
ِدق دادن آلفرد نوبل!
فؤاد آگاه / درباره جایزه نوبل و سیاســی شدنش، به خصوص در سال های 
اخیر حرف و حدیث و انتقاد خیلی زیاد اســت. همه ماجرا هم زیر سر خود 
دست اندرکاران این جایزه است که انگار دوست دارند تن آلفرد نوبل را در گور 
بلرزانند و آدم های زنده ای مثل نوبل را دق بدهند! بگذارید بدون هیچ تحلیل 
و تفسیری فقط چند نمونه از دسته گل هایی که آکادمی نوبل به آب داده و 
موجب حیرت و البته برانگیختن تمســخر مردم دنیا شده را به نقل از مجله 

اینترنتی »فارس پالس« مثال بزنیم. 
جایزه نوبل از ســال ۱۹۰۱ میالدی طبق وصیت آلفرد نوبل در پنج رشــته 
فیزیک، شیمی، فیزیولوژی و پزشکی، ادبیات و صلح اهدا می شود و البته از 
سال ۱۹۶۸ میالدی بانک مرکزی سوئد بر همان منوال جایزه نوبل، هر سال 
»جایزه یادبود نوبل علوم اقتصادی« را به یک اقتصاد دان می دهد که به نوبل 
اقتصاد معروف است. از  آن  موقع تا  به  حال بیش از ۸۰ درصد جایزه های نوبل 
به غربی ها رسیده اســت. آمریکایی ها به تنهایی بیش  از یک سوم نوبل ها را 
دریافت کرده اند و انگلیسی  ها و آلمانی ها در رتبه های بعدی هستند. همین 

به قدر کافی مشکوک است!
»مهاتما گاندی« نوبل صلح چه ســالی را برنده شد؟ هیچ سالی! گاندی پنج 
بار نامزد جایزه صلح نوبل شــد ولی هیچ وقت جایزه به وی تعلق نگرفت. به 
جایش افراد اشتباهی زیادی نوبل گرفتند. »هنری کسینجر« وزیر امور خارجه 
آمریکا در سال ۱۹۷۳ میالدی به دلیل تالش برای پایان دادن به جنگ ویتنام، 
نوبــل صلح گرفت؛ در  حالی که این جنگ تا ۱۹۷۵ همچنان ادامه داشــت! 
»مناخیم بگین« مشهور به »قصاب دیر یاسین«، »شیمون پرز« و »اسحاق رابین« 
مقام های سابق رژیم صهیونیستی نیز به دلیل تالش هایشان برای صلح، نوبل 

صلح گرفته اند. 
جیمی کارتــر، رئیس جمهور پیشــین آمریکا به خاطــر تالش هایش برای 
دموکراســی در ســال ۲۰۰۲ و »باراک اوباما« به خاطــر تالش هایش برای 
دیپلماسی در ســال ۲۰۰۹ جایزه صلح نوبل گرفتند. اوباما که آن موقع تازه 
ســر کار آمده بود، خودش هم از دریافت ایــن جایزه تعجب کرد و آن را نه 
متعلق به خود، بلکه متعلق به رهبری آمریکا دانست. همان رهبری ای که این 
روزها صدای مردم آمریکا و جهان را در آورده است. »آنگ سان سوچی« هم 
که در سال ۱۹۹۱ جایزه صلح نوبل و کلی جایزه از همه جای اروپا گرفته بود 
بعداً معلوم شــد اصالً این کاره نیست و به دلیل سکوت و پنهانکاری در برابر 
جنایات علیه مسلمانان روهینگیا مورد تشویق قرار گرفته است. البته بعدها 
همه جایزه دهندگان، جوایز را از او پس گرفتند به جز نوبل! از همه جالب تر 
اینکه »وینستون چرچیل« هم در سال ۱۹۵۳ نوبل گرفته است. البته نه نوبل 
صلح بلکه نوبل ادبیات! معلوم نیســت برای کدام نوشته ها، اما مشهور است 
چون می خواســتند به او جایزه بدهند و نمی شد به مرد جنگی جایزه صلح 
بدهند، پس به خاطر نطق هایش به او جایزه ادبیات دادند. اگر آلفرد نوبل زنده 
بود، حتماً دیگر واقعاً نمی دانست چه بگوید! او از این انتخاب مسخره، حسابی 

غافلگیر می شد.

 محمد تربت زاده شاید به جرئت بشود گفت یکی از بزرگ ترین آرزوهای بشر در 
همه ادوار تاریخ، سفر در زمان یا سفر به کهکشان های دیگر و یافتن دنیاهای جدید بوده 
است. این را به راحتی می شود از فیلم های تخیلی که در تمام این سال ها درباره سفر 
در زمان و یا سفر به کهکشان های دیگر ساخته شده، فهمید. آرزویی که به ظاهر فقط 
خوراک ساخت فیلم های تخیلی یا نوشتن داستان های غیرواقعی است اما سال ها پیش 
علم ثابت کرده سفر در زمان و یا سفر به کهکشان های دیگر، حداقل روی کاغذ شدنی 
است! بر اساس نظریات علمی، بشر فقط نیاز دارد که یک »کرم چاله« پیدا کند و به 
آن وارد شود تا بتواند آزادانه در زمان و مکان سفر کند. در تمام این سال ها دانشمندان 
تالش کرده اند وجود کرم چاله ها را در دنیای واقعی اثبات کنند اما هیچ وقت موفق 
نشده اند. به تازگی اما تحقیقات جدیدی در روسیه صورت گرفته که می تواند وجود 
کرم چاله ها و حتی مکان احتمالی آن ها در واقعیت را ثابت کند. این یعنی احتمال کشف 
اولین کرم چاله در باالترین حد ممکن قرار گرفته و پس از کشف احتمالی نخستین 
کرم چاله در آینده نه چندان دور، دانشمندان فقط باید تمرکزشان را روی ساخت ابزاری 
برای ورود به کرم چاله ها بگذارند؛ آن وقت همه  داستان ها و فیلم های تخیلی در زمینه 

سفر در زمان و مکان در چشم برهم زدنی به واقعیت می پیوندد!

نظریه نسبیت عام »اینشتین«#
کرم چاله ها تونل هایی در فضا-زمان هستند که بر پایه  نظریه های فیزیکی، سفر به هر 
جایی در فضا و زمان یا حتی به جهان دیگر را امکان پذیر می کنند. اگر فکر می کنید 
نظریه های مرتبط با این موضوع زیاد معتبر نیستند بد نیست بدانید نظریه  نسبیت عام 
»اینشتین« محکم ترین نظریه ای است که وجود کرم چاله ها را شدنی می داند. اینشتین 

اما هیچ وقت نتوانست بفهمد کرم چاله ها در دنیای واقعی وجود دارند یا خیر. 
کرم چاله ها و سیاه چاله ها آن قدر شبیه به هم هستند که معموالً مردم آن ها را با هم 
اشــتباه می گیرند. بر اساس گزارش فرارو هر دو این اجرام بی اندازه چگال اند و کشش 
گرانشی ای بسیار نیرومندتر از اجرام هم اندازه خود دارند. تفاوت بزرگشان اما این است 
که از دید نظری، هیچ جرمی پس از گذشتن از افق رویداد یک سیاه چاله دیگر توان 
بازگشــت نخواهد داشت )افق رویداد حدی اســت که در آن، سرعت گریز از کشش 
گرانشی سیاه چاله به اندازه سرعت نور می رسد( اما اگر جرمی وارد یک کرم چاله شود از 

دید نظری می تواند از آن بیرون برود.

تشخیص سیاه چاله از کرم چاله#
نکته جالب در این ماجرا این اســت که دانشــمندان هم مثــل خیلی هایمان، هنوز 

نتوانسته اند کرم چاله ها را از سیاه چاله ها تشخیص دهند!
در قلب هر کهکشــان معموالً اجرامی عجیب و غریب با جرمی غیرقابل تصور وجود 
دارند. به عنوان مثال در کهکشــان راه شــیری، هیوالیی با جــرم 4.۵ میلیون جرم 
خورشیدی وجود دارد که دانشمندان تا امروز نام آن را سیاه چاله کهکشان راه شیری یا 
»کمان ای« گذاشته اند. دانشمندان اما مدارک کافی برای سیاه چاله نامیدن این هیوال 
در اختیار ندارند، از همین رو از مدت ها پیش بحثی در ارتباط با سیاه چاله یا کرم چاله 

بودن این هیوال در میان محققان شکل گرفت.
از همان زمان انبوهی از دانشمندان تصمیم گرفتند راهی برای تشخیص سیاه چاله از 
کرم چاله پیدا کنند اما هیچ دستاوردی در این زمینه حاصل نشده بود تا همین چند روز 

پیش که نتیجه یک تحقیق در روسیه، دنیای علم و نجوم را تکان داد.

یک روش کاماًل احمقانه!#
بر پایه  پژوهشــی جدید، درخشش های نامعموِل پرتو فرابنفش می تواند نشانگر این 
باشد اجرامی که سیاه چاله های غول پیکر به نظر می رسند، در حقیقت کرم چاله های 
غول پیکرند. برای آنکه قضیه برایتان ملموس تر شود اجازه دهید این طور بگویم که هر 
چیزی وارد دهانه کرم چاله ای شود از دهانه  دیگرش بیرون می رود. حاال بنا بر استدالل 
دانشمندان این پژوهش، این بدین معناست ماده ای که دارد از یک دهانه  کرم چاله به 
درون می رود، احتماالً می تواند با ماده ای که دارد همزمان از دهانه  دیگِر کرمچاله وارد 

می شود برخورد کند، گونه ای رویداد که هرگز برای یک سیاه چاله رخ نمی دهد.

هر ماده ای که به درون دهانه  یک کرم چاله وارد می شــود به احتمال بسیار به دلیل 
میدان های گرانشی قدرتمند آن، با سرعتی بسیار باال و باورنکردنی پیش خواهد رفت. 
دانشمندان با مدل سازی در زمینه این رویداد به این نتیجه رسیدند که وقتی دو ماده 
از دو سر کرم چاله وارد آن شوند، در گلوی کرم چاله با هم برخورد می کنند و در نتیجه 
این برخورد، کره هایی از پالسما با سرعت نور به بیرون از هر دو دهانه گسترده می شوند 

و به همین راحتی می توان کرم چاله را از سیاه چاله تشخیص داد. 
احتماالً پیش خودتان فکر می کنید که این روش بیش از حد ساده و احمقانه است که 
کامالً هم درســت فکر می کنید چون خود دانشمندان هم این موضوع را قبول دارند! 
»میخاییل پیوتروویچ« اخترفیزیکدان رصدخانه مرکزی اخترشناسی در سن پترزبورگ 
روسیه و نویسنده اصلی این پژوهش گفته است: »چیزی که مرا بیش از همه شگفت زده 
کرده این اســت که هیچ کس تاکنون چنین تصوری را ارائه نداده، چون خیلی ساده 

است«.

پرتوهای فرابنفش#
شاید بگویید چنین اســتداللی به تنهایی نمی تواند ثابت کند ما به جای سیاه چاله، 
با کرم چاله طرف هســتیم. حق کامالً با شماست. دانشمندان هم البد چون احتمال 
داده اند چنین تصوری برای ما پیش بیاید، در ادامه پژوهششان، شروع به شرح رفتار 

یک سیاه چاله کرده اند.
طبق این پژوهش، دانشــمندان رفتار سیاه چاله ای به نام »هسته کهکشانی فعال« را 
مشاهده کرده  و به این نتیجه رسیده اند که سیاه چاله ها با بلعیدن مواد اطراف خودشان 
درخششی بیشتر از کل کهکشانی که در آن قرار دارند، ایجاد می کنند! درخششی که 
احتماالً شبیه به همان کره های پالسمایی است که دانشمندان گفته بودند از دهانه 
یک کرم چاله بیرون می زند. اما این طور نیست چون درخششی که از سیاه چاله خارج 
می شــود، زمین تا آسمان با درخشش یک کرم چاله تفاوت دارد. احتماالً پرداختن به 
جزئیات این دو نوع درخشش حوصله تان را سر می برد پس همین قدر بدانید کره های 
پالســما که از کرم چاله بیرون می زنند چیزی در حدود ۱۰ ترلیون درجه سلسیوس 
حرارت دارند که موجب ایجاد پرتوهای فرابنفش می شــود. این درحالی اســت که 
درخشش های خارج شده از سیاه چاله ها به هیچ وجه چنین حرارتی ندارند. در نتیجه 
منجر به ایجاد پرتو فرابنفش نمی شوند. این البته فقط یکی از تفاوت های درخشش 
سیاه چاله با کرم چاله است. عالوه بر این، مواردی مانند شکل ظاهری پرتوهای خارج 
شده و امواج خاص موجود در آن ها هم به راحتی دانشمندان را در تشخیص کرم چاله 

از سیاه چاله یاری می کند.
این مقاله هرچند هنوز به صورت رسمی در یک مجله علمی به چاپ نرسیده اما ماهنامه 
انجمن ســلطنتی اخترشناسی آن را پذیرفته و بسیاری از سایت های معتبر علمی از 
جمله arxiv، نسخه پیش از چاپ آن را به اشتراک گذاشته اند و این مقاله در مدت زمان 
کوتاهی تبدیل به یک مقاله پرحاشیه شده که به گفته فعاالن این حوزه می تواند انقالبی 

در فیزیک، نجوم و اخترشناسی باشد.

تشکیالت   بهشتی
جمعه: الحمدهلل از همه اموراتم در تهران بزرگ، فارغ و آماده رفتن به دیار خود 
شــدم. با نزدیک شدن به روز شهادت امام رضا)ع(، قیمت بلیت های مشهد را 
حسابی گران کرده بودند! یکی از دوستان تهرانی که مرا تا راه آهن رساند موقع 
خداحافظی اشک در چشمانش جمع شده بود و گفت: »مثل اینکه آقا امسال ما 
رو نمی خواد... شما رفتید حرم برامون دعا کنید تا امام رضا راضی بشه ازمون و 

ما رو بطلبه«. به حال دگرگون شده اش غبطه خوردم.
شنبه: هــر سال این ایام بروبچه های مسجدمان شــلوغ ترین ایام سالشان را 
می گذراندند. اسکان و پذیرایی از زائران پیاده آقا علی بن موسی الرضا. اما امسال 
حضرِت ســلطان بساط نوکریشــان را طور دیگر رقم زد. توزیع اقالم غذایی و 
ماسک بین زائران و مجاوران و پخش غذای گرم بین نیازمندان محله از جمله 
اقدام های کوچک این خادمان حسرت کشیده بود تا مرهم دردی باشد برایشان.

