
ماه زندگی 
بــا پایان ماه صفر، فعاالن فضای مجازی، 
در  را  االول«  »ربیــع  مــاه  اول  شــب 
توییترجشن گرفته و تبریک گفتند. چند 
نمونه از توییت ها را بخوانید:» این ماه، ماه 
زندگی است... دوباره آمده فصل بهارِ ناِب 
خوش عهــدی/ ربیع االول و عالَم همه به 
ذکر یا مهدی... یا صاحب الزمان! می دانی؟ 
این بهارها فقط می آیند، آغازشان اما با آمدن توست... اول ماه ربیع از َکَرمت 
یا سلطان/ روزی ما فرِج حضرت مهدی باشد/ خدایا این دو ماه نوکری رو یه 
گوشه ای بنویس برامون، ربیع االول تون مبارک، دلتون همیشه شاد باشه... دعا 

در حق همدیگه رو فراموش نکنیم...«.

قدغن نمایید!
برخی ها فکر می کنند عزاداری های دهه آخر 
صفر و اهمیت به آن، از رسم و رسوم همین 
30 یا 40 ســال اخیر پس از انقالب است. 
کانال تلگرامی مرکز اسناد انقالب اسالمی، 
گزارشــی از سال 1326 منتشــر کرده که 
استاندار به ریاست شهربانی نوشته: »به طوری 
که اطالع حاصل شده، روزهای 28 و 29 ماه 
صفر... ضمن دســتجاتی که در معابر حرکت نموده اند، تعداد زیادی زنجیرزن که 
مدت ها متروک بوده، دیده شــده. چون در سنوات گذشته و حتی ایام عاشورا به 
هیچ وجه چنین نظایری مرسوم و معمول نبود و سابقه نداشت، قدغن نمایید و اعالم 

دارند که این اقدام با اجازه چه مقامی بوده است و چرا جلوگیری نشده ؟«

رژیم ترور
ایــن هــم یــک مطلــب دربــاره رژیم 
صهیونیســتی که نشــان می دهد مرام و 
مسلک ســردمداران این رژیم چه درباره 
مسائل خارجی و ملت ها و دولت های دیگر 
و چه درباره مسائل داخلی، رویکرد »ترور« 
اســت. مهدی محمدی، تحلیلگر مسائل 
سیاسی درباره ترورهای سیاسی در اسرائیل 
در توییتی نوشته است: »شبتای شاویت، رئیس اسبق موساد در مقاله ای عجیب 
و کم سابقه در هاآرتص نوشته در صورت تداوم دولت نتانیاهو، دوران جدیدی از 
ترورهای سیاسی در اسرائیل آغاز خواهد شد. پیش بینی غریبی است از جانب 

یک مقام امنیتی بلند پایه درباره احتمال ترور نخست وزیر«.

آمریکا از واردات ما نمی ترسد
تحریم تسلیحاتی ایران از نیمه شب 27 مهر 
ماه لغو و کشــورمان می تواند از کشورهای 

دیگر سالح های متعارف بخرد.
این ماجــرا و همچنین فنــاوری و قدرت 
قابل توجه کشــورمان در ساخت موشک و 
پهپاد و دیگر ســالح های دفاعی و نظامی، 
واکنش هایی را در توییتر در پی داشت. یک 
کاربر فضای مجازی در خصوص اقتدار تسلیحاتی ایران در توییتی نوشت: »آمریکا 
از واردات ما نمی ترسد... آنچه از آن می ترسند، صادرات تسلیحاتی است که امروز 
جزو مدرن ترین تولیدات دفاعی در دنیاست و این یعنی اقتدار تسلیحاتی«. یک 

کاربر دیگر هم نوشته: »آمریکا حاال باید نگران مرزهایش باشد...«.

 محمد تربت زاده متخصص هــا نامش را می گذارند 
»قاچاق معکوس دارو«. به زبان خودمانی اما یعنی اینکه 
عده ای با ارز دولتی، داروی خارجی تهیه کرده و آن را 
به کشورمان وارد می کنند اما از آنجایی که عرضه این 
داروها در کشور برایشان سود کمی به ارمغان می آورد، 
تصمیم می گیرند همان دارو را دوباره به خارج از کشور 
صادر کنند و آن را با قیمت ارز آزاد به فروش برسانند؛ 
این بار البته به صورت غیرقانونی و قاچاقی. این کار دو 
مزیت دارد. اول اینکه داروهای کمیاب را می شــود به 
قیمت گزاف در کشورهای کمتر برخوردار همسایه به 
فروش رساند و دوم اینکه کاال را با ارز دولتی خرید و با 
ارز آزاد به فروش رساند که در نتیجه آن سودی نجومی 

به جیب دالالن دارو می رود.

قاچاق معکوس#
قاچاق معکوس دارو و حتی قاچاق عادی داروهای تولید 
داخل، مدت هاست در کشورمان تبدیل به یک معضل 
شــده و برخی از مســئوالن مرتبط یا نمی توانند و یا 
نمی خواهند جلو آن را بگیرند. احتمال »نخواستن« این 
عزیزان را از این رو مطرح می کنم که در سال های اخیر 
برخی از مسئوالن یا فرزندان محترمشان به جرم دست 
داشــتن در قاچاق دارو دستگیر شده اند. معروف ترین 
نمونه اش هم شبنم نعمت زاده، دختر وزیر سابق صنعت.

هرچند برخی از کارشناســان می گوینــد قاچاق دارو 
در کشــورمان در مقایسه با قاچاق کاالی دیگری مثل 
ســوخت درحد و اندازه ای نیســت که بخواهد  بحران 
ایجاد کند اما همان طور که در چند روز اخیر دیدیم، به 
علت تحریم های دارویی، افزایش قیمت داروهای خاص 
و همچنین نایاب شــدن برخی  از آن ها در بازار، مردم 
حسابی روی این موضوع حساس شده اند. به این معنا 
که انتشار کوچک ترین خبر درباره قاچاق دارو، می تواند 
فضای مجازی را دچار بحران کرده و افکار عمومی را به 

سمت و سویی که نباید، سوق دهد.

تحریم ناجوانمردانه یا مسئوالن بی کفایت؟#
قاچاق دارو به عراق از چند روز پیش تا االن همچنان 
یکی از داغ ترین ســوژه های فضای مجازی به حساب 

می آید.
 ماجرا به سه روز پیش برمی گردد که رسانه های عراقی 
به نقل از ارتش این کشور از بزرگ ترین عملیات کشف 
دارو و ضبــط 19 کامیون داروی قاچــاق خبر دادند. 
خالصــه خبر این بود که محموله ای قاچاق از ایران به 
اســتان دیالی رسید، اما نتوانست از دست گمرک این 
کشور رد شــود. خبر بالفاصله به رسانه های فارسی و 
داخلی هم رسید و حتی واکنش برخی مسئوالن را هم 

به همراه داشت.
کاربران فضای مجازی بالفاصله چندین هشتگ مختلف 
در زمینه قاچاق دارو را تبدیل به ترندهای توییتر فارسی 
کردند. بسیاری از کاربران با اشاره به تحریم های دارویی 
که منجر به افزایش قیمت و حتی نایاب شدن برخی 
داروها در کشور شده، مســئوالن را بابت عدم نظارت 
بر قاچاق دارو مورد بازخواســت قرار می دادند. یکی از 
کاربران نوشته است: »تا مریض خاص توی خانه نداشته 
باشــید متوجه نمی شوید که قرص های چند میلیونی 
یعنی چه. تازه اگر همان ها هم پیدا شــود! وسط این 
آشــفته بازار خبر می رسد که 19 کامیون دارو درحال 
قاچــاق به عراق بوده. این موضوع جز به جوش آوردن 

خون خانواده های بیمــاران خاص و ایجاد تفرقه میان 
عراق و ایران چه نتیجه ای دارد؟«

کاربر دیگری هم نوشته است: »نمی دونم باید آمریکا و 
اروپا رو بابت تحریم های دارویی نفرین کنم یا مسئوالن 
بی لیاقتی رو که نمی تونن توی این اوضاع جلو قاچاق 

دارو رو بگیرن«.

بزرگ ترین عملیات قاچاق دارو#
خیلی زود اما جزئیات این ماجرا هم در رسانه ها منتشر 
شد. خبرگزاری ایرنا نوشــته بود: »دستگاه اطالعاتی 
ارتش عراق اعالم کرد بزرگ ترین عملیات قاچاق دارو 
از ایران به این کشــور را در اســتان »دیالی« کشف و 
خنثی کرده اســت. رسانه های عراقی روز پنجشنبه به 
نقل از دستگاه اطالعاتی ارتش این کشور گزارش دادند 
این دارو ها با هــدف فرار از پرداخت تعرفه گمرکی به 
ارزش بیش از صد ها هزار دالر به وسیله 19 کامیون با 
عبور غیرقانونی از جاده های خانقین به استان دیالی وارد 
شده بودند. ارتش عراق اضافه کرد متهمان دستگیر شده 
همراه با کامیون هایشان برای انجام اقدامات قانونی علیه 
آن ها به مراجع قانونی تحویل داده شدند. پیش از این نیز 
چندین بار نیرو های امنیتی ایران مســتقر در مرز های 
ایران و عراق از خنثی کردن عملیات قاچاق دارو به عراق 

و دستگیری عوامل آن ها خبر داده بودند«.

واکنش سازمان غذا و دارو#
44 ساعت پس از انتشار خبر اولیه در خبرگزاری دولت 
ایران، ظهر روز شنبه باالخره سازمان غذا و دارو هم پا به 
میدان گذاشت و در اطالعیه ای اعالم کرد دارو ها ایرانی 

نبوده و تنها از مرز کشور گذشته اند.
در اطالعیه سازمان غذا و دارو آمده است: »در مقطعی 
که هموطنانمان با تحریم های شدید و ظالمانه آمریکا 
مواجه شده و این کشور با ادعای حقوق بشر، سالمتی 
مردم ایران را نشــانه گرفته است و با وجود شعار هایی 
عوام فریبانه مبنی بر عدم تحریم غذا و دارو، عمالً تأمین 
و واردات برخی دارو ها و تجهیزات پزشــکی حیاتی را 
با مشــکالت فراوان مواجه کرده اســت، تمام توان و 
ظرفیت های داخلی به کار گرفته شــده تا بیماران از 
بابت تأمین دارو های خود احساس کوچک ترین نگرانی 

نداشته باشند«.
در ادامه ایــن اطالعیه هم از عزم این ســازمان برای 
مبارزه با قاچاق ســخن به میان آمده است: »بر همین 
اساس و با توجه به اینکه بخشی از دارو های مورد نیاز 
بیماران با ارز دولتی تأمین می شود و امکان سوء استفاده 
برخی افراد ســودجو در حوزه قاچاق دارو وجود دارد، 
طی ماه های اخیر و با دستور مقام عالی وزارت، سامانه 
تی تک جامع تر و کامل تر از گذشته عالوه بر فراهم کردن 
امکان رصــد اصالت محصوالت ســالمت محور برای 
مصرف کنندگان داخلی، در صورت وقوع تخلف قاچاق 
به واسطه اجرای برچسب گذاری به روش TTAC امکان 
شناسایی منشأ و مبدأ تخلف در داخل کشور امکان پذیر 

و در دسترس قرار گرفته است«.
سازمان غذا و دارو در نهایت درباره حاشیه های کشف 
19 کامیــون قاچاق دارو در عراق اعالم کرده اســت: 
»به این ترتیب عالوه بر اعالم اینکه دارو های مکشــوفه 
در عراق به هیچ عنوان ایرانی نبوده و تنها از مسیر مرز 
ایران ترانزیت و وارد عراق شده است، به استحضار مردم 
شریف ایران می رساند با سوداگرانی که نیت سودجویی 

در شرایط کنونی کشور، آن هم در حوزه سالمت مردم 
را دارند، به جد برخورد خواهد شد«.

