
امروز هم همان است
امیرکبیر  شــهــادت  ســالــروز  از  البته 
چندروزی گذشته است اما یک کاربر 
فضای مجازی در یک مشابهت یابی 
نوشت:  توییتر  در  جــالــب  تــاریــخــی 
»امیرکبیری که سنگش را به سینه 
بر  تکیه  مدافع  بزرگ ترین  می زنند، 
استعداد و توان داخل در مقابل آقاخان 
نوری های حامی و حقوق بگیر انگلیس بود!امروز هم همان است! آقاخان 
نوری ها تحت فرمان غرب برای خرید واکسن آمریکایی یقه جر می دهند 

و سید علی خامنه ای یک تنه مقابل تمام آن ها ایستاده است«.

مردانه ایستاد
یک حکایت تاریخی دیگر درباره یکی 
کاربر  یک  نوشته های  در  را  علما  از 
فضای مجازی بخوانید که درباره آقا 

نجفی اصفهانی در توییتر نوشته:
»آیا می دانستید اولین عالمی که ضد 
کمپانی رژی و بانک شاهی انگلیسی 
اعــام کرد،  قیام و دخانیات را حــرام 
آقا نجفی اصفهانی بود؟ در حالی که فکل کراواتی های مبهوت غرب، 
مشغول فروش استقال ایران به انگلیس بودند، آقا نجفی اصفهانی 

مردانه تا لغو امتیاز توتون و تنباکو ایستاد!«

خنده دار نیست؟
یک کاربر فضای مجازی درباره اتهام 
بــرای ساخت ساح  ــران  ای آمریکا به 
توییتی نوشت: آمریکا  شیمیایی در 
یعنی استفاده از عامل نارنجی در ویتنام! 
بــرای  بــه صــدام  یعنی کمک  آمریکا 
استفاده از گاز خردل و سارین! آمریکا 
یعنی استفاده از بمب فسفری در عراق! 
آمریکا یعنی استفاده از ترموباریک در افغانستان! خنده دار است آمریکا 
با این سابقه، ما را به ساخت و صادرات ساح شیمیایی متهم می کند«.

پس حقوق بشر چه شد؟
حاشیه های ریختن طرفداران ترامپ 
در فضای  حــاالهــا  حــاال  کنگره  ــوی  ت
نیست  ــرار  ــ ق و  ــت  اسـ داغ  مــجــازی 
ــود. در ایــن مــیــان خیلی از  ســرد شـ
آن هایی که تا دیروز سنگ آمریکا را 
کــرده انــد.  مــی زدنــد سکوت  به سینه 
توییتی  در  مجازی  فضای  کاربر  یک 
نوشته: »اف بی آی عکس کسایی که ریختن تو کنگره رو گذاشته تا 
مردم شناسایی شون کنن!عهههههه! پس حقوق بشر و آزادی بیان و 
دموکراسی و اون چرندیات کجا رفتن؟بله عزیزان برانداز، شما طبق 

رفتار آمریکاتون مُجرمید نه فعال معدنی!«

 محمد تربت زاده   مسئله اصلی واقعاً این است 
را سیاسی می بیند؟  کرونا  واکسن  دارد  ایران  که 
آبی  آن طرف  زبان  فارسی  رسانه های  که  آن جــور 
چند روزی است دنیا را گذاشته اند روی سرشان 
و دنباله های داخلی شان هم مدام در آتش فضای 
مجازی می دمند، جمهوری اسامی دارد واکسن 
کرونا و سامت مردم را با سیاست قاتی می کند! 
هشتگ سازها و جنجال آفرین های عرصه واردات 
واکسن خارجی اصاً به روی خودشان نمی آورند و 
نمی گویند که اگر مسئله فقط سیاسی کاری است، 
دارو،  کــردن  در سیاسی  آدم هــا  و  کشورها  کــدام 
بهداشت، درمان و حتی غذای مردم جهان سابقه 

درخشانی دارند؟!
نمی گویند چه کسانی تا دیروز حتی برای سیاسی 
کردن ورزش و تحریم ورزشکاران و قهرمانان ایرانی 
کمپین راه می انداختند و خودشان را به در و دیوار 

رسانه ها و فضای مجازی می زدند. 

اشتباه های 4 میلیارد دالری»
خیلی ها هم اگر ادعا می کنند رفتار ایران و ایرانی ها 
در بی اعتمادی به واکسن های مشکوک اروپایی و 
آمریکایی ریشه در توهم توطئه دارد قطعاً فراموش 
کرده اند بیش از هر چیزی رفتار شرکت های بزرگ 
سبب  گذشته  ســال  چند  در  غــرب  ــازی  ــ داروسـ

بی اعتمادی به آن ها شده است.
مثاً مرگ های ناشی از تزریق واکسن کرونا و یا 
مشکات پیش آمده برای شهروندانی که واکسن 
و  طبیعی  عملکرد  از  ناشی  را  کرده اند  تزریق  را 
درصد خطای عادی واکسن ها می دانند و اصاً به 
روی خودشان نمی آورند که در 20 سال گذشته 
شرکت »فایزر« بیشتر از 4 میلیارد و 712 میلیون 
دالر بابت تخلفات و اشتباه های دارویی جریمه 

شده است.
برای شرکتی که ساالنه  این جریمه  البته شاید   
بیشتر از 50 میلیارد دالر درآمد و نزدیک به 17 
میلیارد دالر سود خالص دارد،زیاد سنگین نباشد 
اما ضرر و زیان و آسیب هایی که تخلفات دارویی 
ــردم جهان  ایـــن شــرکــت روی دســـت ســامــت مـ

گذاشته است، خدا می داند سر به کجا می زند؟

توهم هالیوودی»
حاال بر فرض محال این فقط ما ایرانی ها هستیم که 
بر اساس شک و حدس و گمان، از وجود توطئه ای 
برای  انگلیسی ها  و  آمریکایی ها  دلسوزی  پشت 
مردم کشورمان، نگرانیم. آیا مردم کشورهای دیگر، 
ساخت  توانایی  بیش  و  کم  ما  مثل  که  آن هایی 
واکسن را دارند و برای آن تاش و سرمایه گذاری 
کرده اند، سر سوزنی به واکسن های دیگران شک 

بــه روی  بــی دریــغ  را  نــدارنــد و درهـــای کشورشان 
واکسن های آمریکایی و انگلیسی باز کرده اند؟ 

واقعیت این است که مردم کشورهایی مثل ایران 
غربی ها  علمی  یافته های  به  تردیدی  و  اگر شک 
دارنـــد، خــودشــان در ایــن شــک و تــردیــد مقصر 

نیستند.
به خصوص  و  هنری، سیاسی  تبلیغاتی،  عملکرد 
هالیوودی غرب در همه این سال ها و قصه سازی 
و راســت و دروغ گفتن دائمی از قــدرت علمی و 
نظامی اش، ممکن است چشم و دل خیلی از مردم 
جهان را لرزانده باشد اما بیشتر از آن سبب شکل 
گرفتن شک و تردیدی در آن ها شده که برخی ها 