یکشنبه: کتاب »تشکیالت بهشتی« که حاصل حدود دو سال و اندی زحمت 
پژوهشی من بود باالخره چاپ شد و ناشر ۱۰ نسخه از آن را برایم فرستاد. یک 
نسخه از آن را به رسم ادب برای یکی از استادانم بردم. با دیدن کتاب گفتند: 
»من معموالً کتاب از کسی قبول نمی کنم. چون کتاب های نخونده زیادی تو 
نوبت دارم و هر کی کتاب هدیه می کنه بهش میگم برو بده به کسی که بخونه. 

ولی معلوم میشه این کتاب خوندنیه و باید بذارمش جزو اولویت ها«.
دوشنبه: امروز مسئول رسانه ای نشــر معــارف پیام دادند که متنی کوتاه به 
همراه برشی از کتاب آماده کنم و بفرستم تا در پستی اینستاگرامی، خبر انتشار 
کتاب »تشــکیالت بهشــتی« را کار کنند. کتاب را تورقی کرده و سعی کردم 
یکی از جذاب ترین و کاربردی ترین بیانات شــهید را انتخاب کنم: »یک وقتی 
به هانوفر دعوت شدم، به جمعیتی از انجمن های اسالمی دانشجویی. چند تا 
از دوستان دور هم بودند... بحث شروع شد... شب هم بود و دیر وقت بود. یک 
آلمانی هم به آن جلسه آمد و مقداری نشست و وقتی نوبت به او رسید دست 
بلند کرد و گفت: بهشتی! شما زیاد حرف می زنید! دیدم که برداشت این فرد از 
یک مدت در جمع ما زیستن این است که ما فقط حرف می زنیم. اگر به دنبال 
حرفی، عملی نباشــد، سرگرمی است؛ حجاب است؛ غفلت است. در حد لزوم 

حرف بزنیم«.
سه شنبه: امروز پست اینستاگرامی خبر انتشار کتاب »تشکیالت بهشتی« در 
صفحه نشر معارف کار شد و من هم بالفاصله در صفحه شخصی خودم گذاشتم. 
انبوه پیام های تبریک نثارم شد. یک آن به خودم که آمدم دیدم چقدر منیت و 
خودپرستی دارد در من رشد می کند و چه دل آشوبی و دلنگرانی عجیبی به من 
وارد شده است. همان جا یکی از دوستان تماس گرفت و با هم به حرم رفتیم و 

در پیشگاه حضرت رضا)ع( آرامش گرفتم.
چهارشنبه: در فرایند کاریمان به مشکلی جدی برخوردیم و یک نفر به شدت 
مانع کارمان شده است. برای درد دل و یافتن راهِ چاره سراغ یکی از کارکشته ها 
و تجربه دارهای این حرفه رفتیم و مشکلمان را بیان کردیم. اول از همه تأسف 
خورد به خاطر رفتار لجوجانه و کودکانه آقای مانع تراش. در نهایت هم گفت: 
»خودتون رو درگیر این حواشی نکنید... این فرد درمانده داره آخرین زورهاشو 
می زنه... چیزی هم جز بی آبرویی براش نمی مونه«. کمی آرام شدم اما با خودم 
فکــر کردم رفتارهای کودکانه از بزرگ ترهایــی که لباس دینداری هم به تن 
کرده انــد چقدر می تواند در تغییر ذهنیت و بدبینی جوانانی مثل من به دین 

و دینداران مؤثر باشد.

حکایت امروز
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ورزشورزش
به مدیران اعتماد کردم

 میلیچ: عشق به استقالل 
رأی من را برگرداند

تغییری بنیادین در فوتبال اروپا

 »لیگ برتر« رقیب 
 » لیگ قهرمانان«

 امیر عابد زاده کماکان در صدر برترین دروازه بانان لیگ پرتغال

ادامه درخشش »عقاب کوچک«  با»ماریتیمو«

پاییز، شما را یاد که می اندازد؟
رقیه توسلی: خوشا پاییز و کشاورز موسپید داس بر دوش؛ همان که دیروز 
دیدم میان درختان لیمو و نارنج می چرخد و برگ ها را می فهمد و رودخانه زیر 

مزرعه اش را؛ همان که یاد »باباعبداهلل« انداختم.
خوشا پاییز و کالغی که سیاه ترین قار را می پاشد توی شهر؛ همان که چندروزی 
است النه اش را پیدا کرده ام؛ همان که یاد کالِغ قصه خانجان انداختم؛ کالغ زبل؛ 
همان که گردوهایش را می گذاشــت وسط جاده تا ماشین از رویشان رد شود 
و بشکندشان؛ همان که با فاصله می ایستاد به کشیک و بعد برمی گشت برای 
نوش جان کردنشان. خوشا پاییز و صدای ساز همسایه؛ همان که توی آپارتمان 
بغلی، ساکن و اهل ویلون است؛ همان که عصرها همه خیابان را میهمان هنرش 
می کند، آرشه می کشــد و نت های دلپذیر حواله می دهد سمتمان؛ همان که 
یاد »آفرینِش دف زن« انداختم.خوشا پاییز و کتاب های تازه از گرد راه رسیده 
کتاب فروشــی؛ همان ها که دلم برایشان ضعف می رود؛ همان ها که یار غارند 
و به شــدت ادیب؛ پشت ویترین البته کلی برایم قمیش و غمزه آمدند اما چه 
بگویم که میل وافر بوده اما فرصت مناسب، نه؛ همان ها که رنگ آبی جلدشان 
بی اختیار یاد کتاب »بانوی آبی ها / زندگی نامه اولین زن خلبان ایران« انداختم.

خوشا پاییز و نور کم رمقی که می ریزد توی خانه. خوشا پاییز و آبانش؛ همان 
ماه دیوانه وار من... ماه قشنگ ترین ها و ترسناک هایم؛ همان که سال ها، آمدنش 
را با برگ های زرد و نارنجی و عود و شــمع و کیک دو طبقه جشن گرفتیم؛ 
همان که جان را گره زدیم به صدای پای قشــنگش؛ همان که بارها جار زدم: 
همه ماه ها یک طرف، آبان یک طرف؛ همان که گلترمه و آبان را گذاشته بود در 

آغوشمان و دو دفعه خاله بودن را نصیبم کرد.
اما هفتصد و خرده ای روز است که ورق برگشته... سرتاپا آبان است و آقاجان... 
آبان، جز یاد حافظ کهنه او نمی اندازدم... یاد او که دو سال می شود خرمالوهای 
بــاغ، صدایش را نشــنیده اند... یاد او که گفت: ته تغاری! »ســلیمان« از خدا 
خواسته اگر جا دارد توی شلوغی پاییز برود. وقتی حواس عهد و عیالش پرِت 

درخت هاست.
دخترنوشــت: آقاجان! دیروز توی باغ، صدها مورچه دیدم. از سر دلتنگی 

نشستم کنارشان. از قلب آن ها هم کسی باخبر نیست... مطمئنم.
می دانی، آخر دیروز کمی مور شدم.

سؤال: راستی! پاییز شما را یاد که می اندازد؟

ویلموتس می ماند جدا می شدم

هاشمیان: تیم ملی درحال 
پوست اندازی است

هفتوانه

روزمره  نگاری

12

رؤیای سفر در زمان به واقعیت می پیوندد؟

انقالب در راه است!

10

خواسته فیلم سازان همزمان با برگزاری سی و سومین جشنواره  بین المللی فیلم کودک و نوجوان

 حمایت ها محدود  حمایت ها محدود 
به جشنواره نباشدبه جشنواره نباشد

 محسن ذوالفقاری



10
پنجشنبه 1آبان 1399

 5ربیعاالول 1442 22 اکتبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9374  

ورزشـــیورزشـــی
11

            پنجشنبه 1آبان 1399
 5ربیعاالول 1442 22 اکتبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9374  

ورزش: وحید هاشــمیان بعد از سال ها دوری از فوتبال 
ایران در شرایطی در کادرفنی تیم ملی حضور پیدا کرد 
که نیمکت تیم ملی با مارک ویلموتس روزهای خوشی 
را تجربه نکرد و الجرم او که دانش آموخته فوتبال آلمان 
هم هست نتوانســت عرض اندام کند. با این وجود وی 
درگفت و گو با فارس مدعی اســت از شــرایط آن زمان 
راضی نبود و شاید اگر مرد بلژیکی در فوتبال ما می ماند 
وی حتی مجبور می شــد از تیم ملی جدا شود اما یک 
اتفاق این مربی را که معتقد است همیشه باید آموخت در 
تیم ملی ماندگار کرد. اکنون با حضور دراگان اسکوچیچ 
و تفاوت روش او با سرمربی سابق تیم ملی فرصت برای 
هاشمیان بیش از قبل است تا بتواند اندوخته های فوتبالی 

خود را در اختیار بازیکنان تیم ملی قرار دهد. 

وضعیت تیم ملی فوتبال ایران در این شرایط 
چگونه است؟

از زمانی که اسکوچیچ ســرمربی تیم ملی شده او هیچ 
فرصتی نداشت که تفکر خود را به بازیکنان منتقل کند 
و اردوی ترکیه باعث شد که بازیکنان طرز فکر سرمربی 
جدید تیم ملی را بدانند. دو روز قبل از بازی با ازبکستان 
بود که تیم جمع شد و مقابل این تیم بازی خوبی هم انجام 
دادیم. در این دیدار دو سیســتم مختلف را اجرا کردیم و 
بازی بسیار مفیدی برای شناخت از بازیکنان انجام شد، 
البته به گفته سرمربی تیم ملی این لیست نهایی نیست و 

امکان دارد نفرات دیگری هم به اردو دعوت شوند.

بعد از اعالم لیست جدید تیم ملی و عدم دعوت 
از نفراتی مثل دژاگه و شجاعی و ... این بحث 

مطرح شد که اسکوچیچ تصمیم به پوست اندازی 
در تیم ملی دارد. آیا واقعا قرار است تیم ملی 

جوان تر از قبل شود یا اینکه نفراتی که به این اردو 
دعوت نشدند باز هم شانس دارند؟

در مورد پوســت اندازی هم باید بگویم این جزو قوانین 
فوتبال اســت.زمانی که ما هم بــازی می کردیم و جوان 
بودیم  یکسری از پیشکسوتان رفتند و بعدها هم که ما به 
اواخر فوتبالمان نزدیک شدیم حس کردیم باید جا را به 
جوان ترها بدهیم چون انگیزه بیشتری دارند و می توانند 
سال ها بازی کنند. همه این هایی که گفتم باعث نمی شود 
زحمات کسانی که سال ها برای تیم ملی زحمت کشیدند 
را فراموش کنیم. آقای اسکوچیچ مدعی است هیچ کس 
به طور کامل خط نخورده است.این کار یک نقطه شروعی 
برای دعوت کردن یکسری جوان به تیم ملی بود که آن ها 

هم خودشان را نشان بدهند. 

 زمانی که اسکوچیچ هدایت تیم ملی را بر 
عهده گرفت انتقادهایی از این مربی شد ولی 
با گذشت زمان این انتقادها فروکش کرد. کار 

کردن با این مربی را چطور می بینید؟
همیشــه تغییــر و تحــول در کل فوتبــال دنیــا به 
خصوص تیم هــای ملی موافقــان و مخالفانــی دارد. 
انتقادهای مثبت را باید استفاده و البته نباید به انتقادها 
مغرضانه توجه کرد. وقتی ویلموتس مربی تیم ملی شد 
فدراســیون یکسری افراد را به این مربی معرفی کرد که 
ســرمربی وقت تیم ملی بعد از بررسی سوابق روی من 
نظر مثبت داشــت.من ویلموتس را نمی شناختم و فقط 
از زمانی که در شــالکه بازی می کرد کمی از او شناخت 
داشــتم. بعد از حضور اسکوچیچ، طبیعتا حق انتخاب با 
این مربی بود و اینگونه نبود که چون قرارداد داشتم حتما 

در کادر فنی تیم ملی بمانم.

* شما نزدیک ترین فرد به ویلموتس بودید .حاال 
که این مربی از ایران رفته کمی در خصوص 

اتفاقاتی که رخ داد و منجر به دو شکست تیم 
ملی مقابل بحرین و عراق شد صحبت کنید...

آشــنایی من با ویلموتــس در تهران صــورت گرفت و 
همان 2-3 ساعتی که در پک حضور داشتیم یکدیگر را 
می دیدیم چون او بعد به هتل می رفت. او بیشتر بازیکنان 
ایران را در جام جهانی و جام ملت های آسیا دیده بود و 
روی این نفرات زوم بود. خود من اکثر بازی های ایران را 
از نزدیک تماشا می کردم و همان زمان هم به ایشان گفتم 
که تیم ملی نیاز به پوست اندازی دارد. یکسری جوان هم 
به ویلموتس معرفی کردم مثل محبی و نورافکن که این 
نفرات کم کم اضافه شدند.شاید اگر حضور ویلموتس در 

تهران بیشتر می شد اتفاقات بهتری می افتاد.
یکی از مسائلی که نیروی این مربی را گرفت و حتی به تیم 
هم منتقل شد مباحث مالی بود و نتیجه آن هم این شد که 
قبل از بازی با عراق با وجود اینکه 8 روز وقت داشتیم این 
مربی دیر به تهران آمد و چون پول او دیر واریز شــده بود 
3-4 روز تمرین را از دست دادیم.ضمناً جو خوبی که باید 
به وجود می آمد به خاطر این مشکالت ایجاد نشد.در کل 
شرایط در آن زمان خیلی خوب نبود و کارها به خوبی انجام 
نمی شد. البته این ها را گفتم اما یک بار هم باید این مربی 
صحبت هایش را انجام بدهد تا یکطرفه به قاضی نرویم. 
او االن رفتــه و هیچ چیزی هم نمی گوید. این بی اخالقی 

اســت که صحبت ها یکطرفه باشــد اما اگــر ویلموتس 
در تیــم ملی می ماند من با او ادامــه همکاری نمی دادم.

