
 محمد تربت زاده نام »لواسان« از دو روز پیش یک بار 
دیگر سر زبان ها افتاده است. این بار البته نه پای ویالسازی 
غیرقانونی یــک آقازاده در میان اســت و نه تخلف های 
مســئوالن این منطقــه. این بار ماجرا از بازدید ســرزده 
حجت االســالم رئیسی، رئیس قوه قضائیه از این منطقه، 
آغاز شد. البته این دیدار یک بازدید سرزده معمولی نبود، 
چون یک روز پس از انتشــار اخبار این بازدید سرزده در 
فضای مجازی، کاربران هشتگ های مختلفی را در واکنش 
بــه صحبت های رئیــس قوه قضائیه در این دیــدار، داغ 
کرده اند. صحبت هایی که به عقیده کاربران، می تواند آغاز 
راه برچیدن بساط آقازاده ها از این منطقه و مبارزه با فساد 

در لواسان باشد. 

دمشانرارویکولشانگذاشتهاند#
لواســان در سال های اخیر همیشه حرف اول را در زمینه 
اخبار مربوط به پولشــویی، زمین خواری، فسادهای مالی 
و هرجور خبر حاشیه ســاز دیگر که فکــرش را بکنید، 
زده اســت. منطقه ای که از سال ها پیش تبدیل به پاتوق 
مسئوالن سابق، مسئوالن فعلی، فرزندان آن ها و خالصه 
از ما بهتران ها شده است، اما چند صباحی است به لطف 
رسیدگی قوه قضائیه و البته مطالبه گری فعاالن و کاربران 
مجازی، این منطقه دیگر مثل گذشته، نقطه امن مفسدان 
اقتصادی نیســت و حتی بسیاری از آقازاده ها و مفسدان 
اقتصادی پس از حاشیه های ســال های اخیر، دمشان را 

روی کولشان گذاشته و از این منطقه فرار کرده اند!

عزممانراسخاست#
اما رئیس قوه قضائیه در بازدید از لواســان چه گفته بود؟ 
شاید از میان تمام صحبت های رئیسی، همین یک جمله 
برای موج سازی در فضای مجازی کافی بود: »لواسان آغاز 
کار ماست«. موضوعی که حتی مورد توجه امام جمعه این 
منطقه هم قرار گرفت. حجت االسالم سید سعید لواسانی 
امام جمعه لواســان در همین باره در توییترش نوشــت: 
»حضرت حجت االسالم والمسلمین رئیسی تشریف آوردن 
لواسان ... در مالقات با ایشان تأکید کردند تا ریشه کنی 
فســاد از این منطقه بیرون نخواهیم رفت و عزم ما راسخ 

است«.

ازطبریتازنجانی#
اگر در این چند ســال، زیاد پای ثابت حاشیه های فضای 
مجازی نبوده باشید، احتماالً برایتان سؤال پیش آمده که 
چرا رئیس قوه قضائیه، مبارزه با فســاد را باید از منطقه 

کوچکی به نام لواسان آغاز کند؟
در تمــام این ســال ها، گره های موجود در بســیاری از 
پرونده های فساد اقتصادی، در نهایت به لواسان و ساکنان 
آن ختم شده است. از آقازاده های دانه درشت مثل دختر 

فالن وزیر بگیر تا خوِد مسئوالن قوه قضائیه! 
موارد فسادی که تا االن در لواسان کشف شده اند شاید سر 
به فلک بکشد، اما آخرین مورد کشف شده که سروصدای 
زیادی هم به پا کــرد، پرونده غالمرضا منصوری، قاضی 

وقت اجرائیات لواسان بود که مشخص شد جزو همدستان 
طبری بوده است. یعنی همین پرونده به ظاهر ساده که 
فقط یک تخلف مالی در لواســان به نظر می رسید، یک 
سرش به یکی از بزرگ ترین پرونده های فساد اقتصادی در 
کشورمان می رسید و یک سر دیگرش هم به هتل »دوک« 

در شهر پایتخت رومانی!
 ماجرای دختر و داماد نعمت زاده -وزیر سابق صنعت- هم 
که تا مدت زیادی سوژه اصلی توییتر فارسی بود. تخلف 
اصلی دختر آقای وزیر ظاهراً ساخت وســاز غیرقانونی در 
لواســان بود که منجر به تخریب ویال هم شد، اما همین 
پرونــده بعدها به احتکار دارو و هرجور فســاد اقتصادی 
دیگری که فکرش را بکنید هم کشیده شد و در نهایت با 
صدور حکم 20 سال زندان برای شبنم نعمت زاده خاتمه 

یافت.
این ماجرا دقیقاً در پرونده بابک زنجانی و چندین مفسد 
اقتصادی دانه درشت دیگر هم تکرار شد. جمع تمام این 
موارد حاال موجب شده مسئوالن قضایی کشورمان به این 
نتیجه برســند که در لواسان خبرهای خاصی در جریان 
است! به خصوص زمانی که اکبر طبری در جلسه پرحاشیه 
دادگاهش ادعا کرد کل لواسان در مالکیت رفقایش است و 

اگر اراده کند کل لواسان را به نامش می کنند!

پولشوییگسترده#
بعد از همه  این حواشــی بود که گمانه زنی هایی درباره 
انجام پولشویی های گسترده در لواسان صورت گرفت. 
بســیاری از کاربران و فعاالن مجــازی معتقد بودند، 
عده ای از مفســدان اقتصادی در لواســان جا خوش 
کرده اند و پول های نامشروعشــان را تبدیل به ملک و 
ویال می کنند تا از این طریق از زیر بار پاســخگویی به 

قانون فرار کنند. 
این البته فقط یک بخش از فســادهای عجیب و غریب 
احتمالی است که در لواسان جریان دارد. فعاالن رسانه ای 
می گویند وقوع فسادهای مکرر در لواسان، راه را برای ورود 
سایر مفســدان به این مناطق هم باز کرده و سبب شده 

خیلی هایشان که در زمین خواری و کوه خواری دستی بر 
آتش دارند، به پشتوانه سایر مفسدان، وارد گود شوند!

زمینخواریبیدادمیکند#
هرچند مســئوالن تالش های زیادی برای مقابله با فساد 
در لواسان انجام داده اند، اما این منطقه همچنان یکی از 
داغ ترین کانون های فساد در کشور است. به طوری که این 
روزها قیمت زمین در این منطقه به بیش از متری 150 

میلیون تومان می رسد! 
ماجرای فســاد و زمین خواری هم در این مدت به قدری 
در این شهر باال گرفته بود که مدتی پیش حجت االسالم 
سید ســعید لواســانی، امام جمعه لواســان، در این باره 
گفته بود: »متأســفانه در منطقه ما موضوع ساخت وساز 
غیرقانونــی، غیرمجــاز و غیرعاقالنه و مباحثــی درباره 
زمین خواری و کوه خواری بیداد می کند. افراد دارای قدرت 
و ثروت، بــا اقدام های خود وضعیت این منطقه را به طور 

 کلی دگرگون کرده اند«.
 
قطبالکچریبازیدرکشور#

با وجود تمام این حواشــی اما انگار مطالبه مکرر کاربران 
فضای مجازی و همچنین باال گرفتن بیش از اندازه موج 
فساد در این منطقه، موجب شده رئیس قوه قضائیه شخصاً 
به پرونده  این شهر کوچک ورود کند و این منطقه را نقطه 

آغاز مبارزه با فساد بداند.
حــاال و پس از بازدید ســرزده رئیس قــوه قضائیه از 
لواسان احتماالً باید امیدوار باشیم تا پرونده های فساد 
در این شهر، یکی پس از دیگری رو شود و در آینده ای 
نه چندان دور، لواسان باالخره سروسامان بگیرد چون 
جدا از تمام حواشــی مربوط به انواع و اقسام فسادها، 
این منطقه در این روزها تبدیل به قطب الکچری بازی 
در کشــور شــده که عکس و فیلم های مربوط به آن 
هــرروز در فضای مجازی توســط آقازاده ها منتشــر 
می شــود درحالی که مردم عادی حتــی در مواردی 

اجازه ورود به مناطق خاص آن را هم ندارند!
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ورزشورزش
»یوونتوس« برای نهمین بار پیاپی قهرمان »سری آ« ایتالیا شد

 امپراتوری»بانوی پیر«
در قلب اروپا

گفت وگو با نوید محمودی، نویسنده و کارگردان سریال در حال ساخت »همدل«

عاشقانه ای پساکرونایی

تلخ و شیرین
ویدئو شــوخی های دو روز پیش 
اکبــر عبدی که در یــک برنامه 
تلویزیونــی اینترنتی انجام شــد 
هنوز هم در فضای مجازی دست 
به دســت می شــود و خیلی ها 
می زننــد.  حــرف  آن  دربــاره 
رســانه ای  فعال  گنجی،  عبداهلل 
درهمین باره در توییتر نوشــت: 
»طنــز شــیرین اکبــر عبدی و 

دوســتان این بود که در این روزهای وانفسای خنده، از طریق شوخی با 
رئیس جمهور مردم را خنداندند اما طنز تلخ ماجرا اینجاســت که ایشان با 
آن دیابت باال و دوســتان چنان بی خیال ماسک و کرونا هستند که گویی 
اصاًل در کره خاکی حیات نمی کنند. خیلی راه قاطی و بدون پیشــگیری. 

عجب!«.

مشکل را گم نکنیم
مهدی محمدی، تحلیلگر مسائل 
تلگرامــی  سیاســی در کانــال 
خود نوشــت: »اگر اجازه بدهند 
بمب گذاران  و  کشــتارکنندگان 
در ایــران آزادانــه و بی خوف از 
می خواهند  کار  هــر  مجــازات، 
بکنند، برای ما خوابی صدها بار 
بدتر از ســوریه دیده اند. ویرانی، 
آرزوی غرب برای ایران اســت و 

ویرانی طلبان سرمایه های ترامپ در ایران. جالب است که روشنفکر ایرانی 
دلــش برای پراید ۸0 میلیونی، دالر 25 هزار تومانی، ســکه 11 میلیونی 
و اجاره نشــینی که قادر به تمدید قرارداد همین آلونک فعلی اش نیســت 
نمی سوزد، حتی از مســافر ایرانی که توســط جنگنده آمریکایی تهدید 
شــده دفاع نمی کند، اما حاضر است خود را برای دفاع از چند بمب گذار 

به در و دیوار بکوبد. مشکل همین جاست. مشکل را گم  نکنیم«.

