
یک سرمایه بزرگ
سید بشیر حسینی، داور مسابقه عصر جدید 
که این روزها برای کمک رسانی به هموطنان 
سیل زده در لرستان به سر می برد، با انتشار 
چندین تصویر متفاوت در اینســتاگرامش 
نوشــت: »گروه های جهادی حضورشــون 
سازنده و انگیزاننده  است؛ ولی هنوز معتقدم 
که جهادگر ها بیشتر از اینکه بسازن، ساخته 
میشن. جهان نیازمند سبک زندگی جهادی از 

پایین و مدیریت جهادی از باالست. همان طور که دفاع مقدس با همه ویرانی هاش، به 
یک نعمت و سرمایه بزرِگ اجتماعی بدل شد، سیل هم، همون میشه؛ از ما گفتن«.

هر چقدر که اراده کنیم
پس از سخنرانی رهبری در جمع کارگران، 
کاربران فضای مجازی با انتشــار هشتگ 
#تحریم_نفتی به بخشی از صحبت های 
رهبر انقــاب در زمینه تحریم های نفتی 
اخیر واکنش نشــان دادنــد. کاربری در 
این باره نوشته است:  »هر قدر خودمان اراده 
کنیم نفت را صادر می کنیم« یعنی رهبری 
با یک جمله جواب تمام تهدیدهای غرب را 

دادند. این یعنی آمریکا برخاف شاخ و شانه ها و تحریم هایش، نمی تواند جلوی 
صادرات نفت ایران را بگیرد و البته صفر کردن صادرات نفت ایران هم یک توهم 

است که فقط از سوی احمق های درجه یک آمریکایی سر می زند.

شعبان بی مخ منطقه
کاربران فضای مجازی همزمان با انتشــار 
خبر »اعدام ۳۷ شهروند سعودی به اتهام 
اخال در امنیت عمومی و ایجاد فتنه های 
طایفه ای و ناامنی در کشور و آسیب زدن 
به صلــح و امنیت اجتماعی« هشــتگ 
#عربستان را در توییتر داغ کردند. کاربری 
نوشته است: »اگر این اتفاق در ایران افتاده 
بود اآلن جلســه اضطراری شورای امنیت 

سازمان ملل تشکیل شــده بود، ولی حاال که عربستان این کار را کرده، آب از 
آب تکان نمی خورد. بیخود نیست که از قدیم گفته اند، پول بده برو سبیل شاه 
نقاره بزن«! کاربر دیگری هم نوشــته است: »از این پس هروقت فکر کردید در 
جهان امروز حقوق بشر خارج از چارچوب روابط و سیاست و مراودات مالی بین 
دولت ها اهمیتی داره، یاد این خبر بیفتید که شعبان بی مخ منطقه ۳۷ نفر رو 
گردن زد تا بفهمید حقوق بشر در جهان امروز شوخی مضحکی بیش نیست«.

مردمی که نمونه اند
یک کاربر خارجی عرب زبان و اهل سنت با 
انتشــار تصویری از نماز خواندنش در حرم 
امــام رضا)ع( در توییتر نوشــت: »پیش از 
اینکه به مشهد سفر کنم بهم گفتند: مراقب 
باش نگی سنی هستی. بیرون هتل با خودت 
پول زیاد نبر ازت می زنن! پس از برگشتن از 
ایران قسم می خورم مردم ایران نمونه اند. در 

حرم امام رضا)ع( نماز اهل سنت و ایضاً جماعت خواندم و هیچ کس حتی یک 
کلمه به من ایرادی نگرفت«.
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آسیا درخاک ایران

علی اصغر عزتی پاک از کتاب »نفس بلند« می گوید

 داستان خوب
 همراه خواننده بزرگ می شود

ژنرال »خلیفه حفتر« را بیشتر بشناسید

پلنگ،دیکتاتور می شود؟!

یادداشت بلندی ازحجت االسالم گنابادی نژاد 

گام دوم انقالب اسالمی و تعامل حوزه علمیه مشهد و آستان قدس رضوی

 مجازآباد

 محمد تربــت زاده   در دنیای امروز هر لحظه 
خبری با تیتر »انقاب در عرصه تکنولوژی« روی 
سایت های فناوری قرار می گیرد و گمانه زنی درباره 
دستاوردهای جدید بشــر در عرصه فناوری، نقل 
صحبت خوره های فناوری می شود! اما تقریباً همه 
این فناوری های عجیب وغریب که به گفته همان 
خوره های تکنولوژی می توانند دنیا را زیر و رو کنند، 
در حد مدل های تئــوری باقی می مانند و به علت 
هزینه های گزاف یا مشکاتی که در مراحل تولید 
در ســر راهشان بوجود می آید، هیچ وقت به تولید 

انبوه نمی رسند. 
شاید به همین خاطر بود که اخبار کنفرانس فناوری 
خودران شرکت »تسا« که چند شب پیش برگزار 
شــد، باوجود ســروصدایی که در فضای مجازی 
و رســانه های دنیا به پا کرد، در رســانه ها و فضای 
مجازی ما حتی بازتاب هم نداشــت. این کنفرانس 
که خبر برگزاری اش در میان اخبار مربوط به حمله 
ملخ ها و خرابی های سیل گم شد، آن قدر در فضای 
مجازی و رسانه های دنیا ســروصدا به پا کرده که 
خیلی ها به آن لقب مهم ترین کنفرانس قرن 21 را 
داده اند. حتی برخی از رسانه ها پا را از این هم فراتر 
گذاشــته و می گویند فناوری جدید شرکت تسا 
می تواند دنیــا را زیر و رو کند و عاوه بر دگرگونی 
اقتصاد جهانی، توزیع قدرت در میان کشورهای دنیا 
را هــم عوض کرده و جای اَبَرقدرت ها را با یکدیگر 

عوض کند!

 چرا رانندگی خودکار؟
فقط کافی است نگاهی به فیلم های علمی تخیلی 
بیندازید تا ببینید ســاخت خــودروی خودران از 
گذشته های دور آرزوی بشــر بوده است. اما چند 
ســالی است که بحث رانندگی خودکار حسابی در 

میان غول های فناوری داغ شده است و شرکت های 
بزرگ از جمله گوگل، تسا و اوبر روی این فناوری 
کار می کنند. همین اآلن هم بسیاری از خودروهای 
شرکت تســا مجهز به فناوری رانندگی خودکار 
هســتند، اما این خودروها هنوز توانایی تشخیص 
پیچ هــای پی در پــی و تشــخیص برخی عایم 
راهنمایی و رانندگــی را ندارند و برای فعال کردن 
رانندگی خودکار، راننده باید حتماً پشــت فرمان 
بنشیند. کارشــناس های حوزه فناوری تا پیش از 
کنفرانس چند روز پیش شــرکت تسا می گفتند، 
بشــر هنوز ده ها سال با ســاخت خودروهای تمام 
خودران فاصلــه دارد اما »ایان ماســک« رئیس 
شرکت تسا در کنفرانس جنجالی این شرکت اعام 
کرد تا پیش از پایان سال میادی، خودروهای تمام 
خودران را که اکنون در مرحله آزمایش و گذراندن 
مراحل قانونی به سر می برند، به بازار جهانی عرضه 
خواهد کرد! ادعایی که بخشی از جامعه جهانی را 

در شوک فرو برد.
به گفته متخصصان اقتصادی، نخســتین شرکتی 
کــه خودرو تمام خودران بســازد، بخش بزرگی از 
اقتصاد دنیا را در دست خواهد گرفت و از این طریق 
سرنوشــت دنیا را تغییر خواهد داد. شاید شما هم 
مثل خیلی ها فکر کنید هدف اصلی از رســیدن به 
رانندگی خودکار، استفاده از آن به عنوان یک آپشن 
لوکس مثل کروز کنترل روی خودرو است، اما در 
جریان باشید که هدف اصلی، راه اندازی یک شرکت 
بــزرگ حمل و نقل جهانی اســت که صاحبانش 
مجبور نیســتند به راننده ها حقوق پرداخت کنند، 
چون اصــاً راننده ای در کار نیســت! برای اینکه 
ارزش چنین شــرکتی را بفهمید کافی اســت به 
ارزش شــرکت حمل و نقل »اوبر« که بزرگ ترین 
شرکت حمل و نقل الکترونیکی دنیاست نگاه کنید. 

ارزش این شــرکت 120 میلیارد دالر تخمین زده 
می شــود یعنی چندین برابر برخی از شرکت های 
بزرگ خودروسازی. البته »اوبر« هزاران رقیب خرده 
پا مثل همین »اســنپ« و »تپسی« خودمان دارد. 
حاال تصور کنید شرکت »تســا« فقط در زمینه 
تاکسیرانی می تواند بزرگ ترین ناوگان حمل و نقل 
خودروهای بدون سرنشین را بدون حتی یک رقیب 
به دنیا عرضه کند که این تاکسی های بدون راننده، 

مسافر را با نصف قیمت جا به جا می کنند.

 شمشیر دو لبه
همان طور که می دانید عاوه بر شــرکت »تسا« 
چندین شرکت دیگر هم همزمان روی تکنولوژی 
رانندگی خودکار فعالیت می کنند، اما روش کار تسا 
با سایر غول های تکنولوژی زمین تا آسمان تفاوت 
دارد. غول های فناوری درحال ساخت سنسورهای 
عجیب و غریبی مثل اسکن لیزری جاده هستند اما 
شرکت تسا فقط از چند دوربین ساده برای این کار 
استفاده می کند! به همین خاطر هم هست که چند 
دهه زودتر از پیش بینی ها به تکنولوژی خودروهای 
خودران دســت پیدا کرده است. نکته ای که دقیقاً 
مثل یک شمشــیر دو لبه می تواند همان طور که 
برخی از صاحبنظران می گویند زمینه شکست تسا 
را فراهم کرده و ســبب نابودی این غول تکنولوژی 
شــود یا از آن طرف این شرکت فناوری را تبدیل 
به بزرگ ترین قطب فنــاوری و اقتصادی قرن 21 
کند. اما »ایان ماسک« در پاسخ به خبرنگارهایی 
که در این باره از او می پرسند: »مگر با چند دوربین 
ساده می شود یک خودرو را راند؟« با کنایه به سایر 
غول های فناوری می گوید: »شما برای رانندگی از 
قوه بینایی استفاده می کنید یا از چشم خودتان لیزر 

به کف جاده پخش می کنید؟!«

 زیر بار انتقاد
کنفرانس شرکت تسا همان قدر که دنیای فناوری 
را در شــوک فرو برد، صدای بســیاری از منتقدان 
و صاحبان غول های فنــاوری را هم در آورد. مثًا 
ســخنگوی یکی از ســندیکاهای مرتبط با حوزه 
حمل و نقل الکترونیک در واکنش به این کنفرانس 
گفته اســت: »بحث عمومی دربــاره  فناوری های 
پیشــرفته وســایل نقلیه، به منظور مقایســه با 
خودروهای کنونــی و با اســتفاده از اصطاحات 
نادرست، مخرب و احتماالً خطرناک خواهد بود«. 
برخی دیگر از منتقدان هم می گویند ادعای »ایان 
ماسک« درباره وجود موانع قانونی بر سر راه عرضه 
خودروهای خــودران فقط یک هیاهوی تبلیغاتی 
اســت و اصاً قانونی که شــرکت تسا را از عرضه 
خودرو منع کند، وجود ندارد و احتماالً این شرکت 
هنوز به فناوری ساخت خودرو تمام خودران دست 
پیدا نکرده است. مدیر فنی شرکت »فورد« هم در 
انتقاد از تسا گفته است: »خودروهایی که اسکن 
لیزری، رادار پیشرفته و نقشه های سه بعدی ندارند، 
خودرو خودران نیستند. آن ها خودروهای خوبی برای 
مصرف کننده هستند که از فناوری های کمک راننده 
بهره می برند، ولی خودران به معنای واقعی نیستند«.

گذشته از تمام این انتقادها هنوز ابعاد حقوقی عرضه 
خودروهای تمام خودران در هالــه ای از ابهام قرار 
دارد. به عنوان مثال وقتــی خبرنگاران از احتمال 
وقوع تصادف برای خودروهای خودران پرســیدند، 
ایان ماســک جواب روشنی نداشــت و در مورد 
مقصر تصادف های احتمالی گفت: »احتماالً تسا 
مقصر خواهد بود«. اما هنوز مشــخص نیست در 
صورت مرگ افراد در تصادف با خودروهای خودران 
یا حوادث احتمالی دیگر، شــرکت تســا چگونه 

می خواهد مسئولیت این حوادث را بپذیرد؟

 به دنیای جدید سالم کنید!
رئیس شرکت تسا اما با رد تمام انتقاد ها می گوید: اگر 
انسان با یک جفت چشم می تواند بدون خطر رانندگی 
کند، فاصله اش با موانع را تشــخیص داده و به موقع 
واکنش نشان دهد، بی شک یک هوش مصنوعی که 
برای رانندگی طراحی شده می تواند با هشت جفت 
چشم الکترونیکی، بسیار دقیق تر از انسان یک خودرو 
را براند. چیزی هم که دســت تسا را در این ماجرا 
پیش می اندازد تردد صدها هزار خودرو این شرکت در 
نقاط مختلف دنیا است. همان طور که می دانید برای 
ساخت یک هوش مصنوعی باید هزاران نمونه مختلف 
را برای آن تعریف کرد. حاال خودروهای نیمه خودران 
تسا که در نقاط مختلف دنیا توسط مشتری ها رانده 
می شــوند، در هر لحظه تصاویر مختلف از جاده ها، 
پیچ های خطرناک، بزرگراه ها، عایم راهنمایی، چراغ 
خطر ها، دستورات پلیس راهنمایی و هر چیزی را که 
فکرش را بکنید در حافظه خودشان ذخیره می کنند. 
ایــن تصاویر بــرای هوش مصنوعی تســا تعریف 
می شود و این هوش مصنوعی با میلیون ها تصویر از 
جاده های مختلف دنیا تبدیل به یک هوش مصنوعی 
بدون رقیب می شــود که قادر است بسیار سریع تر و 
حرفه ای تر از انسان واکنش نشان دهد. به زبان ساده 
یعنی توانایی های میلیون ها راننده در سرتاسر دنیا را 

در یک نفر جمع کنید!
 خاصه اینکه اگر ایان ماســک تــا چند ماه دیگر 
خودروهای خــودران را به دنیــا عرضه کند، طبق 
گفته رسانه ها بزرگ ترین انقاب در حوزه فناوری در 
قرن 21 اتفاق خواهد افتاد و همان قدر که اینترنت و 
تلفن های هوشمند، دنیا را دگرگون کردند، فناوری 
جدید تســا هم دنیا را دگرگون خواهــد کرد. اما 
این بار نه به نفع انسان ها بلکه به نفع روبات ها و جیب 

غول های بزرگ فناوری مثل تسا!

سی و هفتمین جشنواره جهانی فجر روز گذشته و در هشتمین روز برگزاری این 
رویداد میزبان پل شریدر، فیلمنامه  نویس و کارگردان مطرح آمریکایی بود و طی 
نشستی با اهالی رسانه در پردیس چارسو به گفت و گو پیرامون سینما و اتفاقات 
روز دنیای هنر پرداخت. این فیلمساز در ابتدای سخنان خود به جشنواره جهانی 
فیلم فجر و اهمیت آن اشاره کرد و گفت: به راستی من از ابعاد این جشنواره شگفت 
زده شده ام و تصور نمی کردم در این مقیاس برگزار شود. من در جشنواره هایی در 
ترکیه حضور داشتم اما این جشنواره با تصور من که برپایی فستیوال کوچک تری 
بود، فرق می کرد. در حقیقت می توانم این جشنواره را با فستیوال های نیویورک 
و تورنتو مقایســه کنم.وی در ادامه افزود: ســینمای ایران جایگاه ویژه ای دارد و 
نمی توان درباره جایگاه آن تردیدی داشــت. در 15 ســال گذشــته سه نهضت 
سینمایی رومانی، آرژانتین و ایران شکل گرفته و تقریباً در هر فستیوال صاحبنام 
و معتبری این انتظار وجود دارد که فیلم های ایرانی حضور داشته باشند. سینمای 
ایران در غرب و برای ما با عباس کیا رستمی آغاز 
شــد و پس از آن به اصغر فرهادی رسیدیم 
و امروز نیز فیلم های دیگری هم شناخته 
شده اند.شریدر با اشاره به گسترش شبکه  
و کمپانی هایــی همچون نتفلیکس و اچ 
بی او، آینده سینما را دوران گذر دائم 
قلمداد کــرد و گفت: آنچه ما در 
100 سال گذشته از سینما 
آموخته ایم در آینده 
نخواهد  کار  بــه 
آمــد، زیرا همه 
چیــز تغییر 
کرده و ...

درباره طالب شیروانی که دو شب خیابان ها را جارو زدند تا پاکبان های شهرشان برای زیارت به مشهد بروند

طلبه های حوزه خدمت
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رسانه های بزرگ دنیا می گویند فناوری جدید »تسال« دنیا را زیر و رو خواهد کرد

خودروهای خود ران!
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مردم

پیشنهاد سفر

درباره شهر بلقیس اسفراین که کمتر شناخته شده است
 میراث خشت و گلی

در فاصله سه کیلومتری جنوب غربی شهر اسفراین در استان خراسان شمالی 
اثری باســتانی قرار دارد که اعراب به واسطه طبیعت زیبایش به آن بلقیس 
می  گفتند و یکی از یادگارهای ارزشمند تاریخی کشورمان است. شهر بلقیس، 
بنایی خشــتی و گلی اســت که از جمله بزرگ ترین بناهای خشتی ایران 
محســوب می شود. وسعت این بازمانده تاریخی بیش از ۱۸۰ هکتار است و 
مجموعه ای شامل بقایای بازمانده از ارگ و خندق اطرافش، برج و بارو، مقبره 
شــیخ آذری، ویرانه های منار تپه، یخدان ها، کوره سفالگری، بازار، آب انبار، 
کاروانسرا و گورستانی بزرگ  اســت. این ارگ ۲۹ برج داشته که ارتفاع آن 
حدود ۱۱ متر است و از بزرگ ترین قلعه  های باستانی ایران محسوب می شود. 

با گسترش کاوش ها و مطالعات باستان شناسی بر روی این منطقه دستیابی 
به ســیر تاریخی و فرایندهای فرهنگی شهر بلقیس اسفراین بیشتر مورد 
بررسی محققان قرار گرفته، از جمله در نیمه اول قرن بیستم نخستین باستان 
شناسی که این شهر را مورد بازدید قرار داد، اشمیت بود. این باستان شناس 
در نوشــته های خود توصیفاتی از این منطقه تاریخی دارد. تاریخ نگاران و 
محققان براین باورند که شهر بلقیس در دشت اسفراین ویرانه های شهر قرون 
وسطایی اسفراین است که در گذشته مهرجان نام داشته، شهری بسیار آباد 
بوده با جمعیتی زیاد و اقتصاد پر رونقی داشته است اما در گذر تاریخ رونق 
و اعتبار خود را از دســت داده و به شهری مرده تبدیل شده است. در حدود 
۴۴ سال پیش با انتشار اخبار کاوش های غیر مجاز و ناشیانه که آسیب جدی 
به آثار تاریخی را به دنبال داشــت یک هیئت از باستان شناسان تحت نظر 
ســازمان ملی حفاظت از آثار باستانی در محل خرابه شهر بلقیس اسفراین 
شــروع به گمانه  زنی برای تعیین محدوده محوطه اصلی این شهر و مسیر 
عبور لوله  های آبرسانی کردند. در نتیجه این اقدامات محدوده شهر باستانی 

بلقیس مشخص و عالمت گذاری شد.

 محوطه تاریخی اسفراین
در ســال های اخیر این بازمانده تاریخی به عنــوان پایگاه میراث فرهنگی 
تصویب شــد و کاوش ها و گمانه  زنی  ها ادامه یافت. در این کاوش ها به سازه 
خشتی شهر باستانی اسفراین یا ارگ که یک سازه بسیار بزرگ بوده دست 
یافتند. پژوهشگران معتقدند که این سازه احتماالً به قرن های ششم و هفتم و 
قبل از حمله مغوالن تعلق داشته که بارها در دوره  سربداران و صفویه مرمت 

و بازسازی شده است.
عمده فعالیت باســتان شناسان با هدف شناسایی فضاها و کارکرد بناها در 
تپه منار بود. اما پژوهشــگران تاریخ این منطقه را فراتر از قرن های یاد شده 
می دانند و جغرافیدانان و تاریخ نگاران اســالمی بنیان گذار شــهر بلقیس 
اســفراین را اسفندیار پسر گشتاســب می دانند. نویسنده تاریخ نیشابور در 
کتابش به کواذ یا قباد ساسانی اشاره کرده که این پادشاه عالقه زیادی به این 

شهر داشته و قباد به شهر بلقیس اسفراین، مهرجان می گفت.
بیهقی مورخ نامی، در اثرش اسفراین را اسپرآئین آورده و معتقد است این واژه 
مرکب از اسپر به معنی سپر و آئین به معنی راه و روش است. همچنین اسم 
این شهر به صورت های سبراین، سفراین، اسپراین، اسپرایین و اسفرائین در 
تواریخ و کتاب های جغرافیایی گوناگون آمده است. طبق آنچه که در متون 
تاریخی ثبت شده شهر بلقیس اسفراین در دوره ساسانیان از شهرهای تابع 

نیشابور بوده و شهری مهم محسوب می شد.

 ویژگی های شهر بلقیس
این مجموعه تاریخی در خراسان شمالی در حاشیه جاده ابریشم قرار گرفته 
و همان طور که گفته شد شامل شارستان که بخش عمومی شهر بوده، ارگ 
تاریخی بلقیس، خندق، کوره سفالگری، کاروانسرا، برج و بارو، بازار، گورستان، 
یخدان تپه منار، مقبره شیخ آذری و آب انبار بوده است. مسجد جامع شهر 
بلقیس اسفراین روی ویرانه های منار تپه بنا شده بوده است. آنچه که امروزه از 
این مجموعه باقی مانده ارگ آن است.قلعه ای دارای ۲۹ برج به صورت سازه 
بزرگ خشتی و چینه ای است. یکی از تاکتیک های نظامی ایرانیان در گذشته 
حفــر خندق بوده که در این مجموعه نیز برای دفاع از قلعه، خندقی بزرگ 
در گرداگرد ایجاد شده بود. طبق نظر محققان این قلعه در سال ۳۱ هجری 
به دست مسلمانان فتح شد و در دوره صفویه و حکومت نادر، افغان ها به این 
قلعه یورش برده و آن را ویران کردند. این بزرگ ترین تخریب و ویرانی قلعه 

بوده و بعد از این واقعه رونق گذشته خود را بدست نیاورد.

 کاوش در قلعه اسفراین
اما شارستان یا قسمت عمومی شــهر بلقیس اسفراین که در حقیقت این 
شارســتان از محله های گوناگون شهر به وجود می آمد با یک دیوار خشتی 
محصور بود. اینجا بخش عمومی شــهر بود و شامل بخش هایی مثل بازار، 
قبرستان، تپه منار و محوطه کارگاه های صنعتی و کارگران و بخش های دیگر 
بود. به نظر می رسد که تپه منار مهم ترین بخش عمومی شهر بلقیس اسفراین 
بوده که همان مسجد شهر است و در منابع به آن اشاره شده است.در قسمت 
جنوبی شارستان یک سازه آجری با سردر و پله کشف شده که کارشناسان 
باستان شــناس آن را آب انبار شهر می دانند. این سازه دارای مخزن اصلی 
بزرگ و دایره ای شکل است که از  آجر و شفته و آهک است. کوره سفالگری 
شهر بلقیس اســفراین قدمتش به قرن ششم هجری قمری می رسد و این 

کوره دارای آتشدانی در قسمت پایین کوره، طاقچه ها و گنبد است.

 مسیر دسترسی شهر بلقیس
بهترین زمان برای بازدید از این یادگار تاریخی و سفر به شهر اسفراین فصل 
بهار تا نیمه پاییز است. بنابراین باید به خراسان شمالی  و شهرستان اسفراین 
ســفر کرد. اگر با خودرو شــخصی از تهران به سمت شهر بلقیس اسفراین 
حرکــت کنید بعد از طی تقریباً ۷۷۰ کیلومتر و گذر از ســمنان، دامغان، 
شاهرود و سبزوار سرانجام به اسفراین می  رسید. اما اگر تمایل دارید با اتوبوس  
به اسفراین بروید از پایانه جنوب تهران می توانید با اتوبوس سبزوار به این شهر 
رفته و بعد به راحتی به اسفراین برسید. راه سوم هم سفر با هواپیما است و 
پروازهایی که از تهران به سمت سبزوار انجام می شود یکی دیگر از گزینه ها 

و مسیرهای دسترسی است.

این  از   صفحه مردم پیش 
روایتی از پاکبانی طلبه های گنابادی منتشر 
کرده است. حاال ولی از فعالیت های مشابه 
طالب شیروانی با خبر شــدیم. قصه این 

فعالیت در شهر شما از کجا آغاز شد؟
شاید بشود گفت که ریشــه این ماجرا در حوزه 
علمیه شیروان به یکی، دو سال پیش برمی  گردد. 
ما ماه رمضان سال گذشته برنامه ای داشتیم که 
۲۰نفر از طلبه ها و اســاتیدمان به عنوان نیروی 
جهادی رفتند منطقه ســرحد؛ اتفاقی که بازتاب 
خیلی خوبی هم داشــت. ایــن حرکت بعدها به 
صورت حضــور هفتگی طلبه ها در روســتاهای 
محروم ادامه پیدا کرد. در کنار این، ما هر ســال 
دســت  کــم دو اردوی جهادی محــوری برگزار 
می کنیم. می  شــود گفت که تــالش طلبه های 
شــیروانی این بوده که حضور اجتماعی مؤثری 
داشــته باشند همین مسئله هم موجب شده که 
در اتفاقاتی مانند سیل اخیر یا در همین ماجرای 
پاکبانی در کنار مردم باشند؛ اتفاقاتی که به لحاظ 
فرهنگی و اجتماعی خیلی مؤثر بوده. البته هر چند 
که همیشه باالخره افرادی هستند که مخالف یک 
حرکت باشند و مثالً بگویند که فالن طلبه چرا در 
حین خدمت  رسانی به سیل  زده ها عمامه اش را 
برنداشته. همراهی با پاکبان های شیروانی در دِل 

این منظومه شکل گرفت. 

 تالشــتان در ابتدا ایــن بود که حرکت 
نمادینی باشــد که بازتاب رسانه ای مؤثری 

داشته باشد؟
حقیقتش ما دنبال این بودیم که کار شــاخص و 
نویی صورت بگیرد. طبیعتاً بازتاب  فرهنگی در بین 
مردم و طلبه ها هم برایمان مهم بود. برای همین 
هم در دی ماه سال گذشته جلسه ای با شهرداری 
تشکیل دادیم و گفتیم که می  خواهیم خدمتی در 
زمینه امور اجتماعی انجام بدهیم. نتایج مشورت 
هم به این سمت رفت که در زمینه فرهنگسازی 
در حوزه پاکبانی فعالیتی صورت بگیرد. بعد هم 
که با دوستان خودمان شور کردیم، به این نتیجه 
رسیدیم که از آنجا که پاکبان ها جزو ضعیف ترین 
اقشار هســتند، در این زمینه فعالیت کنیم. این 
تصمیم منجر شد به نخستین باری که طلبه های 
شیروانی لباس پاکبانی می پوشیدند. حدود ۳۰ نفر 
از طلبه ها هم در این برنامه شرکت داشتند و در 
یکی از خیابان های شلوغ شهر، شروع کردیم به 
جمع کردن زباله ها. نگاهمان هم این بود که این 
کار اثر فرهنگی داشته باشد. برای همین در حین 

کار مردم و کاسب های همان خیابان را هم جمع 
کردیم و صحبتی کردیم برایشان. 