خود وحید هاشمیان چقدر به صعود این تیم 
ملی امیدوار است؟

من به صعود تیم ملی خوشبین هستم و برای این اتفاق 
همه تــالش می کنیم و امیدوارم تا آخرین ثانیه که داور 
سوت یک بازی را می زند برای پیروزی ایران بجنگیم. چه 
بیرون از تیم و چه داخل و چه مردم و چه رسانه ها همه 

باید در این راستا کمک کنند.

چرا وحید هاشمیان هیچ وقت در فوتبال دچار 
حاشیه نشد به خصوص در نسل شما خیلی از 
ستاره های فوتبال با حواشی دوران گذراندند.

از یک لحاظ باید بگوییم حاشیه جزو فوتبال است. یکی از 
جذابیت های فوتبال حواشی است و اگر این موضوع وجود 
نداشت خیلی از مطبوعات وجود نداشتند. برخورد با حواشی 
مهم تر از خود آن است. برخی مربیان مثل مورینیو حاشیه 
درست می کنند و از آن به نحو احسن برای تیم خودشان 
استفاده می کنند. یکی از توانایی های کی روش همین بود. 

ویلموتس می ماند جدا می شدم

هاشمیان: تیم ملی درحال پوست اندازی است

ادامه درخشش » عقاب کوچک«  با»ماریتیمو«
ورزش:  امیرعابــدزاده در این فصل ســتاره تیم ماریتیمو و یکــی از بهترین های 
لیگ فوتبال پرتغال بوده اســت. امیر در حال حاضر و در پایان هفته چهارم در صدر 
دروازه بان های لیگ پرتغال قرار گرفته اســت. همچنین ســیو دروازه بان 27 ساله 
و ملی پوش ایرانی در بازی برابر پورتیموننزه نیز به عنوان برترین ســیو هفته چهارم 

رقابت ها انتخاب شد. 

پایان مصدومیت بیرانوند
ورزش: دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران که در نقل و انتقاالت تابستانی راهی آنتورپ 
شد به دلیل دیر اضافه شدن به تمرینات تیم و مصدومیت تاکنون نتوانسته است برای 
این تیم به میدان برود.  این دروازه بان که در هفته های اخیر مصدوم بود و اردوی 
اخیر تیم ملی فوتبال ایران را نیز از دست داد حاال سالمتی خود را بدست آورده است 
و به همین خاطر در فهرســت نفرات آنتورپ برای حضور در لیگ اروپا قرار گرفت.  

محمدی بهترین بازیکن هفته چهارم لیگ ستارگان قطر شد
ورزش: نشریه »استاد الدوحه« قطر بعد از اتمام مسابقات هفته چهارم لیگ ستارگان 
قطر بهترین بازیکن و مربی هفته را انتخاب کرد. محمدی، مهاجم ایرانی العربی با 
درخشش در دیدار مقابل ام صالل و به ثمر رساندن گل پیروزی تیمش در دقیقه 
90+4 ناجی تیمش شد و به عنوان بهترین بازیکن زمین لقب گرفت. این نشریه هم 

محمدی را به عنوان بهترین بازیکن هفته چهارم لیگ ستارگان قطر انتخاب کرد. 

مذاکرات الریان با شجاع به بن بست رسید
ورزش: روزنامه قطری پیوستن شجاع خلیل زاده به الریان قطر را منتفی دانست. 
روزنامه استاد الدوحه قطر دیروز نوشت: مذاکرات الریان با شجاع به بن بست رسید. 
پرســپولیس که به فینال لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کرده است دوست ندارد که 
بازیکنان کلیدی خود را از دســت دهد. به این ترتیب الریان به دنبال یک بازیکن 

آسیایی دیگر خواهد بود تا او را جایگزین بازیکن کره ای کند.

ورزش - بــا انتشــار اخباری درباره اینکــه لیورپول و 
منچســتریونایتد در حال مذاکره برای شــکل دهی به 
رقابتی اروپایی موسوم به لیگ برتر اروپا هستند که قرار 
است رقیب بزرگی برای لیگ قهرمانان باشد، همه نگاه ها 
به این تورنمنت جدید معطوف شده است. گفته می شود 
این تورنمنت که 4.6 میلیارد پوند ارزش خواهد داشت 
از حمایت فیفا برخوردار است و پیشنهاد دهنده اصلی 
آن این دو باشگاه انگلیسی هستند. قرار است بیشتر از 
10 تیم از انگلیس ، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا در این 
رقابت شرکت کنند. گفته می شود سال 2022 به عنوان 

سال شروع رقابت ها در نظر گرفته شده است.

سیمای لیگ برتر اروپا#
این تورنمنــت با حضور 16 تا 18 تیم برگزار شــده و 
مسابقاتش در طول فصل در میانه هفته برگزار خواهد 
شــد. در این رقابت ها هر تیم دست کم 30 بازی انجام 
خواهد داد. تورنمنت به صورت لیگ عادی آغاز شــده و 
سپس تیم های برتر در مراحل حذفی شرکت می کنند. 

این لیگ با سقوط تیم های ضعیف همراه خواهد بود.

تیم های بزرگ انگلیسی، لیگ برتر را ترک 
می کنند؟

نه، اما این تورنمنت جدید تأثیر شــدیدی بر لیگ برتر 
انگلیس می گذارد. تا کنون پیوستن یونایتد و لیورپول به 
این لیگ قطعی شده و دیگر 6 تیم بزرگ یعنی آرسنال، 
چلسی، منچسترسیتی و تاتنهام هم به این رقابت ابراز 

تمایل کرده اند.

آینده چمپیونزلیگ؟
ایــن پروژه حمایت فیفــا را دارد و با مخالفت شــدید 

یوفا همراه شده اســت. لیگ برتر اروپا رقیب مستقیم 
چمپیونزلیگ خواهد بود. هنوز مشخص نیست که این 
تورنمنت می تواند زمان و ســاعت اختصاص داد شــده 
بــه چمپیونزلیگ در طول هفتــه را به خود اختصاص 
دهــد یا نه. این موضوع در نهایــت با جدال یوفا و فیفا 
مشخص خواهد شد. یوفا از این نگران است که از اهمیت 
چمپیونزلیگ که منبع اصلی درآمد این سازمان است، 

کاسته شود.

احتمال به واقعیت پیوستن تورنمنت جدید؟
دیلــی میل می گوید ظــرف 10 روز آینده باید منتظر 
خبرهــای مهمی در این باره باشــیم. هر چند نباید از 
پیچیدگی های روابط باشگاه ها و تأثیر آن بر این پیشنهاد 
غافل شد. باشــگاه هایی که همین حاال هم با تقویمی 
بسیار شلوغ مواجه هستند، مسلماً حاضر نیستند تعداد 
بازی هایشان از این هم بیشتر شود، مگر آنکه در جایی 
دیگر از تعداد بازی های فعلی شــان کم شــده باشد. با 
توجه به اینکــه قراردادهای بزرگ فعلی لیگ قهرمانان 
تا ســال 2024 اعتبار دارد اینکه تورنمنت جدید بتواند 
رقابت های خود را طبق برنامه اش از ســال 2022 آغاز 
کند بسیار دشوار خواهد بود. ورود فیفا با این عرصه که 
یوفــا آن را کامالً اروپایی می داند، اصطکاک فعلی بین 
این دو نهاد را بیشتر خواهد کرد. ولی نباید فراموش کرد 
که باشگاه هایی مثل رئال مادرید و یوونتوس سال هاست 
که با برگزاری رقابتی جدید موســوم به سوپرجام اروپا 
موافــق بوده اند. یکی دیگر از موارد مبهم حمایت مالی 
جی پی مورگان غول ســرمایه گذاری آمریکایی است. 
انتظار مــی رود جی پی مورگان وامی 6 میلیاردی برای 
شــروع این تورنمنت به برگزارکنندگان واگذار کند، اما 

جزئیات این برنامه هنوز مشخص نیست.

ورزش: هرویه میلیچ به مدیران استقالل اعتماد 
کرده و قصد دارد برگردد. میلیچ با تأیید بازگشت 
خود به اســتقالل درباره اینکه روند مذاکرات با 
ســران اســتقالل چگونه پیش رفته می گوید: 
»من قصد داشتم از بندی درقراردادم که به من 
اجازه جدایی می داد استفاده کنم و از استقالل 
بروم اما درنهایت پیگیری های مسئوالن باشگاه 
استقالل به خصوص آقای قیم و آقای عبدیان که 
پیگیر مطالبات من بودند، تصمیم گرفتم دوباره 

به استقالل برگردم«.

عاشق هواداران استقالل هستم#
هافبک-مدافع چپ اســتقالل درباره اینکه چه 
شــد ناگهان تصمیمش را تغییر داد توضیحات 
بیشــتری می دهد: »صحبت ها و پیگیری های 
مســئوالن استقالل در تغییر تصمیم من نقش 
بسیاری داشت اما باید تأکید کنم که من عاشق 
هواداران استقالل هستم و عمیقاً آن ها را 
دوست دارم. زندگی درایران برای 
من تجربه بسیار خوبی بوده و 

دوست دارم در این فضا به 
فوتبال ادامه دهم. من حتی دوست دارم 

قراردادم را با باشگاه استقالل دوباره تمدید کنم و 
دو فصل دیگر در این باشگاه حضور یابم. استقالل 
را از اعماق وجودم دوســت دارم وامیدوارم دیگر 
مسائل مالی میان من و باشگاه استقالل جدایی 
نیندازد. باید بگویم که عشق به ایران و هواداران 
استقالل من را برگرداند و از حاال به بعد منتظر 

تعهد مدیران استقالل به قراردادم هستم«.
میلیچ یا نادری؟ مسئله این است#

آیا میلیچ به زودی درتمرین اســتقالل آفتابی 
خواهد شد؟ او پاسخ این سؤال را هم داده است: 
»من با باشگاه صحبت کردم و به آن ها گفتم پدرم 
دچار بیماری شده است وباید چند روزی کنارش 
باشــم. بعد ازاینکه شرایط جسمانی پدرم بهتر 

شود به ایران برمی گردم.
 در ایامی که در تمرین اســتقالل نیستم قطعاً 
به تمرینات شخصی خواهم پرداخت.« قراراست 
باشگاه استقالل بعد از بازگشت میلیچ به تهران 

مبلغ 70 هزار دالر به حساب وی واریز کند.
 او 140 هزار دالر نیز از استقالل طلب دارد که 
مدیران باشگاه استقالل به این بازیکن امیدواری 
داده اند که الباقــی طلبش به صورت ماهانه به 
حساب او واریز خواهد شــد که یکی از دالیلی 
که میلیچ را برای بازگشت به ایران وسوسه کرده 

همین موضوع است.
با توجه به صحبت های میلیچ به نظر می رســد 
حضور او دراستقالل لیگ بیستم قطعی خواهد 
بود. اما مســئوالن باشگاه اســتقالل در حالی 
مذاکــرات موفقیت آمیزی با میلیچ داشــته و 
موافقت نهایــی این بازیکن را برای بازگشــت 
به استقالل بدســت آورده اند که گفته می شود 
همچنان باشگاه استقالل به دنبال جذب محمد 
نادری اســت و قصد دارد ایــن بازیکن را هم به 
خدمت بگیرد. اینکه نادری به استقالل بیاید یا 
خیر هنوز مشخص نیست و پرونده این بازیکن 

با استقالل باز است.

به مدیران اعتماد کردم

 میلیچ: عشق به استقالل 
رأی من را برگرداند

تغییری بنیادین در فوتبال اروپا

»لیگ برتر« رقیب  » لیگ قهرمانان«
ضد  حمله

 انصاری فرد و عزت اللهی
 نامزد عنوان برترین لژیونر هفته فوتبال آسیا

ورزش: مهاجم و هافبک تیم ملی ایران نامزد عنوان بهترین لژیونر هفته گذشته فوتبال 
آسیا از نگاه سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا هستند.سایت رسمی کنفدراسیون 
فوتبال آســیا )AFC( از کاربرانش خواست بهترین لژیونر فوتبال قاره کهن در هفته 
گذشــته را انتخاب کنند که نام کریم انصاری فرد و ســعید عزت اللهی از ایران در این 

فهرست دیده می شود.

تراکتور از سه بازیکن جدید رونمایی کرد
ورزش: تیم فوتبال تراکتور تبریز سه بازیکن جدید به خدمت گرفت که یکی از آن ها 
سابقه حضور در تراکتور را داشته و شاگرد علیرضا منصوریان بوده است. به نقل از باشگاه 
تراکتور تبریــز، هادی محمدی پس از طی مراحل قانونی و احذ رضایت نامه به جمع 
شاگردان علیرضا منصوریان پیوست. محمدی که سابقه بازی در تراکتور را هم دارد و 
در ذوب آهن شاگرد منصوریان بوده، برای تقویت خط دفاعی تیم با تراکتور قرارداد امضا 
کرده است.دیگر بازیکنی که به تراکتور پیوسته، محمد قادری است. این هافبک گلزن 
فصل گذشته در تیم ماشین سازی توپ می زد. همچنین با نظر منصوریان یک بازیکن 

جوان و آینده دار 21 ساله به نام محمد سجاد قلی بیگلی نیز به تراکتور پیوسته است.

عقد قرارداد سه بازیکن با استقالل
ورزش: ســه بازیکن تیم فوتبال استقالل به مدت سه سال با آبی پوشان قرارداد امضا 
کردند. به نقل از سایت رسمی باشگاه استقالل، حسین پورحمیدی دروازه بان استقالل 
که قراردادش را با این تیم فسخ کرده بود، پس از جلسه با احمد مددی سرپرست باشگاه 
استقالل، قراردادی به مدت سه فصل با این تیم امضا کرد.  امیرحسین خدامرادی و آرش 
داجلیری از بازیکنان سال گذشته تیم امید استقالل هم که از اواخر فصل گذشته در تیم 
بزرگساالن حضور یافته بودند، قراردادشان را با این تیم به مدت سه فصل منعقد کردند 

تا از این پس در تیم بزرگساالن استقالل حضور داشته باشند.