مجازآباد

علیپور در گفت و گو با قدس:علیپور در گفت و گو با قدس:

دوستدارمبرایپرسپولیسدوستدارمبرایپرسپولیس
درآمدزاییداشتهباشمدرآمدزاییداشتهباشم

باران، آفتاب و مترسک های بتنی

رقیه توسلی: باران در آفتاب دیده اید؟ ابر و خورشید قایم باشک بازی کنند 
و نور از روزنه های آسمان بریزد پایین و تو کناردست چوپانی باشی که زنگوله 

می بندد گردن بّره ها؟
مار لیز بخورد الی علفزار و بترسی از کراس سواری که توی مرداد خیس ویراژ 

بدهد و نداند روستاست نه پیست موتورسواری؟
باد بیاید و شــرجی دریا بزند باال و نیزار عین فیلم های هالیوودی تکان تکان 
بخورد و تو با چشمانی حیرت زده پناه ببری به برف پاک کن و از خداوند بابت 

این تابستان کرونادار عجیب، ممنون باشی؟ 
همه این ها برای ما پیش آمده...کجا؟ در»ِگلیرد«... روستایی پُر باغ و مزرعه... 
به تمام معنا سبز... تا چشم کار می کند درخت و شالیزار و جالیز و آفتابگردان 
و پرنده و مترســک. حالمان را اینجا دوســت داریم چون بی ترس و واهمه، 
بی ماسک، نفس می کشیم. با وجود ُکشت و ُکشتار کرونایی هنوز مردم اینجا 
مهربانند. هنوز زندگی روان است. کشاورزان، کدو و گوجه و ریحان چیده اند و 
با دست و دلبازی تعارف می کنند. لعنت بر کرونا! دست روی سینه می گذاریم 

و متشکر می شویم اما نمی توانیم قبول کنیم. 
توی اینترنت خوانده بودیم گلیرد، 700 هکتار زمین شالیزاری و 100 هکتار 

باغ دارد، اما اشاره ای به مردمان نازنین و خونگرم این خطه نشده است. 
خوانده بودیم روستایی است از توابع شهرستان جویبار مازندران که در گذشته 
نامش ُگل گرد بوده است و گویی گل گرد به مکانی گفته می شود که چندین 
روســتا را به هم متصل می کرده. اما بازهم کوچک ترین اشارتی نشده بود به 

بهشت بودن این قریه سربه زیر آرام.
گلیرد گردی می کنیم... ســاقه های برنــج را می بینیم کــه دارند از خامی 

درمی آیند... که نه سبزند نه طالیی...نوجوانانی اند در پیچ و خم بلوغ.
مزرعه جارو هم پرتمان می کند به قدیم ها. آن وقت ها که کاروبار جاروفروش ها، 

سکه بود.
زنان گلیــردی را می پاییم که با فاصله اجتماعی نشســته اند به پاک کردن 

کپه های لوبیاسبز.
می چرخیم و آنچه دیدنی تر می کند گلیرد را برایمان تماشای خزانه های تازه، 
کنار نشاهای گذشته است که خبر از کشت دوم برنج می دهد. در ادامه گشت 
و گذار، ســر از مسکن مهر 2هزار و ۸00 واحدی »میارکال« هم درمی آوریم. 
مجتمع های انبوه رنگارنگی که نمی شــود نگاهشــان کرد و غمزده نشد. به 

خانه های خالی از سکنه که دارند می افتند به انقضا! 
مگر نمی گویند مستأجران را چه کنیم صاحبخانه شوند؟ مگر نمی گویند به داد 

اجاره نشین ها برسیم؟ مگر...مگر... مگر؟
وقت بیرون آمدن از گلیرد با خودمان مرور می کنیم: خیلی از خانه ها لوبیاپلو 

دارند امروز و باران چه آشفته، سر خوشه های برنج را پایین کشیده.
امان از سیروسلوک در بهشت زمینی! که فقط توی این بهشت هاست که اکثراً 
باید بزنی روی ترمز و جای حال خوبت را بدهی به احوال بد... امان از کرونا که 

سایه اش شکل همین ساختمان های مهجور و مدیریت بی تفاوت، بلند است!

روستاگردی

همچنان شایعه جدایی رحمتی شنیده می شود

 کلید دروازه »شهرخودرو« 
در جیب کیست؟

فتح اهلل زاده: 

 منتظریم پرسپولیس 
در آسیا هم پوکرکند!

قوه قضائیه طومار مفسدان زمین خوار را درهم می پیچد؟

لواسانآغازکاراست
ژولیوس سزارهای قرن 21

می گویند 50 ســال قبل از میالد 
»مسیح«- که درود پروردگار بر او 
باد- مردم اسکاتلند علیه امپراتوری 
روم، دست به شورش زدند و تصور 
کردند که می توانند با تکیه بر زور 
بازوی جوانان خویش، از اســارت 
پردرد و ذلت بار امپراتوری »روم« 

نجات یابند.
هنگامی که خبر شورش به مرکز 

امپراتوری رســید، بی درنگ دستور ســرکوب صادر و ژنرال کار آزموده ای به 
نام »ژولیوس سزار« به عنوان فرمانده سربازان سرکوبگر راهی اسکاتلند شد. 
این کامالً آشکار بود که جوانان و مردان بی تجربه اسکاتلندی، در برابر هنگ 
باتجربه و سازمان دهی شده امپراتوری، کم بیاورند و نتوانند به مقاومت ادامه 

دهند. 
اما ژولیوس سزار در این ماجرا دست به اقدامی زد که بعدها در تاریخ سیاست، 

به عنوان یک الگوی عقیم سازی سیاسی، مورد توجه قرار گرفت.
او فرمان داد یک دست همه جوانان، شمشیرزنان و شورشی های اسکاتلندی 

را قطع کنند!
هدف این خشــونت خونریزانه امپراتوری، این بود که یک ملت کوچک را از 
اندیشــه ملی و باور به توانایی ملی خالی و پشیمان کند و نگذارد به سیطره 

اندیشه سلطه و قدرت امپراتوری، گزند و آسیب برسد.
جهان امروز، جهان حقوق بین الملل ســاخته شده پس از جنگ جهانی 
دوم، دائم حرف از پیشــرفت ارزش های انســانی می زند و به ارزش های 

دموکراتیک تمدن غربی، می بالد. 
بر همین اســاس هم، جهان و ملت ها و فرهنگ ها را به جوامع پیشرفته 
دموکراتیک غربی و نیز جهان عقب مانده غیردموکراتیک تقسیم می کند. 
هــر صبحگاه، از جهــان دموکراتیک تجلیل و هر غــروب، تحقیر را نثار 
جهــان غیردموکراتیک می کنــد. هیچ گاه از ژولیوس ســزار و خالقیت 
درنده سیاست عقیم ســازی یا ناتوان سازی ملی و اجتماعی او و تکرار و 
شبیه سازی تاریخی و وحشیانه آن، در همه قرن ها سخن نمی گوید! چرا؟ 
چون حقوق بین الملل و ارزش های جهان دموکراتیک، مدافع عقیم سازی 

ملت ها و ناتوان سازی آن هاست. 
آنچه در دو دهه پیش در یوگسالوی تکه و پاره شده رخ داد و جوانان مسلمان 
در قتلگاه »سربرنیتســا« قتل عام و در گورهای دسته جمعی مدفون شدند، 
حکایتگر کدامین حقیقت پنهان یا آشکار تمدن دموکراتیک غرب و جهان 
حقوق بین الملل و نهادهای وابسته حقوقی بشری آن است؟ کشتار وحشیانه 
جوانان مسلمان سربرنیتسا، اجرای همان نسخه خشونت بار ژولیوس سزار در 

اسکاتلند بیست قرن پیش بود.
امروز هم »ژولیوس سزار« ها نه تنها در جهان پیشرفته و کامالً دموکراتیک 
تمدن غربی، نقش آفرینی می کنند، بلکه بعد از هر کشــتار بزرگ ملت ها و 
فرهنگ ها، به منظور اســتحکام پایه های تمدن دموکراسی، به سراغ معبد 
کوچک »صندوق رأی« می روند و با بوســه بر آن، خود را خدمتگزار جهان 
پیشرفته دموکراسی معرفی می کنند تا کشتار و قتل عام یک ضرورت ماقبل 
دسترسی به صندوق رأی باشد و چرخ های تاریخ دموکراسی بچرخد و آن را 

به پیش ببرد. 
کشــتار جوانان سربرنیتسا، در آخرین ســال های قرن دموکراسی و آزادی 
انســان ها به همه چشم ها نشان داد که ســلطه بر انسان ها و هویت ها، یک 
هدف فراموش ناشدنی تمدن غربی است و اگر نویسنده و استاد و شاعر و یا 
سیاستمداری، جز این بگوید؛ بی گمان دروغی بزرگ به تاریخ و ملت خویش 

گفته است.

نامه فرهنگ

 سینا واحد
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حمیدرضاعرب: علی علیپور حاال عزمش را جزم کرده 
عنوان آقای گلی لیگ برتر را هم بدســت آورد. مهاجم 
پر تالش پرســپولیس که در سال های بسیاری سهمی 
در موفقیت های تیمش داشته حاال به دنبال یک عنوان 
شخصی است تا سال خوبی که با پرسپولیس به پایان برد 
را شیرین تر کند. آیا علیپور می تواند از مدعیان آقای گلی 
لیگ برتر عبور کند؟ چهار هفته فرصت باقی است تا او به 

این مهم دست یابد.

این فصل هم قهرمان لیگ برتر شــدید. چه س
احساسی دارید؟

خیلی خوشحالیم چون این برای ما به اصطالح یک پوکر 
به یادماندنی محسوب می شــود. حاال دیگر عدد چهار 
برای ماســت چون ما قهرمان لیگ برتر شدیم. به نظر 
من این قهرمانی بیشــتر از آن چهار برد استقاللی ها در 
دربی ارزش دارد. ما فاتح چهار جام پشت سرهم بودیم 
که در فوتبال ایران بی نظیر است. تا حاال کسی نتوانسته 
چنین کاری انجام دهد. فکر می کنم در آینده هم کسی 
نتواند به این سادگی چهار تا قهرمانی بدست آورد. این 
بردها تقدیم به هواداران پرســپولیس که همیشه ما را 
یاری کردند. ای کاش بودند و در کنار هم جشن قهرمانی 

می گرفتیم.

حال شــنتیا پســرت پس از قهرمانی چهارم س
چه طور بود؟

قطعاً او هم از قهرمانی های ما خوشــحال است. حاال 
دیگر بیشــتر می فهمد قهرمان شــدن پرســپولیس 
یعنی چی. از وقتی خدا شــنتیا را به من داده پشــت 
سرهم قهرمان لیگ می شویم. این از قدم خیر اوست. 

امیدوارم در سال های بعد هم قهرمان شویم. 

یعنی فصل بعد هم به فکر قهرمانی هستید؟س
ببینید ما ِدین مان را به باشــگاه ادا کردیم. االن نوبت 
مسئوالن است تا خســتگی را از تن ما خارج کنند. 

باید هرچه زودتر پاداش قهرمانی ما را بدهند چون 
هنوز هیچ پاداشــی بابت قهرمانی در لیگ بدست 
نیاوردیم و چشــممان به دست مسئوالن باشگاه 

اســت. ما اگر در ســال های آینده به خوبی حمایت 
شــویم قطعاً می توانیم این قهرمانی ها را تکرار 

کنیم. مجموعه ای که اکنون در پرسپولیس 
هست ظرفیت قهرمانی در سال های 

بعد را هم دارد. البته به شرط 
آنکه اجازه ندهند ستاره ها 
بروند و تیم را حفظ کنند. 

هــم س خــودت 
پیشنهادی داری؟
هرحــال  بــه 

پیشــنهادهایی 
امــا  هســت 
من  اولویــت 
بازی  ادامــه 

پرسپولیس  در 
است. 

