
الحمدهلل بابت جیب های خالی!
در آســتانه چهــل و یکمیــن 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
ایران، صفحه مجازی »ریحانه« 
وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار 
رهبر معظم انقالب روایت هایی 
همســر  همراهی  از  تاریخــی 
مکرمه  ایشان در طول سال های 
را  رژیم ستمشــاهی  با  مبارزه 
منتشــر می کند. روز گذشــته هم بخشــی از این روایت ها به نام »فقر« 
منتشــر شد: »... صبح که می خواست از خانه بیرون آید، همسرش گفته 
بود که برای ظهر چیزی نداریم...دســت کردم توی جیبم. جیب های باال 
که هیچ نداشــت... جیب پایین... حدود چهــار ریال یا چهار ریال و 10 
شاهی... بود... بی اختیار خنده ام گرفت... و گفتم الحمدهلل... واقعاً هیچی 
نداشــتم... این طور نبودم که مثاًل از فالن کــس بگیرم یا از توی بانک 
بــردارم، نه. نه یک ریال ذخیره، نه یک امکان... در چنین مواقعی خیلی 

به من فشار می آمد«.

برای پرتاب در خدمتم
وزیــر ارتباطــات کــه پس از 
بازی اســتقالل و پرسپولیس، 
در توییتر پســت گذاشــته و 
فقط نوشته بود: 2-2 آخه؟! با 
واکنش جالبی از سوی علیرضا 
بیرانونــد روبــه رو شــد. البته 
واکنــش بیرانوند اصاًل فوتبالی 
نبــود. او بــا انتشــار تصویری 
طنزآمیز در اســتوری اینستاگرامش در مورد پرتاب ماهواره ظفر با وزیر 
ارتباطات شــوخی کرد. چون قرار است ماهواره 113 کیلوگرمی ظفر در 
روزهای آینده توســط ماهواره بر سیمرغ تا ارتفاع 530 کیلومتری زمین 
پرتاب شــود، بیرانوند عکســی از خودش در حال پرتاب توپ با دســت 
را منتشــر کرد و باالیش نوشــت: آقا محمد جواد...خواست برای پرتاب 
ماهواره ظفر در خدمتم. البته در عکس دســتکاری شــده، به جای توپ 

فوتبال، ماهواره ظفر در دست بیرانوند آماده پرتاب است! 

سرندارد، سردار دارد
داغ  روزهــای  هیاهــوی  در 
نزدیک به انتخابات و همچنین 
شهرآورد  برگزاری  حاشیه های 
فضــای  کاربــران  پایتخــت، 
مجــازی از جشــنواره فیلــم 
فجرغافل نشدند و واکنش های 
مختلفــی به رخدادهــای این 
و  ســلبریتی ها  قهر  جشنواره، 
وجود تصویر سردار سلیمانی در پوستر جشنواره از خود نشان دادند. در 
ادامه نظر برخی از کاربران را می خوانید:  »غلو کردن در بیان آســیب ها 
و معضالت اجتماعی، برای دریافت جایزه های جشنواره های خارجی هم 
حدی داره! فیلم های امســال جشــنواره فجر برای مخاطب ایرانی فقط 
درد و رنج و ناامیدی به همراه داره... از انصاف به دوره این حجم ســیاه 
نمایی... برخی از کاربران هم به طرح پوســتر جشــنواره فیلم فجر ایراد 
 گرفتند که چرا ســیمرغ آن سر ندارد، بگویید اگرچه سر ندارد اما سردار

دارد...«.

 کیان راد سلبریتی ها اگرچه تا همین چند صباح پیش 
در میان مردم برای خودشان ارج و قربی داشتند اما از 
چند ســال پیش به این طرف به لطف اظهارنظرهای 
جنجالی در عرصه سیاســت، ورود پول های کثیف به 
دنیای سینما و تلویزیون و ماجرای معافیت های مالیاتی، 
کم و بیش از محبوبیتشان در میان مردم کاسته شد و 
حاال خیلی ها حتی با ســلبریتی ها سر عناد و دشمنی 
برداشته اند. این را می شود از کامنت های پای پست های 
اینستاگرامی آن ها یا دنبال کردن هشتگ های مربوط به 
نامشان در توییتر فهمید. جِو سلبریتی ستیزی حاکم بر 
رسانه ها و فضای مجازی، چه به قول خود سلبریتی ها 
غیرمنصفانه و چه به گفته  کاربران فضای مجازی کاماًل 
منطقی و منصفانه باشد، نمی توانیم انکار کنیم که این 
روزها »سلبریتی« بودن از نظر بسیاری فعاالن اجتماعی 
و مجازی، نوعی جرم محسوب می شود! موضوعی که 
سلبریتی ها هم خواسته یا ناخواسته، آن را پذیرفته اند؛ 
به همین خاطر خیلی هایشان تمام زورشان را می زنند 
تا به هر طریقی شــده خودشان را از خیِل سلبریتی ها 
جدا کنند و به جرگــه هنرمندهای مردمی بپیوندند. 
هرچنــد تعداد زیادی از این ســلبریتی ها مثل حامد 
بهداد، زمانی که با عصبانیت فریاد می زنند »سلبریتی 
را از پشت اســم ما بردارید«، کار را خراب تر می کنند 
و بیشتر از پیش مورد انتقاد رسانه ها و کاربران فضای 
مجازی قرار می گیرند. اما در مقابل، هستند هنرمندانی 
که حسابشان به کلی از حساب سلبریتی ها جداست. 
مثل »داریوش ارجمند« که اظهاراتش در جشنواره فجر 
حسابی مورد استقبال اهالی فضای مجازی قرار گرفته 
اســت و کاربران در واکنش به این صحبت ها، هشتگ 

مربوط به نام او را در توییتر فارسی داغ کرده اند.

  یک مرگ بر آمریکا هم بگویم
امســال جشنواره فجر چند هفته پیش از آنکه به طور 
رسمی آغاز به کار کند، وارد حاشیه شد. از موج تحریم  
این جشنواره توســط برخی از سلبریتی ها بگیرید تا 
حمله مجازی و رسانه ای به جشنواره. حاشیه ها حتی در 

نخستین روزهای برگزاری هم ادامه داشت. 
بسیاری از چهره های هنری که نه حاضر بودند عطای 
جشنواره را به لقایش ببخشند و نه دلشان می خواست 
دِل منتقدان و تحریم کنندگان را بشــکنند، به طور 
هماهنگ، با لباس مشکی یکدست در مراسم حاضر 
شــدند و کم و بیش اظهارنظرهــای جنجالی ای هم 
درباره جشنواره فجر مطرح کردند. لباس های عجیب 
و غریب و رفتارهای غیرمعمول سلبریتی ها هم مثل 
هرســال سوژه رسانه ها و فضای مجازی شده بود. در 
میان تمام این حواشِی جور واجور اما چند روز پیش 
فیلمــی از صحبت های داریــوش ارجمند در فضای 
مجازی منتشــر شــد که جنس حاشیه سازی اش، 
صدمن توفیر داشــت با جنس حاشیه های روزهای 
گذشــته. آقای ارجمند در نشست خبری فیلم »روز 
بلــوا« به کارگردانی بهروز شــعیبی پیــش از آنکه 
صحبت هایــش درباره فیلم را آغــاز کند، گفت: »از 
معدود دفعاتی است که در یک نشست فیلم می آیم. 
اول می خواهم شــهادت سردار ســلیمانی را یک بار 
دیگر تســلیت و تبریک بگویم و همین طور تسلیت 
بگویم بــرای حادثه هواپیما. یک مرگ بر آمریکا هم 
می گویم به خاطر دســتوری که یک رئیس جمهوری 

برای قتل بزرگمردی چون سردار سلیمانی داد«.

 به نفع صاحب باغ
رسانه ها و خبرنگارهای حاضر در محل برگزاری جشنواره 
که معموالً سرشــان درد می کند برای حاشیه سازی، 
بالفاصله پس از پایان نشســت خبری فیلم »روز بلوا« 
میکروفون به دست، سراغ داریوش ارجمند رفتند و از 
او خواستند نظرش را درباره تحریم کنندگان جشنواره 
بگوید. بازیگر فیلم روز بلوا هرچند در ابتدای کار زیربار 
اظهارنظــر نرفت، اما پس از اینکه توســط خبرنگاران 
تحت فشــار قرار گرفت، خطاب بــه تحریم کنندگان 
گفت: »آخه تحریم کردین چی به دست آوردین؟ آقای 
بابک حمیدیان باید میومد اینجا می نشست و حرفاشو 
می زد«. خبرنگاران که انگار نمی خواســتند بی خیال 
ارجمند شوند اما با دفاع از حمیدیان، گفتند »این هم 
یک روش اعتراضه باالخره«. آقای ارجمند هم در پاسخ 
به این ادعا گفت: »حــاال تحریم کردید چی گیرتون 
اومد؟ کالغی که از درخــت گردو قهر کنه یک گردو 

به نفع صاحب باغه«!

  تو دنیای سلبریتی ها داریوش ارجمند باش
کاربران بالفاصله پس از انتشار فیلم مصاحبه داریوش 
ارجمند، هشتگ نام او را در توییتر فارسی داغ کردند. 
در ادامه چند نمونه از توییت های منتشر شده توسط 

کاربران را می خوانید:
یــه تار موی داریوش ارجمند و غیرتش می ارزه به کل 
سلبریتی های بی هنری که برای اسم در کردن جشنواره 

رو تحریم کردن.
تو دنیای سلبریتی ها تو سعی کن مثل داریوش ارجمند 

باشی.
دمت گرم با مرام. سینمای مارو شما ارجمند کردین نه 

سلبریتی های دوزاری.
آقای داریوش ارجمند که می گویی ســردار سلیمانی 
برایم مهم بود و دو شــب برای ایشان گریه می کردم، 
شما از مردم هستید و من صادقانه به چنین هنرمندی 

افتخار می کنم.
تصورم از مالک اشــتر همیشــه همین مرد بود. امروز 
فهمیــدم که چرا داریوش ارجمند فارغ از نقشــی که 

داشت، برام مصداق مالک اشتره. 
حواس رسانه ها به این جنس حاشیه های جشنواره باشه 
که خیلی ها نمی خوان دیده شه و بی سروصدا از کنارش 

رد می شن.

  قرار بود اعدام شود
اینکــه کاربران فضای مجازی اصرار به »ســلبریتی« 
نبودن داریوش ارجمند دارند، فقط بابت اظهارات چند 
روز پیش او در جشنواره فجر نیست. ارجمند برخالف 
بســیاری از همقطارهایش، فقط بازیگر نیست. شاید 
ندانید که بازیگر کهنه کار سینما و تلویزیون در جوانی 
شــاگرد اول کالس های دکتر شــریعتی بوده یا اینکه 
در دوران رژیــم پهلوی به دلیل فعالیت های هنری، از 
سوی ساواک مورد بازخواست قرار گرفته است. خودش 
در گفت وگویی با پایگاه مرکز اســناد انقالب اسالمی 
می گوید: »تنها کســی که با من می جنگید، ساواک 
بود«. ماجرا هم برمی گشت به زمانی که بعد از اجرای 
نمایش نامه »ســلطان مار« در اواسط دهه ۴0، او را به 
زندان لشــکر برده و حتی تهدیدش کــرده بودند که 
اعدامت می کنیم و بعد هم از دانشگاه اخراجش کرده 

بودند! 

داریوش ارجمند درباره فعالیت هایش در سال های پیش 
از انقالب و آشــنایی اش با دکتر شریعتی گفته است: 
»من شاگرد اول کالس مرحوم دکتر شریعتی بودم و 
در دانشگاه مشــهد کار هنری می کردم و تاریخ را در 
کالس دکتر شریعتی می خواندم. من خودم به شدت 
تحت تأثیر افکار دکتر شریعتی بودم و هنوز هم هستم. 
به نظر من کتاب های دکتر شریعتی آنچنان که خودش 
بود نیست؛ یعنی باید خودش و نگاهش را می دیدی تا 
او را می شناختی. هم فرهنگ شرق را می شناخت و هم 
فرهنگ غرب را. او دنبال حقیقتی بود که در تشــیع و 
اسالم یافته بود. او به ما تاریخ اسالم و تاریخ تمدن درس 
می داد و ذهن بســیاری از جوانان آن دوره را زیر و رو 
کرد. شکاکیتی در ذهن همگان به وجود آورد تا بروند و 

پاسخ سؤال هایشان را پیدا کنند«.

