
سردار سلیمانی به توییتر پیوست
اقــدام اخیــر اینســتاگرام در  از  پــس 
مسدودســازی صفحه ســردار حاج قاسم 
سلیمانی، پایگاه اطالع رسانی و نشر اخبار و 
مطالب وی با انتشار پستی، از آغاز فعالیت 
ایــن صفحه در توییتر خبرداد و نوشــت: 
»بسم اهلل الرحمن الرحیم. پایگاه اطالع رسانی 
و نشر اخبار و مطالب درباره سرلشکر حاج 
قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه 

پاسداران انقالب اســالمی عالوه بر تلگرام، در توییتر نیز آغاز به کار می کند. 
صفحات قبل ۶ بار توسط اینستاگرام مسدود شد«.

نفت نیست، مردم که هستند
در پــی اعالم کاخ ســفید مبنی بر عدم 
تمدید معافیت هــای نفتی ایران، کاربران 
با انتشار مطالبی در فضای مجازی، پاسخ 
اقدام اخیر ترامپ را دادند و به صفر رساندن 
صادرات نفت ایران را غیرممکن و نشدنی 
 دانستند. کاربری در این باره نوشته است: 
» نه چاه های نفت وفا دارند و نه کشورهای 
همپیمان با آمریکا؛ پس بزرگ ترین خریدار 

نفت ایران یعنی چین، باخت در جنگ تجاری با آمریکا را به دست خود رقم 
نمی زند«. کاربر دیگری هم نوشت: »نخستین بار در زمان دکتر مصدق جهان به 
نفت ایران پشت کرد. مصدق اوراق قرضه با تصویری از دکل نفتی منتشر کرد 
و مردم برای خرید اوراق ساعت ها در صف ایستادند. روزنامه ها نوشتند:»نفت 

نیست، ملت که هست«. این مردم همان مردم هستند آقای آمریکا«.

ذوق زدگی از کمک های ناچیز
برخی از سلبریتی ها از جمله تهمینه میالنی 
و مهتاب کرامتی پست هایی را در صفحات 
اینستاگرام خود به اشتراک گذاشته و آمار 
عجیب و غریبی از کمک های یونیســف به 
کودکان سیل زده اعالم کردند. درحالی که 
طبق اعالم صفحه رسمی یونیسف در توییتر، 
کمک های این نهاد شامل 200 جعبه حمل 
واکســن و 100 جعبه نگهــداری در دمای 

پایین است که در مقایسه با کمک های یونیسف به سایر کشورها در جریان بالیای 
طبیعی بسیار ناچیز است. کاربری در این باره نوشته است: »یک پست از سلبریتی ها 
برای تشــکر از جهادی ها و نیروهای داوطلب مردمی ندیدیم، ولی برای 200 تا 
جعبه دارن خودشونو به آب و آتیش می زنند که بگن غربی ها خوبن ما بدیم«.

واپسین میخ تابوت
 صحبت هــای اخیر مایک پمپئو حواشــی 
زیادی در فضای مجازی داشته است. یکی 
از کاربران در این باره نوشــته است: »پمپئو 
عرض داشــت: »تحریم ها ادامــه می یابد و 
هیچ تضمینی در کار نیست که این تحریم ها 
ســبب ضربه خوردن به مردم ایران نشود«. 
فرمودیم نگون بخت آن مردمی که مستمند 
تضمین فرومایه ای چون تو باشند، اما مردمان 

ایران زمین تعهد می دهند به کوفتِن واپســین میِخ تابو ت ِ امپریالیسم آمریکا«.
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اهدای درآمد اجرای تئاتر »باغ خونی« درماه مبارک رمضان
به هموطنان سیل زده

 »باغ خونی« ها 
هالل احمری شدند

 مجازآباد

محمد تربت زاده: جامعه شــناس ها می گویند، 
ما ایرانی ها بنا بر شــرایط جامعه مان دوست داریم 
همه چیز را سیاسی کنیم یا اینکه همیشه درباره 
سیاســت نظر بدهیم، اما این را که سلبریتی های 
کشــورمان هر از گاهی با اظهارنظرهای سیاسی 
ســوژه فضای مجازی می شــوند، مثــل خیلی از 
تحلیلگرها نگذارید به حســاب فرهنگ سیاسی 
ما ایرانی ها. این خاصیت بیشــتِر ســلبریتی های 
دنیاست که البد به واسطه محبوبیتشان در میان 
مردم، دوســت دارند پا به عرصه سیاست بگذارند. 
از »والدیمیر زلنســکی« کمدین مشهور اوکراینی 
که بتازگی رئیس جمهور کشــورش شده بگیر تا 
»عمران خان« یکی از اسطوره های کریکت دنیا که 
فعالیت سیاسی اش را پس از خداحافظی از تیم ملی 
کشــورش آغاز کرد و با پیروزی در انتخابات سال 

2018 پاکستان، نخست وزیر کشورش شد.

 کالِه گشاد دیپلماسی
ســه چهــار روز پیــش کــه رســانه ها اعــالم 
کردند نخست وزیر پاکستان قرار است به کشورمان 
ســفر کند، غوغایی در فضای مجازی به پا شد که 
آن طرفش ناپیدا. بدبین های فضای مجازی گفتند 
و نوشتند از فرصت طلبی »عمران خان«. از اینکه 
آقای نخســت وزیر قصد دارد بــه بهانه تحریم ها 
سرکیسه مان کند. حرف هایی از این قبیل که: توی 
تمام این روزهای ســختی که پشت سر گذاشتیم 
این آقــا کجا بوده؟ روابط حســنه عمران خان با 
دولت ســعودی رو کجای دلمــون بگذاریم؟ لطفاً 
دیپلمات هایمان حواسشان را خوب جمع کنند که 

کاله گشاد دیپلماسی یک بار دیگر سرمان نرود.
از آن طرف هم بودند عده ای که حسابی خوشبینانه 

به ســفر عمران خان به کشورمان نگاه می کردند. 
کسانی که طبق اصل »لنگه کفش پاره در بیابان 
نعمت است« می گفتند در این بلبشوی اقتصادی 
و تحریم ها باید قدر کشــورهای همسایه را بدانیم 
و روابط دیپلماتیکمان را بــا آن ها افزایش دهیم. 
کاربری نوشته بود:»پس از سرنوشت برجام، اصالح 
و تقویت روابط با پاکستان و سایر کشورهای منطقه 
می تواند گام مهمی در جهت به جا ماندن »میراث 
دیپلماسی« از دولت تدبیر و امید در کشور باشد«.

 زبان چرب و نرم
خیلی ها می گویند عمران خان یک »پوپولیست« 
تمام عیار اســت که با چرب زبانی های مخصوص 
سیاســتمداران عوامگــرا، به جایــگاه کنونی اش 
در عرصه سیاســی پاکستان رســیده است؛ پس 
نباید خیلی از تعریــف و تمجیدهای »کاپیتان« 
از انقالبمان ذوق زده شــویم یا وقتی فیلم ســینه 
چــاک دادن عمران خــان برای زبان فارســی و 
بدگویی هایــش از انگلیــس و آمریــکا در فضای 
مجازی دســت به دست می شــود، روی عمران 
خان به عنوان یک ایران دوست و متحد راهبردی 
درجه یک حساب باز کنیم! حتی زمانی که عمران 
خان در کتاب خاطراتش از آشنایی با »دکتر علی 
شریعتی« می نویســد و ادعا می کند الگویش در 
سیاست مرحوم شریعتی است، باز هم با توجه به 
کارنامه سیاسی آقای نخست وزیر، نمی شود زیاد 
خوشبینانه به ماجرا نگاه کرد؛ چون همان طور که 
کارشــناس ها می گویند عمران خــان حرف زدن 
را خوب بلد اســت و می تواند بــا زبان چرب و نرم 
هــر غیرممکنی را ممکن کند؛ فقط کافی اســت 
نگاهی به نطق های پیــش از انتخابات »کاپیتان« 

بیندازید تا چرب زبانی هایش شگفت زده تان کند. 
سخنرانی های توفانی درباره پایان دادن به فقر در 
پاکســتان، تعریف و تمجید های باورنکردنی اش از 
شیعیان پاکستان، معرفی مدینه فاضله پیامبر)ص( 
به عنوان آرمانشهر خودش، بدگویی از آمریکا و از 
آن طرف روابط پشــت پرده اش با این کشور نشان 
می دهد که عمران خان تبحر زیادی در سخنوری 
دارد و می تواند اقشــار مختلف جامعه را با همین 
روش از خــودش راضی نگه دارد. اما در سیاســت 
اصلی وجود دارد که می گوید:»فقط زمانی می توانید 
همه مردم را از خودتان راضی نگه دارید که ریگی 

به کفشتان باشد«.

 زمین خاکی های »الهور«
پاکســتانی ها هنوز هم به عمران خان می گویند 
»کاپیتان«. لقبی که از ســال های دور پشــت نام 
عمران خان مانده اســت؛ یعنی همان سال هایی 
که جواِن نجیب زاده پاکستانی در عرصه کریکت 

کشورش یکه تازی می کرد.
روزی که عمران خان در 1۶ ســالگی پاکستان را 
ترک کرد تا در رشته فلســفه، سیاست و اقتصاد 
در دانشکده »کبل« دانشــگاه آکسفورد مشغول 
به تحصیل شــود، هیچ کس فکــرش را نمی کرد 
جواِن درســخوان پاکستانی سال ها بعد تبدیل به 

بزرگ ترین کریکت باز تاریخ کشورش شود. 
عمران خان پس از درخشش های پی درپی در تیم 
ملی کشــورش، بازوبند کاپیتانی را به بازو بست و 
در سال 1992 برای نخستین و شاید آن طور که 
تحلیلگرهای ورزشی می گویند آخرین بار تیم ملی 
پاکستان را قهرمان جام جهانی کریکت کرد. همان 
سال بود که لقب »کاپیتان« در کنار نام عمران خان 

نقش بست. »کاپیتان« شده بود الگوی کودکانی که 
در زمین های خاکی »اسالم آباد« و »الهور« کریکت 

بازی می کردند. 
تصاویر و پوســترهای عمران خان رفت روی دیوار 
اتاق نوجوان های کریکت باز تا شــاید یک روز مثل 
»کاپیتان« برای کشورشان افتخارآفرینی کنند. آن 
روزها اگر به پاکستانی ها می گفتید اسطوره کریکت 
کشورشان حدود سه دهه بعد نخست وزیر پاکستان 

می شود، خیلی ها به عقلتان شک می کردند!

 هرجا که باد بیاید
جذابیت های سیاســت همان طور که بسیاری از 
ســلبریتی ها را به این فضا می کشــاند، سرانجام 
پای دومین کریکت باز افســانه ای تاریخ را هم به 
عرصه سیاســت باز کرد. عمران خان اما با ســایر 
ســلبریتی هایی که در طول تاریــخ وارد دنیای 
سیاست شــده اند، فرق دارد. نخست اینکه عمران 
خان در دانشگاه فلســفه و سیاست خوانده است. 
دیگــر اینکه عمران خان مثل بقیه ســلبریتی ها 
یکشبه و به واسطه محبوبیتش در میان عامه مردم 

پا به عرصه سیاست نگذاشته است. 
کاپیتان بیســت و اندی ســال برای سیاستمدار 
شــدن زحمت کشــیده، با حزب حاکم در افتاده، 
طعم حصر خانگی و زندان را چشیده، سال ها برای 
تشــکیل یک حزب سیاسی مستقل در کشورش 
تالش کرده، ســال ها در پارلمان کشــورش عرق 
ریخته و یک کالم اینکه خاک سیاســت را خورده 
است. پس بیراه نیست اگر بگوییم کاپیتان یک سر 

و گردن از همقطارهای خودش باالتر است. 
هنوز برای اظهــار نظر درباره دیدار رئیس جمهور 
کشــورمان با عمران خان خیلی زود است، اما باید 

در نظر داشته باشــیم که جنبه های آرمان گرایی 
شخصیت کاپیتان بر جنبه های واقع گرایی اش غلبه 
دارند. به عنــوان نمونه، عمران خان اگرچه مدینه 
فاضله پیامبر اکرم)ص( را آرمان شهر خود می داند، 
اما معتقد است الگوی قانونگذاری در پاکستان باید 
غرب باشد.همچنین آقای نخست وزیر می خواهد 
همزمان با آمریکا، عربســتان، ایران و افغانســتان 
روابط حسنه داشته باشد! به عبارت دیگر کاپیتان 
همه را در جبهه خودش نگه مــی دارد و با توجه 
به شــرایط جوی، هربار می رود آن طرفی که باد 
می آید! به همین خاطر در ماجرای قتل خاشقچی 
طرِف عربستان و بن سلمان را می گیرد و می گوید: 
»پاکســتان نمی تواند به خاطر قتل خاشــقچی 

سعودی ها را از خود براند«.
این روزها رفاقت بن سلمان و عمران خان آن قدر 
صمیمی شده که قهرمان سابق کریکت پس از سفر 
بن سلمان به اسالم آباد، یک روز را به افتخار ولیعهد 
عربستان در کشورش تعطیل رسمی اعالم کرد و 
عالوه بر اهدای یک اسلحه طالکاری شده، باالترین 

نشان غیر نظامی پاکستان را هم به او اعطا کرد!
تمام این موارد یعنی عمــران خان همان قدر که 
در عرصه کریکت غیرقابل پیش بینی و خطرناک 
بود، در عرصه سیاست هم می تواند غیرمنتظره و 

خطرناک عمل کند.
 به قــول کاربران فضای مجازی باید حواســمان 
باشــد که در این ماجرا یک کاله گشاد دیپلماسی 
دیگر ســرمان نرود و از طرف دیگر باید از تمایل 
نخست وزیر پاکستان به برقراری روابط صمیمانه با 
کشورمان نهایت استفاده را بکنیم. یک کالم اینکه 
به سبک خود عمران خان طوری با کاپیتان معامله 

کنیم که نه سیخ بسوزد نه کباب!

نشست خبری نمایش »باغ خونی« صبح دیروز در مؤسسه آفرینش های هنری 
آســتان قدس برگزار شد. نمایش »باغ خونی« به نویسندگی محمد نقایی و 
کارگردانی امیر بشیری برای دومین بار به نفع هموطنان سیل زده در مشهد 
مقدس به روی صحنه خواهد رفت.»باغ خونی« در دی سال گذشته به مدت 
10 شــب در مشهد اجرا شد که با استقبال خوب مخاطبان مشهدی روبه رو 
شد. داســتان »باغ خونی« به برهه ای از تاریخ شهر مشهد و به یکی از وقایع 
مهم این شهر یعنی واقعه گوهرشاد می پردازد. در اجرای پیشین این نمایش 
بازیگرانی نظیر پرویز فالحی پور، کامران تفتی، ســعید صادقی، محمد الهی، 
امیر محاســبتی، جالل کریم زاده، جواد محمدزاده، زهره 
مرادی، محبوبه سلطانی، مجید بخششیان، مهشید 
شــریفی، احسان امیرپور، مهران مطیع و سجاد 
انتظاری ایفــای نقش کردند. همکاری بازیگران 
سرشــناس تهرانی در کنار بازیگــران توانمند 
مشــهدی ترکیبی ایجاد کرد که ســبب شــد 
مخاطبان شــاهد یکی از بهترین اجراهای تئاتر 
در شهرشان باشند. حاال در دومین ماه سال 
و در شرایطی که سیل، بعضی از استان ها 
را درگیر خود کرده هنرمندان تئاتر به 
انگیزه همدردی با هموطنان سیل زده 
قرار است تئاتر »باغ خونی« را دوباره 
روی صحنــه ببرند و عواید آن را به 
اهدا  ســیل زده  مناطق  هموطنان 
کنند. به گفته کارگردان این تئاتر، 
نمایش باغ خونی از اول ماه مبارک 
رمضان و به مدت 25 شــب برای 
مخاطبان به اجرا در خواهد آمد ...

دیدار »عمران خان« با رئیس جمهور کشورمان در فضای مجازی داغ شد

کریکت در زمین سیاست
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 قسمت دهم از سفرنامه محمد مهدی خالقی 
 به  همسایه شرقی

زندگی به سبک پاکستان

ایستگاه

مهم تریــن ویژگــی پاکســتانی ها »مهربانــی و 
میهمــان نــوازی« اســت و اگر بــه این دو، 
آرامــش ذاتی و صلــح طلبی را هــم اضافه 
کنید، با کشــوری مواجهید که کمتر تنش و 
بدرفتــاری در آن می بینید. در این 10 روز از 
ســفر بارها و بارها میهمان شــده ایم. از خانه 

اغنیا تا فقرا و همیشــه با روی گشاده و با 
پذیرایی حداکثری روبه رو شــده ایم. 
هروقت از روز وارد شــوی، از تو با 
سمبوسه  گورماســت،  شــیرینی، 
و بعضــی ســاالدهای مخصوص 
پذیرایی می کنند. این البته به جز 
وعده های ســه گانه است. از نظر 
رفتارهای اجتماعی در این چند 
روز فقط یک مورد دعوای خیابانی ...

گفت وگو با سلمان کدیور درباره نخستین تجربه رمان نویسی اش با »پس از بیست سال«

 قصه صّفین در تقاطع تاریخ و تخیل
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معارف

 گفت وگوی قدس با حجت االسالم حجامی 

مهدویت 
و جریان های انحرافی

10
مردم

 گفت وگو با  کارگردان »منطقه پرواز ممنوع« که نخستین
 اثر سینمایی کودک و نوجوان در حوزه مدافعان حرم است

 پدر، عشق، پسر  

روایت زندگی»محمدعلی کارآزما« 

 پنجاه سال ُقُرقبانی
در هزار مسجد
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مردم

پیشنهاد سفر

نگاهی به کوهستانی که در شمال مشهد گسترده شده است
در هوای هزارمسجد

هزارمســجد، هزار و یک دره دارد، با اُرس های تنومند و رودخانه های پرآب 
و هــزار و یک دیواره، با عقاب هایی که در ســنگ و صخره های آن آشــیانه 
کرده اند. هر کدام از شهرهای اطراف هزارمسجد راهی به این کوهستان دارند. 
از مشــهد یا از کالت نادری و درگز و قوچان و چناران می شود راهی به دل 
این کوهســتان پیدا کرد؛ راه هایی که تا همین سال های اخیر، مال رو بود و 
تنها عشــایر، سختی های عبور از آن ها را تاب می آوردند. حاال اما چند سالی 
است هزارمسجد، مقصد بسیاری از طبیعتگردها و بیراهه نوردها شده. آن ها 
از هر طرف که بتوانند وارد کوهســتان می شــوند و خودشان را به محدوده 
مرکزی هزارمســجد می رسانند؛ جایی که می شــود زیباترین منظره های 
طبیعت بهاری هزارمسجد را دید؛ منطقه ای وسیع و کمتر شناخته شده به 
نام »اُرس سیستان«. ارس سیستان و اولنگ)علفزار(هایش، ییالق دامدارهایی 
است که در دشت های پایین دست سکنا دارند. قانون های نوشته و نانوشته، 
حدود هر یک از مراتع را مشــخص کرده است و اولنگ های ارس سیستان 
به دامداران روستاهای »مارِشــک« و »کریم آباد« در باالدست سد »کارِده« 
در 50 کیلومتری مشهد رسیده است؛ جایی که ابتدای مسیر سفر به منطقه 

حفاظت شده »اُرس سیستان« هم هست.

 کوچی بر پشت نیسان
مارشــک، یک روستای کوهپایه ای است و روی شــیب کوه بنا شده است. 
جاده از سد کارده تا مارشک آسفالت است، اما پس از آن تا دل منطقه ارس 
سیستان، خاکی است. صبحانه را اگر بخواهید می توانید در سایه درختان باغ 
یکی از اهالی بخورید. اهالی مارشک میانه خوبی با غریبه ها دارند. غریبه هایی 
که سر و کله شان در این روستا پیدا می شود، یا طبیعتگردهایی هستند که با 
کوله پشتی های بزرگ راه افتاده اند تا زیبایی های هزارمسجد را در منطقه اُرس 
سیستان ببینند یا عکاس هایی که با لنزهای تله آمده اند تا طبیعت این منطقه 
را به تصویر بکشــند. بهار که می رسد و کوچ بهاره که آغاز می شود، مارشک 
شلوغ تر از همیشه است. حتی حاال هم که سیالب های بهاره، جاده خاکی را 
خراب کرده است، باز هم می شود نیسان های آبی را دید که با انبوهی بار و بنه، 
از شیب تپه ها باال می روند. سیالب، خاک را شسته و گل و الی و شن و سنگ 
را غلتانده روی جاده. به سختی می شود ماشین را روی جاده نگه داشت. این 
وضعیتی است که عشایر در همه فصل کوچ با آن روبه رو هستند. نیسان های 
آبی که حاال جای اسب و قاطر را گرفته اند، باید در همین جاده های سنگالخی 

پر گل و الی بروند و بیایند و زار و زندگی عشایر را جابه جا کنند.

 آبادانی به دعای امام)ع(
با 3150 متر ارتفاع، قله هزارمسجد بلندترین نقطه کوهستان هزارمسجد است. 
قله هزارمســجد از آن قله هایی است که با ماشین می شود تا باالی آن رفت. 
البته ترجیح این است که ماشین را همان پایین بگذارید تا آرامش کوهستان با 
صدای آن نخراشد. پیش از رسیدن به قله اصلی، یک قله کوچک تر وجود دارد 
که مشرف به دشت پایین دست است. جابه جا در دامنه های زیرپا، درخت ها 
و درختچه های اُرس روییده اند. ارس ها از این باال لکه های کوچک سبزرنگی 
دیده می شــوند که دشت پایین دســت را نقطه نقطه کرده اند. اهالی ارس 
سیستان به این کوه »آت قوالق« می گویند که واژه ای ترکی به معنی »گوش 
اسب« است. از چشم انداز آن طرف کوه، یعنی از منطقه نورالی، کوهی که قله 
هزارمسجد باالی آن است، با دو قله خود، مثل گوش های اسب به نظر می آید. 
قله هزارمسجد هم بیشتر از آنکه انتهای یک مخروط باشد، میدانگاه وسیعی 
است که مشرف به دشت های زیرپاست. اگر هوا مه آلود نباشد، از باالی »تخت 
سیستان« می شود بخش وسیعی از منطقه اُرس سیستان را دید. از باالی قله، 
اولنگ شــاهی و دشت نورعلی را می شود دید. اهالی هزارمسجد، این کوه را 
مقدس می دانند. آن ها معتقدند حضرت علی)ع( در حق این کوهستان دعا 
کرده و به ســوی این کوهستان اشــاره کرده است. آن ها پرآبی و سرسبزی 

هزارمسجد را از همین دعا می دانند.

 از »پایکا« تا »پلنگ«
دره های ارس سیســتان، زیستگاه جانوران فراوانی هم هست. از روباه و تشی 
تا کل و بز و پلنگ؛ اما هیچ کدام به فراوانی »پایکا« نیستند. پایکاها جانوران 
کوچک اما چاق و چله ای هستند که البه الی سنگ و صخره می شود آن ها را 
دید که یا آفتاب می گیرند یا مشغول جویدن برگ ها و ساقه های علف هستند. 
پس از پایکا، روباه شاید فراوان ترین جانور ارس سیستان باشد. توی دامنه ها که 
چشم بکشی، حتماً می توانی روباهی را ببینی که سرش را از الی علف ها باال 
آورده و اطرافش را نگاه می کند.زنجیره کاملی از حیات وحش در هزارمسجد 
بویژه در منطقه ارس سیستان زیست می کنند؛ زنجیره ای که از جانوران جونده 
شروع می شود و به سم داران می رسد. در باالی این زنجیره غذایی هم پلنگ ها 
حضور دارند. اهالی ارس سیستان و چوپان هایی که رمه ها را در دامنه های این 
منطقه می چرانند، خاطره های فراوانی از دیدن پلنگ دارند. پلنگ ها جانوران 
محتاطی هستند و معموالً جایی که آدم ها، دام ها و سگ هایشان باشند، آفتابی 
نمی شــوند، اما چراندن رمه ها در ارتفاعات، شــانس روبه رو شدن با پلنگ را 
افزایــش می دهد. اهالی البته می دانند که پلنگ ها کاری به کار رمه ها ندارند. 
آن ها شکار خودشان را دارند. کل و بزها، طعمه اصلی پلنگ ها هستند؛ البته 

اگر شکار بی رویه یا تخریب مراتع، جمعیتشان را کاهش ندهد.
ارس سیستان، یکی از بهترین زیســتگاه های دال)کرکس( و دال سیاه هم 
هست. جمعیت دال ها در این کوهستان جمعیت قابل توجهی است. شاخ و 
برگ ارس های تنومند که در ارتفاعات دور از دسترس روییده اند، جان می دهد 
برای النه سازی. دال ها البته می توانند در شکاف کوه ها هم النه کنند. این النه 
البته باید آن قدر محکم و بزرگ باشد که جثه پرنده و جوجه هایش را تحمل 
کند. کرکس مصری عضو دیگر خانواده دال هاست که در آسمان هزارمسجد 
هم فراوان دیده می شــود. ارتفاعات بلند ارس سیســتان و علفزارهای پر از 

جانورش، جای مناسبی برای زیست انواع کرکس هاست.
با وســعت 112هزار و 714هکتار منطقه حفاظت شــده، ارس سیســتان 
از وســیع ترین مناطق تحت حفاظت خراســان رضوی است. طبق قوانین 
زیست محیطی یک پنجم مناطق حفاظت شده »منطقه امن« است. در منطقه 
امن نه کشاورزها می توانند کشاورزی کنند و نه دامدارها می توانند گله هایشان 
را بچراننــد. معموالً بهترین جمعیت های جانوری هم در همین مناطق امن 
دیده می شوند. منطقه امن ارس سیستان، جایی حوالی قله هزارمسجد است.

 ُقُرقبانی کار سختی است؟
ســخت اســت. آدم خودش را می خواهد. قبل از 
من، یکی دو نفر دیگر هم بودند اما نمی توانستند 
ُقُرقبانی کنند. نمی توانســتند ُقُرق را نگه دارند. 
رمه دارهــا می آمدند و مرتع هــا را می چراندند و 
می رفتند. ُقُرقبان باید ابهتش را داشــته باشد تا 
کسی از ترس او نیاید و مرتع ها را چرا نکند. همین 
حاال هم وقتی عشــایر یــا رمه  دارها اختالف پیدا 
می کنند، من را می برند تا محدوده ها را مشخص 

کنم.
منطقه ای را که من بگویم امسال ُقُرق است، امسال 
ُقُرق اســت. حرف همان اســت و دو تا نمی شود. 
کسی جگر نمی کند وارد منطقه بشود. این طوری 

بوده که هزارمسجد، هنوز هزارمسجد است. 

 خب شما چطور توانستید این همه سال 
قرقبان بمانید؟ 

ما پشــت در پشــت مرتع دار و قرقبــان بوده ایم. 
ایــن منطقه، منطقه اجدادی ماســت. این مراتع 
مــال خودمان بوده. ما از »چوالیی« ها هســتیم. 
چوالیی ها معروفند و بیشترشان در همین منطقه 
شمال مشهدند. از روستای »معین آباد« به باال تا 
»مارشک« و »کریم آباد« و از آن طرف تا »انداد« 
و »ارداک«، همــه این منطقه به »چوالیی خانه« 
معروف است. این ها همه مال اجداد ما بوده. اآلن 
هم قبر اجداد ما در مارشک هست. »محمدخان 
مینگ باشــیان چوالیی« از اجداد ماست. مینگ 
یعنی هزار؛ لقب مینگ باشی را به کسی می داده اند 
که هزار تا اســب و ســوار داشــته. یعنی قشون 
محمدخان در زمان خودش بیش از هزار ســوار 
بوده. در قبرستان مارشک سنگ قبرهایی بوده که 
2000 سال قدمت داشته؛ اآلن معلوم نیست کی 
آن را برده. »گوهرشــاد« هم از چوالیی ها بوده. از 
خانواده ما بوده که عروس شاهرخ شاه تیموری شده 
و همین مســجد جامع را برای مشهد ساخته. به 
احترام گوهرشاد و منصبی که داشته، چوالیی ها به 
او لقب »پیر زن« داده اند. کلمه پیر خیلی حرمت 
دارد. اآلن زو)دره(ای نزدیک مارشک هست به نام 
»زوی پیرزن«. این پیرزن، همان گوهرشاد است. 
»مهدی قلی بیک جانی قربانی« هم که میرآخور 
شاه عباس اول بوده، از ما چوالیی هاست. »مسجد 
شــاه« و »حمام شــاه« را او وقف کرده. دور حرم 
مطهر را که خراب می کردند، رسیده بودند به این 
موقوفات. اختالف افتاده بود بین اوقاف و آستانه. 
بعد دنبال گشته بودند ببینند کسی از چوالیی ها 

مانده یا نه؛ که ســراغ من آمدند. گفتند نظر شما 
برای این موقوفات چیست؟ گفتم اگر واقعاً نظر ما 
را می خواهید ما نظرمان این است که این ها بماند 
و خراب نشود. که خدا را شکر همان هم شد. اآلن 
مسجد شاه دارد مرمت می شود؛ حمام شاه هم که 

مرمت شده.

 شما اهل کجای چوالیی خانه هستید؟
من متولد مارشــکم. پــدر و پدربزرگم هم اهل 
مارشک بودند، اما در هزارمسجد هم مراتع داریم. 
اولنگ های هزارمسجد، هر کدامشان مال طایفه ای 
اســت. از قدیم همین بوده. سند دارند. محدوده 
دارند. بعدها اداره منابع طبیعی آمده، ممیزی کرده 
و پروانه داده. یک محدوده هزارمسجد مال اهالی 
»الین« کالت نادر است. یک محدوده هم دست 
مارشکی هاست. آنجا عشایر هم می آیند؛ عشایر ایل 
بروانلو، ایل رشــوانلو و ایالت دیگر. از قدیم همین 
بوده. من هم از بچگی که عقلم می کشید، قرقبان 

بودم در منطقه.

