
مسئوالن ورزشی توضیح دهند
همزمــان بــا اعالم خبر فســخ قــرارداد 
استراماچونی در رســانه ها، کاربران فضای 
مجازی هشــتگ مربوط به نام مربی سابق 
اســتقالل را در توییتر فارسی ترند کردند. 
یکی از کاربران نوشــته است: »از قول های 
مدیران اســتقالل بایــد فهمید همه چی 
برعکســه. فتحی قول می ده استراماچونی 
سال آینده هم مربی استقالل باشه، چند روز بعد قراردادش فسخ می شه«. کاربر 
دیگری هم نوشته است: »مدیریت ورزشی در کشورمون کی می خواد اصالح بشه؟ 
این موضوع دیگه استقاللی، پرسپولیسی برنمی داره و مسئوالن ورزشی یه بار برای 
همیشــه باید توضیح بدن که چرا سرنوشت مربی ها و بازیکنای خارجی شبیه 

همدیگه است«.

بزرگ ترین مشکل کالنشهر ها
انتشــار جزئیات بندهای مشخص شده در 
بودجه ســال آینده، موجب شــد کاربران 
فضای مجازی هشــتگ #بودجه۹۹ را در 
توییتر فارســی داغ کنند. کاربران در این 
هشتگ از اختصاص یا عدم اختصاص بودجه 
به برخی دستگاه ها و سازمان ها انتقاد کردند 
و هم بودجه پیشنهادی سال بعد را در کفه 
ترازو قرار دادند و آن را با سال های گذشته مقایسه کردند. یکی از فعاالن فضای 
مجازی دراین باره نوشته است:»امسال هم در الیحه بودجه خبری از اعتبار واحد 
برای طرح های کاهش آلودگی هوا نیســت. جالبه که برای بزرگ ترین مشــکل 
کال نشهرهای کشور هنوزم ردیف واحدی در قوانین بودجه سالیانه لحاظ نمی شه«.

پخش اعتراف ها ضروری است
محمد ایمانی، تحلیلگر مســائل سیاسی 
و فعال رســانه ای در کانال شــخصی خود 
در تلگرام نوشــت:»آقای ربیعی-سخنگوی 
دولت- گفت: »پخش اعترافات تلویزیونی، 
منش دولت نیســت، مگر بــا ضرورتی که 
قاضی تشــخیص می دهد«. این در حالی 
اســت که آقای روحانی چهارشنبه هفته 
گذشته تصریح کرد:»آن ها که سازمان یافته هستند و در این اغتشاشات آمده اند، 
اعترافاتشــان پخش خواهد شد؛ آن ها بیش از دو سال برای این کار برنامه ریزی 
کرده بودند«. برخورد با اغتشاشگران سازمان یافته و وابسته به دشمن یک ضرورت 
است؛ همچنان که پخش اعترافات آن ها و مستندات ارتباط شان با بیگانه برای 

آگاهی افکار عمومی«.

از »رشیدپور«ها می ترسم!
رضا رشیدپور که در انتخابات سال ۹6 یکی 
از حامیان دولت فعلی به حساب می آمد، روز 
گذشته در یک توییت جنجالی که حسابی 
در فضای مجازی ســروصدا به راه انداخت، 
نوشت: »شاید پسورد تدبیر و امید رو سه بار 
اشتباه زدن، مسدود شده«. علی علیزاده هم 
در واکنش به این توییت در صفحه شخصی 
توییترش نوشت:»من از رشیدپورها می ترسم. آن ها که دیروز فریاد زدند »غوغای 
روحانی نگر« و فردا ممکن اســت فریاد بزنند »غوغای قالیباف نگر« و پس فردا 

هم کنار دست مهناز افشار و مزدک میرزایی ممکن است فریاد دیگری بزنند«.

 مجید تربت زاده  شــاید یکی از ســر نخ های اصلی 
ماجرای مرگ ناگهانی و مشکوک مجتهد و مرجع تقلید 
بزرگ شــیعیان در 108 سال پیش را بشود در این 
کلمات پیدا کرد: »... ای منکر دین!  ای گمراه! پدرت 
دستور )مشروطه( را صادر کرد، اما از روزی که تو به 
ســلطنت نشستی همه وعده های مشروطه را زیر پا 
نهادی. شنیدم شخصی از سوی تو به نجف فرستاده 
شــده تا ما را با پول بخرد و حــال اینکه نمی دانی 
قیمت ســعادت مردم بیشــتر از پول تو است... تو 
دشــمن دین و خائن به این مملکت هستی. من به 
زودی بــه ایران می آیم و اعــالن جهاد می کنم...«. 
آخوند مالمحمد کاظم خراسانی این ها را در نامه ای 
صریح به »محمدعلی شاه«ی نوشته بود که دوباره 
هوس اســتبداد به ســرش زده و با به توپ بستن 
مجلس، بســاط مشروطه و مشروطه خواهی را جمع 
کرده بود و قصد داشت آب رفته سلطنت قاجارها را 

به جوی برگرداند.

 محدود کردن 
شــخصیت و اندیشــه های »آخوند خراسانی« آن 
قدر بزرگ و پراهمیت هســت کــه پرداختن زیاد 
به آن ها ســبب شــود داســتان مــرگ ناگهانی و 
مشــکوکش، خیلی در تاریخ باال و پایین نشــود و 
کسی درباره آن حرف چندانی نزند. از طرف دیگر، 
این رحلت درســت در اوج تحوالت و درگیری های 
میان مشــروطه خواهی و اســتبداد اتفاق می افتد و 
رخدادهای مهم و پی درپــی آن روزگار هم کمک 
می کند تا ماجرا مرگ طبیعی قلمداد شود و کسی 
چندان پیگیر آن نشود. همه این ها البته یک بخش 
ماجراســت و بخش دیگِر ناگفته یا کمتر گفته شده 
این داســتان، مربوط می شود به تالشی که در چند 
سال اخیر به وســیله برخی جریان ها شدت گرفته 
و هدفش هم محدود کردن »آخوند خراســانی« به 
بحث حکومت دینی و والیت فقیه است. یعنی این 
جریان هم ترجیح می دهد همه ابعاد شــخصیتی و 
اندیشــه های فقهی »آخوند« را محدود به یک نگاه 
سیاســی خاص کند و مثاًل درباره مرگ مشــکوک 

مرجع بزرگ شیعیان سخنی نگوید.

 مشهد
»محمد کاظم« آخرین پسر »مالحسین هراتی« بود 
که سال 1218 خورشــیدی در مشهد به دنیا آمد. 
پدرش هم روحانی بود و هم تاجر ابریشــم که برای 
تجارت یکسره میان هرات و مشهد در رفت و آمد بود. 
پســر آخر که کمی بزرگ تر شد، مالحسین ترجیح 
داد در مشــهد ماندگار شود. »محمد کاظم« در 12 
سالگی به حوزه علمیه مشهد وارد شد و پا به راهی 
گذاشت که ســال ها بعد به مرجعیت ختم شد. 18 
ساله بود که ازدواج کرد و در 22 سالگی هم تصمیم 
گرفت برای ادامه تحصیل به عراق برود. سرپرستی 
زن و فرزند را به پدر سپرد و با کاروان زائران عتبات 
عالیات راهی عراق شد. کاروان به سبزوار که رسید 
و برای اســتراحت بار انداخــت، »محمد کاظم« به 
یــاد »مالهادی ســبزواری« افتاد کــه آوازه علم و 
دانشــش آن روزها همه جا پیچیده بود. انگار عراق 
و حوزه نجف را فراموش کرد و بیشــتر از سه ماه در 
سبزوار ماندگار شد تا در قدم اول هجرت علمی اش، 

شــاگردی مالهادی سبزواری را کرده باشد. پس از 
آن هم به تهــران رفت و 13 ماه پای درس عالمان 
آن روزگار حوزه علمیه تهران نشست. پس از تهران 
هم نوبت به نجف و »مال محمد کاظم« شدن رسید. 
یعنی طلبه جوان مشــهدی به مرور و پس از اینکه 
شــاگردی »میرزای شــیرازی« را کرد، توانست به 
مرجع بزرگ شــیعیان تبدیل شــود که شــهرت و 
پیروانش فقط به ایران و عراق ختم نمی شدند بلکه 
شیعیان همه جای جهان او را به خوبی می شناختند. 

 ایشان را کشتند
ظاهر داســتان به یک مرگ ناگهانی و مفاجا شبیه 
است. مرجع 74 ساله ایرانی پس از فراز و فرودهای 
مشــروطه خواهی در ایران، وقتی کار به بازگشــت 
اســتبداد می رســد، اول برای محمدعلی شاه نامه 
می نویســد و اعالم می کند دارد به تهران می آید تا 
کار اســتبداد را یکســره کند و بعد هم درست در 
همان شــبی که صبح فردایش قرار اســت با برخی 
دیگــر از علما و مجتهدان راهی ایران شــود، بدون 
هیچ گونه بیماری قبلی و یا نشــانه ای از کســالت، 
چشم از جهان فرو می بندد. آن قدر ناگهانی و بدون 
نشانه که صبح روز بعد آن هایی که بار و بندیل سفر 
را برای همراهی با مرجعشــان بسته اند، نمی توانند 
به راحتی خبر مــرگ را باور کنند. البته می شــود 
همین جای مطلب برای اثبات مشــکوک بودن این 
مرگ به گفته ها و نوشته های برخی علما، شاگردان 
و یا معاصران »آخوند خراســانی« اشاره کرد. مثاًل 
بسیاری از اسناد و مجالت از قول آیت اهلل شاه آبادی 
)از شاگردان آخوند( این جمله را آورده اند که بارها 
و بارها گفته اســت: ایشــان را کشــتند... ایشان را 

کشتند.
اما به جز مواردی از این دست، معتقدم اگر به شرایط 
و اوضاع آن زمان ایران، وضعیت مشروطه خواهی به 
انحراف رفته، بازگشــت استبداد و حتی رخدادهای 
اوایل شــکل گیری مشروطه خواهی هم دقت کنیم 
می توانیم نشــانه ها و دالیل زیادی را پیدا کنیم که 
نشــان می دهد مرگ ناگهانی »آخوند خراســانی« 

اصاًل طبیعی نبوده است. 

 چه کسانی ترسیدند؟
َعلَم مشــروطه خواهی که در ایران بلند شــد، چه 
شــیخ فضل اهلل نــوری، چه علمای دیگر ســاکن 
در ایــران و چه آخوند خراســانی در نجف همه از 
جملــه حمایت کنندگان آن بودند. بعدها و به مرور، 
با ورود عناصر وابســته به انگلیس، حزب دموکرات 
و اشــخاصی چون تقی زاده به ماجرا، اختالف نظر 
و ســلیقه میان مشــروطه خواهان باال گرفت، شیخ 
فضل اهلل نوری بر دار رفت و... شــد آنچه می دانیم. 
شهادت شــیخ فضل اهلل و اینکه استبداد هم دوباره 
در ایران حاکم شد، دست افرادی چون تقی زاده را 
برای آخوند خراسانی رو کرد. وقتی هم »محمدعلی 
شــاه« به صــورت مخفیانه »حاجی ســید احمد 
خسروشاه« را از تبریز به نجف فرستاد تا َدم علمای 
ســاکن در این شهر را ببیند و حتی اگر شد با وعده 
وعید آن ها را بخرد، آخوند خراســانی دیگر تحمل 
نکرد و آن نامه معروف را به شــاه قاجار نوشــت و 
اعــالم کرد برای اعالن جهاد علیــه او و حکومتش 

دارد به ایران می آید. واقعیت این است که این نامه 
فقط محمدعلی شــاه را نگران نکرد. هم روس ها که 
ســعی در حفظ تاج و تخت قاجارها را داشــتند و 
قزاق هایشــان مجلس را گلوله باران و تعطیل کرده 
بودند نگران ماجرا بودند و هم دموکرات ها، افرادی 
چــون تقی زاده و همچنیــن جریان هایی که کمک 
کرده بودند شیخ فضل اهلل باالی دار برود و مشروطه 
به خاک سیاه بنشیند. ساده تر اینکه پای آخوند اگر 
به تهران می رسید، اوضاع جور دیگری پیش می رفت 
و منافــع همه جریان ها و آدم هایــی که گفتیم، به 
خطر می افتاد. این را هم یادآوری کنیم که »آخوند 
خراســانی« در آن دوره فقط مرجع عالی شیعیان 
نیســت که بشود مثاًل در یک کشــور شیعی، او را 
آشکارا ترور یا سرش را زیر آب کرد و یا تقصیرها را 
گردن عوامل و اختالفات داخلی انداخت و او را مثل 
شــیخ فضل اهلل باالی دار فرستاد. او با اندیشه های 
نوگرایانه و با نامه نگاری های معروفی که با امپراتور 
روس، دیوان بین المللی الهه، شخصیت های علمی 
و دینی اهل سنت، شیخ االسالم امپراتوری عثمانی، 
جرجی زیدان، اوژن اوبن ســفیر فرانســه و ادوارد 
بــراون و... دارد به چهــره ای بین المللی در عرصه 

سیاست تبدیل شده بود.

 سرکه انداختیم، شراب شد!
ایــن چند نمونه ســند و نقل قول را کــه در پایان 
مطلب می آوریم، بگذارید کنار آنچه باالتر گفتیم و 
بعد قضاوت کنید که آیا مرگ مرجع بزرگ شــیعه، 
مرگی طبیعی بوده یا خیــر؟ مرحوم  آیت  اهلل حاج  
شیخ  حسین  لنکراني  از قول  آخوند گفته است : »در 
آستانه  حرکت  به  سوي  تهران  که  با مسمومیتش  در 
همان  شب  عزیمت  به  دست  عناصر نفوذي، نافرجام  
ماند، فرموده  بود: سرکه  انداختیم  شراب  شده  است، 

مي روم  ایران  خمره  اش  را بشکنم«! 
ســخنان  آیت  اهلل ســید جمال  الدین  گلپایگاني در 
کتاب »سیره صالحان«، کتاب خاطرات نو اب  وکیل، 
سخنان آقا نجفي  قوچاني در کتاب »برگی از تاریخ 
معاصر« و همچنین »سید محمدعلي  دولت  آبادي« 
در کتــاب خاطراتــش گویاي  این نکته اســت که: 
»...جماعتــي  معتقدند آیت  اهلل خراســاني  به  مرگ  
طبیعي  مرحوم  نشده  باشند، زیرا که  مرحوم  آخوند 
خراســاني  دو دشمن  قوي  داشــتند: یکي  روس ها 
که  میرزا ابوالقاسم  شــیرواني، آگنت  روس، ضدیت  
فوق  العاده  مي نمود و راپورت  اعمال  و رفتار آخوند را 
به  قنســول  روس  مي داد و از همین  راپورتچي گري  
به  مقام  آگنتي  رســید و در نجف  علناً  بر ضد آخوند 
اقدامات  مي کرد و به  احتمال  قوي  اگر آخوند مقتول  
شده  باشــد او مباشرت  کرده  اســت. دشمن  دیگر 
آخوند، دموکرات ها هستند که  خصوصاً  در این  موقع  
انتخابات، نهایت  اندیشه  و خوف  را از آخوند داشته  و 
مي دانستند که  احکام  و نوشتجات  علیه  آن ها صادر 
خواهد شــد و فقدان  آخوند را فــوزي  عظیم  تصور 

مي نمودند. 
چیــزي  که  بیشــتر موجب  این  توهمات  مي باشــد 
تلگرافي  اســت  که  از اســالمبول  رســیده  و در آن  
مي نویسند که  به  علت  نامعلوم دنیا را وداع  نموده اند 
و این  کلمه  به  علت  نامعلــوم، موجب  این  توهمات  

شده  است«.

