
شفافیت مالی نمایندگان داغ شد
در آستانه یازدهمین دوره انتخابات مجلس 
شورای اســامی، تعهدنامه ای در مجلس 
تنظیم شــده که نامزد های انتخابات باید 
آن را امضا کنند. این تفاهم نامه بر شفافیت 
مالی و پارلمانی نماینــدگان تأکید دارد. 
کاربران فضای مجازی هم با اســتقبال از 
این تفاهم نامه هشــتگ های #انتخابات و 
#مجلس_قوی را در توییتر فارسی داغ کرده اند. در ادامه چند نمونه از توییت های 
منتشــر شده توســط کاربران را می خوانید: »فقط به نامزدی رأی می دهم که 
تعهدنامه دیده بان شفافیت را امضا کرده باشد. پایه ای  ترین قانون پیشرفت غرب 
در حوزه اقتصاد شفافیت آرای نمایندگان است... با همه ارادتم به زحمتکش های 

انقابی، تا زمانی که تفاهم نامه را امضا نکنید از رأی خبری نیست«.

یقیناً ُکُله َخیر 
زینب ســلیمانی، دختر سردار حاج قاسم 
سلیمانی در جدیدترین پست اینستاگرامی 
خــود نوشــت:»یقیناً ُکُله خیــر... تو چه 
می دانســتی بابا؟ چه می دانســتی که در 
مقابل هر معرکه، در مقابل هر مشــکلی، 
در مقابل هــر حادثه ای، این جمله »یقینا 
ُکُله خیــر« از زبانت نمی افتاد و چه دقیق 
هم می گفتی، چون هرچه پیش می آمد تو به خیر تبدیلش می کردی... من هم 
می خواهم مثل تو برای شهادتت بگویم »یقیناً کله خیر«؛ چرا که قطعاً شهادت 
تو راز های نهفته ای دارد که شاید سال ها طول بکشد این راز ها یکی یکی و نوبت 

به نوبت حقیقت شهادت زیبای تو را آشکار کند«.

دزدهای دریایی آمریکایی
نیروی دریایی آمریکا روز پنجشنبه هفته 
گذشته مدعی شد یک کشتی حامل ساح 
به مقصد یمن را که حامل ۱۵۰ موشــک 
ضد تانک و سه موشک زمین به جو ساخت 
ایران بوده را توقیف کرده است. »محمدعلی 
الحوثی« رئیس کمیته عالی انقابی یمن در 
واکنش به این ادعا در توییتر نوشته است: 
»اگر همچنان که دزدان دریایی آمریکایی ادعا می کنند این کشتی به سمت یمن 
در حرکت بوده؛ چرا مانع آن نشدند تا خود را به بنادر یمن برساند و آنجا توقیف 
شود؟ بنادری که در سیطره نیروهای مسلح و کمیته های جمهوری یمن ]وابسته 

به منصور هادی[ در طول دریای سرخ است«.

درباره »نت سنج پالس«
آذری جهرمی، روز گذشــته درباره سامانه 
»نت ســنج پاس« که هفته گذشته در 
راســتای کنترل و نظارت بیشــتر روی 
خدمات اپراتورها و خدمات اینترنتی کشور 
با ســروصدای زیادی معرفی شده بود، در 
صفحه اینستاگرامش نوشت: »برای بررسی 
کیفیت شــبکه در برخی جا ها به ویژه در 
ساختمان های بلند، از پهپاد استفاده می کنیم. به Netsanjplus.Ir سر بزنید، 
دوست داشتید از کیفیت اینترنت منطقه  تون در نت سنج پاس اسکرین شات 
بگیرید، استوری کنید، نظرتون رو هم بنویسید و صفحه بنده رو  منشن کنید، 

من هم نظر شما رو با دیگران به اشتراک می گذارم«.

 مجید تربت زاده در نگاه اول می شود سخت نگرفت 
و خیلی راحت از کنار ماجرا گذشــت. کاربران فضای 
مجازی در کشــورمان اما چنین تصوری ندارند. اینکه 
خانم بازیگر ســلبریتی در ادامــه رفتارهای عجیب و 
غریبش در این سال ها، حاال با گردنبندی از نقشه ایران 
که خوزســتان از آن حذف شــده در شبکه تلویزیونی 
ساخت سعودی ها حاضر می شود، هیچ جوره توی َکت 
ایرانی هــای حاضر در فضای مجــازی نمی رود و آن ها 
حق دارند با توییت هایشان حســابی از جلوی »مهناز 
افشــار« دربیایند. واقعیت این است که من و شما هم 
هرچقدر اهل ســخت نگرفتن و پرهیز از حاشیه سازی 
باشیم، نمی توانیم از کنار این ماجرا به آسانی بگذریم. 
منظورم رفتار »مهناز افشار« نیست بلکه دارم به نقشه 
و توطئه ای برای تجزیه ایران اشــاره می کنم که عمر و 
سابقه اش خیلی بیشتر از این حرف هاست و بعید است 

هوش و ذکاوت خانم سلبریتی به آن قد بدهد! 

 300 هزار شهید
اولین بار »امید دانا« فعال اپوزیسیون خارج نشین از تصویر 
گردنبند جنجالی مهناز افشار رونمایی کرده و در توییتر 
نوشت: »تاکنون سلبریتی ها دریای مازندران و خلیج فارس 
را حذف می کردند، ولی مهناز افشــار کل خوزستان را از 
نقشه ایران توی گردنش حذف کرده، اونم در برنامه ای که 
پولش را ســعودی ها می پردازند و اعتقاد دارند خوزستان 
بخشی از عربستان است! من که اهل تجمات هستم تا 

کنون هیچ گردنبند ایرانی را این گونه ندیدم«. 
همین توییت کافی بود تا کاربران دیگر هم پیدایشــان 
شود و سلبریتی جنجالی را زیر رگبار نکوهش بگیرند. 
برخــی واکنش ها در این زمینه را بخوانید تا پس از آن 
برویم سراغ ســابقه و تاریخچه نقشه هایی که خیلی ها 
برای تجزیه ایران کشــیده و می کشــند: »مهناز افشار 
دیگه االن یه سعودی تمام عیار شده... این قدر بی سواد 
و کم فهم و شــعوره که بعید می دونم بدونه نقشه ایران 
چه شــکلیه... نقشه تجزیه شــده ایران بر گردن مهناز 
افشار، خب این چقدر شد خانم افشار که براتون بریزن 
به حســاب؟!... البته اینکه دریای خزر و خلیج فارس و 
دریــای عمان رو هم دادید رفتــه، فاکتور گرفتیم ولی 
چه جــوری جنوب ایران رو کات کردیــد؟... نزدیک به 
3۰۰ هزار شــهید دادیم که یه وجــب از خاکمون رو 
دشــمن تصرف نکنه ولی می بینیم ایــن خانم پاک 
گردنبندش خوزســتان رو حذف کــرده... میگم مهناز 
جان! خوزســتان رو چند فروختی عسیسم؟ گردنبند 
هدیه اس؟... دالرهای ســعودی بدون خوش خدمتی و 

مفت و مجانی نمیشه که...«. 

 نقشه ای که آب رفت
سِر این ماجرا که نقشه ایران امروز، چه از نظر ظاهری 
و چه از حیث وســعت هیچ شــباهتی بــه دوره های 
هخامنشی و سلسله های پس از آن ندارد، بحثی نداریم. 
یعنــی اگر از تجزیه ایران حــرف زدیم منظورمان این 
نیســت که برگردیم و از 3 هزار ســال قبل همه چیز 
را مرور کنیم و ببینیــم در دوره های مختلف تاریخی، 
چطور هــر بار بخش وســیعی از ایران باســتان، آب 
رفته و در نهایت رسیده اســت به گربه معروف امروز. 
منظور از »تجزیه«، همه نقشــه ها و توطئه هایی است 
که حکومت ها و سیاســتمداران 2۰۰ سال اخیر برای 
ایران کشیده و چیده اند تا اگر شد کشورمان را به چند 

پاره تقســیم کنند. بنابراین، ایراِن بدون خوزستانی که 
خانم افشــار به گــردن آویخته، ایــده و طرح خودش 
نیست و از همان جایی آب می خورد که شبکه »ایران 
اینترنشنال« می خورد. البته ایده جدا کردن خوزستان 
از ایران مال خود سعودی ها هم نیست. احتماالً و اولین 
بار در دوره نادرشاه گروهی از اروپایی ها به سرشان زد 
که از خوزســتان با عنوان »عربستان« نام ببرند. البته 
برخی ها معتقدند در دوران زندیه هم برخی ها با غرض 
یا بی غرض، از خوزستان به عنوان عربستان یاد کرده اند 
و همین ســبب شده در عهد قاجاریه هم عده ای از این 
منطقه کشورمان با عنوان »عربستاِن ایران« یاد کنند! 

از ســال های پایانــی قــرن ۱3 دولــت انگلســتان 
شاخک هایش نسبت به خوزستان تیز شد و تاش برای 
جدا کردن همه یا بخشی از این قسمت از کشورمان را 
آغاز کرد. مثًا برای الحاق بندرهای آبادان و خرمشهر 
به خاک عثمانــی، در جریان عهدنامه ارزروم، ســفیر 
انگلســتان در عثمانی، فردی به نام الیارد را به منظور 
جمع آوری اســنادی برای تعیین خط مرزی جدید به 
خوزســتان فرســتاد، اما تاش های این فرد به جایی 

نرسید و خوزستان از آِن ایران باقی ماند.

 شیخ خزعل و دیگران
بــوی نفت که در منطقه پیچیــد، ماجرای جدا کردن 
خوزســتان از ایران برای انگلیسی ها جدی تر شد. برای 
همین هم مدتی »شــیخ خزعل« را مورد حمایت قرار 
دادند تا شاید بتواند ضمن در افتادن با حکومت مرکزی، 
ایــن بخش از خاک ایران را جدا کند. منتها از آنجا که 
می گویند سیاست، چندان پدر و مادردار نیست، بعدها 
با رضاخان به توافق رسیده و بی خیال جدایی خوزستان 
از ایران شدند. پس از این، نوبت به حاکمان عراق رسید. 
دولت عراق که پس از سقوط عثمانی در منطقه تشکیل 
شــده بود، گویا از همان ابتدا اندیشه تجزیه خوزستان 
)تحت نام عربستان( از ایران را دنبال کرد و کوشید در 
ســال های ۱3۰۴ و ۱3۰۷به بهانه عرب بودن ساکنان 
این منطقه، آن ها را علیه دولت ایران بشوراند. آن زمان 
برخی روزنامه ها در عراق، خوزستان را »امارت مستقله 
عربیه« و شــیخ آن را سلطان عربســتان می نامیدند! 
قــدرت گرفتن دولت مرکزی در ایــران اما اجازه نداد 

شورش های این منطقه راه به جایی ببرند. 
ســال ۱32۰ که انگلیسی ها به بهانه حفظ منافع خود 
در حوزه نفتی این منطقه، خوزستان را اشغال کردند، 
زمینه برای فعالیت های تجزیه طلبانه فراهم شد تا حزب 
»استقال« عراق دوباره توطئه تجزیه خوزستان را پی 
بگیرد. انگلیســی ها اگرچه در این زمان تقریباً سکوت 
کرده بودند اما مسئله جدایی خوزستان از ایران را مثل 
استخوان الی زخم نگه داشــتند تا وقتی که ماجرای 
ملی شدن صنعت نفت شکل گرفت و به نتیجه رسید، 

دوباره آن را مطرح کنند! 

 آتش زیر خاکستر
در واقــع انگلیســی ها در همــه ایــن ســال ها آتش 
تجزیه طلبی در خوزستان را زیر خاکستر نگه داشته اند 
تا هر زمان اوضاع مســاعد بود، عــده ای در آن بدمند. 
برای همین پس از کودتای عبدالکریم قاســم در عراق 
در ســال ۱33۷، گروهک های افراطی و تجزیه طلب با 
حمایت دولت عراق در خوزستان پا گرفتند و جبهه به 
اصطاح آزادی بخش اهواز )یا جبهة التحریر عربستان( 

با حمایت مســتقیم دولت وقت عراق شروع به فعالیت 
کــرد. در ۱3۴3 و در گردهمایــی حقوقدانان عرب در 
بغداد، مسئله تجزیه خوزستان مطرح شد و مصر و کمی 

هم سوریه برای این تجزیه تاش کردند! 
در نهایت هم ســال ۱3۵3 دولت های ایران و عراق در 
قــرارداد الجزایرتوافق کردند این آتــش همچنان زیر 
خاکستر پنهان بماند و دو طرف صدایش را در نیاوردند 
تا نوبت به ســال های پس از انقاب اســامی در ایران 
برســد و حکومت صدام، فیِل سیاستش یاد عربستاِن 
ایران کند! حکومت صدام اول از همه نقشه و مرزبندی 
جدیــدی را اختراع کرد. در این نقشــه ها، تمام دامنه 
جنوبی زاگرس، خوزســتان و نواحی اطراف آن از ایران 
جدا و ضمیمه خاک عراق تصویر شــده بودند! در واقع، 
صدام حاال بغداد را به پایگاه جنبش های تجزیه طلبانه 
خوزســتان تبدیل کــرده بود و عاوه بر این، اســلحه 
بســیاری نیز از عراق وارد خوزستان می شد تا به ایجاد 
ناآرامی در خوزســتان کمک کند. بعد هم که می دانید 

ماجرای جنگ تحمیلی و بقیه ماجراها... . 

 این طور فکر نمی کنم
حاال بیاییم جلوتر و ببینیم چطور، توطئه ای که توسط 
انگلیسی ها کلید می خورد، حزب بعث عراق اجرایش را 
به عهده می گیرد و صدام برای قطعی کردنش آستین 
بــاال می زند، در این ســال های اخیر ســر از ریاض و 

کاخ های آل سعود در می آورد؟ 
همین شهریوری که گذشــت »موسی حقانی« مورخ 
و عضو هیئت علمی دانشــگاه در یک نشســت علمی 
با اشاره به ســوابق و پیشینه طرح های مختلف تجزیه 
ایران گفت: »انگلیس در ایران نفوذ و کشور را در دوره 
قاجار تجزیه کرد... انگلیسی ها تا سال ۱٩2۰ تا مرحله 
خرید یا اجاره تمام جزایر خلیج فارس نیز پیش رفتند... 
فارســی زدایی از تمام منطقه خلیج فارس در دستور 
کار انگلیســی ها قرار گرفت... در ســال ۱٩۰۷ روس و 
انگلیس طی قراردادی ایران را به ســه قسمت تقسیم 
کردند و این یعنی نابودی ایران... اکنون هم طرح تجزیه 
خوزستان، آذربایجان، سیستان و بلوچستان و کردستان 

بشدت از سوی جهان استعمار دنبال می شود«. 
پس خیلی چیز عجیبی نیست که پس از سقوط صدام 
که قرار بود بخشــی از ایران را جدا کنــد، این بار آل 
سعود با روش های جدیدتر، با استفاده از جنگ نیابتی، 
اقدام های شبه فرهنگی، نفوذ، ترور، ایجاد آشوب و... به 
دنبال جدا کردن بخشی از ایران باشند. عوامل مختلف 
سعودی دست کم ۱۰ ســال است که تقریباً به صورت 
آشکار در برخی کنفرانس و نشست ها و در شبکه های 
خبری و غیر خبری شان، برای تجزیه ایران و جدا کردن 
خوزستان از کشــورمان له له می زنند. نمونه اش هفت 
سال پیش که در قاهره کنفرانس »حمایت از ملت عرب 
اهواز« راه می اندازند و شخصیت معروف وهابی، »شیخ 
محمد العریفی« را برای ســخنرانی و تبلیغ علیه ایران 
اجیر می کنند. پنج سال پیش برخی کشورهای عربی 
منطقه را تطمیع می کنند که از جدایی خوزســتان از 
ایران دفاع کنند و ســال ٩۵ نیز شبکه های خبری شان 
خیلی سفت و سخت، حامی تشکیل کشوری مستقل 

به نام »اهواز« می شوند.
با همه این ها که گفتیم آیــا ماجرای گردنبند »مهناز 
افشــار« به نظر شــما خیلی عجیــب و غریب به نظر 

می رسد؟ من که این طور فکر نمی کنم.  