اسم آن را تصور و توهم توطئه گذاشته اند.
 یکی از این موارد سروصدایی است که از چند 
سال پیش در تعریف و تمجید از تشکیاتی به 
نام »دارپا« راه انداخته اند. »دارپا« بازوی تحقیقاتی، 
که  آمریکاست  دفــاع  وزارت  علمی  و  تسلیحاتی 
پروژه های  از  غریبی  و  عجیب  خبرهای  هرساله 
عجیب و غریب تر آن برای ابداع ساح های مدرن 
و مختلف به گوش می رسد. دارپا در سال 1۹5۸ 
آمریکا(  وقــت  جمهور  )رئیس  آیــزن هــاور  توسط 
برای توسعه  فناوری های پیشرفته و تأثیرگذار بنا 
فضایی  پروژه های  با  در همان سال  و  نهاده شد 
و ماهواره ای آغاز به کار کرده و می گویند تا امروز 
نظامی،  زمینه های  در  را  مختلفی  دستاوردهای 
است.  کرده  معرفی  فضایی  و  روباتیک  پزشکی، 
پرده  پشت  تشکیات،  ایــن  معتقدند  خیلی ها 
تحقیقات علمی سرتاسر جهان حضور دارد و در 
واقع مسیر علم و پیشرفت های علمی را بر اساس 
آنچه منافع آمریکا اقتضا می کند، تعیین می کند.

پروژه های حیرت آور»
این فیلم ها، خبرنگارها، مستندها و... خود غربی ها 
هستند که درباره »دارپا« تعبیراتی چون »خالق 
پنتاگون  دیوانه وار  علوم  بخش  آینده،  ساح های 
جهان«  پژوهشی  و  علمی  مافیای  پدرخوانده  و 
ایرانی ها. در  را به کار برده اند نه توهم توطئه ما 

فهرست پروژه های مختلفی که برای این مؤسسه 
کشتار  ماشین  که  روبــات هــایــی  از  برشمرده اند، 
جاسوس،  دریایی  حیوانات  و  حشره ها  هستند، 
ترس  مغزشان  در  تراشه  یک  با  که  سربازهایی 
و  فضایی  پــروژه هــای  تا  نمی شناسند  وحشت  و 
پزشکی حیرت آور... را می توان پیدا کرد. روزی که 
آمریکایی ها در پاسخ به پروژه »اسپوتنیک« اتحاد 
جماهیر شوروی، دارپا را راه انداختند هیچ کس در 
هیچ جای جهان نگفت کاخ سفید و آمریکایی ها 
هستند  رقیبشان  به  نسبت  توطئه  توهم  دچــار 
راه  را  –علمی  تسلیحاتی  مسابقه  یک  ــد  دارن و 
می اندازند. اما اگر ما ایرانی ها و دیگر کشورهای 
جهان برای حفظ امنیت سامت مردم، دست رد 
به سینه دارو های مشکوک غربی بزنیم و خودمان 
توطئه  توهم  یا  کنیم،  تاش  واکسن  تولید  بــرای 
داریم یا متهم به سیاسی کاری در عرصه سامت و 

بهداشت می شویم!

شما به جای ما»
دایــره  گفتیم  که  طــور  همان  پنتاگون  »دارپـــا«ی 
و مغز  از داخل بدن  را  و تاش هایش  تحقیقات 
انسان تا زیر دریاها و فضا گسترش داده است. 
این  فضایی  مثاً  برنامه های  دربــاره  اینکه  جالب 
بیرون  به  بسته  و  شکسته  اطاعاتی  تشکیات 
درز می کند. حتی از تحقیقات علوم نظامی و مثاً 
قابلیت  شلیک  از  پس  که  فشنگ هایی  ساخت 
کنترل از راه دور را دارند یا حشرات روباتیکی که 
هم ساح هستند و هم جاسوس، پهپادهایی که 
کارهای خارق العاده می کنند و زیردریایی هایی که 
ممکن است زیر زمین هم حرکت کنند اطاعاتی 
از بخش پزشکی »دارپــا« و  اما  منتشر می شود 
تحقیقاتی البد روی مغز و ژن و دی ان ای و این جور 
چیزهایی که انجام می شود کمتر حرف و حدیثی 

به میان می آید. 
در واقع بخش فعالیت های پزشکی »دارپا« از جمله 
کسی  که  است  مؤسسه  این  تاریک  بخش های 
چندان چیزی درباره آن نگفته و فقط گاه و بیگاه 
می شود نمونه ای از فعالیت هایش را در فیلم های 
تخیلی هــالــیــوودی دیــد و از قــدرت ویــروس هــا و 
آزمایشگاه های  در  شــده  دستکاری  باکتری های 

مخوف آمریکایی ترسید!
با این تفاسیر و این سوابق آیا اگر به این صرافت 
بیفتیم که ممکن است »دارپا« یا تشکیات مشابه 
غربی، پشت با جلو پرده شیوع برخی از ویروس های 
امروزی حضور دارند و محسوس و غیرمحسوس 
مسیر تحقیقات و ساخت واکسن کرونا را هدایت 
می کنند، دچار توهم توطئه شده ایم یا واکسن و 

سامت مردم را سیاسی کرده ایم؟  

بانکداری انگلیسی

حدود 120 سال پیش در چنین روزهایی بانک شاهی در ایران آغاز 
به کار کرد. حکایت و نحوه راه افتادن این بانک را از قول »فارس 
پاس« بخوانید: »در سال 12۸۹ قمری »بارون جولیوس دو رویتر« که 
می دانست ناصرالدین قاجار دلش سفر فرنگ می خواهد، مبلغ 50 
هزار لیره انگلستان به صدراعظم ایران رشوه داد و 50 هزار لیره دیگر 
به اطرافیان صدراعظم و 40 هزار لیره هم ودیعه داد به شاه قاجار 
و قول داد ۶ میلیون لیره هم بعداً بدهد و امتیازی گرفت که بنا به 
اذعان مورخان، بزرگ ترین امتیاز استعماری تاریخ استعمار بود! »میرزا 
حسین خان سپهساالر، صدراعظم ایران در گوش شاه خوانده بود 
که باید با انگلیسی ها رفیق باشیم و سرمایه گذاری خارجی جذب و 
پیشرفت کنیم و این حرف ها. این طوری بود که رویتر که یهودی زاده 
آلمانی و مسیحی شده انگلیسی و سرمایه دار هم بود امتیاز بهره برداری 
از معادن و جنگل ها و ساخت راه آهن و مسیرهای آبی و کانال های 
آب کشاورزی و خطوط تلگراف و کلی امتیاز دیگر را به مدت 70 سال 
از ناصرالدین شاه گرفت و رفت. مردم و روحانیون اعتراض کردند و بلوا 
شد و »امتیاز رویتر« فسخ شد. رویتر هم افتاد دنبال غرامت و آن قدر 
رفت و آمد و شرکا و وکا و حتی پسرش را به ایران فرستاد تا بعد از 
17 سال باالخره یک امتیاز دیگر از ناصرالدین بگیرد. ناصرخان هم 
که دوباره هوس سفر فرنگ کرده بود، گفت »چشم« و امتیاز ۶0 ساله 
تأسیس بانک شاهی واگذار شد. البته این بانک شاهی اختیاراتش 
زیاد بود و حتی می توانست معدن استخراج کند و راه و کارخانه 
بسازد و از زمین های دولتی، مجانی استفاده کند و حتی انحصار چاپ 
اسکناس در ایران را داشت. بانک شاهی فقط دنبال منافع مالی نبود 
و هدف بزرگ تری داشت. کارش را هم خوب بلد بود. یک سال پس 
از تأسیس، برخاف توافق با دربار ایران، اساس نامه اش را تغییر داد و 
مقر اصلی بانک را از تهران برد به لندن؛ شد یک بانک انگلیسی که 
تابع قوانین بریتانیاست! این طوری هر کاری دلش خواست با اقتصاد و 
نظام مالی و پولی ایران انجام داد. بانک شاهی با چاپ اسکناس شده 
بود حاکم اقتصاد کان و مدیر سیاست های پولی ایران و کار به جایی 
رسیده بود که بانک شاهی کابینه دولت را تغییر می داد یا موجب 