  کارگردان نیست، مرده شور است!
ارجمند آن قدر برای هنرش ارزش قائل اســت که نه 
سال های پیش از انقالب و نه حاال که بسیاری از اهالی 
دنیای هنر، به لطف شــبکه های اجتماعی تبدیل به 
تحلیلگر سیاسی شده اند، هیچ جوره حاضر نشده است 
به قول خودش »هنر« را به تشکیالت بی ارزش سیاسی 
پیوند بزند. البد به خاطر همین نگاه متفاوتش هم بوده 
که بارها توسط جمع های هنری تحریم شده، بازی در 
پروژه های بزرگی مثل »کوچک جنگلی« را از دســت 
داده و مورد حمله چهره های سیاســی و غیرسیاسی 
قرار گرفته است. البته خود ارجمند هم آنچنان اِبایی از 
تاختن به سلبریتی ها و چهره هایی که از آن ها خوشش 
نمی آید، ندارد! مثالً جایی در مورد سلبریتی های تازه 
کار، بدون رودربایســتی گفته اســت: »در مورد تازه 
کارها می گویند که چشــم این افراد به ماست، اما باید 
بگویم چشــم این افراد به ما پیشکسوتان هنر نیست، 
بلکه بیشتر چشمشان به شبکه های ماهواره ای مانند 
شــبکه »جم« اســت«. ارجمند در جای دیگری هم 
با کنایه به سریال »شــهرزاد« و عواملش، درباره ورود 
پول های کثیف به سینما، تلویزیون و شبکه خانگی گفته 
است: »من بر این باور هستم که تلویزیون خود می داند 
قضیه فساد های مالی و پول کثیفی که وارد هنر ما شده 
است، چیست وگرنه حتماً پرس وجو می کردند تا ببینند 
تهیه کننده ای که دستمزد یک میلیاردی به بازیگر خود 
می دهد از کجا آورده است؟ فکرش را بکنید کارگردانی 
که در یک برنامه تلویزیونی به عنوان میهمان روبه روی 
دوربین سیما می نشیند و می گوید به من ربطی ندارد 
پولی که به من می دهند از کجا آمده اســت، در واقع 
کارگردان نبوده، بلکه یک مرده شــور است. به همین 
خاطر است که برایش تفاوتی ندارد مرده چه کسی را 
می شوید. تلویزیون باید یقه فالن تهیه کننده را بگیرد 
و بپرســد که از کجا بودجــه آورده اید؟ البته از همین 
تریبون اعالم می کنم که بنده خواهرزاده و پسرخاله و 
داماد هیچ کس نیستم اما مطمئناً اگر داماد کسی بودم، 

سرمایه گذاری چون سرمایه گذار »شهرزاد« می شدم«.
گذشته از تمام این مسائل، با یک دودوتا چهارتای ساده، 
می توان متوجه شد که جنس داریوش ارجمند زمین تا 
آسمان با بسیاری از همکارانش تفاوت دارد. هنرمندی 
که در تمام سال های فعالیت هنری اش، توانسته راهش 
را از راه ســلبریتی ها جدا کند و مثل روزهای اولی که 
پا به این عرصه گذاشــته بود، همان هنرمند مردمی و 

دوست داشتنی بماند.
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ورزش
تراکتور و سپاهان متوقف شدند

هفته تساوی ها به نفع سرخ ها

رادوشوویچ:

غربی ها در مورد امنیت ایران 
دروغ می گویند

 نگاهی به سه فیلم » روز صفر«، »سینما شهر قصه« و »تومان«

فیلم هایی به نفع سرگرمی و گیشه

ملت با چه زبانی بگوید؟

فؤاد آگاه: هر کدام از حوادث ریز و درشــت 19 بهمن 57 را که به دلیل 
گذشــت ۴1 ســال از پیروزی انقالب اســالمی فراموش کرده باشیم، اما 
ماجرای همافران و عکس معروفشــان در حــال ادای احترام به امام)ره( 
را نمی شــود فراموش کرد. اگر در همه این سال ها و همه 19 بهمن های 
گذشته، یادآوری این عکس تاریخی سبب شده از دیگر ماجراهای روزهای 
پر التهاب سال 57 غافل شــوید در ادامه می توانید مهم ترین رخدادهای 

امروز در ۴1 سال پیش را مرور کنید: 
 در حالی که از نخســتین ســاعت های صبح 19 بهمــن، حواس همه 
رســانه ها، نیروهای امنیتی رژیم، مــردم و... به اخبار راهپیمایی هایی بود 
که بنا به دعوت روحانیت و همه گروه های سیاســی و مذهبی قرار بود در 
سراســر کشور برگزار شود، حدود ساعت 10 صبح عده  زیادی از همافران 
و کارکنــان نیروی هوایی، در حالی که لباس های نظامی بر تن داشــتند 
و روی پالکاردهای متعددی نوشــته بودند: »لطفاًعکس نگیرید« در میان 
شادی و حیرت مردمی به اقامتگاه امام)ره( رفتند، در حضور رهبر انقالب 
صف کشیدند و به سخنان کوتاه ایشان گوش دادند. امام)ره( در این دیدار 
گفتند: همان طور که گفتید تا حاال در اطاعت طاغوت بودید، حاال به قرآن 

پیوستید. قرآن حافظ شماست... .
 خبرگزاری رویترز اعالم کرد: در ایران میلیون ها تن برای ابراز حمایت 
از آیــت اهلل خمینی به خیابان ها ریختنــد و در میان این تظاهرکنندگان 
گروهی از همافران و خلبانان نیروی هوایی نیز حضور داشــتند که ملبس 
به لباس نظامی بودند و قبل از پیوستن به تظاهرکنندگان به مقر آیت اهلل 

رفته، ادای احترام کردند.
 اخبار مختلف حکایت از این داشــت که شریف امامی و علی امینی از 

ایران گریختند.
 امــام)ره( در این روز هم مانند روزهای دیگر چند ســخنرانی و دیدار 
داشتند. یعنی در جمع بازاریان سخن گفتند، در دیدار اعضای انجمن های 
اسالمی پزشــکان و معلمان سخنرانی کردند، برای طبقات مختلف مردم 
که به دیدار آمده بودند حرف زدند و عصر امروز نیز در دیدار گروهی دیگر 
از مــردم گفتند: باید همه خبرگزاری ها بدانند این اجتماع عظیمی که در 
ایران، از مرکز گرفته است تا آخر، شهرستان ها و قصبات، برای پشتیبانی 
از این دولت بوده اســت، این کافی اســت برای جواب آن ها که می گویند 

باید ملت بگوید... ملت با چه زبانی بگوید؟
 بختیار که پیش از این ابراز امیدواری کرده بود که بتواند با بازرگان به 
توافق برسد، پس از انتشار عکس حضور همافران در محل اقامت امام)ره( 
گفت: در مقابل هیتلر، رضاشاه و شاه ایستادگی کرده ام و در مقابل آیت اهلل 

خمینی و بازرگان نیز مقاومت خواهم کرد!
 ســتاد ارتش، عکس امروز عصر روزنامه کیهان مبنی بر رژه افســران 
نیروی هوایی در مقابل امام)ره( را تکذیب کرد! بختیار نیز عکس را مونتاژ 

شده دانست و اعالم کرد عوامل ماجرا دستگیر خواهند شد.
 بدره ای )فرمانده نیروی زمینی( از بختیار خواست تا دستور دهد تمام 
افسرانی که احتمال داشت در رژه صبح آن روز مدرسه علوی حاضر شده 
باشند، دســتگیر شــوند، اما مأموران امنیتی که بالفاصله برای بازداشت 
آن ها اعزام شــده بودند، دست خالی بازگشتند. هیچ یک از آنان در محل 
کار و زندگی خود نبودند، همگی به گونه ای حساب شده، توسط نزدیکان 
امام)ره( درمحل های امن پنهان شده بودند. تنها تعداد کمی - چهار افسر 

و 12 درجه دار - به چنگ مأموران امنیتی گرفتار شدند.
 امــام)ره( بدون تشــریفات و یا قرق شــدن محل بــه زیارت حضرت 

عبدالعظیم رفتند.
 تعدادی از طرفداران رژیم نیز در تهران و شهرهای دیگر به بهانه دفاع 
از قانون اساسی تجمع کردند و در برخی شهرها کار به درگیری هم رسید.

 انجام کودتا از طرف ارتش تکذیب شــد و همچنین تیمسار قره باغی از 
ارتش خواست در مسائل سیاسی دخالت نکند.

 کارکنــان 11 وزارتخانه اعالم کردند که فقــط از دولت منصوب امام 
پیروی خواهند کرد و به دستورات بختیار توجهی ندارند.

 امــام)ره( طی نطق کوتاهی که از شــبکه تلویزیونی کارکنان اعتصابی 
رادیو و تلویزیون به طور مســتقیم پخش  شد، ضمن آرزوی موفقیت برای 
کارکنان رســانه های جمعی، گفتند: دســتگاه هایی در این قسمت بوده و 
هست که بایستی در خدمت مردم می بودند. ولی رژیم غاصب از آن ها در 

راه هدف های نامشروع استفاده کرده است.
 خبرنــگار لس آنجلس تایمز که در تهران حاضر بود، حین تهیه عکس و 
خبر در خیابان فرح آباد ژاله )شهدا( بر اثر تیراندازی نیروهای گارد، کشته 
شــد. »جو آلکس موریس« 30 سال دانش آموخته هاروارد بود و پیش از 
این برای یونایتد پرس کار می کرد. برخی اســناد، این حادثه را مربوط به 
روز 20 یــا 21 بهمــن می دانند اما با توجه به اینکــه »موریس« پس از 
زخمی شدن توسط مردم به خانه ای شخصی منتقل و حتی توسط پزشک 
معاینه شــده ولی به دلیل اعالم حکومت نظامی و منع رفت و آمد، امکان 
انتقال او به بیمارستان فراهم نشده، احتمال اینکه زخمی شدن وی همان 

19 بهمن و اعالم خبر مرگش مربوط به روزهای بعد باشد، وجود دارد.

 فدراسیون توضیح دهد چطور از کی روش و ویلموتس 
به اسکوچیچ رسیدند؟

شوک منفی به تیم ملی
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اظهارات »داریوش ارجمند« در جشنواره فجر مورد استقبال کاربران فضای مجازی قرار گرفت

آقای خاص سینما
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سینا حسینی: پس از ماه ها وقت کشی و فرصت سوزی 
سرانجام فدراسیون فوتبال از نام سرمربی تیم ملی رونمایی 

کرد تا یکی از بزرگ ترین شوک های فوتبالی را وارد کند!
انتخاب دراگان اســکوچیچ کروات به عنوان جانشــین 
مارک ویلموتس به قدری عجیــب و دور از انتظار بود که 
حتی حامیان مربی خارجی هم به این اتفاق ایراد گرفتند 
و مسئوالن فدراسیون فوتبال را به خاطر این بی تدبیری 
و انتخاب دم دستی مورد سرزنش قرار دادند. اما در عوض 
باندهای مافیایــی و داللی فعال در حــوزه فوتبال از این 
اتفاق به شدت استقبال کردند چون با این انتخاب از هم 
اکنون می توانند نفوذ خارق العاده ای در حوزه فوتبال ملی 

داشته باشند.

تعجب اروپایی ها و اعراب
حتی رســانه های خارجی نیز از این اتفاق شــوکه بودند 
و با انتشــار مطالب و گزارش های انتقادی در رسانه های 
خارجی ایــن اتفاق را یک ضربه مهلک بــه فوتبال ایران 

توصیف کردند.
رسانه های بلژیکی و ایتالیایی که حاال فوتبال ایران را به 
دقت مورد ارزیابی قرار می دهند در صف نخست منتقدان 
اسکوچیچ قرار گرفتند. مفسران عرب زبان فعال در حوزه 
خلیج فارس نیز از این انتخاب شــگفت زده شده بودند 
و فوتبال ایران را در آســتانه یک شــوک جدید فوتبالی 
دانستند و مدعی شدند اســکوچیچ با کارنامه ای ضعیف 
حاال سکاندار یکی از مهم ترین تیم های ملی فوتبال آسیا 

شده است!

کدام کارنامه درخشان؟
اما یکی از پرسش های کلیدی چهره های شاخص فوتبال 
ایران این بود که اســکوچیچ بر اســاس کدام شاخصه و 
معیار به عنوان ســرمربی تیم ملی انتخاب شــده است؟ 
مربی نــه چندان موفق کــروات در طــول حضورش در 
فوتبال ایران هیچ موفقیت شاخصی کسب نکرده است. 
ناکامی با خونه به خونه بابل، ملوان بندرانزلی به شــدت 
مورد اشاره منتقدان بود، از طرفی دیگر بد عهدی وی به 
مفاد قراردادش با صنعت نفــت آبادان دیگر نقطه تاریک 
مربیگری وی در رزومه کاری اش بود، او از دو هفته پیش 
بارها بیماری و مشکالت خانوادگی اش را بهانه کرد تا از این 
تیم لیگ برتری پر طرفدار جدا شود اما به یکباره پس از 
جدایی از جمع آبادانی ها سر از کادر فنی تیم ملی درآورد 
تا مشخصه همه این ها بهانه ای برای جدایی بوده تا به یکی 

از بزرگ ترین افتخارات دوره مربیگری اش دست پیدا کند.

 زیر چتر دالل ها
جدا از کارنامه ضعیف و غیر قابــل دفاع این مربی کروات 
یکــی از ضعف های بــزرگ وی نفوذ جریان داللیســم 
روی اوســت، اسکوچیچ در فصول گذشــته برای آنکه با 
پیشــنهادهای رنگارنگ رو به رو شــود انعطاف مطلوبی 
مقابل جریان داللیسم داشت از این رو بزرگ ترین نگرانی 
جامعه فوتبال این اســت که این روند در برهه کنونی هم 
تداوم داشته باشد و تیم ملی بازیچه استفاده ابزاری چنین 

جریانی شود.

 هدف دم دستی
اظهارات این مربی در نخستین موضع گیری اش پس از 
انتخاب به عنوان سرمربی جدید تیم ملی هم بسیار عجیب 
بود، اسکوچیچ بزرگ ترین هدف خود را راهیابی تیم ملی 
به جام جهانی قطر دانست و مدعی شد باید این کار بزرگ 
را انجام دهد، در حالی که در دوره حضور کارلوس کی روش 
مردم ایران و مسئوالن نواندیش فدراسیون و وزارت ورزش 
توقع صعود از تیم کی روش بــه دور دوم رقابت های جام 

جهانی را داشتند، اما حاال ماجرا به قدری اسفناک و تأمل 
برانگیز شــده که یک مربی معمولی کروات هدف بزرگ 

فوتبال ایران را صعود به جام جهانی می داند. 

 دست گل مدیریت
مدیران فدراسیون که هفته ها برای انتخاب سرمربی تیم 
ملی فرصت سوزی کردند متهمان ردیف نخست این پرونده 

هستند. آن ها امروز با پنهان شدن پشت نام اسکوچیچ تنها 
به این فکر می کنند که شــاید بتوانند چند هفته بیشتر 
پشت میز مدیریت خود باقی بمانند. ضعف مدیریت، نبود 
نظارت کافی و دخالت های غیر مســئوالنه مدیران ارشد 
وزارت ورزش و بالتکلیفی ریاســت فدراسیون از جمله 
عواملی بودند که فوتبال ملی ایران را به چنین وضعیتی 

گرفتار کردند. 

