
دل زدن به آتش!
 »عنایت آزغ« بــدون اینکه اهالی فضای 
مجازی بگویند، واقعاً یک قهرمان اســت، 
اما باز هم بد نیست برخی از پست هایی را 
که کاربران درباره اقدام شجاعانه او نوشتند 
بخوانید: »قهرمان خوزستانی آتش سوزی 
کلینیک سینا، دســتفروش است. امروز 
بیشتر از اینکه فکرم مشغول شجاعت او 
باشد به رذالت فردی می اندیشم که وقتی دید عنایت دل به آتش زده، بساط 
او را دزدید... جوان دســتفروش فقیری که عالوه بر جای خواب، حتی لباس 
مناســب هم ندارد و با لباس زمستانی به دفتر شهردار می رود وقتی خبرنگار 
در مورد آرزویش پرســید، گفت: دیدار رهبر و ادامه دادن راه حاج قاســم...«. 

مسلمون پیدا نمیشه؟
دیروز هم گفتیم که حرف و حدیث ها درباره 
شهادت یا اسارت حاج احمد متوسلیان به 
این زودی ها تمام شــدنی نیســت. پس 
از حواشــی به وجود آمده اخیــر، درباره 
پیدا شــدن محل دفن جاویداالثر احمد 
متوسلیان و همراهانش، عزت اهلل ضرغامی، 
از اعضای شورای عالی فضای مجازی که 
سابقه حضور در سپاه پاسداران را هم دارد در توییتر نوشت: »سرداران شهید 
دفاع مقدس، سرمایه های بی بدیل ملت هستند… نام  احمد متوسلیان، می تواند 
و باید مقوم و مولد سرمایه اجتماعی باشد، نه اینکه بهانه ای برای نبش قبرهای 
تفرقه انگیز شود. یه مسلمون پیدا نمیشه، این موضوع رو تعیین تکلیف کنه؟«

چند توصیه
وزیر خارجــه، دو روز پیش برای توضیح 
دادن درباره دیپلماســی اقتصادی و این 
جور چیزها به مجلــس رفته بود. برخی 
مجلســی ها اما به جای حســاب کشی 
درباره این مقوله و مطرح کردن سؤال ها یا 
انتقادهایشان فقط هیاهو و جنجال کردند 
و گویا به ظریف تاختند. یعنی کار به جایی 
رسید که وزیر خارجه هم شروع به گالیه از برخورد نمایندگان کرد. سیدمهرداد 
سیدمهدی، رئیس خبرگزاری صدا و سیما هم در توییتر نوشت: »چند توصیه از 
پیام رهبر انقالب به مجلس یازدهم: صدور آرامش و اطمینان به افکار عمومی 
کشــور در نطق ها، تعامل برادرانه با قوای مجریه و قضائیه در وظیفه  نظارتی، 

رعایت تقوا و انصاف و اجتناب از حب و بغض های شخصی و جناحی«.

این گوگل مپ لعنتی! 
اخیراً یــک مردهنــدی از »گوگل مپ« 
به خاطر ایجــاد اختــالف خانوادگی و 
زناشویی شکایت کرده است! به گفته این 
مرد گوگل مپ  به طور مرتب مکان هایی 
که هرگز بازدید نکرده را نمایش می دهد! 
او در شــکایتش گفته: من نمی توانم به 
سؤاالت همسرم پاسخ دهم... او به گوگل 
بیش از هر چیز دیگری اعتقاد دارد و گوگل موجب نزاع در زندگی خانوادگی 
من شــده است. من از دادگاه می خواهم علیه گوگل اقدام کرده و عدالت را 

در مورد من اجرا نماید؛ عالوه بر این باید خسارت من نیز پرداخت شود!

 محمد تربت زاده 
روایت اول

 بسته هایی که سبک و گران شد
ماجرا دقیقاً از روز چهارشــنبه هفته گذشته آغاز شد. 
زمانی که برخی از کاربران توییتر اعالم کردند در هنگام 
خرید بسته اینترنتی با قیمت های نجومی و مورد عجیبی 
به نام »اینترنت داخلی« و »اینترنت بین المللی« روبه رو 
شده اند. هرچند در ابتدا کسی به سروصدای این فعاالن 
مجازی گوش نداد اما از ابتدای این هفته که بسیاری از 
اهالی فضای مجازی برای تمدید بسته های اینترنتی شان 
اقدام کردند، تازه متوجه شــدند ماجرا از چه قرار است. 
حتی در آن زمان هــم خیلی ها با قیمت های نجومی 
بسته های اینترنتی کنار آمدند، اما پس از گذشت چند 
روز، تازه متوجه شــدند چه کاله گشادی سرشان رفته 
است! این کاربران که تصور می کردند با پرداخت مبالغ 
باال، بسته های اینترنتی با حجم باال خریده اند، خیلی زود 
با اخطار اتمام بســته اینترنتی مواجه شدند و آنجا بود 
که متوجه شدند بخش عمده بسته هایی که خریداری 
کرده اند، با عنوان »اینترنت داخلی« به آن ها فروخته شده 

که عمالً هیچ استفاده ای برایشان ندارد!
کاربراِن معترض، در اولین گام به صفحه توییتری وزیر 
ارتباطات هجــوم بردند و از وزیر جوان خواســتند به 
افزایش دو برابری قیمت هــا از یک طرف و همچنین 

کاهش حجم ها از طرف دیگر، رسیدگی کند.
عالوه بر این، کاربران معترض چندین هشتگ اعتراضی 
را هــم در توییتر ترند کردند. یکی از کاربران دراین باره 
نوشته بود: »بسته ۱۵ گیگ ماهانه با قیمت ۳۷ هزارتومان 
تبدیل به ۷/۵ گیگ ماهانه با قیمت ۳۷ هزار تومان شده 
است«.کاربر دیگری نوشته بود: »اپراتور ها تعرفه های خود 
را حدود ۲۵۰ درصد گــران کرده اند، به این صورت که 
۸۰  درصد حجم همه بســته ها را بــه اینترنت داخلی 
و ۲۰ درصــد را به خارجی اختصــاص دادند«. هرچند 
وزیر جوان برخالف همیشــه که خیلی زود به خواسته 
کاربران واکنش نشان می دهد، این بار هیچ عکس العملی 
از خودش نشــان نداد اما اغلب مسئوالن مرتبط با این 
افزایش قیمت ها در ایــن وزارتخانه به موضوع واکنش 
نشان دادند. به عنوان مثال محمد امامی، مدیرکل دفتر 
نظارت بر ســرویس ارتباطی و فناوری ارتباطات گفت: 
»افزایش قیمت بسته های اینترنت تلفن همراه از سوی 
اپراتور ها برابر با مقررات نیســت و باید به نرخ گذشته 
برگردد و این اقدام مطابق مصوبات ۲۶۶ کمیســیون 
تنظیم مقررات تخلف محسوب می شود«.او همچنین 
ضمن اخطــار به اپراتورها، اعالم کرد: »در ۲۴ســاعت 
آینده اپراتور ها باید با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات، 
قیمت بسته های اینترنتی را به نرخ گذشته بازگردانند و 
درصورت عدم اجرا، اپراتور های متخلف با جریمه مواجه 

خواهند شد«.
آقای مدیرکل دربــاره هزینه هایی که از جیب کاربران 
رفته هم گفت: »اپراتور ها موظف هستند اضافه دریافت از 
مشترکانی که اقدام به خرید بسته های اینترنتی کرده اند 
که قیمت آن مورد تأیید ســازمان قرار نگرفته، به آنان 
عودت دهند و سازمان تنظیم مقررات پیگیر این موضوع 

خواهد بود«.
امامــی در پایان هــم عنوان کرده بــود درحال حاضر 
برنامه ای برای افزایش تعرفه بسته های اینترنتی وجود 
نــدارد و اپراتور ها در صورت درخواســت افزایش، باید 

موضوع را در کمیسیون مربوطه اعالم کنند.

این  تنها واکنش مســئوالن به گرانی عجیب و غریب 
بســته های اینترنت تلفن همراه نبود. حســین فالح 
جوشقانی، رئیس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی با انتشــار پستی در شبکه اجتماعی توییتر از 
افزایش هزینه بسته های اینترنت تلفن همراه گله کرد و 
از پیگیری آن خبر داد. او در پســت خود نوشت: » باال 
بردن قیمت در برخی اپراتور های تلفن همراه، درحالی 
که مردم به دلیل شــیوع کرونا وابســتگی بیشتری به 
فضای مجــازی پیدا کرده اند، غیرمنطقی و غیرمعقول 
است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده است. برخورد 
قانونی با اپراتور های متخلف از شنبه چهاردهم تیرماه با 
ارسال اخطار آغاز شد. قیمت ها باید به قبل بازگردد«.از 
سوی دیگر مجید حقی، معاون سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطــات رادیویی هم درباره رونــد قانونی برخورد 
با اپراتورها توضیح داد: »هم اکنون بحث این اســت که 
این تغییر قیمت ها مبتنی بر افزایش تعرفه بوده است 
و ما تغییر بسته اینترنت اپراتور های موبایل را به »پکیج 
افزایشــی« تعبیر می کنیم. اما از آنجا که این اپراتور ها 
باید قبل از هرگونه تغییر قیمتی، تأییدیه رگوالتوری را 
دریافت کنند و این اتفاق هم  اکنون نیفتاده است، این 

بسته ها باید اصالح و نرخ ها به قبل بازگردد«.
حقی البته معتقد اســت کاربران فضای مجازی زیادی 
شلوغش کرده اند و قیمت بسته  ها آن قدر هم که آن ها 
می گویند افزایش پیدا نکرده است! حقی دراین باره گفته 
است: »سه برابر شدن قیمت بسته های اینترنت اپراتور ها 
را تأیید نمی کنیم، اما شواهد نشان می دهد در بسته های 
پیشنهادی اپراتور ها تغییرات زیاد و معناداری اعمال شده 
است«.حقی همچنین به کاربرانی که در روزهای گذشته 
مبادرت به خرید بســته های اینترنت با نرخ گران تر از 
پیش کرده اند، قول داد قیمت بسته ها به زودی اصالح 
شود، در غیر این صورت موضوع را از طریق سامانه ۱۹۵ 
گزارش و مطالبه کنند.درحال حاضر اگرچه حدود یک 
هفته از افزایش رسمی قیمت های بسته های اینترنتی 
اپراتورها می گذرد و مسئوالن هم وعده های زیادی برای 
رســیدگی به ماجرای گران فروشی اپراتورها داده اند اما 
هنوز هیچ اقدام مؤثری از ســوی آن ها صورت نگرفته 
است.ایرانســل هم به عنوان یکی از طرفین درگیر در 
این ماجــرا، در توضیحی کوتاه اعالم کرده عرضه همه 
بســته های اینترنت با قیمت سابق ادامه خواهد داشت 
اما اگر برای خرید بسته اقدام کنید، متوجه خواهید شد 

قیمت ها هیچ شباهتی به قیمت های سابق ندارد!
همراه اول هم تا کنون هیچ واکنشــی به ماجرا نشان 

نداده است!

روایت دوم
  تا 300 یورو

تقریباً اســفند ماه بود که به دلیل شیوع ویروس کرونا، 
مرزها یکی پس از دیگری بسته شدند و واردات بسیاری 
از کاالها از جمله گوشــی های هوشــمند تحت تأثیر 
کرونا قرار گرفت. از آنجا به بعد بود که قیمت ها شروع 
به افزایش کردنــد و برخی از مدل های تلفن همراه در 
عرض چند ماه، قیمتشان بیش از دو برابر شد. البته به 
این ماجرا محدودیت های ارزی، تحریم ها و مشــکالت 
اقتصادی را هم اضافه کنید که پیش از شیوع کرونا جلو 
ورود بسیاری از مدل های خاص تلفن همراه به کشورمان 
را گرفته بود.کرونا و تحریم ها اما سرانجام دست به دست 
هم دادند تا بازار تلفن همراه به آشفته ترین وضع ممکن 

برسد. حاال در این گیر و دار خبری در رسانه ها منتشر 
شده که بازار موبایل را بیش از پیش آشفته کرده و موجب 
نارضایتی بسیاری از فعاالن این عرصه و مردمی که قصد 
خرید تلفن همراه را داشتند، شده است.طبق اخباری که 
در فضای مجازی دست به دست می شود، واردات و ثبت 
تلفن های همراه هوشــمند با ارزش باالی ۳۰۰ یورو به 
ایران ممنوع اعالم شده است!خبری که هرچند در ابتدا 
چیزی شبیه به یک شوخی توییتری به نظر می رسید 
اما خیلی زود، انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم 
جانبی اتاق بازرگانی ایــران اطالعیه ای را در تأیید این 
خبر منتشــر کرد.در این اطالعیه به »محدودیت های 
اعمال شده در ســقف تخصیص ارز واردات موبایل در 
سال جاری و ممنوعیت واردات کاالی باالی ۳۰۰ یورو 

در رویه مسافری و تجاری« اشاره شده است.
البته فعاالن بازار موبایل می گویند واردات این گوشی ها 
عمالً از ابتدای سال ۹۹ متوقف شده بود و مسئوالن حاال 