سقوط یک دولت می شد...«.
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صعود چهار تیم قطعی شد، دو تیم بالتکلیف ماندند

 در انتظار حضور طبسی ها 
در دور بعد لیگ هندبال

با استعفای امیری تیم شهر خسته وارد بحران شد

 رشته هایی که درنساجی
 پنبه شدند !

گفت وگو با مسعود دلخواه، کارگردان تئاتر درباره برگزاری جشنواره تئاتر فجر در شرایط کرونایی

روی صحنه با چوب دستی زیر بغل!

دنیا مزرعه است
رقیه توسلی:دوست ندارم خداحافظی کند. دلم می خواهد »بهاره« 
ساعت ها برایم همین طور حرف بزند از جدش »سلطانعلی« و ببردم 
آن وقت ها که آدم ها ساده عاشق می شدند، محکم سر قراردادهایشان 
چای  کمرباریک  استکان  یک  نوشیدن  لَوندیشان  ته  و  می ماندند 
زعفرانی بود و انگشتری که می گذاشتند توی سینی و می گفتند: عیال! 

قابلت را ندارد.
واقعاً سفر به زمان موهبتی است. به خصوص وقت هایی که پای آدمیان 
خوب در میان باشد. بهاره اما بهاره همیشگی نیست. می گوید با خواب 
دیشب، مجنون شده و رفته سراغ صندوق عکس های قدیمی و حاال 
وسط مُشتی تصویر سیاه و سفید دارد دنبال شجره نامه اش می گردد. 
دنبال پدرِ پدرجانش. دنبال او که آسیابانی می کرد روزگاری و اسبی 
داشت و هفت سر عائله و توی دهاتشان ُشهره بود به دست گیری 
و خوش ذاتی... که با گاری اش برای پیران آبادی، هیزم می برد و بیل 
به زمین هایشان می زد و خرجی می گذاشت زیر گلیم توی ایوانشان. 
که آن قدر عاشق کتاب بود که خودش را به این در و آن در بزند تا پیش 
مُّاهای از شهر برگشته باسواد شود که بیشتر خدمت خلق کند و اگر 

بشود میرزاگری و مساحی و حساب و کتاب روستا را پیش ببرد.
دنبال مردی که به گواه خیلی ها با بقیه تومنی صنار توفیرش بود و 
دیدند که روزی با دفتری از آسیاب آمد و گفت که قدرتی خدا شعر 

گفته؛ شعرهای بامسمای از ما بهتران؛ غزل های گوش نواز.
حرف سلطانعلی آسیابان، پدربزرگ بهاره است که انگار جانش در 
می رفت برای بچه ها و نبود روزی که بچه به بغل توی راهی نباشد. 
توی راه خانه، توی راه شکسته بند، توی راه شهر، توی راه عروسی، توی 

راه اسبدوانی و... .
کدخدا و ریش سفید نبود اما هفت پارچه آبادی سر قلب جوانش 
قسم می خوردند... سر نفس حق و پاقدمش. گویا آن قدر زن و مرد 
آشتی داده و برگردانده سرخانه زندگیشان که صدایش می کردند »عاقد 

ثانی«.
و آن وقت ها که توی آداب مرد منزل، کمک به زن عار به حساب می آمد 
-سلطانعلی- پسرکانش را به خط می کرد تا خانوادگی، قالی بشویند، 
رخت آویز کنند، کنجد بتکانند و ترشی بیندازند و یادشان می داد زن ها 

فراوان حرمت دارند، چون عمر و روح و جان زندگی اند.
بهاره، مات می گوید بعد از نود و بوقی خواب دیده؛ خواب پدربزرگش را. 
جدّی که در عنفوان جوانی از دنیا که می رود اسب و سگش هم دوام 
نمی آورند و از دوری اش تلف می شوند. می گوید از خیراتم خوشحال 
بود و از قرآن نخواندنم محزون. گویا در عالم خواب کتابچه ای هدیه 

می گیرد که رویش نوشته دنیا مزرعه است.

 حسینی پیشنهاد تمدید با ترابزون 
را بی پاسخ گذاشت

تیم ملی یا باشگاهی بهتر؟

آن روزها

روزمره  نگاری

آیا فقط ایرانی ها به واکسن های انگلیسی و آمریکایی بی اعتمادند ؟

توطئه توهم سیاسی!
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دیدار مهیج استقالل و پرسپولیس عصر دیروز در 
ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی بین دو تیم برگزار 
شد که در نهایت با رد و بدل شدن چهار گل میان 

دو تیم امتیازها به صورت مساوی تقسیم شد.
بازی در ابتدا با پاس کاری تیم استقالل آغاز شد و 
آبی پوشان با چند پاس به نیمه زمین پرسپولیس 
رسیدند و در دقیقه ۲، ارسالن مطهری روی اشتباه 
حریف  جریمه  محوطه  به  پرسپولیس  مدافعان 

رسید و موفق شد گل اول بازی را به ثمر برساند.
در ادامه بازیکنان پرسپولیس بعد از دریافت گل اول 
سعی کردند بازی را مدیریت کنند و با نفوذ به نیمه 
استقالل  دروازه  روی  موقعیت هایی  حریف،  زمین 

ایجاد کنند اما تالش  آن ها راه به جایی نبرد.
سرخپوشان پایتخت در دقیقه هشت با نفوذ به 
محوطه جریمه استقالل سعی داشتند موقعیتی 
برای خود ایجاد کنند، اما احمد نوراللهی با برخورد 
به بازیکن استقالل، توپ را از دست داد. بازیکنان 

پرسپولیس اعتقاد به خطا داشتند.
به  حمله  یک  روی  استقالل  تیم   ،۱۰ دقیقه  در 
نادری  و محمد  آمد  پرسپولیس  محوطه جریمه 
پرسپولیس  دروازه  روی  به  را  توپ  داشــت  سعی 
ارسال کند اما توپ به وحید امیری برخورد کرد. 
بازیکنان استقالل در این صحنه اعتقاد به خطای 
و  تــوپ  بیشتر  ادامــه  در  داشتند.استقالل  هند 
میدان را در اختیار داشت و سعی کرد با حفظ 

