگر می شود همه بد باشند و ما 
خوب باشیم؟! اول نمی توانند زندگی کوچک و خصوصی 
خودشان را اداره کنند.بعد ببینند آیا کسی را توانسته اند در 
این فوتبال تربیت کنند؟   وی گفت: حداقل روی حرفی که 
می زنند بایستند. کوچولوها حداقل روی حرفتان بایستید و 
تا آخرش روی حرفتان بمانید. نه اینکه به خاطر چندر غاز 

همه چیز را فراموش کنید.  ببینند که از 
سال ۸۹، ماجراهای کارخانه روغن نباتی 
و صندوق پیشکسوتان چه بوده و به این 

مسائل برسند. بحث عیدی های آن 
زمان و مباحثی چون بلیت فروشی، 
تبلیغات محیطی نیاز به بررسی دارند 

و ببینند که بلیت ها چگونه فروخته شده 
و پول آنها کجا رفته است؟ در بازی های 
خانگی خارج از کشور پرسپولیس ببینند 

چه کسانی بلیت فروشی کردند و بلیت تقلبی 
فروخته اند که این مسائل باید بررسی شود. آن 

وقت ببینیم که سر چه کسانی باال و سر چه کسانی 
پایین خواهد بود.

  من و خانواده ام برانکو را دوست داریم
اگر کسی مرتکب اشتباه شده است بهتر است آن را قبول کند 
نه اینکه حرف خود را پس بگیرد. فکر نمی کنم در آن شرایط 
محمد راجع به برانکو صحبت کرده باشد چرا که نه تنها من و 
او بلکه خانواده ما برانکو را دوست دارند. به این مسائل کسانی 
دامن می زنند که اگر به آن دامن نزنند کثافت کاری ها راحت تر 
رو می شــود. خودمان و مردم را با چیزهای بی خود فریب 
ندهید. من تقاضا دارم که کمیته اخالق و قوه قضائیه، وزارت 
اطالعات و سازمان اطالعات سپاه به ورزش ما ورود کنند و از 
من هم شروع کنند که پول هایی که به حساب من و نزدیکان 

من ریخته می شود از کجا ریخته می شود.
دایی سپس در پاســخ ســوال خبرنگاری که از او در مورد 
فحاشــی در صفحات مجازی به دلیل تبانی بازیکنانش و 
بخصوص علیاری پرسیده بود، جواب داد: متاسفانه می گویند 
دیگر؛ ما هم از پرسپولیسی ها فحش و بد و بیراه می شنویم 

و هم استقاللی ها به ما بحث تبانی را می چسبانند. حداقل 
یکی طرف ما باشد. نمی شود که هر دو طرف علیه ما باشند.

وی با اشــاره به صحبت هایی که درخصوص عملکرد او در 
زمان حضور در پرسپولیس مطرح شده است، ادامه داد: در 
زمان حضور من در نیم فصل نخست رویانیان حضور داشت اما 
از نیم فصل دوم کسی باالی سر ما نبود و پولی هم در کار نبود. 
حق و حقوق بچه ها پرداخت نشده بود که این همه بچه های 
ما اعتصاب کردند. اگر دوستان این مسائل را فراموش کرده اند 
می توانند به آرشیو رسانه ها مراجعه کنند. تیمی که سال قبل 
چندم بوده، با من نائب قهرمان شده و آن هم با اتفاقات تلخی 
که در اهواز رخ داد. اتفاقاتی که فوتبالی نبود و ما در شرایطی 

از فوالد گل خوردیم که 
آرش افشــین در 
جریمه  محوطه 
توپ را با دست 
کنترل کرد و 
آن را تبدیل به 
گل کرد و داور 

نیز به راحتی 
آن گل را صحیح 

اعالم کرد. در اهواز 
امتیاز از ما کسر شد 
و در پایان فصل فوالد 
با دو امتیاز باالتر از 
ما قهرمان شد. آن 
ســال هم کال در 
نیم فصــل دوم 
اعتصاب داشتیم. 
یک زمانی پول 
تزریق شــد که 
آقای رویانیان 
خانــه اش را 

فروخت.

جواد رستم زاده: منصوریان دوبــاره زهرش را به برانکو 
ریخت و با متوقف کردن پرســپولیس بــا نتیجه صفر بر 
صفر در هفته بیســت و ششــم دو امتیاز حساس از سرخ 
ها گرفت. این تســاوی لبخند را بر لبان تعقیب کنندگان 
نشــاند و آن ها را با انگیزه کرد تا فاصلــه را در صدر کمتر 
کنند. دیروز در فوالدشهر مردان منصوریان با استفاده از 
امتیاز میزبانی بازی را خیلی خوب شروع کردند و در ۱5 
دقیقه اول میهمان را تحت فشار همه جانبه قراردادند اما 
سازمان دهی دفاعی ســرخ ها بخوبی مانع از این شد که 
سبزپوشان بتوانند به گل برســند. برانکو که در این بازی 
رسن را به رفیعی ترجیح داده و نعمتی را به جای بودیمیر 
به زمین فرستاده بود در این نیمه سعی در بازی جمع تر در 
زمین خود و استفاده از فضاهای پشت مدافعان ذوب آهن 
داشت. بر همین اســاس تعداد موقعیت هایی که نصیب 
پرسپولیس شد نه سرعت و نه تیزی الزم را داشتند. ذوب 
آهن هم با استفاده از فرارهای حسینی و مطهری در کمین 
بود تا اوســاگوآنای تنومند بتواند با فرصت طلبی نتیجه 
را تغییر دهــد. در نیمه مربیان دو تیم بــدون تغییر وارد 
میدان شدند و میهمان البته مسلط تر بازی را شروع کرد. 
خط میانی پرسپولیس با دوندگی باال موفق شد بازی را تا 
حدودی به دست بگیرد و با استفاده از نفوذهای شیری و 
نادری روی دروازه طهماسبی توپ بریزد. در این نیمه ذوب 
آهن ضد حمله می زد و دفاع سرخپوشان را عقب نگه می 
داشت. کریستین اوساگوآنا در همین فعل و انفعاالت بود 

که جدی ترین خطر بــازی را روی دروازه بیرانوند با ضربه 
ســر به وجود آورد که این توپ از روی خط دروازه توسط 
سنگربان پرسپولیس دفع شد. در اواخر بازی این میهمان 
بود که سوار بازی شد و با نفوذهای علیپور و ارسال های این 
بازیکن صاحب موقعیت شد که توپ های نادری و نعمتی راه 
به جایی نبردند تا این بازی مساوی تمام شود و پرسپولیس 
دست خالی زمین را ترک نکند. مهم ترین اتفاق برای سرخ 
ها شاید این باشد که  شجاع خلیل زاده با دریافت کارت زرد 
در این بازی، باید دومین جلسه محرومیت انضباطی خود 
را باید پشت سر بگذارد و با محرومیتش کار این تیم را در 

دیدار هفته آتی مقابل سپاهان را سخت تر کرد.

  بازگشت باشکوه قائدی با گل سه امتیازی
اما در دیگر بازی دیروز آبی پوشان تهرانی از غفلت رقیب خود 
در صدر استفاده کردند و فاصله شان را با پرسپولیس کمتر 
نمودند. استقالل که دیروز به سه امتیاز بازی خانگی اش نیاز 
مبرم داشت با گلزنی تعویض طالیی خود یعنی مهدی قائدی 
در نیمه دوم، ماشین سازی را با یک گل در تهران شکست 
داد و موقتا به رده دوم جــدول صعود کرد. امید نورافکن در 
دقیقه ۱+۹0 با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد.با 
این برد، استقالل 50 امتیازی شــد و با پنج امتیاز اختالف 
نسبت به پرسپولیس به طور موقت در رده دوم جدول جای 
گرفت. ماشین سازی نیز با ۲۷ امتیاز در رده دهم جدول رده 

بندی باقی ماند.

منهای فوتبال

سقوط ارزش سهام یوونتوس پس از شکست برابر آژاکس
ارزش ســهام باشــگاه یوونتوس در بازار بورس میالن، یک روز پس از شکست در لیگ 
قهرمانان اروپا بیش از ۲0 درصد سقوط کرد. سهام باشگاه یوونتوس، دیروز صبح همزمان 
با آغاز فعالیت بازار بورس، با کاهش ۲0.۹۲ درصدی به ۱.۳56 یورو به ازای هر سهم رسید. 
این در حالی است که در پایان روز کاری دوشنبه، سهام باشگاه یوونتوس با افزایش ۲.۱۹ 
درصدی به ۱.۷06 یورو به ازای هر سهم رسیده بود و رکورد قبلی ارزش سهام باشگاه که روز 
۱۹ سپتامبر با قیمت ۱.6۷۲ یورویی ثبت شده بود را شکست. یوونتوس که پرافتخارترین 

باشگاه فوتبال سری آ است، از ماه دسامبر ۲00۱ به بازار سهام میالن وارد شده است.

سولسشر: منچستریونایتد نیاز به بازسازی دارد
سرمربی منچستریونایتد، پس از حذف از لیگ قهرمانان تأیید کرد که تیمش نیاز به 
بازسازی دارد. اوله گنار سولسشر می گوید: می دانیم که کار زیادی پیش رو داریم. 
من این را بارها گفته ام که همه چیز یک شبه تغییر نمی کند و در چند سال آینده 
باید فوق العاده باشیم تا به سطح بارسلونا برسیم. ما باید هر روز، َجّوی درجه یک و 
نگرشی در کالس جهانی ایجاد کنیم. ما بازیکنان بسیار خوبی در اختیار داریم اما 
همانطور که گفته ام، نیاز به بازسازی داریم. این از مربیان و بازیکنان آغاز می شود و 

البته در تابستان یکی دو خرید خواهیم داشت.

باالک: مورینیو بایرن مونیخ را باشکوه می کند
ستاره سابق بایرن مونیخ می گوید ژوزه مورینیو می تواند گزینه مناسبی برای سرمربیگری 
بایرن باشد. میشائیل باالک می گوید: در حال حاضر نیکو کوواچ سرمربی تیم است و باید 
به او احترام گذاشت. او کارش را خوب انجام داده ولی نمی توان این را انکار کرد که در آینده 
منصوب کردن مورینیو به عنوان سرمربی می تواند باعث شود که هم باشگاه بایرن و هم 
بوندس لیگا با شکوه بیشتری دیده شود. در زمان سرمربیگری گواردیوال شاهد این بودیم. 
حضور او بوندس لیگا را دگرگون کرده بود و هر چند او در نهایت نتوانست با بایرن قهرمان 

چمپیونزلیگ شود ولی تاثیر بزرگی روی بایرن و فوتبال باشگاهی آلمان گذاشت.

خامس به بایرن: تکلیف من را روشن کنید
روزنامه آلمانی بیلد مدعی شد خامس رودریگز، ستاره کلمبیایی بایرن مونیخ از مدیران این 
باشگاه خواسته تا هر چه سریع تر درباره آینده او تصمیم گیری کنند. خورخه مندس، مدیر 
برنامه های خامس مدیران ارشد بایرن را تحت فشار گذاشته تا در هفته جاری برنامه های آتی 
خود برای ستاره ۲۷ساله کلمبیایی را به او اطالع دهند. خامس مورد توجه چندین باشگاه بزرگ 
اروپایی قرار دارد در حال حاضر به عنوان بازیکن قرضی در مونیخ حضور دارد. اما بایرن مونیخ 
در قرارداد انتقال قرضی او از رئال مادرید بندی گنجانده که به باشگاه آلمانی امکان می دهد 

در تابستان پیش رو خامس را با پرداخت 4۲ میلیون یورو به صورت دائمی خریداری کند.

ضد حمله

حمید رضا خداشــناس: هفته بیست و ششم لیگ 
برتر فوتبال کشورمان دیروز با برگزاری دو دیدار آغاز 
شد و امروز و فردا ســایر بازی ها برگزار می شود. در 
مهم ترین بازی امروز ســایپا در کرج میزبان سپاهان 
یکی از تیم های باالی جدول است که نتیجه این بازی 
برای سایر مدعیان مهم می باشد. نارنجی پوشان هفته 
گذشته مقابل پرسپولیس شکست خوردند تا همچنان 
در رده هفتم جدول باقی بمانند. ســپاهان هم مقابل 
استقالل در دقیقه ۹۷ گل خورد و سه امتیاز را از دست 

داد تا به رده چهارم جدول سقوط کند.
تقابل امیر قلعه نویی و علی دایی در میدان سبز فوتبال 
همیشه جذاب است. دو سرمربی اسبق تیم ملی که در 
کسوت باشگاهی فعالیت می کنند و روزگاری سکاندار 
سرخابی های پایتخت بودند حاال در میدان دیگر باید 
با هم رقابت کنند. سایپا در بازی رفت ۳ بر صفر مقابل 
سپاهان شکست خورد و اکنون نارنجی پوشان به دنبال 
جبران آن باخت هم هستند. سه امتیاز این دیدار برای 
امیر قلعه نویی بسیار مهم اســت و باخت مقابل سایپا 

می تواند ژنرال را از کورس قهرمانی کاماًل خارج کند.

  کار سخت شهر خودرو برابر  نساجی
در یکی دیگر از دیدارهای حســاس این هفته نساجی 
مازندران از ســاعت ۱6 در قائمشــهرمیزبان پدیده 
شهرخودرواست. نســاجی که با مجید جاللی در نیم 
فصل دوم تیم خوبی نشان داده و به جز مقابل استقالل 
که در آزادی شکست خورد برابر دیگر مدعیان قهرمانی 
توانسته نتیجه بگیرد، حاال میزبان شهرخودرویی است 
که امید زیادی برای کسب ســهمیه آسیا دارد و برای 
کسب هر ســه امتیاز این بازی به قائمشهر سفر کرده 
است. نساجی هفته گذشــته موفق شد ماشین سازی 

را در تبریــز متوقف کند و پدیده نیز در مشــهد نفت 
مسجد سلیمان را برد و حاال هر چند نتیجه این بازی 
آنچنان در سرنوشت شاگردان جاللی تأثیر ندارد ولی 
۳ امتیازش می تواند پدیده را یک گام دیگر تا آســیا 
نزدیک کند. پیش از این بازی شــایعه هایی مربوط به 
حضور یحیی گل محمدی در تیم ملی امید مطرح شده 
بود که دیروز یحیی با تکذیــب آن تصریح کرد که در 
حال مذاکره با مسئوالن پدیده برای تمدید قراردادش 
است. بازی رفت دو تیم در مشهد با حساب ۳ بر صفر 
به سود نماینده مشهد رقم خورده بود ولی با توجه به 
شرایط خوب این روزهای نساجی، شهرخودرویی ها 

کار سختی را در قائمشهر خواهند داشت.