»خ« مثل خرافات
رقیه توسلی: همه آتش ها از گور »فال قهوه« بلند می شود. یک ساعتی می شود 
کوچک و بزرگ آوار شــده اند روی سِر »سارا«. این وسط فرید هم از آب گل آلود 
ماهی می گیرد و قهوه درســت می کند. فنجانش را که می نوشد برمی گرداند و به 
اطالع بقیه می رســاند این کار را انجام بدهند که او امروز زده توی خط فالگیری. 
خواهری اولین داوطلب است. می گوید: فالگیرک! پاشو بیا آیندمونو رو کن ببینم 
چی به چیه؟ فرید با زبانی که اطواردارش کرده می پرسد: چششم. شما نیت کن 
قربونت بررررم، انگشت هم بزن. مو الی درز تیاتربازی شان نمی رود. همه منتظرند 
بشنوند »فرید فنجان خوان« چه افاضات می فرماید. فالگیر با عشوه بیشتر می گوید: 
گلللم ماشااهلل به بختتون... اگه بدونی من کف این قهوه خوری و الی این تفاله ها 
چیا که نمی بینم... ویال و خارجه و دکترا، ردیف پشــت هم... شک نکنیا... اقبالت 
قشنگه... به به... وایستا خوشگلم، یه خط و دو تا دایره و یه مربعم که اینجا داریم... 
آهان، مبارکا! آقاتونم قراره ترفیع بگیره و پسرتونم بره سربازی. مائده موهای فرفر 
فرید را می کشــد و می افتد به خنده. خواستارِ سوم، گلی جان است. جلو پایش 
می ایستد آقای پیشگو و دست به سینه می گوید: کوچولو الهی که من قربونتون 
بررم... شرمنده... برا زیر 15 سال اصالً فال، قانونی نیست. راغب بعدی خاله جان 
است. فرید ســروقت فنجانش می رود. زیرورویش کرده و نچ نچ کنان می پرد سر 
اصل قصه: ُخب اینجا دختر بزرگوار شــما رو داریم که داره برا چندتا رمال، کارت 
می کشــه...  ای داد بر من... پنج بارم که کوبیده رفته اون سر شهر نوبت خرافات 
داشته... خب خب بگذریم از اینا... انگار گفتن بهش که امسال بورس دانشگاه روسیه 
است و سهام شرکتی که قراره بخره، هشت روز دیگه سه برابر میشه... وا گفتن بچه 
خرگوشش، خوش شانسی میاره براش. آن قدر غرق تماشای فالگیر فریدیم که با 
صدای به هم خوردِن در، تازه به خودمان می آییم دخترخاله جان به قهر رفته. فرید 
ولی دست بردار نیست و ادامه می دهد: عزیزان، مستند سارا رو با هم تماشا کردیم 
اما در پایان سؤال اینجاست آیا خود شما به فال اعتقاد دارید؟ آیا قهوه تلخ مقصر 
است؟ اصالً آینده ته یک فنجان چکار می کند؟ به هر صورت، بزرگواران پول علف 
خرس نیست. لطفاً اگر یک »سارا« هستید از همین حاال دلتون برا چند هزار تومنی 

که توی کارت هاتون هست بسوزه.

موز 120 هزار دالری!
قدس زندگی: دنیای هنر و هنرمندها روز 
به روز عجیب و غریب تر می شــود؛ به حدی 
که امکان دارد، یک هنرمند، موز را بچسباند 
روی دیوار و آن را به اسم اثر هنری به قیمت 
120 هزار دالر یا یک میلیارد و 500 میلیون 

تومان بفروشد!
هرچند این دست از آثار هنرِی بیش از حد 

کوبیســم، معموالً مورد حمایت برخی ها قرار می گیرد اما اثر هنری »موریتسیو 
کاتالن« ایتالیایی که در موزه میامی به نمایش درآمده، آن قدر کوبیسم است که 
صدای هنرمندهای طرفدار این سبک را هم درآورده است! با این همه اما یک زن 
فرانسوی، 120 هزار دالر باالی این موزِ چسب خورده پول داده است. موضوعی که 
سبب شد روزنامه معروف »لوموند« در صفحه توییترش دراین باره بنویسد: »به نظر 
می رسد دنیای هنر معاصر دیوانه شده است«. یک هنرمند آمریکایی به نام »دیوید 
داتونا« هم پس از اینکه فهمید یک نفر این اثر هنری را 120 هزار دالر خریده است، 
موز را از روی دیوار کند و خورد! آقای هنرمند در حالی که از دیوار محل چسباندن 
این موز دور می شد، کار خودش را یک اجرای هنری به نام هنرمند گرسنه توصیف 
کرد! موزه میامی البته در حمایت از این اثر هنری، بالفاصله موز دیگری را جایگزین 
موز قبلی کرده و در پاسخ به منتقدان اعالم کرد ارزش این اثر در ایده آن است و 

ارتباطی به یک میوه بخصوص ندارد!

 مجازآباد
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ورزش
استقالل بدون استرا هم صدرنشین ماند

 فرار هندبالی سپاهان 
از شکست در مشهد

سرمربی ایتالیایی تهران را ترک کرد

 سیگنال مثبت استرا 
برای بازگشت به استقالل

فقط بیت کوین بدهید لطفاً!
قدس زندگی: تصاویر »نیکتا اسفندانی« 
احتماالً چندباری در فضــای مجازی به 
چشمتان خورده باشد. دختر 14 ساله ای 
که همزمان با باال گرفتن اغتشــاش های 
اخیر، تصاویرش در فضای مجازی منتشر 
شد و برخی از فعاالن مجازی با پشتیبانی 
رســانه های آن طرفی، اعــالم کردند این 

دختر 14 ساله در جریان اغتشاش ها، توسط نیروهای امنیتی کشته شده است.
پس از مطرح شدن این ادعا، صداوسیما مصاحبه ای را با پدر نیکتا اسفندانی 
ترتیب داد. پدر این دختربچه در این مصاحبه، ضمن تکذیب مرگ دخترش 
در اغتشــاش ها، با ابراز تأسف از کسانی که می خواهند به دخترش برچسب 
ضدانقالب بزنند و از فوت او سوءاســتفاده کننــد، گفت: »دختر من به هیچ 
عنوان سیاســی نبوده و اصالً در زمینه سیاسی سررشته نداشته که بخواهد 
اظهارنظر کند یا جبهه بگیرد«. پس از این هم مشخص شد که اسفندانی بر اثر 

مسمومیت فوت کرده است.
پس از مصاحبه پدر نیکتا اما رسانه های آن طرفی از موضعشان کوتاه نیامدند 
و حتی در اینســتاگرام هم صفحه ای مجازی به نــام این دختربچه راه اندازی 
کردند! مجریان و فعاالن معروف اپوزیسیون هم شروع به ارسال پیام تسلیت 
به این صفحه اینســتاگرامی کردند اما فقط چند ســاعت پس از باال گرفتن 
ماجرا، گردانندگان صفحه مجازی نیکتا، اعالم کردند نهادهای امنیتی، تحویل 
جنازه این دختربچه را منوط به پرداخت هزینه های سنگین کرده اند! پس از 
این هم از مخاطبان خواستند هر اندازه که توان دارند، به خانواده نیکتا کمک 
مالــی کنند. گردانندگان صفحه نیکتا که ادعا می کنند پدر و مادر واقعی این 
دختربچه هستند، اعالم کرده اند  کمک هزینه ها را فقط در قالب بیت کوین 
دریافت خواهنــد کرد! از آنجایی که پول مجازی بیت کوین قابلیت پیگیری 
توسط نهادهای قضایی را ندارد، بسیاری از کاربران فضای مجازی به این نتیجه 
رســیده اند که ماجرا از بیخ و بن کالهبرداری است و احتماالً چند کالهبردار 
محترم، قصــد دارند با نام این دختربچه مــردم را تیغ بزنند. نکته جالب در 
این ماجرا آنجاست که این کالهبردارها، با ساخت یک صفحه مجازی جعلی، 
شــبکه های آن طرف آبی را هم به راحتی به بازی گرفته اند! حاال باید منتظر 
بمانیم تا ببینیم نهادهای قضایی و امنیتی چه زمانی می خواهند با کالهبردارانی 

که با نام »نیکتا اسفندانی« در فضای مجازی فعالیت می کنند، برخورد کنند.

نگاهی به ماجرا و دالیل درگذشت آیت اهلل »آخوند خراسانی« 

وقایع نگاری یک مرگ کاماًل غیرطبیعی

 شجاع خلیل زاده پس از انتخاب گلش 
به عنوان بهترین گل سال لیگ قهرمانان:

  بهترین گلم را 
برای بهترین باشگاه زدم

س
قد

ی/
کن

کد
ی 

یع
شف

ی 
طف

ص
: م

س
عک

باالتر از خبر

روزمره نگاری

روایت مجازی

گفت وگو با محسن اسالم زاده، کارگردان مستند »زندگی میان پرچم های جنگی« درباره نفوذ داعش در افغانستان

نباید مصرف کننده رسانه ای غربی ها بمانیم
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محرومیتچهارسالهروسیهازتمامیرقابتهایبینالمللی
ورزش:آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ، کشــور روســیه را برای چهار سال از شرکت در 
بازی های جهانی، المپیک و تمامی مسابقات بین المللی محروم کرد. به این ترتیب هیچ یک 
از ورزشکاران روسی اجازه شرکت در رقابت های المپیک تابستانی 2020 توکیو و المپیک 
زمستانی 2022 پکن و همچنین جام جهانی فوتبال 2022 قطر را نخواهند داشت. البته 
هر کدام از ورزشکاران روس می توانند در صورت ثابت کردن عدم تأثیرپذیری از این فساد 
گسترده، زیر پرچم بی طرف در مسابقات حاضر شوند. الزم به ذکر است حضور تیم ملی فوتبال 

روسیه در مسابقات فوتبال یورو 2020 بالمانع است.

غفوری:مدیرعاملدراستقاللتعطیلاست
ورزش:کاپیتان استقالل بعد از تساوی 2 بر 2 تیمش مقابل پیکان، درباره اتفاقات این تیم 
و رفتن استراماچونی گفت: در این مدت خیلی اذیت شدیم. استراماچونی بارها با ما جلسه 
گذاشت مشکالت را گفت و فکر می کرد مدیریت او را دست انداخته است. این همان حسی 
است که به ما هم دست داده بود.وریا غفوری خطاب به وزیر ورزش گفت: هواداران مالک 
اصلی این تیم هستند و 6 ماه است که می گویند آقای فتحی حیا کن، رها کن اما صدای 
آن ها را نمی شنوند؟ شما )وزارت ورزش( چه کاره هستید که برای مردم تصمیم می گیرید. 
ما زجر کشیدیم و تیم را باال آوردیم. در بهترین شرایط سرمربی را از ما گرفتند . وزیر ورزش 

باید پاسخگو باشد. مدیرعامل که در استقالل تعطیل است. 

گلمحمدی:داوربایدبازخواستشود
ورزش:پس از تساوی پر حاشیه شهر خودرو مقابل سپاهان که تیم میزبان ادعای گرفته نشدن دو 
پنالتی محرز به نفع این تیم را دارد یحیی گل محمدی در این خصوص گفت: »سرمربی تیم فوتبال 
شهر خودرو که از قضاوت داور مسابقه بسیار عصبانی بود، یادآور شد: این شکل داوری واقعاً دردآور 
است و برای تیم داوری که تنها کسانی بودند که پنالتی های خیلی واضح ما را ندیدند، متأسفم. 
برای تیم داوری به خصوص بیژن حیدری متأسفم. اسم این ندیدن را اشتباه نمی گذارم و اصالً آن 
را اشتباه نمی دانم، بلکه باید داور را بازخواست کرد که چرا خیلی راحت حق یک تیم را ضایع کرد. از 
داور بازی 100 درصد به کمیته داوران شکایت خواهیم کرد و از حیدری و تیمش شکایت  می کنیم.

نعمتیوعالیشاهباردیگرازسویکالدرونخطخوردند
ورزش:سیامک نعمتی و امید عالیشاه که پیش از دیدار برابر ذوب آهن به دلیل بی 
انضباطی و درگیری با یکدیگر از سوی کالدرون در فهرست قرار نگرفته بودند، برای 
بازی با گل گهر نیز مجوز بازگشــت را دریافت نکردند.عالیشاه و نعمتی که چندی 
پیش با حضور کادرفنی و بازیکنان با یکدیگر آشتی کرده بودند و در جلسه کمیته 
انضباطی باشگاه نیز حضور یافتند، امیدوار بودند برای دیدار مقابل گل گهر مجوز 
بازگشت به فهرست را بدست بیاورند اما ســرمربی آرژانتینی سرخ پوشان بار دیگر 

ترجیح داد آن ها را با تنبیه انضباطی مواجه کرده و از فهرست خارج کند.

سیناحســینی:به همان میزان که مدیــران استقالل 
تهدیدهای سرمربی ایتالیایی خود را جدی نگرفته بودند، 
استراماچونی در تصمیم خود جدی بود و صبح روز دوشنبه 
تهران را به مقصد ترکیه ترک کرد .انتشار تصویر استراماچونی 
در فرودگاه امام خمینی)ره( و لحظه سوار شدن او به هواپیما 

هواداران استقالل را به شوک بزرگی فرو برد .

هجوم تیفوسی ها
 با این اتفاق هواداران در شــبکه های اجتماعی توفانی 
سهمگین از انتقادات تند و تیز خود علیه مسئوالن وزارت 
ورزش و هیئت مدیره استقالل را به راه انداختند. همزمان 
عده ای از هواداران با تجمع مقابل ســاختمان باشــگاه 
استقالل خواستار کناره گیری دســته جمعی فتحی و 
هیئت مدیره استقالل شدند.با این اتفاقات شایعه استعفای 
امیر حسین فتحی و اعضای هیئت مدیره باشگاه استقالل 
روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت که پس از دقایقی 
توســط خلیل زاده رئیس هیئت مدیره باشگاه استقالل 
به سرعت تکذیب شد اما یک مقام آگاه در وزارت ورزش 
از برکناری فتحی خبر داد و در این باره نوشت به زودی 

اعضای هیئت مدیره جدید استقالل معرفی خواهد شد.