 افشاگری توییتری 
علیه سازمان منع تسلیحات شیمیایی 

قدس زندگی: اگر خاطرتان باشــد پایگاه 
افشــاگر »ویکی لیکس« چند وقت پیش با 
انتشار چندین سند محکم، فاش کرده بود 
که سازمان منع ساح های شیمیایی تاش 
کرده با دســتکاری در یک گزارش در مورد 
حمله شیمیایی در ســوریه، زمینه حمله 
آمریکا، انگلیس و فرانســه را به این کشور 

فراهم کند. بر اساس سندی که این پایگاه منتشر کرده بود، گزارش سازمان منع 
ساح های شیمیایی در مورد استفاده از بمب شیمیایی در »دوما« در سال 2۰۱۸، 

دروغ بوده است. 
آمریکا و متحدانش پیش از این دو بار به بهانه استفاده از ساح شیمیایی در سوریه 
به اهدافی در این کشور حمله کرده اند. نخستین بار، فروردین ۱3٩۶ بود که آمریکا 
به بهانه حمله شیمیایی در »خان شیخون«، به پایگاه هوایی »الشعیرات« ارتش 
سوریه در استان حمص حمات موشکی کرد. دومین حمله یک سال پس از حمله 
اول و در 2۵ فروردین سال گذشته توسط سه کشور آمریکا، فرانسه و انگلیس انجام 

شد و آن ها درمجموع ۱۰۰ موشک به سوریه شلیک کردند.
حاال آن طور که خبرگزاری فارس اعام کرده، یک دیپلمات ارشــد روس با بیان 
اینکه مشکات اساسی در گزارش سازمان منع تسلیحات شیمیایی درباره حمات 
ادعایی ســوریه وجود دارد، با انتشار یک رشــته توییت اعام کرده بازرسان این 
سازمان حتی مدارک مربوط به این ماجرا را به شکل مخفیانه در یکی از کشورهای 

همسایه دریافت می کردند.
»میخائیل اولیانوف« نماینده روســیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین 
با انتشــار این رشته توییت طوالنَی، ضمن اشاره به برخی ایرادها در گزارش های 
سازمان منع تسلیحات شیمیایی درباره حمله ادعایی به منطقه »خان شیخون« 
نوشته است:  »تحقیقات درباره حمله شیمیایی به خان شیخون، مشکات اساسی 
در روش کاری ســازمان منع تسلیحات شیمیایی را نشان داد که هنوز هم وجود 
دارد«. این بازرس روســی در ادامه توضیح داده که دبیرخانه فنی سازمان مذکور 
هرگز به صورت کامل از قوانین مقرر شده در کنوانسیون بین المللی منع ساح های 

شیمیایی تبعیت نکرده و همیشه اصول مهم زنجیره حضانت را نقض کرده است.
اولیانوف در بخش دیگری از افشــاگری توییتری اش اعام کرده در بیشتر موارد، 
بازرسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی برای جمع آوری اطاعات و نمونه گیری 
محیطی، از ســر زدن به مکان های حوادث شیمیایی اجتناب کردند. این بازرس 
روسی دراین باره نوشته است: »آن ها ترجیح دادند این کار را در یکی از کشورهای 
همســایه و با اســتفاده از »شــواهد و مدارکی« که از گروه های معارض دریافت 

می کردند، گزارششان را کامل کنند«.
اولیانوف در ادامه نوشته است: »امتناع دبیرخانه سازمان منع تسلیحات شیمیایی 
از بازدید از مکان های حوادث شیمیایی تصادفی نیست. اگر بازرسان از این مناطق 
بازدید کنند، اطاعاتی را که برایشــان ناخوشایند است به دست می آورند، مانند 
چیزی که در ســال 2۰۱۸ در دوما رخ داد و ســبب رســوایی در داخل و اطراف 

سازمان منع تسلیحات شیمیایی شد«.
بازرس روسی در بخش دیگری از توییت های دنباله دار نوشته است: »بافاصله پس 
از حمله شیمیایی در چهارم آوریل 2۰۱۷ در خان شیخون، روسیه درخواست کرد 
بازرسان برای تحقیقات جامع به آن محل بروند. دبیرخانه سازمان منع تسلیحات 
شــیمیایی به بهانه نگرانی های امنیتی، این را نپذیرفت. این سازمان الاقل از یک 

لحظه خاص، دروغ گفت«.
نماینده روســیه در ســازمان های بین المللی در پایان نوشت: »در چهارم 
اکتبر 2۰۱۷، مدیر دپارتمان امنیتی ســازمان ملل به شورای امنیت اطاع 
داد هیچ مانعی برای بازدید بازرســان سازمان منع تسلیحات شیمیایی از 
خان شــیخون وجود ندارد و او همین مســئله را به اطاع آن سازمان نیز 
رســاند. دبیرخانه آن ها این حقیقت را پنهان و عامدانه کشورهای عضو را 

گمراه کرد«.
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ورزش
عصر تلخ شهر خودرو و استقالل در آسیا

داوران بالی جان ایرانی ها

دوئل ژنرال با ژاوی در دوحه

 پرسپولیس با الشارجه
 شارژ می شود؟

 گفت وگو با سام کالنتری، برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند جشنواره فیلم  فجر

آینده سینمای ایران از آِن »مستند« است

چهل تکه عشق
رقیه توسلی: رومیزی چهل تکه می دوزم. حاال نه چهل تکه چهل تکه. هدیه 
تولد است. با خودم گفتم بگذار کادوی متفاوتی برای یک رفیِق متفاوت دست 
و پا کنم. پس شناسنامه »بهاره جان« را اول می گذارم وسط، بعد عدِد پارچه ها 

را به هر تقا و کریستف کلمب بازی که هست می رسانم به 3۸. 
ابعاد را اندازه گیری می کنم، بُرش می دهم، با حوصله نخ های رنگارنگ سوزن 
کشیده را دورم می چینم و با آهنگی از »مسعود صادقلو« پروژه رومیزی را کلید 

می زنم جوری که سر از قدیم ندیم ها درمی آورم. 
دچار حال تازه ای می شــوم. شــبیه حال مادربزرگی که انگار زیر نورِ پیه سوز 
دوخت و دوز به راه انداخته. عینک دارد و تنهاست و همزمان دلش شور غذایی 

را می زند که روی عاءالدین بار گذاشته.
به سبک »عزیز« انگشتانه هم می گذارم. هی دندان موشی می زنم و هی مربع 

و مستطیل را بخیه می کنم تنگ هم.
حس مادربزرگ ۸۰ ساله را دوســت دارم. در داالن گذشته خوش می گذرد. 
البه الی قطعه پارچه هایی که نقش و نگارشــان محشــر است. گل و پروانه و 
قاصدک و ماهی و روباه و درخت دارند. آبی و زرد و ســبز و یاسی اند. گلدارند. 

انرژی زالل منتشر می کنند.
اگر کند بودن و ندانستن فوت ها که کمی روی اعصاب است را فاکتور بگیرم، 

عجیب طعم آرامش این جهان زیر زبان آدم می ماند.
چنان در نقش گیس سفید چهل تکه دوز، فرو رفته ام که زنگ در ُچرتم را پاره 
می کند و به سختی از میان چیت و ساتن و کتان جدا می شوم. پشت نمایشگر 
آیفون اما کسی نیست جز سوپرمن. خواهری هنرمند را اشتباه نکنم خود خدا 

کشانده پشت در خانه ام. سمِت مِن کهنساِل خسته نابلد.
می آید و کفش درنیاورده می گوید: دو ســاعت، کل وقتی است که دارم... پس 
لطفاً رونوشــت تقاضا، آبجی؟ به گمانم شــاخ روی کله ام را می بیند که ادامه 
می دهد: فهمیدنش ســخت نیست. نشانه ها را دنبال کردم. جان های غلیظی 
ریختــی پای آیفون، خواهرکــم. آخه تو چرا نباید بدانــی وکیل های خبره، 

شامه شان قوی است؟
اول: چه خوب که با بهاره جان، من هم کمی متولد شدم، پیر شدم، عشق کادو 

گرفتم، حال دلم را شخم زدم و سوپرمن زنگ خانه ام را زد.
دوم: به چهل تکه دوزی باوقار نگاه می کنم. به تکه پارچه هایی که امروز یادم 
دادند دست خدا با جماعت است اگرچه دونفره... یادم دادند مهربانی بومرنگ 

است... و اینکه وکیل های خبره، خواهرانگی شان قوی است!

امشب آغاز مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا

 وقتی همه چیز 
جدی می شود!

پس از چند ماه دوری فوتبال اروپا از جذاب ترین رقابت های باشگاهی این قاره، 
امشب مرحله یک شانزدهم نهایی لیگ قهرمانان اروپا با برگزاری دو بازی آغاز 
می شــود. در بازی های امشب شاهد دو مســابقه بزرگ بین چهار مدعی 

خواهیم بود. 
لیورپول مدافع عنوان قهرمانی 
رقابت ها بــرای برگزاری بازی 
رفــت بــه پایتخت اســپانیا 
ســفر خواهد کرد تــا مقابل 

اتلتیکومادرید قرار بگیرد. 
باورنکردنی  قرمزها که اختافی 

را بــا تیم دوم در صــدر جدول 
لیگ برتر انگلیس به وجود آورده 

و در آســتانه نخســتین قهرمانــی 
داخلی خود پس از 3۰ سال هستند، 

امیدوارند از شرایط نه چندان خوب این 
روزهای تیم دیگو سیمئونه استفاده کرده 

و نتیجــه مثبتی را بدســت بیاورند. اتلتیکو 
در هفت بازی گذشــته خــود در تمامی 

رقابت ها تنها یک ...

روایت مجازی

روزمره  نگاری

انگلیسی ها پیش از »مهناز افشار« تصمیم گرفتند خوزستان را از ایران جدا کنند

چند فروختی عسیسم؟!

خلیج فارس
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امین غالم نژاد: ادامه هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا عصر 
امروز پیگیری می شود که در مهم ترین بازی ها دو نماینده 
دیگر کشــورمان به مصــاف حریفانشــان خواهند رفت. 
پرسپولیس درامارات میهمان الشــارجه است و سپاهان 
در دوحه برگزار کننده بازی بزرگ هفته مقابل السد قطر 

خواهد بود.

 یحیی به دنبال جبران
نماینده کشورمان که نخستین دیدار خود را مقابل الدحیل واگذار 
کرد، در حالی که می توانست بازنده آن دیدار نباشد در گام دوم به 
امارات سفر کرده است تا از ساعت 19:05 عصر امروز مقابل تیم 
الشارجه صف آرایی کند و با پیروزی در این دیدار به نوعی شکست 
مقابل الدحیل را جبران کند. شاگردان یحیی گل محمدی که 
صدرنشین فعلی لیگ هستند به دیدار الشارجه ای می روند که 
مدافع عنوان قهرمانی لیگ امارات است و فصل قبل را با قهرمانی 
به پایان رســاند، هر چند این تیم اماراتی در رقابت های فصل 
جاری کشورش بر عکس نماینده کشورمان شرایط خوبی ندارد 
و در حال حاضر در جدول لیگ امارات در رده پنجم قرار گرفته 
است. الشارجه همانند پرسپولیس در بازی هفته نخست خود 
شکست خورده  و با توجه به شرایط میزبانی به دنبال پیروزی در 
این مسابقه است تا شانس خود را برای صعود به مرحله بعد حفظ 

کند. پرسپولیس نیز اگر می خواهد کماکان شانس صعود خود از 
این گروه را حفظ کند باید دست پر از امارات بازگردد.

 پایان شکست های پرسپولیس؟
پرســپولیس پس از پیروزی به یادماندنــی خارج از خانه 
مقابل الســد در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان 2018 

روزهای بدی را خارج از خانه ســپری کرده است و در سه 
فصل اخیر لیگ قهرمانان پنج بار میهمان بوده که در تمام 
بازی ها بازنده از زمین خارج شده است. قبل از بازی با السد 
هم پرســپولیس در دو مســابقه قبلی خود در آسیا خارج 
از خانه تن به شکســت داده بود تا در هشت بار آخری که 
میهمان بوده هفت بار مغلوب شــده باشد. حال یحیی گل 

محمدی این فرصت را دارد تا به عنوان سرمربی با پیروزی 
تیمش در این بازی به طلسم ناکامی در بازی های خارج از 

خانه آسیایی پرسپولیس پایان دهد.

  میزبان رؤیایی سرخ ها
نماینده کشورمان در هشت تقابل اخیر با تیم های اماراتی به 
هفت برد دست یافته است. سرخپوشان با احتساب پیروزی 
مقابل الشارجه در لیگ قهرمانان 2009 که در میانه فصل 
از مسابقات کنار کشید با هشت بار برتری مقابل تیم های 
اماراتی نمایندگان هیچ کشــوری را بیــش از این اندازه 
شکست نداده اند. سه بازی از چهار بازی آخر پرسپولیسی ها 
در خانه اماراتی ها با پیروزی به پایان رســیده تا این کشور 

میزبان رؤیایی سرخ ها در لیگ قهرمانان باشد.

  سد ژنرال مقابل شاگردان ژاوی
اما در دیگر بازی مهم امروز لیگ قهرمانان آســیا سپاهان 
ایران از ساعت 19:05در ورزشگاه جاسم  بن حمد دوحه به 
مصاف الســد قطر می رود. بازی سپاهان مقابل السد بدون 
شک سخت ترین بازی زردپوشان در مرحله گروهی است. 
آن ها مقابل تیمی به میدان می روند که بازیکنان باکیفیت 

و ستاره های بزرگی را در ترکیب خود دارد. 

دوئل ژنرال با ژاوی در دوحه

پرسپولیسباالشارجهشارژمیشود؟

رفیعی:  با احترام به ژاوی، برای برد آمده ایم
ورزش: هافبک سپاهان پیش از دیدار حساس برابر السد تأکید کرد که آن ها برای پیروزی به قطر 
آمده اند. سروش رفیعی درباره بازی با السد قطر در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا به استاد دوحه 
قطر گفت: من با پیراهن الخور برابر السد بازی کرده ام و با پرسپولیس هم در آن دیدار معروف که 
در وقت های اضافی 3 بر 2 باختیم هم حضور داشتم. من برابر السد هم گل زده ام و هم پاس گل 
داده ام. ما تیم خوبی داریم که هدایت آن را مربی برعهده دارد که در فوتبال آسیا تجربه زیادی 
دارد و او امیر قلعه نویی است. بازی سختی برابر السد خواهیم داشت. با تمام احترامی که به السد، 

ژاوی و بازیکنان این تیم دارم باید بگویم که ما برای پیروزی و یک نمایش خوب اینجا هستیم.

ششمین کلین شیت عابدزاده برابر پاکو فریرا
ورزش: امیرعابدزاده با کلین شیت در بازی برابر پاکو فریرا تعداد کلین شیت هایش در این فصل 
را به عدد 6 رساند. او در 16 مسابقه تیمش در این فصل 17 بار دروازه اش باز شده اما در 6 مسابقه 
توانسته دروازه ماریتیمو را برابر حریفان بسته نگه دارد. نکته جالب توجه درباره امیرعابدزاده اینکه 
بسته نگه داشتن دروازه تیم برابر پاکو فریرا دومین کلین شیت پیاپی این دروازه بان ایرانی به حساب 
می آید. او در بازی قبلی تیمش برابر تاندال نیز گلی دریافت نکرده بود. دروازه بان 26 ساله و ایرانی 
حاضر در رقابت های لیگ پرتغال در این فصل و از زمانی که درون دروازه تیمش قرار گرفته چند 
بار به عنوان بهترین بازیکن زمین و همچنین بهترین دروازه بان هفته این لیگ انتخاب شده است.

جایزه جدید لیگ قهرمانان اروپا
ورزش: از امشب که مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا آغاز می شود  یک جایزه جدید 
به این رقابت ها اضافه خواهد شد. یوفا از یک هشتم نهایی به بهترین بازیکن هر بازی 
یک هدیه عنوان می کند. بهترین بازیکن بر اســاس تعیین کننده بودن، خالقیت، 

پختگی در تاکتیک، توانایی های خاص و بازی جوانمردانه انتخاب می شود.
9 مربی متعلق به یوفا این موضوع را بررسی می کنند و تصمیم می گیرند چه بازیکنی این 
جایزه را دریافت کند. آیتور کارانکا، روبرتو مارتینس، خینس ملندس، پکی بونر، کاسمین 

کنترا، رابی کین، فیل نویل، ویلی روتن اشنایدر، گرت ساوت گیت این مربیان هستند. 