فدراسیون توضیح دهد چطور از کی روش و ویلموتس به اسکوچیچ رسیدند؟

شوک منفی به تیم ملی 

رادوشوویچ: غربی ها در مورد امنیت ایران دروغ می گویند
ورزش: دروازه بان تیم پرسپولیس عنوان کرد که می خواهد جانشین خوبی برای 
علیرضا بیرانوند باشد. رادوشــوویچ گفت: من هیچ وقت مشکلی در ایران نداشتم و 
کسی مزاحم من نبوده است. باشــگاه به من پیشنهاد داد تا قرارداد خودم را تا سال 
۲۰۲۴ تمدید کنم و این افتخار بزرگی است. صادقانه باید بگویم که واقعاً رسانه های 
غربی درباره ایران خیلی دروغ می گویند. اگر شرایط بد باشد که من خودم و خانواده ام 
را در معرض خطر قرار نمی دهم. شرایط اینجا خیلی خوب و آرام است و بازی های نیم 

فصل دوم نیز چند هفته ای است که شروع شده است. 

قائدی در میان هشت بازیکن جویای نام آسیا
ورزش: سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا هشت بازیکن جوان و جویای نام را که دنبال 
مطرح شدن و درخشش در لیگ قهرمانان هستند را معرفی کرد. یکی از این نفرات  

مهدی قائدی است.
فراس البریــکان )النصر(، کیم جین یا )اف.ث ســئول(، اکانیــت پانیا )چیانگرای 
یونایتد(، عزیزجون گانیف )االهلی(، ژو چنجی )شــانگهای شــن هوا(، نیکوالس 
دی آگوستینو )پرت گلوری( و یحیی نادر )العین( دیگر جوانان جویای نامی هستند 

که احتماالً در مسابقات حرف هایی برای گفتن خواهند داشت.

گل جهانبخش به چلسی زیباترین گل ماه لیگ جزیره
ورزش: علیرضا جهانبخش توانســت عنوان زیباترین گل ماه ژانویه لیگ برتر را به 
دســت بیاورد.بعد از اتمام رای گیری درباره برترین های لیگ برتر انگلیس در ماه 
گذشــته، عنوان زیباترین گل ماه به علیرضا جهانبخش بازیکن ایرانی تیم برایتون 

رسید تا این عنوان را به خود اختصاص دهد.
جهانبخش بعد از دریافت این جایزه گفت: از تمام کسانی که به من رای دادند تشکر 
و قدردانی می کنم. گل من به چلسی زیباترین گلی بود که در فوتبالم توانستم به ثمر 

برسانم و بابت آن خوشحال هستم. 

توضیح علیپور درباره شادی گل جنجالی 
ورزش: شادی گل علیپور شبیه شادی گل شــیخ دیاباته بود و به همین دلیل جو 
ورزشگاه را به هم ریخت. علیپور در این باره گفت: »از شانس بد یا خوب قرعه زمین 
طوری بود که حمله ما سمت تماشاگران استقالل بود. پس از گل در آن َجو سنگینی 
که ورزشگاه دارد یکهو تصمیم گرفتم که جلو خبرنگاران و عکاسان این کار را انجام 
بدهم! نمی توانستم عکاسان را سمت دیگری ببرم که عکس شادی گل بگیرند! بیرون 
از زمین فوتبال با همه سالم دارم. آدمی نیستم که به هواداران استقالل توهین کنم. 

این هم یک شادی گل بود. نمی دانم چرا داور حساس شد و کارت زرد داد«.

ورزش: نبرد استقالل و پرسپولیس بر خالف خیلی از 
مواقع با هدایت دو سرمربی ایرانی جذاب از آب درآمد. 
این بازی نکات فنی و غیر فنی زیادی داشــت که با هم 

مرور می کنیم
1- پرسپولیسی ها اگر می دانستند ارسالن مطهری قرار 
است دبل کند، آن همه از غیبت شیخ دیاباته خوشحال 
نمی شدند. مطهری هشت گله شد، شــاید اگر شیخ به 
دربی می رسید نهایتاً نیم ساعت به بازی گرفته می شد. 
البته جای شیخ اصاًل خالی نبود؛ گل های او را ارسالن زد 

و شادی گلش را علیپور انجام داد!
 2- دو آیتم در دربی هست که انگار فقط پرسپولیسی ها 
می توانند از آن استفاده کنند و برای استقاللی ها قفل 
است؛ یکی به ثمر رساندن گل مساوی در دقایق پایانی 
و دیگری گلزنی بازیکنــان خارجی! پــس از ترائوره، 
ایمون زاید و بنگستون، بشار چهارمین خارجی تاریخ 
پرسپولیس بود که در دربی گل زد، اما هنوز حتی یک 

بازیکن غیرایرانی هم برای استقالل در دربی گل نزده.
3- طبعاً علیپور از گلزنی در دربی بسیار خوشحال بود 
اما در شرایطی که غالباً او گل هایش را با نمایش تصویر 
شهیدان در پیراهن زیرینش جشــن گرفته و گل را به 
آن ها تقدیم می کند، ناگهان او از سمت دروازه جنوبی 
رو به هوادار استقالل شــادی گل معروف شیخ دیاباته 
)پنجه ببر( را تکرار کرد. کمال کامیابی نیا هافبک دفاعی 
پرسپولیس نیز پشت سر او به تکرار این حرکت پرداخت. 
انگار که این دو بازیکن از قبل نقشه ای برای تبدیل شدن 

به بدل دیاباته داشتند.
 4- فرهاد مجیدی با تعویض مهدی قائدی، خیلی ها را 
نگران آینده خودش کــرد. او هفته پیش وریا را فیکس 

نکرد و گفــت مریض بوده، این بار هــم پس از تعویض 
غلط قائدی دم از خســتگی بازیکنــی می زند که فقط 

بیست ویک سال دارد.
5- شجاع خلیل زاده نباید در آبادان بازی می کرد و بشار 
رسن شایسته حضور در ترکیب اصلی است؛ هفته پیش 
این دوجمله را نوشــتیم و کلی فحش خوردیم. نظر ما 

عوض نشده، نظر شما چطور؟
6- اوساگونا در خیلی از صحنه ها واقعاً بد بود، اما پاس 
گلش را خوب داد. این پســر طوری بــازی می کند که 
قضاوت در موردش سخت اســت، بر عکس استوکس 
که حتی با بدن ناآمــاده هم نشــان داد جوهر و جنم 

خوبی دارد.
7- فوتبال مهدی قائدی روز به روز پیشرفت می کند. 
االن او راحت تــر و مفیدتر دریبل می زند، بیشــتر در 
خدمت تیم است و حرکات پا به توپ و ضرباتش مؤثرتر 
شده. در پرســپولیس هم وحید امیری فرم خوب مورد 

انتظار را پیدا کرده.
8- چپ و راست پرســپولیس قشنگ تعطیل است. به 
شــیری که امیدی نیســت. او تنها دفاع راست موجود 
پرسپولیس است و به همین خاطر گارانتی این بازیکن را 
لیونل مسی هم در بارسلونا ندارد، اما بعید نیست محمد 
نادری ســرانجام به روزهای بد حضور انصاری در ارنج 

اصلی پایان بدهد.
9 - حسین حســینی خیلی تالش کرد با دفع ناشیانه 
روی کاشــته احمد نوراللهی گل بخورد، اما نشد. با این 
وجود گلر استقالل به تالشــش ادامه داد و روی ضربه 
استوکس و ریباند بشار رسن سرانجام به هدفش رسید. 

آفرین به این همه پشتکار!

امیرمحمد سلطان پور: در شبی که رئال مادرید و بارسلونا هر 
دو از گردونه رقابت های جام حذفی باشگاه های اسپانیا حذف 
شدند، عملکرد فاجعه بار خط دفاعی سپیدپوشان پایتخت 
نشین بیشتر از هرچیز به چشم می آمد. این برای نخستین بار در 
یک دهه گذشته است که هیچ کدام از دو غول فوتبال اسپانیا در 
مرحله نیمه نهایی کوپا دل ری حضور نخواهند داشت اما با نگاه 
به عملکرد هر دو تیم در بازی های یک چهارم نهایی در پنجشنبه 
شب که مقابل بتیس و اتلتیک بیلبائو شکست را پذیرا شدند 

نمی توان در لیاقت دو تیم صعود کرده شکی داشت.

250 عدد بدشانسی
باخت در دقیقه نود در زمین رقیبی همیشه سخت مانند بیلبائو 
به خصوص با توجه به حواشی اخیری که در جمع آبی و اناری 
پوشان به خاطر درگیری های مسی و آبیدال به وجود آمده بود 
قابل درک تر از نوع شکست رئال در سانتیاگو برنابئو بود. این 
بازی دویست و پنجاهمین باری بود که زین الدین زیدان اسطوره 
فرانسوی روی نیمکت رئالی ها می نشست، جایی که تیمش یکی 
از بدترین عملکردهای دفاعی را نشان داد و زیدان برای نخستین 
بار در دوران مربیگری خود شاهد بود تیمش چهار گل در یک 
بازی دریافت می کند. مارتین اودگارد که در همان نوجوانی به 
عنوان یکی از بزرگ ترین استعدادهای فوتبالی جهان توسط 
رئال خریداری شده و پس از آن به تیم های مختلف قرض داده 
شده بود این بار در مقابل تیم اصلی اش صف آرایی می کرد و گل 
نخست را نیز برای بتیس به ثمر رساند. این اتفاق برای او جالب بود 
که نخستین گل اش در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو را در پیراهنی 
به جز رئال به ثمر می رساند اما مسلماً نگاه ها را به او به عنوان یک 
مهره اصلی جدی تر خواهد کرد و بعید نیست خیلی زود از قرض 

فراخوانده شود و لباس سپید را به تن کند.
بتیس در نیمه دوم اوضــاع را برای تیم میزبان بدتر 

نیز کرد و دو گل توســط الکساندر آیزاک ناگهان 
نتیجه عجیب 3 بر صفر را بر روی اســکوربورد 
ثبت کرد. مارســلو برزیلی اختــالف را کاهش 
داد امــا بتیس دســت بــردار نبود و توســط 

و میکل مورینو بازیکن ســابق دورتموند 
نیوکاســل که به عنوان یار تعویضی به 
زمین آمده بود دوباره اختالف را به سه 

برگرداند.

کامبکی کــه کامل 
نشد

بارها دیده ایم که رئال 
توانایی جبران عقب 
افتادگی های بزرگ 
را در سانتیاگو برنابئو 
دارد و با گل هایی که 

ناچو و رودریگو در دقایق آخر به ثمر رساندند این امید را دوباره در 
دل هواداران خود زنده کردند. در چند ثانیه آخر سرخیو راموس 
به پرواز درآمد تا دوباره ناجی تیمش شود اما ضربه سر او دقیقاً 
به همان جایی رفت که دروازه بان حریف منتظر آن بود. البته با 
این وجود نباید فراموش کنیم که نتیجه می توانست بسیار بدتر 
از ۴بر3 برای رئالی ها رقم بخورد. بتیس چندین موقعیت بسیار 
عالی را در نیمه نخست از دست داده بود که هر کدام از آن ها به 
شدت بوی گل می دادند. آیزاک حتی یک گل دیگر نیز به ثمر 
رساند که توسط VAR مردود شد. البته وینیسیوس جونیور نیز 

برای رئال یک گل را نیز به این شکل از دست داد.
یکی از بدترین جنبه های بازی رئال عملکرد دفاعی این تیم بود. 
در حال حاضر شاگردان زیدان بهترین رکورد گل نخوردن را در 
بین همه تیم ها در پنج لیگ معتبر اروپا دارا می باشند. هیچ تیمی 
از رئال در تاریخ وجود ندارد که تا اینجای فصل در لیگ پس از ۲۲ 
بازی تنها 13 گل خورده باشد. آخرین باری که کهکشانی ها در 
یک بازی چهار گل دریافت کردند مربوط به شکست تحقیرآمیز 
آن ها در مقابل آژاکس در فصل گذشته در لیگ قهرمانان بود که 
اتفاقاً آن نیز در سانتیاگو برنابئو اتفاق افتاد، زمانی که سانتیاگو 
سوالری هدایت رئال را برعهده داشت. حاال باخت ۴بر3 مقابل 
بتیس سبب شد که روند یک رکورد بد رئالی ها در خانه ادامه پیدا 
کند. آن ها در قرن جدید در هیچ بازی تک حذفی که میزبان آن 

بوده اند موفق به پیروزی نشده اند.
در مورد اودگارد صحبت کردیم و باید اضافه کنیم که گلی که در 
بازی پنجشنبه به ثمر رساند با واکنش منفی هواداران رئال همراه 
بود. البته نوک پیکان این عصبانیت به سمت کادرفنی و مدیریت 
باشگاه بود نه به سمت این بازیکن چون آن ها را بیشتر متعجب 
کرد که چرا بازیکنی که در بتیس در این فصل به این خوبی 
کار می کند چرا نباید لیاقت این را داشته باشد 
که دیگر قرض داده نشود و پیراهن تیم 

اصلی ش را در این فصل به تن کند.
رئال مادرید این فصل یک جام یعنی 
سوپرجام اســپانیا را بدست آورده 
اما اکنون باید برای بدســت آوردن 
جام های دیگــر هدف هایی به غیر 
از جــام حذفی را در ذهن داشــته 
باشــد. در اللیگا آن ها با سه 
امتیاز اختالف نســبت به 
تیم دوم یعنی بارســلونا 
در صدر جدول هستند 
و در لیگ قهرمانان نیز 
بایــد در مرحلــه 
یک شانزدهم 
نهایی به مصاف 
منچسترسیتی 

بروند.