توپ بازی را مدیریت کند.
در ادامه بازی بیشتر در میانه میدان در جریان بود و 
استقالل سعی داشت با حفظ توپ و نیم نگاهی به 
ضدحمله ها، مدیریت بازی را در دست بگیرد.داربی 
۹۴ پایتخت بعد از حمالت پرسپولیس شکل آرام تری 
به خود گرفت. شاگردان یحیی گل محمدی سعی 
داشتند نیمه اول را با شکست به رختکن نروند و 
موقعیت های نصفه و نیمه ای برای خود ایجاد کردند، 

اما فرصت های سرخ ها راه به جایی نبرد.
نیمه دوم داربی ۹۴ پایتخت در میانه میدان در 
را  یکدیگر  داشتند  سعی  تیم  دو  و  بــود  جریان 
محک بزنند. پنج دقیقه بعد از شروع بازی مهدی 

عبدی موفق شد گل تساوی بازی را به ثمر برساند. 
صاحب  پرسپولیس  بازیکن  ــاس  پ روی  عــبــدی 
موقعیت شد و اشتباه مدافعان استقالل باعث 
شد تا عبدی با یک شوت دروازه استقالل را باز 

کند و بازی را به تساوی بکشاند.
بازی شکل هیجانی تری  پرسپولیس،  از گل  بعد 
به خود گرفت و دو تیم شور و شوق بیشتری برای 
حمله کردن پیدا کردند. محمد نادری در دقیقه 

۵۸ شوتی روانه دروازه پرسپولیس که ضربه این 
دقیقه  در  نبرد.پرسپولیس  جایی  به  راه  بازیکن 
۶۰ در یک موقعیت خطرناک می توانست به گل 
گل  به  نتوانست  فرصت سرخپوشان  اما  برسد، 
جریمه شوتی  محوطه  در  نوراللهی  تبدیل شود. 
روانه دروازه استقالل کرد ولی ضربه این بازیکن را 

مدافعان استقالل دفع کردند.
وحید  رسید.  دوم  گل  به  پرسپولیس   ۶۵ دقیقه 
امیری روی ارسال سعید آقایی در محوطه جریمه 
پای  ضربه  با  و  شد  موقعیت  صاحب  استقالل 
به ثمر برساند. را  بــازی  چپ موفق شد گل دوم 
در ادامــه پرسپولیس بازهم برای زدن گل بیشتر 
دقیقه  در  نوراللهی  احــمــد  و   داشـــت  موقعیت 
دروازه  نتوانست  تک  به  تک  موقعیت  روی   ۶۷

استقالل را برای بار سوم باز کند.
استقاللی ها بعد از دریافت گل دوم، سعی کردند 
گل تساوی را به ثمر برسانند اما تالش این تیم راه 
به جایی نبرد و موقعیت های نصفه و نیمه این تیم 

نتوانست تغییری در روند بازی ایجاد کند.
از پشت محوطه  کمال کامیابی نیا در دقیقه ۷۴ 
اما  کــرد  استقالل  دروازه  ــه  روانـ شــوتــی  جریمه، 
ضربه این بازیکن کم جان بود و راه به جایی نبرد.
موقعیت  نتوانست  پایانی  دقــایــق  در  استقالل 
خطرناکی ایجاد کند و شاگردان محمود فکری با 
اما  بودند  از حریف خــود عقب  بر یک  اینکه ۲ 
نتوانستند فرصت قابل توجهی خلق کنند و بازی 

با برتری سرخپوشان همراه بود.
استقالل در دقیقه ۹۰ و توسط شیخ دیاباته به گل 
رسید، اما این بازیکن در منطقه آفساید حضور 
ادامه  برتری سرخ ها  با  بــازی همچنان  تا  داشــت 
پیدا کند.استقالل در دقایق پایانی موفق شد گل 
تساوی را به ثمر برساند. مهدی قایدی با حضور 
دروازه  روانـــه  شوتی  حریف  جریمه  محوطه  در 
حریف کرد وموفق شد گل تساوی بازی را به ثمر 
برساند.در پایان تالش دو تیم برای زدن گل بیشتر 
نتیجه ای نداشت تا بازی در پایان با تساوی ۲ بر 

۲ به پایان برسد.

دربی بازها به هم باج ندادند

جشنواره گل درآزادی، جای هواداران خالی

چه کسی فرناندز را به یونایتد فرستاد؟
برونو فرناندز، ستاره پرتغالی یونایتد با کریستیانو رونالدو برای انتقال به 
اولدترافورد مشورت کرده است.برونو فرناندز گفت:»من با رونالدو صحبت 
کردم و دلیلش این بود که او یونایتد را بهتر از من می شناخت. رونالدو به من 
مشاوره داد و این امر در تصمیم گیری من اهمیت داشت.رونالدو به من گفت 
در اولدترافورد فرصتی برای عضویت در یک باشگاه بزرگ و  جنگیدن برای 
کسب عناوین قهرمانی خواهم داشت. این بهترین توصیه ای بود که او به من 

کرد. رونالدو توصیه کرد برو و کاری کن هواداران یونایتد از تو راضی باشند«.

رقابت یونایتد و PSG بر سر خرید»ِفور«
منچستریونایتد نیز مانند PSG به دنبال شکار ستاره تیم برست، رومن فِور 
است. به نظر می رسد که قرار است از فروش این بازیکن سود زیادی نصیب 
این تیم فرانسوی شود. برست در تابستان فور را از تیم دوم موناکو با مبلغ 
۴۰۰ هزار یورو خریداری کرد.با توجه به قیمت ۸ میلیون یورویی کنونی این 
 PSG بازیکن، در صورت فروش او به هر کدام از تیم های منچستریونایتد یا
سود سرشاری نصیب باشگاه برست خواهد شد. او این فصل در ۱۹ بازی 

چهار گل و سه پاس گل نیز به نام خود ثبت کرده است.

مسن ترین فوتبالیست جهان قراردادش را تمدید کرد
از  ژاپنی، پس  کار  کازویوشی میورا، مهاجم کهنه  اعالم کرد،  ژاپنی  باشگاه 
امضای قــرارداد یکساله با یوکوهاما اف سی، یک فصل دیگر به بازی خود 
ادامه خواهد داد. مهاجم پیشین تیم ملی ژاپن، معروف به »کینگ کازو«، 
یک روز قبل از آغاز فصل ۲۰۲۱ جی لیگ در ۲۷ فوریه ۵۴ ساله خواهد شد 
و رقابت های آینده شانزدهمین حضور وی با یوکوهاما و در مجموع سی و 
ششمین فصل بازی او خواهد بود.میورا در سال ۱۹۹۲ با ژاپن قهرمان جام 

ملت های آسیا شد.

رونالدو از رادار هوایی خارج شد! 
نمایش  به  را  قــدرت سرزنی شگفت انگیز خــود  بــار دیگر  رونــالــدو، یک 
گذاشت. بعد از غلبه بر میالن، آن ها ساسولو را نیز در دیداری دشوار 3-۱ 
مغلوب کرده و با یک بازی کمتر، به فاصله هفت امتیازی صدر جدول 
رسیدند.  اما تصویر ویژه رونالدو در این دیدار پرواز بلند او در نیمه دوم بر 
فراز دستان دروازه بان ساسولو بود. رونالدو به قدری بلند پریده بود که سر 
او در یک راستا با دستان آندره آ کانسیلی قرار گرفت و این آمادگی بدنی 

در سن 3۵ سالگی حیرت فوتبالدوستان را بر انگیخته است.

