
انتقام تولیدی
خانــم نســیم تــوکل، بانــوی کارآفریــن 
نمونــه، بــا انتشــار توییتــی در حســاب 
ســبک  بــه  انتقــام  از  شــخصی اش 
کارآفرینــی و تولیــد اجــزای تجهیــزات 
در  تــوکل  اســت.  داده  خبــر  پزشــکی 
صفحه اش نوشــت: »یک سال آهنگ 
پیشــوازم، صدای  قاســم سلیمانی اســت، مزاح می کنند که تو کجا و... و 
من می گویم سلیمانی نقطه تعادل بود. عنصر منطق و اعتدال، به نامش 
کوشیدیم در سالگردش انتقام بگیریم و امروز با طراحی و تولید دو ساب 
سیستم مهم در تجهیزات پزشکی تحریمی آمریکایی، انتقام گرفتیم«.

قهرمان
در نخســتین سالروز شــهادت شهدای 
مقاومت، سپهبد شهید قاسم سلیمانی 
و همرزمانش، کاربران در فضای مجازی 
توفانی از پست ها و دلنوشته هایی را در 
صفحــات خود بــه راه انداختند. کاربران 
و فعــاالن فضــای مجــازی کــه از چنــد 
روز پیــش هشــتگ های #HERO، #مرد_میــدان و #برای_ســرباز را در 
توییتر داغ کردند، ســبب شــدند در روز شهادت این سردار رشید، صفت 

»قهرمان« با تعداد 8هزار و 162 پست، ترند اول توییتر شود.

کروناز
ســعید بیابانکــی از شــعرای برجســته 
از  رونمایــی  روز  همــان  در  کشــورمان 
واکســن ایرانــی، بــا انتشــار توییتــی از 
مخاطبانــش خواســت نامــی بــرای این 
واکسن انتخاب کنند. مخاطبان سایت 
باشگاه خبرنگاران جوان هم با فرستادن 
حدود ۵۰۰ نظر، ۳۰ نام برای این واکسن پیشنهاد دادند. به جز پیشنهاد 
»فخری زاده« نام های »فاخر«، »قاسم سلیمانی«، »فخر ایران«، »خلیج 
فارس«، »فخر سلیمان«، »فخر 1۹«، »سرباز«، »حسینی بای«، »نوید«، 
»persia«، »ایرانا«، »نوش دارو« و »کروناز« و... هم در میان پیشنهادها 

دیده می شود«.

هشدار دو منظوره
با آفتابی شدن هوا در شهرهای کوچک 
بارندگــی،  نبــود  در  و  کشــور  بــزرگ  و 
نخســتین مشــکل، آلودگــی هواســت. 
وزیــر  مشــاور  زاده،  وهــاب  علیرضــا 
بهداشــت درباره آلودگــی هوا و افزایش 
ابتال به کرونا در توییتی نوشــت: تداوم 
فعالیت هــای روزانــه بیــرون از منــزل و تردد پرحجم مــردم در اوج آلودگی 
هوا ســبب تشــدید بیماری های قلبــی و ریوی و افزایــش بار مراجعات به 
بیمارستان ها می شود. این روند، افزایش موارد ابتالی گروه های پرخطر به 

بیماری کرونا را در پی خواهد داشت.

 محمــد تربــت زاده  بــه قول »فریدون مجلســی« 
آن  هایی که هنوز معتقدند در پشت پرده انقالب 
اســالمی، آمریــکا، انگلیــس، آلمان و فرانســه قرار 
داشــتند، بازمانده هــای همــان نســل از دایی جان 
ناپلئون هایی هستند که از ته قلبشان باور داشتند 
کار، همیشه کار انگلیسی هاست! به همین خاطر 
هم هست که هنوز وقتی نام نشست »گوادلوپ« 
می آیــد، بــا قطعیت می گویند دســت های پشــت 
پرده، دم شــاه را گرفتند و از ایران بیرون انداختند  
ایــن افراد که اغلبشــان را طیف ســلطنت طلب ها 
تشــکیل می دهنــد انــگار حــاال و پس از گذشــت 
بیــش از 42 ســال از آن نشســت پرحاشــیه هــم 
نمی خواهنــد بپذیرند از مدت ها پیــش از برگزاری 
نشست »گوادلوپ« کار رژیم پهلوی تمام شده بود 
و این نشســت زمانی برگزار شــد که ابرقدرت های 
بلــوک غــرب از ســقوط محمدرضــا شــاه اطمینان 
پیدا کرده بودند و می خواســتند در یک نشســت 
غیررســمی، درمــورد نحــوه تعامل بــا حکومتی که 

نتیجه انقالب مردم ایران بود، به تفاهم برسند.

کار تمام است»
همان طــور کــه احتمــاالً می دانید »گوادلــوپ« نام 
جزیــره ای در دریای کارائیب اســت که جزو قلمرو 
فرانســه بــه حســاب می آیــد. این جزیــره نیمی از 
شهرتش را مدیون نشست پرحاشیه ای است که 
14 دی ماه 1۳۵7 میان سران چهار کشور آمریکا، 

انگلستان، آلمان غربی و فرانسه برگزار شد.
در روزهایــی کــه انقالب مردم ایــران اوج گرفته بود 
و از طــرف دیگــر خبرهایــی از مشــکالت جســمی 
شــاه در رســانه ها منتشر می شــد، کار شاه تقریباً 
تمام شده به نظر می رسید. به همین خاطر والری 
ژیســکار دســتن رئیس جمهــور وقــت فرانســه از 
جیمی کارتر رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا، 
جیمــز کاالهــان نخســت وزیر بریتانیــا و هلمــوت 
اشــمیت صدراعظــم آلمــان غربــی دعوت کــرد در 
نشســتی مشــترک در ایــن جزیره در مــورد آینده 
ایران گپ بزنند. سران سه ابرقدرت اروپایی وقتی 
در نشست گوادلوپ حاضر شدند، قصد داشتند 
بــا شــک و تردیــد بحــث پایــان حکومــت پهلــوی 
را مطــرح کننــد امــا پیــش از آنکه چیــزی بگویند، 
جیمــی کارتر رو به آن ها گفت:»...شــاه دیگر قادر 
به ماندن و ادامه حکومت نیست زیرا مردم ایران 
بــه هیچ روی خواهان او نیســتند. به عــالوه دولت 
یــا دولتمــردان دیگــری برجای نمانــده تا حاضر به 

همیاری و همکاری با او باشد«.

شگفت زده شدند»
کــه  اســت  چیــزی  همــان  دقیقــاً  موضــوع  ایــن 
سلطنت طلب ها به آن استناد می کنند تا بگویند 
شــاه را آمریکایی ها زمین زدند و انقالب ایران هم 
تمامــاً محصــول نشســت گوادلــوپ اســت! آن ها 
ادعــا می کنند اروپایی ها حتــی قصد مطرح کردن 
پیشــنهاد خــروج شــاه از ایــران را هــم نداشــته اند 

و تنهــا می خواســتند در موردناآرامی هــای ایــران 
تصمیم گیری کنند اما موضع محکم آمریکا کار را 
یکسره کرده است. به همین خاطر هم هست که 
در همه رسانه ها نوشته اند اروپایی ها از پیشنهاد 

کارتر شگفت زده شدند!
بــرای  هــم  دیگــر  دلیــل  یــک   ســلطنت طلب ها 
ادعایشان مطرح می کنند. آن ها مدعی اند ایران در 
سال های منتهی به انقالب به قدری قدرت گرفته 
بوده که آمریکایی ها به شــاه حســودی و مقدمات 
براندازی او را فراهم کرده  و در نهایت در نشست 

گوادلوپ نسخه اش را پیچیده اند.

قمر در عقرب»
ازخودتــان می پرســید اروپایی هــا چــرا از   حتمــاً 
پیشــنهاد کارتر شگفت زده شــدند؟ ایراِن پیش از 
انقالب، برگ برنده آمریکا در خاورمیانه به حساب 
می آمد.زمانــی کــه اوضــاع قمــر در عقــرب شــد و 
صــدای انقالب ایران به گوش جهانیان رســید اما 
نه فقط مردم عادی، بلکه سران دولت های اروپایی 
هــم بــا اســتناد به ایــن موضــوع که ایران ســوگلی 
آمریــکا در خاورمیانــه اســت، تصــور می کردنــد 
حتــی با وجود قطعی شــدن پایــان کار محمدرضا 
پهلوی در ایران، آمریکا هیچ جوره اجازه نمی دهد 
سلســه پهلوی به ســقوط نزدیک شود. به همین 
خاطــر موضــع تنــد و محکم ایاالت متحــده آن ها 
را حســابی شــگفت زده کــرد امــا این بــه معنی آن 
نیست که اروپایی ها تحت تأثیر آمریکا، تصمیم 
به براندازی حکومت پهلوی گرفته اند. اما در مورد 
اینکه چرا آمریکایی ها تالشی برای حفظ حکومت 
پهلــوی انجــام ندادنــد، تحلیلگرها می گوینــد اوالً 
تنهــا گزینه موجود یعنی کودتای نظامی به دلیل 
پیوستن ارتش به انقالب عمالً غیرممکن شده بود 
و دوم خطر نفوذ شــوروی در ایران، آمریکا را قانع 
کرده بود تالشــی برای بقــای پهلوی انجام ندهد و 
اجازه دهد مردم ایران انقالبشــان را بدون دخالت 

شوروی به سرانجام برسانند.

آمریکا به ایران حسودی می کرد؟!»
اما سؤال دیگر اینکه آیا آمریکا به خاطر حسودی 
به پیشرفت های اقتصادی و نظامی ایران تصمیم 

به براندازی محمدرضا پهلوی گرفته بود؟!
بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش کافی اســت تســلط 
خیلی محدودی به منابع تاریخی داشــته باشید، 
آن وقت متوجه خواهید شد ایران در زمان پهلوی 
دوم اگرچه توســعه زیادی نسبت به گذشته پیدا 
کرده بود اما هیچ جوره در حد و اندازه ای نبود که 

بخواهد با رهبر بلوک غرب مچ اندازی کند.
عالوه بر این، سیاست خارجی آمریکا در همه این 
سال ها بر حول این محور گردیده که افزایش قدرت 
اقتصادی، نظامی و حتی سیاسی شرکایش در هر 
گوشه از جهان، مساوی است با پیشرفت روزافزون 
خــودش. نمونــه بارز این موضوع کره جنوبی اســت 
که پیشــرفت های روزافزونش در اقتصاد، سیاست 

و مسائل نظامی، نه تنها موجب حسودی آمریکا 
نمی شود، بلکه جیب سرمایه داران این کشور را پر و 

پیمان تر از گذشته می کند.

حفظ دولت بختیار»
در زمینــه  تحلیــل اشــتباه دیگــری کــه معمــوالً 
نشســت گوادلــوپ مطرح می شــود، ایــن موضوع 
اســت کــه چهار ابرقــدرت غربی، تمایــل زیادی به 
پیروزی انقالب اســالمی داشتند، به همین خاطر 
تالشــی بــرای روی کار آوردن حکومتــی بــه جــز 

جمهوری اسالمی انجام ندادند.
اول از همــه آنکــه مخالفــان حکومــت پهلــوی در 
آن زمان به ســه دســته تقســیم می شدند. دسته 
اول چپ هــا و کمونیســت هایی بودنــد که گرایش 
به شــوروی داشــتند. دســته دوم ملیون بودند که 
بازمانده هــای همــان جبهــه ملی زمــان مصدق به 
حســاب می آمدند و سومین دسته هم مذهبیون 
پایــگاه اجتماعــی  کــه به تازگــی  سیاســی بودنــد 

مستقل بدست آورده بودند.
تکلیــف موضــع غــرب در قبــال دســته اول و دوم 
که کامالً روشــن اســت. در نتیجه گزینه ای به جز 
مذهبیون به رهبری امام خمینی)ره( برای تأسیس 

حکومتی جدید روی میز قرار نداشت.
گذشته از این موضوع، غربی ها که نمی خواستند 
بعدهــا مقصر پیروزی انقالب اســالمی شــناخته 
شــوند، پس از نشســت گوادلوپ تصمیم گرفتند 
امــام خمینــی را بــه وضعیتــی میان ســقوط رژیم 
شــاه و پیــروزی انقــالب اســالمی متقاعد ســازند. 
بختیــار  دولــت  حفــظ  در  را  آن  کــه  وضعیتــی 

جست وجو می کردند.

ملت را به حال خود واگذارید»
یــک روز پــس از پایان اجالس، آمریکا یی ها پیغام 
خــود را به طــور غیرمســتقیم و توســط دو تــن از 
مقامــات فرانســوی بــه اطــالع امــام خمینــی)ره( 
رساندند. کارتر در پیامش از امام خمینی خواست 
تمــام نیــرو و اهتمــام خویــش را بــرای جلوگیری از 
مخالفــت مــردم علیــه بختیار بــه کار بنــدد. او در 
این پیام به قطعی بودن خروج شاه اشاره و سپس 
تهدید کرد که تالش برای براندازی دولت بختیار، 

کودتای نظامی را به دنبال خواهد داشت.
اعــالم  کارتــر  بــه  قاطــع  پاســخی  در  )ره(  امــام 
کردنــد مــردم تصمیمشــان را گرفته انــد و غــرب 
بــه زودی شــاهد تأســیس حکومتــی برخاســته 
از دل انقــالب مــردم ایران خواهــد بود. در پایان 
بخشی از نامه امام خمینی)ره( خطاب به کارتر 

را می خوانید:
»ملت ما حاضر نیست با دولت بختیار به عنوان 
میراث شــاه و یا با تدابیری چون تشــکیل شــورای 
ســلطنت کــه همــه آن هــا غیرقانونــی اســت، کنار 
آید. ملت ایران نیز از کودتای نظامی هیچ هراسی 
بــه خــود راه نخواهــد داد ملــت را بــه حــال خــود 

واگذارید«.

