
آدم بزرگی بود
کوبی برایانت که بســیاری از او به عنوان 
بهترین بسکتبالیســت تاریــخ آمریکا یاد 
می کنند، روز گذشته بر اثر سقوط هلیکوپتر 
شــخصی اش به همراه دختــر کوچکش 
درگذشت. این حادثه بازتاب گسترده ای در 
صفحات توییتری داخل و خارجی داشت و 
کاربران با داغ کردن هشتگ #کوبی_برایانت 
یاد این ورزشکار را گرامی داشتند. در ادامه چند نمونه از توییت های منتشر شده 
توسط کاربران را می خوانید: »کوبی برایانت رفت. حتی اگه اسطوره بچگی خیلی ها 
هم باشی، یک روز مرگ میاد و با خودش می برتت... من نمی شناختمش ولی حاال 
که درباره اش می خونم می فهمم واقعاً آدم بزرگی بوده. حیف که این قدر زود رفت«.

بیخود پیشانی اش را نبوسید
رئیس قوه قضائیه روز گذشته در پاسخ به 
مصاحبه ظریف، در جلســه شورای عالی 
قوه قضائیه گفت: »دیر یــا زود با قاتالن 
شهید ســلیمانی دیدار خواهیم کرد، اما 
نه بــرای مذاکره بلکه بــرای محاکمه«. 
کاربران فضای مجازی هم در حمایت از 
صحبت های رئیسی، هشتگ مربوط به نام 
او را در توییتر داغ کردند. در ادامه چند نمونه از توییت های منتشر شده در 
این زمینه را می خوانید: »از کسی که ارزش خون حاج قاسم را می داند، جز این 
توقع نمی رود. محکم، با صالبت و با اقتدار. زبان دنیا یعنی این... رئیسی نیت 
کرده هرجایی عزت ملی مون توسط آقایون خدشه دار شد از موضع قدرت با 

دشمن صحبت کنه. بیخود نبود که حاج قاسم پیشونیش رو بوسید«.

سه راه مرگ شلمچه
حمید داودآبادی، رزمنده و نویسنده دفاع 
مقدس با انتشــار تصویــری از یک برگه 
نگهبانی مربوط بــه دوران دفاع مقدس، 
در صفحه شــخصی خود در اینستاگرام 
نوشت: »در سه راه مرگ شلمچه، برگه ای 
از دفتر مشــقی کــه یکــی از بچه های 
تبلیغات با خود داشــت، کنــدم و آن را 
نوشتم. یک طرف برگه، اســامی دیده بان های روز چهارشنبه 8 بهمن 1365 
)28 ژانویه 1987( را نوشــتم. طرف دیگر، اســامی نگهبانان و پاس بخش های 
چهار ســنگر خط، از ســاعت  6.5غروب تا 6.5 صبح 9 بهمن 1365 است. از 
آن اسامی، طی روزهای بعد: سیدمحمد هاتف، محمد شبان، احمد بوجاریان، 
مهدی چگینی، ســلیمان ولیان و محسن کردستانی به شــهادت رسیدند«.

واکنش ترامپ به افشاگری بولتون
دونالد ترامپ در واکنش به افشاگری های 
جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی کاخ 
سفید درباره پرونده جنجالی کمک های 
نظامی به اوکراین، در توییتر نوشته است: 
»من هرگز به بولتون نگفتم کمک مالی به 
اوکراین با تحقیقات مربوط به دموکرات ها 
پیوند خورده است، در واقع او هرگز در آن 
زمان نسبت به این مسئله اعتراض نکرد. اگر جان بولتون چنین چیزی را گفته 

است، تنها برای فروش کتابش بوده است«.

تکلیفش  هنوز  انگار  افشار«  »مهناز  تربت زاده   
با  طرف  یک  از  است.  نکرده  روشن  خودش  با  را 
راه های  تمام  تقریباً  سیاسی،  اظهارنظرهای جنجالی 
دیگر خوب  از طرف  و  بسته  را  به کشور  بازگشتش 
می داند که یک بازیگر درجه چندم ایرانی، جایی در 
فضای رقابتی سینمای غرب نخواهد داشت. البد به 
همین خاطر است که دست به دامن فضای مجازی 
شده و با افشاگری های پی در پی درباره پشت  پرده های 
سینمای ایران، سعی می کند همچنان خودش را در 
صدر اخبار جنجالی فضای مجازی نگه دارد. خانم افشار 
این بار با مطرح کردن  یک اتهام سنگین علیه محسن 
تنابنده، جنجال تازه ای را به راه انداخته و اعالم کرده 
تند و سیاسی اش در  تنابنده عامل موضع گیری های 

گذشته بوده است!

   ماجرای طلبه آملی
ماجرای طلبه آملی را یادتان می آید؟ همان طلبه ای که 
در هنگام حضور نیروهای حشدالشعبی در کشورمان، 
در حساب کاربری توییترش از زنان ایرانی خواسته بود 
به ازدواج موقت سربازان حشدالشعبی دربیایند! هرچند 
از همان اول مشخص بود حساب کاربری متعلق به طلبه 
آملی »فیک« است اما مهناز افشار با بازنشر توییت های 
این حساب جعلی، حسابی به شایعات درباره آن دامن 
زد و کار را حتی به سوءاســتفاده رسانه های آن طرف 
آبی هم کشاند. موضوعی که صدای طلبه آملی را هم 
درآورد. سیدغفار دریاباری در این باره گفته بود: »من با 
کسی که با سوءاستفاده از تصویر من توییت کذایی زد 
حرفی ندارم، چون او معاند است و ضدانقالب و تکلیفش 
مشخص اســت؛ روی سخنم با سلبریتی هایی داخلی 
است که بدون سواد رسانه ای این مطلب توهین آمیز را 
بازنشر کردند. این توییت جعلی وسیله ای برای تحریک 
علیــه روحانیون و نیروهای حشدالشــعبی بود که در 
ماجرای سیل اخیر به کمک مردم ایران شتافته بودند«.

عالوه بر این ماجرا، احتماالً جنجالی که محسن تنابنده 
در اکران مردمی فیلم »قسم« در مشهد به راه انداخته 
بود را هم به خاطر دارید. جنجالی که از قطع شــدن 
ارتباط اینترنتی مهناز افشار با حاضران در اکران مردمی 
آغاز شد و مدتی بعد به وزارت اطالعات رسید! محسن 
تنابنده که ظاهراً از قطع شدن ارتباط اینترنتی بازیگر 
فیلمش با تماشاچیان عصبانی بود، با انتشار فیلمی در 
صفحه اینستاگرامش، مشهد را »جمهوری خودمختار 
مشهد« معرفی کرد و مدعی شد وزارت اطالعات جلوی 
برقراری ارتباط با مهناز افشــار را گرفته اســت! آقای 
تنابنده البته بعدها متوجه گافی که داده بود، شــد و 

اتهامش به وزارت اطالعات را پس گرفت.

   به خاطر مهناز افشار پخش نمی شود
ارتباط این دو ماجرا به افشاگری جدید مهناز افشار علیه 
محسن تنابنده اما از استوری اینستاگرامی آقای بازیگر 

آغاز شد.
فیلم »قســم« به کارگردانی محسن تنابنده و بازیگری 
مهناز افشار، چند روز پیش از روی پرده سینما پایین 
آمد و اکرانش در شبکه خانگی را آغاز کرد. همزمان با 
این ماجرا، پوستر اختصاصی پخش خانگی این فیلم هم 
در فضای مجازی منتشــر شد، اما حذف شدن تصویر 
مهناز افشــار از روی پوستر حسابی در فضای مجازی 

جنجال به پا کرد.
محسن تنابنده بالفاصله پس از باال گرفتن حواشی، با 
انتشار یک استوری در صفحه اینستاگرامش، اعالم کرد 
او هم از حذف تصویر بازیگر نقش اصلی فیلمش از روی 
پوستر ناراحت است. آقای بازیگر حتی از صداوسیما هم 
انتقاد کرد و نوشت: »تیزر های تبلیغاتی فیلم به دلیل 

حضور مهناز افشار پخش نمی شود«.
 ایــن اما در حالی بود کــه تیزر های تبلیغاتی فیلم، از 
تلویزیون پخش شده بود و حتی تصاویر مهناز افشار هم 

در آن وجود داشت! 

   بیا توضیح بده!
پس از انتشار استوری های تنابنده در اینستاگرام، مهناز 
افشار ساکت نماند و در یک رشته توییت، با افشاگری 
درباره پشــت پرده های مهاجرتش به خارج از کشور، 

انگشت اتهام را به سمت محسن تنابنده گرفت. 
مهناز افشــار در این رشــته توییــت  جنجالی مدعی 
شــد تنابنده عامل اصلی اظهارنظرهای سیاسی افشار 
در زمــان حضــورش در ایران بوده، امــا پس از اینکه 
اظهارنظرهای مهناز افشــار مورد انتقاد گسترده قرار 
گرفته و حتی برای او احضاریه هم صادر شده، تنابنده 
پشــت او را خالی کرده تا منافعش به خطر نیفتد. در 
ادامه توییت های مهناز افشــار را می خوانید: »قسم به 

زودی در شبکه خانگی! 
نمی دونم چقدر حذف مجدد تصویرم واقعیه. فقط دلم 
میخواد این بار بگم، محسن تنابنده کاش بیای در مورد 
تنها شــکایت خصوصی من که مربوط به طلبه آملی 
و موضوع صیغه شــدن زنان ایرانی به حشدالشــعبی 
هست، شفاف سازی کنی و کالً بگی چرا همیشه به فکر 
خودت بودی نه عوامل... شــلوغ کاری مشهد، موضوع 
اختتامیه جشنواره، اسکرین شات طلبه آملی که برای 
من فرستادی و بیا توضیح بده که چطور گودال من رو 
خالی تر کردی. بگو چطور خودتون منو حذف کردید و 
در آخر از قوه قضائیه و مسئوالن محترم مربوطه سؤال 
دارم، در مورد اتهام نسبت داده شده به من اگر شریکی 
وجود داشته باشــه، آیا او هم مشمول اتفاقات مشابه، 
قضاوت و تاوان و احضاریه و ممنوعیت و حذف و غیره 

می شه یا فقط مهناز افشار؟«

   پشیمان شده است؟
محسن تنابنده هنوز واکنشی به ادعای عجیب و غریب 
مهناز افشار نشان نداده اما همان طور که کاربران فضای 
مجازی می گویند، این افشــاگری، چیزی به جز یک 
تالش دیگر برای دیده شدن از سوی خانم افشار به نظر 
نمی رسد؛ چون حتی اگر حرف های مهناز افشار صحت 
داشته باشد، باز هیچ جوره نمی توان محسن تنابنده را 
بابت فرستادن اسکرین شات توییت جعلی طلبه آملی 

برای همکارش، محکوم کرد! 
گذشــته از این و در زمینه ســایر گالیه های افشار از 
تنابنده هم باید گفت اینکه چه چیزی بین افشــار و 
تنابنده به عنوان کارگردان و بازیگر گذشته است، هیچ 

ارتباطی به مخاطبان مجازی صفحه خانم افشار ندارد.
با وجود این، به نظر می رســد حق بــا کاربران فضای 
مجازی باشد و مهناز افشار پس از مهاجرت، از کرده اش 
پشــیمان شــده و حاال با تخریب چهره های مختلف 
هنــری، از فاطمه معتمد آریا گرفته تا پگاه آهنگرانی، 
فریدون جیرانی و محسن تنابنده، سعی دارد با انداختن 
تقصیراتش به گردن این و آن، خودش را از اشتباهات 
گذشته اش تبرئه کند تا شاید بتواند پل های خراب شده  

پشت سرش را یک بار دیگر از نو بسازد.
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فرهاد درپیچ ترسناک  دوحه!

هنوز شانه نخل ها و فرشته ها می لرزد
می دانیم  بانو!  بلندمرتبه  توسلی:  رقیه 
پای ارادت و عاشقی مان قرن هاست لنگ 
می زنــد؛ چه در مدینه، چه در کربال، چه 

در زمانه ای که 313 مخلص ندارد.
می دانیم ما اهل زمیــن، خوب مردمانی 
نیســتیم. ما که دخیل می بندیم و تاریخ 
می خوانیــم و ســر می ســپاریم اما در 

گردوغبار ناپدید می شــویم.می دانیم به خانداِن نــور بدهکارِ بدهکاریم اما 
سال هاســت مریدتانیم و دلمان پُر از واژه های شناور و سیاهپوش اند. پُر از 

چاه، عاشورا، مدینه، فردوس،  ام ابیها، پهلوی شکسته... .
سال هاست پی هر صلواتی، زبان به »یاعلی« و »یاحسین« چرخاندیم و آمدیم 

پشت در خانه تان... رفتیم نینوا... شام... کوفه.
سال هاست انّا اعطیناَک الکوثر به جانمان بسته است.

بلندمرتبه بانو! سال یازدهم هجری نیست اما هنوز شانه نخل ها و فرشته ها 
می لرزد... هنوز عشــق، خون به جگر است و چشم های راستین خیس اند... 
هنوز در ســرمان کلمات غلتان اند؛ آب، ُدخِت نبی، مدفن پنهان، حضرت 

امیر...
باید زیارت نامه بخوانیم و هزارباره طوافتان کنیم.