با  ــرارداد  ــ ق تمدید  پیشنهاد  بــه  ایــرانــی  مــدافــع 
ترابزون اسپور پاسخ نداد. رسانه ترکیه ای صاباح 
خبر داده است که مجید حسینی مدافع ایرانی 
باشگاه  این  پیشنهاد  به  پاسخی  فعالً  ترابزون 
بــرای تمدید قــراردادش نــداده اســت. به نقل از 
سایت »فوتومچ« ترکیه بعد از جلسه مسئوالن 
باشگاه ترابزون اسپور با عبدهللا آوجی سرمربی 
قرار شد مجید حسینی مدافع ایرانی قراردادش 
تمدید شود. در همین رابطه مسئوالن باشگاه 
و پیشنهاد  با حسینی مذاکره کردند  ترابزون 

تمدید دو ساله قراردادش با دستمزد ۷۵۰ 
هزار یورویی را ارائه کردند. اما مدافع 

ایرانی این پیشنهاد باشگاه ترابزون 
ــور را بـــی پـــاســـخ گـــذاشـــت.  ــپـ اسـ
مــدافــع ایــرانــی مــی خــواهــد قبل 

 ۲۰۲3 آسیا  های  ملت  جام  از 
بررسی  را  دیگر  پیشنهادهای 

پاسخ  خاطر  همین  به  کند 
پیشنهاد  ایــن  بــه  مثبت 

تمدید قرارداد نداد.

پای تیم های #
دیگر در میان است
آنــگــونــه کــه ایـــن وب 
ــه  ــتـ ــوشـ ســـــایـــــت نـ
اســــــــــت، ظــــاهــــرا 

باشگاه  مــدیــران 
ــرای  ــ ــزون ب ــ ــرابـ ــ تـ
حسینی  حــفــظ 
تـــیـــمـــشـــان،  در 

پــیــشــنــهــاد  او  بـــه 
ساله  دو  قـــــراردادی 

با دستمزد سالیانه ۷۵۰ هزار 
این مدافع  اند که  یــورو داده 
ایرانی تاکنون پاسخی به این 
پیشنهاد نداده است. از سوی 
دیــگــر، صــابــاح نــوشــتــه اســت 
دنیزلی  ارزروم،  تــیــم هــای  کــه 

اسپور، کایزری اسپور و قونیه 

اسپور ترکیه و چند تیم اروپایی مشتریان مجید 
می خواهد  بازیکن  ایــن  ولــی  هستند  حسینی 
زمان بیشتری را با تیم ملی ایران در مسابقات 
قهرمانی آسیا باشد و این موضوع را به کادر فنی 
منتقل  هم  اسپور  تــرابــزون  باشگاه  مسئوالن  و 
کرده است.عبدهللا آوچی سرمربی 
ــه مــدیــران ایـــن تیم  تـــرابـــزون ب
اصرار کرده است که حسینی 
را در ترابزون حفظ کنند و به 
رود  می  انتظار  دلیل  همین 
جلسه دیگری برای ترغیب 
حسینی برگزار شود 

ــا ایــن  ــ ــا آن هـ تـ
مجاب  را  ایرانی  مدافع 

کــنــنــد در ایـــن تــیــم بــمــانــد. 
ابتدای  در  کــه  حسینی  مجید 
ــورد غــضــب ســرمــربــی  ــ فــصــل مـ
ترابزون واقع شده بود و در بیشتر 
دیدارهای این تیم نیمکت نشین شده بود، در دو 
دیــدار اخیر ترابزون در ترکیب اصلی تیمش به 
میدان رفت و این تیم در این دو مسابقه نیز به 
پیروزی دست یافت. حسینی در این دو دیدار با 
کسب نمرات باال، از بهترین بازیکنان زمین بود.

مقدماتی  مرحله  ــایــان  پ ــا  ب خزاعی:  محمدرضا 
باشگاه های  برترهندبال  لیگ  دوره  سی و سومین 
باید  تیم  از هرگروه سه  اعــالم قبلی،  کشور، طبق 
راهی مرحله نهایی می شدند. تیم های نیروی زمینی 
شهیدشاملی کــازرون در گروه اول و صنعت مس 
کرمان، از گروه دوم، هرکدام با کسب ۲۰ امتیاز از 
۱۰ برد متوالی، قدرتمندانه صعودکردند و جای هیچ 
حرف و حدیثی به جا نگذاشتند. درگروه اول، ذوب 
آهن اصفهان، با وجود سه شکست و یک تساوی، 
۱3 امتیازی شد و با عنوان دوم گــروه پا به مرحله 
نهایی گذاشت. رقابت بر سر کسب عنوان سومی 
این گروه، بین دو تیم پرسپولیس بهبهان و پاس ناجا 
قم بود، که پرسپولیسی ها، درآخرین بازی مقدماتی، 
با غلبه بر ذوب آهن، ۱۲ امتیازی شدند و جواز حضور 

در مرحله بعد را کسب کردند.

رقابت فرازبام و زغال سنگ#
در گــروه دوم، بعد از مس، تیم بــدون رقیب گروه، 
که عنوان قهرمانی فصل قبل راهم یدک می کشد، 
رقابت بر سر کسب عناوین دوم و سوم، بین سه 
تیم سپاهان، زغال سنگ و فرازبام، بسیار نزدیک و 
فشرده بود و همان طور که پیش بینی هم می شد، تا 
آخرین روز، تیم های سپاهان و زغال سنگ، با جا به 
جاشدن در مکان های ۲ و 3 جدول، شانس بیشتری 
برای صعود داشتند. اما، اتفاقات آخرین بازی بین 

سپاهان و فرازبام، موازنه ها را برهم زد. فرازبام که 
در دور رفت با اختالف ۹ گل مغلوب سپاهان شده 
بود، )۲۲-3۱(، در بازی برگشت، نیمه اول را با برتری 
)۹-۱3( پشت سرگذاشت! و در نهایت هم تساوی 
دو تیم در امتیاز ۲۴، فرازبام را ۱۱ امتیازی کرد تا تنها 
با تفاضل گل بهتر، باالتر از نماینده خراسان جنوبی، 
در رده سوم گروه قرارگیرد و ظاهراً جواز حضور در 

جمع ۶ تیم مرحله نهایی بدست آورد.

اعتراض طبسی ها#
البته این نتیجه برای طبسی ها که حقیقتاً حضور 
خوبی درلیگ امسال داشتند، قابل باور نبود و رسماً 
به کمیته انضباطی شکایت کردند. کمیته مسابقات 
هم باتوجه به این شکوائیه، حضور سه تیم گروه اول و 
تیم اول گروه دوم را در مرحله نهایی تأیید و اعالم کرد، 
تکلیف دو تیم دیگر صعود کننده، بعد از جلسه کمیته 
انضباطی مشخص خواهدشد. انتظار می رود کمیته 
انضباطی با بررسی همه جوانب، حق را به حق دار 
برساند. در این بین تیم های فرازبام خاییز دهدشت 
و زغال سنگ طبس از باشگاه های سازنده در هندبال 
کشور هستند و صرف نظر از هر نتیجه ای که کمیته 
انضباطی اعالم کند، باید مورد حمایت فدراسیون و 
مسئوالن استان های کهگیلویه و بویراحمد و خراسان 
جنوبی قرارگیرند، تا نقش سازنده خود را درهندبال این 

مناطق و کشور با عالقه بیشتری ادامه دهند.