 آن سال ها وضعیت منطقه و حیات وحشش 
چطور بود؟ 

یــک وقتی وضع خیلی بهتر بود. باالســر همین 
کریم آبــاد زراعت بــود. با گاو می کاشــتیم. من 
 بچه بودم. عصرها شکارها  می آمدند توی زراعت ها؛

َگل َگل)گلــه به گلــه( از کریم آباد به بــاال، یا از 
»گوش« به آن طرف، یا همین اطراف »مارشک«، 
همه این ها پر از شکار بود. بهترین کل و بزها بغل 
مارشک در زوی مارشــک بود. همه آن زو، همه 
آن کمرهــا پر بود از کل و بز. اما کســی شــکار 
نمی کرد. می گفتند این ها هم مخلوق خدا هستند. 

زمستان ها، هوا که یخبندان می شد، کبک ها همه 
می آمدند توی روستا. توی کاهدان ها پر بود از کبک. 
چیزی که بود این بود که آنجا کســی زنده گیری 
نمی کرد. البته شکارچی بود؛ شکارچی هایی پیدا 
شده بودند، اما کسی زنده گیری نمی کرد. کسی با 
دام و با چوب و سنگ، حیوانی را نمی کشت. کسی 
می آمد، تفنگی داشت و تیری می انداخت. گاهی 
می توانســت حیوان را بزند و گاهی نمی توانست. 
هنوز شکار قاعده و قانونی نداشت. اداره شکاربانی 

بعدها راه افتاد. 
 شروع به کار اداره شکاربانی را خاطرتان 

هست؟
بله. »شــاهپور عبدالرضا« خودش آمد با »رشــید 
 جمشــید« رفتنــد »اُرس سیســتان« )منطقه 
حفاظت شده ای در مرکز کوهستان هزارمسجد( تا 
کل و بزهای آنجا را ببینند. به نظرم با »ســیمرغ« 
هم آمدند. جاده ای نبود. حتی راه خاکی هم نداشت 
ارس سیستان. ماشین را گذاشتند مارشک و رفتند 
کــه منطقه را ببینند. وقتــی دیدند، گفتند کل و 
بزهای اینجا بهترین کل و بزها هســتند. من هنوز 
20 سالم نشــده بود. آن سال ها جمعیت شکارها 
خیلی خوب بود. این وضع بود تا اینکه ســال 50 
برف سنگینی آمد. آن قدر برف افتاد که ارتش آمد 
به کمک مردم. با هلی کوپتر کمک می رســاندند. 
شــکارها آنجا از بین رفتند. سرما کشتشان. اما باز 

دوباره گله ها رشد کردند.

 شکار مجوزدار هم از همان سال ها شروع 
شد؟

بله. اولین پروانه شــکار را »حــاج عباس رضایی« 
گرفت. تراشکار بود. تراشکاری داشت در مشهد، اما 

عشق شکار بود. اولین پروانه شکار را او گرفت. جیپ 
داشت. با همان جیپ رفتیم به منطقه. این، اولین 
ماشینی بود که وارد اُرس سیستان شد. دنبال راه 
مال رو را گرفتیــم و با جیپ رفتیم. تفنگ برنویی 
داشــت که تازه برایش جواز گرفته بود. آن وقت ها 
تفنگ ها یــا برنو بودند یا »خفیــف« یا »دولول«. 
وقتی با برنو به شــکارها تیر می زدند، شکارها فرار 

می کردند و می رفتند آن طرف تر 
می ایســتادند. حیوان ها صدای 
برنــو را نمی شــناختند. فکر 
می کردند صدای پایه ای چیزی 
اســت. آن وقت هــا گله های 
شــکار زیاد بــود. کل و بزها 
پایین نمی آمدند، اما قوچ و 
میش ها می آمدند و مراتع را 
چرا می کردند. اصالً جایشان 

همانجا بود.

 اینکه شب و روز را 
باد  در  کوهستان  در 
و باران می گذراندید، 

سخت نبود؟ 
باشد؟  ســخت  چرا  نه. 
از  کارمــان  اصــل  ما 
بهار بود تــا برج پنج 
و 6. یعنــی همــان 
وقتی که رمه ها در 
هســتند.  منطقه 
گاهی  آن  از  پس 
و  می زدیم  سری 
سرکشی  را  مراتع 

می کردیم تا کســی خانه یا مرتعی را خراب نکند. 
اوایل با اسب می رفتم، بعدها با موتور. نان می بردیم 
از روستا. 10 تا 20 تا نان را می بستیم الی دستمال 
و می رفتیم. قرمه می بردیم. رشته آش می بردیم و 
حبوبات. برنج می بردیم و سیب زمینی و پیاز. همه 
را توی توبره می چیدیم و می گذاشتیم ترک حیوان 
یــا ترک موتور. پخت و پزش هــم با خودمان بود. 
عشــایر هم که می آمدند، ما را تحویل می گرفتند. 
مرتع را برایشان نگه داشته بودیم و نگذاشته بودیم 
کسی آسیبی بزند. با شتر می آمدند و »ملّه« )محل 
نگهداری دام هــا در بهار(  را بر پا می کردند و چادر 
می زدنــد. از راه که می رســیدند، یــک بره زمین 
می زدند و می کشتند. بعد هم که همیشه بساط شیر 
و ماست و فتیر مسکه به راه بود. وضع خوب بود تا 
وقتی که اسلحه ها افتاد دست مردم. آن موقع دیگر 
می آمدند و شــکارها را می زدند. یک بنده خدایی، 
تیربار برده بود توی منطقه، 500 تا تیر به یک گله 
زده بود تا توانسته بود یک بز و یک بزغاله بزند. این 
وضعی بود که با آن درگیر بودیم. روی ستون های 
برق عقاب طالیی نشســته بود، یکی اسلحه اش را 
در آورده بــود و ترق، حیوان را زده بود و رفته بود. 
حتی نمانده بود که ببیند حیوان زنده است 

یا مرده.
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روایت زندگی»محمدعلی کارآزما« که همه عمرش را در کوه و کمر گذرانده

 پنجاه سال ُقُرقبانی
در هزار مسجد

 مردم/ حســن احمدی فرد این طوری نبینیــدش که نزار روی 
تخت افتاده. هوای »هزارمســجد« که بیفتد به سرش، با همین 
پایی که دیابت کشــانده اش زیر تیغ جراحی می زند به دل جاده. 
هیچ چی هم جلودارش نیست. هوای هزارمسجد همه را هوایی 
می کند؛ حاجی را بیشتر. حاجی عمرش را همانجا گذرانده است. 
البه الی همان تپه ماهورهایی که همیشه خدا علف هایش تا زیر زانو 
می رسد و اُرس هایش همیشه خدا سرسبزند. بهار که از راه می رسد 
و برف ها که آب می شود، حاجی را هیچ جا نمی شود پیدا کرد جز در 
هزارمسجد. از »زوی مارشک« تا »عرب چاه« و از آنجا تا »جنگل 
نورالی« و »کوه آت قوالق«، حاجی گم می شــود در دل اولنگ ها؛ 
تا رمه ای ُقُرقی را نشکند یا شکارچی بی مالحظه ای تیر نیندازد 

سمت کل و بزها. 

»محمدعلی کارآزما« 50 ســال اســت که در هزارمسجد 
ُقُرقبانی می کند. حاال اما در 70 ســالگی، چند ماهی اســت 
که بیماری خانه نشــینش کرده. او زمســتان پارسال را در 
چهاردیواری خانه اش گذراند؛ در شلوغی های مشهد. حاال اما 
یک ماهی است که بهار شده. همین روزها زخم تیغ جراحی 
روی پایش که بهتر بشــود، حاجی کولــه اش را برمی دارد، 
اُورکت کارکرده اش را می اندازد روی شانه اش و کاله پوستی 
را می کشد به سرش. آن وقت دیگر نه خبری از چهاردیواری 
اتاق باقی می ماند، نه سر و صدایی از شلوغی شهر. آن وقت 
هر چه هســت بوی علف های نم خورده است و بوی سنگ و 
صخره باران دیده که موج  می خورد در هوای مه آلود قله های 

هزارمسجد. 

من 50 ســال به باالست که قرقبان عشــایری ام. همیار 
محیط زیســت هم هســتم، اما افتخاری. بیمه اما با من 
نامردی کرد. 100، 150 نفر از عشــایر نامه نوشــتند که 
این آدم قرقبان است، قبول نکردند. بازهم دم همین اداره 
عشــایری گرم که هوای من را دارد و حقوقم را می دهد. 
50 ســال اســت که قرقبانم. اگر دنیا را به من می دادند 
که یک خال علف بده، گوســفندی بچرانیم، می گفتم نه. 
اآلن زنم، پسرهایم، دخترهایم همه عاشق محیط زیست 
هستند و احساس مســئولیت می کنند. همه شان یک پا 
قرقبان هستند. منطقه را ما حفظ کردیم. آن موقع کالت، 
اداره محیط زیست نداشت. سرخس هم اداره ای نداشت. 
این ها همــه را ما یواش یواش جــا انداختیم؛ اینکه کجا 
باید منطقه حفاظت شده باشد. شناسایی همه این مناطق 
با من بوده. افتخار هم می کنم. کارشــناس ها را برده ام و 
شــکارها را نشانشان داده ام که بدانند کجا را باید منطقه 
حفاظت شــده اعالم کنند. یک روز رفتم ســر سیستان، 
دیدم 9 تا ماشــین است با هفت، هشــت تا موتور. اوایل 
انقالب بــود. گفتم وضع این طوری اســت و من حاضرم 
کمک کنم. همان روز راه افتادیم، رفتیم از عشــایری که 
آنجا آمده بودند، پنج تا شکاری که زده بودند را گرفتند.

عشایری که به منطقه می آمدند، توجهی نداشتند. اُرس ها را 
قطع می کردند و با چوبش سقف خانه شان را می پوشاندند. 
درخت های ارس چند صد ســاله را آتش می زدند تا خشک 
بشود و سال بعد بیایند و اره اش کنند برای چوبش. یا درخت 

را می ســوزاندند که از چوبش زغال درست کنند. می دیدی 
چوپانی، ارســی را آتش زده که گرم شــود. چند دقیقه ای 

می ماند، گرم می شد و بعد هم می رفت به امان خدا. 
من با این ها درگیری ها داشــتم. دیدم نمی شــود. نشستم 
و با مردم صحبت کــردم. گفتم چرا این کارها را می کنید؟ 
توضیح دادم که این علف، این درخت، مال خودتان اســت. 
گفتــم چرا زمین ها را تخریب می کنید؟ خب این طوری که 
اگر باران بیاید، همه خاک را می شــوید و با خودش می برد. 
بگذارید زمین علف داشته باشد. ریشه های آن علف، زمین را 
برایتان نگه می دارد. خیلی با مردم حرف زدیم و شــکر خدا 
که مردم هم همکاری کردند. حاال دیگر کسی اُرسی نمی برد 
و زمین مرتعی را خراب نمی کند. همین کارها را کردیم که 

هزارمسجد هنوز هزارمسجد است. 
دیدید امسال همه جای مملکت ســیل آمد. چرا از سمت 
آفتاب روی هزارمسجد سیلی نیامد؟ اگر می آمد، می دانید چه 
شــهرها و روستاهایی را آب می برد؟ سیل نیامد چون هنوز 
خاک هزارمسجد علف دارد. خاکی که علف داشته باشد، آب 
را در خودش نگه می دارد و نمی گذارد سیل بشود. هرجا که 

مرتع ها را شخم بزنند، خب سیل می شود. 
اما چه فایده از آن همه جان کنــدن؟ اآلن باید در »ژرف« 
پاســگاه  می بود؛ مارشــک پاســگاه می داشــت؛ »آبقد« و 
»امرودک« و »بقمچ« و »ریشخوار« و »تیرگان« هم هر کدام 
پاسگاه می داشتند. اآلن در کل منطقه یک پاسگاه است که 

خیلی کم است.

 اآلن وضعیت در منطقه هزارمسجد چطور است؟ 
اآلن الحمدهلل وضع شکارها خوب شده. اآلن َگل صدتایی هم در 
منطقه دیده می شود. همین اآلن در »جنگل خواجه« نزدیک 
ســرخس -ما آنجا ملکی داریم و زراعت می کنیم- شــکارها 

می آیند و زراعت ها را می چرند. 

 آنجا »گور« هم داشت؟
نه، گورخر نداشــتیم. البته یکی دو تایی دیده شــد، اما اینکه 
گله ای باشد، نه. گورها خود ســرخس بودند؛ از »پل خاتون« 
به آن طرف. اآلن اما دیگر اصالً خبری از گور نیســت. خیلی 
حیوان داشــتیم که اآلن دیگر نیست. اما هزارمسجد این طور 
نیست؛ چون مراقبش بودیم. در هزارمسجد یکی دوبار حیوان 
قرمزرنگی را دیدم. هرچه فکر کردم نفهمیدم این چه حیوانی 
اســت. از شکار ریزتر بود. بعدها در جنگل های شمال، یک بار 
»شــوکا« )گونه ای گوزن( دیدم و فهمیدم آن حیوانی که در 

هزارمسجد دیده ام، شوکا بوده. 

 یعنی در هزارمسجد شوکا هم داشته ایم؟
داشته ایم چیست؟ همین تاز گی ها دوباره دیدم. 

 خب این ثبت شده؟ کسی توانسته از شوکا در منطقه 
عکسی بگیرد؟

نه هنوز، اما من خودم دیده ام. چه عکسی از این باالتر؟ یکی در 
»زنبورک« درگز دیدم، یکی در منطقه »ُکرکان« نزدیک »اولنگ 

شاهی« و یکی هم در خود »ارس سیستان«.

 پلنگ هم دیده اید؟
فراوان. 

 درگیر هم شده اید؟
نه؛ اصالً. پلنگ کاری به کار آدم ندارد. حیوان بی آزاری اســت. 
مگر روی طعمه ای باشــد یا مثالً بچه اش را کسی بگیرد، وااّل 

پلنگ اصالً کاری به کار آدم ندارد. 

حاال که اینجا در شهر هستید، دلتان برای هزار مسجد 
تنگ نمی شود؟

تنگ نمی شود؟! دلم غش می رود برای منطقه. اتفاقاً تابستان 
که پایم بدتر هم بود، دو سه بار ماشین سوار شدم و رفتم توی 
منطقه. حاال هم پایم بهتر بشود می روم. اینجا نمی مانم. گاهی 
با خدا حرف می زنم. می پرسم آخر مرا چه به مرض قند؟ من از 
نورالی می آمدم به سیستان. از آنجا می آمدم به مارشک. شب و 
روز راه می رفتم. می دانید دنبال متخلف ها چقدر راه می رفتم؟ 
من چرا باید مرض قند بگیرم؟ اما خب کار خداست. با خدا که 
نمی شــود چک و چانه زد. هر چه امرش باشد، مقدر می شود. 
باز هم خدا را شکر. عمرم را در کوه و کمر گذراندم. 70 سال از 
خدا عمر گرفته ام و عین 70 سال را در کوه و کمر بوده ام و آب 
چشمه خورده ام. نه مثل شماها که توی شهر به دنیا آمده اید و 

همینجا هم پیر می شوید. شماها از دنیا چه فهمیده اید؟ 

همه عمرم را در کوه و کمر گذرانده ام

دلم غش می رود برای »هزارمسجد«
50 سال با طبیعت همراه بوده ام

همه خانواده ام یک پا ُقُرقبانند
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گزیده ای از گفتار آیت اهلل محسن اراکی درباره قیام و 
حکومت ولی عصر)عج( 

والیت، اساسی ترین مسئله تمدنی معاصر ماست
بزرگ ترین حادثه ای که در آینده جهان پیش از روز قیامت رخ خواهد داد، 
حادثه بزرگ قیام دولت مهدوی است؛ این حادثه بزرگ و عظیم دگرگونی 
همه جانبه ای را در جامعه بشر به وجود خواهد آورد. تمدن کنونی غرب، 
انسان را وارونه ساخته است؛ بنابراین کسانی که دغدغه یاری امام زمان)عج( 
را دارنــد در عرصه نظر باید به نقد ریشــه ای و بنیادین این تمدن وارونه 
بپردازند و این تمدن را برای جامعه بشر تبیین کنند و آسیب های وارد آمده 

از سوی آن به روابط بشر را معرفی کنند.
یکی از مهم ترین و اساســی ترین تفاوت های بین تمدن اسالمی و تمدن 
غربی این اســت که تمدن غرب رابطه بین »انسان و طبیعت«، »انسان و 
انسان« و »انســان با خدا« را رابطه خصمانه تعریف می کند؛ در حالی که 
در نگاه اسالمی، رابطه بین انسان و طبیعت رابطه هماهنگی است؛ ستیز 
بین انسان و انسان چگونه برخاست؟ اساسی ترین رکن به  هم ریختن نظام 
حاکم بر جهان این است که انسان پشت پا به نظام والیتی می زند؛ مسئله 

والیت، اساسی ترین مسئله تمدنی معاصر ماست.
امام زمان)عج( حاکم بالفعل است؛ ما جهان رها و بی حکومتی نداریم؛ امام 
صــادق)ع( حاکم بالفعل بود؛ قاضی عزل و نصب می کرد؛ خمس دریافت 
می کرد و... ؛ این تصور که برخی فکر می کنند ائمه در دوره هایی دســت 
به سیاست نزدند تصور باطلی است؛ حال اینکه اکثریت بشر به حاکمیت 
ایشان تن ندادند دلیل بر بی حکومت بودن نیست بلکه گستره حاکمیت 
متفاوت بوده اســت. در فرهنگ اسالمی و دینی چیزی به عنوان غیبت 
امامت نداریم؛ محال بودن غیبت امامت نشــان از محال بودن نداشــتن 
حکومت والیت بر جهان است. این همه دشمن جهان تشیع را با تمام قوا 
احاطه کرده و با همه ابزارها در حال حمله به تشیع هستند؛ مگر می توان 
گفت امام راحل بدون کمک و عنایــت امام زمان)عج( به این پیروزی ها 
دســت یافت؟ یا رهبری در این 30 ســال، در این تنگناهای حساس که 
با اقتدار توانستند جامعه را هدایت و رهبری کنند، بدون عنایت حضرت 

ولی عصر)عج( بوده است؟
مهم ترین مقدمات ظهور، جا انداختن والیت حضرت ولی عصر)عج( در دنیا 
است؛ حکومت الهی را باید برای جامعه اسالمی توجیه محسوس و عقلی 
کنیم؛ مسئله والیت باید در جامعه جهانی تبیین شود و در حوزه های علمیه 
بحث امامت و والیت به عنوان یک درس رســمی و اساسی مطرح شود؛ 
اینکه حضرت علی)ع( در خیبر را از جا کند، قدرت جسمانی نبود؛ قدرتش 
این بود که رسول خدا گفت برو و این کار را انجام بده و او هم رفت و این 

کار را با قدرت الهی انجام داد.

 از همان سده های نخستین اسالمی شاهد 
شــکل گیری انحرافاتی پیرامون مهدویت و 
مفاهیم مرتبط با آن بوده ایم و امروزه در قالب 
انحرافی که  برداشت های  و  ادعاهای دروغین 
حتی در قالب جریان های مشخصی بروز پیدا 
می کند، همچنان با این مسئله مواجهیم. علت 

آن را چه می دانید؟
مهدویت و انحرافات در اهل ســنت و شیعه متفاوت 
است. برای اهل سنت بحث مهدویت به گونه ای که 
در شیعه وجود دارد، نیست زیرا بین آن ها خصوصیات 
حضرت مهدی)عج( به طور کامل مشــخص نشده 
است؛ مشخص نبودن مشــخصات و خصوصیات او 
سبب شــده که ادعای مهدویت در اهل سنت آسان 
شود. آن ها بر این باورند که خود مهدی هم تا زمانی 
که خدا به او اذن دهد، نمی داند مهدی موعود است؛ 
یعنی هر فرزندی متولد شــود و سید باشد، ممکن 
است مهدی باشد. حتی افرادی در اهل سنت ادعای 
مهدویت کرده اند که سید هم نبوده اند و نسب سید 
برای خود درست کرده اند، اما در شیعه به این صورت 
نیســت؛ زیرا خصوصیات مهدی)عج( به طور کاماًل 
مشخص در آن ذکر شده است. البته پیش از تولد امام 
زمان)عج( عده ای از شیعیان برای بعضی از امامان و 
یا افراد، ادعای مهدویت کردند اما پذیرفته نشد و پس 
از مدتی منقرض شــدند. از آن جایی که مهدویت در 
کانون توجه شیعیان قرار دارد، عده ای به فکر کسب 
منافع می افتند تا بتوانند خود را به عنوان کسانی که 
با مهدی)عج( ارتباط دارند معرفی کنند. این افراد از 
عواطف شیعیان و عالقه به امام زمان)عج( سوء استفاده 
کردند تا به منافع خود برســند. شیعیان معموالً در 
رفتار انحراف ایجاد می کننــد ولی عده ای دیگر هم 
هستند که تخصص الزم را برای مطالعه در خصوص 
مهدویت نداشــته و به روایات و منابع اولیه مهدویت 
رجــوع می کنند. آن ها ســعی می کنند بدون اینکه 
استادی داشته باشند از این منابع برداشت اعتقادی 
کنند که همین ســبب بروز انحــراف در اعتقادات 
مهدویت می شود که متأسفانه در عصر حاضر شاهد 

افراد بسیاری با این رویکرد هستیم. 

 اهمیت مباحث مرتبط با این حوزه سبب شده 
است که حتی غرب با استفاده از ابزارهای هنری 
و رســانه ای وارد صحنه شود و تحت عناوین 
آخرالزمانی در پی جریان ســازی به نفع خود 

باشد. به نظر شما هدف آن ها چیست؟
نگاه غربی ها به منجی گرایی از دو زاویه قابل بررسی 
است. نخست اینکه غرب به فکر ترویج منجی گرایی 
خود است و این امر بیشتر به مسیحیان صهیونیست 
برمی گردد که بسیار بیشــتر از یهودیان به موضوع 
اســرائیل بزرگ به عنوان زمینه ساز ظهور حضرت 
مهدی)عــج( اهمیت می دهند. زاویه دیگر مربوط به 
تخریب چهره مهدویت در اسالم بخصوص بین شیعه 
است. در گذشته پس از ادعای مهدویت توسط مهدی 
ســودانی و افراد دیگر، آن ها سعی کردند به مفاهیم 
مهدویت مانند موضوع مرجعیت که به عنوان نایب 
امام زمان مطرح اســت و می توانــد کارهای زیادی 
انجام دهد، آســیب بزنند. اقدامی که سبب می شد 
آن ها بتوانند حرکت زایی مهدویت در اهل ســنت و 

مفاهیم مربوط به مهدویت مانند مرجعیت که حافظ 
کیان شیعه اســت را بکوبند. غربی ها تالش کردند 
مهدویت را در فیلم هایشان مطرح کرده و حرکت های 
انحرافی را در بین شیعیان ایجاد کنند. حتی در بین 
اهل سنت افرادی مانند غالم احمد قادیانی با ادعای 
مهدی موعود و عیسی مسیح بودند که در زمان سلطه 
انگلستان بر هند، از طرف آن ها و برای اینکه مفهوم 
جهاد را زیر ســؤال ببرند و بتوانند در آنجا حکومت 
بیشتری داشته باشند، حمایت می شدند. ولی اصل 
عمده این است که آن ها می خواهند چهره مهدویت را 
تخریب کنند تا بتوانند با همین ایده مهدویت، بخش 
زیادی از جمعیت اهل سنت را دور خود جمع کنند.

و  از برخــی سوءاســتفاده ها   گذشــته 
منفعت طلبی های شــخصی، شــاهدیم که 
جریان هــای انحرافی داخل جهان اســالم و 
حرکت های غربی در این زمینه، مسیر و هدف 

مشترکی پیدا می کنند؛ چرا؟
علت آن این است که هر دو آن ها دنبال یک مسئله 
هســتند. نظام غرب دنبال این است که مهدویت را 
از بین برده و حرکت زایی شــیعیان را نابود کند و در 
بین شیعیان مرجعیت و روحانیت شیعه که حرکت زا 
بودند را از بین ببرد. در بین جریان های داخلی هم باز 
مرجعیــت و روحانیت در مقابل آن ها قرار می گیرند 
بنابراین هر چه در مقابل منافع آن ها قرار گیرد به او 
حمله می کنند. علت اینکه جریان های انحرافی غربی 
ســعی کردند مهدویت را در جهان شیعه به انحراف 
 بکشانند و اگر کسی ادعای مهدویت کرد به او پر و بال 

دهند، نیز همین اســت. اینکه حتی در سازمان های 
جاسوسی خودشــان افرادی را پرورش می دهند تا 
ادعای مهدویت، نیابت یا ادعاهای دیگری مانند یمانی 
بودن و... مطرح کنند نیز به این دلیل است که آن ها 
هدف مشــترکی را دنبال می کنند و دلیل اصلی آن 

وجود دشمن مشترکی به اسم مسلمانان دارند.

 با توجه به شفاف نبودن و کلی بودن اغلب 
مفاهیم و روایات حوزه مهدویت، هوشــیاری 
مردم در برابــر این انحرافات چگونه می تواند 

محقق شود؟
بله، همان طور که اشــاره کردید مهدویت مسئله ای 

پیچیده اســت و مردم به تنهایــی نمی توانند در 
برابر انحرافات ایستادگی کنند بلکه باید روش های 
شــناخت جریان های انحرافی را بشناســند. آن ها 
نباید مســتقیم به روایات مهدویت مراجعه کرده و 
از آن ها برداشــت کنند. حتی به افرادی که گاهی 
لباس روحانیت نیز بر تن دارند نمی شود اعتماد کرد. 
در بحث های مهدویت مشاهده می شود بسیاری از 
افراد که به روایات تمســک کرده اند، سابقه روایات 
را نمی داننــد زیرا اگر بدانند متوجه می شــوند که 
هر روایتی قابل استناد نیســت. مردم برای اینکه 
در مهدویت مطالعه کنند حتماً باید به کتاب هایی 
که مورد تأیید مراکز مهدویت اســت رجوع کنند 
و مطالعه آن ها حتماً زیر نظر اســتاد باشد، خود به 
طور مســتقیم به منابع مراجعه نکنند و اگر جایی 
برای آن هــا ابهامی پیش آمده از اهل فن ســوال 
کنند. اینکه آن ها پزشــک، مهندس یا فرد موفقی 
در زندگی باشند دلیلی نیست که در برابر تحلیل 
مسائل دینی هم می توانند برداشت درستی داشته 
باشــند. الزم است همه به متخصص هر حوزه و نه 

مدعی تخصص مراجعه کنند.

 به نظر شما راه تشخیص یک جریان اصیل 
که در حوزه مهدویــت فعالیت می کند و با 
اعتقاد صحیح در مسیر ظهور حرکت می کند، 
از یک جریان انحرافی کــه به دنبال منافع 
شخصی اســت و یا در مسیر تحقق اهداف 

دشمنان دین گام برمی دارد چیست؟
جریان های انحرافی به دنبال ترویج احساس گرایی 

هستند. یعنی سعی می کنند احساسات افرادی که 
در جلساتشان شــرکت می کنند، برانگیزند. آن ها 
ذکرها و دعاهایی شبانه روزی برای تعجیل در ظهور 
امام زمان)عج( به افراد می دهند و به ظاهر ارتباط 
عاطفی با امام زمان)عج( را زیاد می کنند. محصور 
و محدود شــدن به این بحث، نشانه آن است که 
این جریان در آینده به انحراف کشیده خواهد شد.

فعالیت های مهدوی باید فردمحور نباشــد. اینکه 
فردی برای خود جایگاهی درست کرده و خودش 
را در رأس آن فعالیت قرار می دهد، نشان می دهد 
که به احتمال زیاد این جریان در آینده به انحراف 
کشیده خواهد شد. قداست ســازی برای افراد نیز 
از دیگــر نشــانه های جریان های انحرافی اســت. 
جریان های انحرافی بــا روحانیت و مراجع تقلید 
و آن هایی که با مهدویت صحیح آشــنایی دارند، 
دشمنی دارند. مردم اگر دیدند که جریانی مهدوی 
از دعوت روحانیون و اهل فن برای ســخنرانی در 
مجالس شان پرهیز می کند، بدانند این جریان در 
آینده مشکل ساز خواهد بود. جریان های انحرافی 
تشکیالت ســازمانی دارند. فرمانده ظهور، افسر 
ظهور، ســرباز ظهور و... هم نشانه هایی از انحراف 
اســت. معموالً ایــن جریان ها ســعی می کنند 
مشکالت افراد را از طریق دعا، ورد و... حل کنند. 
ضمن اینکه آن ها به دنبال درمانگری هستند. البته 
این مورد غیر از بحث پزشــکی حتی طب سنتی 
اســت. اگر جریانی را دیدید که توسط دعا، ذکر 
خاص و... برای حل مشــکل اقدام کرد، نشان از 

انحرافی بودن آن است.