اصرار هیئت مدیره برای ماندن!
با این وجود رئیس هیئت مدیره اســتقالل که انگار هیچ 
اتفاقی رخ نداده در گفت و گو با شبکه خبر از زیاده خواهی 
استراماچونی خبر داد و تأکید کرد یک مربی خوشنام دیگر 
به زودی روی نیمکت استقالل خواهد نشست اما همزمان با 
این رؤیاپردازی ها از سوی اعضای هیئت مدیره که دیشب 
دسته جمعی به خانه استراماچونی مراجعه کرده بودند تا او را 
راضی کنند اما پشت در مانده بودند، سخنگوی وزارت ورزش 
و جوانان از ورود وزارت امور خارجه و معاون ظریف به این 
پرونده خبر داد  و تأکید کرد سفیر ایتالیا از طریق عراقچی 
به دنبال این است که بتوانند استراماچونی را متقاعد کنند 

تا به تهران برگردد.

مصاحبه ناگهانی
احتماال همین پیگیری ها از سوی وزارت خارجه سبب 
شــد تا خبر امیدوارکننده بازگشت ســرمربی موفق 

ایتالیایی منتشر شود. اســتراماچونی در گفت و گو با 
یکی از رسانه های کشــورش از احتمال بازگشتش به 

تهران خبر داد.
سرمربی ایتالیایی استقالل گفت: باشگاه استقالل قول های 
زیادی به من داد اما نتوانست آن ها را عملی کند و بلد نبود با 

یک مربی بین المللی چگونه رفتار کند. 
زمانی که وکیل من با دالیل قانونی و قبل از این که کار 
به فیفا بکشد. قرارداد من را فسخ کرد، بعضی ها شیطنت 
کردند و گفتند استراماچونی از باشگاهی دیگر پیشنهاد 
دارد و می خواهد با تیمی دیگر قرارداد ببندد اما این به 

هیچ وجه درست نیست. 
در حال حاضر هیچ پیشــنهادی ندارم و اگر مشکالت 
حل شــود، و تا فردا)امروز( قرارداد من پرداخت شــود 
من دوباره به نیمکت اســتقالل برمی گردم و دوباره با 
حمایت هواداران به کار خود ادامــه خواهیم داد.حاال 

این پرسش مطرح است 
که آیا این اتفاق رخ 
خواهد داد یا اینکه 
یک مربی دیگر روی 
نیمکت اســتقالل 
جای استراماچونی 

را خواهد گرفت؟

جوادرستمزاده:هفتــه چهاردهم لیگ برتر عصردیروز 
با توقف ســپاهان ،شــهرخودرو ، تراکتور ســازی و ادامه 
صدرنشینی استقالل شروع شد. این هفته که تحت تاثیر 
اتفاقات باشگاه استقالل و جدایی احتمالی استراماچونی 
داغ شروع شده بود با دیدار شهرخودرو و سپاهان درمشهد 

به جنجال کشیده شد.

دکترای مهندسی بازی ها
دیروز در اســتادیوم امام رضا)ع( در حالی بازی به تساوی 
یک بر یک تمام شــد که بیژن حیدری دو پنالتی مسلم را 
برای میزبان نگرفت تا شائبه مهندسی بازی ها برای سپاهان 
پررنگ تر از قبل شود. داوری بیژن حیدری یکی از عجیب 
ترین داوری های انجام شده در لیگ نوزدهم بود. دو فرصت 
برای تیم میزبان که اعالم پنالتی نکردن آن و البته اخراجی 
که محل بحث تیم میهمان بود زلزله ای در ورزشگاه و نیمکت 
دو تیم به راه انداخت. این سومین هفته است که سپاهان با 
اشتباهات داوری از شکست فرار می کند. همین اتفاقات باعث 
شد که نشست خبری امیر قلعه نویی در مشهد به درگیری با 
خبرنگاران ختم شود. قلعه نویی که مانند همیشه با همراهان 
معروفش ! به کنفرانس خبری آمده بود پس از یک بار ترک 
کردن جلسه در بار دوم در پاسخ به ســؤال هایی در مورد 
مهندسی شدن بازی ها ضمن تأیید این مسئله با جواب های 
کوتاه خود گفت: »من آدم خیلی بدی هستم«.گفتنی است 
در این بازی ابتدا سپاهان توســط ولسیانی به گل رسید و 

در ادامه با اخراج کی روش و ده نفره شدن میهمان یونس 
شاکری با ضربه سر گل تساوی را به ثمر رساند. 

پیروزی استقالل بدون سرمربی
اما در دیگر بازی عجیب دیروز استقالل بدون سرمربی در 
آزادی میهمان پیکان بود. در این بازی که با شعارهای ممتد 
هواداران علیه مدیریت باشگاه استقالل در اعتراض به جدایی 
استراماچونی شروع شد استقاللی ها به رهبری وریا غفوری 
و اتفاقا گلزنی کاپیتان - سرمربی خود موفق شدند 2 بر یک از 
حریف پیش بیفتد اما گل دقیقه 94 پیکانی ها همه چیز را به 
تساوی کشاند.در این بازی عالوه بر وریا،قائدی گلزنی کرد و 
بعد از گل فراز امام علی برای پیکان این تیم یک پنالتی را هم 
توسط مغانلو از دست داد.استقالل با این تساوی 26 امتیازی 
شد و صدرنشینی اش را با توجه به تساوی دو تیم سپاهان و 

شهرخودرو ادامه داد.

ماشین سازی و فوالد فاتح دربی ها
اما دربی تبریز در کمال تعجب و در نبود دنیزلی روی نیمکت 
تراکتورسازی با پیروزی دو بر صفر ماشین سازی تمام شد. 
زنوزی در حالی شاهد پیروزی تیم دومش در این بازی بود 
که با اخراج دنیزلی قصد داشت به وضعیت تراکتورسازی 
سروسامان دهد. فوالد هم یک بر صفر دربی جنوب را مقابل 
پارس جنوبی پیروز شد. ذوب آهن با منصوریان موفق شد در 

خانه دو بر صفر نساجی بحران زده را شکست دهد.

ورزش:کنفدراسیون فوتبال آســیا چندی پیش برای 
انتخاب بهترین گل لیگ قهرمانان آسیا در سال 2019 
یک نظرسنجی را از میان 10 گل منتخب برگزار کرد. در 
میان گزینه ها، گل شجاع خلیل زاده مدافع پرسپولیس 
به االهلی عربستان هم وجود داشت. این نظرسنجی به 
پایان رسید و خلیل زاده توانست با کسب ۵9 درصد آرا 
عنوان بهترین گل ســال 2019 لیگ قهرمانان را از آن 

خود کند.
در این نظرســنجی ۳ میلیون و 91۷ هــزار و 64۳ نفر 
شرکت کردند که خلیل زاده توانست 2 میلیون و ۳06 

هزار و 4۳2 رأی )۵9 درصد( را به خود اختصاص بدهد.
پس از خلیل زاده، سافاوی راســید بازیکن تیم فوتبال 

جوهردارالتعظیم مالزی با کسب 40 درصد آرا دوم شد.

بهترین گل زندگی
شجاع خلیل زاده درباره حمایت 

هواداران این تیم گفت: من 
ابتدا باید از همه تشکر کنم 
بابت رأیی که به من دادند. 
چه آن ها که رأی دادند و 
چه کسانی که رأی ندادند. 

من همیشه شرمنده هواداران بودم و امیدوارم بتوانم این 
لطفشان را جبران کنم. ان شاءاهلل گل های قشنگ ترهم 
برای آن ها بزنم. خلیل زاده در مصاحبه با AFC گفت: 
بهترین گل زندگی ام را به ثمر رســاندم چون این گل را 
برای بهترین باشگاه دنیا یعنی پرسپولیس به ثمر رساندم.

وی افزود: دوست دارم از تمام هوادارانی که به من رأی 
دادند تا برنده شــوم، تشــکر و قدردانی کنم. این برایم 
اهمیت زیادی دارد چون گلم سبب شد بهترین نتیجه را 

در لیگ قهرمانان آسیا 2019 کسب کنیم. 

بازگشت به ترکیب
وی درباره بازگشــت دوباره به ترکیب پرسپولیس با 
توجه به عملکردی که در فصول اخیر داشته، این طور 
گفت: این لطف هواداران بود که از من حمایت کردند. 
من اگر در چند بــازی این فصل غایــب بودم یکی از 
دالیل آن حکم کمیته انضباطی بود که اصاًل حق من 
نبود. ســه بازی به دلیل محرومیت نبودم و یک بازی 

هم با تصمیم کالدرون در ترکیب نبودم. 

رقابت در قلب دفاع
خلیل زاده درباره رقابت شدید در قلب دفاعی این تیم نیز 
گفت: در پست من هم آقای سیدجالل به عنوان کاپیتان 
حضور دارند و هم حســین حضور دارد که رقابت داریم. 
رقابت هم که نه بیشــتر رفاقت داریم. امیدوارم هر کس 
بازی می کند تیم نتیجه بگیرد و همین مسئله در اولویت 
قرار دارد. همه به تصمیم کادرفنی احترام می گذاریم و 
امیدوارم شرایط به شکلی پیش برود که نتایج خوب 
ادامه داشته باشد و بتوانیم دل هواداران را مثل چند 
فصل اخیر شاد کنیم و آن ها با رضایت استادیوم 

را ترک کنند.

درهای تیم ملی
مدافع موفق پرسپولیس در فصول اخیر درباره 
اینکه گفته می شــود شــرایط فنی اش به نظر 
کارشناسان به شکلی است که او نزدیک به درهای 
تیم ملی قرار دارد گفت: ما خیلی وقت است که به در 

تیم ملی نزدیک شدیم اما...

سرمربیایتالیاییتهرانراترککرد

سیگنال مثبت استرا برای بازگشت به استقالل
استقاللبدوناستراصدرنشینماند

فرار هندبالی سپاهان از شکست در مشهد
شجاعخلیلزادهپسازانتخابگلشبهعنوانبهترینگلساللیگقهرمانان:

 بهترین گلم را برای بهترین باشگاه زدم
امیرمحمدسلطانپور:شب پایانی از مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان باشگاه های اروپا در گروه های E، F، G و H امشب 
برگزار خواهد شد تا تیم های راه یافته به مرحله حذفی مشخص 

شوند. در زیر وضعیت این گروه ها را بررسی می کنیم:

گروه E؛ لیورپول در خطر
شاگردان کلوپ در حالی امشب قدم به رِدبول آرنا می گذارند 
که اندکی بابت صعود نگران هستند. لیورپول با توجه به بازی 
رودررو مقابل ردبول سالزبورگ اگر امشب با هر نتیجه ای 
مقابل حریف خود شکست بخورد به لیگ اروپا نزول پیدا 
خواهد کرد و حریف اتریشی صعود خواهد کرد. ناپولی هم 
امشب باید در زمین خود حداقل یک تساوی را مقابل ِخنک 

کسب کند تا به مرحله بعد صعود کند. 

گروه F؛ رقابت اینتر و دورتموند برای صعود
در حالی که بارســلونا صعود خود را قطعی کرده است، اما 
دورتموند و اینترمیالن که هر دو هفت امتیازی هستند برای 
کسب سهمیه دیگر مبارزه می کنند. شاگردان کونته به خاطر 
عملکرد بهتر در بازی رودررو مقابل زنبورها باالتر از آن ها قرار 
دارند و اگر امشب در سن سیرو نتیجه ای مشابه با دورتموند که 
میزبان اسالویا پراگ است کسب کنند به دور بعد راه خواهند 
یافت. اما مسلماً  زردپوشــان امیدوارند  با کسب سه امتیاز 
مقابل نماینده جمهوری چک به همراه آبی واناری پوشان به 

مرحله بعد راه یابند.

گروه G؛ سردار قهرمان سنت پترزبورگ می شود؟
الیپزیگ صعــود خود را از ایــن گروه قطعی کــرده اما زنیت 
سنت پترزبورگ به همراه سردار آزمون امشب بازی سختی را 
در استادیو دا لوژ در شهر لیسبون مقابل بنفیکا خواهند داشت. 
نماینده پرتغال بی گمان به مرحلــه حذفی صعود نمی کند اما 
مسلماً دوست دارد در رتبه سوم قرار گرفته و به لیگ اروپا راه یابد. 
برای این کار آن ها باید زنیت را با نتیجه 2برصفر یا تفاضل سه گل 
شکست دهند تا باالتر از روس ها قرار بگیرند. از طرف دیگر زنیت 
هم می داند در صورت پیروزی در زمین حریف و یا کسب نتیجه ای 
مشابه با لیون که میزبان الیپزیش است به دور بعد خواهد رفت. 
لیون نیز امیدوار است الیپزیگ را شکست دهد و زنیت امتیاز 
از دست دهد تا بتواند به عنوان سرگروه به مرحله بعد راه یابد.

گروه H؛یک گروه پیچیده دیگر
اگر به گروه H نگاهی بیندازید، جایی که سه تیم آژاکس )10 
امتیاز( و چلسی و والنسیا )هر دو هشت امتیاز( شانس صعود 
دارند. نماینده هلند با کســب پیروزی و یا تساوی در بازی 
امشب مقابل والنسیا صعود خواهد کرد و اگر ببازد تنها در 
صورتی به مرحله بعد می رود که چلسی در شکست لیل ناتوان 
باشد. خفاش ها هم در صورتی صعود می کنند که بتوانند در 
آمستردام پیروز شوند و اگر این اتفاق نیفتد، باید نتیجه آن ها 
مشابه چلسی در استمفوردبریج باشد. شیرهای لندن هم با 
پیروزی صعود خواهند کرد و تنها در صورتی با مســاوی به 

مرحله بعد می روند که والنسیا مقابل آژاکس بازنده باشد.

امشب؛دورپایانیمرحلهگروهیلیگقهرماناناروپا

شب نه چندان راحت غول ها
ضد  حمله

کالدروندرمسیراسترا
ورزش:پس از آندره آ استراماچونی، سرمربی استقالل گابریل کالدرون، 
سرمربی پرســپولیس هم زیر پوستی، مدیران باشــگاهش را تهدید 
به جدایی کرد. در شــرایطی که اخبار این روزها تحــت تأثیر جدایی 
استراماچونی از باشگاه استقالل است، ســرمربی تیم رقیب، دیروز در 
نشســت خبری پیش از بازی با گل گهرضمن اینکه کنایه ای به رقیب 
ســابقش زد، با اعالم یک تاریخ )26 دســامبر(، فرصت 1۷ روزه ای به 

محمدحسن انصاری فرد و سایر مدیران پرسپولیس داد.

سهمیهقطعیایراندرآسیا۲+۲شد
استقاللوشهرخودرودرپلیآف

ورزش:کمیته مســابقات لیگ قهرمانان 2020 آسیا سهمیه فوتبال 
باشگاهی ایران را بطور رسمی 2+2 اعالم کرد. تیم های پرسپولیس و 
سپاهان به عنوان نمایندگان فوتبال باشگاهی ایران در مرحله گروهی 
حضور دارند. استقالل تهران و شهرخودرو مشهد نیز باید برای حضور در 

دور گروهی به مصاف حریفان خود در مرحله مقدماتی بروند.