حسینی پیشنهاد تمدید با ترابزون را بی پاسخ گذاشت

تیم ملی یا باشگاهی بهتر؟
صعود چهار تیم قطعی شد، دو تیم بالتکلیف ماندند

 در انتظار حضور طبسی ها 
در دور بعد لیگ هندبال

کوتاه از لیگ برتر

صدای هیئت مدیره ذوب آهن درآمد
رحمان رضایی در لبه تیغ

سخنگوی هیئت مدیره ذوب آهن از بررسی وضعیت 
سرمربیگری رحمان رضایی در جلسه اخیر خبر داد.

رسول کربکندی در مورد اینکه ذوب آهن در پایان هفته 
دهم هنوز پیروزی کسب نکرده هم گفت: بله متأسفانه 
نتایج خوبی کسب نشده. هفته دهم است و یکم سوم 
رقابت های لیگ گذشته و هرچه جلوتر برویم فاصله 
تیم ها بیشتر می شود و ممکن اســت دیگر فرصت 
جبران نباشد و باید هرچه زودتــر فکری به حال این 
شرایط شود. سخنگوی هیئت مدیره ذوب آهن در مورد 
اعتراض رحمان رضایی به سکوت مدیران باشگاه هم 
توضیح داد: من نمی فهمم رحمان رضایی چرا آن قدر به 
همه چیز معترض است و در مورد همه چیز صحبت 
می کند به جز مسائل فنی. هر کسی در حوزه وظایف 
خودش عمل می کند و رضایی هم بهتر است تمرکزش 
را روی مسائل فنی تیم بگذارد. اصالً احساس می کنم 
اعتراض زیاد به داوری سبب شده داورها روی تیم ما 
حساس شوند و تأثیر منفی گذاشته است. کربکندی 
در مورد وضعیت ادامه همکاری با رضایی هم عنوان 
کرد: تا پیش از این بازی هیچ اولتیماتومی به کادرفنی 
داده نشده بود چون خود این موضوع برای تیم استرس 
ایجاد می کند ولی ۱۰ هفته گذشته و تنها ۷ امتیاز 
کسب شده و باید فکری برای این موضوع شود. برای 
همین امــروز یا فــردا در هیئت مدیره یک نشستی 

خواهیم داشت و در این مورد تصمیم گیری می کنیم.

کوتاه از ورزش دنیا

 جنایات عربستان 
بالی جان فیفا شد

اینفانتینو،  جانی  دقیقه ای  سه  فیلمی  تازگی  به 
رئیس فیفا از سوی وزارت ورزش عربستان منتشر 
شده که بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و مورد اعتراض 
سازمان عفو حقوق بین الملل قرار گرفته است. در 
این ویدئو جانی اینفانتینو در مراسم رقص شمشمیر 

حاضر شــده، حتی شمشیر در دســت گرفته و به 
تمجید از تغییرات در کشور عربستان می پردازد.

این در حالی است که سرکوب فعاالن حقوق بشر 
مــورد  تصاویر  ــن  ای و  گرفته  شــدت  عربستان  در 
اعتراض سازمان عفو بین الملل قرار گرفته است. 
آسوشیتدپرس  به  خطاب  بیانیه ای  در  نهاد  ایــن 
که  باشد  روشــن  باید  فیفا  در  همه  »بــرای  گفت: 
عربستان سعودی قصد دارد از زرق و برق و اعتبار 
ورزش به عنوان ابزاری برای انحراف افکار عمومی 
تا ذهن مردم در مورد نقض حقوق  استفاده کند 
بشر در این کشور منحرف شود. نگران کننده است 
که جانی اینفانتینو ظاهراً در ویدئویی به عظمت و 
بزرگی عربستان اشــاره کــرده، اما در مورد سرکوب 
بشر  حقوق  مدافعان  علیه  کشور  ایــن  بی رحمانه 
احکام  کــه  شرایطی  در  هــم  آن  نمی گوید،  چیزی 
حبس تنها چند روز صادر شده است. ما از آقای 
اینفانتینو می خواهیم در مورد دالیل حضور در این 
ویدئو به روشنی صحبت کرده و بیانیه ای در مورد 

حمایت از زنان مدافع حقوق بشر صادر کند«.

اکنون  که  مــازنــدران  نساجی  شکست های  سریال 
تـــداوم دارد، آن هــا را در جمع  در داخــل خانه هــم 
قعرنشینان جدول حفظ کرد، شاگردان وحید فاضلی 
با حضور در رده چهاردهم جدول و شکست در دو 
بازی اخیر خود، امیدوار بودند تا برابر نفت آبادان به 
نتیجه دلخواه دست پیدا کرده و شرایط را در جدول 
رده بندی به سود خود کنند اما بازیکنان این تیم حتی 
از ضربه پنالتی که در دقیقه ۷۰ بازی نصیب این تیم 
شد نتوانستند استفاده کنند تا سومین باخت پیاپی 

این تیم در خانه رقم بخورد.

ناکامی فاضلی#
وحید فاضلی که در فصل گذشته به عنوان دستیار 
در  اکــنــون  مــی کــرد،  کــار  نساجی  در  فکری  محمود 
لیگ بیستم با دستیابی به تنها هشت امتیاز در ۱۰ 
بازی، شرایط سختی را دنبال می کند و در حالی که 
می توانست در نیمه دوم بازی مقابل صنعت نفت 

به تساوی برسد اما از رسیدن به یک امتیاز بازی هم 
باز ماند تا کار در ادامه برای این مربی جوان و باشگاه 
ــواداران  هــ مــی شــود  گفته  شـــود.  نساجی سخت تر 
نساجی که با وجود ممنوعیت حضور در ورزشگاه در 
پشت بام خانه های اطراف ورزشگاه فرصت تماشای 
پایانی  دقایق  در  بــودنــد،  آورده  را بدست  بــازی  ایــن 
به شدت علیه وحید فاضلی شعار داده و خواهان 
کناره گیری او از سمت سرمربیگری این تیم شدند، 
فاضلی که تیمش عملکردی پرنوسان در هفته های 
اخیر داشته، با توجه به شکست مقابل نفت آبادان 

روی لبه تیغ قرار گرفته است.

استعفای امیری#
بعد از شکست نساجی مازندران مقابل نفت آبادان 
در استادیوم خانگی، علی امیری از سمت خود در 
این باشگاه استعفا داد.هواداران نساجی بعد از بازی 
و با تجمع جلو استادیوم شعارهایی علیه کادرفنی، 

خواهان  و  داده  سر  باشگاه  ایــن  ارکـــان  و  بازیکنان 
تغییرات در این باشگاه شده بودند. بر  این اساس 
اولین ترکش این شکست متوجه علی امیری شد و او 

از سمت خود استعفا داده است. 