تصمیم به رسمی کردن این موضوع گرفته اند. 
محمدرضا عالیان، ســخنگوی انجمــن واردکنندگان 
موبایــل درباره دالیل اتخــاذ چنین تصمیم عجیب و 
غریبی توضیح داده اســت:»یکی از دالیل اینکه دیگر 
گوشی باالی ۳۰۰ یورو وارد نمی شود، تخصیص نیافتن 
ارز به واردات موبایل است«.آقای سخنگو ادامه داده است: 
»بودجه  باالی ۳۰۰یورو، حدود ۱۵ تا ۲۰درصد از سهم 
بازار را تأمین می کند درحالی که باقی گوشــی های زیر 
۳۰۰یورو بیــش از ۸۰درصد بازار را تأمین می کند. به 
همین خاطر انجمــن واردکنندگان باید تصمیمی در 
این زمینه می گرفت«.عالیان همچنین گفته:»سال پیش 
مبلغ ۲میلیارد و۴۰۰میلیون یورو برای واردات موبایل ارز 
تخصیص یافته بود که این مبلغ امسال به یک میلیارد و 

۵۰۰ میلیون یورو کاهش پیداکرد«.
مســئوالن البته هنوز در مورد واردات گوشــی توسط 
مسافران معمولی که یکی از روش های وارد کردن تلفن 
همراه است تصمیم گیری نکرده اند و اعمال محدودیت 
برای واردات گوشی توسط مســافران نیازمند مصوبه 
هیئت وزیران است.از آنجایی که این قانون عمالً ورود 
تمام مدل های گوشــی  اپل و مدل های اصلی شرکت 
سامسونگ به کشــورمان را ممنوع می کند، موجی از 
اعتراض های مردمی علیه آن شکل گرفته است. بخشی 
از معترضان، فعاالن این عرصه هستند که معتقدند با 
این قانون، زندگی شــان به هــم می ریزد و بخش دیگر 
معترضان، مردم عادی هستند که تمایل به استفاده از 
مدل های روز تلفن همراه را دارند.در میان اعتراض های 
کاربران فضای مجازی، قیمت تلفن همراه هم به دلیل 
این قانون عجیب و غریب ســر به فلک کشیده است. 
به طوری که درحال حاضر گوشی آیفون ۱۱ با قیمت 

حدود ۶۰ میلیون تومان در بازار معامله می شود!
در پایان بخشی از توییت های منتشر شده توسط کاربران 

را می خوانید:
به نظر من یه قانونم بذارن که هیچ کی حق نداره غذای 

باالی ۵۰ هزار تومن بخوره.
به زودی تلفن همراه هم مانند خودرو تبدیل به کاالیی 
کامالً لوکس، در اختیار طبقه ثروتمند و دور از دسترس 

طبقه متوسط تبدیل خواهد شد.
من نگــران اینــم که مســئوالن چنــد وقت پیش 
گفتن زیرســاخت ۵جی راه انداختن تو کشــور حاال 
زیرساخت هاشون بی استفاده می مونه. با گوشی ۳۰۰ 

یورویی باید به اینترنت ۵جی وصل شیم؟

مراقب ایده هایت باش
قدس زندگی / برای کسی که اهل پژوهیدن، تالش، نوآوری و... است، چیزی 
دردناک تر از این نیست که بعد از خون دل خوردن برای ثبت یک اختراع، اجرایی 
کردن یک ایده و به نتیجه رساندن یک پژوهش علمی و کاربردی، دست رد به 
سینه اش بخورد و یا طرحش پذیرفته نشود و یا اختراع و ایده اش مورد قبول قرار 
نگیرد. البته برخی از محققان و ایده سازان و مخترعان معتقدند مرحله و حالت 
دردناک تر از این هم وجود دارد. آن هم وقتی اســت که شما متوجه می شوید 
طرح و ایده ای که ۶ ماه پیش ارائه داده اید و در مراحل اداری پذیرفته نشده، حاال 
به عنوان یک اختراع و نوآوری در جایی دیگر رونمایی و اجرایی شده است!گروه 
علمی و دانشگاهی خبرگزاری »فارس« گزارشی درباره همین مشکل و معضل 

منتشر کرده که در ادامه بخش هایی از آن را می خوانید.
»برخی از نخبگان و نوآوران جوان کشور که طرح و ایده ای را پرورش می دهند 
و ثابت قــدم به دنبال ثبت و اجرایی کردن آن هســتند، در پیچ و خم اداری با 
سرقت و خألهای قانونی ثبت اختراع مواجه می شوند که حتی خود نمی دانند 
از چه طریقی گریبان گیرشان شده است... ابوذر سهرابی یکی از مخترعان کشور 
می گوید: متأسفانه زمانی که فرد طرح را ثبت می کند این طرح از راهکارهای 
قانونی خود عبور می کند و پس از داوری به ســمت تصویب و نهایی شــدن 
می رود... چون در فرایند داوری باید حدی از افشــا را داشــته باشــیم و بحث 
کپی رایت هم رعایت نمی شود... پس از مدت زمان کوتاهی شاهدیم یک طرح 
رد شده، با اسم یکی از داوران ثبت شده و وارد بازار می شود! چنین اتفاقی برای 
من رخ داده اســت و حتی برخی از دوستانم هم برای ثبت پتنت اقدام کردند 
که با چنین مسئله ای مواجه شدند... یعنی برخی افراد که فرایند ستادی ثبت 
اختراعات را پیگیری می کنند با ستادهای ثبت پتنت در آمریکا و PCT در ارتباط 
هســتند... از طریق این افراد با دفاتر PCT و آمریکا تماس گرفته می شود که 
چنین طرحی ارائه شده ... . حسین زاده قشمی، کارشناس رسانه هم می گوید: 
یک خأل پروتکل اداری در ثبت ایده ها وجود دارد. یعنی با توجه به شرایطی که 
در کشــور وجود دارد پروتکل ها، مکانیزم ها و حمایت قانونی وجود ندارد و اگر 
فردی مجاری قانونی را پس از ثبت ایده یا طرح خالقانه طی نکند قطعاً دچار 
چالش  و آســیب هایی خواهد شد... شاهدیم بیشتر نوآوران به دلیل ناآگاهی از 
مباحث حقوقی با چنین مشکالتی مواجه می شوند... خیلی از سوداگران، اساتید 
و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها هستند که می بینند یک ایده و محصول بدون 
صاحب در دانشگاه در دست دانشــجو و نوآور آماده است و دانشجوهم بازار را 
نمی شناسد... به وفور شاهدیم بسیاری از کارهای اساتید از جمله ترجمه تا خلق 
ایده ها و بحث های تحقیقاتی، حاصل تالش  دانشجویان است... اگر این دانشجو به 
خوبی بازار و قواعد و قوانین حقوقی را بداند از همان ابتدا طرح و ایده  اصلی خود 

را به ثبت می رساند و از مالکیت معنوی آن بهره مند می شود«.

 مجازآباد
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ورزشورزش
2 فرمول برای اتمام لیگ نوزدهم روی میز بهاروند

 رونمایی زودهنگام
 از قهرمان کرونا کاپ

اقدام باشگاه علیه برانکو بی معرفتی است

ترابی: مدیون شهدا  هستیم

 درباره »شنای پروانه« که بخت پرفروش ترین فیلم اجتماعی سال 99 را دارد

در»نقد« خشونت و نه » نقل« آن

گله اسب وحشی می دود

رقیه توسلی: هیچ وقت آن طور که امروز به اطراف آرامگاه دقیق شدم، دقیق 
نشده بودم. چند باب دکان سنگ فروشی که کار خلق اهلل را راه می اندازند از نظر 
می گذرانیم. مغازه هایی که شغلشان فروش اسباب و اثاث آخرین خانه دنیاست. 
تخصص دارند در حکاکی و اگر نخواهی دست به دامان خرید اینترنتی شوی، 
آن ها کاَرت را پیش می برند. دکان های گل و گشــاد و دلگیری که سنگ مزار 

می فروشند.کاش کسی گذرش نیفتد به این سفارش ها. 
دنیای عجیبی است اینجا و ناخوشی علی حده دارد. انگار که عزیزت را دوباره 
از دســت داده باشــی. وارد نشــده، آدم های صورت گرانیتی زیادی می آیند 
استقبالمان. یک آن می بینم وسط اشعار و اسامی و چشمان بی فروغ غریبه ها 

گیر کرده ام. وسط جهان ساکت مردگان. وسط دلتنگی های قلمبه.
گریزی نیست اما. می چرخم و می خوانم. بوی گالب و گل از مغازه های مجاور 
تــوی دکان پیچیده. بــدون آنکه حالی از ما عوض کند. از گل فروشــی های 
این راسته هم بوی زندگی بلند نیســت. دل الکردار نفسش بند آمده و دارد 
می افتــد روی آن دنــده. دارد َرم می کند.هر چه تقال می کنم تصویر مردان و 
زنان اجازه نمی دهد متمرکز باشم. برای جمیعشان فاتحه و صلواتی می فرستم 
بلکه آرام بگیرم؛ که نمی گیرم.آقای فروشنده همراهی مان می کند و توضیحات 
به دردبخوری هم می دهد اما کو هوش و حواس جمع که به خاطر بسپارمشان! 
صم بکم فقط سر تکان می دهم. از آن ها که فقط داری به نماندن و گریختن فکر 
می کنی. واقعاً همیشه خواستن، توانستن نیست. خرده اطالعاتی می گیریم و 
می زنیم بیرون. دل، ُهلمان می دهد که بزنیم بیرون. خدا می داند نفس کشیدن 
گاهی چقدر عذاب آور می شود. هنوز پا نگذاشته ایم به آرامگاه که صدای ناله و 

شیون بلند می شود و جمعی برای تشییع مرحومی سرازیر می شوند.
نمی توانم همان طور که پشت سرشان راه می افتیم با خود زمزمه نکنم؛ دوری 
درد گرانی اســت، خاطره ها گران اند، نبودنت گران است، جوان رفتنت گران 
است، دویدن گله اسب وحشی در سینه آدم گران است، یک سال ندیدنت گران 

است، تازه امروز فهمیدیم سنگ قبر هم گران است، قبر هم.
پ.ن: آمده ایم برای برادر »آقای همسر« سفارش خانه سنگی سیاه بدهیم. از 

آن ها که روزی آدمیزاد دیگری برای ما سفارش می دهد. 
سؤال: در اینکــه درویش و دولتمند می میرند شبهه ای نیست، اما آخر ُوسع 
کدام درویشی می رسد به گور ۳۰ میلیون تومانی؟ حداقل نمی شد با گران ترین 

درد عالم، ارزان تر تا کنیم؟

میلیچ در گفت و گو با قدس:

حضور استقالل در لیگ 
خطرناک است

باور می کنید؟

روزمره  نگاری

از گرانی بسته های اینترنت تلفن همراه تا ممنوعیت واردات گوشی های باالی از گرانی بسته های اینترنت تلفن همراه تا ممنوعیت واردات گوشی های باالی 300300 یورو یورو

گرانی دو منظوره!گرانی دو منظوره!
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سینا حســینی: ماجرای تصمیم گیری در خصوص 
ادامه رقابت های لیــگ برتر در مقطع کنونی به کالف 
پیچیده ای تبدیل شــده که کمتر کســی توان تبعات 
مسئولیت تصمیمات احتمالی را می پذیرد. از این رو هر 
روز شاهد پاسکاری تصمیم گیری نهایی میان مسئوالن 

در این خصوص هستیم.

فرار از نظر مشورتی#
مدیران ســتاد مبارزه با کرونــا در وزارت ورزش که به 
خوبی از شــرایط موجود آگاهی دارنــد به دفعات در 
خصوص مضرات برگــزاری رقابت های گروهی به ویژه 
فوتبال در برهه کنونی هشــدار داده اند اما از آنجا که 
تصمیم گیری دراین باره با عواقب ســنگین و حواشی 
متعــدد همراه خواهــد بود هرگز به صورت رســمی 
و علنــی در این خصوص حرفی نزدنــد و تنها به این 
جمله بســنده کرده اند که فدراســیون های ورزشــی 
قدرت تصمیم گیری دارند و تصمیمات کارشناسی این 
ســتاد به آن ها ابالغ می شــود اما رأی نهایی از سوی 

فدراسیون ها اعالم می شود.

فدراسیون نمی خواهد قربانی شود#
فدراســیون های ورزشــی نیز بــا آگاهــی از عواقب 
تصمیم گیــری ترجیح می دهنــد وارد بازی خطرناک 
تصمیم گیری نشوند از این رو با استناد به پروتکل های 
تنظیم شــده از سوی ســتاد مبارزه با کرونا در وزارت 
ورزش ســعی می کننــد تــوپ را به زمیــن مدیران 

باالدستی شوت کنند.
ایــن اتفــاق در فدراســیون فوتبال به شــکل کاماًل 
محسوســی در حال انجام است، حجم اظهارات ضد و 
نقیض مسئوالن اجرایی فدراسیون فوتبال در خصوص 
آینده مسابقات لیگ برتر این واقعیت را برمال می کند 
کســی حاضر به قبول مسئولیت نیست چون به خوبی 
می داند با نخستین خبری که در این ارتباط منتشر شود 
هجمه سنگینی از ســوی موافقان و مخالفان تعطیلی 
مســابقات به فدراسیون فوتبال ســرازیر خواهد شد.

