
ما را هم بازی بدهید!
ســعودی ها هنوز جنجال انتخابات آمریکا 
نخوابیده، دارند برای روزهای آینده نقشــه 
می کشند و شرط هم تعیین می کنند! کانال 
»کاوش مدیا« ویدئویی از یک کارشــناس 
ســعودی را منتشــر کرده کــه می گوید: 
»..کشــورهای منطقه، بســته به قدرت و 
فشارشان به دولت جدید آمریکا باید بتوانند 
یک صندلی در مذاکرات داشته باشند... این یک مسئله بسیار مهم است... معتقدم 
کشورهای منطقه باید فشار بر آمریکا را ادامه دهند تا بتوانند به عنوان عنصر مهم 
در مذاکرات هسته ای حضور داشته باشند... نه اینکه تشریفاتی باشند. ما باید در 
مذاکرات ایران یک صندلی داشته باشیم و بتوانیم شروط خود را مطرح کنیم...«.

فراموشت  نمی کنیم
ما که نه ولی آن هایی که استانبول و مسجد 
ایاصوفیه را دیده اند درباره گربه مشهورش 
نوشــته اند: »گلی« واقعاً دوست دارد جلو 
دوربین ژســت بگیــرد...! حاال اســتاندار 
استانبول در توییترش خبر داده گربه معروف 
مسجد ایاصوفیه در ۱۶ سالگی مرده است. 

علی یرلیکایا، استاندار استانبول که مدتی 
سرپرســت شهرداری استانبول هم بوده، با سوز و گداز اضافه کرده: »این گربه از 
۲۴سپتامبر در یک درمانگاه خصوصی حیوانات بستری بود و چند هفته بعد به 
دلیل سن زیاد درگذشت... ما هیچ وقت فراموشت نمی کنیم گلی«. ظاهراً آقای 
اســتاندار ترک، واقعاً گربه دوست بوده نه اینکه نگران از دست رفتن یک جاذبه 

گردشگری باشد!

واکسن به زودی می آید...
اول، صفحــه توییتری ســی ان ان درباره 
ساخت واکســن کرونا نوشــت: »شرکت 
فایزر اعالم کرد واکســن کرونای تولیدی 
این شرکت تأثیرگذاری بیش از ٩٠ درصد 
در پیشــگیری از کرونا داشته و این نتیجه 
بیشــتر از حد انتظار اســت...«. پس از این 
توییت، ترامپ که این روزها غصه شکست 
در انتخابات را می خورد، توییت گذاشت و نوشت: »واکسن به زودی می آید... ٩٠ 
درصد تأثیرگذاری. چه خبر خوبی...«. البته شما مدیونید اگر فکر کنید او می خواهد 
این فقره موفقیت علمی را هم بزند به نام دولت خودش و شاید هم اگر کار انتخابات 

به شکایت و دادگاه عالی کشید آن را به عنوان سند موفقیتش رو کند.

ظرفیت طب سنتی
دعوا یا علمی ترش را که بخواهید، اختالف 
نظر طرفــداران طب نوین و طب ســنتی 
احتماالً به این زودی ها برطرف نخواهد شد. 
هر چند عده زیادی در سال های اخیر، حد 
وسط ماجرا را گرفته اند و با اینکه متخصص 
پزشکی نوین هستند اما سراغ طب سنتی 
هم رفته اند. یک فعال رســانه ای در توییتر 
نوشــت: »چند روز پیش وزیر بهداشــت از صدور مجوز تولید چهار داروی طب 
ســنتی برای درمان بیماران کرونایی خبر داد. امروز هم فرمانده ستاد مدیریت 
کرونای تهران گفت مرکز خدمات طب سنتی ویژه بیماران کرونایی راه اندازی شد. 

کرونا با همه بدی هایش دارد ظرفیت های طب سنتی ایران را نشانمان می دهد«.

 کیان راد احتماالً تا االن هر مطلب، کتاب یا مقاله ای که 
درباره فلسطین خوانده اید، محدود بوده است به جنایت های 
فیزیکی رژیم صهیونیســتی علیه مردم فلسطین. منظور از 
جنایت فیزیکی همان ترور، کودک کشــی، جنگ و... است. 
حتی در فیلم های ضداســرائیلی هم تمرکز بر جنایت های 
ملموس ارتش و سیاستمداران رژیم صهیونیستی است. در 
فلسطین به مردم شلیک می کنند، آن ها را مورد ضرب و شتم 
قرار می دهند، شکنجه می کنند و با خشونت آزار می دهند و ما 
همه این ها را بارها و بارها شنیده ایم. اما این بار قرار است درباره 
فلسطینی هایی حرف بزنیم که این اتفاقات برایشان نیفتاده 
است. آدم هایی که هیچ گاه شکنجه نشده اند و تابه حال خون از 
دماغشان نیامده اما روزی صد بار می میرند و زنده می شوند. از 
نظر معیار حقوق بشری هیچ ظلمی در حق این بخش از مردم 
فلسطین صورت نمی گیرد و تا امروز هیچ رسانه ای هم قادر 
به درک مشکالت آن ها نبوده که بخواهد آن را بازتاب دهد. 
مقاله ای که »دیوید گریبر« برای »اینترنشنال تایم« نوشته اما 
یکی از معدود مقاالتی است که واقعیت های زندگی روزمره 
فلسطینیان ساکن کرانه باختری را بدون روتوش به مخاطب 
عرضه می کند. اطالعات استفاده شده در مطلبی که در ادامه 
می خوانید بر اساس داده های مقاله  »دیوید گریبر« که توسط 

ترجمان به فارسی برگردانده شده، بدست آمده است.

جریان بی وقفه ای از تحقیرهای کوچک#
»بافت زندگی روزمره طوری طراحی شده که تحمل ناپذیر 
باشد، اما به شیوه ای که هیچ کس به راحتی نمی تواند بگوید 
حقوق بشــر آشکارا نقض شده است. هیچ وقت آب کافی در 
دسترس نیســت. برای دوش گرفتن تقریباً ترتیبات نظامی 
الزم است. به آسانی نمی توانید اجازه عبور بگیرید. همیشه 
باید توی صف بایستید. اگر چیزی خراب شود، تقریباً امکان 
ندارد اجازه تعمیر کردن آن به شــما داده شود. ممکن است 
۲٠ کیلومتر رانندگی برای دیدن نامزدتان هشــت ساعت 
طول بکشد و در این ساعت ها بدون تردید مسلسل هایی را 
جلو صورتتان تکان داده اند و آدم هایی که معتقدند پست تر 
از انسان هایید با زبانی که نصفه نیمه می فهمیدش بر سرتان 
فریاد کشیده اند. برای همین بیشتر حرف های عاشقانه تان را 

از پشت تلفن می زنید.
فرقی نمی کند تاجر باشید یا کارگر ساختمانی یا راننده، تنباکو 
بکارید یا منشــی  گری کنید، در هر صــورت گذران زندگی 

برایتان جریاِن بی وقفه ای از تحقیرهای کوچک خواهد بود«.
این ها فقط بخش کوچکی از مشاهدات دیوید گریبر از زندگی 

فلسطینیان ساکن کرانه باختری است!

تغییر فرهنگ ساکنان کرانه باختری#
اگر برگردیم به فلســطیِن پیش از رژیم صهیونیستی یا 
حداقل فلســطیِن پیش از شهرک ســازی ، خواهیم دید 
فلســطین پس از بیروت، لیبرال ترین جامعه عرب بوده 
اســت. منظور تاریخ دانان از واژه لیبرال در اینجا سبک 
زندگی و فرهنگ و رســوم است. به عنوان مثال بسیاری 
از ساکنان بیروت کراوات می زنند و وعده های غذاییشان 
شــبیه به مردم اروپاست. نوع پوشــش زنان هم معموالً 
شــباهتی به ســایر مناطق عرب نشــین ندارد و بیشتر 

آن ها موهایشان را نمی پوشــانند. شاید تصورش سخت 
باشــد اما فلسطین پیش از رژیم صهیونیستی هم همین 
ویژگی ها را داشــت. اما دقیقاً پس از شهرک سازی های 
رژیم صهیونیســتی پوشش زنان ساکن کرانه باختری به 
طور کلی تغییــر کرد و این روزها اگــر در خیابان های 
این منطقه قدم بزنید، خیلی کم با زنان بدون روســری 

مواجه می شوید.
بسیاری از جامعه شناس ها و کسانی که جامعه فلسطین 
را از بیرون تجزیه و تحلیل کرده اند می گویند این تغییر 
رویــه به روی کار آمــدن حماس برمی گــردد. هرچند 
روی کار آمــدن حمــاس در دهــه 8٠ و ٩٠ میالدی 
در این موضوع بی تأثیر نیســت اما خود فلســطینیان و 
جامعه شــناس هایی مانند »گریبر« که فلســطین را از 
درون خــودش مورد واکاوی قــرار داده اند، نظر دیگری 

دارند.

زندگی در قوطی کبریت#
شــهرک های رژیم صهیونیستی همیشــه در ارتفاعات 
ســاخته می شــوند. این شــهرک ها معموالً دور تا دور 
مناطقی که فلســطینیان در آن ســاکن هســتند، قرار 
می گیرند و از طریق دیوارهای بلند محافظت می شــوند. 
دیوارهای بلندی که حتی به فلسطینیان اجازه نمی دهد 
شــهرک های رژیم صهیونیستی را از دور تماشا کنند. به 
این معنی که ساکنان کرانه باختری هربار سرشان را باال 
می برند، به جای سواحل رود اردن، با چشم انداز دیوارهای 
بلند بتنی و سربازان اســلحه به دست مواجه می شوند! 
این درحالی اســت که ساکنان شــهرک ها می توانند از 
درون ویالهای دریایی و خانه های گرانقیمتشان، ساکنان 
کرانه باختری که در خانه های کهنه و خیابان های کثیف 

زندگی می کنند را تماشا کنند.
حاال با این مقدمه، توضیحات یکی از شهروندان فلسطینی 
درباره تغییر فرهنگ ساکنان کرانه باختری را بخوانید:»من 
همیشه احساس می کردم چرخش به سمت محافظه کاری 
مذهبی، حجاب و برقع، تا حدی واکنشی است به این واقعیت 
که می دانید همیشه آدم هایی به شما چشم دوخته اند. عماًل 
روی تک تک تپه ها، یک شــهرک یهودی نشین ساخته اند. 

نگاهتان را که باال می آوریــد، می بینید فقط پایگاه نظامی 
مستقر شده است با سیم  خاردارهای دورادورش و برج هایی 
که معلوم نیست از باالی آن ها کسی به شما خیره شده است 
یا نه. هرگز آن ها را نمی بینید، اما می دانید آن ها وقتی دارید 
رانندگی می کنید یا راه  می روید یا هر کار دیگری می کنید، 
می توانند شما را ببینند و از هزاران زاویه متفاوت از جاهایی 
که حتی به فکرتان هم نمی رسد، به شما خیره شوند. شما 
در ایــن قوطی های کبریت کوچک گیر افتاده اید، می توانید 
یکدیگر را ببینیــد، اما هیچ وقت نمی توانیــد به منظره ای 
سرتاسری دسترسی داشته باشید. برای همین شروع می کنید 
به پوشاندن خودتان، زیاد بیرون نمی روید، زن ها حتی مدل  
موهایشان را هم پنهان می کنند. یک جور ژست است، اما تنها 

راهی است که می توانید ذره ای کنترل داشته باشید«.

زندگی در فلسطین چه حسی دارد؟!#
با این تصویرســازی ها شــاید توانسته باشــید لحظاتی 
از دشــواری های زندگی مردم فلســطین را درک کنید. 
زندگی ای که در آن کوچک ترین حقوق انســانی از فرد 
سلب می شــود و قوانین نانوشته، او را مجبور به زندگی 
در زندانی با دیوارهای بتنی می کند. در پایان بخشــی از 
نتیجه گیری تجربه زیست »گریبر« در فلسطین اشغالی 
که روزگاری یکی از زیباترین سرزمین های خاورمیانه بود 
را می خوانید:»زندگی در فلســطین چنین حسی داشت. 
آگاهی همیشــگی از حضور نظام اطالعاتی ای سفاک و 
دشمن خو که شــرایط زندگی  فرد را سامان می دهد، اما 
در نهایــت، حرکت و آینــده را از او می گیرد. چیزی که 
فرد هیچ گاه نمی بیندش، اما می داند چطور باید باشــد: 
مغــزی متکی به زنان و مردانی با تحصیالت بســیار باال 
و فرهیخته که در اتاق کارهایــی دارای تهویه مطبوع با 
هم جلسه می گذارند، با پاورپوینت ارائه می دهند، نتایج 
تحقیقاتشــان را روی جدول نشان می دهند و سناریو ها 
و برنامه های دقیق می ریزند؛ فقط مســئله این است که 
می دانی همه کارهایی که می کنند آشــکارا علیه وجود 
تو اســت، در حالــی که تو هیچ ایده ای نــداری که چه 
حرف هایی زده اند و چه کارهایی می کنند. فقط می توانی 

به شایعه ها و فکر و خیال های خودت اتکا کنی«.