پیری در بساط است!

رقیه توسلی: رادیو باز است. باران می بارد. برف پاک کن را می زنم. تیغه 
ســمت راننــده هــر 1۰ ثانیه یک بار خودی نشــان می دهــد، اما آن یکی 

افتاده روی دنده چپ. کار نمی کند.
برعکــس همیشــه نــه کتــاب می خوانــم، نــه موبایــل گرفتــه ام دســتم. 
نشسته ام پای حرف های متخصص تغذیه سالمندی رادیو تا خواهری 
از میوه فروشی برگردد. جناب دکتر برنامه، تندتند حرف می زند. درست 

شکل قطره هایی که جلو چشمم با عجله ُسر می خورند روی شیشه.
خانم هــا و آقایــان زیــادی تمــاس می گیرند و ســؤال می کنند. میانگین 
سنی شــان 7۵ تــا 88 اســت. برنامــه جــذاب می شــود برایــم. کمــی 
ولــوم می دهــم. خانم کهنســالی از قرنطینــه 1۰ ماهه اش می گویــد و از 
اضطرابش. اینکه پوســته شــدن لب هایش آزارش می دهد و راهنمایی 
می خواهــد. آقــای ســالخورده ای کــه خــودش را تــا پارســال، پدربــزرگ 
خوش بنیــه و ورزشــکاری معرفی می کنــد و حاال می گوید پدر غمگینی 
شده که دیابت و قلبش سر به سرش می گذارند و اشتهایش به شدت 
افــت کــرده. یکــی هــم راه حــل می خواهــد برای فســفر بــاالی آزمایش 
خونش؛ بعدی بهترین روش درمان را می پرسد تا از شر بی خوابی و درد 
مفاصلش خالص شود و دیگری می خواهد بداند چه بکند تا یبوست 

همیشگی، رهایش کند.
وسط ها هم تلفنی پخش می کنند از خانم مسنی که از ضعف عضالنی 
و ســرگیجه اش شــکایت دارد و از گریه هایــش می گویــد و خانومــی که 
شماره عینکش با وجود عمل مروارید باالست و حاال می خواهد ببیند 

با تغذیه می شود نور چشمش زیاد شود یا نه؟
دقایقــی می شــود میهمــان صدای بــاران و ده ها مادربــزرگ و پدربزرگی 
شده ام که گفتنی هایشان کم نیست. همین ها که دوروبرمان هستند 
و گاهــی فکــر می کنیم زندگی آرام و بی دغدغه ای دارند... که نمی شــود 
کتمــان کــرد بعضــی وقت ها حتی نســبت به آن ها کم شــنوا و کم بینا 

می شویم و یادمان می رود که هستند. 
نمی دانم چرا اما احســاس می کنم همه این خانم های ســن و سال دار، 
»عزیز«نــد. مــادرم کــه هــرروز منتظــر اســت برویــم ســراغش و مــادر 
دختری مــان را تــازه کنیم. از خودمان برایش بگوییم؛ از کرونا که دوباره 
قرمــز شــده؛ گفتاردرمانی کنیم؛ از اتفاقات، بی خبــرش نگذاریم؛ قطره 
چشــمش را بچکانیم؛ با هم نبات داغ بخوریم؛ شــعر بخوانیم. برنامه 
رادیویی تمام می شود و خرید خواهری هم. دارم به این فکر می کنم که 

برف پاک کن از نفس افتاده را تعمیرکار باید ببیند.

 مجازآباد

در نشست »گوادلوپ« چه گذشت؟در نشست »گوادلوپ« چه گذشت؟

دایی جان ناپلئون هادایی جان ناپلئون ها
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ورزشورزش
از فدراسیون فوتبال کاری برنمی آید، نیروهای امنیتی ورود کنند

 افشاگری لطیفی 
از شرط   بندی در لیگ یک

مدیر ورزشی باشگاه پرسپولیس در جمع خبرنگاران:

یحیی تحت حمایت کامل ما 
و هواداران است

 گفت وگو با سمیه ذاکری، برگزیده فانوس بخش »ملت قهرمان« جشنواره فیلم عمار

روایت نجات کشتی ایرانی از چنگ دزدان دریایی سومالی

برای محیط زیست
بعضــی وقت هــا بــا تغییــرات کوچکــی در زندگــی می شــود رفتــاری 
محیــط زیســتی داشــته باشــیم. می توانیــم کارهایی انجــام دهیم که 
اگرچــه کوچــک و بی اهمیــت بــه نظــر می رســند، اما کمکی هســتند 
به جلوگیری از آســیب دیدن محیط زیســت. در ســفر و رکابزنی ماه 
پیش در کرمان نیاز به بردن چیزهایی مثل سیب زمینی، پیاز، برنج، 
تنقالت، چای خشــک و... داشــتم. وقتی وســایلم را آماده می کردم با 
خودم قرار گذاشتم تا می توانم نایلون کمتری بردارم. برای همین مثالً 
ســیب زمینی و پیازها را در کیســه های پارچه ای گذاشــتم، برنج مورد 
نیازم را در شیشه نوشابه ای که خالی شده بود ریختم و برای تنقالت 
از ظرف های دردارپالستیکی و برای چای مورد نیاز از ظرف شیشه ای 

استفاده کردم و خالصه با کمترین مصرف پالستیک به سفر رفتم.
چند روز پیش در محل کار و موقع ناهار، ظرف های خورشت را دیدم و 
به ذهنم رسید با توجه به جنس و مقاومتی که دارند می توانند ابزاری 
کارآمد برای سفرها و طبیعت گردی ها باشند. چندتایش را برداشتم و 
به خانه بردم تا پس از شست وشــو و ضدعفونی به جای دور ریخته 
شــدن، بشــوند بخشــی از ظرف های کوه و طبیعت و دوچرخه ســواری 
مــن. صبــح جمعه که با دوســتی به کوه رفتــه بودیم یکی از ظرف ها را 
بــا خــودم بــردم و پس از خالی شــدن آن را به دوســتم هدیه دادم. هر 
دو هم خوشــحال بودیم که توانســته ایم ظرفی را که می توانســت به 
عنوان زباله وارد طبیعت شــود و بپیوندد به انبوه زباله های ســمج، به 
وســیله ای کاربــردی و چنــد بار مصرف تبدیل کرده ایــم. حاال اگر ذهن 
خودمــان را درگیــر آن ســؤال اول کنیم که چگونه می توانیم به محیط 
زیست و در نهایت به خودمان کمک کنیم، موارد بسیار زیاد دیگری 
هم به ذهن ما خواهد رسید. یادم هست در همان سفر جنوب کرمان 
بــرای آب، ظــرف آب معدنــی خالــی بــرده بــودم کــه در طول ســفر آب 
می کــردم. پــس از پایان ســفر خالی شــده آن را به مشــهد برگرداندم. 
شاید از نگاه بعضی ها کار خنده داری انجام داده ام اما من می خواهم 
از یــک ظــرف بارهــا و بارهــا اســتفاده کنم؛ نــه اینکه هر وقــت کارم با 
یــک شیشــه آب معدنــی تمام می شــود آن را دور بینــدازم و در نوبت 
بعــدی کــه بــه آب نیاز دارم یکــی از آن ها را بخرم. این کارها شــاید در 
ظاهر کمی سخت باشد اما اگر دلمان برای خودمان و محیط زیست 
بسوزد، حتماً می توانیم تک تک این کارها را انجام دهیم و مهم تر از 

همه از انجام دادن آن هم لذت ببریم.

فعالیت های زیر پوستی برای تصدی ریاست داغ است

 فدراسیون ستاره دار 
یا فدراسیون پول ساز؟

روزمره نگاری

یادداشت های چرخدار

عباسعلی سپاهی یونسی
annotation@qudsonline.ir
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سینا حسینی: پــس از اعــام تاریخ برگزاری انتخابات 
فدراســیون فوتبــال و بازنگــری در قوانیــن نام نویســی 
نامزدهــا گمانه زنی هــای فراوانــی در خصوص احتمال 
ورود چهره های ورزشــی در رســانه های گروهی صورت 
گرفــت. آنچــه از فضــای کنونی حاکم بر فوتبــال ایران 
پیداســت اینکه فوتبال ایران نیاز به رئیس نام آشــنا 
ندارد، بلکه نیاز به فردی که با پشتوانه اقتصادی ویژه 
بتواند مشکات مالی عدیده در این حوزه را به خوبی 

مدیریت کند، دارد.

ورود نام آشناها#
بــا ایــن تفاســیر چهره هایــی نظیــر مصطفــی آجورلو، 
ســعید آذری، هدایــت هللا ممبینــی، شــهاب الدیــن 
عزیزی خادم،حیدربهاروند، حبیب کاشانی، و محمد 
حســین قریــب زودتر از ســایر گزینه هــا آمادگی خود 
را بــرای ایــن کار اعام کردنــد. علی کریمی هم یکی از 
معدود ســتاره های حوزه فوتبال است که عاقه مندی 

خود را برای حضور در این عرصه اعام کرده است.

دردسرهای فدراسیون#
امــا آنچــه در برهــه کنونــی بــه عنــوان مزیــت بــرای 
نامزدهای فدراســیون فوتبال مطرح می شود، تفکرات 
اقتصــادی مبنــی بــر درآمــد پایدار اســت کــه در حال 
حاضر هیچ یک از گزینه های فعلی درباره آن صحبت 
نکردنــد، البته برخی رســانه ها گــزارش هایی مبنی بر 
حمایت مالی از برخی گزینه ها منتشر کردند، اما در 
برهــه کنونی فوتبال ایران برای پیشــبرد اهدافش نیاز 
بــه بودجــه ای کان افــزون بــر 10 میلیــون دالر دارد تــا 
بتواند به پشتوانه این بودجه برنامه های تیم های ملی 

را بــه شــکل قانع کننده پیش ببــرد. از طرفی موضوع 
بدهی های بین المللی را نیز باید به دردسرهای رئیس 

بعدی اضافه کرد.

انصراف دایی#
شاید همین عامل سبب شد علی دایی انصرافش از 
نام نویســی برای حضور در میان نامزدها را رســانه ای 
و اعــام کنــد: »از طــرف بزرگان فوتبال آســیا در خارج 
از ایــران و همچنین بــزرگان فوتبال در داخل ایران با 

من صحبت شد که در انتخابات فدراسیون 
فوتبال شرکت کنم و برنامه های خود را هم 
بــه فدراســیون بدهــم، اما هرگــز حاضر به 
حضور در چنین انتخاباتی نیستم. من به 
درد ریاســت فدراسیون فوتبال نمی خورم.
برای فوتبالی که ســاختمان فدراسیونش 

به راحتی به مزایده گذاشــته می شود، 
باید گریه کرد«.

عقب  نشینی #
وزارت

تأمــل  قابــل  نکتــه 
در  کــه  دیگــری 
خصــوص انتخابات 
وجــود  فدراســیون 
اظهارنظــر  دارد، 
معــاون  صریــح 
وزارت  ورزشــی 
جوانــان  و  ورزش 
در خصــوص عــدم 

حضــور بازنشســته ها در میــان نامزدهــا بــود. مهدی 
علی نــژاد روز گذشــته در ایــن بــاره گفــت: ریاســت 
فدراســیون، یــک شــغل اســت و بازنشســته ها حــق 
حضــور ندارنــد، اما بــرای عضویت در هیئت رئیســه 
کــه یــک کار موقت اســت، ایــن ظرفیت دیده شــده و 
اشکالی ندارد. وی در پاسخ به این پرسش که افرادی 
کــه قــرارداد ویلموتــس را امضا کرده انــد، در انتخابات 
شــرکت می کننــد؟ گفــت: فراینــد انتخابــات فراینــد 
روشــنی اســت و نهادهای نظارتی مشــخص هستند 
و ایــن موضــوع کــه ایــن افــراد می تواننــد در انتخابات 
شــرکت کننــد یا نــه، در اختیار بنده نیســت. دولت و 
وزارت ورزش هیچ دخالتی در خصوص شرکت یا عدم 

شرکت نامزدها نخواهند داشت.

گزینه های احتمااًل #
دولتی

پس از این اظهارنظرها 
یــک  واکنش هــا  و 
ســؤال کلیــدی بــرای 
بــه  عاقه منــدان 
فوتبــال بــه وجــود می آید 
که گزینه مورد حمایت دولت و وزارت 
ورزش برای شرکت در انتخابات چه کسی خواهد 
بود؟ از رضا صالحی امیری به عنوان گزینه کلیدی 
مــورد حمایت دولت نام برده می شــود، اما با عدم 
تمایل وی شنیده می شود ممکن است مهندس 
کریمــی، مدیرعامــل شــرکت توســعه و تجهیز و 
نگهداری اماکن ورزشــی به عنوان گزینه اصلی 

وارد کارزار انتخابات شود.

فعالیت های زیر پوستی برای تصدی ریاست داغ است

فدراسیون ستاره دار یا فدراسیون پول ساز؟

کلوپ: بهتر است لیگ تعطیل نشود
مســئوالن لیــگ برتــر اعام کردند »اطمینــان کامل« دارند که باوجود تشــدید 
مــوارد مثبــت کرونــا فصل ۲1-۲0۲0 طبق برنامه پیش بینی شــده ادامه خواهد 
یافــت. یورگــن کلــوپ ســرمربی لیورپول گفت: همه می دانســتیم مــوج دوم در 
زمستان رخ می دهد و برای این منظور آماده بودیم. ما تمام اقدامات مورد نیاز 
را انجــام دادیــم تــا جلو ابتای بازیکنان را بگیریم و به هر تصمیمی نیز احترام 
می گذاریم. خیلی از مردم بازی های لیگ برتر را می بینند و دوست دارند بازی ها 

ادامه داشته باشد و بهتر است این رقابت ها همچنان ادامه داشته باشد.