  کمپین از مشهد تا آسیا 
پیش از سفر به قائمشهراعضای باشگاه پدیده  شهرخودرو 
در ضیافتی به میزبانی شهردار مشــهد شرکت کردند.

در این مراسم که با حضور مســئوالن شهری ، استانی و  
همچنین مالک، مسئوالن و اعضای کادر فنی و بازیکنان 
پدیده شهرخودرو برگزار شد، از کمپین »از مشهد تا آسیا، 

با عنایت امام رضا)ع(« رونمایی شد.

  برنامه بازی ها
پنجشنبه - ۲۹ فروردین

سایپا - سپاهان
نفت  مسجدسلیمان - استقالل خوزستان  

جمعه ۳0 فروردین 
نساجی مازندران - پدیده شــهر خودرو  

تراکتورســازی - پیکان  
فوالد - صنعت نفت آبادان  

پارس جنوبی جم - ســپیدرود رشــت  

ورزش: مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال امروز با برگزاری 
دیدارهای سوم میان تیم های شرکت کننده پیگیری می شود؛ 
آبادان و گرگان میزبان این دو دیدار هستند. در مرحله نیمه 
نهایی لیگ برتر بسکتبال دو تیم جنوبی پتروشیمی بندرامام و 
نفت آبادان رو در روی هم قرار می گیرند و تیم های شهرداری 

گرگان و شیمیدر تهران هم به مصاف هم می روند.

  تساوی در دو بازی
دو دیدار نخست این تیم ها در این مرحله از مسابقات شنبه و 
یکشنبه گذشته برگزار شد که طی آن هر یک از تیم ها یک برد 
به نام خود ثبت کردند. بدین ترتیب »تساوی« نتیجه به دست 
آمده از دو دیدار برگزارشده هر یک از تیم ها در مرحله نیمه 
نهایی لیگ برتر بسکتبال است. نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال 
به صورت ۳ از 5 برگزار می شود. بنابراین با در نظر گرفتن برد 
و باخت های ثبت شده در دیدارهای گذشته، دیدارهای سوم 
این مرحله می تواند پنجره رو به فینال را برای هر یک از تیم ها 
باز کند تا دیدارهای چهارم و حداکثر دیدارهای پنجم در این 
زمینه برای تیم های برنده هموارتر باشد. امروز دیدارهای سوم 
نیمه نهایی لیگ بسکتبال برگزار می شود و به فاصله یک روز 
بعد هم تیم های شرکت کننده باید برگزارکننده دیدارهای 
چهارم خود باشند. آبادان و گرگان میزبان این دو دیدار هستند.

  فوران نفت؟
نفت آبادان که در دومین دیدار نیمه نهایی و در حضور تماشاگران 
پتروشیمی توانست با عملکرد و امتیازآوری خوب آرن داوودی 
و مایک رستم پور کار را به تساوی بکشاند، مصمم است از امتیاز 
میزبانی برای تکرار برد در دیدارهای سوم و چهارم استفاده کند و 
بعد از یک سال وقفه راهی فینال لیگ بسکتبال شود. آبادانی ها 
دو فصل پیش نایب قهرمان این رقابت ها شدند اما سال گذشته با 

اکتفا به عنوان چهارمی به کار خود پایان دادند.

  سودای گرگانی ها
در دیگر دیدار نیمه نهایی تیم گرگانی در سالن امام خمینی 
)ره( به مصاف شیمیدر می رود. شــاگردان حمیدرضا کاله 
سنگیانی اگر دیدار دوم خود در تهران را هم مانند دیدار نخست 
با برد تمام کرده بودند، می توانستند امروز در حضور تماشاگران 
شــان پرونده حضور در نیمه نهایی را با صعود به فینال کنار 
بگذارند. آنها اگر امروز شیمیدر را شکست دهند یک گام به 
فینال نزدیک تر می شوند و در بازی چهارم پر امیدتر به میدان 
می روند. نتایج بدست آمده در دیدارهای اول و دوم نیمه نهایی 
لیگ بسکتبال و برنامه دیدارهای باقی مانده به این شرح است:
برنامه دیدارهای ســوم و چهارم مرحله نیمــه نهایی لیگ 

بسکتبال به این شرح است:
دیدارهای اول )شنبه ۲۴ فروردین(

پتروشیمی بندر امام ۷5 – نفت آبادان ۷۳
شیمیدر تهران ۷۳ – شهرداری گرگان ۷4

دیدارهای دوم )یکشنبه ۲۵ فروردین ماه(
پتروشیمی بندر امام 5۸ – نفت آبادان 6۸
شیمیدر تهران ۹۲ – شهرداری گرگان 6۸

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

جمعه ۳۰ فروردین
نفت آبادان- پتروشیمی بندر امام
شهرداری گرگان- شیمیدر تهران

در صورتی که در پایان دیدار چهارم، تکلیف تیم ها برای صعود 
به فینال مشخص نشده باشد، دیدارهای پنجم تعیین کننده 

خواهد بود. برنامه این دیدارها به این شرح است:
دوشنبه ۲ اردیبهشت

 پتروشیمی بندر امام – نفت آبادان
شیمیدر تهران- شهرداری گرگان

تقابل دایی و قلعه نویی درهفته بیست و ششم 

مشهدی ها و رؤیابافی آسیایی با نساجی
بازی های سوم و چهارم مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال

در تکاپوی ورود به فینال

ورزش در سیما

هفته ۲6 لیگ برتر ایران
تراکتورسازی - پیکان

 جمعه ۳۰ فروردین -  18:۰۰ زنده از شبکه ورزش

هفته ۲6 لیگ برتر ایران
سایپا- سپاهان

   پنجشنبه ۲۹ فروردین-  1۹:۰۰ زنده از شبکه ورزش

تیم ملی تیراندازی عازم چین شد
ورزش: نخستین گروه از کاروان تیم ملی تیراندازی ایران به منظور 
حضور در مسابقات جام جهانی چین، عازم پکن شد. این مسابقات 
دومین جام جهانی تیراندازی در ســال ۲0۱۹به شمار می رود که 
با حضور 5۸۸ ورزشکار از 6۷ کشــور جهان برگزار می شود و تیم 
ملی ایران نیز با ۹ ورزشکار در این رقابت ها حضور خواهد داشت. 
بر این اساس نخستین کاروان تیم ملی تیراندازی کشورمان تهران 
را به مقصد پکن محل برگزاری مســابقات ترک خواهد کرد.الهام 
هاشــمی، ابراهیم اینانلو، پوریا نوروزیان،امیر محمد نکونام، الهه 
احمدی، نجمه خدمتی و آرمینا صادقیان گروه اول اعزامی تیم ملی 
تیراندازی را تشکیل می دهند. گروه دوم اعزامی نیز روز جمعه ۳0 
فروردین ماه تهران را به مقصد چین ترک خواهند کرد. الکساندر 
سماکین، حسین باقری، هانیه رســتمیان، گلنوش سبقت الهی و 

مینا قربانی نیز دومین گروه اعزامی خواهند بود. 

دستور موسوی به لژیونرها
ورزش: سرعتی زن باتجربه تیم ملی والیبال گفت: باید همه دست 
به دست هم دهند تا تیم والیبال ما مثل گذشته باشد و در المپیک 
نتیجه خوبی بگیریم. سیدمحمد موسوی افزود: لژیونرهای ما هم 
از شنبه به تمرینات اضافه می شوند. با بعضی از آن ها که صحبت 
می کردم، گفتم آماده سر تمرین بیایید چون هم آقای کوالکوویچ 
امسال فشار تمرینات را از روز اول باال برده و هم بازیکنان جوان و 
آماده ای در اردو هستند. نباید جوری باشد که من و امثال من که 
جوان ترها به عنوان الگو روی ما حساب می کنند، آمادگی الزم را 

نداشته باشیم.

دروازه بان تیم ملی واترپلو: بی انگیزه شده ایم
ورزش: دروازه بان تیــم ملی واترپلو با بیــان اینکه تکلیف این 
رشــته برای حضور در انتخابی المپیک روشــن نیست، گفت: 
همه این کــم توجهی ها به واترپلو باعث شــده تا ملی پوشــان 

بی انگیزه شوند.
شایان قاســمی در مورد دالیل حضور کم تعداد بازیکنان تیم ملی 
واترپلو در تمرینات تیم ملی، توضیح داد: ما ســال پیش در چنین 
زمانی اردوهای بازی های آسیایی را داشتیم و انگیزه ها به قدری باال 
بود که از همه چیز زدیم تا به موفقیت برسیم اما، االن بی انگیزگی 
میان ملی پوشــان دلیل اصلی کم بودن تعداد بازیکنان در اردوها 
است چون مشــخص نیســت که هدف ما از برگزاری این اردوها 

چیست! اصاًل نمی دانیم به مسابقات اعزام می شویم یا نه. 

نایب قهرمانی »فیروزجا« در مسابقات 
شطرنج ایسلند

ورزش: دور نهم )پایانی( مســابقات آزاد بیــن المللی ریکیاویک 
ایسلند برگزار شد و علیرضا فیروزجا نماینده شطرنج ایران مقابل 
یوهان هیاتارســون از کشــور میزبان با ریتینگ ۲5۲0 به برتری 
رسید.یوهان هیاتارسون قهرمان 6 دوره کشــور ایسلند زمانی از 

بهترین شطرنج بازان جهان محسوب می شد.
با این پیروزی مجموع امتیازات فیروزجا به عدد ۷ رسید و او تنها به 
واسطه یک امتیاز شکنی کمتر نایب قهرمان شد. در این رقابت ها 
لوپولســکو از رومانی با ریتینگ ۲6۳4 قهرمان شد و شطرنج باز 
سوئدی با ریتینگ ۲6۸۷ مقام سوم را کسب کرد. فیروزجا پیش 
از این عنوان قهرمانی رقابت های ۹60 ریکیاویک ایسلند را به خود 

اختصاص داده بود.

کوالکوویچ:برای رسیدن به المپیک به 
محمودی نیاز داریم

ورزش: ســرمربی تیم ملی والیبــال ایران با اشــاره به آخرین 
وضعیت این تیم برای مسابقات پیش رو گفت: امسال سال مهمی 
در پیش داریم و برای رســیدن به المپیک به شــهرام محمودی 
نیاز داریم. ایگور کوالکوویچ درباره دعوت شــهرام محمودی به 
تیم ملی گفت: محمودی بعد از مسابقات لیگ ملت ها به ترکیب 
اضافه خواهد شد. او در حال آماده سازی است تا برای مسابقات 
آینده در کنار تیم ملی باشــد. هدف ما بــرای انتخابی المپیک 
است. ایگور کوالکوویچ در پاسخ به این ســوال که امسال، سال 
مهمی برای والیبال ایران اســت گفت: بله، مســابقات زیادی از 
جمله لیگ ملت ها، انتخابی المپیک، قهرمانی آسیا، جام جهانی 
و در صورت نیاز مسابقات انتخابی قاره ای را در پیش داریم. هیچ 
تیمی نمی تواند در باالترین سطح آمادگی خود در تمام مسابقات 
با ترکیب اصلی حضور داشته باشــد. هدف ما رسیدن به شرایط 

ایده آل و المپیک است. 

سرمربی تیم ملی تکواندو: برای کسب 
بهترین نتیجه در جهان آماده  ایم

ورزش: ســرمربی تیم ملی تکواندو با اشــاره به آمادگی مطلوب 
تکواندوکاران ایران برای حضور در رقابت های قهرمانی جهان گفت: 
همه نفرات به این بلوغ رســیده اند و می دانند که قرار است در چه 

رویداد بزرگی حاضر شوند.
فریبرز عســکری درباره آخرین وضعیت تیم ملی تکواندو ایران 
که خود را برای حضــور در رقابت های قهرمانــی جهان آماده 
می کند، اظهار کرد:از روز شنبه و با توجه به فاصله زمانی تا آغاز 
این رقابت ها، تمرینات مسابقه ای است و وارد فاز سرعتی شده 
است. خدا را شــکر شــرایط تمامی نفرات خوب است و همگی 
آماده اند با تمام وجود برای کسب بهترین نتیجه به میدان بروند. 
همه نفرات به این بلوغ و آگاهی رسیده اند که قرار است در چه 
میدان بزرگی مبارزه کنند که همین امر بســیار امیدوار کننده 

و قابل تمجید است.

گزارش کوتاه

 حدادی:  برای المپیک 
به باالی 7۰ متر فکر می کنم

ورزش: احسان حدادی، پرتابگر طالیی دیسک آسیا که 
در رقابت های بین المللی کالیفرنیا بــه عنوان قهرمانی 
رسیده بود، پس از پشــت سرگذاشــتن اردوی ۲ ماهه 
تدارکاتی اش در آمریکا زیــر نظر مک ویلکینز وارد تهران 
شد و مورد استقبال مسئوالن فدراسیون دوومیدانی قرار 
گرفت. حدادی در مورد اینکه این تصور وجود دارد که آیا 
امسال رکوردی در حدود ۷0 متر پرتاب کنی یا خیر، گفت: 
تمام تالشــم را می کنم و انگیزه زیادی دارم و می خواهم 

برای المپیک هم که شده باالی ۷0 متر پرتاب کنم.
وی در پایان در مورد اینکه بعد از مسابقات دایموند لیگ 
قطر برنامه تمرینی و اردویی اش چطور خواهد بود، گفت: 
به ایران باز می گردم و باید خودم را برای مسابقات دایموند 

لیگ استکهلم سوئد آماده کنم.