چرا هنوز کرونا را جدی نمی گیرند؟

فؤاد آگاه: شــاید وقتی می گوییم مبارزه علمی با کرونا، پیش از هر چیزی، 
تالش برای ســاخت واکسن یا داروی کرونا به ذهنتان بیاید. واقعیت اما این 
است که به جز این مورد، در کشور خودمان تالش های دیگری هم در جریان 
اســت که اگرچه هدفشان یافتن دارو نیست اما اگر کار خوب پیش برود به 
مهــار این ویروس پیش از یافتن دارو و درمان کمک خواهد کرد. »ایســنا« 
دیروز نوشت: »نتایج یک بررســی مقطعی در خصوص میزان خودمراقبتی 
مردم ایران در زمان همه گیری کووید۱٩ و موانع خودمراقبتی آن ها نشــان 
داد مــردم میزان مراقبت از خودشــان را در حد نســبتاً خوب می دانند...«. 
احتماالً متوجه شــده اید در کنار محققان دارو و واکسن، کسانی هم هستند 
کــه روی رفتارمردم و همچنین نگاه آن ها به کرونا، پروتکل های بهداشــتی 
و...کار می کنند تا ببینند چه عواملی ســبب شده بسیاری از مردم، مراقبت 
چندانی از خودشان در برابر کرونا نکنند یا حداقل این جور به نظر برسد که 

مردم آن گونه که باید و شاید، خودمراقبتی را جدی نمی گیرند.
این پژوهش فروردین امســال انجام شــده و بر اساس داده های بدست آمده 
در بخش پژوهش کیفی، پرســش نامه ای در خصــوص میزان خودمراقبتی 
افراد طراحی شــد و هزار و 5۶ نفر از سراســر ایــران آن را تکمیل کردند 
و بــا اســتفاده از آن، میــزان خودمراقبتی مردم و موانع آن مورد بررســی 
قرار گرفته اســت. جالــب اینکه طبق یافته های این مطالعــه، از بین موانع 
مطرح شــده در بخش کمــی، مهم ترین مانع خودمراقبتــی از نظر مردم به 
»عوامل سیاســتی مدیریتی« مربوط است. بر اساس این یافته ها، تأخیر در 
اقدام به موقــع و تصمیم گیری های متناقض مســئوالن، اقدام نکردن طبق 
دستورالعمل های استاندارد، ناچیزانگاری اولیه بیماری و... از جمله مهم ترین 

موانع خودمراقبتی مردم است.
 موانــع روان شــناختی خودمراقبتی از جمله نبود آموزش مدیریت اســترس و 
هیجان های منفی، باور نداشتن به اینکه در برابر کرونا آسیب پذیریم، خودخواهی، 
بی احتیاطی و ناتوانی در همدلی با دیگران و... مهم ترین عواملی هستند که مردم 

به آن اشاره کرده اند.
البته موانع اجتماعی- اقتصادی مانند تضاد خودمراقبتی با تأمین مالی، نداشتن 
توانایی برای هزینه کرد سالمتی، مسئولیت اجتماعی را وظیفه دیگران دانستن، 
وفاداری به باورهای غلط، ناتوانی مردم در سرگرم کردن خود، ضرورت فرهنگ سازی 

خرید اینترنتی و... هم از موانعی است که به آن اشاره شده است.
بخشی از موانع هم در خود نظام سالمت وجود دارد. یعنی فقدان تجربه و نداشتن 
پیشینه علمی درباره بیماری، نداشتن امکانات و زیرساخت مجهز برای مقابله با 
بیماری، بزرگ نمایی یا ناچیزنمایی بیماری توسط کادر درمان، درگیر شدن برخی 

پزشکان و داروخانه ها در احتکار امکانات بهداشتی، مبتال شدن کادر درمان و... .
موانع اطالعاتی هم هستند؛ یعنی شایعه پراکنی،  ماهیت دشوار و پیچیده توصیه های 
ارائه شــده برای مقابله با کرونا، محدود کردن کانال های ارتباطی و لزوم معرفی و 
فعالیت منابع اطالعاتی درست و... موجب شده اند خود مراقبتی ها کاهش پیدا کند. 
با توجه به نتایج بدســت آمده، پژوهشــگران می گویند: مدیران حوزه سالمت و 
سیاســت گذاران می توانند با برنامه ریزی در خصوص موانع شناسایی شده در این 

مطالعه، مردم را برای خودمراقبتی بیشتر و مؤثرتر هدایت و همراهی کنند.
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 گزارش قدس از پشت صحنه بزرگ ترین مسابقه تلویزیون

ماشینبازهادرپیست»دستفرمون«

زندگی چهل تکه است
رقیه توســلی: راننده آژانس با یک عذرخواهــی مختصر، تلفنش را جواب 

می دهد و تمام راه می جنگد و ُغرولند می کند با آدم پشت هندزفری.
سرم می رود و گوشم از حرف های عصبانی اش سنگین می شود اما دروغ چرا؟ 
از یک جایی ورق برمی گردد و خودم کنجکاو شــنیدن می شوم. از جایی که 
دوزاری ام  می افتد امکان ندارد همین طور اهلل بختکی با آدم ها و قصه زندگیشان 

هم مسیر شویم و حکمتی در کار نباشد.
شنیده ها:

- چند ســال یک قواره زمین رو بهانه کردی، برســی به هدفت و رســیدی. 
می دونی دردم چیه؟ چرا بقیه اصالً نشناختنت؟

- میلیون مرتبه زنگ زدم، گوشی رو رد تماس کردی. اومدم دم خونه تون. حق 
داشتی ظاهر نشی. چی می گفتی. چی داشتی بگی. می گفتی هزاردستان بازی 

درآوردم و زهرم رو ریختم باالخره بهت!؟
- »گالب خاله« کاری کردی مامان ســکته کرد، بابا پََسم زد، سه سال تمام 
ســعید و سمیرا قهر کردن باهام و صداشوُن نشنیدم. برای اینکه تو خواستی. 
خواستی حرصُت تالفی کنی، چون عاشق دخترخالم نبودم. گناهی به همین 
چرندی. هی رفتی به جانشون خوندی من روراست نیستم. پشت پرده زدوبند 

دارم. حقه باز فامیلم.
- بماند اون همه دونگی که به من بســتی و زندگیُم ســیاه کردی... اون همه 
دسیســه چینی... پاپوش... دشمنی... فقط االن بگو کینه چه مزه ایه؟ حاال که 

پوستم رو قلفتی کندی، راضی شدی؟ 
- آخ آخ آخ! نه! صحبتشم نکن. نه من، نه هفت نسل من، نمی تونیم ببخشیمت. 
نمی دونــی دارم از چی حرف می زنم؟ خودُت نزن به اون راه. برام هزارســال 
گذشت تا پدرومادرم به خاطر گناه نکرده، آشتی کنن باهام. دخترم رو سه سال 

ندیدن. حرف آخرم اینه فقط خدا باید داوری کنه بین ما.
یه ُخرده دیر یاد حاللیت افتادین. یعنی اگه مریض نمی شدین، بازم می رفتید 
واقعیــت رو به همه بگید؟ بذارید من جاتون جواب بدم. نمی گفتید. حاال که 

دیدید آخر خطه، ترسیدید.
سنجاق: مــژه هایم مرطوب شده اند. بیرون ماشــین را نگاه می کنم. عابران 
درحال عبورومرور اند. می خواهم درباره زنی به نام »گالب« بیشتر بدانم. درباره 
خودم. واقعیتش این است که من هم می ترسم. از »سیسألک اهلل عن کل قلب 
کسرته«. از آن وقت که خدا درباره تمام قلب هایی که شکسته ام از من بپرسد... .

یک توضیح کوچک: »گالب خاله« نباشیم.

گزارش جیبی

روزمره  نگاری

ستاره ایرانی چگونه از روی نیمکت بهترین بازیکن هفته لیگ پرتغال شد؟ستاره ایرانی چگونه از روی نیمکت بهترین بازیکن هفته لیگ پرتغال شد؟

پرش طارمی در پورتوپرش طارمی در پورتو

12 10

10

10

میلیچ در گفت و گو با قدس: 

رقابتمبانادری
بهسوداستقاللاست

اعتراض سینماداران به فعالیت سینماها تا ساعت 18 

اگردرستادمقابلهباکرونا
یکهنرمندحضورداشت...

گالیه زاهدی از اسکوچیچ و دستیارانش

آقایگلاوکراینهستم
ولیدعوتنمیشوم!

چند لحظه همراه با زندگی فلسطینیان در کرانه باختری

اینجا عاشق شدن هم ممنوع است!
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امینغالمنژاد: سرانجام آنچه ایرانی ها منتظرش بودند در 
پورتــو رخ  داد و مهــدی طارمی بعد از هفته ها کم محلی 
سرمربی توانست حقش را بگیرد. جالب اینکه گل اول طارمی 
در فصل ۲۱-۲۰۲۰ مقابل تیمی به ثمر رسید که هدایت آن 
را پائولو سرجیو، سرمربی سابق صنعت نفت آبادان برعهده 
دارد؛ او پس از مسابقه به داوری دیدار با پورتو معترض شد 
و معتقد بود قبل از گل اول حریف خطا اتفاق افتاده است. 
پورتو موفق شد در خانه خود با نتیجه ۳ بر یک پورتیموننزه 
را شکســت دهد. در پایان این دیدار مهدی طارمی مهاجم 
ایرانی پورتو که موفق شــده بود گل دوم این تیم را به ثمر 

برساند به عنوان بهترین بازیکن این دیدار معرفی شد.

صبوری و تمرین#
مهدی طارمی که همواره فرصت کمی به عنوان یار جانشین 
در پورتو بدست می آورد، برای نخستین بار و پس از آسیب 
دیدگی ماتئــوس اوریبه، از دقیقه ۳۱ دیدار با پورتیموننزه 
به عنــوان یک تعویض اجباری وارد زمین شــد که پس از 

حضورش روند بازی کامالً به سود تیمش تغییر کرد. 
پورتو پس از حمالت پیاپی باالخره در دقیقه ۳+۴۵ موفق 
شد روی ارسال دقیق سرجیو اولیویرا از کرنر سمت راست 
زمین و ضربه ســر امبمبا گل تساوی را بزند تا نیمه اول با 

نتیجه یک بر یک تمام شود.
ستاره ایرانی پورتو که تشنه موفقیت در هفتمین بازی فصل 
لیگ برتر پرتغال با لبــاس پورتو بود، تنها ۴۹ ثانیه پس از 
شروع نیمه دوم روی سانتر زیبای سرجیو اولیویرا از جناح 
راســت زمین موفق شد با جای گیری مناسب پشت مدافع 
پورتیموننزه و ضربه سر نخستین گل خود را در تیم جدیدش 
به ثمر رساند. مهدی طارمی، آقای گل فصل گذشته لیگ 
برتر پرتغال در حالی موفق به زدن نخســتین گل خود در 
پورتو شد که طی ۶ مسابقه اخیر داخلی و دو دیدار مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان اروپا برابر منچستر سیتی و مارسی 
فرانسه نتوانسته بود به این مهم دست پیدا کند. طارمی هم 
از این وضعیت راضی نیست ولی فقط و فقط تمرین می کند 

تا بتواند آماده ۹۰ دقیقه باشد.

گل حیاتی#
ســتاره ایرانی پورتو پس از پایان این بازی و برای نخستین 
بار در ایــن فصل به عنوان بهترین بازیکن از نگاه باشــگاه 
انتخاب شد.بدون تردید این گل می تواند جایگاه طارمی را 
در پورتو محکم تر کرده و کاری کند تا او از دیدارهای بعدی 
تیمش در ترکیب قرار بگیرد؛ بازی آینده پورتو دوم آذرماه 

در جام حذفی خواهد بود که انتظار می رود این تیم با مهاجم 
ایرانی خود وارد این مسابقه شود.

همه تصور می کردند طارمی به خاطر آمادگی باالیش، از بدو 
ورود به پورتو، فیکس باشد ولی سرجیو کونسیسیو فعالً او 
را کم بازی می دهد. مهدی فصل گذشته در باشگاه ریوآوه 
فیکس بود و فوق العاده بازی کرد. قطعاً اگر همین روند در 

پورتو هم ادامه پیدا می کرد این بازیکن به خوبی می توانست 
خودی نشان دهد. 

طارمی یا مارگا؟#
صفحه توییتر پورتو، ویدیویی از شادی طارمی با همبازیانش 
بعد از گلزنی مهاجم ایرانی منتشر کرده است. زیر این پست، 

هواداران پورتو کامنت های جالبی منتشر کرده اند. یکی نوشته 
امیدوار است طارمی با گلی که زد، سرمربی پورتو را مجبور 
کند که از او در ترکیب اصلی استفاده کند منتها کاربر دیگری 
عقیده دارد هر چقدر هم طارمی خوب کار کند، انتخاب اول 
ســرمربی پورتو، موسی مارگا است و طارمی در بازی بعدی 
پورتو دوباره نیمکت نشــین خواهد بود مگر اینکه مهاجم 
ایرانی خوش شانس باشــد و مارگا مصدوم شود! تا طارمی 

بتواند از ابتدا در زمین باشد.
کاربر دیگری آمار طارمی با مارگا را مقایســه کرده و نوشته 
مــارگا در ۶بازی ازهفت بازی پورتو در رقابت های این فصل 
لیگ پرتغال، ۹۰ دقیقه در میدان حاضر بوده و فقط دو گل 
زده اما طارمی در شرایطی که حتی یک بازی هم در ترکیب 

اصلی تیمش نبوده، توانسته یک گل بزند.

دوره سازگاری و انطباق#
اتفاقاً کونسیسیو ســرمربی پورتو هم در این باره با طارمی 
صحبــت کرده و بــه این بازیکن گفــت: »کم کم فیکس 
می شوی. من از توانایی تو با خبر هستم و مطمئنم می توانی 

جایگاه ثابت خود را در ترکیب تیم بدست بیاوری«. 
کنسیســائو صحبت در خصوص مهدی طارمی را این گونه 
ادامه داد:»مهدی طارمی یک بازیکن بسیار مؤدب است که 
سعی می کند تمام تالش خود را انجام دهد. مهدی در حال 
حاضر در دوره سازگاری و انطباق یافتن با باشگاه به سر می 
برد و شاید در ادامه به یکی از بازیکنان پرکاربرد و مهم تیم 
تبدیل شود. درست اســت که او مانند بسیاری دیگر هنوز 
فرصت کامل برای بازی کردن را نداشته است، اما قرار نیست 
من به خاطر حرف مــردم بازیکنی را در ترکیب اصلی قرار 

دهدم«.