مورینیو: فقط شاگرد پدرم هستم
شاگردان ژوزه مورینیو باید به مصاف لیدزیونایتد بروند. بسیاری معتقدند 
مارچلو بیلسا، سرمربی باتجربه لیدز الگوی مورینیو در دنیای مربیگری بوده، 
اما سرمربی تاتنهام عاقه ای به استفاده از چنین عباراتی ندارد. »من فقط 
شاگرد پدرم هستم و به این حرف ها در فوتبال عاقه ای ندارم.  او می گوید:من 
تمایلی به اســتفاده از این عبارت حتی در مورد مربیان جوان تر و افرادی که 
قباً با من کار می کردند را نداشته و نمی خواهم بگویند آن ها شاگرد مورینیو 

هستند. هر شخصی یک انسان با ایده های خاص خود است.

کوتینیو جراحی کرد
باشــگاه بارســلونا اعام کــرد فیلیپ کوتینیو بازیکن این تیم دیــروز از ناحیه 
مینسک پایش در شهر بارسلون تحت عمل جراحی قرار گرفت. کوتینیو به 
تازگی از ناحیه زانو آســیب دیده و به خصوص مینســک پای چپ او دچار 
پارگی شدید شده بود. بارسلونا در بیانیه ای به نقل از پزشک معتمد باشگاه 
که رســیدگی به وضعیت کوتینیو را بر عهده دارد گفت که جراحی کوتینیو 
زیر نظر تیم پزشکی بارسلونا انجام شده است. دکتر خوان کارلس موناو این 
خبر را اعام کرد و گفت اطاعات تکمیلی توسط باشگاه اعام خواهد شد.

سردار آزمون در رادار فیورنتینا
ســردار آزمون ســتاره ایرانی خط حمله تیم زنیت ســن پترزبورگ بار دیگر 
مورد توجه تیم های فوتبال باشگاهی در ایتالیا قرار گرفته است. رسانه های 
روسیه روز گذشته اعام کردند که باشگاه فیورنتینا به دنبال جذب سردار 

آزمون مهاجم ایرانی زنیت در پنجره نقل و انتقاالتی ژانویه است.
سردار آزمون در فصل جاری رقابت های لیگ روسیه در ۲0 بازی که برای زنیت 
انجام داده 11 گل زده و 5 پاس گل داده اســت. تیم شــهر فلورانس با افزودن 
سردار به تیم خود قصد دارد خط حمله اش را برای ادامه فصل تقویت کند. 

ابراهیم شــکوری، مدیر ورزشــی باشگاه پرسپولیس 
در نشســت خبری پاســخگوی ســؤاالت خبرنگاران 
رسانه های گروهی بود به بحث تمدید قرارداد مربی 
و بازیکنــان اشــاره کــرد و گفــت: در ادامــه ما تمدید 
قرارداد با آقای گل محمدی را داشتیم که تنها مربی 
ایرانــی حاضــر در فینــال لیگ قهرمانان آســیا در 10 
ســال گذشــته بود. این سیستم و رویکرد به گونه ای 
بــود کــه با بازیکنان هم به مرور زمــان تمدید قرارداد 

را داشته باشیم. 

پرونده های باز#
او با اشــاره به حل مشــکل پرونده برانکو ایوانکوویچ 
گفــت: در حــال حاضــر پرونــده النصــر بــاز اســت و 
مجبور شدیم یک هزار فرانک برای دادگاه کاس واریز 
کنیــم. همچنان پیگیــر این پرونده هســتند. بحث 
اوساگونا، بودیمیر، والنسیا، زالتکو و برانکو ایوانکوویچ 
و کالدرون و ... را داریم. آنچه فعاً قطعی است آقای 
بودیمیر است که باید تا ماه آینده 500 هزار یورو به 

حساب این بازیکن واریز کنیم. 

شکایت از شجاع و استوکس در فیفا#
خصــوص  در  پرسشــی  بــه  پاســخ  در  شــکوری 
پرونده هایــی که پرســپولیس مدعــی پیــروزی در آن 
اســت اما پیگیری نکرده مانند پرونــده خلیل زاده یا 
استوکس، گفت: ابتدا درباره پرونده خلیل زاده بگویم 
کــه ایــن قــرارداد بین یک تیــم ایرانی و یــک بازیکن 
ایرانی است، ما باید از ارکان قضایی داخلی پیگیری 
کنیم. کمیته تعیین وضعیت رأی خود را اعام کرد و 
حاال منتظریم تا کمیته استیناف رای خود را در این 
خصوص اباغ کند تا بتوانیم به فیفا شکایت کنیم. 
بحث بعدی این است که ما بتوانیم در این پرونده از 
باشگاه الریان هم شکایت کنیم. در خصوص پرونده 

استوکس هم باید بگویم پرونده او هم همین شرایط 
را دارد و طی روزهای آینده از او هم شکایت می کنیم.

حمایت از کادرفنی#
شکوری درباره برخی شایعات مبنی بر اینکه گفته 
می شــود ممکن است در صورت ادامه ناکامی ها در 
لیگ، تصمیماتی درباره کادرفنی گرفته شود، گفت: 
باشگاه پرسپولیس و ارکان مدیریت باشگاه در کنار 
هواداران کاماً از کادرمان حمایت می کنیم و مباحثی 
که مطرح می شود حاشیه ای است. تیم ما در حال 
حاضر که ۶ بازی برگزار کرده، همچنان بدون باخت 
در جــدول رده بنــدی حضور دارد و فکر می کنم هیچ 

اتفاقی برای تیم ما رخ نداده است. 

صندوق خالی در فیفا#
شکوری درباره پاداش ها و منابع خارجی پرسپولیس 
در AFC و فیفــا گفــت: در فیفــا هیچ پولــی نداریم و 
همه پول های ما صرف پرونده های بین المللی شــد. 
در AFC با توجه به پاداش های ما، یک سری مراحل 

حقوقی باید طی شود. 
او درباره اینکه در دوران مدیریت سمیعی چه مقدار 
قرض گرفته شــده است، اظهار کرد: یک مبلغی به 
صورت قرض یا اسپانسری دریافت شده است. ما از 
زمانی که وارد باشگاه شدیم، با سازمان لیگ مکاتبه 
کردیم. سازمان لیگ همیشه این جواب را می دهد که 
ما بدهکار هستیم. نمی دانم این بدهی ها چیست و 
برای ما هم جای سؤال است. کلیه تبلیغات محیطی 
و بلیت فروشی در اختیار سازمان لیگ بوده و تنها 
یک ســری کسورات قانونی مانند جریمه ها هست 
کــه ســازمان لیگ آن هــا را کم می کند. به قول شــما 
مایی که چهار دوره قهرمان لیگ شدیم، اگر حساب 

ما منفی باشد، حساب سایر تیم ها چگونه است.

هفته هفدهم لیگ برتر والیبال با ۶ دیدار به صورت 
متمرکز در خانه والیبال و ســالن فدراســیون پیگیری 
شــد. نکتــه جالــب دیدارهــای روز جمعــه بــه پایــان 

رسیدن هر ۶ مسابقه با نتیجه 3-صفر بود.
در پنجمین مســابقه این هفته که به میزبانی ســالن 
فدراسیون والیبال برگزار شد، تیم های هورسان رامسر 
و پیــکان تهــران به مصاف یکدیگر رفتند و شــاگردان 
مرتضی عهدی موفق به شکست سه بر صفر حریف 
خود شــدند. پیکانی ها در ســه ســت این مســابقه با 
امتیاز مشابه ۲5 بر ۲3 به پیروزی رسیدند تا ششمین 
برد خود در لیگ برتر مردان سال 99 را جشن بگیرند.
در آخرین مسابقه هفته هفدهم نیز تیم های راه یاب 
ملــل کردســتان و لبنیــات هراز آمــل درخانــه والیبال 
تهران به مصاف هم رفتند و شــاگردان بهروز عطایی 
موفق به شکســت نماینده کردســتان بانتیجه سه بر 

صفر شدند.
لبنیــات هــراز بــا کســب ایــن پیروزی، بــا 1۲ بــرد و 34 
امتیاز باالتر از فوالد سیرجان که این هفته استراحت 
داشــت، در رتبــه ســوم جــدول ایســتاد. راه یــاب در 
 ایــن مســابقه در ســه ســت متوالــی و بــا امتیازهــای

 

۲5 بــر ۲1، ۲5 بــر 18 و ۲5 بــر ۲۲ مغلوب نماینده آمل 
شد تا سیزدهمین شکست خود را تجربه کند.

برنامه ادامه مسابقات #
کمیتــه برگــزاری رویدادهــا و مســابقات فدراســیون 
والیبــال، برنامه ادامه مســابقات والیبــال را اعام کرد 
و این مسابقات از ۲0 دی ماه با رقابت های هفته دوم 
متمرکز آغاز می شود و دور برگشت مرحله مقدماتی 
روز پنجشــنبه 30 بهمن ماه با تک دیدار راه یاب ملل 

کردستان و آذرباتری ارومیه به پایان خواهد رسید.
بر این اساس، هفته دوم لیگ برتر متمرکز روزهای ۲0، 
۲۲ و ۲4 دی ماه )هفته های نوزدهم، بیستم و بیست 
و یکم دور مقدماتی( و هفته سوم متمرکز در روزهای 
یکم، سوم و پنجم بهمن ماه )هفته های ۲۲، ۲3 و ۲4 

دور مقدماتی( پیگیری خواهد شد.
همچنیــن هفتــه چهارم متمرکز، روزهــای 13، 15 و 17 
بهمن مــاه )هفته هــای ۲5، ۲۶ و ۲7 دور مقدماتــی( و 
هفتــه پنجم متمرکز نیز در روزهــای ۲5، ۲7، ۲9 و 30 
بهمن ماه که شامل دیدارهای هفته های ۲8، ۲9 و 30 

دور مقدماتی است، پیگیری خواهد شد.

مدیر ورزشی باشگاه پرسپولیس در جمع خبرنگاران:

یحیی تحت حمایت کامل ما و هواداران است
یک رکورد عجیب در لیگ والیبال

رقابت های روی تور در نقطه جوش

خبر ویژه

حکم صدرنشینی شاگردان عنایتی صادر شد 
بــا حکــم کمیتــه انضباطــی دیــدار تیم های هوادار برابــر نود ارومیه با نتیجــه 3 بر صفر به نفع هــوادار اعام 
شد.این دیدار که در چارچوب هفته اول لیگ آزادگان برگزار شده بود، با برتری یک گله شاگردان رضا عنایتی 

مقابل حریف به پایان رسید. 
با این حال با شــکایت دوباره باشــگاه هوادار به دلیل ســود بردن حریف از یک بازیکن غیرقانونی در ترکیب 
خود، این پرونده در کمیته انضباطی به جریان در آمد و رأی آن اعام شــده اســت.با این شــرایط با توجه به 
اینکه دو گل به گل های هوادار نســبت به جدول قبلی اضافه می شــود هوادار با تفاضل گل بهتر نســبت به 

پارس جم به صدر جدول رده بندی لیگ یک صعود کرد تا شرایط را در جدول به سود خود کند.

راشفورد: تمام هدفم کمک به تیم است

باید مطمئن شویم جام می بریم
از فدراسیون فوتبال کاری برنمی آید، نیروهای امنیتی ورود کنند

افشاگری لطیفی از شرط   بندی در لیگ یک
بود  امین غالم نژاد: ژوزه مورینیــو آخرین شــخصی 
کــه موفق شــد در منچســتریونایتد بــه یک موفقیت 
نســبی دســت پیــدا کند و بــا آن ها در ســال ۲017 به 

مقام قهرمانی رقابت های لیگ اروپا دست یابد. 
بــا ایــن حال مرد پرتغالی نیز پــس از مدتی از 

هدایت شــیاطین سرخ برکنار شد و جای 
خود را به اوله گنار سولسشر داد.

بــا  گذشــته  فصــل  سولسشــر 
منچســتریونایتد بــه ســه نیمــه نهایی راه 

یافــت، امــا در همــه آن هــا شکســت خورد 
از کســب  تــا دســت شــیاطین ســرخ 
جــام کوتــاه بمانــد. با این حال ســتاره 
انگلیسی یونایتد امیدوار است که در 
فصــل پیــش رو آن ها باالخــره به جام 

دســت پیــدا کننــد. مارکــوس راشــفورد 
در این باره گفت: »ما از ســال گذشــته 
گام های رو به جلو بیشتری برداشته ایم 
و بدیهــی اســت کــه ایــن امــری مثبت 

برایمان محســوب می شــود. فصل 
جامــی  نتوانســتیم  مــا  گذشــته 
بدســت آوریم و در نیمه نهایی ها 

یــد شکست خوردیم اما در فصل جاری  با
اشــتباهات خودمــان را اصاح کنیم و مطمئن 

شویم که می توانیم جام ببریم«.

راه طوالنی#
راشــفورد در ادامــه گفت:»هنــوز یــک دوره 

بسیار طوالنی پیش روی ماست. با این حال 
در حــال حاضــر وضعیــت خوبــی داریــم. روی 

کار خودمــان تمرکز کرده ایــم و می خواهیم بازی 
به بازی با پیشرفت روبه رو شویم. تنها کاری که 

می توانیم انجام دهیم این 
اســت که روی عملکرد 
خــود تمرکــز کنیــم تــا 

بیشــترین شــانس را برای کسب ســه امتیاز ها داشته 
باشــیم.انصافاً تا به حال خوب عمل کرده ایم. شــروع 
فصــل بــرای مــا بهترین نبود، امــا در ادامــه راهی برای 
بازگشــت به مســیر درســت پیــدا کردیــم و از آن دوره 
سخت به شکل خوبی بیرون آمدیم. هدف اصلی من 
نیز کمک کردن به تیم است و به عنوان یک مهاجم 

گل زدن و دادن پاس گل به ما کمک می کند«.