 همه طلبه ها هم لباس پاکبانی داشتند؟
بلــه. چــون تأکیدمان ایــن بود کــه در حوزه 
فرهنگسازی کار کنیم، همه لباس پاکبانی داشتند 
و عمامه هم سرشــان بود. خالصه در نخســتین 
جلسه، زباله های محدوده شلوغی از شهر شیروان 
را جمع کردیم. بعد هــم در انتهای همان هفته 
با همان شــکل و ظاهر پاکبانــی، در نماز جمعه 
شهرستان شرکت کردیم؛ اتفاقی که بازتاب خیلی 

خوبی در میان مردم داشت.

 موقع طرح این موضوع، احیاناً کســی از 
دوستان و اساتید حوزه مخالف این کار نبود؟

توی تیمی که با ما همکاری داشــتند، مخالفی 
نداشــتیم. ولی کار که انجام شد، شاید بعضی از 
دوســتان سلیقه شان با ما منطبق نبود. مهم ولی 
بــرای ما این بود که همه دوســتان گروه به این 

حرکت باور داشتند. 

 واکنش مردم چه بود؟
شــاید ۹۰ درصد واکنش ها مثبــت بود. خیلی 
واکنش ها را هم خود من شــاهد بــودم و برایم 
بســیار دیدنی بود. مثاًل در همان مسیری که ما 
پاکبانی می  کردیم، آقایی داشت سیگار می  کشید. 
همان موقع من مشغول گفت  وگو با مردم بودم. 
این آقــا هم رو کرد به من که: »حاج آقا! شــما 
که مشغول جمع کردن آشغال ها هستید. من هم 
هی سیگار می کشم که شما ته سیگارش را جمع 
کنید...«. من هم گفتم: »اتفاقاً ما هم برای همین 
اینجاییم. هر چقدر دوست داری سیگار بکش...«. 
این را که گفتم، دیدم ایشــان شرمنده شد. بعد 
هم پوزش خواست که حرف درستی نزده. یا مثاًل 
یادم هست چند تا جوان از کنار من رد می شدند 
و یکی  شان داشت پوســت تخمه هایش را روی 
زمین می ریخت. خود من شنیدم که یکی از این 
جوان ها به دوســتش گفت: »حاال که تالش این 
بندگان خدا را می  بینی، الاقل پوست تخمه هایت 
را روی زمیــن نریــز«. خالصــه اینکه خیلی ها 
استقبال کردند از این قضیه و حتی همراه شدند 

در اینکه زباله ها را جمع کنند. البته ما در شیروان 
گروه دیگری هــم در زمینه پاکبانی داریم که از 
اقشــار مختلف مردم از دکتر، مهندس، بازاری و 
غیره تشکیل شده. ما در این روز از این افراد هم 
دعوت کرده بودیم که همراه ما بیایند و همین هم 
موجب شــده بود که یک حرکت فرهنگی به  یاد 

ماندنی اتفاق بیفتد. 

 گفتیــد 90 درصد مردم همــراه بودند. 
10درصد بقیه چطور؟

خب داشــتیم فردی که همان جا گفت: »با این 
ظاهرسازی ها نمی  توانید نظر ما را درباره خودتان 
عوض کنید...«. االن که فکر می کنم شــاید فقط 
یک نفر چنین برداشــتی را مطرح کرد. ولی آن 
چیــزی که مــا در آن روز دیدیم، خیلی بیش از 
تصور خودمان بود. تا جایی این بازتاب ها حتی بعد 
از آن روز هــم ادامه پیدا کرد. مثالً امام جمعه ما 
می  گفتند که از طرف مردم برای تشکر از طلبه ها 

آمده اند.

 به نظرتان هدفی که در زمینه فرهنگسازی 
داشتید، در این ماجرا برآورده شد؟

راستش را بخواهید ما دنبال این نبودیم که یک 
حرکت کوتاه  مدت انجــام بدهیم و بعد هم کار 
را رها کنیــم. برای همین، بعد از آن با 5۰ نفر از 
طلبه ها در برنامه درختکاری شرکت کردیم. بعد 
هم رفتیم به سراغ همکاری دوممان با شهرداری 
که منجر شد به یک حرکت متفاوت دیگر، یعنی 
آن حرکتی که بیشتر از حرکت قبل در رسانه ها 

دیده شد.
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»خیلی ساده نیست که دِر خانه ات را باز کنی و ببینی 
یک نفر با قبا و عمامه و روپوش نارنجی رنِگ پاکبانی، 
مشــغول جارو کردن کوچه است. فکر اینکه این آدم 
خودش را مجبور کــرده درس و بحث طلبگی را کنار 
بگذارد و جارو دســت بگیرد تا حال یک عده دیگر 
خوب شــود، فکر حال  خوب  کنی است«.این ها شاید 
همه فکرهایی است که توی ذهن طلبه های شیروانی 
دور خورده تا شاید خجالِت جارو دست گرفتن را کنار 
بگذارند و بیایند توی خیابان. حجت االسالم سعادتی 
از همه این حاشیه ها می گوید؛ حاشیه های دو جلسه 
پاکبانی طلبه ها و اساتید حوزه و البته برنامه های بعدی 
که در فهرست دارند، اما فعالً قرار است رسانه ای نشود.

 طلبه های شیروانی یک بار برای جارو کردن یکی از 
خیابان های شلوغ شهر آمدند پای کار. بیشتر از این اما 
حرکت دوم این جمع منتشــر شد. اگر موافقید از این 

قضیه بیشتر برایمان بگویید.
ســنگ بنای این حرکت هم در همان برنامه اول گذاشــته 
شد. ما بعد از اینکه بازخوردهای آن حرکت را دیدیم، به فکر 
افتادیم تا این برنامه های اجتماعی را بیشــتر از گذشــته پی 
بگیریم. برای همین اواخر سال گذشته با شهرداری مذاکراتی 
کردیم و گفتیم که می خواهیم یک شــب خاص سال، مثاًل 
شــب میالد یکی از امامان، کار پاکبان ها را بر عهده بگیریم تا 
آن ها بتوانند آن شــب را کنار خانواده شان باشند. با همکاری 
شهرداری فعالیت هایی برای مقدمات این کار انجام شد و بعد از 
برنامه  ریزی، اصل برنامه با ایام میالد حضرت علی)ع( و شب 

عید نوروز مصادف شد. 

 برنامه این طرح چطور پیش رفت؟
ما ۲۰نفر از پاکبان ها را با همراهی شهرداری انتخاب کردیم. 
بعد هم دعوتنامه ای آماده کردیم. بیســت و هفتم اسفند ماه 
هــم رفتیم محل کار این پاکبان هــا، خداقوتی گفتیم و این 
دعوتنامه هــا را به آن ها دادیــم. دعوتنامه ها هم دعوت از این 

عزیزان و خانواده هایشان برای سفر به مشهد بود. 

 شــما اول نگاهتان این بود که پاکبان ها یک شب 
خاص را کنار خانواده باشند، ولی این ایده تبدیل شد 
به سفر چند روزه این افراد به مشهد. ایده دوم چطور 

شکل گرفت؟
ایده اولمان همان بود، ولی با همکاران که مشورت می  کردیم، 
دیدیم بهتر است این عزیزان را یک سفر زیارتی بفرستیم. ایده 
دوم در گپ و گفت های بین خودمان شــکل گرفت. بعد هم 
وارد کار شدیم و هزینه ها را جور کردیم. مکانی هم در مشهد 
الزم داشتیم که با پیگیری هایی هماهنگ شد. البته فکر کردیم 
که خب این عزیزان در شــب های عید از خانواده هایشان جدا 
باشند؟ برای همین تدارکی فراهم کردیم که این پاکبان ها با 
همه اعضای خانواده شان به مشهد بیایند. در نتیجه، این افراد 
شب ســال تحویل و شب بعدش را در مشهد گذراندند. البته 

قبل از سفر هم مراسم بدرقه ای برای این عزیزان گرفتیم. 

 در هنگام سفر این پاکبان ها، همه مسئولیتشان روی 
دوش طلبه ها بود؟

بله. ما در همان مراســم بدرقه، لباس پاکبانــی را از تن این 
عزیزان درآوردیم و تن خودمان کردیم. بعد از رفتن پاکبان ها 

هم ۲5 نفر از طلبه ها رفتند توی خیابان  و مشــغول شدند به 
جارو زدن. ما آن روز از ســاعت چهار بعدازظهر تا حدود ۹ و 
نیم شب که شیفت این پاکبان ها بود، در خیابان بودیم و بعد از 
آن رفتیم خانه. فردا شب هم دوباره همین فعالیت انجام شد و 

خالصه طلبه ها مشغول بودند. 

 پس می  شود گفت این حرکت، جدی تر از حرکت اول 
بود. یعنی طلبه ها رسماً کار عده ای از افراد را بر عهده 

گرفته بودند. 
بله. البته ما در همان حرکــت اول هم خیلی جدی وارد کار 
شده بودیم. مثالً از بچه ها خواسته بودیم به همان جدیتی که 
یک پاکبان کار می  کند، کار را انجام بدهند. تالشمان این بود 
که کسی نارضایتی ای از کار ما نداشته باشد و این  طور نباشد 
که تصور کنند از سر بیکاری این کار را انجام می دهیم. اصل 
نگاه فرهنگی ما هم منطبق با همین نگاه بود که نشان دهیم 
این امور هم ثواب است و این ثواب از برداشتن یک زباله شروع 

می  شود تا انجام هر وظیفه ای که انسان بر عهده گرفته است.

 بازخوردهای این حرکت چطور بود؟
در این زمینه می شود گفت فضا با برنامه اول فرق داشت. چرا 
کــه ایام نوروز بود و ما آن  طور کــه در حرکت اول رخ داد، با 
مردم روبه  رو نبودیم. ولی همین ایام اخیر که برای جلسه ای 
خدمت امام جمعه شهرستان رسیده بودیم، ایشان می  گفتند 
که دوباره گروهی از مردم برای تشــکر آمده اند. حتی بعضی 
گفته بودند که حوزه شــیروان کارهای خیلی نویی را شروع 
کرده و این کارها تلنگری اســت برای مسئوالنی که کمتر به 

وظایفشان متعهد هستند.

 این اتفاق
 شیرین  ترین خاطره ما شد

قرار بود برویم و خبر سفر را به پاکبان ها بدهیم. از شهرداری 
هم خواســته بودیم که قضیه را لو ندهد. همان ایام قضیه 
پاکبان هــای برازجان پیش آمده بود؛ قضیه بی  احترامی به 
پاکبان ها و اینکه آن ها را در مراســم روی زمین نشــانده 
بودند. شاید برای همین هم بود که بر وبچه های صداوسیما 
تا از برنامه ما خبردار شدند، سریع یک خبرنگار را همراه ما 
کردند. خالصه با یک خبرنگار همراه شــدیم و رفتیم برای 

خبر دادن ماجرا. 
یادم هســت روزی هــم که خدمتشــان رســیدیم، هوا 
بارانــی بود. خبر داشــتیم که هر کــدام از این ۲۰پاکبان 
االن کجای شــهر هستند. رفتیم سراغشــان. یادم هست 
از پاکبان هــا برنامه شــان را بــرای تعطیالت ایــام نوروز 
 می پرسیدم. کسی هم خبر نداشت که چه خوابی برایشان 

دیده ایم. 
شاید صرفاً فکر می کردند که آمده ایم تا خداقوتی بگوییم. 
خالصه چند نفر از آن ها می  گفتند که مثاًل دوســت دارند 
عید که بشود همراه خانواده شان سفری بروند و دست  کم 
به مشــهد که فاصلــه زیادی با آن ها ندارد، ســفر کنند و 

زیارتی از حرم امام رضا)ع( داشته باشند. 
حاال فکر کنید من کارت دعوت ســفر مشــهد را از جیبم 
درمــی  آوردم و می گذاشــتم توی دستشــان. خوب توی 
خاطرم هســت که این کار را که می  کــردم، واقعاً متوجه 
احساس خاص آن ها می  شدم. حتی به همکاران هم گفتم 
که شــیرین  ترین کار من در تمــام دوران طلبگی این بود 
که توانســتیم این پاکبان هــا را در حالی که انتظاری از ما 

نداشتند، برای زیارت به مشهد بفرستیم. 

درباره طالب شیروانی که دو شب خیابان ها را جارو زدند تا پاکبان های شهرشان برای زیارت به مشهد بروند

طلبه های حوزه خدمت

 مردم/ آرمــان اورنگ این روزها خبرها و تصاویر متعددی از 
حضور طلبه ها و روحانیون شهرهای مختلف در مناطق سیل  زده 
منتشر شده؛ روحانیونی که با عنوان »نیروهای جهادی« شناخته 
می شوند و سر و تیپشان با لباس خاکی یا پلنگی به همراه عمامه، 
بیش از هر چیز یادآور طلبه های سال های جنگ است؛ موضوعی 
که البته امسال بحث های متعددی را در فضای مجازی و حقیقی بین 
آن ها و بعضی سلبریتی ها منجر شد و دست  آخر هم به هشتگ »اول 
بیل بزن، بعد حرف بزن« انجامیــد. در این میان اما، فضای نوروزی 

رســانه ها و پس از آن هم ماجراها و اتفاقات سیل در نقاط مختلف 
کشور، برخی خبرها را از تیررس افکار عمومی دور کرد. درست مثل 
خبر پاکبانی طلبه های شیروانی که فعالیتی شبیه طلبه های جهادی را 
پی گرفتند، ولی فقط معدودی از رسانه ها به آن ها پرداختند و بقیه 
بازتاب هایش در شبکه های اجتماعی رقم خورد. همین اتفاق هم بهانه 
خوبی بود تا حجت االسالم امید سعادتی، مدیر حوزه علمیه شیروان 
درباره اتفاقــات و ماجراهایی که منجر به حرکت متفاوت طلبه های 

شیروانی شد، برایمان بگوید. 

پاکبان ها رفتند مشهد و ما ماندیم و خیابان های شهر

پاکبان های ذخیره!

 پاکبان ها دو روز را با خانواده هایشان در مشهد گذراندندپس از مراسم بدرقه، طلبه ها دو شب پاکبان شدنددر مراسم بدرقه، پاکبان ها لباسشان را به طلبه ها دادندمدیر حوزه شیروان در بازدید سرزده اش خبر زیارت را به پاکبان ها رساند
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اندیشه: نشست علمی »آل احمد، روشــنفکران و داستان غرب زدگی« 
برگزار می شود. در این نشست دکتر محمد رجبی با موضوع »سرمایه داری 
به مثابه تمامیت غرب زدگی«، محمدرضا کائینی با موضوع »یافته هایی 
درباره نظریه )غرب زدگی(« و محمدحسین دانایی با موضوع »غرب زدگی 
و روشنفکری وارداتی« به ارائه مطالب خود می پردازند. این نشست، روز 
دوشنبه 9 اردیبهشت ماه جاری از ساعت 16 تا 18 در پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اسالمی به نشانی »تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد 

قصیر، خیابان پژوهشگاه)2(، پالک 2« برگزار خواهد شد.

معارف: نشســت علمی »مهدویت و مدعیــان دروغین« به همت 
دانشــگاه قرآن و حدیث امروز در مشــهد برگزار می شود. در این 
نشست، حجت االسالم سیدمحمدکاظم طباطبایی، مؤلف دانشنامه 
امــام مهدی)عج( ســخنرانی خواهد کرد و به شــرکت کنندگان 
گواهینامــه اعطا خواهد شــد. این جلســه، امروز پنجشــنبه، 5 
اردیبهشــت  1398 از ســاعت 15:30 تا 19 در دانشــگاه قرآن و 
حدیث مشهد به نشانی »خیابان سناباد، بین اسداهلل زاده 9 و 9/1« 

برگزار خواهد شد.

نشست علمی »مهدویت و مدعیان دروغین« در مشهد برگزار می شودبرگزاری نشست علمی »آل احمد، روشنفکران و داستان غرب زدگی« 

خبر کوتاه

 نیازهای جدیدمان  را 
در امتداد نوآوری شهید صدر دنبال کنیم

شهید صدر نوآوری های بسیار متنوعی دارد که برخی از این ها در بستر 
اندیشــه های اصولی و فقهی اوست و برخی ناظر به مسائل پیرامونی و 
محیطی او. عمده کارهای فلســفی ایشان ناظر به نیاز آن موقع است؛ 
مانند مارکسیســم و ماتریالیسم دیالکتیک و شاید امروز این بحث آن 
قدر محل رجوع و نیاز نباشــد. بحث فقه نظام در اندیشه شهید صدر 
ناظر به یک نیاز زمان اســت و این نیاز هم ناظر به مارکسیسم است؛ 
ثقل مباحث مارکسیســتی هم روی مســئله اقتصاد بود. در آن زمان 
اقتصاد سرمایه داری و مارکسیســتی به عنوان دو رقیب برای تمشیت 

زندگی بشر مطرح بود.
شهید صدر در دو جلد کتاب »اقتصادنا«، نظام اقتصادی اسالمی را بیان 
می کند و ورودی که به مسئله دارد، در نظامات دیگر قابل تعمیم است. 
این بحث ایشان می تواند دوگانه فقه فردی و فقه اجتماعی را نیز نشان 
دهد. فقه شیعی بیشتر ناظر به زندگی فردی بوده و نظامات اجتماعی، 
آن چنان نبوده که فقه شیعه در آنجا حضور جدی داشته باشد و مورد 
سؤال باشد؛ بنابراین پرداختن به مسائل نظامات اجتماعی در البه الی 

مسائل فقه فردی مطرح می شده است.
شهید صدر به صورت مستقیم وارد نظام اقتصادی اسالم می شود و در 
ضمن ورود به این بحث شیوه خود را بیان می کند که قواعد مربوط به 
فقه نظام از آن انتزاع می شود. یک فقیه می تواند از متن یک مسئله یک 
قاعده بیرون بیاورد؛ بنابراین شهید صدر از متن فتاوای فقها به دنبال 

قواعد نظامات اقتصادی اسالمی است.
یک دیدگاه فقهی وجود دارد که احکام همیشه ناظر به افراد و اشخاص 
است و عناوین حقوقی را متعلّق احکام نمی دانند؛ مثاًل چیزی به اسم 
بانک از این دست است. شهید صدر در اینجا به دنبال این مسئله است 
که عناوین کلی را مطرح کند. یک مثال مسئله بغی است؛ با فرد باغی 
و یا فردی که به امنیت اجتماعی آسیب می زند، چه باید کرد؟ اگر فقه 
فقط فردی باشد، همان کســی که ناامنی ایجاد می کند متعلّق حکم 
اســت. اما اگر یک گروه و ســازمان این ناامنی را ایجاد کند، آیا فقط 
همان کســی که عمل را انجام داده محکوم به بغی است یا هر کسی 
که درون آن سازمان است؟ این یک نمونه از فقهی است که از شخص 

درآمده و ساختار و هویت پیدا کرده است.
نظامات اجتماعی هم شخصیت حقوقی دارند؛ بحث عدالت اجتماعی، 
تأمیــن اجتماعی و تکافل اجتماعی متوجه افــراد به عنوان عضوی از 
اجتماع اســت که وظایفی متوجه آن هاســت و غیر از وظایف فردی و 
شــخصی آن هاست. ما یک رقیبی داشتیم که در حوزه نظام اقتصادی 
طرحی داشت که شــهید صدر در پاسخ به آن مسائلی را مطرح کرد. 
پس از انقالب جامعه اسالمی نیاز پیدا کرد که فقه نظامات را استنباط 
کند. این نیازی نیست که از بین رفته باشد بلکه شدیدتر شده است و 

الگوی شهید صدر برای جامعه ما قابل دنبال شدن است.
گاهی گفته می شــود که اگر وارد بحق فقه نظامات شویم باید قائل به 
اصالت جامعه باشــیم؛ باید توجه داشت که الزاماً این گونه نیست که 
جامعه وجود جدا از افراد داشته باشد. عناوین اجتماعی و حقوقی اگر 
اعتباری هم باشــند، می توانند متعلق حکم قرار بگیرند. رویکرد شهید 

صدر ُخرد است و قائل به اصالت جامعه نیست.
ما نیازهــای جدیدتری داریم که باید در امتداد نوآوری شــهید صدر 
مطرح شود. ما یک فقه نظامات داریم که نظام سیاسی، نظام اقتصادی 
و... اســت؛ اما مسئله دیگری از ســنخ فقه حکومت و احکام حکومتی 
داریم که تا پیش از انقالب چندان مبتالبه نبود و فقها به آن نپرداخته 
بودند. در زمان شهید صدر این بحث، مسئله نبود و موضع و موقع اجرا 
نبود. امام)ره( در نجف فقه حکومت را مطرح کرد و باب مســتقلی را 
تحت عنوان والیت فقیه بیان کرد. این حادثه آن چنان شهید صدر را 
به وجد آورده بود که اشــک شوق می ریخت؛ یعنی مناسبات جدیدی 

در جامعه شیعی باز می شد.
فقه حکومتی )حکومت چگونه باید باشد؟( فقه نظام است اما تشخیص 
اینکه اکنون چگونــه باید عمل کرد؛ مثاًل حاکــم چگونه باید آمر به 
معروف و ناهی از منکر باشد و... اینجا حکم حکومتی است. اگر شهید 
صدر در رقابت با مسائل مارکسیسم، فقه نظامات اسالم را مطرح کرد، 
ما ضمن تداوم کار شهید صدر نیاز به قواعد مربوط به احکام حکومتی 
هم داریم. این عرصه جدید اســت کــه در امتداد کار او قابل پیگیری 
است. این یک دانش اجتماعی در حوزه علوم سیاسی و... شکل می دهد.

بخشی از گفتار در نشست »بازخوانی اندیشه اجتماعی شهید 
سید محمد باقر صدر«

آیت اهلل نورالدین اشکوری دار فانی را وداع گفت 
تسنیم: آیت اهلل سیدنورالدین اشکوری از قدیمی ترین شاگردان آیت اهلل 
شهید سیدمحمدباقر صدر به ملکوت اعلی پیوست. این خبر را بیت آیت اهلل 
اشــکوری در اطالعیه ای اعالم کرد. بر این اساس، مراسم تشییع پیکر آن 
عالم ربانی، ساعت 16 امروز پنجشــنبه 5 اردیبهشت ماه، از مسجد امام 
حسن عسکری)ع( قم به سمت حرم مطهر حضرت معصومه)س( برگزار 
خواهد شــد. آیت اهلل اشکوری وکیل بسیاری از مراجع همچون حضرات 
آیات سیدمحسن حکیم و سیدابوالقاسم خویی و مدتی نیز نماینده رهبر 
معظم انقالب در کشور سوریه بود. ایشان با تأسیس پژوهشگاه تخصصی 
شــهیدصدر و گردآوری، ترجمه و نشر آثار آن شهید، نقش بی بدیلی در 

بهره مندی امت اسالمی از میراث آن اندیشمند واالمقام داشت.

 انتشار دو کتاب در حوزه تاریخ و تمدن 
توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

اندیشه: کتاب مجموعه مقاالت »غرب شناسی انتقادی مسلمین« به همت 
مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی چاپ 
و منتشــر شد. این اثر توسط جمعی از نویسندگان و به  کوشش ذبیح اهلل 
نعیمیان تهیه  شــده است. در معرفی این کتاب آمده است که »این دفتر، 
عهده دار مطالعه بخشــی از تجربه فکری اندیشمندان معاصری است که 
غرب شناسی شــان با رویکردی اصالت گرا و انتقادی شکل  گرفته است.« 
همچنین به همت پژوهشــکده تاریخ و سیره اهل بیت)ع( کتاب »زندگی 
فرهنگی سیاسی شلمغانی؛ از استقامت تا انحراف« روانه بازار نشر شد. این 
اثر که توسط حجت االسالم محمدتقی ذاکری تألیف شده، شامل 6 فصل 
است و عالوه بر مقدمات بحث و تبیین اوضاع سیاسی و علمی شیعه در 
عصر غیبت صغرا، به مباحثی نظیر معرفی جایگاه علمی سیاسی شلمغانی 

و گرایش های فکری او پرداخته است.

خــبر

آغاز در  گنابادی نژاد:  حجت   حجت االسالم 
کنار  در  و  اسالمی  انقالب  دوم  ساله    40
دستاوردهای 40  ساله نخست بزرگ ترین اولویت 
فرارو توجه به افق: »خودسازی«، »جامعه پردازی« 
عیار  که  اولویتی  سه  است.  سازی«  »تمدن  و 
باشد.  باید  دوم  فعالیت های 40 سال  و  برنامه ها 
بیشترین  و  اصلی ترین  علمیه  تردید حوزه  بدون 
مسئولیت و نقش را در این عرصه ها باید داشته 
و  شیعی  مشرق  مشهد،  علمیه  حوزه  و  باشد 
ایران که از گذشته افتخارآفرین و مهد تربیت 
تمدنی  گذشته  در  و  بوده  مفاخر  و  فرزانگان 
اسالم نقش و سهم شایان توجهی داشته است؛ 
از نقش آفرینان اصلی تمدن نوین  انتظار است 
حکم  با  که  جدید  شرایط  در  باشد.  اسالمی 
مقام معظم رهبری، تولیت جدید آستان قدس 
رضوی به عهده حجت االسالم  والمسلمین احمد 
مروی گذاشته  شده است و ایشان با تجربه 30 
حوزه ای  ارتباطات  معاونت  در  مسئولیت  ساله 
و  اشراف  بیشترین  رهبری  دفتر  روحانیت  و 
آیت اهلل  تدابیر حضرت  و  با سیاست ها  آشنایی 
مسئله های  و  افق ها  توانمندی ها،  و  خامنه ای 
موجود در نظام حوزه علمیه و روحانیت دارند و 
در جایگاه رفیع و ارزشمند تولیت آستان قدس 
رضوی قرار گرفته اند با تأکید ویژه ای که مقام 
معظم رهبری در حکم انتصاب ایشان به ارتباط 
با حوزه علمیه مشهد داشته اند فرصتی شده که 
انتظارات اعالم و حوزویان حوزه کهن مشهد به 

این موضوع جلب شود.
حضور حجت االســالم  والمســلمین مروی در 
شــورای عالی حوزه علمیه خراسان یک فرصت 
مغتنم و گام آغازین برای تحقق تعامل و ارتباط 
بیشــتر حوزه علمیه مشــهد و آســتان قدس 
رضوی می باشد. اما آنچه اکنون انتظار است که 
نخبگان، صاحبنظران و دلســوزان حوزه علمیه 
و ارادتمندان حضرت امام علی بن موسی الرضا 
علیه الســالم بتوانند با هم اندیشی و تبادل نظر 
اولویت های این تعامل و همکاری را پیشــنهاد 
نماینــد. به عنوان یک طلبــه برخی عرصه ها و 

اولویت ها را به عنوان پیشنهاد طرح می نمایم: 

 امام رضــا)ع( فرمودند: »اگر مردم خوبی ها و 
ویژگی های معارف و اندیشــه ما را بشناسند از 
راه ما اطاعت و تبعیت می نمایند.« ســخن این 
اســت که »بسط و گســترش معارف و فرهنگ 
رضوی« از اصلی ترین و مهم ترین وظایف آستان 
قدس رضوی و حوزه علمیه مشــهد اســت. اما 
تا به امروز یک ســند جامع مشترک که شامل 
اهداف، موضوعات، رویکردها، مسئله های اصلی 
و... باشد و نقش و مسئولیت طرفین تعیین  شده 
باشد تنظیم  نشده اســت؛ خوب است در دوره 
جدید به عنوان یک اولویت در دســتور کار قرار 
گیرد. شناخت امام رضا)ع( و فرهنگ رضوی با 
همه ابعاد و اضالعی که دارد از مباحث کالم و 
اعتقادات، تا تاریخ، سیره، حدیث، فقه، اخالق و 
تربیت اسالمی و... طبیعتاً اگر این اولویت احیا و 
در دستور کار قرار گیرد می توان آثار و نتایج آن 
در مدرسه ها و رشته های تخصصی، تحقیقات و 
پژوهش های علمــی، تربیت و آموزش و نیروی 
انسانی، بسط و گســترش عرصه های تبلیغی و 
ترویجــی با لحاظ تنوع مخاطبــان و قالب ها و 

ابزارها و... ظهور و بروز پیدا نماید. 