اصل ماجرا بودار است!#
از آن طرف اما مســئوالن درباره ایــن 19 کامیون 
دارو حرف هــای دیگری می زنند! »حیدر محمدی« 
مدیر کل نظارت بر دارو و مواد تحت کنترل سازمان 
غذا و دارو دربــاره داروهای قاچاق می گوید: »هنوز 
مشخص نیست چه دارو هایی به عراق قاچاق شده، 
بایــد مقام های امنیتی ایران بــا همکاری مقام های 
امنیتــی عراق نمونه های دارو ها را به ســازمان غذا 
و دارو بدهند تا بررسی شــود چه دارو هایی بوده و 
از کجا قاچاق شده است. با ارائه نمونه های دارو های 
کشف شــده اگر ایرانی باشــد، به راحتــی از طریق 

سامانه تی تک قابل ردیابی است«.
او همچنین توضیح داده کــه داروهایی از ترکیه وارد 
کشورمان شده و ســپس به عراق رسیده است:»فعاًل 
طبق استعالم وزارت بهداشت از گمرک ایران، مقام های 
گمرک به طور شــفاهی اعالم کردند ظاهراً این دارو ها 
از ترکیه ترانزیت و از ترکیه وارد ایران شده و از طریق 
مرز های غربی ایران به عراق منتقل شــده است، البته 
یکشنبه به طور رسمی نتیجه این استعالم را از گمرک 
می گیریم و تــا زمانی که محمولــه و دارو های آن را 
مشاهده نکنیم و بررســی های الزم در مورد دارو ها در 
ایران انجام نشود، نمی توان به طور دقیق در این مورد 

اظهارنظر کرد«.
این مقام مسئول همچنین با اشاره به اینکه مسئوالن 
عراق حتی یک تصویر هم از محموله قاچاق منتشــر 
نکرده اند، به طور کلی صحت و ســقم این خبر را هم 
زیرســؤال می برد و می گوید:»شــاید این موضوع یک 
جو روانی علیه ایران باشــد. تنها راه بررســی آن، ارائه 
نمونه هایی از دارو هایی است که ادعا می شود به عراق 

قاچاق شده است«.

مسئوالن سکوتشان را بشکنند#
اگرچه هنوز حواشــی درباره این 19 کامیون جنجالی 
به پایان نرسیده و باید تا مشخص شدن زوایای پنهان 
ماجرا منتظر بمانیم اما این ماجرا یک بار دیگر فســاد 
ساختاری دارو در کشورمان را به ما و مسئوالن یادآوری 

می کند. 
نشــان به آن نشــان که قائم مقام دیده بان شفافیت و 
عدالت پیش از این اطالعاتی درباره فساد دارویی منتشر 
کرده بود و کارمندان باسابقه وزارت بهداشت به همراه 
متخصصان این حوزه نامه ای مبنی بر ضرورت برخورد 
با فســاد دارویی را امضا کرده بودند. نامه ای که در آن 
به »تعارض منافع« موجود در زیرسیســتم های نظام 
سالمت کشــور و همچنین فعالیت گسترده برخی از 

مسئوالن این حوزه در امر قاچاق دارو اشاره شده بود.
نامه ای که مانند بسیاری از تالش های رسانه ای، مورد 
بی توجهی مسئوالن فعلی وزارت بهداشت و شخص وزیر 
قرار گرفت. هرچند سکوت مسئوالن تا پیش از ماجرای 
کشف 19 کامیون داروی قاچاق در عراق را می شد به 
پای برخی مصلحت ها گذاشــت اما حاال و پس از بیخ  
پیدا کردن ماجرا و ایجاد انواع و اقسام جهت گیری های 
ضد نظام در فضای مجازی و رسانه های آن طرف آبی، 
بدون شــک ادامه دار شدن سکوت مسئوالن نتیجه ای 

جز دامن زدن به حواشی و شایعه ها نخواهد داشت.

جهش یافته ها، دست به یکی می کنند!

قــدس زندگی: دربــاره جهش کرونا، آن اوایل شــیوع ویــروس، حرف و 
حدیث های زیادی شــنیده می شد. کار حتی به شایعه ها و دروغ های شاخدار 
هم رسیده بود که ویروس کرونایی که در ایران شایع شده هم از نوع خاصی 
است و هم جوری جهش کرده که دیگر به هیچ شکل قابل پیشگیری و درمان 
و... نیست! دانشــمندان و اخبار رسیده علمی هم گاه و بیگاه، امکان جهش 
ویــروس را یا تأیید و یا تکذیب می کردند. دکتر »محمدعلی ملبوبی« معاون 
فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری کشورمان روز گذشته 
در گفت وگویی با »ایسنا« درباره جهش ویروس کرونا حرف های خوبی زده که 

بخشی از آن را درباره جهش کرونای ایرانی می خوانید.
بر اســاس مطالعات انجام شده در ایران حدود 23 جهش ژنوم این ویروس را 
مشــاهده و گزارش کردیم، ضمن آنکه چهار نوع از جهش های مشاهده شده 
خاص ایران است. البته در اروپا نیز جهشی از این ویروس یافت شد که خاص 
آن منطقه و قدرت شیوع آن 9 برابر سایر جهش هاست... از ابتدای همه گیری، 
طرح شناســایی جهش این ویروس در ایران و جهان را در دســتور کار قرار 
دادیم... در بخش آزمایشــگاهی مطالعه روی ویروس  کرونای شیوع یافته در 
ایــران را آغاز وعالوه بر آن، داده های موجود در دنیا را هم جمع آوری و آنالیز 
کردیم... نتیجه این اقدام تهیه جداولی از جهش های ژنتیکی این ویروس شد 
و ما تصمیم گرفتیم این داده ها را در سایت های پژوهشگاه زیست فناوری در 
اختیار عموم قرار دهیم... ما برای آنکه جهش های این ویروس را شناســایی 
کنیــم، یک ژنوم آن را مرجع قرار می دهیم و همه ویروس های نوپدید از این 
ویروس را با ژنوم مرجع مقایسه می کنیم... در ایران حدود 23 جهش ژنوم این 
ویروس را مشــاهده و گزارش کردیم... این جهش های ژنومی که ما مشاهده 
کردیم، با ســایر کشورها مشابه است به غیر از چهار مورد از این جهش ها که 
خاص ایران اســت... اینکه برخی از جهش ها خاص ایران اســت، به این معنا 
خواهد بود که چهار نمونه ویروسی داریم که در سایر کشورها موجود نیست، 
همان طور که در اروپا نیز واریانتی از این ویروس است که بسیار شیوع یافته 
و غالب شده و حتی میزان شیوع آن 9 برابر بیشتر از جهش های قبلی است... 
برای آنکه بتوانیم این ویروس را مدیریت کنیم، باید روش هایی را اتخاذ کنیم 
که جهش ها خیلی در جمعیت تجمیع پیدا نکنند و این تنها راهکار است و 

باید میزبان ها را از هم جدا نگه داریم... .
جداسازی میزبان ها بسیار ساده و از طریق زدن ماسک امکان پذیراست... از این 
طریق جهشی که در بدن یک فرد ایجاد می شود، وارد سایر میزبان ها نخواهد 
شد، در غیر این صورت جهش بیشتری به این ویروس اضافه خواهد شد که 
مــا به آن »تجمیع جهش ها« می گوییم... جهش ها به طور معمول خطرناک 
نیستند و بیشتر اوقات بی اثر هستند، ولی زمانی که تجمیع می یابند، می توانند 
در تغییر رفتار ویروس کرونا اثرگذار باشند و این تغییر رفتار، اقدام های درمانی 

و ساخت واکسن را دشوارتر می کند.

 مجازآباد
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ورزشورزش
 فقط هشت سرمربی لیگ حرفه ای فوتبال 

مجوز حرفه ای دارند

بی مدرک روی نیمکت!

تیم ملی به دنبال نبردهای تدارکاتی سنگین

 بازی با بوسنی و سنگال 
جور می شود؟

 گفت وگو با خیراهلل تقیانی پور، کارگردان سریال »نجال« که این شب ها روی آنتن شبکه سه می رود

سریالی جذاب با قصه ای از جنوب

آخر دنیا کجاست؟

رقیه توسلی: آخر دنیا کجاست؟
این سؤال را چند روزی است »مریم سمیع زادگان« عزیز، انداخته توی کله ام.

خیلی زیرورو می کنم و فکر می گذارم روی فکر. ناگفته پیداست جواب هر کسی 
به این سؤال به تجربیات و عالیق و سن و سالش برمی گردد. 

نمی دانم چرا ولی جوان تر که بودم تصورم این بود آخر دنیا، دشــت و علفزار 
دارد و مه رقیق و موزیک متنی که صدای محو پرندگانی ست از دوردست ها. 
نمی دانم چرا این قدر شاعرانه به ته دنیا نگاه می کردم. بعدتر اما نه دیگر، ورق 
برگشت و حس و حالم عوض شد. فهمیدم ته دنیا می تواند خیلی دورِ دورِ دور 
هم نباشد. اصالً می تواند چند جا باشد. طوری که هی خیال را بشود روانه کرد 

تا آنجا و برگرداند. 
راستش سال هاست برای من، خراســان، آخر دنیاست. به این دلیل که آنجا 
ایستادن و به جهان پیش و پس خیره شدنی دارد که هیچ کجای عالم ندارد. 
آنجا می بینی مشــهد متصل است به آســمان... و جاده واقعاً تمام می شود؛ 

می بینی نهایت را دریافت کرده ای.
البته دو نیمچه آخر دیگری هم همیشه برایم وجود داشته. عمارت خانجان و 
خانه پدری را می گویم. دو منزل که جسمشان شانه می کشد به زلف رؤیاها و 

خاطرات و آرزوهای داشته و نداشته ام.
یادش بخیر! چقدر جمله معروف »آقاجان« را دیر فهمیدم. همان که می گفت 

آخر کره خاکی، چشم دلبندان است... .
جذاب اما اینجاست که به سؤال بانو سمیع زادگان می شود هزار مدل جواب داد.

»بهاره« می گوید: نمی دانم دقیقاً ته آفاق کجاست اما هر کجا هست، استانبول 
نیست. هزار درصد مطمئنم کشور دیگری است... این از من!

»سارا« هم که دست به گوگلش ملس است، می گوید: آخر دنیا، استرالیاست. 
نزدیک ساحل بوندی در شهر سیدنی.

شوق نوشت:
یعنی می شود کرونای سمج وا بدهد و یک بار دیگر پایم برسد به خاک زردار؟ 

می شود سایه خورشید آخر دنیا بیفتد روی سرم، گرم گرم بشود دلم؟
بروم »بازار رضا« عطر متبرک بیاورم برای سجاده »عزیز«؟

 بازیکن جدید آرسنال 
چگونه خط هافبک این تیم را قدرتمند می کند؟

فرمانده غنایی توپچی ها

حکایت امروز

روزمره  نگاری
نگاهی به حواشی کشف داروهای قاچاق در عراقنگاهی به حواشی کشف داروهای قاچاق در عراق

این این 1919 کامیون جنجالی کامیون جنجالی 2 مهر 1399
شنبه 8

دو

2 ربیع االول 1442 
 

اکتبر 2020  
 19 

ماره 9371  
ی و سوم  ش

سال س

 zen
deg

i@q
uds

onl
ine

.ir



10
دوشنبه 28 مهر 1399

 2ربیعاالول 1442 19 اکتبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9371  

ورزشـــیورزشـــی
11

            دوشنبه 28 مهر 1399
 2ربیعاالول 1442 19 اکتبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9371  

ورزش: حضور مربیان در کالس های مربیگری و کسب 
مدارج مختلف از الزامات فوتبال امروز است که در نهایت 
منجر به کسب مجوز مربیگری در سطوح مختلف فوتبال 
می شود. در واقع فدراسیون جهانی فوتبال برای هر سطح 
از فوتبال، سطح مختلفی از مربیگری را در نظر گرفته که 
مربیان با قبولی در کالس ها، قادر خواهند بود در لیگ یا 
مسابقات مختلف به مربیگری تیم خود بپردازند. به همین 
دلیل طی ســالیان مختلف برخی از مربیان جوان که به 
سرعت وارد این عرصه می شوند، به علت نداشتن مدرک 
مربیگری مجبورند دستیاری را در کنار دست خود داشته 
باشــند که از مدرک مربیگری بهره مند است و می تواند 

جور این مربیان را به دوش بکشد.
باالترین مدرک مربیگری در فوتبــال به عنوان مدرک 
مربیگری درجه A نامیده می شود و کسانی که موفق به 
قبولی در این کالس ها شــوند، در زمره مربیان حرفه ای 
قرار می گیرند که البته کســب این مجوز در کشورهای 
مختلف با سختی های متفاوتی رو به رو است، به طوری 
که کسب این مدرک در انگلستان دشوارتر از کشورهای 
دیگر است اما به هر نحو ممکن، مسئله اصلی داشتن این 
مدرک است که منجر به مشروعیت مربیان برای هدایت 

تیم هایشان می شود.