تأثیر سولسشر روی شیاطین#
راشــفورد ســتاره جوان منچستر یونایتد 
با اشــاره به حضور سولسشر در این 
تیــم تأکیــد کــرد بزرگ تریــن تغییر 
مثبتــی کــه در ایــن تیــم اتفــاق 
و  روحیــه  رفتــن  بــاال  افتــاده، 
بهتر شــدن جــو روانی رختکن 
بوده اســت. راشــفورد در مورد 
تأثیــر سولسشــر در رونــد روبــه 
گفت:»سولسشــر  خــودش  رشــد 
بــا  راهنمایی هایــش کمــک بزرگــی 
بــه مــن کــرده و از ایــن بابــت خودم 
را مدیــون او می دانــم سولسشــر بــا 
بازیکنــان  بــا تک تــک  وجــود،  تمــام 
کار می کنــد. همین طــور کــه می بینیــد، 
مدافعیــن، هافبک هــا و کل تیــم در حــال 
پیشرفت هستند. ولی البته ما همه می دانیم 
که هنوز جا برای پیشرفت و بهتر شدن وجود 
دارد.سولسشــر دانــش و تجربــه الزم را دارد که 
بازیکنــان را وادار کنــد بــرای او از جــان و دل 
مایــه بگذارند. تغییر یونایتــد از زمان روی 
کار آمــدن او بی نظیــر بــوده. حــاال که 
در حــال پیشــرفت هســتیم بــه 
نظرم بهترین تصمیم، منصوب 
عنــوان  بــه  سولسشــر  شــدن 

سرمربی دائمی تیم است«.

علی لطیفی در گفت وگو با فارس، در خصوص شائبه های 
موضوع شرط بندی در مسابقات لیگ دسته اول فوتبال 
ایران اظهار کرد: شــرط بندان افرادی هســتند که ســعی 
می کنند از خودشان ردی به جا نگذارند. آن ها نه خبرنگار 
هســتند و نه از اهالی فوتبال، به صورت ناشــناخته ســر 

زمین می آیند و مثاً می گویند فان قدر پول بدهید.
ســرمربی تیــم چــوکا تالــش در مــورد اینکــه آیــا چنیــن 
پیشــنهادی به خودش ارائه شــده، گفت: به خود من به 
صورت غیر مســتقیم پیشنهاد شــد. آقایی آمد و گفت 

فــردی هســت کــه چنیــن پیشــنهادی دارد. مــن از 
او خواســتم کــه آن فــرد را بــه مــن معرفــی کند و 

خودش بیاید که او را ببینم اما فکر می کنم او 
متوجه شــد قصد دیگــری دارم، رفت و 

غیب شد و دیگر او را ندیدم.
وی تصریــح کــرد: بــه مــن گفتنــد 

را  مــا  پیشــنهاد  خــودت  اگــر 
قبول نکنی به ســراغ بازیکنت 

می رویــم و اگــر بازیکن شــما 
ســراغ  بــه  نکنــد  قبــول 

او  و  رویــم  مــی  داور 
ایــن  می خریــم.  را 

افــراد هم بیشــتر 
ســراغ  بــه 

یــی  تیم ها
کــه می رونــد 
کمتــر بضاعت  مالــی 
و  مشــکات دارنــد  گرفتــار 

زیادی هستند.
لطیفی در خصوص مبالغ پیشنهادی 
ایــن افــراد عنــوان کرد: جملــه ای که به 
من گفتند این بود که از 500میلیون تا 
۲میلیارد تومان متغیر است و بستگی 
بــه شــرایط دارد. من شــنیده ام که روی 
مــواردی ماننــد تعــداد گل، کرنر و حتی 

اوت دستی هم شرط  بندی می کنند، اما به من فقط در 
مورد تعداد گل پیشنهاد دادند. این موضوع را به علیرضا 
نیکبخت واحدی )مربی تیم چوکا( منتقل کردم. چون در 
این موراد آدم نمی داند چه کار باید انجام بدهد و به چه 
کســی باید بگوید. نیکبخت گفت این مســائل در مورد 
تیم های دیگر هم وجود دارد. با این حال درســت اســت 
که ما وضعیت مالی خوبی نداریم اما این دلیل نمی شود 

که شرافتمان را زیر سؤال ببریم.
وی اضافه کرد:  برای مبارزه با این اتفاق هم هیچ راهی 
وجــود نــدارد جز اینکــه نیروهای امنیتــی ورود 
کنند. از دست فدراسیون و سازمان لیگ هم 
کاری بر نمی آید. ســرمربی تیم چوکا در مورد 
اینکه آیا این موضوع می تواند به مسائل 
داوری مســابقات مربوط باشــد، گفت: 
باشــد.  توانــد مربــوط  مــی  بلــه 
بــه هرحــال داور هــم آدمیــزاد 
اســت و ممکــن اســت بعضــی 
از آن هــا لغــزش کنند. ممکن 
اســت بیــن داوران هــم فرد 
فاسد باشــد. کما اینکه 
بیــن مربیــان و حتی 
هــم  خبرنــگاران 
از  هســتند. 

فــی  کارشناسان طر
ی  ر و ا د

هــم بــه صــورت 
ســته  ا خو نا

اســت  بــه ممکــن 
لطیفی مســائل شــرط  بندی کمک کنند. 

در مــورد کارشناســان داوری تصریــح کــرد: 
متأسفانه کارشناسان داوری به خاطر حمایت 
از داور تصمیمــات او را تأییــد می کننــد. شــعار 
آن ها هم این شده که داوران قشر مظلوم جامعه 

هستند و باید از ان ها حمایت شود.

ضد  حمله

 بدهی فدراسیون فوتبال
 گریبان سرخپوشان را گرفت

پس از توقیف ساختمان فدراسیون فوتبال به دلیل بدهی ۲ میلیون 
یورویی به شرکت شستا، احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس 
شورای اسامی اعام کرد ساختمان باشگاه پرسپولیس نیز از سوی 

شرکت شستا به دلیل بدهی توقیف شده است. 

طارمی بهترین بازیکن ماه لیگ برتر پرتغال 
مهدی طارمی به عنوان بهترین بازیکن ماه دسامبر لیگ برتر پرتغال 
انتخــاب شــد. بــه نقــل از اوجوگو، مهدی طارمــی، مهاجم تیم ملی 

فوتبال ایران توانست خود را در ترکیب اصلی پورتو جا بیندازد.
عملکرد خوب این بازیکن در بازی های اخیر موجب شده است که 
به عنوان برترین بازیکن ماه لیگ پرتغال انتخاب شود و این عنوان 
را بــه خــود اختصــاص دهد. پورتو امیدوار اســت با مهدی طارمی از 
عنــوان قهرمانــی خود در لیگ دفاع کند. این تیم در لیگ قهرمانان 
اروپا نیز باید در مرحله یک هشتم نهایی به دیدار یوونتوس، قهرمان 

ایتالیا برود.

مرادمند پرکار ترین مدافع استقالل 
حضور مرادمند در استقال با شکست مقابل فوالد همراه شد. اما 
با این وجود مرادمند از آن روز تاکنون به یک بازیکن ثابت در قلب 
دفاعــی آبی پوشــان بدل شــده و در تمــام 90 دقیقه های هفت بازی 
آخر این تیم حضور داشته است تا با ۶30 دقیقه حضور در ترکیب 
آبی ها یکی از پر کارترین بازیکنان و پر کارترین مدافع این تیم باشد.

 مسابقات انتخابی جام جهانی هم 
متمرکز می شود

سایت گل مدعی شد کنفدراسیون فوتبال آسیا برای تمام مسابقات 
سال ۲0۲1 از جمله رقابت های انتخابی جام جهانی و جام ملت های 
آســیا، سیســتم برگزاری متمرکز در کشور قطر را نهایی کرده است. 
ســایت گل درباره مســابقات لیگ قهرمانان آســیا هم اعام کرد که 
این رقابت ها از ماه می و آوریل با برگزاری مرحله پلی آف و مقدماتی 

آغاز می شود.

زنده روح: کشمکشی با منشا نداشتم
بازیکن گل گهر می گوید این تیم کیفیت خوبی دارد و همه شاگردان 
قلعه نویی در تاش هستند تا آخر فصل جایگاه خوبی کسب کنند.
احمــد زنــده روح کــه تــک گل تیمــش را در ایــن دیــدار از روی نقطه 
پنالتی به ثمر رساند و کشمکش با منشا بر سر زدن ضربه پنالتی 
داشت، در این باره گفت: کشمکشی با منشا نداشتیم و تصمیم 
کادرفنی بود که پنالتی را من بزنم و من هم توانســتم گل بزنم ولی 
خیلی دوست داشتم که ببریم ولی نشد . امیدوارم در آینده خیلی 

بهتر نتیجه بگیریم .

آقاخان و ایران  پوریان به استقالل می رسند
دو بازیکن مصدوم تیم آلومینیوم اراک در آستانه بازی با استقال 
به مرز آمادگی رسیدند. رضا نظیری رئیس کمیته پزشکی باشگاه 
آلومینیوم اراک با بیان اینکه تمامی بازیکنان تیم فوتبال این باشگاه 
از ســامت جســمی کامل برخوردار هســتند، در خصوص آخرین 
وضعیــت مصدومــان تیــم اظهــار کــرد: مرتضــی آقاخــان و محمــد 
ایرانپویــان که از ناحیه عضله همســترینگ آســیب دیــده بودند، از 
هفتــه گذشــته به تمرینــات گروهی اضافه شــده اند و آمــاده بازی با 

استقال هستند.

شجاعیان آماده شد
داریوش شجاعیان طی دو روز گذشته در تمرینات گروهی و فوتبال 
درون تیمی استقال حاضر بود تا مشخص شود مصدومیتش رفع 
شده و می تواند آبی ها را همراهی کند. بر این اساس شجاعیان برای 
مســابقه با آلومینیوم اراک نیز در روز دوشــنبه مشــکلی ندارد و با 

صاحدید کادرفنی می تواند به میدان برود.
دیــدار تیم هــای اســتقال و آلومینیوم اراک فــردا در ورزشــگاه آزادی 

تهران برگزار خواهد شد.

میلیچ سه شنبه به جمع آبی ها بازمی گردد
طبــق گفته هــای موجود قرار بود جلســه کمیته انضباطی میلیچ 
در باشــگاه اســتقال دیــروز برگــزار شــود امــا بــه خاطــر برگزاری 
مجمع عمومی باشــگاه اســتقال و حضور مدیران این باشــگاه 
در این جلسه، حل و فصل کردن ماجرای میلیچ به وقت دیگری 
موکــول شــد و قــرار اســت طــی دو روز آینــده مشــکل انضباطی 
میلیــچ برطرف شــود. طبــق آخرین اطاعات موجود، قرار اســت 
بــا برگــزاری جلســه انضباطــی میلیچ و دادن تذکــرات الزم به او، 
این بازیکن روز سه شنبه به تمرینات استقال بازگردد و کارش 
را از ســر بگیرد. باشــگاه اســتقال تنها دلیل فرا خواندن میلیچ 
بــه کمیتــه انضباطــی را انتشــار مطلــب حاشیه ســاز در فضــای 
مجازی اعام کرده است. البته مدیران استقال مدعی هستند 
کــه دالیــل دیگــری بــرای احضار او وجــود دارد امــا همچنان این 

مسئله در هاله ای از ابهام قرار دارد.

منهای فوتبال

هفته هفدهم لیگ برتر انگلیس

چلسی  - منچسترسیتی 
      یکشنبه 14 دی  - 20:00 از شبکه ورزش

هفته  پانزدهم سری آ

یوونتوس - اودنیزه
 یکشنبه 14 دی -  23:15 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

مصدومیت رئیس فدراسیون دوومیدانی 
هاشــم صیامی، رئیــس فدراســیون دوومیدانی از ناحیــه پا دچار 
شکستگی شد.علت مصدومیت وی پیچیدگی پا بوده است و در 

حال حاضر در گچ قرار دارد.
رئیــس فدراســیون دوومیدانــی قــرار اســت امــروز بــرای بازدیــد از 

وضعیت دوومیدانی ارومیه راهی این شهر شود.

تعویق مسابقات دوومیدانی نوجوانان آسیا 
چهارمین دوره رقابت های دوومیدانی قهرمانی نوجوانان آسیا که قرار 
بود اسفند ماه سال جاری به میزبانی کشور کویت برگزار شود، با 
اعام کنفدراسیون آسیا و به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو و به مهر 
1400 موکول شد. پیش از این بنا بر تقویم کنفدراسیون دوومیدانی 
آســیا قرار بود این رقابت ها از 11 لغایت 14 اســفندماه 1399 برگزار 
شود.بدین ترتیب رقابت های انتخابی تیم ملی نوجوانان کشورمان 

در بهمن ماه سال جاری نیز، برگزار نخواهد شد.

نفرات برتر مسابقات گلف معرفی شدند
با برگزاری مســابقات برترین های گلف کشــور، نفرات اول تا سوم 
معرفی شدند.مسابقات برترین های گلف کشور به مدت سه روز 
و به میزبانی مسجدسلیمان برگزار شد که نفرات برتر در بخش 
بزرگســاالن و پیشکســوتان معرفی شــدند.در این بخش ســجاد 
کــرم پــور و منوچهر نصیری عنــوان قهرمانی را کســب کردند. 70 

شرکت کننده در این مسابقات حضور داشتند.