هفتهچهاردهملیگبرتر
پرسپولیسبهدنبالهشتمینبرد

ورزش:در ادامه هفته چهاردهم لیگ برتر امروز )ســه شنبه( سه مسابقه 
برگزار می شود و پرسپولیس در تهران میزبان تیم قعرنشین گل گهرسیرجان 
است. مجید جاللی هنوز نتوانســته با گل گهر به پیروزی برسد و این 
هفته هم کار دشواری مقابل پرسپولیس دارد. به نظر می رسد شاگردان 

کالدرون بتواند هشتمین برد متوالی این فصل خود را بدست بیاورد. 
برنامهمسابقاتهفتهچهاردهملیگبرتر

سهشنبه۱۹آذر
شاهین شهرداری بوشهر - صنعت نفت آبادان

نفت مسجد سلیمان - سایپا تهران
پرسپولیس تهران - گل گهر سیرجان

مالکشهرخودرو:امروزهندبالدیدیم!
ورزش:حمیداوی ، مالک باشگاه شهر خودرو پس از اتفاقات بازی با سپاهان 
در جمع خبرنگاران گفت: امروز به لطف داور، بازی فوتبال ندیدیم و هندبال 
بود. ترکیب فوتبال و هندبال بزرگترین موفقیت امروز من بود. ما یک باشگاه 
فوتبال خریدیم اما ظاهرا مالک تیم هندبال هم هستیم چون به رایگان مالک 
تیم هندبال استان خراسان هم شده ایم.وی افزود: نمی دانم کمیته داوران یا 
سازمان لیگ یا کدام مرجع باید پاسخگو باشد، تمام تیم های بخش خصوصی 

دل زده  شده اند و در این فوتبال نمی مانند. 

منهای فوتبال

بیمهریدولتبهورزشجانبازانومعلوالن
بودجهصفربرایپارالمپیکتوکیو

ورزش:رئیس جمهور الیحه پیشنهادی دولت برای کل بودجه سال 99 کشور 
را تقدیم مجلس شورای اسالمی کرد.در این الیحه عالوه بر بودجه ای که در 
بخش جاری و عمرانی و همچنین متفرقه برای کمیته ملی المپیک در نظر 
گرفته شده است، مبلغ ۳0 میلیارد تومان هم برای این کمیته و ویژه بازی های 
المپیک پیشنهاد شده است.برای کمیته ملی پارالمپیک اما هیچ بودجه ویژه 
و جدا از بودجه سالیانه این کمیته پیش بینی نشده در حالی که کمیته ملی 
پارالمپیک هم همچون کمیته ملی المپیک سال آینده درگیر بزرگ ترین 

رویداد خود یعنی بازی های پارالمپیک خواهد بود.

دبیرکل در شوک
این موضوع با واکنش هادی رضایی همراه شده است. دبیرکل کمیته ملی 
پارالمپیک در این زمینه گفت: به معنای واقعی در شوک هستم و هیچ پاسخ 
و توجیهی برای این موضوع ندارم چون اصالً منطقی برای آن پیدا نمی کنم.

وی با اشاره به مقایسه سطحی میان وضعیت دو کاروان اعزامی به المپیک و 
پارالمپیک ادامه داد: کاروان پارالمپیک دو سه برابر کاروان المپیک کسب 
سهمیه می کند و به همین اندازه مدال آورتر هم است. تا به امروز ورزشکاران 
جانباز و معلول ۷1 سهمیه گرفته اند اما میزان سهمیه برای کاروان المپیک تازه 
به عدد 29 رسیده است. با این حال نمی دانم چرا ما نباید بودجه ویژه بازی های 

پارالمپیک داشته باشیم.

لیگبرتربسکتبال
پیروزیآسانمهراموپارسا

ورزش:تیم های مهرام و آویژه صنعت مشــهد در هفته یازدهم لیگ 
برتر مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.مهرام که در تهران و سالن 
آزادی با مصاف نیروی زمینی رفته بود توانســت در یک بازی راحت 
حریف خود را ۸9 بر ۵0 از پیش رو بردارد. در دیگر بازی برگزار شده 
آویژه صنعت مشهد در قزوین موفق شد شورا و شهرداری این شهر را 

۸۵ بر 64 شکست دهد و بردهای خود را تداوم ببخشد.

ماندگارفرزامیقهرمانتنیسغربآسیاشد
ورزش:فینال هفته نخست رقابت های تنیس زیر 1۳ سال غرب آسیا در 
امارات با حضور دو ایرانی برگزار شد. در فینال بخش انفرادی مسابقات در 
بخش دختران، ماندگار فرزامی و هانا سلطانی برای کسب عنوان قهرمانی 
با هم مسابقه دادند.در پایان این دیدار، ماندگار فرزامی موفق شد با نتیجه 
)صفربر6 و 2بر6( از سد هانا سلطانی عبور کند و عنوان قهرمانی این دوره 

از رقابت ها را از آن خود کند.
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آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︗︀ن 
︨︊︤ ا﹜︊︣ز ( ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ) ︋﹥ 

︫﹞︀ره ︔︊️ ١٣٨۶١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 
    ١۴٠٠۵۴۶٩۶١٠

﹝︖﹞ــ︹  ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥  ا︨ــ︐﹠︀د  ︋ــ﹥   
︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٢,٢٣ 
︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ︑︺︡اد 
ا︻︱ــ︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹠︡رج در ﹝︀ده 
 .︡٢ ﹡﹀︣ ا︮﹑ح ﹎︣د ﹤ ٣١ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥︋ 

 ﹟اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ﹇︤و
اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 

(۶٨٨۶٢٧) ﹟︤و﹇

۹ع
۸۱
۱۴
۱۸

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︻﹞︣ان ︍︨︣ و﹋﹫﹏ آ︋︀د 
︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴۶۵۵٧ و 

    ١٠٣٨٠۶٢٨٧٣۵ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی  ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,١٢,٢۵ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ 
 ٣٠ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩︀ی ﹝︀﹜ــ︑ــ︀ذ ︫ــ︡ : ١ - ︮﹢ر︑ا
آذر ﹝︀ه ︨ــ︀ل١٣٩٧ ︋﹥ ︑︭﹢︉ ر︨﹫︡ . روز﹡︀﹝﹥ 
﹇︡س ︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫ــ︣﹋️ ا﹡︐︀ب ︫︡ 
. ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︭﹫︣ ﹝︀︨ــ︉ ︑﹢س ︋﹥ 
︀زرس ا︮﹙﹩ و آ﹇︀ی  ︡﹝﹞︧ــ﹫﹟ ︻﹙﹩  ︻﹠ــ﹢ان︋ 
︺﹠﹢ان  ــ﹞︀ره ﹝﹙ــ﹩ ٠٩٣۴٠٧٨٢٢١︋  ــ﹥︫  آ︋ــ︀دی︋ 
︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︫ــ︣﹋️ ︋︣ای ﹝︡ت ﹊︧ــ︀ل 

﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡ 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن 

ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت 
(۶٨٨٠٧٩) ︪︡﹞ ︀ری︖︑︣﹫︾

۹ع
۸۱
۱۳
۹۷

 ️﹋︫︣ ︪︡﹞ ︀س ﹏﹎ ️﹋︫︣ ︣ات﹫﹫︽︑ ﹩﹎آ
︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٧٩٩٨ و ︫﹠︀︨﹥ 

    ١٠٣٨٠٣٣۵۶۴۵ ﹩﹚﹞
 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق 
ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠۵,٠١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ 
︫︡ : -١﹡︪︀﹡﹩ ︫︣﹋️ از ﹝﹏ ﹇︊﹙﹩ ︋﹥ آدرس 
︨︣ــ︐︀ن  ︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی -︫  ︗︡︡ :ا︨ــ︐︀ن︠ 
 ︤︡﹡︀︫ د﹨︧ــ︐︀ن - ︤︡﹡︀︫ــ ︩︋ - د﹢﹛︀﹠﹫︋
- رو︨︐︀ ︫ــ︣ک ︮﹠︺︐﹩ ︵﹢س-﹝︫ ﹤﹚︣ک 
︮﹠︺︐﹩-︋﹙ــ﹢ار ︑ــ﹑ش ︫ــ﹞︀﹜﹩-︠﹫︀︋︀ن ︑﹑ش 
-︿﹊﹝﹨ ﹤﹆︊︵-١٢٩B ﹤︺︴﹇-۶-︎﹑ک ٣ ﹩﹛︀﹝︫

 .️﹁︀ ︣﹫﹫︽︑ ٩١٨۵١٧۵٣۵۶ : ﹩︐︧︎︡﹋
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن 

ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت 
(۶٨٨٠٨٩) ︪︡﹞ ︀ری︖︑︣﹫︾

۹ع
۸۱
۱۴
۱۱

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹝︖︐﹞︹ ︾︢ا﹩ د︫️ دو﹟ ︫︣ق ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١۴٢۶١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢٩٩٠٠٨    
﹥ ︑﹀﹢︰ ا︠︐﹫︀ر ︀︮﹙﹥ از ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  ﹠ــ︀︋  ــ︡ :︋  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٨,١٢ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
﹝﹢رخ٩٨,٠٨,١٠ ︋﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه در ︭︠﹢ص ا﹁︤ا︩ ︨ــ︣﹝︀﹥ ︲﹞﹟ ر︻︀️ ﹋﹙﹫﹥ ︑︪ــ︣﹀︀ت ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︨︣﹝︀﹥ ︫︣﹋️ از ﹝︊﹙︼ ۶٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ 
﹝︊﹙ــ︼ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ر︀ل از ﹝︡︊︑ ﹏﹏ ﹝︴︀﹜︊︀ت ︀ل ︫ــ︡ه ︨ــ︀﹝︡اران ﹝﹢رد ︑︭﹢︉ ﹇︣ار ﹎︣﹁️.و ︋︀ ︻﹠︀️ ︋ــ﹥ ا︸︀ر﹡︀﹝﹥ ︑﹠︷﹫﹞﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ 
︨﹠︡ ︧︀︋︡اری ︮︀دره ﹝︊﹠﹩ ︋︣ ︑︭﹀﹫﹥ ﹝︴︀﹜︊︀ت و ا﹡︐﹆︀ل ﹝︴︀﹜︊︀ت ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ︧︀ب ︨︣﹝︡﹞ ️﹫﹨ ﹤︀︣ه ︫︣﹋️ ا﹁︤ا︩ ﹝︤︋﹢ر را ︻﹞﹙﹩ دا﹡︧︐﹥ 
در ﹡︐﹫︖﹥ ﹝︊﹙︼ ۴٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ر︀ل از ︧︀ب ︋︡﹨﹩ ︫︣﹋️ ﹋︧︣ ﹎︣د︡ه و ︋﹥ ︧︀ب ︨︣﹝︀﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹎︣د︡ه ا︨️ در ﹡︐﹫︖﹥ ﹝︀ده ۵ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︋﹥ 
︫ــ︣ح ذ﹏ ا︮﹑ح ﹝﹩ ﹎︣دد : ﹝︀ده ۵ ا︮﹑﹩ : ︨ــ︣﹝︀﹥ ︫︣﹋️ ﹝︊﹙︼ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ر︀ل ﹝﹠﹆︧ــ﹛ ︋﹥١٠٠٠٠٠٠٠ ︨﹛١٠٠٠٠ر︀﹜﹩ ︋︀ ﹡︀م ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ 

︀ً ︎︣دا︠️ ﹎︣د︡ه ا︨️. ﹞︀﹝︑
(۶٨٨١٢۵) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 

۹ع
۸۱
۱۴
۱۱
۵

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︻﹞︣ان ﹎︧︐︣ ا﹜︨ ️﹋︫︣ ﹤﹫︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٢٧۵٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۴٧٩۵٨۴    
 ٠٩۴١٧۶٣۶۶٨ ﹩﹚﹞ ︡﹋ ︀ ︀﹡︥اد ﹝﹢︨﹢ی︋   ︋︿︣︸ ﹤﹛آ﹇︀ی ﹡︺﹞️ ا : ︡ ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۵,٢٧ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹥ ا︨︐﹠︀د︮   ︋
︋﹥ ︨ــ﹞️ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه آ﹇︀ی ﹝﹞︡ ﹨︀دی ︧ــ﹫﹠﹩ ︨︪︣ــ﹞﹥ ︋︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩٠٩٣٢٩۴١١٧۶ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ا﹋︊︣ 
ا︻︐﹞︀دی ﹁︣د ︋︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩۴٠۶٨١١٨٨ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︻︱﹢ ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه آ﹇︀ی ﹝︡ی ︵︀﹜︊﹩ ︋︀︋︀د ︋︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩١٩۴٨۶١٣۴ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︻︱﹢ ا︮﹙﹩ 
﹨﹫ــ️ ﹝︡︣ه و آ﹇︀ی ︋︣ام ︮︀ر﹝﹩ ︋︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩۴١٨٣٣۵٣۴ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و ︻︱﹢ ا︮﹙ــ﹩ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه . ︋︣ای ︋︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه ﹝︡ت ︑︭︡ی ︑︀ 
︀ ا﹝︱︀ء  ︣وات و ︻﹆︡ ︻﹆﹢د ا︨﹑﹝﹩︋  ــ﹀︐﹥ و︋   ︨، ﹉ : ﹏﹫︊﹇ ــ︣﹋️ از ︀دار و ︑︺︡آور︫  ︑︀ر ١٣٩٩,٠٣,٠١ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨ــ﹠︀د︋ 

︔︀︋️ ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و ﹊﹩ از دو ا﹝︱︀ء ﹝︐︽﹫︣ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ︀﹡ ︀︉ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه ﹨﹞︣اه ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. 
(۶٨٨١٢٧) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

۹ع
۸۱
۱۴
۱۱
۶

  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︨ ️﹋︫︣ ︪︡﹞ ﹩︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٨٠٨٠ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢٣٨۶۴١    
 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٨,١٢ و ﹡︀﹝﹥ ︫﹞︀ره ۵۶٣۴ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٨,١٨ ا﹡︖﹞﹟ ︮﹠﹀﹩ ︫︣﹋︐︀ی 
ــ︡ : ١ -آ﹇ــ︀ی ر︲︀ ﹝﹢ذ﹡﹩ ﹜︴︿ آ︋ــ︀دی ٠٧٧٨۵٧٣٠٨٧  ︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︠  ﹞ــ﹏ و︑﹆ــ﹏︋ 
 ﹜﹡︀ ︧﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞﹢﹨︣︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣︻︀﹝﹏ و︠   ︋٠٩٣٨۶۵٨۵٢٢ ﹩﹠︧ ︡﹝﹞ ︡﹫︪ــ﹝︗ ، ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︋︧ــ﹞️ ر
ز﹨︣ه ︗﹙﹫﹠﹩ ١٠۶٣٩٩٣٠۶٧ ︋﹥ ︨﹞️ ︻︱﹢ ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. و ﹋﹙﹫﹥ ا︨﹠︀د و اوراق ︋︀دار و ︑︺︡ آور 

. ︫︡︀︊﹫﹞ ︣︊︐︺﹞ ️﹋︫︣ ︣﹞ ︣ه و︡﹞ ️﹫﹨ از ا︻︱︀ی ﹩﹊ و ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ا﹝︱︀ء ︀︋ ️﹋︫︣
(۶٨٨١٣۴) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 

۹ع
۸۱
۱۴
۱۱
۷

 ١٣٩۵ ﹝ــ︡ل  د﹜︐ــ︀  ︨ــ﹫﹊﹙️  ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︨ــ︊︤  ︋ــ︣گ 
 ٧٨١۵۴/٧٧۵ ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  آ︋ــ﹩  ر﹡ــ﹌ 
0125NC5071808 و ︫ــ﹞︀ره ︑﹠ــ﹥  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 
NC5***125D9542116 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ﹝﹞︡ ﹁︣وزان 