آرزوی  ششمین طال
حدادی در مورد مسابقات قهرمانی آسیا گفت: متاسفانه برخی 
می گویند مسابقات قهرمانی آسیا برای حدادی کوچک است و 
یک رقابت تدارکاتی محسوب می شود. نمی دانم این چه حرفی 
است که می زنند. قهرمانی آسیا هم مسابقات بزرگی است. مگر 
مدال آوری در آسیا چیز کمی است. خیلی ها دنبال یک برنز 
آن هستند. حاال من که 5 طال دارم و به دنبال ششمی هستم 
چرا باید کوچک شمرده شود. نمی دانم این چه حرفی است که 
می زنند. قهرمان پرتاب دیسک آسیا در مورد اینکه فکر می کردی 
در این مقطع به رکورد 6۷ متر برسی یا خیر، گفت:  واقعیتش این 
است که فکر می کردم. برنامه هایمان پرتاب باالی 65 متر بود و 

قرار نبود پایین تر بیاید. همین که آسیب ندیدم خوب است.

مهر: کمیته اخالق فدراســیون فوتبال پس از بررســی 
پرونده دیدارهای لیگ برتر و لیگ دسته اول به جزئیاتی 
از حضور یک فوتبالیســت در شــرط   بندی نتایج چند 
دیدار رســیده که طی آن مبالغ میلیاردی جابه جا شده 
است. کمیته اخالق در بررســی های خود به سه پرونده 
از یک بازیکن رســیده که طی آن وی با پیراهن سه تیم 
مختلف برابر یک تیم خاص طــوری عمل کرده که تیم 
شهرش به خواسته شرط  بندان برسد و مبالغ میلیاردی 
بین طرفین تقسیم شود.  بررســی گل هایی که سه تیم 

مختلف در دیدار بــا یک تیم خاص دریافــت کرده اند، 
شائبه حضور این فوتبالیست مشــهور در شرط بندی را 
برای مســئوالن کمیته اخالق اثبات کرده است. کمیته 
اخالق البته چند سال پیش به این بازیکن مشکوک شده 
بود و یکی از دیدارهای لیگ دسته اول را بررسی کرد اما 
با وجود شائبه هایی که وجود داشت برخورد قاطعی با این 
بازیکن صورت نگرفت. بازیکن مشهور زمانی که در یکی 
از تیم های لیگ برتری بود و این تیم در کورس قهرمانی 
قرار داشت، در بدترین زمان ممکن به سود تیم شهرش 

اشتباه کرد و همین امر مسئوالن باشگاه را بر آن داشت تا 
احتمال حضور وی در شرط بندی و حتی قمار را بررسی 
کنند. این بازیکن زمانی که در تیم جنوبی کشــور بازی 
می کرد باز هم در دیدار با تیم شــهرش اشــتباهاتی را 
مرتکب شــد که نتیجه برخالف جریان 
بازی به سود همشهریانش تغییر کرد.

  برادر قمارباز
در مورد این فوتبالیست مشهور گفته 
می شــود که خودش به طور مستقیم در 
شــرط بندی ها حضور ندارد و کارها را از طریق 
برادرش انجام می دهد. برادر وی عالوه بر فعالیت در 
شرط بندی، یک قمارباز هم هست و در برخی نتایج 
دیدارهای فوتبال هم حضــور فعالی دارد. این موضوع 
هم برای کمیته اخالق قطعی و مسجل شده است. فعالیت 
این بازیکن در شرط بندی نتایج یک تیم خاص به امسال 
مربوط نمی شود و در چند سال اخیر هم حضور چشمگیری 
داشته است. با این حال در یکی از دیدارهای فصل هجدهم 
لیگ برتر که این بازیکن تأثیرگذار بود و به نوعی سرنوشت 
یک تیم را تغییر داد، مبلغ میلیاردی جابه جا شــده است. 
یکی از نزدیکان این بازیکن عنوان کرده حاصل درســت 
از آب درآمدن نتیجه این دیــدار ۱0 میلیارد تومان برای 
این بازیکن بوده است!  با وجود اینکه تخلف این بازیکن در 
دو تیم لیگ دسته اولی و لیگ برتری برای کمیته اخالق 
مسجل شده بود اما مشخص نیســت اعضای این کمیته 
چگونه به این بازیکن اجازه داده بودند که در فصل هجدهم 
لیگ برتر هم پیراهن یکی از تیم های مطرح را به تن کند. با 
این حال به نظر می رسد این بار و پس از محرز شدن حضور 
این بازیکن در شرط بندی با سومین تیم، کمیته اخالق وی 

را با محرومیت سنگینی مواجه کند. 

امیرمحمد ســلطان پور - بار دیگر یکی از معجزات لیگ 
قهرمانان را در چهارشنبه شب مشــاهده کردیم. جایی که 
با دیدن بازی یوونتوس و آژاکس بعد از مدتی دیگر شــبیه 
به معجزه نبوده و اتفاقی قابل پیش بینی به نظر می رســید. 
بعد از به ثمر رسیدن گل مســاوی توسط نماینده هلند فقط 
بحث این بود که کی آژاکــس گل دوم را در این بازی به ثمر 

می رساند. آن ها در دقیقه 6۷ توسط ضربه سر دلیخت بازی 
را ۲-۱ کردند و همین طور چند موقعیــت عالی دیگر را نیز 

خراب کردند.
آژاکس موفق شــد با شکســت بانوی پیر برای اولین بار 
از ســال ۱۹۹۷ به نیمه نهایــی لیگ قهرمانــان صعود 
کند جایی کــه آن ها در آن مرحله از همیــن بیانکونری 

شکســت خورده بودند. آن ها نه تنها لیاقت صعود به این 
مرحله را داشتند بلکه اتفاقی بود که نباید این همه سال 
طول می کشــید. آن ها بســیاری از اتفاقات بزرگ را در 
همان مرحله قبل مقابل رئال رقم زدند جایی که آژاکس 
با وجود پیروزی 4-۱ مقابــل غولی به نام رئال آن هم در 
ســانتیاگو برنابئو باز هم بیشــتر به نظر می رسید که به 

حریفش رحم کرده است.
قرار نبود چنین اتفاقاتی در فوتبال مدرن امروز بیفتد. جایی 
که موفقیت تیم ها کامال ربط مســتقیمی به بودجه ترانسفر 
و پرداخت حقوق هفتگی ستارگانشان دارند. اما این آژاکِس 
بســیار جوان، آن قدر در پرس باالی زمین و فوتبال هجومی 
خود بی باک اســت که یکی پس از دیگری غول های فوتبال 
اروپا را از پیــش رو بر می دارد. آن ها دو بــار در دور گروهی 
بایرن مونیخ را اسیر کردند، مدافع عنوان قهرمانی سه دوره 
پیاپی مسابقات یعنی رئال و همین طور فینالیست سال های 
۲0۱5 و ۲0۱۷ را نیز با قدرت کنار زدند تا پیروزی هایشان 
به هیچ عنوان اتفاقی نباشــد. آن ها لیاقت این نتایج را کامال 
داشتند. حاال آن ها به جمع چهار تیم برتر اروپا راه یافته و باید 
دو هفته دیگر برای هشتمین صعود به فینال و کسب پنجمین 

قهرمانی تاریخ خود با نماینده انگلیس بازی کنند.
تقابل چنین تیمــی مقابل کریســتیانو رونالدو صحنه های 
جالبی را رقم زد. یووه با پرداخت رقمی نزدیک به ۱۳5 میلیون 
دالر که شامل پرداخت به رئال، کمیسیون ایجنت ها و دیگر 
چیزها بود رونالدو را به تورین آوردند. بانــوی پیر او را برای 
قهرمانی سری آ نخریده چون پیش از او هفت بار پیاپی است 
که این کار را انجام داده اند. همچنین آن ها پرداخت رقم 64 
میلیون دالر حقوق ساالنه در قراردادی چهارساله را نیز برای 
استفاده از چهره و برند او پرداخت نمی کنند چون یوونتوس 
آن قدر باشگاه بزرگی هست که به چنین چیزی نیاز نداشته 
باشد. قهرمان ۳۲ دوره سری آ رونالدوی ۳۳ ساله را برای پر 

کردن اســتادیوم نخرید چون همگان می دانند که اوج یک 
بازیکن در میانه دهه بیست سالگیش است؛ مخصوصا بازیکنی 
مانند رونالدو که از نوجوانی در رده بزرگساالن هر فصل تعداد 
زیادی را پشت سر گذاشــته و مسلما تحت فشار زیادی بوده 
است. فقط سه ترنسفر در طول تاریخ از او گران تر آب خورده 

که رونالدو از پیرترین آن ها هشت سال بزرگ تر است!
نقطه ضعف یا کمبود خاصی نیــز در ترکیب بانوی پیر پیش 
از حضور رونالدو وجود نداشــت. آن ها دیبــاال، مانژوکیچ، 
برناردسکی، داگالس کاستا و پدیده جوان یعنی مویزه کین را 
به عنوان عناصر هجومی در اختیار داشتند و آمدنش آن قدر 
جا را برای دیگران تنگ کرد که مجبور شدند ستاره ای مانند 
گونزالو هیگواین که ۱00 میلیون یورو دو سال پیش برایش 

پرداخت کرده بودند با یک سوم قیمت بفروشند.
دلیلی که یووه رونالدو را خرید برای شب هایی مانند سه شنبه 
گذشته بود. شــب های اروپایی که باید تفاوت را رقم بزند تا 
یوونتوس را از لبه تیغ نجات دهد. درست است که او در مرحله 
قبل برای یووه هت تریــک کرد تا از ســد اتلتیکو بگذرند و 
همین طور تک گل بازی رفت مقابل آژاکس در یوهان کرویف 
آرنا و گل اول بازی در آلیانز آرنا در نیمه اول را به ثمر رساند، 
اما در نیمه دوم وقتی که ماسیمو آلگری به او نیاز اساسی را 
داشت انگار در زمین گم بود. جایی که آن طرف حکیم زیاش 
و فن ده بیک برای خود موقعیت سازی می کردند اما خبری 

از رونالدو نبود. 
آژاکس می توانســت گل های بیشــتری هم بزنــد و البته 
یووه در اعالم خطای احتمالی هنــد پنالتی دیلی بلیند نیز 
بدشــانس بود تا یکی از جالب توجه ترین ماجراجویی های 
باشــگاهی در لیگ قهرمانان اروپا در چندین سال گذشته 
توســط آژاکس ادامه پیدا کند. اتفاقی کــه با توجه به ذات 
فوتبال آن ها باید دیــر یا زود رقم می خــورد و این فصل 

باالخره شاهد آن هستیم. 

هافبک تیم ملی امید کشورمان که در تیم شارلوای 
بلژیک توپ می زند و به دلیل مصدومیت تحت عمل 
جراحی قرار گرفته است در پستی اینستاگرامی به 
ابراز احساسات هوادارانش پاسخ داده است. علی 
قلی زاده که از ناحیه کشاله ران دچار آسیب دیدگی 
شده و دیگر در این فصل نمی تواند برای تیمش به 
میدان برود، در پست اینستاگرامی خود می گوید 
عمل جراحی بســیار خوب انجام شده و بزودی با 

قدرت بر می گردد.

حساب توییتر باشــگاه اتلتیکومادرید در توییتی 
از امضای قرارداد بلندمدت جدید بــا دروازه بان 
سرشــناس خود خبر داد. این باشگاه با یان اوبالک 
که از او به عنوان یکــی از دروازه بان های برتر حال 
حاضر جهان یاد می کنند، تا ســال ۲۰۲۳ قرارداد 
جدیدی امضا کرده تا بسیاری از باشگاه های بزرگ 
را برای خرید او نا امید کند. این باشــگاه کلیپی نیز 
از مصاحبه با او در رختکن ورزشــگاه متروپولیتانو 

منتشر کرده است.

اتلتیکو مادریدعلی قلی زاده
بازیکن طرد شده استقالل در استوری اینستاگرام 
خود جمله جالبی را گذاشــته که احتماال بی ربط به 
شرایط کنونی او نیست. فرشید باقری که مدتی است 
حق حضور در تیم را ندارد در استوری اینستاگرام 
خود با جمله »و خدایی که به شــدت کافی است« 
به نظر آینده خود را به خدا واگذار کرده اســت. او 
همچنین چهار قلب آبی را نیز برای این اســتوری 
خود کنار گذاشــته تا هوادارانش را خوشــحال و 

امیدوار کند.

مهاجم سابق تیم ملی انگلیس و مجری سرشناس کنونی برنامه های 
فوتبال که از نزدیک برای یکی از شبکه های ورزشی مطرح، سه 
شنبه شب بازی بارسلونا و منچسریونایتد را از استودیوی واقع در 
ورزشگاه نوکمپ تماشا کرد؛ در توئیترش به تمجید از لیونل مسی 
پرداخته است. گری لینه کر در توئیتی بعد از این بازی می گوید 
»تماشای زنده مسی به زندگی کردن ارزش می دهد.« او همچنین از 
یک نماد بز نیز استفاده کرده که به انگلیسی GOAT خوانده شده 
و به تازگی برای لقب دادن بهترین ورزشکار تمام دوران یا مخفف 

greatest of all time مورد استفاده قرار می گیرد.

گری لینه کرفرشید باقری

دایی با اشاره به اتفاقات اخیر لیگ برتر:

قوه قضائیه و وزارت اطالعات 
به وضعیت ورزش ما رسیدگی کنند

با غفلت پرسپولیس استقالل به صدر نزدیک تر شد

هدیه  منصوریان 
به دیگر مدعیان

چگونه نماینده هلند رویای یووه و رونالدو را نابود کرد

اروپا در محاصره آژاکس
جزئیات شرط  بندی فوتبالیست مشهور

 جابه جایی ۱۰ میلیارد در یک بازی!
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ادب و هنر

كوتاه از نمايشگاه كتاب

«يحيى» پنجمين مجموعه شعر برقعى رونمايى شد
آيين رونمايى از پنجمين مجموعه 
شعر سيدحميدرضا برقعى با عنوان 
«يحيى» با حضور شــاعران برگزار 
شــد. محمدعلى مجاهدى در اين 
مراسم اظهار داشت: خدا را شكر كه 
امروز باز هم در محفلى افتخار حضور 
دارم كه در آن اثر جديدى از سيدحميدرضا برقعى رونمايى مى شود و با تورقى 
كه در كتاب داشتم، مى توانم بگويم نسبت به ساير آثار، وزين و متين تر است و 

مسير تكاملى شعر ايشان را در اين اثر شاهد هستيم.