نصیرزاده رئیس فدراسیون بدنسازی شد
عبدالمهــدی نصیــرزاده بــا ۲8 رأی به مدت چهار ســال ریاســت 

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام را برعهده گرفت.
انتخابــات فدراســیون بدنســازی و پــرورش انــدام بعــد از کــش و 
قوس های فراوان دیروز در شرایطی برگزار شد که از هشت کاندیدای 
تأیید صاحیت شده فقط چهار نفر در مجمع حضور پیدا کردند.
پیــش از شــروع مجمــع حســین اخاقــی و محمدرضــا کاظمــی 
آشتیانی انصراف خود را به نفع نصیرزاده اعام کرده بودند. چهار 
کاندیدای حاضر شده در مجمع یعنی کمال جوانمرد، کاوه درودی، 
عبدالمهدی نصیرزاده و حسین یارمحمدیان صحبت های خود 
را در حضور مهدی علی نژاد به عنوان رئیس مجمع انجام دادند. 

البته جوانمرد انصراف خود را به سود نصیرزاده اعام کرد.

 تردیدهای کریمی 
برای حضور درانتخابات

حمیدرضاعــرب: کریمــی اکنــون درحــال ارزیابی 
شــرایط حضور درانتخابات اســت. او با چند تن از 
دوستان خود نیز وارد شور شده تا تصمیم نهایی 
را دربــاره شــرکت درانتخابــات اتخــاذ کنــد. کریمی 
دراین راستا نشست های متعددی را برگزار کرده و 
تاکنون برای ورود به این کارزار رقابتی از خود عاقه 
نشــان داده اســت. وی درایــن باره گفته:»دوســت 
دارم شانســم را بــرای تصــدی ایــن پســت امتحان 
کنــم. چــون احســاس می کنم مــا فوتبالی هــا بهتر 
می توانیــم بــه فوتبال کمک کنیــم«. کریمی با این 
حــال تصمیــم نهایــی را یــک هفته مانــده به زمان 
پایــان انتخابــات اعــام خواهــد کــرد. نزدیــکان بــه 
کریمی می گویند او حتی اگر به این نتیجه برســد 
که فوتبال همچنان در دست دولتی ها خواهد بود 
وشانســی برای تصدی این پســت نخواهد داشت 
بازهــم در ایــن رأی گیری شــرکت می کنــد تا برخی 
مســائل به اثبات برســد. بدون شــک مطرح شدن 
نامــی همچون او که درمیان فوتبالی ها از جذابیت 
باالیی برخوردار است، می تواند تنور رقابت را داغ 
کند، هرچند که از گوشــه و کنار شــنیده می شــود 
برخــی نامزدهــا از همین حــاال رایزنی بــرای گرفتن 
این پســت مهم را آغاز کرده اند، اما آنچه مســلم 
اســت البی های پست پرده در انتخاب رئیس آتی 
نقشــی انــکار ناپذیر خواهند داشــت. فاکتوری که 

بعید است کریمی از آن برخوردار باشد.

ZOOM

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

برابر آرأی شماره 139960313010001317 و 139960313010001318هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم بسی رحمانی فرزند عبداله بشماره شناسنامه 267 صادره از سقز به نسبت دو دانگ مشاع 
از ششدانگ و آقای حسین رحیمی فرزند شریف بشماره شناسنامه 237 صادره از سقز به نسبت چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ در یک باب خانه به مساحت 89 / 135 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک باقیمانده 131 – اصلی واقع 
در بخش 17 شهرستان بوکان خریداري از آقای عبداله نوره احدی از وراث علی نوره احدی از زارعان صاحب نسق 
پالک مذکور مع الواس��طه محرز گردیده که براي آن پالک 4638 فرعي از 131 -  اصلي تعیین و اختصاص یافته 
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 دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد . آ-9910443
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/10/29 تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/14  

هادی حبیبی – رئیس ثبت اسناد و امالک بوکان

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حسین حیدری دارای شناسنامه شماره 0740302582 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900399 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان تاج محمد حیدری به شناسنامه 
7325 در تاریخ 1399/08/19 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- کنیزرضا طغانی به ش ملی 0748519777 متولد 1328/03/19 مادر متوفی
2- فاطمه صادقی جوزقانی به ش ملی 0749533420 متولد 1350/01/01 همسر متوفی

3- حسین حیدری به ش ملی 0740302582 متولد 1375/03/21 فرزند متوفی
4- ابوالفضل حیدری به ش ملی 0740464541 متولد 1379/10/10 فرزند متوفی

5- رقیه حیدری به ش ملی 0740175270 متولد 1371/12/24 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9910438
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای کریم محمدی دارای شناس��نامه شماره 352 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900423 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالرحمن محمدی به شناسنامه 183 

در تاریخ 1389/12/21 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- عبدالواحد محمدی به ش ملی 0749854162 متولد 1365/06/30 فرزند متوفی

2- درجان محمدی به ش ملی 0748604251 متولد 44/01/01 فرزند متوفی
3- لیال محمدی به ش ملی 0748604261 متولد 1345/03/10 فرزند متوفی

4- کریم محمدی به ش ملی 0748604715 متولد 1358/05/15 فرزند متوفی
5- درجان محمدی به ش ملی 0748603557 متولد 1341/11/20 فرزند متوفی

6- عبدالرحیم محمدی به ش ملی 0740579061 متولد 1360/07/01 فرزند متوفی
7- علی محمدی به ش ملی 0748604286 متولد 1350/05/02 فرزند متوفی

8- رسول محمدی به ش ملی 07407428760 متولد 1387/12/25 فرزند متوفی
9- خدیجه محمدی به ش ملی 0748604960 متولد 1361/06/20 فرزند متوفی
10- محمد محمدی به ش ملی 0749854251 متولد 1366/08/15 فرزند متوفی
11- مهران محمدی به ش ملی 0740607146 متولد 1383/12/23 فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9910439
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضایی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای مهدی رش��تخواری همت آبادی دارای شناس��نامه ش��ماره 23 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
4/9900433 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اصغر رشخواری 
همت آبادی به شناسنامه 924 در تاریخ 1399/09/09 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- مریم رشتخواری همت آبادی به ش ملی 0749399007 متولد 1361/06/30 فرزند متوفی

2- مهدی رشتخواری همت آبادی به ش ملی 0749755385 متولد 1363/09/28 فرزند متوفی
3- جواد رشخواری همت آبادی به ش ملی 0749710780 متولد 1359/5/20 فرزند متوفی

4- فاطمه رشخواری همت آبادی به ش ملی 0749305381 متولد 1356/06/09 فرزند متوفی
5- محبوبه رشخواری همت آبادی به ش ملی 0749799293 متولد 1366/06/30 فرزند متوفی

6- امیرحسین رشخواری همت آبادی به ش ملی 0740537482 متولد 1381/12/22 فرزند متوفی
7- بتول رشخواری همت آبادی به ش ملی 0740077686 متولد 1369/08/18 فرزند متوفی

8- علیرضا رشخواری همت آبادی به ش ملی 07440760752 متولد 1388/09/29 فرزند متوفی
9- امیرمحمد رشخواری همت آبادی به ش ملی 0740360817 متولد 1376/12/04 فرزند متوفی

10- ربابه رشخواری همت آبادی به ش ملی 0749305371 متولد 1355/06/10 فرزند متوفی
11- عصمت مرادیان به ش ملی 0749297581 متولد 1336/03/05 همسر متوفی

12- ام البنین انزلی به ش ملی 0749527722 متولد 1348/04/10 همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9910440
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای هادی سلیمانی سردابی دارای شناسنامه شماره 470 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900413 
از ای��ن ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان فاطمه فیض محمدی به 
شناس��نامه 20 در تاری��خ 1391/07/26 در اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- نورمحمد سلیمانی سردابی به ش ملی 0749525932 متولد 1348/04/10 فرزند متوفی

2- شهناز سلیمانی سردابی به ش ملی 0749868295 متولد 1359/01/01 فرزند متوفی
3- حیدر سلیمانی سردانی به ش ملی 0740074652 متولد 1369/08/17 فرزند متوفی

4- شاهین سلیمانی سردابی به ش ملی 0748591796 متولد 1342/05/10 فرزند متوفی
5- مهدی سلیمانی سردابی به ش ملی 0749567211 متولد 1362/06/20 فرزند متوفی
6- هادی سلیمانی سردابی به ش ملی 0749870699 متولد 1366/01/10 فرزند متوفی
7- شهال سلیمانی سردابی به ش ملی 0748414444 متولد 1352/06/09 فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9910441
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حبیب محمدی جوزقانی دارای شناس��نامه ش��ماره 5391 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 
4/9900387 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه صالح زاده 
کهجه ئی به شناسنامه 2 در تاریخ 1397/04/11 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1- عبداله محمدی جوزقانی به ش ملی 0749486880 متولد 1334/01/20 همسر متوفی
2- حبیب محمدی جوزقانی به ش ملی 0748393579 متولد 1350/06/10 فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9910442
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای ابوالقاس��م فریبا با تس��لیم دو برگ استش��هاد محلی مصدق به مهر دفتر خانه 46 همدان برابر وارده ش��ماره 
99/37237 – 1399/9/25 مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک باقیمانده 1/4570 واقع در حومه/ بخش 
سه همدان به شماره مسلسل  248199 و ذیل ثبت 24044 دفتر130 صفحه 200به علت نامعلوم مفقود گردیده 
وبرابر س��ند 29008 مورخ 1389/10/28 دفتر 25 همدان نزدبانک س��په شعبه میدان بار دربیع شرط است.  لذا به 
استناد تبصره الحاقی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت بدین وسیله آگهی می شود تا هرکسی مدعی انجام معامله 
و یا وجود س��ند مالکیت نزد خود می باش��د ازتاریخ انتشاراین آگهی طی مدت 10 روز به اداره ثبت اسناد و امالک 
مراجعه و ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت ویا س��ند معامله، اعتراض خود را کتباً تسلیم نماید درصورت انقضاء مدت 
واخواهی ونرسیدن اعتراض ویا درصورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نگردد سند مالکیت المثنی به نام 
متقاضی صادروتس��لیم خواهد شد .مراتب بر اس��اس آخرین اطالعات سیستم جامع تهیه و گزارش شده است . )م 

الف 1392(آ-9910425
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 1 شهرستان همدان – رضا شیرخانی خرم

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

امالک واقع در بخش 14 یزد- نصراباد و توابع
990 فرعی 21- اصلی – آقای احمد کریمی نسبت به  ششدانگ خانه باغچه بطور مفروزقسمتی از پالک ثبتی برابر 

به مساحت 728مترمربع بموجب رای شماره 
139960321006002186مورخ1399/08/10واقع در نصراباد تفت درازای مالکیت رسمی مشاعی متقاضی 

لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد. آ-9910424
تاریخ انتشارنوبت اول: یکشنبه 1399/10/14
تاریخ انتشارنوبت دوم: دوشنبه 1399/10/29

امیرحسین جعفری ندوشن  - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت -  از طرف علی محمد شبانیان تفتی

در اجرای آگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی مصوب90/9/20- امالک واحدثبتی تربت جام  به شرح ذیل آگهی می گردد .
1-برابر راي شماره 139960306007004018-1399/10/03تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي دین محمد 
کریمدادي درششدانگ  یک باب منزل به مساحت 149.55 مترمربع پالک 2 فرعي از 991- اصلي  واقع در بخش 

13 مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي یوسفعلی غول احمدی  محرز گردیده است
2- برابر راي شماره 139960306007004017-10/03/ 1399 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محسن 
کمالي جامي درقسمتی از ششدانگ یک باب منزل  به مساحت 97.84 مترمربع پالک 4570 فرعي از 166  -اصلي  

واقع در بخش 13 مشهد  خریداري از مالکیت مشاعی خودش  محرز گردیده است
3- برابر راي ش��ماره 139960306007004020-1399/10/03 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم نعیمه 
سیداحمدي کاریزک درقسمتی  از ششدانگ ساختمان  به مساحت 117.8 مترمربع پالک فرعي از 174و173 اصلي 

واقع در بخش 13 مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي محمد صدیق جهانگیری محرز گردیده است
4- براب��ر راي ش��ماره 139960306007004019-1399/10/03 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي احمد 
قادري در قسمتی از ششدانگ منزل  به مساحت 247.36 مترمربع پالک 7167 فرعي از 166- اصلي  واقع در بخش 

13 مشهد  خریداري از مالکیت مشاعی خودش  محرز گردیده است

5- برابر راي ش��ماره139960306007004016-1399/10/03تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم مرجان 
پیروزفر درقسمتی از ششدانگ یک باب منزل مسکونی  به مساحت 303.10 مترمربع پالک فرعي از 757 -اصلي 

واقع در بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي غالم نبی یعقوبی  محرز گردیده است
6- برابر راي ش��ماره 139960306007003935-1399/09/26 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حسن 
رمضاني درقس��متی از شش��دانگ زمین محصور دارای بنا  به مساحت 204.8 مترمربع پالک  5 فرعي از 3 - اصلي  

واقع در بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقای یوسف ایرانی علی خواجه محرز گردیده است
7- برابر راي شماره 139960306007003937-1399/09/26   تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه 
خلقي جامي در ششدانگ زمین دارای بنا به مساحت 157.85 مترمربع پالک فرعي از 965 -اصلي  واقع دربخش 

13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي محمد عظیم خلقی جامی  محرز گردیده است.
8- برابر راي شماره 139960306007003938-  1399/09/26   تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم افسانه 
طاهري فیروزکوهي در یک باب ساختمان  به مساحت 115.5 مترمربع پالک فرعي از 968- اصلي واقع در بخش 

13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي غالم حیدر موذن احمدی  محرز گردیده است.
9- برابر راي شماره 139960306007003934-1399/09/26   تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سعید 
حدادي رونجي در قس��متی از شش��دانگ منزل به مساحت   146.73مترمربع پالک 11فرعي از 827 -اصلي  واقع 
دربخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقایان احمد و محمد و اسماعیل و حسین و پروین و فاطمه شهرت 

همگی عرفانیان قره اهل زنجان  محرز گردیده است.
10- برابر راي شماره139960306007003936-1399/09/26   تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد 
احمدي بوته گز در یک باب منزل مسکونی به مساحت  348.10مترمربع پالک 2586فرعي و1591فرعي از 166 