تعطیلییکسالهکالسها#
ســازمان لیگ فدراسیون فوتبال با انتشار دستورالعملی 
جدید به باشگاه های لیگ برتری اعالم کرد مربیانی که 
دارای مدرک حرفه ای فیفا هســتند می توانند به عنوان 
سرمربی در لیگ بیستم فعالیت کنند در غیر این صورت 
برای افراد فاقد مدرک کارت سرمربیگری صادر نخواهد 

شد.
نکته قابل توجه اینجاســت که بیش از یک سال است 
 A کالس های مربیگری از جمله کالس حرفه ای و کالس
به بهانه ویروس کرونا برگزار نمی شود. جالب اینکه هشت 
مربی در لیگ برتر مدرک حرفه ای ندارند و بعضی از آن ها 
هنوز کالس A را هم سپری نکرده اند چرا که به یک باره 

وارد عرصه مربیگری شده اند. 
فصل گذشــته مربیانی که بعضاً مــدرک معمولی هم 
نداشتند، روی نیمکت برخی تیم ها نشستند اما کسی با 
آن ها برخورد نکرد. از طرفی، تمامی باشگاه ها کادر فنی 
خود را انتخاب کرده و برای لیگ برتر آماده می شــوند. 
بدون شــک در فاصلــه کمتر از 15 روز به شــروع این 
دیدارها، چگونه باشگاه ها می توانند مربیان خود را تغییر 

بدهند؟
حاال باید دید آیا فدراســیون پنج ستاره که مدعی است 
این قانون از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا تأکید شده را 
به اجرا در خواهد آورد یا اینکه با یک شعبده بازی ساده 
دوباره به همه مربیان مذکور مجوز داده می شــود بدون 

مدرک مربیگری فعالیت کنند.

مشکلرحمتیونویدکیادرآسیا#
در لیگ قهرمانان آســیا که بــه صورت متمرکز در قطر 
دنبال شــد، دو مربی جوان ایران به علت نداشــتن این 
مدرک نتوانستند در نشست های خبری شرکت کنند و 

به صورت رسمی عنوان سرمربی را یدک بکشند.
محــرم نویدکیــا، ســرمربی ســپاهان و همین طور 
ســیدمهدی رحمتی، سرمربی شــهرخودرو دو مربی 
جوانــی بودنــد که هنــوز موفق به گرفتــن مدرک 
مربیگری درجه A نشده اند. در نتیجه مجتبی توتونی 
از ســپاهان و محمد نوازی از شــهرخودرو به عنوان 
ســرمربیان این دو تیم به کنفدراسیون فوتبال آسیا 
معرفی شدند تا به این شــکل، مشکل مربیان اصلی 

تیم ها برطرف شود.

مربیانغیرحرفهایدرلیگحرفهای#
در آغــاز لیــگ برتر بیســتم نیــز، کمیتــه آموزش 
فدراســیون فوتبال اقدام به انتشار فهرستی از مربیان 
حرفــه ای فوتبال ایران کرده کــه آن ها دارای مدرک 
مربیگری درجه A هســتند و هیچ مشکلی برای ثبت 
قرارداد به عنوان ســرمربی تیم های خود در لیگ برتر 

نخواهند داشت.
در این فهرســت، نام 65 مربی دیده می شود که فقط 
بخش کوچکی از ایــن مربیان در لیگ برتر مربیگری 
می کنند. اما نکته جالب توجه درباره ســرمربیان 16 
تیم لیگ برتری اســت که امســال ویســی )پیکان(، 
منصوریــان )تراکتور(، گل محمدی )پرســپولیس(، 
قلعــه نویی )گل گهــر(، فکری )اســتقالل(، مجبتی 
حســینی )نفت مسجد سلیمان(، پورموسوی )صنعت 
نفت آبادان( و رســول خطیبی )آلومینیوم اراک( در 
این فهرست جای دارند که معادل نیمی از سرمربیان 
لیگ برتری اســت و مابقی تیم ها به نحو دیگری این 

معضل را پر کرده اند.
از طرفــی مربیانــی نظیــر ســید مهــدی رحمتی 
)شهرخودرو(، محرم نویدکیا)سپاهان(، رحمان رضایی 

)ذوب آهن(، جواد نکونام )فوالد(، محمد ربیعی )مس 
رفســنجان(، ابراهیــم صادقی )ســایپا(، وحید فاضلی 
)نســاجی(، بیاتلو )ماشین ســازی( که همگی در زمره 
مربیان جوان لیگ برتر هســتند، هنوز موفق به شرکت 
 A و قبولــی در کالس های مربیگری درجه یک یا درجه
نشــده اند و در نتیجه ممکن است در آینده برای هدایت 

تیم های خود دچار مشکل شوند.

سرپرستهایبدونمدرک#
از طرفی گفته می شود سرپرستان تیم ها باید مدارک 
مدیریت داشــته باشــند. آیا پرویز مظلومی، افشین 
پیروانــی، رضا فتاحی، حســین بادامکــی و... چنین 
مدرکی دارند؟ با این شرایط، هر 16 تیم لیگ برتری 
باید سرپرســتان خود را تغییر بدهند چون هیچ کدام 

مدرک مورد نظر را ندارند.
به نظر می رسد اگر فدراسیون تصمیم دارد این قانون را 
اجرا کند، محکم و قاطع باید پای آن ایســتادگی کند و 
از ســازمان لیگ بابت اجرای آن ضمانت بگیرد؛ در غیر 
این صورت اگر قرار است این قانون مثل سال های گذشته 

اجرا نشود، بیشتر جنبه نمایشی خواهد داشت.

فقط هشت سرمربی لیگ حرفه ای فوتبال مجوز حرفه ای دارند

بیمدرکروینیمکت!

زمان بازگشت آل کثیر مشخص شد
ورزش: پس از بازگشت سرخپوشان از قطر به ایران مشخص شد که پای عیسی آل کثیر 
مهاجم توانمند تیم باید مدتی در آتل بماند. به همین دلیل این مهاجم خوزستانی در 

تمرینات روزهای اخیر پرسپولیس غایب است.
طبق نظر پزشکان معالج، آل کثیر باید حدود دو هفته دیگر پای خود را در آتل نگه دارد 

و سپس قادر است بدون آتل راه برود.
پس از این دو هفته و بعد از باز شدن آتل پای آل کثیر، این مهاجم قادر است در تمرینات 

حضور پیدا کرده و کار با توپ را آغاز کند.

زالتان: در 39سالگی جلودارم نیستند
ورزش: زالتان ابراهیموویچ بعد از درخشــش در دربی میالن می گوید بیش از هر 

زمان دیگری احساس می کند فوتبالیستی کامل است.
زالتان ابراهیموویچ ســتاره ســوئدی آث میالن که با زدن هر دو گل تیمش باعث 
پیروزی روسونری در دربی میالن شد می گوید در 39سالگی همچنان توقف ناپذیر 
است و هیچ زمانی تا این اندازه احساس کامل بودن نکرده است. اگر االن از نظر بدنی 
مثل دوران 20 تا 30 سالگی ام بودم هیچ کس جلودارم نبود. هر چند االن هم کسی 

جلودارم نیست. من از نظر بدنی وضع خوبی دارم و زیاد تمرین می کنم. 

خانه نشینی دیگو کاستا
ورزش: اتلتیکومادرید با آسیب دیدن دیگو کاستا بدشانسی آورد. مهاجم اسپانیایی-
برزیلی مقابل سلتاویگو مصدوم شد و دوران نقاهتش سه هفته طول خواهد کشید. 
کاســتا فصل را خوب شروع کرد اما آسیب دیدگی عضالنی اجازه نداد بازیکنی که 
آخرین فصل خود را در واندا متروپولیتانو سپری می کند به این روند خوب خود ادامه 

دهد. او به خاطر سه هفته غیبت خیلی از بازی ها را از دست خواهد داد. 
مهاجم روخی بالنکو در 6 بازی حضور نخواهد داشت که سه بازی اللیگا خواهد بود 

و سه دیدار از لیگ قهرمانان اروپا. 

رکورد استثنایی بوفون: 650 بازی در سری آ
ورزش: جیان لوئیجــی بوفون دروازه بان یوونتوس با حضــور در دیدار یووه مقابل 

کروتونه به رکورد 650 بازی در سری آ دست یافت.
رکورد خارق العاده بوفون زمانی جالب توجه تر می شود که به این نکته توجه داشته 
باشیم از 10 هم تیمی بوفون در بازی این هفته هفت نفر زمانی که بوفون در سال 

1995 اولین بازی خود در سری آ را انجام داده بود هنوز به دنیا نیامده بودند.
بوفون امسال بیست و چهارمین فصل خود به عنوان فوتبالیست حرفه ای را پشت سر 

می گذارد و بیست و دو فصل را در سری آ بازی کرده است.

سینا حسینی: حواشی فوتبال ایران گویا تمامی ندارد، 
نبود نظارت کافی بر عملکرد مربیان و مدیران سبب شده 
برخی جریان های منفعت طلب از این اتفاق بهره برداری 
شــخصی کنند تا از مقام و موقعیت خود به این شکل 

سوء استفاده کنند.
هرچند رفتارهای این چنینــی در فوتبال ایران تازگی 
ندارد، اما به تازگی یک سرمربی لیگ برتری دو بازیکن 
خود را در فهرست بازیکنان مازادش قرار داد تا به جای 
آن ها نفرات دیگر جذب شوند، این اتفاق با پرسش های 
بســیار زیادی از سوی هواداران این تیم رو به رو شد، اما 
با وجود اعتراض ها هیچ یــک از این بازیکنان موفق به 
بازگشت به لیست دلخواه سرمربی نشدند و به نوعی در 

ردیف بازیکنان بیرون مانده فوتبال ایران قرار گرفتند.
ابتدا تصور می شد علت این اتفاق دیدگاه فنی سرمربی 
تیم بوده اســت، اما پس از مدتی یکــی از بازیکنان با 
مراجعه به برخی مدیران ارشد ورزش پرده از این حقیقت 
برداشت تا دلیل خط خوردنش برای مدیران روشن شود.