برش
جریان هــای انحرافــی بــه دنبال 
ترویج احســاس گرایی هســتند. 
یعنی ســعی می کنند احساســات 
افرادی که در جلساتشان شرکت 
می کنند، برانگیزند. آن ها ذکرها و 
دعاهایی شبانه روزی برای تعجیل 
در ظهــور امام زمان)عج( به افراد 
می دهند و به ظاهر ارتباط عاطفی 
با امام زمان)عج( را زیاد می کنند. 
محصــور و محدود شــدن به این 
بحث، نشــانه آن اســت کــه این 
جریان در آینده به انحراف کشیده 

خواهد شد
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یادداشت شفاهی

حجت االسالم حجامی در گفت وگو با قدس بر ضرورت هوشیاری
در مواجهه با سوءاستفاده و کج فهمی از اعتقاد به ظهور منجی تأکید کرد 

مهدویت 
و جریان های انحرافی

 معارف/ مریم احمدی شیروان  هر چند که موعودگرایی و اعتقاد به مهدویت 
در تمام ادیان ابراهیمی و غیرابراهیمی و اندیشه های تمامی فرق و نحل وجود 
داشته و دارد اما مانند بسیاری دیگر از آموزه های وحیانی در معرض آسیب ها و 
انحرافاتی نیز بوده است؛ کم نبوده اند افرادی که مدعی ارتباط با امام زمان)عج( 
بوده و یا حتی پا را از این فراتر گذاشته و خود را نماینده حضرت در بین مردم 
با حجت االسالم حسین  یا حتی صاحب الزمان معرفی کرده اند. در گفت وگو 
حجامی، پژوهشگر حوزه مهدویت و عضو هیئت  مدیره انجمن علمی مهدویت 
حوزه علمیه قم، انحرافات و سوءاستفاده ها از مهدویت را بررسی کردیم. آنچه 
در زیر می خوانید بخشی است از این گفت و شنود که امید آن داریم با کمک آن 

بتوانیم در مسیر درست، به سوی موعود گام برداریم.
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ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه  ــان رضوى عليه ش ــهد استان خراس ــهر مش ــماره 1 ش 94 و طالق ش
9800252 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 98/1/25 مأمور پست محل اقامت مديون به شرح متن سند 
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از  ــته، لذا بنا به تقاضاى وكيل بس حضور نداش
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب  ــار محلى آگهى مى ش روزنامه هاى كثيراالنتش
مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9800903 م.الف 997

اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

شماره پرونده: 139504006092001433/1   شماره بايگانى پرونده: 9502558     
شماره ابالغيه: 139805106092001134       تاريخ صدور: 1398/01/31

آگهى ابالغ ماده 87- پرونده كالسه 9502558
ــيله به خانم ها مريم ذبيحى نام پدر: محمدرضا تاريخ تولد: 1382/10/11 شماره ملى: 0927540134 شماره  بدينوس
ــى: 0532608100  ــماره مل ــادرى نام پدر: حبيب تاريخ تولد: 1307/1/1 ش ــره ن ــنامه: 0927540134 و طاه شناس
ــماره  ــدر: رضا تاريخ تولد: 1343/8/27 ش ــگرى نائنى نام پ ــنامه: 160 ابالغ مى گردد خانم مليحه عس ــماره شناس ش
ــنامه: 447 جهت وصول مهريه خود به مبلغ يك ميليون ريال مقوم شده به مبلغ  ــماره شناس ملى: 0939509156 ش
313/479/623 ريال در سند ازدواج شماره 10102- 1362/05/10 تنظيمى دفترخانه ازدواج شماره 49 مشهد عليه 
ــكيل شده كه خانم مليحه عسكرى  ــه 9502558 در اين اداره تش ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس ش
ــت  جهت وصول ديه مرحوم محمدرضا ذبيحى، مبلغ كل مهريه مبلغ 313/479/623 ريال از محل ديه مرحوم بازداش
شده است لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى 
ــوب مى گردد،  ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس ــار محلى آگهى مى ش كثيراالنتش

نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9800904 م.الف 999
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره مزايده: 139804306091000020    تاريخ ثبت: 1398/01/29
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده كالسه 9101909
ــهد اجرائيه اى تحت كالسه  ــماره 35112 مورخ 1386/06/12 دفترخانه 32 مش ــتناد سند رهنى ش بانك تجارت باس
ــش ميليون و هفتصد و پنجاه  ــتصد و پنجاه و ش 9101909 در قبال مبلغ 2/856/753/260 ريال (دو ميليارد و هش
ــند رهنى براساس درصد اضافه ميگردد عليه  ــت و شصت ريال) كه روزانه به مبلغ فوق براساس س ــه هزار و دويس و س
ــنامه 428- صادره مشهد- متولد 1353 بعنوان بدهكار و آقاى  ــين پايدارمنش- فرزند محمد- شماره شناس آقاى حس
محمدرضا جاهدى منصورى- فرزند محمدمهدى- شماره شناسنامه 686- صادره مشهد- متولد 1335- بعنوان راهن 
صادر نمود كه پس از ابالغ اجرائيه در مورخه 1392/04/17 در پايان مهلت مقرر در آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى 
الزم االجراى و تقاضاى بانك مبنى بر ارزيابى و مزايده تماميت ششدانگ پالك ثبتى 2086 فرعى از باقيمانده 8 فرعى 
از 234 اصلى بخش 9 مشهد (پالك ثبتى دو هزار و هشتاد و شش فرعى از باقيمانده هشت فرعى از دويست و سى و 
چهار اصلى بخش نه مشهد) ملكى آقاى محمدرضا جاهدى منصورى به آدرس مشهد بلوار پيروزى- بين پيروزى 20 و 
22- پالك 592 به مبلغ 11/000/000/000 ريال (يازده ميليارد ريال) ارزيابى و قطعيت يافته كه حدود و مشخصات 

و توصيف اجمالى ملك بدين شرح مى باشد.
1- عرصه به مساحت 149 مترمربع با تراكم مسكونى

ــامل همكف به مساحت حدود 119 مترمربع داراى  ــاحت حدود 229/5 مترمربع ش 2- اعيان در دو طبقه جمعاً به مس
ــكونى داراى دو اتاق خواب و هال و پذيرايى با كف  ــاحت 28 مترمربع (16+12) و يك واحد مس دو دربند مغازه به مس
ــتأجر مغازه 12 مترى (لوازم التحريرى) سرقفلى  ــرويس كه بنا بر اظهارات مس ــراميك و كابينت فلزى و حمام و س س

متعلق به مالك نمى باشد.
ــراميك و  ــپزخانه با كف س ــاحت حدود 110/5 مترمربع داراى دو اتاق خواب و هال و پذيرايى و آش طبقه اول: به مس

حمام و سرويس.
ــرمايش آن كولر آبى و گرمايش آن بخارى گازى و نماى آن  ــكلت فلزى با سقف ضربى و سيستم س ــازه آن نيمه اس س
سنگ ميباشد لذا ارزش كل پالك فوق با عنايت به موقعيت مكانى، ابعاد هندسى، نوع بنا، نوع كاربرى، قيمت امتيازات 

آب و برق و گاز، رونق نسبى منطقه و ساير عوامل مؤثر در كارشناسى به ترتيب ذيل مى باشد:
1- ارزش عرصه و اعيان جمعاً به مبلغ 7/400/000/000 ريال

2- ارزش تجارى به مساحت 28 مترمربع به مبلغ 3/500/000/000 ريال
3- ارزش انشعابات به مبلغ 100/000/000 ريال

جمع كل ارزش ملك برابر 11/000/000/000 ريال (يازده ميليارد ريال)
حدود اجمالى ملك بدين شرح مى باشد. شماالً هشت متر پى به خيابان، شرقاً به طول 19 متر پى به پى پالك 2085 

فرعى جنوباً به طول 8 متر پى به پى پالك 2103 فرعى غرباً به طول 18/44 متر پى به پى پالك 2087 فرعى 
ــتى فاقد بازداشتى  ــماره 139885606266000269 مورخه 98/1/28 دفتر امالك بازداش ملك موصوف برابر نامه ش
ــدانگ از مبلغ ارزيابى در قبال مبلغ 11/000/000/000 ريال شروع شد. مزايده در روز  ــد. مزايده بصورت شش مى باش
ــهد واقع در خيابان امام  ــعبه اول اجراى ثبت مش ــاعت 9 الى 12 ظهر در محل ش ــنبه مورخ 1398/2/29 از س يكش
ــنهادى نقداً واگذار مى گردد. به عنوان حق مزايده  ــروع و به باالترين قيمت پيش خمينى جنب بانك ملى كوچه ثبت ش
ــاير هزينه هاى قانونى اعم از معلوم يا نامعلوم طبق تبصره 6  ــر دولتى و حق مزايده زائد بر مبلغ مزايده و س و نيم عش
ــد.  ــد و چنانچه روز مزايده با تعطيلى مواجه گردد روز بعد مزايده برگزار خواهد ش ماده 121 بعهده برنده مزايده ميباش

آ- 9800905 م.الف 1000
رياست ا داره اجراى اسناد رسمى مشهد- لعلى

شماره پرونده: 139804006092000180/1     شماره بايگانى پرونده: 9800241
شماره ابالغيه: 139805106092000959        تاريخ صدور: 1398/01/27

دفترخانه ازدواج شماره 104 و طالق شماره 85 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه پرونده 9800241

ــماره ملى:  ــيدجواد تاريخ تولد: 1367/06/27 ش ــتگار نام پدر: س ــينى رس ــيدمحمد جوادالحس ــيله به- س بدين وس
ــال تاريخ تولد:  ــام پدر: كم ــم- مريم صوفى ن ــه خان ــود ك ــالغ مى ش ــنامه: 23822 اب ــماره شناس 0946240248 ش
ــنامه: 0923758666 جهت وصول تعداد يكصد و چهارده  ــماره شناس ــماره ملى: 0923758666 ش 1375/04/25 ش

ــند:  ــند: 13062، تاريخ س ــماره س ــند ازدواج: ش ــتناد مهريه مندرج در- س ــكه كامل طالى بهار آزادى به اس عدد س
ــهر مشهد استان خراسان  ــماره 85 ش ــماره 104 و طالق ش 1394/04/29، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج ش
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9800241 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش  رضوى عليه ش
ــته، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق  ــرح متن سند حضور نداش ــت محل اقامت مديون به ش مورخ 98/1/24 مأمور پس
ماده 18 آئين ناماه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه 
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد،  ــوب مى گردد، نس ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس

عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9800906 م.الف 1001
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

شماره پرونده: 139704006092005491/1      شماره بايگانى پرونده: 9709050
شماره ابالغيه: 139805106092001156        تاريخ صدور: 1398/01/31

دفترخانه ازدواج شماره 27 و طالق شماره 15 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى 

ــماره ملى:  ــخ تولد: 1357/05/19 ش ــين تاري ــتانى نام پدر: حس ــت شهرس ــيله به آقاى عليرضا فالح دوس ــن وس بدي
0071512438 شماره شناسنامه: 2966 ابالغ مى شود كه خانم سميه قرائى جهت وصول 100 عدد سكه بهار آزادى 
ــتناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 4770- 1395/02/27 دفتر ازدواج 27 مشهد عليه شما اجرائيه صادر  به اس
ــده و طبق گزارش مورخ 1397/12/19 مأمور،  ــكيل ش ــه 9709050 در اين اداره تش نموده و پرونده اجرائى به كالس
محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه 
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين  ــار محلى آگهى مى ش فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــات اجرائى جريان خواهد  ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عملي ــوب مى گردد، نس آگهى كه روز ابالغ محس

يافت. آ- 9800907 م.الف 1002
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

شماره پرونده: 139804006092000088/1    شماره بايگانى پرونده: 9800127
شماره ابالغيه: 139805106092001161       تاريخ صدور: 1398/01/31

دفترخانه ازدواج شماره 74 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى

ــى: 0921732503  ــماره مل ــدر: على اصغر تاريخ تولد: 1370/12/03 ش ــين ديهيم نام پ ــيله به آقاى حس بدين وس
ــهد، بلوار 22 بهمن، بهمن 26 كوچه شهيد حسين پور  ــنامه: 0921732503 به نشانى: طبق سند: مش ــماره شناس ش
ــتناد مهريه مندرج در  ــكه بهار آزادى به اس ــود كه خانم زهره زنده دل جهت وصول 114 عدد س پالك 17 ابالغ مى ش
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى  ــماره 21350- 1391/08/16 دفتر ازدواج 74 مشهد عليه ش ــند ازدواج ش س
ــكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/01/20 مأمور، محل اقامت شما به شرح  ــه 9800127 در اين اداره تش به كالس
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در  ــده، لذا بنا به تقاضاى بس ــناخته نش ــند ش متن س
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ  ــار محلى آگهى مى ش يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9800908  ــوب مى گردد، نس محس

م.الف 1003
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

شماره پرونده: 139804006093000021/1         شماره بايگانى پرونده: 9800091
شماره آگهى ابالغيه: 139803806093000001    تاريخ صدور: 1398/01/31

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9800091
بدينوسيله به آقاى مصطفى محمدعلى فتح آبادى نام پدر: عليرضا تاريخ تولد: 1371/06/24 شماره ملى: 0860264769 
شماره شناسنامه: 0860264769 بدهكار پرونده كالسه فوق الذكر كه آدرس شما برابر گزارش مأمور پست در مورخه 
ــاطى به شماره هاى 888590 الى 888599،  ــتناد قبوض اقس ــناخته نگرديد، ابالغ ميگردد كه به اس 1398/01/18 ش
تاريخ سند: 1397/09/02 اجرائيه اى تحت كالسه 9800091 جمعاً به مبلغ 50/000/000 ريال به خانم كوثر الياسرى 
ــتانكار درخواست صدور اجرائيه نموده و پس از تشريفات قانونى اجرائيه  ــيد كه بر اثر عدم پرداخت، بس بدهكار مى باش
صادر و به كالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ 
مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب ميشود كه فقط يك نوبت در روزنامه قدس چاپ و 
درج و منتشر مى گردد، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى 

ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. آ- 9800909 م.الف 1004
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139804006092000236/1     شماره بايگانى پرونده: 9800310
شماره ابالغيه: 139805106092001170        تاريخ صدور: 1398/01/31

دفترخانه ازدواج شماره 97 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى 

بدين وسيله به آقاى عباسعلى بلوكى نام پدر: على اكبر تاريخ تولد: 1364/06/30 شماره ملى: 1064295665 شماره 
ــهد امام هادى 19 خيابان الله 1 پالك 143 ابالغ مى شود كه خانم مريم سعادت پور  ــانى: مش ــنامه: 126 به نش شناس
ــكه بهار آزادى به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 50531- 1388/10/22 دفتر  جهت وصول 121 عدد س
ــه 9800310 در اين اداره تشكيل شده و  ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس ــهد عليه ش ازدواج 97 مش
طبق گزارش مورخ 1398/01/27 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار 
ــود  ــار محلى آگهى مى ش طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام  ــوب مى گردد، نس و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس

ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9800910 م.الف 1005
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

شماره پرونده: 139504006091001076/1       شماره بايگانى پرونده: 9504386
شماره ابالغيه: 139805106093000254

تاريخ صدور: 1398/01/27
آگهى ابالغ رأى ماده 169 آيين نامه اجرا

ــنامه 8285 ابالغ مى شود در  ــماره شناس ــماره ملى 0848502302 ش ــيله به رضا مصباح فرزند براتعلى ش بدين وس
ــيدگى به اعتراض واصله به عمليات اجرايى وارده به شماره 0035- 1398/01/07 موضوع پرونده اجرايى  خصوص رس
ــت در صورتى كه به نظريه  ــما ابالغ مى گردد. مقتضى اس ــرح بين الهاللين به ش ــه فوق، نظريه رئيس ثبت به ش كالس
ــعبه/اداره اجرا اعالم نماييد. ضمناً به اعتراضى كه  ــراض داريد، ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابالغ كتباً به ش ــور اعت مذك
ــده است  ــد. (با توجه به گزارش ظهر ورقه كه در آن اعالم ش خارج از موعد مقرر واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد ش
ــاس آن به شماره مورخ  ــهد و اجرائيه صادره بر اس ــعبه 2 دادگاه عمومى مش برابر دادنامه 601324- 1397/10/02 ش

ــمار آنان طرفين اين پرونده ذكر شده اند) محكوم به الزام  600360- 1397/11/26 مبنى بر الزام خواندگان (كه در ش
ــت ذكر شده در دادنامه رفع اثر  ــخص ثالث مى باشند مى بايستى از مورد بازداش ــت به نام ش ــند مورد بازداش تنظيم س
گردد معذالك نظر به اينكه در دادنامه موضوع اجرائيه اين پرونده رد دعوى شده است و دستور رفع بازداشت يا ابطال 
ــت. لذا مراتب به طرفين ابالغ در صورت وصول  ــده اس ــته در دادنامه و اجرائيه داده نش ــبت به مورد خواس الجرائيه نس

اعتراض برابر ماده 169 آئين نامه اقدام شود.) آ- 9800911 م.الف 1006
شعبه سوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــطه برابر سند وكالت نامه  ــت 98/258 مورخ 1398/01/11 آقاى ميثم ميالنى فرد مع الواس نظر به اينكه برابر درخواس
ــالم مى دارد ميزان  ــهاديه گواهى اع ــتناد به دو برگ استش ــورخ 1398/01/11 دفتر 31 طرقبه اس ــماره 41929 م ش
ــش طرقبه شانديز كه به علت سهل انگارى مفقود  ــدانگ پالك 3066 فرعى از 1141 فرعى از 10- اصلى بخش ش شش
شده است با بررسى دفتر امالك معلوم شد مالكيت ششدانگ پالك فوق الذكر ذيل ص 20 دفتر 290 بنام آقاى مجتبى 
كريمى ثبت و سند به شماره سريال 275915 صادر و سوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد ماده 120 
آيين نامه اصالحى قانون ثبت مصوب بهمن ماه سال 1380 مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نسبت به 
ــد بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ  ــند مالكيت نزد خود باش ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــت اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد  ــار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس انتش
بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا معامله رسمى 
نسبت به صدور سند مالكيت المثنى نوبت اول و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9800912 م.الف 1007

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

آگهى دعوت از مجاورين
حسب درخواست مالك ششدانگ پالك 286 فرعى واقع در اراضى خان رود پالك 192- اصلى بخش 6 مشهد، مبنى 
ــه بردارى و صدور سند مالكيت تك برگ، با توجه به اعالم عدم امكان دسترسى به مجاورين پالك بدين وسيله  بر نقش
در اجراى كد 914 م.ب. ثبتى و بخشنامه شماره 90/46869- 90/3/11 سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، به اطالع 
ــتاى خان رود- سمت راست كه عبارتند  ــاعى پالك فوق الذكر به آدرس: بعد از روس ــاير مالكين مش مالكين مجاور و س
از: پالكهاى 285 و 287 و 288 فرعى ميرساند: نماينده و نقشه بردار اين اداره در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 
ــت مالكين  ــته اس ــه بردارى حضور خواهند يافت، شايس 98/2/17 در محل وقوع پالك جهت انجام معاينه محل و نقش
ــاعت مقرر جهت جلوگيرى از تضييع حقوق احتمالى خويش در محل حضور بهم رسانند،  پالك هاى مزبور در روز و س

عدم حضور مجاورين مانع از ادامه عمليات ثبتى نخواهد شد. آ- 9800913 م.الف 1008
رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

«آگهى فقدان سند مالكيت»
نظر به اينكه آقاى سيدمحمود گلدوزيان باستناد 2 برگ فرم استشهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت سند مالكيت 
ــند مالكيت ششدانگ يكباب آپارتمان به شماره پالك 9  ــت س المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس
فرعى از 2505 اصلى بخش يك مشهد كه متعلق به نامبرده ميباشد به علت سهل انگارى مفقود گرديده است. با بررسى 
دفتر امالك، معلوم شد مالكيت نامبرده در ذيل شماره ثبت 12464 دفتر 96 صفحه 182 بنام سيد محمود گلدوزيان 

ثبت و سند به شماره چاپى 509537 الف 82 صادر گرديده است. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد.....
ــبت به ملك مورد  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نس لذا به اس
ــد، بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار  ــند مالكيت نزد خود ميباش آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت 

به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9800896 م.الف 991
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

شماره پرونده: 139704006091001410/1        شماره بايگانى پرونده: 9709340
شماره ابالغيه: 139805106091000414          تاريخ صدور: 1398/01/26

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9709340
بدينوسيله به

1- ابراهيم خدادادى دربان نام پدر: على تاريخ تولد: 1316/09/25 شماره ملى: 0943802636 شماره شناسنامه: 1
ــماره ملى: 0941779114 شماره شناسنامه:  2- جميله خدادادى دربان نام پدر: ابراهيم تاريخ تولد: 1342/04/10 ش

191 هر دو به عنوان (راهن) و
3- على خدادادى دربان نام پدر: ابراهيم تاريخ تولد: 1345/12/29 شماره ملى: 0932061893

 شماره شناسنامه: 42974
4- توران توكلى نيلى يزد نام پدر:  عباس تاريخ تولد: 1320/12/10 شماره ملى: 0930551419 

شماره شناسنامه: 55171 هر دو به عنوان (وام گيرنده و راهن) و
5- سهيل خدادادى دربان نام پدر: سعيد تاريخ تولد: 1369/10/25 شماره ملى: 0921171684 

شماره شناسنامه: 0921171684
6- سها خدادادى دربان نام پدر: سعيد تاريخ تولد: 1371/12/25 شماره ملى: 0922212864 

شماره شناسنامه: 0922212864
7- سارا رخ فروز نام پدر: عباسقلى تاريخ تولد: 1353/04/11 شماره ملى: 0938736450 

شماره شناسنامه: 227 هر سه به عنوان (ورثه راهن):
مديون سند رهنى

ــند:  ــند: 82513، تاريخ س ــماره س ــند: 1390/09/03 و ش ــند: 62738، تاريخ س ــماره س ــرطى: ش ــند رهنى و ش س
1396/04/25 و شماره سند: 82512، تاريخ سند: 1396/06/04 تنظيمى دفترخانه 75 مشهد ابالغ مى گردد كه بانك 
كشاورزى اجرائيه اى تحت كالسه 9709340 عليه شما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور پست مشهد، آدرس شما 
ــيله به شما ابالغ ميگردد كه بدهى شما بابت سند مذكور به موضوعات الزم  ــائى واقع نگرديده، لذا بدينوس مورد شناس
االجرا: 48/319/897/783 ريال (چهل و هشت ميليارد و سيصد و نوزده ميليون و هشتصد و نود و هفت هزار و هفتصد 
ــتاد و سه ريال) شامل: «اصل طلب: 35/050/000/000 ريال و سود: 11/856/892/597 ريال و خسارت تأخير  و هش
تأديه: 1/413/005/186 ريال، تاريخ مبناى محاسبه خسارت: 1397/10/10)) و خسارت تأخير روزانه: 22/608/938 
ريال، تاريخ مبناى محاسبه خسارت: 1397/10/10 تا تاريخ تقاضا مى باشد و خسارت تأخير و ساير هزينه هاى قانونى تا 
روز پرداخت نيز به آن اضافه مى گردد و طبق ماده 18- آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى، يك نوبت در روزنامه جهت 
اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائيه ابالغ شده محسوب، در غير اين صورت طبق ماده 34- اصالحى 
قانون ثبت پس از گذشت ده روز از تاريخ ابالغ اجرائيه، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و مورد رهن عبارت است 
از: ششدانگ يك باب زمين با پالك ثبتى دو فرعى از چهل و سه اصلى بخش ده مشهد مى باشد، طبق مقررات از طريق 

مزايده بفروش خواهد رسيد و بجز آگهى مزايده، آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. آ- 9800897 م.الف 992
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

شماره پرونده: 139704012419000016/2       شماره بايگانى پرونده: 9701310
شماره ابالغيه: 139805106092001124          تاريخ صدور: 1398/01/31
آگهى ابالغ كالسه 9701310

ــد يعقوب ش ش 7494 و ذكريا  ــب رمضانى فرزند يعقوب ش ش 908 و صمد رمضانى فرزن ــيله به خانم زين بدين وس
ــردد كه: پالك ثبتى  ــد يعقوب ش ش 248 ابالغ مى گ ــوب ش ش 4597 و بنيامين رمضانى فرزن ــد يعق ــى فرزن رمضان
ــما در قبال مهريه خانم صديقه  ــهد متعلق به مورث ش ــى از 175 اصلى بخش 10 مش ــى از 29344 فرع 40089 فرع
جزءقنبرى بازداشت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بشما اخطار مى شود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از 

طرف شما نسبت بمورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود. آ- 9800899 م.الف 993
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139704006091000556/1       شماره بايگانى پرونده: 9705412
شماره ابالغيه: 139805106091000233         تاريخ صدور: 1398/01/20

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9705412
ــيله آقاى هادى مهدى زاده عالف نام پدر: ناصر تاريخ تولد: 1350/05/15 شماره ملى: 0942293371 شماره  بدينوس
ــماره ملى: 0064023729  ــادار كاظم آبادى نام پدر: اكبر تاريخ تولد: 1353/06/15 ش ــنامه: 1162 و نرگس پ شناس
ــند رهنى 18077 تنظيمى دفترخانه 356 مشهد ابالغ  ــنامه: 3081 (بعنوان بدهكار و راهن) مديون س ــماره شناس ش
ــما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور اجراى ثبت  ــه 9705412 عليه ش ميگردد كه بانك ملت اجرائيه اى به كالس
ــهد، آدرس شما مورد شناسائى واقع نگرديده، لذا بدينوسيله به شما ابالغ ميگردد كه بدهى شما بابت سند مذكور  مش
ــت هزار و چهارصد و پانزده  ــصد و پنجاه و هش ــصد و پنجاه و هفت ميليون و شش به مبلغ 657/658/415 ريال (شش
ــاير هزينه هاى قانونى تا روز پرداخت نيز به آن اضافه ميگردد و  ــارت تأخير و س ــد و خس ريال تا تاريخ تقاضا مى باش
ــمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در  ــناد رس طبق ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اس
ــوب، در غير اين صورت طبق ماده 34 اصالحى قانون ثبت پس از گذشت ده روز از  ــده محس روزنامه، اجرائيه ابالغ ش
تاريخ ابالغ اجرائيه، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و مورد رهن عبارت است از: ششدانگ يك باب منزل مسكونى 
به شماره پالك بيست و يك هزار و يكصد و پنجاه و سه فرعى از يكصد و هفتاد و پنج اصلى واقع در بخش ده مشهد 
ــر نخواهد شد.  ــيد و بجز آگهى مزايده، آگهى ديگرى منتش ــد، طبق مقررات از طريق مزايده بفروش خواهد رس ميباش

آ- 9800900 م.الف 994
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139704006091000659/1      شماره بايگانى پرونده: 9705799
شماره ابالغيه: 139805106091000279        تاريخ صدور: 1398/01/21

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9705799
ــماره ملى: 0935738827  ــخ تولد: 1342/01/05 ش ــته قدرتيان نام پدر: محمد تاري ــاى مجيد شايس ــيله آق بدينوس
ــهد ابالغ  ــند رهنى 4334 تنظيمى دفترخانه 158 مش ــنامه: 331 (بعنوان بدهكار و راهن) مديون س ــماره شناس ش
ــور اجراى ثبت  ــود و چون برابر گزارش مأم ــما صادر نم ــه 9705799 عليه ش ــه بانك اجرائيه اى به كالس ــردد ك ميگ
ــهد، آدرس شما مورد شناسائى واقع نگرديده، لذا بدينوسيله به شما ابالغ ميگردد كه بدهى شما بابت سند مذكور  مش
ــت و بيست و شش ريال) تا  ــش هزار و دويس ــتاد و ش ــصت و دو ميليون و هش به مبلغ 162/086/226 ريال (صد و ش
ــاير هزينه هاى قانونى تا روز پرداخت نيز به آن اضافه ميگردد و طبق ماده  ــارت تأخير و س ــد و خس تاريخ تقاضا مى باش
ــر و از زمان انتشار در روزنامه،  ــمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتش ــناد رس 18 آئين نامه اجراى مفاد اس
ــت ده روز از تاريخ  ــوب، در غير اين صورت طبق ماده 34 اصالحى قانون ثبت پس از گذش ــده محس اجرائيه ابالغ ش
ــكونى  ــدانگ يكباب آپارتمان مس ــت از: شش ابالغ اجرائيه، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و مورد رهن عبارت اس
ــش فرعى از يكصد و هفتاد و پنج اصلى واقع در بخش ده  ــتاد و ش ــماره پالك چهل و هفت هزار و يكصد و هش به ش
ــهد ميباشد، طبق مقررات از طريق مزايده بفروش خواهد رسيد و بجز آگهى مزايده، آگهى ديگرى منتشر نخواهد  مش

شد. آ- 9800901 م.الف 995
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- لعلى

شماره پرونده: 139604006093001000/1     شماره بايگانى پرونده: 9605913
شماره ابالغيه: 139705106093002399

تاريخ صدور: 1397/06/21
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9605913

بدينوسيله به شركت توليدى روغن فرآيند خراسان شماره ثبت 577 و شناسه ملى 10380075395 ابالغ ميگردد كه 
ــماره 1012/432433، تاريخ چك: 1396/08/01، بانك سرمايه- شماره  ــتند به چك ش آقاى ابوالفضل عبداله زاده مس
گواهى نامه: 795، تاريخ برگشت: 1396/08/11 اقدام به صدور اجرائيه بمبلغ 1/300/000/000 ريال نموده و پرونده 
ــت و چون برابر اعالم مأمور ابالغ پست  ــما در اين اداره اجرا تشكيل گرديده اس ــه 9605913 عليه ش اجرائى به كالس
ــتناد ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اسناد  ــما ابالغ اجرائيه ميسر نگرديده است لذا باس ــائى آدرس ش بدليل عدم شناس
رسمى الزم االجراء مراتب طى اين آگهى به شما ابالغ و عمليات اجرائى ظرف ده روز پس از انتشار آگهى به شما ادامه 

خواهد يافت و به جز آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. آ- 9800902 م.الف 996
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

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

ــون تعيين تكليف  ــماره139760307114002515هيئت اول موضوع قان ــه 97/129ورأى ش برابر كالس
وضعيت ثبتى اراضى

ــيروان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــاختمانهاى فاقدسندرسمى مستقردر واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ش وس
متقاضى آقاى محمد نقى

ــدانگ يكباب دامدارى به  ــيروان درشش ــنامه 3038صادره ازش ــماره شناس ذوالفقارى زوارم فرزند على بش
ــين آباد واقع در بخش 5قوچان خريدارى از مالك  ــاحت 4536مترمربع قسمتى ازپالك 18اصلى حس مس
ــبخت محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ــمى آقاى مهدى خوش رس

15روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه  به صدور س
اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
ــدت مذكور وعدم وصول اعتراض  ــت درصورت انقضاى م ــود رابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس خ

طبق مقررات سندمالكيت صادر خواهد شد9800938
تاريخ انتشار نوت اول:98/2/4

تاريخ انتشار نوبت دوم:98/2/19
صمد ابراهيم زاده 

رئيس ثبت اسناد و امالك شيروان
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همه چیز درباره نبرد شهرخودرو -  استقالل  
سکوهای مشهد قرمزپوش می شوند

ورزش: سخنگوی باشگاه پدیده شهر خودرو گفت:فقط ۱۰ درصد از 
جایگاه هواداران ورزشگاه امام رضا )ع( به هواداران تیم فوتبال استقالل 
اختصاص پیدا می کنــد. جواد طاری بخش گفت: بــا موافقت کالیی 
شهردار مشهد تعداد ۲۰ هزار کاور قرمز برای هواداران پدیده شهر خودرو 
تهیه شده است که همزمان با ورود هواداران در اختیار آن ها قرار خواهد 
گرفت.همچنین با ایجاد کمپین از مشهد تا آسیا با عنایت امام رضا)ع( 
و استقبال هواداران مشهدی شور و نشــاط خاصی در بین مردم برای 

حمایت از نماینده مشهد در لیگ برتر برای این بازی ایجاد شده است.
طاری بخش همچنین در خصوص بلیت فروشــی این مسابقه تصریح 
کرد: بلیت فروشی دیدار تیم های پدیده شهرخودرو و استقالل تهران از 

ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۷ اردیبهشت  در سه محل آغاز خواهد شد.
مدیر رسانه ای باشگاه پدیده افزود : بلیت فروشی این بازی در دو رنگ 
آبی و قرمز ودر سه نقطه شهر مشهد انجام خواهد شد که بر این اساس 
هواداران تیم پدیده شهر خودرو می توانند بلیت های خود را از دو نقطه 
سالن شهید بهشتی و مجموعه ورزشی کارگران واقع در میدان فردوسی 
خریداری نمایند. همچنین هواداران تیم استقالل می توانند بلیت های 
خود را از مجموعه ورزشی تختی تهیه کنند.  سخنگوی باشگاه پدیده شهر 
خودرو با درخواست از هواداران مشهدی گفت: تیم پدیده شهرخودرو 
برای کسب سهمیه آسیایی به پیروزی در این بازی نیاز دارد و بر همین 
اساس از هواداران مشهدی تقاضا داریم تا زودتر در ورزشگاه حضور پیدا 
کنند، تا در صورت تکمیل ظرفیت ورزشگاه پشت درهای ورزشگاه نمانند 

و با حضور خود انگیزه ای مضاعف به بازیکنان تیم منتقل نمایند.