ضد گزارش دربی

دوئل بدل کاران و دبل کاران برنده نداشت
چرا حذف رئال از حذف بارسا دردناک تر بود

زیداِن  بی دفاع

حمیدرضاعرب: فرهاد مجیدی هرگاه دســت 
به ترکیب اســتراماچونی زد شکست خورد. نیمه 
نخست بازی با نفت مسجد سلیمان را به یاد بیاورید 
که مجیدی با نیمکت نشــین کردن وریا غفوری، 
مسعود ریگی و مهدی قائدی چه بالیی سراستقالل 
درآورد. باور کنید اگر مجیــدی لجاجت به خرج 
می داد و از آن ترکیب تا پایان بازی بهره می گرفت 

استقالل شکست تلخی را در خانه تجربه می کرد. 
مجیدی اما خیلی زود متوجه اشــتباهاتش شد 
واز همان دقایق آغازین وریا را برای بازگشــت به 
ترکیب فرا خواند. آن بازی نشانه هایی بود از ناتوانی 
مجیدی برای ساختن استقاللی جدید با تفکرات 
خودش. در دربی نیز به نوعــی آن اتفاقات تکرار 
شــد. به خصوص زمانی که استقالل گل دوم را به 

ثمر رساند و مجیدی با یک تعویض غلط حریف را 
برای بازگشت به بازی و به ثمر رساندن گل تساوی 
آزاد گذاشت. درحالی که مهدی قائدی نه نفس کم 
آورده بوده و نه تحلیل رفته بود. به خواست فرهاد 
از زمین بیرون رفت تا آرش رضاوند به میدان برود. 
یک تعویض کاماًل محتاطانه که استقالل را به کلی 
عقب نشاند. این عقب نشــینی سبب شد تا ارتش 

پرسپولیس یکپارچه حمله شــود و درنهایت گل 
تساوی را به ثمر برساند. گلی که نشان داد فرهاد 
برای مربی شدن در استقالل راه دراز پیش رو دارد 
که شــاید هیچ گاه در اختیارش قرار نگیرد. فرهاد 
مجیدی حاال در استقالل سختی های کار را عمیقاً 
احساس می کند. البته که قواره فرهاد در هفته ها و 

ماه های آتی بیشتر هویدا خواهد شد. 

محمدرضا خزاعی: مرحله گروهی ســی و دومین 
دوره لیگ برترهندبال باشگاه های کشور با انجام ۵ بازی 

به پایان رسید.
فصل جاری این مسابقات باحضور 11 تیم و در ۲ گروه 
برگزار شد که تیم های اول تا چهارم هر گروه به مرحله 
بعدی راه یافتند. در بازی های این هفته، و در گروه الف، 
تیم نیروی زمینی شهیدشاملی کازرون ، که به میهمانی 

زاگرس رفته بود، با ارائه یک بازی حساب شده، موفق 
شد  میزبان خود را با حساب »۲۹-3۴« مغلوب نماید. 
شاگردان امین رهسپار، مرحله گروهی را با ۹ برد و یک 
باخت پشت سرگذاشتند و با ۲۰ امتیاز، قدرتمندانه 

درباالترین نقطه گروه قرارگرفتند.
ذوب آهن اصفهان،  که این هفته در سالن ملت، پذیرای 
سربداران سبزوار بود، پیروزی دور رفت در سبزوار را 

تکرار کرد و این بار با اختالف بیشتر »3۲-۲۵«. 
ذوب آهن با این برد، 1۷ امتیازی شد و به عنوان تیم دوم 
به مرحله بعد رفت.  شاگردان شعبانپور که در صورت 
پیروزی دراین دیدار، با صعود به رده ســوم، وضعیت 
بهتری پیدا می کردند، با انگیزه بیشــتری به مصاف 
حریف رفته بودند، اما از پس شاگردان کیوان صادقی 
بر نیامدند و با 1۰ امتیاز، به خاطر تفاضل گل کمتر، 

پشت سر زاگرس اسالم آباد، در رده چهارم ایستادند تا 
در مرحله بعد با تیم قدرتمند مس کرمان رو در رو شوند. 
تیم های زغال سنگ طبس و ســتارگان دشتستان، 
ازصعود بازماندند. درگروه ب، تیم صنعت مس کرمان، 
کار سختی در برابر تیم فرازبام خائیز دهدشت نداشت و 
با برتری »۲۴-۲۸« به هشتمین پیروزی دست یافت و 
به عنوان تنها تیم بدون شکست، امتیازات خود را به 1۸ 

رساند و به عنوان تیم اول گروه به مرحله بعدی رفت.
در دیگر بازی این گروه، فوالدمبارکه سپاهان، نفت و گاز 
گچساران را »۲۰-۲۵« برد و با 1۴ امتیاز در مکان دوم 
این گروه قرار گرفت. فرازبام، با ۹ امتیاز و نفت و گاز با 
۵ امتیاز در رده های سوم و چهارم قرار گرفتند. خیبر 
اراک، تنها با یک برد درمکان پنجم ایستاد و از صعود به 

جمع ۸ تیم برتر باز ماند.

با خروج از تفکرات استراماچونی

مجیدی دندان استقالل را کشید
پایان مرحله گروهی لیگ برترهندبال

سربداران به تیم مسی خورد

ضد  حمله

تراکتور و سپاهان متوقف شدند
هفته تساوی ها به نفع سرخ ها

ورزش: هفته نوزدهم لیگ برتر با ۵ تســاوی به نفع پرسپولیس تمام 
شد.در حالی که ســرخ ها از دربی با تســاوی ۲ بر ۲ جان سالم به در 
بردند سایر مدعیان هم با تساوی متوقف شــدند. سپاهان مقابل نفت 
مسجدسلیمان صفر بر صفر مساوی کرد. و تراکتور مقابل گل گهر یک 

بر یک مساوی کرد.  
فوالد 2- شهر خودرو  صفر
پرسپولیس 2- استقالل 2

نفت  مسجدسلیمان صفر- سپاهان صفر
ماشین سازی تبریز2 - پیکان 2

سایپا 1- پارس جنوبی جم 1
شاهین بوشهر 2- نساجی 1 

ذوب آهن 1- صنعت نفت آبادان صفر
 گل گهر1- تراکتور1

دستیاران اسکوچیچ در تیم ملی مشخص شدند
ورزش: بنا بر اعالم یک سایت کروات، دو دستیار دراگان اسکوچیچ در تیم ملی 
فوتبال ایران مشخص شدند.»مالدن زگانیر« که سابقه کار در تیم زیر ۲1 سال 
کرواسی را دارد در کنار »تونی اوسنیک« که در تیم ملی اسلوونی کار کرده است، 

دستیاران جدید اسکوچیچ در تیم ملی ایران خواهند بود.
این خبر را سایت HRT کرواسی و با تأیید دراگان اسکوچیچ اعالم کرده است 
تا دو دستیار خارجی این مربی کروات در تیم ملی فوتبال ایران مشخص شوند. 

بیرانوند: این آخرین دربی من بود
ورزش: بیرانوند پس از تساوی ۲ بر ۲ تیمش مقابل استقالل در دربی اظهار کرد: 
خدا را شکر شرمنده هواداران پرسپولیس نشدیم؛ به خصوص خودم که این بازی 
برایم خیلی مهم بود. روی دو اشتباه فردی گل خوردیم. همه دیدند که ما تیم 
بهتری نسبت به استقالل بودیم و روان تر بازی کردیم. مالکیت توپ ما خیلی باال 
بود.  وی درباره اینکه نتوانست امروز کلین شیت کند عنوان کرد: این آخرین دربی 
من بود و شرایط سختی داشتم. فکر می کنم بازی به بازی دلم برای هواداران و 

باشگاه  بزرگ پرسپولیس بیشتر تنگ می شود. 

مطهری: زحمت بازیکنان را به ثمر رساندم
ورزش: مطهری درباره دو گلی که در دربی به ثمر رساند گفت: هر دو گلی که 
من زدم به دلیل زحمت بازیکنان تیم بود و من هم فقط سعی کردم تا بتوانم بازی 
خوب بازیکنان تیم را به ثمر برسانم. خداراشکر که توانستم در این بازی گلزنی 
کنم.  وی ادامه داد: من تمام تمرکزم را گذاشته بودم تا بتوانم در این دیدار گلزنی 
کنم که خداراشکر این اتفاق هم افتاد و توپ هایی که بازیکنان مهیا کردند را به 

گل تبدیل کردم. 

گل محمدی: استقالل اتوبوسی دفاع کرد
ورزش: یحیی گل محمدی در پایان دربی گفت: فشار خوبی برای رسیدن به گل 
آوردیم و توانستیم با صبر و حوصله زیاد تیم حریف را عقب بنشانیم و از موقعیت 
خود به خوبی استفاده کردیم. از بازیکنان تشکر می کنم؛ تا آخرین دقیقه آن ها 
جنگیدند و تسلیم نشدند و این برای ما خیلی مهم بود. می توانستیم پس از گل 
دوم نیز به گل برسیم. بازی در مجموع راضی کننده بود اما ایراداتی داریم که باید 

برطرف کنیم. 
وی درباره مشکل این تیم در خلق موقعیت پس از دریافت گل دوم تصریح کرد: 
پس از اینکه استقالل گل دوم را به ثمر رساند، اتوبوسی دفاع کرد و این موضوع کار 

را برای همه سخت می کند. 

عذرخواهی مجیدی بابت تساوی در دربی
ورزش: سرمربی اســتقالل بابت تســاوی تیمش در دربی  از هواداران 
عذرخواهی کرد. او در اینســتاگرام خود اظهار کرد: بابت نتیجه مساوی 
دربی از تمام هواداران عزیز اســتقالل عذرخواهی می کنــم. اما از بازی 
مهم تر، بی احترامی و رفتار ناشایستی بود که علیه عارف و سیاوش انجام 
شد.او درباره ضرب و شتم عارف غالمی و سیاوش یزدانی در حاشیه دربی 
توسط نیروهای برقراری امنیت ورزشــگاه آزادی گفت: شاهدان به من 
گفتند که تعداد زیاد مأموران یگان ویژه و خشــونتی که علیه بازیکنانم 
انجام دادند، خیلی تلخ و ناراحت کننده بوده. باید با عامل این بی تدبیری 

برخورد شود. 

منهای فوتبال

 ادامه شگفتی آفرینی مشهدی ها 
در لیگ بسکتبال

ورزش: دیروز در هفته بیســت و پنجم لیگ برتر بسکتبال نماینده 
خراســان رضوی در تهران مقابل تیم مدعی مهرام شگفتی آفرید و 
موفق شد یه پیروزی 6۸ بر 63 دســت پیدا کند.اوج رالی دو تیم در 
کوارتر های سوم و چهارم بود که هر دو تیم پایاپای پیش می رفتند اما 
این شاگردان ایوانوویچ بودند که موفق شدند با کسب امتیازات الزم 
در کوارترهای سوم ) 1۹ بر 1۷ ( و چهارم ) ۲1 بر 16( به یک پیروزی 

دلچسب در مقابل یکی دیگر از مدعیان قهرمانی دست پیدا کنند.

اشتاد سازه قهرمان لیگ برتر هندبال بانوان 
ورزش: هفته سیزدهم از پانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر هندبال 
بانوان با برگزاری دو دیدار پیگیری شد. در نخستین دیدار تیم اشتاد سازه 
مشهد برابر کیش ایر به برتری رسید. اشتاد سازه با کسب این پیروزی یک 
هفته زودتر از پایان لیگ قهرمانی خود را در این رقابت ها قطعی کرد و به 

عنوان اولین تیم بانوان راهی مسابقات آسیایی شد.

ویزای اعضای تیم ملی ژیمناستیک صادر شد
ورزش: ویزای ملی پوشان ژیمناستیک ایران با درخواست و پیگیری 
کمیته ملی المپیک و همکاری ویژه کمیتــه بین المللی المپیک و 
همچنین همراهی وزارت امور خارجه صادر شد و ملی پوشان ایران 

می توانند به استرالیا رفته و با حریفان به رقابت بپردازند.
پــس از انجام پیگیری شــخص صالحی امیری از مدیــران IOC و 
همراهی وزارت امور خارجه ایران و کمیته ملی المپیک اســترالیا 
این موضوع  به سرانجام رســید تا ملی پوشان بتوانند در این رویداد 
مهم حضور داشته باشند. تیم ملی ژیمناستیک ایران بیست و ششم 
بهمن به منظور کسب امتیازات الزم برای حضور در المپیک ۲۰۲۰ 

به استرالیا سفر خواهد کرد.

تیم ملی والیبال به جام واگنر می رود؟
ورزش: تورنمنتی از سال ۲۰۰3 هر ساله از سوی بنیاد هوبرت واگنر 
برای بزرگداشت بازیکن و مربی سابق والیبال لهستان، با حضور چهار 
تیم مطرح و صاحبنام والیبال جهان در این کشــور برگزار می شود. 
فدراسیون والیبال لهستان با ارسال نامه ای از تیم ملی والیبال ایران 
برای شرکت در هجدهمین دوره این رقابت ها که از 1۹ تا ۲1 تیر ماه 

۹۹ در شهر کراکوف برگزار خواهد شد دعوت کرد.

آغاز اردوی آسیایی تیم ملی کشتی آزاد 
ورزش: رقابت های کشتی آزاد بزرگساالن قهرمانی آسیا روز های 3 و 
۴ اسفندماه سال جاری در شهر دهلی نو کشور هند برگزار می شود. بر 
همین اساس اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابت های 
قهرمانی آسیا روز های 1۸ بهمن تا اول اسفندماه در سالن آکادمی 

ملی المپیک مجموعه ورزشی انقالب برگزار می شود.

 قهرمانی خدمتی 
در هفته هشتم لیگ برتر تیراندازی

ورزش: در ادامه رقابت های لیگ برتــر تیراندازی بانوان به میزبانی 
شــهرداری قزوین پیگیری شد که در رشــته تفنگ و تپانچه بادی 
تیم های ســاچمه بیژن و مقاومت با شکســت تیم های هیئت قم و 
شهرداری قزوین به پیروزی رسیدند. در این هفته تیم هیئت خراسان 
رضوی در قرعه استراحت به ســر می برد. در رشته تفنگ بادی نیز 
نجمه خدمتی از مقاومت اول شد و مریم زابلی زاده و آرمینا صادقیان 

هر دو از ساچمه بیژن دوم و سوم شدند.

NBA رکورد جدید جیمز در
ورزش: فوق ســتاره تیم بســکتبال لس آنجلس لیکرز به جمع جان 
استاکتون و کریس پل پیوست. تیم لس آنجلس لیکرز در لیگ بسکتبال 
حرفه ای آمریکا با نتیجه 111 بر 1۲1 از میهمان خود هیوستون راکتس 
شکست خورد. لبران جیمز، فوق ستاره لیکرز در این بازی 1۸ امتیاز، ۹ 
ریباند و 1۵ پاس گل داشت. جیمز پس از این بازی در کنار جان استاکتون، 
و کریس پل، تنها بازیکنان تاریخ NBA لقب گرفتند که به رکورد 1۸ هزار 

امتیاز، ۹ هزار پاس گل و ۲ هزار توپ ربایی رسیده اند.