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۱۱
۴۱
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۱۱
۴۴
۰

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢درو ﹡﹫︧ــ︀ن  ﹝︡ل ١٣٨٧ ︫﹞︀ره 
 L167195 ﹩︨︀︫ ﹝﹢︑﹢ر 457721 و ︫ــ﹞︀ره
︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٢۶۶ ق ٩۴ اــ︣ان ١٢ ︋﹥ 
﹝︀﹜﹊﹫️ ︻﹙﹩ ︫︣︺️ ︋﹆﹞︙﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و 

از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی ︑﹫︊︀ ﹝︡ل ١٣٩٠ ر﹡﹌ ﹝︪ــ﹊﹩ ︋﹥ 
︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٢۴٣ص١٨ ا︣ان ٨٨ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
 ﹤︋ S5810090019178 ﹩8021726 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ
﹝︀﹜﹊﹫️ ر﹞︀ن ا︨︡ ا﹜﹙﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۱۱
۴۵
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه9800098عليه داود رحيمى
ــاكن پيشوا  ــماره ملى0421589078 س ــيله به آقاى داود رحيمى فرزند محمد به ش بدينوس
ــخصى محمد رحيمى ابالغ ميگردد:كه خانم  ــتاى حبيب آباد خ شهيد كبودانى منزل ش روس
زهرا مدبرى آزاد جهت وصول مبلغ 20508600000ريال باستناد مهريه مندرج درسند ازدواج 
شماره216343عليه شما اجراييه صادرنموده وپرونده اجرائى به كالسه 9800098دراين اداره 
ــكيل شده وطبق گزارش مامورپست،محل اقامت شمابشرح متن سند شناخته نشده لذابنا  تش
به تقاضاى بستانكارطبق ماده18آيين نامه اجرامفاد اجراييه فقط يك مرتبه دريكى ازروزنامه 
ــود وچنانچه ظرف مدت ده روزازتاريخ اين آگهى كه  ــارمحلى آگهى مى ش هاى كثير االنتش
ــوب ميگردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييدعمليات اجرائى جريان  روزابالغ محس

خواهد يافت. 225/م الف
رئيس ثبت شهرستان پيشوا

آگهى فقدان سندمالكيت
ــليم  ــت ملك مورد تقاضا باتس ــند مالكي ــت مالك مبنى براعالم مفقودى س ــا به درخواس بن
ــماره139802151198000543مورخ  ــل ش ــده ذي ــى امضاء ش ــهاديه گواه دوبرگ استش
وارده  ــه  ب ــت  ــه درخواس ــه ضميم ب ــمى327تهران  ــناد رس اس ــه  1398/7/13دردفترخان
ــماره13988560106009199 مورخ7/15/ 1398 كه تقاضاى صدورسند مالكيت المثنى  ش
ــت كه مراتب در اجراى ماده120آئين نامه قانون ثبت بشرح ذيل آگهى ميگردد:1.  نموده اس
ــين امينى فرزند بابا2. ميزان مالكيت: سند مالكيت شش دانگ  نام ونام خانوادگى مالك: حس
ــه تفكيكى تحت پالك  ــج مترمربع قطعه ن ــت وهفتاد وپن ــاحت دويس يك قطعه زمين بمس
ــام پازوكى ورامين كه دردفتر177  ــى 2192فرعى از12 اصلى واقع درخيرآباد بخش بهن ثبت
ــماره چاپى3/192225ثبت  ــى فرزند بابا بش ــين امين ــل ثبت54530بنام حس صفحه222ذي
ــده است كه نامبرده هم اكنون تقاضاى سند المثنى نموده است3. علت ازبين رفتن:  وصادرش
جابجايى دفتركار4. بحكايت سوابق ثبتى وثبت دفترامالك تاكنون نسبت به موردثبت معامله 
ــندمالكيت ملك فوق الذكرو درخواست  ــت.لذا باتوجه به اعالم فقدان س اى صورت نگرفته اس

ــبت به ملك موردآگهى معامله اى انجام داده  ــخاصى نس ــخص يا اش المثنى مراتب اعالم تاش
ــارآگهى به  ــد ظرف مدت ده روزازتاريخ انتش ــند مالكيت نزدخودميباش اند ويا مدعى وجودس
ــند انتقال تسليم  ــندمالكيت يا س ــناد ورامين مراجعه واعتراض خودرا ضمن ارائه س ثبت اس
ــى طبق قانون  ــند مالكيت المثن ــود س ــه ظرف مهلت مقرراعتراضى واصل نش نمايدوچنانچ

ومقررات صادرو تسليم خواهد شد608ث/م الف
ازطرف رئيس اداره ثبت اسنادوامالك شهرستان ورامين

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى 
فاقد سند رسمى برابرراى شماره139860301046000593هيئت اول/ موضوع قانون تعيين 
ــتقردر واحد ثبتى حوزه  ــمى مس ــاختمانهاى فاقد سندرس ــف وضعيت ثبتى اراضى و س تكلي
ــورينى فرزند  ــارض متقاضى آقاى على احمديه ش ــوا تصرفات مالكانه بال مع ــت ملك پيش ثب
ــاحت60متر مربع  ــنامه18 صادره از درششدانگ يك باب خانه به مس ــماره شناس ــن بش حس
ــوا خريدارى از مالك رسمى آقاى  پالك133فرعى از207 اصلى واقع درحوزه ثبت ملك پيش
ــب دردو نوبت به  ــه منظوراطالع عموم مرات ــت لذاب ــلم كريمى جعفرى محرزگرديده اس مس
ــند مالكيت متقاضى  ــخاص نسبت به صدورس ــود در صورتى كه اش فاصله15روزآگهى مى ش
اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين 
اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه 
مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض 
ــند مالكيت صادر خواهد شد226ث/م الف  تاريخ انتشار نوبت اول:98/9/19  طبق مقررات س

تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/10/4  
 رئيس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس

رسمى برابرراى شماره 139860301046000435مورخ1398/6/20هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات  ــمى مس ــاختمانهاى فاقد سندرس وضعيت ثبتى اراضى وس
مالكانه بال معارض متقاضى آقاى ابراهيم امانى  فرزند حسين بشماره شناسنامه74 صادره از.دريك باب خانه 
ــمى خانم فاطمه ربيعى  ــى از114 اصلى خريدارى ازمالك رس ــاحت145/16 مترمربع پالك213فرع به مس
ــه15روز آگهى مى  ــوم مراتب دردو نوبت به فاصل ــت لذابه منظوراطالع عم ــاهى محرزگرديده اس ــه ش مزرع
ــبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ  ــود در صورتى كه اشخاص نس ش
ــيد ظرف مدت يك ماه  ــليم وپس ازاخذ رس ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس انتش
ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 211ث/م الف  
تاريخ انتشارنوبت اول:98/9/4  تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/9/19   

 رئيس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا
 
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
رسمى برابرراى شماره 139860301046000571مورخ1398/8/13هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات  ــمى مس ــاختمانهاى فاقد سندرس وضعيت ثبتى اراضى وس
ــنامه140 صادره از.دريك  ــماره شناس ــردار بش مالكانه بال معارض متقاضى آقاى حميد رضا اصالنى فرزند س
ــت  ــاحت3260 مترمربع پالك فرعى از21 اصلى خريدارى ازدوتن ازوراث مراد على پش باب دامدارى به مس
ــهدى نسبت به1360مترمربع) ــهدى نسبت به 700مترمربع ومعصومه پشت مش ــهدى (مريم پشت مش مش

ــاز بميزان1200مترمربع محرزگرديده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به  وسيف اله ميوه س
ــند مالكيت متقاضى اعتراض داشته  ــخاص نسبت به صدورس ــود در صورتى كه اش فاصله15روز آگهى مى ش
باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد 
ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در 
ــند مالكيت صادر خواهد شد214ث/م الف   صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س

تاريخ انتشارنوبت اول:98/9/4  تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/9/19
 رئيس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــمى برابرراى شماره 139860301046000560مورخ1398/8/4هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف  رس
ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات  ــمى مس ــاختمانهاى فاقد سندرس وضعيت ثبتى اراضى وس
مالكانه بال معارض متقاضى آقاى عليمحمد نجفى راد فرزند حسن بشماره شناسنامه6 صادره از.دريك قطعه 
ــاحت108230 مترمربع پالك فرعى از141 اصلى خريدارى ازمالكيت مشاعى متقاضى  زمين مزروعى به مس
ــت لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى شود در صورتى كه  محرزگرديده اس
اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به 
ــليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض  مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول  ــت خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس دادخواس
ــارنوبت اول:  ــد9810692// 213ث/م الف  تاريخ انتش ــند مالكيت صادر خواهد ش اعتراض طبق مقررات س

98/9/4  تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/9/19   
 رئيس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره139860301060003106هيئت اول/موضوع قان ــمى برابرراى ش رس
ــن تصرفات مالكانه بال  ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامي ــمى مس ــاختمانهاى فاقد سندرس اراضى وس
ــنامه22صادره ازنيشابوردرششدانگ يك  ــماره شناس ــن بش معارض متقاضى آقاى مهدى مردانى فرزند حس
ــع درقريه خيرآباد تهران  ــماره5346 فرعى از12 اصلى واق ــاحت157/06 مترمربع پالك ش باب خانه به مس
ــهم مشاعى مالكانه محرزگرديده  ــاعى مهدى مردانى درازاى س بخش حوزه ثبت ملك ورامين ازمالكيت مش
است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت 
ــاراولين آگهى به مدت دوماه  ــته باشند مى توانند ازتاريخ انتش ــند مالكيت متقاضى اعتراض داش به صدورس
ــليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست  اعتراض خودرابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق  خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس
ــارنوبت اول: 98/9/4 تاريخ  ــد9810693///573ث/م الف   تاريخ انتش ــند مالكيت صادر خواهد ش مقررات س

انتشارنوبت دوم: 98/9/19
٩٨ رئيس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

١١
٤٣

٦

صفحه 11    1398/09/19
شماره پرونده: 139804006220000036/2

شماره بايگانى پرونده: 9804673
شماره ابالغيه: 139805106092015138

تاريخ صدور: 1398/09/16
آگهى

بدين وسيله به
ــماره شناسنامه 7752  ــنجانيان فرزند محمدرضا كدملى 0933468873 ش آقاى جواد رفس
ــه 9804673 له: خانم منير مقونى عليه: شما  ــود در خصوص پرونده اجرايى كالس ابالغ ميش
ــى 83183 فرعى از 175 اصلى بخش 10  ــدانگ عرصه و اعيان پالك ثبت ــازاد به رهن شش م
مشهد و خودرو به شماره انتظامى 155 ق 69 ايران 74 متعلق به شما در قبال طلب بستانكار 
بازداشت گرديد. لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب به شما اخطار ميشود. ضمناً هرگونه 
ــت و ترتيب اثر داده نمى شود.  ــبت به مورد بازداشت ممنوع اس ــما نس نقل انتقالى از طرف ش

آ- 9811372 م.الف 327
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139504006091001023/1
شماره بايگانى پرونده: 9504123

شماره ابالغيه: 139805106091007863
تاريخ صدور: 1398/09/13

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9504123
ــمى پور فرزند عباسعلى ش ش 70328 صادر مشهد و كدملى  ــيله به آقاى مهدى قاس بدينوس
ــى 190299- 1391/07/17  ــند رهن ــه عنوان بدهكار و راهن) مديون س 0933068026 (ب
ــه  ــردد كه بانك ثامن االئمه اجرائيه اى تحت كالس ــهد ابالغ مى گ تنظيمى دفترخانه 69 مش
ــت مشهد، آدرس شما مورد  ــما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور پس 9504123 عليه ش
ــائى واقع نگرديده، لذا بدينوسيله به شما ابالغ ميگردد كه بدهى شما بابت سند مذكور  شناس
ــارت تأخير و ساير هزينه هاى  ــد و خس به مبلغ 4/795/000/000 ريال تا تاريخ تقاضا مى باش
قانونى تا روز پرداخت نيز به آن اضافه مى گردد و طبق ماده 18- آئين نامه اجراى مفاد اسناد 
ــما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه،  اجرائيه  ــمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع ش رس
ــوب، در غير اين صورت طبق ماده 34- اصالحى قانون ثبت پس از گذشت  ــده محس ابالغ ش
ــت  ده روز از تاريخ ابالغ اجرائيه، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و مورد رهن عبارت اس
ــد، طبق مقررات از  ــهد مى باش ــدانگ پالك ثبتى 5407 و 5408 اصلى بخش 2 مش از: شش
ــد.  ــر نخواهد ش ــيد و بجز آگهى مزايده، آگهى ديگرى منتش طريق مزايده بفروش خواهد رس

آ- 9811373 م.الف 328
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092004023/1
شماره بايگانى پرونده: 9806430

شماره ابالغيه: 139805106092015139
تاريخ صدور: 1398/09/16

دفترخانه ازدواج شماره 39 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده اجرايى كالسه 9806430

ــيله به ورثه مرحوم سيدمحمد مهدى مشمول كنكك شامل: 1- سيدناصر مشمول  بدين وس
ــماره ملى: 0732362091  ــيدمحمد مهدى تاريخ تولد: 1366/01/07 ش كنكك نام پدر: س
ــماره شناسنامه: 4243 و 2- آرزو نصيرى نام پدر: نصراله تاريخ تولد: 1354/06/01 شماره  ش
ــمول كنكك نام پدر:  ــنامه: 66026 و 3- سيدياسر مش ــماره شناس ملى: 0932292471 ش
ــيدمحمد مهدى تاريخ تولد: 1363/06/30 شماره ملى: 0941105725 شماره شناسنامه:  س
ــيدعوض تاريخ تولد: 1316/02/15  ــمول كنكك نام پدر: س ــماعيل مش 3078 و 4- سيداس
ــادات مشمول كنكك  ــنامه: 8 و 5- نرگس الس ــماره شناس ــماره ملى: 0849545676 ش ش
ــماره ملى: 0720280095 شماره  ــيدمحمد مهدى تاريخ تولد: 1371/12/17 ش نام پدر: س
ــنامه: 0720280095 ابالغ مى شود كه خانم سيده عصمت رسولى جهت وصول مهريه  شناس
به مبلغ 700/000 ريال (مقوم به 315/640/752 ريال) به استناد سند ازدواج شماره 7045- 
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده  ــهد عليه ش ــماره 39 مش 1362/01/30 دفترخانه ازدواج ش
اجرائى به كالسه 98064030 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/08/29 
ــند ممكن نبوده است، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق  ــانى متن س مأمور، ابالغ واقعى در نش
ــار  ــه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش ــه اجرا مفاد اجرائي ــاده 18 آئين نام م
ــوب  ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس محلى آگهى مى ش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.  مى گردد، نس

آ- 9811375 م.الف 329
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092003769/1
شماره بايگانى پرونده: 9806006

شماره ابالغيه: 139805106092015168
تاريخ صدور: 1398/09/16

دفترخانه ازدواج شماره 81 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139804006092003769/1