نگرانی سرمربی السد از دیدار با پرسپولیس 
ورزش: به نقل از سایت رسمی تیم فوتبال السد قطر، مانوئل فریرا پس از 
پیروزی تیمش در هفته چهارم لیگ ستارگان قطر برابر پاختاکور ازبکستان 
با نتیجه ۲ بر یک و صدرنشینی در گروه D گفت: همچنان هدف سختی 
را پیش رو داریم و حریفان قدرتمند هستند. اگر در بازی آینده پیروز شویم 
می توانیم صعود کنیم. به ویژه این که پس از بازی با االهلی در دوحه راهی 
ایران می شویم و همه می دانند پرسپولیس در خانه با حضور تماشاگرانش 
چه تیمی قدرتمندی است.سرمربی تیم السد با اشاره به پیروزی در دور 
رفت برابر پرسپولیس در ثانیه های پایانی افزود: تمام بازیکنان تیم السد 
بخوبی می دانند اگر می خواهیم برنده شویم باید تا ثانیه پایانی مبارزه کنند. 

اعتراض پرسپولیس به شادی گل بازیکنان االهلی
ورزش: باشگاه پرسپولیس دومین نامه اعتراضی خود را به خاطر اتفاقات 
بازی با االهلی عربستان به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کرد. باشگاه 
پرسپولیس با توجه به ادامه رفتارهای غیر اخالقی باشگاه االهلی عربستان در 
بلیت فروشی که به بروز مشکل برای بسیاری از هواداران این تیم منجر شد و 
همچنین در واکنش به رفتار بازیکنان این تیم در شادی پس از گل، نامه ای را 
خطاب به کنفدراسیون فوتبال آسیا و ناظر مسابقه صادر کرد. بازکنان االهلی 
پس از آنکه گل اول خود را به ثمر رساندند به سمت تماشاگران پرسپولیس 

رفته و مرتکب رفتارهای غیر قابل قبول شدند.

فتاحی: نمایندگان دنبال حق پخش باشند 
نه ماجرای تراکتورسازی

ورزش: مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال گفت: نمایندگان 
مجلس از تراکتورسازی به عنوان پلکان استفاده نکنند. سعید فتاحی درباره 
حواشی بازی تراکتورسازی با پیکان تاکید کرد: در هر ورزشگاهی اتفاقی 
رخ بدهد، داور و ناظر باید گزارش بدهند تا آن را به کمیته انضباطی ارجاع 
بدهیم. روز گذشته ابالغیه این اتفاقات برای تراکتورسازی ارسال شده و این 

باشگاه فرصت دارد تا دفاعیه خود را بدهد.
مسئول کمیته مسابقات ســازمان لیگ در خصوص اعتراض نمایندگان 
مجلس به وزیر ورزش و فدراسیون فوتبال تصریح کرد: ای کاش نمایندگان 
مجلس به ورزش کمک کنند نه اینکه به خاطر یک اتفاق، تراکتورسازی را 
پلکان خود قرار بدهند. دوستان کاش از قبل فضا، امکانات و زیرساخت ها را 

فراهم و از بحث حق پخش دفاع می کردند.

برای نخستین بار صورت می گیرد
استفاده از کمک داور ویدئویی 

در فینال لیگ قهرمانان آسیا
ورزش: کمک داور ویدئویی )VAR( قرار اســت برای نخستین بار در 
رقابت های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا و فقط در دیدار فینال مورد استفاده 
قرار بگیرد. روزنامه »الریاضیه« عربستان اعالم کرد کنفدراسیون فوتبال آسیا 
قصد دارد از کمک داور ویدئویی در این فصل از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 
استفاده کند. البته این فناوری فقط در دیدار رفت و برگشت فینال مورد 
استفاده قرار می گیرد.پیش از این، کنفدراسیون فوتبال آسیا از فناوری 

VAR در مراحل پایانی جام ملت های آسیا استفاده کرده بود.

عبدالغنی: از دیدن بازی باقری لذت می بردم
ورزش: کاپیتان تیم فوتبال االهلی عربستان بعد از پیروزی برابر پرسپولیس 
عنوان کرد که همیشه سبک بازی مربی پرسپولیس را می پسندیده است. 
حسین عبدالغنی در مورد اینکه خیلی وقت است بازی می کنید و بازی برابر 
کدام بازیکن ایرانی سخت بوده است گفت: بازی که سخت نبوده، اما همیشه 
از بازی کریم باقری خوشم می آمد؛ چرا که او یک بازیکن متفاوت بود. با این 

حال ایران بازیکنان بزرگ دیگری مثل علی دایی و مهدوی کیا هم دارد.

بازی خداحافظی برای مبعلی، نوروزی و ممبینی
ورزش: هم تیمی های سابق ایمان مبعلی، رضا نوروزی و علی ممبینی قرار 
است یک بازی خداحافظی پس از اتمام لیگ برتربرای این سه بازیکن برگزار 
کنند. این بازی با حضور بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایذه و ستاره های 
خوزستانی لیگ برتر، پژمان منتظری، علی کریمی، حسن بیت سعید، فرزاد 
جعفری، عباس عسکری، میالد میداودی، رحیم زهیوی، طالب ریکانی، 
عقیل کعبی، مصطفی بیژنی، میالد شیخی سلیمانی،احمد عبداهلل زاده، 
ایوب والی، حمید بوحمدان، عبداهلل کرمی، احمد آل نعمه، آرش افشین، 
محمد طیبی، میثم دورقی و... برگزار می شود.در حاشیه این دیدار از مربیان 

سابق این سه بازیکن نیز قدردانی می شود.

چرا گل خلیل زاده ارزشمند است؟!
ورزش: گلی که شجاع به ثمر رســاند سبب شد تا پرسپولیس برنده بازی 
رودررو با االهلی شود. با این گل پرسپولیس به نوعی بازی رودررو با االهلی را به 
نفع خود خاتمه داد تا در صورت تساوی امتیاز این دو تیم، پرسپولیس در رتبه 
باالتر قرار بگیرد. خلیل زاده که در این بازی یک کارت زرد گرفت، با این گل 
به نوعی اشتباهات خود را جبران کرد. البته اکنون االهلی با ۶ امتیاز وضعیت 
مطلوب تری برای صعود دارد. پرسپولیس ۴ امتیازی برای این که در رده دوم 

قرار بگیرد، باید حداقل ۴ امتیاز از بازی با السد و پاختاکور کسب کند.

سینا حسینی: شایعه برکناری قریب الوقوع زالتکو کرانچار 
از رهبری کادر فنی تیم المپیک در رسانه های گروهی شوک 
بزرگی به بازیکنان این تیم و اهالی فوتبال بود. مالقات تاج 
و صالحی امیری اما سبب شد موضوع قطع همکاری با این 
مربی کروات جدی تر شود. اما بعد از گذشت چند روز از این 
اتفاق حاال خبر می رسد که شاید کرانچار در تیم المپیک 
ماندگار شود چون فعال گزینه ای برای هدایت این تیم وجود 
ندارد. مدیران کمیته ملی المپیک بشدت مخالف این تصمیم 
هستند و بر این باورند که در صورت تداوم حضور این کادر 
فنی، ایران در این دوره نیز قادر نخواهد بود سهمیه ورودی 
به المپیک را بدست آورد. تنش ها میان مدیران کمیته ملی 
المپیک و کمیته فنی فدراسیون فوتبال باعث شد تا یک بار 
دیگر سرنوشت این تیم همانند ادوار گذشته گرفتار اما و اگر 
شود. اتفاقی که پیش از این بارها رقم خورده بود و تیم المپیک 
به واسطه دخالت های کمیته ملی المپیک قربانی شده بود تا 
ناکامی محض برای فوتبال ایران باقی بماند. در این دوره نیز 
به نظر می آید ماجراجویی هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک 
و تمایل به نقش آفرینی سید رضا صالحی امیری باعث شده 

کار گره بخورد.

  دمل چرکین اختالفات
البته در ارتباط با فعالیت کرانچار در تیم المپیک از همان بدو 
ورود وی به ایران برای همکاری با فدراسیون فوتبال مشکالتی 
وجود داشت اما الپوشانی استیلی و نزدیکان تیم المپیک باعث 

شد این تنش ها رسانه ای نشود اما بعد از اتمام مرحله نخست 
رقابت های انتخابی المپیک دمل چرکین اختالفات در داخل 

تیم سر  باز کرد تا این تیم اسیر مشکالت فراوان شود.
به همان میزانی که ســیدرضا صالحی امیری عالقه مند به 
خروج کرانچار از تیم المپیک است، مهدی تاج هم با وی هم 
عقیده اســت چون خوب می داند با جلب حمایت صالحی 
امیری می تواند بار مالی ناشــی از فعالیت های این تیم در 
مسابقات انتخابی را به دوش کمیته ملی المپیک بگذارد تا 
به این ترتیب از پرداخت مطالبات و هزینه های سنگین این 
مجموعه را از سر باز کند. اما به همان مقدار که کمیته ملی 
المپیک و مهدی تاج با ادامه حضور این مربی کروات مخالفند 
برخی اعضای کمیته فنی فدراسیون بر این باورند که نباید 
تصمیم احساسی گرفت و باید اجازه داد کرانچار برنامه های 
مدنظر خود را به اجرا در آورد. اما از آنجا که هزینه های جاری 
و آماده سازی تیم از سوی کمیته ملی المپیک تامین می شود 
مطمئنا تصمیم گیری از دایره قدرت فدراسیون فوتبال خارج 

و به سمت سوئل شمالی سوق داده خواهد شد.

  حمایت عجیب
با این حال حمید استیلی که یکی از موافقان حضور این مربی 
در راس کادرفنی تیم المپیک است صراحتا مقابل تصمیم 
رئیس فدراسیون و رئیس کمیته ملی المپیک ایستاد تا با 
کسی مذاکره نشــود.اما چرا حمید استیلی با وجود اطالع 
از برخــی ناتوانی هایی کرانچار اصرار بــه ماندن این مربی 

کروات دارد؟ برخی منابع خبری مدعی اند حمید استیلی 
ابتدا مخالف ادامه فعالیت کرانچار بــود و تصور می کرد با 
قطع همکاری فدراسیون با این مربی او به عنوان سرمربی 
جدید معرفی خواهد شــد اما وقتی متوجه شــد وی هیچ 
جایی میان کاندیداهای مربیگری تیم المپیک ندارد مخالف 
برکناری سرمربی شد چون یقین داشت اگر کرانچار برود 
و سرمربی جدید  ایرانی روی کار بیاید قطعا حضور وی نیز 
تحت الشعاع این اتفاق قرار خواهد گرفت و او مجبور است 

با سمت تشریفاتی خود در تیم المپیک خداحافظی کند.

  پول بی پول
حاال خبر می رسد کمیته ملی المپیک برای رئیس فدراسیون 
فوتبال پیغام فرستاده در صورت باقی ماندن کرانچار این نهاد 
بین المللی ورزشی که مسئولیت تیم های مرتبط با حوزه 
المپیک را دارد از ساپورت مالی تیم خودداری خواهد کرد 
و دیگر هیچ مسئولیتی را نخواهد پذیرفت و باید فدراسیون 
فوتبال خودش هزینه ها را تقبل کند و مسئولیت ناکامی هم 

برعهده شخص تاج خواهد بود.

   استیلی: از نظر اخالقی درست نیست
 با کسی مذاکره کنیم

حمید استیلی،  مدیر تیم فوتبال امید ایران در مورد جلسه 
کمیته فنی و توسعه فدراســیون فوتبال، گفت: زالتکو 
کرانچار در مورد کارهایی که انجام شده و عملکردی که 

تیم امید در مسابقات داشته توضیحات الزم را بیان کرد. 
وی در مورد اینکه آیا کمیته فنــی از عملکرد تیم امید 
رضایت داشت، خاطرنشــان کرد: این جلسه به تصمیم 
قطعی منتج نشد چرا که مهدی تاج حضور نداشت. قرار 
است بزودی جلســه ای با رئیس فدراسیون برگزار شود 
و نظرات او را هم بشــنویم. همچنین مرتضی محصص 
رئیس کمیته فنی با تاج صحبت می کند و مســائلی در 
جلسه روز گذشــته مطرح شــد و نظر کمیته فنی را به 

اطالع تاج می رساند.
اســتیلی در مورد اینکه زمزمه هایی در مورد حضور مهدی 
مهدوی کیا یا یحیی گل محمدی برای جانشــینی زالتکو 
کرانچار شنیده می شود، تصریح کرد: در حال حاضر با کسی 
صحبت نکردیم.کرانچار فعال با ما قرارداد دارد و تا زمانیکه 
هدایت تیم امید را بر عهده دارد از لحاظ اخالقی درست نیست 

این کار انجام شود.
وی در مورد اینکه خیلی از تیم ها اردوهــای خود را برای 
حضور در مرحله نهایی انتخابی المپیک آغاز کردند اما تیم 
امید در این مدت برنامه ای نداشته است،  گفت: این مسئله 
به دلیل مسابقات لیگ برتر است. در این مدت زمانی برای 
برگزاری اردو نداشتیم. اردوی اولیه تیم امید در خردادماه 
برگزار می شــود. تمام تالش مان را می کنیم تا برنامه های 
تمرینی تیم امید را با فیفا دی برگزار کنیم. قرار است با سعید 
فتاحی هم هماهنگی الزم صورت بگیرد و برنامه های تیم 
امید در لیگ دیده شود تا مشکلی از این بابت نداشته باشیم.

منهای فوتبال

کلینزمن: هیچ کس از آینده خبر ندارد!
ورزش: در هفته های اخیر نام یورگن کلینزمن به عنوان یکی از گزینه های هدایت تیم ملی 
ایران مطرح شده و این سرمربی آلمانی اخبار احتمال بازگشت به بوندسلیگا را رد کرد. در 
هفته های اخیر اخباری در مورد احتمال حضور یورگن کلینزمن روی نیمکت هرتابرلین 
منتشر شده بود اما وی مدعی شد این اخبار صحت ندارد. کلینزمن گفت: »من اخیرا شنیده ام 
که اخبار درباره بازگشت من به بوندسلیگا منتشر شده و اگرچه هیچ کس از آینده خبر ندارد، 
اما من این اخبار را تکذیب می کنم.« با توجه به عدم تمایل او به بازگشت به بوندسلیگا، شاید 

خبر سکانداری او در تیم ملی بزودی تبدیل به واقعیت شود.

رونالدو مسافر بغداد شد
ورزش: ستاره برزیلی به همراه کاروان مدیریتی باشگاه اسپانیایی برای مذاکره و راه اندازی آکادمی 
راهی عراق خواهد شد. یک ماه بعد از امضای رسمی قرارداد میان فدراسیون عراق و باشگاه رئال 
مادرید برای راه اندازی رسمی آکادمی پرورش بازیکن و استعداد در این کشور، ستاره محبوب 
برزیلی مسافر عراق شد تا به مدت ۷۲ ساعت مهمان فوتبالدوستان دو شهر بغداد و نجف باشد. 
بنا به نوشته سایت »عراق اسپورت«، رونالدو نازاریو دلیما تا یکی دو هفته آینده به همراه کاروان 
مدیران باشگاه های رئال وایادولید همین طور رئال مادرید برای راه اندازی و افتتاح آکادمی های 

بازیکن سازی دو باشگاه راهی عراق می شود تا در شهرهای بغداد و نجف حضور داشته باشد.

درخواست ویژه کانیگیا از دیباال
ورزش: کلودیو کانیگیا، اسطوره فوتبال آرژانتین از پائولو دیباال خواست تا مسئولیت 
بیشتری در آلبی سلسته قبول کند. دیباال در تیم ملی آرژانتین نیز زیر سایه مسی 
قرار دارد. او ۱9 بازی ملی انجام داده و تنها یک گل برابر مکزیک در دیداری دوستانه 
به ثمر رسانده است. کانیگیا، ستاره سابق تیم ملی آرژانتین خطاب به دیباال گفت:» 
دیگر کی می خواهی خودت را نشان دهی؟ ۲5 سال داری، در یوونتوس شماره ۱۰را 
به تن می کنی و در دنیا تو را به عنوان بازیکنی بزرگ می شناسند. دوست دارم در 

تیم ملی هم بدرخشی و نقش بیشتری را بر عهده بگیری.«

از رئال اصرار از بیل انکار؛ جدایی ممکن نیست!
ورزش:نشریه مارکا گزارشی در مورد بیل منتشر کرد که در آن ادعا شده بود سران 
رئال قصد دارند به طور قطع به همکاری با این بازیکن خاتمه دهند و اگر تیمی برای 
جذب دائمی او پیش قدم نشود حتی حاضر به انتقال قرضی ستاره ولزی نیز هستند.
آاس در گزارشی دیگر ادعا کرد که بیل پس از انتشار این خبر برای سران رئال پیغام 
فرستاده اســت که هیچ عالقه ای برای جدایی ندارد و می خواهد در رئال بماند. او 
قطعا انتقال قرضی را رد خواهد کرد و اگر در نهایت مجبور به جدایی شود، به صورت 

دائمی این کار را انجام خواهد داد. قرارداد بیل تا ۲۰۲۲ اعتبار دارد.

ضد حمله

جواد رســتم زاده: نایب قهرمان آســیا این روزها در بد 
مخمصه ای گرفتار شــده است. قعرنشــینی پرسپولیس 
در گروهی نه چندان سخت در آســیا درست زمانی اتفاق 
افتاده است که پنجره های نقل و انتقاالتی این تیم باز شده و 
سرخپوشان به اندازه یک جین بازیکن خوب و درشت جذب 
کرده اند. این در حالی است که سال قبل برانکو با تیمی تنها 
متشکل از ۱۴ بازیکن و پنجره ای بسته در قامت مدعی تمام 

حریفان ریز و  درشت غرب قاره کهن را درو می کرد.

  بی اعتمادی به نیمکت
تیمی که نایب قهرمان آسیا شد فقط 3 نیمکت نشین داشت 
و کلی مصدوم. در تیم سال قبل حمیدرضا طاهرخانی،  آدام 
همتی و علوان زاده هرگاه به میدان می آمدند دســت و دل 
هواداران می لرزید اما آنها کوالک می کردند و اتفاقا روی اتکا 
به همین مردان بود که نماینده ایران تا فینال آسیا پیش رفت. 
امسال اما با وجود سنگین شــدن نیمکت سرخ ها و جوالن 
مردان با کیفیتی چون رفیعی ، ترابی و شیری در خط میانی 
این تیم به توفیقی دست نیافته و با هدر دادن فرصت های 
پرشمار در بازی آسان به االهلی دو بر یک می بازد. طعنه آمیز 
اینکه امسال برانکو روی نیمکت عالیشاه ، شریفی، بودیمیر ، 
همتی و ... را دارد اما تعویض های اخیر مرد کروات نشان می 
دهد که او حتی به خریدهایش هم نتوانسته اعتماد کند و به 

سختی تن به تغییر ترکیب تیمش می دهد.

   پیچ و مهره شریفی
مقابل االهلی برانکو در کمال تعجب محمد امین اسدی را به 
عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین کرد. این در حالی است که 
مهاجم جوان سرخ ها نتوانست در زمین کاری انجام دهد و البته 
چیزی جز این هم پیش بینی نمی شد. اما نقطه ابهام این جاست 
که چرا سرمربی سرخ ها از مهدی شریفی در این پست استفاده 
نکرد؟ شریفی که در تابستان به پرسپولیس پیوست، با پیراهن 

پرسپولیس همیشه هافبک راست و چپ بازی کرده و هیچ 
وقت در پست تخصصی اش قرار نگرفته است. به نظر می رسد 
برانکو این بازیکن را یک وینگر می شناسد و اعتقادی به ویژگی 
های او در قالب یک مهاجم نوک ندارد. آن هم در شرایطی که 
شریفی روزگاری در خط حمله سپاهان جزو بهترین مهاجمان 
نوک لیگ برتر بود و شاید انتظار می رود، پروفسور حداقل یک 

بار به این بازیکن در پست مهاجم نوک بازی بدهد. 

  جای خالی منشا
ماریو بودیمیر که برای حل مشکل گلزنی به پرسپولیس آمده 
بود، تا اینجای کار تنها یک گل به ثمر رسانده و علی رغم نمایش 
های نسبتا خوب، نتوانسته توانایی هایش را به معرض نمایش 
بگذارد. پرسپولیســی ها در نیم فصل منشا را در لیست مازاد 
گذاشتند چرا که او در یک نیم فصل تنها دو گل زده بود اما حاال 
بودیمیر کروات با تنها یک گل عملکرد ضعیف تری داشته است.

منشا البته در تیمی که به فینال آسیا رسید رد پای پر رنگی 
داشت و هنوز از آتش بازی اش مقابل الدحیل در آزادی و پاس 
بی نقصش به نعمتی مقابل السد می توان خاطره ها نقل کرد. 
البته قرمزها درباره موضوع مصدومیت بودیمیر شفاف سازی 
هم نکرده اند و معلوم نیست که مشکل بودیمیر دقیقا چه چیزی 
است؟واقعیت این است که بازیکنان تعویضی امسال نتوانستند 
در تنگناهای مهم عصای دست برانکو باشــند. شاید از بین 
تعویضی ها تنها سروش بوده که با سرعت بیشتری توانسته به فرم 
مد نظر کادرفنی برساند. او هرگاه به میدان آمده موفق شده روند 
بازی را تغییر دهد. مثال مقابل االهلی زمینه ساز گل شجاع خلیل 
زاده شد و شوت ثانیه های آخرش تا مرز تغییر نتیجه پیش رفت.  
حاال در ادامه فصل و در ۷ بازی حساس پیش رو باید دید نقش 
بازیکنان نیمکت نشین بیشتر خواهد  شد و مردانی چون شریفی 
که تا حاال نمایش خیلی خوبی ارائه نداده یا اسدی و بودیمیر که 
باید خود را ثابت کنند اثرگذار می شوند یا خاطره خوب تیمی با 

پنجره بسته برای همیشه به در ذهن ها خواهد ماند.

ورزش: رقابت های جودو قهرمانی آســیا به مدت سه 
روز به میزبانی امارات در ابوظبی برگزار شد و تیم ملی 
کشورمان با 9 شرکت کننده در بخش مردان توفیقی 
در کســب مدال نداشــت و با یک عنوان پنجمی و دو 

عنوان هفتمی به کار خود پایان داد.
این نتیجه در واقع ضعیف ترین نتیجه جودو ایران در 
۲5 سال گذشته اســت. اما در ثبت این نتیجه ضعیف 
نمی توان مدیریت فعلی فدراســیون را مقصر دانست. 
همانگونه که اگر قهرمان آســیا هم می شدیم نباید آن 
را به پای رئیس جدید می گذاشــتیم. میراسماعیلی با 
احتســاب روزهای تعطیل ابتدای سال نزدیک به یک 
ماه مسئولیت جودو ایران را قبول کرده و در این مدت 
تالش خود را برای آماده سازی تیم ملی به کار گرفت.

برای بررسی دقیق تر دالیل این نتیجه ضعیف نگاهی به 
دو سال مدیریت محمد درخشان در فدراسیون جودو 
می تواند مســائل مختلفی را روشن کند. مدیریتی که 
نه نگاه گلخانه ای که نگاه گلدانی به تیم ملی داشت و 

جوانان با آتیه را به طور کلی نادیده گرفت. 
تیم ملی ایــران با هدایت محمــد منصوری دو دوره 
رقابت های قهرمانی آســیا را تقریباً با ترکیبی کامل 
پشت سر گذاشت. ســال ۲۰۱۶ خجسته نقره گرفت 
و مالیی به نشان برنز دســت یافت و سال ۲۰۱۷ هم 
رشــنونژاد و مالیی دو نقره گرفتند. از بین این ســه 
نفر، خجسته به تیم نابینایان رفت و رشنونژاد هم در 

هلند پناهنده شد.
کادر فنی تیم ملی طی دو سال گذشــته بیش از 3۰ 
تورنمنت بین المللی از جمله گرندپری و گرنداسلم را 

تجربه کرده است. سعید مالیی، محمد بریمانلو و جواد 
محجوب به تناوب پای ثابت تمامی این ســفرها بودند 

و هیچ جودوکار دیگری به این رقابت ها اعزام نشد.

  عدم اعتماد به جوانان
در همین مســابقات فجیره فتحی پــور، نیک اقبال، 
نــوری زاده و… مقابل بهترین هــای جهان مبارزات 
بســیار خوبی را به نمایش گذاشــتند و تنها و تنها به 
کمبود تجربه خود باخته و حذف شــدند. اگر در طول 
دو سال گذشته حداقل دوبار کادر فنی به آن ها اعتماد 
می کرد و میدان های بزرگ را تجربه می کردند، شاید 
می توانســتیم در ایــن رقابت ها یکی دو برنز کســب 
کنیم که اگر هم کسب می شد، نمی توانست دلیلی بر 

موفقیت آرش و تیم کاری او باشد.
اینکــه جودو ایــران در مســابقات قهرمانــی جهان 
درخشــید و با دو طــال و برنز حاصل تــالش مالیی و 
بریمانلو )پــرورش یافته در طول ســالهای قبل(، به 
کار خــود پایان داد و یــا در بازی های آســیایی با دو 
نقره و برنز موفقیت خوبی بدســت آورد، جای تقدیر 
دارد و نمی توان بی توجه به ایــن موفقیت ها بود. ولی 
آیا همه ضعف های جودو ایران پشــت این موفقیت ها 

پنهان نشد؟
کار آرش میراسماعیلی در جودو ایران سخت و دشوار 
اســت، چرا که باید این تیم شکســت خورده را جمع 
کند. مدیریت فدراســیونی که خیلی ها به دنبال نقطه 
ضعف برای انتقاد هستند از هر زمانی دشوارتر به نظر 

می رسد.

نگاهی به نیمکت پرسپولیس که تعویض طالیی ندارد

تیرهای مشقی برانکو
روزهای سخت پیش روی رئیس جدید فدراسیون

تیم ملی »جودو«  روی پل ناکامی ها

ورزش در سیما

جام حذفی ایتالیا
آث میالن - التزیو

چهارشنبه 4 اردیبهشت -   23:15 زنده از شبکه ورزش

هفته 27 لیگ برتر ایران
ماشین سازی - سایپا

پنجشنبه 5 اردیبهشت-  16:00 زنده از شبکه ورزش

هفته 27 لیگ برتر ایران
استقالل خوزستان - نساجی

پنجشنبه 5 اردیبهشت-  19:15 زنده از شبکه ورزش

هفته 31 لیگ برتر انگلیس
منچستریونایتد - منچسترسیتی

چهارشنبه 4 اردیبهشت -   23:30 زنده از شبکه سه

درخشش آزادکاران در آسیا
یزدانی، اطری و تیموری طالیی شدند

ورزش: در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آســیا تیم ایران توسط رضا 
یزدانی، رضا اطری و بهمن تیموری به مدال طال رسید. پیمان بیابانی و 

یونس امامی هم صاحب مدال برنز شدند.
در وزن 5۷ کیلوگرم رضا اطری در مصاف با کوم ســونگ کانگ دارنده 
مدال نقره بازی های آسیایی ۲۰۱۸ از کره شــمالی با نتیجه 9 بر 3 به 

پیروزی رسید و به مدال طال دست یافت.
در وزن ۶5 کیلوگرم پیمان بیابانی با نتیجه 3 بر ۲ سراج الدین حسن اف 

از کشور ازبکستان را مغلوب کرد و به مدال برنز رسید.
در وزن ۷۰ کیلوگرم یونس امامی با نتیجه ۱۱ بر صفر باتیر بورجاکوف از 

ترکمنستان را از پیش رو برداشت و صاحب مدال برنز شد.
در وزن ۷9 کیلوگرم بهمن تیموری در دیدار پایانی با نتیجه 3 بر صفر از 

سد پراوین رانا از هند گذشت و به مدال طال دست یافت.
در وزن 9۷ کیلوگرم رضا یزدانی در دیدار فینال با نتیجه ۷ بر ۴ از ســد 

باتزول اولزیسایخان از مغولستان گذشت و صاحب مدال طال شد. 

