
فرنگیس، تو به جای ما حرف بزن...
ماشین بزرگ سیاه رنگی ایســتاد. گروهی از مردها به سمت ماشین رفتند. 
از جایمان بلند شــدیم. خوب نگاه کردم، دیدم رهبرم می آید. زیر لب گفتم: 
»خوش هاتی«. توی دلم صلوات فرســتادم. پیش از اینکه به سمت ما بیاید 
بچه ها خوشامد گفتند. پدرم، علیمردان، قهرمان، جمعه، دایی ام محمدخان، 
پسرعمویم و همه شهیدان جلوی چشمم آمدند. می خواستم از طرف آن ها 
سالم بگویم. انگار همه شان به من می گفتند: »فرنگیس تو به جای ما حرف 
بزن. تو به جای ما ســالم برسان«. اول با خانواده های شهید کشوری، شهید 
شیرودی و شهید پیچک صحبت کرد و بعد همراه با سرداران به طرف من آمد.

سالم رهبرم.    ایشان چه کسی هستند؟ 
سردار عظیمی گفت: »فرنگیس حیدرپور! شیرزن گیالنغربی که با تبر یکی 
از عراقی ها را کشــت و سرباز عراقی دیگری را اسیر کرد«. رهبر با حرف های 
ســردار عظیمی تکرار کرد و گفت: »بله! همان که ســرباز عراقی را کشت و 
دیگری را اسیر کرد. احسنت«. آب دهانم را قورت دادم و گفتم: »خوشحالم 
رهبرم که به گیالنغرب آمدی. قدم روی چشــم ما گذاشتی. شهرمان را نور 
باران کردی«. لبخند زد و گفت: »چطور این کار را انجام دادی؟! وقتی سرباز 
عراقی را کشــتی نترسیدی؟« گفتم: »با تبر توی سرش زدم. نه نترسیدم«. 

خندید و گفت: »مرحبا! احسنت! زنده باشی«.
برگرفته از کتاب فرنگیس: خاطرات فرنگیس حیدرپور، نوشته مهناز فتاحی

فرمانده سابق در نبرد با داعش
سید شهاب الدین واجدی با انتشار تصویری دیده نشده از سرلشکر جعفری در 

اینستاگرام خود نوشت: 
انتشــار برای نخســتین بار! توجه کنید؛ این پُست نیز مثل چند تای اخیر که 

گروهک دیکتاتوری اینستاگرام از صفحه من پاک کرده، پاک خواهد شد!
زمستان ۱۳۹۳، فرمانداری شهر بلد در نزدیکی سامرا، مرکز فرماندهی و قرارگاه 
نیروهای حشدالشعبی، اتاق نقشه عملیات آزادسازی بلد و سامرا. صدای انفجار 
خمپاره های داعش در اطراف مقر ما شنیده می شود؛ هنوز ابومریم ]حاج حمید 
تقوی[ هم در عزیزبلد شهید نشده است.  عکاس و تصویربردارِ کنجکاو و گاهی 
فضول گروهِ مستندساز با هزار و یک ترفند و شیطنت به بهانه ثبت تاریخ جنگ، 
همراه با دوربین کوچک گوپرو وارد اتاق نقشه می شود؛ غیر از حاج قاسم سلیمانی 
فرمانده نیروی قدس سپاه در سمت چپ، ابومهدی المهندس فرمانده نیروهای 
حشدالشعبی در سمت راست ایستاده، پشت او یکی از فرماندهان حزب اهلل لبنان 
و یکی از نیروهای برجسته اطالعات در حال توضیح نقشه عملیات است؛ اما چرا 
به هر دری زدم تا وارد این جلسه سّری شوم؟ چون عزیز جعفری فرمانده وقت 
کل سپاه پیش از عملیات آمده بود تا در جریان عملیات قرار بگیرد و برود تهران!  
هنوز ســه چهار فریمی با گوپرو ثبت نکرده ام که حاج قاســم چشمش به من 
می خورد و با تَشر و اَخم خاص و دوست داشتنی اش مرا به بیرون هدایت می کند.

زود دیر می شود
همزمان با سالروز تولد قیصر امین پور، 
جمعــی از کاربــران فضــای مجازی 
با بازنشــر برخی از اشــعار این شاعر 
نامدار کشــورمان، یاد و خاطره اش را 
گرامی داشــتند. امین پور در دومین 
روز از اردیبهشــت ماه سال ۱۳۳۸ در 
شهرســتان ُگتوند خوزســتان متولد 
شد. آقای شاعر در سال ۱۳۵۷ دیپلم 
تجربی گرفت و تحصیالت دانشگاهی 

خود را در رشــته دامپزشکی در دانشگاه تهران آغاز کرد. البته در سال ۱۳۶۳ 
تغییر رشــته داد و تحصیالت خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
تهران دنبال کرد. امین پور در سال ۱۳۸۱ تحت عمل پیوند کلیه قرار گرفت و 
بهبودی نسبی یافت، اما سرانجام در آبان ۱۳۸۶ از دنیا رفت. کاربری با هشتگ 
# قیصر_امین_پور نوشته اســت: »امروز قیصر ادبیات ایران اگر بود ۶0 ساله 
می شد، اما خواست که 4۸ ساله برود. به قول خودش حرف های ما هنوز ناتمام... 
تا نگاهی می کنی وقت رفتن است.  ای دریغ و حسرت همیشگی ناگهان چقدر 

زود دیر می شود«.

هزینه های عروسی برای سیل زده ها
یــک زوج میاندوآبی، به پیشــنهاد 
عــروس همه هزینه هــای مربوط به 
مراســم ازدواج  خود را به هموطنان 
ســیل زده مان بخشــیدند. این زوج 
عالوه بر اینکه هزینه برگزاری جشن 
عروسی خود را به هموطنان سیل زده 
اهدا کردند، در کارت دعوت عروسی 
از بستگانشــان خواسته اند تا هدایای 
عروسی را به حساب هالل احمر واریز 

و تصویر فیش واریزی را برای  آن ها ارسال کنند تا در آلبوم زندگی شان به عنوان 
یادگاری نگه دارند. ماجرای عروس و داماد میاندوآبی سوژه داغ فضای مجازی 
شده و بسیاری از کاربران از عروس و دامادها می خواهند بخشی از هزینه های 

هنگفت عروسی را به هموطنان سیل زده اهدا کنند.

حکایت ماهی و آب
عمران خان، نخست وزیر پاکستان که 
بیشتر از نخســت وزیر بودن، به خاطر 
ســال ها بازی در کریکت ســطح اول 
جهان یک سلبریتی محسوب می شود، 
روز گذشته با رئیس جمهور کشورمان 
دیدار کرد. صحبت های عمران خان در 
این دیدار حســابی در فضای مجازی 
بازتاب پیدا کرده است. یکی از کاربران 

در این باره نوشــته اســت: » عمران خان در دیدار با روحانی: اگر بریتانیایی ها 
حوالی ســال ۱۸00 به هند نمی آمدنــد اکنون مترجم نیاز نبود چون همه ما 
قبالً فارسی صحبت می کردیم و زبان قضایی هند برای ۶00 سال فارسی بود! 
سلبریتی های عزیز دیدید میشه )مثل عمران خان( هم سلبریتی بود هم فهم و 
شعور داشت؟« کاربر دیگری هم نوشته است:»عمران خان: »کاهش فاصله فقیر 
وغني در ایران از برکات انقالب اســالمي است و ما نیز از انقالب ایران حمایت 
مي کنیم و پاکستان جدید به دنبال چنین انقالبي است«. چرا از بیرون این گونه 
می بینند اما در داخل این باور کمرنگ است؟ شاید حکایت ماهی و آب باشد یا 

شاید نقطه های سیاه را برای ما لکه های بزرگ نشان می دهند«.

خواندنی ها مجازآباد

عکس گرام

استقبال بی نظیر کاربران فضای مجازی از فرمانده جدید سپاه پاسداران

سالمِ هشتگ ها به سردار

ری
وذ

د ن
عو

س
: م

س 
عک

ت 1398
یبهش

ارد
 3 

نبه
سه ش

 1
ن 440

عبا
  17 ش

م  
 دو

ی و
سال س

  2
وریل 019

2 آ
3 

ه 8947 
مار

ش
 ze
nd
eg
i@
qu
ds
on
lin
e.i
r 

11

12
ورزش

14

ادب وهنر

امشب؛ الهالل - استقالل

صعودی با عبور از سعودی

کارشناسان از مزایا و معایب برگزاری نمایشگاه کتاب می گویند

 اثرات نمایشگاه کتاب 
باید پایدار باشد

10
مردم

 گفت  وگو با جوان یزدی که همراه دوستانش هفته ای
 یک روز را به اصالح سالمندان و معلوالن اختصاص داده اند

آرایشگران مهربان

حجت االسالم دکتر واعظی معتقد است، هر کالن پارادایمی در علوم اجتماعی و مطالعات انسانی از یک فلسفه خاص تبعیت می کند  

ایدئولوژی ها در علوم انسانی نقش دارند

نماینده کشــورمان در لیگ قهرمانان آســیا عصر امروز و از ساعت ۱۹:۳0 در 
چهارمین بازی خود در این رقابت ها و در بازی برگشــت از مرحله گروهی در 
امارات میهمان نماینده نامدار سعودی است. استقالل ایران در دوررفت موفق 
شد تیم پرستاره الهالل عربستان را ۲ بر یک در قطرشکست دهد تا بازگشت 
با شکوهی به لیگ قهرمانان داشته باشد و امیدهایش برای صعود زنده بماند.
شاگردان شــفر که این روزها در لیگ هم شرایطشــان خوب است و یکی از 
مدعیان قهرمانی به شــمار می روند امیدوارند با توجه به حواشی ای که این 
روزها حول رقیب ســنتی شان در آســیا می چرخد این بازی را با پیروزی به 
اتمام برســانند و به صدر جدول برسند و در دو دیدار آینده شان برابر العین و 
الریان با تمرکز بیشتری به میدان بروند. هر چند این دیدار، بازی آسانی برای 

نخواهد  ها  بود؛ چرا که الهالل برای خروج از حواشــی و جبران اســتقاللی 
شکســت بازی رفت می آیــد و بخوبی 
می داند که پــس از ناکامی در فینال 
جام باشگاه های عربی حاال شکست 
برابر نماینده ایران ممکن است 
صعودشــان را از این گروه با 
مشکل مواجه کند و این اصاًل 
به مذاق طرفداران این تیم که 
این روزها نظاره گر ناکامی های 
تیمشان با وجود ریخت و پاش 
های فراوان هستند، خوش نمی 
آید. الهالل با ۶ امتیاز صدرنشین 
این گروه اســت و استقالل با 4 
امتیاز در کنــار الدحیل در رتبه 
ســوم جای دارد.هــر دو تیم در 
لیگ کشورشان در رده دوم قرار 
دارند. استقالل پس از پیروزی 
ارزشــمند در بازی رفت برابر 
الهالل، در لیگ، دو برد حیاتی ...

نگاهی به فیلم »زندانی ها« جدیدترین ساخته مسعود ده نمکی

مضمون خوب، زندانِی بیان بد
15

16

شهید»مجید قربانخانی« خالکوبی اش از خودش مشهورتر است!

قصه های  مجید

ایستگاه

در غوغای زندگی شتابناک قرن ۲۱، در هجوم خبرهای زرد و بنفش، در جنگل 
پُست ها و استوری های از تُهی سرشار، در یکه تازی فیلسوف های فضای مجازی 
و هیاهوی تحلیل های جیغ و گل درشت، البد نه نسیمی می وزد و نه خبری 
از عطر دل انگیز خاطره هاست. در جهانی چنین، »خان طومان«، هیچ وقت 

امتداد »شلمچه« نیست و شلمچه هم ربطی به کربال و عاشورا ندارد! 
در جهــان حقیقی اما مگر کربال در کربال ماند و عاشــورا در همان قرن اول 

هجری تمام شــد؟ مگر »شلمچه« در همان شلمچه، 
عملیات بیت المقدس و کربالی ۵ ماند و درجا زد؟ 
مگرحماسه غواص ها به همان کربالی 4 و سال ۶۵ 
خالصه شد که حاال ماجرایی مثل »خان طومان«، 

در سوریه بماند و هر از چندی، پیامی، عطری 
و نسیمی دل انگیز اما جانگداز از آن سو 

نیاید و نَوزد و با خودش خبر و پیکر 
»مجید« را نیاورد؟ اینکه شروع 

قصه هــا و ماجرای »مجید«، 
کی و کجا باشد، بسته به 

خودتان است! ...

حامد کمالی: روز گذشــته و پس از ۱۲ ســال، سرلشکر 
محمدعلی جعفری با حکم مقام معظم رهبری جای خود را به 
سردار حسین سالمی داد تا دوره جدیدی در سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی آغاز شود. سردار ســالمی دانش آموخته 
مدیریت دفاعی از دانشگاه دفاع ملی و مهندسی مکانیک 
از دانشــگاه علم و صنعت است و جزو نخبه های علمی و 
دانشگاهی محسوب می شــود. فرمانده از سال ۱۳۵۹ وارد 
سپاه شده و پس از دوران دفاع مقدس فرماندهی دانشکده 
دافوس، معاونت عملیات ســتاد مشترک سپاه، فرماندهی 
نیروی هوایی سپاه  پاســداران و جانشینی فرماندهی کل 
سپاه و عضویت در هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی را 
در کارنامه دارد. انتصاب سرلشکر حسین سالمی به عنوان 
فرماندهی سپاه پاسداران در کنار موضع گیری های شجاعانه 
چند ســال اخیرش در مقابل یاوه گویی های غرب، سردار 
را ســوژه اصلی هشتگ های فضای مجازی کرد، به طوری 
کــه از زمان صدور حکم رهبری تا همیــن اآلن، فرمانده 
جدید ســپاه پاسداران ترند اول توییتر و اینستاگرام است.

خداقوت فرمانده
هنوز مهر و امضای مقام معظم رهبری پاِی حکم سرلشکر 
حســین سالمی خشک نشده بود که توییتری ها با شور و 
هیجان خاصی به اســتقبال فرمانده جدید سپاه پاسداران 

رفتند و واکنش های جالبی به این انتصاب نشان دادند. 
نخستین واکنش ها هم سهم چهره های معروف بود. 
از وزیر سابق ارشاد گرفته تا رئیس سابق سازمان 

صداوسیما.
دکتر سیدمحمد حســینی، وزیر سابق ارشاد از 
نخستین نفراتی بود که به سردار سالمی تبریک 

گفت و نوشــت: »صــدور حکم 
سرلشکر سالمی را به فال نیک 

آن سان  امیدواریم  و  گرفته 
که تاکنون شــاهد مواضع 
ایشــان در مقابل  قاطع 
ســعودی هــا و آمریکا 
و رژیم صهیونیســتی 
بوده ایم، در مسئولیت 
فرماندهی  خطیــر 
نیز  پاسداران  سپاه 
ایشان مظهر اقتدار 
ســپاه  صالبت  و 

باشند«.
عزت اهلل ضرغامی 
روزها  ایــن  که 
ماجــرای دعوت 
نشدنش به جلسه 
عالــی  شــورای 
انقــالب فرهنگی 
اســت،  داغ  هنوز 

خداقوتــی به عزیز 
جعفری فرمانده سابق 

گفت و به انتصاب سالمی 

فرمانده جدید این طور واکنش نشان داد: »با انتصاب سردار 
سالمی خواب حرامیان آشفته شد. شجاع، صریح، کارآزموده 

و اهل تعامل. یک انتخاب شایسته«.

خداحافظ اسرائیل!
اما جدا از چهره های مشهور، کاربران فضای مجازی هم برای 
سردار سالمی سنگ تمام گذاشتند. شاید بی راه نباشد اگر 
بگوییم استقبال توییتری از انتصاب جدید رهبری در نوع 
خودش بی نظیر بود. یکی از کاربران در این باره نوشته است: 
»سردار سالمی تنها کسی بود که ۱۲ روز تمام در کنار مردم 
سیل زده خوزستان باقی ماند و روزانه به شهرها و روستاهای 
مختلف سیل زده سرکشی و دســتورات الزم را برای حل 

مشکالت مردم صادر می کرد«.
کاربر دیگری هم با تیتر »ســالمی برای وداع« به استقبال 
ســردار سالمی رفت و نوشت: »به دوران جدید در منطقه 
ســالم کنید و با وداعی زود هنگام جهانــی را آباد کنید، 

سالمی برای وداع اسرائیل با دنیا«.
گروه دیگری از اهالی فضای مجازی هم دست روی وجهه 
علمی سردار سالمی گذاشتند و این طور درباره اش به اظهار 
نظر پرداختند: »سرلشکر سالمی، زبان گویای سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی، به عنوان فرماندهی کل این نیرو انتخاب 
شد. »صالبت در برخورد با دشمن«، »تسلط راهبردی در 
مواجهه با دشمن« و »بنیه علمی در موضوعات 
نظامی به خاطر حضور در محافل علمی« از 
مشخصه های بارز سرلشکر سالمی است«. 
مجله نیوزویک چندی پیــش در بازتاب 
سخنان ســردار ســالمی، جانشین وقت 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
که دیــروز حکم فرماندهــی را از فرمانده 
کل قوا دریافت کرد، تیتر زده بود: 
»شــنا در مدیترانه را تمرین 
کن…« و در ادامه نوشته بود 
که: »ژنــرال ایرانی می گوید 
اسرائیل ممکن است هرگز 
پیــروز نشــود. بنابراین، 
در مقابل، نخســت وزیر 
)نتانیاهــو( باید شــنا 
کــردن در مدیترانــه 
را تمریــن کند. پس 
ژنرال سالمی،  سالم 
مبارک«. فرماندهی 

 کالس های 
آموزش شنا

انتشار گسترده تصویر 
سرلشــکر ســالمی و 
بــردارش کــه از اُمرا و 
فرماندهان صاحبنام ارتش 
اســت در کنار همدیگر و 
روایت هایی از ساده زیستی و 
زندگی بدون تشریفات فرمانده 

جدیــد که با اتوبوس و مترو رفت وآمد می کند و در صف 
دریافت دارو می نشیند، از پرتکرارترین متن هایی بود که 
برای سرلشکر حسین سالمی نوشته و به اشتراک گذاشته 
شــده بود، اما آن چیزی که بیش از همه به مذاق کاربران 
خوش آمده، موضع گیری های بجا، قاطع و درست فرمانده 
تازه منتصب شده سپاه پاسداران در مقابل یاوه گویی های 

غربی ها بود.
سید پویان حسین پور در ذیل صحبت های سردار سالمی 
درباره مدیترانه و شنا یاد گرفتن نتانیاهو نوشت: »یحتمل 
در سرزمین های اشغالی از همین حاال آژیر خطر به صدا 
درآمده. کالس های آموزش شــنا هــم در پناهگاه ها برپا 

خواهد شد. روز واقعه نزدیک بود، نزدیک تر شد!«
تعداد زیادی از کاربران هم قاطعیت سرلشــکر حســین 
ســالمی در مقابل دشــمنان و اقدام اخیر آمریکا در قرار 
دادن ســپاه پاسداران انقالب اسالمی در لیست گروه های 
تروریســتی را کنار هم قرار داده و آن را پیامی روشن به 

آمریکا قلمداد کردند.

 صریح و قاطع
سرلشکرســالمی بیش از آنکه نظامی باشد، یک تحلیلگر 
سیاسی  است که حرفش را مزه مزه کرده و خوب حالجی 
می کند و در آخر با ادبیات نظامی آن را بیان می کند. برای 
همین است که آن ورآبی ها تهدیدها و موضع گیری هایش 
را جدی می گیرند و چند ســاعتی پــس از امضای حکم 
فرماندهی اش به دست رهبری، با قید فوریت برنامه های 
مختلف تحلیلی می گذارند تا این انتصاب جدید را تحلیل 
کنند، تا آنجا که بی بی ســی می نویسد: سرلشکر حسین 
ســالمی همیشه ترجیح می دهد که به صریح ترین شکل 
ممکن نظرش را بیان کند؛ بویژه وقتی که پای دشمنان و 

رقبای منطقه ای ایران وسط باشد«.
تحلیل های شبکه های فرنگی همه اش به موضع گیری های 
چند ســال اخیر فرمانده جدید سپاه پاســداران انقالب 
اسالمی اشاره دارد که بازخوانی برخی از معروف ترین هایش 

خالی از لطف نیست: 
»نتانیاهو فاقد یک حداقل اعتبار سیاسی است و ترجیح 
می دهــم به جای اینکه به صحبت هــای وی گوش دهم 

کارتون گوریل انگوری ببینم«.
»تیم هســته ای اگر دوباره با تهدیــد آمریکا در مذاکرات 
مواجه شــد، مذاکــرات را ترک و میدان عمــل را به ما 

بسپارد«.
»پاسخ ما به بازرسی ها از مراکز نظامی »سرب داغ« است«.

»نه عمــق داریــد و نه عقبه، بــه اندازه یــک عملیات 
بیت المقدس ما هستید. راهی برای فرار ندارید و در دهان 
اژد هــا زندگی می کنید. کوچک تریــن هدف، موجودیت 
شماست. راه فراری جز ریختن به دریا ندارید. از شمال و 
از غرب در تقاطع آتش هستید«. »اگر اروپایی ها بخواهند 
خلع سالح موشکی ایران را دنبال کنند، مجبور می شویم 

به یک جهش راهبردی روی آوریم«.
»دورریز غذای ایرانی ها، 40میلیون گرســنه آمریکایی را 

سیر می کند«.
»راهبرد ما محو اسرائیل از جغرافیای سیاسی جهان است«.
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مردم

پیشنهاد سفر

روایت حمامی در کاشان که این روزها خیلی معروف شده
حمامی که سلبریتی شد!

مردم: حمام امیر ســلطان احمد کاشان این سال ها خیلی معروف  تر شده؛ 
حمامی که دیدن یک عکس از آن کافی اســت تا بفهمید چرا آن را یکی از 
زیباترین حمام های ایران می  دانند. شاید برای همین هم است که تصاویر این 
حمام بیشتر از خیلی بناهای دیگر در شبکه های اجتماعی بازنشر می شود. 
خالصه اینکه اگر سفر کاشان پیش  رو دارید، دیدن حمام امیر سلطان احمد 
را از دست ندهید. این حمام در گوشه ای از شهر کاشان قرار دارد که نامش را 
از امامزاده مجاور خود گرفته. در سال ۱۳۷۵ بود که این بنا توسط شهرداری 
کاشــان خریداری شد. پس از آن هم پروژه ای تحت عنوان بازسازی و مرمت 
حمام تاریخی امیر سلطان احمد صورت گرفت تا حمام از تخریب حفظ شود. 

 معماری حمام
حمام به خاطر اصولی که باید در ساختنش رعایت شود، از پیچیده ترین بناها 
محسوب می شود. این فضا را برای حفظ گرمای درونی آن پایین تر از سطح 
زمین و درون خاک می  ســاختند تا در مصرف انرژی نیز صرفه جویی کنند. 
عالوه بر این حمام امیرسلطان احمد تزئینات بسیار چشمنوازی دارد و از این 
حیث حمامی منحصر به فرد به شمار می رود. آهکبری و گچبری های این بنا 
هر چشــمی را به خود خیره می  کند. آهکبری، هنر حکاکی نقوش برجسته 
بر ســطحی از آهک است که یکی از تزئینات زیبای بناهای ایرانی محسوب 
می شود. به عالوه کاشی های آبی فیروزه ای و طالیی، گچبری های هفت الیه 
و معماری خاص، موجب شده تا از این حمام به عنوان یکی از برجسته ترین 
حمام های ایران یاد کنند. البته به طور کلی حمام امیرسلطان احمد شامل دو 
حمام کوچک و بزرگ است که در گذشته و ایام خاص هفته، اهالی کاشان از 
آن استفاده می  کرده اند. در اینجا اما تنها سری به حمام بزرگ می  زنیم و درباره 

بخش های زیبای آن می  نویسیم.

 1- ورودی
در حمام های قدیمی برای ورود به فضای رختکن باید از چندین فضا گذشت 

که در اینجا به طور مختصر در مورد آن ها توضیح می دهیم:
جلوخان: محوطه ای از ورودی است که پیش از سردر و در جلو آن قرار دارد. 
سردر ورودی: سردر بخشی مهــم در معماری ایران قدیم است و هر بنای 
مهمی با این بخش مشخص می شود. در سردر حمام امیرسلطان احمد نقوش 
زیبایــی را می بینید که از جمله آن ها می تــوان به نقوش گل، بته، کبوتر و 
همچنین مجسمه ها و تصاویری از زنان و مردان و تصویر شکارگاه های اطراف 

شهر اشاره کرد که برخی از آن ها بشدت تخریب شده اند. 
هشتی و راهروی ارتباطی: در ورودی بنا قرار دارد و بالفاصله پس از سردر 
و در واقع شــده است و فضایی برای ارتباط بیرون و درون محسوب می شود. 

این فضا با استفاده از راهرو به درون بنا راه پیدا می کند. 

 2- سربینه
نخستین فضای مهمی که در حمام ها وجود دارد بینه یا سربینه است که نوعی 
رختکن و جای آماده شدن برای استحمام یا خروج از حمام به شمار می رود. 
بینه در میان ورودی حمام و گرمخانه قرار گرفته اســت. هوای این بخش را 
نیمه گرم نگه می داشــتند تا مراجعان یکباره با هوایی گرم برخورد نکنند و 
همچنین در هنگام خروج از گرمخانه، به یکباره با هوای سرد مواجه نشوند 
و مشکلی برای سالمتشان پیش نیاید. بیشترین تزئینات حمام ها در بینه به 
چشــم می خورد و حمام امیرسلطان احمد نیز از این قاعده مستثنا نیست. 
نورپردازی دقیق و منظم بینه جلوه این تزئینات را چند برابر می کند و فضایی 

روح افزا را پیش روی بازدید کنندگان قرار می دهد. 

 3- گرمخانه و خزینه
 دومین فضــای اصلی در حمام امیرســلطان احمد گرمخانه نــام دارد که 
شســت و شو و تطهیر بدن در آنجا صورت می گرفته است. گرمخانه فضایی 
ســاده تر از بینه دارد و گوشــه هایی برای نشستن و شست وشو در آن دیده 
می شود. ازاره و دیوار گرمخانه تا یک متر مزین به کاشیکاری معرق است و از 

آنجا تا سقف، آهکبری با مالت ساروج دارد.