 تعویق در بازگشت دیاباته به تمرین استقالل
 با یک اتفاق عجیب!

ورزش: باشگاه استقالل به نقل از وکیل شیخ دیاباته اعالم کرد نمونه تست کرونای این 
مهاجم گم شده است! کاظم قیم مدیر بین الملل باشگاه استقالل، درباره وضعیت بازگشت 
شیخ دیاباته به سایت این باشگاه گفت: طبق قرار قبلی شیخ دیاباته قرار بود دیروز راهی 
دوحه و سپس تهران شود اما وکیل این بازیکن طی یک پیام رسمی به باشگاه استقالل 
اعالم کرده آزمایشگاهی که از دیاباته تست کرونا گرفته، نمونه این تست را گم کرده 
و به همین دلیل دیاباته مجبور به تکرار تســت شــده است. وی افزود: از همین روی 
بازگشت دیاباته به تهران بعد از گرفتن تست مجدد از این بازیکن صورت خواهد گرفت.

پیشنهاد وسوسه انگیز سپاهان کریمی را هوایی کرد
ورزش: ملی پوش خط میانی آبی ها که به نظر می رسد قلباً تمایل به ادامه کار در این 
تیم دارد، به جز مسائل مالی که باعث دلخوری وی از عملکرد مدیریت فصل گذشته 
اســتقالل است. علی کریمی بعد از بازگشت به کشور به اصفهان رفت و در حالی که 
عوامل مختلفی از اســتقالل برای تمدید قرارداد با وی در تماس بودند، به یک باره او 
پیشنهاد بسیار نجومی و وسوسه انگیز از تیم سپاهان دریافت کرد که او را در بازگشت 
به تهران دچار تردید کرد. کریمی در همین راستا دیداری با محرم نوید کیا سرمربی تیم 
سپاهان داشت و پیشنهاد این تیم اصفهانی را به صورت رسمی دریافت کرد. وی بعد 
از آن با مدیران باشگاه استقالل نیز صحبت کرد و آن ها را در جریان این پیشنهاد قرار 
داد. تحوالت روزهای پیش روی آبی ها در تصمیم گیری نهایی علی کریمی تأثیر گذار 
اســت و به نظر می رسد او به زودی تکلیف خودش را با عقد قرارداد با یکی از دو تیم 

استقالل و سپاهان مشخص نماید.

منهای فوتبال

 رونمایی از نخستین لیست وزنه برداران
 بعد از کرونا

ورزش: بعد از ماه ها توقف در برگزاری اردوهای تیم ملی وزنه برداری، 
باالخره فدراســیون تصمیم به برپایی اردو به شکل قرنطینه گرفته 
اســت. در پی برگزاری نشســت شــورای عالی فنی فدراســیون 
وزنه برداری و تصمیم گیری درباره کم و کیف برگزاری اردوهای تیم 
ملی، فهرست نفرات دعوت شده به اردو مشخص شد. بر این اساس: 
حافظ قشقایی)61 کیلوگرم(، حسین سلطانی)81 کیلوگرم(، محمد 
زارعی، علی میری، صالح چراغی)89 کیلوگرم(، کیانوش رســتمی، 
سهراب مرادی)96 کیلو(، رسول معتمدی، سیدایوب موسوی)102 
کیلو(، علی هاشمی، کیا قدمی)109 کیلوگرم( و علی داودی)+109 

کیلوگرم( به این اردو دعوت شدند.

آمریکا قید مسابقات جهانی کشتی را زد!
ورزش:  از چند روز قبل اتحادیه جهانی کشــتی رسماً اعالم کرد 
مسابقات جهانی این رشته در ســال 2020 به میزبانی صربستان 
برگزار می شــود. این تصمیم بعد از لغو المپیک در سال 2020 و 
البته اصرار روس ها به برگزاری رقابت ها اتخاذ و باعث شــد خیلی از 
کشورها از جمله ایران استارت کار خود را برای حضور در مسابقات 
جهانی بلگراد بزنند. در شرایطی که چند روزی است تیم های ملی 
کشتی آزاد و فرنگی ایران در خانه کشتی اردو زدند و برای حضور در 
مسابقات جهانی صربستان آماده می شوند، فدراسیون کشتی آمریکا 
با درج خبری بر روی ســایت رســمی خود از عدم حضور تیم های 

کشتی این کشور در این مسابقات خبر داد.

 موافقت اولیه فدراسیون جهانی گلف
 با میزبانی تهران

ورزش: نشســت دو ساالنه رؤسای فدراسیون های گلف کشورهای 
دنیــا به  صــورت وبینار و با حضــور اکثریت اعضا برگزار شــد. در 
پایان این نشست، پیشــنهاد عزیزی، رئیس فدراسیون گلف ایران، 
در خصــوص برگزاری اولین دوره مســابقات بین المللی گلف بین 
رؤسای فدراسیون های گلف کشورهای دنیا به  عنوان شرکت کننده 
در مســابقه، با میزبانی احتمالی تهران، مورد موافقت اولیه مقامات 
فدراسیون جهانی گلف قرار گرفت. متن این پیشنهاد توسط آنتونی 
اِسکانلون، مدیر ارشد اجرایی فدراسیون جهانی گلف قرائت  و مقرر 
شد در نشست آتی حضوری هیئت رئیسه فدراسیون جهانی به عنوان 

یکی از موضوعات کلیدی در دستور کار قرارگیرد.

داورزنی عضو هیئت رئیسه AVC باقی ماند
ورزش: اجالس مناطق کنفدراسیون والیبال آسیا، به صورت آنالین 
برگزار شد که وبینار منطقه آسیای مرکزی به ریاست ریتا سوبوو از 
اندونزی بود.در این نشســت، نمایندگان 14 کشور آسیای مرکزی 
حضور داشتند که از ایران نیز محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون 
والیبال و مریم حسابی سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون، 
از جمله شرکت کنندگان در این وبینار بودند. رأی گیری برای انتخاب 
ســه نماینده منطقه آسیای مرکزی در هیئت رئیسه کنفدراسیون 
آسیا انجام شد و رئیس فدراسیون والیبال ایران با کسب اکثریت آرا 
به عنوان نماینده نخست این منطقه، عضو هیئت رئیسه AVC شد.

آگهی مزایده اتومبیل)سند ذمه(
برابر درخواست وکیل بستانکار خانم مهناز وحدانی به شرح وارده 1399050071412866-1399/07/22 به موجب 
پرونده اجرائی 139804007141000698 یک دس��تگاه خودرو پراید جی تی ایکس آی مدل 1387 به ش��ماره 
پالک انتظامی 26-759ج 58 متعلق به آقای ابراهیم قربانی گرمکی نام پدر: رضا تاریخ تولد: 1366/07/01 شماره 
ملی 0759987963 ش��ماره شناس��نامه 78 مدیون پرونده اجرائی کالسه فوق که به اس��تناد سند ازدواج شماره 
6310- 1391/11/10 دفترخانه ازدواج 6 و طالق 3 ش��هر بجنورد در قبال مبلغ 841/000/000 ریال) معادل 20 
سکه طالی تمام بهار آزادی از مجموع یکصد و بیست عدد سکه طالی کامل بهار آزادی( طلب خانم مژگان عابدی 
بازداشت گردیده است و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 380/000/000 ریال) سیصد و هشتاد میلیون ریال( 
برآورد ش��ده و نظریه ارزیابی قطعی گردیده اس��ت و ازس��اعت 9 – الی 12 روز یک شنبه مورخه 1399/08/18 در 
محل اداره اجرای اس��ناد رس��می بجنورد واقع در بجنورد خیابان شریعتی شمالی جنب اداره پست قدیم از طریق 
مزایده به فروش می رسد، خریداران می توانند در وقت مقرر در محل برگزاری مزایده حاضر شده و در جلسه شرکت 
نمایند، مزایده فقط در یک نوبت برگزار می گردد و از مبلغ سیصد و هشتاد میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقداً فروخته می شود و طبق ماده 136 – اصالح آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و طرز 
رس��یدگی به ش��کایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده 
درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده 
مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع 
نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد 
نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می 
گردد و الزم به ذکر اس��ت کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده اس��ت و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول 
خواهد شد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 

مکان مقرر برگزار خواهد شد.
مش��خصات خودرو طبق نظریه کارشناس: خودروی پراید به ش��ماه پالک ایران 26-759ج 58 در حال حاضر نوع 
سواری، سیستم پراید، تیپ جی تی ایکس، مدل 1387، رنگ سفید، تعداد سیلندر4عدد، سوخت بنزین، به شماره 
شاسی 1412287810258 و موتور 2519268 دارای 4 حلقه الستیک 30%، شیشه ها و آئینه ها سالم می باشد 
توضیح: گلگیر جلو درب جلو چپ و گلگیر عقب دارای آثار تصادف است و محل استقرار ماشین جهت بازدید : بجنورد 

پارکینگ بنیاد)رضا( واقع گردیده است.م الف1971
حمید عزیزی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9700626
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9700626 مطروحه شعبه دوم اجرای ثبت مشهد خانم آذر ملتی نام پدر: رمضانعلی 
تاریخ تولد: 1356/11/22 ش��ماره ملی: 0779513681 ش��ماره شناسنامه: 337 علیه آقای محسن سیاح نام پدر: 
رمضانعلی تاریخ تولد: 1346/09/03 ش��ماره ملی: 0779344499 ش��ماره شناس��نامه: 1013 برابر س��ند ازدواج 
22215- 1379/12/28 دفتر ازدواج 25 مش��هد اجرائیه ای به کالسه فوق صادر که پس از ابالغ اجراییه در مورخه 
1398/4/19 حسب درخواست وکیل بستانکار وارده به شماره 18078- 1398/04/16 پالک ثبتی 27629 فرعی از 
5 اصلی بخش 9 مشهد ملکی مدیون بازداشت که برابر گزارش شماره 99/1415- 1399/05/13 کارشناس رسمی 
دادگستری: سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب آپارتمان با کاربری مسکونی پالک 27629 فرعی از 5 اصلی قطعه 
6 تفکیکی مفروزی از 2852 فرعی بخش 9 مشهد واقع در مشهد مطهری جنوبی 18 تقاطع تربیت و رفیعی پالک 

77 طبقه 3 واحد 5 میباشد
آپارتمان فوق در یک مجموعه چهار طبقه هشت واحدی و در طبقه سوم شرقی به آدرس مذکور واقع شده است و 
مساحت مفید آپارتمان 123/36 مترمربع بانضمام انباری قطعه 6 تفکیکی به مساحت 2/38 مترمربع و پارکینگ های 
قطعات 4 و 7 هر یک به مساحت 11/5 مترمربع که هر دو در طبقه همکف قرار دارند. آپارتمان دارای دو خواب، کف 
سرامیک، شوفاژ و کولر آبی و نما سنگ دارای آسانسور نیمه اتومات و دیوارها رنگ روغن و آشپزخانه اپن با کابینت 

ام دی اف و عرصه ملک به مساحت 343/52 مترمربع و جنوبی و موقوفه اوقاف میباشد و ملک در تصرف مالک بوده 
و وضعیت موجود با اسناد ثبتی مطابقت دارد. با توجه به مشخصات ذکر شده و موقعیت محلی و قیمت منطقه ای و 
سایر عوامل مؤثر در قیمت گذاری و صرف نظر از بدهی های احتمالی ملک به هر سازمان یا بنگاه اقتصادی و یا شخص 
حقیقی ارزش ششدانگ اعیان آپارتمان فوق الذکر با عرصه وقفی 17/000/000/000 ریال و ارزش سه دانگ آن مبلغ 
8/500/000/000 ریال معادل هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال ارزیابی میگردد و حدود اربعه آپارتمان شماالً در 
5 قسمت که دوم آن شرقی و چهارم آن غربی است و اول دیواریست بطول 2/55 متر به ملک مجاور دوم دیواریست 
به طول 1/05 به نورگیر سوم دیوار و پنجره بطول 3 متر به نورگیر چهارم دیواریست بطول 1/05 به نورگیر پنجم 
دیواریست بطول 2/40 به ملک مجاور شرقاً دیواریست بطول 17/15 به درز انقطاع مورد تفکیک که ماوراء آن ملک 
مجاور قرار دارد جنوباً در س��ه قس��مت که دوم آن شرقی است اول دیوار و پنجره است بطول 5/40 به فضای حیاط 
مشاعی دوم دیواریست 1/30 به فضای حیاط مشاعی سوم دیوار و پنجره بطول 2/55 به فضای حیاط مشاعی غرباً 
در 8 قسمت که دوم و سوم آن شمالی و هفتم آن جنوبی اول دیواریست مشترک بطول 5/85 به آپارتمان مسکونی 
قطعه 5 دوم دیواریس��ت بطول 0/90 به آسانس��ور سوم دیواریست بطول 1/40 به انباری قطعه 6 چهارم دیواریست 
بطول 1/70 به انباری قطعه 6 پنجم درب و دیواریست به طول 1/30 به ورودی 6 دیواریست بطول 2/50 به راه پله 
هفتم دیواریست بطول راه پله هفتم دیواریست بطول 2/30 به راه پله هشتم دیواریست مشترک 7/10 به آپارتمان 
مس��کونی قطعه 5 و مزایده از مبلغ 8/500/000/000 ریال ش��روع شده و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار 
می شود ضمناً مبلغ 340/000/000 ریال حق مزایده و نیم عشر به مبلغ 425/000/000 ریال که طبق تبصره ماده 
121 آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده میباشد و از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز دوشنبه مورخه 1399/08/19 
در محل ش��عبه دوم اجرا ش��روع و به باالترین قیمت که خریدار داش��ته باش��د فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت 
بدهی های مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و یا حق اشتراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق 
مقررات وصول خواهد شد همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده 
برگزار میگردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای 
ثبت برگزار میگردد. همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده 

و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. م.الف 371  آ9908085
تاریخ انتشار: 1399/08/01

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9807760
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9807760 مطروحه شعبه دوم اجرای ثبت مشهد خانم پریسا علی پناه ابراهیم آباد 
باستناد سند ازدواج شماره 21139- 1383/08/02 تنظیمی دفتر ازدواج شماره 5 شهر مشهد جهت وصول تعداد 
314 عدد س��که تمام بهار آزادی علیه آقای مهدی افراطی فرزند محمد به ش ملی 0943318157 اجرائیه ای به 
کالسه فوق صادر که پس از ابالغ اجراییه مورخ 1398/010/17 حسب درخواست بستانکار وارده به شماره 6857- 
1398/10/16 صد و هشتاد و دو ممیز یک دهم سهم مشاع از دویست و بیست و سه ممیز یک دهم مشاع از شش 
دانگ پالک ثبتی 4289 فرعی از 238 اصلی بخش 9 مشهد ملکی مدیون بازداشت که برابر گزارش کارشناس رسمی 
دادگستری پالک ثبتی فوق واقع در سیدی کوشش 41 ایمان بین مهدی 15 و 17 پالک 2 بازدید و معاینه محلی به 

عمل آمد و نظریه کارشناسی به شماره وارده 2636- 1399/03/07 به شرح ذیل به استحضار می رساند:
نظریه کارشناسی:

ششدانگ اعیان )عرصه موقوفه آستان قدس رضوی( با عنایت به حدود اربعه قیمت امالک مشابه جوانب امر موقعیت 
مکانی وضعیت ابعاد قدمت ساختمان ممر دسترسی مساحت عرصه و اعیانی کاربری مصوب قیمت پایه مزایده به 

شرح زیر است:
1- ارزش سرقفلی تجاری به میزان مبلغ 4/000/000/000 ریال معادل چهارصد میلیون تومان است.

