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حدیث روز

امام صادق (ع):

كسى كه نياز مؤمنى را بدون هيچگونه كوچك كردن او برطرف
نمايد خداوند متعال او را در بهشت جای خواهد داد.

ت وزيری توس��ط محمدرضا ش��اه پهل��وی ( 1332ش) تظاه��رات و درگيری م��ردم انقالبي با مأموران رژي��م پهلوی در ش��هرهاي مختلف كش��ور ( 1357ش) پايان عمليات نص��ر 1366( ۷ش)
ع��زل محرمان��ه دكت��ر محمد مصدق از نخس�� 
آغ��از س��اخت دي��وار برلي��ن و تقس��يم پايتخت آن به دو قس��مت غرب��ي و ش��رقي (1961م) زادروز آلفرد هيچكاک مش��هورترين كارگردان س��ينما (1899م) درگذش��ت ويلب��ر رایت يكي از س��ازندگان هواپيماي موت��وردار (1912م)

گزارش
حسن روانشید

بد نیست برای زدن تلنگری به خود این ایام را که حولوحوش
 ۱۷مرداد اس��ت با یادآوری شهادت محمود صارمی سرپرست
خبرگزاری ایران در افغانستان مطرح کنیم که متولد خردادماه
 ۱۳۴۷شهرس��تان بروجرد بود و این جوان پرانگیزه که پس از
پایان دوره متوس��طه برای ادامه تحصیل به تهران رفت بس��یار
پرکار و پرتوان و فعال و با اخالق پسندیده و متواضع و ورزشکار
با روحیهای بلند و مردانه را خبر میداد که در رشتههای کاراته
نیز مقامهایی در س��طح شهرستان و اس��تان برای خود کسب
نموده و در دوران دفاع مقدس به مدت  ۱۷ماه بسیجی اعزامی
ب��ه میادین نب��رد حق علیه باط��ل بود که همواره از اس�لام و
مسلمانان جهان دفاع جانانه میکرد.
صارم��ی تحصیالت خود را در رش��ته جغرافیا ت��ا اخذ مدرک
کارشناس��ی ارشد از دانشگاه شهید بهش��تی تهران ادامه داد و
سپس در سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی بهصورت نیروی
رس��می آغاز به کار کرد و در س��ال  ۱۳۷۵بهعنوان سرپرست
خبرگزاری ایران در افغانس��تان منصوب و به آن کشور عزیمت
کرد و در  ۱۷مرداد همان سال در مزار شریف به همراه  ۸نفر از
دیگر همکاران ایرانی خود به اسارت گروه تروریستی طالبان در
آمد و روز  ۱۸مرداد به پایگاه هوایی شنیدار قندهار منتقل شد
که روز  ۱۸شهریور  ۱۳۷۷خبرگزاری رویتر شهادت دیپلماتها
و خبرنگاران ایرانی را تأیید نمود و روز  ۲۲شهریور پیکر پاک او
و هشت نفر از همراهان شهیدش به ایران رسید.
محمود صارمی ش��هید عرصه خبر و رسانه در روز  ۲۸شهریور
 ۷۷در شهرستان بروجرد تشییع و به خاک سپرده شد که پس
از آن روز  ۱۷مرداد که مصادف با اس��ارت این اس��طوره رسانه
و خبر و همچنین یادآور ش��هادت مظلومانه و غریبانه اوس��ت
از طریق ش��ورای عالی انقالب فرهنگی و به دلیل حساس��یت
حرف��ه خبرن��گاری و ارج نهادن به جایگاه عرفانی ش��فافیت از
طریق گزارش ب ه عنوان روز خبرنگار نامگذاری ش��د تا س��مبل
سالروز ش��هادت او که در راه اعتالی وظیفه و معرفی و افشای
چه��ره کریه گروه متحجر و پلید طالبان به این فیض رس��یده
بود در تقویم ملی ثبت ش��ود .پس از گذش��ت  21سال یادواره
عروج عارفانه صارمی توانس��ت ب��ار دیگر جایگاه واالی اصحاب
این صنف خدمتگزار و نفسگیر اما بیادعا را در جامعه ترس��یم
گ مرد رس��انه و
نماید که تالش ش��ده همه س��اله یاد آن بزر 
خبر گرامی داش��ته ش��ود اما کمرنگ ش��دن اهداف و فلس��فه

گزارشی از یک جشن باشکوه!