حضور ایران در توکیو توسط بانوی تیرانداز رسمی شد
اولین سهمیه المپیک 2020 به نام نجمه خدمتی

ورزش : اولین سهمیه ورزش ایران برای شرکت در المپیک ۲۰۲۰ توکیو 
توسط یک بانوی تیرانداز به دست آمد.

در روز نخست رقابت های تیراندازی جام جهانی به میزبانی چین که فرصتی 
برای کسب سهمیه المپیک هم به حساب می آید، بانوی تیرانداز ایران توانست 
به فینال راه پیدا کند. نجمه خدمتی در فینال تفنگ بادی با رکورد ۱۸۶.۶ در 
رده پنجم قرار گرفت و بنابر اعالم فدراسیون تیراندازی، اولین سهمیه المپیک 
توکیو را برای ایران کسب کرد. نفرات اول تا چهارم این مسابقات نمایندگانی از 
روسیه، کره و هند بودند که ظاهراً سهمیه المپیک را در مسابقات قبلی بدست 

آورده بودند و به همین دلیل این بار سهمیه به تیرانداز ایرانی رسید.
با این وضعیت حضور ایران در رقابت های المپیک ۲۰۲۰ توکیو قطعی شد و 
در فاصله حدود ۱5 ماه مانده تا شروع این رویداد بزرگ اولین سهمیه توسط 

نجمه خدمتی به دست آمد.

پاراوزنه بردار جوان ایران 4 سال محروم شد
ورزش : ملی پوش پاراوزنه برداری کشــورمان با اعالم کمیته بین المللی 
پارالمپیک، به دلیل مثبت بودن آزمایش دوپینگ، برای ۴ سال از حضور در 

میادین مختلف محروم شد.
نمونه دوپینگ گرفته شده از این ورزشکار دسته ۷۲+ کیلوگرم کشورمان، در 
بازی های پاراآسیایی جوانان که در سال ۲۰۱۷ در امارات برگزار شد، مثبت 

بود که موجب شد تا با این محرومیت مواجه شود.
بر این اساس، نوری از ۸ دسامبر ۲۰۱۷ تا ۸ دسامبر ۲۰۲۱ امکان حضور در 
مسابقات را ندارد و بازی های پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو را نیز از دست خواهد داد. 
با این وضعیت، تمام عناوین، رکوردها و نتایجی که توسط این ورزشکار از 9 

دسامبر ۲۰۱۷ به ثبت رسیده، غیرمعتبر است.

ملی پوشان شنای ایران در راه مالزی 
ورزش : تیم شنای ایران به منظور حضور در مسابقات بین المللی مالزی و 
کسب ورودی المپیک ۲۰۲۰ ژاپن  دیشب عازم کواالالمپور شدند. شصت 
و ششمین دوره مسابقات بین المللی شنای مالزی از سری رقابت های 
رسمی فدراسیون جهانی شــنا )FINA( برای کسب ورودی المپیک 
۲۰۲۰ ژاپن چهارم تا نهم اردیبهشــت ماه به میزبانی شهر کواالالمپور 
برگزار می شود. طبق اعالم کمیته فنی فدراسیون شنا، مهدی انصاری، 
بنیامین قره حسنلو، علیرضا یاوری و مهرشاد افقری چهار شناگر اعزامی 
ایران در این رقابت ها هستند که در مســابقات لیگ و جایزه بزرگ حد 

نصاب های تعیین شده را کسب کرده اند.

وزنه برداری زنان آسیا؛ 
پوپک بسامی دوازدهم شد

ورزش : بانوی وزنه بردار کشورمان در رده دوازدهم دسته 55 کیلوگرم در 
رقابت های قهرمانی آسیا ایستاد. رقابت شرکت کنندگان گروه A دسته 55 
کیلوگرم وزنه برداری زنان قهرمانی آسیا برگزار شد و در پایان وزنه بردار چین 

توانست عالوه بر کسب عنوان قهرمانی رکورد دوضرب جهان را هم بشکند.
پوپک بســامی نخســتین بانوی ایرانی که بر روی تخته مســابقات 
بزرگســاالن آســیا رفت نیز با رکورد 5۸ کیلوگرم در یک ضرب، ۸5 
کیلوگرم در دوضرب و مجموع ۱۴3 کیلوگرم  عنوان دوازدهم آسیا را 
به دســت آورد. او در گروه B وزنه زده بود که در آن گروه چهارم شده 
بود.5 وزنه بردار در گروه B و 9 وزنه بردار در گروه A روی تخته رفتند.

رکورد شکنی مهدی پیرجهان در دو 400 متر
ورزش : در ادامه بیست وسومین دوره مسابقات دو ومیدانی قهرمانی آسیا در 

قطر، فینال دوی ۴۰۰ متر با مانع مردان برگزار شد.
در این رقابت که هشت دونده حضور داشتند، مهدی پیرجهان از ایران با 
زمان 5۰.۱9 ثانیه ضمن شکستن رکورد ایران در جایگاه ششم ایستاد. 
پیرجهان در دور مقدماتی نیز رکورد ایران را با زمان 5۰.3۲ ثانیه شکسته 
و راهی فینال شــده بود.در پایان این رقابت ســامبا از قطر با حدنصاب 
۴۷.5۱ ثانیه قهرمان شــد و دوندگانی از چین تایپه و هند در رده های 

دوم و سوم ایستادند.

ورزش:علی کریمی، هافبک سابق و محبوب پرسپولیسی ها 
در پایان دیدار با االهلی عربستان که با شکست سرخپوشان 
همراه بود، در شرایطی که در محاصره هواداران قرار داشت، 
به سواالت خبرنگاران پاســخ داد. کریمی درباره این دیدار 

گفت: االهلی روی یک ضدحمله متاسفانه به پنالتی و بعد 
از آن به گل رسید. آنها برنامه شان همین بود و موفق عمل 
کردند. خصوصا در نیمه اول روی ضدحمالت و ضربات 
ایستگاهی. انشااهلل دیگر نتایج به سود پرسپولیس تمام 
شود. هنوز هیچ چیز برای پرسپولیس تمام نشده است.

وی درباره اینکه پرسپولیس روی لیگ تمرکز داشته 
اینطور پاســخ داد: مشکالت که همیشــه بوده و مثل 

گذشته است. همیشه با مشکالت کنار آمده و ان شااهلل 
با مشــکالت کنار بیایند و تیم در لیگ و آسیا موفق عمل 

کند.وی در ابتدای صحبت هایش در شــرایطی 
که با درخواســت گفت وگو برای روحیه 

دادن به بازیکنان پرســپولیس مواجه 
شــده بود گفت: بعد از بازی که دیگر 
روحیــه نمی دهنــد! وی دربــاره 
شــایعات جدایی برانکو ایوانکوویچ 
گفت: طبیعتــا آن عملکرد مربی 
است و نمی دانم این شایعات از کجا 
می آید و هیچ تیمی نمی خواهد 
مربی که با او به نتیجه رسیده را از 
دست بدهد. ولی متاسفانه همین 
شایعات اســت که خیلی حاشیه 
برای فوتبال ما درســت می کند. 

فعال که آقای برانکو در پرســپولیس هســتند و انشااهلل به 
کارشــان ادامه دهند. به جای اینکه این شایعات را درست 
کنید بهتر اســت که به دنبال این باشــید تا کم و کاستی 
فوتبال ایران و امکانات آن را درست کنید 
و از شــایعه پراکنی پرهیز کنید. 
کریمی درباره ابراز احساســات 
هواداران اماراتی به او و اینکه 
این محبت را در ایران نیز دیده 
گفت: آنجا که کشور خودمان 
است و همیشــه به ما لطف 
دارند. اینجا هــم با توجه به 
سابقه ای که داشتم هواداران 

به ما لطف دارند.

امیرمحمد سلطان پور: چند شکست پیاپی، حذف 
شــدن از جام حذفی و لیگ قهرمانان اروپا و عقب 
ماندن از قافله مدعیان کسب سهمیه لیگ قهرمانان 
در فصل آینده، باعث شده نگرانی ها در مورد این 
چند هفته پایانی میان هواداران پرشــمار قرمزها 
شــدت بگیرد. همانطور که سولسشــر اشاره کرد 

یونایتد برای جبران شکست شوکه آور ۴-۰ در 
ابتدای هفته در زمین اورتون سریعا نیاز به 

یک بازی دیگر برای احیا شدن دارد؛ و 
چه دیداری بهتر از دربی منچســتر 

برای آن ها که بتوانند هم شرایط 
خود را سروسامان ببخشند و هم 
تعیین کننده سرنوشت قهرمانی 
باشند. این هفته، بسیاری از جمله 
سولسشر، بازیکنان یونایتد را به 
عدم انگیزه متهم کــرده اند که 
یکی از هدف های اصلی آن ها پل 
پوگبا بوده است. در زیر مصاحبه 
اسکای اسپورتس را با این ستاره 

فرانسوی می خوانیم:

  ابتدا از یکشنبه وحشتناک در 
گودیسون پارک و شکست سنگین 

مقابل اورتون بگو.
کاش می دانستم چه اتفاقی افتاد. زمانی که 

سولسشر به تیم آمد، ما در خصوص انگیزه، 
شجاعت و دیگر جزئیات اینچنینی صحبت 
کرده بودیم اما روز یکشنبه انگار تیم دیگری 
بودیم و این اصال خوب نیســت. این اتفاق 
خوبی برای ثبت در تاریخ باشــگاهی مثل 
منچستریونایتد نیست. شکست در زمانی 

که برای قرارگیری در جمع چهار تیم باالی جدول 
تالش می کنیم خوب نیست و بخصوص این 
شکســت که با نتیجه ۴-۰ رقم خورد بسیار 
بدتر بود. قصد بی احترامی به اورتون را ندارم اما 
عملکرد خود من، دیگر بازیکنان و همگی، نوعی 
توهین محسوب می شد. ما نه به خودمان، نه 

باشگاه و هواداران احترام نگذاشتیم. 

  تو می گویی به هواداران بی احترامی 
کرده اید. چه برنامه ای برای عذرخواهی 

از آن ها دارید؟
آن ها تمام زندگی خود را برای ما گذاشته 
اند و ما نتوانستیم آن لذت متقابل را به 
آن ها برگردانیم. به همین دلیل است 
که ما از خود عصبانی هستیم. ما باید 
بهتر عمل کنیم و قطعا هم این کار 
را خواهیم کرد. تنها راه عذرخواهی 
از آن ها این اســت که در داخل 
زمین بهترین عملکــرد خود را 
نشان دهیم، موقعیت بسازیم، گل 
بزنیم، خوب دفاع کنیم و حتی اگر 
باختیم این را نشان دهیم که عملکرد 
خوبی در زمین داشته ایم و با افتخار ببازیم. 

این بهترین شکل عذرخواهی ما می تواند باشد.

 سولسشر نیز از شما انتقادات شدیدی کرد و این نکته را 
مطرح کرد که شاید برخی از شما به اندازه کافی به باشگاهی 

مثل منچستریونایتد اهمیت نمی دهید.
آن چیزی که من از صحبت های سرمربی متوجه شدم این بود که وقتی 
شما پیراهن این باشگاه را به تن می کنید، اول از همه به این دلیل است 
که لیاقتش را دارید؛ وقتی لیاقتش را دارید باید تالش کنید و به روح و 
تاریخ باشگاه احترام بگذارید و همه توان خود را در زمین به کار بگیرید. 
رفتار ما در بازی قبلی اصال مناسب نبود، باید برای این پیراهن عرق 
ریخت و حتی زندگی خود را برایش داد. ما باید عمل به اصول اولیه را 
دوباره در دستور کار خود قرار دهیم. شاید این به ظاهر کار آسانی باشد 
اما در عمل بسیار سخت است. اصول اولیه همان قرارگیری مناسب در 

زمین یا دفاع خوب و حمایت از هم تیمی در زمین است.

 دیدار دربی بسیار شبیه به مسابقه فصل گذشته شما در 
همین حدود فصل است که سیتی برای قهرمانی به پیروزی 
نیاز داشت اما با دو گل تو، 3-2 شکست خوردند و این فصل نیز 

دوباره برای قهرمانی به پیروزی مقابل شما نیاز دارند.
نمی توان گفت این بازی دقیقا شبیه به بازی فصل گذشته است. آن 
ها به پیروزی نیاز مبرم دارند و ما نیز به کسب سه امتیاز شدیدا احتیاج 
خواهیم داشت. ما هر دو هدف های خودمان را دنبال می کنیم. آن ها 
به دنبال کسب جام هستند و ما برای قرارگیری در رتبه سوم یا چهارم و 

کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا مبارزه می کنیم. پس رقابت سخت 
و بسیار مهمی خواهد بود.

 دیدار دربی برای یک منچستری از چه اهمیتی برخوردار 
است؟

این رقابت همیشه وجود داشته است. حتی زمانی که در تیم زیر هجده 
ساله ها یونایتد و سیتی مقابل یکدیگر قرار می گرفتیم این تفاوت شدید 
رقابت را احساس می کردیم. شور و حال و آدرنالینی که این دربی به 
شما تزریق می کند باعث می شود که به هیچ چیز جز پیروزی مقابل 
تیم همشهری فکر نکنید.  این بازی هیجان و زیبایی خاصی دارد و 
وقتی در خانه مقابل آن ها قرار می گیریم می بینیم که تماشاگران انگار 
پشت شما قرار داشته و شما را به جلو هل می دهند. دربی منچستر از هر 
بازی دیگری متفاوت تر است و باید بگویم شکست سیتی لذت بخش 

ترین احساس است.

 به نظر می رسد خود تو هم عاشق بازی های بزرگ هستی؟
من واقعا عاشق این هســتم که مقابل باشگاه ها و بازیکنان بزرگ به 
میدان بروم. این بازی هایی است که من همیشه انتظار حضور در آن را 
می کشم چون به من تجربه ای می دهد که قابل مقایسه با دیگر دیدارها 
نیست. پیروزی در این مسابقات نیز لذت مضاعفی دارد. نمی دانید 
چه حس خوبی دارد وقتی چنین تیم هایی را متوقف کرده و آن ها 
را شکست می دهید. وقتی بتوانید آن ها را شکست دهید احساس 

بهترین بودن می کنید.

 خطر قرار نگرفتن در بین چهار تیم باالی جدول و عدم 
کسب سهمیه لیگ قهرمانان برای فصل بعد که یونایتد را 

تهدید می کند، چه احساسی به تو می دهد؟
این را نباید فراموش کنیم که ما منچستریونایتد هستیم و هر فصل 
برای کسب جام به میدان می رویم. این دومین سالی است که ما 
موفق به کسب جامی نمی شویم و این اصال برای این باشگاه اتفاق 

خوبی نیست. 

مدافع پرســپولیس در توئیتی به شکســت تلخ 
تیمش در بازی مقابل االهلی عربســتان در لیگ 
قهرمانان آسیا واکنش نشان داد. حسین ماهینی در 
توئیت خود نوشته: »همان طور که بعد از بردهامون 
فرصت شادی نداریم، بعد از باخت هم وقت ناراحتی 
نخواهیم داشت. این باخت اولمون نبود و آخری هم 
نیست، باید سریع آماده بشــیم برای بازی بعد. و 

ممنون بابت تمام حمایتتون.«

مربی محبوب آبی های پایتخت در استوری اینستاگرام 
خود، سرگرمی فوتبالی جالب با بازیکنان تیمش را بازتاب 
داده است. فرهاد مجیدی در جلسه تمرین پیش از بازی 
دیشب مقابل الهالل، زمانی را برای سرگرمی فوتبالی با 
بازیکنان خارجی اســتقالل یعنی پاتوسی و ایسما پیدا 
کرد و در رختکن در مســابقه ِهد والی )نگه داشتن توپ 
روی هوا بین بازیکنان با زدن ضربات سر« از روحیه باالی 

آبی پوشان خبر داد.

فرهاد مجیدیحسین ماهینی
ستاره جوان باشگاه چلسی در توییتر خود به مصدومیت 
شدیدش که باعث پایان یافتن فصل برای او شد پرداخته 
است. کالوم هادسون اودوی که از او به عنوان یکی از آینده 
دارترین مهاجمان فوتبال یاد می کننــد، در بازی اخیر 
چلسی مقابل برنلی از ناحیه آشیل پا دچار پارگی شده و 
می گوید با وجود ناراحتی عمیق از این اتفاق، تمام تالش 
خود را می کند تا با قدرت بیشتری فصل آینده به ترکیب 

شیرهای لندن باز گردد.

راننده مطرح بریتانیایی مســابقات فرمول یک و 
قهرمان پنج دوره از این مســابقات، در اســتوری 
اینستاگرام خود به حمالت تروریستی در سریالنکا 
و کشته شدن نزدیک به ســیصد نفر در آن کشور 
واکنش نشان داد. لوئیز همیلتون در استوری خود 
می گوید از شنیدن این خبر، در هم شکسته و برای 
بازماندگان و افرادی که جان خود را از دســت داده 

اند دعا خواهد کرد.

لوئیز همیلتونکالوم هادسون اودوی

علی کریمی:

هیچ چیز برای پرسپولیس تمام نشده است
میزان: در حالی که علیرضا جهانبخش تنها نماینده ایران در فوتبال 
انگلیس است، اما بتازگی متوجه شــدیم که یک دروازه بان ایرانی 
۱۷ ساله به نام امیرعلی درزی عضو تیم ۱۷ ساله های باشگاه تاتنهام 
است و برای این تیم بازی می کند. همین موضوع بهانه ای شد تا با این 

دروازه بان جوان گفت وگوی اختصاصی داشته باشیم.

  ماجرای پیوستنت به تاتنهام هاتسپر چه بود؟
من در ایران متولد شدم و تا سوم دبستان در ایران حضور داشتم، اما 
برای ادامه تحصیل به همراه خانواده ام راهی کشور انگلیس شدیم تا 
بتوانم به تحصیل خود ادامه دهم. یک روز و زمانی که بازی داشتیم 
استعدادیاب های باشــگاه تاتنهام هم آن بازی را از نزدیک تماشا 
می کردند و پس از پایان بازی به من گفتند که بیا و یکی، دو جلسه با ما 
تمرین کن. من هم به تمرین تیم زیر ۱۷ ساله های تاتنهام رفتم و بعد 
از ۲ روز تمرین با این تیم، مسئوالن باشگاه تاتنهام تصمیم گرفتند تا با 
من قرارداد امضا کنند. این روز ها هم مشغول تمرین با این تیم هستم 

و به صورت ثابت بازی می کنم.

  از چه سالی وارد باشگاه تاتنهام شدی و تا کی با این باشگاه 
قرارداد داری؟

من از فصل ۲۰۱۴ - ۲۰۱3 عضو باشگاه تاتنهام هستم و قرارداد فعلی 
من در پایان فصل تمام می شود. این روز ها مشغول مذاکره برای تمدید 
قراردادم هستیم و تا یکی، دو ماه دیگر قرارداد جدید را امضا می کنیم.

  در این مدت آیا پیشنهادی برای بازی در تیم های پایه 
کشور انگلیس داشته ای؟

بله. تا االن من ۲ بار پیشنهاد تیم های پایه کشور انگلیس را رد کردم، 

چون دوست ندارم برای آنها بازی کنم. با این وجود، اما هنوز خبری از 
تیم ملی ایران نیست.

  آیا تو دو رگه هستی یا اینکه پدر و مادرت هر دو ایرانی 
هستند؟

من در ایران متولد شدم و پدر و مادری ایرانی دارم. به همین دلیل 
نمی خواهم برای کشور دیگری بازی کنم و فقط پیراهن تیم ملی ایران 

را بر تن می کنم. امیدوارم بتوانم برای تیم ایران بازی کنم.

  هدفت چیست؟
هدف اصلی من بازی در تیم ملی ایران است، چون دوست دارم به 
کشور خود کمک کنم. من تا االن سابقه بازی برای تیم های پایه ایران 
یا هیچ کشوری را ندارم، ولی خیلی دوست دارم پیراهن تیم کشورم 

را بر تن کنم.

دروازه بان ایرانی تاتنهام: 

می خواهم برای ایران بازی کنم 
مصاحبه پل پوگبا در آستانه دربی شهر منچستر

شکست دادن »سیتی« 
لذت بخش ترین احساس است

امیدها قربانی اختالفات بی پایان فدراسیون 
و کمیته ملی المپیک شدند

افق تاریک کرانچار



 ادب و هنر/جواد شــيخ االسالمى «پس از 
بيست ســال» عنوان نخستين رمان سلمان كديور 
نويسنده جوان و دغدغه مند كشورمان است. كديور 
در نخســتين تجربــه خود به ســراغ يك موضوع 
تاريخى و ســخت رفته اســت؛ برهه اى از زندگانى 
اميرالمؤمنين(ع) در صدر اســالم. «پس از بيست 
سال» آن قدر پخته و خوب نوشته شده است كه انگار 
اين رمان چندمين تجربه نويسنده است. با سلمان 
كديور درباره نخستين ورودش به عالم داستان، ايده 
«پس از بيست سال» و چالش هاى رمان تاريخى به 

گفت وگو نشستيم كه در ادامه مى خوانيد:

 آقاى كديور! شنيده ام نخستين ارتباط شما 
با شهرستان ادب به واسطه شعر بوده است و نه 

داستان؛ درست است؟
بله. من پيش از اينكه داستان برايم جدى باشد، شعر 
مى نوشتم. وقتى با مؤسسه شهرستان ادب ارتباط 
پيدا كردم دوســتان لطف كردند و به اردوى شعر 
آفتابگردان ها دعوتم كردند. بار اول آنجا بود كه آقاى 
مؤدب را ديدم و در يك گفت وگوى سرپايى تصميم 

گرفتم شعر را رها كنم و سمت داستان بروم.

 چه اتفاقى در آن ديدار كوتاه افتاد؟
آقاى مؤدب پرسيد چكار مى كنى؟ گفتم هم داستان 
مى نويسم و هم شعر مى گويم. ايشان گفت در همين 
اردويى كه اكنون هســتيم 150 شاعر حضور دارند 
كه از بين اين ها در پنج ســال يــا يك دهه آينده 
شاعران خيلى خوبى رشد مى كنند؛ كما اينكه خيلى 
از آن ها همين زمان هم شــاعر خوبى هستند. ولى 
نويســنده اى كه در حيطه داستان انقالب فعاليت 
كند به اندازه انگشــتان يك دست هم نداريم. يك 
دستشــان را باال بردند و گفتند اگر بگويى به اندازه 
انگشتان يك دست بشمار من نمى توانم. اينجا خأل 
داريم و پيشنهاد من به شما اين است كه تمركزت 
را از شعر بر داستان بگذارى. من هم همانجا شعر را 
بوسيدم و كنار گذاشتم. پس از اينكه از اردو برگشتم، 
مجموعه داستان كوتاهى كه قبالً آن را نوشته بودم 
به مؤسســه دادم كه رد شــد. اكنون كه خودم هم 
مى خوانم مى دانم مزخرف بود! نااميد نشدم و ادامه 
دادم. همان مجموعه داســتان را بازنويسى كردم و 
دوباره به شهرســتان ادب و ناشــر ديگرى دادم كه 
باز هم رد شــد؛ طورى شد كه من از داستان نااميد 
شــدم. در سه چهار سال به هر در و ديوارى كه زدم 
تا به عنوان يك داســتان نويس ديده شــوم، نشد. 
خيلى نااميد بودم تا اينكه جريان داستان نويســى 
«رســوالن آفتاب» درباره فتنه برگزار شد. آنجا هم 

داستانى به نام «جاروفروش» نوشتم كه حائز هيچ 
رتبه و جايگاهى نشد. بشدت توى ذوقم خورد. يك 
روز كه در كل از داســتان نااميد و ناراحت بودم، به 
صورت اتفاقى معرفى كتابى به نام «چت مقدس» را 
ديدم كه داستان هاى همان جشنواره رسوالن آفتاب 
بود. نويســنده كه يك مخاطب عادى بود، نوشته 
بود اين كتاب داســتان هاى خوبى دارد، ولى بدون 
داستان «جاروفروش» بايد آن را توى سطل آشغال 
انداخت. اين مطلب اميدوارم كرد و باز جرقه اى شد. 
«چت مقدس» را پيدا كردم و داســتان را در كتاب 
ديدم. ســال بعدش داســتان «رجعت عبيداهللا» را 
براى جشنواره اى درباره داعش و تكفيرى ها نوشتم 
و در كمال ناباورى رتبه نخست آن جشنواره شدم. 
موضوع داستان هم اين بود كه عبيداهللا زياد پس از 
1400 سال در زمانه ما استاندار مى شود و داستان، 
راوى واكنش مردم و رهبران مذهبى آن شــهر به 
عبيداهللا بود. يك رتبه ديگر هم در جشنواره اى درباره 
حضرت زينب(س) آوردم. اين ها سبب شد داستان 
برايم جدى تر شــود و روى دور بيفتــم. اين ورود 
حرفه اى من به عالم داستان نويسى بود. اما چيزى كه 
خيلى به من كمك كرد اين بود كه كارشناسى ارشد 
تهران قبول شدم. بيشتر از اينكه از قبولى دانشگاه 
خوشحال باشم از اين خوشحال بودم كه مى توانم در 
جلسات شهرستان ادب شركت كنم. سال 91 بود كه 

از نزديك استادان شهرستان ادب را ديدم.

 ايده «پس از بيســت سال» چگونه شكل 
گرفت؟

چند علت در شكل گيرى ايده «پس از بيست سال» 
وجود داشت. يكى اينكه من به عنوان يك كنشگر 
اجتماعى و سياسى خودم را با پديده اى به نام انقالب 
اسالمى مواجه مى ديدم. براى من «انقالب اسالمى» 
با قرائت امام، هميشه جالب توجه بود. اينكه اسالِم 
انقالب اسالمى چيســت و چه نوع قرائتى از اسالم 
اســت. به همين واسطه بحث امام با عنوان «جدال 
دو اسالم» هميشــه در ذهن من بود. از يك طرف 
ديگر به جمهورى اســالمى به چشــم يك تجربه 
حكومت دينى پس از پيامبر(ص) نگاه مى كردم كه 
خروجى آن، چه بخواهيــم و چه نخواهيم، به پاى 
اسالم نوشته مى شــود؛ كه اين عين صحبت هاى 
امام اســت. انحطاط انقالب پيامبر(ص)، باتوجه به 
مطالعات تاريخى ام، براى من حالت نمادين داشت. 
من معتقدم ايجاد و از بين رفتن انقالب اسالمى ما 
و ساير انقالب هاى اسالمى طبق يك مدل مشخص 
است و اگر آسيب شناسى كنى كه انقالب پيامبر(ص) 
چطور زمين خورد، مى توانى بر اساس همين، درباره 

انقالب اســالمى و جمهورى اسالمى قضاوت كنى. 
يك طرح داستانى برهمين اساس نوشتم كه موضوع 
دربــاره حضرت زهرا(س) بود و تا وفات پيامبر(ص) 
پيش مى رفت. چون آن موقع مباحث وحدتى مطرح 
بود يكى از دوســتان گفت چون اين موضوع محل 
اختالف است، بهتر است ننويسى. دست كشيدم اما 
در ذهنم دنبال سوژه بودم تا اينكه خيلى اتفاقى ايده 
جنگ صفين به دســتم رسيد و اينكه روى زندگى 

حضرت امير(ع) كار كنم. 
چون تجربه شكست خورده قبلى را داشتم روى اين 
طرح كار كردم؛ شخصيت پردازى، تخيل و فضاسازى 
كار را باال بردم و تا توانستم خودم را از تاريخ رسمى و 
كتابى دور كردم. خودم را جاى آدمى گذاشتم كه در 
آن زمانه است و قرار نيست كه كتاب تاريخ بنويسد؛ 
بلكه مواجهه او با زندگى را روايت كند. يعنى نخست 
رمان بنويسم و بعد تاريخ را روايت كنم. براى همين 
خودم را از تاريخ بيرون كشيدم و به عنوان يك قصه 

به كار نگاه كردم. 

 با توجه به اينكه در اين رمان تخيل و تاريخ 
بسيار درهم تنيده است، توضيح مى دهيد كه 

روال كار چگونه انجام شد؟ 
نعمتى كه با من همراه بود آقاى شهســوارى بود. 
ايشــان در واقع يكى از الطاف خدا به من بود، چون 
وقتى جايــى گير مى كردم راهــكار نمى داد، بلكه 
زمينه اى ارائه مى داد تا راهكار را كشــف كنم. شايد 
مهم ترين كار آقاى شهسوارى براى من همين بود. 
گاهى مى شد به خاطر انباشته هاى تاريخى زيادى 
كه در ذهنم بود، ســه ماه هيچ چيزى نمى نوشتم 
و نمى توانســتم داستان را ادامه بدهم. چون از سال 

93 كه كار را شروع كردم مطالعات تاريخى ام خيلى 
زيادتر شد. اين اطالعات تاريخى زياد سبب مى شد 
من نتوانم رمان را بنويســم، چون وقتى همه جور 
كتــاب تاريخى مى خوانى، مى خواهــى همه را در 
رمان اســتفاده كنى؛ اما آقاى شهسوارى نجاتم داد. 
گفت «فكر كن اصالً اين ها را نخوانده اى و بيندازشان 
دور. اگــر بخواهى به اين ها توجه كنى در دام تاريخ 
مى افتى. از اين ها به عنوان نمك كار استفاده كن. تو 

دارى رمان مى نويسى».
با مقدمــه اى كه عــرض كردم بايــد بگويم هيچ 
نويسنده اى نمى تواند به اين جواب بدهد كه «چقدر 
از كار تخيل است؟» در رمان ولو اينكه يك اتفاقى 

مستند باشد، باز هم نياز به تخيل است. 
رمان تاريخى حاصل تزاحم دو امر كامالً متضاد است؛ 
تخيل و بستر تاريخى. در رمان تاريخى بستر روايت 
بايد بستر تاريخ باشد و وقايع مستند باشد. البته خود 

من شايد حتى بستر را هم تاريخى انتخاب نكردم. 

