
سخنرانی های پر سر و صدا

فؤاد آگاه : 17 بهمن را می شــود روِز ســخنرانی ها و جلســات مهم و 
پرسروصدای دهه فجر به حساب آورد. البته راهپیمایی های سراسری در 
حمایت از دولت که بنا به درخواســت امام)ره( انجام می شد هم از جمله 
رویدادهای پررنگ این روز اســت. ریز و درشت رخدادهای این روز را در 

ادامه می خوانید:
 امــام )ره( در جمع خبرنــگاران در مورد دولت موقت و وجوب اطاعت 
از آن ســخنرانی کردند، در جمع علمای خوزستان وحدت کلمه را رمز 
پیروزی دانســتند، در میان نمایندگان مســتعفی مجلس شــورای ملی 
درباره قراردادهای غیرقانونی رژیم پهلوی حرف زدند و برای روحانیون و 
پرسنل نیروی دریایی که به دیدارشان آمده بودند نیز سخنرانی و تأکید 

کردند اگر دولت بختیار کنار برود، آشفتگی ها حل می شود.
 مهنــدس بازرگان به عنوان نخســت وزیر مصاحبه کــرده و برنامه و 
وظایــف دولت خود را شــرح داد. وی به طور موقــت از رهبری نهضت 
آزادی کناره گیری کرد و در مدرســه علوی ساکن شد، چون امام)ره( از 

وی خواسته بودند بدون وابستگی حزبی و گروهی، نخست وزیر باشد. 
 بختیار که پیش این گفته بود دولت بازرگان را تا زمانی که شــوخی و 
حرف اســت تحمل می کنیم، در سخنان جدیدش از این دولت به عنوان 
دولت ســایه یاد کرد تا مهندس بازرگان هم در پاســخش بگوید: البته 
این کابینه، یک ســایه نخواهد بود، بلکه کابینه ای است جدی و از فردا 

کارهای جاری مملکت را در دست خواهد گرفت.
 با شــدت گرفتن راهپیمایی هــای مردمی در تهــران، بختیار تحت 
شــدیدترین تدابیر امنیتی به مجلس رفت تا در اقدامی نمایشــی الیحه 
انحالل ســاواک را به تصویب برســاند. همزمان هواپیماهای جنگنده و 
بالگردها بر فراز شــهر به پرواز درآمدند تا شــاید رعب و وحشتی در دل 

مردم ایجاد کنند.
 مطبوعات شــوروی با لحنی محتاط از انتصــاب مهندس بازرگان به 
نخســت وزیری دولت موقت یاد کرده و برخــی از قول مقام های دولتی 
نوشــتند: مســکو هنوز نگران کودتا در ایران اســت. خبرگزاری فرانسه 
هــم اعالم کرد جبهه ملی از مقامات، ســازمان های حاکمه و تمام مردم 

درخواست کرده است از دولت بازرگان حمایت کنند.
 اســامی اعضای شــورای انقالب و همچنین کابینه دولت موقت اعالم 

شد.
 در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده افسری، برای نخستین 

بار، افسران جوان از سوگند وفاداری به شاه معاف شدند.
 مردم زاهدان، اعم از شــیعه و ســنی که به پشتیبانی دولت مهندس 
بازرگان دســت به راهپیمایی زده بودند، از سوی چماق به دستان مورد 

هجوم قرار گرفتند و در این حادثه، 62 نفر کشته یا زخمی شدند.

 محمد تربت زاده اگر خاطرتان باشد تا همین چند 
ســال پیش، نزدیکی های انتخابات، شهر پر می شد از 
بنرهای تبلیغاتی نمایندگان مجلس. پوسترهای تبلیغاتی 
نمایندگان حتی روی در و دیوار خانه های مســکونی 
هم نصب می شــد و ســروصدای مالکان این خانه ها 
را درمی آورد. این البته تنها قســمِت اعصاب خردکن 
تبلیغات انتخاباتی نبود! خیلی هایمان صبح به صبح که 
قصد خروج از منزل را داشتیم، با انبوهی از تراکت های 
تبلیغاتی روبه رو می شدیم که توسط ستادهای انتخاباتی 
از الی در ورودی به داخل منزلمان انداخته شده بود. در 
سال های اخیر اما با سخت گیری های مراجع نظارت بر 
تخلف های انتخاباتی، تبلیغات میدانی نماینده ها تقریباً 
به حاشیه رانده شده و دیگر خبری از پوسترهای عجیب 
و غریب و تراکت های اعصاب خردکن نیست. در عوض 
با باال گرفتن تب اســتفاده از فضای مجازی در میان 
مردم، تبلیغات انتخاباتی هم به شبکه های مجازی کوچ 
کرده اند و ستادهای انتخاباتی نامزدهای مجلس، سعی 
می کنند با بهره گیری از قابلیت های فضای مجازی، تا 
جایی که می توانند بــرای نماینده ها رأی جمع کنند. 
حســابش را بکنید که در فضای مجازی نه خبری از 
سخت گیری های مراجع قانونی اســت و نه خبری از 
انتقادهای مردمی. به همین خاطر نامزدها در انتخابات 
این دوره، به شکل بی سابقه ای به فضای مجازی هجوم 
آورده اند و شبکه های اجتماعی در این روزها دقیقاً حکم 
همان شهر شلوغ و پلوغی را دارند که از در و دیوارشان 

پوسترهای تبلیغاتی اجق وجق آویزان شده است! 

 تبلیغات عجیب و غریب
تبلیغات در فضای مجازی به هیچ وجه مقوله جدید و 
عجیب وغریبی نیست، اما سبکی که برخی از نامزدهای 
انتخاباتی این دوره برای تبلیغاتشــان انتخاب کرده اند 
چیزی اســت توی مایه های همان پلومرغی که برخی 
از نامزدهای محترم در گذشته های دور برای رأی جمع 

کردن، در میان شهروندان توزیع می کردند!
ماجرا از جایی آغاز می شود که شما به صورت ناخواسته 
به یک گروه چند هزار نفری در تلگرام اضافه می شوید 
که معموالً نامی توی این مایه ها دارد: کمپین انتخاباتی 

فالنی، انتخابات مجلس، ستاد انتخاباتی فالنی و... .
پس از این، یک پیام بلند و باال برای شما ارسال می شود 
که در آن شــرایط همکاری با ستاد انتخاباتی یکی از 
نمایندگان به طور کامل شرح داده شده است. مزایای 
همــکاری آن قدر راحت و پردرآمد اســت که معموالً 
نمی توانید بی خیال کســب درآمد از این روش شوید، 
به همین خاطر به راحتی و با فشردن چند دکمه، عضو 

ستاد مجازی آن نماینده می شوید!

 10 میلیون به ازای هزار نفر
شــرایط همکاری با ستادهای تبلیغاتی به این صورت 
اســت که شــما هر تعداد عضوی کــه دلتان بخواهد 
را بــه گروه اضافــه می کنید و بــه ازای هر نفر، مبلغ 
مشخصی به حســابتان واریز می شود! قیمت هر عضو 

هم در ستادهای مختلف تبلیغاتی، متفاوت است. بیشتر 
ستادهای انتخاباتی به ازای هر نفر هزار و 500 تا 2هزار 
تومان حق الزحمه پرداخت می کنند، اما در موارد خاص 
قیمت هر عضو تا 10 هزار تومان هم باال می رود! البته از 
آنجایی که سقف اعضای گروه در تلگرام تا 200 هزار نفر 
است، معموالً گروه ها خیلی زود پر می شوند، به همین 
خاطر ادمین بالفاصله گروه جدیدی می سازد و از شما 
می خواهد نفرات دلخواهتــان را در گروه جدید اضافه 

کنید.
شاید به نظرتان مبلغی که ستادهای انتخاباتی پرداخت 
می کنند، خیلی ناچیز باشد اما بد نیست بدانید معموالً 
کسانی که شروع به اضافه کردن عضو می کنند، دلشان 
به کمتر از هزار نفر راضی نمی شود! طبق نرخ نامه یکی 
از این گروه های تلگرامی، شما به ازای اضافه کردن هر 
100 نفر، 1 میلیون و به ازای اضافه کردن هر هزار نفر 
10 میلیون تومان کسب درآمد می کنید که واقعاً رقم 

وسوسه کننده ای به نظر می رسد!

 فکر همه جا را کرده اند
اگر کمــی کنجکاو باشــید و به طــور خصوصی به 
ادمین هــای این گروه های عجیــب و غریب تلگرامی 
پیام دهید و از آن ها بخواهید جزئیات فعالیتشــان را 
برایتان توضیح دهند تا خیالتان بابت مبالغ پرداختی 
راحت شود، این فعاالن مجازی به شما توضیح خواهند 
داد که برای کدام ســتاد انتخاباتی کار می کنند. طبق 
گفته یکی از ادمین های این گروه های تبلیغاتی، محل 
تأمین بودجه، برخی ســتادهای انتخاباتی هســتند. 
کاربران این گروه هــای تلگرامی هم می گویند در این 
گروه ها، روبات های »اد شــمار« نصب شده است و بنا 
به درخواست کاربران این روبات ها تعداد نفرات اضافه 
شده به گروه را می شمارند و عملکرد هر کاربر را گزارش 
می دهند. کاربران با اســتفاده از این گزارش می توانند 

به ادمین گروه پیغام دهند و درخواســت دســتمزد 
کنند. البته نامزدهایی که با این روش مخاطب جذب 
می کنند، فکر قوانین انتخاباتی را کرده اند و طبق قوانین 
حاکم بر گروه های تبلیغاتی، تا پیش از شــروع رسمی 
تبلیغات انتخاباتی، هیچ کس اجازه ارســال مطلب در 
گروه را نــدارد. این یعنی نماینده محترم را هیچ جوره 
نمی شود به تخلف در زمینه تبلیغات زودهنگام متهم 
کرد! طبق توضیح ادمین یکــی از این گروه ها، با آغاز 
رسمی زمان تبلیغات انتخاباتی، گروه در اختیار شخص 
نماینده قرار می گیرد تا با مخاطبانش ارتباط برقرار کند.

البته تبلیغات مجازی فقط به تلگرام خالصه نمی شود 
و در حــال حاضر بازار خرید فالــوور برای صفحه های 

اینستاگرامی هم راه افتاده است. 
با وجود این، اگر برایتان سؤال شده که چرا نمایندگان 
اقدام به خرید گروه هــا و کانال های پر مخاطِب آماده 
و بــدون دردســر نمی کنند، باید بگوییــم که در این 
صفحه ها معموالً تعــداد زیادی اعضای »فیک« وجود 
دارنــد و احتمــال دارد با شــروع تبلیغــات نامزدها، 

دنبال کنندگانشان ریزش کنند. 

 مزاحم های مجازی
ماجرای اضافه کردن افراد به گروه های تلگرامی بدون 
اجازه آن ها، چیزی اســت توی مایه های همان پخش 
کردن تراکت های تبلیغاتی نامزدها در حیاط خانه های 
مســکونی بدون اجازه صاحبخانه. هرچند مســئوالن 
دربــاره این اقدام نامزدها، اعالم کرده اند این مســائل 
تخلف انتخاباتی است و در پرونده آن ها ثبت می شود، اما 
به نظر نمی رسد مسئوالن برنامه ای جدی برای کنترل 
رفتار نامزدهــای نمایندگی مجلس در فضای مجازی 
داشته باشند و این تبلیغات حداقل تا پیش از انتخابات 
امسال ادامه خواهد داشــت. اما اگر شما هم از دست 
این تبلیغات اعصاب خردکن به ستوه آمده اید، می توانید 
از طریق تنظیمات تلگرام، جلوی اضافه شــدنتان به 
گروه های تبلیغاتی را بگیرید. برای این کار، برنامه تلگرام 
را اجرا کنید، آیکون سه خطی موجود در گوشه سمت 
چپ و باالی صفحه را لمس کنید تا منوی اصلی تلگرام 
باز شــود. گزینه Settings را انتخاب کرده و سپس 
گزینه Privacy & Security را انتخاب نمایید. در 
اینجا گزینه Groups و ســپس My Contacts را 
انتخاب نمایید و روی گزینه Never Allow کلیک 
کنید. تمام مخاطبان موجود را از لیست انتخاب کنید به 
جز آن هایی که مطمئن هستید شما را بدون هماهنگی 
در گروه های تبلیغاتی اضافه نمی کنند! پس از انتخاب 
مخاطبان، آیکون تیک موجود در گوشه سمت راست و 
باالی صفحه را لمس کنید. بار دیگر آیکون تیک موجود 
در گوشه ســمت راست و باالی صفحه را لمس کنید 
تا تغییرات اعمالی ذخیره شوند. هر چند این موضوع 
تغییــری در اصل ماجرا به وجود نمی آورد اما در میان 
غفلت مسئوالن مربوطه، به عنوان یک ُمسکن به طور 
موقت خیالتان را بابت مزاحمت های انتخاباتی مجازی 

راحت می کند!

دغدغه های کتابی 
جمعه: در نمایشگاه کتابی که به مناسبت 
فاطمیه کنار ایســتگاه صلواتی دایر کرده 
بودیم، نوجوانی آمد و  دنبال کتاب »سالم بر 
ابراهیم٣« می گشت. پیشنهاد کردم کتاب 
»خدای خوب ابراهیم« را ببرد ولی او فقط 
دنبال گمشده خودش بود و می گفت اگر 

چاپ شود اولین نفر خودم می خرم!

شنبه: کتاب »آن سوی مرگ« هر روز و هر شب درگیری ذهنی من شده است 
و نمی توانم یک لحظه از آن جدا شــوم. راننده تاکسی شوخ طبعی به پستمان 
خورد و برای چند دقیقه ای ذهن آشفته مان کمی داشت آرام می شد که یکهو 
از خبر مرگ پدر و مادرش گفت و آهی باحســرت کشید که از هیچ کدامشان 
بهره ای نبرده است و در سن نوجوانی از دستشان داده است و سهمش از زیارت 

آن ها در خواب های گاه و بی گاهش است!