پیشنهاددورازذهن#
گویا پیش از شروع فصل نقل و انتقاالت یکی از دالل های 
شناخته شده فوتبال به این بازیکن مراجعه می کند و از 
این بازیکن می خواهد قــراردادش را با ایجنت فعلی اش 
فســخ کند و با او قرارداد ببندد، اما این مسئله از سوی 
بازیکن مذکور پذیرفته نمی شود، بازیکن مذکور به واسطه 
معروف می گوید: این کار برخالف اخالق حرفه ای است به 
همین دلیل به هیچ عنوان او زیر بار این حرف نمی رود، 
پس از این اتفاق در فاصله کمتر از 48 ســاعت نام این 
بازیکن به عنوان بازیکن مازاد اعالم می شود تا مشخص 
شود دالل معروف و آقای سرمربی کامالً با هم هماهنگ 
هســتند و پس از مخالفت بازیکن ملی پوش، سرمربی 

تصمیم می گیرد او را در فهرست مازاد تیمش قرار دهد.
با افشــای این اتفاق موضوع در دســتور پیگیری قرار 
می گیرد تا از ادامــه تک روی های منفعت طلبانه آقای 
ســرمربی و دالل نام آشنا جلوگیری شود.پس از انتقال 
این موضوع به مدیرعامل باشگاه مذکور، یک حقیقت تلخ 
دیگر روشن می شــود تا عمق فاجعه برای دستگاه های 

نظارتی عیان شود.

دالل-مشاور#
از قرار معلوم آقای ســرمربی چندی قبل به مدیرعامل 
اصرار می کند دالل معــروف که مثالً مدیر برنامه آقای 
سرمربی نیز هست به عنوان مشاور مدیرعامل در حوزه 
نقل و انتقاالت معرفی شــود، امــا مدیرعامل به دلیل 
حواشی بی شمار این اتفاق از پذیرش این پیشنهاد سرباز 
می زند که این مسئله با اعتراض جدی سرمربی رو به رو 
می شــود، اما مدیرعامل روی تصمیم خود پافشــاری 

می کند تا این اتفاق رقم نخورد.

ورودنهادهاینظارتی#
با برمال شدن این اتفاقات پشت پرده، حاال گفته می شود 
قرار است پرونده این ماجرا به همراه توضیحات بازیکن 
مذکور و مدیرعامل باشــگاه به صورت کامل در اختیار 
نهادهای نظارتی قرار گیرد تا به شکل قانونی با متخلفان 
این ماجرا برخورد شود. از آنجا که وزارت ورزش و جوانان 
و فدراسیون فوتبال چندی پیش در اطالعیه ای مشترک 
از برخورد جدی با سیستم داللی در ورزش خبر دادند، به 
نظر می رسد در هفته آینده خبر برخورد قانونی با آقای 
ســرمربی و دالل معروف در رسانه ها حسابی سر و صدا 
به راه بیندازد تا به این ترتیب از یک تخلف آشکار و سوء 

استفاده کامالً عجیب جلوگیری شود.

محمدرضا خزاعی: مرحله اول سی و سومین دوره لیگ 
برتر هندبال با برتری ذوب آهن اصفهان و صنعت مس 
کرمان به پایان رسید. رقابت های این دوره دردو گروه 6 
تیمی و به صورت مجتمع در چند مرحله برگزار می شود. 
مرحله اول به میزبانی هیئت هندبال تهران برگزار شد. در 
این مرحله، شاهد رقابت های فشرده ای در سالن شهید 

قاسم سلیمانی بودیم. 

درخششطبسیها#
پیش از شروع رقابت ها، پیش بینی می شد که همانند 
فصل قبل، امســال هم، رقابــت اصلی برای صعود به 
مرحله نهایــی، بین تیم های ذوب آهــن اصفهان و 
نیروی زمینی شــهید شاملی کازرون در گروه یک و 
صنعت مس کرمان و فوالد مبارکه ســپاهان اصفهان 
در گروه 2 باشــد. اما زغال ســنگ طبس که فصل 
گذشــته تنها به بقا در لیگ می اندیشــید، با جذب 
چند بازیکن برجسته از جمله مهدی موسوی، شهاب 
صادق زاده، جواد کاظمی، محمد کیانی، علی کوهزاد 
و محســن فرحبخش و اضافه کــردن چند جوان از 
تیم های پایه زغال سنگ و حفظ ترکیب اصلی فصل 
قبل، پیش بینی ها را برهم زد. شاگردان علیرضا بکماز 
در تیم زغال ســنگ، نخستین گام را با برتری مقابل 
فوالد مبارکه ســپاهان، پرافتخارتریــن تیم هندبال 
باشگاهی کشــور، محکم برداشتند و نشان دادند که 
حســاب ویژه ای برای لیگ سی و ســوم باز کرده اند. 
پیروزی در دومین بازی برابر فراز بام خائیزدهدشت، 
آن هــم با اختالف 14 گل، و غلبه بر کیمیا کاشــت 
کردســتان در آخریــن بازی این مرحلــه، امتیازات 
زغال سنگ را به 6 رساند تا هم امتیاز با مس کرمان، 

قهرمان فصل قبل، این مرحله را پشــت سر بگذارند. 
بازی این دوتیم در مرحله دوم دیدنی خواهد بود.

مس کرمان هم با ســه پیروزی مقابل پرواز هوانیروز، 
سپاهان و فراز بام، همانند زغال سنگ با 6  امتیاز به 
پایان این مرحله رســید. سپاهان که باغیبت محسن 
طاهری، ســرمربی باســابقه خود، به خاطر بیماری، 
مرحلــه اول را آغاز کــرده بود، بعد از دو شکســت 
مقابل رقبای مدعی، در بازی ســوم، تیم همشهری 
خود، پروازهوانیروز را شکســت داد تا با قرار گرفتن 
در مکان سوم، هم امتیاز با فرازبام، امیدوار به مراحل 

بعدی باشد.

صدرنشینیذوبآهن#
در گروه یک، رقابــت اصلی بین دو تیم نیروی زمینی، 
نایب قهرمان و ذوب آهن، تیم سوم فصل قبل، بود که در 
بازی رو در رو، کازرونی ها عملکرد بهتری داشتند و موفق 
به شکســت دادن حریف اصفهانی شدند. ذوب آهنی ها، 
دردو بــازی دیگر، تیم های پاس ناجاقــم و نفت و گاز 
گچســاران را شکست دادند و با 4 امتیاز، با تفاضل گل 
بهتر، باالتــر از نیروی زمینی، صدر گروه یک را به خود 

اختصاص دادند.
مرحله دوم ســی و سومین دوره لیگ برترهندبال، پس 
از یک اســتراحت دو هفته ای، باز هــم در تهران برگزار 

خواهد شد.
نتایج بازی های آخرین روز:

پاس ناجا قم 22 - نفت و گاز گچساران 16
فوالدمبارکه سپاهان 31 - پروازهوانیروز 21

صنعت مس کرمان 24 - فرازبام خائیزدهدشت 22
زغال سنگ طبس 31 - کیمیاکاشت کردستان 28

مدیر برنامه ات را عوض کن تا در لیست مازاد نباشی!

لیگ  حرفه ای فوتبال دالالن
نگاهی به دور رفت لیگ برتر

زغال سنگ طبس، مدعی جدید هندبال ایران

امین غالم نژاد: تیم ملی به رهبری اسکوچیچ 
پس از بــازی با ازبکســتان نتوانســت دیدار 
دوستانه با مالی را در ترکیه برگزار کند. ابتالی 
بازیکنان مالی به کرونا باعث شــد تا تیم ملی 
بــا وجود ســفر به ترکیه فقط به یک جلســه 
تمرین در این کشــور بســنده کند و به کشور 
بازگردد. اسکوچیچ که برای شناخت بیشتر از 
ملی پوشان نیاز به دیدارهای تدارکاتی دارد، این 
روزها به شدت پیگیر هماهنگی های الزم برای 

دیدارهای دوستانه در فیفا دی هست.
تاریخ بعدی فوتبال ملی معروف به »فیفادی« 
از 21 تا 29 آبان اســت و تیم های آســیایی با 
تیم های بزرگ دنیا نبردهای دوستانه دارند، تیم 
ملــی فعاًل در به در هماهنگی برای انجام بازی 
با تیم های مطرح است.اسکوچیچ، سرمربی تیم 
ملی ایــران در این خصوص گفت: بازی مقابل 
بوسنی هنوز رسمی نشده ولی احتمال دارد ما 

با بوسنی در ماه آبان بازی کنیم.
بوســنی در آن تاریخ باید در لیگ ملت های 
اروپا مقابل هلنــد و ایتالیا بازی کند. به نظر 
می رســد دیــدار تیم ملی ایــران و تیم ملی 
بوســنی پیش از این دو دیدار لیگ ملت های 
اروپــا در تاریخ 12 نوامبــر )22 آبان( برگزار 
شود. تیم ملی ایران و بوسنی در جام جهانی 
2014 برزیل به مصاف هم رفتند که آن دیدار 

با برتری 3 بر یک بوسنی به پایان رسید.
این دیدار در صورت برگــزاری به طور حتم 
محکی جدی برای ســربازان دراگان خواهد 
بود. تیم ملی مدت هاســت بــازی با تیم های 
اروپایــی را در کارنامــه بازی های دوســتانه 

نداشته است.

بازیباسنگال؟#
در همین حال محمد رضا دشــیری، ســفیر 

ایران در ســنگال، در روز پنجشــنبه به وزیر 
ورزش سنگال پیشــنهاد داده تا مراتب بازی 
دوستانه این کشــور با تیم ملی ایران فراهم 
شــود. مطابق بیانیه وزارت ورزش ، دیپلمات 
ایرانی این پیشنهاد را با آقای » متر با« مطرح 

کرد.
وزیر ورزش ســنگال نیز از ایــن اتفاق ابراز 
خوشــحالی کرد و گفت: روابط دیپلماتیک و 
اقتصادی ایران و ســنگال بسیار عالی است. 

من بسیار خرسندم که مقدمات و برنامه ریزی 
دیدار ایران و ســنگال را انجام می دهم. این 
دیدار قرار اســت به دلیل پنجاهمین ســال 

ارتباط ایران و سنگال برگزار شود.

الماسهایآفریقا#
حال باید دید این مسابقه دوستانه در همین 
فیفــا دی پیش رو و در ســال 2020 انجام 
می شــود یا به ســال آینده موکــول خواهد 

شــد. تیم ملی ســنگال مانند ایران در جام 
جهانی 2018 حضور داشــت اما نتوانست از 
گروه خــود صعود کند. ســادیو مانه، کالدیو 
کولیبالی، ادوارد مندی، ادریســا گی و... جزو 
برجسته ترین بازیکنان سنگال هستند که زیر 
نظر آلیو سیســه کار می کنند. آن ها در جام 
ملت های 2019 به فینال رسیدند اما مغلوب 
الجزایر شــدند. سنگال در تنها بازی دوستانه 
خود در سال 2020 به مراکش باخت و ایران 

موفق شد از سد ازبکستان بگذرد.
اگر تیم ملی ســنگال مقابل ایــران از نفرات 
اصلی خود اســتفاده کند به طور حتم شاهد 

نبردی سنگین و جالب توجه خواهیم بود.

پاناماهمهست#
از راهروهای فدراسیون خبر می رسد عالوه بر 
بوســنی و سنگال از پاناما و همچنین دو تیم 
آفریقایی هم برای بازی تیم ملی دعوت شده 
که البته هنوز به طور رسمی پاسخی دریافت 

نشده است.  
فدراســیون در حــال مذاکره بــا این چهار 
فدراســیون است تا در نهایت دیدار با دو تیم 
قطعی شود. فدراسیون اعالم کرده هنوز هیچ 
دیدار دوستانه ای برای فیفادی پیش رو نهایی 

نشده است.