گل محمدی: فینال داریم
ورزش: سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: مهم ترین هدف ما بردن این بازی است و برای 

بازیکنانمان این سه امتیاز خیلی اهمیت دارد و در جدول هم برای ما خیلی مهم است.
یحیی گل محمدی پیش از دیدار برابر الشارجه امارات اظهار کرد: بازیکنان ما نشان داده اند که 

در روزهای سخت همیشه خوب بوده اند و مرد روزهای سخت هستند.
وی افزود: بازی برای ما مثل یک فینال می ماند. هیچ تیمی نمی خواهد ببازد. تغییرات زیادی 
هم نخواهیم داشت چون کمکی نمی کند. تغییراتی در ترکیب خواهیم داشت اما به صورت 

متعادل. شارجه بازیکنان خوبی دارد. کایو و مندس، پا به توپ هستند و سرعت خوبی دارند. 

امیرمحمد ســلطان پور: دومین هفتــه از دور گروهی 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا با دومین شکست نماینده مشهد 

و همین طور اولین شکست برای استقالل همراه بود.
در نخســتین بازی دیروز برای نمایندگان ایران، شهرخودرو 
میهمان پاختاکور ازبکستان بود و در نهایت با نتیجه 3 بر صفر 
بازی خود را واگذار کرد. باخت در بازی نخست مقابل الهالل 
عربستان یکی از بزرگ ترین باشگاه های آسیایی و مدافع عنوان 
قهرمانی مســابقات کاماًل قابل درک بود؛ اما باخت سنگین 
مقابل پاختاکور نشان داد که مجتبی سرآسیایی و کادر فنی 
شهرخودرو راه درازی را برای موفقیت در دور گروهی تیم خود 
پیش رو دارند. در بازی دیروز از دقیقه یک نماینده ازبکستان 
با حمالت متعدد دروازه عنابی پوشان را مورد حمله قرار داد 
و تنها در ضربات آخر بود که نمی توانســت ضربه نهایی را به 
دروازه رحمتی وارد کند. البته هر چه به پایان نیمه اول نزدیک 
می شدیم شهر خودرو بیشتربا َجو بازی آشنا شد و با توجه به 
اینکه دروازه خود را بسته نگه داشته بود این امید می رفت که 
بتواند در نیمه دوم از تاشکند امتیازی را خارج کند. اما در این 
نیمه شرایط برای نماینده کشــورمان بدتر هم شد جایی که 
بازیکنان پاختاکور همان تمرکزی که در نیمه نخست در مقابل 
دروازه کم داشتند را بدست آورده و به شکل هوشمندانه تری 
دروازه شهر خودرو را تهدید می کردند. تغییرات ایجاد شده در 
خط دفاعی هم جواب نداد و در نیمه دوم شرایط بدتری پیدا 
کرد. حسن جعفری هم مانند چند بازی گذشته در دفاع راست 
بازی ضعیفی را از خود به نمایش گذاشت که در گل اول کاماًل 
مشخص بود. گل دوم پاختاکور هم با وجود مشکوک به آفساید 
بودن باز هم به ضعف دفاعی مربوط می شد تا نماینده ایران در 

مدت تنها سه دقیقه بازی را از دست بدهد. البته این پایان کار 
نبود و بازیکنان شهر خودرو که دچار مشکل اعتماد به نفس هم 
شده بودند اشتباهات بیشتری را مرتکب شده و در صحنه گل 
سوم اصول اولیه یارگیری در ضربه ایستگاهی را زیر پا گذاشته تا 
گل سوم پاختاکور نیز به ثمر برسد. درست است که شهر خودرو 
به عنوان مثال در صحنه برخورد توپ قاضی به تیرک و یا عملکرد 
نه چندان قوی داوری، بدشانس هم بود اما بازی دیروز در مجموع 
نمونه کاملی از عدم آمادگی کافی این تیم برای حضور در سطح 

نخست فوتبال آسیا می توانست باشد.

   لشکر مصدومان مجیدی حریف االهلی نشد
در دومین هفته از لیگ قهرمانان آسیا، استقالل در کویت میزبان 
االهلی عربستان بود که با وجود اینکه نیمی از ترکیب اصلی 
خود را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت و با ارائه بازی قابل 
قبول نتیجه را دو بر یک واگذار کرد.تک گل استقالل را ارسالن 
مطهری در دقیقه 22 برای استقالل به ثمر رساند. در این بازی در 
دقیقه 41 استقالل صاحب یک ضربه پنالتی شد که وریا غفوری 
آن را از دست داد.با این نتیجه االهلی 4 امتیازی شد و به صدر 
جدول رسید. استقالل نیز با یک امتیاز در رتبه سوم قرار گرفت. 
الوحده با برتری مقابل الشرطه به رده دوم صعود کرد.  نکته جالب 
این دیدار باز هم اشــتباه داوری بود که این بار یقه استقالل را 
گرفت در دقیقه 89، ضربه غافلگیرکننده ارسالن مطهری از 
پشت محوطه جریمه و از فاصله 20 متری وارد دروازه االهلی شد 
تا بازی مساوی شود.  بعد از خوشحالی استقاللی ها، کمک داور 
به نشانه قرار گرفتن دانشگر در موقعیت آفساید و گرفتن جلو دید 

دروازه بان، گل سالم استقالل را مردود اعالم کرد.

ورزش: اتفاقی که نباید می افتاد سرانجام افتاد و پیام از لیگ برتر 
کنار گذاشته شد. نماینده مشهد که مدت هاست در بستر بی پولی 
از این شانه به آن شانه می چرخد و حتی سرمربی و ستاره های 
خود را هم از دست داده  دیگر شانسی برای ادامه حیات ندارد. این 
تیم ابتدای فصل هم با کلی اما و اگر و دعوا وارد لیگ شد. در ادامه 

فصل هم این تیم با چالش های زیادی دست و پنجه نرم کرد.

 تیر خالص پورحسن
سرپرست ســازمان لیگ با بیان اینکه باشگاه پیام خراسان از 
لیگ برتر مردان حذف شد گفت: متأسفانه این باشگاه با وجود 
فرصت های متعدد داده شده از سوی فدراسیون به تعهدات مالی 
خود عمل نکرد. منوچهر پورحسن تصریح کرد: تیم والیبال پیام 
خراسان از مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر مردان 
ایران، جام سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی کنار گذاشته 
شــد و نتیجه بازی های این تیم نیز از جدول مسابقات حذف 
می شود. تیم پیام خراسان در حال حاضر با سه برد و 15 امتیاز، 
در جایگاه یازدهم جدول لیگ برتر والیبال مردان کشور قرار دارد.

 پیگیری جبار
با این حال جبار قوچان نژاد، رئیس هیئت والیبال خراســان 
رضوی هنوز امیدواری هایی دارد. او می گوید: پیش از تصمیم 
فدراسیون در جریان این موضوع قرار گرفتیم و رایزنی هایی انجام 
شد اما متأسفانه طبق اعالم مسئوالن فدراسیون این باشگاه در 
فرصت های مکرری که از سوی فدراسیون ارائه شده بود نتوانسته 

به تعهدات مالی خود عمل کند. 
رئیس هیئت والیبال خراســان رضوی افزود: امیدوار بودیم 
فدراسیون بازهم با این باشگاه مدارا کند تا مشکل حل شود اما 
پس از بازی هفته هفدهم اعالم شد که این تیم دیگر اجازه حضور 
در لیگ برتر را ندارد. به همین منظور پس از اعالم این خبر ما در 
حال رایزنی با فدراسیون والیبال و هماهنگی با مدیرکل ورزش 
و جوانان استان هستیم تا راهی برای حل این مشکل و بازگشت 
سهمیه اســتان پیدا کنیم. قوچان نژاد تأکید کرد: امیدوارم با 
رایزنی های انجام شده هرچه سریع تر راه حلی برای این موضوع 
پیدا شود تا در صورت بازگشت این تیم به جدول فرصت الزم هم 

برای حفظ تیم در لیگ برتر وجود داشته باشد. 

 وعده شیخ االسالمی
علی شیخ االسالمی مدیرعامل پیام هم هنوز برای ادامه کار تیم 
در لیگ برتر تالش می کند. او که با چنگ و دندان تیم را تا اینجای 
لیگ باال کشیده اســت می گوید: چند بازی خانگی حساس 
داریم که درصورت پیروزی ســهمیه استان را حفط خواهیم 
کرد.  ازاستاندارمحترم، شهردار، مســئوالن ورزش، مدیران 
کارخانجات می خواهم به یاری تنها نماینده  خراسان بشتابند. 
مدیرکل محترم که تا حاال پشــتیبان ما بوده هم امیدوارم به 

صورت ویژه ما راهمراهی
کنند. وی افزود: ازهواداران واقعی والیبال هم می خواهم بازهم 
از تیم خودشان حمایت کنند تا ما بتوانیم ضمن حل مشکالت 

مالی با همت و غیرت بازیکنان سهمیه استان را حفظ کنیم. 

عصر تلخ شهر خودرو و استقالل در آسیا

داوران بالی جان ایرانی ها
مرغ سازمان لیگ والیبال یک پا دارد

آغاز تالش ها برای ابقای پیام
ضد  حمله

سرمربی شهرخودرو: 
باید ۳ گل به پاختاکور می زدیم

ورزش: استفانو کوزین ، مربی تیم شهر خودرو در نشست خبری پس از بازی 
تیمش برابر پاختاکور گفت: در نیمه نخســت خوب بودیم و سه فرصت برای 
گلزنی داشتیم. اگر می توانستیم در نیمه اول این گل ها را بزنیم، در پایان نتیجه ای 
متفاوت رقم می خورد. می دانستیم که حریف ازبکستانی امروز در ضدحمالت 

قوی خواهد بود.
وی افزود: از عملکرد داور بازی راضی نیستم. در چنین بازی هایی باید داور قدرت 
کنترل داشته باشد. کادر داوری بازی امروز مرتکب اشتباهاتی شدند. نمی خواهم 

چیز بدی درباره داوران بگویم و صحبتم درباره آن ها در همین اندازه است.

 درخواست ایران 
برای میزبانی فوتسال جام ملت های آسیا

ورزش: مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی 2020 که قرار 
بود از هفتم اسفندماه در ترکمنستان آغاز شود، با تصمیم کنفدراسیون فوتبال 
آسیا به دلیل شیوع ویروس کرونا تا اطالع ثانوی به تأخیر افتاد. با توجه به اینکه 
ترکمنستان تمهیدات سخت گیرانه ای در قبال میزبانی مسابقات در شرایط فعلی 
در نظر گرفته و کنفدراسیون فوتبال آسیا هم زمان محدودی برای برگزاری 
مسابقات قهرمانی آسیا )به دلیل شروع مسابقات جام جهانی در شهریورماه( در 
اختیار دارد از جمله راهکارهای پیش روی کنفدراسیون فوتبال آسیا تغییر میزبان 
مسابقات است. داوود پرهیزکار رئیس کمیته فوتسال ایران به رایزنی با تعدادی از 
مسئوالن و ناظران AFC پرداخت و پس از بازگشت از تایلند به کشور با پیگیری 
و هماهنگی داخلی و خارجی شرایط را برای ارائه درخواست به کنفدراسیون 
فوتبال آسیا فراهم کرده است. به همین منظور نامه مکتوب درخواست رسمی 
ایران دیروز به AFC ارسال شد. با توجه به درخواست مشابه برخی کشورها برای 
اخذ میزبانی و البته احتمال وجود مواردی از ویروس کرونا در این کشورها، شانس 

ایران برای کسب بزرگ ترین و مهم ترین رویداد فوتسال آسیا بسیار زیاد است.

قرارداد 115 میلیاردی خارجی ها در لیگ برتر
ورزش: خبرگزاری فارس در گزارش مفصل با بیان جزئیات قرارداد بازیکنان و 
سرمربیان خارجی در لیگ برتر نوزدهم نوشت: رقمی در حدود 115 میلیارد و 
784 میلیون تومان دستمزد به بازیکنان و مربیان خارجی پرداخت می شود؛ آن 
هم در حالی که نیمی از بازیکنان خارجی لیگ برتر در کمتر از 50 درصد مسابقات 

در ترکیب ثابت تیم هایشان قرار دارند!
سؤال مهم اینجاست که در شرایط کنونی کشور چه لزومی برای چنین هزینه 
هنگفتی وجود دارد؟ جرا بایستی این حجم گسترده ریالی و ارزی از کشور خارج 
شود؟ غیر از این اســت که جذب چنین بازیکنان بی کیفیتی، عالوه بر اتالف 
بیت المال و انحراف سرمایه، فقط جیب عده ای دالل و شیاد پر شده و باشگاه ها 

نیز با انبوهی از بدهی ها مواجه شده اند؟ 

منهای فوتبال

لیگ قهرمانان اروپا
اتلتیکومادرید-لیورپول

سهشنبه 29 بهمن -  2۳:۳0 از شبکه  سه

لیگ قهرمانان اروپا
دورتموند-پاریسنژرمن

سهشنبه 29 بهمن -  2۳:۳0 از شبکه  ورزش

لیگ قهرمانان آسیا
شارجهامارات-پرسپولیس

سهشنبه 29 بهمن -  19:05 از شبکه سه

لیگ قهرمانان آسیا
السد-سپاهان

سهشنبه 29 بهمن -  19:15 از شبکه  ورزش

ورزش در سیما

بانوی دونده ایران باز هم رکورد شکست
ورزش: بانوی دونده ایران که پس از رکوردشکنی در دو 60 متر با حواشی 
زیادی از جمله شائبه عدم صحت رکوردش روبه رو شده بود، این بار در مسابقه 
ای رکوردشکنی کرد که دیگر نمی توان رسمیت آن را زیر سؤال برد. فرزانه 
فصیحی بانوی دونده ایران در دو 60 متر کاپ بین المللی استانبول دوید و 
رکورد ملی ایران را که پیش از این هم در اختیار خودش بود، شکست. فصیحی 
در این مسابقات زمان 7.25 را ثبت کرد و چهار صدم ثانیه رکورد قبلی خود 
را ارتقا داد ضمن اینکه فدراسیون جهانی نیز این رکورد فصیحی را مانند 

رکوردهای قبلی اش ثبت کرد.

2 طال و یک برنز برای تیراندازان ایرانی 
ورزش: آخرین روز مسابقات آزاد تیراندازی دانمارک در حالی پیگیری شد 
که در رشته تفنگ بادی آقایان، مهیار صداقت با کسب مدال ارزشمند طال در 
جایگاه نخست ایستاد. در فینال رشته تفنگ بادی بانوان نیز نجمه خدمتی، 
آرمینا صادقیان و فاطمه کرم زاده به ترتیب چهارم، پنجم و هفتم شــدند. 
همچنین با برگزاری فینال رشته تپانچه بادی بانوان، هانیه رستمیان تیرانداز 
ارزنده کشورمان به مدال طال دست یافت و پس از تیرانداز سنگاپور، گلنوش 
سبقت اللهی دیگر ملی پوش کشورمان به مدال برنز رسید. شایان ذکر است 
تیراندازان بالفاصله پس از این رقابت ها دانمارک را به سمت هانوفر ترک کردند 

تا اردویی چهار روزه را در بخش های خفیف و بادی داشته باشند.

امشب آغاز مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا
وقتی همه چیز جدی می شود!

امیرمحمد سلطان پور: پس از چند مــاه دوری فوتبال اروپا 
از جذاب ترین رقابت های باشــگاهی این قاره، امشب مرحله 
یک شــانزدهم نهایی لیگ قهرمانان اروپا با برگزاری دو بازی 

آغاز می شود.
در بازی های امشب شاهد دو مسابقه بزرگ بین چهار مدعی 
خواهیم بود. لیورپول مدافع عنــوان قهرمانی رقابت ها برای 

برگزاری بازی رفت به پایتخت اسپانیا سفر خواهد کرد 
تا مقابل اتلتیکومادرید قرار بگیرد. 

قرمزها که اختالفــی باورنکردنی را با تیم دوم در صدر 
جدول لیگ برتر انگلیس به وجود آورده و در آســتانه 
نخستین قهرمانی داخلی خود پس از 30 سال هستند، 
امیدوارند از شــرایط نه چندان خوب این روزهای تیم 
دیگو سیمئونه استفاده کرده و نتیجه مثبتی را بدست 
بیاورند. اتلتیکو در هفت بازی گذشته خود در تمامی 
رقابت ها تنها یک پیروزی بدست آورده و از سوپر جام 

و جام حذفی اسپانیا در این چند وقت کنار رفته است. 
آن ها در بازی امشب آلوارو موراتا، ژوآ فلیکس و کایرن 
تریپیر را به دلیل مصدومیت در اختیار نخواهند داشت. 
از طرف دیگر لیورپول فقط ژردان شــکیری و ناتانیل 
کالین که مدت هاست از مســابقات دور هستند و جزو 
بازیکنان اصلی نیســتند را در فهرست مصدومان خود 

می بیند.
در دیگر بازی امشب که آن هم نویدبخش یک مسابقه 
جذاب دیگر اســت، بروســیا دورتموند از پی اس جی 

پذیرایی می کند. پارسی ها در دور گروهی باالتر از رئال مادرید 
به عنوان سرگروه صعود کرد و در تالش است بتواند مأموریت 
چند ساله خود یعنی قهرمانی اروپا را دراین فصل باالخره به 

انجام برساند. 
الزم به ذکر است که هر دو تیم در لیگ های خود در فرانسه 
و آلمان در چند وقت گذشته بسیار درخشان ظاهر شده و با 
حضور ستاره هایی مثل امباپه، نیمار، سانچو، هالند و دیگران 
باید منتظر یک تقابل هیجان انگیز در سیگنال ایدونا پارک 

باشیم.