 4- تون یا گلخن
بخشی از فضاهای حمام، نقش پشتیبانی را دارند که از میان آن ها می توان به 
فضاهایی برای تامین آب و حرارت مثل تون و انبار هیزم اشاره کرد. مجموعه 
راهرو، اتاقک و ظرفی مســی در کف و زیر خزینه قــرار دارد که به آن تون، 
گلخن، تیون یا پاتیون می گویند. در کف و مرکز خزینه ظرفی مسی به شکل 
گودالی کوچک کار می گذاشــتند. در زیر این ظرف اتاقکی وجود دارد که از 
طریق راهرویی به بیرون از حمام راه پیدا می کند. شخصی به اسم »تون تاب« 
در فواصل زمانی منظم هیزم و ســایر مواد سوختی را در تون روشن می کرد 
تا آب داخل خزینه گرم بماند. دود و دم ســوختن تون مستقیماً به دودکش 

نمی رفت بلکه ابتدا از گربه روهای کف حمام می گذشت. 

 یکی از زیباترین بام های ایران
بام این حمام بخش شــاهکار آن به شمار می رود و یکی از زیباترین بام های 
گنبدی شکل ایران اســت. تعدادی گنبد بر روی این بام قرار دارند که روی 
هر کدام از آن ها شیشه های عدسی محدب تعبیه شده تا هم نور کافی را به 

قسمت  های مختلف حمام برسانند و هم مانعی برای دید به داخل آن باشند.

 مردم/ عباسعلی سپاهی یونسی  علیرضا نقوی، یک 
آرایشگر کاربلد یزدی اســت؛ آرایشگری که احتماالً 
خوب پول درمــی  آورد و به قول معروف دســتش به 
دهانش می رسد. این، همه آن چیزی است که شاید برای 
خیلی از ماها کافی باشد. برای او اما گویا دلخوشی های 
دیگری الزم بوده تا بتواند بــا حال خوب زندگی کند؛ 
دلخوشی هایی که آدم توی تنهایی خودش به آن ها فکر 
می کند؛ دلخوشی هایی که هم حال او را خوب کرده و هم 

حال بقیه را. 

 آرایشگری را چطور شروع کردید؟
راستش را بخواهید عالقه ام به آرایشگری از نوجوانی شروع 
شد، مثل خیلی های دیگر. خوشبختانه مادرم هم این عالقه 
را جدی گرفت و این لطف را در حقم کرد که من را به یکی 

از بهترین سالن های آرایش یزد ببرد. 
من آنجا چهار سال بدون گرفتن هیچ حقوقی پادویی کردم 
تــا این کار را یاد بگیرم. بعد از آن هم دو ســال به تهران 
رفتم تا مدارک الزم را بگیرم. خالصه اینکه االن نزدیک به 
۱۰ ســالی می  شود که در شهر خودمان صاحب یک سالن 

شده ام.

 هنوز هم همان عالقه نوجوانی را به این شغل دارید؟
من عاشق آرایشگری ام و خوشبختانه پدر و مادرم هم در رسیدن 
به این شغل خیلی کمکم کرده اند. فکر می  کنم هنوز هم اگر به 

گذشته برگردم، حتماً دوباره همین شغل را انتخاب می  کنم.

 این عالقه به آرایشگری از کجا می  آید؟
عالقه ام به این خاطر است که در این شغل با آدم های مختلفی 
سر و کار دارم. از طرفی این شغل همیشه برای من پر از هیجان 

و اتفاقات جدید بوده.

 چطور از طریق این کار، راه  پایتان به کار خیر باز شد؟
شاید از پنج سال پیش بود که تنهایی می  رفتم خانه سالمندان 
تا مثالً در اموری مثل حمام بردن یا کارهای شخصی سالمندها 
کمک کنم. آن موقع گاهی هم پیش می  آمد که دو، ســه نفر را 
هم اصالح می  کردم. ایده تشکیل یک گروه برای اصالح افرادی 
مانند سالمندان یا بچه های معلول هم از همان  موقع شروع شد.

 ِکی توانستید این گروه را تشکیل بدهید؟
آبان سال پیش بود که توانستیم با همکاری بهزیستی مجوزهای 
الزم را بــرای ورود به خانه ســالمندان بگیریم. وقتی هم مجوزها 

گرفته شد، با کمک و همراهی بعضی از دوستان و همکاران قدیمی 
گروه را تشکیل دادیم. البته من، قبل از اینکه سراغ گرفتن مجوزها 
بروم، ایده ام را با بعضی از همکاران مطرح کرده بودم و گفته بودم 
که باید یــک روز کامل صرف این کار شــود. البته با خودم فکر 
می کردم که شــاید بعضی ها قبول نکنند، ولی خوشبختانه همه 

قبول کردند و واقعا سنگ تمام گذاشتند.
 

 نخستین تجربه گروه شما برای حضور در این مراکز 
چطور شکل گرفت؟

نخســتین برنامه گروهی ما در یکی از مراکز نگهداری کودکان 
معلول بود. یادم هست که شب قبل از برنامه، هم استرس داشتم 
هم ذوق و شوق. شوقم به خاطر این بود که سرانجام گروهی که 
دنبال آن بودم، شکل گرفته، اما استرسم از این بابت بود که فکر 
می  کردم کار کردن با بچه های معلول و اصالح سر آن ها باید کار 

سختی باشد و ما در این زمینه تجربه خاصی نداریم. 

 تدارک خاصی هم برای این برنامه الزم بود یا همه آنچه 
الزم داشتید، در اختیارتان بود؟

یادم هســت آن شــب دو، سه ســاعتی را صرف آماده کردن 
وسایل، شــارژ کردن ماشین ها و کارهایی از این دست کردیم. 

شاید چون نخستین برنامه مان بود، وسواس بیشتری داشتیم و 
نمی  خواستیم دست خالی برویم. روز اجرای برنامه هم که رسید، 
همه گروه استرس زیادی داشتند و نگران این بودند که اصالح 

کردن یک کودک معلول تا چه اندازه می  تواند سخت باشد. 

 نخستین تجربه چطور پیش رفت؟
خیلی خوب انجام شــد. حتی یادم هست دوستان گروه بعِد از آن 
برنامه از من خواســتند برای برنامه های بعدی هم به آن ها اطالع 
بدهم. خالصه آن روز تجربه جالبی برای همه ما رقم خورد و همین 
هم موجب شــد تا این مسیر تا امروز ادامه پیدا کند. جالب اینکه 
بعضی از دوستان می گفتند حتی اگر الزم بشود حاضرند دو روز در 
هفته آرایشگاهشان را تعطیل کنند و برنامه های این  چنینی بگذارند.

 چه چیزی در آن برنامه این  قدر برای بچه ها جذاب بود؟
یادم هست آن روز وقتی وارد مرکز شدیم، بیشتر از همه نحوه 
برخورد و اســتقبال بچه های معلول به دل ما نشست. آن ها به 
اســتقبال ما آمدند و همه ما را بغل کردند. حتی وقتی هم که 
اصالحشان می  کردیم، دم به دقیقه از ما تشکر می  کردند. همین 
تجربه هم موجب شد تا اعضای گروه قول همراهی در برنامه های 

بعد را بدهند.
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 گفت  وگو با علیرضا نقوی، جوان یزدی که همراه دوستانش 
هفته ای یک روز از کارشان را به اصالح سالمندان و معلوالن اختصاص داده اند

آرایشگران مهربان

 می  خواهم قدری دربــاره جزئیات برنامه تان بدانم. 
برنامه گروهی شما االن هر چند روز اجرا می  شود؟

خب برنامه ها االن که شکل منظم  تری به خود گرفته، هفته ای 
یک بار اســت و سعی می  کنیم اواســط هفته باشد که همه 
پدربزرگ ها و مادربزرگ ها در ســرای سالمندان هستند. فکر 

می کنم دست  کم تا امروز4۰۰ نفر را اصالح کرده ایم.

 این کار فقط شامل گروه های مردانه است یا خانم ها 
هم در گروه حضور دارند؟

معموالً برنامه ما برای آقایان برگزار می  شود، ولی گاهی خانم ها 
هم برای بازدید و پذیرایی با گروه همراه می  شــوند. گاهی هم 
یکی از همــکاران خانم با تعدادی از کارآموزانشــان با گروه 
آقایان همراه می  شــوند و زحمت بخش خانم ها را می  کشند. 
این موجب شده گاهی حتی با گروه 4۰ نفره به مراکز برویم، 
بخصوص این اواخر که بیشــتر شناخته شده ایم. البته به طور 
کلی گروه مــا در بخش آقایان حدود ۱۰ نفر اســت و گروه 

خانم ها هم حدود 8 نفر.

 مراکز چطور انتخاب می  شوند؟
مکان هــا را خودمان انتخاب نمی کنیم و ایــن کار را به اداره 
بهزیستی واگذار کرده ایم. یعنی از آن ها خواسته ایم مراکزی را 
که به اصالح سر نیاز دارند، به ما معرفی کنند. برای خودمان 
هم مهم نیســت که کجا را معرفی می  کنند. هر جایی را که 
معرفی کنند، با دل و جان می  رویم. البته کار در خانه سالمندان 
نسبت به مراکز دیگر سخت تر است،اما برای گروه هیچ فرقی 
نمی  کند و مهم کار و خدمتی است که می  توانیم به این افراد 

ارائه بدهیم. 

 برنامه هایتان در مراکز تنها به اصالح ســر خالصه 
می شود یا برنامه دیگری هم دارید؟

ســعی  مان این بوده که وارد هر کدام از مراکز که می  شــویم، 
خودمان را خانــواده آن ها بدانیم. برای همیــن عالوه بر کار 
خودمان، برنامه های مفرحی هم برای آن ها اجرا می کنیم. مثاًل 
گاهی گروه های موسیقی سنتی با ما همراه می  شوند و بعضی 

وقت ها هم خودمان امکاناتی می بریم که موجب شــادی این 
آدم ها بشــود. نکته جالب اما این است که همیشه آن ها هم 
برای ما برنامه دارند. مثالً یادم هســت وقتی به مرکز کودکان 
معلول رفته بودیم، بعد از اینکه کارمان تمام شد، از ما خواستند 
تا بنشینیم تا بچه ها برای ما تئاتر اجرا کنند. همین هم موجب 
شده که ما و بچه های معلول با همدیگر انس بگیریم و االن مثاًل 

حتی اگر شده تلفنی حال بچه ها را بپرسیم.

 پس االن می  شود گفت که حرکت شما به یک طرح 
خیریه چند وجهی بدل شد. برای این کار از فرد دیگری 

الگو گرفته اید یا نه؟
نه، به شکل مشخص از کسی الگو نگرفته ایم، اما خیلی شنیده ام 
که آدم هایی هستند که بخشی از وقت خودشان را برای کمک 
به مراکز نگهداری از معلوالن یا بچه های بی سرپرست و سرای 
سالمندان اختصاص می  دهند. خب این آدم ها در انتخاب من 
تأثیرگذار بوده اند. همیشه با خودم فکر می کردم این افراد چه 
ســعادتی دارند. همیشه هم دوست داشتم من هم سهمی در 

اتفاقاتی از این دست داشته باشم.

 امروز فکر می کنید آوازه کار خودتان چقدر بتواند 
دیگران را به این جور کارها ترغیب کند؟

خوشــبختانه االن تعدادی از مشــتریانی که به آرایشگاهم 
می  آیند، چون از ماجرا باخبر شده اند، هم ما را تشویق می  کنند 
و هم گاهی که مراکز کمک مالی نیاز دارند، دریغ نمی کنند. 
خب پیش آمده که بعضی اوقات برای خریدن اقالمی نیاز به 
کمک داشــته ایم و به لطف مردم خیلی راحت هزینه ها جور 

شده است.

 بازتاب این تجربه ها را در فضای مجازی هم منتشر 
می  کنید. درست است؟

بله. البته تمام تالشــم این بوده که کسی تصور نکند برای ریا 
این کار را انجام می دهم. چون دوســت دارم نشان بدهم هر 
کس در حرفه و شــغلی کــه دارد، می  تواند به دیگران کمک 
کند. خدا را هم شــکر می کنم که این نوشــته های مختصر 

توانسته موجب تشــویق خیلی ها به انجام کارهای مشابهی 
بشود. تجربه های زیادی هم از این فعالیت ها دارم که می  شود 
منتشرشان کرد. مثالً وقتی که به سرای سالمندان می رویم، با 
پدربزرگ ها و مادربزرگ ها حرف می  زنیم. آن ها هم بیش از هر 
چیز ما را نصیحت می کنند و از تجربه های خودشان در زندگی 
می گویند. مثالً آقای دکتر در یکی از مراکز هست که هر دفعه 
با او صحبت می کنیم و نکات جالبی از علم پزشکی به ما منتقل 
می  کند. دو، سه نفری از پدربزرگ ها هم شاعر هستند و برای 

ما شعر می  خوانند.

 پس حتماً خاطره هم کم ندارید از این فعالیت ها.
بله. همه این رفت  وآمدها خاطره اســت، اما یک خاطره جالب 
دارم. بهمن سال گذشته بود که برای اصالح سر پدربزرگ ها به 
سرای سالمندان رفته بودیم. بعد از پایان کار، یکی از آن ها از ما 
پرسید که آیا می  توانیم قبل از عید هم برای اصالح سرشان برویم 

یا نه؟ ما هم قول دادیم، ولی همین که به درخواستشان 
جواب مثبت دادیم، همه بــا هم گفتند: »ولی ما 

مطمئنیم شــما نمی آیید. چون سر 
آرایشــگرها دم عید شلوغ است«. 
با شنیدن این حرف، بغض کردم 

و گفتــم: »چرا باید شــما را 
خالصه  کنیم؟«  فراموش 

به آن ها اطمینان دادیم 
که برای اصالح سرشان 
اســفند  می  رویم. 2۵ 
هــم با اینکــه خیلی 
ســرمان شــلوغ بود، 
رفتیــم و همه مراکز 
را در یک روز اصالح 

کردیم. وقتی هم که به 
سالمندان  سرای  همان 

رسیدیم، هم خیلی تعجب 
کردند و هم خیلی خوشحال 

بودند.

علیرضا نقوی از جزئیات کارهای قشنگ گروهشان می  گوید

با بچه های معلول رفیق شده ایم

خانه سالمندان تجربه های جدیدی برای من داشته
قدر پدر و مادرم را بیشتر می  دانم

علیرضا نقوی حاال چندین سال است که بودن در میان سالمندان 
و بچه های معلول را تجربه می  کند؛ تجربه ای که بدون شک نگاه 
متفاوتی را به او داده. خودش اما از میان این تجربه ها حال و هوای 
سرای ســالمندان را از همه مراکزی که رفته، خاص تر می  داند؛ 
حال و هوایی که موجب شــده تا امروز قدر پدر و مادر خودش 
را بیشتر بداند.علیرضا می  گوید: وقتی پایم را در جایی مثل خانه 
سالمندان می  گذارم، صحنه هایی می  بینم که می تواند روح و روان 
هر آدمی را متأثر کند. این تجربه ای است که از همه این سال ها 
داشــته ام و چیزهایی با چشــمان خودم دیده ام. حتی دوستان 
و همکارانی هم که در این ســال ها در برنامه های گروه شرکت 
کرده انــد، در خیلی از روزها این مراکز را با چشــم گریان ترک 
می  کنند. وقتی پای حرف هــای این پدربزرگ ها و مادربزرگ ها 
می نشینیم، به این نتیجه می رسیم که گاهی فرزندها تا چه اندازه 

می  توانند بی معرفت باشند.
یادم هســت در یکــی از برنامه ها، یکــی از پدربزرگ ها به من 
می  گفت: »می  شــود وقتی کارت تمام شــد، مــن را با خودت 
ببری خانه؟« می  گفت: »قول می  دهم اذیت نکنم«. با شــنیدن 
این حرف ها ناخودآگاه زدم زیر گریه. تمام خواســته آن پیرمرد 
این بود که از خانه ســالمندان بــرود نه به خاطر اینکه در خانه 
ســالمندان بی توجهی ای به این افراد شده باشد. تمام ناراحتی 
آن ها به خاطر بی  توجهی ای است که از سوی فرزندان و خانواده 

خودشان دیده اند.
می  توانم بگویم از وقتی به خانه های سالمندان می  رویم، چیزی که 
یاد گرفته ام احترام به پدر و مادر اســت. برای همین بعضی روز ها 
وقتی از خانه سالمندان برمی  گردم، پدر و مادرم را بغل می کنم و 
ناخودآگاه گریه ام می  گیرد. به نظرم خیلی سخت است که انسان پدر 
و مادرش را در خانه سالمندان رها کند. باالخره این ها کسانی اند که 
عمری به ما کمک کرده اند و این رفتار ظلم به آن هاست که در خانه 
سالمندان رها شوند و مدت ها به آن ها سر نزنیم. این قصه بعضی 
از پدربزرگ ها و مادربزرگ های مانده 

در خانه سالمندان است.
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انتشارکتاب »علم و دین در افق جهان بینی توحیدی«
مهر: کتاب »علم و دین در افق جهان بینــی توحیدی« تألیف دکتر مهدی 
گلشنی، با پیش گفتار آیت اهلل جعفر ســبحانی و به همت انتشارات دانشگاه 
خواجه نصیر منتشــر شــد. عناوین فصول این کتاب عبارت است از: »رابطه 
علم و دین در جهان اســام«، »علم و دین در اروپای قرون وسطی«، »ارتباط 
علم و دین«، »مسئله خودکفایی علوم تجربی«، »آیا علم و دین به دو فرهنگ 
تعلق دارند؟«، »کیهان شناســی و خلقت«، »اســتدالل ها بر وجود خداوند بر 
اساس شواهد علمی«، »معجزه«، »مسئله شرور در جهان«، »هدفداری جهان«، 
 »معاد«، »ارزش ها و مســائل اخاقی در علم و فنــاوری«، »چرا علم دینی؟« و 

»علم آینده چارچوبی جامع تر نیاز دارد«.

بیست و یکمین همایش کتاب سال حوزه فراخوان داد
اندیشه: معاونت پژوهش  حوزه های علمیه، بیست و یکمین همایش کتاب 
سال حوزه را فراخوان داد. بنا بر اعام برگزارکنندگان، محورهای ویژه این 
همایش عبارتند از: »ابعاد علمی بیانیه گام دوم انقاب«، »زن و خانواده«، »الگوی 
اسامی ایرانی پیشرفت«، »علوم انسانی اسامی«، »فضای مجازی«، »آسیب های 
»هنر  اسامی«،  زندگی  »سبک  مقاومتی«،  »اقتصاد  »جمعیت«،  اجتماعی«، 
)فلسفه هنر، هنر در اسام(« و »محیط زیست و منابع طبیعی«. مهلت ارسال 
آثار تا پایان خرداد 98 اعام شده است و کتاب هایی که چاپ نخست آن ها 
در سال 1397 شمسی باشد را شامل می شود؛ همچنین کتاب هایی که در 
سال های 1438 تا 1440 قمری و 2017 تا 2018 میادی، برای نخستین 
بار، توسط ناشران خارج از کشور منتشر شده اند می توانند در این همایش 
شرکت کنند. پایان نامه های سطح4 )دکتری( که سال 1397 در یکی از مراکز 
حوزوی یا دانشگاهی دفاع شده باشند نیز امکان حضور در این همایش را 
خواهند داشت. عاقه مندان می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر و آگاهی 
از نحوه ارسال آثار به پایگاه اینترنتی www.ketabehowzeh.ir مراجعه 
 نموده یا با تلفن شماره 02537255890 داخلی 603 تا 605 تماس بگیرند.

 

 »فلسفه سیاسی صدرالمتألهین« بررسی می شود
اندیشه: کرســی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با موضوع »فلسفه 
سیاسی صدرالمتألهین« در دانشگاه باقرالعلوم قم برپا می شود. در این 
نشست که به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسامی برگزار می شود، 
دکتر شــریف لکزایی به عنوان ارائه دهنده و دکتر عماد افروغ به عنوان 
ناقد حضور خواهند داشت. عاقه مندان برای حضور در این جلسه باید 
تا ســاعت 20 روز سه شنبه 3 اردیبهشت ماه از طریق آدرس اینترنتی 
https://evnd.co/siR3v ثبت نام کنند. این نشســت، چهارشنبه 

4اردیبهشت، ساعت 17:30 برگزار خواهد شد.

 اندیشه/مسعود غالمی  نشست علمی »مناسبات 
علوم انسانی اسامی و علوم انسانی متعارف« هفته 
گذشته در مجمع عالی حکمت اسامی مشهد برگزار 
ارائه  به  واعظی،  احمد  دکتر  حجت االسام  و  شد 
بحث پرداخت. در ادامه، صحبت های وی از نظرتان 
می گذرد. رئیس دفتر تبلیغات اسامی حوزه علمیه قم 
در پاسخ به این پرسش که »آیا ما می توانیم براساس 
انسان شناسی  اسامی،  متافیزیک  اسامی،  مبانی 
اسامی و معرفت شناسی اسامی یک هویت جدید 
را در علوم انسانی پایه ریزی کنیم و اسمش را علوم 
انسانی اسامی بگذاریم یا نه؟« گفت: »مجال و ظرفیت 
این کار وجود دارد و کارهای ناقصی در این باره انجام 
شکل  کاماً  زمانی  متمایز  هویت  اما  است،  گرفته 
می گیرد که چرخه تولید دانش براساس پارادایم های 

اسامی به جریان بیفتد«.

  ابهاماتی که منجر به سوءتفاهم 
در بحث علم دینی می شود

بحث علم دینی یا علوم انسانی اسامی که به استمداد 
از دیــن و معارف دینی در فضای دانش و تولید علم 
مربوط می شود، با ابهامات و مشکاتی همراه است که 
معموالً ناشی از سوء تفاهم هایی است که به تقریرهای 
غلط و یا مشــکل دار برمی گردد و موجب می شود تا 
واکنش های منفی را نسبت به این بحث برانگیزد؛ مثًا 
در برخی از عبارت ها، علم دینی را به علوم اسامی فرو 
می کاهند و دعوتشان به علوم دینی دعوت به روش 
اجتهادی اســت؛ عده ای معتقدند که برای استخراج 
علوم طبیعی مانند کیهان شناسی، شیمی و فیزیک 
باید به ســراغ کتاب و ســنت برویم و به این وسیله 
گاهی اوقات نوعی اخباری گــری را در حوزه دانش 
رواج می دهند؛ نمونه روشن آن در طب اسامی است 
که می خواهند با اســتفاده از روایات، دانش پزشکی 
را اســتخراج کنند. این نوع نگاه ها سبب می شود تا 

سوء فهم در مسئله علم دینی به وجود بیاید.
نکتــه دیگر در دعوت به علــوم دینی که متفاوت از 
دعوت به علوم انسانی اسامی است، این است که در 
محیط هایی که به اتکای پیشرفت حاصل شده از علوم 
طبیعی، دانشمندان این حوزه ها که نگرش الحادی یا 
مادی گرایانه و طبیعت گرایانه دارند، یافته های علمی و 
مطالعات تجربی شان را دستمایه ای برای اظهار نظر 
صرفاً مادی انگارانه، راجع به پیدایش حیات و فرایند 
شکل گیری عالم قرار می دهند و نوعی استغنا از مقوله 
خلقت و نقش الهی در آفرینش را تعریف می کنند و 
به این وسیله شبهه افکنی دینی کرده و الحاد را رواج 
می دهند. یکی از رسالت های حوزویان این است که 
باید به زبان دانش روز در تمام علوم مســلط بشوند 
و بتوانند هستی شناســی الهــی، مبانی متافیزیکی 
و جهان شناسی اســامی را به خدمت بگیرند و به 
ضمیمه دانش تجربی بتوانند در حوزه علوم مختلف، از 
اعتقادات صیانت کنند و جلوی تعارض های ناخواسته 
و برآمده از ضمیمه کردن یکسری مبانی متافیزیکی 

الحادی را بین علم و دین بگیرند.

  علم دینی به معنی نفی علوم متعارف نیست
زمانی کــه ما می گوییم علم دینــی در حوزه علوم 
طبیعی، منظور این نیست که علوم متعارف را نفی 

کنیم و بخواهیــم یک هویت متمایز ایجاد کنیم؛ از 
دین، قرآن و ســنت، فیزیک یا شــیمی استخراج 
کنیم و نســبت به روش تجربی بی اعتنا باشیم. اگر 
کســی بگوید علم دینی یعنی نفی علوم متعارف و 
ایجــاد یک هویت علمی متفاوت با الگوی متعارف و 
بخواهد با روش اجتهادی نظریه های علمی استخراج 
کنــد، این فرد دارد آدرس غلــط می دهد و موجب 
می شــود تا حساسیت ها را نسبت به واژه علم دینی 
برانگیزد. اما در حوزه علوم انســانی این موضوع یک 
مقدار متفاوت اســت؛ چون علوم انســانی برخاف 
علوم طبیعی که عمدتاً برآمده از روش تجربی است، 
بشدت ایدئولوژیک هستند و مبانی انسان شناختی، 
هستی شــناختی، معرفت شناختی و ارزش شناختی 
بر روی درون مایه محتوایــی نظریه های آن ها تأثیر 
می گذارند. ایدئولوژی هــا و جهت گیری ها در علوم 
انسانی نقش دارد و مجال حضور دین و تأثیرگذاری 
دین در حوزه علوم انسانی گسترده تر از علوم طبیعی 
است. در مبانی هستی شــناختی، انسان شناختی و 
معرفت شــناختی، دین می تواند هویت علم انسانی 
متفاوتی را ایجاد کند؛ چون امروزه ثابت شده که تمام 
کان پارادایم های موجود در علوم اجتماعی و مطالعات 
انســانی از یک فلسفه خاص تبعیت می کنند؛ مثًا 
پوزیتیویست ها و تجربه گراها در حوزه مطالعات انسانی 
و اجتماعی، طبیعت گرا هستند و پارادایم تجربه را در 
مطالعات انسانی قبول کرده اند و در مبانی فلسفی شان 

فرقی میان عالم طبیعت و عالم انسانی قائل نیستند.