ــماره ملى:  ــخ تولد: 1340/01/05 ش ــام پدر: اكبر تاري ــاالرى مقدم ن ــيله به مينا س بدينوس
ــنامه: 3 احدى از ورثه مرحوم عليرضا برجسته بدهكار پرونده  ــماره شناس 6509783452 ش
ــه 139804006092003769/1 كه برابر گزارش 98/8/16 شناخته نگرديده ايد ابالغ  كالس
ــند ازدواج: 25700، تاريخ سند: 1397/03/27، دفترخانه ازدواج شماره  مى گردد كه برابر س
81 شهر مشهد بين مورث شما و خانم فاطمه آرزم تعداد دويست عدد سكه طالى بهار آزادى 
ــتانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس  ــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بس بدهكار مى باش
از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجرا مطرح مى باشد لذا طبق ماده 19 
ــما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ  ــناد رسمى بش آئين نامه اجرائى مفاد اس
ــر مى گردد ظرف مدت  ــت فقط يك نوبت در روزنامه درج و منتش ــوب اس ابالغ اجرائيه محس
ــار آگهى ديگرى  ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتش ده روز نس

عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. آ- 9811378 م.الف 330
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 8704019063000001/11
شماره بايگانى پرونده: 8700937

شماره ابالغيه: 139805106093004327
تاريخ صدور: 1398/09/06

آگهى اخطار معرفى هيئت كارشناسى كالسه 87/17
بدين وسيله به آقاى حسين ارجمندى راد فرزند حسن با شماره ش: 176 ابالغ مى گردد:

ــين ارجمندى راد  ــه 87/17 (8700937) له احمد قانعى عليه حس پيرو اجرائى صادره كالس
ــگ پالك ثبتى 5806 فرعى از 1 اصلى  ــش دان با توجه به اعتراض متعهد به مبلغ ارزيابى ش
ــت اداره اجرا،  ــط رياس ــاده 102 آئين نامه اجرا و به قيد قرعه توس ــهد طبق م ــش 9 مش بخ
ــميريه و محمد حسين زاده و محمدرضا داودى مقدم به عنوان هيئت  آقايان سيدمحمود كش
ــت. مراتب جهت اطالع  ــان جهت ارزيابى پالك ثبتى فوق الذكر انتخاب گرديده اس كارشناس

اعالم مى گردد. آ- 9811379 م.الف 331
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006091000648/1
شماره بايگانى پرونده: 9805765

شماره آگهى ابالغيه: 139803806091000050
تاريخ صدور: 1398/09/12

دفترخانه اسناد رسمى شماره 83 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده اجرايى شماره 139804006091000648 

بكالسه 9805765
بدينوسيله به آقاى حسين صادقى آبروان فرزند غالمرضا بشماره ملى 0934524645 بدهكار 
ــناخته نگرديده ابالغ  ــت، آدرس شما ش ــه فوق كه برابر گزارش مأمور ابالغ پس پرونده كالس
مى گردد كه برابر سند رهنى شماره 1387/11/14- 37410 بين شما و بانك كشاورزى مبلغ 
ــارت تأخير روزانه تا يوم الوصول  ــال تا تاريخ 1398/07/07 بانضمام خس 180/195/860 ري
ــتانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس  ــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بس بدهكار مى باش
ــه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده  ــريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالس از تش
ــناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه  18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اس
ــت فقط يك نوبت در روزنامه چاپ و منتشر مى گردد ظرف  ــوب اس تاريخ ابالغ اجرائيه محس
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت عمليات اجرائى طبق  مدت ده روز نس
ــد. ضمناً مورد وثيقه مازاد ششدانگ پالك ثبتى شماره  ــما تعقيب خواهد ش مقررات عليه ش
ــصت و دو (62) اصلى بخش دوازده (12) مشهد مى باشد. آ- 9811367  ده (10) فرعى از ش

م.الف 322
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- محمدرضا اجتهادى عرب

شماره مزايده: 139804306092000145
تاريخ ثبت: 1398/05/31
تاريخ واقعى انجام مزايده:

وضعيت: تأييد شده
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده كالسه 9702176
ــعبه دوم اجراى ثبت مشهد  ــه 9702176 مطروحه ش به موجب پرونده اجرايى نيابتى كالس
ــند  ــتناد س خانم معصومه داوطلب مزينان نام پدر: على اصغر به ش ملى 0051245302 باس
ــهر مشهد جهت  ــماره 9 ش ــماره 5347 مورخ 1363/2/23 تنظيمى دفتر ازدواج ش ازدواج ش
وصول مبلغ 2/000/000 ريال مقوم به 617/746/478 ريال عليه آقاى زين العابدين محمدى 
ــه فوق الذكر صادر  ــى 0794434835 اجرائيه اى به كالس ــام پدر: على اكبر به ش مل منش ن
ــتانكار وارده به شماره 14394 مورخه  ــت وكيل بس ــب درخواس كه پس از ابالغ اجراييه حس
ــهد (پالك نهصد  ــش دانگ پالك ثبتى 983 فرعى از 65 اصلى بخش 9 مش 1397/4/31 ش
ــهد) ملكى مديون بازداشت كه برابر  ــه فرعى شصت و پنج اصلى بخش نه مش ــتاد و س و هش
ــمى دادگسترى پالك ثبتى فوق واقع در مشهد بلوار طبرسى طبرسى  گزارش كارشناس رس
ــل آمد و نظريه  ــد و معاينه محلى به عم ــوذر 4 پالك 849 بازدي ــرى ابوذر اب ــت مت 65 بيس

كارشناسى به شرح ذيل به استحضار ميرساند:
ــكونى و مسكونى به  ــاختمان داراى چهار طبقه كه طبقه همكف بصورت يك پاركينگ مس س
ــا زيربناى حدود 150 مترمربع و بام با حدود 35  ــاحت حدود 60 مترمربع و اول و دوم ب مس
ــماره  ــند ملكى به حدود 90/2 مترمربع به ش ــده و عرصه (داراى س ــفت كارى ش مترمربع س
ــه تنظيم  ــا وضع موجود با عنايت به صورتجلس ــخصات آن ب ــالك) كه حدود اجمالى و مش پ
ــته و در حال حاضر در تصرف مستأجرين و  ــط نماينده آن اداره كل مطابقت داش ــده توس ش
ــد با عنايت به نوع معمارى داخلى و خارجى امكانات عمومى و اختصاصى ملك  مالك مى باش
و جانمائى و موقعيت دسترسى ملك در محله بررسى گرديد. (به گزارش مأمور اجرا به شماره 
وارده 54337- 1397/12/25 به صورت سه واحد مسكونى و يك نيم طبقه در روى پشت بام 
كه قابل سكونت نمى باشد ضمناً طبقه همكف و طبقه دوم در تصرف مستأجر و طبقه اول در 

تصرف مديون (به اظهار دختر ايشان) مى باشد.)
ــت به ممر شرقاً بطول 6/50 متر ديوار بديوار  ــماالً بطول 13/50 متر ديواريس حدود اربعه: ش
منزل حسن نشان جنوباً بطول 13/40 متر ديواريست به كوچه بن بست غرباً بطول 6/50 متر 

درب و ديوار به خيابان 12 مترى
ــكونى با  ــى روز ملك با توجه به كاربرى مس ــاس موارد فوق الذكر ارزش كارشناس نهايتاً بر اس
ــاير و فارغ از هر نوع بدهى به مراجع ذيصالح  ــاب امتيازات آب و برق و گاز و تلفن و س احتس
ــهردارى و غيره بمبلغ 7/450/000/000 (هفت ميليارد و چهارصد  و ذيربط از جمله بانكها ش
و پنجاه ميليون ريال ارزيابى گرديد كه با توجه به مطالبات بستانكار و سهم مديون بر اساس 
ــهم مشاع از  ــماره 34547- 1398/07/02 مأمور محترم اجرا به مقدار 72/5 س نامه وارده ش
600 سهم ششدانگ پالك ثبتى در قبال مبلغ 900/208/285 ريال مزايده خواهد شد ضمناً 
ــد كه  ــر به مبلغ 45/010/414 ريال ميباش ــغ 36/008/331 ريال حق مزايده و نيم عش مبل
طبق تبصره ماده 121 آئين نامه اجرا بعهده برنده مزايده ميباشد و مزايده بمقدار فوق از مبلغ 
ــنبه مورخه 1398/10/08  ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر در روز يكش 900/208/285 ريال از س
ــروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد  ــعبه دوم اجرا ش در محل ش
ــد. ضمناً پرداخت بدهيهاى مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و يا حق اشتراك و  ش
ــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آنها  نيز بدهيهاى مالياتى و عوارض ش
معلوم شده يا نشده بعهده برنده مزايده است و هزينه هاى قانونى طبق مقررات وصول خواهد 
شد همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رسمى در ساعت تعيين شده 
ــناد رسمى  برگزار ميگردد. مزايده در آدرس خيابان امام خمينى، خيابان ثبت اداره اجراى اس

مشهد شعبه دوم اجراى ثبت برگزار ميگردد. آ- 9811368 م.الف 323
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006091000647/1
شماره بايگانى پرونده: 9805764

شماره آگهى ابالغيه: 139803806091000049
تاريخ صدور: 1398/09/12

دفترخانه اسناد رسمى شماره 83 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده اجرايى شماره 139804006091000647 

بكالسه 9805764
بدينوسيله به آقاى حسين صادقى آبروان فرزند غالمرضا بشماره ملى 0934524645 بدهكار 

ــناخته نگرديده ابالغ  ــت، آدرس شما ش ــه فوق كه برابر گزارش مأمور ابالغ پس پرونده كالس
مى گردد كه برابر سند رهنى شماره 36423- 1387/09/20 بين شما و بانك كشاورزى مبلغ 
ــارت تأخير روزانه تا يوم الوصول  ــال تا تاريخ 1398/07/07 بانضمام خس 218/131/830 ري
ــتانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس  ــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بس بدهكار مى باش
ــه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده  ــريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالس از تش
ــما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى  ــمى بش ــناد رس 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اس
ــر مى گردد  ــت فقط يك نوبت در روزنامه چاپ و منتش ــوب اس كه تاريخ ابالغ اجرائيه محس
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت عمليات اجرائى  ظرف مدت ده روز نس
ــد. ضمناً مورد وثيقه ششدانگ پالك ثبتى شماره  ــما تعقيب خواهد ش طبق مقررات عليه ش
ــصت و دو (62) اصلى بخش دوازده (12) مشهد مى باشد. آ- 9811369  ده (10) فرعى از ش

م.الف 324
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006091000610/1
شماره بايگانى پرونده: 9805292

شماره ابالغيه: 139805106091007836
تاريخ صدور: 1398/09/12

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9805292
ــيله به آقاى محمد گيالن ورنوسفادرانى فرزند قربانعلى بشناسنامه 224 بشماره ملى  بدينوس
ــما  ــه 9805292 عليه ش ــامان اجرائيه اى به كالس 1290115990 ابالغ ميگردد كه بانك س
ــما مورد شناسائى واقع  ــهد، آدرس ش صادر نموده و چون برابر گزارش مأمور اجراى ثبت مش
ــند مذكور به مبلغ  ــما بابت س ــما ابالغ ميگردد كه بدهى ش ــيله به ش ــده، لذا بدينوس نگردي
ــت و  ــت ميليون و پانصد و بيس 1/178/523/926 ريال (يك ميليارد و يكصد و هفتاد و هش
سه هزار و نهصد و بيست و شش ريال) تا تاريخ تقاضا نامه بانك مورخه 1398/6/14 ميباشد 
ــاير هزينه هاى قانونى تا روز پرداخت نيز به آن اضافه ميگردد و طبق  ــارت تأخير و س و خس
ــمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر  ــناد رس ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اس
ــده محسوب، در غير اين صورت طبق ماده 34  ــار در روزنامه، اجرائيه ابالغ ش و از زمان انتش
ــات اجرائى جريان  ــت ده روز از تاريخ ابالغ اجرائيه، عملي ــون ثبت پس از گذش ــى قان اصالح
ــدانگ اعيان يكباب منزل بشماره پالك  ــت از: مازاد شش خواهد يافت و مورد رهن عبارت اس
ــهد (باقيمانده شانزده فرعى از دويست و  ثبتى باقيمانده 16 فرعى از 231 اصلى بخش 9 مش
ــهد) طبق مقررات از طريق مزايده بفروش خواهد رسيد و بجز  ــى و يك اصلى بخش نه مش س

آگهى مزايده، آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. آ- 9811370 م.الف 325
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- محمدرضا اجتهادى عرب

شماره پرونده: 139804006091000606/1
شماره بايگانى پرونده: 9805288

شماره ابالغيه: 139805106091007837
تاريخ صدور: 1398/09/12

دفترخانه اسناد رسمى شماره 25 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9805288

ــماره ملى  ــنامه 852 بش ــه بشناس ــد ذبيح ال ــس زاده فرزن ــاى حجت رئي ــه آق ــيله ب بدينوس
ــما  ــه 9805288 عليه ش ــامان اجرائيه اى به كالس 0939752662 ابالغ ميگردد كه بانك س
ــما مورد شناسائى واقع  ــهد، آدرس ش صادر نموده و چون برابر گزارش مأمور اجراى ثبت مش
ــند مذكور به مبلغ  ــما بابت س ــما ابالغ ميگردد كه بدهى ش ــيله به ش ــده، لذا بدينوس نگردي
ــتاد و يك ميليون و دويست و شصت و  5/781/261/943 ريال (پنج ميليارد و هفتصد و هش
ــد  ــه ريال) تا تاريخ تقاضا نامه بانك مورخه 1398/6/14 ميباش يك هزار و نهصد و چهل و س
ــاير هزينه هاى قانونى تا روز پرداخت نيز به آن اضافه ميگردد و طبق  ــارت تأخير و س و خس
ــمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر  ــناد رس ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اس
ــده محسوب، در غير اين صورت طبق ماده 34  ــار در روزنامه، اجرائيه ابالغ ش و از زمان انتش
ــات اجرائى جريان  ــت ده روز از تاريخ ابالغ اجرائيه، عملي ــون ثبت پس از گذش ــى قان اصالح
ــماره پالك ثبتى  ــدانگ يكواحد آپارتمان بش ــت از: شش خواهد يافت و مورد رهن عبارت اس
ــده از ده هزار و هشتصد و هشتاد فرعى  ــت هزار و يكصد و چهل و هفت فرعى مجزى ش بيس
از يكصد و هشتاد و چهار اصلى بخش ده مشهد طبق مقررات از طريق مزايده بفروش خواهد 

رسيد و بجز آگهى مزايده، آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. آ- 9811371 م.الف 326
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- محمدرضا اجتهادى عرب
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فرهنگ و هنر

خبر

معرفی شخصیت های تازه ای از واقعه عاشورا 
نیستان »نان خون« را منتشر کرد

زمانیان: کتاب مجموعه داستان 
بلند »نان خون« نوشته رضا وحید 
توسط انتشارات نیستان به چاپ 
رسید. شــاید خواندن داستان زن 
و مردی که به عنوان نانوا در سپاه 
عمرسعد حضور داشته اند و برای 