یکشنبه: با دوسِت کتابِ باز تهرانیم در حرم مطهر قرار گذاشتم. بعد از زیارت 
بــه  خاطر عالقه مندی بیش از حدی که به کتــاب و کتاب خوانی دارد او را به 
کتابخانه مرکزی آستان قدس بردم و جاهای مختلف آنجا را نشانش دادم. سر 
از پا نمی شناخت و دائم از من تشکر می کرد که چنین جایی را معرفی کردم و 

حسرت هم می خورد که چرا تهران چنین مکانی ندارد! 
وقت خروج از حرم می گفت: »یک حس درونی بهم میگه این حرم و بارگاه با 
این عظمت و هیبت حتماً تکه ای از بهشته! راستی بهشت کتابخونه هم داره؟!«

دوشنبه: در کتاب فروشی تازه تأسیسی با یکی از دوستان قرار داشتم. هنگام 
صحبت همان طور که باز ذهنم درگیر اتفاقات کتاب »آن سوی مرگ« بود برای 
فروشنده بار جدیدی رسید. کارتونش را که باز کرد 100 جلد کتاب سفیدرنگ 
بسته بندی شــده از آن بیرون آورد. در همان حین مشتری هم از راه رسید و 
با دیدن آن کتاب ها چند جلدی خرید. با کنجکاوی به سراغ بسته های کتاب 
رفتم. کتاب »سه دقیقه در قیامت« بود. انگار این روزها باید دائم یاد مرگ باشم.

سه شــنبه: با اینکه خیلی با خودم کلنجار رفته بــودم که کتابی نخرم ولی 
درنهایت »سه دقیقه در قیامت« را دیشب از کتاب فروشی خریدم و امروز همه 
سه دقیقه اش را در عرض سه ساعت خواندم. با تعجب، با سؤال، با گریه، با خنده، 
با تفکر، با تأمل هرطور بود آن را تمام کردم. کتاب را تمام کردم ولی اتفاقات این 
کتاب هم در کنار اتفاقات کتاب »آن ســوی مرگ« در ذهنم جا گرفت و حاال 

حاالها رهایم نمی کند.

چهارشنبه: همان طور که ذهنم درگیر مجازات ها و اتفاقات روز قیامت است 
کتاب »روزهای فاطمه« - صفایی حائری- را باز و شــروع به مطالعه می کنم. 
به عبارت زیر که می رسم دلم کمی نسبت به حق اهلل آرام می شود و از خداوند 
توفیق توبه می طلبم. »تو هنگامی که ذلت و شکست گناه را بر صورت کودک 
خودت می بینی، دیگر بر او فریاد نمی کشــی، گرچه چینی قیمتی را شکسته 
باشد؛ که از او دلجویی می کنی و بر او می بخشی... از حکیم کریم و حلیم رحیم 

دور است که این گونه شکسته را بکوبد و سوخته را بسوزاند«.

 آن روزها
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 گفت وگو با عبدالرضا نعمت  اللهی، کارگردان فیلم »مهدی عراقی را بکش«

روایتدرستومحکم،الگوهایتحریفشدهراکنارمیزند

ریخت و پاش میلیونی نامزدهای انتخابات مجلس در شبکه های اجتماعی

پلومرغ مجازی!
هفتوانه 

 سینا واحد

نامه فرهنگ

نود و یکمین شهرآورد پایتخت با دستپخت سرمربیان وطنی

نبرد بمب افکن ها و پدافندها
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نشست خبری سرمربیان پرسپولیس و استقالل

همدلیوخیانت
دردوئلفرماندهاندربی

نگاهی به فیلم های اکران شده در جشنواره فجر

فیلمسازبادغدغه
فیلمسازبیدغدغه

لیگ برتر بسکتبال کشور

مچاندازی
صدرنشینانجدول؟!

آغاز سقوط
گویا هیچ کارشناس و تحلیلگری پیدا نمی شد که بتواند سقوط سریع مقتدرترین 
حکومت دیکتاتوری خاورمیانه را پس از انتشار یک سر مقاله  وهن آمیز حدس بزند، 
پیش بینی تحلیل گرایانه بکند و یا بر اساس بدبینی و دفاع از حصار حکومت با انتشار 
آن مخالفت کند. بدین گونه، سرمقاله  وهن آمیزی که نخستین خواننده  آن خوِد 
شاه بود و دومینش سردبیر روزنامه عصر اطالعات، در این روزنامه  چاپ شد تا فهم 
و درک نخبگان سیاسی و گردانند گان سیستم امنیتی حکومتگران پادشاهی ایران 

زمین را به نمایش بگذارد!
بی گمان، انتشار این سرمقاله شیطانی همانند گلوله ای بود که یک آدم پریشان روح 
و آشفته باطن به مغز خویش شلیک کند! تاریخ اندیشه ملت ایران زمین، به خوبی 
نشان داد که هیجان قدرتمند والیت گرایانه، هنگامی که خروشنده و توفان آفرین 
شود، همه  خیابا ن ها را پر از مشت های بی شمار و فریاد های بی پایان خواهد ساخت و 
همه  توان خشونت گرای دیکتاتوری پادشاهی را در میان مشت و آواز کوبنده خویش 

محاصره خواهد کرد و نفس شاه و پادشاه و پادشاهان را به شماره خواهد انداخت.
و این گونه شد که این مقاله یا سرمقاله، حیات سیاسی و امنیتی مقتدرترین حکومت 
خاورمیانه را در کمتر از یک ســال خشــکاند و جنازه آن را به پرتنفرترین جنازه 

پادشاهی و پرخیانت ترین پادشاه ایران و خاورمیانه تبدیل کرد.
به هرحال، واکنش تاریخی جامعه ایران در برابر انتشار این مقاله  بدون نام و نشان 
تبدیل به اقیانوسی عظیم از احساسات دین خواهانه شد که سقوط خاندان پهلوی، 

یکی از فرایندهای آشکار و پرقدرت آن به حساب می آید.
آری، چه طرفدار انقالب اســالمی باشــیم یا نباشــیم حقیقت تاریخی و جهانی 
انقالب ایران هیچ تغییری نمی کند و وســعت اثرگذاری صدای جهانی آن را هیچ 
جامعه شناس و روان شناس و تاریخ شناسی نمی تواند انکار کند، چرا که این انکار یا 
دشمنی؛ در حقیقت یک دشمنی جاهالنه با قدرت تاریخی ایمان نو شده و جهانی 

شده بشریت است. 
تاریخ سیاســی جهان در قرن بیستم شاهد تحوالت و حوادث شگرفی بوده است 
که هر کدام به اندازه شخصیت باطنی خویش، اندیشه و ذهنیت بشری را به خود 
مشغول ساخته و سپس از آن گذر کرده است: همانند انقالب چین، روسیه، کوبا، 

الجزایر و انقالب ناصر در کشور مصر.
اما هیچ کدام از این تحوالت سیاســی بزرگ نتوانستند در برابر قدرت جادوگرانه  
مدرنیسم تمدن غربی و آمریکایی قد علم کنند و اندیشه و هیجان جدیدی به جهان 
بشریت عرضه کنند که روح آنان را به یک نشاط قدرتمند و کاهش ناپذیر دعوت 

کند و این نشاط ایمانی را پایه استقالل و آزادی قرار دهد.
امام)ره( با شخصیتی که از خویش در جهان صداها و تصویرها و رسانه ها ارائه داد، 
توانست طبقه روحانیت در جهان بشری را مخاطب قرار دهد و نیروی نوینی را در 
میان جامعه  جهانی، بیدار و فعال سازد. زنده و پویاسازی و هدفدار نمودن حیات 
دینی و بلند قامت شدن اندیشه ورزان متدین و انتشار کتاب و رساالت مذهبی و 
تفســیرهای دینی و تحول و دگرگونی در بازار جهانی مصرف فرهنگی، در دهه  
آخرین قرن بیســتم؛ تنها و تنها، یکی از نشانه های اثرگذاری جهانی صدای زیبا 
و دعوتگر حضرت امام)ره( اســت که باید مورد توجه و ارزیابی جهانی قرار گیرد. 
توجهی که می تواند موجب بینش غرورآفرین درباره ایران و امام و اندیشه والیت 

باشد و از ایران امروز با افتخار و سربلندی سخن بگوید.

محسن ذوالفقاری
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امین غالم نژاد: نودویکمین شــهرآورد پایتخت عصر 
امروز از ساعت 15:30 با قضاوت بیژن حیدری در ورزشگاه 
آزادی برگزار خواهد شد. پرسپولیس با 40امتیاز در صدر 
جدول جاخوش کرده و اســتقالل با یک بازی کمتر 32 
امتیازی است. انگیزه استقالل برای جبران سال ها ناکامی 
در دربی و از طرفی انگیزه پرسپولیس برای هت تریک در 
شهرآورد از نکات مهم این دیدار است. نشستن دو سرمربی 
ایرانی بر روی نیمکت این دو تیم از جمله نکاتی اســت 
که بر حساســیت ها و البته جذابیت این بازی می افزاید. 
آخرین باری که دو ســرمربی ایرانی در دربی مقابل هم 
قرار گرفتند پنج فصل پیش بود که حمید درخشان مقابل 
امیرقلعه نویی قرار گرفــت. آن دیدار با نتیجه 2 بر یک به 
سود شاگردان درخشان به پایان رسید و برای نخستین بار 

ژنرال مغلوب دربی شد.

  فرار بزرگ
گل محمدی به خوبــی می داند که پیــروزی در این بازی 
می تواند به منزله فراری بزرگ به سوی چهارمین قهرمانی 
پیاپی پرسپولیس باشــد؛ چرا که در همین شروع کار در 
تقابل با سه مدعی قهرمانی یحیی 9 امتیاز را دشت کرده و 
آن وقت با خیال آسوده و با توجه به فاصله گرفتن از دیگر رقبا 

به اصفهان سفر می کند تا مقابل سپاهان صف آرایی کند. 

 رؤیای شیرین فرهاد
مجیدی هر چند در شرایط سخت این مسئولیت را متقبل شد، 
اما دست به کار بزرگی زد و استقالل  را پس از دو نبرد حساس با 
دو غول کویتی و قطری راهی مرحله گروهی لیگ قهرمانان کرد 
و در نخستین تقابلش در لیگ برتر نیز به مصاف نفت مسجد 
ســلیمان رفت تا عالوه بر تحمیل دومین شکست فصل به 
شاگردان تارتار لیگ را هم با پیروزی شروع کند و در دومین گام 
به مصاف پرسپولیس رود. شکست دادن یحیی و شاگردانش 

برای فرهاد و تیمش می تواند همچون رؤیایی شیرین باشد.

  همه تقابل های دو مربی
هرچند که یحیی گل محمدی و فرهاد مجیدی ســابقه 
تقریباً زیادی در تیم های خود داشتند و بخش زیادی از 
سال های بازیگری آن ها مشترک بود ولی تنها در یک دربی 
مقابل هم ایستادند که آن هم در دربی برگشت سال 75 

بود و پرسپولیس به پیروزی قاطع 3 بر صفر دست یافت.

 رفت و برگشت از نوع یحیی!
یکی از معروف ترین گل های تاریخ دربی را علی ســامره با 
استفاده از لغزش یحیی گل محمدی در ثانیه 48 وارد حریف 
کرد. اما گل محمدی در دربی برگشــت جبران کرد و در 
دقایق ابتدایی روی ضربه کرنر گل اول بازی را به ثمر رساند و 

پرسپولیس در نهایت به برتری 2 بر یک دست یافت. 

 آمار به سود گل محمدی
گل محمدی که 1۶۶ بار برای پرسپولیس بازی کرده، در 
15 دربی با پیراهن سرخپوشــان به میدان رفت. حاصل 
حضور یحیی در دربی، چهار پیروزی، هشت تساوی و سه 
شکست است.  مجیدی نیز 1۶ بار تجربه حضور در دربی 
را بدست آورد که چهار بار پیروز میدان شد وچهار بار هم 
با شکست از زمین خارج شــد و هشت بازی هم مساوی 
حاصل تالش تیمش بود. مجیدی در مجموع موفق شد 

چهار گل در دربی ها به ثمر برساند.

 بهترین حمله، بهترین دفاع
آبی پوشــان امروز هجومی ترین تیم ایران و شاید آسیا 
هســتند که بــا 35 گل زده بهترین خط حملــه را در 
اختیار دارند. آن ها ســه بازیکن مثل قائــدی، دیاباته و 
ارســالن مطهری را در کورس آقای گلی دارند که این 
 اتفاقی نادر در تاریخ این باشگاه و حتی در تاریخ فوتبال 

ایران است.
در آن ســوی میدان ســرخ ها با تنها هفت گل خورده 
بهترین خط دفاعی را در اختیــار دارند. آیا در پایان این 
بازی زور خــط حمله قدرتمند اســتقالل به خط دفاع 
قدرتمند پرسپولیس خواهد رسید یا مدافعان پرسپولیس 
بر مهاجمان اســتقالل چربش خواهند داشت. ذکر این 
نکته هم خالی از لطف نیست که هم خط حمله پر قدرت 

اســتقالل در غیاب دیاباته و هم خط دفــاع پر قدرت 
پرسپولیس در غیاب خلیل زاده دربی ناقص هستند.

 فوتی های دربی 
از آخرین شــهرآوردی که یحیی گل محمدی و فرهاد 
مجیدی حضور داشتند و بازیکنانی که به میدان رفتند 
تنها »ســید جالل حســینی« هنوز حضور دارد. نکته 
ناراحت کننده این است که »هادی نوروزی« و »جی لوید 
ساموئل« در آن دیدار به میدان رفتند اما حاال هر دو جان 

خود را از دست داده اند و حضور ندارند.

 پرسپولیس بدون مصدوم
با اعالم کادر پزشکی تیم فوتبال پرسپولیس، این تیم برای 
دربی بدون مصدوم به مصاف استقالل خواهد رفت. تنها 
غایب پرسپولیس شجاع خلیل زاده، مدافع سرخپوشان 

است که به دلیل محرومیت در این دیدار حضور ندارد.

 شباهت پیراهن های  دو تیم  برای دربی
استقالل و پرسپولیس در حالی امروز برابر هم بازی می کنند 
که طرح پیراهن های دو تیم کاماًل شبیه هم است. تنها در 
رنگ قرمز و آبی تفاوت دارند. پیراهن هــر دو تیم با الهام از 
طرح پیراهن های قدیمی آن ها، با آستین های سفید آماده 

شده است.