  مزیت های نسبی حوزه های علمیه
 در تولید علوم انسانی اسالمی

بخشی از علوم انسانی به مطالعات هنجاری مربوط 
می شــود که خروجــی آن دانش هنجاری اســت. 
منظور ما از دانش هنجاری، بحث هایی اســت که به 
مطلوبیت ها می پردازد؛ مثاً در حوزه فلسفه سیاسی، 
بخشی از دانشی که فیلسوفان سیاسی تولید می کنند، 
بیان فضائل و مطلوبیت های جامعه سیاسی است؛ یا 
مثاً لیبرالیســت ها مفصل بر روی فضیلت آزادی، 
مالکیت خصوصی و بحث تســاهل و تســامح کار 

می کنند و می خواهند بگویند که جامعه سیاســی 
مطلوب آن ها این ویژگی ها را دارد؛ پس بخشــی از 
فلسفه سیاســی به عنوان یکی از شــاخه های علوم 
انسانی، بحث مطلوبیت هاست؛ مثاً در بحث تربیتی، 
عالم دینی بخشی از همت دانشی خود را معطوف به 
مطلوبیت ها و هنجارهای فضای تربیتی می کند. دین 
و معــارف دینی ما در این موضوع ید طوالیی دارد و 
می تواند دانش هایی از این قسم تولید کند. فقه ما یک 
دانش هنجاری است و بخش های وسیعی از خروجی 
آن هنجاری و تجویزی است؛ همچنین بخش قابل 
توجهی از علم حقوق و علم اخاق نیز دانشی هنجاری 
است. در پاسخ به افرادی که می گویند »چرا حوزه های 
علمیه ما علوم انسانی اسامی تولید نمی کنند؟« باید 
گفت که بخشــی از تاش های معظم در حوزه فقه 
و مطالعــات اخاقی که در حوزه ها صورت می گیرد، 
علوم انسانی اسامی اســت. ما در حوزه های علمیه 
در بحث تولید علوم انسانی اسامی دو مزیت نسبی 
داریم؛ یکی اینکه ما در مبانی تولیدکننده هســتیم 
چون مبانی وجه فلسفی، نظری و عقلی دارد و منابع 
دینی ما در این زمینه ها ورود کرده اســت؛ و دیگری 
اینکه حوزه های علمیه ما در جانب هنجاری مزیت 

نسبی دارد.

 حضور کمرنگ دین در مطالعات وضعیت شناسانه
بخــش دیگری از مطالعــات اجتماعی و انســانی، 
مطالعات وضعیت شناسانه است؛ این مطالعات خود 

به سه قسمت مطالعات توصیفی، مطالعات تبیینی 
و مطالعات آسیب شناسانه تقسیم می شود. مطالعات 
وضعیت شناســی توصیفی مانند عکسبرداری است 
و تصویری مشــخص از محیط ارائه می دهد؛ در این 
مطالعــات، از روش کمی برای آمارگیری اســتفاده 
می شــود مانند ســنجش وضعیت طاق در ایران. 
پــس از اینکه مطالعات توصیفی انجام گرفت، نوبت 
به مطالعات تبیینی می رســد؛ در این نوع مطالعه، 
محقق به دنبال علل و عوامل می گردد؛ به عنوان مثال 
در موضوع طاق، این موضوع را بررسی می کنند که 
آیا فقر و مشــکات اقتصادی در طاق تأثیر دارد یا 
نه؟ در قسمت ســوم، مطالعات آسیب شناسانه قرار 
دارد کــه به بررســی آســیب ها و تهدیدهای حوزه 
مورد مطالعه می پردازد. حاال آیا می شــود با استفاده 
از کتاب، سنت و مطالعات انسانی اسامی، مطالعات 
وضعیت شناسانه استخراج کنیم یا نه؟ در پاسخ باید 
گفت که دین نقش کمرنگی در این مطالعات دارد و 
به پررنگی مباحث هنجاری نیست؛ مثاً در مطالعات 
توصیفی ما نمی توانیم برای یک امر متغیر اجتماعی 
در جوامع مختلف کــه اقلیم و فضای آن ها متفاوت 
اســت، توصیفی ارائه کنیم؛ در مطالعات تبیینی و 

آسیب شناسانه نیز حضور دین کمرنگ است.

  گمشده ما، مطالعات توسعه ای است
یکی از محورهای بســیار مهم در مطالعات انسانی 
و اجتماعی، مطالعات توســعه ای است. به نظر بنده 
در بحث مطالعات انســانی و اجتماعی گمشده ما 
همین مطالعات توسعه ای است که به معنی نقشه 
راه برون رفت از وضع موجود به وضع مطلوب است. 
ما در این مطالعات به این پرســش پاسخ می دهیم 
که چگونه می توانیم وضعیت امروزمان را بهتر کنیم؛ 
مثاً در حوزه اقتصاد و نظام بانکداری، همه افراد از 
مراجع گرفته تا مردم عادی، به وضع موجود اعتراض 
دارند و خوب می دانند کــه نظام بانکداری باید در 
خدمت رونق کســب و کار و پشتیبانی از گرفتارها 
باشــد، نه اینکه خودش بنگاه داری کند و بخواهد 
ســرمایه اش را افزایش دهد؛ اما مشــکل این است 
که چگونه این وضع نابسامان را به وضعیت مطلوب 
تغییر بدهیم؟ مثاً در حوزه های علمیه، فردی که 
می خواهد مدرس بشود، نقشه راه برایش مشخص 
اســت، اما اگر ما بخواهیم فیلســوف تربیت کنیم 
نقشه راه مشــخصی وجود ندارد. ما در حوزه علوم 
انسانی و اجتماعی به آدم های فیلسوفی نیاز داریم 
که بتوانند مســئله حل کنند و نقشه راه برون رفت 
از وضع موجود به وضــع مطلوب را ارائه بدهند. ما 
در حوزه علمیــه بر روی مبانی، مطلوبیت ها، وجوه 
حقوقی و فقهی کار می کنیم اما گمشده ما، مطالعات 
توسعه ای است؛ این هم ایجادش فقط با متد اجتهاد 
نیست بلکه به فعالیت های ترکیبی نیاز دارد. ما برای 
تحقق این موضوع، یا به عالم حوزوی نیاز داریم که 
در حوزه های اقتصاد، بانکــداری و تعلیم و تربیت 
ذوالفن باشــد؛ و یا عالم دینی باید با کســانی گره 
بخــورد که در آن زمینه ها تخصص دارند؛ ما با یک 
کار تیمی پژوهشی و تحقیقی که ترکیبی از عالمان 
در ساحت های مختلف اند، می توانیم یک نقشه راه و 

برنامه عملیاتی ارائه بدهیم.

برش

مــا در حــوزه علــوم انســانی و 
اجتماعی به آدم های فیلســوفی 
نیاز داریم که بتوانند مسئله حل 
کنند و نقشــه راه برون رفت از 
وضــع موجود به وضع مطلوب را 
ارائه بدهند. ما در حوزه علمیه 
بر روی مبانی، مطلوبیت ها، وجوه 
حقوقی و فقهــی کار می کنیم اما 
گمشــده ما، مطالعات توســعه ای 
اســت؛ ایــن هم ایجــادش فقط 
بــا متــد اجتهاد نیســت بلکه به 

فعالیت های ترکیبی نیاز دارد

اندیشه

حجت االسالم دکتر واعظی معتقد است، هر کالن پارادایمی در علوم اجتماعی 
و مطالعات انسانی از یک فلسفه خاص تبعیت می کند  

ایدئولوژی ها در علوم انسانی نقش دارند
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ــى به  ــت و پنج ميليون ريال بابت هزينه كارشناس روز از تاريخ ابالغ اخطاريه اعتراض خود را كتباً به انضمام مبلغ بيس
صورت على الحساب به اين شعبه تحويل دهيد ضمناً به اعتراض خارج از مهلت مقرر يا بدون پرداخت هزينه كارشناسى 

ترتيب اثر داده نخواهد شد. 9800889
تاريخ چاپ 98/2/3

رئيس اداره اجذاى اسناد رسمى مشهد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــده منضم به تقاضاى كتبى و  ــهاديه گواهى ش ــتناد دو برگ استش ــميرا صداقتى باس نظر به اينكه خانم س
ــماره 33989-86/6/4 دفتر 20 درگز و تفويض وكالت نامه هاى شمارات 91/3/10-20114  وكالتنامه ش
و 30750-98/1/26 دفتر 32 درگز وكالتا از طرف زهرا بهشتى صفت جهت دريافت سند مالكيت المثنى 
نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده و مدعى است سند مالكيت ششدانگ پالك با قيمانده 3231 فرعى از 
ــد بعلت نامعلومى مفقود  ــتى صفت ميباش 22- اصلى واقع در درگز بخش 7 قوچان كه متعلق به زهرا بهش
ــده است با بررسى دفتر امالك معلوم شد ششدانگ پالك فوق ذيل ثبت 18455 صفحه 40 دفتر 118  ش
بنام على اكبر روحدل ثبت و سند مالكيت چاپى 68369 الف/83 صادر و تسليم گرديده سپس برابر سند 
ــتى صفت منتقل گرديده است .دفتر امالك بيش از  ــماره 33984- 86/6/4 دفتر 20 درگز به زهرا بهش ش
ــب يك نوبت آگهى و متذكر  ــتناد مفاد ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مرات ــى ندارد لذا به اس ــن حكايت اي
ــند مالكيت نزد خود  ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س ميگردد هر كس نس
ــتى ظرف ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت  ــد بايس باش
ــتى ظرف ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند  ــد بايس نزد خود باش
ــت در صورت عدم وصول اعتراض در  ــمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى اس ــند معامله رس مالكيت يا س
ــند معامله رسمى نسبت به صدور سند وفق  ــند مالكيت يا س مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س

مقررات اقدام مى گردد.9800883
ناصر حسن زاده

رئيس ثبت اسناد و امالك درگز

راى اصالحى
ــكيل  ــات اول موضوع قانون تعيين تكليف با حضور امضاء كنندگان زير تش ــه هي تاريخ 1397/10/4 جلس
ــماره  ــوط به آقاى محمد حيدرى  راى ش ــه 139614430002000584 مرب ــده كالس ــوص پرون در خص
ــمى به صورت  اوروج على نژاد آذر آمده كه صحيح  139760330002012920 اعالم مى گردد مالك رس
آن به صورت اوروج على نژاد آذر و گوهر يوسفى مى باشد. بديهى است بقيه مندرجات راى به قوت  خود 

باقى مى باشد و راى اوليه اصالحى توامان قابليت اجرا دارد. (م الف 5000)- آ-9800880
مرتضى نورانى آرانى ـ رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم

مزايده 
بستانكار:مهدى توحيدى يگانه فرزندحجى على ساكن سبزوار اصالتاومتصالحا

بدهكار:مهدى رحيمى فرزندمحمد ساكن سبزوار
ــتگاه آپارتمان بشماره  ــهم ششدانگ يكدس ــهم مشاع ازششصدس ــى س مورد مزايده و محل آن:سيصدوس
ــت  ــصت وهفت فرعى ازپالك چهارصدوهفتادوهش پالك نه هزارويكصدوپنجاه ودوفرعى ازهزاروهفتصدوش
ــاعات وساير مشتركات  ــهم ازعرصه ومش ــاحت183/41مترمربع باقدرالس اصلى واقع در بخش3سبزواربمس
ــت  ــده اس ــندمالكيت صادرش ــدى رحيمى ثبت وس ــام مه ــل صفحه316دفتر504ثبت81022بن ــه ذي ك
ــارم غربى  ــمت چه ــرقى وقس ــمت دوم آن ش ــمت كه قس ــل است:شماالدر5قس ــدود ذي ــه ح ومحدودب
ــت  ــماره1784فرعى دوم ديواروپنجره اس ــاى ملك مجاورش ــت بطول3/65متربه فض ــت اول ديوار اس اس
ــت بطول3/40متربه فضاى نورگير مشاعى  ــوم ديواروپنجره اس ــاعى س بطول1/60متربه فضاى نورگيرمش
ــت بطول1/60متر به فضاى نورگير مشاعى پنجم ديواريست بطول4/37متربه فضاى ملك  چهارم ديواريس
ــمتهاى پنجم وششم آن شمالى و قسمت دوم وسوم آن  ــرقا در7قسمت كه قس مجاورشماره1784فرعى.ش
جنوبى است اول ديواروپنجره است بطول6/87 متربه فضاى كوچه دوم ديواريست بطول0/46متر به فضاى 
كوچه سوم ديواريست بطول2/70متر به راه پله مشاعى چهارم درب وديواريست به طول4/60متر به راه پله 
ــاعى پنجم ديواريست بطول2/70متربه راه پله مشاعى ششم ديواريست بطول0/43متربه فضاى كوچه  مش
ــه قسمت كه قسمت دوم آن غربى است  ــت بطول6/69متربه فضاى كوچه.جنوبادرس هفتم ديواروپنجره اس
اول ديواروپنجره است بطول6/64متربه فضاى حياط مشاعى دوم ديواريست بطول0/73متربه فضاى حياط 
ــاعى.غرباديوار است بطول17/24متربه  ــاعى سوم ديواروپنجره است بطول4/91متربه فضاى حياط مش مش
ــت وكف با سقف طبقه  ــت بام مشاعى اشتراكى اس ــقف باكف پش ــماره1766فرعى س فضاى ملك مجاورش
ــمى دادگسترى ششدانگ بمبلغ دوميلياردودويست وبيست  ــتراكى است وبرابرنظريه كارشناس رس يك اش
ــكونى طبقه دوم بدون  ــن بصورت آپارتمان مس ــدانگ موردره ــون ريال ارزيابى قطعى گرديده وشش ميلي
ــار6/6،داراى  ــهر،خ بهار،بهار6،نبش به ــع درسبزوارتوحيدش ــور وبدون انبارى واق ــگ وبدون آسانس پاركين
ــال نماى سنگ درتصرف مستاجربوده كه تاريخ انقضاى  امتيازات آب وبرق و گاز مجزى باقدمت حدود3س
ــه  ــر اضافه درپرونده هاى اجرائى كالس ــتانكارتا دو عش ــد.در قبال طلب بس ــخص نميباش مدت اجاره مش
9600419و9500588و9600451درروزسه شنبه مورخه98/2/24 ازساعت9صبح الى12ظهردرمحل شعبه 

ــدمزايده ازمبلغ يك ميلياردودويست  ــبزوار ازطريق مزايده حضورى نقدابفروش ميرس اجراى ثبت اسنادس
ــدفروخته ميشودوهزينه هاى  ــروع وبه باالترين رقمى كه خريدارداشته باش ــت ويك ميليون ريال ش وبيس
سندانتقال اعم ازعوارض شهردارى ماليات دارايى وديگرادارات ذيربط مشخص نبوده وبه عهده برنده مزايده 
ــدواجراى ثبت تكليفى درتخليه ملك مشاع نداشته  ــندانتقال منوط به ارائه مفاصاحساب ميباش وتنظيم س
ــه روز مزايده مصادف باتعطيل  ــق مقررات وصول ميگرددوچنانچ ــه هاى قانونى واجرايى مطاب وضمناهزين

رسمى گرددجلسه مزايده روزبعد ازآن درهمان ساعت ومكان تشكيل ميگردد.(م الف98/100/2746)
تاريخ انتشار:سه شنبه98/2/3  آ-9800878

على آب باريكى-رئيس ثبت اسنادوامالك سبزوار

آگهى فقدان سندمالكيت 
ــهاديه گواهى شده منظم به تقاضاى  ــتناد دوبرگ استش ــيدمهدى باس نظربه اينكه خانم ژيالعلوى فرزندس
ــندمالكيت  ــت س ــندمالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده ومدعى اس كتبى جهت دريافت س
ــبزواركه متعلق به وى مى باشدبعلت  ــتان س ــدانگ پالك3428فرعى از6-اصلى واقع دربخش3شهرس شش
نقل مكان مفقودشده است بابررسى دفترامالك معلوم شدمالكيت فوق الذكرذيل دفترامالك115صفحه337 
ــده ودفترامالك بيش ازاين حكايتى  ــماره633084بنام نامبرده ثبت وسندصادروتسليم ش ــندچاپى بش س
ــبت به  ــه قانون ثبت مراتب يكنوبت آگهى ومتذكر مى گردد هركس نس ــتناد ماده120آئينام ندارد.لذا باس
ــندمالكيت نزدخود باشدبايستى ظرف10روز ازتاريخ  ملك موردآگهى معامله اى انجام داده يامدعى وجودس
انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خودرا به پيوست اصل سندمالكيت ياسندمعامله رسمى به اين اداره تسليم 
ــت درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سندمالكيت  نمايد.بديهى اس
ــندمالكيت  المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهدشد.(م الف  ــندمعامله رسمى نسبت به صدور س ياس

98/100/2734)  آ-9800879 تاريخ انتشار:98/2/3
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

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

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

ــن تكليف وضعيت ثبتى  ــورخ1/29/ 1398 هيات اول موضوع قانون تعيي ــماره 1398/104 م برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرف مالكانه  ــند رسمى مس ــاختمان هاى فاقد س اراضى و س
ــى فر فرزند محمدعلى بشماره شناسنامه 719 صادره ازاسدآباد در  بالمعارض متقاضى آقاى هومن خاموش
شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت 55315/10 متر مربع در قسمتى از پالك 51 اصلى 
ــمى آقاى كرمعلى گدارى محرز گرديده  ــتاى وندرآباد  خريدارى از مالك رس وندرآباد  واقع در اراضى روس
است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم  ــليم و پس از اخذ رس مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بدهى اس اعتراض،دادخواس

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.( م الف  71) آ-9800876
تاريخ انتشار اول  98/02/3

تاريخ انتشار دوم  98/02/18
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد

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

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

ــن تكليف وضعيت ثبتى  ــورخ1/29/ 1398 هيات اول موضوع قانون تعيي ــماره 1398/105 م برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرف مالكانه  ــند رسمى مس ــاختمان هاى فاقد س اراضى و س
ــنامه 719 صادره ازاسدآباد در  ــماره شناس ــى فرزند محمدعلى بش بالمعارض متقاضى آقاى هومن خاموش
ــمتى از پالك 51 اصلى  ــاحت 55109 متر مربع در قس ــش دانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به مس ش
وندرآباد  واقع در اراضى روستاى وندرآباد  خريدارى از مالك رسمى آقاى ملك محمد خزايى محرز گرديده 
است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم  ــليم و پس از اخذ رس مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بدهى اس اعتراض،دادخواس

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.( م الف  73) آ-9800877
تاريخ انتشار اول  98/02/3

تاريخ انتشار دوم  98/02/18
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد

آگهى تحديد حدود اختصاصى
حوزه ثبتى قاينات

ــب  ــر گرديده، اينك بر حس پيرو آگهى تحديد حدود قبلى كه به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتش
ــتند به ماده مذكور و ماده 61 آئين نامه قانون ثبت تحديد حدود قسمتى از امالك  ــت واصله مس درخواس

واقع در بخش 11 حوزه ثبتى اين واحد به شرح ذيل:
بخش 11

قطعات مفروزه مزرعه فرخ آباد پالك 1589-اصلى 
ــهر -                              ــيمان ش ــر واقع در بلوار س ــه زمين باي ــدانگ يك قطع ــدى شش ــان احم ــد ج ــى محم 3455 فرع

خيابان بهارستان  
ــهر -                            ــيمان ش ــر واقع در بلوار س ــك قطعه زمين باي ــدانگ ي ــان احمدى شش ــد ج ــى محم  3456 فرع

خيابان بهارستان   
ــهر -                          ــيمان ش ــن باير واقع در بلوار س ــك قطعه زمي ــدانگ ي ــن شش ــين گلچي ــى محمدحس 3457 فرع

خيابان بهارستان 3458 فرعى محمدحسين گلچين ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع در 
بلوار سيمان شهر - خيابان بهارستان

در روز 21  / 03 / 1398 انجام خواهد شد لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورين 
ــخص شده فوق ساعت 8 الى 10  ــيله اين آگهى اخطار ميگردد؛ كه در موعد مش ــماره فوق الذكر به وس ش
ــه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها  ــانند، چنانچ صبح در محل وقوع ملك حضور به هم رس

ــده از طرف  ــند؛ مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار ش در موقع مقرر حاضر نباش
ــد. و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود وحقوق ارتفاقى و نيز صاحبان امالكى  مجاورين تحديد خواهد ش
ــا 30 روز از تاريخ تحديد حدود  ــون ثبت فقط ت ــوده اند؛ مطابق ماده 20 قان ــع مقرر حاضر نب ــه در موق ك
پذيرفته خواهد شد. و برابر ماده 86 آيين نامه اصالحى قانون ثبت ، معترضين مى بايست؛ از تاريخ تسليم 
ــراض خود را به مرجع  ــت اعت ــناد و امالك قاينات ظرف يك ماه دادخواس ــراض خود به اداره ثبت اس اعت
ذيصالح قضائى تقديم و گواهى الزم از مرجع مذكور أخذ و به اين اداره تسليم نمايند، در غير اين صورت 
ــت را دريافت و به اداره ثبت  ــه دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقديم دادخواس ــى مى تواند ب متقاض
ــار:    ــليم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتى را طبق مقررات ادامه مى دهد. تاريخ انتش تس

1398/02/03  آ-9800873
على  صفايى  فر

رئيس  اداره ثبت اسناد وامالك  قاينات 

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)
آگهى مزايده اموال غير منقول اسناد رهنى كالسه 9700242

ــكونى پالك ثبتى 281 فرعى از 251 -  ــدانگ يكباب منزل مس ــه فوق شش به موجب پرونده اجرائى كالس
ــاحت 432/87 متر مربع كه ذيل ثبت 25761  ــتان تايباد به مس ــهد شهرس اصلى واقع در بخش 14 مش
ــليم  ــند مالكيت صادر و تس ــر 141 بنام صالح ميرصالحى ريزه ئى فرزند صادق ثبت وس ــه 195 دفت صفح
ــما اول بطول 12/30 متر ديوار به ديوار منزل قربانعلى صديقى  ــرح : ش ــخصات بش گرديده با حدود و مش
ــرقا  پالك 259 فرعى . دوم بطول 9/40 متر ديوار به ديوار منزل صديق صديقى پالك 259 - فرعى - ش
بطول19/85 متر به ديوار منزل ميرصالح ميرصالحى پالك 348 فرعى - جنوبا بطول 22 متر به ديوار منزل 
ــت به خيابان. كه سپس  ــدالهى پالك 282 فرعى - غربا بطول19/75 متر درب و ديواريس ورثه عليرضا اس
ــمى 1 تايباد در  ــناد رس ــند رهنى 766-86/2/24 و 8207-92/6/17 و 8208-92/6/17 دفتر اس طبق س
ــاورزى قرار گرفته كه پرونده اجرايى كالسه 9700242 عليه ورثه مرحوم صالح ميرصالحى  رهن بانك كش
ــهناز - دانيال  ــعيد - حميده - محمود - حميد-محمدرضا- هما- عاليه - ش ــامى مجيد - س ريزه ئى به اس
ــهرت همگى ميرصالحى و خانم فاطمه مرادى تشكيل و پس از ابالغ اوراق اجرايى در  ــهين - صادق ش - ش
ــمى الزم االجرا و بنا به تقاضاى  ــه 97/9/1 و در پايان مهلت مقرر در آيين نامه اجراى مفاداسنادرس مورخ
بستانكار مبنى بر ارزيابى و مزايده پالك فوق الذكر به مبلغ 9/760/000/000 ريال ( نه ميليارد و هفتصد 
ــصت ميليون ريال ) ارزيابى و قطعيت يافته كه برابر گزارش مامور اجرا در روز ارزيابى در تصرف ورثه  و ش
ميباشد. كه برابر گزارش كارشناس رسمى دادگسترى عرصه برابر سند مالكيت 432/87 متر مربع ميباشد 
ــد و اعيان در دو طبقه به مساحت 366 متر  ــاحت حدود 328 متر مربع ميباش ــينى مس كه بعداز عقب نش
ــكلت فلزى با سقف تيرچه بلوك و مهاربند و فنداسيون و  ــكونى اس مربع در دو واحد تجارى و دو واحد مس
ــاعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 98/3/20 در اداره ثبت اسناد و  ــه مزايده پالك فوق از س فاقد نما . جلس
امالك تايباد از طريق مزايده به فروش مى رسد. مزايده از مبلغ فوق شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى 
ــت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب  ــود. الزم به ذكر اس نقدأ فروخته مى ش
ــد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض  ــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باش و يا حق اش
شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده 
است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد 
ــر و حق مزايده نقدأ وصول مى گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد،  ــد و نيم عش خواهد ش

مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.9800860
تاريخ انتشار : 98/2/3 

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

ــون تعيين تكليف  ــات اول موضوع قان ــماره 139760306015007746 -1397/08/27 هي ــر راى ش براب
ــت ملك تايباد  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثب ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه  ــماره شناس ــه بالمعارض متقاضى خانم حفصه خدادادى كراتى فرزند عبدالخالق بش ــات مالكان تصرف
ــه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب منزل دو طبقه به مساحت 120  0740070541 صادره از تايباد در س
ــهد  ــده از 765 و 1038 فرعى از 251 اصلى واقع در بخش 14 مش متر مربع پالك 1757 فرعى مجزا ش
شهرستان تايباد خريدارى از محل تمامت مالكيت مجتبى كريمدادى و تمامت پالك محرز گرديده است. 
ــخاص  ــود در صورتى كه اش لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم  ــليم و پس از اخذ رس مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور  اعتراض ، دادخواس

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9800862
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/02/03 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/18

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139760306015007747 -1397/08/27 هيات اول موض ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
ــنامه 117 صادره از تايباد در  ــماره شناس مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى اكبر كريم زاده فرزند احمد بش
ــاع از ششدانگ يك باب منزل دو طبقه به مساحت 120 متر مربع پالك 1757 فرعى مجزا  ــه دانگ مش س
ــتان تايباد خريدارى از محل  ــهد شهرس ــده از 765 و 1038 فرعى از 251 اصلى واقع در بخش 14 مش ش
ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب  تمامت مالكيت مجتبى كريمدادى و تمامت پالك محرز گرديده اس
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره  ــته باش اعتراضى داش
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع  ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس تس
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. 9800865
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/02/03 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/18

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

برابر راى شماره 139760306015000675 -1397/02/08 و راى اصالحى 139760306015008967-
ــند رسمى  ــاختمانهاى فاقد س 97/10/10 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم حوره عطائى فرزند  مس
عطامحمد بشماره شناسنامه 99 صادره از قائن در ششدانگ يكباب انبارى به انضمام محوطه وصل به آن به 
مساحت 431,25 متر مربع پالك 251 اصلى واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تايباد خريدارى از محل 
ــهم االرثى عبداله معصومى) و قسمتى از پالك محرز  ــمتى از مالكيت مرحوم غالمرسول معصومى (س قس
ــود در صورتى  ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش گرديده اس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين  كه اش
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت  ــليم اعتراض ، دادخواس تس