2- ارزش قس��مت مش��اع مس��کونی به میزان مبلغ 13/700/000/000 ریال معادل یک میلیارد و سیصد و هفتاد 

تومان است.
سایر مشخصات:

- این گزارش با فرض عدم بدهی مالک به کلیه مراجع ذیصالح تهیه شده است.
- مس��احت عرصه 223/1 مترمربع بر اس��اس برگ معامالت یک برگی )اجاره آستان قدس( در صفحه 154 شماره 
9149 مورخ 1391/04/12 دفتر اسناد رسمی 157 مشهد می باشد که مستأجر حق استفاده 40 مترمربع مشاع و 

بقیه آن به میزان 182/1 مترمربع به صورت مسکونی را دارد.
جمع کل ارزیابی به میزان 17/700/000/000 ریال معادل یک میلیارد و هفتصد و میلیون تومان تقدیم و پیشنهاد 

می گردد.
به حدود: شماالً: بطول 11 متر دیوار به دیوار منزل مجاور شرقاً: بطول 19/30 متر دیوار به دیوار منزل غالمعلی رضائی 

جنوباً: بطول 11 متر درب و دیواریست به خیابان غرباً: بطول 21/60 متر دیوار به دیوار منزل حسین خاکستری.
به گزارش مأمور اجرا به شماره وارده 3107- 1399/02/02 ملک فوق دارای یک دربند مغازه و یک قسمت انباری 
می باش��د که انباری در تصرف احمد پارسی زبان بعنوان مس��تأجر به مبلغ 5/000/000 تومان رهن و ماهیانه یک 

میلیون و چهارصد هزار تومان اجاره بها و تاریخ انقضاء قولنامه 1399/06/30 می باشد.
که با توجه به مطالبات بستانکار و هزینه ها برابر با گزارش مأمور اجرا مقدار 182/10 سهم مشاع از 223/10 سهم 
ششدانگ پالک ثبتی در قبال مبلغ 14/447/198/656 ریال مزایده خواهد شد ضمناً مبلغ 577/887/946 ریال حق 
مزایده و نیم عشر به مبلغ 722/359/932 ریال میباشد که طبق تبصره ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده 
میباش��د و مزایده بمقدار فوق از مبلغ 14/447/198/656 ریال از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز شنبه مورخه 
1399/8/17 در محل شعبه دوم اجرا شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً 
پرداخت بدهی های مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و یا حق اشتراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های 
قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت 
تعیین شده برگزار میگردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه 
دوم اج��رای ثبت برگزار میگردد. همچنین ش��رکت در مزایده منوط به پرداخ��ت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به 

صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. م.الف 372  آ9908126
تاریخ انتشار: 1399/8/1

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9807760
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9807760 مطروحه شعبه دوم اجرای ثبت مشهد خانم پریسا علی پناه ابراهیم آباد 
باستناد سند ازدواج شماره 21139- 1383/08/02 تنظیمی دفتر ازدواج شماره 5 شهر مشهد جهت وصول تعداد 
314 عدد سکه تمام بهار آزادی علیه آقای مهدی افراطی به ش ملی 0943318157 اجرائیه ای به کالسه فوق صادر 
که پس از ابالغ اجراییه مورخ 1398/010/17 حس��ب درخواست بس��تانکار وارده به شماره 6855- 1398/10/16 
ششدانگ پالک ثبتی 39477 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد ملکی مدیون بازداشت که برابر گزارش کارشناس 
رس��می دادگس��تری پالک ثبتی فوق واقع در مشهد بهشتی 40 رودکی 20 پالک 163 طبقه دوم شمالی بازدید و 
معاینه محلی به عمل آمد و نظریه کارشناس��ی به ش��ماره وارده 1399/02/08- 4575 به ش��رح ذیل به استحضار 

میرساند:
نظریه کارشناسی:

ارزش ششدانگ اعیان )عرصه موقوفه آستان قدس رضوی( ملک مذکور با عنایت به حدود اربعه قیمت آپارتمان های 
مشابه ممر دسترسی مساحت عرصه و اعیانی کاربری مصوب و سایر عوامل مؤثر در قیمت گذاری و در وضع موجود 

قیمت پایه به مبلغ 8/600/000/000 ریال معادل هشتصد و شصت میلیون تومان پیشنهاد گردید.
این گزارش با فرض عدم بدهی مالک به کلیه مراجع ذیصالح تهیه شده است.

مساحت آپارتمان 98/49 مترمربع می باشد.

تطبیق ملک با حدود اجمالی و تصرفات بر اساس آدرس و کروکی گزارش حاضر مورد تأیید می باشد.
در زمان بازدید ملک در اختیار مالک بود در کف س��رامیک گرمایش بخاری گازی س��رمایش کولر آبی دوخوابه و 

دیواره ها رنگ نماسنگ و ساختمان سه طبقه روی همکف و 5 واحدی می باشد و فاقد آسانسور می باشد.
دارای پایانکار شماره 8/7075- 1389/11/14 از شهرداری منطقه 8 می باشد و از حیث تصرفات در تصرف مدیون 

می باشد.
به حدود: شماالً به طول 6/35 دیوار و پنجره قسمت پیشرفتگی ساختمان شرقاً 10/55 دیوار و پنجره است به فضای 
حیاط مش��اعی جنوباً هر دو قس��مت به طول های 3/90 و 6/15 اول درب و دیوار است دوم دیواریست مشترک اول 
به راه پله دوم به آپارتمان قطعه 4 ش��ماره 39476 فرعی غرباً هر دو قس��مت که قس��مت دوم آن شمالی است به 
طول های 6/47 و 5/51 اول و دوم دیوار و پنجره قس��مت پیشرفتگی ساختمان، سقف با کف طبقه سه اشتراکی و 

کف با سقف طبقه یک اشتراکی.
حدود انباری قطعه پنجم تفکیکی به مساحت 1/96 واقع در طبقه چهارم شماالً به طول 1/40 شرقاً به طول 1/40 
دیوار مشترک به انباری قطعه 4 جنوباً به طول 1/40 دیواریست به خرپشته، غرباً به طول 1/40 درب و دیوار است 

به خرپشته
که با توجه به مطالبات بستانکار و هزینه ها مقدار ششدانگ پالک ثبتی در قبال مبلغ 8/600/000/000 ریال مزایده 
خواهد شد ضمناً مبلغ 344/000/000 ریال حق مزایده و نیم عشر به مبلغ 430/000/000 ریال میباشد که طبق 
تبصره ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده میباشد و مزایده بمقدار فوق از مبلغ 8/600/000/000 ریال از 
ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز شنبه مورخه 1399/8/17 در محل شعبه دوم اجرا شروع و به باالترین قیمت که 
خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهی های مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و یا حق 
اشتراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده 
یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد همچنین در صورت تعطیلی 
روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، 
خیابان ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای ثبت برگزار میگردد. همچنین شرکت در مزایده منوط 
به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده 

الزامی است. م.الف 373  آ9908127 تاریخ انتشار: 1399/8/1
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

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  139960308001001917   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 
بیرجندتصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم آزاده غمگین  فرزند محمد رضا بش��ماره شناس��نامه و کد ملی 
0640118712  در ششدانگ  یکباب منزل به مساحت 139/50  متر مربع قسمتی از پالک 1396  � اصلی واقع 
در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت صغری دستگردی  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 اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

آ-9907554 خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 16 /1399/07

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 01 /1399/08                          
علی فضلی 

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1029167( 

آگهی تغییرات شرکت طرح و ساخت شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 40065 و شناسه ملی 10380559163 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,06,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد حسن عباس نیا طهرانی )به شماره ملی0651615811( 
به سمت رئیس هیئت مدیره ، خانم تکتم عباس نیا تهرانی )به شماره ملی472360243( به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و   آقای کاظم یعقوبیان 
)شماره ملی0870354140( به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب شدند.کلیه اسنادواوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل 
به استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله بهشت ، خیابان  به همراه مهرشرکت معتبراست. 3( آدرس شرکت 
کفائی]دانشگاه31[ ، خیابان بهشت]احمدآباد3-ابن سینا6,1[ ، پالک -6.002 ، ساختمان آراد ، طبقه سوم ، واحد 9 کد پستی 9183785157تغییریافت. 

و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید .
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. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1029169( 

آگهی تغییرات شرکت طرح و ساخت شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 40065 و شناسه ملی 10380559163 

حسن  محمد  آقایان   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,06,01 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
عباس نیا طهرانی )به شماره ملی0651615811( و کاظم یعقوبیان )شماره ملی0870354140( و خانم تکتم عباس نیا تهرانی )به شماره 
ملی  )شماره  دری  مکرم  صغری  خانم  شدند.  انتخاب  دوسال  مدت  برای  مدیره  هیئت  اصلی  اعضای  سمت  به  ملی472360243( 
0700175253( و اقای تقی شجاعی ) شماره ملی 6358914707( به ترتیب به سمت بازرسان اصلی وعلی البدل برای یک سال مالی 

برگزیده شدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

س
,  9

90
81

55

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1399حوزه ثبتی زیرکوه
به دس��تور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آئین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی 
که نس��بت به امالک مجهوال المالک واقع در بخشهای تابعه حوزه ثبتی زیرکوه تا 
آخر شهریور ماه سال یکهزار و سیصد و نود و نه شمسی تقاضای ثبت نموده¬اند و 
همچنین مواردی که آگهی نوبتی آن برابر تبصره یک ماده 25-اصالحی قانون ثبت 
باید تجدید گردد، با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می شود:

بخش14 زیرکوه:
قطعات مفروزه بمرود پالک 20-اصلی

1-پالک 2887فرعی آقای منصور نهتانی شش��دانگ  یک قطعه زمین مزروعی به 
نشانی روستای بمرود چاه رحمانی 

قطعات مفروزه حاجی اباد پالک 49-اصلی
2-پالک639فرعی خانم ربابه س��ادات عشق الحسینی ششدانگ یک باب منزل به 

نشانی حاجی آباد خیابان شاسکوه..
3-پالک2995فرعی خانم راضیه علی زاده ششدانگ یک قطعه زمین دایر مزروعی 

و  به نشانی حاجی آباد-خیابان شهید بهشتی 6.
4- پالک2996فرع��ی آق��ای دوس��ت محمد نهتانی شش��دانگ ی��ک قطعه زمین 

دایرمزروعی  به نشانی حاجی آباد-مطهری 20.
5- پالک3008فرعی آقای مهدی مصیبی شش��دانگ یک قطعه زمین دایرمزروعی  

به نشانی حاجی آباد-حاشیه جاده اردکول.
6- پالک3010فرعی آقای ابراهیم بخش��ی ششدانگ یک قطعه زمین دایر مزروعی 

به نشانی حاجی آباد خیابان مطهری 9  .
7- پالک 3013فرعی خانم زهرا ارجمند شش��دانگ  یک قطعه محوطه به نش��انی 

حاجی آباد مطهری نبش مطهری 11.
8- پالک 3022فرعی آقای الیاس غالمی ششدانگ  یک قطعه زمین دایر مزروعی 

به نشانی حاجی آبادبلوار امام رضا)ع(.
9- پالک3029فرع��ی آق��ای محمد محس��ن موهبتی زهان شش��دانگ  یک باب 

ساختمان به نشانی حاجی آباد روبروی ناحیه انتظامی .
10- پالک 3030فرعی آقای مهدی شهابیان   ششدانگ  یک قطعه زمین به نشانی 

حاجی آباد –خیابان شهیدان موهبتی.
11- پالک 3031فرعی آقای علی میری ششدانگ  یک باب منزل به نشانی حاجی 

آباد کوچه پشت ک )مسجد جامع( .
12- پالک3032فرعی خانم طاهره بهش��تیان  شش��دانگ یک باب منزل به نشانی 

حاجی آباد بلوار جهاد جهاد5
13- پالک3033فرعی خانم معصومه صحرائی شش��دانگ یک قطعه زمین بایر  به 

نشانی حاجی آبادباوار امامرضا)ع(.
14- پ��الک 3034فرعی خانم مهین صحرایی شش��دانگ ی��ک قطعه زمین بایر به 

نشانی حاجی آباد بلوار امام رضا )ع( .
15- پالک 3035فرعی آقای تقی علیزاده شش��دانگ  یک قطعه محوطه به نشانی 

حاجی آباد – بلوار امام رضا)ع(روبروی قبرستان .
16- پالک 3036فرعی آقای تقی علیزاده شش��دانگ  یک قطعه محوطه به نشانی 

حاجی آباد-بلوار امام رضا)ع(روبروی قبرستان  . 
قطعات مفروزه کالته نو پالک 78-اصلی

17- پالک 517فرعی آقای محس��ن احمدی شش��دانگ  یک قطعه باغ مشتمل بر 
مستحدثات به نشانی زیرکوه- روستای کالته نو .