سپاه عمرسعد نان می پختند، برای هر کسی جذاب باشد  و یا خواندن داستان 
»راحله جراح«؛ زنی که در سپاه عمر سعد کار بستن زخم مجروحان را انجام 
می داده است. اگر به خواندن چنین داستان هایی عالقه دارید که مربوط به 
زمان حال نیســتند اما تاریخ و از همه مهم تر واقعه عظیم عاشورا را با بیان 
دیگری روایت می کند، مجموعه داستان بلند »نان خون« را که به تازگی از 

سوی نشر نیستان منتشر شده است، بخوانید. 
این مجموعه نوشــته رضاوحید است. نویســنده در مجموعه »نان خون«  
داســتان پنج شخصیتی را روایت کرده که در واقعه عاشورا حضور داشته اند 

اما مخاطب تا به امروز هرگز نامی از آن ها را نشنیده است.  
رضا وحید که پیش از این هم تجربه نوشــتن چند اثــر را دارد، پیش از 
نوشتن »نان خون« نمایش نامه ای با همین عنوان نوشته بود. این نمایش 
که توسط کریم جشنی کارگردانی شد و به اجرا درآمد، نویسنده را بر آن 
داشــته تا در همین قالب داستان های دیگری بنویسد و مجموعه داستان 
بلند »نان خون« به این صورت نوشته می شود.  وحید درباره داستان های 
این مجموعه می گوید: اتفاق اصلی داستان ها حول واقعه عاشوراست. همه 
داستان ها مربوط به همان زمان و معاصرسازی نشده است. هر داستان در 
مورد شخصیت های حاشیه ای است که تا به حال حرفی در مورد آن ها زده 
نشده اما در آن روز حضور داشته اند و عاشورا را از منظر خودشان دیده اند و 
حاال برای ما معرفی می کنند.   نویسنده کتاب »جایزه تابستانی« در پاسخ 
به این پرسش که شخصیت ها از دل تاریخ برآمده اند یا ساخته و پرداخته 
ذهن او هستند، توضیح می دهد: شخصیت ها ساخته و پرداخته ذهن من 
هستند و داستان آن ها با تخیل من ساخته شده اما وقتی به واقعه عاشورا 
می رسیم همه وقایع به صورت مستند روایت می شود. در واقع در این بخش 
داستان، تخیل جایی ندارد.  رضا وحید پیش از »نان خون« تجربه نوشتن 
ســه اثر با عنوان های جایزه تابستانی، اســپند و بوسه ای از خورشید را در 

کارنامه نویسندگی اش دارد.
» نان خون« در 192 صفحه با قطع وزیری توسط انتشارات نیستان منتشر 

شده است.

 برپایی نمایشگاه »خواب در مرداب« 
با آثاری از علم زاده و روح االمین

»خواب  در  نمایشــگاه  فارس: 
مرداب« با آثار دیورامای »مسلم 
از  و تصویرسازی هایی  علم زاده« 
نگارخانه  در  »حسن روح االمین« 
پردیس بــاغ  موزه هنــر ایرانی 

برگزار می شود.
در این نمایشــگاه که نخستین نمایشگاه آثار دیوراما در ایران از مسلم 
علم زاده و نخستین نمایشگاه آبرنگ حسن روح االمین به شمار می رود، 
22 اثــر در قالب دیوراما و 1۳ اثر تصویرســازی بــا تکنیک آبرنگ به 

نمایش درمی آید.
آثار نمایشــگاه »خواب در مــرداب« در فضایی خالقانــه با محوریت 
جنگ جهانــی دوم و در واقــع در نکوهش جنــگ و میراث مخرب آن 

خلق شده اند.
نمایشــگاه »خواب در مــرداب« با آثار دیورامای »مســلم علم زاده« و 
تصویرســازی های »حسن روح االمین«، از ساعت 1۶الی 2٠ روز جمعه 

22 آذرماه 1۳9۸ گشایش می یابد و تا دوم دی  ماه دایر خواهد بود.

آغاز اکران سه فیلم  جدید از این هفته
سینماها با »23 نفر« جان می گیرند

فیلم های  هنــر:  و  فرهنگ 
بــه  نفــر«   2۳« ســینمایی 
کارگردانــی مهــدی جعفری، 
»تیغ و ترمه« بــه کارگردانی 
کیومرث پوراحمد و »جان دار« 
به کارگردانی مشترک حسین 

امیــری دوماری و پدرام پورامیری از این هفته روی پرده ســینماها 
می روند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به گفته غالمرضا فرجی، سخنگوی شورای 
صنفی نمایش، اکران فیلم ســینمایی »ماجــرای نیمروز؛ رد خون« 
طبق آیین نامه می تواند تا سه هفته دیگر ادامه داشته باشد. همچنین 
سینماهایی که آثار کودک و نوجوان را اکران کرده  اند، موظفند یک 

سانس از ساعت 1۵ تا 19 را به آن فیلم اختصاص دهند .
قرارداد فیلم سینمایی »تیغ و ترمه« به کارگردانی کیومرث پوراحمد 
در گروه آســتارا ثبت شد و این فیلم از چهارشــنبه 2٠ آذر اکران 
می شــود و نمایش فیلم »معکوس« در یک سالن دیگر آستارا ادامه 
خواهد داشــت. همچنین قرارداد فیلم »زیر نظر« مجید صالحی نیز 

در گروه سینمایی آستارا پس از »تیغ و ترمه« ثبت شده است.
فیلم »2۳ نفر« به کارگردانی مهدی جعفری از چهارشنبه این هفته 
اکران می شــود و هر زمانی که »چشم و گوش بسته« تعویض شد، 
در گروه باغ کتاب جایگزین می شــود. البتــه در حال حاضر اکران 
فیلم »چشم و گوش بسته« براســاس کف فروش هفتگی باغ کتاب 

ادامه دارد.

 آغاز به کار هیئت انتخاب 
جشنواره فیلم فجر 3۸
هیئــت انتخاب بخش 
ســینمای ایران سی و 
فجر  فیلم  هشتمین جشــنواره 

آغاز به کار کرد.
ایــن هیئت متشــکل از محمد 
احسانی، محمود اربابی، همایون 

اســعدیان، یلدا جبلی، رضا درستکار، ســید محمود رضوی و حسین 
کرمی پس از دریافت احکام خود از ابراهیم داروغه زاده دبیر جشنواره، 
تماشــای فیلم های متقاضی را برای انتخاب فیلم های بخش ســودای 

سیمرغ و نگاه نو آغاز کردند.
کار هیئت انتخاب جشنواره تا اواسط دی ماه ادامه خواهد داشت.   

 فرهنگ و هنر/ زهره کهندل  مستند »زندگی 
میان پرچم های جنگــی« روایتی از حضور داعش 
در افغانســتان است. محسن اســالم زاده عالوه بر 
کارگردانی این مستند با دو مستند»کرار« و »مرهم«  
در مقام تهیه کنندگی در سیزدهمین دوره جشنواره 

سینماحقیقت حضور دارد.
دنبــال  بــه  ســاخته اش  جدیدتریــن  در  وی 
کنجکاوی هایی که درباره  حضور داعش در افغانستان 
داشته، چند سفر برای تحقیق به افغانستان رفته و با 
محلی ها صحبت کرده است. تناقض میان حرف هایی 
که  شــنیده بود موجب شــد تا خودش به مناطق 
پرخطر در افغانستان برود همچون شمال غرب این 
کشــور، چون اخبار زیادی از این منطقه به گوش 
می رســید که داعش در آنجا حضور پررنگی دارد. 
وی نــام فیلم جدیدش را »زندگی میان پرچم های 
جنگی« گذاشــت چون در افغانســتان پرچم های 
زیادی وجود دارد که افــراد در زیر نام  آن ها با هم 
می جنگند. در افغانستان مناطقی وجود دارد که هر 
روز دست یک قدرت است و آن ها سرنوشت زندگی 
مردم را تعیین می کنند. این فیلم از ســوی هیئت 
انتخاب جشنواره »سینماحقیقت« در بخش جایزه 
شهید آوینی پذیرفته شــده و  امروز ساعت 2٠ در 
سالن چهار پردیس سینمایی چارسوی تهران روی 
پرده می رود. سانس دیگر اکران این فیلم جمعه 22 

آذر ساعت 2٠ سالن پنج سینما چارسو است. 

اخبارنگرانکنندهایرامیشنیدیم
اسالم زاده درباره اینکه چرا مسائل افغانستان برایش 
اهمیت دارد به خبرنگار ما می گوید: افغانستان برای 
بسیاری از کشورهای دنیا مهم است حتی کشورهایی 
که مرز مشترک با این کشور ندارند. مثالً آمریکایی ها 
سال هاست  در افغانســتان نیروی نظامی دارند در 
حالی که معادالت آنجا برای ما اهمیت بیشتری دارد، 
زیرا حدود یک هزارمتر مرز مشــترک با این کشور 
داریم و تعداد زیادی از مهاجــران در ایران زندگی 

می کنند.
وی بــا بیان اینکه روزهای زیادی را در افغانســتان 
سپری کرده  اســت، خاطرنشان می کند: تقریباً دو 
سال درگیر این پروژه بودم و ۵2 روز در دو مرحله در 
افغانستان فیلم برداری داشتیم. دو سال پیش زمزمه 
حضور داعش در افغانستان شنیده شد در حالی که 
این اتفاق در سوریه و عراق داشت کنترل می شد اما 
اخباری که از افغانستان به گوش می رسید با توجه به 
وجود مرز مستقیم ایران با افغانستان و احتمال نفوذ 

داعش به کشورمان، نگران کننده بود. 
وی با اشاره به جدی بودن حضور داعش در افغانستان 
عنوان می کند: در رسانه ها شاهد این ماجرا بودیم که 
درگیری های سختی با نیروهای داعش در افغانستان 
وجــود دارد. این موضوع مرا کنجکاو کرد که به این 
کشور برم. مسئله حضور داعش در مرزهای شمالی و 
غربی افغانستان، مسئله بسیار مهمی است به طوری  
که چندی پیش وزیر امور خارجه کشــورمان گفته 
بود داعش قصد دارد از طریق افغانستان در منطقه، 

تحرکاتی داشته باشد. 
این مستندساز ادامه می دهد: انتقال نیروهای داعش 

از عراق و ســوریه به افغانستان می تواند منطقه را با 
بحرانی جدی مواجه کند. بررسی این مسائل برای 
یک مستندساز و محقق تبدیل به مسئله و دغدغه 

می شود. 
به باور او، مسائل افغانستان بیش از اینکه برای ما مهم 
باشد برای آمریکایی ها مهم است. اسالم زاده می گوید: 
جالب اینکه برخــی جشــنواره های خارجی قدر 
فیلم هایی درباره افغانستان را بیشتر از جشنواره ای 
مانند ســینماحقیقت می دانند. چطــور اثری که 
موضوعی استراتژیک دارد نمی تواند در بخش ملی 
سینماحقیقت به نمایش دربیاید؟ این موجب تأسف 
است و نشان می دهد  هیئت انتخاب این جشنواره 

نگاه استراتژیک به مهم ترین مسائل کشور ندارند.

راهنجاتافغانستان
ازنگاهیکمستندساز

این کارگردان با تأکید بر اینکه باید روایت خودمان را 
از وقایع منطقه داشته باشیم پیش از اینکه غربی ها 
برای ما روایتگری کنند، یادآور می شود: وقتی رهبری 
روی تمدن اسالمی تأکید می کنند یکی از الزمه های 
تمدن سازی، قرائت خودمان از اتفاقات منطقه ای و 
فرامنطقه ای است. مسائل افغانستان روی کشور ما 
بسیار تأثیرگذار است و باید روایت خودمان را حتی از 
اتفاقات کشورهای آفریقایی و آمریکای التین  داشته 
باشیم. نباید مصرف کننده رســانه ای فرانسوی ها، 

آلمانی ها و آمریکایی ها باشیم. باید با نگاه خودمان 
تولید داشته باشیم که با مشکالت ارزی، این تولیدات 

بسیارمحدود شده  است. 
اســالم زاده بــا بیان اینکــه مستندســازی در 
افغانســتان جســارت و خطرپذیــری باالیــی 
را می طلبــد، در ایــن بــاره توضیــح می دهد: 
مستندســازان زیــادی هســتند کــه قــدرت 
ریسک پذیری و جســارت باالیی دارند، آن ها به 
دل حوادث در مناطــق مختلف دنیا می روند، از 
یمن و سوریه گرفته تا عراق و افغانستان. گاهی 

با مشــکالت زیادی فیلمشان ساخته می شود و 
زمانی که قرار اســت اکران شود، یک وزارتخانه 
نامــه می زند که فالن فیلم پخش نشــود یا این 
فیلم برای فالن جشــنواره اصاًل مهم نیست. این 

وضعیت دلسردکننده  است. 
وی می افزایــد: نیروهــای فیلمســاز توانمند و 
باانگیزه زیــادی داریم که بــا کمترین امکانات 
و پایین تریــن برآوردهــای مالی فیلمشــان را 
می ســازند. انتظار منطقی این اســت که فیلم 
آن ها درست پخش شود، اگر پول خوبی به آن ها 
نمی دهند دست کم اکران خوبی برای فیلمشان 
بگذارند. کارگردان مســتند »تنها میان طالبان« 
با بیان اینکه تفرقه و جنگ در افغانستان فقط به 
مردم آنجا آســیب زده است، می گوید: راه نجات 
افغانستان که وارد پنجمین دهه از جنگ داخلی 
می شود این اســت که آمریکایی ها و ائتالفشان 
بایــد این کشــور را تــرک کنند تــا روزی که 
آمریکایی ها در افغانستان باشند، اتفاقی نخواهد 
افتاد. آمریکایی ها هیچ وقت به دنبال آرامش در 
افغانســتان نبودند و هیچ دستاوردی برای مردم 
این کشور نداشتند. سرنوشت مردم این کشور را 

باید به دست خودشان سپرد.