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9800867
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/02/03 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/18

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
آگهى ماده سه قانون و ماده 13 آيين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــون تعيين تكليف  ــورخ 1397/12/08 هيات موضوع قان ــماره 139760318603006168م ــر راى ش براب
ــت ملك ناحيه  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثب ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــليمان به شماره شناسنامه  ــليمان عبدالكريم فرزند س ــت تصرفات مالكانه بالمعارض خانم اميرا س دو  رش
ــتمل بر ساختمان به  ــدانگ يك قطعه زمين مش 2581388552 صادره از عراق در قريه بيجاركن در شش
مساحت 102/64 متر مربع پالك فرعى 17640 از اصلى 75 مفروز مجزى از پالك 150 از اصلى 75 واقع 
ــمى آقاى قربانعلى سلمانى  كويخى محرز گرديده است ،  ــت خريدارى از مالك رس در بخش چهار راه رش
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــليم اعتراض  ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت در ص ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. آ-9800858  م الف 279
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/02/03

تاريخ انتشار نوبت دوم : 18 /1398/02 

رونوشت آگهى حصر وراثت                                                          
ــه  34  از  ــت به كالس ــرح دادخواس ــنامه 8680  به ش ــمانه حيدرى    داراى شناس نظر به اينكه  خانم س
ــادروان حميد حيدرى     به  ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــورا درخواس اين ش
ــنامه   1271  در تاريخ  1398/1/7  در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت  شناس

آن مرحوم منحصر است به   
1.  سمانه حيدرى    فرزند محمد باقر   ش.ش 8680   ت.ت 1359/11/28 نسبت همسر مرحوم  

2.  فاطيما حيدرى    فرزند حميد    ش.ش   5740292670  ت.ت 1394/8/27 نسبت فرزند مرحوم 
3.  على حيدرى     فرزند  صفدر    ش.ش   63  ت.ت  1312/2/5   نسبت  پدر  مرحوم     

4.  تاجى قدميارى  فرزند خان آقا  ش.ش  33  ت..ت 1329/1/20   نسبت مادر  مرحوم
ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
مى نمايد  تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 
به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9800855                                                                                                             

سيد حسن سامغانى  قاضى شورا شعبه   هفتم دشوراى حل اختالف شهر خرو 

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

ــماره 139760306015009616 -1397/12/26 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــدانگ يك قطعه زمين نيمه محصور محل احداث جايگاه سوخت  ــهردارى كاريز در شش بالمعارض متقاضى ش
ــتان تايباد خريدارى از محل  ــهد شهرس ــاحت 6000 متر مربع پالك 280 اصلى واقع در بخش 14 مش به مس
ــت. لذا به منظور  ــمتى از پالك محرز گرديده اس ــاه گلى و قس ــعود احمد جامى و رمضان ش مالكيت آقاى مس
اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به  ــليم و پس از اخذ رس به اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

سند مالكيت صادر خواهد شد.آ-9800115 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/01/19 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/03

مهدى حسين زاده  
كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد
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االهلی عربستان ۲ - پرسپولیس ۱
کار صعود شاگردان برانکو سخت تر شد

ورزش: پرسپولیس با شکست دو بر یک برابر االهلی عربستان به رده چهارم 
گروه سوم لیگ قهرمانان آسیا سقوط کرد. دو تیم فوتبال پرسپولیس و االهلی 
عربستان در چارچوب روز چهارم لیگ قهرمانان آسیا دیشب در امارات به 
مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با برتری دو بر یک نماینده عربستان 
خاتمه یافت تا پرسپولیس به رده آخر گروه سوم لیگ قهرمانان آسیا سقوط 
کند.گل های این بازی را عمر السوما در دقیقه ۳۰ )پنالتی( و ۸۴ برای االهلی 
و شجاع خلیل زاده در دقیقه ۱+۹۱ برای پرسپولیس به ثمر رساندند. با این 
نتیجه کار شاگردان برانکو با توجه به دو دیدار سخت برابر السد و پاختاکور 

برای صعود سخت تر شد.

واکنش باشگاه استقالل به شایعه جذب دژاگه
ورزش: طی روزهای اخیر اسامی مختلفی در فضای مجازی برای حضور در 
استقالل در لیگ آینده مطرح شده اما مسئوالن باشگاه استقالل هرگونه 

شایعه نقل و انتقالی را تکذیب کردند.روز گذشته نیز امیر حسین فتحی 
در گفت و گو با فارس در خصوص شایعه جدایی رحمتی و صیادمنش 

و همچنین وینفرد شفر در پایان فصل واکنش نشان داد و هرگونه تغییر در 
این تیم را تکذیب کرد.جدیدترین بازیکنی که نام وی برای حضور در استقالل 
مطرح شده اشکان دژاگه است که مدیرعامل باشگاه استقالل این موضوع را هم 
تکذیب کرد. فتحی در این باره گفت: دژاگه بازیکن محترمی است ولی باشگاه 

استقالل هیچ صحبتی در این مورد انجام نداده است.

غایبان کلیدی الوصل برابر ذوب آهن
ورزش: چند بازیکن کلیدی الوصل امارات در دیدار هفته چهارم لیگ قهرمانان 
آسیا برابر ذوب آهن غایب هستند. به نقل از روزنامه البیان امارات، الوصل 
بسیاری از بازیکنان تاثیرگذار خود از جمله فابیو لیمای برزیلی و خمیس 
اسماعیل را به دلیل محرومیت در بازی امشب برابر ذوب آهن در اختیار ندارد. 
فینسیوس لیما، دیگر بازیکن برزیلی به دلیل قرار نگرفتن در فهرست آسیایی 

دیگر غایب کلیدی تیم الوصل است.

کوچ دومین ملی پوش مس به گیتی پسند
ورزش: محمدرضا ســنگ ســفیدی، دومین ملی پوش تیم فوتســال 
مس سونگون بود که به گیتی پسند اصفهان ملحق شــد. مدیران باشگاه 
گیتی پسند اصفهان در روزهای گذشته، حمید بی غم را به عنوان سرمربی 
تیم فوتسال این باشگاه انتخاب و قرارداد سپهر محمدی، مسلم اوالدقباد 
و محمد شجری را تمدید کردند.پس از جذب حمید احمدی؛ محمدرضا 
سنگ سفیدی، دیگر ملی پوش تیم مس هم با عقد قراردادی یک ساله، به 
عضویت تیم گیتی پسند درآمد. سنگ سفیدی در دو فصل گذشته در تیم 

مس، شاگرد بی غم بود.

کشاورز و جاوید مشکلی ندارند
بی غم: بازیکنی که شرط بگذارد را نمی خواهم

 ورزش: سرمربی جدید گیتی پسند اصفهان می گوید بازیکنان تیمش به 
دلیل چند دستگی به جای مانده از فصل قبل، شرط و شروط می  گذارند اما 
او بازیکنی با این ویژگی ها را نمی خواهد. حمید بی غم اظهار داشت: حقیقت 
این است که گیتی پسند حاشیه های فراوانی داشته است. بازیکن باید در مورد 
خودش صحبت کند و شرایط فنی و مالی اش را مطرح کند. اینکه بازیکن 
بخواهد شرط و شروط بگذارد، درست نیست. وی همچنین درباره اختالف 
محمد کشاورز و مهدی جاوید نیز، تصریح کرد: با کشاورز صحبت کردم و 
گفت هیچ مشکلی با جاوید ندارد. جاوید هم گفته با کشاورز مشکلی ندارد. 

سوءتفاهمی بوده که بر طرف شده است.

سپاهان خواهان ۲0 هزار بلیت دیدار با 
پرسپولیس شد

ورزش: فقط چند روز دیگر تا برگزاری یکی دیگر از رقابت های سرنوشت 
ساز لیگ هجدهم فاصله داریم که بر اساس آن سپاهان در استادیوم آزادی 
مقابل شاگردان برانکو صف آرایی خواهد کرد.اهمیت این مسابقه بر هیچ 
کس پوشیده نیست؛ سپاهان که در حال حاضر 5۰ امتیازی است، می تواند 
در صورت کسب پیروزی در تهران به 2 امتیازی پرسپولیسی ها برسد و سایر 
مدعیان مثل تراکتورسازی، استقالل و پدیده را هم خوشحال کند. باشگاه 
سپاهان هم تمام عزم خود را جزم کرده و ۱۰۰ دستگاه اتوبوس برای حامیانش 
در نظر گرفته است. سپاهانی ها ۹6۰۰ بلیت در اختیار دارند که به احتمال 
فراوان با توجه به افرادی که با ماشین های شخصی از تهران و سایر شهرها 
خودشان را به آزادی می رسانند، خیلی زود تمام خواهد شد و باشگاه سپاهان 
به همین دلیل تقاضای در اختیار داشتن 2۰ هزار بلیت برای بازی روز جمعه را 

دارد که از ساعت 2۰:۱5 دقیقه در ورزشگاه آزادی آغاز می شود.

فغانی؛ داور دیدار حساس لیگ یک
ورزش: کمیته داوران قضاوت دیدار حساس و سرنوشت ساز سرخپوشان 
پاکدشت با شاهین شــهرداری بوشــهر را به علیرضا فغانی سپرده است. 
سرخپوشان پاکدشت با مهدی پاشازاده شانس زیادی برای صعود به لیگ برتر 
ندارد و از سویی خطر سقوط به دسته پایین تر را حس نمی کند اما شاهین 
شهرداری بوشهر در صورت پیروزی در این دیدار به احتمال قوی به عنوان 
تیم دوم راهی لیگ برتر می شود. این بازی حساس روز سه شنبه در استادیوم 

شهید دستگری برگزار می شود.

اوج هیجان در هفته سی و سوم لیگ یک 
ورزش: هفته ماقبل پایانی لیگ دسته اول فوتبال عصر امروز برگزار می شود. 
در این روز هیجان مسابقات به اوج خود می رسد و سه تیم گل گهرسیرجان، 
شاهین شهرداری بوشهر و گل ریحان البرز در کورس صعود به لیگ برتر قرار 

دارند که از بین این سه تیم، دو تیم می توانند لیگ برتری شوند. 
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مس رفسنجان - خونه به خونه مازندران
بادران تهران - آلومینیوم اراک

کارون اروند خرمشهر - قشقایی شیراز
شهرداری تبریز- گل ریحان البرز
فجرسپاسی شیراز - مس کرمان

گل گهر سیرجان- شهرداری ماهشهر
سرخپوشان پاکدشت- شاهین شهرداری بوشهر

شکایت فروزان از زنوزی در دادسرا
ورزش: محسن فروزان پس از دیدار تراکتورسازی مقابل سپیدرود رشت 
از سوی مالک باشگاه تراکتورسازی اخراج شد.بعد از این اتفاق مالک باشگاه 
تراکتورسازی مصاحبه ای علیه فروزان انجام داد و اتهاماتی به وی وارد کرد.

فروزان صبح دیروز از طریق وکیل خود از محمدرضا زنوزی و یک رسانه که 
علیه او مطالبی را منتشر کرده بود به دادگاه فرهنگ و رسانه شکایت کرد.

حمید رضا خداشــناس: نماینده کشــورمان در 
لیگ قهرمانان آســیا عصر امروز و از ساعت ۱۹:۳۰ در 
چهارمین بازی خود در این رقابت ها و در بازی برگشت 
از مرحله گروهــی در امارات میهمــان نماینده نامدار 
سعودی است. اســتقالل ایران در دوررفت موفق شد 
تیم پرستاره الهالل عربستان را 2 بر یک در قطرشکست 
دهد تا بازگشــت با شــکوهی به لیگ قهرمانان داشته 

باشد و امیدهایش برای صعود زنده بماند.

  حمله به صدر 
شاگردان شفر که این روزها در لیگ هم شرایطشان 
خوب اســت و یکی از مدعیان قهرمانی به شمار می 
روند امیدوارند با توجه به حواشــی ای که این روزها 
حول رقیب سنتی شان در آسیا می چرخد این بازی 
را با پیروزی به اتمام برسانند و به صدر جدول برسند 
و در دو دیــدار آینده شــان برابر العیــن و الریان با 
تمرکز بیشــتری به میدان بروند. هر چند این دیدار، 
بازی آسانی برای اســتقاللی ها نخواهد بود؛ چرا که 
الهالل برای خروج از حواشی و جبران شکست بازی 
رفت می آید و بخوبی می دانــد که پس از ناکامی در 
فینال جام باشــگاه های عربی حاال با شکســت برابر 
نماینده ایران ممکن است صعودشان را از این گروه 
با مشــکل مواجه کند و این اصاًل به مذاق طرفداران 
این تیم که این روزها نظاره گر ناکامی های تیمشان 
با وجود ریخت و پاش های فراوان هســتند، خوش 

نمی آید. 

  جدالی نزدیک به هم
الهالل با 6 امتیاز صدرنشین این گروه است و استقالل 
با ۴ امتیاز در کنار الدحیل در رتبه ســوم جای دارد.

هر دو تیم در لیگ کشورشان در رده دوم قرار دارند. 
استقالل پس از پیروزی ارزشمند در بازی رفت برابر 
الهــالل، در لیگ، دو بــرد حیاتی مقابل ســپاهان و 
ماشین سازی بدست آورد تا در شــرایط آرمانی پا به 
این دیدار بگــذارد. الهالل اما پس از شکســت برابر 
استقالل در فینال جام زاید مغلوب النجم تونس شد. 
شرایط نزدیک دو تیم در این بازی قطعاً باعث زیبا تر 
شدن این بازی خواهد شد و از طرفی حضور طرفداران 
ایرانی در دوبی می تواند کفه ترازو را به سود استقالل 

سنگین تر کند.

   خبر بد برای الهالل
وریا غفوری و طارق همام دو بازیکن مصدوم آبی پوشان 
کــه هفته هایی را به دلیــل مصدومیت از دســت داده 
بودند، در آخرین روزهای حضور آبی پوشــان در تهران 
مصدومیت را پشت سر گذاشــتند و همراه کاروان این 
تیم راهی امارات شدند.غفوری و همام دیروز بدون هیچ 
مشــکلی در تمرین گروهی آبی پوشان حضور یافتند تا 

مشخص شود مشــکلی بابت حضور در ترکیب این تیم 
ندارند و در صورتی که شــفر نسبت به اســتفاده از آن 
ها احســاس نیاز کند، محدودیتی در این زمینه ندارند.
همچنین بازگشت فرشید باقری به اردوی این تیم بعد 
از طی کــردن دوران محرومیت، اتفــاق خوب دیگری 
برای آبی پوشان است تا آن ها برای دیدار با الهالل اکثر 
بازیکنان تاثیرگذارشان را در خدمت داشته باشند.به این 
ترتیب تنها غایبان استقالل در این دیدار حساس فرشید 
اسماعیلی، اللهیار صیادمنش و رضا آذری خواهند بود.  
از سوی دیگر وضعیت آندره کاریلو، بازیکن پروی الهالل 
در هاله ای از ابهام قرار دارد. سایت رسمی باشگاه الهالل 
درباره این بازیکن اعالم کرده  که او کمی احســاس درد 
دارد و با وجود اینکه تمرینــات خود را آغاز کرده ممکن 
است به بازی با استقالل نرسد. همچنین عبداهلل عطیف 
ملی پوش عربستانی با وجود اینکه کار با توپ را آغاز کرده 
بود در آخرین جلسه تمرینی نتوانست تست های پزشکی 
را بخوبی جواب بدهد و از همین رو بازی با اســتقالل را 
از دست داد. این در حالی است که سباستین جووینکو 
ســتاره ایتالیایی با بهبودی کامل مصدومیت به صورت 
کامل در تمرینات تاکتیکی و تکنیکی الهاللی ها قبل از 
سفر به ابوظبی شرکت کرد تا مشکلی از حضور در بازی با 

استقالل همچون بازی رفت نداشته باشد.

  ذوب آهن و یک گام تا صعود
اما عصــر امروز و از ســاعت 2۰:۰۰ بهتریــن نماینده 
کشورمان در لیگ قهرمانان امســال تا اینجای کار در 
اصفهان میزبان الوصل امارات است. ذوب آهن اصفهان 
نتیجه بازی رفت را در امارات با حســاب سه بر یک به 
سود خود به اتمام رســاند تا با هفت امتیاز و به عنوان 
صدرنشــین این گروه خود را آماده دیدار برگشــت با 
نماینده امارات که با ســه امتیاز در انتهای جدول قرار 
گرفته، کنند. شــاگردان منصوریان با پیروزی در این 
دیدار صعودشان را به مرحله بعد قطعی می کنند و در 
دو بازی آخرشــان فقط برای عنوان اولی در این گروه 
رقابت خواهنــد کرد.ذوبی ها تا پیــش از این بازی در 
یازده دیدار پیاپی خود در لیگ برتر و جام باشگاه های 
آسیا موفق عمل کرده اند و رنگ شکست را ندیده اند و 
در این بازی امید زیادی به تداوم این رکورد خود دارند. 
شــاگردان منصوریان در صورتی که امشــب بتوانند 
با برتــری برابر الوصــل امارات به مرحلــه بعدی لیگ 
قهرمانان صعود کنند پنجمیــن حضور خود در مرحله 

بعدی رقابت ها را به ثبت خواهند رساند. 

امشب؛ الهالل - استقالل 

صعودی 
با عبور از 
سعودی 

منهای فوتبال

 تمدید قراردادبارسلونا با ستاره شیلیایی
نشریه اســپورت ادعا کرد که ســران بارســا که از عملکرد ویدال بسیار راضی 
هستند، قصد دارند قرارداد او را یک سال دیگر نیز تمدید کنند. پیشنهاد تمدید 
در ابتدای فصل بعد به دست ویدال خواهد رسید و او با وجود دریافت یکی دو 
پیشنهاد دیگر، قصد دارد به حضورش در بارســا ادامه دهد. قرارداد فعلی او تا 
2۰2۱ اعتبار دارد. تابســتان گذشــته بود که در اقدامی غیرمنتظره، بارسلونا 
آرتورو ویدال را از بایرن مونیخ به خدمــت گرفت. خریدی که 2۰ میلیون یورو 

هزینه در پی داشت و در ابتدا انتقاداتی را نیز باعث شد.

آلگری: فصل آینده هم مهم ترین هدف مان قهرمانی سری آ است
با وجود عطش شدید در یوونتوس برای پایان دادن به قهرمان نشدن چندین ساله بانوی پیر در لیگ 
قهرمانان اروپا، سرمربی بیانکونری تاکید کرد که حتی با وجود کسب هشتمین قهرمانی پیاپی سری 
آ، باز هم هدف اصلی آن ها کسب اسکودتو خواهد بود. ماسیمو آلگری می گوید: »فصل آینده هم 
مهم ترین هدف ما بردن اسکودتو است. در فصل آینده دو باشگاه شهر میالن که هر دوی آنها دارند 
تقویت می شوند رقبای ما خواهند بود. ناپولی هم دارد پیشرفت می کند. ما باید کیفیت فوتبال مان 
را باال ببریم و یاد بگیریم که چطور می شود با اتفاقات ناخواسته که در جریان مسابقه رخ می دهد، 

بهتر کنار آمد چون چنین اتفاقاتی است که می تواند سرنوشت تیم را تغییر دهد.«

کلوپ: یونایتد مقابل سیتی شانسی ندارد
ســرمربی لیورپول بــا جمالتــی طعنه آمیــز می گوید بــا توجه بــه نمایش 
منچســتریونایتد مقابل اورتون، شاگردان سولسشــر در دربی منچستر شانسی 
در مقابل منچسترســیتی ندارند و لیورپــول به آن ها امیدوار نیســت. یورگن 
کلوپ معتقد اســت: »دربی منچســتر بازی ای اســت که مــا نمی توانیم در آن 
تاثیرگذار باشــیم ولی از طرف دیگر به نظر می رسد که منچستریونایتد هم قادر 
به تاثیرگذاری در آن بازی نخواهد بود. یونایتد امروز چه نتیجه ای گرفت؟ سه بر 

صفر؟ چهار بر صفر؟ مقابل اورتون؟«

بنزما: من از رئال نمی روم، واران هم نخواهد رفت
ستاره این فصل رئال مادرید بعد از هت تریک مقابل بیلبائو تاکید کرد هیچ قصدی 
برای جدایی از جمع سپیدپوشــان ندارد و حتی واران نیز همین تصمیم را دارد. 
کریم بنزما می گوید: »من در رئال خواهم ماند چون باشگاهی بزرگ تر و بهتر وجود 
ندارد. حتی اگر باشگاه بخواهد مهاجم جدید جذب کند برای من فرقی ندارد چون 
فقط روی بازی خودم تمرکز دارم و در هر پســتی که مربی بخواهد همه تالشم را 
می کنم. واران هم هرگز از جدایی حرف نزده و روی بازی های رئال تمرکز کرده و 

می خواهد بماند.«

ضد حمله

سینا حسینی: خبر انتقال یکی از ستاره های جوان 
و آتیه دار اســتقالل به ترکیه و عقد قرارداد اولیه او با 
فنرباغچه ، هواداران استقالل را در آستانه بازی مهم و 
حساس لیگ قهرمانان آسیا شوکه کرد. انتشار این خبر 
مصادف شد با گالیه رسمی شفر از حاشیه سازی های 
صورت گرفته در فضای رسانه ای و افرادی که به دنبال 
برکناری او هستند، از همین رو بالفاصله سایت رسمی 

باشگاه اســتقالل اعالم کرد که شــایعات درباره 
فروش اللهیــار صیادمنش بــه فنرباغچه ترکیه 

صحت ندارد. 
تکذیب باشگاه استقالل هرچند آرامش نسبی 

را به طیف های هواداری 
باشــگاه اســتقالل تزریق کرد اما 
انتشــار چند توئیت از سوی برخی 

خبرنگاران فعال در حوزه اســتقالل 
نشــان داد موضوع انتقال صیادمنش 
دور از واقعیت نیست اما هنوز به صورت 
رسمی انتقال قطعی نشده اما مذاکرات 

اولیه بین طرفین انجام شده است!
در همیــن کــش و قــوس باشــگاه 
خبرنگاران جوان در خبری مدعی شد 
که انتقال صیادمنش به تیم ترکیه ای 
انجام شده اســت. البته هیچ نامی از 
اســتقالل، صیادمنــش و فنرباغچه 
در این خبر نیســت اما همه کدهای 
موجود در متن خبر بــه این ماجرا 
ارتباط دارد. در این خبر آمده است: 
»چندی قبــل در یک خبر از فروش 

ستاره جوان این تیم به یکی از باشگاه های 
اروپایی خبر دادیم و البته این خبر خیلی 
زود تکذیب شــد و دلیــل تکذیب برای ما 
روشن است. ستاره مدنظر از نفراتی است 
که سرمربی تاکید داشته است برای فصل 
بعد به او نیاز دارد و مدیران باشــگاه بدون 
اطالع ســرمربی این بازیکــن را فروخته و 

مقداری از مبلغ آن را نیز دریافت کردند. رقم 
قرارداد ایــن بازیکن با تیــم دیگر حدود یک 

میلیون تخمین زده شــده و حتی حدود ۴۰۰ تا 

5۰۰ هزار دالر هم از این انتقــال به تیم لیگ برتری 
رسیده است، اما نکته قابل توجه این است که تعداد 
زیادی از مدیران این تیم لیگ برتری این موضوع را 
تکذیــب می کنند، اما دیر یا زود بــا پایان فصل عقد 
قرارداد رو می شــود. به نظر می رســد در این مورد 
خاص باید تا شــروع نقل و انتقاالت جدید یعنی اول 

تابستان صبر کنیم.«
با انتشــار این گزارش دوباره موضوع داغ 
شــد تا حدی که کانال هــای هواداری 
اســتقالل در شــبکه های اجتماعی با 
انتشار گزارش های متعدد اعالم کردند 
داســتان ســید مجیدی حســینی و 
ترابوزان اسپور در حال تکرار 

است البته با این تفاوت 
که رقم پیشنهادی به مراتب باالتر 

از آن است. 
حاال باید دید واکنش وینفرد شفر به 
این اتفاقات چیست؟ بدون تردید 
او با این انتقال مخالف است اما اگر 
مسئوالن استقالل موفق به حفظ 
وی نشــوند قطعا کار به جای 
باریک کشــیده خواهد شــد 
چون وی در ماه های اخیر از 
صیادمنش به عنوان یکی از 
مهره های کارآمد و کلیدی 

خود نام برده است.
حاال شنیده می شود امیر 
حســین فتحی به معاون 
ورزشی باشگاه ماموریت 
داده هر چه ســریع تر این 
مســئله را بررســی کند و 
نتیجه را به وی اعالم کند تا 
مانع از جدایی احتمالی وی 
از باشگاه شوند، قطعا جدایی 
صیادمنــش می تواند ســرآغاز 
اختالفات جدیــد کادر فنی و تیم 
مدیریتی را به دنبال داشــته باشد و 
این برای استقالل فصل آتی هزینه 

سنگینی در برخواهد داشت.

حسین فیضی: فصل بهــار فصل چوخه اســت و رقابت های 
چوخه در سراســر ایران و البته در دیار خورشید داغ و نفس گیر 
است. گردهمایی های بومی و محلی همراه با آیین های سنتی 
و مذهبی اصلی ترین محفــل رزم و نبرد چوخه کاران اســت. 
چوخه در خراسان تنها به گود زینل خان و ۱۴ فروردین محدود 
نبوده و در اکثر شهرستان ها بســاط آن تا اواخر بهار برپاست. در 
این میان امسال مشهد به عنوان یکی از خاستگاه های بزرگ این 
رشته ورزشی جذاب میزبان اولین دوره مسابقات کشتی باچوخه 
یادواره۱۸هزار شهیدخراسان رضوی بود. در این مسابقات به رسم 
فتوت و مردانگی عواید حاصل از برگزاری و گردهمایی تماشاگران 
به سیل زدگان اختصاص یافت.   در حاشیه این مسابقات مهیج که 
با حضور چوخه کاران سراسر ایران برگزار شد با قربانعلی قائمی 
رئیس انجمن کشتی چوخه مصاحبه ای اختصاصی انجام دادیم 

که در زیر می خوانید.