 امينى با «لبخند بر لب شعر» به نمايشگاه مى آيد
تســنيم: «لبخند بر لب شــعر» 
تازه ترين اثر اسماعيل امينى، شاعر 
و استاد دانشــگاه است كه بتازگى 
از سوى انتشارات سوره مهر منتشر 
شــده و براى نخستين بار در سى و 
دومين دوره نمايشگاه كتاب تهران 
توزيع خواهد شد. اين اثر گزيده اى از شعر طنز براى نوجوانان است كه امينى 
آن را از ميان هزار سال شعر فارسى انتخاب و ارائه كرده است. نويسنده تالش 
دارد تا در فصلى با عنوان «شعر طنز را بشناسيم» به معرفى اين گونه ادبى به 
نوجوانان بپردازد. همچنين امينى تالش دارد تا نگاهى هم به پيشينه اين گونه 

ادبى داشته باشد.

«نامه هايى به يك بسيجى» از ميرشكاك منتشر شد
«نامه هايى  خبرنگاران:  باشگاه 
بــه يك بســيجى» از يوســفعلى 
ميرشكاك در 128 صفحه با قيمت 
14 هزار تومان توسط نشر نارگل در 
نمايشــگاه بين المللى كتاب تهران 
عرضه خواهد شد. در بخشى از اين 
كتاب آمده است: شگفتا از همت اين قوم كه دعوى تشيع دارند و خود را پيرو 
امامانى مى دانند كه در باب علم و تفكر بيشترين تأكيد را داشته اند، اما حاضر 
نيستند در تمام مدت عمر خويش زحمت خواندن يك كتاب را بر خود هموار 
كنند. تو گويى مغز، غده اى زائد است كه همچون بارى گران بر گردن اين قوم 
افتاده است و اگر چاره اى داشته باشند آن را همچون آپانديس عمل مى كنند.

به بهانه درگذشت استاد داراب بدخشان، پيشكسوت شعر آيينى

درخشان در شعر و زندگى
 ادب و هنر/جواد شيخ االسالمى  شعر خراسان 
در هفته اى كه گذشــت يكى از پيشكسوتان خود 
را از دســت داد. زنده ياد اســتاد داراب بدخشان از 
پيشكسوتان و بزرگان شعر خراسان شمالى، كه محور 
بسيارى از فعاليت هاى شعرى در بجنورد و خراسان 
شمالى بودند، چهارشنبه 21 فروردين ماه به دعوت 
حق لبيك و شاگردان و دوستداران شعرشان را وداع 
گفتند. شــركت در كنگره اهل بيت(ع)، شركت در 
جشــنواره على اصغر(ع) و كسب مقام كشورى در 
سال 86، منتخب شب شعر حمايت از مردم بى دفاع 
بحرين، تجليل از پيشكسوتان عرصه فرهنگ و هنر 
خراســان شمالى 1392، شــركت در كنگره شعر 
رضوى و كســب مقام برگزيده سال 95، خالصه اى 
از سوابق و افتخارات اين پيشكسوت بجنوردى است. 
در همين خصوص گفت وگويى با اباصلت رضوانى، 
از دوستان مرحوم بدخشان داشــتيم كه در ادامه 

مى خوانيد:

 مى خواستم كمى درباره سابقه شعرى آقاى 
بدخشان و سير حركت آن صحبت كنيد.

آقاى بدخشان از همان عنفوان جوانى شعر و شاعرى 
را تجربــه كرده بودند و با آن رابطه داشــتند، ولى 
اين ارتباط به طور جدى پس از آشنايى با شاعران 
هم نسل خود در بجنورد و تشكيل انجمن ادبى عارف 
شكل گرفت. ضمن تشــكيل انجمن ادبى بود كه 
حاج آقا موهبت شعر را جدى تر گرفتند و پيگيرى 
كردند. انجمن عارف را هم همان سال هاى آغازين 
با همراهى هم نسالن خودشان از جمله آقاى قاسم 
مهرنيا تشــكيل داده بودند كه اين انجمن به طور 
منظم فعاليت مى كــرد. به غير از حضور در انجمن 
عارف، در همان سال ها ارتباطاتى هم با انجمن هاى 
نيشــابور داشتند. يعنى به طور مرتب هرچند وقت 
يكبار از بجنورد به نيشابور مى رفتند و در انجمن هاى 
ادبى نيشــابور حضــور پيدا مى كردنــد. حتى در 
برهه اى موفق به همنشينى و مؤانست با حيدر يغما 
نيشابورى را داشتند. البته شعر حاج آقا در دوره اول 
شاعريشان بيشتر تحت تأثير شعر دوره بازگشت بود 
و عناصر شعرى ايشان عناصر شناخته شده مبتنى بر 
همان دوره است؛ يعنى مبتنى بر روابط كليشه اى و 
عناصر كليشــه اى در شعر. ايشان در آن دوره تحت 
تأثير شاعر معروف همان زمان به نام صغير اصفهانى 
بودند. بسيارى از اشعار صغير اصفهانى را حفظ بودند 
و اين تأثير كماكان در شــعر حاج آقا وجود داشت. 
اما شعر آقاى بدخشــان در همان سطح نماند و به 
مرور جلوه هاى نو شــدن را در خود نمايان كرد. به 
طور دقيق تر بايد بگويم شعر آقاى بدخشان پس از 
پايان دهه 60 و آشنايى ايشان با شعر و غزل معاصر، 
به طور مستمر دچار پوست  اندازى مى شود و شعر و 
زبان ايشان متحول مى شود. از نگاه هاى كليشه اى به 

شعر و آن روابط كليشه اى در عناصر شعر كه پيش 
از اين در شعرشان وجود داشت، خوددارى مى كنند 
و تالش مى كنند ســرايش با زبان نو و تازه را تجربه 
و تمرين كنند. به همين خاطر عناصر شعرى تازه اى 
را كشف و وارد شعرشان كردند. اين تالش به وضوح 
در تغيير و تحول و تكامل زبان شعرى ايشان قابل 

مشاهده است.

 چــه ويژگى و نكته اى در زندگى ايشــان 
برجسته بود كه سبب شده بود اين قدر در بين 

شاعران محبوب باشند؟
همان طــور كه عرض كــردم ايشــان در يك 
خانواده مذهبى بزرگ شدند و تا آخرين لحظات 
زندگيشــان اين عالقه و پيوند به مسائل دينى و 
مذهبى با ايشان همراه بود. اما اين عالقه به دين 
و مذهــب و معصومين(ع) فقــط در نوع تفكر و 
سبك زندگيشان محدود نبود، بلكه اگر بخواهيم 
در خصوص شــعر ايشان به يك وجه خيلى مهم 
اشــاره كنيم همين حضور جدى و عميق دين و 
مذهب در شعرشان است. ايشان همچنين يكى 
از مداحان ممتاز و عالى خراسان شمالى هستند 
و در حوزه مداحى جايگاه ايشان جايگاه رفيعى 
است. شاهد مثال بنده هم درباره موفقيت ايشان 
در زمينــه مداحى دهميــن همايش پيرغالمان 
كشــور است كه آقاى بدخشــان در آن همايش 
به عنوان مداح نمونه كشــورى انتخاب و معرفى 
شــدند. يك وجه ديگر درباره مرحوم بدخشان، 
روحيه زحمتكشــى و نان حالل خورى اســت. 
ايشان در شــهر بجنورد كاســب بودند و مغازه 
فرش فروشى داشتند و با اتكا به روحيه مذهبى و 
مردمدارى كه داشتند، در بين كسبه هم داراى 
جايگاه ممتازى بودند و مورد احترام عموم مردم 

بجنورد قرار دارند.

 آقاى بدخشان پدر شهيد هم بودند و ظاهراً 
اين شهادت تأثير زيادى در زندگى و حتى شعر 

ايشان داشته است.
بله؛ شــهادت فرزندشان در سال 1366 شايد نقطه 
عطفى در شــعر و زندگى آقاى بدخشان بود. شايد 
براى همين بود كه شعر استاد بدخشان سرشار از يك 
حزن مقدس بود. ايشان با نگاه مذهبى و عارفانه اى 
كه به زندگى خودشان و شهادت فرزندشان داشتند، 
وجوه خاصى را در عالم معنا و عرفان كشــف كرده 
بودند و شعرشــان از نگاه عارفانه سرشار بود. يكى 
از وجوه مثبت ديگر در آقاى بدخشــان ويژگى هاى 
اخالقى ايشــان بود كه از جملــه آن ها مى توان به 
تواضع و فروتنى ايشــان اشاره كرد. با اينكه جايگاه 
شعرشان نسبت به هم نسالن ممتاز بود، اما با فروتنى 
و تواضع تمام به زندگى ادبى شــان مى پرداختند و 
ارتباط بســيار خوبى با ديگران، بويژه شاعران شهر 
داشــتند. يكى از نمونه هاى ايــن مردمدارى آقاى 
بدخشان، دوستى ريشــه دار و عميق با هم نسالن 
خودشان بخصوص آقاى قاسم مهرنيا است. ما در اين 
روزها شاهد هستيم كه از همه نسل هاى جامعه ادبى 
خراسان شمالى پاى كار آمده اند و شخصيت ايشان را 
تقدير مى كنند و در اين تالش هستند كه سهمى در 
بزرگداشت ايشان داشته باشند. همين نكته حاكى از 
اين است كه استاد موفق شده بودند با هم نسالنشان 

ارتباط و تعامل خيلى خوبى داشته باشند.

 شايد خيلى ها با آثار آقاى بدخشان آشنايى 
نداشته باشند. درباره كتاب هاى ايشان و وجوه 

مختلف شعرشان توضيح مى دهيد؟
آقاى بدخشان در كارنامه ادبى شان سه مجوعه 
شعر به چاپ رساندند. نخستين مجموعه شعر 
به نام «يوسفى شــدم در چاه» سال 1377 در 
انتشارات سخن گستر مشهد منتشر شد. كتاب 
دوم «تالوت خورشيد» نام داشت و سال 1393 
در دفتــر آفرينش هاى حوزه هنرى خراســان 
شمالى به چاپ رسيد و كتاب سوم با نام «فصلى 
از خورشــيدها» بود كه در سال 1396 منتشر 
شد. هر سه مجموعه شعر، كارنامه درخشانى در 
حوزه ادبيات دينى و مذهبى هســتند كه آقاى 
بدخشان از خودشــان به يادگار گذاشتند. اگر 
بخواهم به يكى از ويژگى هاى بارز شــعر آقاى 
بدخشــان كه زبانزد همه است اشاره كنم، بايد 
به زبان شعرشان اشاره كنم كه هم آواز و همراه 
و همگون با زبان شــعر معاصر است؛ به همين 
دليل مى شود گفت آقاى بدخشان باوجود سن 
زيادشــان، در حوزه زبان شاعرى جوان بودند؛ 
چرا كه داراى زبان شــعرى تــازه، پويا و روانى 
بودند. حتى در حوزه شــعر آيينى به شــعر به 
عنوان حادثه اى كــه در زبان رخ مى دهد، نگاه 

داشــتند. به اين دليل بود كه شعرهاى آيينى 
ايشــان هم خالى از نوآورى هــاى زبانى نبود. 
ســخِن موزون و مقفا و مــردف، هرگز او را در 
نــوآورى در عرصه زبان محدود نكرده اســت. 
تركيبات بديع، تصاوير نو، كشــف روابط جديد 
در عناصر شعرى، ساخت معانى تازه و تأثيرگذار 
شــعر او را با هم نســالن خودش متمايز كرده 
است. به عنوان مثال «آنجا ميان خيمه سقا به 
جاى آب / مشــكى به هم تپيده پر از اضطراب 
بود» و يا «هرجا سرى كه يافته عنوان سرورى 
/ در حســرت مقام بلند گداى توســت» و يا « 
گوشه اى از آسمانم، بر زمين افتاده ام / با عبور از 

گوشه چشمش چنين افتاده ام» و... .
 بســيارى از ايــن آنات و ابيات شــورانگيز كه 
حاصل كوشش ها و جوشــش هاى استاد است 
و در مجموعــه كارهاى ايشــان از اين دســت 
لحظات ناب شعرى به وفور مى توان پيدا كرد و 

از خواندنش لذت برد.

 من از شاعران سرشــناس زيادى تعريف 
بودم. چه چيزى  مرحوم بدخشان را شنيده 
سبب شــده بود در عين گمنامى مورد توجه 

شاعران نامدار قرار بگيرند؟
در طول اين ســال ها كه من با آقاى بدخشان 
در ارتبــاط بــودم ميهمان هــاى زيــادى را از 
نقاط مختلف كشــور در بجنورد داشــتيم كه 
وقتــى مى آمدنــد و با شــعر آقاى بدخشــان 

مواجه مى شــدند، دچار حيرت مى شــدند؛ از 
جمله يوســفعلى ميرشــكاك، عليرضــا قزوه، 
محمدحسين جعفريان و شاعران جوان ديگرى 
كــه از اقصى نقاط كشــور بارهــا در بجنورد 
حضــور پيدا كردند و اين نكته را درباره شــعر 
اســتاد بدخشــان اذعان كردند. اين مسئله به 
طور مكرر اتفاق افتاده اســت كه وقتى شاعران 
مختلف شعر آقاى بدخشــان را مى شنيدند به 
استاد بيان مى كردند كه آقاى بدخشان! باوجود 
سن زيادتان شعر شما چقدر جوان است. همين 
نكته نشــان مى دهد كه آقاى بدخشان توانسته 
بودند زبان شعرى خودشان را متحول كنند و به 

زبان مردم عصر خودشان شعر بگويند.
البتــه اين را هم عرض كنم كــه جهان بينى آقاى 
بدخشان مبتنى بر دين و اخالق فقط در شعرشان 
ظهور و بروز نداشــت بلكه در شخصيت و زندگى و 
در عملشان هم بروز داشت. تصميمات، واكنش ها و 
رفتارشان همه مبتنى بر همان آموزه هاى دينى بود. 
آنجا كه الزم بود سكوت مى كردند و آنجا كه الزم بود 
نظر مى دادند و هر عملى كه ايشان انجام مى دادند 
تحــت تأثير همان فرهنگ دينى بــود كه زندگى 
مى كردند. اين مسئله كه نقطه قوت آقاى بدخشان 
بود به نوعى نقطه ضعف ادبيات معاصر نيز هست؛ 
چرا كه خيلى از شاعران ما متأسفانه اين ويژگى را 
ندارند و زندگى شخصى شان با عوالم شعرشان خيلى 
فاصله دارد؛ اما در مورد آقاى بدخشان هيچ فاصله اى 

بين شعر و زندگى شان نمى بينيم.