کودکان بلوچستانی و المردی
 در تمرین استقالل

حسین، کودک استقاللی بلوچستانی که فرهاد مجیدی، 
پیروزی تیمش مقابل الکویت را به او تقدیم کرده بود و 
امیرحسین، کودکی که در روزهای گذشته ویدئویی از 
هنرنمایی او با توپ و آرزویش برای دیدار با فرهاد مجیدی 
در شبکه های اجتماعی منتشــر شده بود، میهمان ویژه 
تمرین دیروز تیم استقالل بودند. این دو کودک استقاللی 
به دعوت فرهاد مجیدی از سیستان و  بلوچستان و المرد 

استان فارس به تهران آمدند.

 برنامه هفته نوزدهم لیگ برتر
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پرسپولیس تهران- استقالل تهران- ساعت ۱۵:۳۰ 
نفت مسجد ســلیمان- فوالد مبارکه سپاهان  - 

ساعت ۱۶ 

 جمعه 18 بهمن 98
ماشین سازی تبریز- پیکان تهران

سایپاتهران- پارس جنوبی جم
شاهین شهرداری بوشهر- نساجی مازندران

ذوب آهن اصفهان- صنعت نفت آبادان
گل گهرسیرجان- تراکتور سازی تبریز

نودویکمین شهرآورد پایتخت با دستپخت سرمربیان وطنی

نبرد بمب افکن ها و پدافندها  ورزش: نشست خبری سرمربیان پرسپولیس و استقالل در 
حالی برگزار شد که به نظر می رسد دو مربی ابایی از خط و نشان 
کشیدن برای هم نداشتند. امیدواریم بازی امروز هم به اندازه 

همین نشست ها، جذاب و تهاجمی باشد! 

 دوئل دو فرمانده
 فرهاد مجیدی که بــه عنوان ســرمربی تیم میهمان 
زودتر از سرمربی رقیب راهی نشست شد، دو بار جمله ای 
را تکرار کرد که به نظر می رســد گفتن آن را تمرین کرده 
بود:»تهاجمی و بــرای برد بازی خواهیــم کرد. تیم های 
برنده تمرکزشان را روی بردن می گذارند و تیم های بازنده 

تمرکزشان را روی تیم های برنده می گذارند«. 
 یحیی گل محمدی هم واکنش متناســبی به سخنان 
رقیبش داشــت:»بازیکنان پرســپولیس برنــده به دنیا 

آمده اند«. 
 ادعای آبی؛ فرهــاد مجیدی گفت:»یکدســت ترین و 
همدل ترین استقالل تاریخ را داریم و کسی نمی تواند آن 

را شکست بدهد«. 
 ادعای قرمز؛ یحیی گل محمــدی گفت:»ما بازیکنان 
باغیرتی داریم که در شرایط سخت، توانسته اند تصمیمات 

خوبی بگیرند و ذهنیتی قوی دارند«. 
  وعده روز؛ فرهاد مجیدی گفت:»مطمئن هستم امروز 

یکی از جذاب ترین دربی ها را شاهد خواهیم بود«. 
 جمله جسورانه روز؛ یحیی گل محمدی گفت:»فوتبال 
مال هواداران اســت، اما متأســفانه در ایران می خواهند 

استادیوم خالی باشد«. 
 تفاوت روز؛ فرهاد مجیدی گفت:»بودوروف بلغارستانی تازه 
به جمع ما اضافه شده و از او استفاده نخواهیم کرد«. اما یحیی 
گل محمدی گفت: »اســتوکس با وجود ناآمادگی در کنار ما 

خواهد بود و شاید بازی کند«. 
 فان روز؛ یحیــی گل محمدی گفت:»قــرار بود امروز 

باشگاه پول بریزد، اما هنوز پیامک واریز نیامده است!« 
 عاشقانه روز؛ فرهاد مجیدی گفت:»همیشه رؤیای من 
این بود که سرمربی استقالل باشــم و از این تخیل انرژی 

می گرفتم«. 
 جمله ملتهب روز؛ یحیی گل محمدی گفت:»امیدوارم 
در این بازی تســت دوپینگ گرفته شــود«. ســرمربی 
پرسپولیس همچنین در توصیف انتشار فهرست قرارداد 

بازیکنان هم از تعبیر »خیانت« استفاده کرد.

 توصیه های غیرفنی گل محمدی
همچنین گل محمدی درباره رفتــار بازیکنان هنگام 
درگیری های احتمالی با بازیکنان استقالل نیز تذکر داده 
است. کادرفنی پرسپولیس از سرخ ها خواست تا آرامش 
خود را در طــول 90 دقیقه حفظ کننــد و کارت های 

بی مورد انضباطی از داور بازی نگیرند. 
همچنین گل محمــدی از بازیکنان بــا تجربه تیمش 
خواست تا در مواقع حساس بازی سعی بر حفظ آرامش 
 اعضای تیم داشــته باشــند و ســمت بازی احساسی 

نروند.

امیرمحمد ســلطان پور: پس از آنکه اریک آبیدال 
مدیر فنی بارسلونا به انتقاد از بازیکنان آبی و اناری پوش 
پرداخت و آن ها را مقصر اخراج ارنستو والورده لقب داد، 
لیونل مسی به دفاع از هم تیمی های خود به پا خاست. 

آبیدال که زمانی هم بازی مســی در بارسا بود به تازگی 
مصاحبه ای با روزنامه sport روزنامه نزدیک به باشگاه 
انجام داده که در روز سه شنبه منتشــر شد. او در این 
مصاحبه اعالم کرد بخشــی از رختکن تیــم از والورده 
حمایت نکرده و بر طبق آن عملکرد مناسبی را از خود 
در زمین مسابقه ارائه نداده اند. او می گوید: »بسیاری از 
بازیکنان از شرایط تیم خوشحال نبودند و تالش آنچنانی 
هم از خود نشان نمی دادند. همچنین مشکالتی از قبیل 
ارتباط میان بازیکنان و مربی نیز وجود داشــته است. 
رابطه بین ســرمربی و رختکن همیشــه خوب بود اما 
چیزهایی وجود داشت که به عنوان بازیکن سابق همین 
باشگاه، می توانســتم آن را حس کنم. من به مسئوالن 
باشگاه نظراتم را گفتم و قرار بر این شد که در این رابطه 

تصمیم بگیریم«.

  انتقاد مسی از آبیدال
والورده پس از شکســت 

3 بر 2 تیمش در نیمه 
نهایــی ســوپرجام 
مقابــل  اســپانیا 
تلتیکومادریــد از  ا

ســمت خود اخراج 
و کیکه ســتین سرمربی 

سابق بتیس به عنوان سرمربی 
جدید انتخاب شد. اما پس از 

ایــن صحبت های مطرح 
شده توســط آبیدال، 
اســطوره حاضر در 
باشگاه یعنی لیونل 
مســی به انتقاد از او 
پرداختــه و تأکیــد 
کرده آبیــدال یا باید 
نام این بازیکنان کم 
کار را عنوان کند و یا 
حرف خود را در این 
مورد پــس بگیرد. 
مسی در اینستاگرام 
خود در ایــن رابطه 

نوشته است:
»حقیقتاً من دوست 
ندارم خودم را وارد 
چنیــن چیزهایی 
کنــم اما بــه نظرم 
بهتر است همگی 
مســئول وظیفه 
خود و مســئول 

تصمیم هایی که می گیرند باشــند. بازیکنان مســئول 
اتفاقاتی هســتند که در داخل زمیــن می افتد و البته 
ما نخستین نفراتی هســتیم که اگر خوب بازی نکنیم 
متوجه آن  می شــویم. آن هایی که در بخش ورزشــی 
باشگاه نیز فعالیت می کنند باید مسئولیت کارهای خود 
را متوجه باشند و پیامدهای تصمیم هایی که می گیرند 
را بپذیرند. در آخر نیز عقیده دارم هر کسی می خواهد 
در مورد بازیکنــان صحبت کند باید نــام آن هایی که 
مدنظر او بوده است را بیاورد، چون در غیر این صورت او 
نام همه بازیکنان را خراب کرده و به شایعات بد بیشتر 

دامن می زند«.

 آتش شــایعات خروج احتمالی مسی ، تندتر 
از همیشه

صحبت های مسی در حالی مطرح می شود که وی با داشتن 
بندی در قراردادش می تواند در تابستان پیش رو به راحتی 
از باشگاه بارسلونا جدا شــود که این ضربه ای سخت برای 
کاتاالن ها خواهد بود. شایعات پیرامون خروج احتمالی فوق 
ستاره آرژانتینی از مدت ها قبل شنیده می شد اما مسی با این 
صحبت های اخیرش از عدم نارضایتی از مسئوالن باشگاه 
خبر می دهد که آتش شایعات خروج احتمالیش را تندتر 

از همیشه می کند.
بارسلونا در زمان والورده در صدر جدول اللیگا قرار داشت 
اما اکنون که ســتین را به عنوان ســرمربی روی 
نیمکت می بیند با سه امتیاز عقب افتادگی نسبت 
به رئال مادرید در جایگاه دوم قرار دارد. آن ها پس 
از باخت هفته گذشته مقابل والنسیا، موفق شدند 
در بازی اخیر خود لوانته را با دو گل آنسو فاتی روی 
دو پاس گل لیونل مسی با نتیجه 2بر یک شکست دهند. 

امشب آبی و اناری پوشان در جام حذفی اسپانیا به میدان 
خواهند رفت جایی که باید در زمین بیلبائو دیداری 
ســخت را با حریف خود از ایالت باســک برگزار 
کنند. رئال هم امشــب به میدان می رود؛ البته 
سپیدپوشان در سانتیاگو برنابئو میزبان هستند و 

مقابل سوسیداد صف آرایی خواهند کرد.
اینکه چگونه این سونامی مدیریت شود، می 
تواند در آینده باشگاه تأثیر مستقیم داشته 
باشد ولی اگر کســی فکر می کند این 
طوفان به خودی خود فرو می نشیند، 
فراموش نکند که هــر اتفاق بد، 
همیشه مســتعد بدتر شدن 
اســت. باید مراقــب بود؛ 

خیلی خیلی مراقب.

نشست خبری سرمربیان پرسپولیس و استقالل

همدلی و خیانت در دوئل فرماندهان دربی
دعوا در بارسلونا باال گرفت

مسی یک قدم نزدیک تر به درهای خروج

لیگ برتر بسکتبال کشور
مچ اندازی صدرنشینان جدول؟!

علی عبداحد: در حالی که به هفته پایانــی دور مقدماتی لیگ برتر 
بسکتبال باشگاه های کشــور و آغاز مرحله حذفی )پلی آف( نزدیک 
می شویم، امروز بعد از ظهر و از هفته بیســت و پنجم این مسابقات، 
دیدارهای مهیج و حساسی در صدر جدول و مدعیان پیگیری می شود. 
پتروشــیمی صدرنشــین در بندر امام میزبان جدی ترین رقیب 
خود، شهرداری گرگان است. پتروشیمی ها در دور رفت و در سالن 

بسکتبال پرطرفدار گرگانی ها، چنان اسیر شدند که بازی را 47بر۶۶ 
به میزبان باختند. بندر امامی ها به یقین امروز در خانه و در دیداری 
تماشــایی به دنبال دو امتیاز و تالفی شکســت هستند )تیم های 
شهرداری گرگان و پتروشیمی در جدول اصالح نشده فدراسیون 
بسکتبال 42 امتیازی هستند(. شیمیدر در قم پذیرای پاالیش نفت 
آبادان است. آبادانی ها که موقتاً با 43 امتیاز در سکوی نخست جدول 
ایستاده اند، امروز در قم بازی آسانی نخواهند داشت. شیمیدری ها 
در دور رفت و در آبادان توانستند 72 بر ۶۶ از سد نفتی ها بگذرند. 

آویژه صنعت پارسا که در مشهد با عبوری سخت بر شورا و شهرداری 
قزوین پیروز شــد! امروز در تهران و دیداری نفسگیر، میهمان مهرام 
است. تهرانی ها و مشهدی ها هر کدام با 40 امتیاز و با تفاضل گل بهتر 
به ترتیب در مکان های چهارم و پنجم ایستاده اند. )بازی رفت 81بر71 
برتری مهرام(. آویژه صنعت پارسا در صورت پیروزی به چهارم جدول 
صعود می کند و مهرام یک پله پایین می آید. در تیم پایین جدولی نیروی 
زمینی تهران و صنعت مس در کرمان بازی دارند و شورا و شهرداری 
قزوین میزبان رعد پدافند شهرکرد است. با توجه به اینکه تیم توفارقان 

آذرشهر تبریز در بیانیه ای اعتراضی از پایان هفته بیست و دوم از ادامه 
 مسابقات انصراف داده است، موجب تغییراتی در جدول مسابقات خواهد 

شد؟!
یادآور می شود، چون روز پنجشــنبه )98/11/17( در مجموعه 
ورزشی آزادی دیدار فوتبال پرسپولیس و استقالل برگزار می شود، 
بازی بسکتبال بین مهرام تهران و آویژه صنعت مشهد طبق اعالم 
فدراسیون بســکتبال در روز جمعه 98/11/18 در ساعت 15 در 

سالن بسکتبال مجموعه آزادی پیگیری می شود. 

پنجشنبه 98/11/17
شیمیدر قم - پاالیش نفت آبادان 

پتروشیمی بندر امام- شهرداری گرگان 
شورا و شهرداری قزوین- رعد پدافند شهرکرد 

صنعت مس کرمان- نیروی زمینی تهران
جمعه 98/11/18 

مهرام تهران- آویژه صنعت پارسا مشهد ساعت ۱۵
اکسون تهران- ذوب آهن اصفهان

ضد  حمله

تمجید AFC از»نیمار ایران«
ورزش: سایت رســمی کنفدراسیون فوتبال آســیا )AFC( با انتشار 
پُستی در حساب توییتری رسمی خود از مهدی قائدی، مهاجم جوان 

تیم فوتبال استقالل تمجید کرد.
 AFC فیلمی از درخشــش قائــدی در برتری 5 بر صفر اســتقالل 
ایران مقابل الریان قطر و گل های این مهاجم منتشــر کرد و نوشــت: 
بهترین گلزن در ایران، کســی که در آســیا گل زده و با نیمار برزیلی 
 مقایسه شده است؛ در لیگ قهرمانان آسیای 2020 ستاره درخشانی 

خواهد بود؟

شفر: استقالل برنده دربی می شود
ورزش: وینفرد شفر در گفت وگو با تسنیم، درباره دربی تهران بین تیم های 
فوتبال استقالل و پرسپولیس در هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال، اظهار کرد: 
از بازی شجاعانه و نحوه عملکرد استقالل در چند وقت اخیر خیلی خوشحالم. 
بازیکنان و اعضای تیم مثبت صحبت می کنند و عملکرد خوبی داشته اند. 
وی افزود: به نظرم اســتقالل در دربی با نتیجه 3 بر صفر یا 3 بر یک برنده 
می شود. به خاطر شخصیت بازیکنان سابقم، چنین پیش بینی از دربی دارم. 
 آنچه مرا خوشحال می کند، این است که شاگردانم در زمان من یاد گرفته اند 

که نترسند!