   فدراسیون ملی در بن بست
قائمی ابتدا به حضور شش ساله اش از سال ۹۴ در رأس این انجمن 
تحت نظارت فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی 
کشور اشاره کرد و افزود:دراین مدت تالش ها برای ایجاد فدراسیون 
ملی بی نتیجه مانده اســت،زیرا چوخه در درون خود مشکالت 
متعددی را دارد. این آیین سنتی ورزشی که ریشه در اعتقادات 
دینی و باورهای ملی مردم بالد خراسان بزرگ دارد مدتهاست به 
تعداد زیاد ولی با تصمیم چند نفر و با هزینه خودجوش مردمی در 
یک منطقه و بدون در نظر گرفتن قوانین و مقررات برگزار می شود 
آیا در چنین شرایطی مسئوالن ورزش کشور می توانند مجوز ایجاد 

تشکیالت رسمی فاقد ضوابط و مقررات را صادر نمایند؟

  سرعت کند توسعه ملی و جهانی
وی افزود: درحال حاضر تنها ۸۰درصد از مقررات و قوانین مصوبه 
انجمن مربوط به برگزاری مسابقات کشتی چوخه اجرا می شود به 

همین دلیل فدراسیون کشتی نیز در توسعه ملی و جهانی کردن 
چوخه موفق نبود. قائمی افزود: ابتدا باید تقویم ورزشــی مدون 
با هدف جذب استعدادهای بالقوه در گروههای سنی مختلف و 
همچنین جذب تمامی ظرفیت ها،تشــکیل آکادمی و مدارس 
آموزشی در سطح کشــورایجاد شــود تا چوخه در سطح ملی 

گسترش یابد.

  معرفی و یکسان سازی قوانین
قائمی با اشاره به اینکه کشتی با چوخه بدلیل داشتن فنون برجسته 
و منحصر به فرد پشتوانه غنی برای بسیاری از رشته های ورزشهای 
پهلوانی است افزود: استقبال کم نظیر تماشاچیان موجب شده است 
مسئوالن ورزش کشور این آیین بومی را گل سرسبد ورزشهای 
روستایی و سنتی شناخته و مورد حمایت قراردهند، اما باور کنید 
اکنون در مدارس کشورهنوز چوخه را نمی شناسند و در بسیاری 
از شهرها مردم عادی آشنایی چندان به قوانین و شکل مسابقات 
این رشته ورزشی ندارند. رئیس انجمن چوخه درادامه به حضور 
و اقامت چند هفته ای ژائوئن فرانسوی )رئیس انجمن ورزش های 
سنتی جها ن(وپتروف بلغاری)کارشناس فرهنگی یونسکو( در 
ایران و تماشای مسابقات کشتی چوخه استانهای خراسان شمالی 
و رضوی اشاره کرد وگفت: آنها حضور و استقبال هزاران نفری مردم 
را در مراسم باشکوه این آیین سنتی و پهلوانی تحسین کردند اما با 
دقت نظرویژه منتقد مسائل قانونی مانند یکسان سازی تن پوش 

چوخه کاران بودند.

  برخورد با دوپینگی ها
قائمی رئیس انجمن چوخه کشــور در ادامه خاطر نشــان کرد: 
همانطورکه به حضور وافتخار آفرینی های چوخه کاران در ترکیب 
تیم های ملی رشته های دیگر می بالیم به  منظور قانونمند شدن 
اجازه نخواهیم داد دوپینگی هاگودها و مراسم رسمی کشتی چوخه 

کشور را مأمن و فضایی برای جوالن خود بدانند.

با وجود تکذیب باشگاه استقالل 

صیادمنش هم راه مجید حسینی را رفت
»قائمی« در گفت و گو با قدس مطرح کرد

»چوخه« کالف سردرگم دنیای ورزش

ورزش در سیما

لیگ قهرمانان آسیا
الهالل عربستان - استقالل

سهشنبه 3 اردیبهشت - ۱9:30 زنده از شبکه سه

هفته 33 لیگ برتر انگلیس
تاتنهام - برایتون

  سهشنبه 3 اردیبهشت -۲3:۱5 زنده از شبکه ورزش

جام حذفی ایتالیا
آث میالن - التزیو

      چهارشنبه 4 اردیبهشت- ۲3:۱5 زنده از شبکه ورزش

لیگ قهرمانان آسیا
ذوب آهن - الوصل امارات

سهشنبه 3 اردیبهشت - ۲0:00 زنده از شبکه ورزش

رئیس سابق وارد انتخابات 
فدراسیون کشتی شد!

ورزش : در شرایطی که تنور انتخابات فدراسیون کشتی داغ شده، 
اخباری مبنی بر ورود رسمی رسول خادم به گوش می رسد!

برخی رسانه ها از قطعی شدن ائتالف امیررضا خادم و حمید بنی تمیم 
خبر می دهند. این 2 کاندیدا که به رسول خادم نزدیک هستند، گفته 
می شــود بزودی با یکدیگر ائتالف می کنند تــا احتماال در نهایت 

امیررضا خادم در انتخابات حاضر شود.
در همین راستا شنیده می شود رسول خادم هم علنی وارد مباحث 
انتخاباتی شده و آستین ها را باال زده تا کاندیدای مورد نظرش رای 
بیاورد. رئیس سابق فدراسیون که 6 ماه قبل از این سمت استعفا داد، 

حاال دوباره تماس هایی را با اهالی کشتی برقرار کرده است.

موج شکایت و شکایت کشی 
در دوچرخه سواری

ورزش: حواشی همچنان گریبان گیر دوچرخه سواری ایران است و 
در جدیدترین اتفاق شاهد شکایت اهالی دوچرخه سواری از یکدیگر 
هســتیم. مدتی پیش مصطفی چایچی مدیر پیشین تیم های ملی 
دوچرخه سواری از یکی از دوچرخه سواران نامدار ایران شکایت کرده 
بود که البته آخر ماجرا به حضور این ورزشکار در تیم ملی به عنوان 

مربی و ورود اتحادیه جهانی دوچرخه سواری به مسئله برمی گردد.
خسرو قمری رئیس فدراسیون دوچرخه سواری هم از تقی خدادادی 
از پیشکســوتان دوچرخه سواری شــکایت کرده است که موضوع 
شکایت نشر اکاذیب و توهین و افترا عنوان شده است. در جدیدترین 
شکایت صورت گرفته، مجید مجیدزاده سرپرست نایب رئیس پیشین 
فدراسیون از قمری رئیس فدراسیون شــکایت کرده است. قمری 
عنوان کرد مجید زاده دو تابعیتی است و اکنون مجید زاده نیز از او 

شکایت کرده است.

لیگ برتر کاراته وان مراکش
نایب قهرمانی تیم مردان ایران 

با کسب 3 مدال
ورزش : سومین مرحله لیگ برتر کاراته وان با حضور 66۱ کاراته کا 
از 7۸ کشور به مدت ۳ روز )جمعه ۳۰ فروردین ماه تا اول اردیبهشت 
ماه( در شــهر رباط مراکش برگزار شــد که در خاتمــه تیم مردان 
کشورمان موفق شد با کسب یک مدال طال توسط سجاد گنج زاده، 
یک مدال نقره توسط علی اصغر آســیابری و یک مدال برنز توسط 
صالح اباذری پس از تیم اوکراین بر سکوی نایب قهرمانی قرار بگیرد.

در جدول رده بندی کومیته مردان، تیم اوکراین با 2 مدال طال اول 
شــد. تیم ایران با یک مدال طال، یک مدال نقره و یک مدال برنز در 
مکان دوم قرار گرفت و تیم های مصر و قزاقستان هر کدام با یک مدال 
طال و یک مدال برنز مشترکاً سوم شدند. اما در مجموع مردان و بانوان 
جایی که تیم ایران عالوه بر ۳ مدال طال، نقره و برنز مردان، توســط 
طراوت خاکسار و حمیده عباسعلی نیز به 2 مدال برنز دست یافت، 
تیم ترکیه با کسب ۳ مدال طال، ۳ مدال نقره و ۴ مدال برنز اول شد. 

چهارمی اولین دختر وزنه بردار ایران 
B در گروه

ورزش :رقابت های وزنه برداری قهرمانی بزرگساالن آسیا از چند روز 
قبل در شهر نینگبوی چین آغاز شده و برای اولین بانوان ایرانی هم 
در این رده ســنی روی تخته رفتند. »پوپک بسامی« در رقابت گروه 
B دسته55 کیلوگرم با مجموع ۱۴۳ کیلوگرم به کار خود پایان داد. 
وی در جمع 5 وزنه بردار حاضر در گروه B دســته55 کیلوگرم به 

مقام چهارم رسید .

جریمه ایران توسط فدراسیون جهانی تیراندازی
ورزش : طبق قانون فدراسیون جهانی تیراندازی، ایران به دلیل عدم 

اعزام چند ورزشکار به چین هزینه ثبت نام را پرداخت کرد.
مسابقات جهانی تیراندازی و کسب سهمیه المپیک توکیو از دیروز 
به طور رسمی آغاز شد. ملی پوشان تفنگ و تپانچه نیز برای آمادگی 
بیشتر چند روز زودتر راهی چین شدند اما به دلیل مشکالت مالی، 
فدراسیون تیراندازی روی 6 ورزشــکار خط قرمز کشید. تیم ملی 
تپانچه پسران به مسابقات اعزام نشد و از تیم ملی تفنگ نیز نام چند 
ورزشکار خط خورد اما مسئله اینجاست که یک ماه پیش فدراسیون 
تیراندازی ثبت نام نهایی را انجام داده بود و طبق قانون فدراســیون 

جهانی کشورهایی که کنسلی دارند، باید جریمه پرداخت کنند.

والیبال جام باشگاه های آسیا
نخستین شکست شهرداری ورامین 

ورزش: رقابت های والیبال جام باشــگاه های آسیا به میزبانی چین 
تایپه در حال برگزاری است. تیم والیبال شهرداری ورامین نماینده 
ایران در این مسابقات دیروز مقابل تیم پاناسونیک ژاپن صف آرایی و 

پس از کسب چهار پیروزی متوالی، نخستین شکست را تجربه کرد.
شاگردان رحمان محمدی راد با نتیجه ۳ بر 2 مغلوب شدند. نماینده 

ژاپن در این بازی از کوبیاک ستاره لهستانی استفاده کرد.

خبر

والیبال ایران و دردسر بزرگ 
برای سفر به آمریکا

تیم ملــی والیبال ایران بــرای دریافت ویــزای آمریکا با 
مشکالتی مواجه شــده و فدراســیون نمی خواهد زیر بار 

شرایطی که آمریکایی ها قرار دادند، برود.
با توجه به اتفاقات سیاسی در چند سال اخیر گرفتن این 
ویزا برای ملی پوشــان والیبال به یک معضل تبدیل شده؛ 
چون آمریکایی ها هر ساله دردسرهای زیادی را برای اعطای 
ویزا به والیبالیست های ایرانی فراهم می کنند. چند هفته 
قبل افشین داوری، سرپرست فدراسیون والیبال در جریان 
اجالس فدراسیون جهانی با رئیس فدراسیون آمریکا دیدار 
و گفت و گو کرد؛ مالقاتی که گفته می شــد تاثیر مثبتی 
داشته و طرف آمریکایی وعده داده روند دریافت ویزا برای 
ایران آسان تر شود. حاال بعد از گذشــت چند هفته گویا 
بازهم شرایط دریافت ویزا مثل گذشته اعالم شده؛ اتفاقی 

که با واکنش فدراسیون ایران همراه بوده است.

نایب قهرمان پرتاب دیسک آسیا:
 ناکامی جاکارتا را جبران کردم

نایب قهرمان پرتاب دیسک سال 2۰۱۹ آسیا گفت: مسابقه 
خوبی بود و خدا را شکر توانستم ناکامی بازی های آسیایی 
را جبران کنم. بهنام شیری پس از کسب مدال نقره پرتاب 
دیسک آسیا اظهار داشت: مسابقه خوبی بود و خدا را شکر 
توانستم ناکامی که در بازی های آسیایی داشتم، اینجا در 

قطر جبران کنم و به مدال نقره برسم.
وی ادامه داد: تمرینات خوبی را پشــت سر گذاشته بودم 
و نتیجه زحماتم را گرفتم و امیدوارم دل مردم شــاد شده 

باشد. از زحمات مسئوالن فدراسیون هم تشکر می کنم.

ورزش: محمد مایلی کهن سرمربی ســابق تیم ملی و بازیکن 
پرسپولیس در دهه های 5۰ و 6۰، مدت هاست که دغدغه های 
اجتماعی اش آن قدر سرگرمش کرده که خیلی در مجامع فوتبالی 
دیده نمی شود.خودش در این رابطه می گوید: راستش را بخواهید با 
فوتبال خیلی کاری ندارم. مردم ما دارند رنج می برند و من نمی توانم 
به دنبال فکر کردن به مشکالت فوتبال باشم. در ادامه گفت وگوی 

محمد مایلی کهن درباره مسایل مختلف را می خوانید:

  تفاوت دخیا و فروزان 
آقای زنوزی برای فوتبال از جیبش خرج می کند و دســتش 
درد نکند. اما همه ما بازی تیم های منچستریونایتد و بارسلونا را 

دیدیم، گل دومی که دخیا از مسی خورد در برابر گلی که فروزان از 
سپیدرود خورد بدتر بود. اما آیا اصال آنجا بحثی پیش آمد؟ کسی 
گفت چون دخیا اسپانیایی است به تیم بارسلونا هم که اسپانیایی 
است راه داده است. دخیا در بازی بعد هم برابر اورتون در ترکیب 
تیمش قرار گرفت و ۴ گل هم خورد. بعد از بازی تراکتورسازی 
مقابل سپیدرود اما گفتند فروزان چون رشتی است خورده است؟! 
همه این ها به این دلیل است که آن ها فوتبال و مدیریت ندارند و 

پیشرفته نیستند)می خندد(. 

   سایپا - سپاهان
مگر در این چند وقــت بازی مهم تر از منچسترســیتی و 

تاتنهام داشتیم؟ همه چیز در چند ثانیه رخ داد و داستان 
مرگ و زندگی بود. گلی هم که به ثمر رسید واقعا مشکوک 
بود. در آنجا که شرط بندی قانونی است و میلیون ها پوند 
این ور و آن ور شد اما آیا خون از دماغ کسی آمد؟ آیا کسی 
به کسی توهین کرد؟ کسی را متهم کردند؟ اوج انسانیت 
را در این بازی دیدیم. اما در این جا ببینید شرایط چگونه 
است؟ داوران را در هر مسابقه ذبح می کنند. در بازی سایپا 
و سپاهان دیدیم که چون نتیجه 5 بر 2 شد همه چیز خوب 
بود اما اگر نتیجه طور دیگری رقم می خورد معلوم نبود چه 

وضعیتی پیش می آمد.

  دیدار با کی روش
کارلوس کی روش مگر هشت سال در ایران نبود. مگر ما همان 
سال اول و در حالی که تیم شانس خیلی کمی برای صعود به 
جام جهانی داشت به تمرین تیم ملی نرفتیم؟ عکس هایش 
موجود است. اما این آقا بیشــترین حقوق و مزایا را گرفت و 
کمترین وقت را برای فوتبال ما گذاشت. بعد از ۸ سال حضور 
در تیم ملی ایران نتیجه کارش چه بود؟ برخی دیگر داشتند 
به کی روش می گفتند »کوروش« و می خواستند بگویند او به 
اندازه کوروش به ایران خدمت کرده است. خودش می گفت 

وطن اول و دومم ایران است.

  حمله به عادل
درباره عادل فردوســی پور همان طور که قبال گفتم بازهم می 
گویم که او یک جوان شایسته و تحصیلکرده است و در این شکی 
نیست. اما عادل هم مثل همه ما اشتباهاتی داشته است. او خیلی 
جاها اشتباه کرد و اگر بخواهم راحت بگویم »پدر ما را در آورد«. در 
مسئله کی روش او هیچ وقت اجازه نداد حتی یک دقیقه نقد شود. 
یک دقیقه برنامه انتقادی راجع به عملکرد تیم ملی و سرمربی اش 
در زمان کی روش ساخته نشد. موضوع مهم تر شاید این باشد که 

بدانیم »عادل خودش چگونه به تلویزیون آمد؟«

امیرمحمد سلطانپور: در 
حالی که پاریس ســن ژرمن 
قهرمانی خود را در فاصله شش 
هفته مانده تا پایــان رقابت های 
لیگ دسته اول فرانسه قطعی کرده 
بود، آن هــا در این هفتــه نیز مقابل 
موناکو به یک پیروزی چشــمگیر دست 
یافتند تا جشن قهرمانی خود را شیرین تر 
برگزار کنند. درخشــش کیلیان امباپه ستاره 
جوان پاریسی ها در این مســابقه و هت تریک او بیش از هر چیز 
نظرها را به خود خیره کرد. امباپــه که او را آینده دار ترین بازیکن 
فوتبال جهان لقب می دهند در این فصل نیز نشان داد که این همه 

تعریف و تمجید از او بی دلیل نبوده است.
با اینکه با وجود پیروزی 2-۱ بارسلونا مقابل رئال سوسیداد، لیونل 
مســی بعد از مدت ها در این هفته نتوانســت دروازه حریف را باز 
کند، اما از طرف دیگر کیلیان امباپه در اوج قرار داشت. او هرگونه 
دردسری که دلش خواست برای تیم سابقش یعنی موناکو به وجود 
آورد و با سه گلی که به ثمر رساند توپ این مسابقه به یادماندنی 
در روز جشن قهرمانی پاریس سن ژرمن را در پایان بازی از داور 
تحویل گرفت و با خود به خانه بــرد. بخصوص گل اول این 
جوان بیست ســاله در این بازی فوق العاده بود که موفق 
شد از اصلی ترین توانایی خود یعنی سرعت مرگبارش 
بخوبی استفاده کرده و با جا گذاشتن مدافعان حریف 

دروازه موناکو را فرو بریزد.

در اللیگا و جایی که رئال مادرید با سه گل اتلتیک بیلبائو را مغلوب 
کرد، کریم بنزما نیز شب بسیار خوبی را پشت سر گذاشت و او نیز با 
هت تریک مقابل این تیم از ایالت باسک خود را در جدول مدعیان 

کسب کفش توپ طالی اروپا به رتبه های باال نزدیک تر کرد.
سیســتم محاســبه امتیاز یوفا برای بهترین گلزنــان لیگ های 
اروپایی به این ترتیب اســت کــه این اتحادیه تعــداد گل های 
هر بازیکن در لیگ های ایــن قاره را ضربدر درجه ســختی آن 
لیگ که در آن حضور دارند می کند، که از آســان ترین لیگ ها 
مانند قبرس، آلبانی یا کشــورهای نظیر آن با ضریب یک شروع 
می شود، لیگ های ســخت تر مثل ترکیه یا هلند با ضریب ۱.5 
هســتند و معتبرترین لیگ ها مثل لیگ برتر، اللیگا و لیگ دسته 
اول فرانسه نیز با ضریب 2 شانس بســیار بهتری را برای بهترین 
گلزنان خود فراهم می آورند. به عنوان مثــال با اینکه لوک دی 
یونگ بازیکن پی اس وی آیندهوون 27 گل به ثمر رسانده اما به 
خاطر درجه آسانتر اردیویزه نســبت به لیگی مثل اللیگا، باعث 
شــده که او هم امتیاز با کریم بنزمایی باشــد که 2۱ گل را برای 

رئال مادرید ثبت کرده است.
با اینکه مقایسه ی لیگ ۱ و اللیگا شــاید چندان درست نباشد اما 
امباپه به سرعت در حال تبدیل شدن به ستاره ای است که نامش 

همه جا در کنار نام لیونل مسی به چشم می خورد.
مسی زمانی که همسن و ســال امروز امباپه بود و 2۰ سال داشت، 
پایش تازه به گلزنی باز شــده بود. مسی در فصل 2۰۰7-2۰۰۸ با 
پیراهن بارسلونا در 2۸ مسابقه به میدان رفت و تنها موفق به زدن 

۱۰ گل شد.

  رده بندی کنونی کفش طال
در حالی که تا پایان فصل لیگ های اروپایی تنها چهار یا پنج هفته 
باقی مانده، رده بندی کنونی بازیکنان برای کســب کفش طال به 

این ترتیب است.
لیونل مسی با ۳۳ گل و 66 امتیاز در رده اول و کیلیان امباپه با ۳۰ 
گل و 6۰ امتیاز بیشترین شــانس را برای کسب کفش طال دارند. 
پشت سر این دو فابیو کواگلیرال قرار دارد که در سمپدوریا در سری 

آ 22 گل به ثمر رسانده و ۴۴ امتیازی است.
روبرت لواندوفسکی از بایرن مونیخ با 2۱ گل، کشیشتف پیونتک 
از آث میالن و بنزما با همیــن تعداد گل، و امباپــه دیانه بازیکن 
گاالتاســرای در لیگ ۱.5 امتیازی ترکیه بــا 2۸ گل همگی ۴2 

امتیازی هستند.
لوک دی یونگ که به او اشــاره شــد در رتبه هشتم است و دووان 
زاپاتا از آتاالنتا و لوئیز ســوارز از بارســلونا نیز با 2۰ گل زده چهل 

امتیازی هستند.

  امباپه: در پی اس جی می مانم
ستاره جوان پی اس جی شایعات مربوط به انتقالش به رئال مادرید 
را تکذیب کرده و می گوید تنها به عنوان یک ناظر بیرونی، پیشرفت 
زیدان در رئال را تماشا خواهد کرد. کیلیان امباپه می گوید: »من در 
پاریس هستم و در این پروژه ای که باشگاه پیگیری می کند فعالیت 
خواهم کرد. اینکه زیدان دوباره سرمربی رئال شده برای آن ها امتیاز 
بزرگی است ولی من فقط به عنوان یکی از تحسین کنندگان زیدان از 

دور کار او را تماشا خواهم کرد و می خواهم در پاریس بمانم.«

حساب توئیتر باشگاه آث میالن در توئیتی به تولد 
یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ این باشگاه واکنش 
نشــان داد. ریکاردو کاکا که با روسونری موفقیت 
 ها و افتخارات بسیار زیادی را بدست آورد دیروز 
سی و هفت ساله شــد تا توئیتر باشگاه میالن در 
توئیتــی بگوید هیچ کلمه ای بــرای توصیف این 
اسطوره برزیلی کافی نیســت و کلیپی از لحظات 

درخشانش در پیراهن قرمز و مشکی منتشر کند.

کاپیتان اکوادوری منچستریونایتد که شایعات زیادی 
مبنی بر خروجش از جمع شــیاطین ســرخ به گوش 
می رسید در پستی اینســتاگرامی این شایعات را تایید 
کرد. لوئیز آنتونیو والنســیا که حدود دوازده سال در 
اولدترافورد بازی کرد، در پســت خود با انتشار عکسی 
از این ورزشگاه، کلمه »متشــکرم« را زیر نام جایگاه 
سر الکس فرگوســن طراحی کرده تا به صورت رسمی 

خداحافظی خود را از این باشگاه اعالم کند.

آنتونیو والنسیاآث میالن
مدافع و کاپیتان سابق منچستریونایتد در توییتر 
خود با روایت یک جمله زیبا به شکســت سنگین 
شیاطین سرخ مقابل اورتون واکنش نشان داد. ریو 
فردیناند در توییتی بعد از شکســت 4-0 قرمزها 
در گودیسون پارک که بسیاری از بازیکنان در حد 
نام خود بازی نکرده و انگیزه های الزم را نداشتند 
نوشــت: »برای نام جلوی پیراهنت بازی کن تا نام 

پشت پیراهنت را همیشه در خاطر داشته باشند«

مدافع باسابقه تیم پی اس جی بعد از کسب قهرمانی لیگ 
فرانسه به همراه این تیم، کلیپی بامزه در اینستاگرامش 
در رختکن این باشگاه و در میان جشن بازیکنان منتشر 
کرد. دنی آلوز که با این قهرمانی از لحاظ به دست آوردن 
جام به پرافتخارترین بازیکن تاریخ بدل شــد، در این 
کلیپ بر روی زمین رختکن با آبی که بازیکنان روی او 
می ریزند مشغول شنا کردن است تا متن »حال و هوای 

خوب و دیوانه وار« را برای این کلیپ انتخاب کند!

دنی آلوزریو فردیناند

مبارزه برای کفش طالی اروپا حساس تر شد

صدای نفس های امباپه پشت سر مسی

مایلی کهن :
عادل پدر ما را در آورد

هی
دال

عب
ی 

 عل
س:

عک

زبان سرمربی سابق تیم ملی همچنان تلخ است
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ادب و هنر

خبر

علیرضاافتخاریبرایسیلزدگانمیخواند
مهر:کنســرت گــروه »همایون 
پرنیا« با اجرای علیرضا افتخاری به 
نفع هموطنان آسیب دیده از سیل، 
روز شنبه ۷ اردیبهشت از ساعت 
۲۱ در تاالر اندیشــه حوزه هنری 
برگزار می شود. در این کنسرت که 
با هدف کمک به سیل زدگان استان های سراسر کشور توسط مرکز موسیقی 
حوزه هنری اجرا خواهد شد، قطعاتی از موسیقی اصیل ایرانی و لری پیش روی 
مخاطبان قرار می گیرد. حسین پرنیا آهنگساز و سرپرست گروه، صائب کاکاوند 
نوازنده تار، مجید یحیی نژاد نوازنده عود، ساسان بازگیر نوازنده تار، سهیل سان 
 احمدی نوازنده بم تار و... گروه اجرایی این کنســرت را تشــکیل می دهند. 

حضورانتشاراتشهیدکاظمی
با۳۰۰عنوانکتابدرنمایشگاه

تسنیم:انتشارات شهید کاظمی 
بــا ۳۰۰ عنوان کتاب در ســی و 
دومین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران حضور پیدا می کند. حمید 
خلیلی با اشاره به برنامه های این 
انتشارات برای حضور در نمایشگاه 
سی و دوم کتاب تهران گفت: این انتشارات در مجموع با ۳۰۰ عنوان کتاب 
در نمایشگاه حضور خواهد داشت که از این تعداد، 4۰ عنوان برای بار نخست 

عرضه خواهد شد و تعداد 8۰ عنوان کتاب در سال 9۷ تولید شده است.

»سیمرغ«برگزیدهتصویرسازیجایزهشارجهشد
فارس:کتاب »ســیمرغ« نوشته 
تصویرگری  بــا  فوالدوند  مرجان 
محمــد برنگی که در انتشــارات 
مدرســه در حــال چاپ اســت، 
برنده جایزه نمایشگاه بین المللی 

تصویرگری شارجه امارات شد.
کتاب »سیمرغ« دومین جلد از مجموعه »شاهکار های ادبی ایران« است که 
توسط فوالدوند بر اساس منطق الطیرعطار نیشابوری متناسب با نیاز های ویژه 
نوجوانان نوشته شده است. برنگی با تلفیقی از عناصر چاپ های سنگی و 

نقاشی ایرانی تصاویر بدیعی در این کتاب خلق کرده است.