برش

فاصله بين زندگى و شعر به نوعى 
نقطه ضعــف ادبيــات معاصر نيز 
هســت؛ چرا كه خيلى از شاعران 
ما متأسفانه اين ويژگى را ندارند 
و زندگى شخصى شــان بــا عوالم 
شعرشــان خيلــى فاصلــه دارد؛ 
اما در مورد آقاى بدخشــان هيچ 
فاصله اى بين شعر و زندگى شان 

نمى بينيم

برش

صفحه 14   1398/1/29

آگهی تغییرات موسسه موقوفات و 
کشاورزی جنوب خراسان موسسه غیر 
تجاری به شماره ثبت 515 و شناسه 

ملی 10380070348
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1397,10,01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : ماده )30( اساسنامه 
به شرح ذیل به مواد اساسنامه اضافه 
شد : مؤسس��ه می تواند ادغام گیرنده 

یا ادغام شونده باشد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)436067(

/ع
98
00
64
2

آگهی تغییرات موسسه کشت وصنعت 
مزرعه نمونه آستان قدس رضوی 

موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 89 
و شناسه ملی 10380017497

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1397,10,01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : ماده )39( اساسنامه 
به شرح ذیل به مواد اساسنامه اضافه 
ش��د : ای��ن مؤسس��ه می توان��د ادغام 

گیرنده یا ادغام شونده باشد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 
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آگهی تغییرات شرکت برج سازان بارثاوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 49272 و شناسه ملی 10380658188
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,05,30 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : مصطفی کیخا کدملی 0938203266 به سمت 
رئی��س هیئ��ت مدیره 2و حس��ین صب��ور کازران کدمل��ی 0946652211 به س��مت نایب رئیس هیئ��ت مدیره و کاظم س��تار کدملی 
0937717347 به س��مت عضو هیئت مدیره و محمد ابراهیم باقری نیا کدملی 5229783567 به س��مت عضو هیئت مدیره و بابک 
ش��یخی کدملی 0934492085 به س��مت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای مدت 2 س��ال تعیین گردیدند . کلیه اوراق و اس��ناد 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل )چک ،سفته ،بروات ( و عقد عقود اسالمی با امضاء منفرد مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر 

خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )436234(
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تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه گروه راه سالمتی پروانه ای خراسان رضوی
 درتاریخ 1397,04,03 به شماره ثبت 6120 به شناسه ملی 14007671908

ثب��ت و امض��ا ذی��ل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جه��ت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع :باس��تناد مجوز ش��ماره 
3853,2,1707 مورخ 97,03,12 اس��تانداری و فرمانداری مش��هد ، کلیه فعالیتهای مؤسسه غیرسیاسی ، غیرانتفاعی و غیردولتی بوده و 
درموضوع حمایت دارویی و درمانی کودکان پروانه ای با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران و این اساسنامه فعالیت 
خواهد نمود.پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط و ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد . مدت : 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر مشهد-محله جنت-خیابان 
رازی غربی ]امام خمینی 31[-خیابان ش��هیدفرخی-پالک 0-طبقه همکف- کدپستی 9137955613 سرمایه شخصیت حقوقی : 21000000 
ریال می باش��د. اسامی و میزان سهم الشرکه ش��رکا : خانم عالیه عطار به شماره ملی 0939429004 دارنده 21000000 ریال سهم الشرکه 
اولین مدیران : خانم شهره رابط اسحاقی به شماره ملی 0690003641 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم معصومه مهاجری 
به شماره ملی 0779473043 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم طیبه زمانیان گوارشکی به شماره ملی 0930623916 و 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زهرا معاون به شماره ملی 0930631609 و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 س��ال خانم ثمیال حس��ینی نعیمی به ش��ماره ملی 0931467330 و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به 
مدت 2 سال خانم زهره نظریان به شماره ملی 0932165885 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فتانه کالهان به شماره 
ملی 0932270867 به س��مت عضو هیئت مدیره و خزانه دار به مدت 2 س��ال آقای محمدرضا صادقیه به شماره ملی 0932960448 و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم شهپر فخارمقدم به شماره ملی 0934149216 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 
خانم مهناز زمانیان گوارشکی به شماره ملی 0934532834 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم نگین امین شهیدی به 
شماره ملی 0934619875 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم بی بی راحله افخمی مدنی به شماره ملی 0938751255 و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم عالیه عطار به شماره ملی 0939429004 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
خانم قمر اطمینان مقدم طوس��ی به ش��ماره ملی 0939487209 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم جمیله حمیدی ازغدی 
به ش��ماره ملی 0940258595 و به س��مت عضو هیئت مدیره به مدت 2 س��ال خانم زهراسادات ابن الرضا به شماره ملی 0943156912 و 
به س��مت عضو هیئت مدیره به مدت 2 س��ال خانم شیرین صفارسحرخیز به ش��ماره ملی 0943466091 و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 سال خانم مرجان مهری به شماره ملی 0945255071 و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 2 سال خانم مینو 
زمانیان کوارشکی به شماره ملی 5228918639 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال بازرسین : امیررضا کچوئی به شماره ملی 
0938011227 بعنوان بازرس اصلی و امیرمنصور کاللی به شماره ملی 0061201383 بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب 
گردیدند . دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاء ثابت مدیرعامل و خزانه دار و درغیاب خزانه دار با امضاء 

رئیس هیئت مدیره و مهر مؤسسه معتبر خواهد بود . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )436304(
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تاسیس شرکت سهامی خاص ماهرخ گلریزان ایرانیان سیمیا 
درتاریخ 1397,06,10 به شماره ثبت 65484 به شناسه ملی 14007811523

ثب��ت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عم��وم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید و فروش محصوالت 
اپیالس��یون دائم و موم بدن .تولید تجهیزات اپیالس��یون .کلیه فعالیت های تجاری ، بازرگانی مجاز داخلی و خارجی و تجارت کلیه کاالهای مجاز 
، فعالی��ت در زمینه تجارت زمینی، هوایی،دریایی،خرید وف��روش و حق العملکاری کاال ها،واردات وصادرات و نگهداری کاال وانجام کلیه امور و 
مراحل مربوط به ثبت س��فارش،امورگمرکی وترخیص کاال. تهیه کاال از تولید کنندگان و توزیع آن در سراس��ر کش��ور.عقد قرارداد با اش��خاص 
حقیقی و حقوقی ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ،اخذ وام و تسهیالت از مراجع بانکی و غیربانکی و موسسات مالی به صورت 
ارزی و ریالی جهت ش��رکت ، حق افتتاح انواع حس��اب قرض الحسنه و اخذ هر گونه ضمانت بانکی و تسهیالت بانکی از بانکها جهت شرکت.ایجاد 
شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی 
باش��د . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس��تان خراس��ان 
رضوی - شهرس��تان مش��هد - بخش مرکزی - ش��هر مشهد-محله آزاد شهر-بلوار سید رضی شمالی-خیابان س��ید رضی 25 ) عدل 28(-پالک 
238-طبقه اول- کدپس��تی 9188755768 س��رمایه شخصیت حقوقی عبارت اس��ت از مبلغ 15000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 150000 
ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 15000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 4997-402 مورخ 1397,05,11 نزد بانک ملت 
شعبه بلوار معلم با کد 49973 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای هادی دیانی به شماره ملی 0059125195و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 س��ال آقای برات محمد دیانی به ش��ماره ملی 0871305747و به س��مت عضو هیئت مدیره به مدت 2 س��ال و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 س��ال خانم مهس��ا دیانی به شماره ملی 0923158405و به س��مت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مهدیه دیانی به 
شماره ملی 0939931397و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم شهناز گلریزی به شماره ملی 2991313994و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی 
و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاءمش��ترک مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر می باشد اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساس��نامه بازرس��ان خانم منصوره درگاه نیا به شماره ملی 0933548915 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای 
رضا فخریان به ش��ماره ملی 0943363942 به س��مت بازرس اصلی به مدت یک س��ال مالی روزنامه کثیر االنتش��ار قدس جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )436274(
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آگهی تغییرات شرکت ارمغان آستارائی شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 3390 و شناسه ملی 10380192915

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397,09,08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان محمد علی دهقان اشگذری دارای 
کد ملی شماره 0939307383 آقای علی اصغر علیزاده قناد دارای کد ملی شماره 0934472033 آقای علی اکبر علیزاده قناد دارای کد 
ملی شماره 0939505691 به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای ابوالفضل هادیان دارای کد ملی شماره 
2200399669 به سمت بازرس اصلی شرکت 2- آقای فریدون مجد دارای کد ملی شماره 0938312121 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه قدس جهت انتشار اگهی های شرکت انتخاب گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )436269(
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آگهی تغییرات شرکت ارمغان آستارائی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3390 و شناسه ملی 10380192915
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,09,08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان علی اصغر علیزاده قناد دارای کد ملی شماره 0934472033 
به س��مت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر علیزاده قناد دارای کد ملی ش��ماره 0939505691 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد 
علی دهقانی اش��کذری دارای کد ملی ش��ماره 0939307383 به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی ظریف قراینی قراین دارای کد ملی ش��ماره 
1290868115 )خارج از سهامداران و اعضا هیئت مدیره ( به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد تعهد 
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خبر

نگاهى به سريال هاى «سيما» براى شب هاى رمضان
سه درام عاشقانه، مذهبى و تاريخى 

سيما و سينما: ســه سريال «از 
يادها رفته»، «دلدار» و «برادرجان» 
در حــال حاضر و به ترتيب ســه 
گزينه اصلى شبكه هاى يك، دو و 
ســه تلويزيون براى پخش در ماه 

رمضان هستند.
گزينه انتخابى شبكه يك سريال «از يادها رفته» است كه اثرى تاريخى متعلق 
به دهه 20 محسوب مى  شود. حامد افضلى و رؤيا خسرونجد نويسندگان اين 
ســريال هستند و عباس نعمتى به عنوان سرپرست نويسندگان اين سريال 
معرفى شده است. اين سريال به روايت زندگى و آداب و رسوم ايرانيان در دهه 
20 مى  پردازد و سراغ وقايع قصه زندگى «خسرو» و «مهربانو» مى  رود كه به 
شكل يك رمان روايت مى شود. همچنين قراراست به موضوعاتى تاريخى مثل 
كشف حجاب و كشت و توليد ترياك در اين سريال پرداخته شود. ميترا حجار، 
حسين يارى، سيما تيرانداز، رسول نجفيان، مائده طهماسبى، بيتا فرهى و... 
از بازيگران اين سريال هستند. سريال شبكه دو درامى عاشقانه به كارگردانى 
برادران محمودى است. ساخت اثر جديد محمودى ها سريال «دلدار» در اوايل 
دى ماه 97 آغاز شد. قصه اين سريال توسط آزيتا ايرايى و مهدى حمزه نوشته 
شده است.«دلدار»  كه داستانى عاشقانه دارد وخانواده هايى از طبقه متوسط 
بدنه داستان را تشــكيل مى  دهند سراغ سوژه هاى روزى همچون بيكارى و 

معضالت نسل جوان هم خواهد رفت.
خط اصلى اين قصه درباره «آرش» با بازى محمد رضا غفارى نخبه دانشگاهى 
است كه به دليل بيمارِى مادرش، دانشگاه را رها مى  كند و....محمد رضا غفارى، 
الناز حبيبى، حســام محمودى و سوگل خليق نقش چهار جوان اصلى اين 
سريال را بازى مى  كنند. شبكه سه براى شب هاى ماه رمضان ملودرامى مذهبى 
به نام «برادرجان» را تدارك ديده است. سريال «برادرجان» را سعيد نعمت اهللا 
نوشــته، محمدرضا آهنج كارگردانى مى  كند و محمدرضا شفيعى هم تهيه  
كنندگى اش را بر عهده دارد. تركيب بازيگران سريال «برادرجان» در قياس 
با ديگر رقيبان رمضانى اش از تنوع بيشترى برخوردار است و چند بازيگر هم 
از جمله برگ  برنده هاى اين مجموعه هستند؛ از جمله على نصيريان كه سال 
گذشته توانست تنديس بازيگر نقش مكمل جشنواره فيلم فجر را از آن خود 
كند تا حسام منظور كه بازى او در سريال «بانوى عمارت» طرفداران بسيارى 
پيدا كرد.از ديگر بازيگران اين سريال مى  توان به لعيا زنگنه، آفرين عبيسى، 
سعيد چنگيزيان، كامران تفتى و... اشاره كرد. مشخص نيست كدام يك از اين 
آثار در ماراتن رمضانى تلويزيون به موفقيت بيشترى دست يافته و مخاطبان 

در شب هاى رمضان، با كدام قصه بيشتر همراه خواهند شد.

 آقاى جوانمرد! چند ماه پيش آقاى مواليى، 
تهيه كننده سريال «بانوى عمارت» از نگارش 
متن فصل دوم اين مجموعه توســط شــما 
خبــر داد كه آن را تكذيب كرديد، دليل عدم 

همكارى شما چه بود؟
اواخر سال گذشته با تهيه كننده سريال صحبت كردم 
و به دليل فرصت نداشتن و نگارش يك سريال ديگر، 
قرار بر اين شــد كه آقاى مواليى از دوستان ديگرى 
كمك بگيرند. بعد از اين ماجرا هم صحبت ديگرى 

با ايشان نداشتم.
 