تیشه فکری به ریشه نساجی#
این در حالی است که این تیم فصل قبل با نتایجی 
که مقابل تیم های بزرگ بدست آورد به غول کش 
لیگ شهرت یافت اما با جدایی ناگهانی فکری شاکله 
این تیم به هم ریخت. فکری در حالی نساجی را رها 
کرد که مدیران تیم مدت ها به دنبال نگه داشتن وی 
بودند و حتی کار به شکایت هم کشید. اما در نهایت 
فکری به استقالل رفت تا نساجی در بحران گرفتار 
شود. باید منتظر ماند و دید آیا با رفتن امیری کادر 
فنی مورد حمایت او هم عطای کار در قائمشهر را 
به لقایش می بخشند یا همچنان می مانند و کار را 

دست می کنند؟

قرار نیست بمیرم

گتوزو: نمی توانیم همیشه زیبا باشیم
معتقد  ناپولی  سرمربی  گتوزو،  جنارو  غالم نژاد:  امین 
است که تیمش باید همچنان به پیشرفت خود ادامه 
دهد. گل لحظات پایانی تیمو باکایوکو سبب شد ناپولی به 
یک پیروزی بسیار ارزشمند مقابل اودینزه دست پیدا کند.

همچنان زنده ایم#
جنارو گتوزو، سرمربی ناپولی بعد از پیروزی مهم تیمش در 
این دیدار گفت: »تیم همچنان زنده است و به تالش کردن 
ادامه می دهد چراکه ما اهداف بسیار مهمی در سر داریم. روز 
چهارشنبه ما یک بازی باورنکردنی را مقابل اسپزیا از دست 
دادیــم بنابراین بسیار دشــوار بود که امــروز دوبــاره به مسیر 
اصلی خود بازگردیم   اما خوشحال هستم که آن چیزی که 

سه روز پیش شاهد آن بودیم را جبران کردیم.«

من زشتم#
گتوزو در ادامه گفت: »من می خواهم تیمی را ببینم که به تالش 
خود ادامه می دهد و هیچ فرصتی را از دست نمی دهد. ما وقتی 
تحت فشار هستیم باید پیشرفت کنیم. ما می توانیم بهتر از آن 
چیزی که در حال حاضر هستیم، عمل کنیم. ناپولی می خواهد 
همیشه زیبا باشد اما گاهی اوقات زشت بودن هم چیز بدی 
نیست. شما همیشه نمی توانید بردپیت باشید؛ با موهای بلوند 
و چشمانی آبی. گاهی اوقات باید مثل من زشت باشید. 
البته من اکنون از حالت عادی کمی زشت تر هستم؛ 

چرا که مقداری پف کرده ام اما با این حال احساس بهتری دارم«.

سود فوتبال#
گنارو گتوزو گفت: »زندگی و به خصوص فوتبال خیلی بیشتر از آنچه 
من کاری کردم باشم برایم سود داشته و باعث شد من مرد زندگی 
شوم. شما همیشه به والدین و خانواده خود فکر می کنید، بنابراین 
طبیعی است پذیرش این اتفاق دشوار باشد.هرکسی که چنین کاری 
می کند باید مورد احترام قرار گیرد، زیرا ما خوش شانس هستیم. به 
همین دلیل وقتی شور و اشتیاق نمی بینم عصبانی می شوم، زیرا هیچ 
گونه حسرتی در مورد کار و دوران حرفه ای خود ندارم و این چیزی 
است که من می خواهم بازیکنان هم بگویند. من به خدای فوتبال 
اعتقاد دارم، وقتی کارتان را به درستی انجام دهید، آنچه را کاشته اید 

درو می کنید و نتیجه زحمات به شما باز می گردد«.

فرمانده یک چشم#
جنارو گتوزو به شایعات اینکه تا بیش از یک ماه دیگر زنده نیست 
واکنش نشان داد و گفت:» آسوده باشید که من زنده ام و قرار هم 
نیست بمیرم. ۱۰ سال است با این مشکل چشمی روبه رو هستم و 
سه بار مرا زمین زده است. این بار شدیدتر از همیشه ولی این هم 
می گذرد و چشمم دوباره خوب خواهد شد«. گتوزو مدت هاست از 
بیماری “Ocular Myasthenia” رنج می برد که به معنی ضعف جدی 
عضالت چشم است. این بیماری،  یک بیماری خود ایمنی است که 

عضالت خارج از چشم را تحت تأثیر قرار می دهد.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی که در فضای مجازی همیشه 
نکته های فلسفی و پند آموزی می گذارد این بار همراه چند 
عکس از تیم ملی نوشته است: »در نبرد بین  انسان های  
سخت و روزهایِ سخت این انسان های سخت هستند که 
می مانند نه روزهایِ سخت! دوست داشتن بی منت یادتون 
نره«. او با این پست شاگردانش را به تمرین سخت و صبر 
تشویق کرده و به آن ها گوشزد کرده روزهــای سخت گذرا 

هستند و برای مسابقات بزرگ تالش بیشتری کنند.

هرگز نمی شود پرسپولیسی بودن را مخفی کرد و شرایط بازیگری 
حرفه ای فوتبال و مدیریت در تیم های بزرگ با مدیریت در فدراسیون 
فوتبال کامالً متفاوت است ودر جایگاه مدیریت باشگاه، می بایست 
از منافع و حقوق تیم خود دفاع کرد زیرا این خواسته هواداران است. 
اما مدیریت در فدراسیون فوتبال و به خصوص در جایگاه دبیر کلی 
مستلزم رعایت »عدالت و مساوات« است که خدا را شکر در این 
موارد سربلند بوده ام« این ها را ابراهیم شکوری قائم مقام باشگاه 

پرسپولیس در صفحه شخصی اش منتشر کرده است.

ابراهیم شکوریمحمدبنا
»قرار نیست من طوری زندگی کنم که دنیا دوست داره.
خب طبعاً قرار هم نیست دنیا همونجوری بچرخه که من 
دوســت دارم«. این پست اینستاگرامی رامین رضاییان 
است که در الدحیل روزهای خوبی را پشت سر نگذاشت 
و به صورت قرضی به السلیسه پیوسته است. او اگر چه 
با این اتفاق جام باشگاه های جهان را از دست اما هنوز 
امیدوار به روزهای خوب است و در پست های قبلی اش 

نشان داده که تالشش را دو چندان کرده است.

هفته بیستم ژوپیرلیگ بلژیک برای بیرانوند خوش یمن نبود. 
بعد از مصدومیت »ژان بوتز« فرانسوی دروازه بان اصلی آنتورپ، 
همان طور که انتظار می رفت بیرانوند جانشین وی شد. بیرانوند در 
نیمه دوم در عرض هشت دقیقه، سه گل دریافت کرد تا شب 
کابوس واری را پشت سر بگذارد.بعد از این مسابقه»راب ون لیر« 
مدیر خبر سایت HLN نوشت: »کنجکاو درباره تمام شوالیه های 
فیس بوکی که بوتز را در یک نیم فصل قربانی و بیرانوند را صدا 

کردند. ۱۲ هفته طوالنی بدون بوتز در انتظار خواهد بود«.