 پیوس: اتفاق مثبت، دفاعی نبودن
 گل محمدی و مجیدی است

ورزش: مهاجم پیشین تیم فوتبال پرسپولیس ابراز امیدواری کرد دیدار 
فردای این تیم مقابل استقالل کسل کننده نباشــد. فرشاد پیوس در 
پاسخ به این پرسش که »در حال حاضر شرایط کدام یک از دو تیم بهتر 
است؟«، خاطر نشــان کرد: نتایج نشان می دهد که هر دو تیم وضعیت 
خوبی دارند، مجیدی و گل محمدی به تازگی هدایت تیم هایشــان را 
بر عهده گرفتند و تالش می کنند تا بهترین عملکرد را داشــته باشند. 
اتفاق مثبت در دربی، دفاعی نبودن گل محمدی و مجیدی است. آن ها 
مربیانی نیستند که فقط به فکر دفاع کردن باشند و اگر هر دو تیم فوتبال 

تهاجمی بازی کنند بی گمان شاهد بازی زیبایی خواهیم شد. 

 شکایت ۶ میلیون یورویی ویلموتس 
به فدراسیون رسید

ورزش: به نقل از تســنیم، جلســات و مکاتبات مختلــف و متقابل 
فدراسیون فوتبال با مارک ویلموتس برای پایان توافقی به قرارداد، این 
مربی بلژیکی را راضی نکرد تا در نهایت ویلموتس شکایت خود را به فیفا 
بفرستد. شکایتی با ادعاهای مختلف که به تازگی به دست فدراسیون 
فوتبال رســیده اســت. بزرگ ترین ادعای ویلموتس دریافت غرامت 
۶میلیون یورویی از فدراسیون فوتبال است و مربی بلژیکی مدعی شده 
که باید تمام پول تا پایان قراردادش به او پرداخت شــود. با این حال 
بند پرداخت سه ماه دستمزد در صورت فســخ قرارداد به هر بهانه ای 

مسئله ای است که می تواند ادعای ویلموتس را رد کند. 

 جهانبخش برای دومین بار پیاپی
 بازیکن ماه برایتون شد

ورزش: باشگاه برایتون، علیرضا جهانبخش را به خاطر عملکردش مقابل 
چلسی در رقابت های لیگ برتر انگلیس به عنوان برنده جایزه بهترین 
عملکرد ماه ژانویه این تیم معرفی کرد. بال ایرانی این تیم انگلیسی برای 
دومین ماه پیاپی موفق شد این عنوان را از آن خود کند. جهانبخش با 
کسب 80 درصد آرای هواداران بابت عملکردش در بازی با چلسی موفق 

به کسب این جایزه شد.

منهای فوتبال

هفته نوزدهم لیگ برتر ایران
پرسپولیس - استقالل

پنجشنبه ۱7 بهمن -  ۱۵:۳۰ از شبکه سه

هفته نوزدهم لیگ برتر ایران
نفت  مسجدسلیمان - سپاهان

پنجشنبه ۱7 بهمن -  ۱۶:۰۰ از شبکه ورزش

ورزش در سیما

هفته دهم لیگ برترهندبال
جدال حساس زاگرس - نیروی زمینی

محمدرضا خزاعی: هفته دهم و پایانی دور گروهی سی و دومین دوره لیگ 
برتر هندبال باشگاه های کشور امروز پنجشنبه 17 بهمن برگزار می شود. در 
پایان این مرحله، از هرگروه چهار تیم به مرحله نهایی راه خواهند یافت که 
تیم های اول تا چهارم هر دو گروه مشخص شده اند. به همین دلیل بازی های 
این هفته حساسیت چندانی ندارند. تنها دیدار زاگرس با نیروی زمینی و 
ذوب آهن با سربداران، ممکن است جای تیم های سوم و چهارم گروه الف را 
تغییر دهد. به همین دلیل زاگرس برای تثبیت جایگاه سوم باید برابر کازرونی ها 
امتیاز بگیرد تا اگر ذوب آهن برابر سربداران مغلوب شد تغییری درجدول این 
گروه صورت نگیرد. سبزواری ها هم اگر نمی خواهند در مرحله بعد با تیم مس 
کرمان، صدرنشین قدرتمند گروه ب روبه رو شوند، چاره ای جز پیروزی برابر 
ذوب آهن، آن هم در اصفهان ندارند. ضمن اینکه باید دعاکنند که نیروی 

زمینی هم به زاگرس نبازد.  
برنامه بازی های پنجشنبه 17 بهمن ساعت 18

نفت وگازگچساران- فوالدمبارکه سپاهان
مس کرمان - فرازبام خائیزدهدشت

ذوب آهن اصفهان- سربداران سبزوار
زاگرس اسالم آباد- نیروی زمینی شهید شاملی کازرون

ستارگان دشتستان- زغال سنگ طبس

میزبانی آسیایی بسکتبال ایران پرید
ورزش: در شرایطی که چندی پیش رئیس فدراسیون بسکتبال از بدون 
مشکل بودن میزبانی ایران در مسابقات نوجوانان زیر 1۶ سال آسیا خبر داده 
بود، فیباآسیا در جدیدترین خبری که روی سایت خود قرار داده، لبنان را به 
عنوان میزبان این مسابقات معرفی کرده است. با اینکه خبر میزبانی ایران به 
صورت رسمی از سوی فیباآسیا اعالم نشده بود اما مسئوالن فدراسیون ایران 
این موضوع را اعالم کرده بودند. حاال فیباآسیا تیم های ژاپن، کره جنوبی، 
چین، چین تایپه، استرالیا، نیوزیلند، سوریه، ایران، لبنان، اندونزی، فیلیپین، 
تایلند، هند، قزاقستان، عربستان و کویت را به عنوان 1۶ تیم شرکت کننده در 
این مسابقات معرفی کرده که از تاریخ 5 تا 12 آوریل در لبنان رقابت می کنند.

چهار تیم برتر این رقابت ها سهمیه جام جهانی را می گیرند.

کاپیتان سعید در بند ویروس معروف!
ورزش: لغو لیگ والیبال چین به دلیل شیوع ویروس کرونا به جدیدترین 

دردسر برای کاپیتان تیم ملی ایران تبدیل شده است.
چینی ها که در کسب سهمیه المپیک ناکام بودند، با خیالی راحت قصد داشتند 
از اواسط بهمن لیگ والیبال خود را با حضور بازیکنان مطرح خارجی همچون 
سعید معروف آغاز کنند. در همین راستا، معروف پس از انتخابی المپیک در 

چین ماند و در تمرینات بایک موتور با شماره هفت رؤیت شد. 

دربی با یاد وخاطره شهید هادی برگزار می شود
گمنام و غریب در فکه

ورزش: دیدار دو تیم پرسپولیس و استقالل از هفته نوزدهم لیگ برتر 
فوتبال  از ساعت 15:30 امروز پنجشنبه 17 بهمن 98 در ورزشگاه 
آزادی تهران با نام شهید ابراهیم هادی برگزار می شود و بازیکنان دو 
تیم با اهدای شاخه های گل به تمثال این شهید واال مقام، یاد وخاطره 
او را زنده نگه می دارند. شهید هادی اهل ورزش بود. ورزش را با ورزش 
پهلوانان یعنی باستانی شروع کرد. در کشتی و والیبال چیره دست بود 

و هرگز در هیچ میدانی پا پس نکشید و مردانه می ایستاد. این مردانگی 
را می توان در ارتفاعات سر به فلک کشیده بازی دراز و گیالنغرب تا 
دشت های سوزان جنوب مشاهده کرد.در والفجر مقدماتی پنج روز به 
همراه بچه های گردان های کمیل و حنظله درکانال های فکه مقاومت 
 کردند ولی تسلیم نشدند. خیلی از بچه های جنگ داستان ها و حماسه 
آفرینی های او را در عملیات ها تعریف می کردند که همه آن ها با توسل 

به حضرت فاطمه زهرا)س( انجام شده بود. 
او سرانجام در 22 بهمن سال ۶1 پس از فرستادن بچه های باقیمانده 

به عقب، تنهای تنها با خدا همراه شد و دیگر کسی او را ندید. او همیشه 
از خدا می خواست گمنام بماند. خدا هم دعایش را مستجاب کرد.

 ابراهیم سال هاست که گمنام و غریب در فکه مانده تا خورشیدی 
باشد برای راهیان نور.  ابراهیم هادی در قسمتی از وصیت نامه اش 
می نویسد: خدایا هر چند از شکستگی های متعدد استخوان هایم رنج 
می برم،  ولی اهمیتی نمی دادم؛ به خاطر اینکه من در این مدت چه 
نشانه هایی از لطف و رحمت تو نسبت به آن هایی که خالصانه و در این 

راه گام نهاده اند، دیده ام.

فوالد 2 - شهر خودرو صفر
سرآسیایی چوب اشتباه مدافعانش را خورد

امیرمحمد ســلطان پور:  هفته نوزدهم رقابت های لیگ برتر 
باشگاه های کشور با شکست شهرخودرو آغاز شد. در اولین بازی این 
هفته و در اهواز، فوالد خوزستان میزبان مشهدی ها بود که در نهایت 
با پیروزی شاگردان جواد نکونام همراه بود. دو تیم در حالی قدم به 
میدان گذاشتند که برنامه های خاصی را برای بهبود شرایط خود در 
جدول و صعود به رتبه های باالتر در سر می پروراندند. این بازی در 

نیمه اول پایاپای دنبال شد و به جز صحنه ای که قرمزپوشان فوالد 
توپ را به تیرک افقی دروازه مهدی رحمتی زدند آنچنان تفاوتی 
را در قدرت دو تیم ندیدیم. دقیقه ۶5 گل به خودی فرشاد فرجی 
شکل بازی را به کلی تغییر داد؛ در حالی که توپ ارسالی از جناح 
چپ دروازه شهرخودرو به راحت می توانست توسط این مدافع دفع 
شود اما با اشتباه مرگبار او دروازه رحمتی فرو ریخت. بعد از این گل، 
شهرخودرو تالش خود را برای نزدیک شدن هرچه بیشتر به دروازه 
فوالد افزایش داد اما در تالش این تیم برای سوار شدن بر بازی، یک 

اشتباه مهلک دیگر، این بار از طرف حسن جعفری که توپ را در قلب 
دفاع خودی تقدیم لوسیانو پریرا کرد، برای بار دوم باعث باز شدن 
دروازه تیم میهمان شد. بعد از این گل بازی به شکل عجیبی باز شد و 
از یک طرف نماینده مشهد با همه بازیکنان به دروازه فوالد حمله ور 
می شــد و در طرف مقابل میزبان روی ضد حمالت در آستانه گل 
سوم قرار داشت. اما هیچ کدام از دو تیم از موقعیت های آخر مسابقه 
نتوانستند استفاده کنند تا فوالد با کسب پیروزی 2 بر صفر شرایط 

خود را در صدر جدول مقداری سروسامان دهد. 

آگهی
بدین وسیله به آقای مهدی حسابی نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1356/05/27 شماره ملی: 0937932167 شماره 
شناسنامه: 1209 پالک ثبتی 7710 فرعی از 234 اصلی بخش 9 متعلق به شما در قبال طلب سیما خالقی قدیری 
بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب بشما اخطار میشود ضمناً هرگونه نقل انتقالی از طرف 

 شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود. آ- 9814151 م.الف 535
آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9804508

بدین وسیله به:
علی اصغر آردی نام پدر: رجب تاریخ تولد: 1334/03/10 ش��ماره ملی: 0849780942 شماره شناسنامه: 10 )به 

عنوان بدهکار و راهن(
مدیون سند رهنی با شماره سند: 62457، تاریخ سند: 1395/07/14 تنظیمی دفترخانه 107 مشهد ابالغ می گردد 
که بانک س��ینا اجرائیه ای تحت کالسه 9804508 علیه شما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور پست مشهد، 
آدرس ش��ما مورد شناس��ائی واقع نگردیده اس��ت، لذا بدینوسیله به ش��ما ابالغ میگردد که بدهی شما بابت سند 

مذکور به مبلغ 
موضوعات الزم االجرا: 515/438/715 ریال )پانصد و پانزده میلیون و چهارصد و س��ی و هش��ت هزار و هفتصد و 

پانزده ریال(              - اصل طلب: 459/614/301 ریال        - سود: 50/512/232 ریال
- خسارت تأخیر تأدیه: 5/312/182 ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1398/05/12

به انضمام خسارت تأخیر روزانه
تا تاریخ تقاضا می باشد و خسارت تأخیر و سایر هزینه های قانونی تا روز پرداخت نیز به آن اضافه می گردد و طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می، یک نوبت در روزنامه جهت اطالع ش��ما منتشر و از زمان انتشار در 
روزنامه، اجرائیه ابالغ شده محسوب می شود، در غیر این صورت طبق ماده 34 اصالحی قانون ثبت پس از گذشت 
ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و مورد رهن عبارت است از: ششدانگ پالک پنج 
هزار و دویست و هشت اصلی بخش دو مشهد می باشد، طبق مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد رسید و بجز 

آگهی مزایده، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. آ- 9814148 م.الف 532
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی
بدین وسیله به آقای محمدبهزاد نجم الدین نام پدر: حسین تاریخ تولد: 1352/12/01 شماره ملی: 0791872092 

شماره شناسنامه: 219 ابالغ می شود که متعهد له )ورثه زوجه(:
- متین نجم الدین نام پدر: محمدبهزاد تاریخ تولد: 1389/06/13 شماره ملی: 0970199236 شماره شناسنامه: 