 امــروز مشــهد به عنــوان یک کالنشــهر 3 
میلیونی بــا مســئله ها و ظرفیت های متنوعی 
گرد بارگاه منــور حضرت رضا)ع( قــرار دارد. 
الحمدهلل همگان باور دارند هســتی و چیستی 
مشهد گره خورده به امام رضا)ع( است و هویت 
این شــهر رضوی اســت ولی بایــد بپذیریم با 
احتــرام به تالش های مخلصانه و مبارک که در 
دوره های تاریخی گوناگون در راســتای هویت 

رضوی مشــهد صورت گرفته است در شرایط 
موجود هویت مشــهد با آســیب های متنوع و 
متعددی مواجه اســت برخی آن ها در کالبد و 
ســخت افزار مشــهد وجود دارد و ظهور و بروز 
پیدا کرده اســت. برخــی در نرم افــزار و روح 
شــهر اختالل آفرینی می نماید؛ از تغییر الگوی 
زیارت  کاربــری  تغییر  معماری، شهرســازی، 
به گردشــگری و توریست، توســعه قالب ها و 
عرصه هــای تجــاری و تفریحــی غیرمرتبط با 
این شــهر، تضعیف فرهنگ میزبانی و مجاوری 
حضرت رضا)ع( و... نمونه هایی است که حدود 
50 سال است با هویت اصلی شهر زاویه را آغاز 
نموده و اگر فکر و تدبیر و نگاه جامع، منطقی، 
علمی، دینی و مردمی برای این ســرمایه اصلی 
مشهد یعنی هویت رضوی اندیشیده نشود باید 
منتظر آفات و تهدیدهای قابل  توجهی باشــیم. 
بدون شــک از مؤلفه های هویت رضوی مشهد 
حوزه علمیه کهن مشــهد اســت که با سابقه 
طوالنی، مفاخر و نامــداران فرزانه و خدمات و 
آثــار علمی و اجتماعی در تار و پود این شــهر 
مؤثر بوده و همچنان آثار و برکات آن مشــهود 
اســت و حتماً یکــی از عرصه هــای تعامل و 
همکاری حوزه مشــهد و آستان قدس رضوی 
موضوع »هویت رضوی مشهد« است که می تواند 
در حوزه پژوهــش و تبلیغ و حتی آثار و نتایج 
سخت افزاری برای مشــهد به عنوان یک الگو و 
نمونه در جامعه پردازی اســالم مورد اســتفاده 

قرار گیرد. 

 آنچــه در آمــار و اطالعــات حــوزه زیارت 
منعکس می شــود عددی حــدود 30 میلیون 
زائر اســت که ساالنه به زیارت حضرت رضا)ع( 
مشرف می شــوند؛ این عدد در حالی است که 
بیت اهلل الحرام و فریضــه واجب حج با امکانات 
وســیع و منابع نفتی عربســتان حداکثر آمار 
حجاج از 2 میلیون نفر در ســال تجاوز نداشته 
اســت. این فرصت گسترده اســتقبال زائر به 
بارگاه منور رضــوی و تنوع مخاطبان زیارت از 
داخل و خارج کشــور در کنــار جاذبه حضرت 
رضــا)ع( برای پیروان ســایر ادیان و مذاهب و 
ده ها عنــوان دیگر از مزیت هــا و فرصت هایی 
اســت که در سرمایه زائر و زیارت مشهد وجود 
دارد اما کمترین تأمل به آمار اولیه حوزه زیارت 
مســائلی را روشن می ســازد مثل: حمل و نقل 
حــدود 30 میلیون زائر که بیش از 70درصد از 
طریق جاده انجام می شود و حداکثر سهم قطار 

و هواپیما به 20درصد نمی رسد. متوسط اقامت 
زائر در مشــهد چهار روز است که این مدت در 
ایام نوروز به پنــج روز افزایش می یابد بیش از  
60 درصد زائران خواهران و بیش از 64 درصد 
زائران خانوادگی به زیارت مشــرف می شــوند. 
حداکثر زمــان حضور زائر در حــرم مطهر در 
24 ساعت حدود دو ســاعت است و بیشترین 
حضــور زائر پــس از زیــارت و در بیرون حرم 
اولویت نخســت با بازار و مجتمع های تجاری، 
در مرحله بعد مجموعه های تفریحی و پارک ها 
و رتبه ســوم اماکن مذهبی و تاریخی و... است. 
مشــخص اســت نیازهای معرفتی، فرهنگی و 
معنوی زائر یک اولویت بسیار مهم است. ضمن 
اینکه حرم مطهر مرکز و کانون اصلی می باشد 
اما حریم حرم مطهر، مشــهد مقدس و مســیر 
راه هــای ارتباطی و... نبایــد از چتر برنامه های 
فرهنگی و معرفتی خالی باشــد و این گســتره 
وســیع کار و مأموریت نیازمند یک برنامه ریزی 
جامع و ســازماندهی عظیم و گسترده ای است 
که الزم اســت همه توانمندی ها و ظرفیت های 
فرهنگی بســیج و به کارگیری شــوند که حتماً 
حــوزه علمیه مشــهد نقش اصلــی و محوری 
را باید داشــته باشــد و این ظرفیــت به عنوان 
گسترده ترین فرصت خودســازی برای کشور، 
انقالب اسالمی و اســالم و حتی بشریت مورد 

توجه ویژه قرار گیرد.

 امام رضا)ع( اگرچه پیشــوای هشتم شیعیان 
می باشند و مشهد پایگاه و مرجع ارادتمندان به 
اهل بیت)ع( و شیعیان شده است اما بسیاری از 
پیروان سایر ادیان و مذاهب به حضرت رضا)ع( 
ارادت و عالقه دارند و این احترام و ادب هم در 

اهل ســنت اســت و هم در پیروان سایر ادیان 
آســمانی مســیحیت، یهود و.... عالوه بر اینکه 
ســیره حضرت امام علی بن موســی الرضا)ع( 
در طول حیات مبارکشــان بویژه ایام حضور در 
مرو شرکت در جلســات گفت وگو و مناظرات 
علمی با دانشــمندان ادیان مختلف بوده است، 
اگرچــه تاکنون توجه و مراجعــه پیروان ادیان 
و مذاهب به بارگاه رضوی وجود داشــته است 
و کار بزرگ و ارزشــمندی که در سال گذشته 
برای نخســتین بار توسط آستان قدس رضوی 
انجام شد و نخســتین همایش بین المللی امام 
رضا)ع( و گفت وگوی ادیان برگزار و با استقبال 
گسترده و خوبی از داخل و خارج کشور همراه 
شد و اقدامات و برنامه های متنوع و گسترده ای 
پیش بینی و اجرا شد اما جا دارد ظرفیت حوزه 
علمیه مشــهد و آســتان قدس رضوی به طور 
مشترک به این موضوع توجه پیدا نماید و یک 
برنامه جامع، هدفمند و مستمری تنظیم گردد. 

 ارادتمنــدان اهل بیــت)ع( در جهــان یک 
جمعیت گسترده و پراکنده می باشند که بعضاً 
مناســک متفاوتی با شیعیان اثنی عشری دارند 
اما باور توحیدی دارند و ارادتمند به اهل بیت)ع( 
می باشــند و در فرقه و نحله گوناگون تقســیم  
شــده اند. امروز ارتباط و تعامل با این جماعت 
عظیم و تحکیم باورهای مشــترک بر اســاس 
توحید و اهل بیت)ع( یکی از کارهایی است که 
باید حوزه علمیه به آن ها توجه داشــته باشد و 
اگر تعامل و همکاری آســتان قدس رضوی به 
آن ها اضافه شود بدون تردید به یکی از افق های 

پر خیر و برکت دسترسی پیدا خواهد شد. 

 تکمیــل ظرفیت بین الملل حوزه مشــهد و 
آســتان قدس رضــوی از گذشــته های دور و 
جاذبه هــا و مزیت هــای حوزه مشــهد موجب 
شــده تا افرادی به عنوان تحصیل و شــاگردی 
یــا ارتبــاط و تعامل از کشــورهای مختلف به 
مشهد هجرت نمایند و اســتادان و فضالیی از 
حوزه مشــهد با هجرت به خارج کشور رسالت 
حوزوی خود را محقق ساخته اند. به عالوه سایر 
ارتباطات و تعامالتی که در عرصه های پژوهش، 
نشــر یا تبلیغ و... وجود داشته است همچنین 
فعالیت هایــی که آســتان قــدس رضوی در 
عرصه های بین المللی داشته است. آنچه در این 
موضوع قابل  توجه است هیچ  گاه نگاه مشترک 
از سوی حوزه علمیه و آستان قدس رضوی توأم 

به عرصه های بین الملل نبوده، حتی در دوره ای 
که مســئولیت حوزه علمیه خراســان و آستان 
قــدس رضوی هر دو به عهــده مرحوم آیت اهلل 
واعظ طبسی بود و این نبود تعامل و هم افزایی 
بــه طور کمی و کیفی نقــش  بین الملل هر دو 
مجموعه را با اختالل و ضعف مواجه کرده است. 
اگر یک نقشــه راه و طراحی مشترک فی مابین 
حوزه علمیه و آستان قدس رضوی برای عرصه 
بین الملل تهیه شود رشد و ارتقای این مأموریت 

مهم را شاهد خواهیم بود.
 

 آســتان قدس رضوی به عنوان یک سازمان 
مدیریتی با تنوع مأموریت ها بویژه گســتردگی 
فعالیت فرهنگی، آموزشی و پژوهشی مجموعه 
وســیعی از نیروهــای انســانی دارد کــه در 
بخش های مختلف فعالیــت دارند. مقام معظم 
رهبری در این رابطه می فرمایند: »ترکیب شما 
یک ترکیب خیلی جالبی اســت و بنده شخصاً 
به عنوان یک مســئول آرزویم این است که در 
کل کشور این ترکیب حاکم بشود. این ترکیب 
سه عنصری، این ترکیب سه پایه که مجموعه ای 
روحانی و بایــد گفت دانشــگاهی و نیروهای 
مردمی غیر معمم به یک عنوان، که کارایی های 
بســیار باالیی دارند، این مجموعه سه پایه و سه 
عنصــر به نظر بنده می تواند کار یک مملکت را 

سامان ببخشد. این را حفظ بفرمایید«. 
همان گونه کــه مقام معظم رهبــری فرموده اند، 
روحانیــت و فضالی حوزوی یکــی از محورهای 
منابع انســانی آســتان قدس رضوی می باشند و 
خوب است در آستانه گام دوم بویژه رویکرد ویژه 
توجه به جوانان یکــی از عرصه های تعامل حوزه 
علمیه مشهد و آســتان قدس رضوی به موضوع 
منابع انســانی اختصــاص یابد کــه می تواند در 
موضوعات: تربیت نیرو، تأمین نیرو، آموزش های 
ضمن خدمت، تولید منابع و محتواهای آموزشی 

مورد نیاز و... باشد. 

 صیانــت، بهــره وری و گســترش موقوفات و 
فرهنگ وقف، در مســئله وقف چنــد نکته قابل 
 توجه است. مشــهد و خراسان به برکت حضرت 
رضا)ع( بیشــترین آمــار موقوفات کشــور را در 
مقایســه با سایر مناطق و استان های کشور دارد. 
نکته دیگر با وجود اینکه حوزه علمیه مشــهد در 
پیشــینه تاریخ کهن خود که ســابقه ای بیش از 
چنــد قرن دارد هیچ  گاه حوزه اول شــیعه نبوده 
اســت و در دوره های مختلف حــوزه علمیه اول 
شیعه در مناطق دیگری بوده است. نجف، سامرا، 
بغداد، حله، کربال و هم اکنون هم حوزه علمیه قم 
به عنوان حوزه اول شیعه منشأ آثار و برکات فراوانی 
می باشــد و به تعبیر حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
شرایط کنونی »تحقیقاً حوزه علمیه مشهد دومین 
حوزه تشیع است«. اما جالب است که حداقل در 
بیش از یک قرن این حوزه رتبه نخست موقوفات 
در میان حوزه های علمیه را دارد که این مزیت از 
یک  سو اشــاره به برکات رضوی دارد و از طرفی 
به ظرفیت و سرمایه اجتماعی حوزه علمیه و علما 
و روحانیون مشــهد. در موضوع وقف باید به این 
نکته توجه شود هم صیانت و بهره وری موقوفات 
موجود و هم ایجاد موقوفات جدید برای آســتان 
قدس رضوی و حوزه علمیه اولویت ویژه ای است 
که با احترام بــه تالش های دوره های قبل انتظار 
اســت که تحول و متعاقبــاً ارتقای کمی و کیفی 
در این عرصه را در دوره جدید شاهد باشیم. اگر 
تعامــل، هماهنگی و هم افزایــی و طرح و برنامه 
جامع و مشترکی فی مابین حوزه علمیه و آستان 
قدس رضوی به وجود آیــد می تواند برای هر دو 
مجموعه آثار و برکاتی داشته باشد و چه بسا سایر 
مجموعه های دارای اولویت و فعال در عرصه های 
دینی، فرهنگی و اجتماعی بتوانند از این تعامل 

و هم افزایی منتفع و بهره مند شوند.

برش

حوزه علمیه مشهد، مشرق شیعی و 
ایران که از گذشته افتخارآفرین و 
مهد تربیت فرزانگان و مفاخر بوده 
و در گذشته تمدنی اسالم نقش و 
سهم شایان توجهی داشته است؛ 
انتظــار اســت از نقش آفرینــان 

اصلی تمدن نوین اسالمی باشد

اندیشه

یادداشت شفاهی

حجت االسالم دکتر حمید پارسانیا
annotation@qudsonline.ir

گام دوم انقالب اسالمی و تعامل حوزه علمیه مشهد و آستان قدس رضوی
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صعود گل گهر به سردار سلیمانی تقدیم شد
ورزش: مدیرعامل باشگاه گل گهر ســیرجان گفت: باشگاه گل گهر از 
لحاظ زیرساختی مشکل خاصی ندارد و در بازه زمانی تا آغاز فصل بعد 
لیگ برتر فرصت وجود دارد تا برخی مشکالت به طور کامل رفع شود. 
محمد جواهری در گفت و گو با تســنیم درباره اینکه قرار است حضور 
وینگو بگوویچ به عنوان سرمربی در گل گهر ادامه داشته باشد، تصریح 
کرد: در این باره باید جلسه هیئت مدیره برگزار و تصمیم گیری شود اما 
به احتمال بسیار زیاد بگوویچ فصل آینده نیز سرمربی تیم خواهد بود.

وی در پایان گفت: صعود باشگاه گل گهر سیرجان به لیگ برتر را از سوی 
اعضای تیم  به سرلشکر قاسم سلیمانی، قهرمان دیار کرمان تقدیم شد.

پس از صعود شاهین بوشهر به لیگ برتر
ویسی: دنبال سهمیه آسیا هستیم

ورزش: عبداهلل ویسی سرمربی شاهین شهرداری بوشهر پس از پیروزی 
تیمش مقابل سرخ پوشان پاکدشت و صعود شاهین به لیگ برتر فوتبال 
در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: من تجربه قهرمانی در لیگ برتر و بازی 
در رقابت های لیگ قهرمانان آســیا را دارم. باید تیم خوب و با بودجه 
خوبی بسته شود تا بتوانیم در لیگ برتر موفق باشیم. نه اینکه به لیگ 
برتر بیاییم و بعد دوباره به لیگ یک برگردیم. باید طرز تفکر ما در لیگ 
برتر، گرفتن سهمیه آسیایی و حضور در نیمه باالی جدول باشد. اگر غیر 
از این باشد، تفکر بازیکنان خراب می شود و این اصاًل اتفاق خوبی نیست.

منتظری: باید الدحیل را در آزادی 
شکست دهیم

ورزش: مدافع استقالل می گوید تیمش باید در دو دیدار آتی خود برنده 
باشد تا بتواند به دور بعد صعود کند. پژمان منتظری اظهار داشت: باید 
ایرادهای خود را خیلی به ســرعت برطرف کنیم. وقتی برای ریکاوری 
نداریم. باید در دو بازی بعدی ۶ امتیاز بگیریــم و صعود کنیم. در این 
دیدار اشکاالتی داشتیم که باعث شد بد ببازیم. تا روز آخر شانس داریم. 
در بازی بعد مقابل الدحیل نیازمند سه امتیاز هستیم.مدافع استقالل 
درباره تأثیر هواداران تیمش در دیدار آتی این تیم برابر الدحیل عنوان 
کرد: 100 درصد هواداران نقش پررنگــی در موفقیت ما دارند. باید در 
چند بازی بعد به ما کمک کنند. بودن آن ها قوت قلبی برای ما است. باید 

از آن استفاده کنیم.

سعودی ها خواستار لغو »زمین بی طرف« شدند
ورزش: در یک نظرسنجی هواداران فوتبال عربستان خواستار لغو زمین 
بی طرف مقابل تیم های ایرانی شدند. سعد الحارثی، خبرنگار ورزشی 
عربستانی و عضو ســابق کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا در 
توییترش یک نظرسنجی به راه انداخت و از کاربران سعودی سوال کرد 
که دوست دارند که بازی های باشــگاه های این کشور با باشگاه های 
ایرانی در کدام کشور برگزار شود.نکته جالب در نتیجه این نظرسنجی 
بیش از 3۶ درصد یعنی بیشترین کاربران خواســتار لغو قانون زمین 
بی طرف شدند. میزبان کشــور امارات باشــد 34 درصد آرا را به خود 
اختصاص داد و کشورهای عمان و کویت یا بحرین به ترتیب 18 و 12 

درصد آرا را گرفتند.

اسامی محرومان هفته بیست و هفتم اعالم شد
 غیبت دو بازیکن کلیدی پرسپولیس و سپاهان

ورزش: دیدارهای هفته بیست و هفتم رقابت های لیگ برتر در حالی 
عصر امروز آغاز خواهد شد که دیدار تیم های پرسپولیس و سپاهان که 
فردا برگزار خواهد شد، حســاس ترین بازی هفته است. براساس اعالم 
سازمان لیگ این دو تیم برای دیدار حساس خود هر کدام یک بازیکن 
غایب دارند.اسامی محرومان از حضور در هفته بیست و هفتم لیگ برتر 

به شرح زیر است:
امید نورافکن اســتقالل تهران، مجید علی یاری پارس جنوبی جم، 
شجاع خلیل زاده پرســپولیس تهران، ســید مهران موسوی پیکان 
تهران، اکبر ایمانی قره آغاج تراکتورســازی تبریز، ســاموئل سارفو 
ســایپا تهران، محمد ایران پوریان ســپاهان اصفهان و میالد قربان 

زاده سپیدرود رشت. 

آمار عجیبی که استقالل در آسیا ثبت کرد
ورزش: تیم فوتبال استقالل در چهارمین دیدار آسیایی این فصل خود 
مقابل الهالل تن به شکست یک بر صفر داد. یکی از آمارهای عجیبی 
که در انتهای این بازی دیده شده، تعداد باالی آفسایدهای آبی پوشان 
بود. 12 بار قرار گرفتن بازیکنان استقالل در تله آفساید الهالل سبب 
شد تا تعداد خطای آفساید آن ها در کل بازی ها به عدد 2۷ برسد و آبی 
پوشان با این تعداد زیاد آفســاید در چهاربازی، آماری عجیب از خود 
به جا گذاشته باشــند. نزدیک ترین تیم به استقالل »گیونگنام« از کره 
جنوبی اســت که بازیکنانش 13 بار )کمتر از نیمی از آفسایدهای آبی 

پوشان( در تله آفساید گیر کرده اند.

کی روش در میان گزینه های 
تیم ملی فوتبال عربستان!

ورزش: سایت »العاجل« عربستان به نقل از السبیعی رئیس فدراسیون 
فوتبال این کشور نام چهار گزینه سرمربیگری تیم ملی عربستان را اعالم 
کرد. طبق اعالم الســبیعی، کارلوس کی روش سرمربی پیشین ایران، 
یورگن کلینزمن، روبرتو مارتینس سرمربی بلژیک و لوچیسکو سرمربی 
پیشین ترکیه در گزینه های مدنظر هدایت تیم ملی عربستان هستند.

این در حالی است که کارلوس کی روش بعد از جام ملت های آسیا و اتمام 
همکاری با تیم ملی فوتبال ایران راهی کلمبیا شــد و تا سال 2022 با 

کلمبیا قرارداد دارد.

صیدهای چراغ خاموش پرسپولیس
ورزش: پرسپولیسی ها در فاز هجومی اولین اقدام را برای خرید بازیکن 
جدید انجام داده اند. محمدرضا حسینی، هافبک هجومی ذوب آهن در 
لیست خرید پرسپولیس قرار دارد و شــنیده می شود مذاکراتی با این 
بازیکن صورت گرفته اســت. ظاهرا برانکو ، مهدی طارمی را برای خط 

حمله و میالد محمدی را برای خط دفاعی در نظر گرفته است. 

مهاجم کلیدی العین 
بازی با استقالل را از دست داد

ورزش: مهاجم العین امارات به خاطر مصدومیت بازی برگشت مقابل 
استقالل را از دســت داد. سایت اســپورت امارات خبر داد که  محمد 
عبدالرحمن، مهاجم العین امارات به خاطر مصدومیت فصل را از دست 
داد.با این خبر محمد عبدالرحمن بازی برگشــت مقابل اســتقالل در 

مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا را از دست داد.

امین غالم نژاد: ماراتن لیگ برتر این هفته به پیچ تند 
خود خواهد رســید. جایی که بعضی تیــم ها از کورس 
قهرمانی و کســب ســهمیه خارج خواهند شد و فانوس 
بدستان در صورت عدم توفیق کم کم باید چمدان شان را 
جمع کنند. در واقع تمام بازی های این هفته پر حرارت 
و سنگین دنبال خواهند شد. حتی میانه جدولی ها هم 

در سرنوشت صعود و سقوط تیم ها نقش آفرین هستند.

  آزادی در نقطه جوش
در الکالسیکوی ایران، پرسپولیس در حالی برابر سپاهان 
قرار خواهد گرفت که در دو دیدار اخیر خود در لیگ برتر و 
لیگ قهرمانان به ترتیب برابر ذوب آهن و االهلی عربستان 
ناکام بوده و مقابل سپاهان می کوشد که با همت بازیکنان 
و حمایت همــه  جانبه  هواداران خــود، ناکامی دو بازی 
گذشته را جبران کرده، با پیروزی ارزشمند برابر سپاهان، 
یکی دیگر از رقیبان خود بر سر راه قهرمانی را کنار بزند و 
در فاصله سه هفته مانده به پایان رقابت ها، قهرمانی خود 

را تا حدود زیادی مسجل کند.
پرسپولیس با کسب سه امتیاز این دیدار پنجاه و هشت 
امتیازی شــده و در صورت توقف یا باخت استقالل که 
نزدیک ترین تعقیب کننده  آن ها است، فاصله را با آن ها 
به هفت یا هشت امتیاز خواهد رساند و دست نیافتنی تر 
می شود. هرچند در اختیار نداشتن شجاع خلیل زاده در 
این دیدار حســاس می تواند برای سرخپوشان پایتخت 
مشکل ساز باشد. پرسپولیس در ســه دیدار اخیرش در 
لیگ هفت امتیاز کســب نموده و در دیدارهای خانگی 

نیز عملکرد خوبی برابر رقیبان به نمایش گذاشته است.
ســپاهان که با هدایت قلعه نویی بار دیگر در این فصل 
در قامت مدعی قهرمانی ظاهر شــد، بی شک برای برد 
در آزادی پا به میدان می گذارد و تمــام توان خود را به 
کار خواهد بست تا با کسب سه امتیاز حساس این دیدار 

فینال گونه اختالف خود را با صدر به تنها دو امتیاز برساند 
و بیش از پیش به قهرمانی امیدوار گردد، آن ها اکنون با 

۵0 امتیاز سومین تیم جدول رده بندی هستند.

  دوئل آقای گل ها
طالیی پوشان اصفهانی هفته  قبل با برد پرگل پنج بر دو 
برابر سایپا آمادگی و عزم جدی خود در راه قهرمانی را به 
رخ رقبا کشیدند و نشان دادند که روز جمعه پرسپولیس 
کار بسیار دشــواری برابر آن ها دارد، به خصوص آن که 
شــاگردان قلعه نویی برترین عملکــرد هجومی لیگ را 
 داشته و بهترین آقای گل لیگ را هم در میان خود دارند، 

کی روش استنلی با 14 گل.
سپاهان در سه دیدار اخیر چهار امتیاز کسب کرده و در 
دیدار با پرسپولیس ایران پوریان را به علت محرومیت در 
اختیار ندارد. این بازی عــالوه بر این که جنگ دو مدعی 
قهرمانی می باشــد، نبرد دو مهاجم ایــن تیم، علیپور و 

کی روش بر سر عنوان آقای گلی و کفش طالی لیگ برتر 
نیز هســت و همین امر می تواند به حساسیت و جذابیت 

این دیدار شش امتیازی بیفزاید.

  آخرین فرصت تراکتور؟
اما دیگر بازی مرگ و زندگی امروز را دو تیم تراکتورسازی 
و ذوب آهن در اصفهان برگزار می کنند. تراکتور پنچر شده 
در حاشیه های خود ساخته مقابل تیمی به میدان می رود 
که ســرحال ترین تیم لیگ قهرمانان آسیاســت و امتیاز 
گرفتن مقابلش کار هر تیمی نیست. منصوریان با ذوب آهن 
هفته قبل پرسپولیس را متوقف و آتش صدر را فروزان تر 
کرد. این احتماال آخرین فرصت برای تراکتور خواهد بود 
تا بتواند به جاده قهرمانی احتمالی باز گردد. از دست دادن 
امتیاز در این بازی برای تبریزی ها مســاوی خواهد بود با 
لغو پروازشان به آسیا. ذوب آهن در این دیدار به طور حتم 
برای سپاهان خواهد جنگید تا بلکه همشهری اش بتواند 

 در کورس قهرمانی بماند. ســوال کلیدی این است که آیا 
تی تی ها تیمشــان را از لحاظ روحی بازسازی کرده اند یا 

هنوز مشکالت درونی - مدیریتی بالی جان آنهاست؟

  خروش در قعر؟
از صدر کــه فاصله بگیریم بــه بازی ســپیدرود و فوالد 
می رسیم که پیروزی در آن برای گیله مردان از نان شب 
واجب تر است. در واقع ســپیدرودی ها اگر می خواهند 
سال بعد هم میهمان لیگ برتر باشــند باید همین بازی 
آخرین شــانس های شــان را حفظ کنند. مردان دست 
نشان 4 فینال تا بقا پیش رو دارند که بازی با استقالل هم 
جزء همین فینال هاست. برای فوالد اما امتیازات این بازی 
دردی را دوا نمی کند مگر اینکه در اتفاقی خارق العاده قرار 
باشد همشهری نگون بختشان،استقالل خوزستان، برای 
ماندن در لیگ برتر تمام بازی های شان را ببرد که شکست 

سپید رود مقابل فوالد برای خوزستان مهم باشد.