دوســت دارم همچنان در 
پرسپولیس باشــم و در خط حمله 
این تیم بدرخشم. البته اگر موقعیت 
خوبی برای لژیونر شدن فراهم باشد 
اســتفاده می کنم اما به شرط آنکه 
هم به ســود من باشد و هم به سود 

باشگاه.

خیالت س باید  پرســپولیس  قهرمانی  از  پس 
راحت تر شده باشــد و در بازی های آینده با 
آرامش بیشــتری در خط حمله بازی کنی. 

درست است؟
همین طور اســت. وقتی پرسپولیس قهرمان شد 
خیال من راحت شد. حاال به آقای گلی لیگ فکر 
می کنــم. مطمئنم اگر با آرامش جلو بروم قهرمانی 
دور از دسترس من نیست. به امید خدا به این عنوان 

هم می رسم.

رابطه ات با کالدرون چطور بود؟ س
رابطه خوبــی با کالدرون داشــتم 
باالخره روی کالدرون فشار بود و او 
تفکری داشت که ما به آن احترام 
می گذاریم. او بــرای این قهرمانی 
واقعاً زحمت کشید. اما آقا یحیی 
بعد از اضافه شــدن به تیم خیلی 
خوب توانستند روند رو به جلو تیم 

را حفظ کنند.

خیلی ها معتقدند تو باید س
در تیم ملی بیشــتر به کار 
نظر خودت  گرفته شــوی. 

چیست؟
آرزوی هر بازیکنی اســت لباس 
تیم ملی را بر تن کند. اصاًل ما تمام 
فصــل می جنگیم که صاحب لباس 
تیم ملی شــویم. در زمان کی روش 
مهاجمــان بزرگ و لژیونــری در تیم 
ملــی بودند کــه کــی روش اعتقاد 

خاصی به ســبک بازی آن ها داشــت. ویلموتس البته 
نیم نگاهی به من داشــت و من هم در تمرینات تمام 
توانم را گذاشــتم. ولی ویلموتس نماند. االن منتظرم 

ببینم آقای اسکوچیچ چه تصمیمی می گیرد.

نظرت در مورد آقای گلــی مهدی طارمی در س
پرتغال چیست؟

مهدی لیاقتش خیلی بیشتر از این هاست. او تازه کارش را 
در اروپا آغاز کرده و من مطمئنم روزهای بزرگی در انتظار 
اوست. من کنار او بازی کرده ام و می دانم ظرفیتش خیلی 
بیشتر از برخی بازیکنان اروپاست. برایش از صمیم قلب 

آرزوی موفقیت دارم.

خودت هم سال قبل از اروپا پیشنهاد داشتی و س
حتی تا آستانه جدایی رفتی.

بله. سال قبل تقریباً کارم تمام شده بود و پرسپولیس 
می توانست در قبال صدور رضایت نامه من مبلغ خوبی 
دریافت کند که در این شــرایط خاص، کمک بزرگی 
از لحاظ حل مشکالت مالی تیم بود اما در لحظه آخر 
بنــا به دالیلی این اتفاق نیفتــاد. در واقع ماندم تا به 
تیم کمک کنم. من می خواهم برای پرسپولیس درآمد 
داشته باشم. امیدوارم در نهایت اتفاق خوبی برای من 

و پرسپولیس رخ بدهد.

درباره ادعای دولتی بودن تیم پرسپولیس چه س
نظری داری؟

من دوســت نــدارم وارد این مســائل شــوم. وظیفه 
ما این اســت که ســخت تمرین کنیــم و نتیجه اش 
 را در زمیــن بــازی بگیریــم و بتوانیم هــواداران را 

خوشحال کنیم.

علیپور در گفت و گو با قدس:

دوست دارم برای پرسپولیس درآمدزایی داشته باشم

رضاییان در تیم منتخب فصل ستارگان قطر
ورزش: رامیــن رضاییان دهمین گل خود را با پیراهن الشــحانیه ثبت کرد تا 
عملکرد خوبش ادامه دار باشد. مأموریت بزرگ الشحانیه ماندن در رقابت های 
لیگ برتر در چهار هفته باقی مانده اســت؛ هدفی که با ادامه درخشش ستاره 
ایرانی این تیم و ســه امتیازی که یکشنبه شــب بدست آمد، دور از دسترس 
نخواهد بود. این عملکرد شــماره 10 تیم الشــحانیه سبب شده تا کارشناسان 
شــبکه الکاس او را به عنوان مدافع  راســت تیم منتخب فصل لیگ ستارگان 

قطر انتخاب کنند.

فتح اهلل زاده: منتظریم پرسپولیس در آسیا هم پوکر کند!
ورزش: مدیرعامل پیشین باشگاه استقالل تهران با کری خوانی که برای هواداران پرسپولیس 
داشــته می گوید: شــاگردان یحیی گل محمدی با زحمت توانسته اند به قهرمانی در لیگ 
نوزدهم دســت پیدا کنند. وی اظهار کرد: خوشحالیم تیم های ایرانی بتوانند در آسیا پوکر 
کنند. پرسپولیس در ایران پوکر کرد و ما هم در آسیا به واسطه حضور چهارباره در فینال آسیا! 
منتظریم پرسپولیس را چهار بار در فینال آسیا ببینیم. وی درباره استفاده از الفاظی همانند 
»پوکر فساد« گفت: فکر می کنم یک دیدگاه ویژه تری نسبت به پرسپولیس وجود دارد اما باید 

اسم فساد را از این پوکر خارج کنیم؛ نباید به پرسپولیس تهمت بزنیم. 

وکیل برانکو از تعلیق پرونده در CAS خبر داد
ورزش: دارو بوشــیچ، وکیل برانکو درباره آخرین پیشــنهاد باشــگاه پرسپولیس 
برای توافق بر ســر پرونده برانکو ایوانکوویچ اظهار کرد: پیشنهادهایی از این باشگاه 
)پرسپولیس ( دریافت کردیم اما قابل قبول نبود و ما آن را به باشگاه ابالغ کردیم. وی 
در ادامه با اشاره به آخرین فرصت پرسپولیس برای پرداخت مطالبات موکلش گفت: 
اگر پرســپولیس قبل از ۶ آگوست )1۶ مرداد( نتواند پول را پرداخت کند، کمیته 
انضباطی فیفا رأی به محرومیت می دهد. پرونده در CAS به حالت تعلیق درآمده 

است. اکنون ما )پرسپولیس  و برانکو( فقط کمیته انضباطی فیفا را پیش رو داریم.

کی روش استنلی آماده بازی با استقالل
ورزش: کی روش استنلی، مهاجم برزیلی سپاهان که به دلیل محدودیت های پرواز در 
برزیل دیرتر از سایر بازیکنان به تمرینات این تیم اضافه شده بود چند هفته ای از رقابت ها 
را به دلیل عدم آمادگی بدنی از دست داد. حاال از اصفهان خبر می رسد این بازیکن بهبود 
کامل خودش را پیدا کرده و مشکلی برای حضور در ترکیب اولیه سپاهان در دیدار مقابل 

استقالل ندارد.
حضور او به طور حتم میتواند کار اســتقالل را در خط دفاع مشکل کند. ضمن اینکه 

رویارویی او با دیاباته به عنوان دو تا از بهترین خارجی های لیگ دیدنی است.

ســینا حســینی: چند ماه قبل خبری در رسانه های 
ورزشی در قالب گمانه زنی مطرح شد مبنی بر اینکه کادر 
فنی اســتقالل برای مهدی رحمتی پیغام فرستاده وی به 
باشگاه سابقش بازگردد. این گمانه زنی چند روزی به تیتر 
جنجالی برخی رســانه ها تبدیل شد تا هواداران مخالف و 
موافق رحمتی  در شبکه های اجتماعی نسبت به این خبر 
واکنش های متفاوتی از خود نشان دهند، هرچند خیلی زود 
مسئوالن باشگاه استقالل موضوع را تکذیب کردند اما با این 
حال همچنان شایعه جدایی احتمالی سنگربان شهرخودرو 

در محافل ورزشی شنیده می شود.

مدعیان؟هرگز#
بدون تردید پرسپولیس خواهان به خدمت گرفتن رحمتی 
نیســت، حتی با وجود اینکه یحیی گل محمدی ســابقه 
کارکردن با دروازه بان تیم ســابقش را دارد اما حضور او در 
پرسپولیس کامالً غیر قابل تصور است، تراکتورسازی تبریز 
با در اختیار داشتن رشید مظاهری و محمدرضا اخباری دو 
گزینه بســیار قابل اعتماد در اختیار دارد از این رو حضور 

رحمتی در تبریز دور از انتظار است!
ســپاهان اصفهان، با در اختیار داشتن پیام نیازمند هیچ 
نیازی به حضور رحمتی ندارد. باشگاه استقالل بی شک با 
وجود حسین حسینی بعید است به سمت جذب رحمتی 
برود. فوالد خوزستان با در اختیار داشتن دروازه بان سابق 
سپاهان و پرسپولیس بعید است تمایلی به جذب رحمتی 
داشته باشد به ویژه شهاب گردان در هفته های اخیرعملکرد 
قابل قبولی داشته است.  نساجی قائمشهر با علیرضا حقیقی 
بسیار خوب ظاهر شده است، تا احتمال پیوستن رحمتی 
به تنها تیم شــمال کشور نیز از بین برود، با این تفاسیر به 
نظر می رسد مقصد بعدی گلر پا به سن گذاشته شهرخودرو 

تیم های مدعی و باالنشین جدول نیست.

صنعتی های تازه وارد#
امــا تنها گزینه پیش روی رحمتی بــه احتمال فراوان 

تیم های تــازه راه یافته به لیگ برتر خواهد بود که 
به واســطه عالقه شدید به جذب نام ها حاضرند 

مبلغی قابل مالحظه را هزینه کنند.

بند مهم قرارداد#
گفته می شــود بندی در قرارداد دو ساله وی گنجانده شده 
است چنانچه وی خواهان جدایی زودهنگام از شهرخودرو 
شــود بایســتی مبلغی حدود 2/5 میلیارد تومان را بابت 
رضایت نامــه اش بپــردازد که این رقم به مبلغ دســتمزد 
احتمالی وی اضافه خواهد شد تا رحمتی از شهرخودرو رسماً 
جدا شود. فرهاد حمیداوی نشان داده آدم اقتصادی است و با 
وجود عالقه به افراد در تصمیمش مردد می شود، همان طور 
که در ماجرای یحیی گل محمدی زیر بار جدایی وی رفت. 
شهرخودرو در این فصل یوسف بهزادی و میالد فراهانی را 
از دســت داد و با وجود به خدمت گرفتن، حسین منادی 
دروازه بان جوان فعلی سایپا که گزینه پیوستن به استقالل 
بود او را از دســت داد تا وی دوباره به جمع خودروســازان 
ملحق شود! در حال حاضر طبق روال چند سال اخیر تنها 
دروازه بان موجود در ترکیب شهرخودرو فقط رحمتی است 
تا او بی رقیب باشــد اما مشخص نیست با جدایی او از این 
تیم چه کسی مســئولیت حفاظت از دروازه شهرخودرو را 
برعهــده خواهدگرفت! البته با توجه به عالقه حمیداوی به 

بازیکنان استقاللی فوتبال ایران بعید 
نظیر  گلری  نیست 

محســن فروزان 
مشهد  مسافر 
شود تا پس از 
یک  رحمتی 
جنجالی  گلر 
دیگر در مشهد 

بازی کند. 