بازیکن جدید آرسنال چگونه خط هافبک این تیم را قدرتمند می کند؟

فرمانده غنایی توپچی ها
امیرمحمد ســلطان پور :  از همان روز اولی که قــدم به اللیگا 
گذاشــت هم تیمی های جدیدش با نام خانوادگــی او که مترادف 
با کلمه میهمانی اســت با او ارتباط برقــرار می کردند. اما توماس 
پارتــی تأکید دارد که این پارتی با کلمه ای که میهمانی 
معنــی می دهد متفاوت اســت و دائماً در این مورد 
با همگان شــوخی می کند. اما وی بیشتر از آنکه 
به خاطر نام خاصش شــناخته شــده باشــد به 
خاطر توانایی هایــش در زمین، خود را به جهان 
فوتبال معرفی کرده اســت. او در 20 سالگی از 
غنا به اسپانیا آمد و در تیم دوم اتلتیکومادرید 
مشــغول به بازی شد. سپس به صورت قرضی 
به مایورکا و آلمریا پیوســت و بعد از دو سال 
به پایتخت برگشته و به تیم اصلی اتلتیکو راه 
یافت. او زیر نظر دیگو ســیمئونه درخشید اما 
اکنون فصل جدیدی از فوتبال خود را با پیوستن 
به آرســنال آغاز کرده و میکل آرتتا امیدوار است 
بتواند با او مشــکل خط هافبک خــود را کاماًل به 

فراموشی بسپارد.

پاسهایدقیق،درکتاکتیکیباال#
پارتی از همان جوانی نظر بســیاری از مربیان فوتبال در 
اســپانیا را به خود جلب کرده بــود. توانایی اصلی او در 
همان دوران، پاس های بسیار دقیقش بود و البته درک 
تاکتیکی وی نیز نســبت به دیگــر بازیکنان جوان در 
ســطح متفاوتی قرار داشــت. اتلتیکو از آکادمی قوی 

برخوردار اســت که بازیکنانی مثل رائــول خیمنز و داوید دخه آ را 
معرفی کرده، امــا پارتی از همان دوران جوانــی تفاوت عمیقی با 
بازیکنان هم ســن و سال خود داشت. او از لحاظ اخالقی نیز بسیار 
خوب است و دقیقاً همان بازیکنی است که آرتتا برای بیشتر کردن 
اتحــاد میان بازیکنانش در رختکن به او نیاز دارد. بســیاری پارتی 
را بدشــانس می دانند که نتوانست بســیار زودتر از آنچه که باید و 
شــاید در ترکیب اصلی اتلتیکو قرار بگیرد اما با داشتن هافبک های 
ســطح باالی بســیار زیاد مانند گابی، تیاگو، ماریو سوآرز، کوکه و 
سائول نیگوئز همیشه کار برای پارتی در قرارگیری در ترکیب اصلی 

سخت بود.

نگهباندفاعسهنفره#
یکــی از تاکتیک های مــورد عالقه آرتتا در اواخر فصل گذشــته و 
هفته های اخیر این فصل در آرســنال، روش 3-4-3 است. استفاده 
از ســه دفاع مرکزی یکی از مشکالت اصلی توپچی ها در چند فصل 
گذشــته که قلب دفاع آن ها بوده اســت را تا حدود زیادی برطرف 
کرده اســت. آن ها از زمانی که ایــن تغییر تاکتیک را انجام داده اند 
در 19 بازی تنها 16 گل دریافت کرده اند پس جای تعجب نیســت 
کــه آرتتا با همین روش ادامه دهد. پارتــی تجربه آنچنانی در این 
روش در اتلتیکو ندارد چون دیگو ســیمئونه همیشه از روش 4-2-
4 اســتفاده می کرد، اما وی از طرف دیگر بــا قرارگیری به عنوان 
هافبک مرکزی هم اصاًل غریبه نیســت. پارتی راســت پاست و به 
خوبی می تواند در کنار گرانیت ژاکای چپ پا در میانه میدان توازن 
خوبــی برقرار کند. یکی از نقاط قوت پارتی پایه ریزی صحیح حمله 
از عقب زمین خودی است که به راحتی می تواند با دریبل و یا پاس، 

فشــار بازیکنان تیم حریف در زمین خود را دفع کرده و توپ را به 
کانال های تهاجمی تیمش برســاند. صحبت از دریبل شــد و نباید 
قــدرت دریبلینگ باالی پارتی را فراموش کنیم. با وجود قد بلند و 
فیزیک تنومند، ظرافت خاصی در جا گذاشتن بازیکنان حریف دارد 
و فصل گذشــته در اتلتیکو تنها ویتولو که یک وینگر اســت تعداد 

دریبل های موفق بیشتری نسبت به او داشت.

مناسببرایلیگبرتر#
شــاید یکی از بهترین مثال ها برای احتمال باالی موفقیت توماس 
پارتی در لیگ برتر انگلیس، صحبت های بازیکنی باشــد که از این 
لیــگ آمد و بــرای مدتی با او هم بازی بود. کایــران تریپیر مدافع 
راســت تاتنهام که سال گذشــته به اتلتیکو پیوست در مورد پارتی 
می گویــد: »من قباًل بازی او را در اتلتیکو تماشــا کرده بودم اما تا 
زمانــی که با او هم تیمی نشــدم متوجه نبودم که وی چقدر خوب 
است. توانایی فیزیکی او و اینکه چگونه می تواند الیه های تیم حریف 
را بشکند باتورنکردنی است. از لحاظ تکنیک نیز هر چیزی که یک 
بازیکن سطح باال می خواهد را دارد و فکر نمی کنم هیچ مشکلی با 

لیگ برتر پیدا کند«.
پارتــی یکــی از بهترین نمونه هــا بــرای بازیکنانی اســت که با 
سخت کوشــی موفق شده اند آهسته آهسته پله های موفقیت را طی 
کنند. همین بــه او قابلیت های باالیی از لحاظ تجربه و رهبری نیز 
داده اســت. اکنون حضور در آرسنال فصل جدید و شاید مهم ترین 
فصل فوتبال این بازیکن 27 ســاله که نــام خانوادگی اش ربطی به 
کلمه میهمانی پیدا نمی کند محســوب می شــود! پس باید هر چه 

تجربه دارد به کار بگیرد تا در لیگ سخت انگلیس موفق شود.

مربی تیم پرسپولیس در پســتی اینستاگرامی، شایعات 
درباره جدایی دو بازیکن قرمزپوشــان پایتخت را بیشتر 
از همیشــه به واقعیت تبدیل کرد. کریم باقری در پست 
اینستاگرامی خود با انتشار عکسی که در آن محمد انصاری 
و محســن ربیع خواه دیده می شــوند، که اولی به دلیل 
مصدومیت بلند مدت و دومی به خاطر جا نداشــتن در 
اندیشه های یحیی گل محمدی به درهای خروجی بسیار 
نزدیک هستند، با جمله »پسران خوب پرسپولیس، موفق 

باشید« ُمهر تأییدی بر خروج آن ها زد.

حساب رسمی اینستاگرامی جام جهانی زیر نظر فدراسیون جهانی 
فوتبال )فیفا(، عکس های بسیار زیبایی از استفاده عالقه مندان به 
فوتبال از طبیعت برای ســاختن زمین های فوتبال منتشر کرده 
است. این صفحه اینســتاگرامی با این جمله که »بعضی وقت ها 
شــما می توانید اجازه دهید که جهان اســتادیوم شــما باشد«، 
عکس هایی را منتشــر کرده که مردم در میان طبیعت جهان با 
همه یکپارچگی های زمین فوتبال درست کرده و مشغول به بازی 

هستند.

جام جهانیکریم باقری
فــوروارد این روزهــا در اوج بایرن مونیــخ در توییتی به 
درخشش همزمان خود و دیگر مهاجم تیم یعنی روبرت 
لواندوفسکی به شــکل بامزه ای واکنش نشان داد. بعد از 
پیروزی 4-1 بایرن مقابل آرمنیابیلفلد در این هفته بوندس 
لیگا که با دو گل مولر و دو گل لواندوفســکی همراه بود، 
فوروارد ملی پوش آلمانی با هم تیمی لهســتانی خود در 
تغییر نام دادن یکدیگر همراه شد و نام »مول فورگل سکی« 
را ســاخت که ترکیبی از نام خود، چهار گل و لواندوسکی 

است!

ســرمربی بارسلونا که یکی از معدود سرمربیان تیم های بزرگ 
فعال در شبکه های اجتماعی است، در توییتر خود به شکست 
تیمش در این هفته از رقابت های اللیگا واکنش نشان داد. بعد 
از شکست این هفته بارسلونا مقابل ختافه که نخستین شکست 
رونالد کومان به عنوان سرمربی آبی و اناری پوشان بود، این مرد 
هلندی در توییتر خود می گوید که باید از این باخت ســخت 
گــذر کرده و خود را برای بــازی فردا در لیگ قهرمانان مقابل 

فرنتس واروش آماده کنند.

رونالد کومانتوماس مولر

تیم ملی به دنبال نبردهای تدارکاتی سنگین

بازی با بوسنی و سنگال جور می شود؟

ضد  حمله

ناصحی: رحمتی گفت مربی شوم
ورزش: ناصحی، کاپیتان سابق شهرخودرو در مورد کار کردن با رحمتی 
گفت: من قصد داشتم به بازی کردن ادامه دهم و با تیم شهر خودم فوتبالم 
را تمام کنم ولی پس از صحبت هایی که با آقای رحمتی کردم، به کادرفنی 
اضافه شــدم تا بتوانم کمک کنم. من با رحمتی رفاقت 10 ســاله دارم و 
مطمئنم که ایشان موفق خواهند شد. برای من خیلی سخت بود که بازی 
نکنم ولی پس از صحبت هایی که با آقایان حمیداوی و رحمتی داشــتم و 
پیشنهادی که به من دادند، درک این موضوع که فوتبال بازی نکنم را برای 

من آسان تر کرد.

دو بازیکن مشکوک به کرونا در استقالل
ورزش:در حالی که پیش از این باشگاه استقالل از مثبت شدن تست سه 
بازیکن یعنی فرشید اسماعیلی، سینا خادم پور و خلیلی خبر داده بود، حاال 
در تست جدید دو بازیکن دیگر مشکوک به کرونا تشخیص داده شدند. روز 
پنجشنبه از مجموعه تیم استقالل تست کرونا گرفته شد و جواب این تست 
مشخص شد و دو بازیکن استقالل یعنی محمد دانشگر و مهدی مهدی پور 

مشکوک به کرونا بودند

پرسپولیس زودتر از استقالل وارد بورس می شود
ورزش: معاون ســازمان خصوصی سازی اعالم کرد که پرسپولیس پیش 
از استقالل وارد بازار سرمایه خواهد شد. ابوالقاسم شمسی جامخانه معاون 
سازمان خصوصی سازی در باره واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
به بازار ســرمایه اعالم کرد که این کار نهایتــاً تا یکی دو ماه دیگر عملی 

خواهد شد.

تعویق فوتسال قهرمانی آسیا و پیرشدن تیم ملی 
ورزش: برای سومین بار تاریخ مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا تغییرکرد 
و کرونا همچنان کنفدراسیون فوتبال آســیا را برای برگزاری این بازی ها 
مســتأصل کرده است. این تعویق گرچه از بابت میزان آماده سازی تیم ها 
که در شــرایط مناسبی نیستند به سود همه از جمله ایران خواهد بود اما 
در حالی که انتقادهای زیادی از کادرفنی تیم ملی به واسطه میانگین سنی 
بازیکنان می شود تیم ملی با ترکیب پیرتر روانه بازی های فوتسال قهرمانی 

آسیا می شود.

هافبک پرسپولیس قراردادش را فسخ کرد
ورزش: محســن ربیع خواه دیروز پس از حضور در پرسپولیس و جلسه با 
مدیران این باشگاه، قراردادش را فسخ و رضایت نامه خودش را دریافت کرد. 
درباره جدایی برخی بازیکنان این تیم و ربیع خواه، حواشــی و شائبه های 
زیادی ایجاد شده است. برخی عنوان می دارند که جدایی چنین بازیکنانی، 
صرفاً فنی نیست. این موضوع با پاسخ رسمی از سوی باشگاه پرسپولیس 

همراه نبوده است.