اصلي  واقع دربخش 13 مشهد خریداري از مالکیت مشاعی خودش  محرز گردیده است
11- برابر راي شماره 139960306007003668-1399/09/20 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رحمان 
صالحي تیموري در یک باب زمین محصور دارای پارکینگ ایرانیت پوش به مس��احت 423.55 مترمربع پالک14 
فرعي از 1065-اصلي واقع در بخش 13 مش��هد  خریداري از مالک رس��مي آقاي قربانعلی  احمدی بنکدار  محرز 

گردیده است
12- برابر راي شماره139960306007003670-1399/09/20 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم طاوس 
شاهیني در یک باب مغازه  به مساحت 18.75 مترمربع پالک فرعي از 104اصلي  واقع دربخش 13 مشهد  خریداري 

از مالک رسمي آقاي امراله شاهینی  محرز گردیده است
13- برابر راي شماره 13996030607003672-1399/09/20 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي اصغر 
خلقي جامي در یک باب منزل  به مساحت 468.20 مترمربع  از 761- اصلي  واقع در بخش 13 مشهد  خریداري 

از مالک رسمي آقاي غالمرضا خلقی جامی  محرز گردیده است.
14- برابر راي شماره 139960306007003666-1399/09/20 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي نجیب اله 
دل آرام احمدي در یک قطعه زمین محصور دارای بنا  به مساحت 235.20 مترمربع پالک فرعي از 680- اصلي  واقع 

در بخش 113 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي غالم نبی دل ارام احمدی  محرز گردیده است
15-برابر راي شماره  139960306007003674-1399/09/20  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي بهرام 
درستکاراحمدي در یک باب منزل مسکونی به مساحت 159.80 مترمربع پالک فرعي از 934 -اصلي  واقع در بخش 

13 مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي یعقوب درستکار غول احمدی محرز گردیده است.
16-برابر راي شماره139960306007003676-1399/09/20   تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمود 
ندائي در یک باب ساختمان به استثنای ثمن اعیان  به مساحت 81.05 مترمربع پالک 1 فرعي از 1122- اصلي  واقع 

دربخش 13مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي غالم محمد ندایی محرز گردیده است
17-برابر راي شماره 13996036007003845-1399/09/24   تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ادریس 
ایزدي در یک باب منزل مس��کونی  به مس��احت 118.75 مترمربع پالک 2 فرعي از 798 اصلي  واقع دربخش 13 

مشهد  خریداري از مالکیت مشاعی خودش  محرز گردیده است.
18-براب��ر راي ش��ماره 139960306007003844-1399/09/24   تصرف��ات مالکان��ه بالمعارض متقاضي آقاي 
غالمحسین ساالر احمدي در یک باب منزل مسکونی به مساحت 126.05 مترمربع پالک فرعي از 908- اصلي  واقع 

در بخش 13 مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي غالمحیدر اورامن  محرز گردیده است.
19-برابر راي شماره 139960306007003840-1399/09/24 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا بصیر 
در یک باب  مغازه  به مساحت22.4 مترمربع پالک باقیمانده 392- اصلی که به 1511- اصلی تبدیل گردیده واقع در 

بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي محمد ناصر احمدی  محرز گردیده است
20-براب��ر راي ش��ماره139960306007003834-1399/09/24 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي امین 
انصاري حسن آبادي در سه دانگ از ششدانگ منزل  به مساحت 155.95 مترمربع پالک فرعي از 959-  اصلي  واقع 

در بخش 13 مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي یحیی اسمعیل احمدی  محرز گردیده است
21-برابر راي ش��ماره 139960306007003838-1399/09/24 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم اسما 
انصاري حسن آبادي در نسبت به سه دانگ از ششدانگ منزل  به مساحت 155.95مترمربع پالک فرعي از 959- 

اصلي  واقع دربخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي یحیی اسمعیل احمدی محرز گردیده است
22- برابر راي شماره 139960306007003932-1399/09/26   تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي فرشته 
حیدري کمرچه درشش��دانگ  یک باب منزل  به مس��احت 250 مترمربع پالک10- فرعي از 976- اصلي  واقع در 

بخش 13 مشهد  خریداري از مالکیت مشاعی خودش محرز گردیده است
آگهی اصالحی

-1 -پی��رو آگه��ی روزنامه قدس و کاروکارگر هردو بتاریخ ه��ای 1399/06/27و1399/07/12 که تصرف مالکا نه و 
بالمعارض سعیداسحاقی ایلبیگی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل واقع درخراسان رضوی بخش 

13 مشهد که اشتباها ازپالک 965-اصلی منتشر صحیح ان پالک باقیمانده 968-اصلی می باشد
-2 -پی��رو آگه��ی روزنامه قدس و کاروکارگر هردو بتاریخ ه��ای 1399/06/27و1399/07/12 که تصرف مالکا نه و 
بالمعارض محمد اسحاقی ایلبیگی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل واقع درخراسان رضوی بخش 

13 مشهد که اشتباها ازپالک 965-اصلی منتشر صحیح ان پالک باقیمانده 968-اصلی می باشد
3- پیرو اگهی روزنامه قدس و کاروکارگر در تاریخ 1399/04/05و1399/04/21 از محل مالکیت اقای حمزه درویش 

رحیمی اشتباها منتشر کردیده که از محل مالکیت محمد دوستخواه احمدی صحیح می باشد .

لذابه موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی وماده 13آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می وماده 13ایین نامه مربوطه این آگهی  
در دونوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی وکثیراالنتشاردرشهرها منتشرتادرصورتی که اشخاص ذینفع به 
اراءاعالم شده  اعتراض داشته باشند بایدازتاریخ  انتشاراولین  آگهی درمحل تادوماه وهمچنین برای آگهی اصالحی 
ظرف مدت یکماه اعتراض خودرابه  اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذنماید ومعترض باید ظرف یکماه 
از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست  به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست به 

اداره ثبت محل تحویل دهدکه دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت ودرصورتی که 
اعتراض درمهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت بصدورسند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از  مراجعه متضرر به دادگاه  نیست . میم الف 

1399.53  آ-9910423
تاریخ انتشار نوبت اول 99/10/14
تاریخ انتشار نوبت دوم :99/10/30

س��یدمجتبی جوادزاده
رئیس ثبت اسناد وامالک تربت جام

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بجنورد به موجب ماده 
14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره زیر:

بخش 2 بجنورد 173 اصلی موسوم به معصوم زاده ششدانگ پالک 13332 فرعی یک باب خانه
مالکیت: ابوالفضل محمدنیا فرزند قربان به شماره شناسنامه29988 کدملی 0680292837

در روز دوشنبه ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه) 1399/11/06 ( ساعت 11 صبح در محل شروع و بعمل 
خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق 
الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک 
از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با 
حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز 
صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ 
تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و در اجرای تبصره 2 ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی، معترضین 
می بایس��ت از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی 

تقدیم و گواهی الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.م الف 1452  آ-9910398
تاریخ انتشار : شنبه1399/10/14

احمد اصغری شیروان  - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بجنورد

هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 

سند رسمی 
برابر رای ش��ماره 139960318603008909م��ورخ 1399/07/14 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای ذبیح اله قربانی هریس فرزند نایب به ش��ماره شناس��نامه 983 صادره از مرکزی در قریه کیژده در 
شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مس��احت 132/18 متر مربع پالک فرعی 3882 از اصلی 78 
مفروز مجزی از پالک 288 از اصلی 78 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای رمضان علیزاده 

مالسرایی 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 دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 2801  آ-9910383
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/14

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/10/29 
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره 1866/1/90 اصلی واقع  در 
بخش دو ثبت قم )آدر نیروگاه خیابان طفالن مس��لم  بین کوچه 6 و8 جنب پالک 218( که بنام غالمعلی مرادی 
فرزند اکبر میباشد در جریان ثبت است که به علت عدم  حضورمالک و یا نماینده قانونی به عمل نیامده از طرفی 
مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان 
های فاقد س��ند رس��می و بنا به تقاضای مالک مذکور به وارده 2/10643-1399/10/04 تحدید حدود اختصاصی 
پالک مذکور در روز سه شنبه مورخ 1399/11/14ساعت 8/30الی 12/30ظهر  در محل وقوع ملک انجام می گردد. 
بدینوسیله به اطالع مالکین و مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی می رساند که در روز و ساعت مقرر در آگهی در 
محل مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت یک ماه خواهد 
بود. و اعتراضات مالکین و مجاورین طبق ماده 20قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد. ضمناً طبق تبصره ماده 
واحده مصوب73/2/25معترضین ظرف مدت یکماه پس از تس��لیم اعتراض به اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم 

دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند./ن  آ-9910356
تاریخ انتشار آگهی :یکشنبه 1399/10/14 م الف: 13463

عباس پورحسنی - رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

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

امالک واقع در بخش 16 یزد- س��انیج  و توابع
495فرعی از 24 – اصلی  - آقای رضا سامعی ششدانگ خانه از پالک ثبتی برابر به مساحت 121/50 
مترمرب��ع بموجب رای ش��ماره  139960321006001274مورخ1399/06/13واقع درچش��مه قلعه 

س��انیج تفت خریداری عادی مع الواس��طه ازمحمد حس��ن منتظری مالک رس��می
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نسبت به 
صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواس��ت خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د.  آ-9909948
تاریخ انتش��ارنوبت اول: ش��نبه 1399/09/29

تاریخ انتش��ارنوبت دوم: یک ش��نبه 1399/10/14
امیرحس��ین جعفری ندوش��ن رئیس ثبت اس��ناد وامالک شهرس��تان تفت



12
یکشنبه 14 دی 1399

 19جمادیاالول1442 3 ژانویه 2021  سال سی و چهارم  شماره 9433  

سیما و سینماسیما و سینما

نگاهی به فیلم »مردن در آب مطهر« 

کلیشه و دیگر هیچ...

»مردن در آب مطهر« ســاخته جدید برادران محمودی اســت؛ 
فیلمســازانی کــه جغرافیــا، هویــت و دغدغه های افغانســتان را 
در خــاک ایــران بــه نمایــش می گذارنــد و البتــه عــاوه بــر فیلــم 
ســینمایی در ســال های اخیــر بــه حــوزه سریال ســازی)همچون 
ســریال برادرجــان( ورود کرده انــد. »شکســتن همزمان بیســت 
زمــره  اســتخوان«، »رفتــن« و »چنــد مترمکعــب عشــق« در 

کارهای سینمایی این دو برادر مهاجر افغانستانی است.
بــرادران محمــودی هــر چــه جلــو آمده اند کلیشــه ها بیشــتر در 
کارشــان نمایان شــده و روند فیلم سازی آن ها نه سینوسی بلکه 
نزولــی بوده؛ شــاید بتوان بهتریــن کار آن ها را »چند مترمکعب 
عشــق« دانســت که از قضا نخستین کارشان نیز بود و هر چه 

جلو آمدند روند فیلم سازی بدتر و بدتر شد.
یکدیگــر  بــا  همســو  را  ماجــرا  چندیــن  مطهــر  آب  در  مــردن 
مســیحیت،  هویــت،  عشــق،  مهاجــرت،  می کنــد؛  پیگیــری 
ناسیونالیســم و... اما همه را در حد همین کلمات رها می کند 
و داســتانی آبکــی و ســناریویی رهــا را روی تصویــر مــی آورد کــه 
 کامــاً معلــق اســت و هــر طرفش را که بگیــری آن طرف دیگر وا 

می رود.
دارد  قهرمــان  کــه  البتــه  و  اســت  بی قهرمــان  عجیــب  فیلــم 
امــا قهرمانــی بــه شــدت کلیشــه ای، منفعــل و فاقــد هــر گونــه 
در  همذات پنــداری  حــس  برانگیــزش  بــرای  ساختارشــکنی 
مخاطب. کاش فیلم قهرمان نمی داشت؛ خبری از ضدقهرمان 
هم در فیلم نیســت و نماهای نزدیک دائمی از شــخصیت ها و 
کاراکترهای اصلی فیلم نیز عجیب روی مخ مخاطب است؛ در 
سراســر فیلم بســیار اندک می توانید النگ شات ببینید و شاید 
این هم از تأثیراتی اســت که برادران محمودی از سریال  ســازی 
ســال های اخیــر خــود گرفته انــد و آن را بــه مثابه رهــاوردی وارد 
سینمایشان کرده اند البته که خبر ندارند اینجا ذائقه مخاطب 

چیز دیگری است.
عاشــقانه فیلــم نیــز به همان انــدازه بی قهرمانی  بودنش شــل و 
وارفتــه اســت؛ اصــاً معلــوم نیســت چگونه یک شــبه و ندیده 
و نشــناخته بایــد یــک نفر در جریان یک ســفر قاچاق به ایران 
عاشــق مهاجــر دیگــری شــود و تا ایــن انــدازه دلبســته و پیگیر 
کار وی شــود؟ اصــاً مشــخص نیســت داســتان ایــن رابطــه و 
عقبــه آن چیســت و البتــه فیلــم نشــان می دهد در ایــن زمینه 
نیــز برخــاف چنــد مترمکعــب عشــق کــه ســناریوی عاشــقانه 
 ملموســی داشــت چیزی برای گفتن ندارد و صرفاً سرهم بندی 

شده است.
روایــت عشــق مــوازی فیلم نیــز چیزی بــرای گفتن نــدارد؛ آنجا 
کــه فــردی کــه در یــک انبار بــزرگ ضایعــات کار می کند عاشــق 
خواهر شــخصیت دوم فیلم اســت اما این عشق نیز ابتر است 
و نــه داســتان دارد و نــه نتیجــه و نــه همذات پنــداری و نه هیچ 