منهای فوتبال

ونگر: ویرا سرمربی آینده آرسنال است
ورزش: سرمربی افسانه ای آرسنال می گوید پاتریک ویرا ستاره سابق این تیم گزینه 
مناسبی برای مربیگری آرسنال خواهد بود. آرسن ونگر معتقد است: »من پاتریک ویرا را 
مربی آینده آرسنال می دانم چون معتقدم او در حال حاضر جوان تر از این است که بخواهد 
سرمربیگری تیم های ملی را تجربه کند. پاتریک ویرا به عنوان مربی خیلی هوشمندانه و 
صبورانه عمل کرده و بعد از پایان دوران فوتبالش در اوج جوانی به نیویورک رفت و حاال 
در نیس مربیگری می کند. او با صبر و انتظار به یک مربی پخته تبدیل شده است. ویرا 

کاریزمایی طبیعی دارد و با اقتدارش می تواند مربی بزرگی باشد.«

استرلینگ: به هری کین رأی دادم نه فن دایک
ورزش: ستاره منچسترسیتی فاش کرد که در رأی گیری برای انتخاب بهترین بازیکن 
سال انگلیس رأی خود را به هری کین، کاپیتان تاتنهام و نه به ویرژیل فن دایک لیورپولی 
داده اســت. رحیم استرلینگ می گوید: »اینکه من پیشــتاز رای گیری هستم خیلی 
خوشحال کننده است ولی راستش را بخواهید اگر امسال قهرمان لیگ برتر نشویم، این 
رقابت فردی برایم هیچ اهمیتی نخواهد داشــت. من به هری کین رای دادم. به او رای 
دادم چون هری هر سال گل های زیادی می زند و برای تیمش نقش بسیار مهمی دارد. 
هری کین برای تیمش از جان و دل مایه می گذارد و به خاطر تیمش هر کاری می کند.«

زیدان: ما 33 قهرمانی اللیگا داریم؛ بارسا چند تا؟
رئال مادرید امشب در زمین ختافه به میدان خواهد رفت و با کسب یک پیروزی، رتبه سومی 
خود را مسجل خواهد کرد. این در حالی است که بارسلونا به احتمال بسیار زیاد قهرمان 
خواهد شد اما این باعث نشد که زیدان برای آن ها کری نخواند. سرمربی رئال می گوید: در 
سال های اخیر، بارسلونا در اللیگا عالی کار کرده است. باید به این تیم تبریک گفت و برای 
کارشان ارزش قائل بود؛ اما رئال 33 قهرمانی دارد و بارسا چند تا؟ وقتی صحبت از اعداد و 
ارقام می شود، بازهم ما جلوتر از بارسا هستیم. این را برای دفاع از خودم نمی گویم و تنها 

پاسخ من به سوال شماست که از برتری عددی بارسا در سال های اخیر می پرسید.

طعنه جدید »کاسیاس« به مورینیو
ایکر کاسیاس، سنگربان پورتو و اسطوره باشگاه رئال در صفحات اینستاگرام و توییتر 
خود چندین عنوان کتاب را به فالوئرهایش معرفی کرد. نکته عجیب و البته جالب، 
معرفی کتاب ژوزه مورینیو از سوی کاســیاس بود. همه از سابقه اختالفات این دو از 
دوران حضورشان در رئال با خبرند و می دانند که مورینیو عامل اصلی جدایی کاسیاس 
از رئال بود. کاسیاس کتاب هایی با عنوان های »من هیوال نیستم«، »ناامیدی بزرگ« 
و نیز » تاریخ من« از میشل اوباما را معرفی کرده است.  به نوعی کاسیاس قصد داشته 

با معرفی این 4 عنوان کتاب، پیامی کنایه آمیز برای سرمربی سابق خود بفرستند.

ضد حمله

ورزش: در پایان رقابت های کشتی آزاد قهرمانی 201۹ آسیا 
در شی آن چین، تیم ملی کشتی آزاد ایران توسط رضا اطری 
در ۵۷ کیلوگرم، بهنام احسانپور در ۶1، بهمن تیموری در ۷۹، 
کامران قاسم پور در 8۶، علیرضا کریمی در ۹2، رضا یزدانی 
در ۹۷ و یداهلل محبی در 12۵ کیلوگرم صاحب هفت مدال 
طال در 10 وزن شد و پیمان بیابانی در ۶۵، یونس امامی در ۷0 
و محمد نخودی در ۷4 کیلوگرم به سه مدال برنز رسیدند تا 

ایران مقتدرانه قهرمان شود.

  مدال های چهارشنبه
دیروز در رقابت های پنج وزن دوم، بهنام احسان پور نماینده 
وزن ۶1 کیلوگرم ایران و دارنده یک طال و دو نقره آسیا، در 
دیدار فینال برابر مینگ هو لیو از چین با نتیجه 2 بر یک به 

برتری رسید و مدال طالی آسیا را از آن خود کرد.
در وزن ۷4 کیلوگرم محمد نخودی نفر سوم نوجوانان جهان و 
جوان ترین چهره تیم ملی با 18 سال، نیز برای کسب مدال برنز 
به مصاف ایگیز ژاکیپ بکوف از قرقیزستان رفت و در پایان در 
یک مبارزه سخت با نتیجه ۹ بر 8 به برتری رسید و در اولین 
حضور خود برای تیم ملی بزرگساالن صاحب مدال برنز شد.

در وزن 8۶ کیلوگــرم، کامران قاســم پور نماینده وزن 8۶ 
کیلوگرم ایــران در دیــدار نهایی برابــر گامیدگادژیف از 
قرقیزستان قاطعانه و با نتیجه 10 بر صفر در 4 دقیقه و 11 

ثانیه به برتری رسید و مدال طالی آسیا را بر گردن آویخت.
اما در وزن ۹2 کیلوگرم علیرضا کریمی دارنده 2 مدال برنز 
جهان یک طالی بازی های آسیایی و 2 طالی آسیا در دیدار 
فینال برابر ویکی از هند قاطعانه و با نتیجه 11 بر صفر در همان 
تایم نخست به برتری رسید و برای سومین مرتبه مدال طالی 
آسیا را از آن خود کرد. اما در وزن 12۵ کیلوگرم یداهلل محبی 
دارنده مدال طالی آسیا در دیدار فینال برابر ژی دنگ دارنده 
مدال نقره جهان 2018 از چین با نتیجه 2 بر یک به برتری 
رسید و هفتمین و آخرین مدال طالی ایران در این رقابت ها 

را با شایستگی از آن خود کرد. در جریان رقابت های ۵ وزن 
نخست نیز تیم ایران توسط رضا اطری در وزن ۵۷، بهمن 
تیموری در ۷۹ و رضا یزدانی در وزن ۹۷ کیلوگرم به 3 مدال 
طال رسید و پیمان بیابانی در ۶۵ و یونس امامی در وزن ۷0 

کیلوگرم نیز به مدال برنز رسیدند.

  تقدیم به سیل زده  ها
غالمرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان 
گفت: این قهرمانی در رقابت های آســیایی کــه با اقتدار 
کشتی گیران کشورمان بدســت آمد را از طرف خود، کادر 
فنی و اعضای تیم ملی به تمامی مردم عزیز کشورمان که در 
حوادث سیل اخیر دچار صدمات، خسارات و گرفتاری های 

بسیاری شدند تقدیم می کنیم.

یزدانی: هنوز اشتباهاتی دارم
آزادکار وزن ۹۷ کیلوگرم ایران و دارنده 2 مدال طالی جهان با 
بیان اینکه در رقابت های قهرمانی آسیا اشتباهاتی داشته است، 
گفت: باید برای کسب موفقیت در میادین بعدی اشتباهاتم 
را برطرف کنم. رضا یزدانی درباره سومین قهرمانی خود در 
رقابت های کشتی آزاد قهرمانی آسیا اظهار کرد: بعد از 2 سال 
دوری از میادین این رقابت ها دومین رویدادی بود که در آن 
شرکت کردم و خدا را شکر می کنم علی رغم اینکه هنوز به 
مرز آمادگی مد نظرم نرسیده ام توانستم به مدال طالی آسیا 
برسم. رقابت ها از سطح نسبتاً خوبی برخوردار بود و شاهد 

حضور کشتی گیران جوان در کنار نفرات با تجربه بودیم.
دارنده 2 مدال طالی جهان در پاســخ به این سوال که آیا 
از عملکرد خود در این رقابت ها راضی است یا خیر؟ گفت: 
قطعاً نقاط ضعفی داشتم که باید آن ها را برطرف کنم تا برای 
رویدادهای بعدی بخوبی آماده شوم. قصدم از حضور در این 
مسابقات بیشتر این بود که میدان ببینم و هر چه بهتر خودم 

را محک بزنم. 

سینا حسینی : بالتکلیفی هیئت های ورزشی خراسان رضوی 
نکته ای پر ابهام در ساختار مدیریتی ورزش یکی از بزرگ ترین 
استان های کشور است که بنا به دالیل متعدد و گوناگون تاکنون 
سرنوشت تیم مدیریتی این مجموعه ها روشن نشده و به نظر می آید 

به این زودی ها این داستان تمام نخواهد شد. 

  تکیه به سرپرست ها
سکوت مســئوالن اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی هم 
مزید بر علت شده تا بالتکلیفی موجود برای عالقه مندان تشدید 
شود. هرچند مدیران اداره کل ورزش و جوانان در اظهارنظرهای 
خود صراحتا تاکید بر اجرای قانون و مفاد قانونی اساسنامه هیئت 
های ورزشی می کنند اما به نظر می آید اعمال فشارهای دولتی آنها 
را از اجرای درست اساسنامه بازداشته است به حدی که ترجیح 
می دهند به جای برگزاری انتخابات هیئت های ورزشی انتخاب 

سرپرست و فعالیت با فردی موقت را انتخاب کنند.

  رقابت عجیب در والیبال
 در برهه کنونی مدیران اداره کل ورزش و جوانان عالقه مند به 
برگزاری انتخابات هیئت والیبال هستند اما فشارهای بیرونی 
ناشی از رقابت بین دو کاندیدا ســبب شده مجریان برگزاری 
انتخابات این هیئت زمان برگــزاری مجمع را به وقت دیگری 
موکول کنند تا شاید یکی از دو کاندیدای مطرح در انتخابات 
از عرصه رقابت کنار برود. ماجرا وقتی تامل برانگیز می شــود 
که متوجه می شوید در پس پرده جنگ قدرت میان دولتی ها 
برقرار است. دو ارگان دولتی حامی دو کاندیدا هستند که هر یک 
از کاندیداها در انتخابات هیئت والیبال خراسان رضوی شکست 
بخورند تبعات نامطلوبی را برای ورزش خراسان به همراه خواهد 
داشت از این رو مسئوالن اداره کل زمان برگزاری انتخابات را به 

تعویق می اندازند تا شاید اتفاقی رخ دهد!

   مسابقه فوتبال بین دولتی ها- ورزشی ها
از ماجرای انتخابات هیئت والیبال که بگذریم به موضوع انتخابات 
هیئت فوتبال می رسیم، پس از ماه ها کشمکش میان اداره کل 
ورزش و جوانان و فدراســیون فوتبال قرار است در نیمه نخست 
اردیبهشت ماه انتخابات این هیئت برگزار شود، اما چالش های به 
وجود آمده میان کاندیداها و بالتکلیفی هیئت استان از زمان کنار 
رفتن مهدی برادران مشکالت زیادی را برای خانواده فوتبال به وجود 
آورده که باعث شد مدیران اداره کل ورزش و جوانان به مجموعه 
اجرایی هیئت گوشزد کنند که به ماموریت های محوله بدرستی 
رسیدگی کنند که میزان اعتراض ها کاهش یابد. با این وجود به نظر 
می آید برگزاری انتخابات این هیئت هم پایان مشکالت موجود در 
فوتبال خراسان نباشد و سرآغاز یک چالش جدید میان فوتبالی ها و 
سیاسیون باشد. به جز این دو هیئت شاخص هیئت های دیگری نیز 
هستند که در مجموعه ورزش خراسان در حال حاضر با سرپرست 
مشغول فعالیت هستند که هنوز تکلیف برگزاری مجامع انتخاباتی 
آن ها روشن نیست و این مسئله دستاویز منتقدان شده تا ناکارآمدی 
مدیریت ورزش خراسان به واســطه آن مطرح شود. اتفاقی که به 
هیچ عنوان به سود ورزش نیست. اما نکته نگران کننده به دنبال 
این اتفاقات حضور یکپارچه سیاسیون و دولتی ها در عرصه ورزش 
خراسان رضوی است. این افراد که همگی به نوعی به دستگاه های 
دولتی وابستگی دارند ممکن است بعد از مقطعی از مسئولیت فعلی 
کنار گذاشته شوند یا اینکه مدیر باالدستی آن ها تغییر کند آنگاه 
چالش اصلی به وجود خواهد آمد و راه های تامین اعتبار برای این 
افراد مسدود خواهد شد آن وقت با وجود انتظارهای فراوان و توقعات 
مدیران جدید برای آن رشته ورزشی چالشی بزرگ به وجود  می آید. 
در واقع انتخاب های انتصابی ! با دلخوشی هزینه کردهای دولتی 
در رشته های مختلف این روزها بالی جان ورزش خراسان رضوی 
است که باید مورد توجه مسئوالن امر باشد.با این حال تعلل بیشتر از 
این در برگزاری مجامع به طور حتم چالش ها را بیشتر خواهد کرد.

تیم ملی کشتی آزاد با ۷ مدال طال و 3 برنز قهرمان قاره کهن شد

آسیا در خاک ایران
دردسر اداره کل برای برگزاری مجامع انتخابات هیئت های ورزشی

ورزش خراسان در محاصره دولتی ها
دوچرخه سواری قهرمانی آسیا

رتبه آخر ایران 
در تایم تریل با اشتباه سرپرست

ورزش :تیم ملی دوچرخه سواری ایران در حالی در رده آخر مسابقات 
قهرمانی آسیا ایستاد که اشتباه سرپرست تیم منجر به این نتیجه شد.

در نخستین روز از مســابقات دوچرخه ســواری قهرمانی آسیا در 
ازبکســتان، رقابت تایم تریل تیمی برگزار شــد که قزاقســتان، 

هنگ کنگ و کره جنوبی در رده های اول و دوم و سوم قرار گرفتند.
فدراسیون دوچرخه سواری این رده بندی را بدون اشاره به رتبه تیم 
ایران اعالم کرد. با این وجود مشخص شــد که ایران در بین ۹ تیم 

شرکت کننده در رده آخر ایستاده است.
رتبه آخر ایران در حالی بود که تیم کشورمان به لحاظ رکورد جزو 
تیم های برتر بود، اما اشــتباه سرپرست تیم یعنی خسرو قمری که 

رئیس فدراسیون است، باعث ثبت این جایگاه شده  است.
در تایم تریل زمان حرکت هر تیم از قبل مشــخص شــده، اما تیم 
ایران با هشت دقیقه تاخیر در خط استارت حاضر شده که مسئوالن 
برگزاری مسابقات همین هشت دقیقه را محاسبه کرده تا رتبه تیم 

ایران آخر شود.

کشتی گیر سیاه پوست
 به دنبال پست ریاست جمهوری اوکراین

ورزش : یان بلنیوک، کشتی گیر سیاه پوســت و دارنده مدال نقره 
المپیک از تمایل خود برای رســیدن به پســت ریاست جمهوری 

اوکراین خبر داد.
یان بلنیوک به نتیجه انتخابات ریاســت جمهوری اوکراین واکنش 
نشان داد که در آن ولودیمیر زلنسکی با کسب 21/۷3 درصد آرای 

مردم به پیروزی رسید.
این کشتی گیر سیاه پوست و 28 ساله که تبعیت اوکراینی دارد در 
واکنش به پیروزی ولودیمیر زلنسکی، کمدین معروف در انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور گفت: آن ها )مردم اوکراین( یک هنرمند 
را در پست ریاست جمهوری دارند. بنابراین همانند باراک اوباما در 

آمریکا می توانند مرا در اوکراین در این سمت داشته باشند.

مربی تیم کشتی امید: 
هفته ای دو سه بار دیالیز می شوم

ورزش : مربی تیم ملی کشتی فرنگی امید گفت: در مدت بیماری ام آن قدر 
گوش شکسته به بیمارستان آمد که اصال اتاقم خلوت نمی شد و جامعه 

کشتی تنهایم نگذاشت.
مهدی محمدی در مورد وضعیت جسمانی اش بعد از پشت سر گذاشتن 
چند عمل جراحی اظهار داشت: در حالی که قبال هیچ مشکلی از ناحیه 
کلیه نداشتم اواخر سال گذشته به یکباره دچار ناراحتی و در بیمارستان 
بستری شدم. چند عمل جراحی را پشت سر گذاشتم و اکنون دوره نقاهت 
را پشت سر می گذارم. هفته ای دو سه بار دیالیز می شوم اگر در دو سه ماه 
آینده وضعیتم بهتر نشود شاید کار به پیوند کلیه بکشد. امیدوارم همه چیز 

خوب پیش برود و پیوند کلیه انجام ندهم.

لیگ برتر بسکتبال
پتروشیمی و شیمیدر سوم شدند

ورزش : بنا به درخواست مســئوالن تیم های پتروشیمی و شیمیدر و 
موافقت کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال، دیدار رده بندی میان این 

دو تیم برگزار نمی شود.
تیم های پتروشیمی بندر امام و شیمیدر تهران با متحمل شدن شکست 
برابر نفت آبادان و شهرداری گرگان از مجموع چهار دیدار خود در مرحله 
نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال، از صعود به فینال این مسابقات بازماندند تا 
بر خالف بسیاری از پیش بینی ها و انتظارات، در مرحله رده بندی و برای 

کسب جایگاه سوم به مصاف هم بروند.
این در حالی اســت که مســئوالن این دو تیم در نامه ای به فدراسیون 
بسکتبال، متقاضی لغو دیدارهای رده بندی شدند. این درخواست با موافقت 

کمیته مسابقات همراه بوده است.
ورژ آبکاریان مسئول کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال  گفت: ضمن 
موافقت با درخواست مطرح شده برای لغو دیدارهای رده بندی میان دو 
تیم پتروشیمی و شیمیدر، هر دو تیم را به عنوان تیم مشترک سوم در این 

فصل از مسابقات معرفی می کنیم.
مســئول کمیته مســابقات تاکید کرد که دیدارهــای فینال لیگ 
بسکتبال طبق برنامه ای که از پیش اعالم شده بود از جمعه میان دو 
تیم شهرداری گرگان و نفت آبادان آغاز شده و حداکثر تا دیدار پنجم 

ادامه خواهد داشت.

دیدار رئیس فدراسیون بسکتبال
 با صالحی امیری

ورزش :رئیس فدراسیون بسکتبال با صالحی امیری رئیس کمیته 
ملی المپیک دیدار و گفت و گو کرد.

رامین طباطبایی رئیس فدراسیون، مسعود عماری دبیر، مهران شاهین 
طبع سرمربی تیم ملی بسکتبال و مسعود قاسمی مدیر تیم های ملی با 
صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک دیدار و گفت و گو کردند.  در این 
دیدار طباطبایی ضمن یادآوری اهمیت جام جهانی چین که دروازه ای به 
سوی المپیک است، درباره آخرین وضعیت تیم ملی بسکتبال مردان و 
برنامه های پیش روی این تیم برای حضور موفق در جام جهانی گزارشی 
ارائه داد. شاهین طبع نیز توضیحاتی درباره تدارکات و مسابقاتی که برای 
ملی پوشان در نظر گرفته شده است، ارائه کرد.  صالحی امیری هم در این 
گفت و گو قول داد کمیته ملی المپیک با تمام ظرفیت خود به بسکتبال 
کمک کند تا در مسیر جام جهانی موفق باشد. در پایان این نشست چند 
کاپ قهرمانی از افتخارات بسکتبال در میادین مختلف به موزه کمیته ملی 

المپیک اهدا شد.

سفر شمشیربازان به کره جنوبی 
بدون سرمربی!

ورزش : شمشــیربازان ایرانی در حالی در رقابت های جایزه بزرگ کره 
جنوبی شرکت می کنند که سرمربی تیم ملی آن ها را همراهی نخواهد 
کرد. مشکالت مالی در فدراسیون های ورزشی این روزها به یکی از دغدغه 
های بزرگ مدیران تبدیل شده است. رشته هایی که برای کسب سهمیه 
المپیک تالش می کنند، به خاطر برخی کمبودها نمی توانند به رقابت های 

مختلف با ترکیبی کامل اعزام شوند.
این بار هم ملی پوشان شمشیربازی به دلیل مشکالت مالی سرمربی خود 
را در کنارشان نمی بینند. پیمان فخری تصمیم گرفته برای پایین آمدن 
هزینه ها از سفر به کره جنوبی انصراف دهد و در واقع شمشیربازان بدون 

سرمربی در سئول رقابت می کنند.

خبر

واکنش صیادمنش به جدایی از استقالل!
ورزش: اللهیار صیادمنش در واکنش به شــایعه جدایی اش از 
استقالل گفت: من استقاللی هستم و مهر استقالل تا ابد روی 
پیشانی من است. از این که امسال با استقالل قرارداد امضا کردم 
بسیار راضی هستم و هیچ مشکلی هم وجود ندارد. دو سال دیگر 
با اســتقالل قرارداد دارم و به هیچ عنوان رفتن یا ماندنم دست 
خودم نیست .من در هر شرایطی تابع تصمیم کادر فنی و آقای 
شفر هستم و هر تصمیمی بگیرند با کمال میل می پذیرم. مهاجم 
استقالل در پاسخ به این سوال که آیا جدایی اش از استقالل قطعی 
شده است یا نه هم گفت: من چون قرارداد دارم خودم نمی توانم 
با باشگاهی مذاکره کنم و این باشگاه استقالل است که در جریان 
مذاکره می باشد. من هم شنیده ام که پیشنهادهایی وجود دارد 

ولی خودم چیزی نمی دانم چون در این باره اختیاری ندارم.

باالترین امتیاز آسیا، 
متعلق به تیم علیمنصور 

ورزش:  تیم ذوب آهن با عملکرد امسال خود یک آمار جالب توجه 
در آسیا به جا گذاشته است. این نماینده آسیایی ایران در پایان 
چهار بازی خود به امتیاز 10 رسیده است. با نگاهی به امتیازات 
تیم های دیگر گروه ها، مشخص می شود که 10، باالترین امتیاز 
یک تیم در غرب آسیاست و هیچ سرگروهی در این منطقه امتیازات 
خود را دو رقمی نکرده است.جالب تر اینکه در منطقه شرق هم دو 
گروهی که بازی های هفته چهارم خــود را انجام داده اند، به این 
آمار نرسیده اند. از دو گروه دیگری تنها کاشیما آنتلرز می تواند با 
پیروزی احتمالی به امتیاز 10 برسد و به این ترتیب در پایان هفته 
چهارم لیگ قهرمانان آسیا، هیچ تیمی به امتیاز باالتر از 10 نخواهد 
رسید و ذوب آهن ایران یا به تنهایی یا به همراه کاشیما، بیشترین 

امتیاز در آسیا را تا پایان هفته چهارم خواهد داشت.

ورزش: هفته سی و سوم رقابت های لیگ دسته یک به 
اتمام رسید و دریک ماراتن  ســی و سه هفته ای  دو تیم 
گل گهر سیرجان و شاهین شهرداری بوشهر موفق شدند 
زودتراز سایر رقبا به خط پایان برسند تا جواز راهیابی به 
باالترین ســطح فوتبال را بدســت بیاورند. این در حالی 
است  که هنوز یک هفته تا پایان این رقابت ها باقی مانده 
است و هفته آخرهیچ تاثیری در سرنوشت هیچ کدام از 
تیم ها ندارد . چرا که با توجه به سقوط شهرداری ماهشهر 
به عنــوان تنها تیم ســقوط کننده به لیگ دســته دوم  

حساسیتی هم از این  منظر هفته آخر نخواهد داشت.
از طرفی با صعود تیم فوتبال شاهین شهرداری بوشهر با 
توجه به این که این تیم درهفته آخر با قرعه اســتراحت 
روبه رو شده بود  باعث شده است فدراسیون دیگر نگرانی  
از بابت اینکه آن ها تیم های دیگر را به تبانی متهم کنند 
ندارند. کافی اســت مصاحبه های عبداهلل ویسی پیش از 
قهرمانی را بخوانید تا متوجه شوید که درهفته آخرممکن 

بود چه حاشیه های بسیارزیادی به وجود بیاید .

  موج عظیم شرط بندی ها
با اشاره به مطالب فوق شــاید به نظر برسد که دیگرکار 
برای مســئولین برگزاری مســابقات راحت شده است 
اما خطری که ســازمان لیگ ، به همراه کمیته اخالق و 
فدراسیون فوتبال نباید از آن غافل شوند موج عظیم شرط 
بندی هایی است که این سال ها مثل خوره به جان فوتبال 
افتاده است و در پاره ای از اوقات  حتی باعث تعیین نتایج 

بازی ها می شود .این ادعای تلخی است که اگرپای صحبت 
تمامی کسانی که دستی در آتش فوتبال دارند بنشینیم 
می توانیم بســادگی پی به عمق ریشه این ویروس زشت 
فوتبالی ببریم که هر روز تبعات گستره تری پیدا می کند 
و متاســفانه اراده محکمی هم برای ریشه کن کردن این  

موضوع دیده نمی شود .
حــاال درآخرین هفته لیگ دســته یک با توجــه به این 
مطلب که نتایج تاثیری در سرنوشــت هیچ تیمی ندارد 
این مشکل می تواند بروز بیشتری پیدا کند .فدراسیون 

فوتبال  با وجود اینکه  تیم های صعود و سقوط کننده اش 
را شناخته است نباید میزان توجهش را بر نظارت تک تک 
این بازی ها  کم کند بلکه حتی  جا دارد که با نگاهی عمیق 
تر و موشکافانه تر از هر هفته ای به هفته سی و چهارم ورود 
کند و به هیچ وجه این هفته را دســت کم نگیرد. شاید با 
تعیین مجازات جدی تر و محرومیت های سنگین تر مانع 
از ورود هر چه بیشتر شرط بندی ها در فوتبال ایران باشیم 
که درغیر اینصورت دیگر لــذت  بردن از دیدن فوتبال را 

باید به خاطره ها بسپاریم.