آگهی دعوت افراز
چون آقا علی رضا خرس��ندی  فرزند عباس   احدی از مالکین مش��اعی پالک ۱/۱۷۰۹-  اصلی  واقع   در بخش ۳  
سیستان شهرستان زابل  خیابان سام شرقی کوچه ۸/۱ طبق درخواست شماره ۱۸۷۱۹- ز  مورخ ۹۸/۱۰/۲۸ تقاضای 
افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال ۱۳5۷ را از این اداره 
نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص 
نمی باشد لذا مراتب طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین 
مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت ۸ صبح 
روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت 

آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار :  ۱۳۹۸/۱۱/۱۹  م الف:۱5۳۲  آ-۹۸۱4۲۳۳
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آگهی دعوت افراز
چون آقا عباس��علی کاظمی  فرزند محمدعلی   احدی از مالکین مش��اعی پالک ۲۰44  اصلی  واقع   در بخش یک  
سیستان شهرستان زابل   طبق درخواست شماره ۱۸5۷۶- ز  مورخ ۹۸/۱۰/۲5 تقاضای افراز سهمی خود را از پالک 
مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مش��اع مصوب سال ۱۳5۷ را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز 
خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 
۱۸ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی 
در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت ۸ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ 
دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت 

پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.آ-۹۸۱4۲۳4
تاریخ انتشار :  ۱۳۹۸/۱۱/۱۹  م الف:۱5۲4
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود شش��دانگ عرصه یک باب منزل پالک ۱۹۸۶4 فرعی از یک-اصلی واقع در بخش دو سیس��تان 
خیابان هیرمند ۳۷  مورد تقاضای منیره جان پرور فرزند غالمعلی  که تاکنون بعمل نیامده اس��ت لذا بر حس��ب 
تقاضای کتبی نامبرده تحدیدحدود در روز دوشنبه ۹۸/۱۲/۱۲ در محل شروع و به عمل خواهد آمد بدینوسیله به 
اطالع مجاورین و مستدعی ثبت پالک فوق می رساند تا در روز تعیین شده در محل حضور بهم رسانند در صورتیکه 
مستدعی ثبت پالک فوق و یا نماینده قانونی وی حضور نداشته باشد تحدید حدود بر طبق اظهار مجاورین برابر ماده 
۱5 قان��ون ثبت بعمل خواه��د آمد و اعتراض مجاورین نیز برابر ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی ظرف مدت سی روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره ماده واحده قانونی تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبتی مصوب سال ۱۳۷۳- اعتراض به تقاضای ثبت و تحدید حدود موضوع ماده ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت می 
باید توس��ط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تنظیم اعتراض بمرجع ثبتی با تقدیم دادخواس��ت بمرجع ذیصالح 
قضایی صورت پذیرد گواهی الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل تس��لیم و رس��ید دریافت دارد و اال حق او 

ساقط خواهد شد. آ-۹۸۱4۲4۳ م الف:۱5۳۳    تاریخ انتشار:شنبه ۹۸/۱۱/۱۹
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رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علیرضا طیبین دارای شناسنامه شماره 4۹ به شرح دادخواست به کالسه 4/۹۸۰4۱۰ح از این شورا 
درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان مسعود طیبین به شناسنامه ۶5 در تاریخ 

۱۳۶5/۱۰/۱4 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 

۱-  عالیه نقش بندیه فرزند جالل الدین به ش ملی ۰۷4۹۳۲۶4۰۹ متولد ۱۳۲۰/۶/۱۹ همسر متوفی
۲- علیرضا طیبین به ش ملی ۰۷4۹۳5۰45۸ متولد ۱۳4۳/۷/۲5 فرزند متوفی 

۳- غالمحیدر طیبین به ش ملی ۰۷4۹۳5۲۰5۱ متولد ۱۳44/۱۱/۱ فرزند متوفی
4- حمیرا طیبین به ش ملی ۰۷4۹۳55۸۲4 متولد ۱۳4۷/۶/۲۰ فرزند متوفی

5- حمیدرضا طیبین به ش ملی ۰۷4۹۳5۷۱5۰ متولد ۱۳4۸/۱۱/۲ فرزند متوفی
۶- غالم یحیی طیبین به ش ملی ۰۷4۹۳5۹44۷ متولد ۱۳5۰/۱/۱ فرزند متوفی

۷- مریم طیبین به ش ملی ۰۷4۸۳۹۳۰۶4 متولد ۱۳5۱/۳/۱ فرزند متوفی
۸- شهناز طیبین به ش ملی ۰۷4۹۳۶۲4۶4 متولد ۱۳5۲/۱۲/۱ فرزند متوفی
۹- مرجان طیبین به ش ملی ۰۷4۹۳۷۹545 متولد ۱۳5۹/۷/5 فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ 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 : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹  آ-۹۸۱4۲4۸
حسن رضائی منفرد - قاضی شورا ، شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول
به موجب دادانامه ۱۷۰۱۰۰4۱۹ ۹۸۰۹۹۷5 صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان تایباد محکوم علیه 
رضا امیر راد محکوم است به پرداخت مبلغ ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته در حق حسینا نصری نقدعلی 
و مبلغ 5.5۰۰.۰۰۰ ریال بابت نیم عشر در حق دولت در پرونده اجرایی شماره ۹۶۸۰۳۰۲ که بعلت عدم پرداخت 
یکدستگاه خودروی سواری پی کی بشرح ذیل توقیف و به قیمت ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ارزیابی شده است بدینوسیله 
جهت فروش ش��روع مزایده س��اعت ۱۱ الی ۱۲ روز ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ در محل اجرای احکام مدنی حوزه قضایی تایباد 
تعیین می گردد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد 
در صورت تمایل متقاضیان می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید ایشان از مال 
داده شود الزم به ذکر است ۱۰٪ بهای مزایده في المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده و مابقی ظرف یک ماه 
از خریدار دریافت خواهد شد در صورتیکه به هر دلیل خریدار در زمان مقرر بهای مزایده را نپردازد ۱۰٪ سپرده وی به 
نفع دولت ضبط خواهد شد . چنانچه تاریخ مزایده مصادف با روز تعطیل باشد روز بعد روز مزایده تلقی خواهد شد. 

مشخصات خودرو : 
خودروی پی کی با سیس��تم سپند، مدل ۱۳۸۲ رنگ مش��کی، 4سیلندر ،اتاق و بدنه سالم دارای تو رفتگی و رنگ 
شدگی در بعضی نقاط، موتور سالم و نیازمند تعمیر جزئی، گیربکس، شیشه ها، سپرها، دیفرانسیل، صندلی جلو و 
داشبورد، جلوپنجره و چراغ ها همگی سالم هستند و الستیک ها حدود ۳۰ درصد و آئینه و برف پاک کن نیازمند 
تعویض هس��تند و در نهایت وضعیت اصالت خودرو قابل س��رویس دهی می باشد و باتوجه به عدم رویت مدارک از 

قبیل بیمه سوابق تصادفات مشخص نمی باشد.آ-۹۸۱4۲4۹
دادورز اجراي احکام شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تایباد - صادق دادمحمدي سرخسي

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فردوس
 نظر به دستور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳  آیین 
نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر فردوس 

مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می شود :
آقای علی اکبر قویم فرزند غالمرضا ، ششدانگ یکباب باغمنزل به مساحت ۶۱۰/۳۶ متر مربع ، از پالک ۹۳۶فرعی 
از ۱ � اصلی بخش یک فردوس از محل مالکیت مشاعی خودشان � مکان وقوع ملک شهرستان فردوس � باغشهر 

اسالمیه � بلوار انقالب 
به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله ۱5 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع .  نسبت  به آراء 

صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  .مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ، اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-۹۸۱4۲5۰
تاریخ انتشار نوبت اول:   ۱۹/ ۱۳۹۸/۱۱    تاریخ انتشار نوبت دوم :  ۱۳۹۸/۱۲/۰4

حسن رضا ندائی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فردوس
 نظر به دستور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳  آیین 
نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر فردوس 

مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می شود :
آقای ناصر یاس��ا فرزند محمد علی  ، ششدانگ یکباب باغمنزل به مساحت ۱4۳۱/۲۸ متر مربع ، از پالک ۱۱۷۱۲ 
فرعی از 44۲۶ از ۱� اصلی بخش یک فردوس از خریداری شده مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمود صادقی نژاد  

� مکان وقوع ملک شهرستان فردوس � باغشهر اسالمیه � خیابان ۱۷ شهریور 
به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله ۱5 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع .  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  .مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ، اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-۹۸۱4۲5۱
تاریخ انتشار نوبت اول:   ۱۹/ ۱۳۹۸/۱۱       تاریخ انتشار نوبت دوم :  ۱۳۹۸/۱۲/۰4

حسن رضا ندائی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

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 ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی            برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰4۰5۳ � ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ 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 خانم زهرا برزجی   فرزند صفر   بشماره شناسنامه  ۸۱54 و شماره ملی ۰۶5۱۶۹۱۸۳  
نسبت به ششدانگ یک باب منزل  به مساحت  ۱۱۹/4۲ متر مربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶ � اصلی بخش ۲ بیرجند 
از محل مالکیت زین العابدین مهرجو  محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 
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 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-۹۸۱4۲5۲
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹                           تاریخ انتشار نوبت دوم  :۰4 /۱۳۹۸/۱۲

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس��یله به آقای عطامحمد پورنجم کهریزی فرزند فیض محمد و حمید رضا صادقی فرد فرزند اسماعیل 
فعال مجهول المکان ابالغ می ش��ود که آقای باب الدین فیروز کوهی دادخواس��تی به خواس��ته تنظیم سند 
اتومبی��ل وان��ت مزدا به ش پالک ۱۲-۹۱۹ب ۷۳    به طرفیت ش��ما به ش��عبه دوم ش��ورای حل اختالف 
شهرس��تان باخرز ارائه و به کالس��ه ۹۸.۶۷۹ ثبت و برای روز دوش��نبه مورخه ۱۳۹۸.۱۲.۱۹ ساعت 5:۳۰ 
دقیقه عصر وقت رس��یدگی تعیین گردیده اس��ت لذا به استناد ماده ۷۳ق – آ – د – م مراتب یک نوبت در 
روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیر خانه شورای حل اختالف شعبه 
دوم شهرستان باخرز مستقر در مجتمع شماره به نشانی بلوار امام خمینی جنب دفتر نماینده مجلس مراجعه 
و با ارائه آدرس جدید خود نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در 

شورا حاضر شوید. در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.آ-۹۸۱4۲54
مسئول دبیر خانه شعبه دو شورای حل اختالف باخرز

خدادادی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی ش��ماره ۱۳۹۸۶۰۳۲4۰۰۹۰۰۲۸۳۱- ۱۳۹۸/۱۱/۷ هیئت موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی بوش��هر تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاض��ی آق��ای حمید ایمان فر فرزند نعمت اله بش��ماره شناس��نامه ۷۸۸ صادره از بوش��هر به ش��ماره ملی 
۳5۰۱۱۲۶4۱۷ در شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت ۱4۱/۶۰ مترمربع پالک 5۶ فرعی از ۳۳۸۷ اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک ۳۳۸۷ اصلی واقع در بخش دو بوشهر خریداری از غالمحسین رستم زاد مالک 

رسمی گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می ش��ود در صورتیکه اش��خاص نسبت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتش��ار 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 مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۱۱5۶5۸۳ م.الف ۱۲4۲  آ-۹۸۱4۲5۳
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۱۲/4

مجید امیری - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر-   از طرف عرفانیان

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه خانم  حوا ایروانی  دارای شناس��نامه  5۷4۹۷5۳۷۳5   به ش��رح دادخواس��ت به کالسه  ۳۸۲   
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان  محس��ن ایروانی  به 
شناس��نامه    ۷ در تاریخ   ۱۳۹۷/۱۲/۶  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به     
۱.  حوا ایروانی    فرزند محمد کد ملی 5۷4۹۷5۳۷۳5     ت.ت  ۱۳5۶/۱/۲۰     نسبت  همسر   مرحوم

۲. قاسم ایروانی     فرزند محسن کد ملی ۱۰5۰۳۲۹۲44  ت.ت  ۱۳۷۰/5/۲۸    نسبت فرزند   مرحوم
۳. طاهره اردوغشی   فرزند اسداهلل  کد ملی 5۷4۹5۹۸۷۰5  ت.ت  ۱۳۲۶/۸/۱    نسبت مادر  مرحوم  

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده ۳۶۲ ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید  تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.آ-۹۸۱4۲4۷
 سید حسن سامغانی   قاضی شورا شعبه  هفتم  شورای حل اختالف شهر خرو 

آگهی مزایده اتومبیل مربوط به پرونده اجرائی کالسه 9701085
شاس��ی ش��ماره   207  I تی��پ  پ��ژو  سیس��تم   1390 م��دل  س��واری  اتومبی��ل  یکدس��تگاه 
 NAAR 13 FE 1 B J 982507 ش��ماره موتور 15290003124 رنگ س��فید روغنی نوع سوخت 
بنزین تعداد محور 2 ظرفیت 5 تعداد چرخ 4 تعداد سیلندر 4 و به شماره انتظامی 10-923 و 38 متعلق 
به آقای محمد اسدیان بدهکار پرونده اجرائی مذکور به موجب سند رهنی شماره 96/12/24-20953 
تنظیمی دفترخانه 1017 تهران در رهن فرزین عس��گری زمانی قرار گرفته که بعلت عدم ایفای تعهد 
منجر به صدور اجرائیه ش��ده و به استناد نامه شماره 98177967/19/13 ستاد ترخیص پلیس راهور 
فاتب توقیف و برابر نظریه مورخ 98/07/15 هیئت سه نفره کارشناس رسمی دادگستری وضعیت بدنه 
عبارت اس��ت از: از نواحی )گلگیر چپ، سپر جلو، چراغ جلو چپ، چراغ نمره پالک عقب( آثار تصادف 
داش��ت- الس��تیک ها به میزان 70 درصد کارکرده بود و به مبلغ 500/000/000 ریال )پانصد میلیون 
ریال( ارزیابی گردیده و در روز شنبه مورخ 98/12/10 از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر در محل پارکینگ 
رضا به نش��انی میدان بهارستان خیابان سرچشمه از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد و مزایده 
از مبلغ 500/000/000 ریال )پانصد میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد 
فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده جهت خرید برای عموم آزاد است و فروش کاًل نقدی است 
چنانچه روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده در همان ساعت 
و مکان تشکیل خواهد شد طالبین و خریداران میتوانند جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر با ارائه 
یک فقره چک تضمین ش��ده بانک ملی به مبلغ پایه در جلس��ه مزایده به نشانی فوق شرکت نمایند و 