گوگل اطالعات کاربرانش را می فروشد!
بارها  هم  شــما  زندگی:احتماالً  قدس 
اخبار مربوط به درز اطالعات شــخصی 
کاربران شبکه های اجتماعی بزرگ مثل 
فیس بوک را شــنیده اید. تا همین چند 
وقت پیش، مدیران شبکه های اجتماعی 
و موتورهای جســت وجوگر، پس از درز 
اطالعات شخصی کاربران، به طور رسمی 
از مخاطبانشان عذرخواهی می کردند، اما 

ظاهراً درز اطالعات شخصی کاربران که یکی از مهم ترین بخش های زندگی 
مجازی آن هاســت، دیگر برای مدیران شــبکه های اجتماعی و موتورهای 

جست وجوگر اهمیتی ندارد!
بر اساس گزارشی که باشگاه خبرنگاران جوان منتشر کرده، شرکت گوگل 
به تازگی بــه صورت واضح در یکی از بیانیه های خود گفته اســت، تعداد 
درخواســت ها برای دسترسی به اطالعات کاربران از سوی مقامات امنیتی 
روز به روز در حال افزایش است و این روند ادامه خواهد داشت. گوگل اعالم 
کرده در سال گذشته میالدی اطالعات بیشتر از 16۰ هزار کاربر درخواست 
شــده بود. به همین دلیل اکنون این شرکت سیاست جدیدی را در زمینه 
اطالعات شخصی کاربران در پیش گرفته است و قرار است از این به بعد با 
دریافت مبلغ مشخصی، اجازه دسترسی به اطالعات کاربران را به نیرو های 
پلیس آمریکا بدهد! بر اســاس این بیانیه عجیب و غریب، گوگل می تواند 
هر زمان که خواســت و در صورت پرداخت هزینه مربوطه توسط نهادهای 
امنیتی، اطالعات شخصی کاربران را در اختیار سازمان های امنیتی قرار دهد. 
هزینه های دریافتی برای احضاریه، استراق سمع و اجازه جست و جو به ترتیب 
۴5 دالر، 6۰ دالر و 2۴5 دالر هستند. البته گوگل ادعا کرده فقط اطالعات 
عمومی مخاطبانش را می فروشــد و دریافت این هزینه ها هم بابت جبران 
زحمات جمع آوری اطالعات توسط این شرکت است!این ماجرا اما از چشم 
کاربران فضای مجازی دور نمانده و انتقاد بسیاری از آن ها را به دنبال داشته 
است. بخش زیادی از کاربران به طور کامل درآمدزایی از اطالعات کاربران را 
کاری غیرقابل قبول می دانند و معتقدند گوگل نباید اصاًل چنین سیاستی را 
برای ادامه مسیر خود اتخاذ می کرد. بعضی از این کاربران حتی کمپین هایی 
را هم برای تحریم شــرکت گوگل راه اندازی کرده انــد. از آن طرف اما گروه 
دیگری از کاربران هم وجود دارند که معتقدند این ماجرا می تواند به امنیت 

جهانی کمک کند و اقدام گوگل کاماًل حساب شده و منطقی است!

برگ آخر
محسن ذوالفقاری / در برگشت از سفر 
سیستان و بلوچســتان، شب جمعه، زیر 
بــاران، َدِم غروب، حاج قاســم به مزارش 
دعوتمان کرد. درست مثل سفر فروردین 
امســال به پلدختر و اهواز. سفری که به 
عشق حاج قاسم و لبخند مجددش شروع 
شود باید هم با زیارت مزار حاج قاسم تمام 

شود.
به عنوان آخرین برگ از این سفرنامه، این چند نکته را می نویسم: 

١. در وهله اول و دوم و سوم، فقط کمک مالی مهم است تا ان شاءاهلل با همت 
جهادگران مستقر در مناطق سیل زده و نیروهای بومی، برای دام های از دست 
رفته مردم فکری شــود و با اقدامی علمی و بموقع، زمین های کشــاورزی و 
باغ های آسیب دیده احیا شوند، چون سیل بیشتر از همه، زمینه های معیشت 

مردم را تخریب کرده است. 
٢. مسئله بعد، تهیه اقالم غذایی و بهداشتی است که این هم نیازمند کمک 
مالی مردم اســت، چرا که خرید مواد غذایی و بهداشــتی مختلف و ســپس 
فرســتادن آن ها به مناطق مختلف هزینه های زیادی دارد. با کمترین هزینه 
و بهترین کیفیت می شــود همین مواد و موارد ضروری را در خود سیستان و 

بلوچستان خریداری کرد و به سیل زده ها رساند.
٣. این استان سال ها درگیر سیل محرومیت بوده و حاال بالیی طبیعی وضعیت 
آن ها را بدتر و بدتر کرده اســت. رفع محرومیت این استان نیاز به برنامه ریزی 
بلندمدت دارد و فعالیت ها و کارهای خوبی که گروه های جهادی شروع کرده اند، 
در طول سال ادامه خواهد داشت. شما هم می توانید هر موقع سال هرطور که 

می توانید با هماهنگی گروه های جهادی با سابقه به این ماجرا کمک کنید. 
۴. به عنوان حرف آخر بگوییم این سفر برکات زیادی داشت، اگرچه حرف های 
ناگفته زیادی هم از خود باقی گذاشت. این یادداشت هایی که خواندید، گزارش 
و خبر یک خبرنگار نبود. در این سفر هم ما مثل سفر به پلدختر و اهواز، فقط 
یک تیم رسانه ای همدل و هم عهد بودیم و تالش کردیم هر جور هست، یار و 

یاور خبرگزاری ها، روزنامه ها، صداوسیما و گرافیست ها باشیم.

نذر بانو

روایت مجازی

سیل نوشت

اتهام زنی های مجازی »مهناز افشار« به هنرمندان داخلی تمامی ندارد

لطفاً من را فراموش نکنید!

گفت وگو با رضا زهتابچیان، نویسنده و کارگردان فیلم توقیف شده »دیدن این فیلم جرم است«

این فیلم از قواعد بازی تمکین نکرده است
10 10

12

11

بی مصرفی دوربین های نقطه زن و بلیت فروشی الکترونیک

تاج ناهنجاری ها را باالتر 
بگذارید

السیلیه-شهرخودرو

  شاگردان سرآسیایی
 یک قدم تا لیگ آسیایی

 جهان همچنان در شوک 
کشته شدن کوبی برایانت
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ورزشـــی
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ورزش: شهرخودرو نماینده شایسته کشورمان در پلی آف لیگ 
قهرمانان آسیا پس از شکست نماینده بحرین در نخستین بازی 
این مرحله حاال تنها یک گام تا مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 
فاصله دارد تا با گذر از نماینده قطر در خاک این کشور برای نخستین 
بار در طول تاریخ فوتبال کشورمان نماینده ای از شرق ایران راهی 
معتبرترین رقابت های باشگاهی آسیا شود. شهرخودرو که به سبب 
کارشکنی های کنفدراسیون فوتبال آسیا و همچنین مشخص نبودن 
تاریخ برگزاری مرحله پلی آف نتوانست با تیم کامل راهی این مرحله 
شود و محمد قاضی، میروسالو اسالوو و مجتبی آقاجانپور بازیکنانی 
که در نیم فصل به این تیم اضافه شــدند را نتوانست در فهرست 
آسیایی خود جای دهد، و از سوی دیگر با توجه به تغییرات در کادر 
فنی این تیم و رفتن یحیی و دستیارانش و انتخاب سرآسیایی به 
عنوان سرمربی، در صورت پیروزی در دیدار امروز بدون شک دست 
به کار بزرگی زده اند که نشان دهنده غیرت باالی بازیکنان و کادر 
فنی این تیم است. شاگردان سرآسیایی امروز ساعت 18:40 در 
ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه این فرصت را دارند تا با صعود به 
مرحله گروهی تاریخ ساز شوند و خود را به عنوان نخستین تیم 
شرق ایران که توانسته به لیگ قهرمانان آسیا راه یابد معرفی کنند.

  تقابل انصاری فرد با هموطنانش
بدون شک حریف امروز شهرخودرو همچون دیگر تیم های 

قطری در نزد ایرانیان سرشناس نیســت و شاید بیشترین 
شناخت از این تیم به سبب حضور کریم انصاری فرد در خط 
حمله این تیم باشد. الســیلیه که با ایستادن در جایگاه سوم 
جدول فصل گذشته لیگ ستارگان قطر موفق به کسب سهمیه 
حضور در مرحله پلی آف شــده بود، مثل نماینده کشورمان 

سابقه شرکت در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا را ندارد.
این تیم  با انجام 1۳ بازی و کســب 1۷ امتیاز در جدول 12 
تیمی لیگ ستارگان در جایگاه ششم قرار دارد و در پنج بازی 

اخیر خود، متحمل سه شکست شده است. 
رقیب عصر امروز نماینده ایران با زدن تنها 1۵ گل، پنجمین 
خط حمله ضعیف لیگ قطر را به نام خودش ثبت کرده اما در 
بحث تدافعی با دریافت 1۷ گل سومین خط دفاعی برتر در بین 

تیم های کشورش است.
در فهرست بازیکنان السیلیه قطعاً حضور کریم انصاری فرد 
مهم ترین نکته جالب برای ایرانی هاست، اما به غیر از مهاجم 
ملی پوش کشورمان، در بین بازیکنان تیم قطری پنج بازیکن 
خارجی دیگر که اهل مصر، سودان، الجزایر، سنگال و مراکش 
هســتند هم حضور دارند. با این تفاســیر و با توجه به نتایج 
ضعیف این تیم در چند هفته پایانی لیگ ستارگان قطر، اگر 
شهرخودرو همان تیم منسجم همیشــگی باشد، شکست 

السیلیه در قطر غیر ممکن نخواهد بود.

امینغالمنژاد: استقالل نماینده کشورمان در پلی آف لیگ 
قهرمانان آسیا عصر امروز در قطر مقابل نماینده این کشور به 
میدان می رود تا از آخرین شانس خود برای رسیدن به مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان استفاده کند. آن ها امیدوارند  الریان 
قطر را هم در کشورش زمینگیر کنند و قدرت فوتبال ایران را 
بار دیگر به رخ مسئوالن کنفدراسیون فوتبال آسیا که به نوعی 

تحت امر شیخ نشینان حاشیه خلیج فارس هستند بکشد.

  حریفی با خط حمله وحشتناک
آبی پوشــان کشــورمان با نمایش خوبی که برابر الکویت 
داشتند حاال امشب از ساعت 18:4۵ با روحیه باال آماده دیدار 
با الریان قطر هستند. حریفی که در حال حاضر شرایط خوبی 
در لیگ ستارگان قطر دارد. تیم تحت هدایت دیه گو آگیره 
با 28 امتیاز از 1۳ بازی، پس از الدحیل ۳۳ امتیازی در رده 
دوم این لیگ ایستاده است. الریان در 1۳ بازی لیگ ستارگان 
قطر ۳0 گل به ثمر رسانده است و پس از السد دومین خط 
حمله برتر لیگ را در اختیار دارد. آن ها با 1۳ گل خورده پس 
از الدحیل صدرنشین، دومین خط دفاعی برتر این لیگ را در 
اختیار دارند. یاسین براهیمی، خطرناک ترین بازیکن الریان 
در این فصل است. رودریگو تاباتا، سباستن سوریا، عبدالعزیز 
حاتم، گابریل مرکادو، لی جایک وفرانک کوم، سرشناس ترین 

بازیکنان این تیم هستند. از سوی دیگراستقالل هم از خط 
حمله وحشتناکی بهره می برد و در حال حاضر بهترین خط 
حمله لیگ برتر را در اختیار دارد و بدون شک زوج قائدی و 
دیاباته برگ برنده فرهاد مجیدی در این بازی خواهند بود. با 
برگزاری بازی امروز تعداد تقابل های این دو تیم به عدد 10 
می رسد در ۹ بازی قبلی کفه ترازو به طرز محسوسی به سمت 
نماینده ایران سنگینی می کند. استقالل در این ۹ دیدار به ۶ 

برد، دوتساوی و یک شکست رسیده است. 

AFC انتقاد مجیدی از 
فرهاد مجیدی در نشست خبری پیش از بازی با الریان اظهار 
کرد:قبل از بازی با الکویت هم گفتم که من به عنوان سرمربی 
 AFCاستقالل و همه بازیکنانم هنوز دلیل قانع کننده ای از
نشنیده ایم که چرا بازی قبلی ما در دبی برگزار شد. مجیدی 
ادامه داد: من و بازیکنان اســتقالل به تصمیم AFC احترام 
گذاشتیم و راهی دبی شدیم ولی بیشتر به هوادارانمان احترام 
گذاشتیم و به خاطر آن ها راهی شدیم. اگر AFC از مشکالت 
 AFC ًایران خبر داشته و آن بازی را در دبی برگزار کرده، حتما
از مشکالت پروازی میان کشورهای امارات و قطر هم خبر دارد. 
بازیکنان من پس از بازی دو پرواز کرده اند تا به قطر برسیم. این 

اتفاق در کمتر از 24 ساعت رخ داده است. 

السیلیه-شهرخودرو

 شاگردان سرآسیایی یک قدم تا لیگ آسیایی
استقالل-الریاندرپلیآفلیگقهرمانان

فرهاد درپیچ ترسناک  دوحه!

بشار-اسپانیول؛جدیشد!
ورزش: در شرایطی که بشار رسن این فصل هیچ حقوقی دریافت نکرده و از فصل 
گذشته نیز درصدی را طلبکار است، حاال دوباره خبر پیشنهاد باشگاه اسپانیول به 
این بازیکن جدی شده و مدیر برنامه او نیز به اسپانیا رفته تا احتماالً مذاکرات اولیه 
را با مدیران این باشگاه انجام دهد. باتوجه به همین موضوع عدم دریافت حقوق او 
می تواند قراردادش را به آسانی فسخ کند و بدون پرداخت حق رضایت نامه، به تیم 
دیگری برود.رسن در دو روز گذشــته نیز تمرین نکرد و تالش داشت تا با اعتصاب، 

مطالبات خود را عملی کند.

اینزاگی:رمبهترازماوشایستهبردبود
ورزش:سرمربی التزیو پس از تســاوی 1-1 مقابل رم در دربی مشهور اِل کاپیتاله 
اعتراف کرد که حریف بهتر کار کرده و حتی شایســته پیروزی بود. فیلیپو اینزاگی 
معتقد است: »انصاف این است که بگوییم در این بازی رم بهتر از ما بود و می توانست 
پیروز شود. من باید فیلم بازی را تماشا کنم تا دلیلش را بفهمم. به پائولو فونسکاتبریک 
می گویم آن ها بازی فوق العاده ای ارائه کردند. ما برای گرفتن این یک امتیاز به سختی 
مقاومت کردیم چون می خواســتیم که فاصله مان را با رم حفظ کنیم. در این بازی 

از استاندارد همیشگی مان فاصله داشتیم و از نظر فنی مرتکب اشتباهاتی شدیم.«

جداییاسکوچیچازصنعتنفت
ورزش: دراگان اسکوچیچ که انتظار شکست 2 بر صفر تیمش مقابل نفت مسجدسلیمان 
را نداشت پس از این مسابقه با ناراحتی شدید در رختکن حاضر شد و به شاگردانش اعالم 
کرد که دیگر او را نخواهند دید. در همین راستا مطلع شدیم که اسکوچیچ چند روزی 
است که به خاطر یک مشکل شخصی اصالً روحیه خوبی ندارد و به همین علت نیز قصد 
ترک آبادان و بازگشت به کشورش را دارد. البته این خروج احتمالی می تواند نگرانی های 
جدیدی را در مورد وضعیت سرمربیان خارجی در ایران به وجود بیاورد که پیش از این 
در مورد استراماچونی و کالدرون با خروج همیشگی آن ها از کشورمان همراه بوده است.