امیرمحمد سلطان پور: بیانکونری روز یکشنبه در دیدار 
مقابل سمپدوریا در ورزشگاه خانگی آلیانز با کسب پیروزی 
2برصفر بار دیگر ســری آ را فتــح کرد تا با ثبت این تعداد 
قهرمانی های پیاپی هیچ تیمی در قاره اروپا به اندازه بیانکونری 

در لیگ داخلی خود چنین اقتداری را ثبت نکرده باشد.

رکوردهایی که شکست#
ساری به این دلیل توسط رؤسای باشگاه یوونتوس به تورین 
آورده شــد تا بتواند تیمش را مجاب کرده بازی جذاب تر و 
هجومی تری را ارائه کند. ســاری با تمام انتقادهایی که به 
شــیوه کارش وارد شــد تالش کرد این وظیفه را به خوبی 
به انجام برســاند و به تبع آن خط دفاعی بانوی پیر نیز به 
نسبت، ضربات بدی را شاهد بود. یووه در حالی که هنوز دو 
بازی دیگر باقی مانده، 38 گل از حریفان خود دریافت کرده 
که بیشترین تعداد گل دریافتی توسط تیم قهرمان از سال 
19۶1/۶2 اســت که آث میالن با همین تعداد گل خورده 
قهرمان ایتالیا شد. این موفقیت بزرگ شاهد به وجود آمدن 
رکوردهای جدید و جالب توجهی شد، مثالً جورجیو کیه 
لینی موفق شــد خود را به تنها بازیکنی در ترکیب کنونی 
یوونتــوس بدل کند که در هر 9 فصلی که این تیم عنوان 
قهرمانی را بدست آورده، حداقل یک بار درون زمین حاضر 

بوده است. جیانلوئیجی بوفون دروازه بان کهنه کار این تیم با 
کسب عنوان دهمین مدال اسکودتو خود حاال پر افتخارترین 
بازیکن تاریخ سری آ محسوب می شود. دو هم تیمی دیگرش 
یعنــی جورجیو کیه لینی و لئوناردو بونوچی با 9 قهرمانی 
رتبه های بعدی پرافتخارترین ها را در اختیار دارند که هیچ 
رقیبی تعداد جام هایش در نزدیکی آن ها نیســت که هنوز 
مشغول فوتبال بازی کردن باشد را در اطراف خود نمی بینند. 
برای بوفون این فصل شاهد به وجود آمدن یک رکورد فوق 
العاده دیگر نیز بود جایی که او رکورد تعداد بازی های پائولو 
مالدینی در سری آ را شکست. دروازه بان شماره یک سابق 
ایتالیا و یووه و دروازه بان شماره دو کنونی این تیم پشت سر 
ووجیچ شزنی، می توانست تعداد بازی ها و قهرمانی هایش را 
بیشتر کند اگر آن مدت دوری از تیمش و حضور در پاری 

سن ژرمن را انتخاب نمی کرد.

جادوی کریستیانو رونالدو#
رونالدو  35 ســاله و برنده پنج جایزه توپ طال، همچنان 
در این فصل به فرم جادویی خود ادامه داد و به نخســتین 
بازیکنی در تاریخ بدل شــد که موفق شــده در لیگ برتر 
انگلیس، اللیگای اسپانیا و سری آ ایتالیا باالی 50 گل برای 

تیم هایش به ثمر برساند. 

همچنان شایعه جدایی رحمتی شنیده می شود

کلید دروازه »شهرخودرو« در جیب کیست؟
»یوونتوس« برای نهمین بار پیاپی قهرمان »سری آ «  ایتالیا شد

امپراتوری»بانوی پیر«  در قلب اروپا
ضد  حمله

دردسر ۱۰ میلیاردی رسن
ورزش: هافبک عراقی تیم فوتبال پرسپولیس در صورت تمدید قرارداد خود 
بــا این تیم مبلغی نزدیک به 10 میلیارد تومان برای یک فصل می خواهد. 
بشار رسن یکی از بازیکنانی است که قراردادش در پایان فصل جاری به اتمام 
می رسد. وی مدنظر یحیی گل محمدی برای فصل بعد نیز هست اما قرارداد 

ارزی او با سرخپوشان تبدیل به چالش برای تمدید قراردادش شده است.

سیدعباسی: شهرخودرو نایب قهرمان می شود
ورزش: مربی تیم فوتبال شهرخودرو گفت: سهراب بختیاری زاده تغییرات 
کوچکی در تیم انجام داده که شرایط ما را بهتر کرده و مدعی اصلی نایب قهرمانی 
هستیم. داوود سیدعباسی در خصوص کار با سهراب بختیاری زاده تصریح 
کرد: با آمدن بختیاری زاده روی نیمکت شــهرخودرو و اضافه شدن حسین 
 بادامکی به کادر فنی شرایط ما بهتر شده و می توانیم قهرمان نیم فصل شویم. 

زمان نبرد استقالل و سپاهان مشخص شد
 ورزش: تیم های استقالل تهران و سپاهان اصفهان در چارچوب مسابقات 
یک چهارم نهایی جام حذفی باشــگاه های کشور قرار بود در سال گذشته 
انجام شود که به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد. پس از برنامه ریزی 
سازمان لیگ مشخص شــده است دیدار بین این دو تیم در مسابقات جام 
حذفی قرار اســت در حد فاصل هفته بیست و هشتم و بیست و نهم لیگ 

برتر انجام شود.

در نامه ای به سازمان لیگ
دعوای پرسپولیس و صدا و سیما باال گرفت

ورزش: پس از اینکه صبح امــروز در یکی از برنامه های تلویزیونی یکی از 
مجریان توهین آشکاری به قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر کرد مسئوالن 
این باشــگاه با ارسال نامه ای به ســازمان لیگ فوتبال ایران از این سازمان 
درخواست کردند در دیدارهایی که پرسپولیس میزبانی می کنند دوربین های 

صدا و سیما اجازه ورود به ورزشگاه را نداشته باشند.
در بخشی از این نامه آمده است: احتراماً با توجه به توهین های مکرر برخی 
از مجریان برنامه های صدا و ســیما به باشگاه بزرگ پرسپولیس و هواداران 
میلیونی متأسفانه تداوم داشته و برخورد از سوی دستگاه های نظارتی با آن 
سازمان صورت نپذیرفته است و لذا باشگاه پرسپولیس برای صیانت از اعتبار 
باشگاه متبوع و هوادارانش درخواست دارد تا زمان عذرخواهی رسمی سازمان 
صدا و سیما از ورود دوربین های آن سازمان جهت پخش مسابقات رسمی که 

به میزبانی باشگاه پرسپولیس انجام می پذیرد ممانعت به عمل آورد.

منهای فوتبال

هفته سی هفتم سری آ ایتالیا
پارما - آتاالنتا

    سه شنبه 7 مرداد - 22:۰۰ از شبکه ورزش

هفته 36 لیگ برتر انگلیس
اینتر - ناپلی

      چهارشنبه 8 مرداد - ۰۰:۱5 از شبکه سه

ورزش در سیما

مهسا جاور عضو کمیسیون ورزشکاران شد
ورزش: بانوی قایقران کشــورمان جایگزین کیمیا علیزاده در کمیســیون 
ورزشکاران شد. انتخابات ریاست و نایب رئیسی کمیسیون ورزشکاران)امروز( 
سه شنبه برگزار می شود. با پایان مهلت ثبت نام اسامی کاندیداها اعالم شد بر 
این اساس هادی ساعی، آرش میراسماعیلی، سعید حسنی پور و زهرا نعمتی 
برای پست ریاســت و مجتبی عابدینی و افشین نوروزی برای پست نایب 
رئیسی ثبت نام کردند.هادی ساعی، کمیل قاسمی، مجتبی عابدینی، سعید 
حسنی پور، قاسم رضایی، حمیدرضا قلی پور، یوسف کرمی، مهدی کامرانی، 
زهرا نعمتی، الهه احمدی، آرش میراسماعیلی، علیداد ساوه شمشکی، حسن 
تفتیان )جایگزین حمید ســوریان(، افشــین نوروزی )جایگزین کیانوش 
رســتمی( و مهسا جاور )جایگزین کیمیا علیزاده( 15 نفر عضو کمیسیون 
ورزشکاران هستند و بهداد سلیمی و حمیده عباسعلی با انتخاب رئیس کمیته 

ملی المپیک به این جمع اضافه شدند.

شکست ناباورانه وفایی در اسنوکر قهرمانی جهان
ورزش: حسین وفایی اسنوکرباز ایرانی در مسابقات قهرمانی جهان درحالی 

که از حریفش پیش بود شکست خورد و از دور رقابت ها کنار رفت.
رقابت های انتخابی اسنوکر قهرمانی جهان در بخش حرفه ای ها از 31 تیرماه 
در شفیلد انگلستان آغاز شده و تا هفتم مردادماه پیگیری خواهد شد. حسین 

وفایی و سهیل واحدی دو نماینده ایران در این رقابت ها حضور دارند. 
وفایــی در حالی شکســت خــورد که در رده ســی و پنجــم برترین 
اســنوکربازان جهان قرار دارد. همچنین حریف او یعنی جردن براون 
در رنکینگ حرفه ای ها در رده ۷۴ قرار دارد. بســیاری از کارشناسان 
پیش بینــی کرده بودند که با توجه بــه رنکینگ جهانی، وفایی موفق 
خواهد شــد فاتح این میدان باشــد. با این شکســت وفایی هم مانند 

واحدی از دور رقابت ها کنار رفت.

      صفحه 10

ب���رگ س���بز و س���ند کمپانی خ���ودروی پ���ژو206 مدل 
1394 رنگ سفید به شماره انتظامی 431س15 ایران 
12  ش���ماره موتور 165A0020824 و ش���ماره شاس���ی 
NAAP03EE9FJ212220 ب���ه مالکی���ت علی بی نیاز 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
04
17
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودرو سواری پژو تیپ 405 جی ال ایکس 
1800 آی مدل 1382 به رنگ عنابی متالیک به شماره 
ش���هربانی      553 س 43 ایران 12 و ش���ماره موتور 
22568220061 و ش���ماره شاس���ی 82019286 به نام 
مصطف���ی حیدری من���دی مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط  میباشد .  ,ع
99
04
18
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز نوع سواری سیس���تم بنز تیپ نی 280نام 
 : موت���ور  ش���ماره  فالح���ی  مالك:محمودابراهیم���ی 
10025246  ش���ماره شاس���ی10073676 شماره پالك 
:38ای���ران 544ن91 م���دل 1976 مفق���ود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد .

,ع
99
04
17
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز  سواری پژو تیپ: ROA رنگ: نوک مدادی- 
متالیک مدل: 1388  به شماره پالک: 36 - 848 ل 57 
و به ش���ماره موتور :1168708515  و ش���ماره شاسی: 
ب���ه مالکی���ت: محم���ود    NAAB31AA49H081076
لگزی ش م 6449597542 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط میگردد.         ,ع
99
04
15
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سند مخصوص راهور موتور سیکلت امجد مدل 1394 
 0125nc5023127 به رنگ مش���کی به ش���ماره موتور
به ش���ماره تنه Nc5125a9460286 به ش���ماره پالک 
انتظام���ی 35272-773 ب���ه مالکیت رض���ا مکاریان 
نجف آب���ادی مفقود گردیده واز درجه اعتبار س���اقط 

می باشد . ,ع
99
04
15
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برک سبز خودروی سمند مدل 1384 رنگ نقره ای
 ب���ه ش���ماره انتظام���ی 715ن45 ای���ران 12  ش���ماره 
موتور 12484138690 و ش���ماره شاسی 17611714 به 
مالکیت امیر حمزه طاهری مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
04
14
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

,ع
99
04
18
4

آگهی آراء هیات 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 شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان 
در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:

بخش دو بجنورد پالک 169- اصلی اراضی صدرآباد
1- ششدانگ یکباب خانه از پالک 132 فرعی از 169 اصلی فوق به مساحت 74/29 متر مربع ابتیاعی آقای 
جواد یزدانی از محل مالکیت رس��می عباس سیرجانیان برابر رای شماره 0964-99 مورخه1399/04/12- 

کالسه 97-0538
لذا بدینوس��یه به فروش��ندگان ومالکین مش��اعی و اش��خاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد 
چناچه اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا2ماه اعتراض خود 
رابه اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��یداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثب��ت محل تحویل دهنددرصورتی ک��ه اعتراض در مهلت قانونی واص��ل نگرددیامعترض گواهی تقدیم 
دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل ارائ��ه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند خواهدنمود ضمنا 

صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود. آ-9903500
تاریخ انتشارنوبت اول1399/04/23           تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/05/07

علیخان نادری
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

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

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
سندرسمی نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای اسحاق حشمتی نیا فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه 587 صادره از در یک باب دامداری به 
مساحت 1800 مترمربع در قسمتی از پالک 112  فرعی از 79 اصلی بخش 3 زبرخان واقع دراراضی حشمتی 
خریداری از مالک رسمی حسین حشمتی فرزند محمد علی محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 3قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی 
در دو نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات 
الصاق تا در صورتی که 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 ودر این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد 
بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی 
وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رساند ونسبت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید 

حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید .آ-9903503
تاریخ انتشار نوبت اول:  99/4/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 7 /99/5

سید حسن پورموسوی  - رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگه��ی موض��وع ماده 3 قان��ون و ماده 13 آیی��ن نامه قانون تعیی��ن و تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139960318603001125 مورخ 1399/02/09 هیات 
موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رش��ت ، تصرفات مالکانه بالمعارض آقای مهدی  پوربهلول فرزند محمد رضا 
به ش��ماره شناس��نامه 2316 صادره ازبندر انزلی در قریه کیژده در شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل 
بر س��اختمان به مس��احت 134/92 مترمربع پالک فرعی 3845 از اصلی 78 مفروز مجزی از پالک 98 
از اصلی 78 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای گل عس��جدی کژدهی محرز 

گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میش��ود در صورتی که اش��خاص 
نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 807  آ-9903519
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/04/23

تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/05/07
حسین اسالمی کجیدی  -  مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت

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 139960308001001127  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 نورجهان زینلی   فرزند حاجی   بش��ماره شناس��نامه 1 صادره از بیرجند دریکباب منزل مسکونی به 
مس��احت 148/59 متر مربع پالک 2075 فرعی از 1554 � اصلی بخش 2 بیرجند خریداری از مالک رس��می آقای 
محمد علی منصف و 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-9903459
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/22                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/07                          
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 139960308001000877 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکان��ه بالمع��ارض متقاضی اقای عب��اس حقیقت دان  فرزند محمد  بش��ماره شناس��نامه2178  و کد ملی 
0653109423 صادره از بیرجند در یک باب منزل مس��کونی به مس��احت 190/2 متر مربع قسمتی از پالک 
1396 � اصلی بخش 2 بیرجند  خریداری از مالک رسمی آقای مهدی مهر جو فرد 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 
س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،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-9903460
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/22                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/07                          
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 139960308001001130  مورخ  99/04/19 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی س��ید صادق رمضانی  فرزند س��ید عیسی  بشماره شناسنامه 
و کد ملی 0640286364 صادره از بیرجند در یک باب س��اختمان به مس��احت 161.80 متر مربع قسمتی از 
پالک 1396  اصلی بخش دو  بیرجند خریداری از مالک رس��می اقای رجبعلی مددی پور  محرزگردیده 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 س��ند 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-9903461
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/22                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/07                          
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 
س��ند رس��می            براب��ر رای ش��ماره 139960308001000861 مورخ 99/03/27  هی��ات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  اقای محمد مهدی هادی فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 2330 و 
کد ملی 065362365 صادره از بیرجند در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 2344 متر مربع قسمتی از پالک 
688 اصل��ی واق��ع در خراس��ان جنوبی بخش 2 حوزه ثبت ملک بیرجند خریداری از مالک رس��می آقای رجبعلی 
سلیمی خراشاد 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 تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9903462
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/22                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/07                          
علی فضلی  

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

دادنامه
خواهان نام ونام خانوادگی:احسان قاسمی سیاه الخ

محل اقامت:باخرز- خیابان ولیعصر، ولیعصر 11
خواندگان نام ونام خانوادگی:1.یاسین حق شناس 2.جواد درویش پور3.محمد فیض ریوندی گشنی

محل اقامت:1.باخرز، ابوالفضلی 4 ، روبروی بنگاه اتفاق| 2 و3 هر دو مجهول المکان
موضوع: الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل سواری پراید به شماره انتظامی 42-855ص21 

مقوم به ده میلیون تومان بانضمام هزینه دادرسی
به تاریخ 98.7.2 در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی تشکیل است ، پرونده کالسه 98.219 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 دادخواست خواهان:احسان قاسمی سیاه الخ فرزند: شیر محمد بطرفیت خواندگان:1.یاسین حق شناس 
فرزند:غالمرضا 2.جواد درویش پور فرزند: غالمعلی 3.محمد فیض ریوندی گش��نی فرزند: خداداد، به خواس��ته الزام 
خواندگان به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل سواری پراید به شماره انتظامی 42-855ص21 مقوم به ده 
میلیون تومان بانضمام هزینه دادرس��ی نظر به اینکه خواندگان ردیف 2و3 مجهول المکان بوده حس��ب درخواست 
خواهان به تجویز ماده 73 ق – آ – د – م  با چاپ و انتشار دو نوبت آگهی دادخواست و وقت رسیدگی در روزنامه 
کثیراالنتشار قدس صفحه 5 بشماره 9249 مورخ 1399.2.29 و انتظار کافی شورا و عدم حضور در جلسه رسیدی و 
یا معرفی وکیل و یا ارسال الیحه یا دفاعیه ای از ناحیه خواندگان 2 و 3 و با توجه به اینکه خوانده ردیف اول علیرغم 
ابالغ و اس��تحضار در جلسه رس��یدگی حضور نیافته، وکیلی معرفی ننموده و الیحه دفاعیه ای نیز ارسال نداشته و 
توجها به اظهارات خواهان که عنوان داشته خودروی موضوع خواسته را از خوانده ردیف اول خریداری و ثمن معامله 
را پرداخت اما به لحاظ عدم حضور خواندگان تاکنون موفق به تنظیم س��ند رس��می انتقال بنام خویش نگردیده و 
خواس��تار الزام خواندگان به تنظیم سند رس��می انتقال خودروی یاد شده بنام خود گردیده، شورا با التفات به عدم 
حضور خواندگان در محضر ش��ورا و قولنامه عادی ارائه ش��ده توسط خواهان ، جهت احراز معامله فوق قرار استماع 
شهادت شهود را صادر که من حیث المجموع از گواهی گواهان معامله فی ما بین خواهان و خوانده ردیف اول تایید 
و بدین کیفیت خواهان شرعا مالک خودرو در حال حاضر بوده لذا با احراز شرعی و قانونی بودن معامله انجام شده 
بین الطرفین و با توجه به اینکه سند خودروی صدراالشاره وفق مدارک پیوست به نام خوانده ردیف 3 )محمد فیض 
ریوندی گش��نی فرزند: خداداد( می باش��د لذا با عنایت به نظریه مش��ورتی مورخ 99.4.11 اعضاء ، صحت و اصالت 
دعوی خواهان را وارد تشخیص داده مستندا به مواد 10 و 219 و 220 ق – م و مواد 198 و 519 ق – آ – د – م 
حکم به الزام خوانده ردیف 3 به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم و امضاء سند رسمی انتقال خودروی 
پالک فوق بنام خواهان صادر و نیز وی را به پرداخت مبلغ یکصد و س��ی و ش��ش هزار و پانصد تومان بابت هزینه 
دادرس��ی در حق خواهان محکوم و اما در خصوص خوانده ردیف اول و دوم چون تاکنون س��ند رس��می انتقال بنام 
وی نگارش و تنظیم نیافته و در نتیجه مشارالیهم نمی توانند در تنظیم سند رسمی انتقال بنام خواهان مدخلیتی 
داش��ته باش��ند و طرح دعوی بر علیه ایشان صرفا جهت ثبوت ادعا و اصالت سند عادی قابل پذیرش بوده و موجبی 
برای الزام نامبردگان به حضور در دفتر اسناد رسمی وجود ندارد از این لحاظ دعوی خواهان بر علیه آنها مردود اعالم 
می گردد رای صادره جهت خواندگان غیابی محس��وب و ظرف مدت بیس��ت روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی و حقوقی 

باخرز می باشد.آ-9904100
مصطفی حسن نژاد 

مشاور و قاضی شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان باخرز

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم منصوره سادات میرسراجی  با ارائه یک برگ استشهاد شهود مصدق تقاضای سند المثنی نموده و اعالم داشته 
که س��ند مالکیت ششدانگ پالک 10599/6242/6297اصلی بخش یک ثبت قم که در صفحه و دفتر الکترونیک 
ش��ماره 139620330001021718بنامش ثبت و صادر شده است مفقودشده لذا مراتب باستناد تبصره یک ماده 
120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود  سند مالکیت  
نزد خود  و یا انجام  معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتبا به این 
اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای  مهلت مقرر نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی  برابر مقررات اقدام خواهد شد.  م الف:12770  آ-9904166
محمود مهدوی

رئیس ثبت منطقه یک قم 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای علی کاظمی طی وکالتنامه  شماره 3668مورخ1391/06/14از آقای احمد کاظمی آبکنار با ارائه 