قطعات مفروزه مزرعه آبیز پالک83-اصلی
18- پالک 615فرعی خانم مریم مهدی پور شش��دانگ  یک قطعه باغ به نش��انی 

زیرکوه -شهرآبیز .
19-پالک 3676-فرعی خانم زیور مهدی پور شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی 

به نشانی زیرکوه-شهر آبیز .
20- پالک3677فرعی  آقای علیرضا مهدی پور و  خانم زیور مهدی پور  ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی  به نش��انی زیرکوه-شهر آبیز )سهم هر یک از مالکین سه 

دانگ مشاع از شش دانک می باشد(.
21-پ��الک 3678فرعی خانم زیور مهدی پور شش��دانگ یک قطعه باغ به نش��انی 

زیرکوه-شهر آبیزباغ مشهور به باغ عمارت .
22-پالک 3679فرعی خانم زیور مهدی پور ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 

نشانی زیرکوه -شهرآبیز .
23- پالک 3680 فرعی  خانم زیور مهدی پور ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 

شهرستان زیرکوه -شهرآبیز .
24- پالک  3681 فرعی خانم  زهرا مهدی پور ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  

به نشانی شهرستان زیرکوه-شهر آبیز.
25- پالک 3682 فرعی خانم  زهرا مهدی پور ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  

به نشانی شهرستان زیرکوه -شهرآبیز.
26- پالک 3683 فرعی خانم  مریم مهدی پور چهار دانگ مشاع و  آقای سید مهدی نبوی دو 
دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه -شهرآبیز. 

27- پالک3684 فرعی  خانم مریم مهدی پور چهار دانگ مشاع و  آقای سید مهدی 
نبوی دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نشانی زیرکوه- شهرآبیز.
28- پالک3685فرعی  خانم مریم مهدی پور چهار دانگ مشاع و  آقای سید مهدی 
نبوی  دو دانگ از شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به نشانی زیرکوه -شهرآبیز.
29- پالک3686فرعی  خانم مریم مهدی پورچهاردانگ مش��اع و آقای سید مهدی 
نبوی دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به نشانی زیرکوه- شهرآبیز ..
30-پالک 3687 فرعی  خانم مریم مهدی پورشش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی 

به نشانی زیرکوه -0شهر آبیز .
31-پالک 3688فرعی – خانم مریم مهدی پور شش��دانگ یک قطعه باغ به نشانی 

زیرکوه -شهرآبیز .
32-پالک3689-فرع��ی خانم  مریم مهدی پور شش��دانگ ی��ک قطعه مزروعی به 

نشانی زیرکوه-شهر آبیز .
33-پالک 3690فرعی  آقای سید مهدی نبوی سه و نیم دانگ مشاع و خانم مریم مهدی پور 
دو و نیم دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به نشانی زیرکوه- شهرآبیز .
34- پالک 3691 فرعی آقای  حسین رمضانی  ششدانگ یک قطعه باب منزل   به 

نشانی زیرکوه-شهر آبیز-خیابان شهید دامادی .
قطعات مفروز مزرعه افین پالک 362 –اصلی :

35- پالک 2910 فرعی  آقای س��ید قاس��م اسماعیلی  ششدانگ یک قطعه زمین 
دیمه زار   به نشانی افین- کنار شهرک افین.

36- پالک2911 فرعی آقای  سید قاسم اسماعلی  ششدانگ یک قطعه زمین دیمه 
زاربه نشانی افین- کنار شهرک افین .

قطعات  مشتثنیات دشت علی آباد:
37- پالک 361 -اصلی آقای محمد سلیمی نیا وآقای  غالمرضا هزاری افین وآقای غالم 
بندی وآقای رضا هزاری وآقای محمد رضا هزاری  هر یک نسبت به دو سهم مشاع از 
ده سهم ششدانگ یک قطعه بند سار به نشانی زیرکوه اراضی محاط در دشت علی اباد .
38- پ��الک 362 – اصلی آقای محمد س��لیمی نیا وآق��ای  غالمرضا هزاری افین 
وآق��ای غالم بندی وآقای رضا هزاری وآقای محمد رضا هزاری  هر یک نس��بت به 
دو س��هم مش��اع از ده سهم ششدانگ یک قطعه بند س��ار به نشانی زیرکوه اراضی 

محاط در دشت علی اباد .
39- پالک 363 -اصلی آقای محمد سلیمی نیا وآقای  غالمرضا هزاری افین وآقای غالم 
بندی وآقای رضا هزاری وآقای محمد رضا هزاری  هر یک نسبت به دو سهم مشاع از 
ده سهم ششدانگ یک قطعه بند سار به نشانی زیرکوه اراضی محاط در دشت علی اباد .

لذا به موجب ماده16 و17 قانون ثبت هرکس نس��بت به امالک آگهی شده در باال 
معترض می باش��د ویا اینکه بین متقاضیان ودیگری اقامه دعوی ش��ده ودر جریان 
است می بایست اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار 
نوبت اول این آگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف90روز و به استناد تبصره یک ماده 
25-اصالح��ی قان��ون ثبت در مورد آگهی اصالحی در م��دت 30 روز به اداره ثبت 
اس��ناد وامالک زیرکوه تسلیم و رسید دریافت نموده،و برابر ماده74 و86 آئین نامه 
قانون ثبت، معترضین می بایس��ت از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت،ظرف یک 
ماه دادخواس��ت اعتراض خود را به مرجع ذیص��الح قضائی تقدیم و گواهی الزم از 
مرج��ع مذکور اخذ و به این اداره تس��لیم نمایند.در غی��ر این صورت متقاضی ثبت 
و نماین��ده قانون��ی وی می تواند ب��ه دادگاه مربوطه مراجع��ه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض 
عملی��ات ثبتی را طب��ق مقررات ادامه دهد. ضمناً حق��وق ارتفاقی در موقع تحدید 
ح��دود در ص��ورت مجلس تحدیدی منظ��ور می¬گردد و از تاری��خ تنظیم صورت 

مجلس تحدید تا 30 روز قابل اعتراض خواهد بود..آ-9908132
تاریخ انتشارنوبت اول :1399/08/01

تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/09/01  
غالمرضا صادقیان- 

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زیرکوه
آگهی موضوع ماده3قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقدسند رسمی
براب��ررأی ش��ماره139960307114001179هیأت اول موض��وع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی 
واراضی وس��اختمانهای فاقدسند رسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای امیرحس��ین قربانی فرزند رحمان بشماره شناسنامه0820433624  صادره از  
درششدانگ یکبا ب مغازه به مساحت 20/35 مترمربع  قسمتی از پالک باقیمانده 119 فرعی از 2اصلی  
مزرعه حصار واقع در بخش 5قوچان خریداری ازمالک رس��می آقای جعفر قربانی محرز گردیده اس��ت.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشود،در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند ازتاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم وپس از اخذرس��ید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد.آ-9907545
تاریخ انتشار نوبت اول:99/07/16
تاریخ انتشار نوبت دوم:99/08/01

اکبراقبالی  - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

برگ س���بز خودروی کامیون کشنده مدل 2009 رنگ 
قرم���ز متالیک به ش���ماره انتظام���ی 343ع35 ایران 
48  ش���ماره موت���ور 69558816 و ش���ماره شاس���ی 
LGAGLMYM192820719 به مالکیت حسین امینی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
08
14
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز و س���ند کمپان���ی س���واری پرای���د صب���ا 
جی تی ایک���س ب���ه رن���گ س���فید روغنی م���دل 1380 
شاس���ی  ش���ماره  238190ب���ه  موت���ور  ش���ماره  ب���ه 
S1412280709710به شماره پالک256 ج 81 ایران 96 
به نام محمود پورالش���ریعه مفق���ود و از درجه اعتبار 

ساقط است. ,ع
99
08
14
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
08
17
5

برگ سبز و سند خودرو سواری پراید مدل 1386 رنگ 
نقره ای متالیک  به شماره موتور 2077980 و شماره 
شاسی S1412286368429   به شماره انتظامی 984 
ن 25 ای���ران 36 ب���ه مالکیت میع���اد کاظمی بهلولی 

مفقود و فاقداعتبار می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

پژوپ���ارس  س���واری  خ���ودرو  س���بز  ب���رگ  اص���ل 
 511 ای���ران   52 انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه  م���دل1399 
،ش���ماره   :  124K1466870موت���ور ش���ماره   ،72 ص 
شاس���ی:NAAN01CE6LH252238 متعلق به آقای 
علیرضا بذرافش���ان مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. ,ع
99
08
14
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

,ع
99
08
16
9

ش���رکت آچیالن در مالک خ���ودروی پیکان وانت 
ب���ه ش���ماره شاس���ی 31600274 و ش���ماره موتور 
11485015439 ب���ه عل���ت فقدان اس���ناد فروش 
را  مذک���ور  اس���ناد  المثن���ی  رونوش���ت  تقاض���ای 
نم���وده اس���ت لذا چنانچ���ه هر ک���س ادعایی در 
م���ورد خودروی مذک���ور دارد ظرف 10 روز به دفتر 
حقوق���ی س���ازمان فروش ش���رکت ای���ران خودرو 
واقع در پیکان ش���هر س���اختمان س���مند مراجعه 
نماید بدیهی اس���ت پس از انقضای مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

دی
قو

مف
هی 

آگ

 شهرداری اسد آباد در نظر دارد بهره برداری از جایگاه CNG را ازطریق مزایده کتبی و به صورت اجاره دوساله 
به شرکت های بهره بردار دارای صالحیت و مجوز واگذار نماید .

 لذا متقاضیان درصورت تمایل می توانند به امورمالی شهرداری مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و نهایتا تا 
پایان وقت اداری 1399/8/10 تکمیل و تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند .                     شهرداری اسد آباد

,ع 
99
08
17
1

 آگهی مزایده نوبت دوم 
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

در پی ابتالی یکی از بازیگران صورت گرفت
 انجام تست کرونا 

از همه عوامل »جشن سربرون«
تهیه کننده  سیما و ســینما: 
ســربرون«  »جشــن  ســریال 
اظهار کرد: بــا ابتالی خانم الله 
به کرونــا تصمیم  اســکندری 
گرفتیــم از همه عوامل تســت 
بگیریم.حســن نجاریــان بــه 

ســیمافیلم گفت: ما از ابتدا سر صحنه با رعایت پروتکل های بهداشتی 
کار را پیش می بردیم و از مواد ضدعفونی و ماســک استفاده می کردیم 
و نکات بهداشتی را به طور کامل رعایت می کردیم. پس از ابتالی خانم 
اسکندری، تصمیم بر این گرفتیم که با حضور پزشک در صحنه از همه 
عوامل تست اولیه بگیریم. همچنین از عزیزانی که در دفتر حاضر هستند، 
تست گرفته می شود تا اگر فرد دیگری مشکل داشت بتوانیم سریع درمان 
را آغاز کنیم. ما از همه دوستانی که با خانم اسکندری ارتباط نزدیک و 
همکاری داشتند، تست گرفتیم. وی درباره ادامه فیلم برداری توضیح داد: 
با تغییر در برنامه های سریال همچنان تصویربرداری در حال انجام است و 
امیدوارم بتوانیم کارمان را ادامه بدهیم. وی گفت: متأسفانه ویروس شایع 
شده و مشخص نیست خانم اسکندری سر صحنه فیلم برداری مبتال شده 
باشد. خدا را شکر ایشان حالشان خوب است و در حال درمان هستند و 

امیدوارم بهتر شوند و سر کار بازگردند.

کارگردان »او یک فرشته بود« به تلویزیون برمی گردد
بازگشت علیرضا افخمی با »دعوت نحس« 

مهر: علیرضا افخمی که بیشتر 
با کارگردانی سریال های ماورایی 
بــرای مخاطب آشناســت، این 
روزها مشغول پیش تولید سریالی 
با نام »دعوت نحس« است.علیرضا 
نویســنده و کارگردان  افخمی، 
تلویزیــون، آخرین بار ســریال 

»پرستاران« را در شبکه یک سیما به تولید رساند که در سال ۹۵ از این شبکه 
پخش شد و حاال پس از حدود چهار سال دوباره به تلویزیون بازمی گردد.

افخمی این روزها درگیر سریالی با نام »دعوت نحس« است که محمودرضا 
تخشید تهیه کنندگی آن را برعهده دارد.علیرضا افخمی سازنده سریال هایی 
چون »تب سرد«، »او یک فرشته بود«، »زیرزمین« و »پنج کیلومتر تا خورشید« 
اســت و بیشتر به عنوان کارگردان سریال های ماورایی شناخته می شود.

پس از 20 سال
 »سریع و خشمگین« با ساخت قسمت یازدهم

به پایان راه می رسد
ســیما و ســینما: مجموعه 
فیلم های »سریع و خشمگین« با 
ساخت فیلم یازدهم به کارگردانی 
جاســتین لی به پایان می رسد.

به نقــل از ورایتی، فیلم یازدهم 
از مجموعه »سریع و خشمگین« 

آخرین فیلم از این مجموعه خواهد بود.به این ترتیب مجموعه فیلم های 
»ســریع و خشمگین« دو فیلم دهم و یازدهم را نیز در راه خواهد داشت.