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

برابر رای ش��ماره 2026-98 مورخ 98/09/28  هیئت به ش��ماره کالس��ه 371-97 موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بای گلدی 
رحمانی فرزند عبدی بش��ماره شناس��نامه 421 صادره از راز و جرگالن در یک باب منزل به 
مس��احت 131.70 متر مربع از پالک 155 اصلی واق��ع در اراضی کهنه کند بخش دو بخش 
خریداری از مالک رسمی آقای حسین علی آبادی فرزند سبزه علی 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 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، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ-9814053
تاریخ انتشار نوبت اول:  14                  /11                  /98
تاریخ انتشار نوبت دوم: 29                  /11                  /98

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد – احمد اصغری شیروان

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

برابر رای شماره 2378-98 مورخ 98/11/07  هیئت به شماره کالسه 144-98 موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم گوهر نیس��تانی 
فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 1583 در یک باب خانه به مساحت 90 متر مربع از پالک 
796 فرعی 125 اصلی واقع در اراضی قریه عزیز خریداری از مالک رس��می آقای محمد علی 
نیس��تانی محرز گردیده اس��ت. 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 
باش��ند م��ی توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعت��راض خود را به این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
ب��ه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در ص��ورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9814055
تاریخ انتشار نوبت اول:  14                  /11                  /98
تاریخ انتشار نوبت دوم: 29                  /11                  /98

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد 
 احمد اصغری شیروان

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد 

 هیئت 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 ش��ماره 2376-98مورخ98/11/7 هیئت به ش��ماره کالسه34-97موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو 
بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قاسم جاویدی طراقی فرزند نجفقلی بشماره شناسنامه 
1308 صادره از بجنورد در یک باب منزل به مس��احت 75/ 152 متر مربع از پالک 137 فرعی از 173 
اصلی اراضی معصوم زاده بخش دو بجنورد خریداری مع الواس��طه از مالک رس��می اقای حس��ن عامری  
اختی��ار ابادی محرز گردیده اس��ت لذا به منظور اطالع عم��وم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاری��خ انتش��ار اولی��ن 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، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذک��ور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد. آ-9814038
 تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/14 
 تاریخ انتشار نوبت دوم:98/11/29 

 احمد اصغری شیروان رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد

آگهی آراء  هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اس��ناد عادی یا 
رس��می آنان در  هیئت مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته 
جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتش��ار و محلی( 

بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 171-اصلی اراضی سوهانی

ششدانگ یکباب خانه از پالک 36 فرعی از 171 اصلی فوق به مساحت 130/66 متر مربع ابتیاعی آقای 
اسماعیل درتومی به مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ و آقای عزیز درتومی به مقدار سه دانگ مشاع از 
شش��دانگ ) مش��اعاً و بالسویه( از محل مالکیت رسمی محمد جفاکش مقدم برابر آراء شماره 98-0129 
و 0130-98 مورخه 1398/01/27 و آراء اصالحی شماره 2392-98 و 2391-98 مورخ 1398/11/16 

کالسه های 0651-96 و 96-0652
لذا لذا بدینوس��یه به فروشندگان ومالکین مشاعی و اش��خاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد 
چناچه اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتش��ار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا2ماه اعتراض خود 
رابه اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��یداخذ نمایدمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم 

اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایدوگواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره 
ثب��ت محل تحوی��ل دهنددرصورتی که اعتراض در مح��ل قانونی واصل نگرددیامعت��رض گواهی تقدیم 
دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل ارائه ننمای��د اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند خواهدنمود ضمنا 

صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف1263 آ-9814762
تاریخ انتشارنوبت اول1398/11/29              تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/12/14

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

مرجع رسیدگی شورای حل اختالف: شعبه 2 باخرز  به نشانی: بلوار امام خمینی)ره(- جنب دفتر 
نماینده مجلس شورای اسالمی

خواهان نام:عبدالباسط                                         خواندگان نام:1.رضا  2.ابوالفضل
 نام خانوادگی: مالعبدالعزیزی                                    نام خانوادگی:1.مقنی باشی 2.آقائی                                             
محل اقامت:شهرس��تان باخرز- روستای خیدیز     محل اقامت:1.تربت جام،خیابان شهید بهشتی،تایپ و 

تکثیر نگارستان .2.مجهول المکنام
موضوع: الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل سواری سپند –پی کی آی به شماره 

پالک  36 -832ج15  مقوم به پنج میلیون تومان به انضمام هزینه دادرسی
به تاریخ-98.11.09 در وقت فوق العاده جلس��ه رس��یدگی تشکیل است ، پرونده کالسه 98.537 شعبه 
دوم شورای حل اختالف از دفتر شورا واصل و تحت نظر قرار گرفت با بررسی محتویات پرونده و مالحظه 

نظریه مشورتی شورا ختم رسیدگی اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می گردد
رای قاضی شورا

در خصوص دادخواس��ت خواهان : عبدالباسط مالعزیزی فرزند: غالمعلی بطرفیت خواندگان:1.رضا مقنی 
باشی فرزند:حسین 2. ابوالفضل آقائی فرزند:عبدالحسین، بخواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی 
یک دس��تگاه اتومبیل س��واری سپند- پی کی آی به ش��ماره پالک36 -832ج15  مقوم به پنج میلیون 
تومان به انضمام هزینه دادرسی با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و توجها به اظهارات خواهان 
ک��ه عنوان داش��ته خودروی،  موضوع خواس��ته را از خوان��ده ردیف اول خریداری و ثم��ن معامله را نیز 
پرداخت نمودم اما به لحاظ عدم حضور خواندگان تاکنون موفق به تنظیم سند رسمی انتقال بنام خویش 
نگردیده و خواس��تار الزام خواندگان به تنظیم سند رس��می انتقال خودروی یاد شده بنام خود گردیده ، 
خوانده ردیف اول در جلس��ه رس��یدگی ش��ورا حضور یافته و صراحتا معامله فی مابین خود و خواهان را 
وفق مبایع نامه عادی مورخ 97.04.16 تایید نموده است، نظر به اینکه خوانده ردیف دوم مجهول المکان 
معرفی گردیده که به اس��تناد ماده 73 ق.آ.د.م یک نوبت آگهی در صفحه 6 روزنامه کثیراالنتش��ار قدس 
بشماره 9133 مورخ 98.09.23 منتشر گردیده که علیرغم انتظار کافی شورا در جلسه رسیدگی حضور 
نیافته، وکیلی معرفی ننموده و الیحه دفاعیه ای نیز ارس��ال نداش��ته است، ش��ورا با اتکاء به اقرار صریح 
خوانده ردیف اول معامله فی ما بین خواهان و ایشان را محرز دانست و بدین کیفیت خواهان شرعا مالک 
خودرو در حال حاضر بوده لذا با احراز ش��رعی و قانونی بودن معامله انجام ش��ده بین الطرفین و با توجه 
به اینکه س��ند خودروی صدراالشاره وفق اس��تعالم مورخ 98.11.06 واصله از پلیس راهور فا شهرستان 
تربت تربت جام بنام خوانده ردیف2)ابوالفضل آقائی فرزند:عبدالحس��ین( می باشد لذا با عنایت به نظریه 

مش��ورتی مورخه 98.11.09 اعضاء، صحت و اصالت دعوی خواهان را وارد تشخیص داده مستندا به ماد 
10 و 219 و 220ق.م و م��واد 198 و 519ق .آ.د.م حک��م به ال��زام خوانده ردیف 2 به حضور در یکی از 
دفاتر اس��ناد رس��می و تنظیم و امضاء سند رس��می انتقال خودروی پالک فوق بنام خواهان صادر و نیز 
وی را به پرداخت مبلغ هفتاد و چهار هزار تومان بابت هزینه دادرس��ی در حق خواهان محکوم و اما در 
خصوص خوانده ردیف اول چون تا کنون سند رسمی انتقال بنام وی نگارش و تنظیم نیافته و در نتیجه 
مش��ارالیه نمی تواند در تنظیم سند رس��می انتقال بنام خواهان مد خلیتی داشته باشد و طرح دعوی بر 
علیه وی صرفا جهت ثبوت ادعا و اصالت س��ند عادی قاب��ل پذیرش بوده و موجبی برای الزام نامبرده به 
حضور در دفتر اس��ناد رس��می وجود ندارد از این لحاظ دعوی خواهان بر علیه وی مردود اعالم می گردد 
رای صادره  جهت خوانده ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی و جهت خوانده 
ردیف دوم غیابی محس��وب و ظرف مدت بیس��ت روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 
س��پس ظرف مدت بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی و حقوقی باخرز 

می باشد.9814761
مصطفی حسن نژاد - مشاور و قاضی شعبه2 شورای حل اختالف شهرستان باخرز

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه 
ثبتی شهرستان فردوس

 نظر به دس��تور مواد یک و س��ه قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی و 
ماده 13  آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس��تقر در اداره ثبت 
اس��ناد و امالک ش��هر فردوس مورد رس��یدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل اگهی می شود :
آقای اردشیر حاجی زکی فرزند عباسعلی ، ششدانگ چند دربند مغازه ، به مساحت 2936/78 متر مربع ، 
از شماره پالک 515 فرعی و از 516 فرعی از 3 � اصلی بخش یک فردوس خریداری مع الواسطه از آقای 

محمد معاون زاده و رضا مفیدی � مکان وقوع ملک شهرستان فردوس � حاشیه جاده بشرویه 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  
نسبت  به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی 
نفع .  نس��بت  به آراء صادره اعتراضی داش��ته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رس��ید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  .مبادرت به تقدیم دادخواس��ت 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 
قطع��ی 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-9814024
تاریخ انتشار نوبت اول:   14/ 1398/11
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1398/11/29

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

آگهی تغییرات شرکت انجمن سلیاک خراسان رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 
4665 و شناسه ملی 14005060863    

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,07,25 و نامه شماره 38,22,33508 
مورخ 1398,10,14 اس��تانداری خراس��ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید 
علی جعف��ری به کد ملی 0918679575 بعنوان رئیس  هیئت مدیره آقای غالمحس��ن 
خدای��ی به کد مل��ی 0872579281بعنوان نای��ب رئیس  هیئت مدی��ره و آقای محمد 
صفریان به کد ملی 3050684313 بعنوان خزانه دار و خانم نفیسه رحیم پور ازغدی 
ب��ه کد مل��ی 0934524033 به عنوان مدیرعامل به مدت 2 س��ال بعنوان مدیرعامل 
انتخاب ش��دند . کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و خزانه 
دار و در ص��ورت غی��اب خزان��ه دار ، مدیر عامل و رئیس  هیئت مدی��ر با مهر انجمن 

معتبر خواند بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری مشهد )774033(
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 اداره کل آم�وزش و پ�رورش مازندران در نظر دارد جهت ارائه خدمات و س�رویس دهی بهتر ام�ور نقلیه خود را با 
تعداد  15 دستگاه خودروی سواری پژو 405- پارس– سمند- تندر 90 و 6 دستگاه خودروی مینی بوس یا اتوبوس را 
از طریق مناقصه به موسس�ات و ش�رکت های حمل و نقل دارای صالحیت از اداره کار و اموراجتماعی براساس تعیین 
س�ود مدیریتی واگذار نماید و متقاضیان می توانند با لحاظ کلیه ش�رایط با بهره گیری از س�امانه تدارکات الکترونیکی 
دول�ت )setadiran.ir www.( به صورت الکترونیکی در مناقصه ش�رکت نماین�د ، لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج 
آگه�ی 29 /98/11 ت�ا پای�ان وقت اداری 97/12/03 جهت دریافت اس�ناد مراجعه و آخرین مهلت تکمیل و ارس�ال 
تضمین ، مستندات و پیشنهاد قیمت در سامانه حداکثر تا تاریخ 13/ 12/ 98 می باشد. همچنین زمان بازگشایی مزایده 

از طریق سامانه در تاریخ  98/12/14 و اعالم آن 98/12/15 می باشد .
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

 1- برگزاری مناقصه  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مناقصه شامل پرداخت 
تضمین شرکت در مناقصه  ، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکت ها، اعالم به برنده در بستر سامانه مذکور و همچنین 
ب�ه صورت فیزیکی انجام می پذیرد ) ارس�ال اصل مس�تندات مناقص�ه پاکت الف : تضمین و پاکت ب : اس�ناد مناقصه 

الزامی می باشد. ( مالک انتخاب برنده ، اعالم قیمت از طریق سامانه مذکور خواهد بود.
2- برآورد اولیه مناقصه: 8.568.615.800 ریال و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:  428.430.000  ریال

متقاضی�ان جهت دریافت اطالعات بیش�تر با ش�ماره 33313268- 011 اداره خدمات و پش�تیبانی اداره کل آموزش و 
پرورش مازندران تماس حاصل فرمایند .

آگهی مناقصه عمومی   )نوبت اول(
 ش��هرداری س��بزوار در نظر دارد به استناد 
4بودج��ه  10وبند)ط(تبصره (تبصره أ بند)
مصوب سال98نس��بت به فروش شش��دانگ 
پ��اک ثبت��ی 5198جداش��ده از269از5اصلی 
واق��ع در پی��روزی و دوقطع��ه زمی��ن واق��ع 
در انته��ای خیاب��ان پی��روزی )پش��ت هت��ل 
کاملی��ا( از طریق مزایده کتب��ی اقدام نماید. 
کس��ب  جه��ت  می توانن��د  متقاضی��ان  ل��ذا 
اطاع��ات بیش��ترودریافت ف��رم مربوط��ه به 
واحدقرارداده��ای ش��هرداری مراجعه و یا با 
ش��ماره تلف��ن 05144241781 تماس حاصل 
فرمایند.مبل��غ س��پرده ش��رکت در مزای��ده 
باب��ت قطعات پش��ت هت��ل کاملیا ه��ر کدام 
معادل70/000/000ری��ال و بابت شش��دانگ 
پاک ثبتی 5198معادل 1/336/200/000ریال 
بص��ورت نقدیااس��ناد خزانه ی��ا ضمانت نامه 
بانکی می باش��د. ضمن��ًا ش��هرداری در رد یا 
قب��ول هری��ک از پیش��نهادها مختار اس��ت. 
آخرین مهل��ت ش��رکت در مزای��ده و تحوی��ل 
پاکت های پیشنهادی به دبیرخانه شهرداری 
پایان وقت اداری روزشنبه مورخ98/12/17 
می باش��د.مزایده رأس س��اعت 10 صبح روز 
دوش��نبه مورخ98/12/19 در محل شهرداری 

برگزار می گردد.
سید علی کوشکی
شهردار سبزوار
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 آگهی تجدید مزایده 
)نوبت اول(

رن��گ   1396 م��دل   131SE خ��ودروی  س��بز  ب��رگ 
س��فید به ش��ماره انتظام��ی 236ص33 ای��ران 74 
شاس��ی  ش��ماره  و   M13/5790360 موت��ور  ش��ماره 
NAS411100H1297201 به مالکیت س��ید محس��ن 
هاشمی چهارسوقه مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
98
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80
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شناسه : 775994

آگهی وقت ابالغ تحریر ترکه
وقت رسیدگی: ۰/۲۳ ۹۹/۱ ساعت ۱۰  کالسه پرونده: ۹۸۰۷۳۹  خواهان : زمان بارانی فرزند غالمعلی   خواندگان: 
۱-مهی��ن  ۲- اله��ام ۳- زهرا ۴- محمدرض��ا ۵- فاطمه ۶- محبوبه ۷- مهدی  فرزندان غالمعلی ش��هرت بارانی   