 شما نويسنده فصل اول اين سريال بوديد 
كه در فصل دوم همكارى نداريد، ضمن اينكه 
آقاى حميد نژاد، كارگردان سريال هم تمايلى 
به ساخت فصل دوم اين مجموعه ندارد، روند 
تغييرات در گروه سازنده فصل دوم را چطور 

مى بينيد؟
ببينيد من حدود يكسال صبر كردم و كارى هم قبول 
نكردم اما بيشتر از يكسال نمى توانستم بيكار بمانم. از 
طرف من كوتاهى اتفاق نيفتاده و يكسال زمان زيادى 
براى صبر كردن است تا شبكه براى نگارش فصل دوم 
مجموعه تصميم بگيرد. من هرچه منتظر ماندم اين 
اتفاق نيفتاد، به همين دليل براى نگارش متن يك 
سريال تاريخى ديگر قرارداد بستم، نمى توانستم به 
قراردادى كه امضا كرده بودم پايبند نباشم. اكنون هم 
در حال نگارش متن اين سريال تاريخى براى شبكه 
خانگى هستم. اينكه براى فصل دوم سريال «بانوى 
عمارت» چــه اتفاقى مى افتــد در حوزه صالحيت 
من نيســت كه پاسخ بدهم، بايستى مدير شبكه يا 
تهيه كننده پاسخ بدهند. عدم تمايل همكارى آقاى 
حميدنژاد براى ســاخت فصل دوم سريال هم فقط 
متن نبوده است، چون ايشان زمان ساخت فصل اول 
با سختى هاى زيادى روبه رو شد، چندان تمايلى به 
ساخت فصل دوم ســريال نداشت. آقاى حميدنژاد 
همان ابتدا اعالم كرد با شرايطى كه فصل اول سريال 
را ساختند فصل دوم را نخواهند ساخت. اينكه شرايط 
جديدشان براى ساخت فصل دوم سريال چيست به 
كارگردان، تهيه كننده و مديران شبكه بر مى گردد. 
اينكه شرايط من براى همكارى در فصل دوم سريال 
«بانوى عمارت» چيست؟ خب يكسال منتظر تصميم 
مديران بودم ولى خبرى نشد و مجبور به پذيرش كار 

جديدى شدم.

 چرا در يكســالى كه منتظر بوديد و كارى 
قبول نكرديد، تصميمى براى ساخت فصل دوم 

اين سريال گرفته نشد؟
دوره اى كــه من كار قبول نكــردم، زمانى بود كه 
فيلمبردارى فصل اول ســريال هنوز ادامه داشت 
و آن قدر مشــكالت مالى در پــروژه زياد بود كه 

تهيه كننده و كارگردان تمركزى براى ساخت فصل 
دوم نداشــتند، اين ســريال از نظر مالى در تنگنا 
بود. منابع مالى پروژه بســيار كم بود و ســر موعد 
هم پرداخت نمى شــد. اتمام فصــل اول با وجود 
محدوديت هاى مالى كه وجود داشــت، كار شاقى 
بود. عوامل هم صبورى كردند و با اينكه بخشــى 
از مطالباتشــان وصول نشده بود اما كار روى زمين 
نماند. اين سختى ها موجب شد كه آقاى حميدنژاد 
چندان رغبتى به ساخت فصل دوم سريال نداشته 
باشد. آن زمان هم تهيه كننده و كارگردان نگران اين 
بودند كه مبادا كار را شروع كنند و به مشكالتى كه 
در ساخت فصل اول با آن مواجه بودند، بربخورند. 
شــرايط براى نگارش متن هم ناخواسته اين طور 
شــد، تهيه كننده سريال هم دوست داشت كه من 
ادامه همكارى بدهم ولى فرصت از دست رفته بود 
و تصميم براى ساخت فصل دوم سريال دير گرفته 

شد چون با جاى ديگرى قرارداد بسته بودم و گرنه 
مشكلى با شبكه يا تهيه كننده ندارم. 

 نگارش متن فصل دوم سريال به شخص يا 
گروه ديگرى واگذار شده است؟

من اطالعى از اين موضوع ندارم و آخرين صحبتى 
كه با تهيه كننده سريال داشتم اين بود كه دوستان 
ديگرى مســئوليت نگارش فصــل دوم را عهده دار 
شوند. چون تهيه كننده و مديران شبكه براى ساخت 
فصل دوم سريال عجله داشتند و من كار ديگرى را 
در دست نگارش داشتم، بنا شد كه متن سريال را 
نويسندگان ديگرى بنويسند. البته به آقاى مواليى 
گفتم اگر نياز به مشــورت بود، من پاى كار هستم. 

 چرا به عنوان سرپرست نويسندگان كار را 
قبول نكرديد؟

من عادت به كار گروهى در نويسندگى ندارم. وقتى 
كارى را قبول مى كنم، صفر تا 100 را بايستى خودم 
انجام دهم. البته عادت بدى است به همين دليل دو 

كار همزمــان را نمى توانم قبول كنم. اكنون هم كه 
متن يك سريال تاريخى ديگر را در حال نگارش دارم 
خيلى به من پيشنهاد كار ديگرى مى شود و مى گويند 
گروه نويسندگان تشكيل بده و خودت سرپرستى كن 
ولى به اين شــكل كار اعتقاد ندارم كه نتيجه خوبى 

هم داشته باشد. 

 اين را از سر تجربه مى گوييد؟
هم تجربه كردم و هم اينكه معتقدم اگر نويسندگى 
«بانوى عمارت» به نام من است از صفر تا 100 كار 
را خودم بايد انجام بدهم و به تمام جزئيات بپردازم. 
ضمن اينكه اگر گروهى وجود داشته باشد و قرار باشد 
كه سرپرســتى آن را برعهده بگيرم، در نهايت آنچه 
خودم دوســت دارم را درمــى آورم به همين دليل 
دوباره كارى مى شود. هم خودم مايل به سرپرستى 
تيم نويسندگان نبودم و هم اينكه چنين پيشنهادى 
به من نشد. بهتر اين بود كه باشم يا نباشم، نصفه نيمه 

بودن را نمى پسندم.

 شرايط مالى در اين باره تأثيرگذار نبود، گويا 
خيلى از دستمزدتان در فصل اول راضى نبوديد؟

بحث دستمزد يك ماجراى جداست و صحبت درباره 
ســاخت فصل دوم اصالً به دستمزد نرسيد ولى اگر 
به مســائل مالى مى رســيديم حتماً چالشى درباره 
دستمزد وجود داشــت. اميدوارم ساخت فصل دوم 

سريال «بانوى عمارت» نتيجه خوبى داشته باشد.

 نتيجه فصل يك سريال همان چيزى بود كه 
زمان نگارش به آن فكر مى كرديد؟

اين سريال در شرايط بســيار دشوارى بويژه از نظر 
مالى ساخته شد. در حين كار نيز، تغييرات جزئى در 
ديالوگ ها اتفاق افتاد كه در مواردى بداهه بود ولى آن 
قدر حجم اين تغييرات كم بود كه به نظر نمى رسيد. 
ضمن اينكه مى دانســتم اين سريال در چه شرايط 
سختى توليد شده است. به نظرم نتيجه اين سريال 
بســيار فراتر از امكاناتى كه داشت، ظاهر شد، من از 
نتيجه كار راضى بودم ضمن اينكه مجوز ساخت اين 
ســريال هفت سال بعد از نگارش آن داده شد، چند 
قسمت از ســريال را سال ها پيش نوشته بودم و در 
دوره هــاى مختلف مديريتى با تغيير مديران در هر 
رده اى، اين كار تصويب و بعد كنار گذاشته مى شد. 
اميدوارم فصل دوم سريال كه مورد حمايت مديران 
شبكه نيز هست و با توجه به رضايت مخاطبان از فصل 
اول آن، با جديت بيشترى انجام شود و ضعيف تر از 
فصل اول نباشد. البته با شناختى كه از آقاى مواليى، 
تهيه كننده كار دارم، ايشــان وسواس و سختگيرى 
بسيار زيادى نسبت به متن دارند و بعيد مى دانم كه 
اگر متن مناسبى نوشته نشود، آقاى مواليى فصل دوم 

را بسازد، از اين بابت خيالم راحت است.

برش

به نظرم نتيجه اين ســريال بسيار 
فراتر از امكاناتى كه داشت، ظاهر 
شــد، من از نتيجه كار راضى بودم 
ضمــن اينكــه مجــوز ســاخت اين 
سريال هفت ســال بعد از نگارش 
آن داده شد، چند قسمت از سريال 

را سال ها پيش نوشته بودم

سيما و سينما

گفت و گو با احسان جوانمرد، نويسنده «بانوى عمارت» درباره ساخت فصل دوم اين سريال

هركه آمد عمارتى نو ساخت!

 سيما و سينما/ زهره كهندل  سريال «بانوى عمارت» يكى از سريال هاى 
پربيننده سال گذشته بود كه از شبكه سه سيما پخش شد. در حالى اين سريال 
با اقبال مخاطبان مواجه شــد كه سال ها بود خبرى از يك درام جذاب تاريخى 
در تلويزيون نبود. اين سريال كه بسيارى از مخاطبان تلويزيون را به تماشايش 
نشاند، داستانى عاشقانه را در بسترى تاريخى روايت مى كرد. پس از پايان فصل 
اول اين سريال، زمزمه هاى ساخت فصل دوم سريال هم شنيده شد كه بنا بود 

داستان «آهو» ادامه يابد.  
اواخر سال گذشته، خبرى از مجيد مواليى، تهيه كننده سريال در رسانه ها منتشر 
شــد كه از نگارش فصل دوم اين مجموعه تلويزيونى توسط احسان جوانمرد و 
گروهى از نويســندگان حكايت داشت اما بالفاصله، نويسنده سريال اين خبر را 
تكذيب كرد. جوانمرد در صفحه شخصى اش نوشت: «بنا به مصالحى قرار بر اين 
شــده است كه در مورد جزئيات نگارش فصل دوم، هيچ صحبتى نكنيم و خبر 
قطعى وقتى منتشر شود كه تكليف متن به طور كامل روشن شده باشد. ضمن 
اينكه همان طور كه در نگارش فصل اول نيازى به تيم نداشتم در صورت نگارش 

فصل دوم هم نيازى به تيم نخواهم داشت».
مواليى زمان پيش توليد فصل دوم سريال بانوى عمارت را در سال جارى اعالم 
كرده بود اما اين روزها احســان جوانمرد، مشغول نگارش سريالى تاريخى براى 
شبكه خانگى است. از طرفى عزيزاهللا حميد نژاد، كارگردان اين اثر هم در روزهاى 
ابتداى هفته نسبت به شروع سرى دوم «بانوى عمارت» واكنش نشان داد و اعالم 
كرد: «از آنجا كه بنده در كم و كيف نگارش فصل دوم نبوده و نيستم فصل دوم 
را نخواهم ساخت.»  به اعتقاد بسيارى از كارشناسان «بانوى عمارت» بهترين اثر 
تلويزيون در ســال گذشته و حتى چند سال اخير بوده است ومشخص نيست 
مديران تلويزيون چطور نتوانستند اين تيم را كه امتحان خود را بخوبى پس داده 
و موجب جذب تماشاگر باال براى رسانه ملى شده اند را در كنار خود نگه دارد؟! 
در حال حاضر مشخص نيست كه سريال «بانوى عمارت» در نبود دو مهره مهم 
خود يعنى نويسنده و كارگردان موفقيت قبلى خود را تكرار خواهد كرد يا نه؟ با 
نويسنده فصل اول سريال «بانوى عمارت» درباره حواشى پيرامون فصل دوم اين 

مجموعه گفت و گو كرديم كه مى خوانيد. 

برش

 آگهی تغییرات شرکت آریانا ساخت آساک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1305 و شناسه ملی 14000247091
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,07,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضا هیئت 
مدی��ره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هادی عباس نژاد به ش��ماره مل��ی 0872777219 آقای قربان عباس نژاد به 
ش��ماره ملی 0873072936 خانم آمنه کوهستانیان به ش��ماره ملی 0860058182 برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
- آقای نبی مالعلی فرخانی به شماره ملی 0871215470 به سمت بازرس اصلی و آقای علی پیوان کلوخی به شماره ملی 

0860241149 به سمت بازرس علی البدل پور مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان )436062(
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آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری سوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4961 و شناسه ملی 10380208935
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,07,03 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل 
انتخاب گردیدند: بنیاد توس��عه و عمران موقوفات کش��ور به شناس��ه ملی10100203420 به نما یندگی آقای محمد اس��ماعیل افس��ر پناه به کد 
مل��ی 0859216845 موقوف��ه عبداله رضوی به شناس��ه ملی14001029059به نمایندگی آقای مرتضی حقیقی به ک��د ملی 0941864766 موقوفه 
ح��اج عبدالوهاب تاجرتهرانی به شناس��ه ملی14000896642 به نمایندگی آقای جم��ال جعفریان به کد ملی 0451867890 اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان تهران به شناسه ملی14000188060به نمایندگی آقای بهزاد پور کهن دین به کد ملی 3257573383 اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرس��تان مشهد ناحیه دو به شناس��ه ملی14002966860 به نمایندگی آقای عباس افواجی به کد ملی 0939660695 برای مدت دوسال انتخاب 

گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )436081(
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آگهی افزایش سرمایه شرکت متالورژی پودر مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5056 و شناسه ملی 10380209877
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره م��ورخ 1397,12,26 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : بنا ب��ه تفویض اختی��ار مجمع عمومی ف��وق العاده مورخ 
1395,05,15 به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه و با عنایت به اظهار نامه تنظیمی و همچنین با توجه به گواهی صادره از بانک صادرات 
ش��عبه ممتاز مش��هد به ش��ماره 952,9,15,163 مورخ 139712,26مبنی بر واریز مبلغ 2000000000ریال س��ند حس��ابداری صادره مبنی بر تصفیه 
مطالبات و انتقال مطالبات مبلغ 48000000000ریال به حس��اب س��رمایه هیئت مدیره شرکت افزایش س��رمایه مزبور را عملی دانسته در نتیجه 
ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصالح می گردد ماده 5 اصالحی . سرمایه شرکت مبلغ 250000000000ریال منقسم به 12500000سهم 20000ریالی 

با نام که تماما پرداخت گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )436090(

/ع
98
00
65
5

آگهی تغییرات شرکت تولیدات کاغذی شکوفه خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3317 و شناسه ملی 10380192174
به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��الیانه م��ورخ 1397,11,25 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : وصورت های مالی س��ال 1396به تصویب 
رس��ید. - گروه کارخانجات کاغذ س��ازی نگین خراسان )شناسه ملی:10380495332و شماره ثبت34322 ( شرکت تولیدات کاغذی نوید سلولز 
توس)شناس��ه ملی:10380518694و ش��ماره ثبت:36344( و ش��رکت صنایع تولیدات کاغذی خراسان)شناس��ه ملی:10380131843و ش��ماره 
ثبت:1353( به س��مت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت 2س��ال انتخاب شدند. - آقای حسن ظفریان )کد ملی 094082116 ( به عنوان بازرس 
اصلی و خانم مریم ایمانی )کد ملی:0941122956( به عنوان بازرس علی البدل برای س��ال مالی 1397انتخاب ش��دند. - روزنامه قدس به عنوان 

روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )436238(
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آگهی تغییرات شرکت تالکوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6254 و شناسه ملی 10380220728
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره م��ورخ 1397,07,17 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1-بنا ب��ه تفویض اختی��ار حاصله از مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ1397,7,16 به هیئت مدیره در خصوص افزایش س��رمایه، با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین س��ند 
حس��ابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حس��اب س��رمایه، هیئت مدیره ش��رکت افزایش مزبور را 
عملی دانس��ته در نتیجه مبلغ 70000000000ریال از حس��اب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در 
نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصالح می گردد : ماده 5 اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ 80000000000ریال منقسم به8000000 

سهم10000ریالی با نام که تمامًا پرداخت گردیده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )436240(
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آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن اتحاد کوثر کریمه به شماره ثبت 8520 و شناسه ملی 10860169181
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره م��ورخ 1397,10,24 و مصوبه مورخ��ه 1397,05,29 هیئت مقررات زدائی و تس��هیل صدور 
مجوزهای کسب و کار تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقایان محسن ابوالفتحی به شماره ملی3962731423 به سمت رئیس هیئت مدیره 
، محمد ساجدی فر به شماره ملی 1263258557 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، علی رمضانی مقدم ملسکامی به شماره ملی 
2669961940 به س��مت منش��ی هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسنادتعهدآور با امضای مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره متفقًا و با مهر شرکت معتبر می باشدو در غیاب رئیس هیئت مدیره ، نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر 

می باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم )437275(
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آگهی تغییرات شرکت سه هزار و هفتصد و هشتاد و هفت تولید فرآوری و بسته بندی بذر گندم ایوان بذر ماژین
 شرکت تعاونی به شماره ثبت 466 و شناسه ملی 14004952064

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,09,20 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - اعضا هیئت مدیره بمدت س��ه س��ال تا 
تاریخ 1400,09,20 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: -س��بحان رشیدی بشماره ملی 4501123338 عضو اصلی هیئت مدیره - شاهدخت رشنوادی بشماره 
ملی 4500693793 عضو اصلی هیئت مدیره - صدرا رش��یدی بش��ماره ملی 4500855866 عضو اصلی هیئت مدیره - س��میرا رش��یدی بشماره ملی 
4501169206 عضوعلی البدل هیئت مدیره -یداله رش��یدی بش��ماره ملی 4500140239 عضوعلی البدل هیئت مدیره 2- منا غفوریان بش��ماره ملی 
4501155841 به سمت بازرس اصلی و پرستو رشیدی بشماره ملی 6160028324 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 

رونوشت :اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان ایوان بازگشت بشماره 1489مورخ 1397,09,25 جهت اطالع.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایوان )433728(
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آگهی تغییرات شرکت سه هزار و هفتصد و هشتاد و هفت تولید فرآوری و بسته بندی بذر گندم ایوان بذر ماژین
 شرکت تعاونی به شماره ثبت 466 و شناسه ملی 14004952064

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,09,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضا هیئت مدیره بمدت سه سال تا تاریخ 1400,09,20 به قرار ذیل تعیین 
گردیدند: -آقای س��بحان رش��یدی بش��ماره ملی 4501123338 به سمت رئیس هیئت مدیره - خانم شاهدخت رشنوادی بش��ماره ملی 4500693793 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره - آقای صدرا رشیدی بشماره ملی 4500855866 به سمت منشی هیئت مدیره و- آقای یداله رشیدی بشماره ملی 4500140239 به سمت مدیر 
عامل برای مدت 3 س��ال تعیین ش��دند 3- کلیه قراردادها و اس��ناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای سبحان رشیدی 
به عنوان رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان خانم شاهدخت رشنوادی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یداله رشیدی مدیر عامل و مهر شرکت دارای 
اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای یداله رشیدی به عنوان مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود رونوشت :اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان 

ایوان بازگشت بشماره 1489مورخ 1397,09,25 جهت اطالع.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایوان )433726(
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آگهی تغییرات شرکت آریانا ساخت آساک شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 1305 و شناسه ملی 14000247091

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,07,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : � خانم آمنه کوهستانیان به شماره ملی 0860058182به 
سمت رئیس هیئت مدیره � آقای قربان عباس نژاد به شماره ملی 0873072936به سمت نایب رئیس هیئت مدیره � آقای هادی عباس 
نژاد به شمارملی 0872777219به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک ، س��فته ، بروات ، قراردادها و عقوداس��المی ونامه های عادی واداری با امضاء مدیرعامل ) هادی عباس 

نژاد( یا رئیس هیئت مدیره) آمنه کوهستانیان (همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان )436137(
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آگهی تغییرات شرکت اقلیم کار مشهد شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 11588 و شناسه ملی 10380272872

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,09,26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: 
- آقای رحیم دولت خواهی بش��ماره ملی 0932099270 به س��مت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل - خانم نویده کامل کاظم نیا بش��ماره 
ملی 938731092 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره - خانم نغمه دولت خواهی بش��ماره ملی 0924618442 به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضاء آقای رحیم دولت خواهی همراه با مهر 

شرکت دارای اعتبار می باشد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )436114(



زاده تربت  ایســتگاه/ مجید   
آقای دکتر می توانســت بی دردسر 
زندگی کند. جوری که هم ژســت 
مبارزان و روشــنفکران را بگیرد، هم طبابتش را 
بکند و هم نانش به جای خون، توی روغن باشد. 
 پزشک کودکان بیمارســتان شهر »خان یونس«
حتــی می توانســت زندگی، کیف پزشــکی و 
تخصصــش را بــردارد و در یکی از کشــورهای 
اطراف، نزدیک فلســطین یا جایی دیگر از دنیا 
به معاینه و درمان کودکان مشــغول شــود و به 
ســوگندنامه پزشکی ســقراط هم پایبند بماند. 
خالصه پزشــک حــاذق اطفــال، انتخاب های 
زیادی پیش رویش داشــت اما نخســت مبارزه 
و بعد هــم طبابت در کشــورش را ترجیح داد. 

متخصص اطفال
»عبــد العزیز علــی عبدالحفیظ الرنتیســی« نه 
ناز پــرورده و نه مثالً آقازاده یا خــان زاده ای بود 
کــه از پِس زندگی در ســرزمین محنت زده ای 
مانند فلسطین و سختی هایش بر نیاید. برای این 
انتخابش هم هزارجور دلیل عقلی شرعی و ملی 
و میهنی داشــت. از سال 1947 که در روستایی 
نزدیک »یافا« چشم به جهان باز کرد، 6 ماه بیشتر 
طول نکشید تا طعم آوارگی را بچشد. جنگ سال 
1948، او، پــدر و مادر و 11 برادر و خواهرش را 
وادار کرد به نوار غزه پناهنده شــده و در اردوگاه 
آوارگان »خان یونس« ســاکن شوند. 6 سال بعد 
دانش آموز مدرسه ای وابسته به مؤسسه امداد و 
کاریابی آوارگان فلســطینی بود و البته از همان 
6 ســالگی تا پایان دوره تحصیالت متوسطه اش، 
به خاطــر وضعیت فقیرانه زندگی شــان مجبور 
بود به دستفروشــی بپردازد و به درآمد خانواده 
پرجمعیتش کمک کند. در پایان تحصیالت دوره 

متوسطه، کارنامه درخشان تحصیلی اش سبب شد 
برای ادامه تحصیل در مصر انتخاب شــود. او 29 
ساله بود که از دانشکده پزشکی دانشگاه اسکندریه 
بــه عنوان متخصص اطفال دانش آموخته شــد.

ترور اول
در مصر هم درســش را خواند و هم مطالعات و 
گرایش های سیاسی اش را دنبال کرد. الگوهایش 
شــیخ »محمود عیــد« و »احمد المحــالوی« از 
مبارزان و فعاالن جنبش اسالمی مصر بودند که در 
مساجد اسکندریه سخنرانی می کردند. »رنتیسی« 
درباره آن روزها گفته است: »سخنرانی های آن ها 
حماسی بود... همیشه از قضیه فلسطین حمایت 
و از انور سادات انتقاد می کردند... سخنانشان تأثیر 
عمیقی بر من گذاشت طوری که هنگام بازگشت 
از مصر احســاس کردم که برای ارضای نفس و 
روح خود باید در فلســطین هم به روش جنبش 
اســالمی اقتدا کنم«. این ها را نوشتیم که بدانید 
»رنتیسی« چه در دوران جوانی و چه در میانسالی 
که وارد مبارزه جدی و آشــکار با صهیونیست ها 
شد، هم شــرایط و اوضاع سیاسی زمان خود را 
خوب می شــناخت و هم می دانســت به چه راه 
پرخطری پا گذاشته و چه آینده ای در انتظارش 
اســت. گواهش حرف هایی است که تقریباً یک 
سال پیش از شهادتش زد. خرداد 1382 بود که 
بالگردهــای »آپاچی« خودرو او را مورد هدف قرار 
دادند. »رنتیســی« زخمی شد و چند روز بعد در 
یک سخنرانی گفت: »آیا ما از مرگ ترسی داریم؟ 
مرگ، مرگ است. چه با کشته شدن باشد و چه 
با سرطان. مرگ یک بار است و همه ما در انتظار 
آخرین روز حیاتمان هستیم. چیزی تغییر نخواهد 
کرد. چه با آپاچی باشد و چه با سکته قلبی. اما من 

آپاچی را انتخاب می کنم«!

بنیان گذار »حماس«
حادثه »المقطوره« که در آن یک صهیونیست با 
کامیون خود به خودرو حامل کارگران فلسطینی 
زد و همه آن ها را به شهادت رساند، جرقه تأسیس 
جنبش مقاومت اســالمی شــد. »رنتیسی« در 
ســخنرانی افشــاگرانه ای این حادثه را عمدی و 
هدف از آن را کشــتار ملت فلسطین اعالم کرد. 
پس از ایــن ماجرا، راهپیمایی گســترده اهالی 
جبالیا در اعتراض به این اقدام تروریستی، کمک 
کرد رهبران اخوان المسلمین در غزه با تشکیل 
جلسه ای به ریاست »رنتیســی« تصمیم به آغاز 
انتفاضه بگیرند و در شــب نهم دسامبر با صدور 
بیانیه ای تشــکیل »جنبش مقاومت اســالمی« 
یا همان »حماس« را اعــالم کنند. با این بیانیه، 
مبارزات از مســاجد آغاز و مرحلــه ای جدید از 
جهاد با صهیونیســت ها شــکل گرفت. در نگاه 
به دوران نه چندان طوالنی زندگی او می شــود 
فعالیت ها و مبارزات زیــادی را دید.عضویت در 
جمعیت پزشــکان عرب در نوار غزه، عضویت در 
هالل احمر فلسطین، تدریس در دانشگاه اسالمی 
شهر غزه، ریاســت بیمارستان اطفال، حضور در 
اعتصاب غذای اتحادیه پزشکان عرب در اعتراض 
به رژیم صهیونیســتی و تبعید و زندانی شدن به 
بهانه ســاماندهی اعتصاب ها و اعتراضات مردمی 
و صنفی. خودش درباره نخستین تجربه زندانی 
شدنش گفته است: »هفت شبانه روز نگذاشتند 
بخوابــم و 24 ســاعت هم مــرا در یخچال نگه 
داشــتند! با این حال به فضل خدا، هیچ کدام از 

اتهامات وارده را تأیید نکردم«.
 

حافظ قرآن
ســال 1988 » رنتیســی« برای بار دوم دستگیر 
و بــه یک ســال و نیم زندان محکوم می شــود. 

ســال 1990 هم دستگیر و به اتهام مشارکت در 
تأسیس »حماس« و راه اندازی انتفاضه به سه سال 
زندان محکوم شد. اسرائیلی ها نه در بازجویی و نه 
تحقیقاتشان نتوانستند چیزی را ثابت کنند، اما او 
را به دلیل امتناع از سالم کردن و ایستادن جلوی 
پــای رئیس زندان، چهار ماه به ســلول انفرادی 
فرســتادند. »رنتیســی« یک بار هم بــه همراه 
شماری از مبارزان فلســطینی به جنوب لبنان 
تبعید شد. او به عنوان سخنگوی تبعیدشدگان با 
تالش بسیار موفق شد تبعیدشدگان را به وطن 
بازگرداند. اما بالفاصله پس از بازگشت به فلسطین 
در یک دادگاه نظامی اسرائیل به سه سال و نیم 
حبس محکوم شد. البته این فقط صهیونیست ها 
نبودند که او را به زندان می فرستادند. تشکیالت 
خودگردان فلســطین هم »دکتر رنتیسی« را به 
خاطر مبارزاتش چهار بــار و در مجموع 27 ماه 
در سلول های انفرادی زندانی کرد! البته کمترین 
نتیجه زندانی شدن های پی در پی او این بود که 
توانســت در دوران سخت و دشوار زندان، حافظ 

کل قرآن هم بشود. 

موشک »ِهل فایر« 
»رنتیســی« بــه جــز هنــر مبــارزه و رهبری 
جنبش هــای مردمی، اهل شــعر گفتن هم بود. 
قصیده های او مثل مقاله ها و مطالبی که می نوشت 

و روزنامه هــای مختلف عربی و غیرعربی آن ها را 
منتشر می کردند، بیشتر در حال و هوای مبارزه 
و جهاد اســت. بــر و بچه های ایرانــی که زمان 
حضورشان در لبنان با دوران تبعید »رنتیسی« به 
این کشور همزمان شده بود، نقل کرده اند که دکتر 
فلسطینی، اوایل حضورش در لبنان و مواجهه با 
ایرانی ها انگار دل خوشی از آن ها نداشت! جنگ 
ایران و عراق هم گویا او را بیشتر از ایران و ایرانی ها 
دلخور کرده بود. همین بر و بچه ها می گویند در 
آخرین روزهای حضورشــان در لبنان »رنتیسی« 
به آن ها گفته بود: شما ما را شیعه خودتان کردید!