جاستین لی که فیلم های سوم، چهارم، پنجم، ششم و نهم این مجموعه 
را کارگردانی کرده، برای کارگردانی دو فیلم نهایی این مجموعه که پر از 
صحنه های رانندگی است برمی گردد تا این مجموعه را پس از حضوری دو 
دهه ای در سینماها به پایان ببرد.این به معنی پایان یافتن جهان سینمایی 
این مجموعه نیست و اسپین آف هایی بر مبنای شخصیت ها و فضای کلی 
این مجموعه در کمپانی یونیورسال ادامه پیدا می کند.نخستین فیلم از 
اسپین آف های این مجموعه »سریع و خشمگین« که ارائه می کند: »هابز 
و شــاو« بود که با بازی دواین جانسون و جیسون استتام ساخته شده و 
سال ۲۰۱۹ فروشی ۷۵۹ میلیون دالری را ثبت کرد و از این میان تنها 
۱۷۴میلیون از فروش در آمریکای شمالی بدست آمد.پرفروش ترین فیلم 
از مجموعه »سریع و خشمگین« فیلم »خشمگین ۷« در سال ۲۰۱۵ بود 
که ۱.۱۶ میلیارد دالر در سراسر جهان فروش کرد و بیشترین فروش را 
در چین با فروشی بیش از ۳۹۰ میلیون دالر کسب کرد. در آمریکا فروش 
این فیلم ۳۵۳ میلیــون دالر بود.جدیدترین فیلم از این مجموعه که با 
عنوان »اف ۹« از آن یاد شده، قرار بود اوایل سال اکران شود، اما یونیورسال 
آن را برای شیوع کرونا تا سال ۲۰۲۱ به تعویق انداخت.نخستین فیلم از 

این مجموعه سال ۲۰۰۱ با بازی پل واکر فقید و وین دیزل اکران شد.

تکلیف فیلم برداری آثار سینمایی در اوضاع 
کرونایی به کجا رسید؟
ایسنا: معاون نظارت و ارزشیابی 
کرد:  اعالم  ســینمایی  سازمان 
تصمیم گیری دربــاره روند کار 
پروژه هایــی که در ایــن روزها 
مشــغول فیلم بــرداری و تولید 
هستند برعهده ستاد ملی مبارزه 

با کروناست. در پی مبتال شدن چند بازیگر به کرونا در روزهای گذشته، 
اظهارات و نگرانی هایی مطرح شد که بیماری به دیگر اعضای گروه های 
فیلم برداری هم منتقل شده باشد و تعداد بیشتری از هنرمندان درگیر 
بیماری کووید۱۹ شــوند. پیگیری ها  نشــان داد از هیچ دستگاه و نهاد 
مربوطی مثل خانه ســینما یا سازمان ســینمایی نظارت خاصی اتفاق 
نمی افتد.سعید رجبی فروتن - معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی 
- به ایســنا پاسخ داد: طبق اعالمی که اردیبهشت ماه داشتیم تولیدات 
سینمایی با رعایت دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا مقابل دوربین 
می روند و ضروری است کلیه فعالیت ها براساس ضوابط اعالم  شده  ستاد 
ملی مبارزه با کرونا درباره واحدهای تولیدی انجام پذیرد و مســئولیت 

رعایت این ضوابط با تهیه کنندگان است.
وی افــزود: ضمــن آنکه اعــالم کردیم ایجاد شــرایط بــرای رعایت 
دســتورالعمل ها اعم از موارد مربوط به رفت و آمد گروه و فاصله گذاری 
حین فعالیت در زمره حقوق همکاران هر پروژه است که اطمینان داریم 
تهیه کنندگان محترم نسبت به اجرای آن ها اهتمام الزم را خواهند داشت.

رجبی فروتن همچنین گفت: در صورتی  که ضوابط یاد شده رعایت نشود، 
هر یک از همکاران می توانند مراتب را برای رسیدگی فوری به اداره کل 
نظارت بر تولید و یا خانه سینما اطالع دهند تا ضمن رسیدگی، تصمیم 

درباره ادامه یا توقف فعالیت پروژه موردنظر صورت پذیرد.

برگزاری  زهره کهندل   سینما/  و  سیما   
در  نوجوان  و  کودک  فیلم  بین المللی  جشنواره 
و  کودک  سینمای  رونق بخش  سال،  هر  پاییز 
ژانر،  این  مخاطبان  حضور  با  که  بود  نوجوان 
حال و هوای بانشاطی پیدا می کرد، ولی امسال 
سایه کرونا، تمام محافلی که بخشی از هویتشان 
وابسته به تجمعشان بود را از هم پاشید و برگزاری 
آن ها را منوط به مجازی شدنشان کرد. جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان اصفهان هم بدون حضور 
و  کودکان  یعنی  اصلی اش  مخاطبان  فیزیکی 
این هفته  ابتدای  از  آنالین  به صورت  نوجوانان 
در حال برگزاری است و فیلم ها روی پلتفرم های 
نماوا، فیلیمو و تیوا نمایش داده می شود. شعار 
هر  و  سینما  یک  خانه  )هر  امسال  جشنواره 
کودک یک داور( است که کودکان و نوجوانان 
۵ تا ۱۵ساله هر روز در ایام جشنواره می توانند 
نظر خود را درباره فیلم ها به دبیرخانه جشنواره 
اعالم کنند. امسال بستر پخش فیلم های جشنواره 
به دلیل شرایط کرونایی سالن های سینما نیست 
و  کودک  مخاطبان  که  است  پلتفرم هایی  بلکه 
نوجوان همراه با والدیشان در خانه  می توانند با 
مراجعه به این سایت ها در طول ۶ روز فیلم های 
جشنواره را تماشا کنند. اگرچه عده ای بر این باور 
بودند که برگزاری آنالین جشنواره فیلم کودک 
و نوجوان، لطف و اثر کمتری دارد، اما به گفته 
حامد جعفری، تهیه کننده انیمیشن های کودک 
جشنواره  قدیمی ترین  جشنواره  این  نوجوان،  و 
کودک در حوزه خاورمیانه و نیز جشنواره ایران 
از  برند را  است و اگر آن را تعطیل کنیم، یک 
دست می دهیم؛ بنابراین برگزار شدن جشنواره 
بهتر از برگزار نشدن آن است.وی معتقد است: 
جشنواره  را  ایران  سینمای  بهار  که  همان طور 
نوجوان  و  کودک  سینمای  بهار  می دانند،  فجر 
نیز جشنواره فیلم کودک و نوجوان است. فیلم ها 
در این جشنواره پخش می شوند، مورد نقد قرار 
می گیرند و همه تالش می کنند که فیلمشان را 

به جشنواره برسانند.
 اینکه فیلم سازان سعی 
می کنند فیلم خود را به 
جشنواره برسانند، نشان 
جشنواره  این  می دهد 
دست اندرکاران  برای 
حوزه کودک اهمیت دارد 
و محلی برای دیده شدن و فرصتی برای نقدشدن 
فیلم شان است. از این جهت که تولیدات خود را با 
آن هماهنگ می کنند، مهم ترین جشنواره کودک 
محسوب می شود و جایزه آن می تواند سلیقه ها را 
تغییر دهد و مسیر تولیدات را عوض کند.به گفته 
تهیه کننده »فیلشاه« در این جشنواره هم بچه ها به 
عنوان مخاطب منتظر هستند که فیلم ها را ببینند 
و هم فیلم سازان در انتظار دیده شدن و مورد نقد 
قرار گرفتن فیلم هایشان هستند. سینما یک لذت 
جمعی است، اما با توجه به شرایط فعلی، برگزاری 

آنالین بهتر از برگزار نشدن این رویداد است. در 
برگزاری  هستند  تعطیل  سینماها  که  شرایطی 
آنالین جشنواره فرصتی است تا ارتباط بچه ها را با 

سینما حفظ کنیم.

ژانریکهجدیگرفتهنمیشود#
برخــی از فیلم ســازان 
نوجــوان  و  کــودک 
معتقدند توجه مسئوالن 
و متولیان در این حوزه 
تنها به چند روز برگزاری 
محــدود  جشــنواره 
می شود، وعده های حمایتی هم مربوط به همین 
ایام است و پس از پایان جشنواره دیگر خبری از 
عمل به وعده ها و حمایت ها نیســت، به ویژه در 
شرایط فعلی که سایه شوم کرونا، رونق تولید در 

این عرصه را از بین برده است. 
سهیل موفق، کارگردان کودک و نوجوان در این 
باره می گوید: من در این دو سال فیلمی نساختم 
و کرونا مزید بر علت شــد که سرمایه گذار برای 

ساخت فیلم هایم پای کار نیاید.
 بخــش خصوصی بــه صورت جدی پــای کار 
نمی آید و کار ضعیف نمی خواهم بسازم و معموالً 
ســرمایه گذاران هم به قیمت هــای اصلی پول 
نمی دهند. تولید کار خوب در حوزه کودک مثل 
ژانرهای دیگر خرج دارد، ولی چون فکر می کنند 

که ژانر کودک است، نمی خواهند هزینه کنند. 
وی با بیان اینکه چه مسئوالن و چه سرمایه گذاران 
ژانر کــودک را جدی نمی گیرند ، خاطرنشــان 
می کنــد: ما که این ژانر را جــدی گرفتیم فکر 

می کنیم اشتباه کردیم که آن را جدی گرفتیم. 
درباره سینمای کودک حرف های قشنگ زیادی 
زده می شود، اما وقتی به مرحله عمل می رسند، 
پا پس می کشند. برای مسئوالن و سرمایه گذاران 
هم مهم نیســت که کارگردان خوبــی در ژانر 
کودک هستید یا نه، چون اگر مهم بود اتفاق های 

خوبی در حمایت از ژانر رخ می داد. 
کارگردان فیلم »شکالتی« می افزاید: ژانر کودک 
هم مانند ژانر کمدی، دفاع مقدس و دیگر ژانرهای 
سینمایی، بودجه خوب می خواهد تا مخاطب را 
راضی نگه دارد و حتی بشود فیلم های کودک را به 
پخش کننده خارجی داد. من پس از فیلم آخرم، 
پیشنهادهای زیادی داشتم، ولی وقتی بحث مالی 
پیش می آمد می گفتند چون کار کودک اســت، 
ارزان تــر کار کنید! بچه خود من دیزنی را دنبال 
می کند چه فیلمی بســازم که بچه خودم آن را 
ببیند، ساخت این فیلم ها نیاز به امکانات و بودجه 

دارد. 
وی با بیان اینکه تولید فیلم سرگرم کننده برای 
کودک و نوجوان ســخت و هزینه بر است و نیاز 
به حوصله بسیاری دارد، می گوید: همان طور که 
سال های سال است در جشنواره، داوران کودک 
و نوجوان حضور دارند، در نهادهای تأمین کننده 
بودجــه بــرای فیلم های کــودک و نوجوان هم 
شورایی با حضور این گروه سنی وجود داشته باشد 
تا فیلم نامه ها را بخوانند، اجازه بدهیم اولویت ها را 

خود مخاطب مشخص کند. 
کارگردان فیلم »پاســتاریونی« با اشاره به اکران 
ضعیف فیلم های کودک و نوجوان، یادآور می شود: 
به نظر مــن فیلم های کودک و نوجــوان که از 

شهریور ماه تا آبان اکران می شوند، موفق خواهند 
بود. زمان اکران فیلم هایی از این دســت پیش از 
آذر ماه اســت و پس از آن تا اســفند نباید فیلم 
کودک و نوجوان اکران شــود. برخی از فیلم های 
خوب این حوزه در اکران بدشانسی می آورند. یکی 
از دالیلی که بخش خصوصی در این حوزه هزینه 
نمی کند، این است که سینمای کودک و نوجوان 

ما در دهه های اخیر شکست خورده است.

ازدسترفتنیکتجربهدلچسب#
بااکرانآنالین

حسین قناعت، کارگردان 
و  کــودک  ســینمای 
نوجوان نیز با بیان اینکه 
جشنواره فیلم کودک و 
نوجوان، تنها چراغ روشن 
ســینمای کودک است، 
می گوید: با شــرایط اکرانی که در روزهای کرونا 
وجود دارد، جشــنواره موجب می شود رونقی در 
تولید ایجاد شود و مسئوالن مجاب شوند که روی 

تولید فیلم های کودک سرمایه گذاری کنند.
به باور او اگر جشــنواره فیلم کــودک و نوجوان 
نبود، ســینمای کودک ســال های پیش از بین 
رفته بــود. وی درباره اکران آنالیــن فیلم ها در 
شــرایط فعلی می گوید: آنالین شدن این دوره، 
یک اتفاق مثبت را از فیلمســاز کودک می گیرد. 
من هر سال که در جشــنواره شرکت می کردم 
فیلمم را همراه مخاطبان در ســالن می دیدم. به 
یاد دارم وقتی فیلم »قهرمانان کوچک« را پخش 
کردیم، بچه ها با شخصیت ها و اتفاقات فیلم همراه 

می شدند،  دست می زدند و ذوق می کردند. من به 
عنوان سازنده فیلم از دیدن این صحنه ها بسیار 
خوشــحال می شدم، ولی این تجربه زیبا با اکران 

آنالین برای فیلم سازان از بین می رود. 
کارگردان فیلم »پیشی میشی« با تأکید بر اینکه 
جشنواره ای هست و ســینمای کودک را به یاد 
مردم می آورد و این اتفاق فرخنده ای است، یادآور 
می شود: برای مِن فیلمساز مهم است که فیلمم 
دیده شود، بفروشد و بچه ها و خانواده ها از دیدن 
آن لذت ببرنــد. ذوق کردن بچه ها هنگام دیدن 

فیلم، جایزه اصلی من است.
وی با بیان اینکه فیلم های  کودک در ســال های 
اخیر اکران و فروش خوبی داشته اند و این موجب 
رونق سینما می شــود، تأکید می کند: امیدوارم 
حمایت از سینمای کودک محدود به یک هفته 
پیش و یک هفته پس از جشــنواره فیلم کودک 
و نوجوان نشــود. ســینمای کودک در تولید و 
اکران حمایت نمی شــود و همان سهمی که در 
خانواده ها بــه بچه ها می دهند را مســئوالن به 
ســینمای کودک می دهند. وی یادآور می شود: 
فیلم »تپلی و من« در تابستان اکران شد. قانونی 
وجود داشت که از ساعت هفت شب به بعد فیلم 
کودک اکران نمی شود، چون فردایش بچه ها باید 
به مدرسه بروند، ولی ما کسی را پیدا نکردیم که 
بگوییم تابستان که بچه ها مدرسه ندارند! ساعت 
۱۹ والدین از سرکار برمی گردند و می خواهند با 
بچه هایشــان در بیرون از خانه تفریح کنند و به 
سینما بروند، در حالی که فیلم های بزرگسال در 
تابستان تا یک نیمه شب اکران داشتند. حمایت از 
ســینمای کودک نباید در حد حرف باشد و باید 

حمایت واقعی از این سینما شود. 
این کارگردان با اشــاره بــه نقش مهم آموزش و 
پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
در حمایــت از تولید فیلم های کودک و نوجوان، 
خاطرنشان می کند: حوزه سینما برای مسئوالن 
آموزش و پرورش کامالً تعطیل است، در حالی که 
می توانند کمک کنند ولی این کار را نمی کنند. 
کانون هــم دارد کار می کنــد، ولی خیلی فعال 
نیست. در این بین بنیاد فارابی حمایت جدی تری 
دارد، در حالــی که آموزش و پــرورش می تواند 

بزرگ ترین حامی سینمای کودک باشد.
قناعت با اشاره به شرایط سخت تولید در اوضاع 
کرونایی کشــور می گوید: کرونا لطمه بزرگی به 
من  زد و موجب شــد دو بــار فیلم برداری فیلم 
»والدین امانتی« را تعطیل کنیم. وقتی کار را شروع 
کردیم و قرارداد بســتیم، کرونا شروع نشده بود، 
ولی وقتی شــروع به فیلم برداری کردیم به اوج 
کرونا رسیدیم و دوبار کار تعطیل شد و نمی شد 
کار را لغو کرد. شــرایط سختی برای تولید فیلم 
»والدین امانتی« داشتم و فشار زیادی به من وارد 
شد. سرمایه گذارانی هم که برای کارهای بعدی ام 
داشتم به  دلیل تعطیلی سینماها و شرایطی که 

پیش آمد، پا پس کشیدند. 