خواسته: تحریر ترکه
خواهان دادخواستی به طرفیت خواندگان بخواسته تحریر ترکه مرحوم غالمعلی بارانی فرزند موسی تسلیم این شورا 
نموده که پس از ارجاع به این ش��عبه و ثبت به کالس��ه فوق و تعیین وقت بتاریخ ۹۹/۱/۲۳ س��اعت ۱۰ به تجویز 
ماده ۲۱۰ قانون امور حسبی یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا ورثه یا نماینده قانونی آنها ، 
بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه دارند در تاریخ و روز معین شده در شورای حل 

اختالف برای تحریر ترکه حاضر شوند . م الف: ۱۶۶۷ آ-۹۸۱۴۷۸۵
مظاهری- رئیس شعبه یک شورای حل اختالف زابل

آگهی مزایده کالسه۹۶۰۰۱۸۶
به موجب پرونده اجرایی کالسه ۹۶۰۰۱۸۶شعبه اجراله:زهراباقرزاده علیه:حسین منفرد،مانده سهم االرث مدیون 
دردو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین پالک دو هزار و یکصد و هشتاد و دو فرعی از یکصد و هفت فرعی 
از یک اصلی که سند ششدانگ آن ذیل  ثبت ۱۶۹۲۹دفتر ۱۰۶صفحه۱۵۷به نام سکینه مرادی مورث مدیون ثبت 
و صادر گردیده اس��ت در کالس��ه فوق تعرفه و توقیف گردید و پالک فوق واقع در آدرس درگز بلوار صیاد شیرازی 
بین صیاد۱۱و عالمه مجلسی روبروی مسجد جواد االئمه بوده که پس از ابالغ اجرائیه طبق نظر کارشناس رسمی 
به ش��رح:یک قطعه زمین تجاری و مس��کونی به مساحت۳۰۰متر مربع می باش��د و۰/۹۰دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک مذکور)مانده س��هم االرث مدیون در پالک مذکور(به مبل��غ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال ارزیابی و قطعیت یافته 
اس��ت لذا س��هم االرث مدیون از پالک مذکور )۰/۹۰ دانگ مش��اع از ششدانگ(از س��اعت ۹الی۱۲روز چهارشنبه 
مورخ۹۷,۱۲,۱۴در شعبه اجرای ثبت اداره ثبت اسناد درگز واقع در بلوار امام رضا بین امام رضا ۷و ۹از طریق مزایده 
به فروش می رس��د.مزایده از مبلغ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال)یک میلیارد و پانصد میلس��ون ریال(شروع و به باالترین 
قیمت پیش��نهادی نقدافروخته می شود.الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و 
نیز در صورت وجود مازاد،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و 
نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد،مزایده روز اداری بعد از 

تعطیلی درهمان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.آ-۹۸۱۴۷۸۲
رییس اداره ثبت اسناد وامالک درگز ناصر حسن زاده

آگهی مزایده مورد بازداشت پرونده اجرایی کالسه ۹۸۰۰۱۱7
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه ۹۸۰۰۱۱۷ له: خانم س��کینه شایسته تژاول علیه آقای هادی پرژک مدلول سند 
ازدواج ش��ماره ۸۶/۱/۲۰-۸۷۸ دفتر ازدواج ۶۹ لطف آباد بابت وصول تعداد یکصد و چهارده عدد س��که تمام بهار 
آزادی؛ یک دستگاه خودروی سواری پراید صبا دوگانه سوز فابریک به شماره انتظامی ۴۵۶س۴۵ایران۴۲ متعلق به 
مدیون تعرفه و توقیف گردید، که طبق نظر کارشناس سمی گلگیر عقب و کله چراغ عقب همچنین گوشه صندوق 
عقب چپ خوردگی و جمع شدگی و ریختگی رنگ دارد. درب عقب چپ و رکات عقب راست ریختگی رنگ رویه 
و آس��تر دارد. الستیک جلو ۶۵درصد و جلو ۴۰درصد سالم است رویه صندلی فابریک و سیستم پخش دارد رویه 
سپر عقب کنده شده است چرخ قالپاق ندارد. بلندگوی عقب چپ و چراغ کوچک راست ندارد با عنایت به توقیف 
بودن وسیله فوق و نبود سوییچ امکان بررسی قسمت موتور و زیربندی و ادوات د یگر فراهم نشد لذا خودرو مذکور 
به مبلغ دویس��ت و بیست میلیون ریال )۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال( ارزیابی شده، از ساعت ۹ الی ۱۲ چهارشنبه مورخ 
۹۸/۱۲/۲۱ در محل اداره ثبت اسناد و امالک درگز واقع در خیابان امام رضا۷ جنب مسجد امام علی)ع( از طریق 
مزایده به فروش می رس��د. مزایده از مبلغ ۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالتری قیمت پیشنهادی نقداً فروخته 
می شد و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد ضمناً 
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 

خواهد شد. آ-۹۸۱۴۷۰۰

آگهی مزایده
نظر به ضمانت آقای مهدی راستگو به پرداخت مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در پرونده کالسه ۶۸۱ مزایده، پالک 
ثبتی شماره ۱۸۰ فرعی از ۵۰ اصلی بخش ۹ مشهد به نشانی بلوار شهید آوینی- آوینی ۴۹ قطعه دوم شمالی پالک 
۴ دارای عرصه به مس��احت حدود ۱۰۱ مترمربع و اعیان به مس��احت حدود ۲۳۰ مترمربع شامل ملک با کاربری 
مسکونی در دو طبقه همکف و اول در حال بهره برداری است و دارای هال و پذیرایی و دو خواب می باشد و کف هال 
و پذیرایی و آشپزخانه سرامیک و پنجره ها پروفیل می باشد نمای ساختمان گرانولیت و ساختمان دارای انشعابات آب 
و برق و دو انشعاب گاز می باشد و در همکف یک پارکینگ وجود دارد توقیف گردیده و به مبلغ ۳/۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال ارزیابی گردیده است که در تاریخ ۹۸/۱۲/۱۰ ساعت ۹ صبح در محل شعبه مزایده اجرای احکام  کیفری مشهد 
واقع در نشانی وکیل آباد۸- مجتمع قضایی اجرای احکام کیفری ط۲ واحد مزایده و به باالترین قیمت پیشنهادی 

فروش خواهد شد. آ-۹۸۱۴۶۸۵
قیمت پایه: ۳/۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

دادیار واحد مزایده: ملیحه قویدل
دادیار شعبه ۸ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ۱۰ مشهد- ملیحه قویدل

ابالغ اخطاریه ارزیابی کالسه ۹7۰۸۱24
بدینوس��یله به خانم مهری نژادعلی نائی )وارث مرحومه الهام س��اده نائی(، نام پدر: اس��داله شماره ملی: 
۰۹۰۲۰۹۳۱۷۷ ابالغ می گردد که شش��دانگ یک آپارتمان با پالک ثبتی چهل و شش هزار و دویست 
و هف��ت )۴۶۲۰۷( فرع��ی از چهل و چهار هزار و هش��تصد و پنج )۴۴۸۰۵( فرعی از یکصد و هش��تاد 
و دو )۱۸۲( اصل��ی بخش ده مش��هد قطعه ۷ طبقه س��وم جنوبی به مبلغ ن��ه میلیارد و یکصد میلیون 
)۹/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ری��ال ارزیابی گردیده اس��ت که مورد وثیقه س��ند رهن��ی ۱۲۶۸۹- ۱۳۹۵/۹/۱۵ 
دفترخانه ۲۸۷ مشهد له بانک حکمت ایرانیان علیه شما می باشد. چنانچه به مبلغ فوق الذکر اعتراضی 
دارید طبق ماده ۱۰۱ آیین نامه اجرای ثبت ظرف مدت ۵ روز از تاریخ انتشا آگهی مهلت دارید اعتراض 
خود را کتباً به انضمام مبلغ ۷/۹۲۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی به صورت علی الحساب به این شعبه 
تحویل دهید. ضمناً به اعتراض خارج از مهلت مقرر یا بدون پرداخت هزینه کارشناس��ی ترتیب اثر داده 

نخواهد شد. آ-۹۸۱۴۶۹۰     م.الف۵۷۸
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده ۹4۰۱5۱3
به موجب پرونده اجرایی کالسه ۹۴۰۱۵۱۳ خانم ملیحه خیرآبادی فرزند مصیب کد ملی ۲۱۲۱۵۰۲۲۰۳ ش ش 
۱۳۵۷/۲/۲۰ صادره گرگان به اس��تناد سند نکاحیه به شماره ۱۱۵۶۹ مورخه ۱۳۸۱/۲/۲۶ دفتر ازدواج ۳۰۷ تهران 
نیابت اجرایی جهت وصول مهریه به تعداد ۴۰۰ عدد س��که طالی تمام بهار آزادی علیه ورثه زوج مرحوم داریوش 
سهامی: عبارتند از خانم نازنین سهامی نام پدر: داراب میرزا شماره شناسنامه: ۲۷۲ و مریم سهامی نام پدر: داراب میرزا 
شماره شناسنامه: ۲۵۵ و داراب سهامی نام پدر داریوش کد ملی: ۰۹۲۶۴۱۵۹۹۹ شماره شناسنامه: ۰۹۲۶۴۱۵۹۹۹ 
اجرائیه ای به کالس��ه فوق صادر که پس از ابالغ اجراییه مورخ ۹۵/۳/۱۹ حسب درخواست بستانکار وارده به شماره 
۱۹۵۱- ۹۵/۳/۲۶ پالک ثبتی ۱۳۰۸۵ فرعی از ۲۳۲- اصلی بخش ۹ مشهد ملکی مرحوم داریوش سهامی در قبال 
تعداد ۴۰۰ عدد س��که طالی تمام بهارآزادی بازداشت گردید منزل مورد نظر توسط کارشناس رسمی دادگستری 
به آدرس مشهد- کوهسنگی- بین کوهسنگی ۲۵و ۲۷- پالک۳۳۱- زنگ ۲۱- طبقه اول بازدید و معاینه محلی به 

عمل آمد و نظریه کارشناسی به شرح ذیل می باشد: 
آپارتمان مذکور دارای س��ند مالکیت دفترچه ای به ش��ماره چاپی ۱۱۱۷۷۲ سری ب و دارای مساحتی معادل ۱۹۲ 
مترمربع و در قسمت جنوب شرقی طبقه اول قرار دارد که عرصه آن موقوفه آستان قدس رضوی و به انضمام پارکینگ 
شماره ۱۴ به مساحت ۱۲/۵ مترمربع در زیرزمین و انباری شماره ۱۴ به مساحت ۹/۴۵ مترمربع در زیرزمین می باشد. 
آپارتمان دارای تراس سه اتاق خواب و کفسازی آن پارکت و سرامیک و بدنه ها نقاشی، کابینت از نوع MDF، سیستم 
گرمایش شوفاژ و سرمایش آن کولر آبی، آیفون تصویری و دارای اشتراکات آب، برق و گاز شهری است. همچنین سازه 

ساختمان فوالدی و نماسازی آن سنگ، دارای آسانسور و عمر تقریبی آن ۱۵ سال می باشد.
نظریه ارزیابی: با توجه به توضیحات فوق و با توجه به قدرالس��هم آپارتمان مذکور از مش��اعات و مش��ترکات و حق 
استفاده از قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن، مساحت، دسترسی، طبقه، موقعیت محلی و منطقه ای و 
سایر عوامل مؤثر در ارزیابی، ارزش آپارتمان مذکو مبلغ ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )چهارده میلیارد( ریال برآورد می گردد. 
حدود اجمالی ملک برابر نامه مسئول بایگانی اداره ثبت ناحیه یک مشهد بشماره وارده ۵۱۲۴۰- ۹۸/۹/۳۰ براساس 
پرونده ثبتی بدین ش��رح می باشد: شماال- به طول ۱۰/۸۰ متر و دیوار مشترک به شماره ۱۳۰۸۴ فرعی شرقا ۱ به 
طول ۶/۸۰ متر به طول ۱/۵ متر سوم به طول ۸/۷۰ متر و دیوار و پنجره به حاشیه خیابان اصلی )قسمت دوم شمالی 
محس��وب اس��ت( جنوباً به طول ۹/۵ متر دیوار و پنجره به فضای حیاط مزی شده غربا یک به طول ۵/۳۰ متر دوم 
به طول ۴/۸۰ متر دیوار و پنجره به فضای حیاط موس��وی )قس��مت دوم جنوبی محسوب است( سوم به طول ۷/۸ 
متر و دیوار اشتراکی با آپارتمان ۳۰۸۶ )فرعی چهارم به طول ۴/۸۰ متر به طول ۲/۲۵ متر دیوار به پلکان و آسانسو 
مشترک با سایر قطعات )قسمت چهارم شمالی محسوب است( حدود پارکینگ شماره ۱۴ داخلی به مساحت ۱۲/۵ 
مترمربع شماال به طول ۲/۵ متر به فضای زیرزمین شرقا به طول ۵ متر به پارکینگ شماره ۱۵ جنوبا به طول ۲/۵ 
متر دیوار به خیابان غربا به طول ۵ متر به پارکینگ شماره ۱۳ در داخل خط مفروض مستقیم است. با حق استفاده 

از مقررات قانون تملک آپارتمان ها.
طی گزارش مأمور اجرا ۴۰۸۵۹-۹۸/۷/۲۹ ملک در تصرف بستانکار می باشد و در آن سکونت دارد. با توجه به مالکیت 
مدیون مطالبات و هزینه های بستانکار ششدانگ پالک ثبتی بر مبنای مطالبات بستانکار محاسبه و در قبال مبلغ 
۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مزایده خواهد ش��د ضمناً مبلغ ۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق مزایده و مبلغ ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰  
ریال نیم عش��ر که طبق تبصره ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرا بعهده برنده مزایده می باش��د و مزایده بمقدار فوق از مبلغ 
۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال از س��اعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر در روز دوش��نبه مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ در محل شعبه دوم 
اجرای ثبت به آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اس��ناد رس��می مش��هد- شعبه دوم اجرا برگزار 
می گردد. مزایده از مقدار و مبلغ اعالمی ش��روع و به باالترین قیمت که خریدار داش��ته باش��د 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 بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن ها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است 
و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد ش��د همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل 

رسمی در ساعت تعیین شده برگزار می گردد. آ-۹۸۱۴۶۹۱        م.الف۵۷۹
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: ۹۸۰۶244
بدینوسیله به احدی از ورثه مرحوم علی محمودی بنام خانم فاطمه عزیزی نام پدر: محمد تاریخ تولد: ۱۳۳۳/۱/۷ شماره 
ملی: ۰۹۳۶۹۲۳۳۳۴ شماره شناسنامه: ۳۲۰ به نشانی: مشهد بدهکار پرونده کالسه ۱۳۹۸۰۴۰۰۶۰۹۲۰۰۳۹۱۱/۱ 
که برابر گزارش مورخ ۹۸/۸/۲۴ در آدرس مورث ش��ناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر س��ند ازدواج ش��ماره 
۱۳۲۸۷، تاریخ س��ند: ۱۳۷۹/۸/۸، دفترخانه ازدواج ش��ماره ۱۰۱ مشهد اس��تان خراسان رضوی بین شما و سیده 
نورجهان علوی نسب نام پدر: ابوالقاسم تاریخ تولد: ۱۳۵۸/۱۱/۳ شماره ملی: ۰۹۳۷۹۸۸۱۶۲ تعداد هشتاد و پنج عدد 
سکه طالی یک بهار آزادی بانضمام حقوق دولتی بدهکار می باشید که براثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست 
صدور اجرائیه نموده پس از تش��ریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالس��ه فوق در این اجراء مطرح می باش��د لذا طبق 
ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی مفاد اس��ناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محس��وب اس��ت و فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتش��ر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه ش��ما تعقیب خواهد 

شد. آ-۹۸۱۴۶۹۲  م.الف۵۸۰
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اخطاریه ماده ۸7 پرونده اجرایی کالسه ۹7/۹2/۱7۹7
بدینوسیله به ورثه مرحوم حسینعلی شهرکی شامل: ۱- مهراد شهرکی نام پدر: حسینعلی تاریخ تولد: ۱۳۸۷/۱۱/۱۵ 
شماره ملی: ۰۹۲۹۶۴۸۱۶۱ شماره شناسنامه: ۰۹۲۹۶۴۸۱۶۱ با قیمومیت خانم سیده مهرناز زهرائی و ۲- مهرشاد 
شهرکی نام پدر: حسینعلی تاریخ تولد: ۱۳۸۳/۱۱/۲۴ شماره ملی: ۰۹۲۷۵۱۵۷۵۱ شماره شناسنامه: ۰۹۲۷۵۱۵۷۵۱ 
با قیمومیت خانم سیده مهرناز زهرائی و ۳- سیده مهرناز زهرائی نام پدر: سیدموسی تاریخ تولد: ۱۳۶۱/۵/۱۸ شماره 