شهادت به واسطه معدودی از
بد س��لیقگیها و م��رور زمان
به جایی میرس��د تا مراس��م
س��الروز و یادبود یک ش��هید
رسانه به جش��نی آنچنانی که
فاصله چندانی با یک عروسی
مفصل ندارد تبدیلشده و مسئوالن را به دور شدن از واقعیات
این رویداد تحریف نماید!
تاریخ انقالب اس�لامی ای��ران مملو از روزهایی ب��هیادماندنی
همچون  ۲۲بهمن و  ۱۲فروردین اس��ت ک��ه هر کدام به نوبه
خود جایگاهی دارند اما باید همانگونه که خلق شدهاند و تاریخ
روای��ت میکند محترم ش��مرده و برگزار گردن��د و  ۱۷مرداد
یک نقطه روش��ن برای ارتقاء حرفه مق��دس روزنامهنگاری در
جامعه اسالمی ایران است تا نسلهای جدید که امثال محمود
صارمی ها را ندیده و نمیشناسند و حتی اوصاف واقعیشان را
نشنیدهاند اما امروز مش��تاقانه قلم در دست دارند با حضور در
س��الروز  ۱۷مرداد هر سال بتوانند اندیشه و افکار یک خبرنگار
واقعی و متعهد را لم��س کرده و در وجود خود نهادینه نمایند
و از اینس��و راه را در مس��یر پ��ر فراز و نش��یب زم��ان عالمت
گذاری کنند تا خدای ناخواس��ته از ناکجا آبادها سر درنیاورند!
 ۱۷مرداد یک جش��ن نیس��ت بلکه یادآور بزرگمردی اس��ت
ک��ه با عنوان خبرن��گار برای انعکاس واقعیتهای پش��ت پرده
امپریالیس��م جهانی پا به میدان مظلومیتهای از دس��ترفته
گذاش��ت تا شفافیت را برای جهانیان خفته در غفلتها نمایش
دهد؛ بنابراین برگزاری این یادواره آن هم بدینسان که رنگی از
ش��عفهای کاذب به همراه موزیک تند پاپ و صداهای ناهنجار
دارد ب��ا آرمانها و اه��داف مقدس این ایام مقدس س��ازگاری
نخواهد داشت!
 ۱۷مرداد روزی است که باید همه مسئوالن و مدیران ساعاتی
از آن را وق��ف جم��عآوری و طبقهبندی اف��کار و اهداف خود
نموده و کارهای جاری را به معاونان و مش��اوران بسپارند تا در
کنار این جامعه پویا و در یک محیط س��اده و صمیمی و عاری
از تش��ریفات دغدغههای یکدیگر را بش��نوند نه اینکه اینجا هم
مدیران متکلم وحده ب��وده و خبرنگاران تنها دو دقیقه فرصت
گفتمان داش��ته باش��ند و بقیه اوقات را همچنان شنونده تکرار
مکررات باقی بمانند!