خواسته فیلم سازان همزمان با برگزاری سی و سومین جشنواره  بین المللی فیلم کودک و نوجوان

حمایتهامحدودبهجشنوارهنباشد

سینماچهره خبر

سیماوســینما: نرگس آبیار معتقد است: جشنواره فیلم 
کوتاه تهران ظرفیت ها و اســتعدادهای جوانان فیلمساز را 
به ایران و جهان معرفی می کند و نباید بر فیلم های موفق 

بین المللی مان برچسب سیاه نمایی بزنیم.
نرگس آبیار، نویســنده و کارگردان ســینما، در گفت وگو 
با ستاد خبری ســی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم 
کوتاه تهران، با اشــاره به راهکار مناســب بــرای برگزاری 
جشنواره های سینمایی همزمان با شــیوع ویروس کرونا، 
بیان کرد: جشنواره های مهم و بزرگ دنیا در حال حاضر با 
رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در حال برگزاری هستند. 
به عنوان مثال جشنواره معتبر ونیز به صورت فیزیکی برگزار 
شــد و مشکل خاصی هم به وجود نیامد. تجربه نشان داده 
با فاصله گذاری بین صندلی ها، اســتفاده از ماســک و مواد 
ضدعفونی کننده می توان جشنواره ها را کم خطر برگزار کرد. 
این مدل از برگزاری می تواند برای جشنواره های ما هم یک 

الگوی مناسب باشد.
 وی درباره جایگاه جشــنواره فیلم کوتــاه تهران در میان 
جشــنواره های معتبر فیلم کوتاه و بین المللی، توضیح داد: 
به نظر من جشــنواره فیلم کوتاه تهران از اســتانداردهای 
جهانی برخوردار است. این جشــنواره قدمت زیادی دارد و 
برای فیلم سازان خارجی جشنواره شناخته شده ای است. هر 
جشــنواره ای قواعد و سلیقه خاص خود را دارد و جشنواره 
فیلم کوتاه تهران نیز در طول این سی و چند سال برگزاری 
به هر حال مطابق با قوانین سینمای ایران به لحن و  سلیقه 
خاص خود رســیده و  این نگاه در میان فیلم سازان ایرانی و 
خارجی جاافتاده اســت. خالصه اینکه جشنواره فیلم کوتاه 
تهران حاال دیگر جشــنواره ای قدیمــی و معتبر در حوزه 
فیلم کوتاه اســت و ما باید تالش کنیم این ارزش و اعتبار 
حفظ شده و فزاینده باشد.کارگردان »شیار ۱۴۳« ادامه داد: 
خوشــبختانه در جشنواره فیلم کوتاه تهران هر سال شاهد 
نمایش فیلم های بسیار خوبی هستیم که بعضاً شگفت انگیز 
هستند؛ فیلم های کوتاه موفق در این جشنواره بارها در خارج 
از کشور هم موفقیت های بزرگی بدست آورده اند و  این هم بر 
اعتبار جشنواره صحه می گذارد و هم اینکه گواه  ظرفیت و 
استعداد فیلم سازان جوان ایرانی است.وی در پاسخ به اینکه 
آیا درست است گفته می شود فیلم های ایرانی در مواردی به 

دلیل پرداختن به موضوعات تلخ اجتماعی، موفق به کسب 
جوایز بین المللی می شوند، گفت: به نظر من اصالً این طور 
نیســت. همواره رویکرد فیلمساز، نوع پرداخت و نگاهی که 
دارد، دلیل توجه به اثر است. رسالت یک هنرمند، اگر قائل 
به رسالت باشیم، پرداختن به شکاف ها و مشکالت است برای 
به فکر  واداشتن مخاطب و ایجاد چالش؛ بنابراین اگر در یک 
فیلم معضالت اجتماعی تصویر شدند، نباید آن فیلم را متهم 
به سیاه نمایی کرد.کارگردان »شبی که ماه کامل شد« با اشاره 
به مصادیقی از فیلم های انسانی و واقع نما بیان کرد: مثالً فیلم 
کوتاه »حیوان« ساخته برادران ارک که عالوه بر جشنواره های 
ایرانی در بسیاری از جشنواره های جهانی نیز درخشید، فیلمی 
 تفکربرانگیز درباره محیط زیســت و حیات وحش اســت .

 پرسش من این است آیا این  فیلم سیاه نمایی کرده است؟ 
خیر، اتفاقاً فیلم با یک نگاه عمیق فلســفی و انسانی تولید 
شده و به همین دلیل هم  توانست بسیار موفق ظاهر شود. 
خالصه کالم اینکه من واقعاً بحث ســیاه نمایی در سینما را 
خیلی درک نمی کنــم و نمی فهمم چرا این قدر در این باره 
صحبت می شود. ساخت فیلم های منتقدانه و چالش برانگیز 
در کشــورهای صاحب سینمای متفکر و ارزشمند، مرسوم 
است. مثالً در سینمای  ژاپن که در حال حاضر از کشورهای 
پیشــرو در سینماســت، فیلمی مثل »دله دزدها« ساخته 
می شود و این فیلم نقادانه به فاصله طبقاتی در جامعه ژاپن 
می پردازد. آیا باید به آن برچســب سیاه نمایی زد؟ قطعاً نه؛ 
چرا که این موضوع از واقعیت جامعه در ژاپن الهام گرفته و 
اتفاقاً می بینیم در سال های اخیر فیلم سازان ژاپنی متعددی 
به آن پرداخته اند، از جمله همین فیلم مهم و تحسین شده 
»انگل«؛ فیلم انگل هم فیلمی منتقدانه درباره فاصله طبقاتی 

در کره جنوبی است. 

سیماوسینما: دبیــر سی و سومین جشنواره بین المللی 
فیلم کودک و نوجوان گفت: این روزها بسیاری از مشاغل 
دچار خسران شده اند، اما مخاطب سینما را نمی توان رها 
کرد. همین آثاری که از ســال پیش تولید شده می تواند 
در جشــنواره های زیادی آنالین عرضه شــود و پیامی به 
مخاطبان بدهد که فرهنگ و هنر حتی در این شــرایط 

کرونایی هم زنده است.
بــه گزارش فارس، علیرضا تابش، دبیر ســی وســومین 
جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان و مدیرعامل 
بنیاد فارابی، در برنامه شب تئاتر و سینمای شبکه چهار، 
طی سخنانی درباره شــرایط کرونایی موجود و وضعیت 
سینما و برپایی جشنواره فیلم کودک، گفت: سینما هیچ گاه 
از همان دوران جنــگ تعطیل بردار نبوده و اکنون هم به 
خاطر کرونا نباید تعطیل شود، مگر تلویزیون و برنامه هایش 
تعطیل می شود. به هر حال در عرصه کار و زیست فرهنگی 
زنجیره های به هم پیوسته ای است که حداقل در هر خانه 
روی چنــد کودک می تواند این کرونا تأثیر منفی بگذارد.

تابش همچنین گفت: یک عده با بررسی های کارشناسی 
و مشــورت به این جمع بندی رسیدند که کرونا نمی تواند 
فعالیت جشنواره را دچار توقف کند و آن ها به شیوه دیگری 
این رویداد فرهنگی هنری را راه می اندازند  و اکنون بچه ها 
در سراسر کشور آثار جشنواره را می بینند و نظر می دهند. به 
هر حال ۶ روز در ژانر بسیار مهم سینمای کودک و نوجوان 
بخش مهمی از خانواده ها و مردم را می تواند سرگرم کند. 
من پیشتر هم گفتم این روزها دری برای جشنواره کودک 
گشوده شده که به این راحتی ها بسته نمی شود و ما را وارد 
مسیر جدیدی در رویدادهای سینمایی کرده است.وی در 
پاسخ به این پرسش که آیا پس از شرایط کرونایی هم این 
وضعیت کارهای آنالین می تواند ادامه داشته باشد، گفت: 
حتماً این شــیوه ادامه خواهد داشت، حتی پس از اینکه 
کرونا هم ریشه کن شود؛ چرا که به خوبی این شیوه جواب 
داد. ما برای عصر آنالوگ هســتیم و بچه های االن شرایط 
متفاوتی دارند و مصرف فرهنگی آن ها متفاوت است. خیلی 
مهم است که سیاست گذار، مدیر و تولیدکننده فرهنگی 
این ذائقه را درست بشناسد و بتواند برای این نیاز کار تولید 
کرد. به نظر من این مســیر تعطیلی بردار نیست بلکه این 

نقص ها برطرف می شود.
مدیرعامــل بنیاد فارابــی همچنین دربــاره تعطیلی و 
آسیب های سینما گفت: تولیدات فعلی در بهار و تابستان 
امسال نسبت به گذشته خیلی کاهش نداشته است، اساساً 
سینمای ایران تولیدش از پایان تابستان شروع می شود و 

نزدیکی های دهه فجر به اوج می رسد.
 امســال نمی توانیم بهانه کنیم که چون کرونا بود میزان 
تولید هم کم بود، چون اساســاً تولید برای نیمه دوم سال 
است. خیلی از این کارها با رعایت پروتکل ها اکنون در حال 

تولید در شهرستان ها هم هستند.
وی اظهار کرد: بنیادفارابی هم بخشی از بودجه را به وام ها 
و تسهیالتی که به سالن دارها و حتی تولیدکنندگانی که 
رغبت کردند اکران آنالین بکنند، اختصاص داد یعنی ما 
کمک هزینه برای تبلیغــات و ترغیب تولیدکنندگان به 
کار آنالین دادیم. من معتقدم امسال ما به دلیل کرونا دو 
تصمیم راهبردی گرفتیم، نخست اینکه می توانست اکران 
متوقف شود، اما با اکران فیلم ابراهیم حاتمی کیا این اتفاق 
نیفتاد و تصمیم راهبردی بود. در فصل پاییز هم با اکران 
آنالین فیلم های کودک و نوجوان مســیر جدیدی شروع 
شــد؛ بنابراین کرونا پیش بینی پذیر نیست و ما اکنون در 
وضعیت ناآرامی هستیم و افق ها قابل پیش بینی نیست؛ 
بنابراین باید تولید و عرضه فرهنگی با شرایط  جدید ادامه 

پیدا کند. 
تابش ادامه داد: اکنون بســیاری مشــاغل دچار خسران 
شدند، اما مخاطب را هم نمی توان رها کرد. همین آثاری 
که سال گذشته تولید شده می تواند در جشنواره ای عرضه 
شود و پیامی به مخاطبان بدهیم که فرهنگ و هنر حتی 

در این شرایط زنده است و به کارش ادامه می دهد.

تابش: مخاطب سینما را نباید رها کردآبیار: بر فیلم های انسانی برچسب سیاه نمایی نزنیم

»ای ام سی« ۱۵میلیون سهم می فروشد

 بزرگ ترین زنجیره سینمایی آمریکا در آستانه ورشکستگی
سیما وسینما: زنجیره ســینمایی »ای ام ســی« که به عنوان بزرگ ترین زنجیره 
سینمایی آمریکا و جهان شناخته می شود،  با احتمال ورشکستگی روبه رو شده و در 

حال فروش سهام این هولدینگ سرگرمی است.
به نقل از ورایتی، زنجیره ســینماهای »ای ام ســی« که به مشکالت فراوانی خورده 
به سهامداران خود هشــدار داده ممکن است در صورت عدم دریافت منابع اضافی 
نقدینگی، اعالم ورشکستگی کند.این شرکت این بیانیه را در سندی که نزد سازمان 

اوراق بهادار آمریکا به ثبت رســاند، منتشــر کرد. این سند در قالب بخشی از یک 
تفاهم توزیع سهام با شرکت های ســیتی گروپ، گلوبال مارکت و گلدمن ساکس 
منتشــر شده که هدف آن فروش ۱۵میلیون ســهام است. »ای ام سی« ماه گذشته 
توانسته بود از طریق تفاهمی مشابه با سیتی گروپ و گلدمن ساکس ۵۴ میلیون دالر 
بدست بیاورد.»ای ام سی« در بیانیه جدید خود گفت: »اگر این منابع نقدینگی قابل 
دسترس نباشد، شرکت احتماالً خواستار بازسازی بدهی خارج از دادگاه خواهد بود 

و اگر شرکت در آینده دچار ورشکستگی یا انحالل شود، مالکان سهام رایج شرکت 
احتماالً شاهد از دست رفتن سرمایه کامل خود می شوند«.کمپانی»ای ام سی« از سال 
۱۹۲۰فعالیت دارد و دربرگیرنده بیش از ۱۰هزار سالن سینما در آمریکای شمالی و 
اروپاست.این کمپانی همچنین اعالم کرد: ۴۱۷.۹میلیون دالر پول در ترازنامه خود 
تا روز سی ام سپتامبر داشته که نسبت به ۵۰۸ میلیون دالر پایان آگوست کاهش 

چشمگیری داشت.

سینمای جهان 
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