 تمام آن تخيل ها و تاريــخ و... به واقعيت 
اين خيلى  و  حضرت علــى(ع) مى رســد 

لذتبخش بود.
ما نمى توانيــم درباره ائمه(ع) تخيل كنيم. اين يك 
ســد بسيار بزرگى اســت. هرچند من اين قانون را 
شكســته ام و بعضى فرازها در ايــن كار كالً تخيل 
است. متن درباره اماِم معصوم است ولى يك جاهايى 
پيرامون حضرت خيال پردازى كرده ام. مثالً حضرت 
حرفى را مى زنند و حدس من از شرايط و شناختى 
كــه از على (ع) دارم اين اســت كه او اينجا چنين 
حرفى زده است. اين كار در رمان تاريخى مانع بزرگى 
بود اما من فكر مى كنم نياز داريم روى بعضى خطوط 

قرمز بيشتر تأمل كنيم.

 در رمان دينى و مذهبى برداشتن اين قدم 
چقدر الزم و مهم است؟

به نظر من بســيار مهم. مــن كتاب هاى تاريخى 
زيادى خوانــده ام كه ائمــه(ع) در آن ها به عنوان 
شــخصيت هاى غايبى بودند كه ديگــران درباره 
آن ها حرف مى زنند؛ مثل ناميرا كه هيچ ديالوگى 
از اباعبــداهللا(ع) در آن نيســت. همه از او صحبت 
مى كنند ولى خودش غايب اســت. اما من در اين 
رمان ســعى كردم معصوم را به عنوان شخصيتى 
كــه حرف مى زنــد، نظــر مى دهــد و درباره اش 
قضاوت مى شــود، تصوير كنــم؛ معصوم به عنوان 
يك انسان. چرا؟ چون رمان تجربه زيست انسانى 
اســت. حاال من به رابطه رمان با قدسيت و اين ها 
اشــاره نمى كنم، چون ما رمان را براى مردم عادى 

مى نويســيم. رمان براى نخبه ها نيست. نويسنده 
مى خواهد در اعتراض به جهانــى كه وجود دارد، 
جهانــى را خلق كند و براى هميــن رمان را براى 
عوام مى نويسد. رمان براى فالسفه و حكما نوشته 
نمى شود. من مى خواستم اين تجربه وجود داشته 
باشــد و اميرالمؤمنين(ع) به عنوان يك انســان و 
به عنوان يك رهبر، ولى با مشــخصات فرا انسانى 
خودش در داستان حضور داشته باشد. اصرار داشتم 
كه امام حرف بزند، ديالوگ داشته باشد و درباره اش 
قضــاوت بشــود و قضاوت كند. حتــى در بعضى 
بخش ها من وارد ذهن حضرت مى شــوم و آنچه را 
در ذهن ايشــان مى گذرد، تخيل و روايت مى كنم. 
اما اين كار حساســيت هاى خودش را هم داشت و 
دارد. هم زهر و هم پادزهر اســت. زهر است از اين 
لحاظ كه نبايد عرصه تخيل بر هر كسى باز شود و 
پادزهر از اين لحاظ كه مى توان معصوم را به عنوان 
شخصيتى فعال در رمان تصوير كرد. از آن آيه كه 
مى فرمايد پيامبر هم يكى مثل شماســت؛ در بازار 
راه مى رود و با مردم معاشرت مى كند، وام گرفتم. 
شما در اين كتاب زمينه را بخوبى چيده ايد و پس از 
آن امــام را وارد رمان مى كنيد. عطش خيلى خوبى 
ايجاد شده است، براى همين اگر امام را وارد داستان 
نمى كرديد توى ذوق مخاطب مى خورد. تالش كردم 
داستانى بنويسم كه تعليق داشته باشد. وقتى قرار 
است اميرالمؤمنين(ع) در عالم داستان ظهور كند 
نياز به يك زمينه چينى دارد. بايد براى مخاطب اين 
پيش زمينه فراهم مى شد تا بتواند حضرت على(ع) را 
بشناسد و درباره اش قضاوت كند. تالشم بر اين بود 
كه مخاطب بتواند درباره اميرالمؤمنينى كه شنيده، 
با ديدن اين جهان داستانى قضاوت كند و آشنايى 

نزديكى با على(ع) داشته باشد.

 درباره صدر اســالم رمان خوب خيلى كم 
داريم. اين حوزه محتوايى چقدر ظرفيت خلق 

اثر دارد؟
تاريخ اســالم يك منبع و معدن سرشــار از قصه 
است. بســيار غنى از داستان است كه هم امكانات 
خودش را دارد و هم چالش هاى خودش را. چالش 
هم همين است كه نويسنده ها در موضوعات تاريخى 
جاى تخيل زيادى ندارند و ورود به اين فضا برايشان 
سخت است. به نظر من بايد استادان پيرامون رمان 
دينى و تاريخى كار كنند تا نويسنده ها بتوانند روى 
رمان تاريخى به عنوان يك رمان تمركز كنند؛ يعنى 
با تعريف رمان و انســان امروزى كه تحت اتمسفر 

مدرنيته است اما با محوريت تاريخ اسالم.
نزديك شدن به انسانى كه در اتمسفر مدرن زندگى 
مى كند، خيلى ســخت است، به همين خاطر بايد 
موانعى كه پيش روى نويسنده است رفع شود. من 
مدافع بى بند و بار نوشتن نيستم ولى بايد يك سرى 
موانع برداشته شود تا بتوان درباره تاريخ پرقصه اسالم 

رمان هاى بهترى نوشت.

 قطعاً تجربه كتاب شما هم به اين قضيه كمك 
مى كند.

ان شاءاهللا كه اين طور باشــد. نوشتن براى ائمه(ع) 
واقعاً يك تجربه معنوى هم هست. من گاهى جايى 
از قصه را گير مى كردم. وقتى توســل مى كردم به 
يكباره مشكل حل مى شد. مثالً صحنه هاى جنگ 
رومى ها كامالً لطف ائمه(ع) بود و خيلى از صحنه ها 
لطف اميرالمؤمنين(ع) بود. بعضى از مخاطبان به من 
مى گويند رمان شما به نحوى است كه آدم معاويه را 
تحسين مى كند. گفتم خب بايد اين طور باشد. كسى 
كه در مقابل على(ع) قرار مى گيرد نبايد آدم كوچكى 
باشــد. اگر من معاويه را آدم خرد و كوچكى تصوير 
كنم شخصيت اميرالمؤمنين (ع) زير سؤال مى رود. 
بى شــك معاويه در حد و اندازه اميرالمؤمنين(ع) 
نيســت اما به هرحال او كسى است كه حكومت و 

سياست ورزى امام(ع) را به چالش مى كشد. 

 كارهاى بعدى در فضاى تاريخ اســت يا به 
زمان معاصر هم مى پردازد؟

وارد كارهاى جديد هم خواهم شد ولى فعالً عهدى 
دارم و مى خواهــم رمانــى درباره امــام هادى (ع) 
بنويسم. اين نخستين كار من اســت. اما در پايان 
گفت وگــو مى خواهم از آقــاى على محمد مؤدب و 
جناب عزتى پاك، آقاى شهسوارى و بچه هاى مؤسسه 
شهرستان ادب تشــكر كنم كه اين فضا را براى ما 

فراهم كردند.
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ادب و هنر

خبر

برگزارى آيين نكوداشت «امير داستان انقالب»
نكوداشــت  آيين  هنر:  و  ادب 
زنده ياد استاد اميرحسين فردى 
«امير داستان انقالب» به همت 
حــوزه هنرى انقالب اســالمى 

خراسان رضوى برگزار مى شود.
بــه گزارش قــدس و بــه نقل 
از روابط عمومى حوزه هنرى انقالب اســالمى خراســان رضوى، آيين 
نكوداشت استاد اميرحسين فردى از روزنامه نگاران و نويسندگان صاحبنام 
ادبيات انقالب اســالمى، همزمان با ششمين سالگرد درگذشت وى در 

مشهد برگزار مى شود.
اين برنامه با حضور محمدرضا سرشار (داستان نويس، پژوهشگر و منتقد 
ادبى) و جمعى از فعاالن عرصه فرهنگ و ادب ساعت 17 روز پنجشنبه 5 
ارديبهشت در حوزه هنرى انقالب اسالمى خراسان رضوى (واقع در حد 

فاصل هاشميه 20 و 22) برپا مى شود. 
اميرحســين فــردى در مهرماه 1328 در روســتاى قره تپــه واقع در 
دامنه جنوبى كوه سبالن چشــم به جهان گشود. وى از روزنامه نگاران، 
نويسندگان و فعاالن عرصه ادبيات داســتانى ايران بود كه عضويت در 
حوزه انديشه و هنر اسالمى، سردبيرى و مدير مسئولى كيهان بچه ها به 
مدت بيش از 27 سال و مؤسس و مدير مسئول كيهان علمى، عضويت 
در شوراى داستان كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان، عضويت در 
شوراى داستان بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس، مسئوليت 
جشــنواره انتخاب كتاب سال شهيد حبيب غنى پور، مسئوليت شوراى 
ادبيات داســتانى نيروى مقاومت بســيج و مديريت كارگاه قصه و رمان 

و دفتر آفرينش هاى ادبى حوزه هنرى از جمله سوابق اجرايى او است.
مجموعه رمان ها و كتاب هاى بسيارى همچون «آشيانه در مه»، «سياه 
چمن»، «اسماعيل»، «گرگ سالى» و… از استاد به يادگار مانده است 
كــه با ارائه قلمى توانا و نثرى روان، نام وى را به عنوان «امير داســتان 
انقالب» جاودان كرده اســت. امير حســين فردى در غروب روز پنجم 
ارديبهشت 1392 دارفانى را وداع گفت و به ديدار ياران شهيدش شتافت.

رمان جديد مظفر ساالرى در نمايشگاه كتاب
تسنيم: همزمان با سى و دومين 
نمايشگاه بين المللى كتاب تهران 
كتابى ديگر از نويسنده متعهد و 
نام آشنا كتاب هاى رؤياى نيمه 
شب و دعبل و زلفا با نام «شب 
صورتى» در اختيــار مخاطبان 

عزيز فرهنگ و هنر قرار مى گيرد.
در قســمتى از اين كتاب مى خوانيم: خــودش را روى صندلى انداخت. 
قلبش شروع كرده بود به نقاره زدن. دست روى سينه گذاشت. شايد  آمده 
بودند نمايشگاه را ببينند. از جا پريد. دستپاچه شده بود. نمى دانست توى 
آشپزخانه قايم شود يا اتاق خواب. به خودش گفت: «براى چى بايد مثل 
دزدها قايم بشــم؟ كار بدى كه نكرده ام. با اين كارهاى بچگونه، خودمو 

رسوا مى كنم».
خبرى نشد. با احتياط به پنجره نزديك شد. صداى خنده شنيد. از گوشه 
پرده به حياط نگاه كرد. باورش نمى شد! پس از دو هفته سخت، باالخره 
داشت او را مى ديد. نگين و خواهرش هر كدام، خوشه اى انگور را زير شير 
حوض شســتند و رفتند روى تاب نشستند. مى گفتند و مى خنديدند و 
آرام تاب مى خوردند. نگين شــبيه رامين مى خنديد. يك دستش را دور 
شانه ريحانه انداخت و با دست ديگر، خوشه انگور را باالى سر او گرفت تا 
قطره هاى آب، روى سر و صورتش بريزد. يك چشم نگين به پنجره هاى 
باالى ايوان بود تا كسى او را در آن حال نبيند. ريحانه خواست تالفى كند 
كه نگين پايين خوشه اش را گاز زد. باز خنديدند. سينا بى صدا مى خنديد، 
گرچه به نظرش عادالنه نبود كه خودش آن قدر به او فكر كند و او اين قدر 
بى خيال و شــاد باشد! در خيالش هم نمى گنجيد بتواند پس از آن شب 
صورتى، او را مخفيانه و آن همه نزديك، تماشــا كند. هم از دزدانه ديد 
زدن بدش مى آمد، هم آرزويش اين بود كه تا ابد، پشت آن پنجره بايستد 

و تماشايش كند.
اين كتاب در 80 فصل با 388 صفحه و در شمارگان 2500 جلد، با قيمت 

30 هزار تومان در نمايشگاه امسال عرضه مى شود.

رونمايى از دومين كتاب وحيد يامين پور 
در نمايشگاه كتاب

تسنيم: «ماجــراى فكر آوينى» 
تازه ترين اثر وحيد يامين پور است 
كه توسط نشر معارف در نمايشگاه 

كتاب تهران عرضه مى شود.
اين كتاب درس گفتار هاى وحيد 
يامين پور در باب شناخت مفاهيم 
بنيادين سيد شهيدان اهل قلم سيد مرتضى آوينى است كه به همت دفتر 

نشرمعارف عرضه مى شود.
در بخشــى از اين كتاب مى خوانيم: «زمان آگاهى»، «خودآگاهى تاريخى» 
و «وقت شناسى» امتياز اهل حكمت و فضيلت از ديگرانى است كه گرفتار 
عادات روزمره شده اند. اهل حكمت و فضيلت، به «وقت» كه همانا باطن زمان 
است، وقوف پيدا مى كنند و مختصات تاريخى و تمدنى خود و ماهيت حقيقى 
رخدادهاى پيرامون خود را بهتر از هر كسى باز مى شناسند؛ آن گاه حكمت از 
زبان و قلم و آن ها مى تراود و «معلم» ديگران مى شوند. سيد مرتضى آوينى، 
حكيم هنرمندى بود كه بى شك مقام او، مقام «معلم» است. معلم انديشه ها و 
سلوك فكرى و فرهنگى كسانى كه در ساحت انقالب اسالمى راه مى پيمايند.
حجابى كه مشهورات بر فكر و ذكر مى اندازد و فشارى كه عوام زدگى بر ُگرده 
انديشــه وارد مى آورد، مانع نورانى شدن فكر و مايه جهالت و سطحى نگرى 
است؛ اما آوينى تحت ظلمت زدگى دوران معاصر قرار نگرفت و مشهورات زمانه 
او را فريب نداد. درســت در دورانى كه هيجان توسعه و شهوت تكنوكراسى، 
چشم ها را مســحور و عقل ها را ربوده بود، او با شجاعت، درباره چرخه گيج 
كننده توســعه و مصرف هشــدار داد و همگان را از فروافتــادن در ورطه 

غرب زدگى برحذر داشت.
خصوصيت آوينى اين بود كه از «راهى طى شــده» بازگشته بود و به حكم 
كريمه «و من يكفر بالطاغوت و يومن باهللا فقد استمسك بالعروه الوثقى» به 
تحول باطنى انســان پس از كفر به طاغوت دعوت مى كرد. بسيارى فقط از 
طريق «روايت فتح» كه تجلى باطن آوينى است با او آشنا هستند؛ اما حقيقت 
اين اســت كه آوينى به عنوان يك متفكر، متعهد به تمامى شئون تمدنى و 
اجزاى انقالب اسالمى است و درباره بسيارى از بنيادهاى فرهنگى، اقتصادى، 
سياسى، هنرى و رسانه اى روزگار ما سخن گفته است؛ گاهى نقد كرده، گاهى 

هشدار و تحذير داده و گاهى طرحش براى آينده را بازگو كرده است.
اين اثر در 260 صفحه و با قيمت 25 هزار تومان در غرفه نشــر معارف در 

نمايشگاه امسال عرضه مى شود.

برش

 رمــان بــراى فالســفه و حكمــا 
نوشته نمى شود. من مى خواستم 
اين تجربه وجود داشــته باشد و 
اميرالمؤمنين(ع) بــه عنوان يك 
انسان و به عنوان يك رهبر، ولى 
با مشــخصات فرا انسانى خودش 
در داســتان حضور داشته باشد. 

اصرار داشتم كه امام حرف بزند

برش

اهداى درآمد اجراى تئاتر «باغ خونى» در ماه مبارك رمضان به هموطنان سيل زده

«باغ خونى» ها هالل احمرى شدند
 ادب و هنر/زمانيــان  نشســت خبــرى 
نمايش «باغ خونى» صبح ديروز در مؤسســه 
آفرينش هاى هنرى آســتان قدس برگزار شد. 
نمايش «باغ خونى» به نويسندگى محمد نقايى و كارگردانى 
امير بشــيرى براى دومين بار به نفع هموطنان سيل زده در 

مشهد مقدس به روى صحنه خواهد رفت.
«باغ خونى» در دى سال گذشته به مدت 10 شب در مشهد 
اجرا شد كه با استقبال خوب مخاطبان مشهدى روبه رو شد. 

داستان «باغ خونى» به برهه اى از تاريخ شهر مشهد و به يكى 
از وقايع مهم اين شهر يعنى واقعه گوهرشاد مى پردازد. 

در اجراى پيشين اين نمايش بازيگرانى نظير پرويز فالحى پور، 
كامران تفتى، ســعيد صادقى، محمد الهى، امير محاسبتى، 
جالل كريم زاده، جــواد محمدزاده، زهره مــرادى، محبوبه 
سلطانى، مجيد بخششيان، مهشيد شريفى، احسان اميرپور، 
مهران مطيع و ســجاد انتظارى ايفاى نقش كردند. همكارى 
بازيگران سرشناس تهرانى در كنار بازيگران توانمند مشهدى 
تركيبى ايجاد كرد كه ســبب شــد مخاطبان شاهد يكى از 
بهترين اجراهاى تئاتر در شهرشان باشند. حاال در دومين ماه 
سال و در شرايطى كه سيل، بعضى از استان ها را درگير خود 
كرده هنرمندان تئاتر به انگيزه همدردى با هموطنان سيل زده 
قرار است تئاتر «باغ خونى» را دوباره روى صحنه ببرند و عوايد 

آن را به هموطنان مناطق سيل زده اهدا كنند. 
به گفتــه كارگردان اين تئاتر، نمايش بــاغ خونى از اول ماه 
مبــارك رمضان و به مدت 25 شــب براى مخاطبان به اجرا 

در خواهد آمد. 
امير بشــيرى گفت: با همكارى مؤسسه آفرينش هاى هنرى 
آستان قدس، انجمن نمايش كشور و سازمان هالل احمر اين 
نمايش اجرا مى شود كه البته اين بار با هنرمندى هنرمندان 

بومى مشهد به روى صحنه خواهد رفت. 

اين كارگردان با بيان اينكه در نخستين دوره اجرا 5700 نفر 
به ديدن تئاتر نشستند، گفت: در نظرسنجى هاى انجام شده 
حدود نيمى از مخاطبان براى نخستين بار به سالن تئاتر آمده 
بودند و يكى از بهترين اتفاقات «باغ خونى» همين است كه 
توانسته تعداد زيادى از مردم مشهد را با هنر تئاتر آشنا كند. 

پس از اين اتفاق فرخنده من و آقاى چمى گو به دنبال اجراى 
دوبــاره اين نمايش بوديم كه قرار براين شــد همزمان با ماه 
مبارك رمضان اين نمايش در جديدترين سالن تئاتر مشهد 

كه بتازگى ساخته شده، به روى صحنه برود. 
بشيرى افزود: ســالن نمايش موزه زنده زيارت كه به سبك 
«بلك باكس» ساخته شده و بتازگى به مجموعه تئاتر شهر 
مشهد اضافه شده است، همزمان با نخستين اجراى تئاتر «باغ 

خونى» افتتاح خواهد شد. 
در ادامه اين نشست مديرعامل مؤسسه آفرينش هاى هنرى 
گفت: از آنجا كه داستان «باغ خونى» با فرهنگ خانواده هاى 
ايرانى عجين شــده، دوستداران تئاتر با خيالى آسوده همراه 
خانواده هايشان به تماشاى اين تئاتر نشستند و دليل استقبال 
مخاطب مشهدى از اين نمايش صرف نظر از حضور بازيگران 

چهره، محتواى ارزشمند اين نمايش هم بود. 
محمدعلى چمى گو افزود: اســتفاده از نمايش هاى خارجى و 
تأكيد كارگردان ها بر استفاده از اين متون، يكى از ضعف هاى 
امروز هنر تئاتر است. اين در حالى است كه نمايشنامه نويسان 
خوبى در ايران و شهرستان ها فعاليت مى كنند كه اگر به آن ها 
انگيزه داده شــود مى توانند متون نمايشى خوبى براى تئاتر 

ايران توليد كنند. 
مديرعامل مؤسســه آفرينش هاى هنرى تأكيد كرد: ساخته 
شــدن، اجرا و موفقيت «باغ خونى» نشــان داد مى توان از 
ظرفيت هاى هنر بويژه تئاتر بــراى ترويج فرهنگ رضوى و 
آداب زيارت استفاده كرد. اتفاقى كه هنوز ميسر نشده و اگر 

نهادها و هنرمندان به اين ابزار و بسترها توجه كنند مى توانند 
با زبان هنر، فرهنگ اسالمى را ترويج كنند. 

در ادامه اين نشســت هنرمندان درباره نمايش «باغ خونى» 
صحبت كردند. ســعيد صادقى يكى از بازيگران اين نمايش 
گفت: به نمايش «باغ خونى» نمى توان انگ سفارشى زد چون 
اين تئاتر نمايشنامه بسيار قدرتمندى دارد كه با كارگردانى 
امير بشيرى توانسته به مسئله اى بپردازد كه در قالب زبان هنر 

كمتر به آن توجه شده است. 
محمد نقايى به عنوان نمايشنامه نويس، خيلى هوشمندانه 
و با انعطاف واقعه گوهرشــاد را در قالب يك درام خانوادگى 

مطرح كرده است. 
او ضمن اشاره به حضور بازيگران تهرانى در دور نخست اجراى 
اين نمايش گفت: مشهد و خراسان خطه بازيگرخيزى است؛ 
تفاوت ما با بازيگران تهرانى در اين اســت كه آن ها مشهورند 
و ما نيســتيم، حتى مى توان به جرئت گفت در هنرمندى و 
تكنيك، بســيارى از بازيگران مشــهدى از بازيگران تهرانى 

موفق تر و توانمندتر هستند. 
در ادامه اين نشست مدير روابط عمومى هالل احمر خراسان 

گفت: هشتمين سين هفت ســين نوروز 98 سيل مهربانى 
ايرانى ها به سمت هموطنان سيل زده بود. مجتبى محمودى 
با ارائه آمارى افزود: مردم مهربان خراسان يك ميليارد و 400 
ميليــون تومان كمك نقدى به شــماره هاى هالل احمر اين 
استان براى هموطنان سيل زده واريز كرده اند. او گفت نزديك 
به 4 ميليارد تومان هم فقط در ســطح اســتان كمك هاى 

غير نقدى براى اين مناطق جمع شده است. 
محمودى اظهار اميدوارى كرد، با توجه به روحيه همدلى كه 
در كشور و در استان وجود دارد اتفاقى نظير اجراى تئاتر «باغ 
خونى» و اهداى عوايد آن به نفع هموطنان سيل زده مى تواند 

اتفاق هاى خوبى را رقم بزند. 
او گفت: هنرمندان اين نمايش به عضويت افتخارى سازمان 
هالل احمر درآمده اند و قرار اســت پس از پايان اجراها مبالغ 
جمع آورى شده توســط خود هنرمندان به مناطق سيل زده 

اهدا شود. 
گفتنى است قرار است نمايش باغ خونى در صورت استقبال 
مخاطبان در مشــهد، در مناطق سيل زده و براى هموطنان 

آسيب ديده نيز به اجرا درآيد. 
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 «مرد ايرلندى» عليه «كابوى آمريكايى»
سيما و سينما: دنيــرو در پاسخ 
به اين پرســش كه چرا مخاطبان، 
فيلم هاى گانگســترى را دوســت 
دارند گفته است: مردم اين فيلم ها 
را دوســت دارند چــون بى قانونى 
جذاب اســت. اكنــون هم ما يك 
گانگستر بامزه را در كاخ ســفيد داريم. رابرت دنيرو كه مدت هاست ترامپ 
را به باد انتقاد مى گيرد، ســال گذشته در مراسم اهداى جوايز تونى، ترامپ 
را با الفاظ بدى خطاب قرار داده بود. ترامپ هم به انتقادات دنيرو پاسخ داده 
و وى را فردى با ضريب هوشــى بسيار پايين توصيف كرده است. دنيرو يكى 
از توانمندترين بازيگران نسل خود است و دو بار به خاطر بازى در فيلم هاى 
«پدرخوانده» و «گاو خشــمگين» برنده جايزه اسكار شده است و بار ديگر 
قرار اســت به ژانر فيلم هاى گانگسترى بازگردد. او در فيلم گانگسترى «مرد 
ايرلندى» به كارگردانى مارتين اسكورسيزى بازى كرده است. دنيرو در پاسخ 
به اين پرسش كه چرا مخاطبان، فيلم هاى گانگسترى را دوست دارند گفته 
است: مردم اين فيلم ها را دوست دارند چون بى قانونى جذاب است. اكنون هم 
ما يك گانگستر بامزه را در كاخ سفيد داريم. حتى گانگسترها هم به قوانين 

اخالقى پايبندند اما ترامپ گانگستر كامالً نسبت به اخالقيات بيگانه است.

 «راديو كتاب» به صدا درآمد
سيما و سينما: مراسم افتتاح راديو 
كتاب با شعار «صداى كتاب، صداى 

دانايى» در راديو برگزار شد.
راديــو كتــاب از يكشــنبه، اول 
ارديبهشت به مناسبت برپايى سى 
و دومين نمايشگاه بين المللى كتاب 
تهران با مجموعه اى از برنامه هاى متنوع حول محور كتاب همچون «گلستانه» 
و «صداى كتاب» فعاليت خود را آغاز كرد. همچنين مراسم افتتاحيه اين راديو 
با حضور حجت االســالم سيدرمضان موسوى مقدم، قائم  مقام رئيس صدا و 
ســيما، حميد شاه آبادى، معاون صدا و جمعى از مديران شبكه هاى راديويى 
در استوديو 29 ساختمان راديو برگزار شد. هر ساله ارديبهشت ايران با جشن 
و گردهمايى كتاب و كتابخوانان رنگ دانايى و آگاهى مى گيرد. امســال نيز 
همزمان با سى و دومين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران، راديو همسو و همراه 
با دوستداران كتاب به انعكاس تالش يك ساله توليدكنندگان كتاب مى پردازد 
و با برپايى استوديو پخش زنده در محل برگزارى نمايشگاه كتاب در محوطه 

مصالى تهران، مهم ترين رخداد فرهنگى كشور را گزارش مى كند.

 فيلم شما سال گذشته در جشنواره فيلم 
فجر شــركت داده نشــد اما در بازار فيلم 
جشــنواره جهانى فجر به نمايــش درآمد، 

بازخوردهاى اكران را چطور ديديد؟
فيلم براى ديده شــدن ساخته مى شود و هر رويداد 
فرهنگى كه تحت لواى جمهورى اســالمى برگزار 
شــود، عالقه مند به حضور در آن هستم. به خاطر 
همين دو اكران خوب و اســتاندارد كه در جشنواره 

جهانى فيلم فجر داشتيم، خيلى خوشحالم.

 چون اين فيلم براى گروه ســنى نوجوانان 
ساخته شده اســت، در اين دو اكران مخاطب 

نوجوان هم داشتيد؟
مخاطبان نوجوان فيلم بسيار محدود بودند چون در 
اكران هاى جشنواره هم محدوديت هايى وجود دارد. 
خوشبختانه بازخورد خوبى را شاهد بوديم بويژه اينكه 
تماشــاچيان، افراد متخصص و اهالى سينما بودند. 
چند نفر از كســانى كه فيلم را ديدند به من گفتند 
اين فيلم حتماً در جشــنواره فيلم كودك و نوجوان 
اصفهان ديده مى شود. به نظرم اين جشنواره ها، راه 
مهمــى براى معرفى فيلم ها و نويد گرفتن در اكران 
آن هاست. اميدوارم ديده شدن اين فيلم در جشنواره 
فيلــم كودك و نوجوان اصفهان براى اكران آن به ما 
كمك كند. معموالً فيلم هايى كه در اين جشــنواره 

جايزه گرفتند در اكران هم موفق بودند.

 چرا سراغ سينماى نوجوان رفتيد؟
در چند سالى كه فيلم مى ســازم حدود 10 عنوان 
فيلم كوتاه و نيمه بلند دارم و فقط يكى دوتايشــان 
بــا كودك و نوجوان ارتبــاط دارد اما دليلش خيلى 
پيچيده نيست. سه سال پيش مطالعاتى را در عرصه 
مدافعان حرم انجام مى داديم كه از دل آن پژوهش ها، 
با ماجراها و خانواده هايى آشنا شديم كه در يكى از آن 
خانواده ها، رابطه پدر و پسرى شديدى وجود داشت و 
از قضا، پدر خانواده شهيد مى شود، پس از اين اتفاق 
نتوانستم روى اين موضوع كار نكنم و به سمت آن 
كشيده شدم. پس از دو سال توانستيم فيلم را تمام 

كنيم. اين طور نبوده كه بگويم ســينماى كودك و 
نوجوان برايم مسئله بوده است كه در اين گونه فيلم 
بسازم، من در اين فضا قرار گرفتم و اتفاقات خوبى رخ 
داد. البته به ماجراى مدافعان حرم در اين فيلم بسيار 
كم پرداخته شــده و قرار نيست كه فيلمى در حوزه 
سينماى جنگ را نشان دهيم بلكه قصه پسر نوجوانى 

روايت مى شود كه پدرش نيست.