دعوت نشدن مقطعی#
ســتاره ایرانی پورتو در شــرایطی گل ارزشــمندی مقابل 
پورتیموننسی به ثمر رساند که برای نخستین بار طی سالیان 
اخیر به اردوی تیم ملی دعوت نشده است.عده ای معتقدند 
اســکوچیچ از عمد این بازیکن را به اردوی تیم ملی دعوت 
نکرده تا موقعیتش در پورتو به عنوان بازیکن تازه وارد به خطر 
نیفتد. اما عده ای دیگر می گویند نیمکت نشینی طارمی در 
هفته های اخیر عامل عدم دعوت او به تیم ملی بوده است.
آنچه مشخص است دعوت نشدن طارمی توسط اسکوچیچ 
مقطعی است چرا که زوج طارمی و آزمون با توجه به عملکرد 
سالیان گذشته و کیفیت این بازیکنان زوج اصلی تیم ملی در 

راه جام جهانی خواهد بود.

ستارهایرانیچگونهازروینیمکتبهترینبازیکنهفتهلیگپرتغالشد؟

پرش طارمی در پورتو

امیدواریسرمربیبایرنبهماندنآالبا
ورزش:هانسی فلیک، سرمربی بایرن مونیخ ابراز امیدواری کرد داوید آالبا در این 
تیم باقی بماند.پروسه تمدید قرارداد داوید آالبا با بایرن مونیخ طول کشیده و توافق 
برای ادامه حضور این مدافع ۲8 ساله و اتریشی در آلیانس آره نا حاصل نشده است. 
به نظر می رسد رقم درخواستی داوید آالبا برای تمدید قرارداد باالتر از انتظار مدیران 
بایرن مونیخ بوده و حاال احتمال جدایی او بیشتر از همیشه شده است.هانسی فلیک 
مدعی شد این بازیکن در باشگاه بایرن مونیخ رشد کرده و حاال خودش باید در مورد 

آینده تصمیم بگیرد.

حمایتپیرلوازدیباال
ورزش:آندره آ پیرلو سرمربی یوونتوس بعد از حذف پائولو دیباال از تیم ملی آرژانتین 

از او دفاع کرده و شخصیت این ستاره آرژانتینی را ستود.
پیرلو گفت: شخصیت و نگرش دیباال مشکلی ندارد. او امروز می خواست به تیم 
کمک کند و بــا اراده برای این هدفش تالش کرد. اینکه یک بازیکن گاهی از 
نظر بدنی در شــرایط ایده آل نباشــد گاهی برای هر بازیکنی اتفاق می افتاد و 
دیباال االن در چنین وضعیتی اســت. دیبــاال باید به تالش کردن ادامه دهد و 

بیشتر و بیشتر بازی کند.

زالتان:میخواستمبعضیسوئدیهارااذیتکنم
ورزش:ابراهیموویچ اخیراً با انتشــار پســتی در صفحه اینستاگرام خود که او را با 
پیراهن تیم ملی کشورش سوئد نشان می داد اکثر ناظرین را به این نتیجه رسانده 
بود که قصد دارد دوباره به تیم ملی سوئد برگردد. اما زالتان این شایعات را رد کرده 

و به شکلی کنایی می گوید هدفش تنها اذیت کردن بعضی ها در سوئد بوده است.
زالتان ۳۹ساله آخرین باری که پیراهن تیم ملی کشورش را به تن کرده سال ۲۰۱۶ 
بوده است. چهار سال بعد زالتان در زیر این عکس نوشته بود: » خیلی وقت است 

همدیگر را ندیده ایم«. 

گلزنیتورانپساز3492روز
ورزش:آردا توران که تابســتان امســال به گاالتاسرای بازگشت توانست پس از ۹ 
ســال و نیم برای شیرهای استانبول گلزنی کند. آردا توران تابستان ۲۰۱۵ بود که 
از اتلتیکو به بارسلونا پیوست. هافبک ترکیه ای پس از درخشش در اتلتیکو و برای 
کسب جام های بیشتر به بارسا رفت ولی اوضاع برای او در این تیم اصال خوب پیش 
نرفت و در نهایت ژانویه ۲۰۱8 به باشاک شهیر قرض داده شد. او در این باشگاه هم 
نــاکام ماند و به دلیل تنش های خارج از فوتبال، مدت ها به دور از میادین بود. آردا 

در نهایت تابستان امسال تصمیم گرفت به گاالتاسرای باشگاه محبوبش بازگردد.

حمیدرضاعرب:هرویه میلیچ با انگیزه های بیشتری در 
قیاس با فصل پیش گام به تمرینات اســتقالل گذاشــته 
اســت. او که در آستانه جدایی قرارگرفته بود، وقتی اصرار 
مدیران استقالل برای بازگشت را دید انگیزه بیشتری یافته 
تا به بازیکنی ایده آل تبدیل شود و حتی زمان بیشتری در 
استقالل بازی کند. میلیچ با نگاهی متفاوت به فصل بیستم 

می نگرد.

بعدازمدتهادرترکیباستقاللحاضرشدی.چهس
شدبرگشتی؟

حقیقت این است که من در آستانه جدایی قرار گرفته بودم 
چون هیچ سیگنال مثبتی از سوی باشگاه صادر نمی شد و 
به نظر می رســید که باشگاه من را نمی خواهد. من هم 
قراردادم را فسخ کردم اما بعد از فسخ متوجه 
شدم که باشــگاه برای بازگشت من عالقه 
دارد. آن ها به من قول دادند 
م  تمــا

را  مطالبــات 
پرداخت خواهند کرد، من 

هم پذیرفتم و وقتی حسن نیت را دیدم 
عالقه بیشتری برای بازگشت پیدا کردم.

درپستتومحمدنادریهمجذبشده.حضورس
اینبازیکنبازیدرترکیباصلیرابرایتوسخت

نمیکند؟
فوتبال بازی پیچیده ای اســت و این طور نیســت که یک 
بازیکن همیشــه خودش را فیکس بدانــد. در طول فصل 
اتفاقات بسیاری می افتد. محمد نادری بازیکن خوبی است 
و من فکر می کنم با هم رقابت خوبی خواهیم داشت. فکر 

می کنم رقابت ما در نهایت به سود استقالل خواهد شد.

چهپیشبینیازازآیندهتیمتداری؟س
ما برای قهرمانی تالش خواهیم کرد، اما باید توجه کنیم که 
دیگر تیم ها هم مدعی هستند. اما استقالل تیم بزرگی است. 
فصل قبل هم شایســته قهرمانی بودیم که برخی اتفاقات 
قهرمانی را از ما گرفت. در این فصل اما نباید اجازه بدهیم 

حواشــی به تیم لطمه بزند وباید بــا قدرت وارد صحنه 
شویم. استقالل را من مدعی قهرمانی می دانم به شرط 

آنکه اشتباهات فصل قبل دیگر تکرار نشود.

اولینبازیمقابلمسچطوربود؟س
از این تیم شــناخت چندانی نداشتیم. ولی 

مقابل ما بازی خوبی انجام داد و با توجه به 
اینکه تازه به لیگ برتر آمده، توقع نداشتم 

ما را به درسر بیندازد.ولی ما استقالل هستیم و باید تمام 
دیدارهایمان را با قدرت انجام دهیم.

باسرمربیتیمملیایرانهمدرارتباطهستی؟س
بله با آقای اسکوچیچ رفت و آمد داریم و با توجه به اینکه 
هموطن من هستند برایشان خیلی خوشحال هستم که 
ســرمربی تیم بزرگی در آسیا شــده اند.مطمئنم ایران با 

اسکوچیچ نتایج خوبی می گیرد.

حضوردرایرانجداازمســائلحرفهایدلیلس
دیگریهمداشت؟

مــن کامالً با فضای فوتبال ایران خو گرفتم و از زندگی در 
تهران هم راضی هستم. مردم ایران بسیار مهربان هستند 

زیادی به فوتبال دارند. چرا و عالقــه 
یــد  از جایی که لذت می برم با

در  زندگی  کنــم.  فرار 
تهــران خوب اســت و 
من مشکلی ندارم. حتی 
می خواهم خانواده ام را 
هم به ایــران بیاورم تا 
آن هــا در کنار ما 

باشند.

علیعبداحــد:در حالی که ویــروس منحوس و 
بی رحم کرونــا همچنان به تاخت و تــاز خود ادامه 
می دهد، مســابقات فصل جاری لیگ برتر بسکتبال 
آقایان  نیز از حمالت وحشــیانه این ویروس در امان 
نمانــده تا جایی که در گروه الف تیم های رعد پدافند 
مشهد، اکســون تهران و خانه بســکتبال خوزستان 
به علت مثبت بودن تســت تعدادی از بازیکنانشــان 

بازی هایشان لغو شد. 
به نظر می رسد فدراسیون بسکتبال، جدای از برنامه 
فعلی و تســت هایی  که تیم ها از قبــل گرفته اند که 
می تواند گاهی هم نادرست باشد! در خود فدراسیون 
و یا مکانی مشخص و رسمی در تهران از تیم ها تست 
انجــام می دهد و بعد از آن نیز بازیکنان و کادر فنی 
تیم ها  باید تا روز مســابقه تحــت مراقبت و نظارت 
اردویی باشــند و هر نوع تــردد و خروج آنان ممنوع 

باشد.
طبــق برنامه بازی ها در این هفته باید هشــت بازی 
برگزار می شــد که به خاطر ابتــالی تعداد زیادی از 
بازیکنان تیم های اکســون تهران و خانه بســکتبال 
خوزستان به ویروس کرونا، چهار بازی این هفته لغو 
شــد. حال با توجه به موضوع مطرح شــده می توان 
این ســؤال را از فدراسیون بســکتبال پرسید که اگر 
همین مســابقات در هفته های بعد برگزار می شــد و 
تیم های اکســون و خوزستان بدون دادن تست وارد 

زمین می شدند چه اتفاقی رخ می داد؟
اکنون با توجه به اینکه اردوی تیم ملی بســکتبال از 
تاریخ ۲۳ آبان )جهت حضور در مســابقات انتخابی 
کاپ آســیا ۲۰۲۱( آغاز می شــود و لیگ حدوداً ۲۰ 
روز تعطیــل خواهد بود تا تیم ملی بازی های خود را 
در قطر انجام دهد، آیا بهتر نیســت که فدراسیون در 

این فرصت بدســت آمده برای ادامه مســابقات لیگ 
پروتکل های بهداشتی دقیق تری را وضع کند؟

موتور آویژه گرم نشده#
۱۶ تیــم حاضر در لیگ برتر که در دو گروه هشــت 
تیمــی قرار گرفته اند و دیدارهــای خود را به صورت 
متمرکز و در ســالن بسکتبال مجموعه آزادی تهران 
پیگیری می کنند. در گروه الف تیم ها در دو دســته 

چهار تیمی حضور دارند. 
در دســته اول تیم های آویژه صنعت پارســا مشهد، 
شورا و شهرداری قزوین، رعد پدافند مشهد و اکسون 
تهران و در دســته دوم، تیم های شــهرداری گرگان، 
پاالیــش نفت آبادان، صنعت مس رفســنجان، خانه 
بسکتبال خوزستان، بازی های خود را به صورت رفت 

و برگشت پیگیری می کنند. 
تیم آویژه صنعت پارســا مشــهد با وجــود اینکه دو 
بازیکــن کلیدی و اثرگذار قبل )هنری کورین و عماد 
ســلمانی( را در اختیار ندارد، امــا همچنان می تواند 
یکی از تیم های مدعی باالی جدول باشــد مشروط 
بر اینکه بازیکنان بتوانند ارتباط شــنیداری و عملی 
داخل زمین مســابقه را با سرمربی این تیم )سرجان 
ایوانویچ( داشته باشند و به خوبی تاکتیک های تیمی 
را پیاده کنند، آویژه ای ها بازی دور رفت خود را مقابل 
شــهرداری قزوین با نتیجه نزدیک 7۶ بر 7۳ واگذار 
کردند و به فاصله یک روز بعد، در دور برگشــت و در 
یک بازی دور از انتظار نتیجه باز هم مقابل تیم خوب 

شهرداری قزوین ۶8 بر ۵۲ باختند. 
در بازی هــای دیگر پاالیش نفت آبــادان ۶۵ بر ۵8 
صنعت مس رفسنجان را برد و شهرداری گرگان 88 

بر 78 مقابل مس رفسنجان پیروز شد.

میلیچدرگفتوگوباقدس:

رقابتم با نادری به سود استقالل است
نگاهیبهمسابقاتیکهلغوشدوبرگزارشد

جوالن کرونا در ذوزنقه لیگ برتر بسکتبال!

ورزش: مهاجم تیم فوتبال 
دونتســک  المپیــک 
از  فصــل  ایــن  در 
لیــگ  مســابقات 
اوکراین با زدن پنج 
پــاس  دو  دادن  گل، 
گل و گرفتــن دو پنالتــی برای 
تیمش یکی از بازیکنان تأثیرگذار لیگ اوکراین بوده و 
تا اینجا در صدر جدول گلزنان لیگ این کشور قرار دارد.

شهاب زاهدی در گفت وگو با فارس، در خصوص آخرین 
شــرایط تیمش اظهار داشــت:با توجه بــه اینکه در این 
هفته همه تیم های ملی بازی دارند مســابقات لیگ یک 
هفته تعطیل اســت اما ما در جــام حذفی بازی داریم.

خوشــبختانه شــرایط تیم ما خوب است و همه چیز 
خوب پیش رفته است.

وی در خصوص اینکه عملکــرد خودش را چطور 
ارزیابی می کنــد گفت:اوضاع و احوال من از این 
بهتر نمی شود. چه از نظر فوتبالی و چه از نظر 
زندگی شــخصی همه چیز تا به اینجا خوب 

پیش رفته است.
در لیگ امســال خیلی بهتر از ســال قبل 
نتیجه گرفتیم، چون استخوانبندی تیم و 
کادر فنی حفظ شــده است. این موضوع 
بــه من هم خیلی کمک کــرده و باعث 

شده تا عملکردم بهتر شود.