0970199236 به نشانی: مشهد سی متری طالب میالن شانزدهم پالک 211
- صدیقه نجم الدین نام پدر: یوسفعلی تاریخ تولد: 1341/02/02 شماره ملی: 0839359209 شماره شناسنامه: 16 

به نشانی: مشهد سی متری طالب میالن شانزدهم پالک 211
- محمدعلی دس��تجردانی نام پدر: غالمحس��ین تاریخ تولد: 1331/06/01 ش��ماره ملی: 0839809727 شماره 
شناسنامه: 3 به نشانی: مشهد سی متری طالب میالن شانزدهم پالک 211. جهت وصول مهریه به تعداد یکصد و 
پنجاه عدد سکه یک بهار آزادی که باید از زوج وصول و به وراث زوجه داده شود. به استناد مهریه مندرج در سند 
ازدواج شماره سند: 14316، تاریخ سند: 1374/08/25، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج 107 و طالق 62 
شهر مشهد استان خراسان رضوی علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9807318 در این اداره 
تش��کیل شده و طبق گزارش مورخ 98/10/12. 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 ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد، نسبت به 

پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ9814150 م.الف 533
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی
بدین وسیله به وراث مرحوم حمید مزدورکار فرزند حسین شماره ملی 6439946641 )1- وحید مزدورکار نام پدر: 
حمید تاریخ تولد: 1396/11/05 ش��ماره ملی: 0981858384 شماره شناسنامه: 0981858384 به نشانی: کوی 

کارگران میالن هشتم پالک 72
2- حس��ین مزدورکار ن��ام پدر: قربانعل��ی تاریخ تولد: 1340/07/01 ش��ماره ملی: 6439896271 ش��ماره 

شناسنامه: 7 به نشانی: مشهد کوی کارگران میالن هشتم پالک 72
3- عفت رضاپور نام پدر: حس��ن تاریخ تولد: 1342/09/01 ش��ماره ملی: 0933848501 ش��ماره شناسنامه: 
3594 به نشانی: مشهد کوی کارگران میالن هشتم پالک 72( ابالغ می شود که خانم فاطمه صدیقی نام پدر: 
حس��ن تاریخ تولد: 1367/10/21 شماره ملی: 0386183724 ش��ماره شناسنامه: 15593 جهت وصول 50 
عدد س��که بهار آزادی به اس��تناد مهریه مندرج در سند ازدواج ش��ماره 7122- 1379/07/27 دفتر 4 مشهد 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9808290 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 1398/11/05 مأمور، محل اقامت ش��ما به ش��رح متن سند ش��ناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار 
طب��ق ماده 19 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی 
می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد، نسبت به پرداخت 

بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ-9814213 م.الف 534
 

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 95/92/1303 )9502317(
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 95/92/1303 مطروحه ش��عبه دوم اجرای ثبت مشهد خانم مریم پروانه نام پدر: 
غالمرضا تاریخ تولد: 1348/02/13 ش��ماره ملی: 0944791018 ش��ماره شناسنامه: 17468 باستناد سند ازدواج 
ش��ماره 26021 مورخه 1370/1/27 تنظیمی دفتر ازدواج ش��ماره 97 مش��هد جهت وصول 100 عدد سکه تمام 
بهار آزادی علیه آقای غالمرضا نیاززاده نام پدر: علی تاریخ تولد: 1342/01/13 شماره شناسنامه: 486 اجرائیه ای به 
کالسه فوق صادر که پس از ابالغ اجراییه حسب درخواست وکیل بستانکار وارده به شماره 12678- 1395/08/2 
مدیون در قبال 100 عدد سکه تمام بهار آزادی از کشور ممنوع الخروج گردید. سپس مدیون طی وارده به شماره 
14078- 1395/08/24 با وثیقه گذاردن سه دانگ مشاع از شش دانگ پالک ثبتی 25882 فرعی از 2649 فرعی 
از 182 اصلی بخش 10 مشهد اجازه یکبار خروج از کشور به مدت 6 ماه را اخذ کرده و بدلیل عدم مراجعه ملک 
مذکور بازداش��ت و ارزیابی شد که برابر گزارش هیئت کارشناسان رسمی دادگستری طی وارده بشماره 23176- 
1398/5/8: از پالک ثبتی مذکور واقع در وکیل آباد بلوار دانش آموز دانش آموز 7 پالک 341 طبقه چهارم واحد 9 
غربی بازدید به عمل آمد ضمن معاینه محل و بررسی تصاویر اسناد و مدارک مضبوط در پرونده پالک ثبتی 25882 
فرعی از 2649 فرعی از 182 اصلی بخش 10 مشهد، عرصه زمین طبق سند 510 مترمربع، شماره سند مالکیت 
971106 سری سال، سند سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان- عرصه وقف آستان قدس، مساحت اعیان آپارتمان 
طبق پایانکار 148/55 مترمربع، قدمت بنا 15 سال، ابعاد زمین 17 متر در 30 متر، موقعیت زمین شمالی، عرض 
معبر 15 متری، کد نوس��ازی ملک 0- 0- 0- 40- 11- 5- 132، طرح تفصیلی مصوب: طرح خازنی منطقه 1، 
کاربری مصوب: مسکونی تراکم زیاد. حدود اربعه: شماالً به طول 17 متر دیوار به دیوار پالک مجاور، شرقاً به طول 
30 متر دیوار به دیوار پالک مجاور، جنوباً به طول 17 متر به خیابان 15 متری، غرباً به طول 30 متر دیوار به دیوار 
پالک مجاور، واحد مسکونی مورد نظر آپارتمانی است سه خوابه به مساحت 148/55 مترمربع واقع در طبقه چهارم 
)قسمت غربی( ساختمانی 5 طبقه و 9 واحدی در عرصه ای به مساحت 510 مترمربع با تراکم مسکونی زیاد شامل 
همکف به صورت پیلوت با پارکینگ اشتراکی و یک واحد مسکونی و راه پله و آسانسور فاقد فیلتر آسانسور و طبقات 
اول تا چهارم هر یک دو واحد مسکونی با اسکلت فلزی و سقف طاق ضربی با نمای سنگ و پنجره های آلومینیومی 
و در حال حاضر در تصرف مس��تأجر بوده و بهره برداری مس��کونی می شود. حدود اجمالی با تصاویر سند و پایانکار 
مطابقت می نماید. مشخصات آپارتمان عبارتست از: 3 اتاق خوابه، کف هال و پذیرایی سرامیک، کف اتاق خواب ها 
موکت، آشپزخانه اپن با کابینت بدنه فلزی و درب ام دی اف، دیوارها نقاشی، ورودی و هال خصوصی پانل چوبی، 
سیس��تم گرمایش پکیج و رادیاتور، دارای شومینه، سیستم سرمایش کولر آبی و دارای یک تراس مسقف در ضلع 

جنوب به مساحت 3/79 مترمربع با انشعابات آب و برق و گاز مجزا.

ب��ا توج��ه به موقعیت مکانی و ابعاد و مس��احت و بر ملک و عرض معبر و کیفیت و قدمت س��اختمان و ش��رایط 
زمانی )وضعیت کنونی بازار در یوم کارشناس��ی( و با در نظر گرفتن جمیع عوامل مؤثر در ارزش موضوع و فارغ از 
هرگونه دیونی که ممکن است داشته باشد ارزش ششدانگ آپارتمان فوق الذکر به نظر و تشخیص این هیئت مبلغ 
9/800/000/000 ریال معادل نهصد و هش��تاد میلیون تومان و ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ آپارتمان مبلغ 

4/900/000/000 ریال معادل چهارصد و نود میلیون تومان تعیین و پیشنهاد می گردد.
برابر گزارش مأمور اجرا وارده بش��ماره 39410- 1398/7/22 ملک در تصرف مستأجر به مبلغ 70 میلیون تومان 

رهن و ماهیانه 340 هزار تومان و تاریخ انقضا قولنامه 99/5/15 می باشد.
حدود اجمالی ملک برابر نامه مس��ئول بایگانی اداره ثبت اس��ناد و امالک ناحیه ش��ش مش��هد بر 
اس��اس پرونده ثبتی بدین ش��رح میباشد: شماالً به طول 8/45 متر پنجره و دیواری است به فضای 
حیاط خلوت ش��رقاً: اول به طول 5/90 متر دیوار اش��تراکی با آپارتمان مجاور دوم در 6 قس��مت 
درب و دیواری است به راه پله و آسانسور سوم به طول 6/55 متر دیوار اشتراکی با آپارتمان مجاور 
جنوباً: به طول 3/45 و 0/90 و 5 متر لبه تراس و پنجره و دیواری اس��ت به فضای حیاط غرباً: به 
طول 18/30 متر دیواری اس��ت به فضای پالک 2650 فرعی، که با توجه به مطالبات بس��تانکار و 
هزینه ه��ا مقدار س��ه دانگ پالک ثبتی فوق در قبال مبل��غ 4/900/000/000 ریال مزایده خواهد 
ش��د ضمناً مبلغ 196/000/000 ریال حق مزایده و نیم عشر بمبلغ  245/000/000 ریال میباشد 
که طبق تبصره ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده میباش��د و مزایده بمقدار فوق از مبلغ 
4/900/000/000 ریال از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز سه شنبه مورخ 98/12/13 در محل 
خیابان امام خمینی کوچه ثبت اداره اجرای اس��ناد رس��می مشهد شعبه دوم اداره اجرا شروع و به 
باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهی های مربوطه اعم از آب 
و برق و گاز حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق 
مقررات وصول خواهد شد همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت 
تعیین شده برگزار میگردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اسناد رسمی 

مشهد شعبه دوم اجرای ثبت برگزار میگردد. آ- 9814152 م.الف 536

آگهی ابالغ ماده 101 آئین نامه اجرا کالسه های 90/258 و 90/250 و 90/248
بدین وسیله به نیلوفر ندامتی فرزند جواد با کدملی 0921945396 ابالغ می گردد:

پی��رو اجرائی��ه ص��ادره کالس��ه: 9001403 90/0250( و 9001404 )90/258( و 9001402 
)90/248( ل��ه بان��ک تجارت علیه ش��رکت کش��ت و صنعت و بازرگانی نازنین ش��هد خراس��ان و 
نیلوف��ر ندامتی به ش��ما ابالغ میگردد که شش��دانگ پالک ثبتی 6605 فرع��ی از 3418 فرعی از 
200 ال��ی 221 فرع��ی از یک فرعی از 191 اصلی بخش 10 مش��هد ملکی نیلوفر اندامتی به مبلغ 
1/940/000/000 ریال )یک میلیارد و نهصد و چهل میلیون ریال( ارزیابی گردیده اس��ت چنانچه 
به مبلغ فوق الذکر اعتراضی دارید به اس��تناد م��اده 101- آیین نامه اجرای ثبت ظرف مدت 5 روز 
از تاری��خ ابالغ اخطاریه اعتراض خود را کتباً به انضمام مبلغ 3/000/000 بابت هزینه کارشناس��ی 
به صورت علی الحس��اب به این ش��عبه تحویل دهید ضمناً به اعتراض خارج از مهلت مقرر یا بدون 

پرداخت هزینه کارشناسی ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ- 9814154 م.الف 537
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9803563
بموجب پرونده اجرایی کالسه 9803563 خانم اسماء ابوترابی نام پدر: نوروزعلی تاریخ تولد: 1366/11/22 شماره 
ملی: 0779953991 ش��ماره شناسنامه: 307 جهت وصول یکصد و پنج عدد سکه بهار آزادی و یک سفر زیارتی 
کرب��ال معلی علیه: آق��ای مهدی ورزنده فیض آبادی نام پدر: غالمرضا تاریخ تولد: 1361/03/03 ش��ماره ملی: 
0942522151 شماره شناسنامه: 831 به استناد سند ازدواج شماره 15103 تاریخ 1384/08/19 دفترخانه 

ازدواج شماره 81 شهر مشهد استان خراسان رضوی مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده به کالسه فوق 
در ش��عبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد تش��کیل و پس از ابالغ اجرائیه به مدیون به درخواست وکیل 
بستانکار طی وارده 26306- 1398/05/23 سهم االرث احتمالی مدیون از ششدانگ پالک ثبتی 179 فرعی 
از 75 اصلی بخش ده مش��هد )یکصد و هفتاد و نه فرعی از هفتاد و پنج اصلی بخش ده مش��هد( به نش��انی 
مش��هد- کیلومتر 20 جاده قوچان- انتهای روس��تای چهچهه- روبروی گاوداری اس��المی به مالکیت مرحوم 
غالمرضا ورزنده فیض آبادی در قبال 105 عدد س��که بهار آزادی بازداش��ت که برابر گزارش کارشناس رسمی 

دادگستری وارده به شماره 49241- 1398/09/12 بدین شرح میباشد:
از شش��دانگ یک قطعه زمین به مس��احت دوازده هزار و نهصد و هش��ت متر و ده صدم مترمربع دارای 
پ��الک 179 فرعی از 75 اصلی که به ش��ماره ثبت 214447 ثب��ت و در دفتر 1276 صفحه 2 بنام مالک 
آقای غالمرضا ورزنده فیض آبادی ثبت و سند صادر گردیده مراجعه شد که پس از بازدید از ملک مربوطه 
مش��خص گردید اعیانی به مس��احت 100 مترمربع خانه مسکونی با قدمت 20 ساله و انباری به ارتفاع 4 
متر به مساحت 110 مترمربع با قدمت 25 ساله احداث گردیده و دور زمین با آجر و سنگ به ارتفاع دو 
متر محصور گردیده است در زمان بازدید هیچکدام از ورثه در آن سکونت نداشته و در محوطه زمین در 
قس��مت هایی نهال غرس گردیده اس��ت محوطه سازی انجام نشده ولی دور یک قطعه 500 متری با بلوک 
محصور و دور یک قطعه دیگر به مس��احت 1300 مترمربع نیز با بلوک محصور گردیده اس��ت. لذا با توجه 
ب��ه موقعی��ت زمین و وضعیت آن و امتیازات مربوطه آب- برق- گاز و س��ایر مواردی که در قیمت گذاری 
تأثیر دارند ارزش کل زمین به مس��احت 12908/10 مترمربع و اعیان س��اخته ش��ده و امتیازات مربوطه 
برابر 26/200/000/000 ریال معادل دو میلیارد و شش��صد و بیست میلیون تومان می باشد. برابر گزارش 
مأمور اجرا وارده به ش��ماره 49365- 1398/09/12 ملک شامل یک ساختمان مسکونی و یک سوله صد 
متری و بعضی از قسمتها به صورت دیوار بلوکه چینی و بین وراث تقسیم بندی شده است و الباقی زمین 