دو برگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته  که سند مالکیت تمامی ششدانگ پالک  196/
10861/1/73-اصل��ی واقع در بخ��ش ثبت یک قم دردفتر امالک525 صفحه 514 ذی��ل ثبت86817  بنام آقای 
ابوالفضل فالح اصل ثبت و سند مالکیت بشماره مسلسل279416الف/83 صادره و تسلیم شده است سپس تمامی 
مورد ثبت طی س��ند قطعی 35603مورخ 1391/03/10 دفت��ر 22 قم به آقای احمد کاظمی آبکنار انتقال قطعی 
گردیده است که از طرف مالک  اعالم گردیده است  سند مالکیت مزبوربه علت عدم مدیریت بانک ملت مفقود شده 
است که در حال حاضر در این اداره در شرف صدور المثنی به نام ایشان میباشد لذا مراتب طبق تبصره1اصالحی  از 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتباً به این 
اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهدشد ./م الف:12769  آ-9904167
محمود مهدوی

سرپرست ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی فقدان سند مالکیت 
 نظر به اینکه بموجب وارده 2.4484-11/04/1399)وارث عباس زند(محبوبه زندی بموجب وکالت شماره 33539-

10/04/1399 و29942-30/08/1398 دفتر 91قم و والیت ش��ماره 980619-26/08/1398 دادگاه قم با ارائه دو 
برگ استش��هاد شهود مصدق اعالم داشته سند مالکیت699.80)به استثناء خروجی(سهم از ششدانگ پالک ثبت 
3121/4 اصلی واقع در بخش 2 ثبت قم که ذیل ثبت 95423صفحه 279 دفتر 555  به نام عباس زند ثبت شده 
است سپس محبوبه زندی اعالم نموده که به علت جابجایی سند  مالکیت مزبور مفقود گردیده است ، لذا به استناد 
تبصره 1 اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 1 نوبت به تاریخ ذیل آگهی تا چنانچه کسی مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتباً 
به این اداره اعالم و ارس��ال و رس��ید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد .آ-9904168 م الف:12768
عباس پور حسنی  -  رئیس ثبت  اسناد  و امالک منطقه دو قم

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
خانم مریم خزاعیان فرزند محمد حس��ین ، به صورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 872/56 متر مریع ، 
پالک 1 فرعی از 1305 � اصلی و همچنین باقیمانده 1305 � اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواسطه از 

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

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9904171
تاریخ انتشار نوبت اول:   07/ 1399/05
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/05/22

محمود جهانی مهر  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس



12
سه شنبه 7 مرداد 1399

 7 ذی الحجه1441 28 جوالی 2020  سال سی و سوم  شماره 9305  

سیما و سینماسیما و سینما

خبر

 استفاده از سکانس های »آقازاده« 
در تبلیغات دوره های هنری 

راز ثروتمند شدن »نیما« فاش شد؟! 
ســیما و ســینما: بعضی از 
هنرمنــدان و آموزشــکده های 
نقاشــی در اقدامی عجیب برای 
تبلیغ آموزش نقاشی و همچنین 
فروش تابلوهایشــان به ســراغ 
استفاده از سکانس هایی از سریال 

»آقازاده« در فضای مجازی رفته اند. 
همزمــان با پخش قســمت اول مجموعه »آقازاده« محصول ســازمان 
رسانه ای »اوج« با طراحی، نویســندگی و تهیه کنندگی حامد عنقا در 
شبکه نمایش خانگی و پخش سکانس های مربوط به حراج آثار هنری در 
تهران، برخی از هنرمندان این حوزه و صاحبان گالری ها به این سکانس ها 

واکنش نشان دادند. 
در این قســمت چگونگی خلق و فــروش تابلویی جعلی با نام و امضای 
ســهراب ســپهری در یک حراجی به نام »حراج خاورمیانه« به نمایش 
گذاشته می شــود که اتفاقاً به قیمتی باال هم به فروش می رسد. از این 
ماجرا برخی چنین برداشت کرده اند که احتماالً موضوعی که این سریال 
قصد داشته آن را برای مخاطبان روشن کند، حرف و حدیث ها و پشت 
پرده های »حراج تهران« به  عنوان خبرسازترین رویداد حوزه تجسمی در 
سال های اخیر است. پس از این حواشی، سکانس هایی از این سریال سر 

از تبلیغات هنری درآورده است. 
در ادامه قسمت های دیگر این سریال سکانسی وجود دارد که نیما، آقازاده 
بد سریال درباره پولی که بابت خرید تابلوهای نقاشی داده سخن می گوید 
و رقم های میلیاردی را به زبان می آورد. پس از پخش این قسمت سریال 
عده ای از آموزشکده های نقاشی با استفاده از این سکانس تبلیغات عجیبی 
با عنوان» راز ثروتمند شدن نیما فاش شد؟!« را در فضای مجازی منتشر 
کرده و به هنرجویان خود وعده فروش های میلیونی و میلیاردی آثارشان 

را می دهند. 

با کارگردانی یک اثر مشترک
 ۵ فیلمساز مطرح هندی 

درباره کرونا فیلم می سازند
سیما و سینما: پنــج فیلمساز 
برجســته هندی بــا هم یکی 
شــده اند تــا فیلمــی دربــاره 
همه گیری ویروس کرونا در این 

کشور بسازند.
به نقــل از ورایتی، پروژه ای فعاًل 

بی نام که ترکیبی از چند فیلم کوتاه است، توسط پنج فیلمساز برجسته 
هندی ساخته می شود.

این فیلم را کمپانی تولید آنوباو سینها، فیلمساز هندی تولید می کند و 
دیگر فیلم سازانی که در این پروژه مشارکت کرده اند شامل کیتان مهتا، 

سودیر میشرا، هانسال مهتا و سوبهاش کاپور هستند.
سینها گفت: در چند ماه اخیری که در قرنطینه بوده ایم خیلی بیشتر از 
گذشته با هم حرف زدیم و بدیهی است خیلی از این مکالمات به کرونا 
مرتبط بوده که همه دنیا را از کار بازداشته است. ما می توانیم ببینیم چقدر 
تغییر و تحوالت ایجاد شــده است. فکر کردم باید این ها برای آیندگان 
ثبت شود. باید داستان هایی را که می خواهیم و دوست داریم، برای آن ها 
بگوییم و اینکه با هم این کار را انجام دهیم، به نظرم خیلی جذاب تر است.

همه این فیلم ســازان از چهره های شناخته شده سینمای هند هستند. 
ســینها با یک پیشینه پر و پیمان ســازنده فیلم علمی تخیلی پرهزینه 
»را.وان« با بازی شاهرخ خان بوده و بعد درامی با عنوان »مالک« را ساخت 

که ریشی کاپور و تاپسی پانو در آن بازی کردند.
میشــرا، سازنده درام سیاســی »هزاران رؤیا مثل این« و تریلری درباره 
مافیای بمبئی است. وی ساخت فیلم »مردان جدی« برای نت فلیکس 

را هم در کارنامه دارد.
کیتان مهتا، درام »میرش ماسال« را در کارنامه دارد و سازنده فیلم طنز 

»توبا تیک سینگ« است.
هانسال مهتا هم سازنده درامی با عنوان »اومرتا« درباره آدم ربایی و قتل 
دانیل پیرل، روزنامه نگار وال استریت است که در فستیوال های جهانی با 

اقبال روبه رو شد.
سوبهاش کاپور،  کمدی مشهور »جولی ل ل ب« و ادامه اش را در کارنامه 

دارد. فیلم برداری این فیلم اواخر امسال شروع می شود.

آرمان زرین کوب:
»بوم و بانو« با مشکل مالی مواجه است

زرین کــوب،  آرمــان  مهــر: 
تلویزیونی  مجموعه  تهیه کننده 
»بــوم و بانو« با اشــاره به ادامه 
مجموعه  ایــن  تصویربــرداری 
تلویزیونی،  بروز مشکالت مالی در 

این پروژه را تأیید کرد.
به نقل از روابط عمومی ســیما فیلم، آرمــان زرین کوب، تهیه کننده 
مجموعه تلویزیونی »بوم و بانو« گفت: روز گذشته خبری توسط یکی 
از خبرگزاری ها منتشــر شد که پروژه متوقف شده که این خبر کذب 
اســت. ما برای رساندن پروژه به زمان پخش یعنی ماه محرم دو گروه 
کارگردانی گذاشــتیم که به دلیل شرایط مالی توان همکاری با گروه 
دوم را نداریم و این بدین معنی نیســت که کل پروژه متوقف اســت. 
متأســفم که می گویم ما با مشکالت مالی مواجه هستیم و منکر این 
نمی توان بود، اما همچنان در حال تصویربرداری پروژه هستیم و فعاًل 
با همکاری گروه کار می کنیم. البته تا چه زمانی امکان این نوع فعالیت 

برای همکارانم هست، نمی دانم.
مسعود رایگان، بهنام تشکر، مهدی احمدی، دیبا زاهدی، ساغر قناعت 
و… از بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند که برای پخش در ایام 

محرم آماده می شود.
»بوم و بانو« همکاری جدید سعید سلطانی به عنوان کارگردان و آرمان 
زرین کوب در جایگاه تهیه کننده، پس از ســریال پرمخاطب »ستایش« 

است.
در خالصه داســتان »بوم و بانو« آمده است: »در ایامی که عشق رهروان 
محرم به مسلخ برده می شود و شورشان به یغما می رود، عشقی بی آالیش 
سر برمی آورد که در دل توفان بالیای زمانه به ابتال کشیده می شود و در 
سایه تزویر و فریب بدخواهان تا مرز نابودی می رود، اما در واپسین لحظات 

چون سیمرغی از میان خاکستر برمی خیزد...«.

 سیما و سینما/ زهره کهندل ساخت نخستین 
ســریال کرونایی تلویزیون با عنوان »همدل« به 
برادران محمودی سپرده شده است. این سریال 
که نگارش آن از اســفند ماه ســال گذشته آغاز 
شده توسط برادران محمودی )جمشید و نوید( 
ساخته خواهد شــد که پیش از این سریال های 

مخاطب پسندی مانند »سایه بان« را ساخته اند. 
مدیر گروه فیلم و ســــریال مرکز ســیمافیلم 
درباره سریال همدل گفته است: با آغاز شــیوع 
ویــروس کرونا در جهان و تأثیراتی که بر زندگی 
و رفتارهای اجتماعی تمامی ســاکنان کره زمین 
گذاشته، ایده نوشتن برای ســاخت ســریالی با 
این موضوع همــراه مصداق هایی مربوط به ایران 
مطرح و نگارش آن توسط برادران محمودی آغاز 
شد. به گفته بهرنگ ملک محمدی، فضای سریال 
»همــدل« که در دوران شــــیوع ویروس کرونا 
روی می دهد، روایت ســه قصه موازی مربوط به 
یک پرســــتار، پسر یک تاجر و یک گروه جوان 
محقق است که خط ســــیر داستانی مربوط به 
کرونا را دنبال می کند. قصه این سریال که بیشتر 
در فضای بیمارستان جریان دارد و شخصیت های 
داستان بر اثر اتفاقاتی وارد فضای بیمارســــتان 
می شــوند، زاویه نگاهشــــان به مسائل تغییر 
می کند و رویدادها را از دریچه دیگری می بینند 
که این مسـئله منجر به تغییراتی در تصمیم های 

آن ها برای انتخاب مسیر زندگی شان می شود.
وی بــا بیــان اینکــه ســریال »همــدل« از 
ســریال های»الف« تولیــدی این مرکز اســت، 
عنوان کرده اســت: بناســت فضا و حال و هوای 
این چند ماه کشور در شرایط کرونایی به تصویر 
کشیده شــود و از آن جایی که هر روز ماهیت و 
شــکل ابتالی این بیماری تغییر می کند، گروه 
ســازنده سریال در چند مرحله برخی قسمت ها 
را بازنویســی کرده است. به گفته ملک محمدی، 
در این چند ماه پس از شــــیوع کرونا در کشور، 
شاهد جانفشانی ها و ازخودگذشتگی های بی شمار 
مدافعان سالمت بودیم و حماســــه هایی را به 
چشم دیده ایم. »همدل« سعی کرده است بخشی 
از جانفشــانی های کادر درمان و نظام بهداشت 
کشــور را طی ماه های اخیر به تصویــر درآورد. 
همدلی مردم برای کمک به نیازمندان در دوران 
کرونا، تبدیل شــدن مســــاجد به پایگاه هایی 
برای تولید ماســک، دادن مهلت بیشتر مالکان 
به مســتأجران برای پرداخت اجاره بها و هر آنچه 
در چند ماه گذشته از همدلی عاشــــقانه مردم 
دیدیم، انگیزه گروه را برای ســاخت ســریالی با 

این محتوا و مضمون دوچندان کرده است.