سطح لیگ اوکراین از هلند هم باالتر است#
مهاجم تیم فوتبال المپیک دونتســک در خصوص اینکه سطح لیگ 
اوکراین چگونه اســت عنوان کرد:لیگ اوکرایــن را اگر با لیگ ایران 
مقایســه کنیم خیلی فیزیکی و تاکتیکی تر از لیگ ایران اســت. اگر 
شما به رنکنیگ لیگ های معتبر دنیا هم دقت کنید لیگ اوکراین در 
رده هشتم و یا نهم قرار دارد. این لیگ از نظر رتبه حتی از لیگ هلند، 
دانمارک، ســوئد و ... هم باالتر است و بازی کردن در آن اصالً راحت 

نیست .
وی در خصوص اینکه وضعیت قراردادش با باشــگاه اوکراینی چگونه 
است گفت: من تا آخر فصل با این تیم قرارداد دارم البته دوباره از من 

خواسته اند تا یک سال دیگر قراردادم را تمدید کنم.

از پرسپولیس و سپاهان پیشنهاد داشتم#
مهاجم تیم فوتبال المپیک دونتسک در خصوص اینکه در این مدت 
از تیم های داخلی پیشنهاد داشــت یا خیر  گفت: بله، پرسپولیس و 
سپاهان رسماً نامه زدند و در مورد تراکتور هم شفاهی پیام هایی به من 
رسید. البته من با باشگاهم یک سال دیگر قرارداد داشتم ولی معتقدم تا 
اینجای راه مسیر سختی را طی کردم و شاید اگر به لیگ ایران برگردم 

از هدفم دور شوم به همین دلیل دوست دارم پیشرفت کنم.

باشگاه نگذاشت به دیناموکیف بروم#
زاهدی تصریح کرد: در پایان فصل گذشــته از دیناموکیف پیشنهاد 
داشتم ولی باشگاه فعلی من رقم زیادی برای رضایتنامه از آن باشگاه 

درخواست کرد. 
تا االن از بیشتر تیم ها و ۴ تا تیم باالی جدول اوکراین پیشنهاد داشته 

و دارم و حتی برای پیش قرارداد صحبت هایی با من انجام دادند ولی 
من پاسخی ندادم چون نمی خواهم عجله کنم.

انتظار دارم به تیم ملی دعوت شوم#
وی در پاسخ به این سوال که آیا کادر فنی تیم ملی با وی ارتباطی 
داشته یا بازی های او را دیده یا خیر عنوان کرد: فکر می کنم آقای 
اســکوچیچ همه را رصد کرده اما هنوز با من ارتباطی گرفته نشده 
است. روز گذشــته هم لیســت تیم ملی را دیدم، فقط می توانم 
بگویم آماده هســتم که کمک کنم. زمانی که کادر فنی جدید تیم 
ملی کار را آغاز کردند صحبت های زیادی درباره اینکه آن ها همه 

چیز را رصد می کنند شنیدم. 
واقعاً این اتفاق به من انگیزه داد و شــاید یکی از دالیل درخششم 
در لیــگ اوکراین همین موضوع بود.مهاجــم تیم فوتبال المپیک 
دونتسک خاطرنشــان کرد: در این مدت تالش های زیادی کردم 
و هــر بار که گل می زدم با خودم مــی گفتم حتماً گل من دیده 
شــده  و پالس خوبی از طرف کادر فنی خواهد داشت. من نه اهل 
اعتراض هستم و نه بازیکنی هستم که ذره ای انگیزه ام را از دست 
بدهم.دوست ندارم از صحبت هایم برداشت بدی صورت بگیرد ولی 

صادقانه بگویم که انتظار دارم به تیم ملی  دعوت شوم.
وی تأکید کرد: در فصل گذشــته و امسال فوق العاده کار کردم و نگاه 
خیلی ها در اوکراین به من است. فکر می کنم عملکردم بین لژیونرها 
خوب بوده و اگر از نظر آماری بهترین نباشم حتماً جزو دو سه نفر اول 
هستم. امیدوارم و باز هم تالش می کنم کادر فنی تیم ملی و شخص 
آقای اســکوچیچ بازی های من را هم ببیند چون واقعاً برای حضور در 

تیم ملی انگیزه زیادی دارم.

شکست4-1ازوالنسیاجدیدترینضربهبهزیدان

ناکامی در جوان سازی
امیرمحمدسلطانپور: انگشت های اتهام به سمت زین الدین 
زیدان و بازیکنان رئال مادرید بعد از فروپاشــی مقابل والنسیا در 
روز یکشنبه نشانه رفته است. کارلوس سولر هر سه پنالتی خود را 
به گل تبدیل کرد تا خفاش ها که در چهار بازی گذشته پیروزی 
کســب نکرده بودند، مقابل مدافع عنوان قهرمانی کوبنده ظاهر 
شوند. نکته بسیار بد اما برای رئال این بود که چهار بازیکن با تجربه 
این تیم از اصلی ترین مقصران این شکست سنگین بودند. کاپیتان 
تیم یعنی ســرخیو راموس به خاطر هند بسیار عجیب و گل به 
خودی عجیب تر زوج او در قلب دفاع یعنی رافائل واران کارشان 
را تمام کرد. مارسلو نیز که هر بار رئال می بازد می توان نشانی از 
اشتباهات او یافت و هیمن طور ایسکو که دیگر آن ایسکوی سابق 
نیست در طول بازی فقط این طرف و آن طرف سرگردان بودند؛ 
مانند بچه مدرسه ای که آخرین اتوبوس برای برگشتن به خانه را 

نیز از دست داده است!

این غایبان تأثیرگذار#
البته نباید فراموش کنیم که دلیل این نمایش ضعیف به خاطر 
دو ســتاره تیم که بازی را از دســت دادند نیزبود. ادن هازارد از 
وقتی که از مصدومیتش برگشــته، طراوت تازه ای به تیم تزریق 
کرد و کاســمیرو نیز هر وقت در زمین نبوده تیمش سایه ای از 
قدرت سابق خود را نیز نداشــته است. این دو بازیکن هر دو به 
ویروس کرونا مبتال شده اند و هواداران رئال هیچ وقت مانند این 
دفعه از رسیدن مسابقات ملی که فرصت مناسبی برای بازگشت 
دو بازیکن کلیدی آن ها هست، خوشحال نشده بودند. کاسمیرو 
آن قدر انرژی به تیمش تزریق می کند که بدون او رئال بی هدف 

است و انگار مسیر خود را گم می کند. او نه تنها در پوشش خط 
دفــاع خود، بلکه در کارهای هجومی نیز تأثیرگذار اســت. رئال 
مسلماً کمبود بازیکن جدید را در تیمش حس می کند؛ اتفاقی 
که به خاطر سیاست های اقتصادی باشگاه و انجام نگرفتن خریدی 

برای آن ها در این تابستان دچارش شدند.

فروش های ُکشنده!#
البتــه تیم زیدان کمبود بازیکنانــی را که فروختند را نیز حس 
می کند. بازیکنانی مثل گرت بیل، اشرف حکیمی، سرخیو رگیلون 
و خامــس رودریگز به اضافه چند بازیکــن دیگر که در چنین 
شرایطی می توانستند عصای دســت سرمربی فرانسوی باشند. 
شاید بیل و خامس نام های بزرگ تری باشند اما رفتن جوان هایی 

مانند حکیمی و رگیلون ضربه بدتری به کهکشانی ها زده است. 
درست اســت که زیدان اعتماد به مارسلو را حفظ کرد، اما این 
دفاع چپ برزیلی همان طور که در بازی مقابل کادیز نشان داد، 
دیگر توانایی بازی در رده رئال مادرید را ندارد. او از لحاظ بدنی نیز 
دچار مشــکل شده و در نفوذ ها و برگشت های خود موقع دفاع و 
ضدحمله والنسیا هر بار ضعیف عمل می کرد. رئال در دفاع راست 
نیز مشــکل دارد جایی که مصدومیت کارواخال، اوریزوال و ناچو 
زیدان را مجبور کرده که از لوکاس وازکز در پست غیر تخصصی 
خود بازی بگیرد. بعد از اینکه بنزما رئال را پیش انداخت این اشتباه 
واسکز بود که به والنسیا این شانس را داد که بازی را مساوی کنند. 
والنسیا نه تنها از جناحین بلکه از میانه میدان نیز به خاطر نبود 
کاسمیرو حمالت پر دامنه ای به رئال انجام می داد. زیدان چقدر 

دوست داشت در این تابستان هافبک جوان تیم رن یعنی ادواردو 
کاماوینگا را جذب کند، اما با مخالفت پرز مواجه شد و اصالً نباید 

صحبتی از پوگبا می کرد.

در آستانه یک فصل عجیب دیگر#
راموس با اشــتباهش همه را شوکه کرد. او بارها تیمش را رهبری 
کرده و نجات داده اما بارها با کارت قرمزهایی هم که می گیرد تیمش 
را به دردسر انداخته است؛ اما این بار حرکت او به خاطر اخراج نبود، 
بلکه لحظه ای دیوانگی باعث شد که آن پنالتی به والنسیا تقدیم 
شود. اوضاع آن زمانی برای هواداران رئال مادرید وحشتناک تر شد 
که کریم بنزما به دلیل آنچه که مصدومیت به نظر می رسید زمین 
مسابقه را ترک کرد. ماریانو دیاز جایش را گرفت؛ بازیکنی که زیدان 
به هیچ عنوان به او باور ندارد و فقط از ســر اجبار و کمبود بازیکن 
است گهگاهی به او بازی می دهد. بدی کار اینجاست که بازیکنان 
جوان مادرید نیز مانند گذشته جواب نمی دهند. زیدان با جوان هایی 
مثل ایسکو و آسنسیو در سال ۲۰۱7 دو جام گرفت اما این بار هر 
بار از جوانان استفاده می کند به ضررش می شود. سپیدپوشان فصل 
گذشته در شرایطی عجیب قهرمان شدند؛ بعد از سرگیری مسابقات 
به خاطر همه گیری کرونا، انگیزه و تشنگی بازیکنان رئال باورنکردنی 
بود و البته کمتر کسی پیش بینی می کرد که با شروع فصل جدید 
بتوانند همان انگیزه را داشــته باشند. لزوم تغییرات قطعی به نظر 
می رسید اما اتفاق نیفتاد. حاال زیدان دارد تقاصش را پس می دهد و 
تنها دلخوشی او این است که بارسلونا نیز به همان اندازه تیمش بد 
عمل کند. آن چیزی که مسلم است یک فصل عجیب و غریب دیگر 

را در پیش رو خواهیم داشت.

ستاره جوان بروسیا دورتموند در توییتی به ابراز همدردی 
با رقیب خود در تیم بایرن مونیــخ پرداخت. بعد از آنکه 
در دیدار حساس این هفته بایرن مونیخ مقابل دورتموند، 
جاشوآ کیمیش دفاع راست با استعداد مونیخی ها به شدت 
مصدوم و مجبور به ترک زمین شد، ارلینگ هالند ستاره 
نروژی زنبورها بعد از بازی در توییتر خود با انتشار عکسی 
از خود که در حال روحیه دادن به کیمیش است، برای او 

آرزوی بهبودی هرچه سریع تر را داشته است.

دروازه بان آینده دار شــهر خودروی مشهد بعد از به پایان رساندن 
دوره خدمت ســربازی خود، با تیم نظامی اش خداحافظی کرد. 
سعید جاللی راد که در اولین فصل حضور در شهرخودرو خوش 
درخشــید اما بعد از مدتی به خاطر فرا رسیدن خدمت سربازی 
مجبور به انتقال به باشــگاه فجر سپاســی شــده بود، در پستی 
اینستاگرامی از سختی خداحافظی با تیم فجر گفت و تأکید کرد 
دو ســال از بهترین زمان های عمرش را در این باشگاه و در کنار 

مردم شیراز گذرانده است.

سعید جاللی رادارلینگ هالند
مدافع سابق منچسترسیتی و کارشناس کنونی تلویزیونی، 
با وسواس خاص کاپیتان سابق منچستریونایتد شوخی کرد. 
میکا ریچاردز که به شــوخ طبعی میان فوتبالی ها مشهور 
است، قبل از بازی ســیتی مقابل لیورپول، در کنار دیگر 
کارشناسان تلویزیونی از جمله روی کین حضور داشت و 
با کرم زدن های روی کین به صورتش قبل از شروع برنامه 
شوخی می کرد، و در توییتش نوشته او قبل از این همیشه 

فکر می کرده کین به صورت خدادادی خوش چهره است!

فوق ستاره پرتغالی باشگاه یوونتوس بعد از یک عملکرد خوب 
دیگر برای تیمش بعد از پشــت سر گذاشتن ویروس کرونا، در 
توییتر به تســاوی مقابل التزیو واکنش نشان داد. کریستیانو 
رونالدو که تک گل بانوی پیر را در تســاوی ۱-۱ مقابل التزیو 
به ثمر رساند، به نظر توجهی به مصدومیتش که باعث شد در 
اواســط نیمه دوم زمین را ترک کند نداشته و معتقد است از 
دست رفتن دو امتیاز در ثانیه های پایانی نباید باعث نا امیدی 

تیمش شود و باید به تالششان ادامه دهند.

کریستیانو  رونالدومیکا  ریچاردز

گالیهزاهدیازاسکوچیچودستیارانش

آقای گل اوکراین هستم ولی دعوت نمی شوم!

ضد  حمله

فیفاپنجرهنقلوانتقاالتياستقاللرابازکرد
ورزش:با اعالم رســمی از ســوی فیفا، پنجره نقــل و انتقاالتی 
اســتقالل باز شــد و به این ترتیب آبی ها برای ثبت قراردادشــان 

مشکلی ندارند.
بر این اساس امروز بازیکنان تازه وارد استقالل با حضور در هئیت فوتبال 
اســتان تهران قرارداد خود را  ثبت خواهند کرد تا محمود فکری برای 
دومین بازی خود در لیگ بیستم تمام نفرات مورد نظر خود را در اختیار 

داشته باشد.
با این حال هنوز پرونده استراماچونی در راه است که می تواند چالش 

اصلی آبی ها در این بین باشد.