انصاری: مدیران پرسپولیس گفتند صبر کن
ورزش: محمد انصاری که طبق نظر یحیی گل محمدی در فهرست مازاد 
پرسپولیس قرار گرفته برای چندمین روز متوالی در محل این باشگاه حاضر 
شــد تا وضعیت خود را با سرخپوشان مشخص کند. البته به نظر می رسد 
بالتکلیفی انصاری در پرســپولیس همچنان ادامه دارد زیرا این بازیکن به 
دنبال خروج از ساختمان باشگاه در گفت وگوی کوتاه بین خبرنگاران اظهار 
کرد: من اجازه حضور در تمرینات پرسپولیس را ندارم اما مسئوالن باشگاه 
امروز هم به من گفتند صبر کن.وی درباره اینکه زمان ثبت رسمی نقل و 
انتقاالت چهار روز دیگر به اتمام می رسد و در این شرایط بالتکلیفی اش به 

آینده این بازیکن ضربه می زند، گفت: این موضوع را از دوستان بپرسید.

پیشنهاد جدی تراکتور و ذوب آهن به قاسمی نژاد
ورزش: امین قاسمی نژاد وینگر 32 ساله و ستاره سال های اخیر شهرخودرو 
با توجه به عملکرد درخشان خود در لیگ نوزدهم نیز با پیشنهادهای جدی 
از ســوی تراکتور تبریز و ذوب آهن اصفهان برای تقویت خود روبه رو شده 
است، اما مهدی رحمتی سرمربی تازه کار مشهدی ها به مدیران شهرخودرو 
اعالم کرده که قاسمی نژاد فروشی نیست و او برای حضور هر چه بهتر در 

لیگ بیستم نیاز مبرمی به هم بازی سابق خود دارد.

کرونا شهرخودرو را با بحران روبه رو می کند؟
ایلنا: روز گذشته مشخص شد محمد نوازی و علی سامره دستیاران مهدی 

رحمتی در شهر خودرو به ویروس کرونا مبتال شده اند. 
به همین دلیل به نظر می رســید که شاید تعداد کرونایی های این باشگاه 
مشهدی بیش از این باشد و این باشگاه مشهدی با بحران جدیدی رو به رو 
شده باشد. اما شاگردان مهدی رحمتی بعد از پایان اردو تهران و عزیمت به 
مشهد به تعطیلی سه روز رفته اند و تاکنون هیچ یک از اعضای کادر فنی و 
همچنین بازیکنان این تیم عالئمی در خصوص این بیماری ندارند و به نظر 

می رسد همه چیز در این باشگاه تحت کنترل است.

اصفهانیان سرپرست کمیته داوران شد
ورزش:حیدر بهاروند،سرپرست فدراسیون فوتبال در حکمی با قدردانی از 
مساعی و تالش های فراوان اسماعیل صفیری،مستنداً به بند 10-1 از ماده 
38 اساسنامه فدراسیون ،فریدون اصفهانیان را به سمت سرپرست کمیته 

داوران منصوب کرد.

برهانی سرمربی تیم امید استقالل شد
ورزش: بعد از حضور آرش برهانی مهاجم سابق استقالل در کادرفنی تیم 
بزرگساالن این تیم به عنوان دســتیار محمود فکری، زمزمه هایی درباره 
سرمربیگری این ستاره ســابق در تیم امید آبی ها نیز به گوش رسید که 
این موضوع رسمی شــد.با اعالم سعید مراغه چیان رئیس آکادمی باشگاه 
اســتقالل، آرش برهانی رسماً به عنوان سرمربی تیم امید استقالل کارش 

را شروع خواهد کرد.
برهانی جایگزین رضا حسن زاده در رأس کادرفنی تیم امید استقالل خواهد 

شد.

فنونی زاده: علی کریمی پول شجاع را بدهد!
ورزش: مرتضی فنونی زاده مدافع سابق پرسپولیس می گوید: هر بازیکنی 
حق دارد به فکر منافع مالی اش باشد اما وقتی قراردادی را امضا می کند باید 
به مفاد آن قرارداد هم پایبند باشد. به نظر من مسئوالن باشگاه پرسپولیس 
برای حفظ خلیل زاده شأن این باشگاه را رعایت نکردند. تاکنون ندیده بودم 
پرسپولیس برای حفظ یک بازیکن به این شکل بیانیه  صادر کند. وی درباره 
اینکه خیلی ها می گویند خلیل زاده با تماس علی کریمی حاضر شده در این 
تیم بماند گفت: در بطن ماجرا نیستم اما اگر علی کریمی شجاع را نگه داشته 

خودش هم پول این بازیکن را پرداخت کند. 

گفت و گوی روز

منهای فوتبال

حسن یزدانی: 
امسال هم طالی جهان را می خواهم

ورزش: حسن یزدانی، که این روزها به همراه سایر ملی پوشان در 
اردوی تیم ملی حضور دارد و خودش را برای حضور در مسابقات 
جهانــی 2020 آماده می کند، درباره شــروع اردوها به ســایت 
فدراســیون گفت: از اینکه دوباره در خانه کشتی و اردوهای تیم 
ملی حاضر شــدم خوشحالم. به خاطر شیوع ویروس کرونا،کشتی 
هفت ماه تعطیل بود و ما به صورت انفرادی تمرینات خود را انجام 
می دادیم، خوشــبختانه در شرایط آمادگی جسمانی و فنی خوبی 
قــرار دارم و امیدوارم در این مدت کوتاه تا رقابت های جهانی نیز  

زیر نظر کادر فنی به آمادگی کامل برسم.
او درباره حضــورش در لیگ برتر هم افزود: لیگ کمک خوبی به 
کشــتی گیران چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ آمادگی حضور در 
مســابقات کرد و من نیز با برگزاری یک مســابقه شرایط خود را 
سنجیدم. سوت مسابقه باعث می شود که کشتی گیر 20 روز جلو 
بیفتد و برگزاری مبارزه و سرشاخ شدن با حریفان، در آماده سازی 

یک کشتی گیر بسیار مؤثر است.
دارنده مدال طالی المپیک در مورد شــرایط برگزاری اردو عنوان 
کرد: فدراســیون همه شرایط را برای ما مهیا کرده و ما با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی و به صورت قرنطینه بــه تمرینات خود 

می پردازیم و هیچ کس حق خروج از اردو را ندارد.
مدعــی اصلی قهرمانــی در وزن 86 کیلوگرم مســابقات جهانی 
کشتی آزاد گفت: هدفی جز قهرمانی در مسابقات پیش رو ندارم 
و تمام تالش خود را در این راه خواهم کرد و از مردم عزیز ایران 
می خواهم که برای موفقیت کشــتی گیران در عرصه های پیش رو 

دعا کنند.

کرونا اردوی هاکی را تعطیل کرد
ورزش: تست مثبت نتیجه آزمایش کرونای سه تن از ملی پوشان 
تیم ملی هاکی مانع برگزاری اردوی آمادگی این تیم در پارس آباد 

مغان شد.
اعضای تیم ملی هاکی داخل ســالن کشــورمان روز یکشنبه 20  
مهرماه وارد اســتان اردبیل شــده و اقدام های مقدماتی برگزاری 
اردو از جمله آزمایش های پزشکی اعضا این تیم در چند روز اخیر 
انجام شــد.طبق برنامه تنظیمی قرار بود ملی پوشان در بهترین و 
مجهزترین کمپ پارس آباد برنامه های تمرینی خود را پشــت سر 
بگذارند اما مثبت شــدن تست کرونای سه بازیکن ملی پوش اردو 

را نیمه  کاره به پایان رساند.

خسارت 7 میلیاردی جان دادن اسب قهرمان
ورزش: اســب معــروف مربوش، پــدر ســریک و ریوکینگ و از 
تأثیرگذارترین ســیلمی های ایران در 40 ســال اخیر تلف شــد. 
ســیلمی مربوش یک اسب بلک تایپ مشــهور بود که پنج مقام 
قهرمانی، پنج مقام دومی، چهار مقام ســومی و سه مقام چهارمی 
در مســافت های 1000 تا 2000 متر را در مسابقات بین المللی و 

جهانی در میادین مختلف اسب دوانی بدست آورده بود.
اسب های سریک )متعلق به ســردار آزمون(، ریوکینگ، پتیورز، 
آذامر، وسوســه و... بسیاری دیگر از اســب های نامدار گروه یک 
مسابقات اســب دوانی ایران از کره های مربوش هستند. این را در 
نظر داشته باشید که ارزش این اسب گران قیمت میلیاردها تومان 
تخمین زده می شــود و با توجه به عناوین و البته کره ها این یک 

خبر ویژه در سطح رشته اسب دوانی کورس در تمام دنیاست.

ورزش پارالمپیکی ایران همچنان تعطیل!
ورزش: گویا مسئوالن ورزش کشــور، ورزشکاران پارالمپیکی را 
فراموش کرده اند. در ماه هــای اخیر اردوی همه تیم های ملی در 
بخش پارالمپیک تعطیل بــوده و همچنین برنامه ریزی خاصی با 
هدف حضور در پارالمپیک توکیو در ســال 2021 انجام نشــده 

است.
هادی رضایی، سرپرســت کاروان ایران در پارالمپیک توکیو هم 
در مصاحبــه اخیر با مهر طوری صحبت کــرده که گویا احتمال 
عــدم حضور ایــران در پارالمپیک هم وجود دارد. او در بخشــی 
از این مصاحبه می گوید: »تکلیف ما هنوز مشــخص نیســت. اگر 
مبنــای ورزش ایران حضــور در پارالمپیک توکیو اســت باید با 
کرونــا و موضوعات مرتبط با آن بســازیم و در عین رعایت کامل 

پروتکل های بهداشتی، تمریناتمان را شروع کنیم«.
به نظر می رســد مشــکل اصلی کمیته ملی پارالمپیک هم عدم 
صدور مجوز ســتاد ملی مقابله با کرونا برای فعالیت ورزشــکاران 
پارالمپیکــی اســت. به هــر حال بــا توجه به شــرایط متفاوت 
ورزشــکاران پارالمپیکی، باید امکانات بــرای تمرینات آن ها در 

روزهای کرونایی هم فراهم شود. 

ابتالی کاپیتان تیم ملی بسکتبال به کرونا
ورزش: صمــد نیکخواه بهرامی که برای فصــل جدید لیگ برتر 
بسکتبال با مهرام به توافق رسیده و در تمرینات این تیم شرکت 

می کند، به تازگی به ویروس کرونا مبتال شده است.
بازیکن باتجربه تیم مهرام که کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران هم 
به شــمار می رود، با تأیید مثبت شدن تست کرونای خود گفت: 
»متأســفانه تست کرونایم مثبت شده است، اما حالم خدا را شکر 

آن قدر بد نیست و نوع سبک آن را گرفته ام. 
االن در خانــه قرنطینــه هســتم و فکر کنــم از 4-5 روز دیگر 
بتوانــم دوباره به شــرایط نرمــال برگردم و تمریناتم را از ســر 
 بگیرم. جــای نگرانی نیســت، من بدن قــوی دارم و زود خوب 

خواهم شد«.