آگیره:بازیسختیداریم
ورزش:دیگو آگیره گفت: بازی با استقالل بسیار مهم و سخت است و ما برای این دیدار مهم 
آماده هستیم. سرمربی الریان اضافه کرد: به توانایی بازیکنانم برای این دیدار اطمینان دارم. 
امیدوارم تیم صعود کننده به مرحله بعد الریان باشد. در لیگ قهرمانان آسیا با حضور لی 
جایک، فرانک کوم، میرکادو و براهیمی حضور خواهیم داشت. وی افزود: این بازی چالشی 
جدید برای ماست. در میان خطوط خود توازن داریم. اشتباهات گذشته خود را در این چند 
روز گذشته اصالح کردیم. همه بازیکنان در اوج آمادگی برای دیدار با استقالل هستند. 
ما به عنوان یک تیم واحد بازی خواهیم کرد و براهیمی بازیکن بزرگی در تیم ماســت.

سیناحسینی:لیگ نوزدهم به بهانه 
استانداردسازی ورزشگاه های کشور 
با وقفه  ای نســبتاً طوالنی آغاز شد. 
شوی پر ســر و صدای مهدی تاج با 
اجرای ســعید فتاحی و مسئوالن 
کمیته برگزاری مســابقات نزدیک 
به چهار هفته به طــول انجامید تا 
حدی که مهدی تاج در برنامه های 
تلویزیونی مدعی شد در لیگ نوزدهم 
هیچ کسی نمی تواند مرتکب تخلف 
شود چون تمام ورزشگاه های کشور 
مجهز به دوربین نقطه زن هستند. 
از طرفی بلیت فروشی الکترونیکی 
سبب خواهد شد ما تمام رفتارهای 
هواداران را در طــول برگزاری یک 

مسابقه رصد کنیم!
با شروع مســابقات مشخص شد این 
ســناریوی تبلیغاتی نمایشی بیش 
نبوده، نه خبری از اجــرای دقیق و 
کامل فرایند بلیت فروشی الکترونیکی 
بود نه کنترل رفتارهای قانون گریز 

هواداران حاضر در ورزشگاه ها!

 تشدید ناهنجاری ها
با این وجــود مدیران فدراســیون 
مدعی بودند به واسطه برخی نواقص 
موجود مطمئناً در ادامه مســابقات 
لیگ برتر همه نواقص برطرف خواهد 
شــد تا کنترل بر رفتار تماشاگران 
کامل شود! اما همان طور که انتظار 
می رفــت هیــچ اتفاقــی رخ نداد. 
برای اثبــات این ادعــا می توان به 
حواشــی به وجود آمده در جریان 
بازی پرســپولیس – تراکتورسازی 
نگاهی دقیق داشت. سنگ پراکنی 
هواداران تهرانی و تبریزی به سمت 

یکدیگر،استفاده از الفاظ ناشایست، 
توهین های قومیتی، پوشیدن لباس 
کشورهای بیگانه و شعارهای سیاسی 
و تجزیه طلب از سوی آشوبگران در 
ورزشگاه آزادی این حقیقت را برمال 
کرد که نه تنها متخلفان در معرض 
شناسایی نیســتند بلکه از هر نظر 
اطمینان خاطر دارند که می توانند 

هرگونه رفتاری را مرتکب شوند!

 داوران ضعیف
البته که مدیران فدراسیون فوتبال 
در این بیــن نقش پر رنگــی در به 
وجود آمدن این حواشــی برعهده 
دارند اما نقش داور ضعیف مســابقه 
در عدم کنترل بازی را نباید نادیده 
گرفت. قاضی میــدان با تصمیمات 
احساســی و بعضاً پر حاشــیه خود 
فضای ورزشگاه را به سمت و سوی 
التهاب پیش برد تا همه عوامل یک 
بی نظمــی اجتماعی مهیا شــود و 

بازار فحاشی، سنگ پراکنی و قانون 
شکنی برای فرصت طلبان مهیا شود.

  عزمی جزم نیست
شــاید مدیران فدراســیون فوتبال 
همانند همیشــه برای پاک کردن 
صورت مســئله از طریــق بازوهای 
انضباطی خود به دنبال جریمه مالی 
و درآمدزایی از این اتفاقات باشند اما 
تا وقتی که سیســتم و برنامه ریزی 
اصولی برای اصــالح فضای موجود 
در ورزشــگاه ها وجود نداشته باشد 
این داستان ادامه دارد. مشکل اصلی 
اینجاســت که عزمی برای ریشــه 
یابی مشــکالت موجود وجود ندارد 
و عده ای حیات و ممــات خود را در 
برقراری و تداوم همین فضا می دانند 
و گرنه همان طور که انگلســتان با 
پدیــده هولیگان ها برخــورد کرد 
فوتبال ایران هم می توانست از لوث 

چنین بحرانی خالص شود.

امیرمحمدســلطانپور:چهاردهم آوریل 201۶ بود. 
شــب قبل از آن کوبی برایانت آخرین بازی خود به عنوان 
بسکتبالیست حرفه ای را به انجام رساند که البته شامل کسب 
فوق العاده ۶0 امتیاز به تنهایی بود. مسابقه ای که تا نیمه شب 
به طول انجامید؛ و کارکنان شرکت کوبی )شرکت متعلق به او 
و تولیدکننده نوشابه های انرژی زا( مطمئن بودند که به خاطر 
درگیری های آن شب کوبی می توانند برای نخستین بار زودتر 
از وی به سر کار برسند. اما این اتفاق نیفتاد و کوبی دو ساعت 
از همه آن ها زودتر به شرکت رسیده بود. نخستین جمله ای 
که خطاب به آن ها گفت این است: »کارهای زیادی هست که 

باید انجام دهیم«!
کوبی حتی در دوران بازنشستگی خود نیز سختکوشی را 
اولویت قرار می داد. بسیاری او را به شیوه های مخالف به یاد 
دارند: یکی از بهترین بازیکنان تاریخ بسکتبال، قهرمان پنج 
دوره رقابت های NBA، دو مدال طالی المپیک، مسلط به 
چند زبان زنده دنیا، برنده جایزه اسکار و کسی که آن قدر در 
دوران بازی برای لس آنجلس گلکسی خوب بود که دو شماره 

پیراهنی که با آن به زمین می رفت را بازنشست کردند!
پس از سقوط هلیکوپتر حامل او که سبب کشته شدن وی 
و یکی از دخترانش شد، نه تنها جهان بسکتبال بلکه تمام 

کسانی که او و راهش را دوســت داشتند برایش 
اشک ریختند. از روشن کردن مشعل به رنگ 

پیراهن تیمش در مسابقات فوتبال آمریکایی 
تا نشان دادن عدد 24 توسط نیمار پس از 
گلزنی در پاریس، هر کسی به نحوی به او 

ادای دین کرد.
کوبی برایانت نه تنها منتقد 

دائم خود بــرای بهتر 
شدن بود بلکه برای 

کســب نتیجه از 
هیچ کس واهمه 

نداشت. درگیری 
او با هم تیمی اش 

شکیل اونیل که از او 
۵0 کیلوگرم سنگین تر 

و 1۵ ســانتیمتر قدبلندتر اســت یکی از این نمونه ها بود. 
سرسختی »مار سیاه« هم جزو ویژگی های مثال زدنی اش 
بود. در سال 201۳ زمانی که از تیم گلدن استیت در یک بازی 
حساس عقب بودند با پاشنه آشیل پاره شده و زانوی کشیده 

شده بازی را ادامه داده و به پایان رساند.
تعهد کوبی نیز افسانه ای بود؛ در سال 2011 زمانی که با ۶ 
امتیاز اختالف از مایامی هیت بازی را باختند، پس از تمام 
شدن مسابقه از مسئوالن سالن درخواســت کرد که در را 
نبندند؛ به زمین برگشت و در حالی که هم تیمی هایش در 
سواحل مایامی مشغول خوردن شام بودند او تا نصفه شب به 
مدت یک ساعت و نیم به پرتاب سه امتیازی مشغول شد چون 

گفت کارش را به نحو احسنت انجام نداده و باید جبران کند.
او در لس آنجلس بازی می کرد اما در تمام جهان به معنای 
واقعی کلمه ستاره بود. در جریان مسابقات جهانی بسکتبال 
که تابستان گذشته در چین برگزار شد، از او دعوت شد که 
در مراسم افتتاحیه در سالن سخنرانی کند و میزان تشویق 
و استقبال چینی ها از صحبت های او که بیشتر از یائو مینگ 
رئیس جمهور خلق چین بود، همه رسانه ها را به تعجب وا 

داشت.
کوبی برایانت در همه حوزه ها از سینما و کارهای خیریه 
گرفته تا استعدادیابی و رشــد ورزش جوانان و 
اقتصاد در حال پیشرفت و اوج گیری بود اما 
اکنون همه چیز با کشته شدن او متوقف 
شد. ادای احترام ها به کوبی ادامه 
دارد و البته مدتی دیگر متوقف 
خواهد شد، اما میراثی که او 
از خود به جا گذاشت 
جاودانــه باقی 
خواهد ماند.

بیمصرفیدوربینهاینقطهزنوبلیتفروشیالکترونیک

تاج ناهنجاری ها را باالتر بگذارید
جهانهمچناندرشوککشتهشدنکوبیبرایانت

اسطوره   سختکوشی
ضد  حمله

همزمانباورودمهاجمایرلندیبهایران
باشگاهتراکتور:استوکسمشکلیبرایبازیدر

پرسپولیسندارد!
ورزش:مصطفی کاراندیش، معــاون حقوقی باشــگاه تراکتور تبریز 
درباره پیوستن قطعی آنتونی استوکس به پرسپولیس و اینکه باشگاه 
تراکتور گفته بود این بازیکن با محرومیت مواجه خواهد شد، اظهار کرد: 
استوکس مشکلی برای عقد قرارداد با پرسپولیس ندارد. هیچ محرومیتی 
شامل حال باشگاه پرسپولیس نخواهد شــد و اگر محرومیتی از سوی 
فیفا ابالغ شود، متوجه خود بازیکن و تیم آدنا اسپور ترکیه است که این 

بازیکن فصل گذشته در آن تیم بازی کرده است.

محرومیتموقتشجاعخلیلزاده
ومحمدرضاخانزاده

ورزش: دو بازیکن تیم های پرســپولیس و تراکتــور با تصمیم کمیته 
انضباطی فدراسیون فوتبال تا اطالع ثانوی محروم شدند. به نقل از سایت 
رسمی فدراسیون فوتبال، شجاع خلیل زاده )پرسپولیس( و محمدرضا 
خانزاده  )تراکتور( به دلیل رفتارهای صورت گرفته در بازی پرسپولیس 
و تراکتور با دستور موقت تا اطالع ثانوی از حضور در مسابقات  محروم  

شدند.

حسینی:بااینشرایطمالی
بازیکنخارجینگیریم

ورزش: ســیدجالل حســینی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس گفت: 
گل محمدی هم در نشست خبری این موضوع را گفت که اگر قرار باشد 
بدهی های گذشته بازیکنان را ندهیم بازیکن خارجی هم نگیریم. چند 
سال این کار را انجام دهیم هم مربی و هم  بازیکنان داخلی خوبی داریم 
و می توانیم استفاده کنیم. باشــگاه ها پول ندارند ولی بازیکن و مربی 

خارجی می آورند و 100درصد پولشان را هم باید بدهند. 

دوریدوهفتهایپورعلیگنجی
ازترکیبالعربی

ورزش:مرتضی پورعلی گنجی هم به دلیل مصدومیت دو هفته ای، قادر 
به همراهی تیم نیست. گفته می شود این مدافع العربی به دوره درمانی 
بیشتری نیاز دارد و ممکن است در بازی روز 8 فوریه )1۹ بهمن( در جام 

حذفی مقابل الخور بتواند تیمش را همراهی کند.

منهای فوتبال

تجدیدمیثاقجامعهورزش
باآرمانهایامامراحل

ورزش:در آستانه چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، 
جامعه ورزش با حضور در حــرم مطهر با آرمان هــای امام راحل و 

اندیشه های رهبر  معظم انقالب تجدید بیعت کرد.
این مراسم دیروز با حضور مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، 
رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک، ژاله فرامرزیان معاونت 
مدیریت و منابع انســانی وزارت ورزش، مهین فرهادی زاد معاونت 
ورزش بانــوان وزارت ورزش، عبدالحمید احمدی معاونت فرهنگی 
و توســعه ورزش همگانی وزارت ورزش، شروین اسبقیان مدیر کل 
دفتر امور مشترک فدراسیون ها، کیکاووس سعیدی دبیر کل کمیته 

ملی المپیک و جمعی از رؤسای فدراسیون های ورزشی برگزار شد.

قضاوتداورانایرانی
درفینالهندبالقهرمانیآسیا

محمدرضاخزاعی: نوزدهمین دوره مســابقات هندبال قهرمانی 
آسیا انتخابی مسابقات جهانی 2021 مصر، با انجام دیدارنهایی بین 

تیم های قطر و کره جنوبی به پایان رسید. 
تیم ملی ما با وجود همه شایســتگی ها، ازحضور در جمع چهار تیم 
برتر این رقابت ها بازماند و با کسب عنوان ششم به کارخود پایان داد. 
اما کارخوب دو داور کشورمان، مجید کالهدوزان و علیرضا موسویان، 
در مراحل اول و دوم این رقابت ها سبب شد کمیته برگزاری مسابقات 
با وجود دو کوپل داوری از اروپا، قضاوت بازی نهایی را به داوران ایرانی 
بســپارد. قضاوت پنج بازی و به ویژه دیدارنهایی حکایت از عملکرد 
بســیارخوب این داوران و نشانه اعتمادی اســت که کنفدراسیون 
هندبال آسیا با داوران ایرانی دارد. این موفقیت را به خانواده هندبال 

و به ویژه به کالهدوزان و موسویان تبریک می گوییم.

۲سهمیهالمپیکبرای
کاراتهبانوانقطعیشد

ورزش:ســرمربی تیم ملی کاراته بانوان با تأکید بر اینکه هدفمان 
کسب سه سهمیه کامل المپیک 2020 است گفت: می خواهیم در 
المپیک توکیو به بهترین نتیجه برسیم. سمانه خوشقدم با بیان اینکه 
تاکنون کسب دو ســهمیه المپیک توسط عباسعلی و بهمنیار برای 
بانوان ایران قطعی شده است، گفت: با این حال ما سه مرحله دیگر 
برای کسب سهمیه المپیک در پیش داریم و حتماً باید به روی سکو 

برویم تا کار را تمام کنیم.