کمتراز٨میلیونتوماندرحسابپرسپولیس!
ورزش:از زمان حضور جعفر سمیعی در پرسپولیس تالش های زیادی 
انجام شده تا منابع مالی الزم برای پرداخت هزینه های باشگاه ازجمله 
حقوق کارمندان، تامین شود که تا این لحظه این تالش ها با موفقیت 
همراه نبوده است. تنها منبع درآمد پرسپولیس پرداخت های کارگزار 
اســت که آن طبق تعهد خود، تا پایان آذر پولی پرداخت نخواهد کرد. 
طبق جدول تعهد کارگزار، آن ها قرار اســت ۳۰ آذر ۵ میلیارد تومان، 
۳۰بهمن 7 میلیارد تومان و ۲۵ اسفند 8 میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان 
به پرســپولیس پرداخت کنند. در همین رابطــه یک منبع مطلع در 
باشگاه پرسپولیس به ایسنا اعالم کرد درحال حاضر موجودی حساب 

این باشگاه کمتر از 8 میلیون تومان است.

مدافعشهرخودرو:
دنبالقهرمانییاکسبسهمیههستیم

ورزش: مدافع تیم فوتبال شــهر خودرو گفت: امســال تیمی باانگیزه 
و مصمم داریم و دنبال قهرمانی یا کســب سهیه لیگ قهرمانان آسیا 
هســتیم. محمدعلی فرامرزی در گفت وگو با تســنیم درباره پیروزی 
تیمش برابر ماشین سازی در هفته اول گفت: بازی خوبی بود و زحمات 
بازیکنان، کادر فنی و باشگاه در شروع لیگ نتیجه داد ولی در ادامه راه 
کار سختی در پیش داریم. وی در پاسخ به این پرسش که »هدف مهم 
شــهر خودرو در این فصل چیست؟«، تأکید کرد: ما در این چند سال 
جزو باالنشین ها بودیم و امسال هم قصد داریم برای قهرمانی یا کسب 

سهمیه بجنگیم. 

بازگشترادوشویچبهتمرینپرسپولیس
ورزش: بوژیدار رادوشوویچ که با تعطیلی لیگ و پایان مسابقات لیگ 
قهرمانان آسیا از قطر عازم کشورش شده بود، با وجود شروع تمرینات 
تیم، چند روزی به ایران نیامد تا مشــکالت مالی اش برطرف شــود. با 
وجود اینکه مشــکالت مالی این دروازه بان هنوز حل نشده و نتوانسته 
طلــب خود را دریافت کند، اما او به ایران آمد و صبح دیروز در تمرین 

پرسپولیس حضور یافت.

رونماییاستقاللازکارگزارجدید
ورزش: پس از کش و قوس های فراوان و مذاکرات مسئوالن استقالل، 
این باشــگاه در نهایت کارگزار جدید خود را معرفی کرد. احمد مددی 
سرپرســت باشگاه استقالل، درباره انتخاب کارگزار جدید برای باشگاه 
استقالل گفت: پس از برگزاری مزایده، شرکت داده گستر عصر نوین، 
مالک برندهــای ارتباطی های وب و پارس آنالیــن، با اعالم مبلغ 8۰ 

میلیارد تومان، برنده این مزایده شد.
شــایان ذکر است؛ این شرکت از هولدینگ های بزرگ کشور در زمینه 
اینترنــت بــوده و امیدواریم با حضور این شــرکت، بتوانیم طرح های 
درآمدزایی نوینی از جمله مواردی چون سیم کارت هواداری، بسترهای 

مدیایی اختصاصی، کیف پول الکترونیکی و ... را راه اندازی کنیم. 

شکاریدرلیستخریدیحیینیست
ورزش: بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال تراکتور تبریز در لیست خرید 
پرسپولیس نیست. رضا شــکاری پس از یک فصل حضور در تراکتور 
تبریز و نیمکت نشــینی در اکثر بازی های این تیم در فصل گذشــته 
تصمیم به فســخ یکطرفه قرارداد خود با این باشگاه گرفت تا شایعاتی 
درباره احتمال حضور او در پرســپولیس مطرح شود. وی که در ابتدای 
فصل گذشته مد نظر باشگاه پرسپولیس بود این بار جایی در تفکرات 
یحیی گل محمدی ندارد. از این رو سرمربی پرسپولیس بدون توجه به 
شرایط فعلی شکاری که می تواند با پرسپولیس قرارداد ببندد عالقه ای به 
جذب وی ندارد و اسم او را در لیست خرید پرسپولیس قرار نداده است.

موقعیتبدکیروشدرنصفجهان
ورزش: مهاجم برزیلی ســپاهان جایی در تفکرات تاکتیکی سرمربی 
جدید این تیم ندارد. در چهار دیدار رسمی که سپاهان با هدایت نویدکیا 
در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آســیا به میدان رفته فقط در یک بازی 
کی روش استنلی در ترکیب اصلی بازی کرد که مقابل العین بود.حتی 
در دیدارهای تدارکاتی که تمام بازیکنان مورد استفاده قرار می گیرند هم 
استنلی در بین نفرات اصلی نبود و معموال در جمع بازیکنان تعویضی 
به زمین می رفت. استنلی در بازی با گل گهر هم در دقیقه ۵8 و پس 
از دریافت گل سوم از سوی سپاهان وارد زمین شد که نتوانست در آن 

دقایق کاری برای تیمش از پیش ببرد. 

رکوردمهاجمگلگهر،درمشهدشکستهشد!
ورزشســه:امین قاســمی نژاد ستاره بابلی شــهر خودرویی ها که 
گمانه زنی هایــی مبنی بر جدایــی او نیز به مقصــد تراکتور به گوش 
می رسید اما سرانجام او در جمع شاگردان رحمتی باقی ماند و در دیدار 
با ماشین سازی، با ثبت دو گل و یک پاس گل با شایستگی عنوان بهترین 
بازیکن هفته را از آن خود کرد. اتفاق ویژه اینکه قاسمی نژاد پس از دبل 
خود در گلزنی توانست به رکورد ۲۰ گل زده برای شهر خودرو )پدیده( 
برســد؛ رکوردی که پس از سه سال و در 7۴ مسابقه برای قاسمی نژاد 
بدست آمد و او در کنار یونس شاکری مهاجم کنونی گل گهربه عنوان 

بهترین گلزن تاریخ این باشگاه مشهدی در لیگ برتر رسید.

مظاهری:منتظرکمیتهتعیینوضعیتم
ورزش: رشــید مظاهری دروازه بان کنونی تیم استقالل که به اردوی 
تیم ملی هم دعوت شــده، در این مدت ترجیح داده که ســکوت کند 
و گفت و گویی را با رســانه ها نداشــته باشد اما در کمال تعجب، چند 
مصاحبه از او منتشر شده است. مظاهری با تکذیب این گفت وگوها، به 
خبرنگار گفت: من با هیچ رسانه ای صحبت نکردم، در روزهای گذشته 
تمرکزم روی تمرینات استقالل و حضور مجدد در اردوی تیم ملی بود 
و نکتــه ای نبود که درباره اش صحبت کنم. منتظر رأی کمیته تعیین 
وضعیت هستم و بعد از بازگشت از اردوی تیم ملی صحبت خواهم کرد. 

منهای فوتبال

دوستانه
ترکیه -  کرواسی

چهارشنبه21آبان-21:15ازشبکهورزش

دوستانه
هلند - اسپانیا

چهارشنبه21آبان-23:15ازشبکهسه

دوستانه
آلمان - چک

چهارشنبه21آبان-23:15ازشبکهورزش

دوستانه
انگلیس -ایرلند

پنجشنبه21آبان-23:30ازشبکهورزش

ورزش در سیما

تبربهتنهداوریکشور
بازگشــت فریدون اصفهانیان به عنوان رئیس کمیته داوران را می توان 
نمونه بارز از تصمیمات فاجعه بار مدیریت فوتبال دانســت؛ اتفاقی که 

قطعاً در آینده نتایج تبعات بسیار زیادی را به دنبال خواهد داشت!
شاید۱۰ سال قبل فریدون اصفهانیان می توانست به عنوان یک گزینه 
ایده آل بر مسند ریاست این کمیته تکیه بزند، اما امروز قطعاً او گزینه 
ایده آلی نیست و نخواهد بود. عضو بازنشسته هیئت رئیسه فدراسیون 
فوتبال فارغ از فعالیت غیر قانونی اش در فدراســیون فوتبال، پتانسیل 
الزم برای مدیریت این کمیته پر مشغله فدراسیون فوتبال را نیز ندارد 
اما از آنجا که حلقه مدیریتی فدراسیون فوتبال در سالیان اخیر همیشه 
مخصوص به یک طیف خاص بوده، به همین دلیل نیروهای تازه نفس و 

جوان پشت خط مانده اند.
نکته تأمل برانگیز مدیریت بازنشستگان در حوزه فوتبال به ویژه داوری 
اینجاســت که آن ها در مواقعی که باید پشتیبان داوری باشند منفعل 
عمل می کنند، اما وقتی نیاز به پذیرش نقدها و ایرادهای موجود در حوزه 
است، برای پنهان کردن نقاط ضعف خود به سمت حمایت کورکورانه 

می روند تا میزان انتقادها کاهش پیدا کند.
نمونــه بارز این اتفاق را می توان در جریــان حذف علیرضا فغانی داور 
بین المللی فوتبال ایران از فهرست داوران الیت مشاهد کرد تا تنها گزینه 
حضور در رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به این دلیل از فهرســت 

قضاوت ها حذف شود.
گفته می شود از سوی فریدون اصفهانیان نام علی اصغر مؤمنی به جای 

فغانی در لیست داوران بین المللی ایران قرار گرفته است.
علیرضا فغانی داور ایرانی ساکن استرالیا حضورش به اتفاق منصوری و 
ابوالفضلی دو کمک داور ایرانی در جام جهانی قطر قطعی شده بود، اما 
حاال با خروج نام فغانی از لیست بین المللی ایران دیگر هیچ تضمینی 

وجود ندارد که کمک های ایرانی فغانی رنگ جام جهانی را ببینند.
با این تصمیم عجیب فریدون اصفهانیان، قطعاً علیرضا فغانی آســیب 
نمی بیند؛ چرا که او از استرالیا وارد لیست بین المللی می شود، اما با این 
تفاوت که با تیم داوری استرالیا حضور در جام جهانی را تجربه می کند و 
دو کمک داور ایرانی ناچارند در یک تیم آسیایی دیگر قرار بگیرند، تیمی 

که بدون فغانی حضورش در جام جهانی تضمین شده نیست.

صعودیکپلهایقهرمانمسترزپاریس
ورزش: دنیل مدودوف، تنیسور اهل روسیه در مسابقات مسترز پاریس 
با غلبه بر الکساندر زورف عنوان قهرمانی را بدست آورد. در جدیدترین 
رده بندی فدراسیون جهانی، این ورزشکار یک پله صعود کرد و جای راجر 
فدرر را گرفت.در رده بندی جدید نواک جوکوویچ در جایگاه نخست قرار 

دارد و رافائل نادال عنوان دوم را به خود اختصاص داده است.
اسامی پنج تنیسور برتر جهان به شرح زیر است:

۱. نواک جوکوویچ با ۱۱8۳۰ امتیاز
۲. رافائل نادال با ۹8۵۰ امتیاز

۳. دومینیک تیم با ۹۱۲۵ امتیاز
۴. دنیل مدودوف با ۶۹7۰ امتیاز

۵. راجر فدرر با ۶۶۳۰ امتیاز

نوشاددورقمیشد
ورزش: نوشــاد عالمیان تنها بازیکن ایرانی حاضر در رنکینگ زیر ۱۰۰ 
بزرگساالن جهان است. فدراسیون جهانی تنیس روی میز بعد از گذشت 
هفت ماه رنکینگ بازیکنان را اعالم کرد. نوشاد عالمیان در رنکینگ ماه 
نوامبر، با قرار داشتن در رده 7۲، تنها بازیکن ایرانی است که در رنکینگ 
زیر ۱۰۰ بزرگساالن جهان قرار دارد.در بخش زنان نیز ندا شهسواری نفر 

اول بانوان ایران در رنکینگ جهانی است.

تغییراتبرقآسادرفدراسیونشطرنج!
ورزش: فدراســیون شــطرنج چند روز پیش از نوروز سال ۹۹ با پایان 
دوره چهار ساله پهلوان زاده، وارد دوره سرپرستی شد. فرهاد نیکوخصال 
با حکم وزیر ورزش، سرپرستی این فدراسیون را برعهده گرفت تا شرایط 
را برای برگزاری انتخابات فراهم کند.این اتفاق با گذشت هشت ماه هنوز 
رخ نداده و به جز جابه جایی برخی کارمندان، از سوی سرپرست اقدام 

خاص دیگری را شاهد نبودیم.
البته قرار بود در دهه اول آبان ماه انتخابات فدراســیون شطرنج برگزار 
شود که با نظر فدراســیون پزشکی ورزشی و به دلیل باال رفتن تعداد 
مبتالیان به کرونا این مجمع لغو شد. جالب اینجاست فرهاد نیکوخصال 
که قرار بود دو هفته قبل اتاق ریاست فدراسیون را به فرد دیگری تحویل 

دهد، در روزهای اخیر دست به جابه جایی های پرتعدادی زده است.
تغییر نایب رئیس فدراسیون، اخراج مدیر تیم های ملی، برکناری رئیس 
کمیته آموزش و اخراج مسئول دبیرخانه فدراسیون کافی نبوده و حاال 
نوبت به مدیرروابط عمومی فدراسیون رسیده تا کنار برود. محمدرضا 
پشوتن در شرایطی با بهانه تعدیل نیرو و کاهش هزینه ها، با فدراسیون 
قطع همکاری کرده که این روزها فرد جدیدی در فدراسیون این سمت 
را برعهده گرفته است. به نظر می رسد در صورتی که انتخابات فدراسیون 
به این زودی برگزار نشود، ایجاد تغییرات و خلوت تر کردن فدراسیون 

در دستور کار سرپرست فدراسیون قرار دارد.