از بحران اقتصادی تا ابتالی مدیران#
از طرفی مشکالت مالی و بحران های اقتصادی مانع از 
این کار می شود، به همین دلیل آن ها فرمول همزیستی 
مسالمت آمیز با کرونا را مطرح می کنند تا شاید به این 

شکل زمان برای خود خریداری کنند تا لیگ به اتمام 
برسد.

نکته قابل تأمــل در این میان آن اســت که در برهه 
کنونی شمار مدیران مبتال به این ویروس هم در حال 
حاضر در وزارت ورزش و فدراســیون فوتبال در حال 
افزایش است، اتفاقی که نشان می دهد به همان میزان 
که فوتبالیست ها در خطر ابتال به این ویروس منحوس 
هســتند اعضای کادر اجرایی و مدیریتی هم در خطر 
هستند اما از آنجا که برگزاری مسابقات می تواند آورده 
مالی برای فدراسیون داشته باشد در حال حاضر عزمی 

برای تعطیلی نیست.

نسخه پیچی های وزارت#
شــنیده ها حکایت از این دارد مســئوالن فدراسیون 
فوتبال در حال حاضر دو فرمول احتمالی برای مسابقات 
لیگ برتر دارند. نخســت اینکه مسابقات با همین رویه 
حداقل تا ســه هفته دیگر برگزار شــود تا تکلیف تیم 
قهرمان و تیم های آســیایی روشــن شــود همچنین 
سرنوشــت تیم های در آستانه سقوط نیز مسجل شود 
و پایان مسابقات از سوی ســازمان لیگ اعالم شود تا 

میزان اعتراض ها به شکل قابل توجهی کاهش یابد.
اما روش دوم به شــرایط موجود جامعــه بازمی گردد. 
بر این اســاس چنانچه تیم های حاضر در مسابقات با 
پیشرفت ویروس در جامعه بیشتر از این شود با تصمیم 
هیئت رئیســه ســازمان لیگ و در نظر گرفتن شرایط 
با رأی شــورا قهرمان و نمایندگان آســیایی تعیین و 
تیم های ســقوط کننــده به لیگ دســته اول معرفی 
می شوند تا به این شکل پرونده رقابت های لیگ نوزدهم 

به این ترتیب بسته شود.
گفته می شود، مسئوالن وزارت ورزش به اعضای هیئت 
رئیسه فدراســیون فوتبال توصیه کردند حتی المقدور 
تکلیف مســابقات در مستطیل ســبز روشن شود اما 
چنانچه شرایط حادتر شد با رعایت اصل حفظ سالمت 
بازیکنان و مربیان و عوامل اجرایی درگیر با مســابقات 
تصمیم نهایی اخذ شــود تا شــاهد وقــوع فاجعه ای 

بزرگ تر در این خصوص نباشیم.
حاال باید دید هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و شخص 
بهاروند که به نظر می رسد روزهای پایانی عمر مدیریتی 
خود را در فدراسیون فوتبال تجربه می کند کدام گزینه 

را برای فوتبال باشگاهی ایران انتخاب خواهد کرد.

2 فرمول برای اتمام لیگ نوزدهم روی میز بهاروند

رونمایی زودهنگام از قهرمان کرونا کاپ

کونته: باید بفهمیم ایراد از من است یا بازیکنان
ورزش: سرمربی تیم فوتبال اینتر پس از باخت خانگی غیرمنتظره شاگردانش مقابل 
بولونیا به شدت ابراز نارضایتی کرد. آنتونیو کونته می گوید: »کامالً مشخص است چه 
اتفاقاتی در بازی رخ داد، پس چیز زیادی نمی ماند که بگویم. همه ما باید به اندازه 
خودمان در این باخت مسئولیت قبول کنیم و اول از همه من به عنوان سرمربی و 
پس از آن بازیکنانی که در میدان بودند. من فکر می کنم که امروز ما یک برد راحت 
را به بولونیا تقدیم کردیم که البته این بار اولمان نیســت. باید بفهمیم ایراد از من 

است یا بازیکنان!«

کلوپ: به شکستن رکورد منچسترسیتی فکر نمی کنیم
ورزش: ســرمربی تیم فوتبال لیورپول از عملکرد شــاگردانش در شــب پیروزی 
مقابل اســتون ویال تمجید و تأکید کرد در فکر رکوردشکنی نیست. یورگن کلوپ 
می گوید:»تنهــا چیــزی که من می توانم بگویم این اســت که اگر شــما دائماً به 
رکوردشکنی فکر کنید هرگز نمی  توانید رکوردها را بشکنید. ما رکورد نمی خواهیم، 
سه امتیاز را می  خواهیم. به این چیزها هم فکر نمی کنیم. گرفتن سه امتیاز در لیگ 
برتر به اندازه کافی سخت هست. نمی گویم نمایشمان مقابل استون ویال درخشان بود 

اما قابل قبول بود و در نهایت سه امتیاز را برای ما به همراه داشت«.

آلگری: جاه طلبی تیم بعدی ام از نامش مهم تر است
ورزش: سرمربی پیشین یوونتوس از آمادگی خود برای از سر گرفتن حرفه اش خبر 
داد و تأکید کرد پروژه تیم آینده اش از نام باشگاه برایش مهم تر است. ماسیمیلیانو 
آلگری سرمربی سابق میالن که با این تیم یک بار و با یوونتوس پنج بار قهرمان سری 
A شد، در گفت و گو با نشریه مارکا اظهار کرد: » من استراحت و تجدید قوا کرده ام. 
در این مدت هم در کنار خانواده ام در لیورنو وقتم را گذراندم، پس مهم نیست کجا 
می روم. به دنبال تیمی هستم که من را برای پروژه اش مناسب بداند و پروژه اش هم 

به اندازه کافی برای رقابت و کسب پیروزی جاه طلبانه باشد«.

مورینیو: قهرمان شمال لندن بودن که برایم چیزی نیست!
ورزش: پس از توییت کنایه آمیز باشگاه آرسنال در خصوص شکست تاتنهام مقابل 
شفیلد، آقای خاص به رقیب همشهری خود دوباره کنایه زد. ژوزه مورینیو می گوید: 
»من فکر می کنم اگر آرســنالی ها جزو چهار تیم باالی جدول بودند یا در موقعیتی 
واقعاً خوب برای رسیدن به سهمیه لیگ قهرمانان می جنگیدند، از تماشای مشکالت 
سایرین لذت نمی بردند. شما فقط زمانی از مشکالت دیگران لذت می برید که خودتان 
هم مشــکل داشته باشید. زیاد پیش نمی آید که آرسنالی ها دلیلی برای خوشحالی 
و جشــن گرفتن پیدا کنند  قهرمان شــمال لندن بودن که برایم چیزی نیســت!

ورزش: مهــدی ترابی که در دیدار پرســپولیس برابر 
شــاهین شــهرداری بوشــهر تک گل ســه امتیازی 
سرخپوشــان پایتخت را به ثمر رســاند در گفت وگو با 

تسنیم درباره مسائل مختلف صحبت کرد.

   بازی با شاهین بوشهر چطور بود؟
بازی سختی بود و برابر تیمی بازی می کردیم که بیشتر 
دفاع می کرد و دنبال استفاده از ضدحمالت بود. با اخراج 
کامیابی نیا هم کارمان سخت تر شد ولی خوشحالم که در 

نهایت سه امتیاز مهم گرفتیم. 

   در ایــن بازی باز هم برای پرســپولیس گل
 سه  امتیازی زدی.

خوشحالم برای پرسپولیس گل زدم ولی مهم تر از همه 
این بود که سه امتیاز را گرفتیم. در ادامه راه کار سختی 
در پیش داریم و حــاال خودمان را آماده می کنیم تا به 

مصاف ماشین سازی برویم.

   پس از گل زدن به شــاهین پیراهنی را نشان 
دادی که عکس شهید محمد شاملو روی آن بود، 

در این مورد توضیح می دهی؟
شــهدا هرگز نباید فراموش شــوند و مــا مدیون آن ها 
هســتیم. در مورد این شهید که عکسش را نشان دادم 
باید بگویم که او یک فوتبالیســت بود و استعداد بسیار 
خوبی داشــت. این شــهید اهل شــهر همدان است و 
از طریق یکی از دوســتانم در مورد او چیزهای زیادی 
شــنیدم. حتی شنیده ام شهید شــاملو گل های قیچی 

برگردان زیاد می زد. باید همیشــه 
شهدا را یاد کنیم. به دعای پدران 
و مادران شهدا نیاز داریم چون 

آن ها به خدا نزدیک تر هســتند. با تساوی سپاهان برابر 
سایپا شــانس زیادی برای قهرمانی دارید...خوشبختانه 
موقعیت خوبی داریم ولی هنوز لیگ تمام نشــده است. 
باید در ادامه بازی ها بیشترین امتیاز را بگیریم. اگر با یک 

اختالف خوب قهرمان شویم لذت بیشتری دارد.

   مبتال شدن برخی از بازیکنان استقالل و فوالد 
به کرونا با اعتراض این تیم ها مواجه شده و حتی 

شایعه تعطیلی لیگ مطرح است.
اول بایــد خودمان رعایت کنیم و بازیکنان در طول روز 
بیشتر از چهار یا پنج ساعت در اختیار باشگاه ها نیستند. 
به هرحال این شرایط سخت ایجاد شده و باید همه چیز 

را تا حد امکان رعایت کنیم.

    قرار است فصل آینده از پرسپولیس بروی؟
صحبت کردن در مورد آینده خیلی زود است. پیشنهاد دارم 
و این پیشنهادها به دست مدیربرنامه هایم رسیده اما فعاًل 
لیگ تمام نشده و تمام تمرکز من روی پرسپولیس است. 

   مدتی پیش مسئوالن پرسپولیس اعالم کردند 
دفاعیه 1300 صفحه ای علیه برانکو به فیفا ارائه 
داده اند. خیلی از پیشکسوتان پرسپولیس بابت 
این موضوع از مسئوالن باشگاه انتقاد کردند. نظر 

تو در این مورد چیست؟
من اطالعات زیادی در این زمینه ندارم اما اگر این موضوع 
صحت داشته باشد باید بگویم کار درستی صورت نگرفته 
است. برانکو برای پرسپولیس افتخارات زیادی بدست آورد 
و بارها دل هواداران را شاد کرد. این بی معرفتی است که 
باشگاه پرسپولیس علیه برانکو اقدام کند، او از باشگاه طلب 

دارد و حقش است که پولش را بگیرد.

ورزش: دروازه بان کهنه کار شهر خودرویی ها یکشنبه 
شــب نقش پررنگی در پیــروزی تیمش ایفــا کرد و 

واکنش های تماشایی را به اجرا در آورد.
نگاهی به آمار و ارقام لیگ در دو هفته اخیر برگزار شده 
پس از تعطیالت طوالنی مدت کرونایی نشــان می دهد 
یک ســنگربان حدوداً 40 ســاله فعالً بهترین بازیکن 
لیگ است! آری، ســید مهدی رحمتی پس از نمایش 
درخشانش در مشهد و واکنش های زیبا برابر ذوب آهن 
که ضامن کسب سه امتیاز خانگی مهم در راه قرار گرفتن 
در جمع مدعیان شــد، یکشنبه شب هم توانست برابر 
گل گهر، فوق العاده آماده نشان دهد و بارها دروازه اش را 

از خطر موقعیت های سیرجانی ها نجات دهد.
 رحمتی که از دیدگاه سایت یازده، بهترین بازیکن میدان 
در دوئل با ذوب آهن بود و نمره عالی 8/2 را کسب کرد، 
برابر شاگردان جاللی هم وی توانست دومین بازیکن برتر 
میدان قلمداد شود و این بار از دید کارشناسان سایت 11، 
نمره قابل قبول 7/4 را بدست آورد؛ شهرخودرو حال با 
درخشش سنگربان خود به جمع سه تیم برتر جدول راه 
پیدا کرده و بیشــتر از همیشه، به تکرار کسب سهمیه 

آسیایی در پایان لیگ نوزدهم امیدوار شده است.