مستندیکهنتیجهسفرمرگاست
اســالم زاده معتقد اســت: آمریکایی هــا یکی از 

متهمــان اصلی تقویــت داعش در افغانســتان 
هستند. آن ها شعار دموکراسی را به بزرگ ترین 

افتضاح تاریخ تبدیل کردند. 
انتخابات افغانســتان با مشــارکت کمتر از 2٠ 
درصــد از واجدیــن شــرایط برگزار می شــود 
و مــدت زیادی اســت کــه اعالم کردنــد آرا 
دارد شــمارش می شــود! آمریکایی هــا امنیت، 
آسایش و دموکراســی را برای مردم افغانستان 
 نیاوردنــد و تمام حرف هایشــان در این دو دهه 

دروغ بود. 
کارگــردان مســتند »زندگی میــان پرچم های 
جنگی« دربــاره خاطرات و مخاطرات ســاخت 
این مســتند می گوید: این مستند همان طور که 
از اســمش پیداســت بین جنگ ساخته شده و 
زاویه نگاهش روی خط جنگ اســت، جنگی که 
میان طالبان، داعش، نیروهای ارتش افغانستان 

و آمریکایی ها وجود دارد. 
اســالم زاده تصاویر این مســتند را طی سفر دو 
مرحلــه ای 2٠ روزه و ۳2 روزه در افغانســتان 
ضبط کرده و یادآور می شــود: ســعی کردم نیم 
نگاهی به زندگی مردمی داشــته باشــم که بین 

پرچم های جنگی زندگی می کنند.
وی بــا بیــان اینکــه ۵2 روز ســخت را برای 
ساخت این مســتند در افغانستان سپری کرده 
است، می گوید: این مســتند حاصل سفر مرگ 
اســت چون چندین بار بین نیروهایی که با هم 
می جنگیدنــد، رفت و آمد داشــتیم و شــرایط 
امنیتی حساســی وجود داشــت. هلیکوپترهای 
مهاجم روی ســرمان بودند و هــر لحظه امکان 
داشــت به سمت ما شــلیک کنند. دو سکانس 
جنگی داریم که در دل جنگ حضور داشــتیم. 
شرایط بسیار سخت بود به ویژه ضبط اصلی که 

۳2 روز طول کشید.
این سفر بســیار سخت بود و حس می کردم که 

شاید بازگشتی در کار نباشد.
اســالم زاده در ســفر دوم با مهدی خوش نژاد، 
تصویربردار مســتند به افغانســتان رفت که به 
گفتــه خــودش، فیلمبردار توانســته  پالن ها و 
لحظات بســیار خوبی را از وقایع این کشور ثبت 

کند.
مجری طرح مستند »زندگی میان پرچم های 
جنگــی« مرکز فرهنگی میثاق اســت و دیگر 
عوامــل تولیــد عبارتنــد از؛ تهیــه کننده و 
کارگــردان : محســن اســالم زاده، تدوینگر؛ 
نویســنده و گوینده گفتار متن: فرید دغاغله، 
فیلم بــرداران : مهدی خوش نژاد - محســن 
اســالم زاده، پژوهش : سید حســام رضوی، 
صدابردار : جواد مهدوی ، مشــاور متن : یاسر 
قدســی، مدیر تولید : ســید مصطفی ســید 

الحسینی. 
دســتیار تدوین : محمد امین صدیقی مقدم، 
مســئول فنی : علــی تک روســتا، طراحی و 

ترکیب صدا : محمد حسین ابراهیمی. 
اصــالح رنــگ و نــور : آرمین بــه امید حق، 

هماهنگی تولید : محمد جعفر شریفی.

برش

کشور  روی  افغانستان  مسائل 
و  است  تأثیرگذار  بسیار  ما 
از  حتی  را  خودمان  روایت  باید 
و  آفریقایی  کشورهای  اتفاقات 
آمـریکــای التیــــن  داشــــتــــه 
بـــــاشــــیم. نبـاید مصرف کننده 
رسانه ای فرانسوی ها، آلمانی ها و 

آمریکایی ها  باشیم 
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»مراقبه فیل در اردیبهشت آگرا« تازه ترین اثر مصطفی جمشیدی نوشته شد

خراسان اقلیم داستان های بزرگ  
 فرهنگ و هنر/ خدیجه زمانیان مصطفی جمشیدی جزو نویسندگانی است که در 
داستان هایش به اقلیم ها به خصوص خراسان بزرگ توجه خاصی دارد. وی معتقد است 
خراســان به خاطر پهناور بودن، وجود خرده فرهنگ ها، قدمت و از همه مهم تر حضور 
مضجع شریف امام رضا)ع( در شهر مشهد، بسترهای داستانی فراوانی را برای نویسندگان 
فراهم کرده اســت.  مصطفی جمشیدی با آنکه متولد و ساکن تهران است اما گستره 
نگاهش در داستان نویسی محدود به تهران نیست. وی داستان »دشت یاغی ها« را با توجه 
به مشهد و منطقه تایباد نوشت و منتشر کرد و در اثر جدیدش باز هم  بر خراسان بزرگ 

متمرکز شده و این اقلیم را لوکیشن داستانی خود قرار داده است.  
عالقه خاص جمشیدی به امام رضا)ع( مهم ترین دلیلی است که او را به عنوان نویسنده 
مجاب می کند داستان هایش را حول و حوش مشهد و خراسان بنویسد. نویسنده »تیغ 
و تاج« می گوید: وقتی می گوییم خراســان بزرگ یعنی منطقه ای که با همه اقلیم های 
آن جغرافیا در تماس است. خرده فرهنگ های قوچان و ترکمن صحرا، سبزوار، میامی، 

سرخس، مرزهای مربوط به ترکمنستان همگی جزو خراسان بزرگ هستند.  
به باور جمشــیدی دلیل سیاه شــدن ادبیات در دو دهه گذشته توجه نویسندگان به 
فضاهای شــهری است و چون شهر سیاه شــده جز سیاهی نمی توان از آن نوشت. وی 
معتقد است: ایران با گستره وسیع و تنوع اقلیمی که دارد، آبشخورهای فراوانی را برای 

نویسندگان خلق می کند که نویسندگان به این بسترها توجهی نمی کنند. 
نویسنده »سفرنامه جن« دلیل بی توجهی نویسندگان را به این آبشخورها  چند عامل 
می داند. وی توضیح می دهد: نویسنده ها شناخت درستی از قصه  ندارند و اصالً دنبال 
تعریف قصه برای مخاطبانشان نیستند.این نخستین دلیل بی توجهی آن ها به اقلیم های 
ایران است. از طرفی نویسنده ها معموالً کارمند هستند و پس از فراغت از کار  در کنج 

شهر می نشینند و داستان می نویسند. لوکیشن های شهر هم پر شده است. تصویر، سینما 
و تلویزیون ما را به غفلتی فرو برده و نویسنده در دامن آن غفلت می خواهد بنویسد. همه 
این ها موجب شده همه در قالب خاصی داستان بنویسند، انگار نمی توانند شخصیت های 
سرکشی خلق کنند و قلمشان را احیا و زنده کنند. نویسنده »رؤیای آق تاریم« علت دیگر 
بی توجهی نویسندگان را به اقلیم نویسی و تمرکز آن ها را بر آپارتمان نویسی، بی توجهی 
مســئوالن می داند. وی می گوید: در کشورهای دیگر بورسیه هایی به نویسندگان تعلق 
می گیرد تا آن ها بتوانند به سفر بروند. از آنجا که هزینه های سفر زیاد است و دستمزدهای 
نویسندگی کم، نویسنده نمی تواند به سفر برود در حالی که نوشتن داستان های این چنینی 
نیاز به داشتن تجاربی دارد که با سفر و دیدن سبک های مختلف زندگی، برای نویسنده 
فراهم می شــود. هزینه سفر هم زیاد است و با توجه به دستمزدهای پایین، نویسنده  ها 
نمی توانند از پس هزینه های آن  برآیند، برای همین خیلی چیزها را از داستانشان حذف 
می کنند و به کشفیات درونی خودشان و هر آنچه اطرافشان می بینند، بسنده می کنند. 

روایتپناهآورندگانبهبارگاهامامهشتم
جمشــیدی بی توجهی ناشران را به داستان های اقلیمی از علل دیگر گریز نویسندگان 
از نوشــتن داســتان های اقلیمی و بومی می داند. وی توضیح می دهد: ساز و کارهای 
غیرحرفه ای و سودجویانه بعضی ناشران و عدم رغبت آن ها به انتشار این نوع آثار موجب 
شده بخش هایی از تاریخ ما توسط داستان نویسان به نگارش درنیاید، نادیده گرفته شود و 
در آفرینش هنری نگنجد. با آنکه ناشران دولتی و نیمه دولتی بودجه های فراوانی در اختیار 
دارند اما در مدیریت این بودجه ها بسیار بدسلیقه هستند و در تصمیم گیری ها کوته فکری 
به خرج می دهند. این نوع مدیریت ها به دنبال انتخاب و انتشــار اثر ادبی خاص و ویژه 

نیستند و به انتشار همان آثار تکراری و عامه پسند بسنده می کنند. 
مصطفی جمشــیدی تازه ترین موضوع رمانش را با عنوان »مراقبه فیل در اردیبهشت 
آگرا« به کنکاشی تاریخی راجع به سرنوشت ایلغارهای دوره هایی از تاریخ معاصر ایران 
اختصاص داده اســت. جمشیدی در توضیح بیشتر داستانش می گوید: پسری نوجوان 
گریخته از بیداد خوانین به صورتی ناخواسته به مسجد گوهرشاد پناه می برد و در آنجا به 
مرور ستم هایی را که بر مردم و او رفته می بیند. مهربانی چند شخصیت مذهبی و متولی 
مســجد که حضور بانوی نورانی و مؤسس مدرسه نیز جزو آن است، موجب آرامش او 
می  شود. در مسجد گوهرشاد و مدرسه پریزاد بازگشت به دوران تأسیس مسجد و گشت 
و گذار در آن تاریخ نقل می شود و ما شاهد سلوک مردمان و پناه آورندگان به بارگاه امام 
هشتم)ع( هستیم.   نوشتن رمان »مراقبه فیل در اردیبهشت آگرا« که  با پیوستی دینی و 
حول حوادث سیاه دوران گذشته است، به پایان رسیده و نویسنده برای انتشار آن در حال 
رایزنی با ناشران است.  مصطفی جمشیدی تاکنون آثار زیادی نوشته و برنده جوایز ادبی 

متعددی بوده که برگزیدگی در جایزه کتاب سال یکی از این موفقیت هاست. 
دشــت یاغی ها، رؤیای آق تاریم، ســفرنامه جن، تیغ و تاج و یادداشــت های تروریسم 

بخشی از آثار او هستند که توسط به نشر منتشر شده اند.

فرهنگ وهنر: ســیزدهمین جشنواره بین المللی ســینماحقیقت روز گذشته به 
صورت رسمی آغاز به کار کرد.

به گزارش ســتاد خبری سیزدهمین جشــنواره بین المللی سینماحقیقت، آیین 
افتتاحیه ســیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت صبح )دوشنبه 1۸ آذر( 
با اجرای منصور ضابطیان برگزار شــد. در ابتدای این مراسم محمد حمیدی مقدم 
ضمن خوشــامدگویی به مستندسازان و اهالی رســانه حاضر در مراسم از آقایان 
محمد آفریده، شــفیع  آقامحمدیان و محمدمهدی طباطبایی نــژاد دبیران دوره 

گذشته قدردانی کرد.
وی در ادامه از مسیر استانداردســازی جشنواره سخن گفت. از جمله موضوعات 
در پروســه استانداردسازی مســئله ورود به جشنواره اســت که از شاخصه های 
جشنواره های مطرح و بین المللی محسوب می شود. به منظور جلوگیری از شلوغی 
بیش از اندازه این رویداد ســینمایی قرار شــد اهالی ســینمای مستند و رسانه 
برای دریافت کارت نام نویســی کرده و بتوانند به صورت رایگان بلیت تهیه کنند. 
همچنین بخشی از ظرفیت ســالن های جشنواره به عالقه مندان سینمای مستند 

تعلق گرفته تا با خرید بلیت به تماشای آثار جشنواره بنشینند.
دبیر جشــنواره سینماحقیقت تأکید کرد: یکی از اتفاقات مهم امسال اضافه شدن 
ســالن موزه ســینما به جشــنواره در برگزاری این رویداد هنری است. گسترش 
مخاطبان سینمای مستند در شهرستان ها برای ما اتفاق بسیار خوشایندی است. 
با 2٠ استان تعامل داشتیم تا برگزیده جشنواره سینماحقیقت برای مخاطبان در 
این مناطق نمایش داده شــود. به نظرم امسال سال سینمای مستند ایران بود، از 
جمله حرکت نوگرایانه انتخاب یک فیلم مســتند به عنوان نماینده سینمای ایران 

در اسکار که حرکتی بزرگ و پیشرو برای سینمای ایران بود. وی درادامه با اشاره 
به سه جایزه مهم مستندسازان ایرانی در امسال بیان کرد: این اتفاقات نشانگر این 
است که سینمای مســتند ما حرکت روبه  رشدی دارد. مستند در ایران از حالت 
داخلی و گنجه ای خارج و جهانی شــده است، سینمایی بی ادعا و کم هزینه که در 
جهان آن را می شناسند. امیدوارم این رشد و پویایی در بین سینماگران سینمای 

مستند همچنان پایدار باشد.
دبیر جشــنواره درباره تمرکز بر سندنگاری جشنواره امسال بیان کرد: ما بر هویت 
سندی و سندنگاری سینمای مســتند تأکید داریم و با توجه به تعامل فیلمخانه 
ســینمای ایران با جشنواره سینماحقیقت، راش ها و تصاویر دیده نشده از مستند 
»باد صبا« به عنوان هدیه افتتاحیه جشــنواره به نمایش درخواهد آمد، شــاید ما 
تنها شــنیده هایی از جمله صدای ماندگار استاد منوچهر انور را از این فیلم به یاد 

داشته باشیم. از مدیر فیلمخانه ایران بابت این هدیه بسیار سپاسگزارم.

نمایش25دقیقهازراشهایدیدهنشدهفیلم»بادصبا«
در ادامه منوچهر انور در ســخنانی درباره مســتند »باد صبا« گفت: »مرحوم 
الموریس بسیار برای تولید این پروژه اذیت شد، تمایل داشت نریشن انگلیسی 
مستند را اولوسن ولز بخواند اما به او گفته بودند که ما در ایران کسی را داریم 
که می تواند این کار را انجام دهد. دوســتانی در ایران داشت که او را راهنمایی 
کردند تا عنوان »باد صبا« را برای این فیلم انتخاب کند، او ســپس به دوست 
مشــترکی که داشــتیم مراجعه کرد و از اینکه به او پیشنهاد شد تا یک ایرانی 
نریشن انگلیسی فیلم را بگوید گالیه مند بود. در نهایت قرار مالقاتی گذاشتیم و 

وقتی فهمید من فیلم هم ساختم خشنود شد و متنی را برای تست به من داد 
که به انگلیسی خواندم و مورد قبولش واقع شد.

این هنرمند در پاســخ به اینکه چطور می توان در سن 91 سالگی همچنان با 
شــور و عشــق زندگی کرد، گفت: به نظرم مفهومی به نام عشق به فرهنگ ما 
معنا می دهد و فکر می کنم با عشــق بتوان تا پایان عمر با آرامش زندگی کرد 

و شور و شوق داشت.
انــور همچنین بیان کرد: من هــم راش هایی که قرار اســت امروز به نمایش 

دربیاید را ندیدم و بسیار برای تماشای آن هیجان دارم.
سپس محمد حمیدی مقدم )دبیر جشنواره(، محمدرضا اصالنی، منوچهر انور، 
حسین ترابی، بابک کریمی، منوچهر طیاب و احمدضابطی جهرمی روی صحنه 
حضور پیدا کردند تا به صورت رسمی جشنواره سینماحقیقت را افتتاح کنند.
در پایان 2۵ دقیقه از راش های دیده نشده فیلم باد صبا برای حضار به نمایش 

درآمد.

ادبیات

جشنواره
سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت افتتاح شد

سال سینمای مستند

گفت وگو با محسن اسالم زاده، کارگردان مستند »زندگی میان پرچم های جنگی« درباره 
نفوذ داعش در افغانستان

نبایدمصرفکنندهرسانهایغربیهابمانیم
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