چیز دیگر.
آن قــدر ایــن عشــق ها بی مایه و بدون پشــتوانه اســت که حتی 
صحنــه آخــر فیلــم نیــز کــه قــرار اســت اوج داســتان باشــد و 
ضربــه اساســی را بــه مخاطــب وارد کنــد خوب درنیامــده؛ آنجا 
کــه قهرمــان منفعــل فیلم مثاً بــه خودش می آید و قرار اســت 
آرتیســت بــازی اش گل کنــد و بــه خاطــر دختــری کــه صرفــاً در 
جریــان یک ســفر چندســاعته به ایــران با وی همــراه بوده، قید 
مهاجــرت را بزنــد و خــودش را تســلیم پلیــس کنــد و در عــوض 
خواهــان ایــن شــود کــه عشــق گمشــده اش توســط پلیــس پیدا 
شود! اینجا هم با داستانی رها شده روبه رو هستیم؛ هیچ چیز 
این داستان اصاً به دل نمی نشیند؛ نه اولش و نه آخرش و نه 

ریتم و روالش. به کجای این سناریو باید دل بست؟
مــردن در آب مطهــر بــا هیــچ منطقــی فیلم خوبی نیســت و به 
نظر می رســد برادران محمودی یا باید تجدیدنظری اساســی در 
روال فیلم ســازی خــود کننــد و یــا اینکه به دنبال سریال ســازی 
بروند، نمی توان مشــخصات ســریال را به زور به یک فیلم بلند 
ســینمایی وصلــه پینــه و بنجاق کرد البته که بــرادران محمودی 
نشــان دادنــد می تــوان بــا بدترین کیفیــت ممکن ایــن کار را در 

مورد یک فیلم سینمایی کرد!
فیلم حتی نسبت به شکستن همزمان بیست استخوان دیگر 
ســاخته ایــن دو بــرادر، عقب گردی جدی محســوب می شــود و 
شکســتن همزمــان بیســت اســتخوان در مقابــل مــردن در آب 

مطهر پادشاه محسوب می شود.
در تحلیــل نهایــی بایــد عنــوان کــرد در م»ردن در آب مطهــر« 
صرفــاً تعــدادی تصویــر آن هــم از نمایــی بســیار نزدیــک بــه 
یکدیگــر ســر هــم شــده اند و فیلــم هیــچ روال منطقــی خاصــی 
نــدارد؛ قهرمــان نــدارد، داســتان نــدارد، به هم پیوســتگی ندارد 
و ذهــن مخاطــب را نیــز بــه خــود درگیــر نمی کنــد، می توانید با 
نگاهی سوررئالیستی فیلم را ببینید زیرا برای سوررئالیست ها 
صرفــاً ایــن تصاویــر هســتند که واجــد اهمیت هســتند و اصاً 
الزم نیســت ارتباط منطقی بین تصاویر و داســتان آن ها برقرار 
باشد؛ بنابراین مردن در آب مطهر را نیز با نگاه سوررئالیستی 
 ببینید تا نه تنها اذیت نشوید بلکه شاید از دیدن آن لذت نیز 

ببرید!

 زهره کهندل  دومین ویژه برنامه تلویزیونی 
یازدهمیــن جشــنواره مردمی فیلــم »عمار« 
برگزیدگان بخش »ملت قهرمان« را معرفی 
کرد. این دوره از جشنواره به دلیل همه گیری 
بیمــاری کرونا و ضرورت رعایت پروتکل های 
بهداشــتی، اکران هــا و برنامه های جشــنواره 
شــبکه  از  )پخــش  تلویزیونــی  و  برخــط  را 
افــق( برگــزار می  کنــد. ۱۲۱ اثر به بخش ملت 
قهرمــان رســیده بود کــه از این تعداد ۲۶ اثر 
در بخش مســابقه حضور پیدا کرده بودند. 
هیئــت داوران این بخش، فانوس جشــنواره 
را بــه اثــر »اگانتین« به کارگردانی »ســمیه 
ذاکری« به علت »نگاه ســنجیده فیلمســاز 
بــه موضوع اســتراتژیک در راســتای امنیت 
کشــور و اســتفاده بجا از آرشیو و بازسازی« 

به این مستندساز اهدا کردند. 
این مســتند قصه نجات یک کشــتی ایرانی 
کشــتی   ۱۳۹۱ ســال  فروردیــن  در  اســت؛ 
تجــاری »اگانتیــن« کــه در حــال بازگشــت 
از کشــور برزیــل به ایــران بود توســط دزدان 
 دریایــی ســومالی دزدیــده می شــود. دزدان  
دریایی کاپیتان  کشتی را مجبور می کنند تا 
کشــتی را به سمت کشــور سومالی هدایت 
کنــد. نیــروی دریایی ارتش ایران به ســرعت 
خودشــان را به کشــتی اگانتین می رسانند 
و در عملیــات چنــدروزه موفق می شــوند آن 

را آزاد کنند.
کارگردان این اثر پس از »خشاب های خالی« 
مســتندهای »پیشــمرگان عــرب« و »منفی 
۳8 درجــه« را ســاخت و آخریــن مســتند 
اکــران شــده اش »اگانتیــن« اســت. ســمیه 
ذاکــری دربــاره اینکه چرا ســراغ این موضوع 
رفتــه اســت بــه خبرنــگار مــا می گویــد: مــن 
سال هاســت که به صورت تخصصی درباره 
ارتش، مستندســازی می کنم، با فرماندهان 
و پیشکســوتان ارتــش جمهــوری اســامی 
گفت وگوهای زیادی داشتم و از البه الی این 
گفت وگوها، موضوعات را استخراج می کنم. 
طی صحبت با یکی از پیشکسوتان  نیروی 
دریایــی، بــه موضــوع کشــتی »اگانتیــن« 
رســیدم. موضوع برایم بســیار جــذاب بود و 

پیش تولید مفصلی داشت. 
او ادامــه می دهــد: هر چه پیــش رفتم دیدم 
کــه موضــوع مســتند از آنچه فکــر می کردم 
جذاب تــر اســت. تصاویر آرشــیوی آن اتفاق 
را در اختیــارم قــرار دادنــد و با افــرادی که در 
آن ماجــرا حضور داشــتند، مصاحبه کردم. 
برخی از آن ها بازنشســته شــده بودند و در 
شــهرهای مختلف زندگی می کردند که پیدا 

کردنشان در شرایط کرونا کمی دشوار بود.
خالــی«  »خشــاب های  مســتند  کارگــردان 

خاطرنشان می کند: تصاویر مربوط به انجام 
تمامــاً  »اگانتیــن«  کشــتی  روی  عملیــات 
آرشــیوی اســت ولــی بخشــی از تصاویــر هم 
بازسازی شده است. برای به تصویر کشیدن 
موقعیت دزدیده شــدن کشتی توسط دزدان 
دریایی هم فقر آرشیو داشتیم به همین دلیل 
از برش های یک فیلم داستانی استفاده کردم 
چون بازســازی این صحنه ها بسیار پرهزینه 
بود. البته سعی کردم که استفاده از برش های 
فیلم در دل کار بنشیند و بخش های بسیار 

کوتاهی استفاده شد. 

خروج از محرمانگی با گذر زمان#
ذاکــری بــا اشــاره بــه اهمیــت پرداختــن بــه 
رشادت ها و دالورمردی های حافظان امنیت 
کشــورمان می گوید: یکی از مشکات جدی 
مــا در ایــن حــوزه، فقــر آرشــیو اســت. مثــاً 
دربــاره آزادســازی یک کشــتی دیگــر، نیروی 
انجــام  را  بزرگــی  عملیــات  ارتــش  دریایــی 
شــرایط  آرشــیوی،  تصاویــر  کمبــود  و  داده 
ساخت را برایم دشوار کرده است حتی اگر 
بخش هایــی از آن عملیــات را بازســازی کنم 
اصــاً آنچه حقیقت داشــته را نمی توانم به 

تصویر بکشم.
او تأکیــد می کنــد: مدیــران و تصمیم گیــران 
بایســتی بــه اهمیت تصاویــر آرشــیوی آگاه 
بــرای  را  نیروهایشــان  کــه  زمانــی  و  شــوند 
عملیــات اعزام می کنند، چند دوربین گوپرو 
را در اختیارشــان قــرار بدهنــد کــه تصاویــر 

مقاومــت را ثبــت کننــد تــا بتوانیــم اقتــدار 
نیروهــای نظامــی را در فیلم های مســتند به 
نمایــش بگذاریــم. بــه نظــرم اکنــون از دفاع 
مقدس آرشــیو بیشــتری در اختیار داریم تا 
عملیات هایــی که در ســال های اخیــر انجام 

شده است. 
درجــه«   ۳8 »منفــی  مســتند  کارگــردان 
توضیح می دهد: درســت اســت که بسیاری 
از عملیات هــا، محرمانــه هســتند ولــی گذر 
زمــان آن هــا را از محرمانگی خارج می کند و 
آن زمان برای تولید مستند، دستمان خالی 
اســت چــون تصاویــر آرشــیوی وجــود ندارد 

ولــی متأســفانه توجه جدی بــه این موضوع 
نمی شود. 

یــک  عنــوان  بــه  مــن  می دهــد:  ادامــه  وی 
مستندســاز بارهــا پیشــنهاد داده ام کــه در 
عملیات ها یک مستندساز همراه خودشان 
ببرند اما به دلیل خطراتی که شرایط نظامی 
و گاه جنگــی بــرای مستندســازان بــه وجود 
مــی آورد، موافقــت نمی کننــد امــا می توانند 
اســتفاده از دوربیــن گوپــرو )کــه کار کردن با 
آن آســان اســت( را به نیروهایشــان آموزش 
بدهند تا در حین عملیات، چند نفر دوربین 
کوچکی را به سرشــان وصل کرده و تصاویر 

عملیات ها را ضبط کنند. 
ذاکری با بیــان اینکه عملیات های مقتدرانه 
زیادی را از ســوی نیروهای مســلح شــاهدیم 
و حیــف اســت کــه ایثار و فــداکاری آن ها به 
نمایش گذاشــته نشــود، می گویــد: این فقر 
آرشــیو موجــب می شــود کــه خدمــات آن ها 
بــه فراموشــی ســپرده شــود. عملیات هــای 
و  امنیــت  حفــظ  بــرای  زیــادی  شــجاعانه 
منافع ملی توسط نیروهای نظامی ما انجام 
می شود که باید به مردم نشان داده شود. 

موانع یک کارگردان زن برای #
ساخت مستند نظامی

خانــم  یــک  ورود  دشــواری های  دربــاره  او 
جمهــوری  ارتــش  نیــروی  بــه  مستندســاز 
یــادآور می شــود: ۱0 ســال پیــش  اســامی 

شــدم،  حــوزه  ایــن  مستندســازی  وارد  کــه 
شــرایط بســیار ســخت بود، نمی توانســتند 
به راحتی یک خانم مستندســاز را بپذیرند 
و بــه ســختی قبــول کردند. وقتی نخســتین 
مجموعــه مســتندم بــا عنــوان »مأموریــت 
۲۲57« از تلویزیــون پخــش شــد و نتیجه را 

دیدند، اعتمادشان جلب شد. 
وی عنوان می کند: اکنون شــرایط به گونه ای 
تغییــر کــرده اســت کــه اگــر ســوژه ای بــرای 
پرداختــن داشــته باشــم، همــکاری می کنند 
ارتــش  بــه حساســیت ها و مســائل  چــون 
آگاه شــدم. یکــی از داوران جشــنواره عمــار 
در زمــان اهــدای جوایــز بــه مــن گفت شــما 
کاری انجــام دادید که شــاید انجــام دادنش 
توســط یــک مستندســاز مــرد هــم ســخت 
بــود و ایــن دشــواری بــرای یک مستندســاز 
خانم چند برابر است ولی خوشبختانه من 
موانع را پشــت ســر گذاشــتم چون با آثارم، 
اعتمادشان را جلب کردم. ضمن اینکه هیچ 
وقــت هــم کوتــاه نیامــدم و بــرای ســوژه هایم 

پافشاری کردم.
ذاکری با اشاره به مستند »منفی ۳8 درجه« 
هم خاطرنشان می کند: مستند »منفی ۳8 
درجــه« با موضــوع اعزام نخســتین گروه از 
تیم کوهستان تیپ۶5 نیرو های ویژه هوابرد 
نیــروی زمینــی ارتــش کــه داوطلبانــه بــرای 
پــرواز   7۲-ATR هواپیمــای  جســت وجوی 
تهــران – یاســوج بــه ارتفاعــات دنــا رفتنــد، 
ســاخته شــد که بــه عنــوان نخســتین گروه 
امــدادی موفــق بــه کشــف الشــه هواپیمــا و 
اجســاد جان باختگان در شــرایط نامســاعد 
جوی همراه با برف و کوالک و سرمای شدید 

حاکم بر کوهستان دنا شدند.
او می گویــد: خوشــبختانه نیروهــای ارتــش 
کــه بــرای عملیات هــا اعزام می شــوند به من 
اطاع می دهند تا اگر نیاز به تصویر داشته 
باشــم، تجهیــزات فیلم بــرداری مثــل گوپــرو 
را در اختیارشــان قــرار دهــم و از عملیــات 
تصویربــرداری می کننــد. تصاویــر خوبی هم 
از تــاش نیروهــای تــکاور ارتــش در ســانحه 
پرواز تهران- یاســوج ضبط شد که توانستم 
ایــن مســتند را تولیــد کنــم. خوشــبختانه 
بازخوردهــای خوبــی هــم پــس از پخــش آن 

گرفتم.
اســت  بهتــر  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
مستندســازان در حوزه هــای تخصصــی کار 
کننــد، یــادآور می شــود: ســوژه های بســیار 
زیادی درباره نیروی ارتش جمهوری اسامی 
برای روایت کردن دارم و در حال حاضر چند 
کار در مرحله تدوین و چند مورد را در حال 
پیگیری دارم که امیدوارم به نتیجه برسند.