ملی: ۲۱۲۱۹۳۲۱۴۳ شماره شناسنامه: ۴۴۸
ابالغ می گردد: سهام متعلق به مورث شما نزد شرکت ابزار پیام نیرومند )هایپک( در قبال طلب خانم فرزانه دائمی 
بازداشت گردیده لذا طبق ماده ۸۷ آیین نامه اجرای مراتب بشما اخطار می شود ضمناً هرگونه نقل انتقالی از طرف 

شما نسبت بمورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود.
آ-۹۸۱۴۶۹۳   م.الف۵۸۱

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ اخطاریه ماده ۸7 پرونده شماره: ۱3۹۸۰4۰۰۶۰۹2۰۰4۱۱5/۱
بدینوسیله به آقای حسن کشمیری فرزند خداداد به شماره ملی ۰۷۳۲۰۹۷۰۴۵ شماره شناسنامه ۱۲ اعالم می گردد 
موجودی حساب بانک صادرات و سپه و قوامین و آینده متعلق به شما در قبال طلب خانم عفت دهقانیان حقیقی 

بازداشت گردیده لذا طبق ماده ۸۷ آیین نامه اجرای مراتب بشما اخطار می شود ضمناً هرگونه نقل انتقالی از طرف شما 
نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود. آ-۹۸۱۴۶۹۴       م.الف۵۸۲

اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 

آگهی اخطار ۱۰۱ کالسه ۹7۰۱۹۸2
بدینوسیله به آقای نوژن هوشمند نام پدر: بیژن تاریخ تولد: ۱۳۶۰/۵/۳ شماره ملی: ۰۴۵۰۱۶۵۸۴۱ شماره شناسنامه: 
۱۷۰۱۴ و علی هوشمند نام پدر: بیژن تاریخ تولد: ۱۳۵۹/۳/۶ شماره ملی: ۰۴۵۲۶۷۶۹۰۸ شماره شناسنامه: ۱۷۹ 
به نشانی: درگز خیابان کالت منزل شخصی ورثه مرحوم بیژن هوشمند ابالغ می گردد که: طبق گزارش کارشناسان 
رسمی دادگستری وارده به شماره های ۶۴۲۸۲ -۹۸/۱۱/۱۷ و ۴۵۴۱۵- ۹۹۸/۸/۲۵ و ۵۰۷۴۹- ۹۸/۹/۱۹ ششدانگ 
پالک ثبتی ۷۷۵۲ فرعی از ۴ اصلی بخش نه مش��هد و ش��ش دانگ پالک ثبتی ۳۴۳۲۸ فرعی از ۴ اصلی بخش نه 
مشهد و شش دانگ پالک ثبتی ۴۱۰۶ فرعی از ۲۳۴ اصلی بخش نه مشهد به ترتیب به مبالغ ۴۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ری��ال و ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۷/۳۴۷/۶۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور 
معترض می باش��ید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پن��ج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی 
دستمزد کارشناس تجدیدنظر به ترتیب مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۴/۶۱۰/۰۰۰ ریال و ۵/۶۰۰/۰۰۰ ریال به 
دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر 

باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ-۹۸۱۴۶۹۵       م.الف۵۸۳
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 

آگهی ابالغ ماده ۸7 کالسه ۹7۰4۶34
بدی��ن وس��یله به ورثه مرحوم ق��درت جعفری اوتانلو خانم لیلی ق��درت زاده گوگدره ئی فرزن��د محمدصادق ک.م 
۰۸۷۰۸۵۸۰۱۷ و خان��م فاطمه بقاالن اوتانلو فرزند موس��ی الرض��ا ک.م ۰۷۷۹۸۱۲۳۳۶ ابالغ می گردد که: مبلغ 
۱/۱۵۵/۰۰۱/۰۰۰ ریال دیه متعلق به مورث شما در قبال طلب خانم مینا سلیمی بانضمام حقوق دولتی بازداشت 
گردیده لذا طبق ما ده ۸۷ آیین نامه اجرای مراتب بشما اخطار می شود ضمناً هرگونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت 

بمورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود. آ-۹۸۱۴۶۹۶    م.الف۵۸۴
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اخطاریه ماده ۸7 پرونده شماره: ۱3۹۸۰4۰۰۶۰۹2۰۰23۹۱/۱
بدینوس��یله به آقای هادی کمالی پور نام پدر: علی نقی تاریخ تولد: ۱۳۶۵/۲/۸ شماره ملی: ۲۳۰۰۷۴۶۴۴۱ شماره 
شناس��نامه: ۴۹۷۵ اعالم می گردد موجودی چک ش��ماره ۱۳۳۶۰۴ بانک تجارت شعبه فلسطین متعلق به شما در 
قب��ال طل��ب خانم منیره راثی محوالتی بازداش��ت گردیده لذا طبق ما ده ۸۷ آیین نامه اجرای مراتب بش��ما اخطار 
می شود ضمناً هرگونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود. آ 

-۹۸۱۴۶۹۷ م.الف۵۸۵
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای میالد پوراسد برابر وکالت نامه شماره ۳۵۶۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ دفتر اسناد رسمی ۲۰۶ مشهد از طرف ورثه 
تاج ملوک اش��جع برابر گواهی حصر وراثت شماره ۶۷۰۱۵۷۶ مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ با ارائه استشهاد محلی گواهی 
امضاء ش��ده طی درخواس��ت ۹۸/۲۰۲۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان دویست و 
پنجاه سهم مشاع از ده هزار سهم ششدانگ پالک ۱۱۷ فرعی از ۱۸۰- اصلی واقع در بخش ده طرقبه شاندیز که در 
صفحه ۳۲۸ دفتر ۴۰۷ ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده را 
نموده است در اجرای ماده ۱۲۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی 
انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر 
اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام 

به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ-۹۸۱۴۶۹۸      م.الف۵۸۶
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی دعوت از مجاورین
حس��ب درخواست آقای بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی مالک شش��دانگ هر یک از پالک های ۸۷ و ۱۶۳ و ۱۸۲ 
و ۱۹۰و ۲۳۳و ۲۷۷ فرعی واقع در اراضی ابراهیم خان پالک ۹۱- اصلی بخش ۶ مش��هد، مبنی بر نقش��ه بردای و 
صدور سند مالکیت تک برگ، با توجه به اعالم مالک مبنی بر عدم دسترسی به مجاورین، بدین وسیله در اجرای کد 
۹۱۴ م.ب. ثبتی و بخش نامه شماره ۹۰/۴۶۸۶۹ مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۱ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، بدین وسیله 
به اطالع مالکین مجاور و س��ایر مالکین مش��اعی پالک به آدرس: روستای ابراهیم خان مشتمل بر پالک های ۸۸و 
۱۶۲و ۱۸۱و ۱۸۳و ۱۸۴و ۱۷۵و ۱۷۹و ۱۷۷و ۱۹۱و ۱۸۹و ۲۳۴و ۲۳۱و ۲۷۴و ۲۶۲و ۲۶۵و ۲۸۳و ۲۸۰ فرع��ی و 
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی می رساند، نماینده و نقشه بردار این اداره در ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه مورخ 
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ در محل وقوع پالک جهت معاینه محل و نقشه برداری حضور خواهند یافت. شایسته است مالکین و 
متصرفین فعلی پالک های مجاور در روز و ساعت مقرر جهت جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی خویش در محل 

حضور یابند، عدم حضور مانع از ادامه عملیات ثبتی نخواهد شد. آ-۹۸۱۴۶۹۹   م.الف۵۸۷
سرپرست ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه پرونده اجرائی کالسه ۹۸۰۱۰۰۱- اجرای ثبت سبزوار
بدینوس��یله به آقای حامد عوض وردی، نام پدر:محمد،تاریخ تولد:۱۳۶۵/۰۳/۲۷،ش��ماره ملی:۰۷۹۴۹۰۹۰۸۶شماره 
شناسنامه:۶۷۵۸به نشانی:سبزوارتوحیدشهربلوک۲معلم۸پالک۷۳۵ابالغ میشود خانم میناروحی جهت وصول تعداد ده 
عدد سکه طال کامل بهارآزادی رایج به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره۳۲۱۲۶مورخ۱۳۹۱/۰۷/۲۵ دفترخانه 
ازدواج شماره۴۶روستای باشتن علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه۹۸۰۱۰۰۱ دراین اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مورخ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ محل اقامت شما بشرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار 
طبق ماده۱۸آئین نامه اجرا مفاداجرائیه فقط یک مرتبه دریکی ازروزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی میش��ود و 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب میگردد،نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
ننماییدعملیات اجرائی جریان خواهدیافت.ضمنا طبق ماده۷۴آئین نامه اجرای مفاداسنادرس��می نسبت به بازداشت 
حساب بانکی وی نزدکلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه شعب سبزوار طبق تقاضای 

بستانکاراقدام و مراتب جهت اطالع به مدیون ابالغ می گردد.)م الف ۹۸/۱۰۰/۳۳۰۷( آ-۹۸۱۴۷۵۹
علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهی فقدان سند مالکیت
نظریه اینکه آقای صمدجعفری فرزندعلی به ش ش ۲۲۶ به اس��تناد دوبرگ   استشهادیه گواهی شده توسط دفتر 
اسناد رسمی شماره ۲۶ شیروان  منضم به تقاضای کتبی   جهت دریافت سندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره 
مراجعه نموده ومدعی اند که سند مالکیت یک دانگ ویک پنجم دانگ مشاع از  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  
بشماره  پالک۱۱۰فرعی از۵ اصلی  واقع در قطعه سه شیروان بخش ۵قوچان به آدرس  اراضی میرزا بیگ  که متعلق 
به ایشان میباشد بعلت  نامعلومی   مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بشماره 
چاپی ۰۴۶۴۹۴ ذیل  صفحه ۴۸۸دفتر۱۶۰وش��ماره ثبت ۲۹۰۱۵  بنام نامبرده صادروتس��لیم گردیده است  لذا به 
استناد تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰آئیننامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگردد  هرکس نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ندمالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف ۱۰روز ازتاریخ 
انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سندمعامله رسمی به این اداره تسلیم نمائیدبدیهی است 
درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.آ-۹۸۱۴۷۵۸ تاریخ انتشار:۹۸/۱۱/۲۹
صمد ابراهیم زاده

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی فقدان سندمالکیت
بنا به درخواس��ت مالک مبنی براعالم مفقودی س��ند مالکیت ملک مورد تقاضا باتسلیم دوبرگ استشهادیه گواهی 
امضاء ش��ده ذی��ل ش��ماره ۱۳۹۸۰۲۱۵۲۲۳۱۰۰۰۷۹۴مورخ۱۳۹۸/۱۰/۸دردفترخانه اسنادرس��می۲۱ ورامین به 
ضمیمه درخواس��ت به وارده ش��ماره ۱۳۹۸۸۵۶۰۱۰۶۰۰۱۲۰۶۴مورخ۱۳۹۸/۹/۱۷که تقاضای صدورسند مالکیت 
المثنی نموده است مراتب در اجرای ماده۱۲۰آئین نامه قانون ثبت بشرح ذیل آگهی میگردد:۱. نام ونام خانوادگی 
مالک: معصومه س��وری فرزند خدا مراد۲. میزان مالکیت: س��ند مالکیت ششدانگ یکدس��تگاه آپارتمان مسکونی 
بمساحت۸۹/۵۵ مترمربع قطعه پنجم تفکیکی طبقه سوم سمت شمالی تحت پالک ثبتی۱۱۰۶فرعی از۶۰ اصلی 
مفروزاز۶۵۱فرعی واقع دردهوین بخش بهنام وس��ط ورامین که دردفتر۲۳۶صفحه۱۷۰ذیل ثبت شماره۸۸۸۰۰۰۴ 
بنام معصومه سوری ثبت وسند بشماره چاپی۵۷۰۴۲۶ ثبت وصادرشده است که نامبرده هم اکنون تقاضای المثنی 
نموده اس��ت لذا شایسته است چنانچه سند مالکیت فوق االشاره جهت تنظیم هرگونه معامله به آن دفترخانه ارائه 
گردیداخذ وبه این واحد ثبتی ارسال نمایید۳. علت ازبین رفتن: بی احتیاطی وسهل انگاری۴. بحکایت سوابق ثبتی 
وثبت دفترامالک تاکنون نسبت به موردثبت معامله ای صورت نگرفته است.لذا باتوجه به اعالم فقدان سندمالکیت 
ملک فوق الذکرو درخواست المثنی مراتب اعالم تاشخص یا اشخاصی نسبت به ملک موردآگهی معامله ای انجام داده 
اند ویا مدعی وجودسند مالکیت نزدخودمیباشد ظرف مدت ده روزازتاریخ انتشارآگهی به ثبت اسناد ورامین مراجعه 
واعتراض خودرا ضمن ارائه سندمالکیت یا سند انتقال تسلیم نمایدوچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نشود 

سند مالکیت المثنی طبق قانون ومقررات صادرو تسلیم خواهد شد۷۶۲ث/م الف آ-۹۸۱۴۷۶۵
ازطرف رییس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان ورامین

آگهی ابالغ اجرائیه ماده ۱۸ آئین نامه اجرا
بدین وس��یله به خانم ها بنین عرب، مریم عرب و س��امره عرب فرزند و ورثه مرحوم عین اهلل عرب به نشانی میادورد 
روستای طبقده ابالغ می شود که خانم مرصع قربانی کردخیلی جهت وصول تعداد ۱۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی به 
استناد مهریه مندرج در سند ازدواجه شماره ۱۰۳۴۳ دفتر ۱۶۱ ساری علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی 
به کالسه ۹۸۰۰۱۳۹ در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ ۹۸/۱۰/۱۸ مامور ابالغی واقعی به شما میسر 
نشده است لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرا مفاد اجرائی فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه ها 
کثیر االنتشار محلی آگهی می شود و چنانجه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد 

نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد افتاد. آ-۹۸۱۴۷۶۳
م الف ۹۸/۴۰/۱۲۲۶۷  تاریخ انتشار ۹۸/۱۱/۲۹

عباس فالح زاده سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود

قوه قضائیه  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک مازندران

آگهی ابالغ اجرائیه
اموال منقول ) اتومبیل (

بدینوسیله به اقایان غالمرضا فرخی نیا به شماره شناسنامه ۵۷۰ و شماره ملی ۲۰۹۰۳۴۴۱۳۱ و حسین فرخی نیا به 
شماره شناسنامه ۳۷۰ و شماره ملی ۲۰۹۰۳۴۲۱۱۰ و خانم ها کلثوم فرخی نیا به شماره شناسنامه ۱۱ و شماره ملی 
۲۰۹۲۵۶۷۳۷۳ وارث مرحوم مصیب فرخی نیا بدهکار پرونده کالسه ۹۸۰۰۴۷۷ ابالغ می گردد خودروی کامیون 
به شماره پالک ۶۲ – ۳۷۴ ع ۱۳ به مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده ، لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی اموال 
معترض می باش��ید ، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی 
دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید . لذا طبق ماده ۱۸/۱۹ آئین 
نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است 

فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد .آ-۹۸۱۴۷۶۴
عباس فالح زاده  -  سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک میاندرود

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۲۳۷۹-۹۸ مورخ ۹۸/۱۱/۷  هیئت به شماره کالسه ۳۸۰-۹۷ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی محمد ایمانی فرزند ببو بشماره شناسنامه ۳۴۹ صادره از شوقان در یک باب خانه 
به مساحت ۱۴۱ متر مربع از پالک ۲۲۳۳ فرعی از ۱۵۵ اصلی واقع در اراضی کهنه کند بخش دو بجنورد خریداری از 
مالک رسمی آقای جعفر قلی قره باشلوئی فرزند صفر قلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ 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 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 قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-۹۸۱۴۰۵۱
تاریخ انتشار نوبت اول:  ۱۴                  /۱۱                  /۹۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۲۹                  /۱۱                  /۹۸

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد -  احمد اصغری شیروان
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سیما و سینما

خبر

نرگس آبیار جایزه زنان برتر و موفق جهان اسالم 
را دریافت می کند

سیما و ســینما: نرگس آبیار 
جایزه بخش بین الملل زنان برتر 
و موفق جهان اسالم در پاکستان 

را دریافت می کند.
نرگس آبیار سه شنبه ۲۹ بهمن 
ماه در پاکســتان جایزه بخش 

بین المللی زنان راهبر را در مراسمی ویژه دریافت می کند.
جایزه زنان راهبر توسط کمپانی hum network limited طراحی و 
ابداع شده و نخستین دوره آن سه شنبه ۲۹ بهمن ماه با حضور مقامات 

کشوری و بانوی اول پاکستان برگزار خواهد شد.
در این مراسم از نرگس آبیار؛ کارگردان ایرانی در بخش بین الملل، فوزیا 
سعید؛ نویسنده و فعال اجتماعی زنان، سیمین جمالی؛ رئیس اورژانس 
jPMC و جلیال هایدر؛ وکیل و فعال حقوق بشر در بخش ملی پاکستان 

تقدیر خواهد شد.
کمپانی hum network limited که از ســال ۲۰۰۴ فعالیت خود را 
آغاز کرده، یکی از بزرگ ترین مجموعه شبکه های تلویزیونی در جنوب 
آسیاست که دارای بیش از ۱۰ کانال تلویزیونی و شبکه های تلویزیونی 
اروپایی و آمریکایی است. این کمپانی همچنین عضو آسیاپاسفیک بوده و 

دارای چهار مجله در حال چاپ نیز است.