هزینه های قانونی وفق مقررات وصول می گردد. آ-9814246
م.الف 20195                 شناسه آگهی: 758568       تاریخ انتشار آگهی: 98/11/19

رئیس اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران- نقیبی 

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 ش��ماره 139860308001004047 � 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 آقای حسین لبیب  فرزند محمد  بشماره شناسنامه 716  
و شماره ملی 0650324668  نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت 282/28 متر مربع قسمتی از 
پالک 1514 � اصلی ) ضمنا پالک 1514 اصلی و چندین پالک دیگر شمال شهر تحت پالک 1554 � اصلی 
تجمیع شده ( بخش 2 بیرجند از محل مالکیت سید ابوالفضل کوشه ای محرز گردیده 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 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-9813563
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/11/03                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/11/19
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 رسمی برابر رای شماره 139860308001004034 � 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 آقای غالمحسین برزگران  فرزند محمد حسن  بشماره شناسنامه 
385 و شماره ملی 088878812 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 981/22 متر مربع 
بپالک 1035 فرعی از 225 � اصلی بخش 3 بیرجند از محل مالکیت وراث فاطمه جودی  محرز گردیده 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 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-9813539
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/11/03

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/11/19
علی فضلی  / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی
بدینوسیله به مهدی ذوالفقاری نام پدر : غالم احمد تاریخ تولد : 1343/12/29 شماره ملی 0731268997 شماره 

شناسنامه : 1621 
علی انفرادی نام پدر : رمضانعلی تاریخ تولد : 1349/06/01 شماره ملی 0934872457 شماره شناسنامه 3089

علی ذوالفقاری ایله ئی نام پدر : غالم احمد تاریخ تولد : 1359/10/14 شماره ملی 0749381541 شماره شناسنامه 
471 :

جواد انفرادی نام پدر : رمضان علی تاریخ تولد : 1354/08/19 ش��ماره ملی 0932201156 ش��ماره شناس��نامه : 
56854

ابالغ می گردد بانک کش��اورزی به استناد قرارداد بانکی : شماره س��ند : 567066217 تاریخ سند 1390/07/10 
اجرائیه ای تحت کالسه ی 9808116 به مبلغ موضوعات الزم االجرا 743865650 ریال ) هفتصد و چهل و سه 
میلیون و هشتصد و شصت و پنج هزار و ششصد و پنجاه ریال ( علیه شما صادر نموده است و چون برابر گزارش 
مامور پست مشهد آدرس شما مورد شناسایی واقع نگردیده است لذا بدینوسیله به شما ابالغ می گردد طبق ماده 
18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ، یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه 
اجرائیه ابالغ شده محسوب ، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار 

آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد . آ-9814281
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 

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

امالک واقع دربخش6 یزد –  تفت  و توابع
1197اصلی - آقای محمد رضا فیضی فیض آباد یکدانگ  مش��اع از شش��دانگ باغ پالک ثبتی برابر به مس��احت 
شش��دانگ  1561/25مترمربع برابر رای ش��ماره 139860321006002297م��ورخ 1398/09/16واقع در تفت 

خریداری عادی مع الواسطه از سید محمد مهدی یزدانپرست مالک رسمی

لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 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 اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد. 

آ-9814290
امیر حسین جعفری ندوشن          
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت  

تاریخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/11/19
تاریخ انتشارنوبت دوم: یکشنبه 1398/12/04

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسد آباد 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر راي ش��ماره 98/1368 13مورخ 98/11/10 هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرف مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي اسماعیل ابراهیمی مهر فرزند محمد بشماره شناسنامه 12331 صادره از اسدآباد در شش دانگ یک باب مغازه 
به مساحت 17/83 متر مربع در قسمتي از پالک 57 فرعی از 1858 اصلي واقع در اسدآباد خیابان کاشانی نبش 
کوچه مولوی خریداري با واسطه از مالکان رسمي آقایان نصراهلل و لطف اهلل نعمتی و وفااله فتوحی محرز گردیده 
است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه 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 قضایي تقدیم نمایند.بدهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 501( آ-9814291
تاریخ انتشار اول  :98/11/19
تاریخ انتشار دوم : 98/12/04

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی مه والت
پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده اینک بر حسب درخواست 
واصله مستند به ماده مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود یک قسمت از امالک واقع در بخش دو 

حوزه ثبتی این واحد به شرح زیر:
از قطعات مفروز اراضی فیض آباد پالک 42- اصلی

1- شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 3448 مجزا از 1489 فرعی مورد تقاضای آقایان کورش اعتمادی 
عبدل آبادی، داریوش اعتمادی عبدل آبادی و سیاوش اعتمادی عبدل آبادی و خانم پریوش اعتمادی عبدل آبادی

2- شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 3449 مجزا از 1489 فرعی مورد تقاضای آقایان کورش اعتمادی 
عبدل آبادی، داریوش اعتمادی عبدل آبادی و سیاوش اعتمادی عبدل آبادی و خانم پریوش اعتمادی عبدل آبادی

در مورخ 1398/12/12 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد.
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار 
می گردد که در روز و س��اعت مقرر باال در محل حضور بهم رس��انند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده 
قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف 

مجاورین تحدید خواهد ش��د و اعتراضات مجاورین نس��بت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در 
موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و 
در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین می بایست از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم را از 

مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. م.الف 6,98,109    آ-9814212
تاریخ انتشار: 1398/11/19

رئیس ثبت اسناد و امالک مه والت- علی اکبر شجاعی

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 
رسمی برابر رای شماره 139860308001003492 � 1398/09/27 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 آقای محمد نجیبی فرزند یاسین  بشماره شناسنامه 0640200001 نسبت به ششدانگ یک در 
بند مغازه به مساحت 60 متر مربع قسمتی از پالک 1396 � اصلی بخش 2 بیرجند  از محل مالکیت آقای محمد 
علی اشرفیان محرز گردیده 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 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. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9813482
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/11/02                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/11/19
علی فضلی/ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

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
آگهی موضوع ماده3قانون و ماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های فاقد 

سند رسمی
برابر رای ش��ماره 139860306339000235 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/خانم احمدنامنی فرزند ابوالقاس��م بشماره شناس��نامه 0780372786صادره از سبزوار در ششدانگ یکباب 
دامداری به مساحت1107/19مترمربع پالک 11 اصلی واقع در اراضی باغدشت بخش 10نیشابور الحاقی به خوشاب 
خریداری از مالک رسمی آقای محمدعلی نامنی فرزند یحیی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله15روزآگهی می ش��وددرصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهدشد.)م الف 

98/100/3254( آ-9813632
تاریخ انتشار نوبت اول:1398/11/05   تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/11/19

علیرضا میرزائی-رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

بازی اصلی ما با عراق است
اسکوچیچ: افتخار می کنم سرمربی ایران شدم

ورزش: اسکوچیچ با یک جهش بزرگ در زندگِی شغلی خود، جانشین مارک ویلموتس سرمربی برجسته بلژیکی شد که در دو تقابل 
حساس تیم ملی ایران در راهیابی به جام جهانی مقابل دو تیم عراق و بحرین تن به دو شکست متوالی داده بود. قرارداد این مربی کروات 
با مبلغ تقریبی ۵ میلیارد تومان و خسارت یک میلیاردی به صنعت نفت آبادان تا پایان مرحله دوم مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است.

اسکوچیچ پس از انتخاب به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران گفت: »مطمئناً افتخار بزرگی است که هدایت ایران را بر 
عهده گرفتم. هدایت تیم ملی ایران در واقع بزرگ ترین چالش شغلی من است. من به چیزی بسیار ملموس رسیدم و آن موقعیت 
مربی تیم ملی ایران است«. وی با اشاره به مسابقات مقدماتی جام جهانی گفت: یک رقابت حساس برای رسیدن به جام جهانی 
وجود دارد. دو بازی حساس در تهران برابر بحرین و عراق داریم که امیدوارم در حضور 1۰۰ هزار تماشاگر برگزار شود و بتوانیم از 
این گروه به مرحله بعد صعود کنیم. بازی اصلی ما برابر عراق است که سرمربی این تیم سرچکو کاتانیس دوست من است. انتظارها 
در ایران بسیار زیاد است و همه می خواهند ایران به جام جهانی صعود کند. پس از نمایش خوب در دوره قبل جام جهانی در روسیه 

که ایران نزدیک به صعود از گروه خود بود، اکنون همه امیدوار به صعود ایران به جام جهانی هستند«.
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سیما و سینما

خبر

 نگاهی به سه فیلم »شنای پروانه«، »دوزیست«
و »لباس شخصی« در جشنواره فجر  

سالم سیمرغ ها به سوژه های انقالب اسالمی 

 یک سوژه جذاب تاریخی 
لباس شخصی - امیرعباس ربیعی

بســیار خوشــحالم از اینکه سینمای جمهوری اسالمی ســرانجام در حال 
خوشامدگویی به سوژه های انقالب اسالمی است. خوشحالم که سرانجام نقشه 
گنج پیدا شده و بچه ها در حال نقشه خوانی هستند. خوشحالم که روزبه روز 
به گنج نزدیکتر می شویم. لباس شخصی هم با درونمایه نفوذ و دستمایه قرار 
دادن پرونده جذاب حزب توده، یک الماس از این گنج را زیر تراش گذاشته 
است. فیلم البته خامی های یک فیلم اولی را دارد. خامی هایی که بیشتر مربوط 
به تاریخی بودن کار اســت. انتخاب بد هنرپیشه ها که ظاهراً شبیه بودن در 
آن مهم تر از قوت در بازی بوده است، گریم، برخی ارجاعات فرامتنی و... اما 
این ها چقدر مهم اســت؟ جذابیت و کشش سوژه آن قدر هست که فیلم را 
به اثری ماندگار تبدیل کند. این فیلم نشان می دهد جوان های فیلمساز به 
تاریخ عالقه دارند و قدم بعدی همراهی مدیران سرمایه گذار برای ساخت آثار 

پرهزینه تاریخی است.

 شب  كوري
شناي پروانه - محمد كارت

دنیاي کســل کننده آقاي کارت همان است که در مستندهایش بود. قصه 
الت ها، قمه کش ها و خال کوب ها،  قهوه خانه ها، معتادها و غیرتي ها و...، قصه 
نزاع هاي گروهي، قتل هاي ناموسي و جنایت ها و قصه انتزاع ذهني از برخي 
گزاره هاي ناقص بیروني. آقاي کارت فیلمساز بااستعدادي است، اما دچار نوعي 
ترس از امید و روشنایي است. شاید نوعي بیماری نورهراسی و یا ترس از نور 
با نام فتوفوبی، حالتی که فرد از نور ترسیده یا از آن بدش مي آید. دنیایی که 
خود و تماشاگرش را دچار شب کوري می کند. نکته مهم دیگر شناي پروانه 
اشتباه گرفتن فضاي رواني سینماي مستند و داستاني است. قصه مستندهاي 
آقاي کارت با اینکه به همین میزان ســیاه و مشمئزکننده بود، اما چون از 
دنیایي واقع نما بیرون مي آمد، مي توانست به میزاني تماشاگر را دچار همدلي 
کند، اما اینجا در دنیاي سینماي داستاني، همان ذهنیت ها تبدیل به اثري 
با نمادها و شخصیت هاي کلیشه اي و بسیار تکراري شده است. مفاهیمي که 
سال هاست در سینماي ایران دستمال مصرف شده و دورانداخته هستند. قتل 
ناموسي، هیوالي غیرتي، ریشوهاي متعصب، زن مظلوم قرباني، کارتن خوابي 
و...  . به همه این ها شــهر هرتي را که در آن نه قانوني اســت نه نظارتي،  نه 
پلیس هســت و نه قاضي و نه حتي یک آدمیزاد از مردم که در برابر الت ها 
ســؤال کند و بایستد، اضافه کنید. فرضاً محله فیلم شناي پروانه هیچ عامل 
نظارتي و مقاومتي ندارد. مسجد و پایگاه بسیج ندارد. نیروي انتظامي و پاسگاه 
هم ندارد. چهارنفر جوان جوانمرد هم ندارد؟ چطور استخر سرپوشیده دارد؟ 
دنیاي محمد کارت همان دنیاي کسل کننده قیام فردی آقاي کیمیایي است. 
اصالً شاید کیمیایي این فیلم را دیده و تصمیم گرفته فیلمش را در جشنواره 
شــرکت ندهد و خیالش راحت بوده که یک ادامه دهنده راه پیدا شده است. 
رحمت خدا به روح آن شهید بزرگ که گویي این جمالت را همین امروز و 
براي همین فیلم نوشــته است :»دنیایي که در فیلم تصویر شده یک »شهر 
هرت« است، یک بلبشــوي واقعي؛ نه نظارتي از باال از جانب حکومت و نه 
نظارتــي از پایین از جانب مردم بر این امپراتــوري قاچاق، خیانت، دزدي و 
بي ناموســي ، جعل اسناد، کوپن و دالرفروشــي و ...  است. تشویق به قیام 
فردي براي ازاله ناهنجاري هاي اجتماعي حتي در روزگار شاهان راه حل خوبي 
نیست،  آن هم این قدر سطحي. ناهنجاري هاي اجتماعي ُکنده خشک درخت 
که نیست؛ ریشه در اعماق دارد«.)مرتضي آویني،  آیینه جادو جلد 2،  نقددندان 

مار مسعود کیمیایي(

 دوزیستي در نماي درشت
دوزيست - برزو نیک نژاد

در »دوزیســتی« ســینماي ایران همین بس که نویســنده سریال بسیار 
خوب، شریف، دیني و امیدبخش دودکش و فیلم سینمایي لطیف و دلپذیر 
زاپاس»دوزیست« مي سازد. از این دست دوزیستي ها را در سال هاي قبل هم 
دیده بودیم. محسن طنابنده طراح پایتخت، »قسم« مي سازد، در جشنواره 
فجر نامزد 6جایزه مي شــود و سال بعد در حالي که مشغول ساخت سري 
جدید پایتخت است و پول میلیاردي از بیت المال مي گیرد، جشنواره صاحب 
همین بیت المال را تحریم مي کند. در همین جشنواره امسال خانم سازنده 
یک مستند و یک فیلم کوتاه، مستند را از جشنواره بیرون مي کشد و فیلم 
کوتاه را نگه مي دارد، چون قرار اســت هم جایزه جشنواره جمهوري اسالمي 
را بگیرد و هم گرین کارت. از بحث دور نشــویم. »دوزیست« یک آش شله 
قلمکار اســت. قصه از هم گسیخته و فیلم نامه اي پر از حفره که بخش هایي 
را نمي فهمي و بخش هایي را مدت ها بعد می فهمی. روابط تعریف نشــده، 
شــخصیت هاي کاریکاتوري در یک فیلم جدي، پالن هاي خفه کننده دائم 
بسته که مثالً براي ایجاد حس کالفگي تماشاگر ایجاد شده و اآلن است که 
کارگردان بگوید: »دیدي کالفه ات کردم، پس موفق بودم« غافل ازاینکه خود 
قصه و فضاسازي باید حس کالفگي را با خود بیاورد نه بازي با شماره چشم 
تماشاگر و بســتن فیلم بر کلوزآپ هاي خسته کننده. »دوزیست« دو نقطه 
امیدوارکننده هم دارد. یکي بازي به نسبتاً خوب پورصمیمي و یکي سکانس 

درخشان دیالوگ مریم و آزاده یا  همان لي لي لي لي حوضک.