خالی از کش��ت می باش��د. زمین فوق فعاًل در اختیار و تصرف کلیه وراث می باش��د.
حدود اربعه ملک طبق اعالم مس��ئول بایگانی حوزه ثبت ملک مش��هد ناحیه چهار وارده به ش��ماره 54479- 

1398/10/05 بدین شرح می باشد:
شماالً بطول های 7 و 9/80 و 11/83 و 15/79 و 35/76 و 7/30 و 8/62 و 6/64 و 2/35 و 12/35 و 36/35 
و 27/76 و 38/32 متر دیوار به اراضی ش��رقاً بطول های 16/65 و 7/13 و 5/29 و 8/62 و 8/63 و 18/03 و 
10/34 و 8/47 و 8/69 مت��ر دیوار بصورت گرد به اراضی جنوباً بطول های 15/68 و 166/64 و 1/76 و 7/44 
و 2/69 و 2/83 و 7/33 و 2/84 و 2/29 و 3/32 و 3/25 و 3/87 و 17/56 و 10/93 متر دیوار به اراضی غرباً 
بط��ول 19/81 مت��ر )دارای درب( و 29/34 و 2/79 و 3/87 )دارای درب( و 0/64 و 10/47 و 0/69 و 6/16 

دارای درب و دیوار به خیابان.
که با توجه به مطالبات بس��تانکار و هزینه ها مقدار 128/5 س��هم مشاع از 640 سهم ششدانگ 
)یکصد و بیس��ت و هشت و نیم سهم مشاع از شش��صد و چهل سهم ششدانگ( پالک ثبتی در 
قبال مبلغ 5/260/468/750 ریال مزایده خواهد ش��د ضمن��اً مبلغ 210/418/750 ریال حق 
مزایده و نیمعش��ر به مبلغ 263/023/438 ریال میباش��د که طبق تبصره ماده 121 آئین نامه 
اج��را بعهده برنده مزایده میباش��د و مزای��ده بمقدار فوق از مبل��غ 5/260/468/750 ریال از 
س��اعت 9 صبح ال��ی 12 ظهر در روز چهارش��نبه مورخه 1398/12/14 در محل ش��عبه دوم 
اجرا ش��روع و به باالترین قیمت که خریدار داش��ته باش��د فروخته خواهد ش��د. ضمناً پرداخت 
بدهیهای مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و یا حق اشتراک و نیز بدهیهای مالیاتی 
و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم ش��ده یا نش��ده 
بعه��ده برنده مزایده اس��ت و هزینه ه��ای قانونی طبق مقررات وصول خواهد ش��د همچنین در 
صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رس��می در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. 
مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اس��ناد رس��می مش��هد ش��عبه 

دوم اج��رای ثب��ت برگ��زار میگ��ردد. آ- 9814156 م.ال��ف 538

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رسمی برابر رای ش��ماره 139860306007000929- 98/10/26  - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات 
مالکانه بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم علی محمد محمد زاده مش��هد ریزه ئی   فرزند محمد   به ش��ماره شناسنامه 
0721109896 صادره از تربت جام در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل   به  مساحت 176.40 متر مربع  
پالک  6فرعی از 3-اصلی   مفروز و مجزی شده واقع   در  خراسان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ 
خانم جلیل کریمی تیموری سهم ارث ثریا حقیر محرز گردیده  است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین 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 مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 98/245 آ-9813483
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/11/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/17
سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رسمی برابر رای ش��ماره 139860306007000912- 98/10/24  - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات 
مالکانه بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم لیال جوان مرد   فرزند سبحان   به شماره شناسنامه 126 صادره از تربت جام 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل   به  مساحت 176.40 متر مربع  پالک  6فرعی از 3-اصلی   مفروز 
و مجزی ش��ده واقع   در  خراس��ان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم جلیل کریمی تیموری 
سهم ارث ثریا حقیر محرز گردیده  است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین 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 مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 98/246 آ-9813485
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/11/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/17
سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 139860306007000916- 98/10/24  - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم سید مجتبی موسوی نژاد  فرزند سید محمد مهدی   به شماره شناسنامه 1117 صادره 
از  در  یک باب منزل   به  مساحت 123.30 متر مربع  پالک  5فرعی از 3-اصلی   مفروز و مجزی شده واقع   در  
خراسان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم درجان افشاری امیر آبادی  محرز گردیده  است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 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 مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 98/247 آ-9813486
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/11/2                تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/17

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 139860306007000919- 98/10/26  - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم عبدالرحمن جامی االحمدی   فرزند محمد ناصر   به ش��ماره شناس��نامه 306 صادره 
تربت جام از  در  یک باب منزل   به  مساحت 161.75 متر مربع  پالک  فرعی از 985و979-اصلی   مفروز و مجزی 
شده واقع   در  خراسان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم درجان افشاری امیر آبادی  محرز 
گردیده  است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 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 مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف 98/248 آ-9813487
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/11/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/17
سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رسمی برابر رای ش��ماره 139860306007000928- 98/10/26  - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات 
مالکانه بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم عبدالوهاب احمدی میش مست تیموری فلورزه  فرزند امیر محمد    به شماره 
شناسنامه 280 صادره از تربت جام در  یک باب منزل   به  مساحت 147.45 متر مربع  پالک  فرعی از 167-اصلی   
مفروز و مجزی شده واقع   در  خراسان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم غالم محمد و شاه 
محمد محرمی  محرز گردیده  است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
و در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین 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 مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 98/249 آ-9813488
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/11/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/17
سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 139860306007000917- 98/10/24  - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم غالم احمد مرادی  فرزندگل  محمد   به شماره شناسنامه 716 صادره از تربت جام در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه   به  مساحت 165 متر مربع  پالک فرعی از 864-اصلی   مفروز و مجزی 
ش��ده واقع   در  خراس��ان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رس��می آقا/ خانم اسماعیل سراج احمدی  محرز 
گردیده  است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 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 مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف 98/250 آ-9813489
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/11/2                             تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/17

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 139860306007000918- 98/10/24  - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم مهناز مرادی میش مست تیموری  فرزند غالم نبی    به شماره شناسنامه 320 صادره 
از تربت جام در  یک باب منزل   به  مس��احت 170.80 متر مربع  پالک 1880فرعی از 3-اصلی   مفروز و مجزی 
شده واقع   در  خراسان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم دین محمد ایرانی علی خواجه و 
جان میرزا خویردی محرز گردیده  است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 

شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین 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 مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 98/251 آ-9813490
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/11/2  
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/17

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای ش��ماره 139860306007000860- 98/10/7  - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم محمد علی حیدری  فرزند حسن    به شماره شناسنامه 1 صادره از تربت جام در  یک 
باب منزل   به  مساحت 294.5 متر مربع  پالک  178فرعی از 57-اصلی   مفروز و مجزی شده واقع   در  خراسان 
رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم حسین نجفی قره چماق  محرز گردیده  است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود و در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین 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 مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 98/253 آ-9813492
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/11/2 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/17
سید مجتبی جواد زاده

 رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رسمی برابر رای ش��ماره 139860306007000927- 98/10/26  - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات 
مالکانه بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم امنه سربزی  فرزند عبداله   به شماره شناسنامه 124 صادره از تربت جام در  
یک باب منزل   به  مس��احت 365 متر مربع  پالک 4 فرعی از 3-اصلی   مفروز و مجزی ش��ده واقع   در  خراس��ان 
رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رس��می آقا/ خانم عبداله س��ربزی  محرز گردیده  است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود و در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه 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 خواهد 

شد. م الف 98/252 آ-9813491
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/11/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/17
سید مجتبی جواد زاده

 رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زبرخان

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می مصوب 1390/09/20 مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای اس��معیل صداقت نژاد فرزند محمد باقر به ش��ماره شناسنامه 672 صادره از قدمگاه در یک باب ساختمان به 
مس��احت 317/32 متر مربع در قس��متی از پالک 27 فرعی از 137 اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی تلخ زنج 
قدمگاه از محل مالکیت خود متقاضی و حلیمه بیگم پوست فروشان محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات الصاق تا در 
صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 

آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد ش��د وصدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از 
تنظی��م اظهار نامه حاوی تحدید حدودمرات��ب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع 
می رس��اند ونس��بت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت 

اختصاصی منتشر می نماید . آ-9813467
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/17

سید حسن پورموسوی
رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زبرخان

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می مصوب 1390/09/20 مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای اس��معیل صداقت نژاد فرزند محمد باقر به ش��ماره شناسنامه 672 صادره از قدمگاه در یک باب ساختمان به 
مس��احت 296/97 متر مربع در قس��متی از پالک 27 فرعی از 137 اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی تلخ زنج 
قدمگاه از محل مالکیت خود متقاضی و حلیمه بیگم پوست فروشان محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات الصاق تا در 
صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد ش��د وصدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از 
تنظی��م اظهار نامه حاوی تحدید حدودمرات��ب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع 
می رس��اند ونس��بت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت 

اختصاصی منتشر می نماید .آ-9813471
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/02 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/17

سید حسن پورموسوی 
رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زبرخان

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می مصوب 1390/09/20 مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای اس��معیل صداقت نژاد فرزند محمد باقر به ش��ماره شناسنامه 672 صادره از قدمگاه در یک باب ساختمان به 
مس��احت 144/33 متر مربع در قس��متی از پالک 27 فرعی از 137 اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی تلخ زنج 
قدمگاه از محل مالکیت خود متقاضی وحلیمه بیگم پوست فروشان محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات الصاق تا در 
صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد ش��د وصدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از 
تنظی��م اظهار نامه حاوی تحدید حدودمرات��ب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع 
می رس��اند ونس��بت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت 

اختصاصی منتشر می نماید .آ-9813472
تاریخ انتشار نوبت اول: 02 /1398/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/17

سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان
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سیما و سینما

خبر

حذف»سهکامحبس«ازآرایمردمی
 از روز صفر تا خروج 

در فهرست آثار برگزیده آرای مردمی 
روز  چهارمیــن  در  فــارس: 
شمارش آرای فیلم های نمایش 
داده شده جشنواره فجر»سه کام 
حبس« حذف شد و ۹ فیلم دیگر 

باقی ماندند.
نتیجه شــمارش آرای فیلم های 

نمایش داده شده در روز چهارم جشنواره فیلم فجر)۱۵ بهمن ماه( توسط 
ستاد انتخاب فیلم برگزیده از نگاه تماشاگران جشنواره فیلم فجر اعالم 

شد. 
فهرست فیلم ها بدون اولویت بدین شرح است:

آبادان یازده ۶۰، دوزیست، شنای پروانه، روز بلوا، مغز استخوان، خوب بد 
جلف۲، درخت گردو، روز صفر و خروج.

 »۸۷ متر« کیانوش عیاری 
به ایستگاه پایانی نزدیک شد

سیما و سینما: عوامل مجموعه 
تلویزیونی »۸۷ متر« این روزها 
باقیمانده  ســکانس های  ضبط 
را پیگیــری می کنند و به گفته  
کارگردان پایان تصویربرداری این 

سریال سه ماه دیگر خواهد بود.
به نقل از روابط عمومی شــبکه یک، کیانوش عیاری، کارگردان سریال 
»۸۷ متر« با بیان اینکه هم اکنون گروه تولید با تالش شبانه روزی و فشار 
زیاد مشغول کار هستند، تأکید کرد: سعی مان بر این است تا سه ماه آینده 

تصویربرداری این سریال را به اتمام برسانیم.
کارگردان سریال »روزگار قریب« تصریح کرد: روز تعطیل نداریم و تقریباً 
هر روز همه عوامل و بازیگران پشت و مقابل دوربین در حال تصویربرداری 
هســتند. امیدوارم با تمام سختی های این کار، مردم از خروجی سریال 

راضی باشند.
کیانوش عیاری در پایان گفت: هم اکنون در لوکیشــن اصلی سریال در 
خیابان نیلوفر تهران هســتیم، جایی که داستان اختالف و درگیری دو 

خانواده خلیلی و پوردورانی بر سر مالکیت منزل، در آنجا رخ می دهد.
در خالصه داستان این ســریال آمده است: علیرضا پوردورانی به همراه 
همسر، دو دختر و پسرش، خانه ای را از یک فروشنده به نام فرج ناصری 
خریداری می کنند، اما روز اسباب کشــی متوجه می شوند خانه به فرد 
دیگری به نام محسن خلیلی فروخته شده است. محسن به همراه پسر، 
همســر و دو دخترش صبح زودتر از پوردورانی ها به خانه رســیده اند و 
وسایلشان را در خانه گذاشته اند، اما با رسیدن خانواده پوردورانی، ماجرای 

کالهبرداری مشخص می شود.
مجموعه تلویزیونی »۸۷ متر« بــه تهیه کنندگی و کارگردانی کیانوش 
عیاری کاری از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیماست که در۴۰ قسمت 

۴۵ دقیقه ای در حال تولید است.

 سیما و سینما/ زهره کهندل فیلم مستند»مهدی 
عراقی را بکــش« به کارگردانــی و تهیه  کنندگی 
»عبدالرضــا نعمت  اللهــی« در بخــش مســتند 
سی وهشتمین دوره جشنواره فیلم فجر حضور دارد. 
این مستند روایتی از زندگی و زمانه مرید وثیق و یاور 
راستین امام راحل شهید مهدی عراقی است که در 
چهار فصل موضوعی مجزا، به مرور خاطرات، روایات 
و وقایع مؤثر حادث شــده در زندگی شهیدعراقی 
می پردازد. از نحوه ارتباط و آشــنایی او با شــهید 
نواب صفوی گرفته تا حضور پررنگ او در نوفل لوشاتو 
و همراهی پیوســته با امام خمینی)ره( در سال های 
پیش و پس از وقوع انقالب اسالمی، در این مستند 
به تصویر کشیده است. این فیلم که در سیزدهمین 
جشنواره بین المللی سینماحقیقت حضور داشت، با 
استقبال روبه رو شد و حاال باید با دیگر آثار جشنواره 

فجر رقابت کند.
مســتند »مهدی عراقی را بکش« که تصویر یکی 
از فعاالن سیاســی معاصر را ارائه می دهد، یکی از 
مستندهای خوش ســاخت و امیدبخش جشنواره 
فیلم فجر امسال است که تماشای آن می تواند برای 
هر مخاطبی با هر نوع ذائقه، جهت گیری، خط  مشی 
فکری و تعلقات حزبی و جناحی خالی از لطف نباشد. 
با »عبدالرضا نعمت  اللهی« کارگردان درباره جزئیات 

ساخت این مستند گفت وگو کردیم که می خوانید. 