      صفحه 10

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9802844
برابر نیابت اجرائی از اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران، شرکت سهند تجارت کارن بشماره ثبت 458576 با وکالت 
خانم طاهره پوستچی به استناد سند رهنی شماره 31808- 95/12/23 دفتر اسناد رسمی شماره 607 تهران علیه 
خانم اکرم عبدالهی فرزند رجب بشماره ملی 0932972721 )بعنوان راهن( و آقای امیر چوبدار فرزند محمد بشماره 
ملی 0942521617 )بعنوان وام گیرنده( اجرائیه ای تحت کالس��ه 9802844 در قبال مبلغ یک میلیارد و پانصد 
میلیون )1/500/000/000( ریال صادر نموده که پس از ابالغ اجراییه در مورخ 98/04/26 و در پایان مهلت مقرر در 
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده مورد وثیقه که عبارتست 
از: ششدانگ یکدستگاه آپارتمان دارای پالک ثبتی بیست و هفت هزار و پنجاه و یک )27051( فرعی مفروز و مجزی 
شده از بیست و چهار هزار و یکصد و پنجاه )24150( فرعی از یکصد و هشتاد و چهار )184( اصلی بخش ده مشهد 
قطعه 5 طبقه سوم شمالی بمساحت یکصد و سی و هفت ممیز سی و هشت )137/38( مترمربع به انضمام پارکینگ 
شماره 11 بمساحت 12/50 مترمربع در طبقه همکف و انباری شماره 2 بمساحت 2/65 مترمربع در طبقه همکف 
ملکی خانم اکرم عبدالهی به آدرس مشهد بلوار آب و برق خیابان ویال 12 پالک 3 طبقه سوم شمالی به مبلغ دوازده 
میلیارد و پانصد میلیون )12/500/000/000( ریال ارزیابی و قطعیت یافته که مش��خصات و توصیف اجمالی ملک 

برابر گزارش کارشناس در روز ارزیابی به این شرح می باشد:
ملک مزبور با پالک ثبتی و آدرس فوق، یک واحد آپارتمان مسکونی به متراژ 137/38 مترمربع بوده و حدود اجمالی 
آن با سند مطابقت دارد. آپارتمان دارای پارکینگ شماره 11 به متراژ 12/5 مترمربع و انباری به متراژ 2/65 مترمربع 
در طبقه همکف است. قدمت بنا سه سال با نمای سنگ تراورتن و ساختمان دارای آسانسور می باشد. آپارتمان فوق 
دارای هال و پذیرایی کف سرامیک و بدنه کاغذ دیواری و آشپزخانه اوپن با کابینت MDFهای کالس و دارای دو 
اتاق خواب و سرویس بهداشتی میباشد. در یکی از اتاق خوابها مستر اجرا شده است. آپارتمان دارای انشعابات آب و 

برق و گاز مستقل و هم اکنون در تصرف آقای امیر چوبدار می باشد.
 با توجه به توضیحات فوق و بررسی و معاینه فنی، متراژ عرصه و اعیان، موقعیت و کاربری ملک و مشخصات فنی بنا 
و تحقیقات محلی و با در نظر گرفتن جمیع جهات مؤثر در امر کارشناسی ارزش شش دانگ پالک فوق بدون در نظر 
گرفتن دیون احتمالی جمعاً به مبلغ 12/500/000/000 ریال )دوازده میلیارد و پانصد میلیون ریال( ارزیابی گردید. 

همچنین حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل است:
ش��ماالً: دیوار و پنجره اس��ت بطول دوازده متر و سی س��انتیمتر به فضای نورگیر مشاعی شرقاً: در پنج قسمت، که 
قس��مت چهارم آن شمالی، قس��مت دوم آن جنوبی است. اول دیواریست بطول یک متر و هفتاد و شش سانتیمتر 
به درز انقطاع دوم دیوار و پنجره است بطول نود و دو سانتیمتر به نورگیر مشاعی سوم دیواریست بطول یک متر و 

چهل سانتیمتر به نورگیر مشاعی.
چهارم دیوار و پنجره اس��ت بطول نود و دو س��انتیمتر به نورگیر مشاعی پنجم دیواریست بطول هشت متر و پنجاه 
سانتیمتر به درز انقطاع جنوباً در دوازده قسمت، که قسمتهای چهارم و هشتم آن شرقی، قسمتهای دوم و ششم و 
یازدهم آن غربی، است. اول دیواریست مشترک بطول یک متر و هفتاد و چهار سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 6 
دوم دیواری مشترک بطول یک متر و سی سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 6 سوم دیواریست مشترک بطول یک 
متر و سی سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 6 چهارم دیواریست مشترک بطول هفتاد و دو سانتیمتر به آپارتمان 
مسکونی قطعه 6 پنجم دیواریست مشترک بطول دو متر و بیست و هشت سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 6 
ششم دیوار و پنجره است بطول دو متر و هفت سانتیمتر به نورگیر مشاعی هفتم دیواریست بطول یک متر و هشتاد 
و پنج سانتیمتر به نورگیر مشاعی هشتم دیوار و پنجره است بطول سه متر و هفتاد و نه سانتیمتر به نورگیر مشاعی 
نهم دیواریست بطول سیزده سانتیمتر به نورگیر مشاعی دهم درب و دیوار است بطول یک متر و سی و پنج سانتی 
متر به ورودی یازدهم دیواریست بطول هفتاد سانتیمتر به راه پله مشاعی دوازدهم دیواریست بطول سه متر و شصت 

و پنج سانتیمتر به راه پله مشاعی غرباً: دیواریست بطول دوازده متر و ده سانتیمتر به درز انقطاع.
مشخصات منضمات ملک: انباری به مساحت 65/2 به حدود اربعه: شماال: دیواریست مشترک بطول یک متر و هفتاد 
و هشت سانتیمتر به انباری قطعه 1 شرقاً: درب و دیوار است بطول یک متر و چهل و نه سانتیمتر به محوطه مشاعی 
جنوباً: دیواریس��ت مشترک بطول یک متر و هفتاد و هشت سانتیمتر به انباری قطعه 3 غرباً: دیواریست بطول یک 
متر و چهل و نه س��انتیمتر به درز انقطاع پارکینگ به مس��احت 12/5 به حدود اربعه: شماالً: خط فرضی به محوطه 
مشاعی است به طول پنج متر به پارکینگ قطعه 10 شرقاً: خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول دو متر و پنجاه 
سانتی متر جنوباً: خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول پنج متر به پارکینگ قطعه 12 غرباً: خط فرضی به محوطه 

مشاعی به طول دو متر و پنجاه سانتیمتر. 
ملک موصوف برابر نامه ش��ماره 139885606272009062- 98/10/28 وارده بشماره 13743- 98/11/01 دفتر 
امالک بازداش��تی فاقد بازداش��تی می باش��د. مزایده پالک ثبتی فوق الذکر از مبلغ دوازده میلیارد و پانصد میلیون 
)12/500/000/000( ریال در روز دوش��نبه مورخ 1398/11/28 از س��اعت 9 الی 12 ظهر در محل شعبه اول اداره 
اجرای اسناد رسمی مشهد واقع مشهد خیابان پاسداران، نبش پاسداران 3/1 اداره اجرای اسناد رسمی شعبه اسناد 
رهنی ش��روع و به باالترین قیمت پیش��نهادی نقداً واگذار می گردد. الزم به ذکر اس��ت طبق تبصره 6 ماده 121 آ.ا 
پرداخ��ت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مص��رف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است، نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه 
روز مزایده تعطیل رس��می گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان س��اعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 

آ- 9813711 م.الف 509
ریاست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی
بدین وسیله به ورثه مرحوم علی اصغر خورسندی شیرغان

متعهد )ورثه زوج(:
- پریس��ا خورسندی ش��یرغان نام پدر: علی اصغر تاریخ تولد: 1368/01/26 ش��ماره ملی: 0920062555 شماره 

شناسنامه: 0920062555 به نشانی: مشهد آزادشهر زیباشهر 4 پالک 40
- آزیتا خورس��ندی ش��یرغان نام پدر: علی اصغر تاریخ تولد: 1369/12/18 ش��ماره ملی: 0921283636 ش��ماره 

شناسنامه: 0921283636 به نشانی: مشهد آزادشهر زیباشهر 4 پالک 40
- ملیحه محمدی گوهری نام پدر: عباسعلی تاریخ تولد: 1334/01/06 شماره ملی: 0944384706 شماره شناسنامه: 

14 به نشانی: مشهد آزادشهر زیباشهر 4 پالک 40
- پیام خورس��ندی ش��یرغان نام پدر: علی اصغر تاریخ تولد: 1367/01/09 ش��ماره ملی: 0944790161 ش��ماره 

شناسنامه: 17383 به نشانی: مشهد آزادشهر زیباشهر 4 پالک 40
اب��الغ می ش��ود که خان��م ملیحه محمدی گوه��ری نام پدر: عباس��علی تاریخ تول��د: 1334/01/06 ش��ماره ملی: 
0944384706 شماره شناسنامه: 14 جهت وصول مهریه: 5/000/000 ریال، شرح: مبلغ پنج میلیون ریال که باید 
از وراث زوج وصول و به زوجه داده ش��ود. به اس��تناد مهریه مندرج در سند ازدواج سند ازدواج: شماره سند: 6488، 

تاریخ س��ند: 1366/02/15، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج 107 و طالق 62 ش��هر مش��هد استان خراسان 
رضوی علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9807386 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 98/10/03 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 19 
آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات 

اجرائی جریان خواهد یافت. آ- 9813713 م.الف 510
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی دعوت از مجاورین
نظر به درخواس��ت خانم فاطمه وفا باس��تناد وکالتنامه ش��ماره 23166 مورخ 1397/10/2 دفتر 156 مشهد وکیل 
مع الواسطه آقایان سیدمهدی بخشعلی زاده حقیقی و مهدی ناصری مالکین سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 270 
فرعی از 146- اصلی بخش 6 مشهد مبنی بر صدور سند مالکیت کاداستری پالک مذکور در اجرای کد 914 مجموعه 
بخشنامه های ثبتی و باستناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از 
عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، لذا نماینده و نقشه بردار این اداره در روز دوشنبه تاریخ 98/12/05 
س��اعت 9/30 صبح جهت معاینه محل ملک مورد تقاضا در محل وقوع ملک حضور خواهند یافت لذا بموجب این 
آگهی از مجاورین پالک فوق الذکر دعوت بعمل می آید به جهت حفظ حقوق مالکانه و عدم تضییع حق احتمالی در 
موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک مورد تقاضا حضور یابند. بدیهی است عدم حضور در موعد تعیین شده 

فوق مانع ادامه عملیات ثبتی نخواهد شد. آ- 9813714 م.الف 511
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه(
در اجرای نیابت اجرای شماره 139805806092004754 مربوط به پرونده اجرائی کالسه 139804006092000711 
)9800122( له معظمه ذوالفقاری خورشانه فرزند محمدرضا به موجب سند ازدواج به شماره 5480- 1388/12/13 
جمعاً در قبال 10 عدد س��که تمام بهار آزادی که به مبلغ تس��عیر شده 415/000/000 ریال( اصل طلب به انضمام 
حقوق دولتی علیه هومن صادق پورمروی اجرائیه صادر و اجرائیه در مورخه 1398/05/03 ابالغ سپس به درخواست 
بس��تانکار پنجاه س��هم مشاع از دویست سهم از 2830 سهم مش��اع از ده هزار سهم ششدانگ پالک 125 فرعی از 
180- اصلی بخش 10 مشهد به آدرس: ابتدای جاده شاندیز- سمت غربی خیابان فرمانیه بعد از باغسرای عروس بهار 
در اراضی موسوم به جلدک به مساحت کل ششدانگ 10/000 مترمربع به نام هومن صادق پورمروی در دفتر 917 
صفحه 353 ذیل ثبت 167320 ثبت ش��ده و بازداشت گردید. برابر نظریه کارشناسی دسترسی به پالک 10/000 
متری یاد شده از خیابان 10 متری واقع در شمال ملک بوده و در حال حاضر آثاری از کشت و زرع در زمین دیده 
نمیشود. همچنین فاقد آب و دیوارکشی و ساخت و سازی در آن است. با توجه به مشاعی بودن و ملکی بودن زمین 
و فاصله نه چندان زیاد با جاده مشهد- شاندیز، وضعیت فعلی بازار معامالت و سایر عوامل مؤثر بر ارزیابی ارزش 50 

مترمربع 250/000/000 ریال )دویست و پنجاه میلیون ریال( ارزیابی و قطعی گردید.
با حدود و مشخصات:

شماال: پی است بطول )100/00( یکصد متر به خیابان به عرض ده متر
شرقاً: پی مشترک بطول )100/00( یکصد متر به شماره یکصد و هشتاد فرعی

جنوباً: پی مشترک بطول )100/00( یکصد متر به شماره یکصد و بیست و شش فرعی
غرباً: پی مشترک بطول )100/00( یکصد متر به شماره یکصد و سی و دو فرعی

حقوق ارتفاقی: ندارد
به آدرس ابتدای جاده شاندیز- سمت غربی خیابان فرمانیه بعد از باغسرای عروس بهار در اراضی موسوم به جلدک 
لذا مقدار پنجاه سهم مشاع از دویست سهم از 2830 سهم مشاع از ده هزار سهم ششدانگ پالک فوق از ساعت 9 
الی 12 روز چهارشنبه 1398/12/07 از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 250/000/000 ریال شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد 
شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری 
بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. با توجه به مشاعی بودن ملک این اداره تعهدی بابت 

تخلیه و تحویل ملک ندارد. آ- 9813715 م.الف 513
سرپرست ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای محمد حسن یگانه باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ اعیان یکباب آپارتمان به شماره 
پالک 26594 فرعی از 1825 فرعی از 5 اصلی بخش 9 مش��هد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده اس��ت. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 443806 دفتر 2841 
صفحه 133 بنام محمد حس��ن یگانه ثبت و سند به ش��ماره چاپی 732542 ه 91 صادر گردیده سپس برابر سند 
رهنی 21892 مورخ 1396/05/16 دفتر 112 مشهد در رهن بانک توسعه تعاون قرار گرفته است. دفتر امالک بیش 

از این حکایتی ندارد......
لذا به استناد ماده120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ- 9813716 م.الف 514
تاریخ انتشار آگهی:

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علیرضا لعلی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای س��یدمجتبی ش��عاع حسینی با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواس��ت 98/13065 مورخ 
1398/10/19 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان نهصد سهم مشاع از سه میلیون و صد هزار سهم ششدانگ 
پالک 3783 فرعی از 1384 فرعی از 93- اصلی واقع در بخش ش��ش طرقبه شاندیز که پالک فوق الذکر به شماره 
شناس��ه الکترونیکی 139720306008006780 ثبت گردیده و حس��ب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر 

سهل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی 
تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. 
چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 

این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ-9813825 م.الف 512
تاریخ انتشار: 1398/11/08

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اینکه آقای عبدالرسول محمدپرست دارای شناسنامه شماره 136 به شرح دادخواست به کالسه 3/980346ح 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان گلثوم تیزابی به شناس��نامه 
0749319763 در تاری��خ 1396/7/19 در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به : 
1-  عبدالغفور محمدپرست فرزند نظر محمد ش ش 76 متولد 1331/4/1 صادره از تایباد فرزند متوفی

2- عبدالرسول محمدپرست فرزند نظر محمد ش ش 136 متولد 1333/10/25 صادره از تایباد فرزند متوفی
3- عبدالحکیم محمدپرست فرزند نظر محمد ش ش 4665 متولد 1345/5/3 صادره از تایباد فرزند متوفی
4- محمدسعید محمدپرست فرزند نظر محمد ش ش 4666 متولد 1347/6/5 صادره از تایباد فرزند متوفی

5- ناصر محمدپرست فرزند نظر محمد ش ش 43 متولد 1348/5/25 صادره از تایباد فرزند متوفی
6- منصور محمدپرست فرزند نظر محمد ش ش 21 متولد 1353/4/1 صادره از تایباد فرزند متوفی

7- خدیجه محمدپرست فرزند نظر محمد ش ش 5618 متولد 1352/1/1 صادره از تایباد فرزند متوفی
8- پروانه محمدپرست فرزند نظر محمد ش ش 4664 متولد 1342/6/30 صادره از تایباد فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار : 1398/11/8  آ-9813776
محمد باری

قاضی شورا شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اینکه آقای عبدالغفور ش��یرین گفتار اس��تادی دارای شناس��نامه ش��ماره 9 به ش��رح دادخواست به کالسه 
3/980378ح از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد شیرین 
گفتار به شناسنامه 7594 در تاریخ 1396/3/12 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به : 
1-  عبدالغفور شیرین گفتار استادی فرزند رسول ش ش 9 متولد 1337/1/5 صادره از تایباد پدر متوفی

2- نجات محکم فرزند غالم نبی ش ش 12 متولد 1337/7/20 صادره از تایباد مادر متوفی 
3- شهناز گلباف فرزند غالم غوث ش ش 10843 متولد 1362/6/20 صادره از تایباد همسر متوفی 

4- وحید شیرین گفتار فرزند محمد ش ش 0740504479 متولد 1381/1/9 صادره از تایباد فرزند متوفی 
5- ندا شیرین گفتار فرزند محمد ش ش 0740746571 متولد 1388/5/4 صادره از تایباد فرزند متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار : 1398/11/8  آ-9813777
محمد باری

قاضی شورا شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

اداره کل ثبت اسنادوامالک خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک خوشاب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره 139560306011009123 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوشاب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای س��عید یحیی آبادی بشماره شناس��نامه 54656صادره ازسبزواردرشش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
259/67مترمربع قسمتی از پالک فرعی از13اصلی مفروزو مجزی شده واقع در اراضی سلطان آبادبخش10نیشابور 
الحاقی به خوش��اب خریداری از مالک رس��می آقای/عبدالغفورسلطان آبادی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد.
)م الف 98/100/3266(  آ-9813779

تاریخ انتشار نوبت اول:1398/11/08
تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/11/23

علیرضا میرزائی-رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

آگهی تحدیدحدوداختصاصی
حوزه ثبتی سبزوار

پیروآگهی تحدیدحدود قبلی که بموجب مقررات ماده14قانون ثبت منتشر گردیده اینک برحسب درخواست واصله 
مستندبه ماده مذکور وماده61آیین نامه قانون ثبت تحدیدحدود یکقسمت از امالک واقع در بخش 3 سبزوار حوزه 

ثبتی این واحد بشرح زیر میباشد:بخش3 سبزوارپالک7-اصلی-کالته آقازاده
791فرعی جداشده از93فرعی-ششدانگ یکباب ساختمان-محمدتقی پوربشیری فرزندرضا  

تاریخ تحدید: پنج شنبه 1398/12/01 ساعت8صبح انجام خواهدشد. 
لذاب��ه موج��ب ماده14قانون ثبت امالک به صاحبان امالک ومجاورین ش��ماره های فوق الذکر بوس��یله این اگهی 
اخط��ار میگرددکه  درروزوس��اعت مقررباالدرمحل حضوربهم رس��انید.چنانچه هریک ازصاحب��ان امالک یانماینده 
قانونی آنهادرموقع مقررحاضرنباش��ندمطابق ماده15قانون مزبورملک موردآگهی باحدوداظهارشده ازطرف مجاورین 
تحدیدخواهدشدواعتراضات مجاورین نسبت به حدودوحقوق ارتفاقی ونیزصاحبان امالک که درموقع مقررحاضرنبوده 
اند مطابق ماده20قانون ثبت فقط تا30روزازتاریخ تحدیدحدودپذیرفته خواهدشدودراجرای تبصره2ماده واحده قانون 

تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین میبایس��ت ازتاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه 
دادخواس��ت اعتراض خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم وگواهی الزم ازمرجع مذکوراخذ وبه این اداره تس��لیم 
نمایند در غیراین صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید.اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 

ادامه می دهد.)م الف 98/100/3259( آ-9813780
تاریخ انتشار:سه شنبه 1398/11/08

علی آب باریکی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :9800179
بدین وس��یله طبق مواد 18و 19 آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رسمی بدین وسیله به ورثه مرحوم اقای علی اصغر 
شادمان فرزند قاسم متولد 1320/1/15 به شماره شناسنامه 8 و به شماره ملی 6519654760 بدهکار پرونده شماره 
139804006232000162 ،باتوجه به گزارش مامور پست ابالغ واقعی به مخاطبان میسر نگردیده است ابالغ می 
گردد که برابر س��ند ازدواج به ش��ماره 3427 مورخ 1374/07/09 نسبت به تعداد 70 راس گوسفند )میش نتاجی 
بالنتاج( درخواست صدور اجرائیه گردیده است و پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا 
مطرح می باشد لذا از تاریخ انتشار این اگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه درج 
و منتش��ر می گردد ظرف مدت 10روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار اگهی 
دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد .ضمنا نظر کارشناسی در مورخ 1398/10/28 هر 

جفت میش  نتاجی به مبلغ هفت میلیون و هفصد هزار تومان ارزیابی شده است.آ-9813781 م الف6/98/106
علی اکبر شجاعی

رئیس اداره ثبت  اسناد و امالک مه والت

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رس��می برابر رای ش��ماره 139860308001004052 - 1398/10/30 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد سنجری فرزند موسی  بشماره شناسنامه  3 صادره از شوسف وشماره ملی 
5639887842  نس��بت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 334/26 متر مربع پالک 94 فرعی از 231 � 
اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت مشاعی متقاضی  محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9813773
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/11/08                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :23 /1398/11
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای شماره 139860308001004055 - 1398/10/30 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی اقای علی س��من  فرزند محمد  بشماره شناس��نامه  1 وشماره ملی 0652492673  نسبت به 
شش��دانگ یک باب منزل به مس��احت 87/45 متر مربع قس��متی از پالک 1396 � اصلی بخش 2 بیرجند از محل 
مالکیت کلثوم دستی گردی محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9813775
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/11/08

تاریخ انتشار نوبت دوم  :23 /1398/11
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع دربخش16 یزد – سانیج و توابع
701فرعی 72 - اصلی آقای محمد ناصر فکری یزدی ششدانگ خانه باغچه بطور مفروز قسمتی از پالک ثبتی برابر به 
مساحت 1617/40مترمربع برابر رای شماره 139560321006001043مورخ 1395/03/03واقع در درهشیر سانیج 

تفت خریداری عادی مع الواسطه از شورای اسالمی درهشیر سانیج به نمایندگی ازمالکین قنات 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی 
تقدیم نمایند.   بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ-9813782
تاریخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/11/08

تاریخ انتشارنوبت دوم: یکشنبه 1398/11/23
علی محمد شبانیان تفتی          

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت  

آگهی تغییرات موسسه پشتیبانی سهام پدیده شاندیز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 2560 و شناسه ملی 10380500105    
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,10,07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره مؤسسه برای مدت 
دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند : شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز)سهامی عام( با شناسه ملی 10380382990 
ش��رکت ابنیه و س��اختمان پدیده ش��اندیز )س��هامی خاص( با شناس��ه ملی 10380520580 و ش��رکت بازرگانی پدیده پارس��یان توس )سهامی 
خاص( با شناس��ه ملی 10380352812 - ترازنامه و صورتهای س��ود و زیان برای س��ال مالی منتهی به 1397,12,29 مورد تصویب قرار گرفت. � 
مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آگاهان تراز توس به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان 
بازرس علی البدل مؤسس��ه برای س��ال مالی منتهی به 1398,12,29 تعیین گردیدند. � روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیر االنتشارجهت درج                        

آگهی های مؤسسه تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )749530(

9ع
81
37
59

آگهی تغییرات شرکت کیان سازه بار ثاوا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 21527 و 

شناسه ملی 10380370176    
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق الع��اده م��ورخ 1397,11,25 تصمیمات ذیل 
اتخ��اذ ش��د : - موسس��ه حسابرس��ی و خدمات 
مدیریت آفاق کاوشگران به شماره ثبت 1735 
و شناس��ه ملی 10380152313به سمت بازرس 
اصلی و خانم زهرا حس��ین زاده باغان با کد ملی 
0829464484ب��ه س��مت ب��ازرس عل��ی البدل 
ب��رای مدت یک س��ال مال��ی انتخاب ش��دند . - 
روزنامه کثیر االنتش��ار قدس جهت نش��ر آگهی 

شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )749535(

9ع
81
37
60

آگهی افزایش سرمایه شرکت سامان داروی هشتم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 34320 و شناسه ملی 10380496158    
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 1398,10,04 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : بنا به تفوی��ض اختیارحاصله از مجمع عمومی                
فوق العاده مورخ 1398,02,31در خصوص افزایش سرمایه و با عنایت به اظهار نامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی 
بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حس��اب س��رمایه هیئت مدیره ش��رکت افزایش سرمایه مرحله اول را عملی دانسته 
در نتیجه مبلغ 350000000000ریال از حس��اب بدهی ش��رکت کسر و به حساب س��رمایه منظور در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح 
ذیل اصالح می گردد ماده 5 اصالحی . س��رمایه ش��رکت مبلغ 500000000000ریال منقس��م به 50000000س��هم 10000ریالی با نام که 

تماما پرداخت گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )749541(

9ع
81
37
62

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل                               
بین المللی پیک راهیان خراسان شرکت سهامی 

خاص به شماره ثبت 10769 و شناسه ملی 
    10380264812

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1397,09,13 و نام��ه ش��ماره 6593 م��ورخ 
1397,09,21 انجم��ن صنف��ی ش��رکتهای حمل و نقل 
بی��ن الملل��ی خراس��ان تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 
- مح��ل ش��رکت در واح��د ثبتی مش��هد به آدرس 
استان خراس��ان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش 
مرکزی ، ش��هر مشهد، عسگریه ، خیابان احسان 9 ، 
خیاب��ان محبت ، پالک 40، طبقه همکف کد پس��تی: 
در  مربوط��ه  م��اده  و  یاف��ت  تغیی��ر   9165953111

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

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )749544(

9ع
81
37
63

آگهی تغییرات شرکت آال زعفران مهدیس باخرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1108 و شناسه ملی 14005484555    
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,08,23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - س��مت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: 
� آق��ای محم��د عام��ری به ش��ماره ملی0740265849به س��مت مدیر عامل و رئی��س هیئت مدیره - آقای محمد صادق سرنس��ار به ش��ماره ملی 
0749612312 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره - خانم مهدیه سرنس��ار به ش��ماره ملی 0740406388 به سمت منشی هیئت مدیره تا تاریخ 
1399,4,7 انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی و اوراق عادی و 
نامه های اداری با امضاء مشترک آقای محمد عامری)مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره(و با امضاء آقای محمد صادق سرنسار )نائب رئیس هیئت 

مدیره ( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایباد )749634(

9ع
81
37
65

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های غذایی 
رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
855 و شناسه ملی 10380099797    

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی 
عادی بطور ف��وق العاده مورخ 1398,07,30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت 
مدی��ره ب��رای مدت 2 س��ال به ق��رار ذیل 
انتخ��اب گردیدند: آس��تان ق��دس رضوی 
به شناس��ه ملی 14004342173 و موسسه 
س��ازمان اقتصادی رضوی به شناس��ه ملی 
10380129694 و ش��رکت نان قدس رضوی 

به شناسه ملی 10380098441 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )749642(

9ع
81
37
70

س
,9
81
37
58

 آگهی تغییرات شرکت مهندسی سیال ثامن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 18971 و شناسه ملی 10380345158
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,10,02 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - آقای محمد س��ازگاران با کد ملی 5228549013 
ب��ه عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای س��یدمهدی کریم��ی با کد ملی 0793197473 به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای 
سیدحسن کریمی با کد ملی 0946832633 به عنوان عضو هیئت مدیره و منشی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . - اوراق عادی و اداری 
و اس��ناد مناقصه با یک امضاء مدیرعامل آقای محمد س��ازگاران با کد ملی 5228549013 یا رئیس هیئت مدیره آقای سیدمهدی کریمی 
با کد ملی 0793197473 به همراه مهر ش��رکت معتبر می باش��د کلیه چک ها، سفته ها، قراردادها، بروات و عقود اسالمی با دو امضاء از 
س��ه امضاء هیئت مدیره به همراه مهر ش��رکت معتبر خواهد بود . - اختیارات هیئت مدیره به ش��رح صورتجلس��ه به مدیرعامل تفویض 