کارشناسانازمزایاومعایببرگزارینمایشگاهبینالمللیکتابمیگویند

اثرات نمایشگاه کتاب باید پایدار باشد
ادبوهنر/خدیجــهزمانیان مشــکالت 
اقتصادی حوزه نشر، گرانی های کاغذ و باال رفتن 
قیمت کتاب بســیاری را به این باور رســاند که 
برگزاری نمایشگاه امسال با اما و اگر همراه باشد، 
اما با همه این مشکالت سی و دومین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران از چهارشنبه 4 اردیبهشت 
با شعار »خواندن، توانستن است« کار خود را در 

مصالی تهران آغاز می کند.
در این دوره نمایشــگاه ۲۳98 ناشــر داخلی و 
۳۰۰هزار عنوان کتاب شرکت می کنند، همچنین 
۳۰ کشور در نمایشگاه کتاب تهران حضور دارند 
که چین به عنوان میهمان ویژه با هیئتی متشکل 
از ۱۵۰ نویســنده، مترجم، تصویرگر و مقامات 
فرهنگی در نمایشگاه حضور خواهد داشت و ۳۰۰ 
برنامه علمی و فرهنگی در نمایشگاه برگزار خواهد 

کرد. 
افتتاحیه نمایشــگاه امســال یک روز زودتر در 
کتابخانه ملی و با حضــور رئیس جمهور برگزار 

می شود. 
این چند خط خالصه ای اســت از روند برگزاری 
سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. 
نمایشــگاهی که جدا از توجه خاصی که ناشران 
بــه آن دارند، مــورد عالقه و توجه بســیاری از 
عالقه منــدان بــه کتاب هم هســت، بخصوص 
عالقه مندان و کتابخوان هایی که در شهرســتان 
زندگی می کننــد و به خاطر توزیع نامناســبی 
که ناشــران در ارسال کتاب هایشان دارند امکان 
دسترســی به کتاب های تازه منتشر شده کمتر 

برایشان فراهم می شود. 

 فروشگاه کتاب یا نمایشگاه؟ 
با آنکه می دانیم هیچ نمایشگاه کتابی در دنیا به 
شیوه نمایشــگاه کتاب تهران برگزار نمی شود و 
نمایشگاه کتاب تهران همیشه ماهیت فروشگاه 
داشته است، اما این مسئله موجب نشده مسئوالن 
برگزار کننده به فکر تغییر ماهیت این نمایشگاه 
باشــند. صحبت های اخیر معاون فرهنگی وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی در نشست خبری سی 
و دومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
نشان می دهد این نوع برگزاری نمایشگاه کتاب 
تهران موردپسند مســئوالن برگزارکننده است. 
محسن جوادی گفته بود: نمایشگاه کتاب تهران 
در طول ســالیان مختلف فرصتــي براي خرید 
کتاب های جدید و تأمین منابع جدید کتابخانه ها 

به شمار می آید. 
با این حــال هر ســاله در آســتانه برگزاری 
ناشــران،  نویســنده ها،  کتــاب  نمایشــگاه 
کارشناسان، مترجمان و همه فعاالن فرهنگی 
نظرشان را در خصوص برگزاری بهتر نمایشگاه 

به خبرنگاران ارائه می دهند. 

 معضل کتاب فروشی های کوچک
سوت و کوری کتاب فروشی ها یکی از مهم ترین 
معضالتی اســت که پس از برگزاری نمایشــگاه 

تهران نصیب بسیاری از کتاب فروشان می شود.  
فرزانه کرم پور به همین مســئله اشاره می کند. 
این نویسنده که امسال با اثر »پنهان در تاریکی« 
در نمایشــگاه کتاب حضــور دارد، می گوید: در 
نمایشگاه های خارجی کتاب معموالً کتاب فروخته 
نمی شود و فقط عنوان های کتاب های تولیدشده 
به مردم عرضه می شود تا مردم عنوان ها را بدانند و 
یادداشت بردارند تا بعد بخرند. اینکه در نمایشگاه 
کتاب بفروشــند، به نظر من چیز جالبی نیست، 
چون همه با یک شلوغی و ازدحام بی ربط روبه رو 
می شوند و با توجه به وضعیت کتاب فروشی ها بهتر 
است که بگذاریم آن ها در محله های مختلف باقی 
بمانند و کتاب را آن ها بفروشــند و در نمایشگاه 

کتاب فقط عنوان های کتاب عرضه شود.
اســداهلل امرایی، مترجمی است که به نمایشگاه 
کتاب تهران عالقه دارد و همیشه در ایام برگزاری 
به آن ســر می زنــد. او هم به همین فروشــگاه 
بودن نمایشگاه اشــاره می کند و می گوید: نگاه 
من به نمایشگاه بین المللی کتاب تهران همیشه 
نگاه مثبتی بوده اســت. به نظرم تنها ایرادی که 

نمایشــگاه کتاب دارد این اســت که نمایشگاه 
نیست، بیشــتر فروشگاه اســت و این فروشگاه 
بودنش به کتاب فروشی ها بویژه کتاب فروشی هایی 
که در محله ها هستند آسیب می زند؛ کسانی که 
کتاب نیاز دارند با تخفیف ناشــران از نمایشگاه 
کتــاب می خرند، پــس تا یکی دو مــاه فروش 
کتاب فروشــی ها پایین می آید و این موضوع به 
مرور سبب از بین رفتن کتاب فروشی های محله ها 

می شود.
او همچنین ابراز امیدواری کرده امسال در میان 
غرفه ها و کتاب ها شاهد فروش کتاب های قاچاق 

و تقلبی نباشد. 
میرجالل الدین کزازی هــم در خصوص بهتر 
برگزار شــدن نمایشــگاه کتاب تهران معتقد 
است، نمایشگاه کتاب باید به گونه ای باشد که 
اثرات آن تا ماه ها بعد ادامه داشــته باشد. این 
نویسنده و محقق می گوید: اگر نمایشگاه کتاب 
نهادی فرهنگی است، می باید کارساز، پایدار و 
اثرگذار باشد.  باید هنگامی که برچیده می شود 
کارآیی و پویایی و اثربخشــی آن را بتوان در 
قلمرو کتاب و کتاب خوانی و کتاب دوســتی و 
هر آنچه به کتاب بازمی گردد همچنان آشکارا 
دید؛ اما چنین نیســت و این شاید بزرگ ترین 
خرده ای اســت که می توان بر نمایشگاه کتاب 

گرفت. 

 جایگاه کتاب با توجه به تورم اقتصادی 
چند ماه اخیر

شــرایط اقتصادی و تورم اقتصای چند ماه اخیر 
سبب شده معیشت مردم با تنگنا مواجه شود؛ در 
این شرایط خرید کتاب برای عده ای یک هزینه 
اضافه و حتی الکچری است، هرچند ممکن است 
بــرای یک عده دادن پول یک کتاب مســئله ای 
نباشد. آن هایی که به طور مستمر کتاب می خرند، 
حتی ممکن است از هزینه خوراکشان بزنند اما 
کتاب را تهیه کنند، ولی مجبور هســتند با این 
وضعیت خرید کتابشــان را کمتر و کمتر کنند. 
بدون شک اوضاع اقتصادی و تورم بی رویه حتماً 
تأثیرش را بر خرید کتاب و توجه مردم به کتاب 
می گذارد، با این اوصاف باید دید استقبال مردم از 
نمایشــگاه کتاب امسال با توجه به شرایط فعلی 

اقتصادی چگونه است. 
با این حال در این گزارش ســه اثر پر سروصدای 
داستانی را که امسال در نمایشگاه رونمایی می شود 
و مخاطب کتابخوان به آثار قبلی این نویسنده ها 

توجه نشان داده است، معرفی می کنیم.

 عرضه »بیرون در« دولت آبادی 
محمــود دولت آبــادی که در چند مــاه اخیر با 
کتاب های »طریق بســمل شدن« و »این گفت 
و سخن ها« حضور پررنگی در بازار کتاب داشته؛ 

در روزهای آینده و در ســی ودومین نمایشــگاه 
بین المللــی کتاب تهــران نیز با اثــر جدیدی 
حاضر خواهد شد. تازه ترین اثر داستانی محمود 
دولت آبادی »بیرون در« نام دارد. این کتاب توسط 
نشر چشــمه منتشر می شود. ناشــر و نویسنده 
توضیح زیادی در خصوص این کتاب نداده اند. باید 
کتاب را خواند و دید دولت آبادی در این کتاب چه 
دریچه ای را به سوی مخاطب آثارش گشوده است. 

 تاریخ شفاهی جنگ 
از سری کتاب های مربوط به تاریخ شفاهی جنگ 
هم که مخاطبــان خاص خــودش را دارد و در 
ســال های اخیر با توجه به تبلیغ هایی که بر این 
کتاب ها می شود، توانسته جای خودش را باز کند 
و به چاپ های متعدد برسد، می توان از دو اثر نام 
برد که در نمایشگاه امسال رونمایی می شود؛ دو 
اثر »ساجی« تازه ترین نوشته بهناز ضرابی زاده که 
خاطــرات یکی از بانوان حاضر در دفاع مقدس را 
روایت می کند و نیز کتاب »روشنای خاطره ها« 
اثر مرتضی سرهنگی که دربرگیرنده 4۰ یادداشت 
خاطره است، از کتاب های تاریخ شفاهی هستند 
که توســط حوزه هنــری به نمایشــگاه عرضه 

می شوند. 

 »راز پالک سوخته«
 شهیدی که روایت زندگی اش را نوشت 

در نمایشگاه امســال کتابی از خاطرات شهیدی 
عرضه می شود که خوِد شهید، نویسنده اثر بوده 
است. »راز پالک سوخته« روایت داستانی زندگی 
شــهید مدافع حرم مهدی طهماسبی است که 

توسط انتشارات شهید کاظمی عرضه می شود.
این کتاب بر اساس دستنوشته های شهید در قالب 
داســتان و در ۱۲ فصل نوشته شده است. راوی 
داستان کتاب، خود شهید می باشد. وی ماجرای 
سفری که شهید به سوریه داشته و تمام اتفاقات 
این سفر را در دفترچه ای ثبت کرده است که به  
صورت روایت داســتانی  به رشته تحریر درآمده 
است. شهادت مهدی طهماسبی، از شهدای مدافع 
حرم که دوســت و همرزم و هم دانشگاهی علی 
ابراهیمی بوده اســت، ابراهیمی را بر آن داشت 
تا به صورت جدی مشــغول بازنویسی و تدوین 
خاطرات این شهید شود. وی تالش کرد مأموریت 
شهید طهماســبی را که خود شهید اتفاقات هر 
روز ســفرش را یادداشت می کرد، به صورت یک 
داستان روایت کند. فصل نخست داستان همان 
ســاعات آخر زندگی این شهید است که در ۱۱ 
فصل شهید زندگی و حوادث سفر نخست خود را 
به سوریه بازگو می کند و در فصل ۱۲)فصل آخر( 
 برمی گردد به همان ساعات پایانی و لحظه شهادت. 
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 آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاور معماری و شهر سازی آستان قدس رضوی سهامی خاص به شماره ثبت 334814 و شناسه ملی 10103718203

 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,08,13 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : اختیارات هیئت مدیره در 14 ردیف به شرح ذیل به مدیر 
عامل تفویض گردید: 1-نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی 2-اجرای مصوبات مجمع 
عمومی و هیئت مدیره و اداره امور شرکت با داشتن کلیه اختیارات قانونی و مطابق با آئین نامه های داخلی شرکت که به تصویب هیئت مدیره 
رسیده است. 3-پیشنهاد آئین نامه های داخلی شرکت جهت اتخاذ تصمیم و تصویب به هیئت مدیره 4-نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان 
شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و اضافه کاری و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و خروج آنها از خدمت و مرخصی 
و بازنشس��تگی مطابق با قوانین جاریه و آئین نامه اس��تخدامی و چارت س��ازمان مصوب شرکت 5-پیش��نهاد بودجه برای اداره کردن شرکت به 
منظور اتخاذ تصمیم و تصویب به هیئت مدیره 6-دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و کارمزد و متفرعات 7-پیشنهاد افتتاح 
حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات جهت اتخاذ تصمیم و تصویب به هیئت مدیره 8-تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت 
و واخواس��ت اوراق تجارت��ی 9-عق��د هر نوع قرارداد، تغییر،تبدیل یا فس��خ و اقاله آن در مورد خدمات طراحی و مهندس��ی در قالب آئین نامه 
معامالت و مصوبات هیئت مدیره 10-واگذاری تمام یا بخش��ی از خدمات موضوع قراردادهای ش��رکت به اش��تخاص حقیقی و حقوقی جهت انجام 
امور ش��رکت ودر راس��تای برون س��پاری در قالب آئین نامه معامالت و مصوبات هیئت مدیره 11-مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه 
نام انحصاری، عالمت تجاری و اختراع در صورت تصویب هیئت مدیره 12-اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تس��لیم به دعوی یا 
انص��راف از آن اع��م از حقوق��ی و کیفری در دادگاهها و مراجع صالحه برای حفظ حقوق ش��رکت توضیح آنکه انصراف از دعوی بیش از حد نصاب 
معامالت کالن دولتی یا نظر هیئت مدیره انجام میشود. 13-تعیین میزان استهالک ها مطابق با قوانین وزارت امور اقتصادی و دارایی 14-تنظیم 

خالصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و دادن آن به بازرسی شرکت 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )440622(
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آگهی تغییرات شرکت الکترود گرافیتی ایرانیان
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 52110 و شناسه ملی 14004297894

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,10,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -روزنامه کثیراالنتشار قدس 
جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 2-اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقای پرویز کریمی به 
ش��ماره ملی0849408148 آقای بهروز کریمی به شماره ملی 0924390549 خانم نرگس اسمعیل به شماره ملی 0056103573 3- خانم 
نازنین جوادموس��وی به ش��ماره ملی 0931630797 به عنوان بازرس اصلی و محمد اورعی ناسوتی به شماره ملی 0937171999 به عنوان 

بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )439052(
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آگهی تغییرات شرکت فرآورده های لبنی پاستوریزه نوش آفرین قوچان
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1479 و شناسه ملی 14005364866

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,05,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذی��ل انتخ��اب گردیدند: - اقای مهرداد اس��کندری کالته میرزا رجب ک��د ملی 0860232573 - اقای امید اس��کندری کالته میرزا رجب                     
ک��د ملی 0872993892 - اقای فرش��اد اس��کندری میرزا رجب کد مل��ی 0860232565 به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 س��ال 
انتخاب گردیدند . - مجید ش��یرزور کدملی 0065333055 به س��مت بازرس اصلی و فرزانه بابانام فرخانی کدملی : 0870400975 به 

سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان )439045(
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آگهی تغییرات شرکت فرآورده های لبنی پاستوریزه نوش آفرین قوچان
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1479 و شناسه ملی 14005364866

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره م��ورخ 1397,05,30 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - بنا بر تفویض اختیار حاصل��ه از مجمع عمومی                        
فوق العاده مورخ 1397,05,25 و با توجه به اظهار نامه تنظیمی و سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور 
به حساب سرمایه شرکت هیئت مدیره شرکت،افزایش سرمایه راعملی دانسته ،در نتیجه مبلغ 19990000000 ریال از حساب بدهی شرکت 
کس��ر و به حس��اب سرمایه منظور گردیده است و ماده 5 اساسنامه به ش��رح زیراصالح گردید ماده 5: سرمایه شرکت مبلغ20000000000 

ریال منقسم به 200000 سهم 100000 ریالی با نام می باشد که تمامًا پرداخت گردیده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان )439044(
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آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی زردانه توس
 شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 12387 و شناسه ملی 10380280778

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,01,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید جالل میر شرقی با پرداخت مبلغ 5588190000 
ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 9801810000 ریال به مبلغ 15390000000 ریال افزایش داد . آقای حسین فوالدی با پرداخت مبلغ 
482930000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 847070000 ریال به مبلغ 1330000000 ریال افزایش داد . خانم یگانه میرشرقی با 
پرداخت مبلغ 827880000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 1452120000 ریال به مبلغ 2280000000 ریال افزایش داد . در نتیجه 
سرمایه شرکت از مبلغ 12101000000 ریال به مبلغ 19000000000 ریال افزایش یافت. - سهم الشرکه نهایی شرکا به شرح ذیل میباشد: آقای سید جالل 

میر شرقی 15390000000 ریال خانم یگانه میر شرقی 2280000000 ریال آقای حسین فوالدی 1330000000 ریال
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )439019(
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آگهی تغییرات شرکت خیریه مهر ورزان کوثر علوی
 موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 4083 و شناسه ملی 10380666161

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397,10,05 و نامه شماره 3853,1,7394 مورخ 1397,11,28 معاونت استانداری و فرمانداری مشهد 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند: آقای سیدمس��عود علوی کدملی 0049945793 
آق��ای محس��ن بقراط��ی کدمل��ی0888987064 آق��ای س��یدمهدی عل��وی کدمل��ی 0054343011 آق��ای محمدرضا دی��اری کدمل��ی 3873825821 و                                                       
آقای سیدمهدی یعسوبی کدملی 0888240961 بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و آقای سیدعلیرضا علوی کدملی 0015899519 و آقای سید احمد علوی 
کدملی 0012850446بعنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره - آقای مجید چنگیزی باکدملی 0933710593 بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدمحمدعلوی 

باکدملی 0062199382 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )439018(
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آگهی تغییرات شرکت گاوداران گناباد 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 89 و شناسه ملی 10380017594

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1397,10,09 و نامه شماره 516,9,2,8,2054مورخ 97,10,30 اداره تعاون روستائی گناباد 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : -1علی ساالری 0919302564 - علی معمارزاده 0918756693 - ابراهیم دانش پژوه 0919728979 - علیرضا 
فتاحی نژاد 0918743680 - روح اله محتشمی پور 0919874746به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و محمد رضا افضلی 0919567444 
و محمد شیخی سنو 0919726127 به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال مالی انتخاب شدند. -2 غالمرضا محمودی 

0919723438 و سید محمد موسویان اول باغسیاه 0919474201 به سمت بازرسان شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین شدند
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )439017(

آگهی تغییرات ش�رکت سارینا سرام 
گناب�اد ش�رکت س�هامی خ�اص به 
ش�ماره ثب�ت 1263 و شناس�ه ملی 

14003636708
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1397,12,25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : - اعض��اء هیئت مدیره ب��ه قرار ذیل 
انتخ��اب گردیدند: اقای محمود خاوری به ش��ماره 
هاش��می  محس��ن  اق��ای  و  مل��ی0935674373 
باقرآب��اد ب��ه ش��ماره مل��ی 0942316002 و اقای                   
علی به��ادری به ش��ماره مل��ی0870863444 به 
عن��وان اعض��ا هیئت مدی��ره برای مدت دوس��ال 

انتخاب گردیدند
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )439157(
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آگهی تغییرات شرکت روستایی شهید 
سپاسه شرکت تعاونی به شماره ثبت 
36 و شناسه ملی 10380008284

به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 
م��ورخ   506,19,86 ش��ماره  نام��ه  و   1396,12,06
1397,1,27 اداره تع��اون کارورفاه اجتماعی تربت 
حیدریه تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 -ترازنامه و 

سود وزیان سال مالی 1395 به تصویب رسید.
 2- حجت ایروانی ش��هری 1064266983 و س��ید 
س��مت  ب��ه   0703265768 ش��کوفنده  حس��ین 
بازرس��ان اصلی و علی البدل ش��رکت برای مدت 
یک س��ال مالی انتخاب شدند. 3- سرمایه شرکت 

به مبلغ 1404661000 ریال افزایش یافت .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه 
)439043(
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آگه�ی تغیی�رات موسس�ه خیری�ه مهر 
ورزان کوثر علوی موسس�ه غیر تجاری 
به ش�ماره ثب�ت 4083 و شناس�ه ملی 

10380666161
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1397,10,05 و نامه ش��ماره 3853,1,7394 
مورخ 1397,11,28 معاونت استانداری و فرمانداری 
مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل شرکت 
در واحد ثبتی مش��هد به آدرس اس��تان خراسان 
رضوی – ش��هر مش��هد – بخ��ش مرک��زی – خیابان 
س��ناباد – ب��ن بس��ت س��ناباد10 ) ش��هید حس��ین 
طباطبائ��ی ( پالک 136 طبق��ه زیرزمین منهای یک 
کدپس��تی :9138843764 تغیی��ر یاف��ت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )439016(
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 LX XU7 س��مند  س��واری  خ��ودروی  س��بز   ب��رگ 
ش��ماره  روغن��ی   س��فید  رن��گ   1394 م��دل 
شاس��ی                                                                                ش��ماره  و   124K0736902 موت��ور 
NAAC91CE2FF041017 به شماره انتظامی 914  و 
92  ای��ران 36 به مالکیت صادق جه��ان بانی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز خ��ودروی س��ایپا131SL م��دل 1391 رنگ 
نق��ره ای متالی��ک ب��ه ش��ماره انتظام��ی 735 ل39 
ایران 42 ش��ماره موتور 4797324 و ش��ماره شاسی 
NAS411100C1183615 ب��ه مالکیت حس��ین غالمی 
زارع مفق��ود گردی��ده و از درج��ه اعتب��ار س��اقط 

می باشد.  /ع
98
00
93
0
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خبر

رسانه هاى غربى تصوير ايران را سانسور مى كنند
سيما و سينما: دبيــر جشنواره 
فيلم عمار گفــت: اينكه تصوير 
واقعى از ايران به فضاى سانسور 
شــده اروپا، آمريكا و جهان ارائه 

كنيم، كار انقالبى است.
وحيد جليلى، دبير جشنواره عمار، 
درباره ادغام و يا جدا كردن جشــنواره جهانى فيلم فجر از بخش ملى به 
باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: بايد بگذاريم كمى زمان بگذرد؛ اما اصل 
برگزارى اين رويداد اتفاق خوبى اســت و بــه نظرم بايد زودتر هم اتفاق 

مى  افتاد.
وى افزود: جدى گرفتن حضور بين المللى سينماى ايران مسئله مهمى 
اســت كه بايد توجه ويژه اى به آن شــود. در طول بيش از دو دهه و با 
داشتن ظرفيت هاى بســيار زياد و متنوع، فيلم هاى ايرانى تنها به چند 
جشــنواره محدود اروپايى و غربى ارسال مى شــدند و آن ها هم اهداف 
سياسى خودشــان را دنبال مى  كردند. آن ها همواره تالش كرده اند يك 
تصوير متناســب با منافع خود از ســينماى ايران به جهان ارائه دهند. 
اما بايد اين حلقه انحصار مى شكســت؛ ما بايــد در جهان، در منطقه و 
در كشــورهاى اسالمى مخاطبان و مشــتريان خودمان را جست وجو 
مى  كرديم. اشتباه بزرگ و استراتژيكى كه به نظرم خسارت هاى فرهنگى 
و اقتصادى به سينماى ايران زد، به قول شهيد آوينى اين بود كه سينماى 
ايران به جاى اينكه جهانى شــود، جشنواره اى شد؛ يعنى براى بعضى از 
مديران سينمايى در كشور يا بعضاً سينماگران چند پيرزن در سينماتك 
پاريس بيشــتر از يك ميليارد مخاطب مسلمان در 50 كشور اسالمى 

ارزشمند شدند. 
وى افزود: سينماى ما مى  تواند از لحاظ اقتصادى به مشترى هاى خارجى 
متكى شــود و اصلى ترين صادرات فرهنگى جمهورى اسالمى صادرات 
ســينمايى باشــد. البته اگر از آن فضاى انفعالى و غــرب زده حاكم بر 

بخش هايى از مديريت و سينماى ايران فاصله بگيريم.
جليلى در پاســخ به اين پرســش كه مى  توانيم هنر انقالبى را با تثبيت 
شــدن جشــنواره جهانى فجر صادر كنيم، گفت: هنر انقالب يك طيف 
اســت؛ همين كه شما يك تصوير واقعى از ايران به فضاى سانسور شده 
اروپا، آمريكا و جهان ارائه كنيد يك كار انقالبى كرديد. چون رسانه هاى 
غربى 180 درجه مخالف واقعيات ايران را تعريف مى  كنند؛ پس هر اتفاقى 
براى بازنمايى درست واقعيت هاى ايران امروز در جهان بيفتد، يك اتفاق 

انقالبى است.

اهداى «لوح وفا» به مجيد مجيدى در تركيه
سيما و سينما: تنها عضو ايرانى 
بنياد بين المللى موالنا در ايران از 
حضور مجيد مجيدى در فستيوال 
جهانى «صوفى  سين» و اهداى 
جايزه ويژه جشــنواره همراه لوح 
تقدير «وفا» به اين فيلمساز خبر 
داد. فروزنده اربابى در گفت  وگو با ايسنا، با اعالم خبر برگزارى دومين دوره 
جشنواره «صوفى  ســين» اظهار كرد: از اول تا هفتم ماه مى  (يازدهم تا 
شانزدهم ارديبهشت)، به مناسبت ورود خانواده موالنا به قونيه، فستيوال 
جهانى عرفانى قونيه برگزار مى  شود و در آن فقط فيلم هايى كه تم عرفانى 
و مذهبى دارند، پذيرفته مى شوند. كارگردانان برجسته اى از تركيه، فيلم ها 

و كارگردانانى را انتخاب مى كنند.
وى افزود: سال گذشته كه اين فستيوال براى نخستين  بار برگزار شد، آقاى 
رضا ميركريمى با فيلم «زير نور ماه» دعوت فستيوال را قبول كردند و تنها 
كارگردانى بودند كه لوح تقدير فستيوال و وزارت فرهنگ تركيه را گرفتند. 

فيلمشان هم مورد اقبال عمومى قرار گرفت.
اربابى درباره حضور مجيد مجيدى در جشــنواره «صوفى  سين» گفت: 
امسال دبيرخانه اين فستيوال آقاى مجيدى را با فيلم هاى «بيد مجنون» 
و «بچه هاى آســمان» دعوت كرده  و ايشان نيز قبول كرده اند. ايشان در 
روزهاى سوم تا ششــم مى  در قونيه حضور خواهند داشت و فيلم «بيد 
مجنون» با حضور خودشان به نمايش درمى  آيد و نشست هاى دانشگاهى 
و رســانه اى دارند. امسال تنها كارگردانى كه جايزه ويژه جشنواره همراه 
لوح تقدير «وفا» به او تعلق مى  گيرد آقاى مجيدى است؛ اهداى اين لوح، 
قدردانى از كارگردان هايى است كه به ريشه ها، باورهاى معنوى و مذهبى 
خود وفادار مانده اند. همچنين اين فستيوال يك بخش سناريونويسى دارد 
كه عالقه  مندان مى  توانند از ســال ديگر از طريق سايت «صوفى  سين» 

اطالعات الزم را بگيرند.