برش

یکی از داوران جشنواره عمار 
در زمان اهدای جوایز به من 

گفت شما کاری را انجام دادید 
که شاید انجام دادنش توسط 

یک مستندساز مرد هم سخت 
بود و این دشواری برای یک 
مستندساز خانم چند برابر 

است ولی خوشبختانه من موانع 
را پشت سر گذاشتم چون با 
آثارم، اعتمادشان را جلب کردم

جمعی از فعاالن حوزه سینما و رسانه به فرمانده نیروی قدس سپاه نامه  نوشتند

تجدید پیمان فیلمسازان انقالبی با جانشین شهید سلیمانی
به گزارش قدس، جمعی از فیلمســازان و فعاالن حوزه 
ســینما و رســانه بــه ســردار اســماعیل قاآنــی، فرمانده 
نیروی قدس ســپاه پاســداران انقاب اســامی نامه ای 

نوشتند و با این سردار سپاه تجدید پیمان کردند.

در این نامه آمده است:
بسم هللا الرحمن الرحیم

إِن يَنُصركُُم هللاُ فَا غالَِب لَُكم...
سردار دالور آقای اسماعیل قاآنی

فرمانده نیروی قدس سپاه 
سام علیکم

حــال کــه جبهــه کفــر و ظلــم بــه دســتور مســتقیم 
تروریســت پرور  و  تروریســتی  نظــام  رئیس جمهــور 
آمریــکا، ســردار دل ها و اســطوره مقاومت جهان حاج 
قاســم ســلیمانی عزیــز را از مــا گرفتــه و مظلومــان، 

آزادی خواهــان و آزادگان جهــان را از نعمــت حضــور 
ظاهری او محروم کرده است، ما جمعی از فیلمسازان 
و فعاالن حوزه سینمای ایران، که دل در گرو آرمان های 
بلند انقاب اسامی داشته و داریم، به تبعیت از امر 
رهبر گرانقدر انقاب، خود را سربازان جبهه مقاومت 
و استکبارســتیزی دانســته و با شما به عنوان فرمانده 
خــط مقــدم ایــن مبــارزه و میراثــدار ســردار ســلیمانی، 

تجدید پیمان می کنیم.
ما برای انتقام ســخت از دشــمن خونخوار و مکار، در 
میــدان عملیــات رســانه ای و هنــری با هدف شکســت 
هیمنــه نرم افــزاری آمریــکا، تــا پای جــان در کنار شــما 
خواهیم ایستاد. روشن است کاستی های خرد و کان 
عرصه مدیریت فرهنگی کشــور، مانع عزم جهادی ما 
اهالی هنر برای تحقق اهداف انقاب اسامی و مبارزه 

با دشمنان قسم خورده ملت های آزاده نمی شود.

 خداوند متعال فوز عظیم شهادت را در این راه سخت 
و پرفراز و نشیب، روزی ما بفرماید. ان شاءهللا.

محمدرضــا  مقدم دوســت،  هــادی   بهزادپــور،  بهــزاد 
شــفیعی، محمدحســین نیرومند، حبیب خزاعی فر، 
هاشــم عطــار، محســن یــزدی، سیدمســعود اطیابی، 
علیرضا اســحاقی، علی  ســلیمانی  سرنسری، محمود 
بهمنــی،  حبیــب هللا  میرعایــی،  ســیداحمد  گبرلــو، 
ســیدزهیر  جوانبخــت،  محمــود  بهمنــی،  حمیــد 
مجاهــد، محســن برمهانــی، جــواد اردکانــی، شــفیع 
آقامحمدیــان، هــادی حاجتمنــد، دانــش اقباشــاوی، 
حســین اســدی زاده، محمدباقــر مفیدی کیــا، مهــدی 
عبــاس  علــی  مرتضــی  امیرخانــی،  وحیــد  نقویــان، 
میرزایــی، ســعید الهــی، میثم مرادی امیرپــور وزیری، 
دکتــر ســیدصادق مرکبی، امیر داســارگر، ســیدجال 
اشــکذری، حامــد بامروت نــژاد، محمدمهــدی خالقی 

ابراهیــم اصغــری، سیدســلیم غفــوری، سیدحســین 
زر،  احمــدی  حجــت  حقیقــی،  ســیاوش  متولیــان، 
ابوالفضــل حاجتمنــد، دکترمهــدی ادیبــان، مهــدی 
زارعیــان، محمدصــادق رمضانــی   برجیــان، مســعود 
مقدم ، هاشــم  مســعودی، روح هللا  رفیعی، محمدرضا 
امامقلی، علیرضا باغشــنی، مسعود دهنوی، حسین 
زینب عربــی،  میثــم  فکــری ،  مرادیــان،  داوود  بدرلــو، 
احــد میکائیل زاده، احســان  شــیبانی، میثم  مزلقانی، 
محمدرضــا رضاپــور، مهــدی کیــا، محســن  جهانــی، 
محســن اســامزاده، محمد جهانپا، مهدی سیمریز، 
حســن  آخوندپور، مجید عســگری، مهــدی  محمدی، 
حســن  حبیــب زاده، ســیدابراهیم عامریــان، محمــد 
ابوترابــی،  علیرضــا  ســبحانی،  یوســف  چمی گــو، 

امیراطهر سهیلی و ایمان  گودرزی. 
انجمن فیلمسازان انقاب اسامی خراسان

خبر

گفت وگو با سمیه ذاکری، برگزیده فانوس بخش »ملت قهرمان« جشنواره فیلم عمار

روایت نجات کشتی ایرانی از چنگ دزدان دریایی سومالی

نقد

محمد شیخانی،نویسنده و منتقد
annotation@qudsonline.ir

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اس��ناد عادی یا 
رس��می آنان در هیات مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رس��یدگی و تایید قرار گرفته جهت 
اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتش��ار و محلی( بش��رح ذیل 

آگهی می گردد.
1-برابررأی ش��ماره 13۹۹۶۰3۰۷11۴۰۰13۰۶ آقای ولی صداقت توپکانلوفرزند تیموردر ششدانگ یک 
باب منزل به مس��احت 15۷/۷5 متر مربع قسمتی از پالک ش��ماره1۰۹۸فرعی از13اصلی باغات وحومه 

واقع درخراسان شمالی  بخش 5قوچان خریداری از محل مالکیت خودمتقاضی
۲- برابررأی ش��ماره 13۹۹۶۰3۰۷11۴۰۰۲15۲ آقای شهاب دش��تبان تنسوان فرزند  غالمحسین  در 
ششدانگ یک باب دامداری به  مساحت 11۰۰ متر مربع قسمتی از  پالک ۲۲۷فرعی از3۲اصلی بتکانلو 

واقع دربخش5قوچان خریداری از مالک رسمی علی اکبر اکبرزاده تنسوان
3-برابررأی شماره 13۹۹۶۰3۰۷11۴۰۰۲153  آقای مختارطاهری   فرزند حیدرعلی  در ششدانگ یک 
باب سرویس وانباری به مساحت ۸/5۰ متر مربع قسمتی از پالک  1۲۷۹ اصلی واقع درقطعه یک شیروان 

بخش5قوچان خریداری از مالک رسمی خودمتقاضی
۴-براب��ررأی ش��ماره13۹۹۶۰3۰۷11۴۰۰1۸3۶  خان��م مری��م عیدمحم��دزاده بزآبادفرزن��د  غالمعلی 
درشش��دانگ یک باب س��اختمان به مس��احت 1۹۸/۲5 مترمربع قس��متی از پالک  ش��ماره باقیمانده 
۷۶۹فرعی از13اصلی باغات وحومه ش��یروان قطعه 3ش��یروان بخش 5قوچان خریداری از مالک رس��می 

آقای علی محمد علیزاده بزآباد
5- برابررأی شماره 13۹۹۶۰3۰۷11۴۰۲۰51آقای   محسن رمضانی مقدم زیارت فرزند  محمدحسیندر 
ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۲۴۴/55 مترمربع قسمتی ازپالک  ۲۰۸۶فرعی از۷اصلی زیارت واقع 

در بخش 5قوچان خریداری ازمالک رسمی آقای  محمدحسین رمضانی مقدم
۶-براب��ررأی ش��ماره 13۹۹۶۰3۰۷11۴۰۰۲۰5۲ آقای ناصررمضانی مقدم زیارت فرزند  محمدحس��ین 
درشش��دانگ باب منزل مسکونی به مس��احت  ۲۰۹/۴۸مترمربع قسمتی از پالک  ۲۰۸۶فرعی از۷اصلی 

زیارت واقع دربخش5قوچان خریداری ازمالک رسمی آقای ناصررمضانی مقدم
۷-برابررأی ش��ماره 13۹۹۶۰3۰۷11۴۰۰۲۰۲3آقای سیدمحس��ن س��یدی س��ادات فرزند سیدحسین 
درشش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 151مترمربع قس��متی ازپالک 35۲و353فرعی از۲اصلی مزرعه 

حصارواقع دربخش5قوچان  خریداری ازمالک رسمی از مالکیت  آقای قاسم شارکی
-۸  برابررأی ش��ماره13۹۹۶۰3۰۷11۴۰۰1۷۴۹آقای قدیرخوش اندام فرزندمحمد درششدانگ یکباب 
منزل مس��کونی به مس��احت ۷۰مترمربع قسمتی ازپالک ش��ماره۴فرعی از۹13اصلی قطعه یک شیروان 

خریداری ازمحل مالکیت مشاعی خودمتقاضی
۹- برابررأی ش��ماره 13۹۹۶۰3۰۷11۴۰۰۲1۶1خانم زهرایغمائی فرزند علی اکبر درشش��دانگ یکباب 
مغازه به مساحت۴۲/۶۰مترمربع قسمتی ازپالک ۲۸۴فرعی از13اصلی قطعه 3شیروان خریداری ازمالک 

رسمی آقای محمداسماعیل عاشورزاده
1۰- برابررأی ش��ماره13۹۹۶۰3۰۷11۴۰۰۲15۹خانم زهرایغمائی فرزندعلی اکبر درشش��دانگ یکباب 

مغازه به مس��احت3۰/3۸مترمربع قس��متی ازپالک۲۸۴فرعی از13اصلی قطعه3ش��یروان بخش5قوچان 
خریداری ازمالک رسمی آقای محمداسماعیل عاشورزاده

11- برابررأی ش��ماره13۹۹۶۰3۰۷11۴۰۰۲15۶خانم زهرایغمائی فرزندعلی اکبر درشش��دانگ یکباب 
مغازه به مس��احت55/5۰مترمربع قس��متی ازپالک ۲۸۴فرعی از13اصلی قطعه3شیروان بخش5قوچان 

خریداری ازمالک رسمی آقای محمداسماعیل عاشورزاده
1۲- برابررأی ش��ماره13۹۹۶۰3۰۷11۴۰۰۲155خانم زهرایغمائی فرزندعلی اکبر درشش��دانگ یکباب 
مغازه به مس��احت3۲/۴۷مترمربع قس��متی ازپالک ۲۸۴فرعی از13اصلی قطعه 3شیروان بخش5قوچان 

خریداری ازمالک رسمی آقای محمداسماعیل عاشورزاده
13- برابررأی ش��ماره13۹۹۶۰3۰۷11۴۰۰۲15۸خانم زهرایغمائی فرزندعلی اکبر درشش��دانگ یکباب 
مغازه به مس��احت ۲۹/۲3مترمربع قس��متی ازپالک۲۸۴فرعی از13اصلی قطعه3شیروان بخش5قوچان 

خریداری ازمالک رسمی آقای محمداسماعیل عاشورزاده
1۴- برابررأی ش��ماره 13۹۹۶۰3۰۷11۴۰۰۲15۷خانم زهرایغمائی فرزندعلی اکبر درشش��دانگ یکباب 
مغازه به مس��احت 3۲/۰1مترمربع قس��متی از پالک ۲۸۴فرعی 13اصلی قطعه3ش��یروان بخش5قوچان 

خریداری ازمالک رسمی آقای محمداسماعیل عاشورزاده
15- برابررأی ش��ماره 13۹۹۶۰3۰۷11۴۰۰۲15۴خانم زهرایغمائی فرزندعلی اکبر درشش��دانگ یکباب 
گاراژبه مس��احت ۴۴۴/۸۷مترمربع قس��متی ازپالک ۲۸۴فرعی از13اصلی قطعه3شیروان بخش5قوچان 

خریداری ازمالک رسمی آقای محمداسماعیل عاشورزاده
اکبردرشش��دانگ  فرزندعل��ی  زهرایغمائ��ی  ش��ماره13۹۹۶۰3۰۷11۴۰۰۲1۶۰خانم  براب��ررأی   -1۶
یکباب س��اختمان به مس��احت۲۶5/۷۸مترمربع قس��متی ازپالک ۲۸۴فرعی از13اصلی  قطعه3شیروان 

بخش5قوچان خریداری ازمالک رسمی آقای محمداسماعیل عاشورزاده
1۷- براب��ررأی ش��ماره13۹۹۶۰3۰۷11۴۰۰1۷۲۴خانم عصم��ت غالمعل��ی زاده فرزن��د حش��مت اله 
درششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت5۰۶/۸1مترمربع تمامت پالک شماره11۷فرعی از31اصلی 
اراضی مش��هدطرقی واقع در خراس��ان ش��مالی بخش5قوچان خریداری ازمالک رس��می آقای ذبیح اله 

سازور
   به این وس��یله به فروش��ندگان و مالکین مشاعی و اش��خاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد 
چنانچه اعتراضی دارند باید از انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثب��ت محل تحویل دهند. در صورت��ی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ-۹۹۰۹۹33
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۹/۲۹

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/1۰/1۴
اکبراقبالی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان
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