مسعود فراستی: 
امثال حاتمی کیا حذف می شوند

فراستی، منتقد  مسعود  فارس: 
ســینما با بیان اینکه جشنواره 
فیلم فجر همچنان در مســیر 
حرکت  بهشــتی  ریل گــذاری 
می کند، گفت: به نظر من داستان 
)جشنواره فجر( کامالً ریل گذاری 

شده سیاسی، جناحی و باندی است و این را با صدای بلند می گویم و به 
همین دلیل جایزه اش اعتبار ندارد.

در جلسه نقد و بررسی جشنواره سی وهشتم که با حضور مسعود فراستی، 
ناصر هاشــم زاده و محمدتقی فهیم برگزار شــد، فراستی در ابتدا اظهار 
کرد: منطق این میز هم این است که به نقد همه چیز جشنواره بپردازیم. 
از مقدمات و پیش تولید تا تولید، هیئت انتخاب، هیئت داوران و مراســم 
اختتامیه و مدیریت مراسم اختتامیه تا نکات حاشیه ای که به جشنواره 
مربوط می شود. وی افزود: امید داریم حرفمان به گوش برسد و پس از 38 
جشنواره که پشت سر گذاشتیم، شبیه جشنواره های قبلی حرکت نکنیم 
و به حرف آدم هایی که اهل سینما و دلسوز سینما و این مردم هستند، 
گوش بدهیم. مســعود فراستی گفت: فکر می کنم مجموعه جشنواره از 
انتخاب دبیر، انتخاب هیئت انتخاب و انتخاب داوران برمبنای یک سلیقه 
خاص است که رئیس این سلیقه خاص یک بار گفت: این ریل گذاری که 
ما کردیم حاالحاالها در سینمای ایران برپاست. این را آقای بهشتی گفت 
)سیدمحمد بهشتی شیرازی، مدیرعامل فارابی و مدیر جشنواره فیلم فجر 
در سال های 6۲ تا 73( می بینیم این جمله درست است و ریل گذاری که 
آقای بهشتی و یارانش کردند که اساساً ریل گذاری سینمای جشنواره ای 
بود، آن طیف و نگاه همچنان بر ســینمای ایران حاکم اســت. از دبیر 

جشنواره تا هیئت انتخاب، هیئت داوران و نتیجه آرا و تقسیم جوایز.
وی افزود: نظرم را راجع به فیلم ابراهیم حاتمی کیا می دانید، اما کاندیدا 
نشــدنش را نمی فهمم و بعد فیلم ابر بارانش گرفته که الفبای سینما را 
هم بلد نیست کاندیدا می شود و جایزه می گیرد. آتابای در حد یک فیلم 
آماتوری اســت که پولش را بازیگر داده و نوشته و در جلو دوربین نعره 
می زند که بگوید من بازی بلدم. این نه کارگردانی و فیلم نامه به معنای 
جــدی دارد، اما کاندیدای بهترین فیلم و بهترین کارگردانی می شــود 
و حتــی در نزدیک دریافت جایزه قرار می گیرد. فراســتی با بیان اینکه 
خوشــبختانه همه نظر من راجع به فیلم ابراهیم )فیلم خروج ســاخته 
حاتمی کیــا( را می دانند، گفت: اما می خواهم این داوری را تحلیل کنم. 
یعنی همان خطی که گفتم؛ آدم های طیف حاتمی کیا و کســانی که نه 
می گویند، مستقل از اینکه شما فیلمش را دوست داشته باشید یا نداشته 

باشید، حذف می شوند.

آخرین اخبار از جزئیات و زمان پخش »پایتخت ۶«
تصویربرداری »نون. خ« تا ماه  رمضان ادامه دارد

سیما و سینما: غالمرضا الماسی 
تولید  وضعیت  آخریــن  درباره 
سریال های مناسبتی شبکه یک 

توضیح داد.
بــه گــزارش گــروه فرهنگی 
الماسی،  غالمرضا  قدس آنالین، 

مدیر گروه فیلم و ســریال شــبکه یک ســیما، درباره آخرین وضعیت 
تصویربرداری فصل ششــم ســریال »پایتخت« به خبرنگار حوزه رادیو 
تلویزیون گروه فرهنگی باشــگاه خبرنگاران جوان گفت: لوکیشــن کار 
همچنان »شیرگاه« مازندران است و پروژه هم طبق زمان بندی مدنظر ما 

پیش می رود و آماده سازی سریال تا نوروز ۹۹ به اتمام می رسد.
وی افزود: چون روز اول فروردین ۹۹ مصادف با ســالروز شــهادت امام 
موســی کاظم)ع( است، ســریال نوروزی »پایتخت« از شب دوم نوروز و 
به مدت ۱۵ شب پخش می شود. هم اکنون تمامی بازیگران درگیر این 

سریال هستند و بازی هیچ یک به پایان نرسیده است.
الماسی در خصوص تغییرات فیلم نامه در این فصل »پایتخت« اظهار کرد: 
طبیعتاً هر سریال مجموعه داستان هایی دارد که اگر درست اجرا شوند، 
مخاطب با اثر همراه می شود. تنها کاراکتری که فعالً در این پروژه حذف 
شــده »بابا پنجعلی« است که باز حضور معنوی او در قصه سریال حس 

می شود و فقط حضور فیزیکی ندارد.
وی دربــاره نبود مرحوم خشــایار الوند و احتمال آســیب به بدنه کلی 
فیلم نامه بیان کرد: کار تیمی انجام می شود. هر وقت مشکلی برای یک 
تیم به وجود آید باید تالش شــود تا آن نقص ترمیم شــود. قطعاً نبود 
هر کدام از دوستان که موجب باالرفتن کیفیت کار می شدند، احساس 
می شــود، اما گروه »پایتخت« همدل و همزبان پیــش می روند تا این 

کاستی ها را پر کنند.
مدیر گروه فیلم و سریال شبکه یک درباره روند تولید فصل دوم سریال 
رمضانی »نون. خ« هم گفت: بیش از 6۰ درصد تصویربرداری این مجموعه 
به پایان رسیده، اما با توجه به شرایط جوی احتمال دارد فیلم برداری تا 
اوایل ماه رمضان هم ادامه پیدا کند. وی یادآور شد: »نون. خ« ۲۵ قسمتی 
است و بازیگران زیادی هم دارد. سرما و برودت هوا هم از سرعت فعالیت 

عوامل کاسته و ریتم کار را کند کرده است.

 سیما و سینما/ زهره کهندل  فیلم »جایی 
برای فرشته ها نیست« یکی از فیلم های منتخب 
بخش مسابقه فیلم های مستند جشنواره فیلم فجر 
که پیش از این روی پرده جشنواره سینماحقیقت 
رفته است و توانست جایزه بخش »هنر و تجربه« 
و جایزه ویژه هیئت داوران مهم ترین جشــنواره 
فیلم مســتند ایران را کســب کنــد. این فیلم 
درباره دختران تیم ملی »اسکیت هاکی« ایران و 
مشکالت پیچیده آن ها در راه مسابقات آسیایی 
کره جنوبی است. فدراسیون توانایی تأمین هزینه 
دختران را ندارد و این اتفاق موجب می شود تا تیم 
در شــرایط روحی بحرانی قرار بگیرد. تعدادي از 
اعضای تیم کمپینی برای جمع آوري کمک های 
مالی راه اندازي می کنند که با حمایت مردم، این 
دختران عازم مســابقات کره می شوند. این فیلم 
سعی می کند توانمندی و قدرت زنان و دختران 
ایرانی را نشــان دهد و هدفش فراتر از یک فیلم 
ورزشی است که سعی دارد به الیه های اجتماعی 
زندگی این دختران ورزشــکار هم اشاره داشته 
باشــد. با ســام کالنتری، کارگردان این مستند 
که برنده ســیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند 
سی وهشتمین جشــنواره فیلم فجر شده است، 

گفت وگو کردیم که می خوانید. 

 شما در مســتند »جایی برای فرشته ها 
ماجرایی  یک  به  امیدبخشی  نگاه  نیست« 
که می توانســت تلخ تمام شود داشتید، 
با توجه به اینکه در نگاه غالب کلیشــه ای 
با مشکالت و گره های  مسئله ورزش زنان 
کوری همراه است، اما روزنه های امید در این 
فیلم پیداست، چطور به این نگاه امیدبخش 

رسیدید؟
اینکه فیلم حال و هوای امیدوارانه ای دارد به چند 
مسئله برمی گردد. نخست اینکه به احوال خودم 
برمی گردد. به نظرم هر کارگردان و فیلمســازی، 
فیلمی که می ســازد منبعــث از روحیه خودش 
اســت. من هم با توجه به باور و رســالتی که در 
فیلمسازی دارم همان نگاه در آثارم نمود می یابد. 
دوم اینکه فضای انســان ها و افرادی که در فیلم 
ما حضور دارند همین اســت. افرادی که در فیلم 
هستند همه با هم متحد می شوند و امید دارند، در 

واقع فضا و آدم های فیلم هم امیدبخش هستند.
مسئله ورزش زنان، خط اصلی قصه فیلم شما را 
شکل می دهد. آنچه معموالً در آثار ساخته شده 
درباره ورزش زنان شــاهد بودیم گرفتار شــدن 
فیلمساز در دام فمینیســم از منظر منفی بوده 
است، شما چه کردید که گرفتار این نگاه نشوید؟

مســئله ورزش در این فیلم بهانه ای اســت که 
بتوان وارد الیه های پنهان زندگی زنان و دختران 
ایران شــد. این فیلم با تغییر چهار یا پنج دقیقه 
می توانست فیلم افتتاحیه خیلی از فستیوال های 
اروپایی باشد نه اینکه این اتفاق االن نمی افتد یا 
با این فیلم به فســتیوال های مختلف نمی رویم، 

ولی اگر فیلم را کمی تلخ تر می ســاختیم و حال 
و هوای فیلم ناامیدانه و با نگاه منفی فمینیستی 
می بود، بیشــتر به ما توجه می شد. من از اینکه 
بخواهم حقیقت را دستکاری کنم، فراری هستم. 
ایــده فیلم ما این اجازه را می داد که فیلمســاز 
وسوسه شود و با تغییر چند اتفاق و طراحی چند 
ســکانس اضافه، فیلمی مغرضانه و مورد توجه 
فستیوال های خارجی ساخت، اما واقعیت آنچه 
شــاهدش بودم، چیز دیگری بــود. ضمن اینکه 
هر کدام از ما رســالتی داریم. من می خواســتم 
چهره این زنان و دختران ورزشکار را آن طور که 
هستند نشان دهم. اگر می خواستم کمی فضای 
فیلم را ناامیدانه کنم، از حقیقت دور بود که هم 

به خودم  و هم به این بچه ها خیانت می کردم.
بچه های تیم و خانواده هایشــان هم در مســیر 
فیلمسازی و هم در ادامه آن بسیار همراه بودند. 
در ایــن فیلم بــا مردهایی روبه رو هســتیم که 
شــاید در کمتر فیلم ایرانی این جنس از مردها 
را دیده باشــیم، مردانی که در کنار همســران و 
دخترهایشان ایستادند و برای رسیدن به هدفشان 

آن ها را یاری کردند. 

 تعداد فیلم های ژانر ورزشی در سینمای 
ایران بسیار انگشت شمار است ولی همان 
ندارند.  امیدوارانه ای  نــگاه  هم  کم  تعداد 
مثالً فیلم »عرق سرد« با نگاهی مأیوسانه 
و ضدمرد ســاخته شــده که زن ایرانی را 
موجودی مظلوم و ستمدیده نشان می دهد 
یا فیلم »سونامی« سایه سنگین سیاست 

خارجی را بر ورزش ایران با نگاهی نسبتًا 
سیاه نشان می دهد، چرا همین تعداد کم 
امیدبخشی  نگاه  فیلم های ورزشــی هم 

ندارند؟
به نظرم وقتــی می توانیم درباره یک ژانر صحبت 
کنیم که از نظر آماری به تعداد قابل قبولی رسیده 
باشیم. مثاًل با3۰ یا ۴۰ فیلم مواجه باشیم که اکثر 
آن ها نگاه خاصی دارند، ولی با ســه یا چهار فیلم 
نمی توان قضاوت درستی داشت. اگر این دو فیلم 
نگاه ناامیدانه ای دارنــد فیلمی همچون »صفر تا 
سکو« که یک مستند صرف ورزشی است، نگاهی 
امیدبخش و جذاب دارد. نمی توان با این شــرایط 
درباره ژانر ورزشــی صحبت کرد، ضمن اینکه در 
فیلم من الیه های اجتماعی بر مســائل ورزشــی 
می چربد و شاید نتوان فیلم »جایی برای فرشته ها 
نیست« را در ژانر صرف ورزشی دسته بندی کرد. 

در این فیلم برایم مهم بود که آن اتفاق را چطور 
به تصویر دربیاورم، از روز اول فکر نکردم که حتماً 
یک فیلم در ژانر ورزشی یا اجتماعی بسازم، بلکه 
ایــن اتفاق رخ داد. من با تعدادی از ورزشــکاران 
زن کشورمان آشنا شدم که مرا تحت تأثیر تالش 
و پشتکارشــان قــرار دادند و مــرا مجاب کردند 
درباره آن ها فیلم بسازم. واقعاً نمی دانم چرا برخی 
فیلم های ورزشی پر از ناامیدی هستند، آن هم در 
شرایطی که در چند سال اخیر فقط سه یا چهار 
فیلم ورزشی ساخته شــده که دو فیلم داستانی 
نــگاه ناامیدانه ای دارند ولــی روزنه های امید در 
فیلم های مســتند پررنگ تر اســت. با چند فیلم 
ورزشــی نمی توان قضاوت درستی درباره این ژانر 

داشت.

 چرا محتوای فیلم های داســتانی این 
اینقدر تفاوت  با فیلم های مســتند  ژانر 
دارند و همان طور که اشاره کردید فیلم 
شــما اگر با اغماض در ژانر ورزشی قرار 
بگیرد و فیلم »صفر تا سکو« پر از تالش و 
امیدواری هستند، ولی فیلم های داستانی 

این ژانر، نه؟ 
شــاید این دســته بندی فیلم های داستانی و 
مســتند در ژانر ورزشــی خیلی دقیق نباشد، 
چون بررســی کیفی دقیقی در این باره انجام 
نشده و تعداد فیلم ها بسیار کم است. فیلم های 
مســتند آینه یک جامعه هســتند و اتفاقاتی 
کــه در آن جامعــه می افتاد در آثار مســتند 
دیده می شــود. وقتی حال یــک جامعه به هر 

دلیلی خوب نباشد، فیلم های مستند هم حال 
خوبی ندارند در حالی که ســینمای داستانی، 
قصه پــردازی می کند. به نظرم هر ســینمایی 
که در آن تفکر بیشــتر باشد و پایه هایش روی 
اتفاقات واقعی شــکل بگیرد، تلخ تر است، ولی 

این تلخی الزاماً به معنای ناامیدی نیست.  