این روز متعلق به آنهاس��ت تا حرفهایی را که یک سال تمام
در دلش��ان تلنب��ار کردهان��د بزنند و بگویند ک��ه این صنف در
تقسیم بندیهای رانتی چیزی ب ه جز حذف معیشت و نداشتن
امنیت ش��غلی و فقدان مس��کن نصیبشان نشده است! نه اینکه
چند لحظه از عصر و ش��بی را در س��النی سرپوشیده یا فضایی
سرس��بز در کنار آنها بگذرانند و با دی��دن اینهمه امکانات و
نعمات موجود دردهای تهیدس��تی و نداریش��ان بار دیگر عود
نماید! مش��کل این گروه تنها حذف معیشت نیست که اکثریت
آحاد جامعه با آن دس��ت بهگریباناند بلکه میخواهند جایگاه
اجتماع��ی و اقتصادی خود را پیدا کرده و بهتر بدانند آیا همان
مرغ س��یاهی هس��تند که ه��م در عزا و هم در عروس��ی طبخ
میش��وند؟! طبع و نظ��ر بلند این گروه که از اس�لاف خود به
میراث بردهاند نمیتوان برای یکی از س��یصد و ش��صت و پنج
ش��ب سال آن هم با کیکی چند متری و تعدادی نوازنده سنتی
و میوهه��ای رنگارنگ و ش��یرینیها و ش��ربتهای متنوع و در
نهایت ش��امی اشرافی و ضیافتی آنچنانی و تعدادی حواله سفر
دو نف��ره اغناء نمود که به قناعت و صرفهجویی عادت کردهاند
بلک��ه طالب صفای روح و رفع مش��کالت صنفی خود بهعنوان

یکی از ارکان نظام هستند تا
عالوه بر تحمل درد معیشت
و کمبوده��ای اقتص��ادی هر
لحظه نگران معضالت تازه از
جمله بیمه خبرنگاران ،نبودن
مس��ئولیتهای اجتماع��ی،
کمبود کاغذ و دیگر ملزومات حرفه خود نباشند!
آنها از مس��ئوالن انتظ��ار دارند تا به کار طاقتفرس��ای این
صنف بها داده و قس��متی از وقت خود را شخصاً صرف مطالعه
نقدهایی ک��ه ارائه میدهند نمایند نه اینکه مس��ئوالن ارتباط
جمعی دس��تگاه خبر از همهچیز آرام و در امنو امان اس��ت
بدهن��د! ارتب��اط رو در رو و بدون تش��ریفات اداری با اصحاب
رس��انه را افزایش دهند و تنها به سالی یکبار آن هم برای رفع
خس��تگی روزانه و استراحت میانپردهای سری به محل تجمع
این قشر فرهیخته جامعه نزنند که زمانی که پشت تریبون قرار
میگیرند از فشار کار روزانه پشت سر گذاشته مرتباً «تپق» زده
و ادعا نمایند پس از س��اعتها تالش و جلس��ات متعدد بهتر از
این نمیتوان سخنران ِی کرد!
بعضی از آنها وقتی باالجب��ار پا به این محفلها میگذارند به
پدرانی زحمتکش شباهت پیدا میکنند که خستگیهای کاری
خود را به عنوان توش��ه و س��وغات به خانه میبرند تا اهلبیت
فرصت نکنند قصه غصههای خود را بیان نمایند!
این روز متعلق به خبرنگار نیس��ت تا ارگانهای مختلف فراخور
ح��ال خود ب��ه منظور برگ��زاری آن گلریزان نم��وده و تعداد
طفیلیهای پا بهرکاب در جمع آن از مدعوین خبرنگار بیش��تر
باش��ند! بلکه بهانهای است که در حاش��یه معدودی از مگسان
گرد شیرینی رس��انه البی و رایزنیهای آنچنانی نموده تا برای
انتخاباته��ای در پی��ش رو حضور در برگزاری این مراس��م را
مدنظر داش��ته باش��ند در حالیکه خوب میدانند دلیل اصلی
عدم توانایی مالی در این قشر فرهیخته جامعه زیر بار نرفتنهای
اینچنینی میباشد! روز خبرنگار باید بهنوعی تکرار یک حماسه
باقی بماند تا اصحاب آن بدانند چه مسیری را برای رسیدن به
نقط��ه تعالی طی کنند نه اینکه در زم��ان محدود آن به طرب
پرداخت��ه که افیونی برای بیش از چند لحظه نیس��ت که با پر
کردن انبان شکم از خوراکیهای متنوع خاتمه خواهد یافت!
اینجاس��ت که مجری حرفهای رسانه شنیداری کالنشهر پس