 سیــما و سینما/ مــعیــن عــارفی 
  فیلمی اكشن با قصه ای سرراست 

روز صفر/ سعید ملکان
و  سرراســت  قصــه ای  بــا  اکشــن  فیلمــی 
سرگرم کننده، با طراحی صحنه بسیار خوب و پر 
از جزئیات که از ســال ها تجربه ملکان – چه در 
مقام تهیه کننده، چه طراح صحنه و چهره-پرداز- 
در ســینمای حرفه ای ایران می آید. تجربه هایی 
کــه به کمک او آمده اند تا یکــی از جذاب ترین 
اکشن های ضدجاسوسی سینمای ایران به عنوان 
اولین تجربه  کارگردانی خود تولید کند. انتخاب 
ماجرای دســتگیری عبدالمالک ریگی سوژه ای 
جذاب اســت که قطعاً یکــی از برگ های برنده  
فیلم اســت، همان طور که پیشــترنرگس آبیار 
بــا انتخاب ماجــرای دیگری دربــاره این گروه 
تروریستی توانســته بود نظرها را به خود جلب 
کند. فیلم »روزصفر« نســبت به فیلم »شــبی 
کــه ماه کامل شــد« قطعاً فیلم بهتری اســت. 
فیلم »روزصفر« هم خوش ســاخت تر است و هم 
تصویر بهتری از اســالم تکفیــری –به خصوص 
در ســکانس-های مدرســه مذهبی کودکان در 
پاکســتان- ارائه می دهــد و از همزادپنداری و 
جلب عطوفت به ریگی و گروهش خبری نیست. 
در ایــن فیلم ریگی به  عنوان یــک ضدقهرمان 
خبیث و خشــن –منهــای انتخاب بــد بازیگر 
بــرای این نقش- کاماًل شــخصیتی پلید و بدون 
رحم گرفته است. لوکیشن های متنوعی که همه 
در خدمت قصه هســتند بر جذابیت های بصری 
فیلم بسیار افزوده اســت. نماهای النگ شات در 
عبور کاروان از بیابان یــا حمله به کاروان ریگی 
در افغانستان بسیار سینمایی و استفاده درست از 
پرده سینما نسبت به قاب تلویزیونی است که در 
میان اکثر فیلم های جشــنواره امسال که فراتر از 
استفاده  نماهای تلویزیونی صرفاً می توان با گوش 
دادن متوجه قصه  آن ها شد، مزیت بزرگی است. 

در کنار همه این نکات مثبت، فیلم ملکان دارای 
مشکالت جدی است که موجب می شود فیلم از 
نظر مضمونی اثری مردود به شمار برود. نخستین 
مســئله تحریف هویت و تاریخ در فیلم اســت. 
ملکان برای جذاب  شدن فیلم-البته از زعم خود- 
قهرمانی که در برابر ضدقهرمان ریگی می آفریند، 
قهرمانی بدون هویت و غیرایرانی است. قهرمانی 
که به  مثابه قهرمان های فیلم های هالیوودی یک  
تنه به جنگ ضدقهرمانان مــی رود و در همه جا 

اوســت که مســئله را حل می کند که حتی در 
منطق فیلم پذیرش این حضور در همه سکانس ها 
ســخت و دور از ذهن است. اوســت که از آلمان 
تا پاکستان و از افغانستان تا تهران و بندرعباس، 
همه جا حضور دارد و مســئله را حل می کند. این 
نه منطــق واقعی دارد و نه منطــق دراماتیک – 
حتی در هالیوود هم برای حل برخی مشــکالت 
قهرمانانی در کنار شخصیت اصلی خلق می-شوند 
که اینجا همــکاران مأمور امنیتــی این نقش را 
ندارند و صرفاً مأموران تحت دســتور مستقیم او 
هســتند- هراندازه که تصویر عبدالمالک وابسته 
به مذهب تصویر شــده، این کاراکتر هیچ نشان و 
هویت مذهبی ندارد. در مســئله تحریف تاریخی 
هیچ اشــاره ای به ماجرا و روش واقعی دستگیری 
عبدالمالک ریگی نشده اســت. عملیات پیچیده 
امنیتی که بااقتدار کامل نظام جمهوری اســالمی 
در شــورای عالی امنیت ملی کشــور راهبری و 
مدیریت می شود و ماجرای واقعی آن را در مستند 
و اخبار منتشرشده می توان به  راحتی مطالعه کرد. 
در فیلم این ماجرا کاماًل فردی و حتی در تعارض 

با سیستم رســمی نظام روایت می شود. کاراکتر 
مذهبی فرودگاه که تصویری احمق و فرصت طلب 
از او خلق می شــود، گویی کــه تاریخ و واقعیت 
هیچ ارزشــی برای فیلمساز نداشته است و حتی 
از ماجرای دستگیری ریگی برای متلک انداختن 

به مسئوالن رسمی کشور سوءاستفاده می کند.
مشــکل دیگر فیلم که مشکل مهم فیلم آبیار هم 
اســت، نبود نماینده تفکر اسالم حقیقی در برابر 
اسالم تکفیری عبدالمالک است. عبدالمالک اینجا 
هم قرآن می خواند، موعظه می کند و تنها نماینده 
اســالم در دنیای قصه فیلم است. در فیلم برخی 
جزئیــات تصویری ضداســالمی می دهد مثاًل در 
یکی از سکانس ها هنگامی  که ماشین بمب گذاری  
شده از نزدیکی حرم امام رضا)ع( در حال رفتن به 
سمت مأموریت خود است، صدای اذان و حی علی 
خیرالعمل به گوش می رسد. چیزی که ما بارها در 

فیلم های ضداسالمی هالیوود دیده ایم. 
قصه امنیتی فیلم »روزصفر« بســیار هالیوودی 
روایت می شــود، عمــاًل فرصــت همزادپنداری 
و درگیــری حســی با قهرمــان وجود نــدارد. 

خرده روایت ها رها می شــوند و پیرنگ اصلی که 
ماجرای عملیات»روز صفر« در ایران اســت صرفاً 
با متن پایانی فیلم جمع می شــود. به نظرم با در 
نظر گرفتن فرم و هویت ملی، فیلم خوب و محترم 
»قالده های طال« در ژانر امنیتی از این فیلم جلوتر 
اســت و نمونه ای ایرانی و واقعی تر. »روز صفر« به 
نفع ســرگرمی و گیشه، هویت و تاریخ را سانسور 
می کند و با تحریف واقعیت کسب اعتبار می کند، 

اعتباری بدون پشتوانه.

 روزی روزگای در فیلم فارسی
سینما شهر قصه/ كیوان علی محمدی

فیلمی که مثاًل قرار بود به تاریخ سینمای ایران 
ادای احتــرام کنــد، اما در ســاخت به کمدی 
ســخیف و آبکی تبدیل شــده که هم تاریخ را 
تحریف می کند و هم ســینما و دین را مسخره 
می کند! با داستانی سرسری و دیالوگ های آبکی 
به بیننده توهین می کند. فیلم فارسی ضعیفی که 
نــه بدیهیات فیلم ســازی را رعایت می کند و نه 
برای عالقه و عقاید بینندگان ارزش قائل اســت. 

فیلــم در ظاهر می گوید همه تفکر و ســالیق را 
قبول دارم، از تفکرهای مختلف مذهبی تا سالیق 
متفاوت سینمایی، اما در فرم می گوید همه شما 
مزخرفید! در فیلم از سینمای روشنفکری دفاع 
می کنــد در حالی که فرم فیلم فارســی را برای 
روایت انتخاب کرده است. در پیرنگ اصلی فیلم 
قصه پسر عشق ســینمایی را می بینیم با پدری 
غیرمذهبی که عاشــق دختری با پدری مذهبی 
شده اســت. پدر غیرمذهبی، شــخصیت بامزه 
فیلم است و پدر مذهبی ضدقهرمان و شخصیت 
مخالف ســینما. مخالفت شــدید پدرمذهبی با 
ســینمای پیش از انقالب را نشان می دهد بدون 
اینکه اشــاره ای به فضای مســتهجن و مبتذل 
بســیاری از آثار پیش از انقالب داشــته باشد و 
در ادامه این فیلم شــعار همه خوبیم به جز شما 
مذهبی ها می دهد! در فیلم برش های پراکنده و 
بدون منطقی از یکســری فیلــم وجود دارد که 
نه در خدمت قصه قــرار می گیرند و نه کارکرد 
خاصــی ایفا می کنند. به نقــش انقالب در احیا 
و نجات ســینما کوچک ترین اشاره ای نمی شود 
و به ســینمای انقالب همچنین. کل فیلم فاقد 
منطق و ســاختار و صرفاً ادا و تظاهر است. یک 
کلیپ بلند توهین آمیــز با عنوان روزی روزگاری 

در فیلم فارسی.

 قمارخانه
تومان/ مرتضی فرشباف

فیلمی مبتذل با دوربینی سرســام آور، فیلمی 
که شــاید برای نقد شــرط بنــدی و قمار در 
فوتبال پروانه ســاخت گرفته باشــد، اما عماًل 
از آن یک ســرگرمی جذاب و دوست داشــتنی 
آفریده است. امکان خوبی که این بار در دست 
آدم های بی ظرفیتی قرار گرفته اســت. در فیلم 
خبری از شخصیت پردازی و قصه نیست، اینجا 
هم با فیلم فارســی مدرنی طرفیم که به سبک 
و ســیاق فیلم های هنری ســاخته شده است، 
کالژی از سکانس ها و موقعیت ها. ما این ضعف 
فرمی یــا از درنیامدن مســئله و قصه در فیلم 
مشــکل اصلی من با فیلم نیست، مشکل اصلی 
فضای کثیف، اروتیک و سادیســمی آن است، 
آن هم در لوکیشــن یک روســتا. عشق مثلثی، 
روابط غیراخالقی و ســکس پنهان تمام قصه را 
دربرگرفتــه و آن را تبدیل به یک فیلم متعفن 

کرده است.

یادداشت

محمدمهدی خالقی 
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تحريمی كه اثر نکرد

جشنواره فیلم فجر برای سینمای ایران هوای تنفس است
سیما و ســینما/ زهره كهندل: سی و هشتمین جشــنواره فیلــم فجر اگر گرم تر 
از جشــنواره دوره قبل نبود، اما ســردتر هم نبود. با وجود اینکه جریانی بین عده ای از 
هنرمندان برای تحریم جشنواره امسال در فضای مجازی راه افتاد، اما امسال شاهد حضور 
بسیاری از مردم و هنرمندان برای تماشای فیلم های جشنواره فجر بودیم. جشنواره ای که 
به باور بسیاری کارنامه ساالنه سینمای ایران به شمار می رود و در خوشبینانه ترین حالت، 

تصویری کلی از وضعیت سینمای سال آینده کشور را نشان می دهد. 
با توجه به حاشــیه هایی که پیش از جشــنواره فیلم فجر به وجود آمد، ولی مسئوالن 
برگزاری این رویداد سینمایی به درستی توانستند آن را کنترل کنند. در ایام دهه فجر 
جشنواره های متفاوتی اعم از موسیقی، هنرهای تجسمی و تئاتر برگزار می شود و تنها 
جشنواره ای که در سکوت کار نمی کند، جشنواره فیلم فجر است. به باور کیوان امجدیان، 
منتقد سینما، جشنواره امسال یکی از بهترین دوره ها بود. آن همدلی که در ادامه برگزاری 
جشنواره از عوامل سینما انتظار می رفت به وجود آمد و فجر امسال زیر فشار نظرات و 

نگاه های مختلف قرار نگرفت.
تحریم جشنواره از سوی کسانی که هیچ وقت به جشنواره نمی آمدند و به دالیل شخصی 
یا غیرشخصی در این رویداد مهم فرهنگی شرکت نمی کردند، اثر نکرد. نظر هر کسی 
برای خودش محترم اســت، هر کسی دالیل مشخصی برای حضور یافتن یا نیافتن در 
یک رویداد بزرگ فرهنگی را دارد، ولی قرار نیست که دیگری را به متهم و به باد فحش 