 چرا شخصیت مهدی عراقی برایتان اهمیت 
پیدا کرد که سراغ ساخت یک مستند پرتره 

از او رفتید؟
ابتدا قــرار بود روی یک ســوژه دیگری کار کنیم. 
ســیدمصطفی حســینی که پژوهشــگر ما بود و 
مصاحبه هــا را انجام مــی داد، روی مقاله ای درباره 
مقایسه آیین های مذهبی و اندیشه سیاسی  شیعه در 
ایران کار می کرد، اینکه ببیند نقاط عطف سنت های 
عزاداری شــیعیان کجا بوده و در کدام دوره شکل 
عزاداری شیعیان دگرگون شده و تغییراتی اساسی 
کرده است. یک نمونه مورد بررسی ماجرای دسته 
مسجد حاج ابوالفضل بود که در روز ۱۳خرداد ۱۳۴۲ 
برگزار شد. این دسته عزاداری یک نقطه عطف بود 
که در آن روز، دســته عزاداری به تظاهرات سیاسی 
تبدیل شد. شعارنوشته هایی که حمل می شد،  نظمی 
که دسته عزاداری می گرفت، شعار هایی که سر داده 
می شد و ســخنرانی هایی که انجام می شد، تفاوت 
اساسی با دسته های معمول عزاداری داشت. در این 
مطالعه مشخص می شود  شخصیت اصلی و محوری 
و بــه عبارتی کارگردان این دســته در آن روز حاج  
مهدی عراقی بــود. او بود که آدم ها را جمع می کرد 
و به آن ها نظم و حرکت می داد. صبح ۱۳خرداد این 
اتفاق می افتد و دســته عزاداری به سمت دانشگاه 
تهران حرکت می کند. آنجا سخنرانی  و بعد به سمت 
خیابان کاخ حرکت می کنند. حرکت این دســته 
مقدمه ای برای سخنرانی معروف امام خمینی)ره( در 
قم می شود که در واکنش به اتفاقات فیضیه ایراد و 
منجر به دستگیری حضرت امام)ره( می شود. این ها 
دسته را صبح راه می اندازند و بعد حاج  مهدی عراقی 
خودش را به قم می رســاند و مقدمات ســخنرانی 
امام)ره( را تدارک می بیند. همه تدارکات و تنظیمات 
آن سخنرانی و برگزاری مراسم و حتی ضبط و انتشار 

نوار سخنرانی کار ایشان بود. در واقع حاج  مهدی آدم 
اجرایی امام)ره( است. ما حاج مهدی را نخستین بار 
آنجا می بینیم که شــخصیت پهلوانی هــم دارد. 
مطالعات ما که بیشــتر شد تصمیم گرفتیم درباره 
ایشان فیلم بسازیم. ابتدا فکر می کردیم شاید پیش از 
ما کاری در مورد ایشان انجام گرفته باشد، اما وقتی 
بررسی کردیم، دیدیم چند کتاب و ویژه نامه در مورد 

ایشان منتشر شده، اما فیلمی ساخته نشده است.

 چرا در سال های اخیر گرایش  فیلم سازان 
به سمت تاریخ معاصر بیشتر شده است، دلیل 
این تشنگی به اطالعات تاریخ سیاسی معاصر 

ایران چیست؟
بخشی از آن میل و نیاز مخاطبان به دانستن درباره 
این موضوع هاست، بخش دیگرش هم فکر می کنم 
موفقیت تجربه های قبلی فیلم سازی در این حوزه ها 
باشد. شاید توفیق آن ها، فیلم سازان جوان را به این 

موضوع ها مشتاق تر کرده است. 

به  پرداختن  برای   چه حساســیت هایی 
موضوع های تاریخ سیاسی معاصر ایران برای 
مستندسازی وجود دارد؟ گاهی ساخت یک 
مستند صدای اعتراض طیف سیاسی خاصی 
را بلند می کند یا ممکن است مستندساز به 

تحریف آن روایت تاریخی متهم شود؟
حساســیت که فراوان اســت، ولی چــاره ای جز 
بازخوانی های مکرر تاریخ نیست. مهم نیست صدای 
کســی یا گروهی درمی آید یا نه، هر فیلمساز و هر 
پژوهشگری قرائت خودش را دارد. باید مکرر ساخت 
و روایت کرد. روایت درســت و محکــم، الگوهای 

تحریف شده را کنار می زند.

 تولید آثار مستند خوب در سال های اخیر 

رو به رشــد بوده، اما همچنان در اکران این 
آثار به آن ها کم  توجهی می شود. به نظر شما 
فیلم های مســتند می توانند جایشان را در 

گیشه باز کنند؟
ببینید در اینکه فیلم های مســتند برای مخاطب 
ســاخته می شوند و باید عرضه شوند شکی نیست، 
ولی همه عرضه یک فیلم، اکران در سالن های سینما 
نیست، باید حواسمان به این نکته باشد. بله می شود 
سهم اکران مســتند در سالن های سینما را بیشتر 
کــرد، ولی پیش از آن باید ایده ای برای نظام عرضه 
آن داشت. مسئله این است که مخاطب فیلم مستند 
اصالً در جریــان عرضه قرار نمی گیرد و خبر اکران 
فیلم ها به او نمی رسد. محصول تولید می شود، ولی 

اصالً به دست مصرف کننده اش نمی رسد.

 یکی از ویژگی های مستند شما رجوع به 
متعدد  و  مختلف  شخصیت های  و  آرای افراد 
سیاسی دارای افکار و عقاید متفاوت و چه بسا 
متضاد با یکدیگر، برای واکاوی ابعاد شخصیتی 

حاج مهدی عراقی اســت. این افراد طیفی از 
شــخصیت های اصول گرا و اصالح طلب را در 
برمی گیرند، دلیل اینکه سراغ افراد مختلف 

رفتید چه بود؟
خود حاج مهدی عراقی کســی است که با نگاه ها و 
جریان های مختلف ارتباط دارد. همه زیرســایه اش 
جمع می شوند و برایش احترام قائلند. برای نزدیک 
شدن به ایشــان و شناختنشان، ما هم باید همین 
مسیر را می رفتیم. باید بی مالحظه سراغ چهره ها و 
ســالیق گوناگون می رفتیم و از آن ها می خواستیم 
درباره حــاج مهدی برایمان بگوینــد. این موضوع 
روایتمان را دقیق تر و تصویر شهید عراقی را واقعی تر 

می کرد.

 چطور این افراد را راضی به گفت وگو کردید، 
چون چهره هایی را در این مستند می بینیم 
که شــاید به آســانی روبه روی دوربین هر 

مستندسازی ننشینند؟
روند کارمان را توضیح می دادیم. از نتایج تحقیقاتمان 
با آن ها حرف می زدیم و ایده مان برای ســاخت این 
فیلم را شرح می دادیم. سخت ترین چالش  ما همین 
بود. برای بعضــی از این افراد ماه ها پیگیری کردیم 
تا راضی شــوند جلــو دوربین بیاینــد. اغلب آن ها 
تجربه های ناخوشایندی از مصاحبه های قبلی شان 
داشتند و متقاعد کردن و جلب اعتمادشان سخت 
بود. یکــی دو نفری هم بودند که زورمان بهشــان 

نرسید و نیامدند.

 مستند شما گفت وگومحور بود و به صورت 
خاطرات شفاهی، چرا این شیوه برای ساخت 
مستندهای سیاسی و تاریخی مرسوم است و 

همچنان جذابیت دارد؟
مسئله، روایت استناددار فیلم است. به هر حال اینکه 

راوِی یک اتفاق، خود آدم هایی باشند که بی واسطه 
آن را درک کرده اند، اهمیت دارد. البته گفت وگومحور 
بودن لزوماً به معنای خاطرات شفاهی ضبط کردن 
نیســت. ما در گفت وگوها از مصاحبه شــوندگان 
می خواســتیم فقط خاطره بگویند. دنبال تحلیل 

تاریخی گرفتن از آن ها نبودیم.

 با وجود اینکه روایت مستند روایتی خطی 
است، اما از آن استقبال شده و برای مخاطب 

جذابیت دارد، دلیلش چیست؟
این را از مخاطبان باید پرسید. من خودم فکر می کنم 
سادگی و روان بودن روایت  و تنوع راویان مؤثر بوده 

باشد.

 به نظر شما سوژه »مهدی عراقی« ظرفیت 
ساخت یک اثر داستانی را داشت، چون پیش 
از این آقای افخمی قــرار بود فیلمی درباره 
شهید عراقی بسازد و متوقف شد. به نظر شما 
گونه مستند برای نمایش شخصیت های تاریخ 

معاصر جذاب تر است یا گونه داستانی؟
قطعاً فیلم داستانی جذاب تر است. جالب است بدانید 
عنوان مستند را آقای بهروز افخمی به ما پیشنهاد 
داد. آقای افخمی قرار بود در مورد شهید عراقی فیلم 
بســازد و مقدماتی را آماده کرده بود، اما در مرحله 
تحقیق متوقف شد. یکی از کسانی که با او گفت وگو 
کردیم همین آقای افخمی بود. نام مستند را وی به 
ما پیشــنهاد کرد. در تیتراژ هم به نام ایشان اشاره 
کردیــم. البته ما یک مجموعه تلویزیونی هم از این 
مستند ساختیم که آن را به نام دیگری ارائه کردیم. 
احساس کردیم عنوانی که برای مستند انتخاب شده 
شاید برای تلویزیون مناسب نباشد به همین دلیل 
عنوان را تغییر دادیم. مجموعه تلویزیونی ســاخته 
شده برای تلویزیون شامل چهار قسمت ۴۰ دقیقه ای 

با نام »یکه سوار« است. 

 در تولیــد مســتندهای آرشــیوی و 
تاریخی، تدوین اهمیــت زیادی می یابد و به 
نوعی کارگردانی دوم به شــمار می رود، چه 
خالقیت هایی در تدوین آثاری از این دســت 

می توان داشت؟
هر فیلمی را با خودش باید سنجید. در خصوص فیلم 
ما بله، تدوین نقش عمده ای در شــکل گیری قصه 
داشت. حدود ۴۰ ساعت گفت وگو داشتیم که باید 
با یک خِط روایی در ۹۰ دقیقه تنظیمش می کردیم. 
کار سختی بود و وقت زیادی از ما گرفت. نتیجه شد 
چهار فصِل اصلی که در واقع چهار دوره مهم زندگی 

شهید عراقی به حساب می آیند.

 امیدی به بردن ســیمرغ جشنواره دارید 
و اینکه تفکیک بخش مستند از داستانی در 
جشنواره فجر را کار درستی می دانید، چون 
برخی جشــنواره های جهانی این تفکیک را 

برای فیلم ها حتی انیمیشن هم ندارند؟
سیمرغ، تصمیم و سلیقه هیئت داوران است و باید به 
نظر آن ها احترام گذاشت. درباره تفکیک فیلم های 
مســتند هم فکر می کنم راجــب حضور فیلم های 

مستند در جشنواره فجر باید فکر اساسی تری شود.

برش

است  کسی  عراقی  مهدی  حاج 
که با نگاه ها و جریان های مختلف 
زیر سایه اش  دارد. همه  ارتباط 
احترام  برایش  و  جمع می شوند 
به  شدن  نزدیک  برای  قائلند. 
ایشان و شناختنشان، ما هم باید 
باید  می رفتیم.  را  مسیر  همین 
بی مالحظه سراغ چهره ها و سالیق 
آن ها  از  و  می رفتیم  گوناگون 
مهدی  حاج  درباره  می خواستیم 

برایمان بگویند.
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نگاهی به فیلم های اکران شده در جشنواره فجر

فیلمسازبادغدغه،فیلمسازبیدغدغه
 مرثیه ای برای سردشت

درخت گردو/ محمدحســین مهدویان- درخت گردو یکی 
از مهم ترین و خاص ترین فیلم های جشــنواره امســال اســت. 
مهم بودنش در ســوژه اش است، ماجرای حمله شیمیایی عراق 
به سردشــت و خــاص بودنش به مهدویان و ســبک متفاوت 
فیلم ســازی اش برمی گردد. ســبکی که هم مزیت فیلم و هم 
پاشنه آشیل آن اســت. از فیلم و مسئله اش شروع کنیم و بعد 
هم فیلمســاز. با یک ملودرام تاریخی »تلخ« طرفیم که از زبان 
راوی – معلم روستایی که قربانی حمله شیمیایی می شود- برای 
ما تعریف می شــود. قصه قادر، بنای کردی که همســر باردار و 
ســه فرزند خردسالش شیمیایی می شوند و او در تالش است تا 
خانواده اش را از این مصیبت نجات دهد. فیلم در طول تالش قادر 
مرثیه ای برای سردشت و قربانیانش می شود. مانند همه مستند- 
داستانی های مهدویان، اینجا نیز شخصیت پردازی و قصه گویی 
فرع اســت بر پرداخت جزئیات و بازســازی واقعیت. مهدویان 
سعی می کند به بهترین شیوه حمله شیمیایی را بازسازی کند 
و سکانس هنرمندانه مرگ گنجشک ها از سکانس های تأثیرگذار 
و به یادماندنی فیلم اســت. کارگــردان برای جبران ضعف های 
دراماتیک سعی می کند بار قصه گویی را بر دوش راوی فیلمش 
بگذرد و خود مثل همیشه در قامت یک نظاره گر شاهد بیرونی 
ماجرا باشد، اما متأسفانه ضعف در نگارش متن راوی و عدم توجه 
به شخصیت پردازی او و همسرش، از کارایی این منولوگ ها کاسته 