فرصتهایپیشرویفیلمسازان#
سریال »همدل« قرار است در ۱۵ قسمت تولید 
و اسفند امسال روانه آنتن شود. با نوید محمودی، 
یکی از نویسندگان و کارگردان های این مجموعه 
تلویزیونی درباره جزئیات این مجموعه گفت وگو 
کردیــم. وی با بیان اینکه در حال حاضر نگارش 
این ســریال در حال انجام است و صحبت درباره 
جزئیات آن کمی زود اســت، درباره اینکه قصه 
کرونا چه فرصت هایی را پیش روی فیلم ســازان 

بــرای تولید اثر قــرار می دهد، بــه خبرنگار ما 
می گوید: کرونا، یک جریان اجتماعی همه گیر بود 
که در نگاه اول همه را شــوکه کرد، ولی کم کم 
بخشی از وجود ما که نوع دوستی و مهربانی بود 
و مدتی کمرنگ شده بود، ظهور و بروز بیشتری 
یافت. احساس کردیم باید مراقب همدیگر باشیم و 
اگر کنار هم باشیم زندگی می تواند برایمان جذاب 

باشد.
وی ادامــه می دهــد: در این چند مــاه تصاویر 
زیادی از جانفشــانی کادر پزشکی در تلویزیون 
و فضای مجازی دیدیم. جامعه پزشــکی با جان 
و دل برای ســالمت مردم تالش می کنند و این 
موضوع ها ما را به سمت ساخت سریالی عاشقانه 
در مورد کرونا سوق داد. احساس کردم یک قصه 
عاشقانه بهتر می تواند حق مطلب را ادا کند. وقتی 
یک عشق را روایت می کنیم این عشق می تواند 

فضای تلخ روایت را جذاب تر کند. 
محمودی با بیان اینکــه بخش هایی از فیلم نامه 
نوشته شده است، خاطرنشان می کند:  سه قصه 
موازی را روایــت می کنیم که همه آن ها به یک 
بیمارستان می رسد. اکنون در حال تکمیل نگارش 
این مجموعه ۱۵قسمتی هستیم و امیدواریم کار 
به اسفند ماه امسال برسد و در سالگرد ورود این 

ویروس منحوس به کشورمان، روی آنتن برود. 

شایدفردایینباشد#
شرایط کرونا که محتوای فیلم و سریال ها را دچار 
تحول کرده اســت، آیا ســاختار و شکل ساخت 
تولیدات بصری را هم می تواند دستخوش تغییراتی 
کند؟ کارگردان فیلم ســینمایی »مردن در آب 
مطهر« پاسخ می دهد: اگر هم تغییر بدهد، تغییر 
خوبی نیست و به ضررمان خواهد بود. محمودی 
می گوید: نمی دانم در زمانی که قرار است سریال را 

بسازیم وضعیت کرونا در جامعه ایران چه می شود. 
اگر وضعیت کرونا با همین شرایط رشد پیدا کند 
خب سخت تر می شود، چون مجبوریم سخت تر 
و پیچیده تر کار کنیم. مثــالً گروه تولید خیلی 
بزرگ نباشــد در حالی که یک گروه فیلم برداری 
را تصور کنید که حداقل 60 نفر آدم در یک خانه 
۱00متری مشــغول فیلم برداری هستند. این ها 
چه بخواهند و چه نخواهند فاصله کمی دارند و 
فاصله فیزیکی دو متری در اینجا معنایی ندارد. 
باید ببینیم  وضعیت شیوع کرونا با همین شدت 

ادامه دارد یا نه؟
وی اضافه می کند: اگر همچون چند ماه گذشته 
شــدت شیوع بیماری کم شــود، وضعیت تولید 
آثــار ســینمایی و تلویزیونی هــم فرق می کند 
ولی متأســفانه شرایط فعلی خوب نیست، چون 
بسیاری از ما احساس کردیم بیماری تمام شده 
و کنترل شــیوع بیماری از دســت در رفت و در 
چنین شرایطی شــاید ساخت سریال به مشکل 
بخورد و حتی ســاخت آن متوقف شود، ولی اگر 
شــرایط تغییر کند و رو به بهبودی برود، سریال 

ساخته می شود.
محمودی معتقد است: آنچه در مورد کرونا وجود 

دارد اینکه کرونا هیچ چیزی را بهتر نکرد. در آغاز 
شیوع این بیماری وقتی همگرایی مردم را دیدم 
خیلــی ذوق کردم، ولی ماجــرای صعود قیمت 
دالر و ســکه که در یک ماه اخیــر اتفاق افتاد و 
گران فروشی های افسارگســیخته در بازار، نشان 
داد گویا قرار نیست تغییر کنیم. کرونا همچنان 
وجود دارد، اما کسی که اجناس مغازه اش را چند 
برابر قیمت می فروشد فکر نمی کند که زندگی به 

لحظه ای بند است و ممکن است که فردا نباشد!

تحکیمزنجیرهمهربانی#
تهیه کننــده فیلم »چند مترمکعب عشــق« با 
تأکید بر اینکه در قصــه »همدل« می خواهیم 
مهربانی اتفــاق بیفتد، می گویــد: بیش از هر 
چیــزی باید به زندگــی همراه بــا مهربانی و 
عشق در کنار یکدیگر  فکر کنیم. متأسفانه در 
بســیاری از موارد، نگاه صفر و صد داریم یعنی 
یکباره بســیاری از ما خوب هستیم و یکدفعه 
بد می شــویم. چند ماه پیش و در آغاز شــیوع 
بیماری کرونا در خیابان های شــهرها، ماسک 
رایگان توزیــع می کردیم ولی اکنــون دو ماه 
اســت هیچ ماسکی توزیع نمی شود. یک زمانی 
معابر و ماشــین ها را ضدعفونی می کردیم، ولی 
اکنون مدت هاست خبری نیست. در ماه مبارک 
رمضان بین نیازمندان بسته های معیشتی توزیع 
می کردیم، حتی همســایه ها به یکدیگر کمک 
می کردند ولی اکنون که اوضاع کرونا پیچیده تر 

شده، زنجیره مهربانی کوتاه تر شده است.
به بــاور وی، این صفر و صد بــودن اصالً خوب 
نیســت. شــبیه پدری که بچه اش را مدام کتک 
می زند و یک بار برایش دوچرخه می خرد در حالی 
که یک بچه مهربانی مــداوم پدر را به دوچرخه 
پــس از کتک خوردن، ترجیح می دهد. این صفر 

و صد بودن به ما آسیب می زند. صاحبخانه ای که 
کرایه اسفند ماه را بخشیده بود اکنون برای تمدید 
قراردادش، رقم آن را بســیار باال برده، در حالی 
که شرایط مالی مستأجرش سخت تر شده است! 
آن یک ماه اجاره را نبخش اما افزایش کرایه هم 
این قدر سنگین نباشد، این کمک بزرگ تری است.

به گفته محمــودی، کرونا بســیاری را ناامید و 
تنهایی آدم ها را بیشتر کرده است نه عمیق تر.

وی پیشنهاد می دهد: اگر هر کدام از ما حواسمان 
به سه نفر از نزدیکانمان باشــد زندگی زیباتر و 
جذاب تر می شود. اگر دستمان می رسد به سه نفر 
از اطرافیانمان که نیازمند هستند، کمک کنیم. 
به هر حال در میان هــر ۱00 خانوار ایرانی، ۱0 
خانواده مرفه هستند و می توانند به دیگران کمک 

کنند.  

زندگیآنقدرجدیوعمیقنیست#
تهیه کننده فیلم ســینمایی »شکستن همزمان 
بیست استخوان« با بیان اینکه نگاه صفر و صدی 
به جامعه ما آسیب می زند، خاطرنشان می کند: 
کرونا برای همه دنیا اتفاق افتاده است. ما به دینی 
اعتقاد داریم که می گوید به فکر همسایه ات باش. 
دین اسالم ما را به حسن خلق، مهربانی و مراقبت 
از هم دعوت می کند، ولی چرا چنین شدیم؟ چرا 
وقتی قیمت دالر گران می شود بسیاری از ما برای 

خریدش صف می کشیم تا گران تر شود؟!
محمودی تأکید می کند: بزرگ ترین حسن کرونا 
این بود که به ما یاد بدهد زندگی آن قدری که فکر 
می کنیم جدی و عمیق نیست. زندگی را می توان 
خیلی ســاده تر گرفت. اگر قرار است در این دنیا 
میهمان باشیم راحت تر بگذریم، ولی برخی از ما 

عجیب به این دنیا چسبیده ایم.
نویسنده و کارگردان سریال »همدل« می گوید: 
در اســفند ماه احســاس می کردم که کرونا چه 
نعمتی شــد، اگرچه عده ای از بین ما رفتند، ولی 
چقدر زنجیره مهربانی محکم تر شد و مردم از هم 
دستگیری می کردند ولی کم کم دیدم این بیماری 
هم مثل مسائل دیگر برایمان عادی شد. در حالی 
که دوست داشــتم کرونا از ما آدم بهتری بسازد 
و تالش بیشتری برای انسان بودن بکنیم. شیوع 
این ویروس منحوس، در نهایت یک ماه از ما آدم 
بهتری ساخت و بعد همه ما همان آدم های سابق 

شدیم که بودیم حتی کمی خطرناک تر! 
به گفته وی، ماجرای افزایش عجیب قیمت دالر 
و طال مربوط به یک ماه اخیر اســت. بسیاری از 
مــا در این گرانی مقصر بودیم. آدمی که در صف 
خرید دالر به ســود لحظه ای آن فکر می کند به 
سفره پاک و رزق حالل هم فکر می کند؟ این ها 

خیلی مهم است. 
محمودی با بیان اینکه تعداد آدم های مهربانی که 
از نیازمندان دستگیری می کنند کم شده است، 
یادآور می شود: سعی کردیم در سریال »همدل« 
به این آدم ها بپردازیم و همدلی مردم را به نمایش 
بگذاریم. امیدواریم زنجیره مهربانی در بین مردم 
قوی تر شود. باید قصه مهربانی و همدلی را ترویج 
کنیم تا فراموش نشود و الزم است درباره آن فیلم 

و سریال ساخته شود.