یازدهمین کلین شیت#
به گزارش ورزش سه سنگربان سابق استقالل در خانه 
گل گهر توانست پنج مهار موفق داشته باشد که دو مهار 
او به شکلی دیدنی انجام گرفت؛ یک خروج موفق و قطع 
توپ عالی، کارنامه شــب درخشــان مهدی رحمتی را 
تکمیل کرد تا یازدهمین کلین شیت فصل او در سیرجان 
رقــم بخورد؛ رحمتی که تعطیالت کرونایی را در کیش 
گذراند، آمادگی فنی اش نشــان می دهد که او برخالف 
بسیاری از بازیکنان لیگ، تمریناتش را تعطیل نکرده و 
هر روز به صورت اختصاصی تالش کرده تا آمادگی اش 
در بهترین حالت ممکن باشد. البته خود این سنگربان 
کهنه کار هــر روز تمرینات اســکایپی اش را در صفحه 
شخصی خود بارگذاری می کرد تا نشان دهد بی خیال 

حفظ آمادگی اش در تعطیالت طوالنی مدت لیگ 
نشده است.
 حاشیه های پنالتی دربی پس از دوسال #

احتماالً کمتر کسی از اهالی فوتبال به ویژه هواداران 
سرخابی پایتخت، اتفاقاتی حدوداً 15 ماه قبل در دربی 

89 را فراموش کرده است؛ دربی که پرسپولیسی ها با تک 
گل احمد نوراللهی بردند اما مهم تر از گل احمد نوراللهی، 
پنالتی ای بود که اســتقالل توسط فرشید اسماعیلی از 
دســت داد. پنالتی ای که شاید بتوان گفت قصه جدایی 
دوباره رحمتی از استقالل از همان ماجراهای بعد از ضربه 

اسماعیلی کلید خورد و شاید سکوت رحمتی باعث شد 
تا کامالً مشخص نشــود که در 10 فروردین 98، دقیقاً 
چــه اتفاقاتی در اســتقالل رخ داد. اما به جز رحمتی و 
اسماعیلی، پازل پنالتی پرحاشیه استقالل ضلع سومی 
هم داشت و آن هم گادوین منشا بود؛ بازیکنی که مهدی 
رحمتی از دروازه خودی تا جلو دروازه بیرانوند جلو آمد تا 

او را از زدن پنالتی به تیم سابقش منصرف کند.
هر چه بود یکشــنبه شب گذشته معلوم شد انگار هنوز 
اختالفــات قدیمی میان دو بازیکن اســتقالل برطرف 
نشده است؛ رحمتی این بار در لباس شهرخودرو و منشا 
در لباس گل گهر به میدان آمده بودند. ستاره آفریقایی 
گل گهر دو فرصت عالی گلزنی را داشــت اما نتوانست 
دروازه رحمتی را باز کند و این گل نزدن او ســبب شد 
تا جاللی رو به تعویض منشا آورد. رحمتی هم در پایان 
بازی به صورت متلک و با صدای بلند  خطاب به منشــا 
چند باری گفت: »خسته نباشی منشا« تا عصبانیت او را 
دوچندان کند و البته به همبازی سابق خود چیزهایی 

کند.  یــادآوری  البته منشا هم که از را 
بازی  بود اتفاقات  عصبانــی 

به رحمتی نداد هیچ جوابی 
به  فقط  روبــه رو خیره و 

مانده بود.

اقدام باشگاه علیه برانکو بی معرفتی است

ترابی: مدیون شهدا  هستیم
شماره یک تمام نشدنی

با »رحمتی« دروازه شهرخودرو  قفل است

گزارش کوتاه

مرور کارنامه مجیدی پس از استراماچونی
سقوط ۹ پله ای استقالل در نیم فصل دوم

ورزش: تیم فوتبال استقالل که فصل جاری را با استراماچونی 
سرمربی پیشین و ایتالیایی اش آغاز کرد و با نتایج خوبی که 
گرفت در هفته سیزدهم و پس از پیروزی یک بر صفر خانگی 
مقابل تیم مدعی شــهرخودرو به صدر جدول رسید، بعد از 
جدایی استراماچونی با افت مواجه شد.آبی پوشان در حالی که 
در هفته های پایانی نیم فصل نخست بدون سرمربی به میدان 
می رفتند، در پایان نیم فصل با 29 امتیاز بعد از پرسپولیس 
در جایگاه دوم ایســتادند. آن ها در 15 بازی نیم فصل اول با 
۳2 گل زده نه تنها بهترین خط حمله را در اختیار داشتند، 
بلکه توانسته بودند به طور متوسط در هر بازی بیش از دو گل 

به ثمر برسانند.
 اســتقاللی ها در نیم فصل دوم یک بازی )هفته شــانزدهم 
مقابل ماشین ســازی( هم بدون سرمربی به میدان رفتند و 
مثل نخستین بازی فصل در این بازی هم شکست خوردند و 
بعد از آن فرهاد مجیدی هدایت این تیم را پذیرفت. آبی های 
پایتخت در نیم فصل دوم هفت بار با فرهاد مجیدی به میدان 
رفته اند که تنها دو بار با نتایج مشــابه 2 بر یک مقابل نفت 
مسجد سلیمان و ذوب آهن پیروز شده اند و  هر دو پیروزی 
در بازی های خانگی بوده است. کار این تیم دو بار به تساوی 
کشیده و در سه بازی هم در این مقطع از مسابقات شکست 
خورده  اســت. آبی پوشــان در هفت بازی خود در نیم فصل 
دوم 9 بار به گل رسیده و 10 بار دروازه شان باز شده است و 
تفاضل گل آن ها منفی یک اســت. در حالی که در نیم فصل 
اول معــدل گلزنی آن ها بیش از دو گل به ازای هر بازی بود، 
در نیم فصل دوم ۳/1 گل به ازای هر بازی )هر 70 دقیقه یک 

گل( به ثمر رسانده اند.

حمیدرضاعرب: هرویه میلیچ، مدافع چپ استقالل ادامه 
بازی های لیگ برتر را به ســود هیچ تیمی نمی داند. این 
بازیکن کروات که از نزدیک شاهد ابتالی هم تیمی هایش 
بــه ویروس کرونا بوده و خود نیز به همین ویروس مبتال 
شده به شــدت نگران آینده خود و تیمش در لیگ برتر 

است. میلیچ حرف های تازه ای دارد.

  قبل ازاینکــه درباره ماجرای کرونا حرف بزنیم 
درباره این موضــوع صحبت کن چرا در هتلی که 
اقامت داشــتی با تو رفتار بدی شد واجازه ندادند 

دوباره در همان جا مستقر شوی؟
دلیلش را از مســئوالن هتل بپرسید. من برای قرنطینه 
خود به هتل مراجعه کــردم که آن ها با اعمال یک رفتار 
بــد به من گفتند حق نــداری در هتل زندگی کنی. من 
معنی این رفتار را متوجه نشــدم چون واقعاً قصد داشتم 
به قوانین قرنطینه احترام بگذارم اما انگار آن ها از وضعیت 

من ترسیده بودند. 
خودتان می بینید برخوردها را با کســانی که کرونا دارند. 
همه از آن ها می ترسند. پس در این شرایط توقع دارند ما 

در بازی های لیگ حاضر شویم.
 قطعاً اگر من با این شــرایط بخواهم جای دیگری بروم 
بازهــم همین رفتارها را خواهم دید. البته از مســئوالن 
باشــگاه ممنونم که بالفاصله من را در آپارتمانی که قباًل 
در اختیارم بود مستقر کردند. دستشان درد نکند. حاال در 

خانه هستم و دارم دوران قرنطینه را پشت سرمی گذارم.

  چه زمان به شرایط عادی برمی گردی؟
15 نمی دانم. این طور که پزشکان گفته اند  بایــد  ما 
روز درخانه باشــیم. پس از آن دوباره 
تمرینات ما باید از ســر گرفته شود که 

شرایط حاد ونگران کننده ای پیش می آید 
چون در اندک زمان باید خودمان را آماده 

کنیــم. وضعیت نگران کننــده ای پیش روی 
استقالل است و خودمان هم نمی دانیم باید چه کار کنیم.

  سازمان لیگ هم چیزی به شما نگفته.
آن ها اصرار به رفتن ما داشــتند اما وقتی مســتندات را 
دیدند خودشان هم باور کردند ما شرایط رفتن به بوشهر را 
نداشتیم. در این شرایط حضور استقالل در لیگ خطرناک 
اســت چون ما به ویروس مبتال هستیم و دیگران را هم 

درگیر می کنیم.

  ظاهراً سازمان لیگ به برگزاری رقابت های لیگ 
برتر اصرار بسیاری دارد.

همین طوراســت چون به ما پیغام داده اند هرچه زودتر 
خودمان را آماده بازگشت به مسابقات کنیم. من نمی دانم 
دلیل این همه اصرار چیست و چرا می خواهند ما تحت 
هرشرایطی در لیگ بازی کنیم. به هرحال باید این ماجرا 
مدیریت شــود چون االن بســیاری از بازیکنان ما ناقل 

هستند و شرایط بسیار نگران کننده ای دارند.
 خدا به خیر بگذراند.

  دوباره این طور گفته شده که میلیچ قصد دارد 
تهران را ترک کند؟

واقعاً دیگر این شــایعات خنده 
دار شده است. چرا این مقدار 
روی من تمرکز 

دارنــد؟ 
درســت  ایــن 

نیست، من بازیکن و 
طرفدار استقالل هستم، 

من اینجا هســتم تا به 
باشگاه کمک کنم. 

»مسی« و »راموس« تعیین کننده ترین عناصر برای مبارزه قهرمانی

جنگ دو کاپیتان!
تام ماستون/مترجم: امیرمحمد سلطان پور: شاید از دید 
فوتبالی، لیونل مسی و سرخیو راموس متفاوت ترین بازیکنان 
ممکن باشــند. یکی از آن ها زمانی که توپ زیر پایش باشد 
جادوگری تمام عیار است، و دیگری استاد بی بدیل هنرهای 
ســیاه دفاعی! اما آن چیزی که این دو مشترک دارند، اراده و 
میل سیری ناپذیر برای کسب پیروزی است. این یک حقیقت 
کتمان ناپذیر است که هیچ بازیکنی در اللیگا به اندازه سرخیو 
راموس و لیونل مسی برای قهرمانی در اللیگا عطش ندارد و در 
طول هفته گذشته این دو کاپیتان رئال مادرید و بارسلونا خود را 
دوباره در میان آتش مبارزه برای کسب عنوان قهرمانی یافتند.

سال نه چندان خوب 2020 برای مسی#
در حالی که تیم ســتین پس از بازگشــایی مسابقات هنوز 
نتوانسته آن شور و شعف الزم را برای هواداران آبی و اناری به 
ارمغان بیاورد، مسی یکه سرباز این تیم در راه کسب امتیازات 
به شــمار رفته که البته آن هم کافی نبوده است. او به همراه 
دیگر هم تیمی هایش شاهد بوده که دو امتیاز پیش افتادگی 
آن ها تا قبل از تعطیلی مسابقات، به چهار امتیاز عقب افتادگی 

در زمان کنونی تبدیل شده است. 
اگر درگیری های فوق ســتاره آرژانتینی با مدیرعامل باشگاه 
یعنی جوزپ ماریا بارتومئــو و همین طور اریک آبیدال مدیر 
ورزشی باشگاه را هم مدنظر قرار بدهیم، تاکنون سال 2020 

سال آنچنان خوبی برای برنده 6 توپ طال نبوده است.

اوج گیری مجدد کاپیتان راموس#
از طــرف دیگر راموس پیش از تعطیلی مســابقات به خاطر 
برخــی از عملکردهایش مورد انتقاد قرار می گرفت اما پس از 
بازگشــایی مجدد، دوباره به همان مهره فوق العاده در رئال 
بدل شده است. کاپیتان تیم ملی اسپانیا در هفت بازی پس از 
سرگیری مسابقات تیمش، پنج گل به ثمر رسانده که شامل 
دو گل پیروزی بخش در دو بازی گذشته از روی نقطه پنالتی 

بوده است. 
راموس در این مدت لقب گلزن ترین مدافع تاریخ اللیگا را هم 
به نام خود ثبت کرده و در ترکیب تیمش در این فصل با 10 
گل زده تنها کریم بنزما را باالی ســر خود به عنوان بهترین 

گلزن می بیند.
 او روز یکشــنبه آخرین گل خود را به اتلتیک بیلبائو در سن 
مامس زد که به نظر ســخت ترین رقیــب آن ها در پنج بازی 
پایانی فصل محسوب می شود. درست است برخی از فوتبال 
دوســتان، تصمیمات گهگاه مشکوک داوری را به نفع رئال و 
کسب هفت پیروزی پس از شــروع مجدد مسابقات نسبت 
می دهنــد، اما نباید نقش کلیدی راموس را در تیم این فصل 
در راه کســب دومین جام اللیگا از سال 2012 به این طرف 
فراموش کنیم. البته تأثیرگذاری راموس تنها در گلزنی خالصه 
نمی شود بلکه او رهبر بهترین خط دفاعی در لیگ های مطرح 
اروپایی است؛ جایی که سپیدپوشان در ۳4 مسابقه تنها 21 

گل دریافت کرده اند.

سیستم جدید و امیدوارکننده ستین#
در آن طرف اسپانیا و در کاتالونیا، مسی همچنان منتظر است 
تا تیمش بتواند ثبات در کسب پیروزی را بدون اتکا روی او پیدا 
کند. او بارها و بارها در این فصل یک تنه تیمش را نجات داده 
اما با چیزهایی که در دو هفته گذشته مشاهده کردیم، به نظر 
نمی رسد که بارسلونا حتی با وجود بهترین بازیکن تاریخ خود 
توانایی دفاع از عنوان قهرمانی خود را داشته باشد. البته جالب 
است در هفته ای که اعالم شد او خود را از مذاکره برای تمدید 
قرارداد کنار کشیده، تیمش بهترین عملکرد یک ماه گذشته 
خود را مقابل ویارئال به نمایش گذاشــت. گفته می شود این 
تصمیم او بیشتر برای تهدید مقامات بارسا در آستانه انتخابات 
تعیین مدیرعامل گرفته شــده، و همین طور هواداران آبی و 
اناری با بازی عالی که از ســتاره آرژانتینی در مقابل ویارئال 
دیدند احتماالً چیزی به غیر از این فکر نخواهند کرد. او در این 
بازی برای نخستین بار در جلو سیستم لوزی شکل هافبک های 

بارسا توسط ستین قرار داده شد و عملکردی خیره کننده را 
با همکاری گریزمان و ســوارز به نمایش گذاشــت. مسی در 
این بازی هجدهمین پاس گل فصل خود را داد تا با بهترین 
عملکردش از این حیث در یک فصل برابری کند، و بارســا با 
پیروزی 4بر یک فشار روی رئال را حفظ کرد. حاال که بازگشت 
لیگ قهرمانان به شدت نزدیک است، مسلماً ستین خوشحال 
خواهد بود که سیستم جدید او در مقابل زیردریایی های زرد 
که پس از قرنطینه شکستی نداشته و به جمع چهار تیم باالی 
جدول صعود کرد این گونه جواب داده است. برای هواداران این 
حقیقت که مسی نقشی بسیار فعال و تأثیرگذار را در این بازی 
ایفا کرد رضایت بیشتری را به همراه دارد اما می توان پذیرفت 
کــه راموس تاکنــون جنگ میان کاپیتان ها را پیروز شــده 
اســت. این دو، راه متفاوت خود را برای کمک به تیم هایشان 
برگزیده اند اما همچنان عطش آتشــین آن ها برای کســب 
پیــروزی و باال بردن جام تا پایان فصــل ادامه خواهد یافت.