«نسيان»
مستندى پژوهشى از تاريخ فراموش شده مشهد

سيما و سينما: مستند «نسيان» 
به كارگردانى حسن آخوندپور در 
نوزدهمين قسمت از فصل سوم 
برنامه «به اضافه مستند» به روى 

آنتن شبكه مستند خواهد رفت.
به گزارش رســيده، جديدترين 
قسمت از برنامه تلويزيونى «به اضافه مستند»، با پخش و بررسى مستند 
«نسيان» به كارگردانى حسن آخوند پور از شبكه مستند پخش خواهد شد.
مستند «نسيان»، روايتى پژوهشى از تاريخ فراموش شده مشهد است 
و با نگاهى انســانى بــه پيامدهاى مداخله در بافت شــهرِى پيرامون 
حرم مطهر رضوى در پنج دهه اخير مى  پردازد. اين فيلم مســتند به 
آســيب  شناسى طرح هاى بهسازى، نوســازى و توسعه بافت پيرامون 
حرم مطهر امام رضا(ع) پرداخته و از سياست هاى كالن شهرسازى و 
معمارى در اين شــهر انتقاد مى  كند. يكى از بخش هاى مهم اين فيلم 
مســتند، انتقاد جدى نسبت به عدم توجه مســئوالن به توصيه هاى 
دلسوزانه هشت گانه مقام معظم رهبرى در سال 86 مبنى بر توجه و 
دقت نظر اساســى به مسائل زيست بومى، زيارت و معنويت در فرايند 
توسعه و بهسازى اطراف حرم مطهر است. بخشى از سكانس هاى فيلم 
شامل درخواســت ها و سخنان شهروندان قديمى اين محالت است و 

كارشناسان مختلف اين حوزه به بيان ديدگاه هاى خود مى  پردازند.
مســتند 60 دقيقه اى «نسيان» كه به كارگردانى حســن آخوند پور و 
تهيه  كنندگى پژوهشــكده ثامن توليد شده است، پيش از اين در گروه 
هنر و تجربه و در ســينماهاى سراسر كشور به اكران درآمد. اين مستند 
براى نخســتين بار و در برنامه «به اضافه مستند» در تلويزيون پخش و 
رونمايى خواهد شد. اين قسمت از برنامه امروز سه شنبه (3 ارديبهشت) 
ساعت 20:30 از شبكه مستند پخش خواهد شد و بازپخش آن روزهاى 
چهارشنبه (4 ارديبهشت) ساعت 9 و جمعه (6 ارديبهشت ماه ) ساعت 

13:30 است.

 سيما و سينما/ زهره كهندل   فيلم سينمايى 
«زندانى ها» داستان دانشجويى است كه قصد دارد 
براى پايان نامــه اش روى زندانى هاِى زنداِن قصر 
تحقيق كند. ده  نمكى در آخرين ساخته اش تالش 
كرده تا تأثير معنويات بــر زندانى ها را به تصوير 
بكشد و همچون ديگر آثار قبلى اش از زبان كمدى 

براى اين بيان بهره برده است. 
اين فيلم بر خالف آثار قبلى اين كارگردان، كمتر 
رنگ و بوى سياســى دارد و بيشتر به نقص ها و 
آسيب هاى اخالقى و اجتماعى معطوف است اما 
همچــون ديگر آثار اين فيلمســاز، تالش دارد تا 
ارزش هاى فراموش شــده و دغدغه هاى انسانى را 
به تصوير بكشد. فيلمنامه اين اثر توسط ده  نمكى 
و تعدادى از فيلمنامه نويسان جوان نگاشته شده 
اســت و كارگردانى و تهيه كنندگى آن به عهده 
خود اوست. بهنام تشكر، هومن برق نورد، هدايت 
هاشــمى، برزو ارجمند، بهاره افشــارى، بهنوش 
بختيارى، اصغر نقى زاده، رسول نجفيان، امير نورى 
از جمله بازيگران اين فيلم هستند، بازيگرانى كه 
چهره هايى كليشه اى در عرصه طنز دارند. فيلم ده 
نمكى، جزو فيلم هاى اكران نوروزى بود و توانست 
بهترين فرصت اكران را بگيرد اما در ميان فيلم هاى 
طنز روى پرده، تاكنون فروش خوبى در گيشــه 
نداشته اســت. جبار آذين، منتقد سينما درباره 
فيلم «زندانى ها» به خبرنگار ما مى گويد: مسعود 
ده نمكى به لحاظ فرهنگــى و هنرى در فضاى 
خاصى زندگى مى كنــد. او باورهاى خوبى درباره 
ارزش ها و آرمان هاى جامعه دارد و سعى كرده در 
همه فيلم هايش به اين ارزش ها توجه كند. فيلم 
زندانى ها هم از اين فضاى ارزشــى دور نيست اما 
مشــكل آثار ده نمكى اين است كه همچنان از 
فرمول هاى فيلم فارســى استفاده مى كند چه در 
اخراجى هاى 1، 2 و 3 و چه در زندانى ها كه براى 

اين فيلم هم خواب سرى سازى ديده است. 
به باور او، ده نمكى به فرمول هاى فيلم فارســى 
چســبيده و در اين قالب، آدم هــا و موضوعاتش 
عمدتاً سطحى هستند، البته برخى از موضوعات 
فيلم زندانى ها در قالب مسائل سياسى و اجتماعى، 
برخى از كاستى هاى جامعه را نقد مى كند اما همه 
اين ها به شكلى سطحى به تصوير كشيده مى شود.
اين منتقد سينما ادامه مى دهد: در آثار ده نمكى 
نگاه تحليلگرانــه، عميق و جهت دار به ســوى 
حركت هاى اميدوارانه نمى بينيد. در فيلم هاى او، 
شخصيت هاى خوب و بد يا حتى خاكسترى وجود 
دارند كه ممكن است تماشاچى را در جايى از فيلم 
بخنداند يا جايى موجب عقده گشــايى اش شود 
بويژه زمانى كه مســئوالن ناشايست را مورد طنز 
و طعنه قرار مى دهند اما اين شخصيت ها نگاهى 

عميق و جدى نسبت به مسائل ندارند.

 رهايى از فرمول هاى فيلم فارسى
بــه گفته آذين، اگــر ده نمكى بخواهــد به كار 
سينمايى اش ادامه دهد نياز دارد كه از فرمول هاى 
فيلم فارسى رها شود و نگاهى تحليلگرانه و آسيب 
شناسانه به مسائل سياسى و اجتماعى داشته باشد. 
اگرچه چنين فيلم هايى ممكن است در گيشه به 
توفيق نسبى دســت يابند اما از منظر مضمون، 
محتوا و نگاه مردمى، فيلم هاى ماندگار در تاريخ 

سينماى ايران نخواهند شد.
وى معتقد است: ده نمكى جنس سليقه مخاطب 
را خوب شناخته و مى داند كه فرمول هاى فيلم 
فارســى در فروش فيلمش اثرگذار است. شايد 
يكى از ويژگى هاى خوب ده نمكى اين باشد كه 
ديدگاه و سليقه مخاطب را مى شناسد اما براى 
ارتقاى اين ديدگاه مخاطب تالش نمى كند بلكه 
در فيلمش حرف هايى را مى زند كه مخاطب در 
لحظه تماشــاى فيلم دچار خوشى يا ناخوشى 
مى شــود و راهكارى را ارائه نمى كند. اين جزو 

ضعف آثار ده نمكى است.
فيلم او در گيشــه، فروش خوبى نداشته است. 
گويا ســبك نخ نمــاى او در فيلمســازى اش، 
منقرض شده است. تماشاگر جنس حرف هايى 
كه ده نمكى در زندانى ها مى زند را در آثار قبلى 
او ديده اســت، شايد موقعيت ها يا داستان فيلم 
تغيير بكند وقتى تماشاگر اين مضمون و حرف ها 
را در آثار قبلى اين فيلمســاز ديده است، ديگر 
رغبتى به تماشاى آن نشان نمى دهد اما اگر ده 
نمكى با نگاهى تحليلگرانه، دقيق تر، ســينمايى 
و هنرمندانه تر كار كند و ســليقه تماشاگر را در 
حال تكامل بداند و با توجه به اين معيارها به كار 
فيلمسازى اش ادامه بدهد، مى تواند نام خودش 
را در ميان ســينماگران شاخص سينماى ايران 
جاى بدهد و هم اينكه آثار او در ياد تماشاگران 

خواهد ماند. 

 يك روايت مذهبى و اخالقى
آرش فهيــم، منتقد ســينما نيز دربــاره اين 
فيلــم مى گويد: فيلم «زندانى هــا» اثر جديد 
مسعود ده نمكى، فيلمســاز ژورناليستى است 
كه همــواره به خاطــر خط شــكنى و گفتن 
حرف هــاى تــازه در دو عرصــه مطبوعات و 
سينما، جريان ساز و مورد توجه بوده است. هم 
فيلم هاى مستند اين كارگردان، از جمله «فقر 
و فحشــا» و «كدام اســتقالل، كدام پيروزى» 

و نيز ســه گانه «اخراجى ها» بــه خاطر طرح 
مشهور  ديدگاه هاى جسارت آميز،  و  موضوعات 
شــدند. «زندانى ها» نيز به لحــاظ محتوايى، 
داراى بدعت هــا، رويكــردى تــازه و متفاوت 
اســت. چرا كه اين فيلم را مى توان نخســتين 
كمدى آخرالزمانى ســينماى ايران دانســت. 
يعنى نخستين فيلمى است كه با زبان طنز به 

مهدويت و مفهوم انتظارپرداخته است.
وى ادامــه مى دهــد: زندانى هــا در اين فيلم، 
اســتعاره اى از انســان هاى بــالزده و در بند 

پستى ها و رذايل است كه با همراهى و رهبرى 
يك فرد آگاه و صاحب دل، در مسير رستگارى 
و جست وجوى گنج حقيقت قرار مى گيرند. اين 
روايت مذهبى و اخالقى بدون اينكه دچار شعار 
زدگى و طرح مســتقيم موضوع قرار گيرد، در 

اين فيلم ترسيم شده است.
به گفته اين منتقد ســينما، فيلم «زندانى ها» 
همچنيــن در زير ژانر رفاقتى نيــز قرار دارد؛ 
يعنى درام فيلم، از طريق كنار هم قرار گرفتن 
دو يا چند فرد نامتجانس ايجاد مى شود. در اين 
فيلم نيز دو زندانى خالفكار، با يك دانشــجوى 
دكتراى الهيــات همراه مى شــوند. تضاد بين 
شــخصيت اصلى فيلم و دو زندانى، فضاى طنز 

فيلم را به وجود آورده است.

 متكى بر طنز كالمى
به بــاور فهيم، فيلــم «زندانى ها» يك كمدى 
ســرحال اســت و از ابتدا تا انتها نيز مخاطب 
را در سالن ســينما مى خنداند. البته اين فيلم 
نيز همچون آثار اخير ده نمكى، بيشــتر متكى 
بر طنز كالمى اســت و موقعيت كمدى در آن 
كمتر پيش مى آيد. كارگــردان تالش كرده تا 
فضاى فيلم خود را اخالقى و پاكيزه نگاه دارد؛ 
او در ايجاد طنز ســالم موفق است، در بسيارى 
از موارد، بدون دســت انداختن به متلك هاى 
زشتى كه اين روزها در فيلم هاى كمدى ما باب 
شده، به توفيق مى رســد. هر چند در دو، سه 
مورد، شــوخى هايى دوپهلو و داراى بار معنايى 
منفى نيز در فيلم مطرح شــده اســت كه  اى 
كاش همان اندك هم پيش نمى آمد. وقتى يك 
فيلمســاز توان آن را دارد تا برخالف بسيارى 
از همكارانش، تماشــاگر را با شوخى هاى بجا 
و تميــز به قهقهه بيندازد، چــه ضرورتى دارد 
تا از متلك هاى منفى - ولو بســيار اندك- هم 

استفاده كند؟ 
وى با بيــان اينكه بر خــالف فيلم هاى قبلى 
ده نمكــى، رويكرد ژورناليســتى و سياســى 
در «زندانى ها» كمرنگ تر اســت، خاطرنشــان 
مى كنــد: عكس آثــارى كه تا به حــال از اين 
فيلمساز ديده بوديم كه به نقد صريح و شجاعانه 
كژتابى هاى اقتصادى و اجتماعى دست مى زد، 
در «زندانى ها» شاهد محتوايى محافظه كارانه 
هســتيم و تأكيــد بر اصالح فــردى بر مبارزه 
سياسى و اجتماعى غلبه يافته است. اگر در اين 
فيلم هم مثل آثار قبلى اين كارگردان، به نقش 
بى عدالتى و كجروى هاى اقتصادى و اجتماعى 
در وقوع جرم پرداخته مى شد، «زندانى ها» نيز 

اعتالى بيشترى مى يافت.
ايــن منتقد درباره نقش آفرينــى بازيگران اين 
فيلم هــم مى گويــد: بهنام تشــكر و هدايت 
هاشــمى، تقريباً مشــابه نقش هاى قبلى خود 
ظاهر شده اند. هاشمى در «زندانى ها» به همان 
تيپ سياستمدار ساده دل و متواضع كه در دو 
ســريال نقش ايفا كرده بود شــباهت دارد. اما 
هومن برق نورد، فعال و تأثيرگذار و تا حدودى 
متفاوت به نظر مى رسيد و بخش زيادى از تكه 
كالم ها و موقعيت هاى كمدى در فيلم، توسط 

وى به وجود آمده بود.

برش

آذين: اگر ده نمكى بخواهد به كار 
سينمايى اش ادامه دهد نياز دارد 
كــه از فرمول هاى فيلم فارســى 
رهــا شــود و نگاهــى تحليلگرانه 
و آســيب شناســانه به مســائل 
سياسى و اجتماعى داشته باشد. 
وگرنه از منظــر مضمون، محتوا و 
نگاه مردمى، فيلم هايى ماندگار در 
تاريخ سينماى ايران نخواهند شد

برش

فهيــم : «زندانى هــا» يــك كمدى 
ســرحال اســت و از ابتدا تــا انتها 
نيــز مخاطــب را در ســالن ســينما 
مى خندانــد. البتــه ايــن فيلم نيز 
همچون آثار اخير ده نمكى، بيشتر 
متكى بر طنز كالمى است و موقعيت 
كمــدى در آن كمتر پيــش مى آيد. 
كارگردان تالش كرده تا فضاى فيلم 

خود را اخالقى و پاكيزه نگاه دارد

سيما و سينما

نگاهى به فيلم «زندانى ها» جديدترين ساخته مسعود ده نمكى

مضمون خوب، زندانِى بيان بد

پس از وقفه اى چند ماهه

تصويربردارى سريال «نفوذ» از سر گرفته مى شود 
صبا كريمى: تصويربردارى مجموعه تلويزيونى «نفوذ» به كارگردانى 
جواد شــمقدرى و تهيه كنندگى محســن على اكبرى كه مدتى بود 
متوقف شــده بود بزودى از سرگرفته خواهد شد. داستان اين سريال 
30 قسمتى به سال 57 مربوط مى شود و به مدت هشت ماه در مقطع انقالب، نفوذ 
آمريكايى ها را در عرصه هاى مختلف نظام پهلوى و بحث قانون كاپيتوالسيون نشان 
مى  دهد. ســريال «نفوذ» در سه فاز پيش  بينى شده و براساس استناد هاى تاريخى 
صورت گرفته است. روايت 40 قسمت اول از پيش از انقالب تا تسخير النه جاسوسى 
پيش مى رود. فصل دوم اين مجموعه به حوادث حين گروگانگيرى تا كودتاى نوژه و 

آغاز جنگ تحميلى مى  پردازد و فاز سوم هشت سال دفاع مقدس را در بر مى  گيرد.
امين اســكندريان، كيميا اكرمــى، احمد نجفى، حميد گــودرزى، رحيم نوروزى، 
عليرام نورايى، صالح ميرزا آقايى، شهره لرستانى، زهرا سعيدى، جليل فرجاد و... در 

نقش  هايى بازى مى كنند كه عيناً واقعى است و مابه ازاى خارجى دارد.
فاز نخســت اين مجموعه تحت عنوان «خط تماس» بهمن ماه سال گذشته روى 
آنتن رفت، اما ادامه كار آن مدتى با وقفه روبه رو شد كه حتى خبرهايى از بى توجهى 
مديران ســيما به اين سريال هم به گوش مى رسيد، اما اين روزها خبرهايى از آغاز 

مجدد تصويربردارى بخش هاى باقيمانده منتشر شده است.
على اكبرى، تهيه كننده سريال در گفت و گو با خبرنگار ما اين مسئله را تأييد كرد و 
درباره علل وقفه چند ماهه تصويربردارى كار مى گويد: اين توقف در واقع يك توافقى 
بين خودمان، براى تقويت كار و سرو سامان دادن به تروكاژهاى تصويرى و جلوه هاى 
بصرى بود. همان طور كه مى دانيد اين كار متعلق به اوايل انقالب و سال هاى نخستين 
دهه 60 است و طبعاً بيشتر تمركز ما روى بحث CGI و تروكاژهاى تصويرى است. از 
سويى ديگر كارهاى مهندسى مربوط به اين بخش زمانبر بود كه البته آن بخش ها به 
اتمام رسيده و ان شاء اهللا تصويربردارى را از نيمه ارديبهشت در شمال كشور، شهرك 

سينمايى غزالى و لوكيشن داخلى سايت كبكان آغاز خواهيم كرد. 
وى در ادامه مى افزايد: سريال 40 قسمت است و ما 30 قسمت آن را تمام كرده ايم و 
10 قسمت باقيمانده را طى برنامه ريزى كه انجام شده ظرف چهار ماه فيلمبردارى و 
يك ماه پيش توليد انجام خواهيم داد. اين روزها هم مراحل پايانى بازنگرى فيلمنامه 
را انجام مى دهيم. على اكبرى با اشاره به حضور بازيگران خارجى مى گويد: با توجه به 
نوع داستان بازيگران خارجى به پروژه اضافه خواهند شد كه البته هنوز قطعى نشده 
است. اما تيم بازيگران ايرانى همان تيم تكميل شده قبلى است و كسى به مجموعه 

بازيگران ايرانى گروه افزوده نخواهد شد. همچنين فاز سوم سريال «نفوذ» به مقطع 
زمانى تسخير سفارت آمريكا تا جنگ تحميلى مى پردازد.

اين تهيه كننده در بخش ديگرى از صحبت هاى خود مى گويد: البته اين نكته را هم 
در نظر بگيريم كه با احتساب 10 قسمتى كه از اين سريال روى آنتن رفته نمى توان 
راجع به آن قضاوت كرد. در آن 10 قسمت نزديك به 40 سكانس در سايت كبكان 
مى گذشت كه ما هنوز آن بخش ها را فيلمبردارى نكرده ايم و با تصويربردارى هايى 
كه در ماه هاى آينده خواهيم داشت با يك سريال جديد مواجه خواهيم بود و آن 10 

قسمت هم كامل تر خواهد شد.

خبر

به انگيزه نخستين نمايش آسيايى فيلم «حيوان» در جشنواره جهانى فيلم فجر

نه همين لباس زيباست نشان آدميت
آرش شفاعى: بگذاريــد پرسشى صريح و سخت را بى تعارف از شما 
بپرسم، اگر بدانيد خيلى زود قرار است بميريد چه مى  كنيد؟ احتماالً 
نخستين پاســخ اين است كه سعى مى  كنيم از فرصتمان براى انجام 
كارهاى خوب و محبت به خانواده خود استفاده كنيم. اين پاسخ سر راستى است اما 
واقعيت اين است كه به همين سادگى و راحتى نمى  توان خود را در اين موقعيت قرار 
و پاسخ داد. فيلم «حيوان» محصول 2018 به كارگردانى آرماندو بو جونيور محصول 
مشترك اسپانيا و آرژانتين دست روى همين موضوع گذاشته است؛ فيلمى  با داستانى 
پركشش و انديشه اى كه مخاطبان را حتى پس از پايان فيلم درگير خود مى  كند. اين 
فيلم در نخستين نمايش خود در قاره آسيا، در جشنواره جهانى فيلم فجر به نمايش 

درآمد و يكى از آثار تأثيرگذار جشنواره محسوب مى شود.
«آنتونيو»، مدير يك شــركت توليدات گوشتى، زندگى خوب و برنامه ريزى شده اى 
دارد، همه چيز سرجايش است و او، همسر و سه فرزندش در رفاهى نسبى زندگى 
را به آرامى  پشت سر مى  گذارند اما تنش در داستان وقتى روى مى  دهد كه او به يك 
بيمارى سخت دچار مى  شود، كليه هايش آسيب مى  بيند و دياليز مى  شود. چاره كار 
اين است كه او به سيستم دولتى اعتماد كند و در صف دريافت كنندگان كليه قرار 
بگيرد. يادمان باشد در كشورى كه او زندگى مى  كند، خريد و فروش كليه غيرقانونى 
اســت اما مرگ يكى از دوستان آنتونيو، او را وحشــت زده مى كند، او مى  فهمد كه 
سيستم نوبت گيرى و انتظار براى دريافت كليه به صورت قانونى موجب خواهد شد 

زمان را از دست بدهد و هر روز بيشتر از روز قبل به مرگ نزديك تر شود. وحشت از 
مرگ و تالش براى زنده ماندن، او را اندك اندك دگرگون مى  كند. بنياد خانواده مرفه 
و خوشبخت او دچار ويرانى مى  شود و آنتونيو كه مردى پايبند به قانون و زندگى سالم 
اجتماعى بود، دست به كار غيرقانونى مى  زند چرا كه از سيستم نا اميد شده و مى  داند 

از اين سيستم بروكراسى آبى گرم نمى  شود.
در كنار اين سيستم اجتماعى قانونى كه نتيجه بروكراسى آن مرگ انسان ها را رقم 
مى  زند، يك سيســتم غيرقانونى و تشــكيالت بزرگ براى دور زدن قانون و قاچاق 
اعضــاى بدن وجود دارد كه در آن اخالق و انســانيت قربانى مى  شــوند اما نتيجه 
مبادله اى كه در آن صورت مى گيرد، واقعى و نتيجه آن ملموس است. پول مى دهيد 
و زندگى را مى خريد. اما اينكه اين مبادله به چه قيمتى صورت مى  گيرد و زندگى بعد 
از اين خريد و فروش چه معنايى مى  تواند داشته باشد، البته مسئله مهمى  است كه 

فيلم «حيوان» بر روى آن دست مى  گذارد.
نياز به زنــده ماندن و گريختن از مرگ، غريزه اى اســت كه در همه جانداران 
وجود دارد و انســان نيز از اين غريزه بهره مند اســت.اما چيزى كه انســان و 
حيوان را در اين غريزه از هم متفاوت مى كند اين اســت كه زندگى براى انسان 
با معنايى كه از آن حاصل مى  شــود، ارزشمند است. وقتى اين ارزش معنوى از 
زندگى انسان گرفته شد، او تفاوت چندانى با «حيوان» ندارد و حاضر است براى 
چنــگ زدن به اين زندگى، از همه چيز حتى از زن و فرزند نيز بگذرد و از اين 

منظر نمايش اين فيلم در جشنواره جهانى فجر، به دليل ماهيت معنويت گراى 
آن جاى خوشــحالى دارد. جالب اين است كه نمايش اين فيلم در جشنواره در 
روز بزرگداشت سعدى شــيرازى، شاعر فارسى زبانى روى داد كه قرن ها پيش 

گفته بود: 

تن آدمى شريفست به جان آدميت
نه همين لباس زيباست نشان آدميت

اگر آدمى به چشم است و دهان و گوش و بينى
چه ميان نقش ديوار و ميان آدميت

خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت
حيوان خبر ندارد ز جهان آدميت

نقد فيلم

برش



زاده تربت  مجید  ایســتگاه/   
در غوغای زندگی شــتابناک قرن 
21، در هجــوم خبرهــای زرد و 
بنفش، در جنگل پُست ها و استوری های از تُهی 
سرشار، در یکه تازی فیلسوف های فضای مجازی 
و هیاهوی تحلیل های جیغ و گل درشــت، البد 
نه نســیمی می وزد و نه خبری از عطر دل انگیز 
خاطره هاست. در جهانی چنین، »خان طومان«، 
هیچ وقت امتداد »شلمچه« نیست و شلمچه هم 

ربطی به کربال و عاشورا ندارد! 
در جهــان حقیقی اما مگر کربــال در کربال ماند 
و عاشــورا در همان قرن اول هجری تمام شد؟ 
مگر »شــلمچه« در همان شــلمچه، عملیات 
بیت المقــدس و کربــالی 5 مانــد و درجا زد؟ 
مگرحماســه غواص هــا به همان کربــالی 4 و 
 ســال 65 خالصه شــد که حاال ماجرایی مثل 
»خان طومان«، در سوریه بماند و هر از چندی، 
پیامی، عطری و نســیمی دل انگیز اما جانگداز 
از آن ســو نیاید و نَوزد و با خودش خبر و پیکر 

»مجید« را نیاورد؟ 

 آبجی علیرضا
اینکه شروع قصه ها و ماجرای »مجید«، کی و کجا 
باشد، بسته به خودتان است! دوست داشته باشید 
می توانید آغاز ایــن ماجرا را مرداد 1369 بدانید 
و محله »یافت آباد« در تهران که خدا به خانواده 
»قربانخانی« یک پســر داد. در این صورت توقع 
نداشته باشید که بتوانیم به رسم زندگینامه های 
عادی، مثالً بنویســیم: »مجیــد قربانخانی در 
خانواده ای مؤمن و انقالبی دیده به جهان گشود... 
از کودکی اهل مســجد، نماز و عبــادت بود... از 
نوجوانی عشــق به جهاد داشــت... همواره مایه 
آرامش پدر و مــادر بود و...«. حتی اگر »مجید« 
را در یک روایت مادرانــه و از زبان مادرش برای 
شــما به تصویر بکشیم، نتیجه اش می شود چند 
خط بعدی مطلب:... مجیِد دوران کودکی، پسرک 
لجباز و ِسرتِقی بود. مثالً دو پایش را کرده بود در 
یک کفش که خواهر دوست ندارد و نوزاد تازه به 
دنیا آمده خانواده باید پسر باشد! اسم خواهرش 
را هم خودش گذاشــته بود و تا یکی دو ماه همه 

را مجبور کــرده بود، خواهر کوچکش را علیرضا 
صدا بزنند! وقتی هم سرانجام علیرضا به »عطیه« 
تغییــر نام داد، مجید تا مدت ها از دســت پدر و 
مادرش ُکفری بود و چند ماه طول کشــید تا با 

ماجرا کنار بیاید. 