برش

سعی کردم در سریال »همدل« 
نمایش  به  را  مردم  همدلی 
زنجیره  امیدواریم  بگذارم. 
قوی تر  مردم  بین  در  مهربانی 
شود. باید قصه مهربانی و همدلی 
را ترویج کنیم تا فراموش نشود 
و  فیلم  آن  درباره  است  الزم  و 

سریال ساخته شود

فارس: کارگردان نمایش »فقط چهل روزه بودم« که قرار است به زودی 
اجرایش را در تئاتر شهر آغاز کند، گفت: طی اجراهایی که در این مدت 
دیدم واقعاً از وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی در سالن ها احساس 
امنیت کردم. مسعود طیبی کارگردان نمایش »فقط چهل روزه بودم« 
درباره این نمایش گفت: این نمایش در بخش اســاتید جشنواره تئاتر 
دانشــگاهی ایران سال گذشته ارائه شد و بعد در تئاتر شهر اجرا شد و 
مجدد در سالن ماه حوزه هنری مورد استقبال قرار گرفت. االن هم قرار 

است در سالن سایه تئاتر شهر، از 27 مرداد ماه به اجرا در بیاید.
طیبی یادآور شد: داستان نمایش درباره مرد نویسنده ای است که فوت 

کرده است و روحش چهل روز در منزل با همسرش زندگی می کند.
این کارگــردان تئاتر با تأکید بر اینکه تصمیم دارند این اجرا را تقدیم 
به کادر درمان بیمارستان ها کنند چرا که کارشان هم بی ربط از آن ها 
نیست، گفت: عالوه بر کادر درمان ، نمایش را به کادر بانک ها هم تقدیم 

می کنیم که آن ها هم به دلیل مداومت در محل کار دچار آسیب هایی 
شدند. وی همچنین اظهار داشت: کل کار یک محصول دانشجویی است. 
ما هم تالش کردیم دانشجویان را وارد فضای حرفه ای کنیم بنابراین 
به دور از این بنگاه های اقتصادی ایده تا اجرا که فقط افراد را سرکیسه 

می کنند، سعی کردیم وارد محیط کار شویم. 
وی درباره رعایت پروتکل های بهداشتی گفت: تا جایی که من در جریان 
هســتم، تمام پروتکل ها از تونل ضدعفونی تا تب سنج و ماسک همه 

رعایت می شوند. 
طیبی با اشاره به بسته های حمایتی سعید اسدی مدیر تئاتر شهر برای 
گروه ها گفت: بنابراین این طور نیست که اجرا برویم و ۱00 در صد ضرر 
کنیم تالشمان این است که کمتر ضرر کنیم به هرحال تئاتر شغل ماست 
و باید در بدترین شرایط هم پای آن بایستیم، نمی گویم که حمایت ها 
کامل بوده، به نظرم باید بیش از این ها باشد از مجلس تا ارشاد و اداره کل 

از هنرمندان و گروه ها حمایت کنند ما واقعیتش هنرهای نمایشی و تئاتر 
شهر حداکثر همکاری را برای اجرای نمایش با ما داشتند.

این نمایش اثر مســعود هاشمی نژاد و به تهیه کنندگی سمیه طیبی 
است.

 »فقط چهل روزه بودم« 
به تئاتر شهر می آید

تئاتر

سینماتلویزیون

تصمیم شبکه یک برای بازپخش سریال ده نمکی 

استراحت آنتن تا ماه محرم 
تهیه کننده سینما: فیلم های دفاع مقدس به اکران در شرایط  نامساعد محکوم هستند!

مظلومین همیشگی
سیما و ســینما: با پایــان ســریال »دخترم نرگس« 
مجموعــه تلویزیونــی »معراجی ها« که در شــهریور 
۱۳۹۳ در ۳0 قســمت از شبکه یک سیمای جمهوری 
 اسالمی ایران پخش شد، مجدداً  روی آنتن شبکه یک 

می رود. 
 بــه  نقــل از روابــط عمومی رســانه ملی، ســریال 
»معراجی ها« درباره سفر دانشــجویان با راهیان نور به 

مناطق جنگی است. 
این ســریال از چهارشــنبه )۸ مرداد( هر شب پس از 

بخش خبری ساعت 22 نمایش داده می شود.
»معراجی ها« عنوان ســریالی تلویزیونی به کارگردانی 
مســعود ده نمکی است که در شــهریور ۱۳۹۳ در ۳0 
قسمت از شبکه یک ســیمای جمهوری اسالمی ایران 

پخش شد. 
اگر این سریال را در گذشته دیده باشید حتماً می دانید 
که »قرار است تعدادی از شهدای گمنام تفحص شده در 
یکی از دانشگاه ها دفن شوند، اما گروهی از دانشجویان 
با تحریک یکی از اســاتید، اقدام به آشــوب و جنجال 
در دانشــگاه می کنند که آغاز قصه ای می شود و گروه 

دانشجویان مجبور به سفری ناخواسته می شوند... «.
مهران رجبی، نیما شاهرخ شاهی، اکبر عبدی، محمدرضا 
شــریفی نیا، ســیدجواد هاشــمی، برزو ارجمند، پندار 
اکبری، علی صادقی، رضا رویگری، حدیثه تهرانی، الله 
صبوری، محمود عزیزی، پوراندخت مهیمن، حســین 
مهری، اصغر نقی زاده، بهنوش بختیاری، سمانه پاکدل، 
دانیال عبادی، ســیدمهرداد ضیایــی، امیر نوری، کاوه 
خداشــناس، دانیال عبادی و بهاره افشاری، از بازیگران 

این سریال تلویزیونی هستند. 
مجموعه »معراجی ها«  به تهیه کنندگی ســیدمحمود 

رضــوی در 2۹ قســمت پخش می شــود؛ پخش این 
مجموعه تلویزیونی تا ایام محرم ادامه دارد.

بنا به گزارش خبرگزاری برنا، ســریال »دختر گمشده« 
به کارگردانی احمد کاوری به عنوان ســریال جایگزین 
آخر خط از 4 مرداد ماه ساعت 20:4۵ روی آنتن شبکه 
سه سیما رفته است. این سریال نیز پیش از این از شبکه 

سه سیما پخش شده است. 
پخش سریال های تکراری در ساعتی پربیننده از شبکه 
یک و سه ســیما چندان خوشــایند به نظر نمی رســد، 
به خصــوص ســریال های کنونی تلویزیــون  با کیفیت 
متوسطشان نتوانسته اند به رضایت حداکثری مخاطبان 

دست یابند. 
به نظر می رسد دســت اندرکاران تلویزیون بدون توجه 
به اهمیت نگه داشــتن مــردم در خانه در روزهایی که 
شــیوع بیماری کرونا چند برابر شده است،  می خواهند 
چشــم انتظار ســریال های محرمی خــود بمانند و تا 
 آن زمــان تصمیم گرفته اند به خود و آنتن اســتراحت 

دهند.

خبرگزاری جوان: اصغری گفت: ساخت فیلم دفاع مقدسی 
دشــوار و همراه با ریسک باالست؛ چرا که این نوع فیلم ها 

محکوم به اکران در شرایط  نامساعد هستند.
ابراهیم اصغری، تهیه کننده ســینما، درباره دلیل کم شدن 
انگیزه فیلم سازان برای ســاخت فیلم های دفاع مقدسی،  
گفت: یکی از علت هایی که دوســتان کمتر به این سمت 
می آیند، اجبار حرفه ای است که به سینمای ایران تحمیل 
شده است. سینمای ما به سمت سینمای تجاری و اقتصادی 
رفته اســت و عمالً تهیه کننده و کارگردان ها به این سمت 
کشــیده شــده اند؛ اما به طور قطع برخــی از همکاران ما 
همچنان تمایل دارند فیلم های ارزشی و دفاع مقدس بسازند.

وی در پاســخ به این پرسش که چرا با وجود هزینه های 
نســبتاً کم ســاخت فیلم های دفاع مقدسی، فیلم سازان 
کمتر به سمت این نوع ســینما می آیند، گفت: ساخت 
فیلم دفاع مقدســی و ارزشی دشــوار و همراه با ریسک 
باالســت. متأســفانه این نوع فیلم ها محکوم هستند به 
اینکه در شرایط نامســاعد اکران شوند و این مهم ترین 
آسیبی اســت که این نوع ســینما را دربرگرفته است. 
برای همین سینماگران برای ورود به تولیدات این حوزه 
ریســک نمی کنند و سرمایه خصوصی را به سمت تولید 
دیگر فیلم ها می برند تا بتوانند از تبلیغات و شرایط خوب 

آن ها از جمله زمان اکران مناسب، بهره ببرند.
اصغری عنوان کرد: البته نه در ایران بلکه در اکثر سینمای 
دنیا، ساخت فیلم های ملی و ارزشی که آورده فرهنگی دارند، 
از سوی دستگاه های دولتی سفارش داده و حمایت می شوند. 
ما اگر بخواهیم سینمای دفاع مقدس و ارزشی در سینمای 
بدنه و حرفه ای مان حضور داشته باشد، دستگاه های دولتی 
باید بیشتر از دیگر بخش ها از ساخت این آثار حمایت کنند. 
در این صورت انگیزه فیلم ســازان بیشتر می شود و شاهد 

حضور قدرتمندتر ســینمای دفاع مقدس هستیم. شرایط 
مناسب تری هم برای اکران این فیلم ها ایجاد خواهد شد و 

در نهایت مخاطب بیشتر جذب سینما می شود.
وی درباره عالقه خود به ســاخت فیلم دفاع مقدســی 
گفت: نخستین حضور حرفه ای من در سینما با فیلمی 
دفاع مقدســی بود. به شخصه کار کردن در این حوزه را 
جزو وظایف خود می دانــم؛ چون از طریق آن می توان 
یاد و خاطره شــهیدان و عزیزان دوران دفاع مقدس را 

زنده نگه داشت.
وی در پایان درباره فیلم دفاع مقدسی جدید خود اظهار 
کرد: طرح »شکار شــکارچی« را اولین بار در سال ۹۵ 
به ســازمان اوج ارائه دادم که ســاخت آن مصوب شد. 
پیگیری های من ادامه داشــت تا اینکه سال گذشته در 
شورای انجمن ســینمای دفاع مقدس با توجه به تغییر 
مدیریتی که در آن اتفاق افتاد، این طرح تصویب شــد. 
پس از آن، مقدمات نگارش فیلم نامه را شروع کردیم و 
امسال توانستیم شرایط تولید را با حمایت بنیاد روایت 

فتح به وجود بیاوریم.

گفت وگو با نوید محمودی، نویسنده و کارگردان سریال در حال ساخت »همدل«

عاشقانهایپساکرونایی
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