پس از قطعی شدن قهرمانی زنیت سنت پترزبورگ در لیگ 
برتر روسیه، مهاجم ملی پوش کشورمان و عضو این باشگاه 
در چندین استوری و پست اینستاگرامی، شادی های پس 
از آن را بازتاب داد. ســردار آزمون در یکی از استوری های 
خود در کنار برانیسالو ایوانوویچ، مدافع مطرح و هم تیمی 
خود در اتوبوس باشگاه نشسته و به ابراز خوشحالی مشغول 
هستند. سردار در مسابقه این هفته تیمش که قهرمانی را 

قطعی کرد دو گل از چهار گل تیمش را به ثمر رساند.

پس از پیروزی درخشان این هفته بارسلونا مقابل ویارئال، حساب 
توییتر این باشــگاه به رکورد جدید این تیم واکنش نشــان داد. 
بارســلونا در بازی این هفته با نتیجه چهار بر یک زیردریایی های 
زرد را شکســت داد و گل چهارم آبی و اناری پوشان را آنسو فاتی 
پدیده نوجوان این تیم به ثمر رســاند. بر طبق توییت باشــگاه، 
این 9 هزارمین گل تاریخ باشگاه بارسلونا در مسابقات مختلف بوده 

که با پوستری زیبا به هواداران یادآوری شده است.

بارسلوناسردار آزمون
در حالی که باشگاه منچســتریونایتد قرارداد جدیدی با 
هافبک صربستانی خود به امضا رساند، واکنش دروازه بان 
شیاطین سرخ در این رابطه جالب توجه بود. داوید دخه آ 
در حال رفتن به محل تمرین باشگاه نمانیا ماتیچ را دید که 
خــود را برای امضا قراداد جدیدش آماده می کرد و این دو 
به زبان اسپانیایی با هم به خوش و بش پرداختند، و دخه 
آ تحت تأثیر قرارگرفتن خود برای تیپ رسمی ماتیچ را در 

استوری اش منعکس کرده است.

باشــگاه رئال مادرید در توییتر خود به رکورد چشمگیر مدافع 
چپ کهنه کار این تیم واکنش نشان داد. پیروزی این هفته رئال 
مقابل اتلتیک بیلبائو ســیصد و پنجاهمین پیروزی مارسلو در 
پیراهن کهکشــانی ها بود. به همین دلیل باشگاه رئال هم در 
توییتر خود با انتشــار یک کلیپ زیبا به ستایش از مدافع چپ 
برزیلی خود پرداخت و به بازی های پرتعداد او یعنی 509 بازی 

و 21 جام وی به همراه رئال نیز اشاره کرده است.

رئال مادریدداوید دخه آ

میلیچ در گفت و گو با قدس:

حضور استقالل در لیگ خطرناک است

ضد  حمله

آزمون: باید به فکر قهرمانی در جام حذفی 
باشیم

ورزش: سردار آزمون مهاجم تیم فوتبال ایران پس از قهرمانی در لیگ 
روسیه گفت: خوشحالم که توانستیم برای دومین سال پیاپی قهرمانی 
در لیگ را بدست بیاوریم و در واقع من به هدفی که برای خودم ترسیم 
کرده بودم رســیدم. دومین قهرمانی پیاپی در لیگ مزه دیگری داشت 
و می خواهم این قهرمانی را بــه هوادارانمان تبریک بگویم. او در ادامه 
صحبت های خود گفت: از االن باید به فکر قهرمانی در جام حذفی باشیم 
و امیدوارم با ترکیب خوبی که داریم بتوانیم قهرمانی در جام حذفی را 

نیز بدست بیاوریم.

شانس باالی تایلند برای میزبانی فوتسال 
قهرمانی آسیا

ورزش: مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا با اعالم قبلی قرار است نیمه 
مردادماه در ترکمنســتان برگزار شود اما عماًل خبری از آماده سازی 
و پذیرش تیم ها نیســت و به نظر می رســد گزینه دوم که برگزاری 
بازی ها در نیمه آبان ماه باشــد تا حدود زیادی محتمل خواهد بود. 
این در حالی است که ترکمنســتانی ها مخالف برگزاری بازی ها در 

این تاریخ هستند. 
در این میان خبر رســیده کنفدراســیون فوتبال آسیا قصد دارد این 
بازی ها را اردیبهشــت  ماه ســال 1400 برگزار کند و احتمال اینکه 
میزبانی این رقابت ها را پس از کش و قوس های فراوان از ترکمنستان 
بگیرد زیاد اســت. شــنیده می شــود با وجودی که ایــران هم برای 
میزبانی این رقابت ها درخواســت داده تایلندی ها مذاکرات فشرده و 
موفقیت آمیزی با کنفدراسیون فوتبال آسیا داشته اند و به احتمال زیاد 

به زودی به عنوان میزبان این مسابقات معرفی می شوند.

کی روش در مسیر دیاباته!
ورزش:کی روش استنلی،  مهاجم برزیلی سپاهان که پس از تعطیلی 
طوالنی مدت لیگ و با تأخیر چند هفته ای نســبت به سایر بازیکنان 
خودش را به تمرینات این تیم رساند، پس از گذشت دو هفته از شروع 
لیگ هنوز نتوانسته به شــرایط آرمانی برسد و در دیدار با گل گهر و 
سایپا به عنوان یار تعویضی وارد زمین شد. در تصاویر به ثبت رسیده 
از کی روش در بازی با سایپا اضافه وزن عجیب و غریب این بازیکن به 
چشم می خورد که نشان می دهد دلیل بازی ندادن قلعه نویی به او در 
ترکیب اصلی چیست. شیخ دیاباته، گلزن استقالل نیز چنین وضعیتی 
را دنبال می کند و او نیز بعد از بازگشت به تهران، این روزها تمرینات 
اختصاصی را برای کاهش اضافه وزن و دســتیابی به آمادگی بدنی را 

دنبال می کند.

سینا مهدوی به پرسپولیس پیوست
ورزش: ســینا مهدوی مدافع چپ تیم های پایه پرســپولیس با عقد 
قراردادی به تیم بزرگســاالن پیوست. ســینا مهدوی سابقه بازی در 
تیم های جوانان و امید پرسپولیس را دارد و یکی از بازیکنان شاخص 
در تیم های پایه سرخپوشان به حساب می آمد. او در فهرست زیر 2۳ 
ساله های پرسپولیس جای خواهد داشت. مهدوی اهل قائمشهر است.

 سرآسیایی: فوتبال ایران
 آشفته بازار شده است

ورزش:مجید سرآســیایی، سرمربی شهرخودرو در خصوص وضعیت 
کرونایی برخی از باشگاه های لیگ برتری اظهار کرد : از روز اول مالک 
باشگاه در رابطه با بازی ها گفت که مدیریت این شرایط سخت است. 
واقعاً در فضایی قدم می گذاشتیم که انتهایش نامعلوم بود و می دانستیم 
نمی شود اتفاقات را کنترل کرد و هرچقدر هم پروتکل ها شدید باشد 
رعایت تمام مســائل بهداشــتی امکان پذیر نیست، اما تا این حد هم 
قابل پیش بینی نبود. االن آشــفته بازاری شده که کار سازمان لیگ و 
فدراسیون هم سخت است اما سالمتی تمام عوامل برگزاری مسابقات 

و خانواده هایشان بسیار مهم است. 

دانشگر در قرنطینه
ورزش:محمد دانشــگر در خصوص ابتالیش به ویروس کرونا گفت: 
کمی مواقع خواب تنگی نفس دارم و اذیت می شوم. چند روز پیش هم 
تب و لرز داشــتم و خودم حس کردم اتفاقی افتاده است. همان روزی 
که جواب تســت های ما مثبت اعالم شد به خانه آمدم و دیگر بیرون 
نرفتم. از بس حوصله ام ســر رفته در خانه وزنه می زنم! فقط خانواده ام 
خیلی نگران شده اند. مدافع استقالل در پاسخ به این پرسش فارس که 
خیلی ها می گویند شما در اهواز کرونا گرفته اید اظهار کرد: شک نکنید 
در آنجا گرفته ایم. شــنیدم یکی از بازیکنان فوالد دو بار تست داده و 
هر دو بار تســت او مثبت بوده. حتی یکی از آن ها به بچه های تیم ما 
زنگ زد که من دو بار در این مدت کرونا گرفته ام ولی نگران نباشــید 

چیزی نمی شود!

محل برگزاری فینال لیگ قهرمانان آسیا 2020 
مشخص شد

ورزش: نشــریه »الریاضیه« عربســتان در جدیدترین خبر در زمینه 
لیــگ قهرمانان آســیا 2020 اعالم کــرد: فینال این مســابقات به 
صورت تک بازی و به میزبانی تیم راه یافته از غرب برگزار می شــود. 
به دلیل شیوع کرونا کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفته تا مرحله 
نیمه نهایی مسابقات را به صورت متمرکز به میزبانی یک کشور برگزار 
کند. چون بازی ها به دلیل کرونا تک بازی شــده، فینال مسابقات هم 
امســال به صورت تک بازی برگزار می شــود و طبق اعالم این رسانه 

سعودی یک کشور از غرب آسیا میزبان می شود.

منهای فوتبال

سرپرست دبیری فدراسیون والیبال:
۸ تیم لیگ برتری تسویه خود را انجام داده اند

ورزش: سرپرست دبیری فدراســیون والیبال گفت: 8 تیم لیگ 
برتری مراحل تســویه حساب خود را انجام داده اند، مهلت ارسال 
برگ تسویه حساب مالی باشگاه ها تا 24 تیرماه تمدید شد. میالد 
تقوی با یادآوری تمدید 10 روزه مهلت ارسال برگ تسویه حساب 
مالی باشگاه ها با ورزشکاران، کادر فنی و فدراسیون والیبال افزود: 
بنا به درخواســت مدیران عامل باشــگاه ها و با توجه به شــرایط 
گســترش و شیوع ویروس کووید 19 در برخی استان های کشور، 
مهلت ارســال برگ تسویه حساب مالی باشــگاه ها تا 24 تیرماه 

تمدید شد.
وی تصریح کرد: تاکنون هشت باشگاه لیگ برتری اقدام های الزم 
برای تسویه بدهی گذشته را انجام داده اند تأکید کرد: فدراسیون 
والیبال بر اســاس برنامه تدوین شده حرکت می کند و در صورتی 
که سایر باشــگاه ها به موقع اقدام های الزم را انجام ندهند، لیگ 

برتر مردان سال 99 با هشت تیم برگزار خواهد شد.

فعالیت غیرمجاز تعداد زیادی بانوی بوکسور 
ورزش: دبیر فدراسیون بوکس گفت: راه اندازی بوکس بانوان فقط 
خواســت رئیس فدراسیون نیست و این موضوع مطالبه ۳0 ساله 
دختران ورزشــکار ایرانی اســت. حمید قبایی زاده در گفت وگو با 
ایســنا درباره راه اندازی بوکس بانوان اظهار کرد: راه اندازی بوکس 
بانوان فقط خواست رئیس فدراسیون نیست و این موضوع مطالبه 

۳0 ساله دختران ورزشکار ایرانی است. 
ورزش بوکس دارای قدمتی همپای کشــتی و فوتبال در کشــور 
است و از برخی اظهار نظرهای کارشناسان ورزشی تعجب می کنم.

وی تصریح کرد: خیلی جالب است بدانید بیشتر بانوان رزمی کار 
برای موفقیت در رشــته های دیگر رزمی در ابتــدا بوکس را یاد 

می گیرند.
 با توجه به تحقیقات میدانی توســط هیئت های بوکس، در حال 
حاضر چند هزار نفر از بانوان عزیز در سراســر کشور به طور غیر 
قانونی مشــغول فعالیت در این رشته هســتند و با توجه به عدم 
صدور  مجوز از ســوی وزارت ورزش، توسط فدراسیون هیچ گونه 
نظارتی نمی توانیم داشــته باشیم و این مسئله کار را سخت کرده 

است.