 چرا فكر كرديد كه اين سوژه براى سينماى 
داستانى، مى تواند سوژه جذابى باشد؟

اتفاقى كه با آن روبه رو شــدم فقط نقطه شروع كار 
من بود، اين طور نبود كه قصه اى از دل يك ماجراى 
مستند بيرون بيايد بلكه آن اتفاق، اتمسفر و موقعيت 
فيلم اســت. من قصه اى براى يك فيلم داســتانى 
نوشــتم. در واقع قصه فيلم از ماجراهاى روز جامعه 

بيرون مى آيد. 
 

 قهرمان هاى اين قصه نوجوان هاى 13 ساله 
هستند، چرا فيلم سازى و پرداختن به دغدغه 

بچه هاى دهه هشتادى مهم است؟
در پاسخ به اين پرســش نمى خواهم تئورى صادر 
كنم يــا در مقام يك كارشــناس صحبت كنم اما 

مسائل فرهنگى در حوزه ســينما نياز به بازنگرى 
جدى دارد. ترديدى نيســت كه بــراى نوجوانان و 
آينده سازان كشور بايد محصول فرهنگى توليد شود 
تا رشد پيدا كنند و راهش اين است كه فضايى در 
عرصه مديريت فرهنگــى به وجود بيايد كه آدم ها 
دوست داشته باشند در آن حوزه كار كنند، اكنون 
سينماى ما چنين فضايى را ندارد. من اسم خودم 
را فيلمساز كودك و نوجوان نمى گذارم و مشخص 
نيســت كه فيلم هاى بعدى ام در اين حوزه باشــد 
اما مى بينم كه به عده اى از فيلمســازان اين حوزه 
توجه نمى شود و فيلم هايشان بسيار مهجور است. 
همين مى شود كه سال به سال فيلم هاى كودك و 
نوجوان كمتر مى شود. ضمن اينكه برخى فيلم هايى 
كه براى كودك و نوجوان ســاخته مى شــود بين 
مسائل نوجوانان و بزرگساالن سرگردان هستند و 
نيمى از فيلم به مسائل بزرگساالن مى پردازد. بهبود 
اين شــرايط نياز به مديريت فرهنگى قوى و واحد 
دارد. پرسش اصلى اينجاست كه فيلم هاى كودك 
و نوجوان چقدر فيلم هاى به روز و مماس با مسائل 
امروز نوجوانان هستند؟ اين فيلم ها چقدر مى توانند 
بچه ها را از مسائل روزمره اى كه بزرگ ترها گرفتار 
آن هســتند، عبور بدهند و به بزرگ فكر كردنشان 
كمك كنند؟ ايــن اتفاق در مدل فرهنگى بايد رخ 
بدهد و نياز به فضاســازى مناسب دارد. در همين 
رهگذر ميزان توجهات به جشــنواره فيلم فجر را با 
جشــنواره فيلم كودك و نوجوان اصفهان مقايسه 
كنيد، مى بينيد كه چقدر روى جشنواره فجر، هزينه 

مى شود و تبليغات برايش وجود دارد. 

 كار كردن با يك بازيگر حرفه اى مثل هادى 
حجازى فر چطور بود؟

حضور هادى حجازى فر در اين كار لطف و خواست 
خدا بود. كار كردن با بازيگران چهره و شناخته شده 
سينما شرايط خاص خودش را دارد، البته همكارى 
ما طوالنى مدت نبود. حضور هادى حجازى فر فيلم 
ما را دلچســب تر كرده است و اميدوارم به اكران ما 

كمك كند. 

 چه شد كه هادى حجازى فر پيشنهاد بازى 
در كار شما را به عنوان يك كارگردان فيلم اولى 

قبول كرد؟
چرا قبول نكند! متأســفانه اين اتمســفر در فضاى 
ســينمايى وجود دارد كه برخــى بازيگران بازى در 
كارگردان فيلم اولى را قبول نمى كنند در حالى كه 
بايد از عكــس ماجرا تعجب كرد. گاهى به بازيگرى 
زنگ مى زنيد و مى گويد كه من فيلم جنگى يا فيلم 
كودك و نوجوان بازى نمى كنم. اين پاســخ ها تحت 
تأثير فضاهاى غلط اســت. عــده اى پيش از اينكه 
فيلمنامه را بخوانند، تصميم مى گيرند ولى وقتى يك 
فيلمنامه و گروه خوب داريم، چرا يك بازيگر پيشنهاد 
بازى را قبول نكند؟ البته هادى حجازى فر بازيگرى 
اســت كه كارهاى زيادى به او پيشــنهاد مى شود و 
با وجود مشــغله هاى فراوانى كه داشت، همين كه 
قبول كرد در فيلم ما بازى كند براى ما بســيار مهم 

و ارزشمند بود. 

 برخى از بازيگران هم نسبت به مضامينى 
همچون دفاع مقــدس يا مدافعان حرم، گارد 
دارنــد و حاضر به حضور در چنين فيلم هايى 

نيستند؟
متأسفانه يكسرى قوانين نانوشته در سينماى ايران 

به وجود آمده اســت كه عده اى از بازيگران چنين 
واكنشى را دارند. گاهى مى بينيم بازيگرى به خاطر 
بازى خوبش در يك ژانر خاص ديده مى شــود و آن 
قدر روى او فشــار مى آورند كه تو كليشه شدى و به 
تكرار افتادى كه مجبور به تغيير ژانر مى شود و ممكن 
اســت در آن حوزه جديد، موفق هم نباشد در حالى 
كه اين اتفاق در سينماى جهان، حسن است كه يك 
بازيگر در يك ژانــر خاص، خوب بازى مى كند. اين 
گزاره هاى غلط و قوانين نامعقول در سينماى ايران 
به وجود آمده كه ممكن است آينده كارى يك بازيگر 
را تهديد كند. اين گزاره هاى غلط، انجام كار متفاوت 
و جديد را در سينما سخت مى كند، گويى كه براى 
موفقيت بايد وارد الگوهاى مشخص و از پيش تعيين 

شده بشويد. 

 براى ساخت اين فيلم با چه مشكالتى روبه رو 
بوديد؟

ساخت يك فيلم بلند نوجوانانه آن هم در كوه هايى با 
فاصله 800 كيلومترى از تهران، كار سختى است ولى 
نتيجه كار، همه سختى ها را برايمان لذتبخش كرد. 
اين فيلم زاده مدرسه سينمايى عمار است و اميدواريم 
كه در آينده شاهد خروجى هاى بيشتر و بهترى از اين 

مجموعه آموزشى پژوهشى باشيم. 

برش

 ترديدى نيست كه براى نوجوانان 
و آينده سازان كشور بايد محصول 
فرهنگــى توليــد شــود تا رشــد 
پيــدا كننــد و راهش اين اســت 
كــه فضايــى در عرصــه مديريت 
فرهنگى به وجود بيايد كه آدم ها 
دوست داشته باشند در آن حوزه 
كار كنند، اكنون سينماى ما چنين 

فضايى را ندارد

سيما و سينما

گفت وگو با امير داسارگر، كارگردان فيلم «منطقه پرواز ممنوع» 
كه نخستين اثر سينمايى كودك و نوجوان در حوزه مدافعان حرم است

پدر، عشق، پسر
 سيما و سينما/ زهره كهندل  فيلم سينمايى «منطقه پرواز ممنوع» در 
ژانر ماجراجويانه و نوجوانانه ساخته شده و داستان سه نوجوان 13-12 ساله 
را روايت مى كند كه در گوشه اى از كشور در حال انجام كارى هستند، در اين 
مسير مشكالتى برايشان ايجاد مى شود و همين موجب درگيرى ميان آن ها 
و بعضى از افراد مى شــود و قدم به قدم متوجه مسائلى مى شوند. فيلم پر از 
هيجان و تعقيب و گريز است، لوكيشن هاى متعدد و لحظه هاى جذابى دارد 
كه مخاطب نوجوان را درگير مى كند. اين فيلم به كارگردانى امير داسارگر 
و تهيه كنندگى حامد بامروت، محصول دفتر جبهه فرهنگى انقالب اسالمى 
است. اين فيلم كه يكى از غايبان جشنواره ملى فجر بود، اين روزها در بخش 

بازار جشــنواره جهانى فجر حضــور دارد. كارگردان «منطقه پرواز ممنوع» 
درباره دليل رونمايى فيلم در بخش «بازار» جشنواره جهانى و عدم ارائه آن به 
بخش ملى و يا جشنواره فيلم هاى كودكان و نوجوانان گفته بود: «براى بخش 
ملى جشنواره فجر تا نسخه فاين كات بدون صداگذارى را رسانديم و هيئت 
انتخاب هم فيلم را ديدند اما اعالم كردند كه در فهرســت نهايى بخش نگاه 
نو رتبه هفدهم را كسب كرد و موفق به ورود به جشنواره نشد. اميدواريم در 
جشنواره فيلم هاى كودكان هم اتفاق خوبى براى فيلم بيفتد تا به  واسطه آن 
بتوانيم اكران خوبى براى فيلم داشته باشيم». به بهانه پخش اين فيلم در بازار 

فيلم جشنواره جهانى فجر با كارگردان آن گفت وگو كرديم كه مى خوانيد: 

برش

آگهى فقدان سند مالكيت
ــده منظم به تقاضاى كتبى  ــهاديه گواهى ش ــتناد دوبرگ استش ــه نقارخانه ئى باس نظر به اينكه آقاى غالمعلى سربيش
ــند مالكيت ششدانگ پالك  ــت س ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده ومدعى اس جهت دريافت س
16 - فرعى از 6- اصلى واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تايباد كه متعلق به وى ميباشد بعلت جابجايى وسايل منزل 
مفقودگرديده است با بررسى دفتر امالك معلوم شد سند مالكيت اوليه ذيل ثبت 79008 صفحه 231 دفتر امالك جلد 
ــده و سپس برابر سند رسمى شماره 56698 – 92/10/5 دفترخانه اسناد رسمى  ــليم ش 241 بنام متقاضى صادر و تس
ــعبه تايباد قرار گرفته كه دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد  ــماره 38 تايباد در رهن بانك سپه ش ش
ــبت به ملك  ــره 1- اصالحى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هركس نس تبص
مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود باشد بايستى ظرف ده روز از تاريخ انتشار اين 
آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سقد معامله رسمى نسبت 

به صدور سند مالكيت المثنى نوبت اول و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.9800920
غالمرضا آقازاده 

رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد
تاريخ انتشار :04/ 02 /98

رونوشت :ستادمحترم فرامين حضرت امام خمينى (ره) مستقر در مشهد مقدس جهت استحضار

ــريعتى - مجتمع شوراهاى حل  ــوراى حل اختالف تايباد به آدرس : تايباد - بلوار ش ــعبه ى 3 ش ــيدگى : ش مرجع رس
اختالف

خواهان: آقاى اويس حميدى سنگانى فرزند دين محمد به آدرس : تايباد-خ شهيد بهشتى 16 ك كيميا- پ 8
ــروش 13- 2- آقاى على باقرانى ترشيز فرزند على  ــر صادقى فرزند برات به آدرس تايباد خ س خواندگان: 1- آقاى ياس
اصغر به آدرس مشهد --سيدى-خ قائم 49 - پ 87- واحد 6 فعال هر دو خوانده مجهول المكان خواسته : مطالبه ى 
ــند رسمى يك دستگاه خودرو پرايد مدل 1384 به شماره پالك 12-230571 مقوم به  صدور حكم الزام به تنظيم س

57/500/000 ميليون ريال با احتساب هزينه ى دادرسى
رأى شورا

در خصوص دعوى خواهان آقاى اويس حميدى سنگانى فرزند دين محمد به طرفيت خواند گان 1- آقاى ياسر صادقى 
ــند  ــته ى مطالبه ى صدور حكم الزام به تنظيم س ــيز فرزند على اصغر به خواس فرزند برات 2- آقاى على بافرانى ترش
ــتگاه خودرو پرايد مدل 1384 به شماره پالك 12-571 ه 23 مقوم به 57/500/000 ميليون ريال با  ــمى يك دس رس
احتساب هزينه ى دادرسى، بدين توضيح كه خواهان اظهار نموده كه به استناد يك برگ مبايعه نامه ى عادى شماره 
ــتگاه خودرو با مشخصات ستون خواسته از خوانده ى رديف اول خريدارى  ى 952057 مورخه ى 96/09/15 يك دس
ــمتى از ثمن معامله را به مبلغ 57/500/000 ميليون ريال را پرداخت نموده ام و عليرغم ايفاء تعهداتم  كرده ام و قس
ــند اقدامى ننموده است، مضاف بر اينكه سند خودرو فوق به نام خوانده ى رديف  ــبت به تنظيم و انتقال س تا كنون نس
ــد، خواندگان فوق عليرغم آگهى در روزنامه حمايت به شماره ى 4307 مورخه  ــيز مى باش دوم آقاى على باقرانى ترش
ى 97/7/11 در جلسات رسيدگى حضور نيافته و هيچ گونه دفاع و يا تكذيب محكمه پسندى از خود به عمل نياورده 
ــتنادى و احراز معامله بين  ــى اوراق و محتويات پرونده و با عنايت به مالحظه ى قول نامه ى اس ــورا با بررس اند، لذا ش
ــند خودرو فوق به نام خوانده ى رديف دوم مى  ــتعالم از پليس راهور تايباد كه اعالم نموده س طرفين و با توجه به اس
باشد و اينكه مستندات دعوى حكايت از وقوع معامله بين طرفين و تمليك و تملك مورد معامله دارد و توجه به اينكه 
تنظيم سند از لوازم عرفى معامالت محسوب مى شود، عليهذا به استناد مواد 10 و 220 و 225 و 228 و 235 قانون 
ــت در معامالت حكم به محكوميت  ــى مدنى و اصل لزوم و صح ــواد 198 و 519 و 520 قانون آيين دادرس ــى و م مدن
ــى و خوانده ى رديف دوم را به الزام حضور  ــند و هزينه ى دادرس خوانده ى رديف اول به پرداخت هزينه ى تنظيم س
ــخصات مندرج در متن دادخواست  ــند خودرو مزبور با مش ــمى تايباد و تنظيم و انتقال س ــناد رس در يكى از دفاتر اس
ــت روز قابل واخواهى در  ــع خواهان صادر مى گردد و اعالم مى نمايد. رأى صادره غيابى بوده و ظرف مدت بيس ــه نف ب
همين شورا و ظرف مدت بيست روز از تاريخ انقضاى مهلت واخواهى قابل تجديد نظر خواهى در محاكم محترم دادگاه 

عمومى تايباد مى باشد .9800921
ناشاييان

محمد بارى
قاضى شوراى حل اختالف شعبه ى سه تايباد

مشخصات محكوم عليه : 
نام : غالم نبى تيمورى فرزند غالم موال شغل آزاد آدرس تايباد خيابان امام خمينى روبروى راهنمايى و رانندگى دفتر 

تيمورى 2- رضا آقائى فرزند محمد شغل آزاد آدرس : مجهول الملكان  
مشخصات محكوم له : 

ولى محمد عليجانى استادى فرزند نورمحمد شغل آزاد ، آدرس تايباد خيابان سروش 2 منزل شخصى 
محكوم به : 
بسمه تعالى

بموجب راى شماره 9709975722100555 تاريخ 97/12/5 شعبه يك شوراى حل اختالف شهرستان تايباد (و راى 
ــت  ــعبه                 دادگاه عمومى                  ) كه قطعيت يافته اس ــماره                           تاريخ            ش ش
ــمى و تنظيم  ــناد رس ــت به : خوانده رديف دوم آقاى رضا آقايى به حضور در يكى از دفاتر اس محكوم عليه محكوم اس
ــماره پالك 32 – 991 هـ 18 را به نام خواهان و خوانده رديف اول غالم  ــمى خودرو پرايد مدل 1380 به ش ــند رس س
نبى تيمورى محكوم است به كليه مخارج سند و عوارض و شهردارى و خالفى تا تاريخ قرارداد بين خواهان و خودش 
ــت به مبلغ 125/750 تومان بابت هزينه دادرسى در حق خواهان . « نيم عشر دولتى  ــد و همچنين محكوم اس مى باش

در حق صندوق دولت»
محكوم عليه مكلف است : 

ــاد آن را به موقع اجرا بگذارد و يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به و يا  ــالغ اين برگ اجرائى ظرف ده روز مف ــس از اب پ
ــواد 24، 34، 35 ، 38 ، 64 ، 66 قانون اجراى احكام مدنى و  ــاد راى بدهد. در غير اينصورت برابر م ــد و مف ــام تعه انج
ــوى اجراى احكام دادگسترى صورت مى پذيرد.  ــى مدنى اقدام قانونى از س مواد 522 ، 523 ، 526 قانون آيين دادرس

9800922
امضاء و مهر مسئول دبيرخانه شورا   

امضا و مهر قاضى شورا          
 قنبر مرزانى

(ابالغ اجرائيه مهريه)
ــنامه شماره  245 صادره از شهركرد ساكن هفشجان- انتهاى  ــيله به آقاى على ابراهيمى فرزند مهراب شناس بدين وس
خيابان نواب غربى خاكى چهارم  ابالغ مى شود كه خانم سميراء خيبرى هفشجانى جهت وصول تعداد  يكصد و بيست 
و چهار عدد سكه طالى تمام بهار آزادى و مبلغ سيصد ميليون وجه نقد رايج كشورى به استناد مهريه مندرج در سند 
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به  ــرى الف 81 دفتر 72 شهر هفشجان  عليه ش ــماره 527003  س ازدواج ش
كالسه  9700648 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1397/12/13  مأمور ،محل اقامت شما به شرح متن 
ــناخته نشده لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجراء مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از  ــند ش س
روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب 

مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.9800961
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى شهركرد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــده اعالم نموده است كه سند مالكيت  ــهاديه تصديق ش ــليم دو برگ استش ــكه ضمن تس آقاى داود قربانى زاده سرش
ــماره پالك 5356 فرعى باقيمانده از  ــتگاه آپارتمان قطعه دوم واقع درطبقه دوم سمت جنوبى بش ــدانگ يك دس شش
151 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 5356 فرعى از اصلى مذكور بمساحت 63/67 متر مربع مورد ثبت 987037 
صفخه 114 جلد 3525 امالك بنام مسعود مشايخى ثبت و سند بشماره چاپى 215632 بنام مشاراليه صادر و تسليم 
ــند انتقال شماره 1113 مورخ 1389/12/15 شماره - دفتر خانه 203 كرج به  ــپس تمامى مورد ثبت برابر س گرديد س
متقاضى منتقل و برابر سند رهنى بشماره 1114 مورخ 1389/12/15 دفتر 203 كرج در رهن بانك مسكن قرار گرفته 
ــهل انگارى مفقود نموده لذا تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى نموده است. لذا مراتب به استناد  ــت كه به علت س اس
ــى مدعى وجود  ــود تا چنانچه كس ــك اصالحى به ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى ش ــره ي تبص
سند مالكيت نزد خود و يا انجام معامله نسبت به ملك مذكور باشد از تاريخ انتشار اين آگهى به مدت ده روز اعتراض 
ــليم تا وفق مقررات عمل گردد بديهى است چنانچه ظرف مدت  ــند مالكيت به اين اداره تس خودرا ضمن ارائه اصل س
مقرراعتراضى واصل نشود و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالكيت المثنى طبق مقررات به متقاضى 

تسليم خواهد شد.  شماره پرونده: 98/1/360   9800923
شوش پاشا – رئيس ناحيه 1    

رونوشت آگهى حصر وراثت                                                          
نظر به اينكه خانم قمر زارعى    داراى شناسنامه  3433  به شرح دادخواست به كالسه  30   از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على رحمانى    به شناسنامه    39 در تاريخ  1386/6/6  

در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  ربابه چتر سيمين     فرزند غالمحسين  ش.ش  2124   ت.ت  1332/3/2 نسبت همسر  مرحوم  

2. قمر زارعى    فرزند محمد    ش.ش  3433   ت.ت  1314/3/1   نسبت  مادر  مرحوم 
3. مرتضى رحمانى     فرزند  على   ش.ش  0480325091 ت.ت 1370/4/8    نسبت فرزند مرحوم     

4.  معصومه رحمانى   فرزند  على   ش.ش 3688  ت..ت 1358/2/25   نسبت فرزند مرحوم
5 . مهسا رحمانى  فرزند على  ش.ش  6752   ت.ت  1359/5/9  نسبت فرزند  مرحوم 

6.  مريم رحمانى   فرزند على   ش..ش  5264   ت.ت  1360/6/20  نسبت  فرزند  مرحوم
ــتناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد   ــت مزبور را به اس ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش تا هركس

اال گواهى صادر خواهد شد.9800916
 سيد حسن سامغانى  قاضى شورا شعبه   هفتم دشوراى حل اختالف شهر خرو 

رونوشت آگهى حصر وراثت                                                          
ــه  39  از  ــت به كالس ــرح دادخواس ــنامه   5749763668 به ش نظر به اينكه آقاى  محمد رضا حيدرى   داراى شناس
ــنامه    ــادروان  جالل حيدرى   به شناس ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــورا درخواس اين ش
ــه و ورثه حين الفوت آن مرحوم  ــى خود بدرود زندگى گفت ــگاه دائم ــخ  98/1/21   در اقامت 5740090490   در تاري

منحصر است به   
1.  محمد رضا حيدرى  فرزند حسين    ش.ش  5749763668  ت.ت  1357/1/10  نسبت پدر  مرحوم  

2. مريم حيدرى    فرزند موسى  ش.ش  5749207587  ت.ت 1355/6/30    نسبت مادر   مرحوم 
ــتناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد   ــت مزبور را به اس ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش تا هركس

اال گواهى صادر خواهد شد.9800917
سيد حسن سامغانى  قاضى شورا شعبه   هفتم دشوراى حل اختالف شهر خرو 

رونوشت آگهى حصر وراثت                                                          
ــورا  ــه   35   از اين ش ــت به كالس ــرح دادخواس ــنامه   4639  به ش نظر به اينكه آقاى محمود ايروانى   داراى شناس
ــادروان طاهره ايروانى   به شناسنامه   14  در تاريخ   ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش درخواس

1397/9/6 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  محمود  ايروانى     فرزند محمد    ش.ش   4639  ت.ت 1342/6/1 نسبت فرزند مرحومه  

2.  معصومه ايروانى  فرزند محمد    ش.ش  2  ت.ت  1340/6/12    نسبت فرزند مرحومه 
3. احمد ايروانى     فرزند محمد   ش.ش   742 ت.ت  1344/6/20     نسبت فرزند مرحومه    

4.   مجيد ايروانى    فرزند  محمد   ش.ش  911 ت..ت  1351/6/15  نسبت فرزند مرحومه
5 .  اقدس ايروانى   فرزند  محمد   ش.ش   912  ت.ت  1353/1/10  نسبت فرزند  مرحومه
6.  طيبه ايروانى  فرزند محمد   ش.ش  1598   ت.ت   1358/6/20   نسبت  فرزند  مرحومه

7 . على ايروانى   فرزند  محمد ش.ش  709  ت.ت  1357/1/1   نسبت  فرزند  مرحومه         
8 .  مريم ايروانى فرزند محمد ش.ش   1718 ت. ت 1360/7/4  نسبت فرزند مرحومه

9 .  محمد ايروانى  فرزند  اسمعيل   ش.ش   6  ت.ت  1317/6/1   نسبت  همسر مرحومه 
ــتناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد   ــت مزبور را به اس ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش تا هركس

اال گواهى صادر خواهد شد.9800918
سيد حسن سامغانى  قاضى شورا شعبه   هفتم دشوراى حل اختالف شهر خرو 

آگهى ابالغ 
ــين و آقاى  ــجاع پرونده اى بطرفيت خانم ليال مهذب فرند محمد حس ــجاع و مهدى ش باتوجه به اينكه آقايان احمد ش
ــه  ــى تقديم اين دادگاه نموده كه تحت كالس ــته اعتراض ثالث اجراي ــتى به خواس ــجاع فرزند احمد دادخواس طاهرش
ــت، لذا حسب درخواست مدعى و دستور دادگاه وفق ماده 73 قانون آيين دادرسى  ــده اس 971325 اين دادگاه ثبت ش
ــيدگى مورخ 1398/02/29  ــجاع) مراتب ابالغ وقت رس مدنى بلحاظ مجهول المكان بودن خوانده رديف دوم(طاهر ش
ــر آگهى به اين مرجع قضايى  ــخه اى از روزنامه در تاريخ نش ــاعت 13 را يك نوبت آگهى انجام و نتيجه به همراه نس س

ارسال گردد. 9800963
رئيس شعبه اول دادگاه خانواده ايالم- شهابى

آگهى مزايده نوبت دوم 
ــه 972785 اجرايى طى رأى صادره از شعبه 14 محاكم حقوقى دادگسترى استان همدان محكوم له:  در پرونده كالس
محمد رضا بيات محكوم عليه: اميد محمدي صارم و سارا حسن قلي پور و مسلم درخشان .محكوم به : 1/345/000/000 
ــبت به برائت ذمه خويش  ــر دولتى برابر قانون. لذا با توجه به اينكه محكوم عليه نس ريال در حق محكوم له و نيم عش
ــه دستگاه ماشين آالت  ــت { محكوم له } اقدام به توقيف اقالم ذيل : 1- س ــت . اين اجرا به درخواس اقدامى نكرده اس
سنگ برى در چهارراه بابك گاراژ اصالني - 1-ماشين طولي بر دست دوم و رنگ آميزى شده به رنگ زرد بدون پالك 
ــاير متعلقات 345/000/000 ريال 2-ماشين عرضي  ــي فلزي و موتور 11كيلووات و تيغه و صفحه كتحرك و س با شاس
بر دست دوم بدون پالك با شاسي فلزي نوار رو ليكي سفيد رنگ بطول 3/5 متر وعرض 80سانتي متر و موتور و تيغه 
و مكانيزم حركت عرضي تيغه و ساير متعلقات 365/000/000 ريال .3-دستگاه وينچ كامل جرثقيل دست دوم و رنگ 
ــي فلزي و موتور اصلي كالچ و جعبه دنده و دنده هاي انتقال نيرو- موتور گيربكس  ــده به رنگ آبي با شاس آميزى ش
ــاعت 30/ 08 تا 09 اقدام به  ــت 375/000/000 ريال لذا اين اجراء بتاريخ 1398/2/23 س عمودي جهت رفت و برگش
برگزارى عمليات مزايده جهت تاديه دين محكوم له مى نمايد. محل برگزارى مزايده دادگسترى همدان طبقه همكف 
اتاق 120 مى باشد . مورد مزايده 5 روز قبل از مزايده قابل مشاهده است. برنده مزايده كسى است كه باالترين قيمت 

پيشنهادى را ارانه و مبلغ را في المجلس واريز نمايد .9800951
 دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى همدان 

زائرى

آگهى مزايده لوازم خودرو
در پرونده كالسه 974220 اجرايى طى رأى صادره از شعبه 13 محاكم حقوقى دادگسترى استان همدان محكوم له : 
علي و حميد نيك نام محكوم عليه: اميد شجري - حبيب اله شجري محكوم به و نيم عشر دولتي : 590/000/000- لذا 
با توجه به اينكه محكوم عليه نسبت به برائت ذمه خويش اقدامى نكرده است . اين اجرا به درخواست { محكوم له } 
اقدام به توقيف اقالم متشكله فنر خودرو -1- شاه فنر عقب يا جلوانواع كاميون �-ماك - انترناش - هيوندا- هوو9تن 
ــان ديزل ووانت ليالند - و كاميون كاويان 2-انواع فنر اليي مربوط به  ــكانيا- ايويكو- رنو- آميكو- نيس - اتيكو-بنز- اس
ــاي موصوف -=3- كرپي و قامه فنر براى كاميون هاي مختلف -4-فنرهاي متنوع ديگر كه بالغ بر 333قلم  ــون ه كامي
است به ارزش 2/091/000/000 ريال توقيفي در بلوار بهشت مقابل گاراژ انقالب مغازه فنر فروشي شجري اجراء بتاريخ 
1398/2/23 ساعت 30 / 09 تا 09 اقدام به برگزارى عمليات مزايده جهت تاديه دين محكوم له مى نمايد. ضمنا محل 
برگزارى مزايده در واحد اجراى احكام مدنى دادگسترى همدان طبقه همكف اتاق 120 مى باشد . مورد مزايده 5روز 
ــنهادى را في المجلس را به حساب 2171295776003واريز  ــاهده است .برنده كل مبلغ پيش قبل از مزايده قابل مش

واصل فيش را تحويل نمايد .9800952
دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى همدان - زائرى

راى اصالحى
تاريخ 1397/9/14 جلسه هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف باحضور امضا كنندگان زير تشكيل در خصوص پرونده 
ــماره 139760330002026897  ــوط به خانم رقيه درى كفرانى راى ش ــه  1392114430002002559 مرب كالس
ــمى به صورت رقيه درانى كفرانى آمده  ــت كه مالك رس اعالم مى گردد. كه در روزنامه گويه و قدس چاپ گرديده اس
ــد و راى اوليه  ــت بقيه مندرجات راى به قوت خود باقى مى باش ــد. بديهى اس كه صحيح آن رقيه درى كفرانى مى باش

اصالحى توامان قابليت اجرا دارد (م الف 5576)9800874
مرتضى نورانى آرانى – رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم  

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك مه والت 

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

ــاختمانهاى فاقد  ــف وضعيت ثبتى و اراضى و س ــاده 13آئين نامه قانون تعيين تكلي ــوع ماده 3قانون و م ــى موض آگه
ــند رسمى برابر راى شماره 139760306023000268 مورخ1397/12/21 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف  س
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت مه والت تصرفات مالكانه  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه 1صادره از تربت حيدريه در يك باب  ــماره شناس بالمعارض متقاضى خانم زهرا كيانى زرنوخى فرزند رمضان بش
منزل به مساحت 399/17 متر مربع قسمتى از پالك 45 اصلى اراضى شادمهر بخش 1حوزه ثبت مه والت خريدارى 
ــت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  از محل مالكيت اقاى محمدجعفر بايزيدى محرز گرديده اس
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9800928
تاريخ انتشار نوبت اول98/2/4