از پایان اجرای نوازندگان و خواننده موسیقی سنتی که درست
در وق��ت اذان مغرب به صحنه رفتهاند به منظور رفع ش��بهه و
مس��ئولیت متذکر میشود غروب شرعی فرا رسیده است! اما از
مدعوی��ن دعوت نمیکند و تذک��ر نمیدهد که بهمنظور انجام
فریض��ه جماعت به فضای پر صفای ب��اغ بروند تا بر فرشهای
گس��ترده ش��ده نماز بجا آورن��د و تنها امام جماعت نباش��د و
هفت نفر از مریدان او که رس��الت خبرنگار شهید را در این روز
روحانی اجابت میکنند!
انگیزه اصلی از بروز ش��جاعتها و شهادتها طی خرداد  ۴۲تا
به امروز که در قالب حرم تداوم دارد چه میتواند باش��د بهجز
ش��هید محمود صارمی ها که س��مبل آن  ۱۷مرداد یعنی روز
خبرنگار اس��ت؟ این س��وأل س��اده و به ظاهر پیش پا افتاده را
چه مقامانی باید پاس��خگو باش��ند که دهها میلیون تومان پول
بیزبان بیتالمال را اینگونه ناش��یانه و عبث هزینه میکنند تا
شبی سپری شود؟ آری در واقع این یک نقد نیست که نوشته
میش��ود بلکه گز ترش��ی جامع از یک روزنامهن��گار زیرخاکی
اس��ت که شصتمین س��ال قلمزنی خود را س��پری میکند اما
هن��وز عضو هیچ یک از جوامع آن نبوده و تنها از س��وی خانه
ت ش��ده است اما
مطبوعات به عنوان میهمان این مراس��م دعو 
همانگونه رفتار میکند که در تمامی س��الهای گذش��ته عمل
ک��رده تا ب��ا زبان روزه به جم��ع وارد و همانگونه خارج ش��ود!
رئیسجمهور نیز طی س��خنانی که روز چهارش��نبه گذش��ته
در باغ پاس��تور برای اصحاب رسانه داش��تند به همین موضوع
اش��اره نمودند که دول��ت را عالوه بر نق��د ،راهنمایی کنید .به
همین دلیل است که پیشنهاد میشود از جانب وزارت فرهنگ
و ارش��اد اس�لامی پیرامون وضعیت کاری و همچنین معیشتی
جامعه رس��انه بازنگری شده تا ناچار نش��وند به آگهی و رپرتاژ
متکی باش��ند و از اینجهت قس��مت اعظمی از رسالت خود را
به فراموش��ی بسپارند .خانه مطبوعات اس��تان اصفهان که این
س��الها با مدیریتی منس��جم و دلسوز س��عی بر رفع مشکالت
دارد و ت�لاش فراوانی برای برگزاری هر چه بهتر این روز نموده
است توقع دارد که مسئوالن پس از خروج از این جشن باشکوه
رس��انهها را به فراموش��ی نس��پارند و رفع معضالت آنها را در
س��رلوحه امور خود قرار دهند که در سالهای بعد این رویداد
روحانی و عرفانی و خارج از دامنه مادیات دنیوی برگزار ش��ود.
روزنامهنگار پیشکسوت
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آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 9700956

ول

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی)