 حذف چرخه انتخابی
 از گزینش رقابت های جهانی 2020

ورزش: جلســه کادرهای فنی تیم های ملی کشــتی فرنگی و آزاد 
بزرگســاالن با حمید سوریان نایب رئیس فدراسیون کشتی برگزار 
شد.در جلسه مشترکی که به منظور ارائه پیشنهادها و راهکارهای 
مناســب در مورد چگونگی برنامه های تیم های ملی بزرگســاالن و 
گزینش نفرات با توجه به تقویم فنی مشــروط اتحادیه جهانی و با 
لحاظ قراردادن شــرایط بحرانی برگزار شد، محمد بنا سرمربی تیم 
ملی کشتی فرنگی، محسن کاوه مدیر فنی تیم های ملی کشتی آزاد، 
غالمرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، ابراهیم مهربان و 
بهروز حضرتی مربیان تیم های کشتی آزاد و فرنگی حضور داشتند و 
نفرات حاضر پیشنهادها و راهکارهای خود را ارائه داده و در مورد آن 

بحث و بررسی صورت گرفت.
یکی از موارد مهم مطرح شــده در این جلســه با توجه به شرایط 
بحرانی، کسب مجوز از ستاد ملی مبارزه با کرونا و همچنین مشخص 
شدن برگزاری قطعی مسابقات از سوی اتحادیه جهانی کشتی برای 

برنامه ریزی به جهت شروع تمرینات بود.
از دیگر موارد عنوان شده فرصت کم لحاظ شده تا شروع مسابقات 
جهانی و عدم امکان اجرای چرخه انتخابی بود و پیشنهاد شد مبنای 

انتخاب کشتی گیران طبق ضوابط سال گذشته باشد.

یادداشت

سینا حسینی
annotation@qudsonline.ir

 حمایت های چشم و گوش بسته 
دپارتمان از داوران

اشتباه آماتورگونه مهدی سید علی در بازی گل گهر سیرجان و شهرخودرو 
مشهد می توانست آغازگر یک بحران بزرگ باشد، اما خوش اقبالی سید علی 
وقتی بود که بازی با نتیجه یک بر صفر به سود نماینده مشهد به پایان رسید 
در غیر این صورت دوباره همه چیز به هم می ریخت و دقیقاً همان اتفاقاتی 
که پس از بازی فوالد خوزستان – استقالل تهران رقم خورد برای این داور 

فوتبال ایران به بار می آمد!
البته اشــتبا هات داوری جزئی از قاعده فوتبال است، اما برخی اشتباهات 
پیش پا افتاده داوران به هیچ وجه قابل دفاع نیست، اشتباهاتی که در هفته 
اخیر به دفعات دیده شــد به شکلی که داور بازی پرسپولیس – شهرداری 
بوشهر به اشتباه اعالم پنالتی کرد اما زیرکی و باهوشی کمک داور اول وی 

مانع از پنالتی اشتباه شد!
حاال تصور کنید این اشــتباه تا چه اندازه می تواند ســبب ضرر و زیان به 
یک باشگاه و هوادارانش شود، اگر سلسله اشتباهات تأثیرگذار داورانی نظیر 
مهدی سید علی در بازی های هفته پایانی که با حساسیت فراوانی نیز همراه 
خواهد بود تکرار شود آیا می توان به سادگی انتظار داشت بازیکنان، مربیان 

و هواداران از کنار این اشتباهات عبور کنند؟ 
تأسف برانگیز اینجاست که داوران پر اشتباه و ضعیف در فهرست داوران 
الیت و بین المللی فوتبال ایران قرار دارند اما هنوز قوانین اولیه فوتبال و 
قضاوت را به خوبی نیاموخته اند تا حدی که مهدی ســید علی از پرتاب 
اوت آفســاید می گیرد تا به ســوژه طنز محافل خبری و ورزشی تبدیل 

شود! 
ماجرای اشتباهات داوری در روزهای اخیر به شکلی بازتاب داشته که رئیس 
ســابق دپارتمان داوری که همیشه مدافع حقوق داوران بوده، اشتباه سید 
علی را مهلک و خطرناک می داند و معتقد است این نتیجه بی توجهی کمیته 

داوران به وضعیت داوران حال حاضر فوتبال ایران است!
انتقاد حسین عسکری در برهه کنونی کامالً به جا و منطقی است، پیش از 
آنکه مهدی سید علی مقصر باشد، باید به سراغ رئیس کمیته داوران رفت 
که چرا داوری که تمرکز کافی برای امر قضاوت را ندارد برای قضاوت در یک 
بازی مهم دیگر استفاده می کنند؟ حاشیه های اخیر مهدی سید علی باعث 
شــد وی مرتکب یک اشتباه تاریخی شود، اشتباهی که اگر در یک دیدار 
بین المللی مرتکب شــود قطعاً با محرومیتی سنگین رو به رو خواهد شد 
اما در فوتبال ایران که ساز و کار حرفه ای ندارد این داور پس از اشتباهات 
ســریالی بازهم مسئولیت قضاوت بازی های سنگین را برعهده می گیرد تا 

چرخه معیوب انتخاب داوران پر اشتباه هر هفته تکرار شود.

مهدی: تیم ها با امیدها و جوانانشان به میدان بروند
ورزش: سهیل مهدی، سرپرست کمیته مسابقات لیگ برتر 
گفت: حتی اگر یک نفر هم در باشــگاه بگیرد ریسک ابتال 
وجود دارد اما بحث کارایی بودن و بهره برداری از یک تیم 
اســت و به این نتیجه رسیدند که به این شکل عمل شود 
و اعضای تیم به قرنطینه بروند.سهیل مهدی درباره تست 
دوباره اعضای تیم های استقالل و فوالد اظهار کرد: مرحله 
اول این تســت برای استقالل و باشگاه فوالد انجام شد. در 
فاصله 24 ساعت تست بعدی را خواهیم داشت و نتایجی که 
بدست می آید همراه با نتایج اولیه توسط تیم پزشکی که در 
فدراسیون پزشکی ورزشی و ایفمارک هستند مورد بررسی 

قرار می گیرد و در نهایت تصمیم گیری می شود. 
مهدی درباره قانون استفاده از بازیکنان تیم امید و جوانان 
در تیم بزرگساالن گفت: امسال سال چهارم یا پنجم است 
که هر باشگاه 15 ســهمیه امید و زیر 21 سال دارد و این 
سهمیه بهره برداری از بازیکنان پایه هر باشگاه است و اکنون 

هم در حال اســتفاده از این بازیکنان هستند. به طور مثال 
مهدی قائدی سهمیه امید باشــگاه است. البته استفاده از 
سهمیه امید و جوانان راه حل نیست اما باشگاه ها می توانند 
از ظرفیت مجاز خود استفاده کنند و آن 25 درصد از تعداد 
نفراتی است که باشگاه برای بازی ها اعالم کرده است حساب 

می شود.
وی اضافه کرد: افراد ســالم باشگاه شرایط تمرین را دارند. 
یعنی باشگاه می تواند با افرادی که در باشگاه مبتال نشده اند 
تمرینات خودش را ادامه دهد. ان شاءاهلل که بازیکنان مبتال 
هم شدت ابتالیشان باال نباشــد و فقط ناقل بودن مطرح 
باشد. در صورت تشخیص پزشک باشگاه و شرایط عمومی 
که فرد مذکور دارد حتی می توانند تمرینات انفرادی را هم 
با این فرد داشــته باشند و به محض اینکه آن دوره تعیین 
شده منقضی شود، باشگاه شرایط حضور در مسابقات را باید 

داشته باشد.

هفته سی و چهارم لیگ برتر انگلیس
آرسنال - لسترسیتی

     سهشنبه 17 تیر - 23:45 زنده از شبکه ورزش

هفته سی و چهارم لیگ برتر انگلیس
کریستال پاالس - چلسی

 سهشنبه 17 تیر -  21:30 زنده از شبکه ورزش 

ورزش در سیما
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

در سن ۹۱ سالگی
»انیو موریکونه« آهنگساز مطرح ایتالیایی درگذشت

سیما و سینما: »انیو موریکونه« 
آهنگساز مطرح ایتالیایی و برنده 
جایزه اســکار در ۹۱ ســالگی 
درگذشــت. به گــزارش مهر به 
نقل از ورایتــی، »انیو موریکونه« 
آهنگســاز برنده جایزه اســکار 

و خالق موســیقی متن فیلم هایی چون »خوب، بد، زشت« و »مأموریت« 
»تسخیرناپذیران«، »مالنا« و »هشت نفرت انگیز« که از تحسین شده ترین آثار 
تاریخ سینما محسوب می شوند، در ۹۱ سالگی درگذشت. موریکونه صبح 
دیروز در کلینیکی در رم از دنیا رفت. او به تازگی بر اثر زمین خوردن دچار 
شکستگی استخوان لگن شده بود.این استاد موسیقی ایتالیایی در طول ۵۰ 
سال بیش از ۵۰۰ موسیقی برای فیلم های سینمایی و تلویزیونی ساخت و 
هم برای این حجم از کار و هم برای کیفیت بی نظیر آثارش، شناخته شده 
بود.وی ۶ بار نامزدی اسکار را کسب کرد. سال ۲۰۰۶ آکادمی اسکار یک 
اسکار افتخاری برای مشارکت وی در هنر موسیقی در سینما به وی اهدا 
کرد. او یکی از دو چهره عرصه موســیقی است که در تاریخ اسکار جایزه 

اسکار افتخاری برای مجموعه آثارش دریافت کرد.

 چرا سیروس الوند راضی به اکران فیلمش
 در سینماها شد؟

ایسنا: سیروس الوند که قرار است 
فیلمش »آنجا همان ساعت« از ۲۵ 
تیر ماه در سینماها اکران عمومی 
شود، پیش از این بر اکران آنالین 
فیلمش با توجه به شرایط کرونا 
راضی شده بود، ولی اکنون راضی 

به اکران فیلمش در سینماها شــده است و  گفت: ابتدا که فیلم »خروج« 
ابراهیم حاتمی کیا و پس از آن فیلم »طال« پرویز شــهبازی اکران شدند، از 
اکران آنالین در شــرایط کرونایی حمایت کردم. در همان مقطع هم اعالم 
کردم که اکران آنالین در بلندمدت می تواند به اکران سینمای ایران کمک 
کند، اما پس از اکران آنالین دو فیلم »خروج« و »طال« و پس از آن فیلم آقای 
پوراحمد و »بُهت« در کمال ناباوری و بی معرفتی این فیلم ها قاچاق شده و 
همزمان با اکران آنالین در شبکه های ماهواره ای بدون اجازه سازندگانش 
پخش شدند. الوند ادامه داد: پس از اتفاقی که افتاد، متوجه شدم اکران آنالین 
برای کارگردانی همچون من که به واسطه یک سرمایه گذار بخش خصوصی 
فیلمم را ساخته ام، به صرفه نیست، چون ممکن است فیلم بالفاصله پس از 

اکران آنالین، قاچاق شود و چیزی عاید ما نشود و ضرر کنیم.

از  پس  کهندل   زهره  سینما/  و  سیما   
دلیل  به  سینما  سالن های  ماهه  چند  تعطیلی 
شیوع بیماری کرونا، از اول تیر ماه هشت فیلم 
آغازگر راه سینما در سال ۹۹ همزمان با بازگشایی 
و  از کش  پس  فیلم شدند.  تماشای  سالن های 
قوس های فراوان برای اکران نخستین فیلم های 
سینمایی سال ۹۹ در این شرایط کرونا، صاحبان 
بد، جلف ۲؛  »خوب،  و  پروانه«  »شنای  فیلم  دو 
فیلم هایشان  تا  رسیدند  توافق  به  ارتش سری« 
با این  را در شرایط بد سینما روی پرده ببرند. 
نشان  هفتگی  فروش  جدول  به  نگاهی  وجود  
به  پروانه«  »شنای  سینمایی  فیلم  که  می دهد 
کارگردانی محمد کارت و تهیه کنندگی »رسول 
صدرعاملی« با عبور از فروش یک میلیارد و 3۰۰ 
این  و  است  گیشه  صدرنشین  تومانی،  میلیون 
تصور غالب که فیلم های طنز بیشتر می فروشند را 
با فروش دو برابری خود نسبت به فیلم »خوب، بد، 
جلف۲ ؛ارتش سری« شکست. فیلم »شنای پروانه« 
کارت،  محمد  سینمایی  بلند  تجربه  نخستین 
کارگردان جوان آن است که در سی وهشتمین 
جشنواره فیلم فجر مورد توجه مردم و منتقدان 
قرار گرفت و جایزه بهترین فیلم از نگاه مردم را 
از آن خود کرد. به بهانه اکران جسورانه این فیلم 
در شرایط بد سینمای ایران با یک منتقد سینما 
و تلویزیون گفت وگو کردیم. به باور رضا صائمی، 
فیلم »شنای پروانه« بزرگ ترین بدشانسی امسال 
را به خاطر کرونا داشت. وی می گوید: اگر این فیلم 
اکران نوروزی می شد قطعاً فروش باالیی داشت و 
پرفروش ترین فیلم اجتماعی سال ۹۹ می شد، ولی 
سرمایه گذار و تهیه کننده فیلم در اکران محدود 
کردند، چون  ریسک پذیری  سینماها  بازگشایی 
امید به گیشه داشتند. این فیلم حتی اگر در پاییز 

هم اکران می شد، باز هم فروش باالیی داشت. 
وی اضافه می کند: ظرفیت فروش باال در این فیلم 
وجود داشت، ولی سازندگان »شنای پروانه« چاره ای 
جز اکران سینمایی در این شرایط نداشتند، حیف 
بود که این فیلم روی پرده سینماها نرود و اکران 
آنالین بشود. به نظرم حتی اگر اکران آنالین هم 
می شد جزو پرفروش ترین ها می شد، ولی تصاویر 
این فیلم باید روی پرده عریض ســینما می رفت. 
وی با اشــاره به محدودیت ۵۰ درصدی ظرفیت 
سالن های سینما در شرایط کرونایی، خاطرنشان 
می کند: این بدشانسی بزرگی برای سازندگان این 
فیلم به ویژه کارگــردان جوانش بود، زیرا اگر این 
فیلم در شــرایط عادی، اکران سینمایی می شد 
اتفاقی که برای اولین فیلم سعید روستایی در »ابد 
و یک روز« افتاد، قطعاً برای محمد کارت هم تکرار 
می شد. البته اگر شرایط سینماهای کشور تا پایان 
ســال به همین شکل ادامه یابد و سقف ظرفیت 
ســالن ها تا ۵۰ درصد باشد، قطعاً این فیلم جزو 

پرفروش ترین های سال ۹۹ خواهد بود.