گردید .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )749529(

س
,9
81
37
57

 آگهی ادغام کاشی سنتی قدس رضوی ) سهامی خاص( به شماره ثبت 7626 و شناسه ملی 10380234220
 در ش��رکت س��هامی خ��اص آرایه ه��ای معماری رضوی به ش��ماره ثبت 10965 و شناس��ه ملی 10380266760 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ف��وق العاده مورخ 
1398,10,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده همزمان و مشترک شرکت مذکور در مورخ 1398,10,01 و به استناد بند ) الف 
( لغایت بند ) و ( ماده 111 قانون مالیاتهای مس��تقیم مصوب 1380 و انتقال کلیه اموال و دارائی ها و مطالبات و دیون و تعهدات به قیمت دفتری ،کاش��ی س��نتی قدس 
رضوی ) س��هامی خاص( در ش��رکت آرایه های معماری رضوی ادغام گردید و س��رمایه ش��رکت کاشی سنتی قدس رضوی ) س��هامی خاص( وفق بند الف ماده 111 قانون 
مذکور در س��رمایه ش��رکت س��هامی خاص آرایه های معماری رضوی تجمیع گردید. پس از تجمیع ، سرمایه شرکت آرایه های معماری رضوی مبلغ 96916625000 ریال 
) نود و ش��ش میلیارد و نهصد و ش��انزده میلیون وشش��صد و بیست و پنج هزار ریال ( میباش��د که تماما پرداخت گردیده است و ماده 5 اساسنامه شرکت آرایه های 
معماری رضوی ) شرکت ادغام گیرنده ( بشرح ذیل اصالح می گردد. ماده 5 اساسنامه : سرمایه شرکت مبلغ96916625000 ریال منقسم به 96916625 سهم 1000 ریالی 

با نام میباشد که تماما پرداخت گردیده است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )749528(

س
,9
81
37
55

 آگهی تغییرات شرکت اندیشه ابرار شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 21650 و شناسه ملی 10380371407

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,10,12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -بنابر اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
98,10,12 وباعنایت به اظهارنامه تنظیمی وهم چنین سندحس��ابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات وانتقال مطالبات مذکور به حس��اب 
سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش سرمایه راعملی دانسته درنتیجه مبلغ 540,000,000 ریال ازحساب بدهی شرکت کسرگردیده وبه 
حس��اب س��رمایه منظور درنتیجه ماده 5 اساس��نامه به شرح ذیل اصالح میگردد ماده 5 اصالحی سرمایه ش��رکت مبلغ 600,000,000 ریال 

منقسم به 60,000 سهم 10,000ریالی با نام میباشد که تماما پرداخت شده است. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )749519(

تاسیس شرکت تعاونی چهار هزارو دویست و هشتاد و نه پایکار توان امید 
درتاریخ 1398,09,04 به شماره ثبت 774 به شناسه ملی 14008788043

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع ش��رکت:انجام امور گمرکی و 
ترخیص کاال - عرضه خدمات در زمینه انجام امور آشپزخانه و رستوران )طبخ غذا - اداره رستوران(- امور حمل و نقل )سرویس ایاب 
و ذهاب ادارات - ش��رکت ها و س��ازمان ها ( - جذب ، بکارگیری و مدیریت نیرو های شرکتی - خدمات عمومی تنظیفات )پیش خدمتی - 
امور آبدارخانه ( - امور دارویی، ایجاد و مدیریت داروخانه انجام کلیه امور خدمات بیمارستان شامل)خدمات تزریقات ،پانسمان،انجام 
امورات و خدمات بخش های بس��تری و اورژانس و دیالیز -تامین نیروهای انس��انی مورد نیاز بیمارس��تان- تهیه،توزیع و عرضه وسایل 
و تجهیزات پزش��کی -امور تاسیس��ات ش��امل تعمیر و نگهداری وبهره برداری از تاسیس��ات برودتی و حرارتی -فعالیتهای حوزه فناوری 
اطالعات ) نرم افزار –س��خت افزار- ش��بکه- تامین نیروی فنی پشتیبان( به استناد مجوز شماره 1649 مورخ 98,8,28 اداره تعاون ،کار و 
رفاه اجتماعی مهران . مرکز اصلی شرکت:استان ایالم ، شهرستان مهران ، بخش مرکزی ، شهر مهران، محله فاز 2 ، خیابان شهید دستواره 
، بلوار بسیج ، پالک 0 ، طبقه همکف کد پستی 6991654665 -مبدأ تشکیل شرکت و مدت آن : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود - سرمایه 
ش��رکت : مبلغ 4,200,000 ریال منقس��م به 21 سهم با نام 200,000 ریالی می باشد که مبلغ 1,400,000 ریال آن نقدًا توسط اعضا طی گواهی 
بانکی 1502,98,240 مورخ 98,7,21بانک توسعه و تعاون مهران پرداخت و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: - نسرین 
افروز کد ملی 5810006442 به سمت رئیس هیئت مدیره -جهانبخش یعقوب فر کد ملی5819945026 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
-یدا     هلل منتی کد ملی5819983335 به س��مت منش��ی هیئت مدیره -وحید منتی کد ملی4520002443 به سمت عضو علی البدل هیئت 
مدیره -حس��ین ملکش��اهی کد ملی4529905608 عضو علی البدل هیئت مدیره -وحید منتی کد ملی4520002443 به سمت مدیر عامل 
که همگی برای مدت س��ه س��ال انتخاب گردیدند کلیه قرار دادها و اس��ناد رس��می و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات ،و اوراق 
بهادار با امضای خانم نسرین افروز بعنوان)رئیس هیئت مدیره( و در غیاب ایشان آقای جهانبخش یعقوب فر بعنوان )نائب رئیس هیئت 
مدیره(به اتفاق آقای وحید منتی بعنوان)مدیر عامل(و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای وحید منتی 
)مدیر عامل( و مهر ش��رکت معتبر اس��ت بازرسین ش��رکت: - محمد افروزکد ملی5819741226 به سمت بازرس اصلی و شاکرمطهرنیا کد 
ملی4520004799 به س��مت بازرس علی البدل برای یکس��ال مالی انتخاب گردیدند روزنامه قدس جهت درج اگهی های ش��رکت انتخاب 

گردید اختیارات مدیر عامل بر طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهران غرب )750032( 9ع

81
37
09
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سیما و سینما

خبر

 اعالم فیلم های سینمایی 
در سالروز شهادت بانوی دوعالم

سیما و ســینما: بیش از ۵۰ 
فیلم  ســینمایی و تلویزیونی در 
سالروز شهادت بانوی دوعالم در 
تعطیالت ایــن هفته روی آنتن 
می رود. به گزارش روابط عمومی  
صدا و سیما فیلم های سینمایی، 

تلویزیونی و انیمیشــن »آشــیانه ای در باد«، »سفر ســهراب«، »بگذار 
برگردم«، »مهتاب بر شکوفه های گیالس«، »بیست و یک روز بعد«، »در 
انتظار صبح«، »همه برای یکی«، »بند انگشتی ها«، »تعمیرکار«، »سپید 
به رنگ مروارید«، »تنگــه ابوقریب«، »روز برمی آید« در کنار فیلم های 
خاطره انگیزی از دهه 6۰ مانند »سناتور « به کارگردانی مهدی صباغ زاده 
و نویســندگی فریدون جیرانی و فیلم »شنا در زمستان« به کارگردانی 
محمد کاسبی و با بازی مجید مجیدی به همراه چند انیمیشن در این 

ایام میهمان خانه های مردم خواهند بود. 
فیلــم تلویزیونی »آشــیانه ای در باد« به کارگردانــی »اصغر نعیمی«، 
پنجشنبه ۱۰ بهمن ماه ساعت ۲۳ و فیلم سینمایی »سفر سهراب« به 
کارگردانی »جواد علیزاده« جمعه ۱۱ بهمن ماه ساعت ۱6 از شبکه یک 

سیما پخش خواهد شد.
فیلم ســینمایی »بگذار برگــردم« به کارگردانی »امیرحســین کلهر« 
چهارشــنبه ۹ بهمن ماه ساعت ۸ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد. 
»پژمان بازغی«، »زیبا بروفه«، »فریبا جدی کار« و »رضا آحادی« در این 
فیلم سینمایی هنرنمایی کرده اند. فیلم سینمایی »مهتاب بر شکوفه های 
گیالس« به کارگردانی »یوجیرو تاکیتا« چهارشنبه ۹ بهمن ماه ساعت 
۱۷:۴۵ از همین شــبکه  پخش خواهد شــد. همچنین فیلم سینمایی 
»بیســت و یک روز بعد« به کارگردانی »ســیدمحمدرضا خردمندان« 
پنجشنبه ۱۰ بهمن ماه ساعت ۳۰ دقیقه بامداد از شبکه دو سیما پخش 
می شــود. »ساره بیات«، »حمیدرضا آذرنگ« و »امیرحسین صدیق« در 

این فیلم سینمایی نقش آفرینی کرده اند.
همچنین فیلم تلویزیونی »در انتظار صبح« به کارگردانی »علی مهام« 
پنجشــنبه ۱۰ بهمن ماه ســاعت  ۸ صبح ، فیلم سینمایی »همه برای 
یکی« به کارگردانی »ُکنگ ِشــنگ« جمعه ۱۱ بهمن ماه ســاعت ۳۰ 
دقیقه بامداد، فیلم سینمایی »بند انگشتی ها« به کارگردانی »هیروماسا 
یونبایاشی« جمعه ۱۱ بهمن ماه ساعت ۸  و فیلم سینمایی »تعمیرکار« 
به کارگردانی »ســونی مارلِر« همان روز ســاعت ۱۸ از شبکه دو سیما 

پخش خواهد شد.
چهارشنبه ۹ بهمن فیلم تلویزیونی »سپید به رنگ مروارید« به کارگردانی 
»سید روح اهلل حجازی« ساعت ۱۰، فیلم سینمایی »تنگه ابوقریب« به 
کارگردانی »بهرام توکلی« ســاعت ۱۴:۳۰ از شــبکه سه سیما پخش 
خواهد شد. همچنین فیلم تلویزیونی »روز برمی آید« به کارگردانی »بیژن 
میرباقری« ساعت  ۱۰، فیلم سینمایی »سناتور« به کارگردانی »مهدی 
صباغ زاده« ســاعت ۱6 روز پنجشنبه ۱۰ بهمن ماه از این شبکه پخش 
خواهد شد. روز جمعه ۱۱ بهمن »سگ را بجنبان« به کارگردانی »بری 
لوینسون«، فیلم سینمایی »لیگ کونگ فو« به کارگردانی »جفری لو«، 
فیلم سینمایی »شــرلوک هولمز ۵« به کارگردانی »اندری کاوون«، به 
ترتیب در ســاعت ۳۰ دقیقه بامداد، ساعت ۱۴:۳۰و ساعت ۱۹ از شبکه 

سه سیما پخش خواهند شد.
فیلم ســینمایی »پل« به کارگردانی »شاهپور شهبازی« چهارشنبه ۹ 
بهمن ماه ساعت ۹ از شبکه پنج پخش می شود. فیلم تلویزیونی »ساعت 
گیچ زمان« به کارگردانی »فرزاد موتمن« چهارشنبه ۹ بهمن ماه ساعت 
۱۳:۳۰ از شبکه پنج پخش می شود. »رامین ناصرنصیر«، »مهدی فقیه«، 
»شمسی فضل اللهی«، »فاطمه طاهری«، »عاطفه جمالی« و »پریوش 

نظریه« در این فیلم تلویزیونی بازی کرده اند.
انیمیشــن ســینمایی »بهاران« به کارگردانی »حامد حاج مالعلی« 
پنجشــنبه ۱۰ بهمن ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شــبکه پنج سیما پخش 
می شود.همچنین انیمیشن سینمایی »گوریل سفید« به کارگردانی 
»اندروز جی.اســچار« جمعه ۱۱ بهمن ماه ســاعت ۹ از این شــبکه  

پخش می شود. 
فیلم ســینمایی »قتل برای دادســتانی« به کارگردانی »ماساتو هارادا« 

جمعه ۱۱ بهمن ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج پخش می شود.
فیلم تلویزیونی »خاتم شیراز« به کارگردانی »ایمان افشاریان« چهارشنبه 
۹ بهمن ماه ســاعت ۱۳:۳۰ از شبکه شما پخش خواهد شد. در خالصه 
داســتان فیلم آمده است: »بهروز« پســر یک خانواده اصیل و خاتم کار 
شیرازی است. »بهروز« سعی دارد تعهد خود را به پدرش برای به اتمام 
رســاندن یک کار نیمه تمام نشــان دهد که ... . »مهدی فقیه«، »احمد 
عالمه«، »زهرا سعیدی«، »علی مقصودی« و »سلمان فرخنده« در این 

فیلم تلویزیونی هنرنمایی کرده اند.
فیلم تلویزیونی »گمشدگان« به کارگردانی »محمدرضا اعالمی« پنجشنبه 
۱۰ بهمن ماه ساعت ۲۳ از شبکه شما پخش خواهد شد. »کیهان ملکی«، 
»شبنم قلی خانی«، »رضا توکلی« و »بیژن افشار« در این فیلم تلویزیونی 

هنرنمایی کرده اند.
فیلم تلویزیونی »روزی که مینا گم شــد« به کارگردانی »امیرشــهاب 
رضویان« جمعه ۱۱ بهمن ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه شما پخش خواهد 
شد. »مهران رجبی«، »سیامک احصایی«، »رابعه مدنی« و »هدی ناصح« 

در این فیلم تلویزیونی بازی کرده اند.
فیلم سینمایی »آسمان های ســمی« به کارگردانی »آندریو سی ارین« 

جمعه ۱۱ بهمن ماه ساعت ۱۰ از شبکه افق پخش خواهد شد. 
همچنین فیلم ســینمایی »شنا در زمســتان« به کارگردانی »محمد 
کاسبی« جمعه ۱۱ بهمن ماه ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه افق پخش خواهد 
شد. »مجید مجیدی«، »یحیی دیوانی«، »مســعود رحمانی«، »داوود 

قنبری« و »امیر کوت آبادی« در این فیلم هنرنمایی کرده اند.
همچنین فیلم های سینمایی و تلویزیونی »گرگ دریا۱«، »دنیای بهتر« 
به کارگردانی »بهروز شعیبی«، »آسمان خراش جهنمی«، »خاکستری«، 
»گرگ دریا۲«، »میهمان داریم« به کارگردانی »محمدمهدی عسگرپور« 
و »برج تاریک« چهارشنبه ۹ بهمن ماه ساعت ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۷، ۱۹، ۲۱ 

و ۲۳ از شبکه نمایش روی آنتن می روند.
فیلم هــای ســینمایی و تلویزیونی »زنده بــاد میهن« بــه کارگردانی 
»محمدعلی اسحاقی«، »بخشایش«، »راز چشمهایش«، »جزر و مد ۱«، 
»حوض نقاشی« به کارگردانی »مازیار میری« و »مسابقه« پنجشنبه ۱۰ 
بهمن ماه ساعت ۱۳، ۱۵، ۱۷، ۱۹، ۲۱ و ۲۳ از شبکه نمایش روی آنتن 

می روند.
فیلم های سینمایی  و تلویزیونی »یک پلیس و نصفی«، »حاال چه شود« 
به کارگردانی »محمد جعفری هرندی«، »همیشه«، »مسابقه«، »جزر و 
مد ۲«، »قاعده بازی« به کارگردانی »احمدرضا معتمدی« و »اراده قوی« 
جمعه ۱۱ بهمن ماه ســاعت ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۷، ۱۹، ۲۱ و ۲۳ از شبکه 

نمایش پخش می شوند.