 قهوه خانه چی
عزیز کرده، مامانی و بگویی نگویی نُنر هم بار آمده 
بود. طوری که تا کالس پنجم حتماً باید مادرش 
او را به مدرسه می برد و ظهر ها هم فقط »مامان« 
جلوی مدرسه منتظرش می ماند تا به خانه بَرش 
گرداند. لجاجت های کودکی حتی تا 18 سالگی 
و دوران خدمــت ِکش آمد طــوری که مادرش 
می گوید: »اصالً دوست نداشت به سربازی برود... 
وقتی هم رفت، به هر دری زد که محل خدمتش 
تغییــر کند اما نشــد... به حرف کســی گوش 
نمی داد... به جای پوتین بــا دمپایی در پادگان 
می گشــت که با این کار ها فرمانده اش را ناراحت 
می کرد... اگر شبی یا روزی قرار بود در برف پست 
دهــد زنگ می زد خانه که من در برف نمی مانم! 
مــا هم با پادگان تمــاس می گرفتیم و خواهش 
می کردیم نگذارند در برف نگهبانی دهد. همین 
چیز ها بود که وقتی گفت می خواهد برود سوریه، 
خیلی تعجب کردیم و باورمان نشــد...«. پدرش 
آهن فروشی داشــت و »مجید« ظاهراً غصه ای 
برای شغل آینده اش نداشت. با این وجود، بعد از 
خدمت و مدتی کار کردن در مغازه آهن فروشی 
پدر، مثل دوران کودکی و سربازی پاهایش را در 
یک کفش کرد که یا کار پشت میز نشینی یا هم 
رانندگی! برایش وانت نیسان گرفتند تا رانندگی 
کند. گاهی هــم در نانوایی یکی از فامیل ها کار 
می کرد. آخر کار هم گفت می خواهم قهوه خانه 
بزنم. پــدر مخالفت کرد، کار به قهــر از خانه و 
خوابیدن در ماشین کشید و سرانجام حرفش را 

سبز کرد و قهوه خانه راه انداخت.

اهل نماز و روزه نبود
می توانید شروع ماجرا و زندگی واقعی »مجید« 
را براساس روایت های خواهرانه یا دوستانه، همان 
ســال و یا حتی ماه های آخر زندگی اش بدانید! 

براســاس گفته های خواهرش »مجید« اگرچه 
در دوره جوانی اهل فداکاری، کمک به خانواده، 
نوعدوســتی و... است، اما اتفاق خاص و اساسی، 
همان ســال آخر در زندگی اش می افتد: »مجید 
هیچ وقت عالقه ای به درس خواندن نداشــت... تا 
هشتم خواند و برای همیشه کتاب های درسی اش 
را در قفسه ها به یادگار گذاشت... درآمد روزانه اش 
را بین من و مادر و خواهرانم تقســیم می کرد... 
معترض می شــدیم می گفت روزی رسان اصلی 
خداوند است... وقتی می گفتیم »برایت آستین باال 
بزنیم«، می گفت: »داماد می شوم، عروسی ام خیلی 
هم شلوغ می شود، ماشین عروسم به جای اینکه 
گل قرمز داشته باشد، گل ســیاه دارد...«، چون 
خیلی شوخ طبع بود هیچ کدام از ما حرف هایش 
را اصالً جدی نمی گرفتیم... هیچ وقت اهل نماز و 
روزه و دعا نبود ، اما سه چهار ماه قبل از رفتن به 
سوریه به کلی متحول شد ، همیشه در حال دعا و 
گریه بود، نمازهایش را سر وقت می خواند و حتی 
نماز صبحش را نیز اول وقت می خواند، خودش 
همیشه می گفت »نمی دانم چه اتفاقی برایم افتاده 
که این طور عوض شده ام«! نمی دانست چه اتفاقی 
افتاده اما می دانست کی و چطور این اتفاق افتاده 
است. این را هم محله ای هایش گفته اند که همه 
ماجرا به مسجد و یکی از روضه ها و سخنرانی های 
مربــوط به حضرت زینب)س( برمی گشــت که 
یکباره »مجید« و چند نفر از دوستانش را از این 

رو به آن رو کرده بود. 

 مثه مجید سوزوکی نشی
مادر بــا همه لجاجت ها، کج روی ها، تک روی ها 
و ُخلق و خوی خاص اما عاشــق پسرش بود. اگر 
زنگ می زد و مادر گوشــی آیفون را برمی داشت 
و می پرسید کیه؟ همانجا پشــت در ُکلی برای 
مادرش دلبری می کرد که: »اون پســر خوشگله 
کیه ، داره نیســان آبی ، به همه بدهــکاره، اون 
اومده «. مادر این را که می شنید، اگر هزار جور غم 
و غصه داشت، باز گل از گلش می شکفت. با همین 
دلبری ها، با مرام گذاشتن، با دست به خیر داشتن 
و روحیه داش َمشتی اش نه تنها اعضای خانواده 
بلکه اهالی محل و مشتری های قهوه خانه را هم 

شیفته خودش کرده بود. نیسان آبی اش بیشتر از 
اینکه برای خودش باشد در خدمت بر و بچه های 
محل بود که مثــالً بریزند عقب وانت و بروند به 
فالن زمین فوتبال، بروند هیئت و کارها را روبه راه 
کنند، دوری بزنند و به کمک هم محله ای ها بروند. 
وقتی برای نخستین بار حرف از سوریه و مدافعین 
حرم زد، از یک طرف گذشــته پر از یکدندگی و 
هرز رفتنش و از طرف دیگر حال این روزهایش 
که نورچشمی و عزیز هم محله ای ها و رفقا بود، 
دســت به دســت هم دادند تا همه سعی کنند 
نظرش را بزنند! دوست پدرش گفت: »مجید، نرو، 
تو تنها پسر خانواده هستی و اگر تو بروی پدرت 
تنها می شود...«. پدرش بین شوخی و جدی اضافه 
کرد: »پسر...زود برگردی قراره برات زن بگیریم«... 
رفقا بعضی هاشان گفتند: »دست بردار...تو کجا 
سوریه کجا... گرفتی مارو«؟ صمیمی ترهای محله 
اضافه کردند: »آقا نری سوریه ها داداشاتو یتیم و 
عزادار کنی«. توی قهوه خانه هم آن ها که دیده 
بودند »مجید« مدتی است به تعارف هایشان »نه« 
می گوید و لب به قلیان نمی زند، شوخی و جدی 
می گفتند: »آقا مجید... بــا ما نمی پری داداش... 

مجید سوزوکی نشی یهو...«!

خاک میشه... پاک میشه
نه حرف های مادرش و نه روایت های خواهرش، 
اصاًل می شــود آغاز حقیقی »مجیــد« را روزی 
دانست که موفق شــد کارها و حالش را روبه راه 
کند، از همه رضایــت و حاللیت بگیرد و کمی 
تا قسمتی یواشکی خودش را برساند به سوریه. 
بهمــن ســال 1394 از »مجید« چند ســال 
پیش فقط شــوخ طبعی هایــش، مهربانی اش، 
خیرخواهی اش و البته همان یکدندگی اش مانده 

بود... و آن خالکوبی ناجور و معروف روی دستش 
کــه روزی روزگاری امان رفقایش را بریده بود تا 
سرانجام راضی شوند او را ببرند پیش کسی که 
بتواند خالکوبی را درســت و قشنگ در بیاورد. 
بَــر و بچه های مدافــع حرم بی رودربایســتی 
گفتــه بودند: »داداش مجید... بــا این اخالق و 
مرام... با اعتقاداتی که ما توی شــما می بینیم... 
این خالکوبــی رو کجای دلمون بذاریم آخه؟ در 
جوابشان با لبخند گفته بود: داداشام...یه کم صبر 
کنین... همین روزا، این خالکوبی یا خاک میشه 

یا پاک میشه«!
همین روزهایش شد روز بعد. تازه کار بود و هنوز 
مدت کمی از حضورش در ســوریه می گذشت... 
می گویند کارش در خط مقدم درگیری ها نبود. 
با اصرار و خواهش و تمنا از بچه ها خواســته بود 
حاال که دشــمن را عقب زده اند، »خان طومان« 
از اشــغال تکفیری ها درآمده و درگیری ها رو به 
پایان اســت اجازه بدهند با آن ها بیاید. رفته بود 
و وقتــی افتاده بودند در محاصره و غافلگیری، با 
چند نفر دیگر آن جلو مانده بود... ماشــینی هم 
که برای برگرداندنشان فرستادند طعمه خمپاره ها 
شد... تروریســت ها اول زده بودند، همان دست 
خالکوبــی شــده اش را  آش و الش کرده بودند... 
با همان دســت و پای زخمی چند نفرشــان را 
ناکار کرده بود... شهیدش که کردند، پیکرش را 
انداختند عقب وانت و با خودشــان بُردند تا سه 
سال و چند ماه بعد، با نسیم بهاری که از »خان 
طومان« وزید، خبر بازگشــتش بیاید... مراســم 
وداع با »داداش مجید« قرار اســت پنجشنبه، 5 
اردیبهشت، در معراج شهدای تهران برگزار شود... 
کسی چه می داند، اصالً شاید آغاز واقعی »مجید« 

همین پنجشنبِه پس فردا باشد...! 

سه شنبه 3 اردیبهشت 1398
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ایستگاه

درخت 300 ساله
ایستگاه / محمد مهدی خالقی: »شورکوت« شهری کوچک است 
با خیابان ها و کوچه های باریک و بازاری ســنتی و شــلوغ و پلوغ. 
یعنی شــهر در حقیقت همین بازار است و خانه هایی که پشت بازار 
ســاخته شده است. از میان باریکی خیابان ها و مغازه هایی با وسایل 
و ابزارهایی که حاال در ایران کمتر دیده می شــود، عبور می کنیم. 
کپســول های گاز، ظروف روحی، یک داروخانه کوچک شلوغ، چند 
کافه ســیاه و جرم گرفته. اینجا در حقیقت روستایی است که اسم 
شهر رویش گذاشته اند. میانه شهر مزار مادر و پدر سلطان باهو قرار 
دارند. »بی بی راســتی« مادر سلطان باهو نخستین مرشد طریقت 
او بوده و در نوجوانی از او می خواهد مرشــدی از مردان برای خود 
انتخاب کند. باهو هم تا 30 سال به دنبال مرشد، سیر آفاق و انفس 
می کند و آخر خود به مرشــدی صاحب نفس تبدیل می شود. مزار 

کوچک و جمع و جور است.
 یک بســتنی فروش، مغازه هایی مثــل همه حرم ها و درختی تناور 
بیــرون حرم که نخ های رنگــی به آن آویزان اســت. حیاط دو در 
دارد. یکــی برای ورود مردها و یکی زن ها. وســط حیاط درختی با 
میوه هایی شبیه ازگیل دیده می شود که درست فصل میوه دادنش 
است. یک نفر نشسته و میوه های درخت را می فروشد و چند جوان 
آن طرف حیاط نشسته اند و منتظر افتادن میوه ای هستند که آن را 
رایگان به چنگ بیاورند. میوه ای روی سرم می افتد و جوان بین هوا 
و زمین میوه را می رباید و خنده پیروزمندانه ای می کند. دو سه قبر 
بین حیاط اســت و کنار قبرهــا ظرفی از نمک متبرک که هر کس 

بیرون می آید قدری از آن را می خورد. 
آن طرف تر چند زن گل های طبیعی می فروشند. داخل حرم کوچک 
است. به زحمت برای 10 نفر جا هست. دو قبر بزرگ با پارچه سبز 
و کنارشان اسامی اهل بیت دیده می شود. بیرون که می آییم هوس 
بستنی می کنیم. رنگ بستنی نسکافه  ای است، اما وقتی می خوریم 
می فهمیم همان شیرچای، دم کرده چای در شیر داغ که نوشیدنی 
مورد عالقه همه شــبه قاره اســت و در پاکســتان به آن دود پتی 

می گویند. دود به معنی شیر و پتی یعنی چای سیاه یخ زده است.
ما هنوز یک مقصد بعدی داریم.

 مزاری زیبــا بین مزارع گندم به نام »ســلطان محمد بهادرعلی« 
که از نوادگان موســی بن جعفــر)ع( و جزو اولیای اهل کرامت این 
منطقه است. مزار با همان سبک آشنا ساخته شده که بخش اصلی 
در حقیقت مســجد است و قبرها در ضلع کناری مسجد قرار دارند. 
وســط حیاط مسجد هم درخت کهنســالی که از بزرگی و تناوری 
باالی 300 ســال عمر می خورد، دیده می شــود. یک تک درخت 
تنها. بعد از زیارت توفانی عجیب و ســریع در می گیرد. یک ساعتی 

استراحت می کنیم و بعد به راه می افتیم. 
ویژگی مهم تصویربرداری امروز این اســت که چون وسیله دیگری 
برای گرفتن تصاویر حرکتی پیدا نمی کنیم، از یک کامیون استفاده 
می کنیــم و صبح تا غروب روی تاج و بار کامیون ســر می کنیم و 

هوا می خوریم.

خانه های سیاه و سفید
رقیه توسلی: خدا اجــدادش را رحمت کند... 
خانوم همسایه را می گویم... ِخیراالسباب شد و 

امروز ُهلم داد سمت تجربه ای خوشایند.
کلیــد انداخته - نینداخته می روم ســراغ »جا 
روزنامه ای« و چهار نســخه از پنج تای مانده را 

پیشکشش می کنم.
از وقتی شــنیدم کل خاندانش مأنوسند با این 
ســتون و در فراغتشان گوشــه ای جدول بازی 
می کنند، کسی انگار با پُتک می کوبد توی سرم. 

به خاطر کوته بینی و افکار اشتباهی ام. همسایه جدول دوست باعث می شود از خودم سؤال کنم 
چرا واقعاً عمری گمان می کردی - جدول کلمات متقاطع 15 در 15 - یک سخنران بی مستمع 

است؟
همسایه که با روزنامه ها می رود، من می مانم و این کشِف تازه. 

اول با چشم خریدار ورانداز می کنم طراحی را، بعد سرک می کشم به جدول حل شده پیشین.
صحاف - مشاعره - کود - ریسک - نِوادا... می نشینند توی نگاهم.

خودکار فشاری می آورم و می شمارم. خانه های سیاه، طبق استاندارد است.
ذهنم چند تکه می شود؛ تکه ای برای خودش حروف سخت »ث، چ، خ، ذ، ژ« را هجی می کند. 
تکه ای می اندیشــد به آنان که خالقیتشان باالست و با هوِش فضایی، خوب معمار می شوند و 

آخرین تکه هم پرسش های عمودی - افقی را می خواند.
به پیش می روم... خنگوالنه و ناشی و خندان و دست به دامان اینترنت.

ارتعاش حروف و کلمات را احساس می کنم و لذت تولدشان را... ذوق واژه ها را وقت نشستن در 
خانه صحیح... قسمتی از جدول می شوم... قسمتی از صورت مسئله و جواب... شاید هم شبیه 
طراحی که با کلنجار و عالقه هرروزه می نشیند پای سلول های خاکستری فعالش تا آدم ها را به 

فکر فرو برد... هوش آدم ها را، اشتیاقشان را، خودکارشان را.
هرچند دســتم می آید که »ماکسیم گورکی« نویسنده روســی کتاب »خرده بورژوا« است... 
می فهمم در متون طب ســنتی سنگ مرمر همان ُرخام است... اتریش کشور دانوب آبی است 
و »یاک« گونه ای گاو مو بلند بومی هیمالیاســت که دمی مانند اسب دارد، اما آخرش، روزنامه 
به دســت بلند می شوم و از خانه می زنم بیرون...انگار همسایه فوقانی باید باقی خانه های خالی 

جدول 7514 را پُر کند.

گزارش از شخص

قصه های مجید
شهید »مجید قربانخانی« خالکوبی اش از خودش مشهورتر است!

مبارزه با ترامپ
در حالی که بــه انتخابات آینده 
نزدیک  آمریکا  ریاست جمهوری 
به  می شویم، نشــریات مختلف 
می پردازند  چهره هایــی  معرفی 
که حرف   های زیادی برای گفتن 
خواهند داشت. بر همین اساس 
هفته نامه »نِیشن« در مصاحبه ای 
اختصاصــی بــه ســراغ یکی از 
ایــن چهره ها یعنی »ِکِرســِتن 
جیلیبرنــد« رفتــه اســت. این 
ســناتور 52ساله نیویورکی یکی 
از امیدهــای حزب خــود برای 
شکست ترامپ محسوب شده و 

وی کــه در کمپین خود قول های زیــادی در خصوص مبارزه با تبعیض 
جنسیتی و پوشش سالمت همگانی رایگان داده، می گوید در این راه »از 

هیچ چیز نمی ترسد« و می خواهد با ترامپ مبارزه کند.

اسب پا کوتاِه اقتصاد جهان
هفته نامه اکونومیست در پرونده ای 
شرایط نه چندان واقعی این روزهای 
جهان اقتصاد برای سرمایه گذاران 
را بخصــوص در حــوزه فنــاوری 
بررســی کرده اســت. این نشریه 
می گوید سرمایه گذاران عادت دارند 
جنبه های مختلف دنیای اقتصاد را 
به حیوانات مختلف مانند خرس، 
گاو وحشــی، کوسه، کبوتر و سگ 
تشبیه کنند، اما با توجه به شرایط 
اخیر اقتصاد جهان در حوزه فناوری 
با وجود میلیون ها کاربر، برندهای 
پر طمطراق و مدیران کاریزماتیک، 

اگر بخواهند وضعیت فعلی را به یک حیوان تشبیه کنند شبیه اسب پا کوتاهی 
است که عده ای تالش دارند آن ها را به عنوان تک شاخ به مردم عرضه کنند!

تولدی دوباره از شعله های آتش
هفته نامه »نیویورکر« در تازه ترین 
شماره خود به ســبک و سیاق 
خــود بــه حادثه آتش ســوزی 
هفته گذشته کلیســای نوتردام 
در پاریــس واکنش نشــان داده 
اســت. این نشریه که اصلی ترین 
محبوبیت خــود را با طرح های 
روی جلــدش به دســت آورده 
اســت، در طرحی که توســط 
»باب اســتاک« کشــیده شده، 
این کلیســا را در تاریکی نشان 
می دهــد در حالی که از پس آن 
نور خورشید در حال آغاز تابیدن 

است. نیویورکر می گوید: اگر یک درس از تاریخ گرفته باشیم، آن این است 
که شعله های آتش می توانند تولدی دوباره را به ارمغان بیاورند.

نشریات جهان

ایستگاه/  امیر محمد سلطان پور

سفرنوشت روزمره نگاری 

دور دست ها

خاندان ترامپ

ایستگاه: این را می دانیم که فرزندان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، 
نقش پررنگی در تجارت خانوادگی خود و دولت پدرشان دارند، اما درباره 
خواهر ها و برادرهای رئیس جمهور آمریکا کمتر شنیده ایم و خودش هم 
کمتر حرفی زده اســت. بنابراین اجازه بدهید در این مطلب کمی درباره 
خاندان ترامپ بنویســیم که رسانه های آمریکا هم مدتی است روی آن ها 
زوم کرده اند. از میان خواهر و برادرهای او، جز برادر بزرگ ترش، فرد ترامپ 
جونیور که سال 1981 به دلیل اعتیاد به الکل شغلش یعنی خلبانی را از 
دست داد و بعد هم جانش را، بقیه زنده اند. داداش بزرگه مدت ها پیش از 
مرگ به عشــق خلبانی حتی از فعالیت    های تجاری و ثروت پدری فاصله 

گرفته بود و قید ارث و میراث را هم زده بود تا خلبان شود.
مدتی پیش »نیویورک تایمز« گزارشــی منتشــر کرد که نشان می داد 
دونالد ترامپ طی ســالیان طوالنی، بیش از 400 میلیون دالر از پدر خود 
دریافت کرده اما به روش های بعضاً نامعلومی، از پرداخت مالیات این پول 
هنگفت طفره رفته است. رابرت ترامپ، برادر کوچک تر او که در گذشته در 
ســازمان ترامپ مشغول به کار بود، گویا نقش مهمی در این ماجرا داشته 
اســت. داداش کوچیکه رئیس جمهور البته و در ظاهر فقط کارمند ارشد 
ســازمان برادرش بوده است و با 71 سال مثالً روزهای بازنشستگی اش را 
در نیویورک می گذراند. در سال 2016، وقتی دونالد ترامپ نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری شده بود، رابرت در مصاحبه ای اعالم کرد که او را »هزار 
درصد« حمایت می کند. خواهر بزرگ رئیس جمهور - ماریان - هم که 82 
ساله و از قاضیان فدرال بود، به تازگی خود را بازنشسته کرده و تحقیقات 
نشان می دهد بازنشســتگی ناگهانی   اش بی ارتباط با فرار مالیاتی بزرگ 
خاندان ترامپ نیست. خانم قاضی با سوءاستفاده از قدرت و نفوذی که دارد، 
بهترین گزینه برای رفع و رجوع تخلف   های مالیاتی برادر و بلکه خانواده 
ترامپ است! خواهر دیگر رئیس جمهور- الیزابت - به نظر می رسد از ترامپ 
و فعالیت های سیاســی و تجاری  اش فاصله گرفته و مدیرعامل یک بانک 
بزرگ است. شاید او تنها عضو این خانواده باشد که هنوز رسانه  ها درباره اش 

تحقیقات یا افشاگری درست و حسابی نکرده  اند. 

و  زیست شناس  کردن-  اقامت    .1
سده  فرانسوي  معروف  طبیعي دان 
به  جانوران  تقسیم بندی  که  نوزده 
مطرح  را  بی مهرگان  و  مهره داران 
کرد 2. همسرگرامی امام حسین)ع(- 
به  را در سفر  پول  این  تازی-  دریای 
سبزی   .3 کنید  خرج  اروپا  اتحادیه 
غده ای- پایتخت »بولیوی« - وجه نقد 
4. بوی رطوبت- ایرکاندیشن- باجه- 
زیرپا مانده 5. درخواست بخشیدن- نام 
دختر قیصر روم و همسر گشتاسب- 
خانه  گرد  گردیدن   .6 گزنده  خزنده 
خدا- مورخ و فیلسوف فرانسوی خالق 
کتف   .7 دادن  تکیه  علم«-  »آینده 
و  خیس  بیهوده-  سخنان  شانه-  و 
نمور- برابر فارسی »کارگروه« برایش 
که  اسالمی  فرق  از    .8 برگزیده شد 
به آن ها واقفیه می گویند - نوعی بازی 
فرنگی-  پسرانه  نام   .9 روسی  فکری 
سفید آذری- نگرش- از دامنش مرد 
سرزمین ها-   .10 می رود  معراج  به 
ماه   .11 زمین  غذای  فرنگی-  کافه 
 محبت- پیل الکتریکی- فرمان توقف 

کمانگیر  اینترنت-  صفحه   .12
اساس  و  پایه  تاخیر-  با   باستانی- 
13. ماده معطر ناف آهوی ختن- شیر 
باران  خارج-   .14 بخشنده  غرنده- 
زرتشت  دختران  از  یکی  نام  اندک- 
15. اسباب و ادواتی را گویند که در 
بسیار  کنترل های  و  اندازه گیری ها 

حساس به کار می روند- وسط

طراحي-  مخصوص  کاغذ  نوعي   .1
جبهه  رهبر  و  نخست وزیر  اولین 
نوشدارو   .2 کنگو  آزادی بخش  ملی 
عموی  آوردند-  مرگش  از  پس  را 
با اسالم دشمنی  پیامبراکرم)ص( که 
و  پروردگار 3. غصه  شدیدی داشت- 
اندوه– شکلی هندسی شامل حداقل 
مایع   .4 بنان  کشاورز-  نقطه-  دو 
»تنبیهات«-خودی  نقیض  حیات- 
استان  دردمند-  آوای   .5 شناس  و 
مستحکم  قلعه  سعدی-  و  حافظ 
مثنوی-  ساز  تهی-  میان  تیر   .6
سیاره   .7 نپذیرفتن  درگیری- 
تکلیف مدرسه 8.  مشتری- گریزان- 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 م ا ک س ی م گ و ر ک ی   م ل ک
 2 ق ن ا ع ت   ر خ ا م   س و ی ا
 3 د و ل ت   ج ز ی ه   م ن ق ا ر
 4 ا ر ب   ت م   م ب ن ی   ف ل و
 5 ر   ا ت ر ی ش   ه ا ل ی   ی ا
 6   ا س ت ع ل ا م   ک ا ر ت   ن
 7 ا و   ا ه   ت و م ا ن   ر م س
 8 ح ر ا م   پ ر ه ا م   ع ب و ر
 9 س د ه   م ر ه و ن   ط ب   د ا
 10 ن   ک و ک و   م ک ا ن ی س م  
 11 ا ت   ب ر ا ت   ن و ا د ا   ف
 12 ل ک ن   و ز ر ا   ر ب   ن ی ر
 13 ق ا ب ل ه   ی ر ن ا   ی س ا ق
 14 ص ف ا ر   م ک د ر   م ا و ر ا
 15 ص و ت   م ن و ک س ی د ک ر ب ن
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طول  واحد  هم-   .9 یوم الحساب  کردن-  توهین 
90 سانتی متری- روزی گرفتن 10. شگردکار-
 پست و فرومایه- دوست داشتن- آسیاب خانگی 
اژدها- مضحک و خنده دار پایتخت کشور   .11 

صوت  راجی-  درخت-  ثمره   .12 ناز  و  عشوه   -
ندای بی ادب 13. نخست- باوقار- ماه زمستانی- 
بر  سوار  حرفی   .14 یانکی ها  جاسوسی  سازمان 
خودش- قند موجود در شیر- صنع 15. راه باریک 

و پرپیچ و خم و ناآشنا- مازوت

  افقی

  عمودی
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