یادداشت

سیناحسینی
annotation@qudsonline.ir
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

اعتراض سینماداران به فعالیت سینماها تا ساعت 18 
 اگر در ستاد مقابله با کرونا 

یک هنرمند حضور داشت...
سیما و سینما: ستاد ملی مقابله 
با کرونا به  تازگی ممنوعیت فعالیت 
مشاغل گروه های دو، سه و چهار 
که سالن های سینما هم جزو آن 
می شود، را تصویب کرده است. این 
مصوبه با واکنش منفی سینماداران 

روبه رو شده و بسیاری از آن ها معتقدند این محدودیت عمالً با تعطیلی کامل 
مجموعه های سینمایی تفاوتی ندارد. مصوبه جدید ستاد ملی مقابله با کرونا 
در شرایطی تصویب شده که سینماها پیش از آن نیز عمالً فروش چندانی را 
تجربه نکرده و هنوز نتوانسته بودند از رکود ایجاد شده به دلیل شرایط جدید 
خارج شوند. تعطیلی سینماها از ساعت ۱۸ هر روز، آن هم به مدت یک ماه 
واکنش های اهالی سینما به خصوص سینمادارها را به دنبال داشته است که 

در ادامه تعدادی از آن ها را مرور می کنیم. 
درســت است که سینماها هنوز چشمشان به جمال مخاطبان با تعداد باال 
روشن نشــده است، اما تعطیلی پس از ساعت ۱۸ هم به نوعی بازگشت به 
دوران تعطیلی کامل این مکان فرهنگی است، چون حتی در دوران عادی هم 
فروش سینماها در سمت بعدازظهر و شب آغاز شده و اکثر مخاطبان شب ها 
را برای رفتن به سینما انتخاب می کنند. این نکته ای است که مرتضی شایسته، 
دبیر شورای صنفی هم در گفت وگو با خبرگزاری مهر به آن اشاره می کند. 

دبیر شــورای صنفی نمایش در این گفت وگو با بیان اینکه اعضای این شورا 
نسبت به ساعت تعیین شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا برای فعالیت 
سینماها معترض هستند، گفت: در جلسه اعضای شورا نسبت به این قضیه 
معترض بودند و اعالم کردند سینماها از ساعت ۱۴ یا ۱۶ تازه فعالیتشان را 
آغاز می کنند؛بنابراین ما از آقای انتظامی، رئیس سازمان سینمایی خواهش 
کردیم سینماها از صبح تا ساعت ۱۴ تعطیل باشند، اما از سوی دیگر از ساعت 

۱۴ تا ۲۲ فعالیت خود را آغاز کنند.
علی سرتیپی، پخش کننده و سینمادار در واکنش به مصوبه ستاد مقابله با 
کرونا در گفت وگویی با خبرگزاری ایسنا، درباره بازگشایی سینماها و امکان 
فعالیت تا ســاعت ۱۸ اظهار کرد:  »ســینماها را باز نمی کنیم، چون اصاًل 
کارکردی ندارند. زمان کاری ســالن های سینما دقیقاً برعکس چیزی است 
که اعالم شده و تازه از ساعت ۱۸ به بعد مردم به سینماها می روند. اگر قرار 
باشد همان موقع ببندیم چه فایده ای دارد، این کار شبیه یک شوخی است«.

وی در ادامه گفت: »این نوع تصمیم گیری برای کار ســینما اصالً حرفه ای 
نیست و به نظر می رسد فقط یک دستورالعمل بدون حساب و کتاب وجود 

دارد. ضمن اینکه مشخص است وزارت ارشاد هم هیچ اعمال نظری ندارد«.
 سرتیپی ، مدیریت پردیس ها و سالن های سینمایی کوروش، ایران مال، هروی، 

گالریا و شکوفه را در تهران برعهده دارد که به گفته او فعالً بسته می مانند.
سینمادارها این مصوبه را به نوعی رفع تکلیف دانسته و اصاًل آن را براساس 
واقعیت های حرفه ای سینما نمی دانند. سیدمصطفی حسینی، مدیرعامل 
مؤسســه »بهمن ســبز« در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره بازگشــایی 
ســینماها و امکان فعالیت آن ها تا ساعت ۱۸ بیان کرد: متأسفانه اساساً 
نســبتی میان محدودیت ها و ازدحام جمعیــت در اماکن مختلف دیده 
نمی شود. کل مخاطبان سینما در نیم سال اول امسال به اندازه یک روز 
متروی تهران نبوده اســت. به نظر می رسد اگر سینماها را به رستوران یا 
مرکز خرید تغییر کاربری دهیم، ادامه فعالیت بالمانع شود. گویی یکی از 
راه های انتقال کرونا، فیلم دیدن است! امروز شما یک سر به تفرجگاه های 
تهران بزنید ، وضعیت عجیبی اســت و مطمئن می شــوید کرونا تنها به 

سینما رسیده است!
سعید خانی، تهیه کننده و پخش کننده سینما نیز در گفت و گو با تسنیم درباره 
دالیل ایجاد این وضعیت گفت: مشکل بزرگ در تصمیم گیری های مربوط به 
فعالیت ما اینجاست که افراد متخصص در جای خود حضور ندارند و کسانی 
درباره سینما اظهارنظر می کنند که هیچ سررشته ای در این حوزه ندارند، در 
صورتی که اگر در ستاد مقابله با کرونا یک هنرمند حضور داشت، اتفاق های 

بهتری را - حتی برای تنظیم پروتکل ها در این بخش- شاهد بودیم. 

 سیما و سینما/ صبا کریمی  »دست فرمون« 
همان  جایی اســت که درهای خود را روی عاشقان 
موتور و ماشین ســواری باز کرده است. تنها مسابقه 
اتومبیلرانی تاریخ تلویزیون با بیش از چندین هزار 
شرکت کننده! ســال گذشــته فصل نخست این 
برنامه با اجرای کامبیــز دیرباز و حضور هنرمندان 
و ورزشــکاران و رقابت آن هــا با یکدیگر روی آنتن 
رفت، اما در فصل دوم که اجرای آن را کامران تفتی 
برعهده دارد، فضای برنامه تغییرات عمده و جذابی را 
به خود دیده است. گزارش پیش  رو، روایت یک شب 
از حضور در کنار عوامل »دست فرمون« است که با 
وجود سختی های بسیار در مدیریت یک پروژه عظیم 
میدانــی، کرونا هم بر مصائــب آن افزوده و کنترل 
اوضاع را قدری ســخت تر کرده است. آن چیزی که 
در لوکیشن »دست فرمون« بیش از همه توجه را به 
خود جلب می کند، پیست بزرگ و با طراحی نوری 
خیره کننده است که به گفته کارگردان برنامه داشتن 
چنین پیستی آرزوی بیشتر بچه های اتومبیلرانی و 

موتورسواری و حتی حرفه ای هایشان است. 
کارگردان  صنم،  مسعود 
در  فرمــون«  »دســت 
هدایت  مشغول  محوطه 
گــروه تصویربــرداری و 
آن ها  کــردن  هماهنگ 
اســت.  آغاز ضبط  برای 
تعدادی از داوران هم مشغول صحبت با رانندگانی 
هستند که خود را برای شروع مسابقه آماده می کنند 
و امشب ضبط یکی از حساس ترین مراحل مسابقه 
اســت. در فرصتی که دست می دهد با او درباره این 

برنامه گفت وگو می کنیم.
وی درباره شــکل گیری این برنامه می گوید: فصل 
نخســت را با ۸0 ورودی برای مسابقه آغاز کردیم 
و اواخر پخش این فصل توانســت بیننده اش را به 
عنوان بزرگ ترین برنامه مســابقه ـ ترکیبی تاریخ 
تلویزیون با ۱۴ هزار متر دکور  بدست بیاورد. تولید 
این پروژه کار بسیار ســختی بود و در ساخت این 
برنامه هیچ منبع و مرجعی نداشــتیم، ضمن اینکه 
ساخت چنین برنامه ای در دنیا بی سابقه است. عالوه 
بر این، چالش های زیادی به برنامه اضافه کردیم تا 
برای بیننده ملموس باشد و در کنار فرهنگ سازی  
با محوریت اصول رانندگی، مباحث ترافیکی و... یک 
رشته ورزشی به نام »اساللوم« را نیز به مردم معرفی 
کردیم. صنم درباره »اساللوم« می گوید: این رشته 
در اتومبیلرانی شــبیه دوومیدانی است و می توان 
گفت رشــته مادر اتومبیلرانی محسوب می شود. از 
طرفی دیگر هــدف ما تغییر دادن یک نگرش رایج 
هم بود؛ همیشــه به اتومبیلرانی برچسب الکچری 
می زدند که فقط بچه پولدارها در مسابقات شرکت 
می کنند، اما در رشته »اساللوم« می توان با ماشینی 
که روزمره مورد استفاده قرار می گیرد هم  در مسابقه 
شرکت کرد، چرا که »اســاللوم« مهارت رانندگی 
است نه سرعت! در فصل اول برنامه یک بی ام و که 
۴میلیاردتومان قیمت داشت رقابت را به یک پراید 
باخت، پس ماشین در »دست فرمون« مالک نیست 

و این رانندگی است که اهمیت دارد.
وی با بیان اینکه فصل یک جزو ۱0 برنامه پربیننده 
تلویزیون شد، می گوید: با پایان این فصل، ما طرح 
فصــل دوم را هم به شــبکه ارائه کردیــم. در این 
فصل پیســت به صورت آینه ای طراحی شــد که 
شــرکت کنندگان دو نفری رقابت کنند و به همین 
دلیل مســاحت بزرگی را برای طرح جدید آسفالت 
کردیم و اســتودیو شماره دو طراحی شد تا مجری 
و داوران به فضای مسابقه نزدیک تر باشند و حال و 
هوای لحظه رقابت را از طریق کارشناس به بیننده 

منتقل کنیم.

برگزاری900مسابقهدر»دستفرمون«#
وی می افزاید: اردیبهشــت امسال فراخوان فصل 
دوم اعالم شد و حدوداً ۱۲هزار نفر ثبت نام کردند 

که در نوع خود اســتقبال بی ســابقه ای بود و در 
نهایت ۴00 ورودی داشــتیم. البته در این فصل 
مسابقات آرسی )ماشــین های کنترلی( و موتور 
را هم اضافه کردیم که در کنار شرکت کنندگان 
بخش های دیگر ۴0 نفــر در بخش موتور و ۴0 
نفر در بخش آرسی نیز با یکدیگر رقابت می کنند. 
ضمن اینکه تعداد مســابقاتی که در این برنامه 
برگزار شده حتی در تاریخ فدراسیون اتومبیلرانی 
ایران هم بی ســابقه اســت که چیزی نزدیک به 
900ـ  ۸00 مســابقه در یک برنامه تلویزیونی با 

استانداردهای داوری برگزار شود.
وی با اشــاره به اینکه فصل دوم هم جزو ۱0 برنامه 
پربیننده تلویزیون شده، ادامه می دهد: سعی کردیم 
این فصل برخالف فصل پیشین مسابقه محور باشد. 
نکته دیگر اینکه برای نخســتین بار بود که بانوان و 
آقایان در کنار یکدیگر در یــک کالس آزاد رقابت 
می کنند و اینجا تأکید بر مهارت و توانمندی افراد 
اســت. وی درباره ایده حضور توان یاب ها و یکدست 
دیدن اقشار جامعه بدون محدودیت های آن ها در این 
برنامه می گوید: توان یاب ها نیز در فعالیت های مهارتی 
بسیار توانمند هستند و آن ها نیز در راستی آزمایی 
شرکت کردند و یک تعدادی هم وارد مسابقه شدند 
که از سطح قابل قبولی برخوردار بودند و همه مراحلی 
که دیگران پشت سر گذاشتند نیز بدون هیچ تفاوتی 

برای آن ها هم در نظر گرفته شد. 
وی درباره بخش فینال مســابقات می گوید: ما در 
مرحله ای هســتیم که ۱۸ نفــر وارد مرحله قبل 
نیمه نهایی شدند و سعی می کنیم داوری حساسی 
داشته باشیم، حتی چند شب پیش برای اینکه حقی 
از کسی ضایع نشــود، بیش از نیم ساعت در حال 
ویدئوچک مسابقات بودیم. در نهایت از این ۱۸ نفر 
هشت نفر وارد مرحله نیمه نهایی می شوند و چهار نفر 
وارد فینال خواهند شــد و بخش آرسی و موتور هم 

۶ نفر فینالیستش را شناخته است.
وی دربــاره تغییر مجری در ایــن فصل می گوید: 
برخی مســائل موجب شد فصل دو با کامبیزدیرباز 
تمدید نشود، زیرا نتوانستیم چندان با هم هماهنگ 
شویم و ایشان هم دغدغه های مالی و زمانی داشت 
و همکاری ادامه پیدا نکرد و پیشنهاد بعدی ما کامران 
تفتی بود. واقعیت این است که »دست فرمون« یک 
برنامه لطیف نیست و آدم لطیف هم نمی طلبد بلکه 
یک مجری می خواهد که به برنامه مسلط شود. به 
شخصه عالقه مند هســتم »کامران« در این برنامه 
بماند. کامران تفتی خصوصیات جذابی دارد، برای 
برنامه وقــت می گذارد، همراه اســت و برنامه را از 

خودش می داند.