و در برخی سکانس ها احساس اضافی بودن به آن می دهد.
کسی که مستند یا عکس هایی از حمله شیمیایی سردشت دیده 
باشد قطعاً می داند تلخی و غمناکی ماجرا چه حد باالیی دارد و 
این واقعیت چنان خود را بر فیلمساز تحمیل نموده که تلخی و 
مرثیه ســرایی بر همه فضای فیلم غالب شده و شاید اشک تمام 
سهم بیننده از قصه باشد. مهدویان در مستند-داستانی هایش 
همیشــه حق تقــدم را به مســتندگونه گی داده اســت و حد 
داستان سرایی را به قیود این حق تقدم گره زده است. در تکنیک 
می بینیم بخش اصلی فیلم با دوربین ۱۶ میلیمتری فیلم برداری 
شده تا حال و هوای مستند و واقعی تری به فیلم بدهد، همان گونه 
که مکث بر جزئیات مانند شروع حمله شیمیایی، بیمارستان و 

مجروحان همین کارکرد را دارد. 
در قصه نقطه ضعف و اشــکال مهم دیگر جدا کردن مسئله 
سردشــت از یک مســئله ملی و تبدیل آن به یک موضوع 
قومیتی اســت. فروکاســتن مسئله سردشــت به یک ظلم 
تاریخــی به مردم قوم که خود این گــزاره دارای نقد جدی 
است و پیوند زدن مسئله کوله بری تقلیل جنایت سردشت و 
شاید خود ظلمی دیگر بر مردم کرد باشد که فیلمساز داعیه 
دفــاع از آن ها را در فیلم دارد. ارجاعاتی مانند عدم همراهی 
مردم با قربانیان سردشت و متن دفاعیه قادر در دادگاه الهه 
مورد نقد باشــد. نکته مهم دیگری که درباره فیلم می توان 
گفت حد نگه داشــتن مهدویان درباره مســئله جنگ است، 

ایــن فیلم به شــدت قابلیت و ظرفیت یــک فیلم ضدجنگ 
 شــدن را داشــت- مانند فیلم هایی که درباره هیروشیما و 
ناکازاکی ساخته  شده اســت- اما خوشبختانه مهدویان حد 
بین جنایت جنگی، قربانی و متجاوز را نگه  داشته است و از 
دام روشنفکرمآبانه ضدجنگ –یا دفاع- ساختن نجات یافته 
است. قادر با وجودی که قربانی یک جنایت جنگی است، اما 
مقتدر و مطالبه گر از جنایتکاران است و قاب وسترن گونه از 
قادر هنگامی  که در قامت یک قهرمان پشت به دوربین و از 
پنجره ســاختمان به دنیای مدرن غربی -که بمب شیمیایی 
در کارنامه جنایات آن ها ثبت است- نگاه می کند، از قاب های 
دوست داشتنی فیلم و بیانی غیرمستقیم در محکومیت غرب 
است. تعارض بیان روشنفکرمآبانه و غیرمستقیم پایان فیلم 
با لحن صریح و عریان بخش اصلی آن موجب شــده انتظار 
مخاطب از محکومیت جنایت صدام و فروشندگان بمب های 
شیمیایی در فیلم برآورده نشود. باید فیلم مهم درخت گردو 

را دید، درباره  آن نوشت و گفت وگو کرد. 

  فیلم فارسی روشنفکرانه
آتابای/ نیکی کریمی- ایده عشق پسر روستایی به دختر شهری 
که در حد همان ایده می ماند و مجبوری مثلث عشقی، مشروب-

خوری، تریاک کشــی و گاهی شوخی رکیک به آن اضافه کنی 
تا جلو برود -اما خیلی شســته رفته و ظاهراً محترم- هر کاری 
کنی یک فیلم نامه بد می شــود و محصولش یک فیلم بد، حتی 
اگر لوکیشن های زیبا و دیده نشده شهرستان خوی، موسیقی، 
فیلم بــرداری و کارگردانــی فیلم، خوب باشــد. مونولوگ های 
حجازی فر کارکرد پیدا نمی کنند و گاهی هم زیادی می شــوند 
و قرار اســت بار روشــنفکرانه فیلم را بدوش بکشند، اما وقتی 
قصــه رمقی ندارد، حاصلی هم نیســت. فیلــم داعیه نمایش 
تنهایی انســان معاصر را دارد، اما آدرس غلطش را در روستایی 
می جوید که در ذات نقطه مخالف تنهایی است، پس حرمت ها 

را می شکند و زیست آدم ها را آپارتمانی می کند. زیست فیلمساز 
و نویسنده ربطی به این روستاها و روستاییان ندارد و حرف های 
فیلم وصله های ناجوری برای آن هاست. از نظر فیلمساز، قهرمان 
حتی اگر بخواهد زیست مدرن پیدا کند، غیرت و صداقت را هم 
کنار بگذارد باز جنس دســت  دوم و بدلی است. فیلم فارسی را 
اگر روشنفکرانه و با تکنیک درست بسازی، می شود آتابای، یک 

فیلم فارسی مدرن.

  هنر منهای هنر
ابر بارانش گرفتــه/ مجید برزگر- یک فیلــم دوپاره، 
نیمه اول درباره پرســتاری که فرشته مرگ می شود با کلی 
ســکانس و حرف اضافه و بدون هیچ حرف حســابی و نیمه 
دوم درباره ماری جوانا و ِچت شــدن! توهــم، با کارگردانی، 
بازی و میزانســن های ضعیف. فیلم کــه در ایده یک  خطی 
خود غرق می شــود، ایــده را هم غرق می کنــد. یک نمونه 
تمام عیار از ســینمای مثاًل هنری کــه این بار چون دغدغه 
گیشــه را دارد لودگی و ابتذال را با کاراکتری نوجوان – که 
شــاید واقعی ترین شخصیت فیلم باشــد- وارد فضای فیلم 
می کند و در لحن نیز فیلــم را دوپاره می کند. فیلم گنگ ، 
کشدار و خسته کننده است. چون قصه  درستی وجود ندارد 
بســیاری از قاب ها و نماها صرفاً کارکردی دکوراتیو دارند و 
هیچ حس و فرمی خلق نمی کنند. تقریباً هیچ شــخصیتی 
پرداخت درستی ندارد، از شوهر پرستار بگیر که نمی فهمیم 
نقشش چیست تا خانواده پیرمرد شمالی. هنگامی که فیلم 
در ســالن تمام شد یکی از تماشــاگران گفت: تبلیغ خوبی 

برای موادمخدر بود. شاید راست می گفت.

 آدرس غلط
کشتارگاه/ عباس امینی- فیلم ظاهراً قصد پرداختن به یک 
مسئله اقتصادی روز را دارد. موضوع قاچاق دام و بحران دالر، اما 

پرداختن به آن بسیار سطحی است و بسیاری جاها آدرس غلط 
می دهد. بیان مسئله در فیلم کلی و گنگ است، خبری از ریشه ها 
و علل واقعی این مشکالت اقتصادی نیست. رد مشکالت اقتصادی 
را در گاراژ دالرفروش ها جستن آدرس غلط است و پررنگ کردن 
این خرده فروشان، خرد کردن ماجراست. متأسفانه حتی فیلمساز 
از پس همین روابط ســطحی هم برنیامده و با فیلمی بســیار 
خسته کننده و شعاری طرف هستیم. وقتی حتی یک خط قصه 
وجود ندارد ضرورت ســاخت یک فیلم بلند سینمایی چیست؟ 
ناچــاری فیلم را کش بدهی و از آن مهم تر به قصه آب ببندی؟ 
گذر زمان در فیلم گم است و انطباق با سیر منطقی حوادث ندارد. 
شخصیت ها هیچ کدام پرداخت درستی ندارند و خرده پیرنگ ها 
مانند پیرنگ اصلی فیلم ناقص و ابتر می مانند و حتی حذف آن ها 
لطمه ای به فیلم نمی زند. اگر فضای پلشت، ناامید، تلخ و خشن را 
هم اضافه کنید به این موارد، فیلم کشتارگاه می شود، فیلمی که 

بیننده را زجرُکش می کند.

  هیچ و پوچ
چیست؟  فیلمساز  مســئله  درخشنده-  علی  دشمنان/ 
خانواده یــا حمله به خانواده؟ فیلم محصول روان شناســی 
است یا روان پریشی؟ تصویر فیلم از خانواده بسیار مغشوش 
و ازهم گسســته اســت و مادری که به این گسســت دامن 
می زند. زنی که خودآزاری اش به دیگرآزاری می رســد. قصه 
فیلم خیلی زود لو می رود، اما مســئله اش مبهم و الکن باقی 
می ماند، چون نه گذشــته آدم های قصه و نــه آینده آن ها 
مشــخص است. خانواده ای که ازهم پاشیده، هر کدام گرفتار 
مشــکلی هســتند. از اعتیاد تا طالق و جنون. بســیاری از 
تماشاگران هنگام نمایش فیلم سالن را ترک کردند و آن ها 
هم که ماندند از این صبر و نشســتن و تماشــای یک فیلم 

مالیخولیایی پشیمان هستند.

 فریب یا ترس
آن شب/ کوروش آهاری- ماوراء از وجود متولد می شود 
و از پــی آن می آید. هنگامی  کــه جهانی وجود ندارد، ورای 
جهانــی متولد نمی شــود. ترس باید از دل آرامش شــاخه 
بزند، لحظه به لحظه شعله ورتر شــود و التهاب شکل بگیرد. 
باید جهان شــخصی شــخصیت های قصــه را بیرونی کند 
و بــا شــخصیت و درون بیننده گره زنــد و ترس های نهان 
وجودی اش را برمال کند. مشــکل بزرگ فیلم »آن شــب« 
ســطحی بودن و قصه بی رمقی اســت که کشدار شده و نه 
کاری از ســاختن فضا و نه در همراه ساختن مخاطب پیش 
می برد. فیلم ظاهرســازی اســت و ترسش فریب، یک ترس 
بدلی. پنهانکاری، خیانت و دروغ جهان نهان شخصیت های 
ایرانی فیلمی اســت که با ســرمایه آمریکایی ساخته شده تا 

سینما و فرهنگ ما را جهانی کند.

یادداشت

گفت وگو با عبدالرضا نعمت  اللهی، کارگردان فیلم »مهدی عراقی را بکش«

روایت درست و محکم، الگوهای تحریف شده را کنار می زند

نگاهیبهفیلم»دوزیست«بهکارگردانیبرزونیکنژاد
سوگواری برای»رفاقت«
فیلم هــای  وقتــی  معمــوالً 
کارگردان هایــی را می بینیــم که 
ســابقه ســاخت مجموعه هــای 
تلویزیونی را دارند، این پیشداوری را 
در ذهن داریم که فیلم چیزی شبیه 
یک اثر تلویزیونــی خواهد بود، اما 

وقتی »دوزیست« را می بینیم باید اعتراف کنیم که با »سینما« سرو کار داریم.
»دو زیســت« در کارنامه کاری کارگردانش، قدم بزرگی رو به جلوست، 
به خصوص پایان بندی غافلگیرکننده و خوب فیلم موجب می شود که آن 
را در مجموع اثری قابل قبول بدانیم، ولی اگر به این حد از ســینما راضی 
نیستیم، باید یک عقب نشینی کامل از حرفمان کنیم و این فیلم را هم به 

مجموعه بزرگی از فیلم های متوسط سینمای ایران الصاق کنیم.
مشــکل اصلی فیلم در فیلم نامه است. برخی از کلیدی ترین عناصر درام 
داستان چنان سرهم بندی شده اند که باورپذیر نیست. اگر فیلم نامه را به 
یکی از کارگاه های فیلم نامه نویسی ببرید و به دست هنرجویان بسپارید، 
چندیــن و چند ایراد بزرگ و مهم از آن درمی آورند. نخســتین ایراد در 
شخصیت پردازی داستان است؛ آدم هایی که به درستی و خوبی پرداخت 
نشده اند و برای همین معلق اند و با رفتارهای متضاد و متناقض ابهام های 
جدیدی به داســتان اضافه می کنند. مثالً شــخصیت پدر با بازی سعید 
پورصمیمی  که سال هاســت عاشق زن همسایه اســت، چرا با او ازدواج 
نمی کند، ولی دائم در حال حرف زدن از آن زن اســت؟ شخصیت عطا با 
بازی جوادعزتی که محور داســتان است، از او مبهم تر است. او در گاراژِی 
قدیمی  زندگی می کند، ماشینی خراب و کهنه سوار می شود ولی عکسش 
روی بیلبوردهای شهر است. اصالً اینکه او مانکن است، چه کمکی به فیلم 
کرده است؟ چرا عطا باید مانکن باشد و مثالً بقال یا قصاب یا راننده تاکسی 
نباشــد؟ مانکن بودن او در کجای داستان، گرهی ایجاد کرده یا گرهی را 

باز کرده است؟
درباره تک تک شخصیت های داســتان می شود از این پرسش ها پرسید. 
ماجــرای پنــاه دادن زنی که از خانــواد ه اش فرار کرده به ســاده ترین و 
دم دستی ترین شکل انجام می شود و خیلی زود همه با آن کنار می آیند. 
کارگردان ســعی کرده ایرادهای شــخصیت پردازی را با تسلسل حوادث 
بپوشــاند و در اجرای این قصد هم موفق بــوده و فیلم دائماً ورق تازه ای 
می خــورد و اتفاق جدیدی می افتد و ضرباهنگ اثر به لطف کارگردانی و 

تدوین درست، نمی افتد. 
»دوزیســت« درباره آدم های امروز است. آدم هایی که اگرچه هم سفره و 
هم نمک هستند، اما از پشت به هم خنجر می زنند. فیلمی  است سوگوارانه 
درباره مرگ مفهوم سنتی »رفاقت«، رفاقتی از جنس سینمای کیمیایی، از 
جنس جان دادن برای هم سفره و هم نمک. این مضمون در برخی دیگر از 
فیلم های امسال هم تکرار شده است. انگار سینماگران ما بدون اینکه با هم 
ائتالفی کرده باشند، مشکل اصلی جامعه را در دگرگونی آدم ها و دورشدن 
از ســنت هایی دانسته اند که به جامعه ما اســتحکام و استواری می داد. 
»رفاقت« یکی از آن مفاهیم بود که امروز دیگر باید با آن خداحافظی کرد.

 معین عارفی
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