امیرمحمد سلطان پور:  اول از همه غم در تورین سایه افکند. زمانی 
که کریستیانو رونالدو متوجه شد که نمی تواند رویای چهارمین 
قهرمانی پیاپی خود در لیگ قهرمانان را حقیقت بخشــد. پس از 
آن صحبت های او به مادرش منتشر شد که مشخصا گفته بود که 
نمی تواند معجزه کند و فهمید که او هم محدودیت هایی دارد. حتی 
برنده پنج توپ طال نیز فهمیده بود که برای شکستن طلسم قهرمان 
نشدن یووه در لیگ قهرمانان از سال 1۹۹۶ به این طرف احتیاج به 
حمایت های بیشتری از طرف هم تیمی هایش دارد. روزنامه گازتا 
دلو اســپورت فردای حذف از اروپا تیتر زد که رونالدو از شرایطش 
در بیانکونری ناراضی است و اعالم کرده که باید نیروهای بهتری 

در تیمش حضور داشته باشند. اما بانوی پیر با پاریس سن ژرمن و 
منچسترسیتی متفاوت است که پول های خود را از دالرهای نفتی 
مالکینشــان در می آورند، تمام خرج و دارایی های آن ها به دقت 
بررسی می شود. آن ها فقط تابستان گذشته 2۹0 میلیون یورو را برای 
خرید و پرداخت دستمزد خود رونالدو هزینه کرده بودند. اگر آندرا 
آنلی مدیر باشگاه یووه قصد داشته باشد که دوباره چنین هزینه هایی 

بکند حتما باید برخی از دیگر ستاره های خود را به فروش برساند.

  کاپیتان شدن به معنای یک پایان
اگر بنا به فروش ســتاره باشــد پائولو دیباال احتماال یکی از آن 

قربانیان خواهد بود. آن شــب در لیگ قهرمانان برای هرکسی 
که به باشگاه یووه مربوط می شد شب سختی بود اما برای دیباال 
سخت تر نیز شد. شبی که بازوبند کاپیتانی به او داده شده بود 
می توانست شروعی دوباره برای دوران فوتبالش در تورین باشد اما 
پس از سوت بازی بیشتر مشخص شد که پایانی برای آن بود. او در 
بین دو نیمه به خاطر مصدومیت از ناحیه کشاله ران تعویض شد 

و هنوز هم در ترکیب تیمش حضور ندارد.
حتی اگر انتقاداتی به سبک بازی تیم آلگری مقابل آژاکس وارد 
شود و همین طور صحبت هایی مبنی بر برگشتن آنتونیو کونته به 
تورین مطرح باشد، احتماال قرارداد آلگری تمدید می شود و تمام 
بحث در مورد خرید و فروش این باشگاه به مذاکرات آلگری و آنیلی 
در تابستان بستگی دارد. اما تقریبا باید مطمئن بود که اگر آلگری 
بماند دیباال قطعا تورین را ترک می کند. مدیر ورزشی یوونتوس 
در رویای خرید محمد صالح است اما خرید نیکولو زانیولو پدیده 
رم هدف منطقی تری به نظر می رسد که جا را برای دیباال تنگ تر 

از گذشته نیز خواهد کرد.

  یا رونالدو یا او!
یوونتوس به جدیت خواهان این است که مائورو ایکاردی فرد طرد 
شده اینتری ها را از آن ها گرفته و به جای او دیباال را به سن سیرو 
بفرستد. فقط مشکل اینجاست که خود دیباال دوست ندارد که 
به اینتر بپیوندد. وقتی جایی در برنامه های آلگری نداشته باشد، 
این مهاجم جوان آرژانتینی ترجیح می دهد که به لیگی خارج از 
ایتالیا نقل مکان کند. همانگونه که سرمربی تیم ملی آرژانتین 
نمی تواند برای هر دوی مسی و دیباال در ترکیب خود جایی باز 
کند و به نظر می رسد که بیانکونری نیز کریستیانو رونالدو و او را 
در یک تیم نمی تواند ببیند. شاید این سوال مطرح شود که دیباال 
و رونالدو اصال در یک پست قرار نداشته و نباید مشکلی باشد، اما 
نکته اینجاست که رونالدو آن زمانی بهترین بازی خود را به نمایش 
می گذارد که ماریو مانژوکیچ هم پست دیباال در کنار او بازی کند. 
این مهاجم کروات دقیقا همان شرایطی را برای رونالدو فراهم 

می کند که کریم بنزما در رئال مادرید می توانست برای ستاره 
پرتغالی به وجود بیاورد. به همین دلیل گاهی از دیباال خواسته 
می شــد که عقب تر و بین خطوط بازی کند که اصال مناسب 

سبک بازی او نیست.

  دیباالیی که دیگر خوشحال نیست
پائولو فصل گذشته 2۶ گل برای بانوی پیر به ثمر رساند اما این 
فصل فقط 10 گل زده که چهار گل از آن ها در یک بازی مقابل 
بازل ثبت شده است. بعضی وقت ها در این فصل آن قدر شرایط 
برای دیباال ناراحت کننده می شــد که یکبــار در بازی مقابل 
فروزینونه زمانی که متوجه شد حتی به عنوان بازیکن تعویضی 
نیز به زمین نخواهد آمد از روی نیمکت بلند شد و به رختکن رفت. 
او حتی در بازی هایی که در میدان نیز حضور داشته خوشحال به 
نظر نمی رسد و هواداران یووه نیز این را متوجه شده و دیگر مانند 

گذشته از او حمایت نمی کنند.
آندرا پیرلو اسطوره یووه با این ایده که دیباال از یووه خارج شود 
بشدت مخالف است و می گوید هیچ جایی بهتر از این باشگاه 
برای او نیست و باید بتواند جایگاه خود را پس بگیرد. او می گوید 
دیباال بعد از یک فصل از بازیکن مهمی که برای بانوی پیر بوده 
به بازیکن بدی تبدیل نشده و فقط باید در همه جوانب بازی خود 
پیشرفت حاصل کند. اما پیشرفت بدون به میدان رفتن کافی و 
همین طور حضور در پستی که برای او مناسب نیست نمی تواند 
حاصل نخواهد شد. از او خواسته شده که شم تهاجمی خود را 
برای قرارگیری در ترکیب تیم آلگری کاهش دهد و این همان 
چیزی است که این سرمربی از او می خواهد. این چیزی است 
که شاید بســیاری از هواداران بانوی پیر آن را نپسندند. همه 
آن ها معتقدند در تمام طول فصل، ماشــین یووه به گونه ای 
حرکت می کرد گویی ترمزدستی آن باال کشیده شده است. این 
همان نکته منفی است که امیدهای قهرمانی یوونتوس در لیگ 
قهرمانان را ُکشت و احتماال دوران حضور دیباال در این تیم را 

نیز از بین خواهد برد.

مهاجم ملی پوش تیم الغرافه قطر در پســتی 
اینســتاگرامی به صعود تیم ســابقش یعنی 
شاهین بوشهر به لیگ برتر واکنش نشان داد. 
مهدی طارمی در پست خود می گوید: »مردم 
شهرم خوشــحالند، حق مردم مظلوم من و 
هواداران فوتبال بیش از این هاست. ممنون از 
همه آن هایی که تیم را راهی لیگ برتر کردند 
بخوصوص عبداهلل ویسی. شادباش به فوتبال 

بوشهر«

در آستانه دیدار حساس دو تیم پدیده شهر خودرو 
و اســتقالل تهران؛ انجمن خبرنگاران و عکاسان 
ورزشی این اســتان در صفحه اینســتاگرام خود 
در بیانیه ای به حمایت تمام قد از باشــگاه پدیده 
شهرخودرو پرداخت. در این بیانیه آمده که در این 
مقطع حساس و جایی که نماینده خراسان در آستانه 
کسب سهمیه آســیایی قرار دارد باید بی توجه به 
تیم های رنگی دیگر یک صدا و هم دل تیم شــهر 

خودمان را حمایت کنیم.

انجمن خبرنگاران و عکاسان ورزشیمهدی طارمی
توییتر لیگ برتر انگلیس با یک کار گرافیکی جذاب، 
به ثمر رسیدن سریعترین گل تاریخ این مسابقات 
را پوشش داد. سه شنبه شــب ِشین النگ مهاجم 
ســاوتهمپتون در ثانیه ۷.69 دیدار مقابل واتفورد 
موفق شد دروازه حریف را باز کند تا سریعترین گل 
که پیش از این در اختیار لدلی کینگ در حدود ثانیه 
9 بود را بشکند. این کار گرافیکی سه قسمت دارد 
که سوت داور، گرفتن توپ از حریف و گلزنی النگ 

را به شکل جالبی نشان می دهد.

صفحه اینستاگرام شبکه ورزشی مطرح اسکای اسپورتس 
چند ساعت قبل از دیدار حساس دیشب منچستریونایتد 
و منچسترسیتی کلیپی جالب توجه از کارشناسان خود 
منتشــر کرد. در حالی که دربی دیشب، یکی از تعیین 
کننده ترین مسابقات در تعیین قهرمان این فصل لیگ 
برتر بود؛ جیمی کرگر کاپیتان سابق لیورپول و کارشناس 
این شبکه از گری نویل کاپیتان سابق منچستریونایتد 
پیراهن این تیم را گرفت و به تن کرد تا نشان دهد در این 

مسابقه از شیاطین سرخ حمایت می کند.

اسکای اسپورتسلیگ برتر انگلیس

با وجود مشخص شدن تیم های صعود و سقوط کننده

جوالن شرط بندها در ایستگاه آخر لیگ یک
زیر سایه کریستیانو رونالدو

مرگ »دیباال« به دست آلگری

سایپا ماشین سازی                      
پنجشنبه 5 اردیبهشت- ساعت16:00

تراکتورسازی ذوب آهن                      
جمعه 6 اردیبهشت- ساعت20:15

نساجی استقالل خوزستان
پنجشنبه 5 اردیبهشت- ساعت1۷:30

سپاهان پرسپولیس                      
جمعه 6 اردیبهشت- ساعت20:15

پارس جنوبی پیکان
پنجشنبه 5 اردیبهشت- ساعت18:00

استقالل پدیده 
شنبه ۷ اردیبهشت- ساعت20:15

فوالد سپیدرود                      
جمعه 6 اردیبهشت- ساعت1۷:45

نفت م س                       نفت آبادان                      
شنبه ۷ اردیبهشت- ساعت19:15

پرسپولیس - سپاهان 
فینال لیگ را برگزار می کنند

الکالسیکوی 
قهرمانی

برانکو ایوانکوویچ در حاشیه تمرین دیروز پرسپولیس در 
جمع خبرنگاران، گفت: یک  دربی دیگر در پیش است. 
دربی اول با استقالل بود و اکنون با سپاهان بازی داریم. 
می دانید چه رقابت و ُکری خوانی وجود دارد. وی افزود: 
سپاهان بیشترین قهرمانی را در 10 سال اخیر داشته 
است. برنده این بازی به نوعی قهرمان لیگ را مشخص 
می کند. این بازی در قهرمانی تأثیر دارد و برای هواداران 
هر دو تیم مهم است . خوشحالیم که ورزشگاه پر از هوادار 
خواهد بود و فوتبال برای همه در جریان است. برانکو در 
مورد وضعیت خاص جدول لیگ و اینکه آیا می توانند 
سپاهان را در غیبت شجاع خلیل زاده شکست دهند، 

اظهار داشت: سپاهان امتیازات 
خودش را دارد. ایــن تیم اتفاقی باال 

نشین نیست. آن ها کل فصل در باالی جدول بودند 
و بازی بسیار ســختی در پیش داریم. برانکو در مورد 
اینکه چرا بودیمیر راهی کرواســی شده و آیا مشکل 
مالی بین او و باشگاه به وجود آمده است، اظهار داشت:  
او از من و پزشک تیم پنج  روز مرخصی گرفت.سرمربی 
پرســپولیس در مورد اینکه آیا بهتر نبود بودیمیر در 
ایران درمانش را دنبال کنــد، گفت: او آنجا دکترهای 
مخصوص خودش را دارد که قبالً هم برای درمان به آن 

ها مراجعه کرده است.

برانکو:برنده جمعه  قهرمان لیگ می شود

برنامه بازی های هفته بیست و هفتم لیگ برتر
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ادب و هنر

درباره مجموعه «دست هايم؛ دو پرنده غمگين»
سروده نسيم لطفى

بهره مند از موسيقى طبيعى كالم
«دست هايم؛ دو پرنده غمگين» 
نســيم  مجموعه شــعر  دومين 
لطفى است كه با فاصله اى كوتاه 
پس از نخســتين مجموعه او با 
 عنوان «از دست دادن هاى پيش 
از تو» توســط نشر آنيما منتشر 
شده است؛ مجموعه اى كه مشــخص ترين و بارزترين ويژگى آن را بايد 
زنانگِى خاص و پررنگ شعرهاى آن دانست، به گونه اى كه مى توان تنوعى 

مثال زدنى از احساسات زنانه را در شعرهاى اين مجموعه يافت.
تنوع دايره واژگان اشــعار اين مجموعه نيز مسئله اى قابل توجه است كه 
تجربيات آن را از تجربيات زنانه خانگى و آشپزخانه اى فراتر برده و محيط 
اجتماعى وسيع ترى را درگير احساسات، عواطف و ريزبينى هاى زنانه شاعر 
كرده است و اين تنوع دايره واژگان، خود زيرمجموعه مؤلفه بزرگ ترى قرار 

مى گيرد كه به طور ويژه زبان نو و امروزى اشعار مجموعه را دربرمى گيرد.
زبان اشعار نسيم لطفى زبانى امروزى است، عارى از نشانه هاى زبانى كه 
توجه شــاعر را به گونه كهن زبان فارسى نشــان مى دهد و نيز عارى از 
تكلفات و ظاهرســازى هايى كه اصرار دارد بگويد شاعر در بستر فرهنگى 
مدرنى زيست مى كند. درواقع رفتار لطفى با زبان، رفتارى طبيعى و بدون 

كوشش هايى درجهت زبان آورى است.
طبيعى بودن زبان شــعرهاى لطفى را مى تــوان در برخوردارِى آن از 
موســيقى طبيعى كالم نيز پى گرفت. شــعرهاى اين مجموعه بدون 
بهره گيرى از عوامل موسيقى سازى چون وزن عروضى، رديف و قافيه يا 
واژگاِن تداعى گر قافيه، انواع قرينه سازى و سجع و جناس و... توانسته 
از ترنم آوايى و موســيقايى برخوردار باشد كه البته در اين راستا نبايد 
نقش پررنگ تكرار را ازنظر دور داشت. لطفى در اشعار «دست هايم؛ دو 
پرنده غمگين» به اعجاز موسيقِى حاصل از تكرار دست يافته و توانسته 
با بهره گيرى از تكرار در ســطح واژگان، تكرار در ســطح ساخت هاى 
نحوى و تكرار برخى جمالت و پاره هاى شــعر، موسيقِى طبيعى كالم 

را القا كند. 
جهان انديشگى شاعر نيز جهانى متنوع و شلوغ است كه از ازدحام افكار 
گوناگون، در حالتى گيج و بالتكليف به سر مى برد، اما شاعر توانسته تمامِى 
اين تنوع و گوناگونى ها را در پوششى زنانه و اغلب رمانتيك، تحت سيطره 

و نفوذ خود درآوَرد.

على اصغر عزتى پاك از كتاب «نفس بلند» و مؤلفه هاى ادبيات كودك و نوجوان مى گويد

داستان خوب، همراه خواننده بزرگ مى شود

 نخستين نكته اى كه پس از خواندن كتاب 
ذهنم را مشغول كرد حجم كم آن بود، اين 

حجم كم اتفاقى است يا عامدانه؟
نه، مخاطب اين داستان كودكان هستند و حجم 
اســتاندارد اين رده سنى همين قدر است؛ يعنى 
رده سنى دوم تا چهارم دبستان(گروه سنى ب و 
جيم). در تمام دنيا هم روال كتاب هاى كودك به 

همين گونه است. 

 معيارهايى كه براى وجود سبك زندگى 
در يك اثر در نظر مى گيرند، مقدارى ذهنى 

است، قبول داريد؟
دكتر گلزارى كه اســتاد تمام روان شناسى است 
و درحقيقت روان شــناس بزرگى اســت در اين 
جشنواره درباره «نفس بلند» صحبت كرد و گفت 
كه سبك زندگى اى كه اين كتاب آموزش مى دهد 
كارى گروهى براى يك مفهوم ارزشمند است. از 
طرفى در كنار آن كار گروهى و ارزشــمند، يك 
نفعى هم به آدم هاى جامعه مى رسد. همه اين ها 
سبب شده كه ما بدانيم چگونه با اهداف مشترك 

كنار يكديگر زندگى كنيم. 
البته من آن موقعى كه اين داستان را مى نوشتم 
خيلى به سبك زندگى توجه نداشتم و فقط تجربه 

زيسته خودمان مد نظرم بود. 

 در بخشــى از كتاب، شــما كاشى هاى 
آشپزخانه خانه رضا (شخصيت اصلى) را كه 
در آن تصويرى از جامعه آرمانى نقش بسته 
اســت، توصيف مى كنيد. توصيف زيبايى 
است اما احساس نمى كنيد مخاطب نوجوان 
نمى تواند درك كاملــى از پيام اين تصوير 

داشته باشد؟ 
اين تصوير اليه اليه است. شما چون داستان هاى 
بزرگســال خوانده ايد و به اليه هاى دوم و ســوم 
تصاويــر آن پى برده ايد مى خواهيد از اين تصوير 
اليه هاى ديگرى كشف كنيد. در صورتى كه خود 
تصوير در وهلــه اول اليه اى اوليه دارد كه همان 
تأثير آنى و اوليه اســت. بــه عبارتى اين خانواده 
دوست دارند اين تصوير زيبا را در آشپزخانه خود 

داشــته باشــند، خب اين تصوير به خودى خود 
زيباست. اگرچه توضيح مختصرى هم درباره آن 

داده شده است. 
نكته بعدى اين اســت كه اگر داســتان، داستان 
خوبى باشــد اين گونه تصاوير مانند كاشتن يك 
دانه در ذهن مخاطب هســتند كه سال هاى بعد 
نتيجه خودشان را مى دهند و معناى خودشان را 
پيدا مى كنند و اين ســبب مى شود كتابى كه در 
كودكى خوانده شده در كودكى نماند و همزمان با 
بزرگ شدن مخاطب، مفاهيمش گسترده تر شود؛ 
يعنى داستانى كه در كودكى بخشى از مفاهيمش 
مشخص باشــد اما تمام نشود و وقتى پنج سال 
ديگــر خواننــده در ذهنش به خاطــرات كتاب 
برگشت، برايش نكته هاى جديدى داشته باشد؛ 
ايــن ايده من درباره كتاب كودك اســت و براى 
همين هم در اين حوزه خيلى نمى توانم بنويسم 

چون اين كار بسيار سخت است.

 مى توانيد از اين نوع داســتان ها مثالى 
بزنيد؟

داستان هايى هســتند كه هيچ موقع آدم را رها 
نمى كنند، خود من تجربه اينچنين داستان هايى 
را دارم. مثالً داســتانى بود كه در آن روباهى دم 
همه حيوانــات را مى دزديد و هــر صبح داخل 
جنگل مى رفت. اين داســتان آن موقع براى سن 

من نوعى طنز در خود داشت اما بعدها كه بزرگ تر 
شدم متوجه شدم كه چه معناهاى گسترده ترى 
مى تواند داشته باشد. چون روباه وقتى دم همه را 
مى دزديد به اين فكر نمى كرد كه تنها كسى كه 

دم دارد خودش است و قضيه لو مى رود!

 چطور مى توان داستانى نوشت كه در ذهن 
كودك ماندگار شود و تا بزرگسالى اش بيايد؟

كــودكان ويژگــى اى دارند كه اگر از داســتانى 
خوششان بيايد آن را بارها و بارها مى خوانند. يعنى 
به نوعى داستان را در خودشان درونى مى كنند و 
آن قدر با داستان ور مى روند كه به خاطره تبديلش 
مى كنند. به همين خاطــر اين دانه هايى كه در 
ذهن كودك كاشــته مى شوند، بعدها كه كودك 
بزرگ مى شود، جاى خودشان را پيدا مى كنند و 

معنا مى يابند. 

 آخرش معلوم نمى شود اين برپايى آبنما 
نتيجه به ثمر نشســتن تالش كدام وجه 
داســتان اســت؛ عنصر اين جهانى يا آن 
جهانى؟ نتيجه كار شهردار است يا توسل 
پسر به امام زمان(عج) براى شفاى برادرش؟

اين وســط زندگى كردن كامالً شاخصه جنس 
ايرانى است و من اين تعليق و موقعيت ايهام آميز 
را فوق العاده دوست دارم. من فكر مى كنم انسان 
ايرانى چيزى است بين اين دو امر. يعنى همواره 
بين دو امر قدســى و زمينى در نوسان است. در 
اين داستان هم تالش كرده ام موقعيت آخر را در 

نوسان نگه دارم.

 چرا در داســتان شــما بــه جزئيات 
شخصيت ها زياد پرداخته نشده است؟ علت 

خاصى دارد؟
داســتان اقتضائاتى دارد. من در داســتان بايد 
همانجا بازى كنم كه داســتان اجازه مى دهد. 
بيشــتر از آن، شكل داســتان به هم مى ريزد؛ 
چون مربوط بــه قصه من نيســت و از طرفى 
كمكى هم بــه فهم قصه نمى كنــد، اما اين را 
قبول ندارم كه جزئيات نيست. اين داستان پر از 

جزئيات است، منتها جزئيات مرتبط با موضوع.

 چرا تالش نكرديد موقعيت مكانى داستان 
را مشخص كنيد؟ اين داســتان در كدام 

منطقه اتفاق مى افتد؟
اين داستان در ايران اتفاق مى افتد! در جايى كه 
مردمش فارسى صحبت مى كنند و به اين شيوه 
زندگى مى كنند. البته من ايده را از شهر قم گرفتم 
چون در آنجا اين رســم برپا بود، اما به طور عمد 
خواننده را درگير مــكان خاصى نكردم؛ چرا كه 
مى خواستم داســتان براى همه ايرانيان و همه 

شهرها قابل درك و ارتباط گرفتن باشد. 

 و نكته پايانى؟
با رواج ترجمه هاى مختلف از ادبيات كشورهاى 

ديگر، من در حوزه ادبيــات كودك و نوجوان 
ترس ايــن را دارم كه بچه ها بيشــتر ترجمه 
بخوانند و قصه هاى پدر و مادرشان را فراموش 
كننــد. از پــدر و مادرها مى خواهــم پيش از 
اينكه به فرزندشان بگويند نيويورك كجاست، 
براى بچه هايشــان قصه ايرانى بخوانند، آن ها 
وقتى بزرگ شوند خودشان همه داستان ها را 
مى خوانند و وقت براى اينكه بدانند نيويورك 
كجاســت دارند، اما اين مسائل تربيتى بسيار 
جدى و عميق است. پدر و مادرها بچه هايشان 
را جدا از هويت خودشــان تربيت نكنند وگرنه 
فردا همــان كودك ها پدر و مادرشــان را هم 
نخواهنــد شــناخت. اينجا هم نويســندگانى 
هستند كه مشــغول نوشتن هستند و زحمت 

مى كشند. 

برش

مى خواهــم  مادرهــا  و  پــدر  از 
پيــش از اينكــه به فرزندشــان 
بگويند نيويورك كجاســت، براى 
بچه هايشان قصه ايرانى بخوانند، 
آن ها وقتى بزرگ شوند خودشان 
همــه داســتان ها را مى خوانند و 
وقت براى اينكه بدانند نيويورك 
كجاســت دارند، اما اين مســائل 
تربيتى بسيار جدى و عميق است

يادداشت

دكتر ليال كردبچه
annota�on@qudsonline.ir

 ادب و هنر/فاطمى نســب  على اصغــر عزتى پاك، نويســنده و 
داستان نويسى است كه تقريباً بيشتر آثارش با موفقيت و جوايز متعددى 
همراه بوده اســت، براى همين خواننده مطمئن است كه هر اثرى از اين 
نويسنده منتشر شــود، قطعاً ارزش خواندنش را دارد. او مؤسس «مدرسه 
رمان» و مدير «دفتر داســتان شهرســتان ادب» اســت و در امر آموزش 

داستان نويسى نيز فعاليت مى كند. 
بتازگى داستان كوتاه «نفس بلند» عزتى پاك كه براى مخاطب نوجوان و 
با محوريت نيمه شعبان نوشته شده توانسته در جشنواره كتاب سال سبك 

زندگى عنوان اثر شايسته  تقدير جشنواره را كسب كند. 
در «نفس بلند» عزتى پاك داســتانى سرراست و خواندنى از بچه هاى يك 
محل را روايت مى كند كه مى خواهند براى جشن نيمه شعبان كارهايى بكنند 
اما يك نفر ناشناس وارد كارهاى آن ها مى شود و ظاهراً برنامه هاى آن ها را به 
هم مى زند. «نفس بلند» يك نمونه موفق از داستان هاى انتظار براى نوجوانان 

است كه به همت انتشارات «كتاب جمكران» منتشر شده است.
به همين بهانه با على اصغر عزتى پاك درباره اين داســتان گفت و گوى 

كوتاهى داشتيم كه در ادامه مى خوانيد: 

رونوشت نظريه آگهى حصروراثت
ــه118/98 ازاين دادگاه  ــماره3222 به شرح دادخواست به كالس ــون داراى شناسنامه ش خانم فاطمه شاهس
ــنامه1  ــادروان محمد رضا كچوئى بشناس ــوده وچنين توضيح داده كه ش ــى حصروراثت نم ــت گواه درخواس
ــت  ــگاه دائمى خودرا به درود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس ــخ97/10/23 اقامت درتاري
ــنامه 3222 *2. امير  ــماره شناس ــون نام پدر: احمد ش به 1.متقاضى فوق الذكر آقا/خانم نام : فاطمه شاهس
ــون  ــين شاهس ــون ش ش0410838578ت ت1381صادره ازتهران فرزند متوفى3. اميرحس ــعيد شاهس س
ــى كچوئى ش ش21ت ت1325  ــران فرزند متوفى4. مصطف ــادره ازته ش ش0410656690 ت ت1378ص
ــن مادرمتوفى// اينجانب با  ــى ش ش2 ت ت1327صادره ازورامي ــادره ازورامين پدرمتوفى5. مدينه محال ص
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوررا يكمرتبه آگهى مى نمايد تاهركسى اعتراضى دارد وياوصيت نامه 
ازمتوفى دارا باشد ازتاريخ نشرآگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادرخواهد شد34خ/م الف

رييس حوزه اول شوراى حل اختالف ورامين شهرجوادآباد

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى قاسم تاجيك بااعالم مفقود شدن سند مالكيت ملك مورد آگهى وباتسليم استشهاديه گواهى امضاءشده 
ــمى  ــناد رس ــماره ترتيب 20762 مورخ 98/1/28دفتراس ــماره يكتا 139844451256000029 وش ذيل ش
شماره6 پيشواو طى درخواست وارده 139885601046000291 مورخ98/1/28تقاضاى صدور المثنى سند 
ــرح زيرآگهى ميگردد  ــت كه مراتب دراجراى ماده120آيين نامه قانون ثبت بش مالكيت تك برگى رانموده اس
ــماره  ــدانگ يك قطعه زمين بابناى احداثى3. ش ــم تاجيك2. ميزان مالكيت : شش 1. نام ونام خانوادگى : قاس
ــوا 5. علت ازبين رفتن  ــوخته پيش ــى از153* اصلى 4. محل وقوع: واقع دربخش بهنام س ــالك : 229 فرع پ
ــن بابناى احداثى  ــدانگ يك قطعه زمي ــل جابجايى 6. خالصه وضعيت مالكيت : شش ــدن به دلي ــود ش : مفق
ــك فرزند خليل ا... ثبت  ــم تاجي ــاحت289/32 مترمربع ذيل ثبت60284دفتر118صفحه355 بنام قاس بمس
ــند مالكيت ملك فوق الذكرو  ــت.لذاباتوجه به اعالم فقدان س ــماره چاپى135061صادرگرديده اس وسند بش
درخواست صدورسند المثنى تك برگى آن مراتب اعالم تاهركس نسبت به ملك موردآگهى معامله اى كرده 
ــده يامدعى وجود اصل سند مالكيت نزدخود مى باشد ظرف مدت ده  ــمت ششم اين آگهى ذكرنش كه درقس
ــناد و امالك پيشوا مراجعه و اعتراض كتبى خودراضمن ارائه اصل  ــاراين آگهى به اداره ثبت اس روزپس ازانتش
سند مالكيت ياسند معامله تسليم نمايد وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ويادرصورت اعتراض اصل 
سند مالكيت ياسند معامله ارائه نشود اداره ثبت نسبت به صدورسند المثنى مالكيت طبق مقررات جارى صادر 
وبه متقاضى تسليم خواهد كرد./ نشانى ثبت محل : پيشوا خ شريعتى طبقه فوقانى درمانگاه فردوس اداره ثبت 