»دستفرمون«حالمراخوبکرد#
این  که  تفتــی  کامران 
بــار با اجرای »دســت 
فرمــون« تجربه تازه ای 
را به کارنامه کاری خود 
افزوده، بــا همان انرژی 
دوربین،  جلو  همیشگی 
دربــاره چالش های پیش رویــش در این برنامه 
می گوید: حضور در این برنامه برای من هم یک 
تجربه تازه است. واقعیت این است که وقتی من 
در فصل اول »دســت فرمون« به عنوان راننده 
میهمان دعوت شدم و شــرکت کردم، تایمی را 
هم در مســابقه زدم که از قضا زمان خوبی بود 
و همیشه ماشین بازی و موتوربازی برایم حس و 

حال خیلی خوبی داشته است. 
وی ادامه می دهد: زمانی که »وقتشه« تمام شد، 
پیشنهاد اجرای »دست فرمون« به من داده شد 
و ابعاد این برنامه نخســتین چالشــی بود که با 
آن مواجه شــدم. در اکثر برنامه های تولیدی و 

زنده تلویزیون همه در یک فضای هزار متری یا 
استودیویی 300ـ ۲00 متری جمع شده اند، اما 
اینجا با برنامه ای مواجه شدم که سه استودیوی 
مجــزا دارد که یکی از آن ها عماًل یک پیســت 
۱۴هزار متری اســت. وقتی دکور برنامه و بخش 
ســخت افزاری آن این قدر وسیع است، طبعاً در 
نرم افــزار و متریال هــم این ابعــاد ضربدر این 
چندین هزار می شــود، در نتیجه با بزرگ ترین 
پــروژه تلویزیونی ـ مســابقه ای ایــران روبه رو 
هســتیم و قطعاً این برای کســی که حوزه های 
دیگری را که زیرمجموعه بازیگری است، تجربه 
می کند، بســیار جذاب اســت و حال مرا خیلی 
خــوب کرد و به همین دلیل قبول کردم در این 

پروژه حضور داشته باشم.
ایــن بازیگر ادامه می دهد: زمانی که پذیرفتم در 
این پروژه باشــم، دیگر با یک برنامه خانوادگی، 
گفت وگومحــور و تاک شــویی که قرار اســت 
آرام آرام به یک موضوعی برســیم طرف نبودیم 
بلکه خاســتگاه این برنامه هیجــان، ریتم تند و 
پالن و نماهای بســیار و مســابقه دادن و رقابت 
اســت. خود این مســئله چالش دومی شد که 
برای من جذاب تر بود و باید به شــیوه اجرا ریتم 
تندتری می دادم. از هیجانی که به برنامه می دهم 
و نوع کلماتی که اســتفاده می کنم، لباســی که 
می پوشــم و ســوییچ کردن دوربین ها و حضور 
در اســتودیوهای شماره یک تا ســه برنامه و ... 
همه این ها باید شــکل و شــمایل ویژه خود را 
داشته باشــد. ضمن اینکه الیف اســتایل بودن 
در یک برنامه پیســت دار که برای نخستین بار 
ماشــین ها با هم مســابقه می دهند، موتورهای 
ســنگین برای اولین بار و پــس از نیم قرن در 
تلویزیون ما دیده شدند، این بار ماشین کنترلی ها 
در برنامه و فضای رسانه ای ما آمدند و با همدیگر 

به این شکل مســابقه می دهند و ... همه این ها 
پارامترهایی بود که دل مرا برد و دوست داشتم 
من هم در این برنامه بزرگ سهمی داشته باشم.

اجراهمچونبازیگریمقولهبسیار#
جدیوپیچیدهایاست

وی دربــاره تفاوت های فضای اجــرا و بازیگری 
می گویــد: عمیقاً معتقــدم اجرا نیــز همچون 
بازیگری مقوله بســیار پیچیده و جدی اســت و 
به دلیل ارتباط بی واســطه و مســتقیم با مردم، 
ویژگی هــای خودش را دارد و به نظرم تمام این 
فضاهــا زیرمجموعه جهان بازیگری اســت. من 
همیشــه از تجربه کردن فضاهــای جدید لذت 
می برم و دوســت دارم در عرصــه هنر دنیاهای 
متفاوتــی را تجربه کنم، ضمــن اینکه معتقدم 
حضــور درهر یک از ایــن فضاهــا می تواند به 
بخش هــای دیگر هــم کمک کنــد و منجر به 
نوآوری و خالقیت بیشــتر هم بشــود. شاید در 
گذشــته تصور غالــب من هم این بــود که هر 
هنرمنــدی باید فقط در یک عرصه کار کند، اما 
امروز معتقدم نه تنها فعال بودن در شــاخه های 
مختلف هنــری منافاتی با یکدیگــر ندارند که 
حتی برعکس می تواننــد فضایی را فراهم کنند 
کــه هنرمند خــودش را در آن بهتــر پیدا کند 
و خالق تر شــود و از طرفی بــرای مخاطب هم 

تکراری نخواهد شد.
وی ادامه می دهد: در شــرایطی که امروز با آن 
مواجه هســتیم؛ از گرانی و مشکالت اقتصادی 
که مردم با آن دســت و پنجه نــرم می کنند تا 
شیوع کرونا که همه چیز را تحت تأثیر قرار داده، 
همه تالش ما تولید برنامه ای بود که به واســطه 
آن بتوانیم ســاعتی مخاطب را از فضای روزمره، 
مشــکالت و اســترس هایش رها کنیم و برایش 

اوقات پرهیجان و جذابی را رقم بزنیم.
این بازیگــر می افزاید: گرچه شــاید نمونه های 
خارجی و مشابه این برنامه در دنیا وجود داشته 
باشــد، اما »دســت فرمون« با ســبک و سیاق 
مختص به خودش مشــابهی نــدارد و به نظرم 
مهم این است که ما هم دست به ساخت چنین 
برنامــه ای زدیم. این برنامه امکان حضور خانم ها 
را فراهم کرده و بســیاری از کسانی که همیشه 
عالقه مند به مســابقات اتومبیل ســواری بودند، 
شرایطی برایشان مهیا شده که بتوانند خودشان 
را محک بزنند و چنین فضایی را تجربه کنند. از 
طرفی حضور توان یابان اتفاق فوق العاده دیگری 
بود که »دست فرمون« امکان آن را میسر کرد و 
این هیجان و تازگی در کنار ایده جذاب برنامه، 
هوشــمندی کارگردان و همه عوامل تولید یک 
فضا و جو فوق العاده را فراهم کرده است؛ باید در 
کنار همه این ها از شــبکه نسیم و شخص دکتر 
احسانی که تمام قد پای این برنامه ایستادند و از 

آن حمایت کردند، تشکر کرد.

»دستفرمون«صرفًاسرگرمینیست#
تفتی با اشــاره به این نکته که »دســت فرمون« 
صرفاً ســرگرمی نیســت، ادامه می دهد: اتفاقاً با 
ســاخت این مسابقه مشخص شــد چه ظرفیت 
قابل توجهــی در این حوزه وجــود دارد که از او 
غفلت شده بود. »دست فرمون« مسابقه ای جدی 
است. همه شــرکت کنندگان با جدیت و انرژی 
زیاد در مسابقه حضور پیدا می کنند و این ریتم 

و التهاب بسیار خاصی به برنامه می دهد. 
وی درباره حضور پررنگ تری که از مرحله ســوم به 
بعد دارد، می گوید: در این مرحله که به نیمه نهایی 
و فینال نزدیک تر می شــویم بیشتر در کنار داورها 
هستم و مسابقات را از نزدیک دنبال می کنم و طبعاً 
هیجان بیشــتری هم بر برنامه حاکم خواهد شد. 
امیدوارم بتوانیم فصل های بعدی را هم داشته باشیم 

تا تغییرات بیشتری ایجاد کنیم.  

گزارش قدس از پشت صحنه بزرگ ترین مسابقه تلویزیون

ماشینبازهادرپیست»دستفرمون«

محمود محمودی، تهیه کننده این برنامه  نیز درباره 
این شیوه از برنامه سازی می گوید: براساس مدل های 
مختلف برنامه های اســتعدادیابی که در سراسر دنیا 
برگزار می شــود، بیننده دوســت دارد کسانی را که 
روی آنتن می بیند بشناســد و با آن ها همراه شود و 
ما می دانستیم گسترده تر کردن ابعاد برنامه و حضور 
۴00 شرکت کننده این آسیب را دارد که بیننده با خیل عظیمی از شرکت کننده 
در ارتباط باشد که سخت بتواند از بین آن ها کسانی را که دوست دارد انتخاب 
کند. وی می افزاید: وقتی برنامه را طراحی می کردیم نسبت به حجم و سختی 
در این شکل برنامه سازی آگاه بودیم، به همین دلیل سعی کردیم با آیتم های 
دیگری مانند موتور و آرســی یک چاشنی به برنامه اضافه کنیم و در واقع آن 
را جذاب تر کنیم. در واقع »دســت فرمون« کشکولی است که هر اتفاق دست 
فرمونی را می تواند در خودش جای دهد. همان طور که این شب ها می بینید از 

قسمت 33 به بعد هیجان چندین برابر شده و در ادامه جذابیت و شادابی برنامه 
در کنار حساسیت مسابقات خیلی بیشتر خواهد شد.

این تهیه کننده یادآور می شود: شبکه نسیم کمک بسیاری کرد تا این برنامه پا 
بگیرد. زمانی که یک برنامه برند می شــود، حفظ آن هم کار سختی است، زیرا 
توقعات از آن باال می رود. هزینه ای که تلویزیون و شــبکه نســیم در یک سال 
گذشته برای این پیست انجام داد، شاید در ۴0سال اخیر فدراسیون اتومبیلرانی 
برای پیســتش انجام نداده و هنوز هم آن ها مشکل روشنایی دارند. ما بهترین 
آسفالت، نور، دیزاین و موانع را داریم و بهترین های اتومبیلرانی و موتور و آرسی 

ایران را گرد هم آوردیم و به ما کمک می کنند.
وی درباره چشم انداز »دست فرمون« در آینده گفت: خیلی کار سختی است، اما 
طرح های بسیاری داریم که از چیزی که تا به حال دیدید جذاب تر شود و این 
کار برنامه ساز است که به دنبال بهتر شدن برنامه اش برود. امیدوارم کنداکتور 

شبکه نسیم این فضا را فراهم کند. 

یک مسابقه بزرگ با چاشنی جذابیت 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای سید حجت صالح برابر وکالتنامه شماره 49157 مورخ 1399/05/15 دفترخانه 94 مشهد از طرف آقای علی 
فوطه بافان با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواس��ت 99/17541 مورخ 1399/07/01 تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی میزان نود سهم مشاع از چهار هزار سهم ششدانگ پالک 408 فرعی از 4 فرعی از 227- 
اصلی واقع در بخش ده طرقبه ش��اندیز که در صفحه 235 دفتر 142 ثبت گردیده و حس��ب اعالم مالک متقاضی 
سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب 
در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 
روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب 
صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا س��ند معامله ارائه نش��ود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. 

آ- 9908809 م.الف 400 - تاریخ انتشار: 1399/08/20
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای سید حجت صالح برابر وکالتنامه شماره 49157 مورخ 1399/05/15 دفترخانه 94 مشهد از طرف آقای رضا 
فوطه بافان با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواس��ت 99/17541 مورخ 1399/07/01 تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی میزان نود سهم مشاع از چهار هزار سهم ششدانگ پالک 408 فرعی از 4 فرعی از 227- 
اصلی واقع در بخش ده طرقبه شاندیز که در صفحه 256 دفتر 2520 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی 
سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب 
در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 
روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب 
صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا س��ند معامله ارائه نش��ود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. 

آ- 9908810 م.الف 401 تاریخ انتشار: 1399/08/20
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم مژگان جعفریان برابر وکالتنامه شماره 30677- 1399/7/6 دفتر 110 مشهد از طرف خانم منصوره مجیدزاده 
هروی با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواس��ت 99/22780 مورخ 1399/8/17 تقاضای صدور 
س��ند مالکیت المثنی میزان سی و شش صدم سهم مش��اع از مدار 12 سهم ششدانگ پالک 933 فرعی از 760 
فرعی 131- اصلی واقع در بخش شش طرقبه شاندیز که در صفحه 340 دفتر 579 ثبت گردیده و حسب اعالم 
مالک متقاضی سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه 
قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود 
می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت 
محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک 

خواهد نمود. آ- 9908811 م.الف 402 تاریخ انتشار: 1399/08/20
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی دعوت از مالکین مجاورین
احتراماً نظر باینکه خانم راضیه انوری و غیره )مالکین( بموجب شیوه نامه صدور اسناد تک برگی، تقاضای صدور 
سند مالکیت از این اداره را نموده است و سند مالکیت صادره قبلی به شماره پالک های ثبتی )454 و 455 و 456( 
فرعی از از 97- اصلی واقع در بخش 6 مشهد اراضی ابرده سفلی بدون طول ابعاد و مساحت می باشد و مورد تقاضا، 
حدی از آن به مجاورت شما معرفی شده لذا نماینده و نقشه بردار برای روز شنبه مورخ 1399/09/01 جهت تعیین 
طول و متراژ حس��ب ماده 68 و 70 آئین نامه قانون در محل حاضر چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک 
حقی برای خود قائل هستید و یا اختالفی با مجاور مزبور دارید می توانید در روز مقرر در محل حضور بهم رسانید در 
غیر اینصورت بعد از گذشت یک هفته برابر مقررات سند مالکیت بنام متقاضی پس از سیر تشریفات قانونی صادر و 

تسلیم خواهد شد. آ- 9908813 م.الف 404
رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آق��ای ابوالفضل حاجی محمد رضازاده برابر وکالتنامه ش��ماره 48989-99/7/5 دفتر 127 مش��هد از طرف آقای 
محمدرضا حاجی محمد رضازاده با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء ش��ده طی درخواس��ت 99/19008 مورخ 
1399/07/13 تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی میزان چهارصد و بیس��ت و دو سهم مشاع از یکصد و پنجاه و 
هفت هزار و شصت و پنج سهم ششدانگ پالک 62 فرعی از 90- اصلی واقع در بخش شش طرقبه شاندیز که در 
صفحه 278 دفتر 359 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر جابجایی مفقود شده را نموده 
است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام 
معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر 
اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام 