»دیدن این فیلم   سیما و سینما/ صبا کریمی 
جرم است« فیلمی  در ژانر سیاسی به کارگردانی و 
نویسندگی رضا زهتابچیان و تهیه کنندگی محمدرضا 
شفاه، محصول سازمان سینمایی سوره حوزه هنری 
است. فیلمی  که از ابتدا مراحلی همچون اخذ پروانه 
ساخت تا تولید و حاال هم در اکران شرایط پیچیده 
و سختی را پشت سر گذاشته است. مسئوالن حوزه 
هنری و تهیه کننده بارها نسبت به سرنوشت فیلم 
ابراز نگرانی کرده و خواستار روشن شدن وضعیت 
اکران آن شدند که ظاهراً تا امروز بی نتیجه بوده است. 
داستان ساخت این فیلم و روزهای پرفراز و نشیب آن 
را از زبان رضا زهتابچیان، کارگردان این اثر بخوانید.

 »دیدن ایــن فیلم جرم اســت«  برای 
نخستین بار در جشنواره سی و هفتم فجر به 
نمایش درآمد، اما به خاطر مضمونش تا امروز 
درگیر حواشی بسیاری شــده است. اجازه 
بدهید بحث را از ســاخت فیلم شروع کنیم. 
شما فیلم نامه این اثر را حوالی سال های 85-
84 نوشــته اید. چرا بین نگارش فیلم نامه تا 

ساخت آن چنین وقفه طوالنی ایجاد شد؟
به دو دلیل، ابتدا اینکه از نظر اجرایی اصالً کســی 
اعتماد نمی کرد این فیلم را بسازم و حتی مهم تر از 
آن، وقتی هم اعتماد به وجود آمد هیچ کس جرئت 
نمی کرد بابت محتوای فیلم پای آن بایستد و معتقد 
بودند این فیلم نامه خیلی تند است. همان زمانی که 
فیلم نامه نوشته شد، یعنی حدود ۱۴-۱۳ سال پیش 
به دلیل این بازخوردها فیلم نامه  هایم را رها کردم و 
برای ادامه تحصیل در رشته »مهندسی سیستم ها« 
به ســوئد رفتم. اتفاقاً آنجا از طــرف آقای »کالس 
برلین« )Claes Berlin(، مدیر کیفیت ســازمان 
فضایی سوئد، پیشنهاد کار دریافت کردم و مهم ترین 
دلیلم در نپذیرفتن این پیشنهاد جذاب این بود که 
 ،)SAAB SPACE (فهمیدم سازمان فضایی سوئد
تولید محصوالت کاربردی در صنایع نظامی هم دارد 

و دلم چرکین شد.
بگذریم. با وجود اینکه می خواستم به آمریکا بروم، 
اما عالقه بسیار زیادی که به فیلم سازی داشتم مرا به 
ایران بازگرداند تا اینکه سال ۹۱ با آقای محمدرضا 
شفاه آشنا شدم. ایشان آن زمان مدیر خانه داستانی 
ســازمان اوج بود و من هم طرح ایــن فیلم را با او 
مطــرح کردم و او هم خیلی از آن اســتقبال کرد و 
پیگیری  های زیادی انجام داد تا این فیلم ســاخته 

شود، اما نشد و گذشت.
بعداً آقای شفاه در حوزه هنری مشغول به کار شد. 
سال ۹۴  تصمیم داشــتم یکی از فیلم نامه هایم با 
عنوان »مصلحت نظام« را جلو دوربین ببرم که اتفاقاً 
آن هم فیلم نامه  ای نســبتاً تند بود، اما نه به تندی 
»دیدن این فیلم جرم اســت«! بنا به تصمیمی  که 
با ایشــان گرفتیم قرار شــد پیش از ساخت فیلم 
ســینمایی »مصلحت نظام« یک تله فیلم بسازیم 
تا اعتماد ســرمایه گذاران را جلب کنیم. فیلم نامه 
»دیــدن این فیلم جرم اســت« را تکمیل کردم و 
قرار شــد آن را در قالب یک تله فیلم انجام دهیم، 
اما خیلی از دوســتان در حوزه هنری گفتند حیف 
اســت این فیلم نامه به صورت تله  فیلم ساخته شود 
و بهتر اســت آن را سینمایی بســازید. سال ۹۵  با 
چراغ سبز و حمایت حوزه هنری، پیش تولیدش را 
آغاز کردیــم. برنامه ما این بود که به موازات فرایند 
اخذ پروانه ساخت، کار را هم شروع کرده باشیم، تا 
اینکه پس از یک ماه  و نیم پیش  تولید وزارت ارشاد 
گفت این فیلم خط قرمز ماست و غیرقابل مذاکره و 

پروژه متوقف شد.
پرونده این فیلم بسته شد. سال ۹6 قرار شد یکی دیگر 
از فیلم نامه  هایم تحت عنوان »شرط رومی« را بسازم. 
فیلمی  اجتماعی با محوریت »شرف« که متأسفانه آن 
هم به دلیل مشکالت مالی متوقف شد، تا اینکه سال 
۹۷ به صورت غافلگیرکننده  ای حوزه هنری پرونده 
»دیدن این فیلم جرم است« را بازگشود. باید تأکید 
کنم اگر حوزه هنری و به خصوص شخص آقای شفاه 

پای کار نبودند، اصالً این فیلم ساخته نمی شد.

انفعال   در فیلم اشــارات صریحی بــه 
مقامات  کشــور، تحقیر ملی، انتقاد به ضعف 
سیاســتمداران و... می شــود، در حالی که 
سال های میانی دهه 80 که این فیلم نامه نوشته 
شده است. آیا بخشی از فیلم نامه را براساس 
اتفاقات روز تغییر دادید و این تأکیدها با چه 

هدفی بوده است؟
متأسفانه فیلم فهمیده نشده است. وقتی من تأکید 
 ۸۴ می کنــم فیلم نامه ایــن اثر را ســال های ۸۵ـ 
نوشــتم، یعنی آن زمان نه برجامی  در کار بوده و نه 
آتش به اختیاری و نــه خیلی دیگر از چنین اتفاقات 
و اصطالحات امروزی. تنها کاری که در بازنویســی 
فیلم نامه کردم، یک به  روزرســانی جزئی بوده است. 
مثالً کاراکتر »غالمرضا« در فیلم نامه قدیم کســی 
بود که مجالس مخالفان سیاسی اش را با سرو صدا 
و چــوب و چماق به هم می ریخت، اما در فیلم نامه 
به  روزرسانی شده از دیوار سفارت انگلیس باال رفته 
و موجب خسارت های حیثیتی به کشور شده است.

اما در مورد اینکــه انتقادات این فیلم صرفاً متوجه 
دولت اســت، کامالً مخالفم. در فیلم آقــای  راد از 
اداره ویژه امنیت، کریمی  از کمیته تصمیمات ملی 
و زاهدی از شورای منافع استراتژیک هستند. این ها 
سازمان هایی  هستند که عینیت بیرونی و مابه ازای 
خارجی ندارند و همگی ساختگی  اند و اینکه بگوییم 
این ها دولتی یا حکومتی هســتند، درست نیست. 
اصالً یک سؤال: سرهنگ  یوسفی در فیلم که از سپاه 
پاسداران است و شخصیت محبوبی هم نیست، چه 
ربطی به دولت دارد؟ یا آیت  اهلل احتشام که شخصیتی 
۱۰۰درصد اصول گراست و طرفدار سرسخت مبارزه 
با غرب تا سرحّد شــهادت است و او هم کاراکتری 
منفی دارد، چه ربطی به دولت دارد؟ حتماً بخشی از 
انتقادات فیلم علیه دولت هم هست، اما اینکه تصور 
کنیم فیلم انحصاراً علیه دولت اســت کامالً غلط و 
اجحاف بر تعمق فیلم اســت. جالب است که از آن 
سو یک عده فیلم را در وهن سپاه و تخریب بسیج 
فهمیدند و یک عده اساســاً فیلم را »پمپاژ سیاهی 
علیه نظام« درک کردند! خالصه اینکه »هر کسی از 

ظّن خود شد یار من«.

 در این فیلم به نظر می رســد به خیانت 
سیاستمداران اشــاره دارید.  بیشتر توضیح 

می دهید؟
موضوع اصالً خیانت نیست. تمام کسانی که در فیلم 
داخل آن آمبوالنس نشســته اند و جلسه گرفته  اند، 
هدفشان این است که باید »منافع ملی« تأمین شود. 
من آن ها را »خائن« نشان نداده  ام. آن ها به خاطر نوع 
تشخیصشان که »ظالمانه« است و نه »خائنانه« با 
امیر به تناقضات و تضادهای جدی برمی خورند. نکته 

اینجاست که »خیانت« زیرمجموعه »ظلم« است.

 برای برخی این پرسش پیش آمده که چرا 
این فیلم که ضدانگلیس است، توقیف شده 

است؟
نمی توان گفت این فیلم »ضدانگلیس« است بلکه این 
فیلم اساساً ضد هر گونه گردن  کشی و بزرگی  طلبی 
یا همان »استکبار« است؛ چه خارجی و چه داخلی! 
مشکل اینجاست که این فیلم نوک پیکانش رو به 
اســتکبار داخلی اســت، رو به خودی هاست، رو به 
روابط فراقانونی است! رو به تقدس های من  درآوردی 
و هیمنه  های خودســاخته تارعنکبوتی اســت. در 
واقــع وارد کردن انگلیس بــه قصه نه یک ضرورت 
مضمونی بلکه ابزاری جهت دراماتیزاسیون بیشتر 
قصه بوده است. انگشت هشدار این فیلم بر مسائل 
داخلی گذاشته شده است و همین است که عده ای 
آن را تحمل نمی کنند. آن هایی که سطحی فیلم را 
دیدند بیشتر درگیر مسائل سیاست خارجه کشور 
شــده و فیلم را ضددولت تصور کردند، اما آن هایی 
که فیلم را عمیق  تر تماشا کردند متوجه شدند که 
داستان بسی فراتر از این حرف هاست. فهمیدند که 
داستان علیه رویکردهای مسموم و نهادینه شده و 
علیه بدعت  هایی مسری و خانمان  سوز در رفتارهای 

بسیاری از صاحبان انواع قدرت است.
شمشیر آبدیده این فیلم بیشتر متوجه استکبار داخلی 
است تا خارجی. اینجاست که می بینید بسیاری از 
سهامداران قدرت در طیف  های سیاسی متضاد که 

همیشه در نبرد با یکدیگر بوده  اند، چگونه در برابر فیلم 
متحد می شوند و جبهه واحدی تشکیل می دهند و 
ســراپا زره  پوش از اکــران آن ابراز نگرانی می کنند.

 فیلم از یک جایی به بعد شباهت هایی با 
به  عامدانه  می کند.  پیدا  »آژانس شیشه ای« 

چنین تصویری دست زدید؟
من زمانی که قصه را می نوشتم، یعنی همان پاییز 
۸۴ یــا ۸۵، یادم هســت که در یک جــا از قصه 
خودم یاد »آژانس شیشه  ای« افتادم. اما اصالً برایم 
مهم نبود، زیــرا من از آن فیلم اقتباس نکرده بودم 
و صرفاً شــباهت موقعیت نمایشــی بود که چنین 
وهمی  را موجب می شــد. چنانکه در زمان نمایش 
آن فیلم عده  ای گفتند »آژانس شیشه ای« اقتباسی 
از »بعدازظهرسگی« است، در حالی که فقط تشابه 
موقعیت نمایشــی بود که »آژانس شیشــه ای« را 
تداعی  گر »بعدازظهر سگی« می کرد. شاید ۲۰ سال 
دیگر هم یک نفر فیلمی  بســازد با همین موقعیت 
نمایشــی و عده ای هم اشتباهاً بگویند »دیدن این 

فیلم جرم است« شماره ۲ ساخته شده است.

 البته مطالبات امیر در این فیلم با حاج کاظم 
تفاوت های بنیادینی دارد.

دقیقاً، ضمــن اینکه فیلم من در مبنــا، رویکرد و 
چارچوب ارزش هایش با »آژانس شیشه ای« خیلی 

تفاوت دارد و مطالباتش هم خیلی متفاوت است.

 واکنش نهادهای دولتی و امنیتی نسبت به 
این فیلم چگونه بوده است؟

ما همه جا موافقان و مخالفان خودمان را داریم، اما 
تا این لحظه که من اینجا هســتم زور مخالفان بر 
موافقان چربیده است. ببینید ما عمالً توقیف شده ایم 
و در عین حال دو سه بار روی آنتن تلویزیون برنامه 
داشته ایم. حاال اینجا پرسشی طرح می شود که چطور 
ممکن اســت از یک طرف فیلمی  را توقیف کنند و 
از طرف دیگر آنتن رســانه ملی را در اختیارش قرار 
دهند؟ پاسخش همان است که عرض کردم. ما در 
جریان های مختلف فکری و سیاســی هم موافقانی 
داریم و هم مخالفانی، اما مسئله اینجاست که یال و 
کوپال موافقان فیلم به آن اندازه ای نیست که بتوانند 
فیلم را رفع توقیف کنند بلکه تا همین حد بوده که 
آنتن تلویزیون را دقایقی به ما بدهند تا از حق پایمال  

شده این فیلم دفاع کنیم.