29 فروردین سال 1383، فقط 26 روز از شهادت 
»شــیخ احمد یاســین« می گذشــت و رهبری 
»رنتیســی« در »حماس« هنوز یکماهه نشــده 
بود. او در مراســم تشــییع »شیخ احمد یاسین« 
وعده داده بود که انتقام خون شــهید را خواهد 
گرفت. صهیونیست ها می دانستند این گفته اش 
 فقط یک تهدید احساســی نیست. می دانستند 
»عقاب فلســطین« اگر زنده بمانــد به وعده اش 
عمل می کند. بالگردهای آپاچی، شبانه به سراغش 
آمدند. ماشینش که به خیابان »جال« در منطقه 
الغفری در شــمال غزه رسید، موشک »هل فایر« 
را شــلیک کردند... »رنتیســی« به همراه سه تن 
از همراهان خود در ســن 57 سالگی به شهادت 

رسید. 
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ایستگاه

گزارش از شخص

من آپاچی را انتخاب می کنم!
دکتر »عبدالعزیز رنتیسی« بنیان گذار»حماس« چگونه به شهادت رسید؟

نشریات جهان

ایستگاه/  امیر محمد سلطان پور

کلیدها

ادبیات و تحقیقات اضطراری

دیروز با جمعی از شــاعران و نخبگان جوان به دیدار دکتر مرتضی فرهادی، 
جامعه شناس برجسته امروز ایران رفتیم و ساعتی از بهترین ساعات عمرمان 
در محضر این استاد فرزانه گذشــت. یکی از نکاتی که دیروز مثل همیشه 
مورد تأکید ایــن بزرگوار بود، تأکید بر وضعیت اضطراری و توجه به نیاز ما 
به ادبیات اضطراری بود. پیش از این نیز دکتر مرتضی فرهادی نسبت به از 
دست رفتن دانش های ضمنی و میراث ارجمند زندگی ایرانیان که در معرض 
نابودی است، بارها تذکر داده بودند. اما دیروز ایشان تأکید ویژه ای بر تحقیقات 
اضطراری داشتند که به کار امروز ایران و فرایند توسعه بومی بیاید. همچنین 
دکتر سید وحید سمنانی، مصحح ارجمند نسخ خطی که مأموریت شخصی 
خود را تصحیح متون گرانبهای ادبیات ایران تعریف کرده است، ضمن تأیید 
اهمیت کار روی میراث و هویت، بر نیاز شدید ما به ادبیات اضطراری تأکید 
کردند. استاد »فرهادی« هم نظر به وضعیت امروز توسعه ایران و چالش های 
مســیر توســعه، مهم ترین کار را برای هر پژوهنده ای در هر حوزه ای، توجه 
به اضطرارها دانســتند و ما را به این نکته توجه دادند که امروز وضعیت ما 
وضعیتی عادی نیســت. ما در دل یک فرایند دشوار توسعه قرار داریم و باید 
دقت کنیم هر نوع مطالعه ما درباره هویت با توجه به اضطرارها و نیاز امروز 
جامعه ما، نوعی بازخوانی اضطراری هویت باشد. جست وجوی پاسخ های زنده 
برای مسائل معاصر از متون هویتی ما در حوزه های مختلف، مهم ترین ویژگی 
رویکرد اضطراری به علوم و ادبیات است. ادبیات اضطراری سرفصلی است که 
می تواند به مجموعه فعالیت های ما رنگی دیگر بدهد. ســیالب اخیر را همه 
ما دیده ایم و بسیاری از ما در فیلم های زنده اینستاگرامی، حجم ورود گل به 
خانه ها را دیده ایم و همین است که من باید با همکارم که بتازگی زانوانش را 
عمل کرده است، نیم ساعت چانه بزنم تا برای کار گل به لرستان نرود. این 
همــت و حمیت در جوانان ما نتیجه درک وضعیت اضطراری اســت. امروز 
وضعیت ادبیات و فرهنگ و رسانه و علوم ما وضعیت اضطرار است. حجم گلی 
که در متون دانشگاهی و آثار هنری ما نشست کرده است کم از گِل خانه های 
معموالن و پلدختر نیســت،  اما دریغ و درد که این حوزه را چنان که باید، 
کسانی که متولی آن هستند نمی شناسند و برای همین مدیریت خوشحاالن 
در عرصه فرهنگ و هنر و علوم کار به اینجا انجامیده اســت که ما وضعیت 
اضطــراری را درک نمی کنیم. وضعیت اضطراری در ادبیات، رســانه، هنر و 
ســاختارهای تولید معنا چنان است که اگر اهل این قصه باشید نمی توانید 
شب ها را بدون گریه صبح کنید. اما این وضعیت بیش از هر چیز نشاط ما را 
می طلبد و گریه های شبانه باید با نشاط و فعالیت روزانه تکمیل شوند تا ما 

بتوانیم خرمشهرهای ادبیات و فرهنگ و علوم را دوباره فتح کنیم.
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  افقی

  عمودی

دوقلوهای دور افتاده
هفته نامــه ســاینس مقالــه علمی 
جالبــی درباره تأثیر حضــور در کره 
زمین یا خارج از آن روی نمونه ای از 
دوقلوها چاپ کرده است. این نشریه 
در مقاله خود با عنــوان »دوقلوهای 
افتــاده« روی دوقلوهایــی کار  دور 
کــرده که یکــی از آن هــا به مدت 
یک ســال در ایستگاه فضایی بوده و 
دیگری روی کره زمین مانده اســت. 
یافته ها نشان می دهد که فرد حاضر 
در فضــا از لحاظ مولکولــی، روانی 

و حتی درجه آگاهی، نســبت بــه هم نوع خود روی زمیــن دچار تفاوت های 
عجیــب و غریب شــده که در ســال های پیش از آن، بی ســابقه بوده اســت.

جنگ »کوربین«
هفته نامــه نیواستیســتمن با طرح 
جالبی بــه روی جلد، بــه روزهای 
ســخت رئیس حزب کارگر بریتانیا 
پرداخته اســت. »جرمی کوربین« که 
بســیاری از او به عنوان نخست وزیر 
آینده بریتانیا نام می برند، این روزها 
دشمنان زیادی در داخل کشور پیدا 
کرده که این نشریه با استفاده از فیلم 
جنگ ستارگان، با طرحی روی جلد و 
تیتر »جنگ کوربین« به آن پرداخته 
است. نیواستیستمن مقاله ای نیز در 
خصوص مشــکالت قومی در جنوب 

ایاالت متحده برای ســازگاری با تمامیت این کشور که همچنان سال ها پس از 
پایان جنگ داخلی آمریکا ادامه دارد، منتشر کرده است.

پیدا کردن رازهای زندگی در درون ما
هفته نامه نیوساینتیســت در تازه ترین 
شــماره خود در پرونــده ای با عنوان 
»رمز و رازهــای زندگی در درون ما« از 
یافته های جدیدی خبر می دهد که در 
آن می گوید »ریزاندامگان همزیســت« 
که قسمت هایی از بدن انسان را گویند 
که هم می توانند همسفره باشند و هم 
بیماری زا، شکل های جدیدی از حقیقت 
زندگی را مطرح می کنند که هیچ گاه 
فکر نمی کردیم وجود داشته باشد. این 
مجله همچنین پرونده ای جامع و کامل 
را نیز درباره نخســتین عکس منتشر 

شده از سیاه چاله منتشر کرده است.

ایستگاه / محمد مهدی خالقی: صبح نه چندان زود که 
بیدار می شویم، همهمه و شلوغی بیرون به گوش می رسد. 
بیرون همه چیز تغییر کرده اســت. امروز نخســتین روز از 
مراســم دو روزه »ُعرس سلطان باهو« اســت. صوفیان روز 
وفات مرادشان را روز وصل با حضرت حق می دانند و برایش 
ُعرس یا عروســی می گیرند. یعنی نوعی تنیده شدن عزا و 
عروســی، غم و شــادی که معنای زیبایی دارد. در این روز 
از همه پاکســتان در این مکان جمع می شــوند که ضمن 
زیارت، از برنامه های بارگاه ســلطان باهو اســتفاده کنند. 
همین جا هم یکبار برای همیشه گوشزد کنم که آن معنای 
کلیشه ای ذهنی ما از صوفی و صوفیه که: » پشمینه پوش، 
گوشه نشین و تارک دنیا هستند و به شریعت و احکام کاری 

ندارند و فقط در کار ذکر و ِورد و ســر تکان دادن هســتند 
و...« بــه درد قصه های مادربزرگ ها می خورد. این ها را کنار 
بگذارید. صوفیان امروزه در کشــورهایی که دیده ام، دریایی 
از معرفت و آگاهی هستند. آگاه به هدف و بسیار معنوی و 
درس خوانده و از طرفی مشــغول به امور اجتماعی و حتی 
سیاسی و مقید به احکام اسالمی. در همین بارگاه اشعاری 
دربــاره تقید به نماز را دیدم و در همــه زیارتگاه های اهل 
تصــوف منطقه ذکر خوانــدن پیامبر و از امــام علی)ع( تا 
امام زمان)عج( را دیده و عکاســی کرده ام. مراسم امروز از 
نظر جنبه های سیاســی و بین المللی هم جذاب است. قرار 
است 20 هزار مرید ســپیدپوش با لباس های یکدست در 
زمین چمن کنار بارگاه، شکل مسجد مورد حمله نیوزیلند 
را بازسازی کنند تا به مردم جهان، صلح دوستی مسلمانان 
را گوشــزد کنند. در شــعارها هم تأکید بر صلح آمیز بودن 
اســالم و محکومیت این جنایت اســت. جمعیت آهســته 

آهسته وســط زمین چمن قرار می گیرند، لحظات باشکوه 
نعره ها از راه می رســد. هماهنگی و نظم، همراه با شــور و 
اشــتیاق ســپیدپوش ها مراسم را باشــکوه بیشتری پیش 
می برد. ســخنران اصلی این مراسم ســلطان احمد، برادر 
مرشد بزرگ مسلمانان این سامان است. او ضمن سخنانش 
مســئله نیوزیلند را بازگو می کند. ما در طول مراسم شکوه 
کار را نمی بینیــم تا عصر که تصاویــر هوایی چهار دوربین 
هلی شات مراسم در رسانه های دنیا منتشر می شود. مراسم 
تا ظهر بــه طول می انجامد و در پایان، مریدان که اینجا به 
فقرا - فقرای الی اهلل- مشهورند برای زیارت به بارگاه اصلی 
می روند. بارگاه این مزار مربوط به یکی از نوادگان ســلطان 
باهوســت و مرقد اصلی ســلطان باهو کمی دورتر از اینجا 
قرار دارد. ظهر برای اســتراحت و تجدید قوا به محل اقامت 

بازمی گردیم. برنامه عصر، زیارت مزار سلطان باهوست. 
بیــن مجموعه بــارگاه فرزندان ســلطان باهــو و خود او 

مســافتی راه اســت. همه راه پر اســت از انبوه زائران که 
برای مراســم عرس آمده اند. اینجا بارگاهی کوچک است با 
انبــوه زائران و معماری ســاده و زیبا که جای جای بیرون 
و داخل مزار با اشــعار پارســی و نعت اهل بیت پیامبر)ع( 
پوشیده شــده؛ نخستین جایی که اســامی همه چهارده 
معصوم را یکجا می بینم. وســط صحن مزار سقاخانه ای به 
نام ابوالفضل العباس)ع( دیده می شــود. زائران، داخل این 
ســقاخانه که آب هم دارد، پــول می اندازند و اعتقاد دارند 
این پول ها با کرامت حضرت عباس)ع( خیس نمی شــود. 
داخل مزار می رویم. مقبره اصلی در مرکز با سازه ای چوبی 
به شکل گهواره با رنگ های متنوع پوشیده شده است. روی 
مزار هم سقفی برای این گهواره قرار داده اند و از سقف آن 
تزئینات مختلف از جمله توپ های رنگی آویزان است. پس 
از زیارت و تصویربرداری، به دیدار متولیان مزار می رویم و 

زود از آن ها جدا می شویم.

تکنولوژی شاخ و ُدم دارد!
رقیه توسلی: از جلوی تلویزیون ُجم نمی خورم. روبات ها توی 
شبکه مستند دارند رجز می خوانند. دانش پشت مبارزه شان 
وادارم می کند دســت از سر دکمه خاموش بردارم و با چشم 
پُر خواب بایســتم به تماشای این فناوری حیرت انگیز. آنجا 
که ترکیب مهندســی و تکنولوژی انسانی کوالک می کند و 

نمی شود به تحسین 10 ابَررایانه مبارز آهنی زبان نگشود.

دقایقی حل می شوم در تیم های پُرواکنش شرکت کننده. به 
خودم که می آیم، می بینم آقای همســر هم دارد آن طرف تر 

زیرلبی می گوید: باریکال داری پسر! 
در جا می گیرم که نه با من است، نه با تلفن، نه با هیچ کس 
دیگر... با تکنولوژی اســت. با دانش و اندیشــه نوین که این 
قدرت را دارد در هر زمان و مکانی، آدم ها را قشــنگ مسخ و 
شیفته خودش بکند. با اینکه دیروقتی ساعت، زهر خودش را 
می ریزد به جانمان، اما دیدن روبات ها کار خودش را می کند 

و سان های نیمه شبی ذهنم آغاز می شود. سان هایی که برای 
هر کدامشان حداقل یک » تِه فِدا« مبسوط کنار می گذارم.

اول »تایپ صوتی« می آید که این روزها مثل عصای دســت، 
خاطرش عزیز است و دوستش می دارم.

دوم »موبایل بانک« نازنینم.
بعدی »اپ کتاب گویا« که بی خبر نیستم چقدر طرفدار عام 

و خاص دارد.
چهارم »دیوار« محبوِب فرید و فریدها که محتاج نیســت به 

توضیح اضافه.
پنجم »سیستم های هوشــمندی« که سرانگشتان اصناف را 

رسانده و گره زده به زلف توانای فناوری نوین و....
نیمه شــب نوشــت: می دانم که آن طرف آب های دور، 
دانشکده ای هم هست به نام دانشکده صلح شناسی. آنجا که 
راه رسیدن و دیدن محاسن را می آموزند و سودای حل مسئله 
دارند.به نظرتان آیا وقت آن نرسیده که ما هم برای درآوردن 
برچسب جهان چندم از روی افکار و کردارمان مفیدتر باشیم؟

سفرنوشت  

روزمره نگاری

پاکستان / قسمت ششم

ُعرس سلطان باهو


	9 new
	10 new
	11
	12-13
	14
	15 new
	16 new