اسناد و امالك پيشوا* 107م/ الف
ازطرف رييس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

آگهى حصروراثت
به تاريخ98/1/28آقاى مصطفى جنيدى يكتا طى تقديم دادخواستى كه به شماره21/4/98ثبت اين شوراشده 
ــماره...  ــرى فرزند غالمعلى بموجب گواهى فوت ش ــدى جعف ــت چنين اعالم نموده كه خانم منصوره اس اس
درتاريخ97/9/3 درآخرين اقامتگاه دائمى خوددر پيشوا بدرود حيات گفته وورثه حين الفوت وى عبارتند : 1. 
على جنيدى يكتا نام پدر: مصطفى ش ش147ت ت1362فرزند متوفى2. مجيد جنيدى يكتا نام پدر: مصطفى 
ــم جنيدى يكتا نام پدر: مصطفى ش ش8085ت ت1365فرزند  ــد متوفى3. مري ش ش785 ت ت1364فرزن
ــى4. مينا جنيدى يكتا نام پدر: مصطفى ش ش0410017655ت ت1368فرزند متوفى5. مونا جنيدى  متوف
يكتا نام پدر: مصطفى ش ش0410017663ت ت1368 فرزند متوفى6. هاجر خاتون اسدى جعفرى نام پدر: 
ــارآگهى مى  محمد على ش ش55ت ت1316مادرمتوفى // لذا مراتب يك نوبت دريكى ازجرايد كثير االنتش
شود تاچنانچه كسى اعتراضى دارد ياوصيت نامه اى ازمتوفى نزد وى مى باشد ظرف يكماه ازتاريخ نشرآگهى 

به شوراى حل اختالف شماره4پيشوا مراجعه نمايد
دبيرشوراى حل اختالف شماره4شهرستان پيشوا

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى محمد حسن اردستانى كهنكى بااعالم مفقود شدن سند مالكيت ملك مورد آگهى وباتسليم استشهاديه گواهى 
ــده ذيل شماره يكتا 139702151266000765 وشماره ترتيب 20713 مورخ 97/12/26دفتراسناد  امضاءش
ــت وارده 139785601046001850 مورخ97/12/27 تقاضاى صدور  ــواو طى درخواس رسمى شماره6 پيش
المثنى سند مالكيت تك برگى رانموده است كه مراتب دراجراى ماده120آيين نامه قانون ثبت بشرح زيرآگهى 
ــه سهم مشاع ازيكصد  ــتانى كهنكى2. ميزان مالكيت : س ــن اردس ميگردد 1. نام ونام خانوادگى : محمد حس
ــماره پالك : 192 فرعى از157  اصلى مفروزاز137* 4. محل وقوع: واقع دربخش  ــهم 3. ش وچهل وچهارس
بهنام سوخته پيشوا 5. علت ازبين رفتن : مفقود شدن به دليل جابجايى 6. خالصه وضعيت مالكيت : سه سهم 
ازيكصد وچهل وچهارسهم ششدانگ يك قطعه زمين (فاقد مساحت) ذيل ثبت4016دفتر49صفحه394 بنام 
محمد حسن اردستانى كهنكى ثبت وسند بشماره چاپى676360صادرگرديده است.لذاباتوجه به اعالم فقدان 
ــند المثنى تك برگى آن مراتب اعالم تاهركس نسبت به  ــند مالكيت ملك فوق الذكرو درخواست صدورس س
ــم اين آگهى ذكرنشده يامدعى وجود اصل سند مالكيت  ــمت شش ملك موردآگهى معامله اى كرده كه در قس
نزدخود مى باشد ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراين آگهى به اداره ثبت اسناد و امالك پيشوا مراجعه و اعتراض 
كتبى خودراضمن ارائه اصل سند مالكيت ياسند معامله تسليم نمايد وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد 
ويادرصورت اعتراض اصل سند مالكيت ياسند معامله ارائه نشود اداره ثبت نسبت به صدورسند المثنى مالكيت 
طبق مقررات جارى صادر وبه متقاضى تسليم خواهد كرد./ نشانى ثبت محل : پيشوا خ شريعتى طبقه فوقانى 

درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالك پيشوا* 106م/ الف
ازطرف رييس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

آگهى حصروراثت
ــت  ــده اس ــماره32/6/98ثبت اين شوراش ــتى كه به ش به تاريخ98/2/4خانم هاجرعربى طى تقديم دادخواس
ــماره.. درتاريخ  ــب گواهى فوت ش ــارى فرزند محمد بموج ــه خانم بتول كجائى حص ــالم نموده ك ــن اع چني
ــن الفوت وى عبارتند : 1.  ــوا بدرود حيات گفته وورثه حي ــن اقامتگاه دائمى خوددرپيش 1397/1/15درآخري
ــين عربى ش ش40صادره ازورامين پسرمتوفى2. على عربى ش ش1496صادره ازورامين پسر متوفى3.  حس
ــادره ازورامين دخترمتوفى5.  ــرمتوفى4. زهرا عربى ش ش37ص ــا عربى ش ش1791صادره ازورامين پس رض
فاطمه عربى ش ش7صادره ازورامين دخترمتوفى6. كبرى عربى ش ش1772صادره از ورامين دخترمتوفى7. 
هاجرعربى ش ش18صادره ازورامين دخترمتوفى // لذا مراتب يك نوبت دريكى ازجرايد كثير االنتشارآگهى مى 
شود تاچنانچه كسى اعتراضى دارد ياوصيت نامه اى ازمتوفى نزد وى مى باشد ظرف يكماه ازتاريخ نشرآگهى 

به شوراى حل اختالف شماره6پيشوا مراجعه نمايد
دبيرشوراى حل اختالف شماره6شهرستان پيشوا

آگهى مزايده
ــه فوق ششدانگ  ــه 9600209 به موجب پرونده اجرائى كالس آگهى مزايده مال غير منقول پرونده كالس
ــر مريع پالك 7182 فرعى  ــاحت 198/75مت ــت بمس ــگ يك قطعه زمين كه بصورت خانه درامده اس دان
ــانى: همدان ميدان پيشاهنگى  ــده از 581 از 10 اصلى واقع در حومه بخش يك همدان وبه نش مجزى ش
ــماال بطول 10  ــت از : ش ــخصات ملك عبارتس بلوار خرمرودى ابتداى كوچه كاج پالك 30 و حدود و مش
متر ديوار به پالك 7187 فرعى شرقا بطول 20 متر ديوار به پالك 7183 فرعى جنوبا أول بطول 7/5متر 
ــالك 7199 فرعى غربا بطول 19 متر  ــه خيابان 12 مترى دوم بطول 2/75 متر ديوار به پ ــوار ب درب و دي
ــماره چاپى 611142 بنام آقاى  ــالك 7181 فرعى ذيل ثبت 20343 صفحه 2 دفتر 73 به ش ــوار به پ دي
ــناد رهنى شماره 109333  ــده است طبق اس ــند مالكيت صادر ش ــين رنگين كمان ثبت و س محمد حس
ــمى شماره 2 همدان در  ــناد رس و109179 و 110396 و 110524 و 111415 و 111885 دفترخانه اس
ــان رسمى مورخه 97/11/29  به  ــت و طبق نظر هيات سه نفره كارشناس ــينا قرار گرفته اس رهن بانك س
ــمالى كه حدود 201/70 مترمربع  ــده و پالك فوق  يك خانه ش مبلغ 11/335/000/000 ريال ارزيابى ش
ــاخت بابر7/50  متربه معبر 2 1مترى  ــفيد حدود35 سال س ــنگ مرمر س مجموع اعيان و داراى نماى س
ــارى حدود 60 مترمربع  ــدود122/50  مترو زيرزمين بصورت انب ــم طبقه همكف دو خواب ح ــك وني دري
سيستم گرمايش شوفاژوكف موزاييك ميباشد و داراى امتيازات شهرى است كه بعلت عدم پرداخت بدهى 
پالك فوق از ساعت 9 الى 12 چهارشنبه مورخ 1398/2/25 در اداره اجراى اسناد رسمى همدان واقع در 
همدان سعيديه باال نبش بلوار غنى زاديان اداره اجرا همدان از طريق مزايده به فروش مى رسد. مزايده از 
مبلغ ارزيابى (پايه) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا فروخته مى شود. الزم به ذكر است پرداخت 
ــتراك و مصرف در صورتى كه مورد  ــعاب و يا حق اش بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش
مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم 
قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز درصورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقدأ وصول 
مى گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت 

و مكان مقرر برگزار خواهد شد.(م الف 60)آ-9800979        تاريخ انتشار 1398/2/5
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى همدان – جالل حدادى

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى قاسم محمدى ترك با وكالت از طرف غالمعلى كريمى ظهور با تسليم دوبرگ استشهاد محلى مصدق 
ــش دانگ پالك 11/1602 واقع در حومه  ــند مالكيت  ش ــت كه س به مهر دفترخانه 29 همدان مدعى اس
ــى در بيع شرط  ــابقه ثبت دارد و نزد كس دو همدان ذيل ثبت 62087  صفحه 350 دفتر امالك 284  س
نيست به علت سهل انگارى  مفقود گرديده لذا به استناد تبصره الحاقى به ماده 120 آئين نامه قانون ثبت 
بدينوسيله آگهى مى شود تا هر كسى مدعى انجام معامله و يا وجود سند مالكيت نزد خود باشد از تاريخ 
ــناد و امالك مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالكيت  ــار اين آگهى طى مدت 10 روز در اداره ثبت اس انتش
ــليم نمايد در صورت انقضاء مدت واخواهى و نرسيدن اعتراض  ــند معامله اعتراض كتبى خود را تس و يا س
ــود سند المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم  ــند مالكيت ارائه نش و يا در صورت اعتراض چنانچه اصل س

خواهد شد .( م الف 93)  آ-9800980
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان همدا ن - ناحيه دو- موسى حنيفه

رونوشت آگهى حصر وراثت  
ــت به كالسه ..........  ــنامه شماره 1419 به شرح دادخواس ــك داراى شناس ــته پزش نظر به اينكه آقاى فرش
ــادروان عليجان پزشك به  ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــورا درخواس از اين ش
ــدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت  ــخ 1391/06/14 در اقامتگاه دائمى خود ب ــنامه 396 در تاري شناس

آن مرحوم منحصر است به : 
1-  حورى ديزشكى بهلولى كد ملى 0749327839 متولد 1321/8/7 همسر متوفى – فوت شده

2- فرشته پزشك كد ملى 0749769858 متولد 1365/1/1 دختر متوفى
3- ليال پزشك كد ملى 0749522283 متولد 1347/1/1 دختر متوفى 

4- گل بانو پزشك كد ملى 0749504110 متولد 1340/1/3 دختر متوفى 
ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى  اينك با انجام تش
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.9800956      تاريخ انتشار : 1398/02/05 
قنبر مرزانى / قاضى شورا شعبه 1 شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

شخصات محكوم عليه : 
1- جالل واليتى يزد صفت فرزند محمد حسين نشانى مجهول المكان  

مشخصات محكوم له : 
نام : شركت تعاونى كشاورزى مرغداران تايباد با وكالت عليرضا كنكيا نشانى تايباد كوچه علوم 

محكوم به : 
بسمه تعالى

ــعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد  ــماره 4/209/97ح تاريخ 1397/5/28 ش بموجب راى ش
ــعبه – دادگاه عمومى ) كه قطعيت يافته است محكوم عليه محكوم است به :  ــماره – تاريخ – ش و راى ش
ــى و  ــته و مبلغ 5/455/000 ريال بابت هزينه دادرس پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال بابت اصل خواس

خسارت تاخير تاديه و حق الوكاله وكيل در حق خواهان صادر گرديده است. 
محكوم عليه مكلف است : 

ــا ترتيبى براى پرداخت  ــرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و ي ــالغ اين برگ اجرائى ظ ــس از اب پ
ــواد 24، 34، 35 ، 38 ، 64 ، 66  ــاد راى بدهد. در غير اينصورت برابر م ــه و يا انجام تعهد و مف ــوم ب محك
قانون اجراى احكام مدنى و مواد 522 ، 523 ، 526 قانون آيين دادرسى مدنى اقدام قانونى از سوى اجراى 

احكام دادگسترى صورت مى پذيرد. 9800957   تاريخ انتشار : 1398/02/05
ــن  ــورا حس ــا و مهر قاضى ش امض امضاء و مهر مسئول دبيرخانه شورا   

رضايى منفرد

مشخصات محكوم عليه : 
1- جالل واليتى يزد صفت فرزند محمد حسين نشانى مجهول المكان  

مشخصات محكوم له : 
نام : شركت تعاونى كشاورزى مرغداران تايباد با وكالت عليرضا كنكيا نشانى تايباد كوچه علوم 

محكوم به :                                            بسمه تعالى
ــعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد  ــماره 4/211/97ح تاريخ 1397/5/28 ش بموجب راى ش

ــت محكوم عليه محكوم است به  ــعبه – دادگاه عمومى ) كه قطعيت يافته اس ــماره – تاريخ – ش و راى ش
ــى و  ــته و مبلغ 2/690/000 ريال بابت هزينه دادرس : پرداخت مبلغ 90/000/000 ريال بابت اصل خواس

خسارت تاخير تاديه و حق الوكاله وكيل مى باشد. 
محكوم عليه مكلف است : 

ــا ترتيبى براى پرداخت  ــرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و ي ــالغ اين برگ اجرائى ظ ــس از اب پ
ــواد 24، 34، 35 ، 38 ، 64 ، 66  ــاد راى بدهد. در غير اينصورت برابر م ــه و يا انجام تعهد و مف ــوم ب محك
قانون اجراى احكام مدنى و مواد 522 ، 523 ، 526 قانون آيين دادرسى مدنى اقدام قانونى از سوى اجراى 

احكام دادگسترى صورت مى پذيرد. 9800958
تاريخ انتشار : 1398/02/05

ــن  ــورا حس ــا و مهر قاضى ش امض امضاء و مهر مسئول دبيرخانه شورا   
رضايى منفرد

 
مشخصات محكوم عليه : 

1- جالل واليتى يزد صفت فرزند محمد حسين نشانى مجهول المكان  
مشخصات محكوم له : 

نام : شركت تعاونى كشاورزى مرغداران تايباد با وكالت عليرضا كنكيا نشانى تايباد كوچه علوم 
محكوم به : 
بسمه تعالى

ــعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد  ــماره 4/210/97ح تاريخ 1397/5/28 ش بموجب راى ش
ــت محكوم عليه محكوم است به  ــعبه – دادگاه عمومى ) كه قطعيت يافته اس ــماره – تاريخ – ش و راى ش
ــى و  ــته و مبلغ 2/730/500 ريال بابت هزينه دادرس : پرداخت مبلغ 95/900/000 ريال بابت اصل خواس

خسارت تاخير تاديه و حق الوكاله وكيل مى باشد. 
محكوم عليه مكلف است : 

ــا ترتيبى براى پرداخت  ــرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و ي ــالغ اين برگ اجرائى ظ ــس از اب پ
ــواد 24، 34، 35 ، 38 ، 64 ، 66  ــاد راى بدهد. در غير اينصورت برابر م ــه و يا انجام تعهد و مف ــوم ب محك
قانون اجراى احكام مدنى و مواد 522 ، 523 ، 526 قانون آيين دادرسى مدنى اقدام قانونى از سوى اجراى 

احكام دادگسترى صورت مى پذيرد. 9800959
تاريخ انتشار : 1398/02/05

ــن  ــورا حس ــا و مهر قاضى ش امض امضاء و مهر مسئول دبيرخانه شورا   
رضايى منفرد

 
آگهى ابالغ اجرائيه مهريه پرونده اجرائى كالسه 9800050- اجراى ثبت سبزوار

ــماره شناسنامه2592،به نشانى  ــيله به آقاى هادى باشتنى نام پدرعلى،تاريخ تولد1360/4/30،ش بدينوس
سبزوار خ ناوى مسجدزينبيه منزل پدرى ابالغ ميشودخانم اعظم محمدى جهت وصول تعدادهشتادعددسكه 
ــماره20436مورخ81/9/14دفترخانه  ش ــندازدواج  درس ــدرج  من ــتنادمهريه  باس ــارآزادى  به ــل  طالكام
ــده اجرائى به  ــوده وپرون ــه صادرنم ــما اجرائي ــوى عليه ش ــان رض ــتان خراس ــهرداورزن اس ازدواج46ش
كالسه9800050دراين اداره تشكيل شده وطبق گزارش مورخ98/1/29اداره پست شهرستان سبزوارمحل 
اقامت شما بشرح متن سندشناخته نشده لذابنا به تقاضاى بستانكارطبق ماده18آئين نامه اجرامفاداجرائيه 
ــار محلى آگهى ميشودوچنانچه ظرف مدت10روز از تاريخ  فقط يكمرتبه دريكى ازروزنامه هاى كثيراالنتش
انتشار اين آگهى كه روز ابالغ محسوب ميگردد،نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييدعمليات اجرائى 

جريان خواهديافت.(م الف98/100/2757)  آ-9800985
تاريخ انتشار:پنج شنبه98/2/5

على آب باريكى-رئيس ثبت اسنادوامالك سبزوار

آگهى ابالغ رأى شورا
پرونده كالسه 26/2/98 شماره دادنامه 40/98 تاريخ: 98/1/28 

مرجع رسيدگى كننده: شعبه دوم شوراى حل اختالف ايوان غرب
خواهان:  عزت اله شهبازى فرزند فتح اله – ايوان انتهاى خ شهيد مطهرى خ فجر منزل شخصى 

خوانده:  مصطفى غياثى مجهول االمكان
تعيين خواسته: مطالبه طلب

ــته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به  ــتى به خواس ــكار: خواهان دادخواس گردش
اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده به تصدى قاضى شورا تشكيل 
ــيدگى اقدام به   ــورا با اعالم رس و با مالحضات محتويات  واوراق پرونده  را معد صدور راى مى داند لذا ش

صدور رأى  به شرح ذيل مى نمايد.
رأى شورا

ــته مطالبه مبلغ  ــت مصطفى به خواس ــد فتح اله بطرفي ــهبازى فرزن ــت عزت اله ش ــوص دادخواس درخص
ــى و خسارت تاخير تاديه، توجها به محتويات  44/000/000 ريال موضوع فروش دام  بعالوه هزينه دادرس
ــتند ابرازى خود را گواهى گواهان اعالم نموده كه به جهت عدم مواجهه  اوراق پرونده و اينكه خواهان مس
ــت و مويد ادعاى خواهان مى باشد و از طرفى خوانده در جلسه دادرسى  ــتناد يافته اس با تعرض قابليت اس
ــان را فراهم نمايد ارائه  ــناد و مدارك خواه ــده و اليحه اى كه موجبات تزلزل و بى اعتبارى اس ــر نش حاض
ــط خواهان  به  ــتحقاق مطالبه آن توس ــه خوانده و اس ــتقرار دين بر ذم ــت و با اين وصف اس ــوده اس ننم
ــى و به مواد   ــان را در خور پذيرش تلق ــته خواه ــورا  خواس ــتحصاب مى گردد لهذا ش ــته اس ميزان خواس
ــى مدنى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 44/000/000ريال به  198و522و519 آيين دادرس
عنوان اصل خواسته و مبلغ 620/000ريال بعنوان هزينه دادرسى و همچنين  خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
ــاخص ساالنه  ــاس ش مطالبه  97/12/19 لغايت اجراى حكم كه دايره اجراى احكام مدنى  حين اجرا بر اس
بانك مركزى محاسبه و لحاظ مى كند در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد. رأى  صادره غيابى و پس از 
ابالغ واقعى به مدت بيست روز  قابل واخواهى  در اين شورا و متعاقب آن به مدت بيست روز قابل تجديد 

نظر خواهى در دادگاه محترم عمومى حوقى شهرستان مى باشد.9801024
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف ايوان - مرادنژادى 

آگهى تحديد حدود اختصاصى
پيرو آگهى قبلى كه به موجب ماده 14 قانون ثبت منتشر گرديده اينك بر حسب درخواست واصله مستند 
به ماده مذكورو ماده 61 آئين نامه قانون ثبت،تحديد حدود يك قسمت ازامالك واقع در قطعه  يك درگز 

بخش7 قوچان در ساعت ادارى در تاريخ مندرج در  متن آگهى انجام و به شرح ذيل آگهى ميگردد:
پالك 345-اصلى شهر درگز قطعه يك درگز بخش 7 قوچان

پالك 1441 فرعى مجزى شده از 345- اصلى اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان درگز به توليت مسجد 

سجاديه ششدانگ يك باب مسجد
تاريخ تحديد:1398/02/29

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورين شماره هاى فوق به وسيله اين آگهى اخطار 
ــانند و چنانچه هر يك از صاحبان  ــاعت مقرر در اين آگهى در محل حضور بهم رس ميگردد كه درروز و س
امالك و يا نماينده قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى 
ــد  و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود و حقوق  ــده از طرف مجاورين تحديد خواهد ش با حدود اظهار ش
ارتفاقى و نيز صاحبان امالكى كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين 
ــليم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف  ــت از تاريخ تس تكليف پرونده هاى معترض ثبتى معترضين ميبايس
يك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم را از مرجع مذكور  اخذ 

و به اين اداره تسليم نمايند.9800915 تاريخ انتشار:1398/02/05
ناصر حسن زاده / رييس اداره ثبت اسناد و امالك درگز 

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

ــات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139760306015009619 -1397/12/26 هي برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــنامه 0740231316 صادره از تايباد در ششدانگ  ــم مجيدى كاريزى فرزند حسين بشماره شناس متقاضى آقاى قاس
يكباب منزل به مساحت 190,91 متر مربع پالك 407 و 408 فرعى از 276 اصلى واقع در بخش 14 مشهد شهرستان 
ــمتى از مالكيت محمدرضا و مجيد آدمپور دره ئى و قسمتى از پالك محرز گرديده است.  تايباد خريدارى از محل قس
ــبت به  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدور س
ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به  ــليم و پس از اخذ رس خود را به اين اداره تس
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد. 9800213
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/01/21        تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/05
غالمرضا آقازاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139760306015009618 -1397/12/26 هي برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــن مجيدى كاريزى فرزند حسين بشماره شناسنامه 0740124315 صادره از تايباد در ششدانگ  متقاضى آقاى محس
يكباب منزل به مساحت 208,6 متر مربع پالك 407 و 408 فرعى از 276 اصلى واقع در بخش 14 مشهد شهرستان 
ــمتى از مالكيت محمدرضا و مجيد آدمپور دره ئى و قسمتى از پالك محرز گرديده است.  تايباد خريدارى از محل قس
ــبت به  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدور س
ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به  ــليم و پس از اخذ رس خود را به اين اداره تس
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد. 9800214
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/01/21       تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/05
غالمرضا آقازاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــماره 139760306015007006 -1397/11/29 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــماره شناسنامه 565 صادره از تايباد در ششدانگ  ــينى ئى فرزند سيدمحمد بش متقاضى آقاى غالم احمد نظرى حس
يكباب منزل به مساحت 136 متر مربع پالك 251 اصلى واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تايباد خريدارى از محل 
ــمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو  ــمتى از مالكيت كريم كريمدادى و قس قس
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، 
ظرف مدت 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. 9800145
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/01/21          تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/05

غالمرضا آقازاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

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 برابر راى شماره
139760306007001391-97,10,17 هيات اول / دوم    موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض   ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س و س

متقاضى آقاى غالم محمد ستاريان  فرزند صيد محمد     بشماره شناسنامه 975
ــاحت131,05 متر مربع پالك  17فرعى از 740 - اصلى  ــاختمان   به مس صادره از تربت جام در يك باب س
ــمى  ــهد حوزه ثبت ملك تربت جام خريدارى از مالك رس ــان رضوى بخش 13 مش مفروز     واقع در خراس
آقاى مشاعى خودش(غالم محمد ستاريان)  محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــخاص نس ــود و در صورتى كه اش به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــليم  ــار اولين آگهى به مدت 2 دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش داش
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس و پس از اخذ رس
ــند مالكيت صادر  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س نمايند. بديهى اس

خواهد شد.9800131
تاريخ انتشار نوبت دوم:97/11/2       تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/11/18

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

9800991
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 درباره «زمستان بى انتها»
كه در جشنواره جهانى فجر به نمايش درآمد

تنها عشق مادرى ماندگار است
جشنواره جهانى فيلم فجر روز سه شنبه شاهد پخش دو فيلم از سينماى 
مجارستان بود، يكى «اليكو؛ يك كولى در فضا» فيلمى كمدى به كارگردانى 
باالژ لنگِيل و ديگرى «زمستان بى انتها» به كارگردانى آتيال ساس. هر دو 
فيلم محصول سال 2018 بودند و نكته جالب اينكه هر دو فيلم عليه ستم 
اتحاد جماهير شوروى و كمونيسم بر مردم مجارستان موضع روشنى گرفته 

بودند و البته فيلم دوم، تأثيرگذارتر و مهم تر از اولى بود. 
«زمســتان بى انتهــا» كه فيلمنامه آن را نوربرت كوبلى و آتيال ســاس 
نوشته اند، در مدت كوتاهى كه از توليدش مى گذرد توانسته است جوايز 
مهمى را نصيب خود كند. اين فيلم در بخش رقابت جهانى جشــنواره 
جهانى فيلم مونترئال كانادا برنده جايزه بهترين كارگردانى و نامزد دريافت 
جايزه بهترين فيلم شده است. همچنين كسب جايزه بهترين فيلم درام 
از جشنواره بين المللى فيلم سدوناى آمريكا، جايزه بهترين كارگردانى از 
جشنواره زوم اسپانيا، جايزه بهترين فيلم داستانى از جشنواره بين المللى 
فيلم سنت  لوييس آمريكا و جايزه بهترين فيلم بلند داستانى از جشنواره 
بين المللى فيلم هارت  لند آمريكا، نشان دهنده اين است كه اين فيلم در 

مسير موفقيت هاى جهانى قرار گرفته است.
فيلم دست بر موضوعى گذاشته است كه درباره آن كمتر سخن گفته شده 
است. در جريان جنگ، جهانگير دوم اتحاد جماهير شوروى، مجارستان 
را بــه عنوان يكى از متحدان آلمان تحت اشــغال خود درآورد و بيش از 
700 هزار مجــارى را به كار در اردوگاه هاى كار اجبارى از جمله معادن 
زغال سنگ وا داشت. پس از پايان جنگ، استالين با توافقى كه با سران 
ديگر كشورهاى برنده جنگ انجام داد توانست مدت كار اجبارى اين افراد 
را چند ســال ديگر تمديد كند و در نهايــت از اين گروه تنها 300 هزار 
نفر توانستند به مجارســتان برگردند اما اجازه صحبت درباره سرنوشت 
خود و ديگر هموطنانشان را در طول دوران سلطه كمونيست ها نداشتند. 
فيلــم به ما اين فرصت را مى دهــد كه چهره ديگرى از جنگ را ببينيم. 
چهره اى ديگر كه در آن روايت از زبان مغلوبان جنگ است، نه فاتحان. در 
اين فيلم برخالف اغلب فيلم هايى كه فاتحان جنگ از مقاومت، پيروزى 
و انساندوســتى متفقين روايت كرده انــد مى بينيم كه متفقين از جمله 
نيروهاى اتحاد جماهير شوروى در نژاد پرستى، خشونت و نقض حقوق 

انسان ها چيزى از متحدين و نيروهاى همدست هيتلر كمتر نبوده اند.
«زمستان بى انتها» به روايت زندگى زنى مى پردازد كه شوهرش در جنگ 
مفقود شده اســت و به همراه كودك خردسالش به روستاى زادگاهش 
پناه برده است تا در كنار پدر و مادرش زندگى كند اما نيروهاى شوروى 
روستايشان را تصرف مى كنند و او را به اردوگاه كار اجبارى مى برند. زن 
در ابتدا به همنوعانش كمك مى كند و سعى مى كند مهر و محبت انسانى 
را كه از پدر كشــيش خود آموخته است در حق ديگران اعمال كند اما 
گرسنگى، خشونت و بيمارى او را نيز تغيير مى دهد و او مجبور مى شود بر 
اصول هميشگى زندگى اش پاى بگذارد و معامله كردن براى زنده ماندن، 
خودخواهى و بى اعتنايى به رنج ديگران را بياموزد. وضعيت غير انسانى 
اردوگاه و خشونت نيروهاى فاتح جنگ او را نيز عوض مى كند و او تقريباً 
همه آنچه بوده است و آنچه را داشته است، فراموش مى كند اما يك چيز 
در او باقى مى ماند و حتى مرگ نمى تواند آن را از او بگيرد: عشق مادرى! 
همين عشق مادرى است كه موجب مى شود در لحظه انتخاب نهايى و در 
حالى كه مى تواند با انتخاب مليت آلمانى، زندگى مرفه و تازه اى به همراه 
مردى كه او را از مرگ نجات داده است، به دست آورد مليت مجارى خود 
را اعالم كند و به آغوش مادر(مجارســتان و مادر واقعى خود) بازگردد و 

بازهم فرزندش را كه اكنون دخترى جوان شده است، ببيند.
فيلم ســعى كرده است در نشان دادن و قضاوت كردن درباره افراد يكطرفه 
به قاضى نرود و اين فرصت را در اختيار مخاطبان قرار داده است كه خوب 
و بد، زشتى ، زيبايى ، خير و شر وجود آدم ها را در كنار هم ببيند. از طرف 
ديگر توانمندى كارگردان و بخصوص بازيگر نقش اول فيلم (مارينا گرا) در 
به نمايش كشــيدن لحظات سخت و عميقاً رنج آور زندگى در اردوگاه كار 
اجبارى مخاطب را تا پايان با فيلم همراه مى كند. شــايد پايان فيلم اگر با 
ضربه اى ديگر به زن رنج كشيده اش همراه مى شد، فيلم تأثيرگذارى بيشترى 
داشت اما كارگردان خواسته است تلخى و رنج منتشر در اثرش را با شيرينى 
ديدار دوباره و جمع شدن انسان هاى رنج كشيده زير سقف وطن كمتر كند 

و اين براى فيلمى كه هدفى ملى گرايانه هم دارد، اجتناب ناپذير است. 