 یکی از بهترین پایان بندی های سینمای #
ایران

صائمی با اشاره به ساختار، بدنه خوب و استاندارد 
این فیلم می گوید: »شنای پروانه« یکی از بهترین 
پایان بندی های ســینمای ایــران را دارد به ویژه 
صحنه ای که خانواده، فرد ناخلف را از سفره شان 

حذف می کنند، پایان بندی بسیار خوبی است. 
وی به وجوه تمایز و تفاوت سینمای روستایی و 
کارت هم اشــاره کرده و می گوید: با وجود اینکه 
موضوع فیلم های هر دو فیلمســاز، ســینمای 
اجتماعی ملتهب آسیب شناســانه است، ولی هر 
کدام ســینمای خودشــان را دارند و آثارشان به 
لحاظ فرمی و رویکردی کامالً قابل تمایز اســت. 
هر دو کارگردان در اولین فیلم بلند سینمایی شان 
مورد توجه قرار گرفتند و جوایز جشــنواره فجر 
را درو کردنــد. فیلم اول بلند و داســتانی هر دو 
فیلمساز در تداوم فیلم های کوتاه قبلی شان بود. 
این اتفاق در مورد محمدحسین مهدویان و شهرام 
مکری هم رخ داده اســت و آن ها نیز تجربه های 
فیلم کوتاه یا مستندشــان را به تجربه های بلند 
ســینمایی تبدیل کرده اند.این منتقد سینمایی 
اضافه می کند: سویه های رئالیستی در فیلم »ابد 
و یک روز« پررنگ تر ، اما وجوه زیبایی شناســانه 
فیلم »شنای پروانه« مشهودتر است. این فیلم ریتم 

تندی دارد و ثانیه ای مخاطب را خسته نمی کند.
وی یادآور می شود: نکته ای که در نوع کارگردانی 
محمــد کارت اهمیت دارد، اینکــه او توانمندی 

خودش را در کارگردانی، به رخ مخاطب نمی کشد 
و سعی دارد که تمام اجرا، یکدست باشد، یعنی 
همان قــدر که کارگردانی خوب اســت، بازی ها، 
شخصیت پردازی ها و دیالوگ ها هم خوب هستند. 
در این فیلم همه چیز »به اندازه« است و کارگردان 
جهان بینی خوبی نسبت به شخصیت ها دارد که 
نشأت گرفته از تحلیل خوب »کارت« از موضوعات 
اجتماعی است. این فیلمساز صرفاً نخواسته یک 
فیلــم جذاب اجتماعی بســازد بلکه به مخاطب 

فرصت تفکر داده است. 

 بازی درخشان جواد عزتی#
وی معتقد است: جواد عزتی به عنوان نقش اول،  
بــازی خوب و بی نظیری دارد و درباره مؤلفه های 
بازی درخشــان این بازیگر می گوید: جواد عزتی 
بــه همان اندازه که می تواند مخاطب را بخنداند، 
می توانــد مخاطب را بترســاند یــا بگریاند، هم 

بــازی بیرونی دارد و هم بازی درونی. ســکوت و 
مکث هایش در این فیلــم، عمق و حجم زیادی 
دارد. این بازیگر توانسته از هیجانات، احساسات و 
واکنش های متفاوت، به اندازه و در جای خودش 
اســتفاده کند که او را به »شــخصیت« نزدیک 
کرده اســت. در حالی که می توانست به »تیپ« 
قهرمان گونه ای تبدیل شود، ولی با توانمندی عزتی 
در بازی، »حجت« از تیپ به شخصیت بدل شده 
است. صائمی تأکید می کند: بازیگران مکمل هم 
بازی های بسیار درخشانی دارند و با وجود اینکه 
نقش هایشان کوتاه اســت، اما در ذهن مخاطب 
ماندگار می شود. مثالً پانته آ بهرام با وجود اینکه 
بــازی کوتاهی دارد، اما یکی از بهترین بازی های 
او در کارنامه ســینمایی اش به شمار می رود و به 
نظرم از طناز طباطبایی که جایزه بهترین بازیگر 
مکمل زن جشنواره فجر سال گذشته را گرفت، 

بهتر بازی کرده است. 
وی اضافه می کند: مهدی حســینی نیا در نقش 
»مصیب« بســیار خوب بــازی کــرده و بهتر از 
امیرآقایی که او هم جایزه بهترین بازیگر مکمل 
مرد را گرفت، ظاهر شــده است. به نظرم کمی 
اغــراق در جنس بازی امیرآقایی وجود دارد، ولی 
بازی مهدی حسینی نیا بســیار یکدست است، 
یعنی همان طور که بازی جواد عزتی از فیلم بیرون 
نمی زند و اگزجره نیست، بازی حسینی نیا هم در 
کار نشسته، حتی علی شادمان هم با وجود بازی 

کوتاهش، بسیار توانمند ظاهر شده است.

این منتقد سینما و تلویزیون خاطرنشان می کند: 
آنچه اهمیت دارد اینکه خوب بازی کردن بازیگر 
نباید به نمایش گذاشته شود بلکه بازی او باید در 
درام بنشیند. یک عامل بازی گرفتن خوب محمد 
کارت از بازیگرانش این اســت که خودش بازیگر 

خوبی است و درک درستی از بازیگری دارد. 

 رمزگشایی غافلگیرانه#
این منتقد ســینمایی خاطرنشان می کند: فیلم 
»شنای پروانه« درون خودش، نگاه منتقدانه ای به 
ســوژه دارد و نشان می دهد که با آدم های منفی 
نباید همراهی و همدلی کنید. عده ای می گفتند 
که این فیلم به خاطر الت بازی و قمه کشی، ترویج 
خشــونت می کند در حالی که این  طور نیست. 
»شنای پروانه« در مخاطب، حس تنفر از خشونت 
ایجاد می کند، چون از این آدم ها بیزار می شوید 
به طوری که حتی این بیزاری و تنفر در »حجت« 
هم ایجاد می شود به طوری که تصمیم می گیرد 
»هاشم« که برادرش است را از زندگی شان حذف 
کند. وی با تأکید بر اینکه این فیلم، نقد خشونت 
می کند و نه نقل خشــونت، اضافــه می کند: در 
این فیلم خشونتی که می بینیم در نقد و تقبیح 
خشونت اســت، یعنی مخاطب با آدم های منفی 
فیلم همذات پنداری نمی کند و شخصیت »هاشم« 
با بازی امیرآقایی در حد ضدقهرمان باقی می ماند. 
هر چه مخاطب جلوتر می رود و قصه ها رمزگشایی 
می شوند، تنفر مخاطب از شخصیت منفی فیلم 
بیشتر می شــود.این منتقد ســینما و تلویزیون 
می گوید: ما در ســینما، با احســاس و عواطف 
مخاطب ســروکار داریم و »شنای پروانه« توانسته 
حس انزجار و بیزاری را نســبت به اراذل و اوباش 
ایجاد کند و به هدفش رسیده است. پایان بندی 
فیلم هم این احســاس انزجار و خشــونت را به 
صورت منطقی در مخاطب ایجاد می کند. حتی 
در پایان بنــدی کار بر خانــواده تأکید می کند و 
زمانی که شــخصیت منفی از ســفره خانوادگی 
حذف می شود به این معناست که این آدم اصاًل 
سر ســفره خانواده بزرگ نشده است. پایان بندی 
فیلم، بازگشت به خانواده است، خانواده ای که ضد 
آدم های اراذل و اوباش است.صائمی، یکی دیگر از 
جذابیت های فیلم را رمزگشایی غافلگیرانه می داند 
و می افزاید: این غافلگیری در یک سوم پایانی فیلم 
بسیار بیشتر می شود و ریتم تندی پیدا می کند و 
تا پایان فیلم، مخاطب را روی صندلی می نشاند. 

به باور این منتقد، معموالً کارگردان مؤلف ها، آثار 
بهتری می سازند. وی یادآور می شود: محمد کارت 
فیلم نامه نویس و کارگردان این اثر است و تجربه 
زیستی او در نگارش فیلم نامه اثر بسیار مهم بوده 
است. او در جنوب شهر شیراز بزرگ شده و درباره 
این آدم ها مستندســازی کرده، به همین دلیل 

فیلم نامه اش، نتیجه یک کار پژوهشی است.

برش

صائمی، یکی دیگر از جذابیت های 
غافلگیرانه  رمزگشایی  را  فیلم 
می داند و می افزاید: این غافلگیری 
بسیار  فیلم  پایانی  یک سوم  در 
بیشتر می شود و ریتم تندی پیدا 
می کند و تا پایان فیلم، مخاطب را 

روی صندلی می نشاند

درباره »شنای پروانه« که بخت پرفروش ترین فیلم اجتماعی سال 99 را دارد

در» نقد« خشونت و نه » نقل« آن

آگهی المثنی
آقای حلیم ساسولی با تسلیم دو برگ فرم فقدان سند مالکیت که امضاء شهود را در دفتر اسناد رسمی شماره 13 زابل 
گواهی نموده است اعالم داشته که سند مالکیت ششصدویک سهم مشاع از سه هزارو ششصد سهم و پنجاه و چهار 
صدم سهم از هفده هزار و سیصدو پنج سهم و چهل و چهار صدم سهم ششدانگ پالک 1633 فرعی از 1-اصلی  واقع 
در بخش دو سیستان ملکی نامبرده صادر و تسلیم گردیده و اعالم داشته که بر اثر جابجایی مفقود گردیده است لذا 
مراتب بموجب تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت آگهی می شودکه هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روزاز تاریخ انتشار آگهی 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید.چنانچه ظرف مدت مقرر 
اعتراض نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت اسناد زابل طبق مقررات به صدور سند 

مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی مبادرت خواهد نموده. م الف:276  آ-9903255
تاریخ انتشار: سه شنبه 99/04/17

مهدی پهلوانروی رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره    139960322002000303-1399/03/25  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه 
بال معارض متقاضی آقای مسعود جهانتیغی فرزند عباس بشماره ملی 3660212938  صادره از زابل در ششدانگ 
اعیان یکباب خانه به مساحت 314/50 متر مربع در قسمتی ازپالک 1 فرعی از 1632- اصلی  واقع در بخش یک 
سیستان شهر زابل کوچه 14 منشعبه از خیابان هیرمند جنوبی خریداری از مالک رسمی آقای سید حسن حسینی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی 
می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف:273  آ-9903256
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/5/1

مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

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 139960308001000444  مورخ 1399/02/29 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 الهام شهریاری  فرزند علیرضا  بشماره شناسنامه8962  و شماره ملی 0653177267 صادره 
از بیرجند درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 115/34 متر مربع قسمتی از پالک 1396  � اصلی بخش 2 
بیرجند از محل مالکیت عیسی  دستگردی محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9903275
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/17                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/01                          
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
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139960308001000439  مورخ 1399/02/29 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 فاطمه شهریاری  فرزند ایوب  بشماره شناسنامه 2  و کد ملی 0652324479 صادره 
از بیرجند درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 120 متر مربع قسمتی از پالک 1396  � اصلی بخش 2 بیرجند 
از محل مالکیت عیسی  دستگردی محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ 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-9903276
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/17                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/01                          
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
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139960308001000393  مورخ 1399/02/26 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای احسان شهریاری فرزند علیرضا  بشماره شناسنامه0640049168  صادره از بیرجند 

درششدانگ یک باب منزل  به مساحت 118/63 متر مربع قسمتی از پالک 1396  � اصلی بخش 2 بیرجند از محل 
مالکیت عیسی  دستگردی محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9903277
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/17                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/01                          
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
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139960308001000394  مورخ 1399/02/26 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای احسان شهریاری فرزند علیرضا  بشماره شناسنامه0640049168  صادره از بیرجند 
درششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 364.58 متر مربع قسمتی از پالک 1396  � اصلی بخش 2 بیرجند از 
محل مالکیت عیسی  دستگردی محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم 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 
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-9903278
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/17                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/01                          
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 139960308001000428  مورخ 1399/02/28 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی اقای محمد ابراهیم زحمتکش  فرزند علی   بشماره شناسنامه  598 و کد ملی 0651486777  
صادره از سربیش��ه درشش��دانگ یک باب ساختمان  به مساحت 54/42 متر مربع قسمتی از پالک 1396  � اصلی 
بخش 2 بیرجند از محل مالکیت رقیه مددی پور محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ 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-9903279
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/17                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/01                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9902075
بدینوس��یله به آقای احمد شهرستانه نام پدر: غالمعلی محل صدور: جغتای تاریخ تولد: 1347/06/01 شماره ملی: 
5219732382 ش��ماره شناسنامه: 1723 بدهکار پرونده کالسه 9902075 که برابر گزارش مأمور ابالغ به آدرس 
متن س��ند ش��ناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند ازدواج ش��ماره 4231- 1374/04/5 بین شما و خانم 
منصوره زرقی تعداد یکصد و پنجاه س��که طالی بهار آزادی بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا 
طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه ش��ما تعقیب خواهد 