به درخششــی که سینمای  توجه  با   
مستند در سال های اخیر داشته می توان 
این ســینما در گیشه  نفع  به  را  شرایط 
تغییر داد، چون حق این فیلم ها در اکران 

ادا نمی شود.
این موضوع به سیاست پخش کننده ها برمی گردد، 
ضمن اینکه باور سینماداران به سینمای داستانی 
نزدیک تر اســت و نگرانی گیشــه هم دارند. من 
مطمئن هستم سینمای مستند جایگاه خودش را 
پیدا می کند. اکنون برای فیلم ما چند پخش کننده 
اعالم آمادگــی کرده اند. حقیقت این اســت که 
سینمای داستانی ما در این سال ها یک سینمای 
ورشکسته اســت و از آن طرف سینمای مستند، 
یک سینمای ســرحال، رو به رشد، قوی و قابل 
اتکاست. سینمای مستند ایران با شیب صعودی 
خوبی جلو می رود. تعداد فیلم های خوب داستانی 
در ســال از تعداد انگشــتان دست کمتر است و 
به نظرم ســینمای ۱۰ ســال آینده ایران از آِن 
ســینمای مستند است. ضمن اینکه جریان رایج 
دنیا با یک ســینما مواجه است نه چند سینما. 
فســتیوال برلین با یک انیمیشن افتتاح می شود 
و خرس برلین به یک فیلم مســتند می رسد. در 
جشنواره ها تمام فیلم های مستند و داستانی با هم 
رقابت می کنند و تفکیک آثار سینمایی کار درستی 
نیست. هنوز در ذهن برخی از کارگردان های مسن 
و تئوریسین های فســیل، سینمای مستند یک 
سینمای لوس و خسته کننده است در حالی که 
دوران این طرز تفکر به پایان رسیده است. سینما 
یعنی هر چیزی که قابلیت عرضه شدن روی پرده 

بزرگ را داشته باشد.

 به نظر شما جشــنواره فیلم فجر هم 
نباید این تفکیک را در سینمای داستانی 

و مستند انجام می داد؟ 
به نظرم مجریان جشــنواره چه بخواهند و چه 
نخواهند کم کم ایــن اتفاق خودش را تحمیل 
می کند. اگر ۱۵ ســال پیش به یکی می گفتید 
نماینــده ایران در اســکار یک فیلم مســتند 
است، شما را مســخره می کرد ولی امروز این 
اتفاق افتاده اســت، ضمن اینکه بچه هایی که 
از ســینمای مستند وارد ســینمای داستانی 
می شوند به شدت خالق تر و توانمندتر هستند. 
به نظرم تهیه کننده های ما باید به این درک و 
بلوغ برسند که تق سینمای کمدی و داستانی 
به شیوه ای که ما می ســازیم، درآمده است و 

این سینما دیگر مورد عالقه مردم نیست.

برش

این فیلم با تغییر چهار یا پنج دقیقه 
می توانست فیلم افتتاحیه خیلی 
باشد  اروپایی  فستیوال های  از 
نه اینکه این اتفاق االن نمی افتد 
با این فیلم به فستیوال های  یا 
فیلم  اگر  ولی  نمی رویم  مختلف 
را کمی تلخ تر می ساختیم و حال 
و هوای فیلم ناامیدانه و با نگاه 
منفی فمینیستی می بود، بیشتر 

به ما توجه می شد

کدام فیلم ها متقاضی نمایش در نوروز هستند؟

خوب، بد، جلِف اکران نوروزی
 سیما و سینما/ فاطمه عامل نیک از چند روز گذشته با 
پایان یافتن جشنواره فیلم فجر رایزنی های غیررسمی برای 
دســتیابی به اکران نوروزی آغاز شد و فیلم هایی که ظرفیت 
فروش خوبی دارند، با دفاتر پخش فیلم قرارداد اکران بستند. 
تعداد باالی فیلم های متقاضی اکران موجب شد تا روش های 
متعددی برای چگونگی گزینش فیلم ها برای حضور در اکران 

نوروزی مطرح شود. یکی از گزینه ها »قرعه کشی« بود.
علی سرتیپی، تهیه کننده ســینما و مدیرعامل شرکت پخش 
»فیلمیران« در اواخر هفته گذشــته از احتمال قرعه کشی برای 
اکران نوروزی خبرداد و گفت: »فکر می کنم در شــرایط فعلی 
اکران، قرعه کشــی فیلم ها به نفع شــرایط فعلی سینماست و 
می تواند بهترین روش باشد. هر چند قرعه کشی از نظر اصولی کار 
درستی نیست، اما می تواند برای مدت کوتاهی قابل قبول باشد«.

تعدادی از اهالی سینما و دست اندرکاران آن این روش را عادالنه 
نمی دانند و معتقدند روش خوبی برای اکران نوروزی نیست. 

غالمرضا موســوی، تهیه کننده ســینما یکی از مخالفان بحث 
قرعه کشــی اکران است. موسوی در این باره گفته است: »من با 
اکران رقابتی موافقم، افرادی که فیلم های کم مخاطب دارند عموماً 
دنبال این هستند تا بتوانند فیلمشان در دفتر پخش دیگری اکران 
کند. واقعیت است که این موضوع حل شدنی نیست؛ سینما در 
دنیا در یک شرایط رقابتی قرار دارد. قاعدتاً سیستم رقابتی دقیقی 
باید عملی بشود و راه های متعددی هم که دیگران دنبال می کنند 

عموماً نتایج مثبتی را به بار نمی آورد.
ما اگر رویه معقول و معمول اکران را دنبال نکنیم سینما و اکران 

فیلم ها برمی گردد به شرایط نفوذی که داشت.
ســینما با افزایش تعداد سالن های سینما می تواند دامنه رقابت 
خود را اضافه کند و از این طریق شاید بتواند کمکی به اکران های 
بهتر بکند. ســینما به خاطر بحث رقابتــی بودنش با مدل های 

سوسیالیستی و کمونیستی نمی تواند جواب بدهد. 
در این بین با اکران زودتر تنها فیلم کمدی جشنواره فیلم فجر، 
رســانه ها از رانتی گفتند که به این فیلم برای اکران نوروز تعلق 
گرفته است. به گزارش ایسنا، تنها فیلم کمدی سی وهشتمین 
جشنواره فجر امسال پیش از موعد به عنوان نخستین فیلم اکران 
نوروزی انتخاب شد و قرار است برای رونق بخشی به سینماهای 
کشــور که پس از پایان جشــنواره دچار رکود می شوند، از 3۰ 
بهمن روی پرده سینماها رود. با مشخص شدن اولین فیلم اکران 
نوروزی سال ۹۹، 6 فیلم دیگر باقی  مانده که اگرچه اولویت اکران 
نوروزی با فیلم های جشنواره امسال است، اما فیلم های جامانده 
از جشــنواره و اکران سال ۹8 هم متقاضی نمایش در این نوبت 

هستند.

»خوب،بد،جلف2:ارتشسری«
شورای  فرجی، سخنگوی  غالمرضا 
صنفی نمایش از اکران فیلم »خوب، 
بد، جلف ۲: ارتش سری« از 3۰ بهمن 
ماه خبر داد. با این اعالم اولین گزینه 
جدی اکــران نوروزی یک ماه زودتر 
روی پرده رفت تا باز هم فضای مرده 

سینما در اسفند ماه با حضور یک فیلم کمدی زنده شود. به این 
ترتیب »خوب، بد، جلف ۲: ارتش سری« به کارگردانی پیمان 
قاسم خانی از چهارشــنبه همین هفته روانه اکران می شود. 
هر چند تعداد هفته های نمایش آن برای محاســبه در اکران 

نوروزی از ۲8 اسفند ماه خواهد بود.
حضور این فیلم در اسفند ماه بر پرده سینما عمالً جزو زمان اکران 
فیلم محاسبه نمی شود و »خوب، بد، جلف ۲: ارتش سری« مانند 
سایر فیلم های اکران نوروزی که هفته آخر اسفند معرفی می شوند، 
از زمان کامل اکران نوروزی بهره مند خواهد شد. ایجاد رانت برای 
فیلم کمدی »خوب، بد، جلف ۲: ارتش سری« در شرایطی است 
که گفته شده این فیلم خارج از روند معمول دیگر فیلم ها به اکران 
رسیده اســت. برخی خبرگزاری ها تالش برای اکران »خوب، بد، 
جلف ۲: ارتش سری« را نشانه ای از رانتی دانستند که به این فیلم 
تعلق گرفته  اســت. قاسم خانی در دومین تجربه سینمایی خود 
فیلمی را ساخته که بیشتر شوخی با سینما و سینماگران است و 
طبق گفته خودش در جشنواره فجر قصد دارد قسمت سوم آن را 

هم برای تمام شدن قصه  »خوب، بد، جلف« بسازد.
در این فیلم ســام درخشانی و پژمان جمشیدی از بازیگران ثابت 
سری قبلی هستند و حامد کمیلی، فرهاد آییش و گوهر خیراندیش 

به این گروه اضافه شده اند.
از آنجایی که هنوز آیین نامه اکران سال ۹۹ تدوین نشده، نمی توان 
بــه طور قاطع گفت چند فیلم می توانند در اکران نوروزی حضور 

داشته باشند.
برای اکران نوروز 6 فیلم دیگر هم باید انتخاب شوند که احتماالً 
با تصویب آیین نامه جدیــد اکران در چند روز آینده، تکلیف  
آن ها هم به زودی مشــخص خواهد شد. با این حال براساس 
گمانه زنی ، اخبار رسمی و غیررسمی می شود پیش بینی کرد 
که چه فیلم هایی متقاضی اکران نوروزی سال ۱3۹۹ هستند.

»شنایپروانه«
در بین 6 گزینه باقی مانده شاید یکی 
از محتمل ترین انتخاب ها برای اکران 
نوروز، به روال سال های قبل بهترین 
فیلم جشنواره فجر از نگاه تماشاگران 
اســت و به همین دلیل با توجه به 
اعالم پخش کننده )علی ســرتیپی( 
»شــنای پروانه« به کارگردانی محمد کارت احتماالً در نوروز 

روی پرده سینماها می رود.
این فیلم نخستین تجربه ســینمایی محمد کارت است که 

پیشتر به خاطر فیلم های کوتاه و مستندش شناخته می شد.
امیر آقایی برای بازی در این فیلم سیمرغ بلورین بهترین بازیگر 
نقش مکمل مرد را دریافت کرد و طناز طباطبایی هم جایزه 

بهترین بازیگر نقش مکمل زن را گرفت.
جواد عزتی، پانته آ بهرام، مه لقا باقری، علی شــادمان، ناهید 

مسلمی و علیرضا داوودنژاد دیگر بازیگران این فیلم هستند.
فیلم هایی که در جشنواره فجر درخشیدند و از استقبال مردمی 
برخوردار شدند نیز معموالً در فهرست اکران های مردمی قرار 
دارند. به جز »شــنای پروانه«  فیلم »درخت گردو« نیز  اگر 

متقاضی باشد، ممکن است در اکران نوروزی قرار بگیرد.

»خروج«
سرتیپی عالوه بر این فیلم، متقاضی 
اکران »خروج« ابراهیم حاتمی کیا نیز 
هست، گرچه هنوز مشخص نیست 
یک پخش کننده می تواند دو فیلم در 

اکران داشته باشد یا خیر.
در »خــروج« فرامرز قریبیان بازیگر 
نقش اصلی است که پس از چند سال با این فیلم به جشنواره 
آمده بود و به دلیل حواشــی ای که پیش آمد و دلخوری هایی 
که از مدیریت ســینما و جشنواره داشته، این فیلم را آخرین 

حضورش در سینما معرفی کرده است.
در این فیلم که به لحاظ لوکیشن و بستر روایت داستان فضای 
متفاوتی را نسبت به بیشــتر تولیدات سینما شاهدیم، چند 
بازیگر قدیمی ســینما هم حضور دارند که به آتش تقی پور، 
اکبر رحمتی و محمد فیلی می توان اشاره کرد. همچنین پانته آ 
پناهی ها، کامبیز دیرباز و محمدرضا شریفی نیا دیگر بازیگران 

این فیلم هستند.  

»روزصفر«
از بین فیلم های جشنواره یکی دیگر 
از آثاری که شنیده می شود ممکن 
اســت در اکران نوروزی قرار گیرد، 
»روز صفر« ســعید ملکان اســت، 
اگرچه از مراســم اختتامیه به بعد با 
حاشیه های زیادی همراه بوده، اما به 

هر حال از گزینه های نوروز ۹۹ است.
در این فیلم به قول مسعود فراستی، اکشِن ملِی ضدامنیتی، امیر 
جدیدی و ساعد سهیلی نقش  یک مأمور امنیتی و عبدالمالک 
ریگی را بازی کرده اند و تینو صالحی، محمدرضا مالکی و مهدی 

قربانی از جمله بازیگران دیگر »روز صفر« هستند.  

»بازیوو«
از آنجــا که برای اکران نوروزی یک 
فیلم کودک هــم احتماال گنجانده 
می شــود بایــد گذری بــر معدود 
فیلم های کودک تولید شده کرد که 
در میان آن ها »بازیوو« به کارگردانی 
امیرحسین قهرایی و تهیه کنندگی 
غالمرضا موســوی، از جدی ترین متقاضیان اکران نوروزی 
است. »بازیوو« با بازی برزو ارجمند، پژمان بازغی، محمدرضا 
هدایتی، لیندا کیانی، رضا شفیعی جم و سحر زکریا در جشنواره 
ســی ودوم فیلم کودک و نوجوان اصفهان حضور داشــت و 

مدت هاست آماده اکران است.
عالوه بــر فیلم  »بازیوو« یــک فیلم کودکانــه  دیگر با نام 
»پیشی میشی« هم متقاضی اکران نوروزی شده است .طبق 
آیین نامه فعلــی باید در هر فصل از اکران یک فیلم کودک و 

نوجوان اکران شود، شاید شرایط اکران نوروزی موجب شود که 
این سهمیه اجرایی نشود.

»الله«
فیلم دیگری که پیشــتر هم اعالم 
شده بود متقاضی اکران نوروز است 
و اگرچه فرم جشنواره را پر کرده بود، 
به دلیل تمام نشدن مراحل فنی نظر 
هیئت انتخاب را جلب نکرد. »الله« به 

کارگردانی اسداهلل نیک نژاد است.
ساخت»الله« پس از چند سال سرانجام با تمام شدن مسئله 
مالکیت فیلم، چند ماه پیش به پایان رســید، ولی با تکمیل 

شدن کارهای پس از تولید آماده اکران نوروز می شود.
در این فیلم ســارا امیری )در نقش الله(، ایرج نوذری، سینان 
تازچو، نیکی کریمی، ســام قریبیان، همایون ارشادی، پیام 
اینالویــی، محمود اردالن، امیرعلــی دانایی و محمد صادقی 

نقش آفرینی کردند.

»المینور«
در یک ســنت نانوشــته، اکثریت 
غالــب در اکران نــوروزی فیلم های 
برتر جشــنواره فیلم فجر هستند و 
ســهم اقلیتی برای فیلم های خارج 
از جشــنواره در نظر گرفته می شود. 
داریوش مهرجویی که حاضر نشــد 
»المینور« را به جشنواره فیلم فجر بدهد، یکی از فیلم سازانی 

است که به دنبال گرفتن سهمیه اکران نوروزی است.
مهرجویی برای فیلم تازه اش »المینور« متقاضی اکران نوروزی 
شــده تا پس از 6سال دوری از ســینما، شاهد نمایش فیلم 

تازه اش در نوروز ۱3۹۹ باشیم.
»المینور« بیست وهفتمین فیلم بلند سینمایی این فیلمساز 
پیشکسوت است که حضور پیدا نکردنش در فجر سبب تازگی 

آن برای مخاطب می شود. 

»طال«
اما آخرین فیلمی که گویا متقاضی 
اکران در نــوروز شــده، »طال« به 
کارگردانی پرویز شهبازی است که 
در جشــنواره فیلم فجر سال پیش 
رونمایی شــد، اما فرصت اکران در 

طول سال را پیدا نکرد.
در این فیلم نگار جواهریان، هومن ســیدی، طناز طباطبایی، 

مهرداد صدیقیان و احترام برومند بازی کرده اند.
اکران نوروزی سال ۹۹ قرار است با نمایش هفت فیلم و به طور 
رسمی از تاریخ ۲8 اسفند ماه در سینماهای کشور آغاز شود 
و اسامی منتشر شده پیش بینی  و گمانه زنی هایی است که این 
روزها مطرح می شود، بنابراین ممکن است فیلم های دیگری 

نیز گزینه اکران نوروزی باشند.

گزارش اکران

گفت وگو با سام کالنتری، برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند جشنواره فیلم  فجر

آیندهسینمایایرانازآِن»مستند«است
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