بگیرد که چرا شــرکت می کنی یا نمی کنی! یا قرار نیست که طرفداران و دوستدارانش 
را با ســالیق مختلف، مجبور به تبعیت از نظر شخصی خودش کند. اگرچه عده ای از 
هنرمندان تالش هایی برای دلسرد کردن عالقه مندان سینما از حضور در جشنواره فیلم 
فجر داشتند، اما حضور مردم، تنور جشنواره امسال را گرم کرد. به روال هر سال، بلیت 
جشنواره برای فیلم هایی که پیش بینی می شد آثار مهم تری باشند زودتر فروش رفت و 

برای برخی از این فیلم ها سانس فوق العاده در نظر گرفته شد.
برای کسانی که می پرسند اساساً برگزاری جشنواره به چه درد مخاطب می خورد، می توان 
به این سخن جلیل اکبری صحت، منتقد و فیلمساز اشاره کرد که جشنواره فیلم فجر 
برای سینمای ایران هوای تنفس است. سینما در همه جای دنیا بخشی از تفریحات مردم 
است. مردم به سینما می آیند تا تفریح کنند، تا سرگرم شوند، تا لذت ببرند و فکر کنند. 
مردم به سینما می آیند تا گذشته، حال و آینده خودشان را روی پرده ببینند. مورد بحث 
درباره کیفیت فیلم ها یا نحوه برگزاری جشنواره که حتماً نقض هایی دارد، نیست بلکه 
درباره اهمیت جشنواره ای است که نه فقط هنرمندان که مردم هم پیگیر آن هستند. 
مردمی که اخبار روزانه فیلم ها را رصد می کنند، پس از تمام شــدن فیلم درباره آن با 
هم بحث می کنند، عده ای از فیلمی خوششــان می آید و عده ای آن را نمی پسندند، در 

نظرسنجی ها شرکت و فیلم های برتر آرای مردمی را انتخاب می کنند. 
جشنواره فیلم فجر که اکنون سی و هشت دوره از برگزاری آن می گذرد، هر سال پرشورتر 

از سال قبل برگزار شده است. تعداد سینماهای پخش کننده  فیلم های فجر نسبت به 
سال های قبل بیشتر شده اند و به تعداد چهره های جدیدی که به سینمای ایران معرفی 
شده اند، اضافه می شود. جشنواره ای که همچون یک موجود زنده توانسته به مسائل روز 
جامعه واکنش نشان دهد. نگاه به مسائل روز اجتماعی در بسیاری از فیلم های جشنواره 
به چشم می خورد که نمونه بارز آن تنگناهای اقتصادی پیش آمده در چند سال اخیر و 
نوسان های قیمت ارز است. فیلم هایی که به مسائل روز می پردازند و شناسنامه زمانی و 
مکانی دارند، فیلم هایی که جدای از جامعه نیستند و دغدغه ملی دارند. این فیلم ها بدنه 
جشنواره فیلم فجر را تشکیل می دهند و به این رویداد بزرگ فرهنگی اهمیت می بخشند. 
حضور مردم نیز به جشنواره اعتبار می بخشد، در واقع مردم سینما می روند، زیرا بخشی 
از فرهنگ آن ها در آنجا تعریف می شــود، زیرا در جشنواره شاهد یک اتمسفر فرهنگی 

هستیم که با حضور مردم تعریف می شود.

سینما

دیدگاهیادداشت

نگاهی به فیلم »شنای پروانه« 

دست به مهره، بازیه!
نويد محمودی: »مردن در آب مطهر« ضدايرانی نیست

فیلمی درباره شهدای مدافع حرم خواهم ساخت 
 آرش شفاعی توجه: این یادداشت ممکن است بخشی 
از داستان فیلم را برای شما آشکار کند. لطفاً پس از دیدن 

فیلم ، آن را بخوانید!
سوژه »شنای پروانه« نزدیکی هایی به برخی فیلم ها دارد، اما 
مسئله اینجاست که آن فیلم ها گوشه چشمی  به سینمای 
خارج از ایران هم داشته اند، ولی این یکی تا مغز استخوان 

ایرانی است.

 همه چیز سینماست
»شــنای پروانه« فیلمی  به کارگردانی محمد کارت است. 
کارگردانی با ســابقه آشنا و پربار در ســاخت فیلم کوتاه 
و مســتند با بازی جوادعزتی، امیر آقایی، طناز طباطبایی، 
پانته آ بهــرام و... و همراهی رســول صدرعاملی به عنوان 
تهیه کننده و مشــاورکارگردان. در فیلم روند تغییر فردی 
را از برادر کوچک تر، ســاکت و منفعل به انســانی فعال و 
تصمیم گیر شــاهدیم. پانته آ بهرام در نشست خبری فیلم، 
جدا از حاشیه ســازی بر ســر حجابش، حرف مهمی  زد. 
او گفــت: من این فیلم را بازی کــردم، چرا که این فیلم با 
وجود ظاهر مردانه اش، فیلمی  به شدت فمینیستی است. 
به نظرم او درست گفت، اما همه واقعیت فیلم را ندیده بود. 
فیلم فقط درباره اعمال قدرت مردان بر زنان و محکوم بودن 
زنان به پذیرش این روند نیســت، بلکه درباره نفس قدرت 
است. فیلمی  درباره قدرت، با همان روایت  فوکویی از قدرت، 
پدیده ای که در همه چیز و همه جا حضور دارد و موجب ایجاد 
کنش و واکنش های انسانی می شود. قدرت فقط در بازوان 
ستبر و قمه دست»هاشم« نیست، در تصمیم »حجت« هم 
هست، از همان روزی که تصمیم می گیرد عمل مهم زنش 
را به تأخیر بیندازد تا پایان ماجرا که سرنوشت »هاشم« و 
»مصیب« را او تعیین می کند. همه خشونت ها و خیانت هایی 
که مانند ضربه های محکم و گیج کننده بر شقیقه مخاطب 
وارد می شود، سر همین است که همه می خواهند حداکثر 

قدرت را به دست بیاورند و حداکثر قدرت را اعمال کنند. 

بر این مبنا و با این خوانش اگر فیلم را ببینیم، »شنای پروانه« 
در عمیق ترین الیه هایش یک فیلم سیاسی است. فیلمی 
 که به جای اســتفاده از نریشن یک رئیس جمهور سابق یا 
طنزکالمی  با اســتفاده از جمالت مشهور شخصیت های 
سیاســی، به نفس سیاســت می پردازد. از این نگاه، رفتار 
»حجت« به مثابه یک سیاستمدار موفق قابل ارزیابی است، 
مردی که هم می تواند دشــنام ها و تحقیرها را تحمل کند 
و واکنش نشــان ندهد و هم می تواند بــازی را به گونه ای 
پیش ببرد که دلش می خواهد. از لحظه ای که دســت به 
مهره زده است، بازی شروع شده، اما او در میانه بازی های 
پیچیده صحنه قدرت، روش خود را دارد. روشی که هم در 
آن خشونت مستتر و هم سکوت و فریب است. ممکن است 
گروهی دوست داشته باشند این خوانش از »شنای پروانه« 
را به وضعیت اجتماعی و سیاسی امروز ایران تعمیم دهند، 
این تعمیم اگرچه می تواند بخشــی از حقیقت فیلم باشد، 
نباید نفی کننده این باشد که محمد کارت در این فیلم با 
همه ابزاری که سینما در اختیار او قرار داده است، به میدان 
آمده و توانسته است فیلمی  بسازد که همه چیزش سرجای 
خودش است. فیلم نامه ای محکم، کارگردانی درست و حفظ 
فوق العاده ریتم فیلم، بازی ها، موسیقی، صحنه آرایی، گریم 
و... همه چیز درســت و فکر شده است و پیش از همه چیز 
»سینما« اســت. کســی اگر با حرف فیلم مخالف است، 

جوابش را با سینما بدهد.

ايسنا: کارگــردان فیلم »مردن در آب مطهر« با رد ضدایرانی 
بودن این فیلم گفت: وقتی درباره قاچاقچی انســان صحبت 
می کنیم می دانیــم قاچاقچی در هر جای دنیا و با هر ملیتی 
بد است. شامگاه پنجشنبه ۱۷ بهمن  ماه فیلم جدید برادران 
محمودی در پردیس سینمایی ملت برای خبرنگاران و منتقدان 
به نمایش درآمد و برخالف جوی که در چند روز قبل نسبت 
به ضدایرانی بودن فیلم ایجاد شده بود، واکنش بیشتر مخاطبان 
متفاوت از این جو بود. در نشســت مطبوعاتی این فیلم نوید 
محمودی که کارگردانی آن را برعهده داشت، درباره اینکه چرا 
بیشتر از اتفاق های تلخ مهاجران افغان فیلم می سازد و سراغ 
خوشبختی و نمونه های موفق نمی روند، گفت: پس از 6 دوره 
امسال با یک فیلم جدید که از دغدغه های ما می آید و همه چیز 
ما تحت تأثیر مهاجرت است به جشــنواره آمده ایم. ما سراغ 
این موضوع ها بیشتر رفتیم، چون این بخش درام جذاب تری 
می تواند داشته باشــد، ولی درباره افغانستانی های موفق هم 

برنامه داریم و قرار است سریال بسازیم.
وی درباره همکاری بنیادسینمایی فارابی هم توضیح داد: این 
بنیاد یا هر نهاد دیگری که به سینما کمک می کنند طی روالی 
فیلم نامه ها را بررسی می کنند که یا در آن شریک می شوند و 
یا وام می دهند و سهم فارابی هم 2۷درصد است. البته فیلم ما 
گران نبود گرچه ما دو برادر همیشه به شدت کار می کنیم و 
با توجه به نوع بودجه فیلم هایمان خیلی گرفتار نمی شویم، اما 
خوشبختانه برخی دوستان بازیگر در فیلم های ما یا دستمزد 

کم  می گیرند یا اصالً نمی گیرند.
جمشــید محمودی، تهیه کننده فیلم هــم درباره موفقیت 
در اکران فیلمش بیان کرد: امید ما به گیشــه زیاد نیســت، 
ولی حضور در جشــنواره مهم اســت و امیدواریم برای اکران 
کمک کننده باشــد، البته ما چون پول نداریم آن قدر هزینه 

نمی کنیم که خیلی برایمان شکست خورده باشد.
در این باره نویدمحمودی اضافه کرد: در افغانســتان سینما 
شــرایط  بدی دارد و بیشتر در اختیار فیلم های تجاری هند 
اســت، ولی روی مراکز فرهنگی که در کابل و تاجیکســتان 

ساخته شده برای اکران حساب کردیم. در ایران هم من فکر 
نمی کنم این فیلم شکست بخورد، چون چند مترمکعب عشق 
بدون هیچ بازیگر مطرحی بیش از یک میلیارد تومان فروخت.

وی دربــاره نفی مهربانی مردم ایــران در این فیلم و نقدهای 
منفی که در روزهای اخیر مطرح شــده نیز بیان کرد: من در 
هشت ســینما با مردم فیلم را تماشا کردم که نظر منفی را 
به من منتقل نکردند. ایرانی های فیلم من دو قاچاقچی انسان 
هســتند. در مهاجرت کسی شوخی ندارد و حتی اگر به زنی 
تعرض شود باز هم هدف رسیدن به مقصد و به نتیجه رسیدن 
مهاجرت است. قاچاقچی انسان در همه جای دنیا بد است و 
در فیلم او که باید مثبت باشد، مثبت است و او که باید منفی 
باشد، منفی است. محمودی همچنین در پاسخ به این پرسش 
که آیا در آینده فیلمی با موضوع مدافعان حرم خواهد ساخت، 
گفت: مدافعان حرم نسل دیگری از مهاجران هستند. هرکسی 
که از کشورش دور باشد، مهاجر است. به معنای واقعی نباید 
به افغان ها فقط به چشم کارگر نگاه کرد. دختر من ۹سال دارد 
و هنوز شناسنامه ندارد. پس از کلی رفت و آمد به شرط ترک 
تابعیت قبلی به او شناسنامه خواهند داد. نمی شود دختر من 
را نادیده گرفت. فرشــته محسنی در ایران به دنیا آمده حتی 
اگر ایرانی نباشد. در آینده فیلمی درباره مدافعان حرم خارج از 

بحث شعاری خواهیم ساخت.
در این نشست بازیگرانی مثل علی شادمانی فر، علیرضا آرا، ندا 

جبرائیلی، سوگل خلیق و متین حیدری نیا حضور داشتند.

نگاهی به سه فیلم » روز صفر«، »سینما شهر قصه« و »تومان«

فیلم هایی به نفع سرگرمی و گیشه

مرگ کرک داگالس در ۱۰۳سالگی
»اسپارتاكوس« به خاطره  ها پیوست

سیما و سینما: کــرک داگالس، 
هنرپیشه قدیمی هالیوود و برنده 
جایزه اسکار در سن ۱۰۳سالگی 
درگذشت. کرک داگالس در سال 
۱۹۱6 در نیویــورک به دنیا آمد و 
در عصر طالیی هالیوود به شهرت 

رسید. او در سال ۱۹۴۹ برای بازی در فیلم قهرمان نامزد جایزه اسکار بهترین 
هنرپیشه مرد شد. اسپارتاکوس و مسیرهای افتخار از جمله آثار ماندگار این 
هنرپیشه دوست داشتنی هســتند. مایکل داگالس فرزند او که خود نیز از 
هنرپیشه های موفق هالیوودی است در بیانیه ای نوشت: ... او برای جهان یک 
افســانه بود، بازیگری از عصر طالیی سینما، اما برای من و برادرانم، جوئل و 
پیتر، او تنها یک پدر بود. در آخرین تولدش به او گفتم پدر خیلی دوستت 
دارم و فرزندی تو افتخار بزرگی است. داگالس هنرپیشه ای  بسیار پرکار بود.او 

از دهه ۱۹۴۰ تا دهه 2۰۰۰ در ۷۵ فیلم نقش آفرینی کرد.
داگالس سه بار نامزد دریافت اسکار شد. فیلم قهرمان در سال ۱۹۴۹، بد و 
زیبا در سال ۱۹۵2 و شور زندگی در سال ۱۹۵6. او سرانجام در سال ۱۹۹6 

به پاس یک عمر فعالیت هنری برنده اسکار شد.
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