شد. آ- 9903211 م.الف 906
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی
بدین وس��یله به وراث مرحوم حسین نصیرزاده شماره شناسنامه 141 )محمدامین نصیرزاده نام پدر: حسین تاریخ 
تولد: 1387/04/19 شماره ملی: 0929274687 شماره شناسنامه: 0929274687 به نشانی: مشهد کوی المهدی 

قائم 28 پالک 77 با والیت حسن نصیرزاده شهری به نشانی: مشهد کوی المهدی قائم 28 پالک 77
- زهرا غالمی نام پدر: حسین تاریخ تولد: 1367/02/18 شماره ملی: 0944765157 شماره شناسنامه: 14870 به 

نشانی: مشهد کوی المهدی قائم 28 پالک 77
- س��کینه ندافی شهری نام پدر: حس��ین تاریخ تولد: 1306/10/05 شماره ملی: 0918706580 شماره شناسنامه: 

1481 به نشانی: مشهد کوی المهدی قائم 28 پالک 77
- حس��ن نصیرزاده ش��هری نام پدر: علی تاریخ تولد: 1306/11/06 شماره ملی: 0918703522 شماره شناسنامه: 
1175 به نشانی: مشهد کوی المهدی قائم 28 پالک 77( ابالغ می شود که خانم زهرا غالمی نام پدر: حسین تاریخ 
تولد: 1367/02/18 شماره ملی: 0944765157 شماره شناسنامه: 14870 به نشانی: مشهد بلوار 22 بهمن- بهمن 
16 مقابل مدرسه قلی زاده پالک 45 جهت وصول 250 عدد سکه بهار آزادی به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج 
شماره 16026- 1381/11/02 دفتر 101 مشهد علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9809558 
در این اداره تش��کیل ش��ده و طبق گزارش مورخ 1399/01/26 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 19 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های 

کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ- 9903212 م.الف 907

آگهی
پیرو آگهی مزایده شماره 139904306220000005- 1399/05/08 به شماره بایگانی 9800212 و شماره پرونده 
139804006092003467 به اس��تحضار می رس��اند برابر آگهی مزایده اموال غیرمنقول مندرج در روزنامه شماره 
9278- 1399/04/07 در س��طر بیس��ت و دوم مزایده از مبلغ کارشناس��ی به مبلغ 2/500/000/000 ریال شروع 
می گردد که مبلغ اش��تباهاً درج ش��ده لذا مراتب جهت اصالح و درج در روزنامه ارس��ال می گردد. آ- 9903215 

م.الف 905
سرپرست اجرا واحد اجرای اسناد رسمی طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای جالل پسندیده تام برابر وکالتنامه شماره 5289 مورخ 1399/03/11 دفترخانه 247 مشهد بوکالت 
از طرف خانم لیلی نیک پور باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی 
نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ اعیان یک باب آپارتمان به شماره پالک 
باقیمانده 3057 فرعی از 5 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده 
است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 22270 دفتر 144 صفحه 4 بنام خانم 

لیلی نیک پور ثبت و سند به شماره چاپی 088967 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد......
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ- 9903216 م.الف 909
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

آگهی فقدان سندمالکیت 
نظربه اینکه آقای محمودمحمدپورباس��تناد دوبرگ استشهادیه گواهی شده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت 
س��ندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی اس��ت سند مالکیت نسبت به ششدانگ یک باب 
خانه تحت پالک256فرعی از4-اصلی واقع دربخش9شهرستان داورزن که متعلق به نام برده می باشدبعلت جابجایی 
مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شدسند اولیه نسبت به ششدانگ ذیل ثبت9748صفحه331دفتر43به 
نام مالک فوق به ش��ماره چاپی93ج973947صادروتس��لیم ش��ده اس��ت ودفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.
لذا باس��تنادماده120آئینامه قانون ثبت مراتب یکنوبت آگهی ومتذکر می گردد هرکس نس��بت به ملک موردآگهی 
معامله ای انجام داده یامدعی وجود س��ندمالکیت نزدخود باشدبایس��تی ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشار این آگهی 
اعتراض کتبی خودرا به پیوس��ت اصل سندمالکیت یاسندمعامله رس��می به این اداره تسلیم نماید.بدیهی است در 
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سندمالکیت یاسندمعامله رسمی نسبت به 

صدور سندمالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.)م الف 99/2022(  آ-9903281
 تاریخ انتشار:1399/4/17

غالمعلی صبوری زاده-رئیس ثبت اسنادوامالک داورزن

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه پرونده اجرائی کالسه 9701179 اجرای ثبت سبزوار
بدینوسیله به آقای مجتبی کارگر نوده نام پدر:عباسعلی تاریخ تولد:1358/01/01شماره شناسنامه:1976 نشانی:سبزوار 
خیابان 30متری بنیادشهیدابالغ می شود که خانم الهام خبازیزدنژاد جهت وصول تعدادنودعددسکه بهار آزادی طالبه 
استناد مهریه مندرج در سند ازدواج ش��ماره6366مورخ1378/11/28دفترخانه ازدواج2شهرسبزواراستان خراسان 
رضوی علیه ش��ما اجرائیه صادرنموده وپرونده اجرائی کالس��ه9701179در این اداره تش��کیل شده و طبق گزارش 
مورخ1399/02/29محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای  بستانکار طبق ماده18آئین 
نامه اجرا مفاداجرائیه فقط یک مرتبه دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی میشود 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.)م الف 99/2024( آ-9903282
تاریخ انتشار: سه شنبه1399/04/17

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

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

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 139860308308000134  مورخه 98/11/03  هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی اقای حسین شربت دار  فرزند محمد علی  بشماره شناسنامه85 صادره از سربیشه یک قطعه زمین 
مزروعی و مشجر مشتمل بر ساختمان به مساحت 5647/42 متر مربع قسمت 74 � اصلی واقع در بخش 6 سربیشه 
خریداری از مالک رسمی آقای علی خزاعی فرزند میر محمود محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند 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-9903290
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/17                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/01                          
محمد حسین مصلحی  -  رئیس اداره ثبت اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سربیشه

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای مریم محمدی طراقی فرزند گل حسین به شماره شناسنامه 28327 باستناد دو برگ استشهاد 
محلی که امضا شهود آن توسط دفتر خانه اسناد رسمی شماره 37 بجنورد گواهی امضا شده منضم به تقاضای کتبی 
جهت دریافت یک برگ سند مالکیت المثنی نوبت اول به چاپی 553529 به این اداره مراجعه کرده و مدعی است 

س��ند مالکیت شش��دانگ پالک1447 فرعی از 164 اصلی واقع در اراضی حصار بخش دو بجنورد به آدرس خیابان 
فردوس��ی ابتدای جمهوری به س��مت تربیت پ191 بعلت نامعلوم مفقود شده است و با بررسی دفتر امالک معلوم 
شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 26374 صفحه 47 دفتر 120 بنام نامبرده فوق صادر و تسلیم و فاقد سابقه رهن و 
بازداشت می باشد دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهی و متذکر میگردد هرکسی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود  سند مالکیت نزد 
خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را بپیوست اصل سند مالکیت یا سند 
معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض 
بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد 

و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار قانونی ساقط است م الف1623  آ-9903285
احمد اصغری شیروان

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 بجنورد

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

امالک واقع دربخش6 یزد- تفت و توابع
3175– آقای محمد حسین فالح تفتی نسبت به 162سهم مشاع از315سهم ششدانگ باغ پالک برابربه مساحت 

کل 1843/70 مترمربع بموجب رای شماره 139960321006000528 مورخ
1399/03/20 واقع در شوده علیا تفت خریداری عادی ازخانم تابنده پاپلیان و آقای محمد  اخوت مالکین رسمی 

لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9903260

تاریخ انتشارنوبت اول: سه شنبه 1399/04/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1399/05/01

امیر حسین جعفری ندوشن 
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

از طرف علی محمد شبانیان تفتی 

برگ اجرایی                                                                           
مشخصات محکوم علیه: 1 –  محبوب پور شهباز خانشیر  نام پدر رضوان                                                                                                              
نشانی محل اقامت :  تهران خانی آباد نو شهرک شریعتی خیابان قالیشویی کوچه مولوی پالک 22                                                                                        
مشخصات محکوم له                                                                                                           

نام : ابوالحسن قدمیاری فرزند یداله با وکالت آقای سید مهدی سید موسوی                                                                                                         
نشانی محل اقامت :  نیشابور خیابان پانزده خرداد یک داخل کوچه ساختمان ایران طبقه دوممحکوم به                                                            
به موجب رای شماره  335  تاریخ   98/10/30  شعبه  هفتم شورای حل اختالف شهر خرو و رای شماره – تاریخ 

– شعبه – دادگاه عمومی- که قطعیت یافته است 
محکوم علیه محکوم است به :  پرداخت مبلغ یکصدوپنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و هشتاد 
و نه هزارو پانصد تومان بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و جداگانه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک 97/8/24 الی یوم الوصول بر مبنای نرخ تورم که هنگام اجرای حکم محاسبه می گردد . ضمنا نیم عشر دولتی 

محاسبه شود .                                          
 .به استناد ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی . اجتماعی . فرهنگی  محکوم 

علیه مکلف است                                                              
پس از ابالغ این برگ اجرایی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا 
انج��ام تعه��د و مفاد رای بدهد . در غیر اینصورت برابر مواد 66.64.38.35.34.24. قانون اجرای احکام مدنی و مواد 
526.523.522 قانون دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد . آ-9903259

امضاء و مهر مسیول دبیر خانه شورا                                                        امضا و مهر قاضی شورا 
سید حسن سامغانی قاضی شعبه هفت شورای حل اختالف خرو                         

                  
 آگهی مزایده اموال غیر منقول مورد وثیقه پرونده اجرایی 9500062

به موجب پرونده اجرائی کالس��ه فوق شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 958/59متر مربع پالک 624فرعی از 
1- اصلی واقع درکوش��ک آباد بخش چهار همدان که ذیل صفحه 375دفتر 162س��ند مالکیت بنام آقای نظر علی 
باقری )راهن(صادروتسلیم گردیده که حدود اربعه آن به شرح ذیل می باشد :شماال:به طولهای 4/40مترو7/90مترو 
4سانتی متر)شرقی( و 1/10مترو22/10متر دیواربه  باقیمانده پالک یک اصلی شرقا:اول به طول 5/30متردیوار به 
باقیمان��ده پالک اصلی دوم به طول 11/70متردیواربه پالک مخروبه موجود س��وم به طول های 1/90متر)جنوبی(
و7/2متر8متر)جنوبی(و4/60مت��ردرب ودیوارب��ه کوچ��ه جنوبا :به طول ه��ای 21/7متر3/70متر ب��ه دیوار پالک 
625فرعی50سانتی متر )غربی( و60سانتی متردیواربه دیوارپالک 626فرعی غربا به طول های 23مترو20سانتی متر 
شمالی و3/20متر دیواریست به باقیمانده پالک اصلی مرقوم .که برابراسناد رهنی 85978- 1386/11/18تنظیمی 
دفترخانه21بهار مورد ثبت درقبال مبلغ000/000/ 125ریال نزد بانک ملت بهاردررهن قرارگرفته که برطبق نظریه 
کارشناس رسمی جمعاَ به مبلغ 1/618/308/000 ریال ارزیابی شده است .توصیف اجمالی مورد مزایده فوق عبارت 
است از پالک فوق : یک دستگاه ساختمان در یک طبقه به انضمام محل نگهداری دام به مساحت 70 متر مربع و 
حدودا 40متر مربع انباری در طبقه فوقانی آن و یک مورد سایه بان با پوشش فلزی برای نگهداری علوفه به مساحت 
60مترمربع وملک دارای انشعاب آب ،برق،گاز،می باشد .که از ساعت 9الی12روز سه شنبه مورخ 1399/4/24 دراداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان بهار واقع در بهار میدان آزادگان بلوار ایت اله بهاری انتهای خیابان فروردین از طریق 
مزایده حضوری به فروش می رسد مزایده از مبلغ 1/618/308/000ریال شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقداَ 
فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق وگاز اعم از حق انشعاب ویا حق اشتراک 
و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد ونیز بدهی های مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باشد به عهده برنده مزایده است و نیزدر صورت وجود مازاد وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشروحق مزایده نقداَوصول 
می گردد.ضمناَچنانچه روزمزایده تعطیل رسمی گرددمزایده روز اداری بعد از تعطیلی درهمان ساعت ومکان مقرر 

برگزار خواهد شد.)م الف 141(آ-9903258
تاریخ انتشار:1399/4/17

رئیس واحد اجرای اسناد رسمی بهار- هادی یونسی عطوف  
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