ش�شدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس�احت  283مترمربع قطعه  6تفکیکی به پالک ش�ماره  4204فرعی از  47اصلی مفروز و مجزای ش�ده
از  252فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش  11تهران محدود به حدود آپارتمان :ش�ماال ده متر به کوچه بن بس�ت  6متری ش�رقا به طول  30/28متر پی
اش�تراکی ب�ا قطعه  5تفکیکی جنوبا به طول  10مت�ر دیوار به دیوار قطعه  2تفکیکی آقای جعفر ملک پور غربا به طول  30/28متر پی اش�تراکی با قطعه
 7که ذیل ثبت  125237صفحه  55دفتر امالک جلد  343ثبت و مع الواس�طه به آقای حس�ین معینی کربکندی واگذار گردیده اس�ت و به موجب اسناد
رهنی  143140مورخ  87/9/6و  14990مورخ  88/1/26و 16377ـ 88/11/4دفتر  575تهران در رهن شرکت امداد خودرو ایران قرار گرفته که به علت
عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجرائیه تحت ش�ماره  9700956ش�ده اس�ت و برابر نظریه مورخ  97/10/20کارشناس رسمی دادگستری توصیف اجمالی
مورد وثیقه عبارت اس�ت از :ملک فوق واقع اس�ت در تهران خیابان خواجه عبداهلل انصاری ،خیابان شانزدهم (شهید حسین حسین زاده) ،بن بست زال،
پالک  4و مورد ارزیابی ملک جنوبی و عرض گذر مجاور ملک  6متر اس�ت .این ملک س�ومین قواره جنوبی می باش�د شماره بلوک و ملک این ساختمان
 170059025اس�ت و در پهنه بندی  R122مس�کونی قرار دارد .هم اکنون در این قطعه زمین یک س�اختمان  6طبقه بنا ش�ده است که قدمت آن حدود
 6س�ال برآورد می گردد .طبقه زیرزمین محل پارکینگ و انباری ،طبقه همکف پارکینگ و س�رایداری ،طبقه اول و دوم و س�وم هر طبقه دارای دو واحد
آپارتمان در سمتهای شرقی و غربی به مساحتهای تقریبی  90و  75مترمربع و طبقه چهارم یک واحد  165متری و کال دارای  7واحد آپارتمان می باشد.
نمای ساختمان سنگ و کف دیوار مشاعات از سنگ می باشد .ساختمان مجهز به یک دستگاه آسانسور است .پاگردها با درب شیشه ای از راهروها مجزا
ش�ده اند .آپارتمان طبقه چهارم س�ه خوابه و دیگر آپارتمانها هر کدام دو خوابه می باشد .کف واحدها سنگ است .سقفها حجم سازی و نورپردازی شده
اند .سیستم گرمایشی و سرمایشی واحدها با هواساز تامین می گردد .کلیه  انشعابات آب و برق و گاز در ساختمان دایر است و به مبلغ 62/200/000/000
ریال (شصت و دو میلیارد و دویست میلیون ریال) ارزیابی شده است و جهت وصول طلب بستانکار و حقوق دولتی کالسه فوق الذکر در روز شنبه مورخ
 98/6/2از س�اعت  9الی  12ظهر در محل ا داره س�وم اجرای اس�ناد رسمی واقع در تهران – چهار راه جهان کودک ـ پالک  34ساختمان معاونت اجرای
اسناد رسمی ثبت استان تهران ـ سالن مزایده از طریق مزایده حضوری بفروش می رسد و مزایده از مبلغ  62/200/000/000ریال (شصت و دو میلیارد و
دویست میلیون ریال) شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد .شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش کال
نقدی است چنانچه روز تعیین شده با تعطیلی رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد طالبین و
خریداران می توانند جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر با ارائه چک تضمین شده بانک ملی به مبلغ پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند .ضمنا بدهی
های مربوط به آب ،برق ،گاز ،اعم از حق انشعاب و اشتراک و مصرف و نیز بدهی های مالیاتی ،عوارض شهرداری و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره
معلم نش�ده اس�ت بعهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و  ...خواهد بود .تاریخ انتشار آگهی
نوبت اول -98/5/22:تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم98/5/26 :