 صدرنشینی شطرنج ایران 
در جام ملت های آسیا

ورزش: تیــم ملی شــطرنج مردان ایــران در پایان دور ششــم 
رقابت های آنالین جام ملت های آســیا در صدر جدول رده بندی 
قرار گرفت، در بخش بانــوان تیم ایران در پایان این دور صاحب 

جایگاه سوم شد.
به گزارش »ورزش ســه« و به نقل از روابط عمومی فدراســیون 
شطرنج، مســابقات آنالین جام ملت های آسیا پیگیری شد و تیم 
مــردان ایران طی دوره های چهارم تا ششــم این رقابت ها به دو 

پیروزی و یک تساوی دست یافت.
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

»شکار شکارچی« جلو دوربین علی غفاری 
قصهتکتیراندازایرانیسینماییمیشود

سیماوسینما:عباس بلوندی، 
طــراح صحنه و لبــاس، از آغاز 
تولید فیلم ســینمایی »شــکار 
شــکارچی« به کارگردانی علی 

غفاری خبر داد.
وی بــا اشــاره بــه تازه تریــن 

پروژه های ســینمایی که در دســت دارد، به مهر گفت: پیشنهاد کار در 
پروژه های مختلفی را داشــته ام که به دلیل همزمانی با پروژه سینمایی 
»شکار شکارچی« همکاری در این پروژه ها را نپذیرفته ام. در حال حاضر 
به  عنوان مشاور هنری پروژه سینمایی »شکار شکارچی« به کارگردانی 

علی غفاری، فعالیت می کنم.
این طراح صحنه و لباس باســابقه توضیح داد: این فیلم ســینمایی 
یک اثر جنگی اســت و قصه عبدالرسول زرین را به تصویر می کشد.   
زرین یکی از تک تیراندازان معروف ایران در جنگ هشــت  ســاله با 

عراق است.
وی تأکید کرد: فیلم برداری این پروژه بیشــتر در تهران است و به زودی 

لوکیشن های دیگر این فیلم نیز انتخاب می شود.
این هنرمند بیان کرد: هر چند سینمای ایران نیز مانند دیگر فعالیت ها 
در کشور تحت تأثیر ویروس کرونا قرار گرفته است، اما به هر حال تولید 

پروژه ها در حال انجام است. 
این را باید بگویم کار کمی سخت شده و به دلیل شیوع این ویروس در 

جامعه، انگیزه ها برای تولید کمی پایین آمده است.
بلوندی در پایان گفت: در چنین شرایطی برخی استرس ها وجود دارد که 
تمرکز را گرفته و همین مسئله شرایط ناراحت کننده ای را رقم زده است. 
امیدوارم هر چه سریع تر شرایط به حالت عادی برگردد تا دیگر با چنین 

مشکالتی  مواجه نشویم.
پیش از این اعالم شده بود این فیلم سینمایی با محوریت زندگی شهید 

عبدالرسول زرین ساخته می شود. 
قصــه نهایــی برگرفتــه از فعالیت های رزمی این شــهید اســت که 
طراحی هــای عملیاتــی وی در چند حملــه و تک،  منجــر به توقف 
حمالت دشــمن شــد. یکی دیگر از وجوه این شــهید به این موضوع 
 بازمی گردد که نقشه های وی در روحیه عملیاتی دشمن تأثیرگذار بوده 

است.
گفتنی است؛ علی غفاری، کارگردان سریال »بچه مهندس« در تلویزیون 
است که کارگردانی فیلم های ســینمایی »ابوزینب« و »استرداد« را در 

کارنامه حرفه ای خود دارد.

سیماوسینما/زهرهکهندلمجموعه تلویزیونی 
»نجال« که این شب ها روی آنتن شبکه »سه« می رود 
بــه کارگردانی خیراهلل تقیانی پــور و تهیه کنندگی 
سعیدسعدی در آبادان و شادگان تصویربرداری شده 
و روایتگر قصه ای بومی اســت. تاکنون نیمی از این 
سریال پخش شده و بازتاب های مختلفی درباره این 
سریال تلویزیونی مطرح می شود. عده ای از پرداختِن 
این سریال به مناطق جنوبی کشور قدردانی کرده اند 
و عده ای هم انتقاد دارند بازیگران به لهجه و گویش 
ایــن منطقه صحبت نمی کننــد و یا معتقدند این 
ســریال فرهنگ آبادان را تحت تأثیرقرار داده است، 
اما بسیاری از منتقدان، خیراهلل تقیانی پور؛ کارگردان 
جواِن این سریال و همکارانش را تحسین می کنند 
که دوربینش را از تهران به سمِت آبادان و خرمشهر 
و آن مناطق تاریخ ساز در زمان بحران ها و جنگ ها 
برده است. این مجموعه که تصویربرداری آن هفته 
گذشــته در آبادان و شادگان به پایان رسیده است، 
این روزها تدوین قسمت های پایانی اش را می گذراند. 
به بهانه پخش این ســریال و بازخوردهای متفاوتی 
که داشــته است با کارگردان آن، خیراهلل تقیانی پور 
گفت وگو کردیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید. 

جرقهساختاینسریالچطورزدهشد؟س
یکی از دوســتان ایده ای داشت که با هم شروع به 
پروراندن آن ایده کردیم و به طرحی رسیدیم. وقتی 
طرح آماده شد دوستان نویسنده به کار اضافه شدند 
و به طرح کامل تری رسیدیم و همان طرح مبسوط 

موجب شد به فیلم نامه»نجال« برسیم. 

ازهمانابتداقراربودقصهدرجنوبکشورس
بگذرد؟

بله، اساس قصه در جنوب می گذشت و قرار بود یک 
روایت بومی داشته باشد. 

چراظرفیتدرامســازیدرجنوبکشورس
اینقدرباالست؟

به نظرم ظرفیت درام ســازی در همــه جای ایران 
باالست. دیدیم هر وقت دوربینی به خارج از تهران 
رفته، چه ســریال های جذابی ســاخته شده است، 
همچون سریال »روزی روزگاری« که در سال ها پیش 
ساخته شده تا سریال »پایتخت« که در چند سال 
اخیر، فصل های مختلف آن با اســتقبال مخاطبان 

همراه شده است. 

سختیهایتولیددرخارجازتهرانبیشترس
استکهایندشواریهابسیاریازکارگردانها
وبازیگرانرانسبتبهتولیددرمناطقمختلف

کشوربیمیلمیکند؟
همین طور است، تولید در خارج از تهران سختی های 

خودش را دارد. ما عالوه بر تمام سختی هایی که در 
بحث دوری از تهران و حضور بازیگران و مسائل دیگر 
داشتیم، در شــرایط سخت کرونایی، این سریال را 
ساختیم که این ماجرا خیلی ما را نگران می کرد. به 
همین دلیل پالن هایی که هنرور بیشتری داشت را 

سعی می کردم جمع و جورتر بگیرم. 

آیاماجرایکروناتغییراتیدرقصههمبهس
وجودآورد؟

در قصه نه، ولی در حوزه اجرا، تصویربرداری و پالن، 
دست ما را بسته بود. اینکه چطور بازیگر برود کنار 
هنروری که تازه آفیش شده و مشخص نیست که 
آلوده به ویروس است یا نه، این نگرانی در تمام مدت 

فیلم برداری وجود داشت. 

چطوربهیکدستیدربازیهارسیدید،باس
توجهبهاینکهتعدادیازبازیگرانتهرانیو

تعدادیهمبومیجنوببودند؟
مــا پیش از اینکه بخواهیــم تصویربرداری کنیم و 
پالن بگیریــم، تمرین می کردیم. پیــش از اینکه 
شــروع کنیم، در مرحله پیش تولیــد، تمرین ها و 
دورخوانی ها را داشتیم. کار متشکل از بازیگران بومی 
و بازیگران شناخته شده بود که پیش از فیلم برداری، 

تمرین هایشان را با هم شروع کرده بودند. 

بازیگرانهــمعدهایس لهجــه مورد در
ایرادهاییگرفتند،چطوربازیگرانتهرانیرا

آمادهبهگویشولهجهجنوبیکردید؟
فیلم نامه کار شــاید بیشتر از 2هزار صفحه دیالوگ 
دارد کــه اگر یکی دو خــط آن در لهجه به صورت 
سهوی اشتباه شود، نمی شود زحمات 2هزار صفحه 
را نادیــده گرفت. گاهی در چند مورد کوچک برای 
ادای لهجه کاستی وجود داشته، ولی آیا این در کل 

سریال نمود داشته است؟ خیر! 

البتــهمخاطبــانغیرجنوبــیمتوجهس
اشتباههایسهویدرادایلهجهنمیشوند.

در همه سریال های بومی همین طور است، مثالً یک 
مازندرانی راحت تر می تواند از لهجه سریال پایتخت 
ایراد بگیرد یا یک اصفهانی و شیرازی بهتر می تواند 
از لهجه های سریال روزی روزگاری ایراد بگیرد، یا یک 
آذری زبان بهتر می تواند از ســریال های ترکی ایراد 

بگیرد، این امری طبیعی است. 

نقدهایواردشــدهبهلهجهسریالرارواس
میدانید؟

به نظرم اشتباه های سهوی در ادای لهجه بازیگران 
غیربومی، یک مسئله طبیعی است. اگر اکنون یک 
فیلم نامه بدهند و بگویند یک ماه دیگر فیلم برداری 
آغاز می شود، در این یک ماه، خیلی باید زور بزنید که 
لهجه استان دیگری را تمرین کنید. ولی اگر شما که 
مشهدی هستید فیلم نامه دیگری داده شود که لهجه 

مشــهدی دارد و بگویند دو روز دیگر قرار است در 
مشهد فیلم برداری شود، قطعاً خیلی جلوتر هستید. 

 بســیار کمبود زمان داشــتیم و بایــد کار را به 
آنتن می رســاندیم، ضمن اینکه این فقط مربوط 
به ســریال بنده نیست و در همه سریال ها وجود 
دارد. اکنون در شرایطی هستیم که فضای مجازی 
گســترش یافته و همه می توانند اظهارنظر کنند. 
این در مورد همه ســریال هایی کــه از تلویزیون 
پخش می شود، صدق می کند. بازیگران غیربومی 
خیلی سخت می توانند لهجه بومیان آن منطقه را 
دقیق اجرا کنند، ولی رفته رفته این مشکل ما در 

سریال حل شد. 

شماسراغحوزهسختدیگریهمرفتیدس
وآنهمبازســازیدهه50و60اســت.از

دشواریهایاینبخشبگویید.
آقای دکتر محمدرضا شجاعی که قاطبه کارهایی که 
در آن دهه روی آنتن سیما و پرده سینما رفته را کار 
کردند، مدیر هنری و مشاور کار بودند. طراح صحنه 
ما آقای امیر ملک پور، بسیار نکته سنج و ریزبین بودند 
و عکس ها و مســتندهایی که می دیدند را دقیق و 

درست بازسازی می کردند.

البتهعدهایبهدنبالسوتیگرفتنازفیلمس
وسریالهاییهســتندکهدهه50و60را

بازسازیمیکنند.
بحث سوتی گرفتن در فیلم های هالیوودی هم وجود 
دارد و عمدی نیست بلکه سهوی است. به نظرم اینکه 
یکی، دو تا سوتی را به یک سریال 16-15 قسمتی 

بسط بدهیم کمی دور از انصاف است.

ازس استفاده اولسریال قسمتهای در
هلیشاتوگرفتنتصاویرهواییبیشتر
بود،میخواستیدزیباییهایمنطقهرابا

تصاویرهواییبهمخاطبنشاندهید؟
هر پالن این سریال، گویای زیبایی های جنوب است، 
نمی توانید بگویید که فالن قسمت جنوب بد است. 
یک پالن نمی توانید پیدا کنید که سیاه نمایی داشته 
باشــد. به نظرم اگر نتوانیم طبیعت زیبای ایران را به 
تصویر بکشــیم، به آن منطقــه و مردمانش خیانت 
کردیم. شادگان یکی از بهترین مناطق ایران است و 
بی جهت نیست که به آن ونیز کوچک ایران می گویند. 
آن قــدر طبیعت این منطقه زیبــا بود که حیف بود 

زیبایی هایش با تصاویر هوایی نشان داده نشود.

ازهمانابتداقراربوددر16قسمتجمعس
شودیاقصهطوالنیتربود؟

از همان ابتدا تعداد قســمت ها همین قدر بود. من 
ترجیح می دهم قســمت کوتاه تر و درست تر را کار 
کنم تا اینکه به قول بعضی، تانکر آب به کار بگیرم و 
کار را در 20 یا 30 قسمت ببندم. مدنظر تمام گروه 

این بود که درست و به اندازه جلو برویم. 