 سيما و ســينما/ صبا كريمى سى و هفتمين 
جشــنواره جهانى فجر روز گذشته و در هشتمين 
روز برگزارى اين رويداد ميزبان پل شريدر، فيلمنامه 
 نويــس و كارگــردان مطرح آمريكايــى بود و طى 
نشستى با اهالى رسانه در پرديس چارسو به گفت و 
گو پيرامون سينما و اتفاقات روز دنياى هنر پرداخت. 

 از ابعاد اين جشنواره شگفت زده شده ام
اين فيلمساز در ابتداى ســخنان خود به جشنواره 
جهانى فيلم فجر و اهميت آن اشاره كرد و گفت: به 
راستى من از ابعاد اين جشنواره شگفت زده شده ام و 

تصور نمى كردم در اين مقياس برگزار شود. 
من در جشنواره هايى در تركيه حضور داشتم اما اين 
جشنواره با تصور من كه برپايى فستيوال كوچك ترى 
بود، فرق مى كرد. در حقيقت مى توانم اين جشنواره را 

با فستيوال هاى نيويورك و تورنتو مقايسه كنم.
وى در ادامه افزود: سينماى ايران جايگاه ويژه اى دارد 
و نمى توان درباره جايگاه آن ترديدى داشت. در 15 
سال گذشته سه نهضت سينمايى رومانى، آرژانتين و 
ايران شكل گرفته و تقريباً در هر فستيوال صاحبنام 
و معتبرى اين انتظار وجود دارد كه فيلم هاى ايرانى 
حضور داشته باشند. سينماى ايران در غرب و براى 
ما با عباس كيا رستمى آغاز شد و پس از آن به اصغر 
فرهادى رســيديم و امروز نيز فيلم هاى ديگرى هم 

شناخته شده اند.

 ايده فرهنگ هاليوود نيز ديگر جذابيت ندارد
شريدر با اشــاره به گسترش شبكه  و كمپانى هايى 
همچون نتفليكس و اچ بى او، آينده سينما را دوران 
گذر دائم قلمداد كرد و گفت: آنچه ما در 100 سال 
گذشته از سينما آموخته ايم در آينده به كار نخواهد 
آمــد. زيرا همه چيز تغيير كرده و از اينكه كجا بايد 
يك فيلم را ببينيم و مدت زمان آن چقدر باشــد تا 
چرخه پخش و عرضه فيلم همه با تحول مواجه شده 
اســت. پيش تر من گمان مى كردم ما در يك مقطع 
گذر هستيم اما به نظرم امروز اين مقطع گذر تبديل 
به يك گذر دائمى شده است. ايده فرهنگ هاليوود 

نيز ديگر جذابيت ندارد.
شــريدر متذكر شد: بازار آمريكا ديگر مهم نيست و 
براى چينى ها فيلم مى ســازيم مثل انتقام جويان 
كه ديروز در چين اكران شــد و فروش بسيار خوبى 
داشت. فيلم ها در گذشته منحصر به كالس خاصى از 

كارگردانان بود كه هر كسى در آن راه پيدا نمى كرد، 
اما امروز هركسى مى تواند فيلم بسازد. خبر خوب اين 
اســت كه همه مى توانند فيلم بسازند و خبر بد اين 

است كه ديگر نمى توان از اين راه امرار معاش كرد.
فيلمنامــه نويس «راننده تاكســى» درباره نحوه 
شــناختش از فيلمســازان ايرانى و آشــنايى با 
سينماى ايران گفت: تا جايى كه من اطالع دارم 
در ايران دو نوع ســينما وجــود دارد كه يكى از 
آن هــا براى مجامع عمومــى و ديگرى هم براى 
فضــاى داخل اســت. اغلب فيلــم هايى كه من 
ديده ام آثــارى بوده كه خــارج از ايران نمايش 
داشته است و طبعاً فيلم  هايى با محوريت جنگ 
را نديــده ام چرا كــه در خارج از ايــران نمايش 
نداشــته اســت. با اين اوصاف مــن هيچ يك از 
فيلمسازان ايرانى همچون كيا رستمى، فرهادى 

و پناهى را سياسى نمى  دانم.
وى دربــاره فيلم هاى جنگى عنــوان كرد: اين 
طور شــنيده ام كه فيلم هاى جنگــى ايران به 
قصد صدور ساخته نمى  شوند. ما به هيچ عنوان 
فيلم ضد جنگ نداريم و در واقع هر تصويرى از 

جنگ بياوريد آن را با شكوه نشان داده ايد. پس 
نمى  توان گفت اين فيلم ها ضد جنگ هســتند 
و نمى  دانم چطور مى  تــوان از فيلم هاى جنگى 

درباره نجنگيدن آموخت. 
وى در پاســخ به پرسشــى مبنى بر تمايلش به 
ســاخت فيلمى درباره شــخصيت هاى سياسى 
همچون امام خمينى(ره) اظهار كرد: اين سوژه ها 
برايم جالب نيســت، زيرا بايد به صورت رسمى به 
آن ها بپردازيم كه مسئله ساده اى نيست. از سويى 
ديگر شخصيت امام خمينى(ره) فراتر از يك فيلم 
است و نمى  توان وى را در يك فيلم گنجاند. نكته 
مهم ديگر هم بحث بى طرفى است. همواره ميان 
طرفدار يا مخالف بودن قضاوت مى شويد در حالى 
كه حقيقت را زمانى مى  توان مطرح كرد كه از زير 

بار تاريخ رهايى پيدا كنيم.
وى افزود: متأســفانه در جهان سياســى آمريكا 
هميشــه جريانى براى تغيير رژيــم ايران وجود 
داشــته و در حال حاضر نيز شرايط بسيار سخت 
شده و نمى توانيم براى همكارى و مشاركت با آن 

سوى اقيانوس برنامه  ريزى كنيم.

 سانسور در دنيا در حال افزايش است
شــريدر ادامه داد: در محلى كه در نيويورك زندگى 

مى كنم سال گذشته يك جشنواره يك هفته اى از 
فيلم ايرانى داشتيم كه نشان مى دهد ايران راه نفوذ 
خود را به هاليوود پيدا كرده اســت. زمانى كه شما 
از يك منتقد به فيلمســاز تبديل مى شــويد ديگر 
نمى توانيد منتقد باشيد. فيلمسازان به لطف كسانى 
كــه با آن ها همــكارى مى كنند كارشــان را انجام 
مى دهند به همين دليل نقد بــراى يك كارگردان 

بسيار سخت است.
وى درباره سانسور در آمريكا توضيح داد: سانسور 
مقوله حساســى اســت در حالى كــه عالوه بر 
سانسور رسمى، سانسور بازارى و خود سانسورى 
نيز وجود دارد اما بدترين سانســور اين است كه 
يك عده در يك اتاق تصميم هايى مى گيرند كه 
شــما دليل آن را نمى دانيد. سانسور در دنيا در 
حال افزايش است و تنها منحصر به شما نيست. 
در آمريــكا نيز همين اتفاق رخ مى دهد و زمانى 
كه كليســا و حكومت دچار مشكل مى شوند اين 

نوع از سانسورها ايجاد مى شود.
اين فيلمساز مطرح آمريكايى با اشاره به تحريم هاى 
ترامپ و تأثير آن در فضــاى هنرى تصريح كرد: از 
تحريم ها متأســفم و امروز دورانى اســت كه ديگر 
نمى توان به آمريكايى بودن افتخار كرد، در حالى كه 
من همــواره به آمريكايى بودن خود حتى در دوران 

جنگ ويتنام هم افتخار مى  كردم. 
آنچه امروز پيش آمده به بهانه تغيير رژيم ايران و در 
واقع براى دســتيابى به نفت و منابع طبيعى كشور 
شماست. اين مســئله اى اســت كه در 100 سال 
گذشــته هم وجود داشــته و تأثير يك هنرمند در 

مقايسه با پروپاگاندا اندك است. 
شــريدر در بخش ديگرى از صحبت هاى خود به 
مراسم اسكار اشاره كرد و افزود: چندان احترامى 
براى مراسم اســكار قائل نيستم. با اينكه امسال 
كانديداى دريافت اســكار شده بودم اما نمى  دانم 
اگر قرار بــود جايزه را دريافــت كنم چطور آن 
را از دســت اهدا كنندگانــى مى گرفتم كه برايم 

بى ارزش هستند.
وى درباره جنبش «Me too» كه از سوى بازيگران 
زن هاليوود آغاز شده است، گفت: اين موجى كه راه 
افتاده مانند يك پاندول است كه مى رود و برمى گردد. 
متأسفانه سوءاســتفاده از زنان از آغاز خلقت وجود 
داشــته و بايد صبر كنيم ببينيم اين جريان به كجا 

مى رسد و چه تأثيراتى خواهد داشت.

برش

از تحريم هــا متأســفم و امــروز 
دورانى اســت كه ديگر نمى توان 
به آمريكايى بودن افتخار كرد، در 
حالــى كه من همواره به آمريكايى 
بــودن خود حتــى در دوران جنگ 
ويتنام هم افتخار مى  كردم. آنچه 
امروز پيــش آمده به بهانه تغيير 
رژيــم ايــران و در واقــع بــراى 
دســتيابى به نفت و منابع طبيعى 
كشــور شماســت. اين مسئله اى 
اســت كه در 100 ســال گذشته 
هــم وجــود داشــته و تأثيــر يك 
هنرمند در مقايسه با پروپاگاندا 

اندك است

سيما و سينما

پل شريدركارگردان آمريكايى درجشنواره جهانى فجر: ايران راه نفوذ خود را به هاليوود پيدا كرده است

شخصيت امام خمينى فراتر از يك فيلم است

 مجيد شاه حسينى مطرح كرد

راه رسيدن به سينماى آخرالزمانى از سينماى دينى مى گذرد
كريمى: نشست «سياســت گذارى سينمايى در عصر جهانى شدن» با 
حضور مجيد شاه حســينى، مدرس دانشگاه و تحليلگر سينما، داگالس 
فالســون، تهيه كننده و كارگردان ايرلندى، اينس گيل، كارگردان و تهيه 
كننده پرتغالى و محمدحسين فرج نژاد، كارشناس مطالعات سينماى دينى در حاشيه  

سى و هفتمين جشنواره جهانى فيلم فجر در دانشكده صدا و سيما برگزار شد.

 مردم در اين زمينه از سينماگران پيشگام تر هستند
شــاه حسينى در ابتداى سخنان خود سينماى آخر الزمانى را در چندين گونه مختلف 
توصيف كرد و گفت: آخرالزمان طبيعى، تكنولوژى، علمى و تخيلى، اسطوره اى و دينى 
گونه هايى هستند كه در سينماى جهان به آن ها پرداخته مى شود و سينماى ما در اكنون 

به سر مى برد در حالى كه آخرالزمان در اطراف ما در حال رخ دادن است. 
نمادهاى آخرالزمانى را مى توانيم در هژمونى آمريكا در منطقه، راهپيمايى اربعين و حتى 
حوادث طبيعى ببينيم و البته واكنش مردم هم در مقابل اين ها آخرالزمانى است، همچون 
موكب هاى اربعين و همراهى آن ها در حادثه سيل اخير با آسيب ديدگان. بنابراين به تصور 

من مردم در اين زمينه از سينماگران پيشگام تر و با اين مفاهيم آشناتر هستند.
وى در ادامه افزود: بايد درباره مفاهيم مهمى همچون اربعين فيلم ســاخته شود و براى 
رســيدن به چنين اتفاق مهمى نيازمند توجه و درايت مديران هستيم. متأسفانه بخش 
خصوصى ظرفيت پرداختن به اين مضامين را چه به لحاظ تأمين منابع مالى و انگيزه هاى 

كافى ندارد و مديران سينمايى بايد وارد اين عرصه شوند.
سال هاى نخست انقالب قرار بود سينماى ايران به سينماى تراز انقالب تبديل شود اما 
متأسفانه با بد طرح كردن مسئله و گره زدن سينماى آخرالزمانى با سوارى كه با اسب 

سفيدش مى آيد، فيلمسازان از اينكه به اين سمت بروند، پرهيز مى كردند.

 اين حوزه مطالبه گرى ويژه اى مى خواهد
اين مدرس سينما در ادامه خاطرنشان كرد: اگرچه اوايل انقالب سينما با نيتى خيرخواهانه 
شكل گرفت اما افرادى هم بودند كه اجازه نمى دادند از سينماى دينى صحبت شود، در 
حالى كه اين وظيفه سينماگر دينى است كه به مخاطبش نشان دهد دنياى فردا بهتر از 
امروز است. با وجود اينكه الگوهاى قرآنى بسيارى براى ساخت اين گونه فيلم ها وجود دارد 

اما متأسفانه استفاده از آن ها براى فيلمساز به تابو تبديل شده است. 
مســيحيت با بهره گيرى از انجيل فيلم مى ســازد و پاى آن هم مى ايستد. من قوياً به 
سينماگران توصيه مى كنم از گاليه كردن به تكنسين هاى سينما هراس نداشته باشند و 
نظرشان را مطرح كنند. واقعيت اين است كه اين حوزه مطالبه گرى ويژه اى مى خواهد 

كه بايد به آن توجه كرد.
شاه حسينى در بخش ديگرى از سخنان خود تأكيد كرد: امروز ما از ضعف هاى بسيارى 
در سينما رنج مى بريم. متأسفانه شرايطى بر سينما حاكم شده كه حتى رده هاى سنى 
پخش فيلم هم رعايت نمى شــود و آنچه مهم است گيشه سينماست. فراموش نكنيم 
كه راه رســيدن به سينماى آخرالزمانى، سينماى دينى است و سينماى دينى محترم 
شمردن حقوق معنوى مخاطبان است. سينماگرى كه فيلم دينى نمى سازد نبايد ادعا كند 

دغدغه هاى مردم برايش مهم است و از آن فيلم مى سازد.
داگالس فالسون در ادامه اين نشست تأكيد كرد: به نظرم فيلم هاى آخرالزمانى اروپايى 
بيشتر درونى و آثار هاليوودى اكشن و بيرونى هستند. معتقدم ساخت آثار اكشن سهل تر 
از بيان مفاهيم انتزاعى است. در حالى كه نمايش اين موضوعات در اروپا متفاوت تر است. 
در كشورهاى اروپايى اگر فيلمسازى فيلم خوبى بسازد و از او در جشنواره هاى بين المللى 
تجليل شود راهى هاليوود مى شود تا فرصت هاى بهترى بيابد، در حالى كه كشورها بايد از 

سرمايه هاى هنرى خود محافظت كنند.

وى در ادامه افزود: من از طرفداران ســينماى ايران هســتم و تصور مى كنم روحانيون 
مى توانند فيلم بسازند؛ چرا كه مفاهيم معنوى با فيلم بهتر مطرح مى شود و قابل انتقال 

است. 
اينس گيل نيز در بخش ديگرى از اين نشست اظهار كرد: اگرچه آثار آخرالزمانى بسيار 
جذاب هستند اما مشكلى كه در ســينماى هاليوود وجود دارد، استفاده بيش از حد از 
جلوه هاى ويژه است، در حالى كه نگاه عميق در آثار آن ها وجود ندارد و صرفاً با فريفتن 
چشم، مخاطب را مجذوب مى كنند. به نظرم آثار قابل توجه آخرالزمانى لزوماً فيلم هايى 

نيستند كه مستقيماً كتب مقدس را به تصوير درآورده اند.
در بخش ديگرى از اين نشست فرج نژاد نيز عنوان كرد: سه جريان بزرگ در سينماى 
آمريكا وجود دارد. ســكوالر به عنوان جريان اصلى در آمريكا، ليبرال با ســردمدارى 
يهوديان و مسيحيان و سينماى دينى يهودى و مسيحى كه اصلى ترين گرايشات جريان 
سوم هستند. سينماى آمريكا مسيحى متولد شد اما اين يهوديان بودند كه هاليوود را 
تأســيس كردند. به همين دليل اســت كه امروز در سينماى هاليوود معاد به بهشت 
زمينى، آخرالزمان به آخرالزمين و خداگرايى به حلول خدا در انســان و انسان به ابزار 

لذت تبديل شده است.

گزارش

يادداشت

آرش شفاعى
annota�on@qudsonline.ir

آگهی تغییرات شرکت گچ خراسان سهامی خاص به شماره ثبت 19130 و شناسه ملی 10100644481
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,12,19 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : ترازنامه و حس��اب سود و زیان سال 
مال��ی منتهی به س��ال ه��ای 1395 و 1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسس��ه حسابرس��ی و خدمات مدیریت آفاق کاوش��گران به شناس��ه ملی 
10380152313 به س��مت بازرس اصلی و حمیده ادیبیان فرد به ش��ماره ملی 0931512093 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 
انتخاب گردیدند. روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. سید کاظم اورعی میرزمانی به شماره 
ملی 0933608871 - س��ید محمد بهدین اورعی میرزمانی به ش��ماره ملی 4723614885 و س��ید محمد نیکزاد اورعی میرزمانی به شماره ملی 

4723838422 بعنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )443801(
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 آگهی تغییرات شرکت آوادیس تجارت ماهان 
سهامی خاص به شماره ثبت 526926 و 

شناسه ملی 14004238197
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی فوق 
الع��اده م��ورخ 1397,12,15 تصمیم��ات ذی��ل 
اتخاذ شد : نشانی شرکت به آدرس خراسان 
رض��وی ش��هر مش��هد س��جاد ش��هر خیاب��ان 
خیابان  شمالی)سجاد5-فردوس��ی16(  زنب��ق 
بهارستان 3 )ش��هید ناصر مهرزاد( پالک 67 
طبقه همکف کد پستی 9187753596 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه به ش��رح 

فوق اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)443814(
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آگهی تغییرات شرکت گچ خراسان سهامی خاص به شماره ثبت 19130 و شناسه ملی 10100644481
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,12,19 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : س��ید کاظم اورعی میرزمانی به ش��ماره ملی 0933608871 
بعن��وان رئی��س هیئت مدیره - س��ید محمد بهدین اورعی میرزمانی به ش��ماره مل��ی 4723614885 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره - س��ید 
محم��د نیکزاد اورعی میرزمانی به ش��ماره مل��ی 4723838422 بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اس��ناد 
بهاداروتعهد آور رسمی و بانکی از قبیل چک وسفته و براوات عقد قرارداد و عقود اسالمی و سایر موارد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل 
و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء یکی از اعضاء 
هیئت مدیره معتبر خواهد بود. پیگیری تمامی دعاوی و ش��کایات له یا علیه ش��رکت، موضوع اختیارات هیئت مدیره مندرج در بند 5 ماده 43 

اساسنامه با حق انتخاب وکیل دادگستری به آقای سید محمد نیکزاد اورعی میرزمانی مدیرعامل شرکت تفویض گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )443804(
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 آگهی تغییرات شرکت کاسپین پاالیش پارس با مسئولیت محدود به شماره ثبت 517136 و شناسه ملی 14005926999
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی فوق الع��اده م��ورخ 1397,10,15 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقایان اکبرعزتی ش��ماره ملی 
0058811001باپرداخت مبلغی به صندوق ش��رکت س��هم الش��رکه خودرا بمبلغ 10000000000 ریال افزایش داد و اصغرعزتی ش��ماره 
ملی 0066088674 باپرداخت مبلغی به صندوق ش��رکت س��هم الش��رکه خودرا بمبل��غ 10000000000 ریال افزای��ش داد . در نتیجه 
س��رمایه شرکت ازمبلغ 1000000000 ریال بمبلغ 20000000000 ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید. لیست 
ش��رکاء بعداز افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد: اصغرعزتی ش��ماره ملی 0066088674 دارای 10000000000 ریال سهم الشرکه 

اکبرعزتی شماره ملی 0058811001 دارای 10000000000 ریال سهم الشرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )443810(
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آگهی تغییرات شرکت هفت قلم کاسپین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
13593 و شناسه ملی 14004963970

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,10,17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان امامعلی 
طاه��ری کد ملی 4010366192 فرزند ابراهیم متول��د 1352,06,03 با پرداخت مبلغ ده هزار ریال به صندوق 
ش��رکت، سید حمید رضا رحیمی کد ملی 4510162855 فرزند سید بنیان متولد 1379,11,10 با پرداخت مبلغ 
ده ه��زار ریال به صندوق ش��رکت و میالد احدی کد ملی 4600142242 فرزن��د علیرضا متولد 1381,04,14 با 
پرداخت مبلغ نهصد و هش��تاد هزار ریال به صندوق ش��رکت همگی به نشانی تهران،بزرگراه نیایش خیابان 
ش��مالی خیابان ارکیده کوچه آیت پالک18واحد4به کد پس��تی 1477654133 در زمره ش��رکا قرار گرفتند. 
سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ دو میلیون ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح 
مذکور اصالح گردید. سهم الشرکه شرکا به شرح ذیل می باشد: خانم لیال افشار ونگینی دارای مبلغ نهصد و 
پنجاه هزار ریال سهم الشرکه، آقای سعید کوهستانیان دارای مبلغ پنجاه هزار ریال سهم الشرکه، آقایان 
میالد احدی دارای مبلغ نهصد و هش��تاد هزار ریال س��هم الشرکه، امامعلی طاهری و سید حمید رضا رحیمی 

هریک دارای مبلغ ده هزار ریال سهم الشرکه.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )442912(
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آگهی تغییرات شرکت هفت قلم کاسپین
 )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 13593 و شناسه ملی 14004963970

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,10,21 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : شعبه شرکت به نشانی استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی 
،بزرگراه شهید گمنام ، خیابان دکتر سید حسین فاطمی ، پالک 67 ، طبقه همکف 
کد پس��تی 1414776144 تاسیس و آقای محمود یوسفی کد ملی 4321555930 
فرزند علی متولد 1352,06,12 به نش��انی قزوین ش��هرک کوثر فلکه س��وم سمت 
راس��ت خیابان س��لمان بلوک 14 قطعه 4 جن��ب اداره برق مین��ودر طبقه دوم کد 
پستی 3471956196 به عنوان مدیر شعبه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )442910(

آگه�ی تغییرات ش�رکت هف�ت قلم 
کاس�پین )با مس�ئولیت محدود( به 
ش�ماره ثبت 13593 و شناسه ملی 

14004963970
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1397,10,18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : آقای��ان امامعلی طاهری کد 
ملی 4010366192 و س��ید حمید رضا رحیمی 
ک��د مل��ی 4510162855 ب��ه عن��وان اعضای 
هیئ��ت مدیره برای م��دت دو س��ال انتخاب 

گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین 
)442911(
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 ایستگاه/ مجید تربت زادهگویا 
قرار نیســت حتی در دوران »پسا 
قذافی« لیبی روی آرامش را ببیند 
و آب خوش از گلوی مردمش پایین برود. از روزی 
که انقالبیون در »سرت« ُمهر پایان را پای پرونده 
دیکتاتور زدند، حدود هشــت ســال می گذرد و 
اوضاع هنوز در این کشــور آفریقایی سرو سامان 
پیدا نکرده است. در این مدت نه تشکیل »شورای 
ملی انتقالی« در هشــت ســال پیش و نه شکل 
گرفتن »شــورای ریاســت جمهوری« و دولت 
وفاق ملی که ســازمان ملل و جامعه جهانی آن 
را به رسمیت شناخته اند، نتوانسته به آرام شدن 
اوضاع سیاسی و اجتماعی این کشور کمک کند. 
حاال هم که مدتی است ژنرال »خلیفه حفتر« با 
بخشی از نیروهای ارتش که آن را »ارتش ملی« 
می نامد، تــالش دارد مردم و مخالفانش را بکوبد 
و به قدرت برســد. آیا دیکتاتوری دیگر قراراست 
دوبــاره در لیبی بــر تخت قدرت تکیــه بزند؟ 

 کودتاچی
اگر چه ممکن است فکر کنید نام »خلیفه بلقاسم 
حفتر« یکی دو ماهی است که سر زبان رسانه های 
جهان افتاده، اما نظامی 70 ســاله لیبیایی پیش 
از این ها هم شــخصیت گمنام یا حتی کم نام و 
نشانی نبوده است. او زاده شهر »بنغازی« در شرق 
لیبی است و تحصیالتش را هم در آکادمی نظامی 
همین شهر گذرانده است. البته به جز این ها مدتی 
را هم به اتحاد جماهیر شوروی رفته و آموزش های 
نظامی خاص را طی کرده و چند ســالی هم در 
مصر و صحرای ســینا حضور داشته است. وقتی 
»قذافــی« در تدارک کودتا علیه »محمد ادریس 
سنوسی« بود، »حفتر« به عنوان یک نظامی جوان 
با کودتاچیان همراه شــد و با وجود کم تجربگی 
و جوانی به عضویت شــورای فرماندهی انقالب 
هم درآمد! عضویت در این شــورا نشان می دهد 
»حفتر« در واقع از افــراد نزدیک به »قذافی« و 
عوامل اصلی کودتا بوده است. برای همین سال ها 
در کنار »قذافی« می ماند و حتی به فرماندهی کل 

نیروهای مسلح هم می رسد. لقب »حفتر پلنگ« 
شــاید یادگار همان دوران و شاید هم مربوط به 

ماجراهای پس از قذافی باشد.