 شما معتقدید »دیدن این فیلم جرم است« 
یک فیلم اجتماعی اســت، اما قبول دارید 
که سایه سیاسی بودن روی این فیلم بسیار 

سنگین است؟
از نظر من، این فیلم یک فیلم »اجتماعی« است و 
البته اجتماع در مقیاس کالنش سیاست را هم در 
برمی گیرد. اینکه فکر کنیــم چون قصه ما در یک 
پایگاه بسیج می گذرد پس فیلم سیاسی است به نظر 
من اشتباه است. حداقل اینکه لزوماً نمی توان چنین 
نتیجه ای گرفت. حضور بســیج در این فیلم و وقوع 
درگیری نظامی  بین نهادهای مسلّح قصه را خیلی 
دراماتیزه می کند. شما فرض کنید این ها چند جوان 
دانشجو بودند که با نیروی ویژه درگیر می شدند. به 
نظر شما آیا این قدر جذابیت داشت که درگیری بین 

بسیج با یک نهاد نظامی  دیگر واقع شود؟
اگر داســتان غیر از این بود، قطعــاً این جذابیت را 
نداشت و این انتخاب من بود، اما به نظرم به خاطر 
فضای بیرونی فیلم است که این جو نسبت به آن به 
وجود آمده و برداشت ها نسبت به فیلم اغلب اشتباه 
شده است. البته این نکته را هم اضافه کنم که جاری 
شــدن قصه در یک پایگاه بسیج آن هم در فیلمی 

 چنین گستاخ، گوشزد کردن این نکته ظریف و مهم 
نیز هست که: من، یک منتقدم نه یک معاند و فکر 
می کنم که این مرزبندی ها را در فیلم شفاف کرده ام.

 در مورد انتخاب بازیگران فیلم بگویید. به 
دلیل حساسیتی که بر فیلم نامه حاکم است 
آیا به راحتی توانستید بازیگرانتان را انتخاب 

کنید؟ 
من سراغ چند بازیگر رفتم که فیلم نامه را خیلی دوست 
داشــتند، اما مالحظاتی بیرون از فیلم نامه داشتند. 
حتی یکی از بازیگران سرشناس به من گفت بیشتر از 
اینکه فیلم را سیاسی ببینم، مضامین انسانی آن برایم 
جالب بود؛ ولی معذورم بدارید. عده ای هم مستقیماً 
گفتند که می ترسیم. همین طور که مشغول انتخاب 
بازیگران بودیم، برنامه  ریز پروژه، مهدی زمین  پرداز 
را به من معرفی کرد. من اصالً او را نمی شــناختم 
و وقتی دیدمــش به نظرم انتخاب درســتی آمد.

 رئیــس ســازمان تبلیغات اســالمی  و 
به  نامه های سرگشاده  بارها طی  تهیه کننده 
وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی مراتب 
اعتراض خود را به توقیف این فیلم نشان دادند 
و خواستار اکران شدند. وضعیت نمایش فیلم 
در حال حاضر چگونه است؟ آیا صحبتی مبنی 

بر ممیزی و سانسور فیلم در میان است؟
بله دوســتان بارها پیگیری کردنــد، اما تاکنون به 
نتیجه ای نرســیده  ایم. چیزی که از وزارت ارشــاد 
دریافت کرده ایم این اســت که مشکل فراتر از آن 
است که با چند ممیزی در گوشه کناره های فیلم، 

مجوز نمایش بدهند. ظاهراً کلّیت اثر مشکل دارد.

 شما زیربار ممیزی فیلم می روید؟
به هیچ وجه! اگر قرار باشد فیلم به ممیزی بربخورد 
اتفاق دیگری خواهد افتاد. من این فیلم را ساخته ام 
و امروز این فیلــم در مالکیت مادی حوزه هنری و 
سازمان تبلیغات اسالمی  است. آن ها قانوناً می توانند 
تســلیم تیغ سانسور شوند و »دیدن این فیلم جرم 
اســت« را سانسور شده اکران کنند، اما قطعاً بدون 
اسم من. یعنی اگر بخواهد کوچک ترین سانسوری 
بر این فیلم اعمال شود، بنده این حق را برای خودم 
قائلم که خواهان حذف اسم خودم از تیتراژ این فیلم 
و تمام بسترهای تبلیغاتی مربوط به این فیلم باشم؛ 
مثــل تیزرها و بیلبوردها و امثالهم. در صورت وقوع 
کوچک ترین سانسوری، این فیلم بدون »نویسنده و 
کارگردان« باید اکران شــود. بسیار برایم مهم است 
که هیچ چیزی از این فیلم دست نخورد. اگر دست 

خورد، باید بدون »رضا زهتابچیان« باشد.
البته این ها برای شرایط فرضی است وگرنه در شرایط 
واقعی، انصافاً تا اینجا مقاومت و پایمردی حوزه  هنری 
و سازمان  تبلیغات بوده که جلو سانسور فیلم را گرفته 
است. بماند که مشکل مخالفان با کلّیت اثر است نه 

صرفاً با فالن سکانس و فالن دیالوگ.

 چقدر احتمال می دهید بخشــی از این 
پافشــاری مبنی بر عدم اکران فیلم در واقع 

تسویه حساب با حوزه هنری است؟
خیلی زیاد، همین چند ماه پیش یکی از صاحبان قلم 
در یک خبرگزاری مرا دید و کنار کشید و گفت که 
فیلم را دوست داشته است. وقتی پرسیدم خب پس 
چرا به فیلم حمله کرده بودید، در جواب گفت  آن 
حمله با وجود نظر مثبتی که به فیلم داشتیم صرفاً 

یک تسویه حساب با حوزه هنری بود!

 یکی از انتقاداتی که فیلم سازان به وزارت 
ارشاد دارند نگاه سلیقه ای و وجود فیلترهای 
گوناگون از ساخت تا اکران فیلم است. عده ای 
معتقدند با وجود پروانه ساخت چه ضرورتی به 

صدور پروانه نمایش است؟
این را که فیلم نامه  ای پروانه ساخت بگیرد و پس از فیلم 
شدن از فیلتر پروانه نمایش هم بگذرد درک می کنم. 
چون خــودم یک فیلمســازم و می دانم که چطور 
می توان فیلم نامه ای را واژه به واژه به تصویر بکشی، 
اما جوری به تصویر بکشی که با تصویری که فیلم نامه 
در مواجهه اول ارائه می دهد، فرق داشــته باشــد.

اما مشکل اینجاست که من فیلمساز فقط با وزارت 
ارشــاد طرف نیستم. یعنی تجربه نشــان داده که 
فیلمی  از فیلترهای وزارت ارشاد عبور می کند، اما 
به طرزی غافلگیرکننده با ممانعت تصمیم گیرانی 
دیگر در جاهایی دیگر مواجه می شود. مثالً ناگهان 
کمیسیون فرهنگی مجلس یا فالن نهاد امنیتی یا 
فالن شخص در فالن جا جلویش را می گیرد. این 

دیگر چه روالی است؟
مشکل من فیلمساز اینجاست که مشخص نیست 
من دقیقاً با چند نهاد و ارگان و سازمان طرف هستم. 
منطقاً من باید فقط با وزارت ارشاد به عنوان متولی 
اصلی طرف باشم و نظارت و رضایت تصمیم  گیران 
و اثرگذاران دیگر باید در سازوکارهای میان آن ها و 

وزارت ارشاد باشد، نه میان من و آن ها.

 با توجه به سرنوشت نامعلوم فیلم انتظار 
شما در شرایط فعلی چیست؟

ببینیــد ایــن فیلــم فاقد یــک پایگاه رســمی 
 حمایت  کننده است و البته منصفانه هم هست، زیرا 
این فیلم قواعد بازی و قرائت  های رسمی  را که پایگاه   
ساز هستند تمکین نکرده است؛ بلکه همان طور که 
گفتم نیتی »حق مدارانه« داشــته است، بی  توجه 
به خرســندی  ها و ناخرسندی  های این طیف و آن 
طیف.پس بدیهی است که بسیاری از اهالی سیاست 
که در بند خطوط ســبز و قرمز رســمی  هستند و 
نگاهی پایگاه  گرا دارند نســبت بــه فیلم موضعی 
بالتکلیف پیدا کنند، زیرا مواضع فیلم برایشان مبهم 
است. گرچه به نظر من تماشاگر منصف و بی  غرضی 
که حین تماشــای فیلم از اسارت پیش  فرض های 
ذهنــی اش رهیده، مواضع فیلم را کاماًل روشــن و 
شفاف حس می کند، آن چنان که تجربه اکران در 
جشنواره فجر ۹۷ مؤید این ادعاست. خالصه اینکه 
حرف این فیلم بسیار ســاده و صریح است و البته 
بی طرف و در عین حال بی  تعارف. نمی دانم، با این 

اوصاف چه انتظاری می توان داشت؟

برش

نمی توان این فیلم را »ضدانگلیس« 
اساساً  فیلم  این  کرد؛ بلکه  تلقی 
ضــد هــر گــــونه گردن  کــشی و 
»استکبار«  همان  یا  بزرگی  طلبی 
داخلی!  چه  و  خارجی  چه  است؛ 
مشکل اینجاست که این فیلم نوک 
پیکانش رو به استکبار داخلی است

در بطن تقابل و جنگی که میان جریان های 
جــاری در فیلم وجــود دارد می خواهید 
چه پیامی  را برسانید. آیا ممکن است نقد 
جریان های انقالبی و امنیتی فضای جامعه را 

ملتهب کند؟
پیام فیلم یک چیز است. اگر دقت کنید در جای  
جای این فیلم و بارها و بارها از کلمه »قانون« و 
مشتقات آن مانند قانوناً، قانونی و... استفاده شده 
است. دغدغه اصلی این فیلم »قانون عادالنه« و 
اجرای آن است. همه موضوعات دیگری که در 
فیلم مطرح می شود فرع بر این موضوع اصلی و 
در ذیل آن هستند.اینکه تصور کنیم جریان ها و 
نهادهای انقالبی در این فیلم به جان هم افتاده  اند 
اصالً درست نیست. یک عده  ای گفتند این فیلم 

وزارت اطالعات، نیروهای ویژه، نیروی انتظامی  و 
امثالهم را مقابل بســیج قرار داده و حتی برخی 
گفتند همه این ها کمر بــه آزاد کردن کاراکتر 
منفی قصه بســته اند، این درست نیست، چون 
پرســنل این ارگان  ها در فیلم اصالً  خبر ندارند 
پای چه کسانی در میان است و فقط دستوری را 
که در ساختار به آن ها داده شده، اجرا می کنند. 
بلکه این تیم تصمیم  گیرنده هستند یعنی چند 
نفری در ســطحی باال که در گوشــه  ای جمع 
شــده  اند و به این نتیجه رســیده  اند که منافع 
ملی در این اســت که از حق امیر چشم پوشی 
و کاراکتر منفی فیلم آزاد شــود و برود، زیرا از 
نظر ایشان تعهد به منافع ملّی مصداقی چنین 

می یابد.

بــا توجه به مخالفت ها و مشــکالتی که 
در برابر ســاخت این فیلم وجود داشت، 

تجهیزات را چطور فراهم کردید؟
در مورد تجهیزات فنی که هیچ فیلمی  به مشکل 
قانونی برنمی خورد. گرفتن تجهیزات فنی عرف 
خود را دارد. شــما فالن ابزار را برای فالن مدت 
اجاره می کنید. همین، اما مشکالت عدیده  ما 
در رابطه با تجهیزات ســازمانی مثل تجهیزات 
مربوط به پلیس از جمله لباس ، ماشین و اسلحه 
و غیره بود. با وجود اینکه پروانه  ساخت داشتیم 
هیچ تجهیزاتی از این دســت در اختیار ما قرار 
داده نشد و هرچه نیاز داشتیم اجباراً خودمان با 
فقر و مشقت فراهم کردیم. ماشین  های شخصی 
خودمان و چند ماشین اجاره  ای را استیکر زدیم 

تا شبیه ماشین پلیس شوند و چراغ های گردان 
و چند دســت لباس پلیس را هم خریدیم.به ما 
حتی مجوز فیلم برداری در سطح شهر هم ندادند.  
ما یک سکانس خارجی داشتیم که متوجه شدم 
عوامل تولید شــرایط فیلم برداری آن را با مجوز 
فیلم کوتاه فراهم کرده  انــد و مابقی صحنه  ها را 
هم که مجبور شدیم در گوشه  ای از شهرک غزالی 
بگیریم تا در معرض دید نباشیم. در حالی که ما 
می خواستیم طبق فیلم نامه قصه فیلم در یکی از 
مراکز اصلی شــهر مانند میدان هفت  تیر اتفاق 
بیفتد، با جمعیتی از مردم و ماشــین های پلیس 
و... آن هم با چه استوری  بوردهایی که هنوز هم 
با حسرت نگاهشان می کنم.راستش این فیلم با 
وجود داشتن مجوز، رسماً »زیرزمینی« تولید شد. 

حساسیت ها روی این فیلم پیش از تماشای 
آن از روی نامش آغاز می شود. چرا »دیدن این 

فیلم جرم است« بر پیشانی این اثر نشست؟
ایــن اســم برگرفتــه از دیالوگــی در یکــی از 
سکانس های حذف  شــده فیلم است. صحنه  ای 
داشــتیم که درگیری اتفاق افتــاده و »راد« یکی 
از شــخصیت  های داســتان می بیند مردم جمع 
شده  اند و در حال فیلم  گرفتن هستند. به سرعت 
بــا نیروهای تحت امرش هماهنگ می کند و یک 
گروه بدل هنری را می آورد با چند پوســتر بزرگ 
که روی آن نوشته: »اینجا صحنه ساخت یک فیلم 
سینمایی است، لطفاً تجمع نفرمایید«. راد این کار 
را می کنــد که اگر بین نهادهای نظامی  حاضر در 
محل درگیری اتفاق افتاد این طور به نظر بیاید که 

اینجا صحنه فیلم برداری یک فیلم است. او این کار 
را برای مدیریت افکار عمومی  انجام می دهد.

امیر متوجه می شود که بیرون صحنه فیلم برداری 
راه انداخته اند و به مسئوالن بلندپایه حاضر در آنجا 
می گوید: »صحنه فیلم برداری درســت کردین؟ 
خب پس چرا نمی ذارین مردم بیان فیلمشــون 
رو ببینن؟ چون دیدن این فیلم جرمه، مگه نه؟«.

اما متأسفانه به دلیل اینکه بودجه کافی نداشتیم 
نتوانستیم این صحنه را بگیریم. در چنین شرایطی 
برای ما ناراحت  کننده بود که برخی منتقدان مّدعی 
می شدند که به این فیلم بودجه  های کالن اختصاص 
داده شده، در حالی که ما جزو ارزان ترین فیلم های 
جشنواره بودیم و به خاطر کمبود بودجه با حذف 
صحنه  های کلیدی متحمل صدماتی جدی شدیم.

گفت وگو با رضا زهتابچیان، نویسنده و کارگردان فیلم توقیف شده »دیدن این فیلم جرم است« 

این فیلم از قواعد بازی تمکین نکرده است
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