بههمیندلیلســریالریتمنسبتاًتندیس
داردوبســیاریازحوادثبربسترموقعیت

اتفاقمیافتدونهصرفاًدیالوگ؟
همین طور اســت. ما به جز قسمت های اول، اکنون 
در یک موقعیت شــاید بیشتر از دو صفحه دیالوگ 
نداشته باشــیم. مرتباً موقعیت ها تغییر می کند و 
دیالوگ ها در موقعیت های جدید گفته می شود. این 
تنوع لوکیشن کار را برای گروه سازنده دشوار کرده 

بود، ولی تمام سختی ها را به جان خریدیم.  

باوجودســختیهاییکهساختفیلموس
ســریالدرخارجازتهــراندارد،حاضرید
کارهایبعدیتانراهــمدرخارجازتهران

بسازید؟
من به دنبال کیفیت هســتم و برایم فرقی ندارد 
که خارج از تهران باشــد یا خــارج از ایران یا هر 
جای دیگری. وقتی قرار است فیلم و سریال خوبی 
ساخته شــود اینکه کجا ساخته شود یک مسئله 
فرعی اســت، اصل ماجرا این اســت که یک اثر 
خوب و باکیفیت ساخته شــود. اگر کرونا دست 
ما را نمی بســت، کار خیلی فرق می کرد. قسمتی 
از کار قــرار بود در کربال فیلم برداری شــود، ولی 
به دلیل بســته شــدن مرزها انجام نشد. اگر چه 
در قســمت های آینده می بینید ترفندهایی را به 
کار بردیم که این خأل احساس نشود. من از همه 
عوامل این ســریال که در زمان فشرده و شرایط 
سخت آب و هوایی جنوب کشور، گرمای شرجی 
آنجا و شــرایط کرونا، به عشق آنچه به آن اعتقاد 
داشتند پای کار ایستادند تا این سریال برای مردم 

ایران آماده نمایش شود، تشکر می کنم.

برش

ظرفیتدرامسازیدرهمهجای
ایرانباالست.دیدیمهروقت
دوربینیبهخارجازتهرانرفته،
ساخته جذابی سریالهای چه
سریال همچون است، شده
سالها در که »روزیروزگاری«
سریال تا شده ساخته پیش
»پایتخت«کهدرچندسالاخیر،
فصلهایمختلفآنبااستقبال

مخاطبانهمراهشدهاست

گفتوگوباخیراهللتقیانیپور،کارگردانسریال»نجال«کهاینشبهارویآنتنشبکهسهمیرود

سریالی جذاب با قصه ای از جنوب

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علی اکبر الهیاری دارای شناسنامه شماره 0748598375 به شرح دادخواست به کالسه 9900279 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدراله یاری به شناسنامه 0748680497 
در تاریخ 1357/8/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:

1- دین محمد اله یاری کاریزی با کد ملی 0748685618 فرزند حیدر صادره از تایباد فرزند مرحوم
2- علی اکبر الهیاری با کد ملی 0748598375 فرزند حیدر صادره از تایباد فرزند مرحوم

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9907968
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای عبدالرئوف رحمانی حس��ینی ئی به وکالت یاس��ر خدابخش دارای شناس��نامه شماره 6 به شرح 
دادخواس��ت به کالس��ه 4/9900238 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان ناهید یوسفی سورانی به شناسنامه 1 در تاریخ 1396/6/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- عبدالستار رحمانی حسینی ئی به ش ملی 0749644079 متولد 1329/11/2 همسر متوفی

2- بهرام رحمانی حسینی ئی به ش ملی 0749922397 متولد 1366/11/9 فرزند متوفی
3- عبدالرؤف رحمانی حسینی ئی به ش ملی 0749703504 متولد 1357/2/5 فرزند متوفی
4- سمیرا رحمانی حسینی ئی به ش ملی 0740043315 متولد 1368/10/10 فرزند متوفی
5- هوشنگ رحمانی حسینی ئی به ش ملی 0749383909 متولد 1359/12/1 فرزند متوفی
6- سمیه رحمانی حسینی ئی به ش ملی 0749017716 متولد 1362/12/28 فرزند متوفی
7- عبدالغفور رحمانی حسینی ئی به ش ملی 0749016922 متولد 1353/6/1 فرزند متوفی

8- آزیتا رحمانی حسینی ئی به ش ملی 0749560762 متولد 1361/6/22 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9907969
قاضی شورا- شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای صالح نوازی دارای شناس��نامه ش��ماره 5 به شرح داخواس��ت به کالسه 4/9900173 از این شورا 
درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان علی فیضی ماکو به شناسنامه 1 در تاریخ 

1393/12/2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- عبدالخالق فیضی ماکو به ش ملی 0749479035 متولد 1330/8/10 برادر متوفی
2- عبدالسالم فیضی ماکو به ش ملی 0749499990 متولد 1339/7/10 برادر متوفی

3- عبدالناصر فیضی ماکو به ش ملی 0748751653 متولد 1344/1/1 برادر متوفی
4- جواهر فیضی ماکو به ش ملی 0748537007 متولد 1349/1/1 خواهر متوفی
5- جانی فیضی ماکو به ش ملی 0749441372 متولد 1319/2/1 خواهر متوفی
6- کبری فیضی ماکو به ش ملی 0748536655 متولد 1346/3/1 خواهر متوفی

7- نورمحمد فیضی ماکو به ش ملی 0748624406 متولد 1310/2/12 برادر متوفی
8- گل جان سلیمی فرزند کریم به ش ملی 0748534946 متولد 1329/4/3 همسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9907970
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم فاطمه اله یاری کاریز دارای شناسنامه شماره 2124 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900288 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان دین محمد اله یاری کاریز به شناسنامه 
1267 در تاریخ 1365/2/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- اصغر اله یاری کاریزی به ش ملی 0748694528 متولد 1349/5/4 فرزند متوفی
2- فاطمه اله یاری کاریز به ش ملی 0748694511 متولد 1348/4/5 فرزند متوفی

3- زهرا اله یاری کاریز به ش ش 12255 متولد 1356/1/1 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9907971
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای مرتضی قلندری جهان آبادی دارای شناس��نامه ش��ماره 0740334565 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 4/9900301 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان غالم 
قلندری جهان آبادی به شناس��نامه 250 در تاریخ 1376/2/14 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- فاطمه ماکوئی به ش ملی 0749071923 متولد 1354/6/4 همسر متوفی

2- کوکب خانزاده ماکوئی به ش ملی 0748784489 متولد 1340/1/3 همسر متوفی
3- مرتضی قلندری جهان آبادی به ش ملی 0740334565 متولد 1375/8/7 فرزند متوفی
4- عبداله قلندری جهان آبادی به ش ملی 0749410590 متولد 1362/9/25 فرزند متوفی

5- گل احمد قلندری جهان آبادی به ش ملی 0748792023 متولد 1357/9/20 فرزند متوفی
6- وحید قلندری جهان آبادی به ش ملی 0740144529 متولد 1370/11/15 فرزند متوفی
7- امیر قلندری جهان آبادی به ش ملی 0740055781 متولد 1368/12/17 فرزند متوفی

8- گل افروز قلندری جهان آبادی به ش ملی 0748792031 متولد 1358/12/20 فرزند متوفی
9- زهرا قلندری جهان آبادی به ش ملی 0740144472 متولد 1371/1/26 فرزند متوفی

10- مصطفی قلندری جهان آبادی به ش ملی 0740217208 متولد 1372/12/22 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. آ-99077972
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

هیئت 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  139960308001002282   مورخ  1399/06/31  هیئت 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 علیرضا عمیدیان فرزند عباسعلی   بشماره شناسنامه 21 صادره از بیرجند  و  کد ملی 
0651709091  در ششدانگ یکباب منزل  به مساحت 214/84 متر مربع قسمتی از پالک 202 � اصلی واقع در 
خراسان جنوبی بخ شدو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت حاج علی سموئی محرز گردیده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9907322
تاریخ انتشار نوبت اول : 12 /1399/07                           تاریخ انتشار نوبت دوم  : 28 /1399/07                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیئت 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  139960308001001915   مورخ  1399/06/17  هیئت 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 آقای س��ید غالمرضا حس��ینی بیژائم فرزند علی    بشماره شناسنامه 6  
صادره از گنبدکاووس  و  کد ملی 6249966196  در شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی  به مس��احت  450 متر 
مربع قس��متی از پالک 188 فرعی از 345  � اصلی واقع در خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از 
محل مالکیت متقاضی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9907325
تاریخ انتشار نوبت اول : 12 /1399/07                           تاریخ انتشار نوبت دوم  : 28 /1399/07                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیئت 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  139960308001002055   مورخ  1399/06/25  هیئت 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 نوش افرین طالبی  فرزند ابراهیم    بشماره شناسنامه 9 صادره از قائن   و  کد ملی 
0889758034  در شش��دانگ یکباب منزل  به مس��احت 229/33 متر مربع قسمتی از پالک 1476 � اصلی ) که 
پالک مذکور باسایر پالکهای شمال شهر تحت عنوان 1554 � ا واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک 
بیرجند از محل مالکیت علیجان کوزه گزی محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 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-99907326
تاریخ انتشار نوبت اول : 12 /1399/07                      تاریخ انتشار نوبت دوم  : 28 /1399/07                          

علی فضلی   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

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

براب��ر رای ش��ماره 139960326009000195 هی��ات موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعیت ثبت��ی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقردر واحد ثبتی حوزه ثبت مل��ک فامنین تصرفات مالکان��ه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد بدیع فرزند قیاس��علی به ش��ماره شناس��نامه 6 صادره ازفامنین دریکباب خانه به مس��احت 
300 مترمربع قس��متی ازپالک  104 اصلی واقع دراراضی فامنین بخش 5 همدان خریداری ازمالک رس��می آقای 
عب��اس رس��ولی محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عم��وم مراتب در دو نوبت به فاصل��ه 15 روز آگهی می 
ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولی��ن آگه��ی به مدت دو ماه اعت��راض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اس��ت در صورت انقضای 
م��دت مذک��ور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د .)م ال��ف201( آ-9907509

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/7/15 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/7/28 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  فامنین -  رضا بیات  

اصل برگ س���بز، سند کمپانی و کارت خودرو سواری 
پ���ژو 405 مدل 1384 ش���ماره انتظامی 52ایران 268 
ل 21 و شماره موتور 12484041763 و شماره شاسی 
14218497 متعل���ق ب���ه خانم کبری هاش���می مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
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ب���رگ س���بز و س���ند کمپان���ی موت���ور س���یکلت م���دل 
1396 رنگ مش���کی به ش���ماره انتظامی 18769/698  
ش���ماره موتور 0249N23121354 و ش���ماره شاسی 
N23DDBJDFH1J00077 ب���ه مالکی���ت حمیدرض���ا 
زرین چن���گ مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
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 206TU5 سند کمپانی خودرو سواری پژو هاچ بک تیپ
مدل 96 به رنگ س���فید روغنی به ش���ماره ش���هربانی 
 174B0006068 276 ص 14  ایران 74 و شماره موتور
و ش���ماره شاس���ی NAAP13FE3HJ103878 به نام 
وحید فخ���ر عطایی مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط  میباشد . ,ع
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اصالحیه      پیرو چاپ آگهی دعوت از بستانکاران 
تاریخ  در  که  خاص(  )سهامی  توس  قالبکار  شرکت 
1399/7/20 در صفحه 10 سراسری چاپ گردیده است 
بلوک 60 صحیح می باشد که بدین وسیله اصالح می گردد.

 هیئت تصفیه
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برگ س���بز خودروی پراید132 مدل 1391 رنگ سفید 
به شماره انتظامی 293ب86 ایران 36  شماره موتور 
4563197 و شماره شاسی S1422291323393 به 
مالکی���ت جواد خدمتگذار مفق���ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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