 دوران اسارت
همکاری و همراهی »پلنگ« با حکومت »قذافی« 
طوالنی می شود اما پایدار نمی ماند. روایت رسمی 
ماجرا این است که در جریان جنگ میان لیبی و 
کشور چاد که ارتش لیبی بخشی از این سرزمین 
را اشــغال می کند، فرماندهی جنگ با »حفتر« 
است. ســال 1987 نیروهای نظامی چاد موفق 
می شوند »حفتر« را به اسارت بگیرند. در آن زمان 
دولت و حکومت لیبی نه تنها هیچ گونه تالشــی 
برای آزادی »حفتر« نمی کنند بلکه در بیانیه ای 
رسمی اعالم می کنند نیروهای به اسارت درآمده 
از ارتش لیبی دستور نمی گرفته و خودسر عمل 

می کرده اند!
اعتراف هــای برخی نظامیان و شــخصیت های 
سیاســی، پس از ســقوط حکومــت قذافی اما 
حکایت دیگری را پیش روی ما می گذارند. گویا 
موفقیت هایی که »حفتر« در جنگ به دســت 
می آورد، شــهرت و محبوبیت او را میان گروهی 
از مردم و نظامیان لیبی باال می برد و همین کافی 
اســت تا »قذافی« کمی احساس خطر کند و با 
روش خودش »حفتر« را از سر راه بردارد. برخی 
اطالعات نشــان می دهند گیر افتادن و محاصره 
»حفتــر« و 300 نفر از نیروهایــش در چاد نیز 
به شکل مشــکوکی اتفاق می افتد و بعید نیست 
با اطالع و هماهنگی خود »قذافی« انجام شــده 
باشد. در هر حال، عضو سابق شورای فرماندهی 
کودتا یا همان انقالب ســال 1987، سه سال در 
اسارت می ماند و بعد با پادرمیانی سازمان »سیا« 
آزاد شده و با برخی از اطرافیانش به آمریکا می رود.

 شورش ناکام
از همان ســال های اســارت در چاد، راهش را از 
حکومت قذافی جدا می کنــد و به »جبهه ملی 
نجات لیبی« که تحت حمایت آمریکایی هاست 

می پیونــدد. یک ســال بعد هم جنــاح نظامی 
مخالفــان دولــت لیبی یعنی »ارتــش ملی« را 
تأســیس می کند و خــودش فرماندهی آن را به 
عهده می گیرد. سازمان »ســیا« در سال 1990 
مجوز آزادی »حفتر« را گرفت و زمینه انتقال او 
و 300 نفر از افرادش به آمریکا را با عنوان مهاجر 
فراهم کرد. البته »ســیا« گربه ای نبوده و نیست 
کــه محض رضای خدا مــوش بگیرد یا دلش به 
حال »حفتر« و افرادش سوخته باشد. 6 سال بعد 
وقتی سر و کله »حفتر« در کوهستان های شرق 
لیبی و قیام و شــورش نافرجام علیه قذافی پیدا 
شد، پیش از اینکه به آمریکا برگردد، همه رسانه ها 
از روابط او با »ســیا« و مأموریتش خبردار شده 
بودند. ژنرال ناکام پس از این ماجرا به شهر »فالز 
چرچ« در اطراف ایالت ویرجینیا رفت و کماکان به 
تالش هایش برای ترور قذافی یا راه انداختن کودتا 

علیه او با کمک »سیا« ادامه داد.

 بازگشت به لیبی
ســال 2011 قیام عمومی علیه قذافی آغاز شد. 
اینکه برای این قیام از پسوند »مردمی« استفاده 
نمی کنیم به دلیل ســاختار خاص سیاســی و 
اجتماعی در لیبی است. نه اینکه خیزش مردمی 
در این کشور را قبول نداشته باشیم، اما وضعیت 
لیبی از حیث ســاختار قدرت و روابط سیاســی 
و اجتماعــی میان طایفه ها، قبایــل و گروه های 
مختلف و گرایش های متفاوت بشــدت پیچیده 
است و نمی شــود همه رخدادهای سال 2011 
بــه بعد را »قیام مردمی« تلقــی کرد. در چنین 
شــرایطی »حفتر« و همراهانــش نیز فرصت را 
غنیمت شمرده، خودشــان را به لیبی رساندند. 
پیشــینه نظامی عالی رتبه در مبارزه با حکومت 
قذافــی و نفوذ و محبوبیتی که در میان نظامیان 
و گروه هایی از مردم داشــت دست به دست هم 
دادند تــا او نیز به ائتالف انقالبیــون بپیوندد و 
همراهی خودش با اســالمگرایان لیبی را اعالم 
کند. شــورای حکومت انتقالی لیبی هم در این 
دوران او را به عنوان فرمانده نیروی زمینی انتخاب 

کرد. حاال او سومین مقام مهم در ارتش مخالفان 
قذافی پس از »عبدالفتاح یونس« فرمانده کل قوا 
و »عمرالحریری« رئیس ستاد محسوب می شد. 
خودش و طرفدارانش گویا به این پُســت و مقام 
راضی نبودند. وقتی »عبدالفتاح یونس« ترور شد، 
حدود 1۵0 افسر و افسر وظیفه »حفتر« را فرمانده 
جدید ارتش لیبی اعالم کردند تا دولت جدید را 
در مقابل عمل انجام شده قرار دهند، اما مسئوالن 
دولت جدید با این موضوع مخالفت کردند تا در 
نهایت »حفتر« با حالت نارضایتی و قهر سیاسی 

لیبی را ترک کند و دوباره به آمریکا برگردد.

 فرمانده ارتش
هرچند جامعه جهانی و سازمان ملل مدتی است 
که دولت وفاق ملی با ریاســت »فائز السراج« را 
به رســمیت شــناخته اند، اما واقعیت این است 
که از ســال 2011 به بعد، لیبــی در مناطق و 
بخش های مختلفش، دولت های موقت، پارلمان ها 
و تشــکیالت مختلفی را به خود دیده است. هر 
دولت و هر بخشــی نیز گویــا ارتش مخصوص 
به خود را هــم دارد. از جمله این دولت ها یکی 
»دولــت ُطبُرق« بــه مرکزیت شــهر بندری و 
شبه جزیره ای ُطبُرق واقع در شمال شرق لیبی، 
نزدیک مرز مصر و در ســاحل دریای مدیترانه 
اســت. »حفتر« چند سال اســت که فرماندهی 
ارتش این منطقه را به عهده گرفته و با مسئوالن 
این دولت هماهنگ عمل می کند. او پس از قهر 
و جدایی از اســالمگرایان لیبی در فوریه 2014 
ناگهان در تلویزیون ظاهر شد و انحالل پارلمان 
را اعالم کرد، خواستار تشکیل دولت موقت برای 
نظارت بر انتخابات جدید شد و ازمردم خواست 

علیــه پارلمان به پا خیزنــد. برخالف انتظارش 
قیامی شــکل نگرفت و نخست وزیر موقت، او را 
به تالش برای کودتا متهم کرد. راهبرد »حفتر« 
در این مدت مبتنی بر راه انداختن قیام عمومی 
و تشکیل ارتشی ســّری بود. سه ماه بعد هم در 
عملیاتی به نام »کرامت« از زمین و آســمان به 
پارلمان لیبی و شــبه نظامیان اسالمگرا در شهر 
»بنغازی« حمله کــرد تا جنگ های داخلی این 

کشور وارد مرحله جدیدی شود.

 قذافی دوم
جنایات جدیــد نیروهای نظامــی »حفتر« در 
طرابلس و خــون و خونریزی هــای چند هفته 
اخیر در لیبی اگرچه تأســفبار است اما ماجرای 
جدیدی نیســت. نکته ای که خیلی از رسانه های 
غربی ممکن است تالش کنند آن را پشت بحران 
و هیاهوی جنگ های اخیر پنهان کنند، وابستگی 
»حفتر« به »سیا« و آمریکا و همچنین تالش او 
برای سرکوب همه اسالمگرایان در لیبی با شعار 
»مبارزه با تروریســم« است. او در این مبارزه هم 
از کشــورهایی چون امارات و مصر برای سرکوب 
مخالفانش کمک می گیرد و هم به عنوان مبارزه 
با داعش و تکفیری ها، پای اسرائیلی ها را به لیبی 
بــاز می کند. ژنرال در حالــی که با تکفیری های 
شرق لیبی دست دوســتی داده و با آن ها فالوده 
می خــورد، در طرابلس، بنغازی و مناطق دیگر با 
بیرحمی، اســالمگرایان لیبی را با شعار جنگ با 
داعش و با کمک کشــورهای به اصطالح دوست 
هدف قرار می دهد. ایــن رفتارعجیب و غریب و 
بیرحمانه ژنرال سبب شده تحلیلگران او را »قذافی 

دوم« آفریقا لقب بدهند.
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ایستگاه

یک کشور و سه پایتخت
محمد مهدی خالقی: اســالم آباد همان طور که از اسمش 
پیداست، پایتخت نوین پاکستان است و قدمتش به استقالل 
و تشکیل جمهوری اسالمی می رسد. پاکستان در طول 21 
سال پیش از انقالب اســالمی ایران، تنها کشور با حکومت 
جمهوری اســالمی در دنیا بود. شــهری جدید و مدرن در 
نزدیکی راولپندی از شهرهای کهن پاکستان. اسالم آباد از نظر 
آب و هوایی طوری انتخاب شــده که هوایی معتدل، خنک، 
پرباران و کوهستانی داشته باشد، یعنی بر خالف مناطق نیمه 
جنوبی کشور بسیار خوش آب و هواست. از نظر اقلیمی، اسالم 
آباد در شروع خط شمال پاکستان و کوه های بسیار بلندش 
قرار دارد، یعنی هم مرکز کشور است و هم موانع طبیعی دارد. 
از نظر شهرســازی، اســالم آباد به وســیله کنســتانتین 
دوکسیادیس، معمار یونانی و یکی از مهم ترین پیاده کنندگان 
سیاست های معماری آمریکا در خاورمیانه دهه های ۵0 و 60 
طراحی شده است؛ کسی که شهر ریاض و شهرک صدر بغداد 
را هم طراحی کرده اســت. در اســالم آباد محله های شهر با 
حروف التین نام گذاری می شوند. هر محله چند میدانگاهی 
تجاری دارد که مرکز محله به حساب می آید. مثالً ما در منطقه 
f2 ســاکن بودیم و این محله f اگر اشــتباه نکنم 16 بخش 
دارد. همه شهر بزرگراه است و بیشتر بزرگراه ها و خیابان های 
اصلی به جز پیــاده رو، یک بخش پارکینگ هم دارند و این 
ســبب می شود کسی تمایل به پارک خودرو در کنار خیابان 
نداشته باشد. این ها مزایای این شیوه طراحی است و من در 
مورد معایب و مغایرت هایش با معماری اســالمی برداشت 
دقیقی ندارم. اما در زندگی این معمار مشهور گفته شده که 
در طراحی شــهرهای خاورمیانه ویژگی های بومی و دینی را 
در نظر نمی گرفته و از اســاس، شهرها را بر اساس انگاره های 
مدرن و اروپایی طراحی می کرده اســت. اسالم آباد یک شهر 
بسیار ســبز اســت. در حقیقت جنگلی است که وسطش 
خانه ها، خیابان ها و فروشگاه ها ایجاد شده است. بخش زیادی 

از فضای سبز فعلی شهر همان باقیمانده جنگل های قدیمی 
است. همین شهر جدید مثل بقیه پاکستان قطعی دائمی برق 
دارد و آب لوله کشی آشامیدنی نیست. البته بخش هایی از 
شهر گازکشی است و دراین باره تحقیق بیشتری انجام ندادم. 
اداره های دولتی، سفارتخانه ها، دانشگاه ها، پادگان ها و مراکز 
بزرگ تجاری پاکستان بیشتر در اسالم آباد وجود دارد. البته 
پایتخت فرهنگی پاکستان الهور و پایتخت تجاری آن کراچی 
است. اسالم آباد جمعیت زیادی ندارد و ترافیک در آن وجود 
خارجی ندارد. طرح ساخت پایتخت سیاسی جدید در ایران 
هم سال هاست گرفتار پشت هم اندازی و کم کاری دولت ها 
شده وگرنه چنین طرحی و حتی جانمایی آن وجود دارد. در 
یک خبر جالب دیدم که اســالم آباد از نظر شاخص امنیت 
Numbeo که یکی از شــاخص های مهم جهانی است، در 
جایگاه هشتم امن ترین پایتخت های جهان از نظر میزان جرم، 

جنایت، بزهکاری و ناامنی قرار دارد!

دالر... تومان...روپیه
نخستین کاری که پس از رسیدن به اسالم آباد انجام می دهیم، 
چرخ زدن در بازار اســت. بازار شاید سریع ترین و راحت ترین 
راه دسترسی به فرهنگ و آداب و رسوم یک جامعه باشد. به 
بزرگ ترین مرکز تجاری - اداری اسالم آباد به نام »سنتورس« 

می رویم. بین کار ســری به هایپرمارکت بزرگ آن می زنیم و 
قیمت ها را مرور می کنیم. حبوبات بین 3۵-2۵ هزار تومان، 
جوراب هر جفت 40-30 هزار تومان، نوشابه خانواده 8000 
تومان با تخفیف، یک تی شرت عادی ۵0 هزار تومان، تلویزیون 
ال ای دی 6۵ اینچ چینی 17 میلیون تومان، برنج پاکستانی 
1۵-7 هزار، بامیه و ســیر کیلویی 2۵ هزار، هندوانه 6000، 
 صندل و کفش چینی 200-100 هزار، شــال پاکســتانی
2۵0-1۵0 هزار، یک بطری شیر یک لیتری ۵000، کشمش 
ســبز قلمی 160 هزار، چلغوز 700 هزار! توت خشــک 70 
هزار، فست فود مثل پیتزا و همبرگر 80 تا 120 هزار، غذای 
پاکستانی 1۵0-100 هزار، بنزین هر لیتر 10 هزار، گازوئیل 
14 هزارتومان و.... از عظیم درباره درآمد پاکستانی ها پرسیدم. 
استاد دانشگاه ماهیانه 3.۵ میلیون تومان، معلم دبیرستان 3 
میلیون و معلم مدرسه 2.۵ میلیون تومان حقوق می گیرند. 
به قرینه حقوق کارگر و راننده و... باید کمتر از این باشد. این 
در حالی است که اآلن هر روپیه پاکستان معادل 100 تومان 
در نظر گرفته می شــود در حالی که تا سال پیش هر روپیه 
2۵ تومان بوده است. یعنی سال پیش به پول ما درآمد یک 
استاد دانشگاه در پاکستان چیزی کمتر از یک میلیون تومان 
بوده اســت. از راننده مان درباره قیمت های خودرو پرسیدم. 
تویوتا لندکــروز 200 هزار دالر، کروال حدود 2۵ هزار دالر و 

هوندا سدان کوچک 20 هزار دالر. در مقابل او هم قیمت های 
ماشــین در ایران را پرسید. به قیمت روز جواب دادم سمند 
فول آپشن 6۵00 دالر، پارس 7000 دالر، ماشین های چینی 
9000 دالر و... با شــنیدن هر قیمت آه حسرتی می کشید و 
می گفت »بهت آچاهی« - خیلی خوبه، جی جی -یعنی بله 
بله، خیلی ارزانه، هیچی نیست! یکی از نکات جالب این روزها 
در همه فروشگاه های پاکستان، آماده شدن برای ماه رمضان 
است. بسته های آماده آذوقه که مردم کاال را به شکل بسته ای 
و با تخفیف خریــداری کنند. تقریباً هیچ چیزی نمی خریم. 
ضرب و جمع تومان در ارز دیگر کشــورها تنها خرد شــدن 

اعصاب و بهت و حیرت را به همراه دارد.

گزارش از شخص

پلنگ، دیکتاتور می شود؟!
ژنرال »خلیفه حفتر« را بیشتر بشناسید

دوباره می توانند؟
ماهنامه »هارپــرز« در تازه ترین 
شماره خود از امیدها برای تالش 
دوبــاره در راه حمایت از محیط 
زیســت توســط آمریکا پس از 
خروج این کشور از پیمان حمایت 
می گوید.  فرانسه  زیست  محیط 
این نشــریه در گــزارش خود با 
عنــوان »ما دوبــاره می توانیم« 
وضعیت موانع سیاســی و نفوذ 
قدرت در راه امضای مجدد چنین 
قــراردادی را مورد بررســی قرار 
در  »هارپرز« همچنین  می دهد. 
مقاله ای به بررسی تأثیر آمریکا در 

به وجود آمدن جنگ های پردامنه گروه های خالفکار در کشور السالوادور 
پرداخته است.

سفر به قلب سیاهچاله
هفتــه نامه »نیوساینتیســت« 
در نخستین شــماره خود پس 
از انتشــار پرســروصدای عکس 
را  پرونده ای گسترده  سیاهچاله، 
به آن اختصاص داده اســت. این 
نشــریه در گزارش خود با عنوان 
»ســفری به مرکز ســیاهچاله« 
بــه چندین پرســش جذاب که 
مســلماً ذهن بسیاری را به خود 
جلب کرده است، پاسخ می دهد. 
اینکه اگر  پرســش هایی مانند 
شما داخل سیاهچاله بیفتید چه 
اتفاقی برای شــما می افتد از این 

جمله اند. »نیوساینتیست« در مقاله های جداگانه ای سخت ترین محاسبات 
موجود بشر را معرفی کرده و همین طور محل حضور انسان های اولیه که 

احتماالً قاره آفریقا بوده را مورد بررسی قرار می دهد.

دیوانگی دموکرات ها
ماهنامه »کاِمنِتری« در تازه ترین 
شماره خود به تصمیمات خارج 
از منطق بزرگان حزب دموکرات 
آمریکا که این روزها در آســتانه 
انتخابات سال آینده آمریکا بیشتر 
نیز شده پرداخته است. این نشریه 
در ایــن گزارش خــود با عنوان 
»دموکرات ها دیوانه شده اند« در 
طرح روی جلد خــود نماد این 
حزب را که یک االغ است، نشان 
می دهد که در حال بستری شدن 
به خاطر چیزی اســت که بسیار 
شبیه دیوانگی است! »کامنتری« 

همچنین در مقاله ای، حضور نیکی هیلی در ســازمان ملل متحد را زیر 
ذره بین برده است.

نشریات جهان

ایستگاه/  امیر محمد سلطان پور

سفرنوشت 

کلیدها

خرده زمان ها و قحطی وقت   
فرض کنید یکی دو روز پیش از پایان سال به شما خبر بدهند که باید 
ســال آینده در شعبه ای دیگر از ســازمانتان در بلوچستان یا تایباد یا 
آفریقای جنوبی یا فرانسه کار کنید؛ چه حالی به شما دست می دهد؟ 
حس غربت، وحشتی دارد که آدم را با خودش روبه رو می کند. هراس 
رفتن، هراس آشــنا شــدن با یک محیط تازه و هزار و یک دردســر 
دیگر که بــرای زنده ماندن در فضای تازه بــه کار می آیند تمام عید 
شــما را می گیرد. یا مدام با ذوق و شــوق بــه آنجایی که می خواهید 
بروید فکــر می کنید و دربــاره اش مطالعه می کنیــد و یا برعکس با 
تــرس و هراس می خوانید و می پرســید و به آنجایی کــه باید بروید 
فکر می کنید. واقعیت این اســت که زمان هم مثل مکان هویتی دارد 
که باید جدی اش گرفت. هر روز تازه موقعیت دیگری اســت که ما به 
آن ســفر می کنیم و برای آن موقعیت باید هوشیار باشیم.  آنان که به 
اهمیت زمان توجه دارند برای هر لحظه اش برنامه ای دارند و این گونه 
اســت که بازنده از برنده مشخص می شــود. بعضی در بین قرارهای 
کاری مســتأصل می شوند و درمانده، وقت می گذرانند اما بعضی برای 

خرده زمان های هر روزشان هم کلی ایده دارند. 
دیروز از رادیوی انگلیسی شنیدم که امام خمینی)ره( در ساعت هایی 
کــه برای مصاحبه هــا اختصاص می داد، اگر لحظاتــی از وقتش آزاد 
می شــد تا عوامل برنامه دکــور و دوربین را درســت کنند، برای آن 
لحظات ایده داشت و بالفاصله آن زمان ها را صرف کاری می کرد که از 
پیــش برای آن زمان ها در نظر گرفته بود. خرده ریزه های وقت خیلی 
چیزهای مهمی هســتند. همین ها هستند که تفاوت مسیر رشد ما با 

دیگران را معین می کنند.
 بایــد برای زمان ها ایده داشــت، نه از آن ایده های ســختگیرانه که 
آدمیزاد را وسواســی و مریض بار می آورد، بلکــه ایده هایی خالقانه 
و قابــل انعطاف که به ما کمک می کند بتوانیم بهترین اســتفاده را از 
زمان داشته باشــیم. به مثال نخست برگردیم؛ اگر بخواهیم به آفریقا 
یا بلوچســتان برویم برای همه مکان هایی کــه می توانیم برویم ایده 
خواهیم داشــت، اما زمان تازه ای که مهم ترین ثروت ماســت برای ما 
زیاد اهمیت ندارد. ما درک خودمان را نســبت به مهم ترین چیزی که 
داریم از دست داده ایم. زمان برای ما بسیار عادی شده است. در حالی 
که همین زمان آن کیمیایی اســت کــه می تواند همه چیز ما و خود 
ما را دگرگون کند. داشــتن ایده های محوری برای زمان های اصلی و 
نیز ایده های مکمل برای خــرده زمان هایی که هر روز هدر می دهیم 
می توانــد به ما کمک کند که در قحطی وقــت نمیریم. قحطی وقت 
اصطالحی است که حضرت رسول)ص( از آن به عنوان یکی از بالیای 

آخرالزمان نام برده اند.

 روزنوشته های علی محمد مؤدب

سیرت  در  فارسی  است  کتابی   .1  
عربی  به  آن را  قدیم  در  که  انوشیروان 
آوردن و خارج  بیرون  ترجمه کرده اند- 
کردن 2. »مخوفش« را شولوخوف نوشته 
– چیره دست – صحرایی وسیع در مصر 
3. میوه نیکو- نام دخترانه ایرانی – پسوند 
آزمایشگاهی-  خشک کن   .4 محافظت 
آفت گندم- از شهرهای مهم جمهوری 
باالپوش-  نوعی  رمزآمیز-  ازبکستان ۵. 
نشان جمع مونث- بلند مرتبه 6. نوعی 
کار  وسیله  چغندرپخته-  عکاسی-  لنز 
آشپز 7. راهی شده – شاخه باریکی که 
میوه با آن به درخت پیوسته باشد- از 
معنی  هم  زمینگیر  برونته 8.  خواهران 
مادر  می دهد- مکانی مقدس در مکه- 
آذری – یاریگر 9. از نهاد برآید- آرایه ای 
شغلی   – ریاضی  عناصر  از  مستطیلی 
اما  با کفش 10. مرغ سخنگو-  مرتبط 
– پاداش و کیفر 11. دانشجویان علوم 
دینی - حرف همراهی – زینت ناخن – 
اتیان- حیوان  آدم متعجب خورده 12. 
از  حرام-  سود  بچه 13.  و  طفل  باوفا- 
به  اسالم هم  در  ورزشی که  رشته های 

 آن توصیه فراوان شده – وحشی و درنده 
14. گزینه- هدیه کردن- فرشته رانده 
شده از درگاه خداوندی 1۵. خبازی – 

عنبرماهی

1. خواب آشفته- بازیگر، فیلمنامه نویس 
و کارگردان بنام مشهدی باهنرمندی در 
آثاری چون »خروس جنگی« 2. جمله 
قرآنی- معرفی و خالصه ای از تجارب و 
اطالعات  یک فرد یا شرکت در تخصص 
خودش را گویند- از حبوبات پرمصرف 
3. چهره- سیاره زحل- دوی استقامت 
4. شهری در ایتالیا- ضمیر وزنی- این 
انگور  هم شهری است در یزد- درخت 
۵. چندین نوع - اشاره به دور- گرداگرد 
دهان 6. واحد پول تزارها- خانه پشت 
مرغ   .7 تاسف  صوت   – آفتاب  به 
خوشبختی – خیس و نمور- روزنامه ای 
پرتیراژ چاپ ژاپن 8. خوگرفتن – درخت 
زبان گنجشک- پهلوان – دایره ای شکل 
انتقال  عامل  المستقیم-  الصراط   ...  .9
شیرینی  نوعی   – سیاه زخم  بیماری 
سنتی ورقه ای 10. رنگ عشق – جنبش 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 ا ح م د و ف ا د ا ر   ج م ی ل
 2 ل س   ن ا و د ا ن   ا ن ع ا م
 3 ب ا ج   م ر س ل   ا ق   ا ر ا
 4   د و ش   ی ا   پ ر س ت ش   ز
 5 م ت ا ر ک ه   ک ر ن ا ل   ا ی
 6 ح   ب ن ر   ش ا د   ط ف ر ه  
 7 ا ا   گ و ش  ک ر ا   ن خ و د
 8 ک ی ک   ر ب ا   د س ر   ت ر ب
 9 م ر ا م   ا س ت  د ا د   ا د
 10   ن ج و ا   ک ب ر   س و گ   ب
 11 م ا   ا س ک ا ت   خ و ا س ت ه
 12 ن   ق د ی م ی   م ا   م ی ر  
 13 ق ر ص   ا د   ج ا م د   ل ی ف
 14 ا ن ی ا ب   د ل ش و ر ه   ک ج
 15 ش و ر ه   ه ف د ه ش ه ر ی و ر
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و حرکت- بازیکن برزیلی با سابقه بازی در میالن و 
رئال مادرید 11. حرارت بدن بیمار- شعله آتش – 
رشته ای ورزشی شبیه جودو 12. خاشاک - ظرف 
گنج – دندان سوهان – نوعی پارچه لطیف ابریشمی 
گویند-  را  بسکتبال  ورزش  در  توپ  مالکیت   .13
خودش  بر  سوار  حرفی   – دنیا  خلیج  بزرگ ترین 
14. رنگی از خانواده قرمز- خودداری از خوردن و 
آشامیدن – موجود موهومی بدنهاد 1۵. رئیس جمهور 

مقتول ایاالت متحده آمریکا- شریک جرم

  افقی

  عمودی
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