تاريخ انتشار نوبت دوم 98/2/19
رئيس ثبت اسناد و امالك-على اكبر شجاعى

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 
ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139760318603005814مورخ 1397/11/23 هيات موض برابر راى ش
ــت تصرفات مالكانه  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو  رش ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــد به شماره شناسنامه 236 صادره از گرمى در قريه شالكو در ششدانگ  ــولدوز ملك زاده فرزند ارش بالمعارض آقاى س
يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 245/35 متر مربع پالك فرعى 37846 از اصلى 77 مفروز مجزى از 
پالك 181 از اصلى 77 واقع در بخش چهار رشت خريدارى از مالك رسمى آقاى رمضانعلى موسى نژاد محرز گرديده 
ــخاص نسبت به  ــود در صورتى كه اش ــت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش اس
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدور س
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

صادر خواهد شد. 9800927 م الف 314
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/02/04

تاريخ انتشار نوبت دوم : 19 /1398/02 

ابالغ الكترونيكى
ــان ومحمد زارعى  ــهرابى ومريم نقدي ــت وضمائم به محمود س ــيدگى ودادخواس ــه: آگهى ابالغ وقت رس ــن ابالغي مت

محمودآبادى
ــد زارعى محمودآبادى ومريم  ــهرابى ومحم ــتى به طرفيت خوانده محمود س خواهان: آقاى مصطفى حيدرى دادخواس
ــماره پرونده كالسه980031 شعبه  ــند خودرو مطرح كه به اين شعبه ارجاع وبه ش ــته الزام به تنظيم س نقديان خواس
ــتان قزوين ثبت  و وقت رسيدگى مورخ1398/03/07 ساعت 8/45 تعيين  ــوراى حل اختالف شهرى البرز اس هفتم ش
ــى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده ودر  ــتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرس ــب دس كه حس
ــت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشارآگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ  خواس
ــخه ثانى دادخواست وضمائم را دريافت ودر  ــانى كامل خود، نس ــار آگهى  به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نش انتش

وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.9800925
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه هفتم شوراى حل اختالف شهرى البرز استان قزوين- ليال قلى پور

آگهى تعيين مساحت و متراژپالك 521 شهر
ــدانگ پالك 521 شهر درگز،ملكى خانم ليال همتى از مالكين قهرى پالك هاى 522 و  ــاحت شش به منظور تعيين مس
520 فرعى از 345- اصلى شهر درگز بخش 7 قوچان،نماينده و نقشه بردار اين اداره در ساعات ادارى مورخه يكشنبه 
1398/02/15 جهت انجام عمليات نقشه بردارى و تعيين مساحت و متراژ ملك فوق به محل عزيمت مينمايند مراتب 

جهت اطالع مالكين قهرى و احتمالى امالك مجاور آگهى ميگردد.9800919   تاريخ انتشار:1398/02/04
ناصر حسن زاده

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك درگز

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بهار
 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

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

ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139760326007001284مورخ 1397/12/15 هيات موض برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــمى فرزند على اكبر بشماره شناسنامه 1182 صادره از بهار در 53 شعير مشاع از نودو شش شعير  ــيف اله قاس اقاى س
ــاحت 73939/73 مترمربع پالك 304 فرعى از 148 اصلى واقع در اراضى  ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مس شش
ــير على جعفرى و سليمان  ــمى آقايان ش ــتاى گنج تپه حوزه ثبتى بهار بخش چهار همدان خريدارى از مالك رس روس
فرزند ابراهيم و على اكبرى پور و محمد امين مرادى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
ــيد، ظرف  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس مى توانند از تاريخ انتش
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.( م الف 820) 9800148
 تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/1/20

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/2/4
رئيس ثبت اسناد و امالك بهار – هادى يونسى عطوف 

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

امالك واقع در بخش14يزد- اسالميه و توابع
1436فرعى  ازيك - اصلى – خانم رضيه دهقانپور فراشاه ششدانگ خانه باغچه بطورمفروز قسمتى از پالك 
ــاحت 969/40مترمربع برابرراى شماره 139760321006003418 مورخ1397/11/29  ثبتى برابربه مس

واقع در اسالميه خريدارى عادى ازمحمد رضا خان فراشه مالك رسمى 
ــبت به  ــخاص نس ــود درصورتيكه اش ــذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ل
ــاراولين آگهى به مدت دو  ــند، مى توانند از تاريخ انتش ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدورس
ــليم اعتراض،  ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس

دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد  بديهى اس

شد.9800149
 تاريخ انتشارنوبت اول: سه شنبه 1398/01/20

تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1398/02/04
على محمد شبانيان تفتى –كفيل ثبت اسناد وامالك شهرستان تفت



 ایستگاه/ محمد مهدی خالقی
مهم تریــن ویژگی پاکســتانی ها 
»مهربانی و میهمان نوازی« است 
و اگــر به این دو، آرامش ذاتی و صلح طلبی را 
هم اضافه کنید، با کشوری مواجهید که کمتر 
تنــش و بدرفتاری در آن می بینید. در این 10 
روز از ســفر بارها و بارها میهمان شــده ایم. از 
خانه اغنیا تا فقرا و همیشــه با روی گشاده و 
با پذیرایی حداکثری روبه رو شده ایم. هروقت 
از روز وارد شوی، از تو با شیرینی، گورماست، 
سمبوســه و بعضــی ســاالدهای مخصــوص 
پذیرایی می کنند. ایــن البته به جز وعده های 
سه گانه اســت. از نظر رفتارهای اجتماعی در 
این چند روز فقط یــک مورد دعوای خیابانی 
آن هم در حد جــر و بحث کالمی در تصادف 
دو ریکشا دیدم. مردم بشــدت آرام و مهربان 
هســتند و احترام و عالقه عجیــب و غریبی 
نســبت به ایرانی ها دارند. با شنیدن نام ایران 
چشــم ها می درخشــد و لب ها بــه خنده باز 
می شود. جالب اینکه درست همین خصوصیت 
مثبت در رســانه های غربی به شــکل وارونه 
نمایش داده می شــود و تصور همه مردم دنیا 
از پاکستان کشــوری پر از خشونت، التهاب و 
تنش اســت. البته از نظر ما که کار مهمی در 
این ســفر داریم و باید هرچــه زودتر به کارها 
برســیم، این آرامش و بی دغدغه بودن معنی 
بی خیالی و خونســردی هم پیدا می کند. مثاًل 
در حالی که شــما التهاب رسیدن به یک کار 
را دارید، راهنمای پاکستانی  تان نیم ساعت را 
به نشســتن و صحبت کــردن و چای خوردن 
اختصــاص می دهد. یا اینکه میهمان کردن در 
ســاعت 1 و 2 نیمه شــب یا غذا دادن و غذا 
خــوردن 6 بــار در روز اینجا طبیعی اســت! 
این البته شــاید به اعتقادات صوفیانه بیشــتر 
پاکســتانی ها باز گــردد. حــدود 70 درصد 
پاکســتان از صوفیان هســتند که اعتقادهای 
صلح طلبانه و مردمدارانه عجیبی دارند. یکی از 
این ها می گفت ما فقط اجازه داریم از میهمان 

بپرسیم گرسنه است یانه؟ و از دین و مذهبش 
نمی پرسیم.

از نظر عادات غذایی در پاکستان مردم بیشتر چای 
خشک را در شیر داغ دم می کنند و می نوشند. نام 
این معجون بسیار خوشمزه »دودپتی« است. دود 
به معنی شیر و پتی یعنی چای خشک سیاه. در 
غذاها اســتفاده زیاد از گوشت گاو و مرغ در کنار 
برنج رایج است. البته گوشت بز هم خورده می شود 
و ما گوشت گوسفند در پاکستان ندیدیم. صبحانه 
پاکســتانی ها متنوع اســت تخم مرغ در روغن 
مثل نیمرو، خاگینه با پیاز و فلفل، ســبزیجات 
سرخ شده، شــوربای نخود بســیار تند، بعضی 
شیرینی جات همچنین صبح ها در ابتدای صبحانه 
خبری از چای نیست و گورماست - مخلوط شیر 
و ماست شیرین - مرسوم ترین نوشیدنی صبحانه 
اســت. اینجا پنیرهم نیست و اصوالً پاکستانی ها 
پنیر را فقط به شکل پنیر پیتزا می شناسند. کره، 
مربا، عســل، ارده و حلوا ارده و... هم نیســت یا 
رایج نیست. پاکستانی ها بیشتر برای میهمان ها 
میان وعده آماده می کنند و شاید خود نیز به آن 
مقیدند. چای با شیرینی و انواعی از سمبوسه ها و 
دست پیچ ها. ظهرها نوعی برنج مخلوط با فلفل 
سبز و تخم مرغ رایج ترین برنج است. در کنارش 
برنج ســفید، برنج پخته در آب مرغ با تکه های 
مرغ و ادویه هم دیدیــم و به جز نوعی از بورانی 
آب پز، خورش مرســوم دیگری ندیدم. غذاهای 
مرســوم ناهار، مرغ چرب با کاری تند، گوشت بز 
در کاری، بورانی، جوجه کباب تند و کباب کوبیده 
بازهم مخلوط گوشت با فلفل سبز و ماهی سرخ 
شــده در روغن رایج ترین غذاهاســت. برای شام 
هم انواع کتلت ها و سمبوســه ها همراه با برنج و 
بعضی غذاهای شــبیه نهار سرو می شود. در شام 
و بعضی وقت ها هم نهار نوعی ساالد میوه هست 
که همه جا از خانه تا رستوران آماده می شود که 
شاید خوشمزه ترین خوراکی باشد که در پاکستان 
خورده ام. انواع میوه های تکه شــده مثل آناناس، 
موز، ســیب، گالبی، گوآوا و... که با مخلوطی از 

خامه و شکر و شاید آرد برنج آماده می شود.

 ته مانده   های فرهنگ استعماری
از نظر پوشش پاکستانی ها به جز برخی محافل 
رســمی یا جاهای خاص مثل دانشگاه مقید به 
لباس محلی هســتند. لباسی شــبیه به لباس 
مردم در گســتره افغانســتان، هند، بنگالدش 
و سیســتان و بلوچســتان و خراسان جنوبی 
ایــران. البته با تفاوت هــای جزئی. ویژگی این 
لبــاس، نازکی، راحتی و آزادی دســت و پا به 
دلیل گشــادی و در عین حال زیبایی اســت. 
این لباس برای مناطق گرم و مرطوب بســیار 
مناســب اســت. البته من تا آخر هم با شلوار 
گشــاد این لبــاس کنار نیامدم و باز و بســته 
کردنش را درســت یاد نگرفتــم. لباس زن ها 
هم تشــکیل شــده از یک لباس اصلی شبیه 
مردانه اما تنگ تر و رنگارنگ تر و یک شــال که 
سر را می پوشــاند. بزرگی و ضخامت این شال 
تعیین کننده پایبندی آن خانم به حجاب است. 

شال هرچه بزرگ ترو ضخیم تر خانم مذهبی تر. 
البته در پاکستان حجاب اجباری نیست. اما به 
جز افتادن شــال روی شانه و دیده شدن موی 
ســر حتی در خاص ترین مجتمع های تجاری 
پایتخت، بدحجابی دیگری در پاکستان ندیدم.

از نظــر رســانه و هنر پاکســتان یک کشــور 
مصرف کننده اســت و تولیداتش بیشتر کمی 
است تا کیفی. اما محصوالت هندی و غربی در 
اینجا مصرف می شود و ساعت های پخش هزاران 
شبکه تلویزیونی و رادیویی را به خود اختصاص 
می دهد. اثری هم از محصوالت تصویری ایرانی 
مثل فیلم ها و سریال ها ندیدم که تأسف برانگیز 
و فاجعه اســت. تأسف انگیز اینکه هند با وجود 
دشمنی دیرینه با پاکستان، توانسته محصوالت 
هنری و رسانه ای اش را به اینجا صادر کند و ما با 
وجود دوستی و قرابت های فرهنگی نتوانسته ایم. 
تنها نشانه از هنر و ادبیات ایرانی در اینجا عالقه 

به شعر فارسی و موسیقی سنتی ایران است که 
در برخی جوان ها یا محافل روشــنفکری دیده 

می شود.
در مشاهداتم مهم ترین ایراد فرهنگی پاکستان 
را باقــی ماندن آداب و رســوم و ریشــه های 
استعمار انگلیس دیدم. نهادینه شدن فرهنگ 
کرنــش و خاکــزادی، نداشــتن روحیه نقد و 
مبارزه، راضی بودن به وضع موجود، داشــتن 
فرهنگ بــرده داری مدرن و سوءاســتفاده از 
اعتقــادات پــاک مذهبی برای داشــتن دم و 
دستگاه و زندگی های شــاهانه، غرب زدگی و 
برتر دانســتن غربی ها، عدم پایبندی به احکام 
اســالمی مثل نماز و... البته این ها اشــکاالتی 
نیست که در کشور ما هم وجود نداشته باشد. 
اما بسیاری از این بیماری های اخالقی با ظهور 
انقالب اســالمی یا برطرف شــده و یا در حال 

برطرف شدن است.
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ایستگاه

سفرنوشت/ قسمت دهم

زندگی به سبک پاکستان

نگاهی جدید به فرعون 
نشریه آرکیالوجی )باستان شناسی( 
کــه هر دو ماه یک بــار به چاپ 
می رســد، در تازه ترین شــماره 
خود در پرونده ای به جدیدترین 
یافته هــای باستان شناســان در 
مقبــره »توت عنخ آمون« یکی از 
مشــهورترین فراعنه مصر که با 
عنوان »پادشــاه تــوت« معروف 
اســت، می پــردازد. ایــن مجله 
همچنیــن در مقاالت دیگری به 
انتشار جدیدترین نقشه از جهان 
باســتان و توضیــح در مورد آن 
پرداخته، حرفه زنبورداری در قوم 

باستانی مایاها را بررسی کرده و به نسخه چینی اکسیر حیات جاودانه در 
این کشور کهن می پردازد.

این آژاکس جذاب!
به  هفته نامه »فرانــس فوتبال« 
بررســی پدیده این فصل فوتبال 
اروپا پرداخته اســت. این نشریه 
در گزارش خود چگونگی ظهور 
آمستردام  آژاکس  باشگاه  دوباره 
هلنــد که بعد از چندین ســال 
غیبت از سطح اول فوتبال این قاره 
خیره کننده ای  درخشش  دوباره 
داشــته و به مرحله نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا نیز رســیده، 
نگاهی می اندازد و تماشــای این 
تیم را بهترین سرگرمی سال برای 
فوتبال دوســتان لقب داده است. 

فرانس فوتبال موفقیت های خیره کننده باشگاه »پاریس  سن ژرمن« را نیز 
بررسی کرده و معتقد است آن ها مشغول ساخت یک امپراتوری بزرگ در 

فوتبال فرانسه هستند.

چه کسی بی اعتبار می شود؟
ماهنامه »اِزِکوایر« در مصاحبه ای 
اختصاصی به سراغ ستاره مطرح 
سینمای جهان یعنی »ساموئل اِل 
جکسون« رفته است. این بازیگر 
70 ساله که در 40 سال گذشته 
120 اثر ســینمایی را از خود به 
جا گذاشــته، در مصاحبه اش با 
موضوعات  مــورد  در  »ازکوایر« 
هالیوود، سیاست  مانند  مختلف 
و دوران بچگی نه چندان آسانش 
صحبت هــای جالبــی را مطرح 
می کند. این مجله همچنین در 
مقاله ای با عنوان »نیویورک تایمز 

در مقابل ترامپ« جنگ چند سال اخیر این روزنامه معتبر با رئیس جمهور 
آمریکا را زیر ذره بین برده و می خواهد به این پرســش پاسخ دهد که این 
جنگ موجب شــده کدام  یک اعتبار خود را نزد مردم آمریکا سریع تر از 

دست بدهند؟

نشریات جهان

ایستگاه/  امیر محمد سلطان پور

کلیدها

مالل حرفه ای شدن
هر چند ســال که از عمر ما می گــذرد به طور طبیعی در آنچه بوده ایم و 
هســتیم پیش می رویم و عمیق و جدی می شویم، صاحبنظر می شویم و 
بزرگ می شویم. کارمان را خوب بلد می شویم و همه این چیزهای خوب 
یک نتیجه بد دارد که موجب می شود به کارمان عادت کنیم و همه چیز را 
بالفاصله درباره هر موضوعی متوجه شویم. ما حاال خبره این کار هستیم و 
کافی است به هر مسئله ای فکر کنیم تا بالفاصله مشکالت کار و راه حل ها 
برای ما فهرست شوند. به خوبی هم می دانیم که عیب کار کجاست و باید 
چه کنیم تا سامانی به وضعیت بدهیم. این اتفاق به ظاهر خوب این بدی را 
دارد که بسادگی ممکن است مغرور شویم، زیاد فکر نکنیم، یادگیری  مان 
کم شود و این همه موجب می شوند کار و زندگی ما از نشاط خالی شود. 
کسی که 10ســال در یک حرفه به طور جدی کار کرده باشد می فهمد 
بحث من چیســت؟ مالل این نوع آدم ها چیز غریبی اســت، راه حل این 
مالل چیست؟ یکی گسترش دامنه فعالیت هاست، یعنی اگر تا امروز این 
تعداد در روز محصول می ساختیم باید سعی کنیم خروجی مان را افزایش 
بدهیم. این کار ما را در بحران قرار می دهد و بحران مغز ما را تازه می کند. 
یکی دیگر رفتن به سطح دیگری از مسئله است. اگر تا امروز خیاط بودیم 
باید ســعی کنیم از امروز طراحی هم یاد بگیریــم یا اینکه به طور مثال 
معلمــی را هم به کارمان اضافه کنیم. ورود به هر حوزه تازه مرتبط با کار 
قبلی بسیار نشــاط آفرین و انگیزه بخش است. ممکن است بگویید من 
کارم را دوســت دارم و هیچ ماللی هم ندارم، آفرین اما سعی کنید دست 
کم شــروع به یاد گرفتن چیزهای تازه کنید. به طور مثال زبان جدیدی 
یاد بگیرید یا در مطالعاتتان یک رشــته جدید را شروع کنید. طراوتی که 
این آموزش های تازه به کار قدیمی شــما می دهند شادی شما را چندین 
برابر می کنند. نباید گمان کنیم ما در بهترین وضعیت هستیم و کارمان 
را هم خوب یاد گرفته ایم. همیشه می توانیم به موقعیت نابلدی و آموختن 
برگردیم. کافی است یک سرفصل جدید در مطالعاتتان باز کنید تا حجم 
ندانسته ها غافلگیرتان کنند و به شما هیجان و نشاط آموختن و رشد کردن 

را هدیه بدهند.
با آموزش های تازه همــه ما می توانیم کیفیت کار و زندگی مان را بهبود 
ببخشــیم. اخالق خودمــان را بازبینــی کنیم یا اینکه بــا اضافه کردن 
ظرفیت هــای تازه ای که آموزش هــای جدید در ما ایجــاد می کنند، به 
دانسته های قبلی مان وضعیت های پرطراوت تری اضافه کنیم. هیچ وقت 
به آنچه هستید عادت نکنید، آموختن یک زبان یا یک ورزش یا حتی یک 
بازی فکری برای شروع بسیار مفید و الهام بخش است. حتی در این حد که 
اگر راست دست هستید سعی کنید دست چپ را هم بیشتر به کار بگیرید. 

چالش ها و دشواری ها ما را رشد می دهند.

 روزنوشته های علی محمد مؤدب

 1. کشتی گیری از خطه خراسان بود 
و   1۳۳0  ،  1۳2۹ سال های  در  که 
1۳۳1 با کسب عنوان پهلوانی کشور 
پهلوانی  بازوبند  پیاپی صاحب  سه بار 
باریتعالی  نام های  از  و  زیباست  شد- 
خروج  مجرای  بیحال-  و  تنبل   .2
کریم  قرآن   5 سوره  بام-  پشت  آب 
ترکی-  سفید  فرستاده-  مالیات-   .۳
نظرات انتخاباتی 4. شب قبل- حرف 
انتخاب- عبادت کردن 5. نوعی طالق 
توافقی- جنگی که نادرشاه افشار طی 
صوت  کرد–  فتح  را  هندوستان  آن 
مسرور-  تبلیغاتی-  وسایل  از   .6 ندا 
و  یک   .7 کاری  انجام  از  سرباززدن 
یک- عضو شنیدن – اجاره - حبوب 
هرآش 8. شیرینی بزرگ جشن تولد- 
سود حرام- پس غذا- سبزی غده ای 
ربطی-  افعال  از  آیین-  و  مسلک   .۹
عدل و قسط- نام ترکی 10. صحبت 
 – خودپسندی  و  کبر  گوشی-  در 
کاشف  عرب-  آب   .11 ماتم  و  عزا 
مطلوب   - جنوب  قطب   انگلیسی 
و  حاکم  اتحاد-  ضمیر  کهن-   .12

نام  نان-  فرمانده 1۳. واحد شمارش 
ماده-  سه گانه  حاالت  از  ترکی- 
دندان های   .14 خرما  درخت  برگ 
ناراست  اضطراب-  و  نگرانی   نیش- 
در  میدانی  سر-  موی  سفیده   .15

تهران یادآور روزهای انقالب

1. لقب شاهان سلجوقی- دادگاه ها- 
موچینه 2. بخل ورزیدن- خبرگزاری 
ایران-  اسالمی  جمهوری  رسمی 
کننده  وارد  و  فرانسوی  خودروساز 
بهانه  به  که  ایران  به  خودرو  اولین 
از  پاسخ-   .۳ کرد  بدعهدی  تحریم ها 
کوتاه  شهری-  سوزنی برگ  درختان 
چندین  حنظل-  آرام-  رود   .4
دین-  و  قرض   .5 ناله  ماده- سودای 
گندم  سودن  محل  میلیون-   نیم 
6. ماه میالدی- شناسه حساب بانکی 
به  متعلق  بندری   .7 اشکاف   - ایران 
در  آسمان  دریای سیاه-  در  اوکراین 
گویش بچه لندن – ساز ضربی مدور 
سوغات  شیرینی  سیاه-  عقاب   .8
پوست  جهان-  بام   کرمانشاه-  

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
 1 ا س ك ا ن  ژ ا ن ل ا م ا ر ك
 2 ش ه ر ب ا ن و  ي م  ي و ر و

 3 ت ر ب  ل ا پ ا ز  پ و ل  ر

 4 ن ا  ت ه و ي ه  د ك ه  ل ه

 5 ب ب خ ش  ك ت ا ي و ن  م ا ر

 6 ا  ط و ف  ر ن ا ن  ا ت ك ا

 7 خ ا  ي ا ن  ت ر  ك م ي ت ه

 8  ب ا ق ر ي ه  د و م ي ن و 

 9 ل و ك ا س  ا ق  د ي د  ز ن

 10 و ل ا ت  ت ر ي ا  ك و د  ف
 11 م ه ر  ا ن ب ا ر ه  ا ي س ت
 12 و ب  ا ر ش  م ت ا خ ر  ا س

 13 م  م ش ك  م ت ز و ر  س خ ي

 14 ب ر و ن  ر ش  ا ن ا ه ي ت ا

 15 ا ب ز ا ر د ق ي ق  م ي ا ن ه
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اسلحه  کشیدنی   - الیم  لحظه-    .۹ 
صدا  بی  درنده-  شیر  فیلگوش-  گیاه   .10 
 11. چندین قسط- موش خرما- پرتگاه میان کوه 
ارتباطی-  وسیله  رایج ترین  بهتران-  ازما   .12
و  جامه  کردن-  زندگی   .1۳ همگی  پایداری- 
وجود  شفیق-   رفیق   .14 کردن  روانه  لباس- 
 مطلق هستی بخش در زردشت- پارچه کشباف 
و  جالل  دیگران-  از  کردن  عیب جویی   .15

جبروت- سپیده دم

  افقی

  عمودی

رقیه توسلی: هوِس گشت و گذار می اُفتد به سرمان، خدای 
ناکرده اردیبهشت است دیگر.

نمی  شــود چند ُمشت تخمه آفتابگردان و موبایِل فول شارژ 
برنداشت و نزد به دِل هوای بهاری!

پــس بــه راه می افتیــم و 45 کیلومتر دورتر از ســاری، پا 
می گذاریم روی ترمز. حوالی روستای »اَفراچال«.

یعنی هیبت و جالِل »سد شهید رجایی« نگه  مان می دارد... 
َسر و ریخت تازه اش... پرحرفی اش... دلبرتر شدنش.

سیر و سیاحت این سازه را پشت گوش نمی اندازیم؛ آن هم 
حاال. حاال که بعد از 6 سال به مدد ابرها، می بینیم آب دریاچه 
ســرریز کرده. حاال که 160 میلیون مترمکعب ثروت توی 
ُمشــت بزرگ ترین مخزن مازندران است. حاال که اندوخته 
برف و باران می خواهد ُمشُتُلق آبادانی بدهد به 50 هزارهکتار 
زمین کشــاورزی و برکت بریزد در آسیاب توربین های مولد 

برق استان.
تخمــه آفتابگــردان به ُکل یادمــان می رود و تا می شــود 

جیب هایمان را فقط از کشف و شهود پُر می کنیم.
قرارمان تاج سد بود که می رسیم. برنجکاران منطقه که امسال 
آن روی سکه کم آبی را می بینند، تنها آدم های این سیاره اند 

که یادشان می کنیم.
کنار نرده ها - جایی میان زمین و آســمان - راه می رویم و 
نفسمان در سینه حبس می شود. عظمت این ساخته بشری 
اجازه نمی دهد دست از دوربین بکشیم. چشم اندازها از باالی 

بَند، معرکه اند.
هیاهوی غلیِظ سرریِز آب یک طرف و آرامش دریاچه از آن 
طرف، شبیه ندارد. تَنه می زنند به شعرهایی که بلدیم از دریا.

اصالً تا نگاه قد می دهد سبزفامی جنگلی است که عکسش 
اُفتاده در آب. ســقوط قطره هاســت به دّره. نمایش ِمه روی 
شــانه های آســمان و کوه های درهم تنیده و پله های لیز و 

مرطوب.
حّقا که تنهایی و زیبایی سد، شبیه هیچ دست ساز دیگری 

نیست. و حّقا که بهشتی است در اردیبهشت!

ایســتگاه / فؤاد آگاه: 55 سال پیش: هنوز مهریه 
ســکه ای خیلی باب نشده بود. اگر هم شده بود، همان 
12 سکه یا نهایتش 20 ســکه بود. خانواده عروس اما 
این بار انگار خواستند سنگ سنگین بیندازند: »مهریه 
عروس خانم 200 سکه تعیین می شود«! حساب کرده 
بودنــد خانواده داماد چانه می زنند و ســکه ها را نصف 
می کنند و مهریه می شــود 100 سکه که بازهم برای 
خودش بی ســابقه اســت. داماد اما همه را حیرت زده 
کرد: ما از شما خواهش می کنیم مهریه را بکنید 400 

سکه...400 تا...نه یکی کم، نه یکی زیاد....
31 سال پیش: » هادی آریایی« 17 ساله و متولد تبریز 
اســت. هادی، فرزند همان مردی اســت که در مراسم 
خواستگاری جوگیر شده و چون گلویش حسابی پیش 
عروس آینده گیر کرده بــود، از دهانش پریده و 200 
ســکه مهریه را 400 ســکه کرده بود! هادی پیش از 
ایــن دوبار به جبهه رفته و این بــار هم پدر و مادرش 
را برای بار ســوم راضی می کند و هر جور هست راهی 
جبهه می شود. رفتِن سوم اما بازگشتش مثل دفعه  های 

قبل نیست. »هادی« در عملیات »بیت المقدس 4« در 
منطقه »شاخ شمیران« به شهادت می رسد.

چند ســال پیش: »تیمور آریایی« همان جوان 50 
ســال پیش و پدر شــهید فعلی اســت که اتاق فرزند 
شــهیدش را مثل موزه درست کرده و با یاد و خاطرات 
شهید 17 ساله  اش زندگی می کند. با اصرار دوستانش 
برای مراســم افتتاح مدرسه  ای می رود که خّیران آن را 
ساخته اند. در مراسم اعالم می شود که ساخت مدرسه 
دیگری نیز آغاز شــده و البته فعــاًل لَنِگ 20 میلیون 
تومان پول اســت تا کامل شــود. پدر شــهید پا پیش 
می گذارد، قول می دهد و 20 میلیون تومان را هر جور 
هست جور می کند تا مدرسه ساخته شود. وقتی برای 
مراســم افتتاح می رود و نام فرزندش را باالی ســردِر 
مدرسه می بیند، اشــکش سرایز می شود و نذر می کند 
در 1۳ استان کشــور کار تعمیر و یا ساخت مدارس را 

به عهده بگیرد.
امسال: اشــتباه نکنید! »تیمور آریایــی« کارخانه دار 
یا سرمایه دار، تاجر و سلطان ســکه نیست. بازنشسته 
وزارت کشــاورزی اســت. اما می گوید پول های کمک 
به ساخت مدرســه را از محل همان 400 سکه مهریه 
همســرش تأمین می کند! تیمور بعدها متوجه می شود 
پول مهریه به گردنش است و باید آن را بپردازد. شروع 
بــه پس انداز در بانک می کند تا بــه مرور دینش را ادا 
کند. عروس خانم چند ســال بعد متوجه می شــود و 

مهریه اش را می بخشد. 
»تیمور« هم بخشــش همسرش را جور دیگری جبران 
می کند... پول های پس انداز شده زیاد شده و بانک سود 
خوبی بابت آن ها می دهد. سودی که تیمور و همسرش 
همــه آن را خرج نذرشــان می کنند و در شــهرها و 

روستاهای محروم مدرسه می سازند.

زیر آسمان شهر باور می کنید؟

سلطان سکه واقعی

چند میلیون مترمکعب برکت
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