به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ- 9908812 م.الف 403 تاریخ انتشار: 1399/08/20
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مهدی رحمان جهان آبادی برابر وکالتنامه ش��ماره 7599- 1382/04/9 دفترخانه 37 ش��اندیز از طرف آقای 
مهدی پهلوان شاندیز با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/19024 مورخ 1399/07/13 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان دویست سهم مشاع از یکصد و بیست و شش هزار و یکصد و چهل سهم 
ششدانگ پالک 3205 فرعی از 1380 فرعی از 93- اصلی واقع در بخش شش طرقبه شاندیز که در صفحه 38 دفتر 
335 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر آتش سوزی مفقود شده را نموده است در اجرای 
ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود 
اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه 
نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور 

سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ- 9908814 م.الف 405 تاریخ انتشار: 1399/08/20
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آق��ای محمدرض��ا صنعتی فاز با ارائه استش��هاد محل��ی گواهی امضاء ش��ده طی درخواس��ت 99/18975 مورخ 
1399/07/13 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان صد و پنجاه سهم مشاع از دویست و ده هزار سهم ششدانگ 
پالک 22 فرعی از 1- اصلی واقع در بخش شش طرقبه شاندیز که پالک فوق الذکر به شماره شناسه الکترونیکی 
139620306008003882 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده 
را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی 
انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت 
مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ- 9908815 م.الف 406 تاریخ انتشار: 1399/08/20

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

متن آگهی مزایده آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( پرونده اجرایی شماره 
139904006220000017 بکالسه 9900058

پیرو آگهی مزایده شماره 139904306220000040 کالسه 9900057 اعالم می گردد:
بانک کشاورزی به استناد سند رهنی شماره 23196 مورخ 1392/01/29 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 113 
طرقبه علیه آقای اس��ماعیل علی نژاد )وام گیرنده و وثیقه گذار( نام پدر حس��ن ش��ماره شناسنامه 58302 شماره 
ملی 0932952372 و آقای موس��ی اخروی )وثیقه گذار( نام پدر علی اکبر ش��ماره شناس��نامه 541 شماره ملی 
0935148957 اجراییه تحت کالسه های 9900058 در قبال مبلغ 1/832/564/272 )یک میلیارد و هشتصد و 
سی و دو میلیون و پانصد و شصت و چهار هزار و دویست و هفتاد و دو ریال( صادر نموده که پس از ابالغ اجراییه در 
مورخه 1399/03/01 )یکم خرداد ماه سال یک هزار و سیصد و نود و نه( در پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای 

مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده ششدانگ:
1- یک قطعه باغ به شماره پالک ثبتی 907 )نهصد و هفت( فرعی از 160 )یکصد و شصت( اصلی بخش 6 مشهد 

با مالکیت آقای اسماعیل علی نژاد موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 615204 و سری الف سال 88 که 
در صفحه 85 دفتر امالک جلد 28 ذیل شماره 3955 ثبت گردیده است و مساحت ششدانگ برابر 1135 مترمربع 
)یک هزار و یکصد و س��ی و پنج مترمربع( واقع در بین روس��تاهای مایان علیا و وسطی به فاصله حدود 350 متر 
در سمت چپ جاده طرقبه به مایان علیا در دره مشهور به بازه نقیببه مبلغ 2/497/000/000 ریال )دو میلیارد و 
چهارصد و نود و هفت میلیون ریال( ارزیابی و قطعیت یافته است و ملک مورد تعرفه شامل یک قطعه باغ که در 
آن یک واحد دامداری با زیربنای 225 )دویست و بیست و پنج مترمربع( و حدود 600 )ششصد مترمربع( اصطبل 
احداث شده است و بقیه عرصه دارای درختان سیب با سن حدود 10 تا 15 سال و دو درخت گردو با سن بیش از 

سی سال و دارای سهم آب از رودخانه می باشد.
ملک ارزیابی شده در روز ارزیابی پالک موصوف در تصرف مالک می باشد.

حدود ثبتی ملک موصوف با وضعیت موجود مطابقت دارد.
حدود ملک برابر:

غرباً و شماالً: به مرز اشتراکی با مشجر نمره 905 سلیمان و غیره
شرقاً: اول به مرز اشتراکی با مشجر نمره 904 حاج کربالیی علی و دوم به رودخانه

جنوباً: به مرز اشتراکی با مشجر نمره 906 نرگس
پالک مذکور برابرنامه شماره مورخ 1399/05/22 دفتر امالک بازداشتی فاقد بازداشتی می باشد.

2- یک قطعه باغ به شماره پالک ثبتی 448 )چهارصد و چهل و هشت فرعی( از 181 )یکصد و هشتاد و یک اصلی( 
بخش شش مشهد با مالکیت آقای موسی اخروی

موضوع سند مالکیت اصلی با جز سهم 3 از کل 6 سهم به عنوان مالک 3 دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان به 
شماره چاپی 075706 که در صفحه 29 دفتر امالک جلد 101 ذیل شماره 4579 ثبت گردیده است.

موضوع سند مالکیت اصلی با جز سهم 1/5 از کل 6 سهم به عنوان مالک 1/5 دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و 
اعیان به ش��ماره چاپی 634540 که در صفحه 383 در دفتر امالک جلد 151 ذیل ش��ماره 17544 ثبت گردیده 

است
موضوع س��ند مالکیت اصلی با جز س��هم 1/5 از کل 6 سهم به عنوان مالک 1/5 دانگ مشاع از شش دانگ عرصه 
و اعیان به ش��ماره چاپی 606486 که در صفحه 262 دفتر امالک جلد 611 ذیل ش��ماره 110963 ثبت گردیده 
است و در کل مالکیت موسی اخروی به عنوان مالک ششدانگ و مساحت ششدانگ برابر 9519 مترمربع )نه هزار 
و پانصد و نوزده مترمربع( واقع در دهستان اردمه قریه مج به مبلغ 6/187/350/000 ریال )شش میلیارد و یکصد و 
هشتاد و هفت میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال( ارزیابی و قطعیت یافته است. ملک مورد تعرفه با کاربری باغی و 
دارای درختان میوه از انواع سیب و آلو و گیالس و هلو و گردو با سن حدود 10 تا 15 سال است و دارای مختصات 

4003646 و utm 710603= می باشد.
ملک ارزیابی شده در روز ارزیابی پالک موصوف در تصرف مالک می باشد.

حدود ثبتی ملک موصوف با وضعیت موجود مطابقت دارد.
حدود ملک برابر:

شماالً: به مرز اشتراکی با ملک نمره 267 حسن
شرقاً: به مرز اشتراکی پالک های نمره 262 محترم و نمره 451 مختار و نمره 450 محمد

جنوباً: به جبل
غرباً: اول به جبل و دوم به مرز اشتراکی با پالک نمره 263 میر عابد

پالک مذکور برابر نامه شماره مورخ 1399/05/22 دفتر امالک بازداشتی فاقد بازداشتی میباشد. مزایده ششدانگ 
پالک های ثبتی فوق در قبال مبلغ 8/684/350/000 ریال )هش��ت میلیارد و شش��صد و هشتاد و چهار میلیون و 
س��یصد و پنجاه هزار ریال( در روز یکش��نبه مورخ 1399/09/02 از ساعت نه تا دوازده ظهر در محل واحد اجرای 
اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان طرقبه ش��اندیز واقع در جاده طرقبه- نبش خیابان امام رضا 41 شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می گردد. ضمناً مبلغ حق مزایده و نیم عشر دولتی زائد بر مبلغ مزایده و سایر 
هزینه های قانونی معلوم یا نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزایده می باشد. چنانچه روز مزایده با 

تعطیلی مواجه گردد روز بعد مزایده برگزار خواهد شد. آ- 9908816 م.الف 407
واحد اجرای اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( 
پرونده اجرایی شماره 139904006220000016 بکالسه 9900057

پیرو آگهی مزایده شماره 139904306220000041 کالسه 9900058 اعالم می گردد:
بانک کشاورزی به استناد سند رهنی شماره 24617 مورخ 1392/07/13 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 113 
طرقبه علیه آقای اس��ماعیل علی نژاد )وام گیرنده و وثیقه گذار( نام پدر حس��ن ش��ماره شناسنامه 58302 شماره 

ملی 0932952372 و آقای موس��ی اخروی )وثیقه گذار( نام پدر علی اکبر ش��ماره شناس��نامه 541 شماره ملی 
0935148957 اجراییه تحت کالسه 9900057 در قبال مبلغ 487/137/359 )چهارصد و هشتاد و هفت میلیون 
و یکصد و سی و هفت هزار و سیصد و پنجاه و نه ریال( صادر نموده که پس از ابالغ اجراییه در مورخه 1399/03/01 
)یکم خرداد ماه سال یک هزار و سیصد و نود و نه( در پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم 

االجرا و تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده ششدانگ:
1- یک قطعه باغ به شماره پالک ثبتی 907 )نهصد و هفت( فرعی از 160 )یکصد و شصت( اصلی بخش 6 مشهد 
با مالکیت آقای اسماعیل علی نژاد موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 615204 و سری الف سال 88 که 
در صفحه 85 دفتر امالک جلد 28 ذیل شماره 3955 ثبت گردیده است و مساحت ششدانگ برابر 1135 مترمربع 
)یک هزار و یکصد و سی و پنج مترمربع( واقع در بین روستاهای مایان علیا و وسطی به فاصله حدود 350 متر در 
س��مت چپ جاده طرقبه به مایان علیا در دره مش��هور به بازه نقیب به مبلغ 2/497/000/000 ریال )دو میلیارد و 
چهارصد و نود و هفت میلیون ریال( ارزیابی و قطعیت یافته است و ملک مورد تعرفه شامل یک قطعه باغ که در 
آن یک واحد دامداری با زیربنای 225 )دویست و بیست و پنج مترمربع( و حدود 600 )ششصد مترمربع( اصطبل 
احداث شده است و بقیه عرصه دارای درختان سیب با سن حدود 10 تا 15 سال و دو درخت گردو با سن بیش از 

سی سال و دارای سهم آب از رودخانه می باشد.
ملک ارزیابی شده در روز ارزیابی پالک موصوف در تصرف مالک می باشد.

حدود ثبتی ملک موصوف با وضعیت موجود مطابقت دارد.
حدود ملک برابر:

غرباً و شماالً: به مرز اشتراکی با مشجر نمره 905 سلیمان و غیره
شرقاً: اول به مرز اشتراکی با مشجر نمره 904 حاج کربالیی علی و دوم به رودخانه

جنوباً: به مرز اشتراکی با مشجر نمره 906 نرگس
پالک مذکور برابرنامه شماره مورخ 1399/05/22 دفتر امالک بازداشتی فاقد بازداشتی می باشد.

2- یک قطعه باغ به شماره پالک ثبتی 448 )چهارصد و چهل و هشت فرعی( از 181 )یکصد و هشتاد و یک اصلی( 
بخش شش مشهد با مالکیت آقای موسی اخروی

موضوع سند مالکیت اصلی با جز سهم 3 از کل 6 سهم به عنوان مالک 3 دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان به 
شماره چاپی 075706 که در صفحه 29 دفتر امالک جلد 101 ذیل شماره 4579 ثبت گردیده است.

موضوع سند مالکیت اصلی با جز سهم 1/5 از کل 6 سهم به عنوان مالک 1/5 دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و 
اعیان به ش��ماره چاپی 634540 که در صفحه 383 در دفتر امالک جلد 151 ذیل ش��ماره 17544 ثبت گردیده 

است
موضوع س��ند مالکیت اصلی با جز س��هم 1/5 از کل 6 سهم به عنوان مالک 1/5 دانگ مشاع از شش دانگ عرصه 
و اعیان به ش��ماره چاپی 606486 که در صفحه 262 دفتر امالک جلد 611 ذیل ش��ماره 110963 ثبت گردیده 
است و در کل مالکیت موسی اخروی به عنوان مالک ششدانگ و مساحت ششدانگ برابر 9519 مترمربع )نه هزار 
و پانصد و نوزده مترمربع( واقع در دهستان اردمه قریه مج به مبلغ 6/187/350/000 ریال )شش میلیارد و یکصد و 
هشتاد و هفت میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال( ارزیابی و قطعیت یافته است. ملک مورد تعرفه با کاربری باغی و 
دارای درختان میوه از انواع سیب و آلو و گیالس و هلو و گردو با سن حدود 10 تا 15 سال است و دارای مختصات 

4003646 و utm 710603= می باشد.
ملک ارزیابی شده در روز ارزیابی پالک موصوف در تصرف مالک می باشد.

حدود ثبتی ملک موصوف با وضعیت موجود مطابقت دارد.
حدود ملک برابر:

شماالً: به مرز اشتراکی با ملک نمره 267 حسن
شرقاً: به مرز اشتراکی پالک های نمره 262 محترم و نمره 451 مختار و نمره 450 محمد

جنوباً: به جبل
غرباً: اول به جبل و دوم به مرز اشتراکی با پالک نمره 263 میر عابد

پالک مذکور فاقد بازداشتی میباشد. مزایده ششدانگ پالک های ثبتی فوق در قبال مبلغ 8/684/350/000 ریال 
)هشت میلیارد و ششصد و هشتاد و چهار میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال( در روز یکشنبه مورخ 1399/09/02 
از س��اعت نه تا دوازده ظهر در محل واحد اجرای اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز واقع در جاده 
طرقبه- نبش خیابان امام رضا 41 شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می گردد. ضمناً مبلغ حق مزایده و 
نیم عشر دولتی زائد بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های قانونی معلوم یا نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده 
مزایده می باشد. چنانچه روز مزایده با تعطیلی مواجه گردد روز بعد مزایده برگزار خواهد شد. آ- 9908817 م.الف 408

ریاست واحد اجرای اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی
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