راب ون لیررامین رضاییان

ضد  حمله

نفت مسجدسلیمان - شهرخودرو ؛ 
نبرد در میانه جدول

در ادامــه هفته یازدهم لیگ برتر نفت مسجدسلیمان از ساعت 
۱۴:3۰ به مصاف تیم شهرخودرو مشهد می رود. نبرد دو تیم تقابل 
تیم های هشتم و دهم جدول است. شهر خودرو و نفت هر دو ۱۲ 
امتیازی هستند اما شهرخودرو به دلیل تفاضل گل  بهتر باالتر از 
تیم میزبان قرار گرفته است. نفت مسجدسلیمان هنوز از نظر مالی 
شرایط مطلوبی پیدا نکرده ولی در این بازی خانگی به دنبال برد 
است. شهرخودرو هم که تیمی خصوصی است ظاهراً با مشکالت 
مالی مواجه شده اما اعضای تیم این مسئله را تکذیب کرده اند. این 
مسابقه تک بازی روز سه شنبه است و سایر مسابقات در روزهای 

جمعه و دوشنبه آینده برگزار می شوند.

 حسینی: سه امتیاز بازی با شهرخودرو 
از نان شب واجب تر است

مجتبی حسینی سرمربی نفت مسجدسلیمان در نشست پیش از 
بازی تیمش مقابل شهرخودرو اظهار کرد: همان طور که می دانید در 
دو هفته گذشته نتایج خوبی کسب نکردیم و یک مقدار شرایط مان 
در جدول حساس شده و رقبا به ما خیلی نزدیک شده اند. این بازی 
برای ما بسیار حیاتی است و بچه های ما باید بدانند سه امتیاز این 

بازی برای ما از نان شب واجب تر است.

 2 بازی دوستانه تیم ملی فوتسال با هلند 
لغو شد

ــران در راه آمــاده ســازی خــود بــرای حضور در  تیم ملی فوتسال ای
رقابت های فوتسال قهرمانی آسیا چند بازی تدارکاتی را در نظر داشت 
که تاکنون هیچ کدام عملی نشده است. بعد از لغو بازی دوستانه با 
آذربایجان و تورنمنت صدرا ، قرار بود تیم ملی هلند نیز طی دو بازی 
دوستانه در اسفند با تیم ایران روبه رو شود اما این بازی نیز لغو شد. 
با توجه به گسترش کرونا در اروپا و تمهیدات هلندی ها ، ملی پوشان 
فوتسال این کشور با محدودیت هایی برای خروج از کشور روبه رو 

هستند و قید دو بازی دوستانه با قدرت اول فوتسال آسیا را زدند.

 رأی کمیته استیناف 
به نفع مدافع سپاهان صادر شد

انتقال زمستانی مهدی ترکمان از پارس جنوبی جم به سپاهان در 
فصل گذشته مورد اعتراض باشگاه بوشهری قرار گرفت. این اعتراض 
در ابتدا در کمیته وضعیت فدراسیون مطرح شد که در نهایت با 
صــدور رأی این کمیته ترکمان توانست کــارت بــازی در سپاهان را 
دریافت کند. اما پارس جنوبی اعتراض خودش را مجددا مطرح کرد 
تا این پرونده در کمیته استیناف بررسی شود. اما حاال با مشخص 
شدن رأی کمیته استیناف مبنی بر تبرئه این بازیکن از شکایت پارس 
جنوبی، او مشکلی برای حضور در مسابقات ندارد و با نظر کادرفنی 

می تواند در بازی های آینده به میدان برود.

زاهدی با »زوریا« به توافق اولیه رسید
سایت »یورو« اوکراین خبر داد شهاب زاهدی مهاجم ایرانی المپیک 
دونتسک یکی از پدیده های فصل جاری لیگ اوکراین در تابستان 
پیش رو به دنبال تیمی جدید است. طبق گزارش ها زاهدی با باشگاه 
زوریا به توافق رسیده تا در تابستان بعد از اتمام قراردادش با المپیک 
دونتسک راهی این تیم شود. البته زوریا اکنون در حال مذاکره با 
مدیران المپیک دونتسک است و اگر بر سر مبلغ انتقال به توافق 
برسد زاهدی در زمستان راهی این تیم می شود. زوریا در این فصل 

اللهیار صیادمنش مهاجم سابق استقالل را در ترکیبش دارد.

صعود برایتون با حضور 71 دقیقه ای جهانبخش
برایتون در مرحله سوم رقابت های جام حذفی انگلیس میزبان نیوپورت 
بود این بازی در وقت های قانونی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان 
رسید تا بازی به ضربات پنالتی کشیده شود و در نهایت برایتون با 
نتیجه ۴ بر 3 به پیروزی رسید و صعود کرد. علیرضا جهانبخش 
هافبک ایرانی برایتون که این روزها موفق شده اعتماد مربی خود را 
کسب کند از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت و تا دقیقه ۷۱ بازی 

برای تیمش بازی کرد.

 پیروزی رشید مظاهری 
در جنگ حقوقی با تراکتور

سایت رسمی فدراسیون فوتبال از قول کمیته استیناف اعالم کرد 
پرونده شکایت باشگاه تراکتور از رشید مظاهری و همچنین شکایت 
مظاهری از تراکتور مختومه شده و حکم آن صادر شده است و در 
هر دو پرونده رأی به سود رشید مظاهری و علیه باشگاه تراکتور صادر 
شده است.براساس آن چه از سوی کمیته استیناف درباره دو پرونده 
مظاهری اعالم شده، در حکم نهایی سنگربان تیم استقالل برنده 
هر دو پرونده بوده است؛ ضمن آنکه در رأی کمیته استیناف این طور 
آمده که باشگاه تراکتور باید ۵۶۰ میلیون تومان به عنوان طلب به 
محمدرشید مظاهری پرداخت کند. همچنین فسخ یکطرفه مظاهری 
از سوی کمیته استیناف تأیید شد و باشگاه تراکتور نمی تواند ادعایی 

در خصوص جدایی رشید داشته باشد.

مس نامزد عنوان بهترین باشگاه فوتسال جهان
تیم  بهترین  عنوان  نامزد  از ۱۰  یکی  فوتسال مس سونگون  تیم 
سایت جهانی  نگاه  از  ســال ۲۰۲۰،  در  فوتسال جهان  باشگاهی 
فوتسال پلنت است. اینتر موویستار و بارسلونای اسپانیا، مگنوس 
و کورینتیانس برزیل، KPRF مسکوی روسیه، اسپورتینگ پرتغال، 
ناگویا اوشنز ژاپن، چونبوری تایلند و تای سون نام ویتنام، رقبای مس 
سونگون برای کسب عنوان بهترین تیم باشگاهی جهان در سال 
۲۰۲۰ به شمار می روند. مس قهرمان سه دوره گذشته لیگ برتر 
فوتسال محسوب می شود و در دو دوره پایانی مسابقات قهرمانی 

باشگاه های آسیا، یک قهرمانی و یک نایب قهرمانی بدست آورد.

منهای فوتبال

نفرات برتر لیگ اسکی صحرانوردی 
مشخص شدند

با برگزاری هفته نخست لیگ اسکی صحرانوردی، نفرات برتر 
معرفی شدند.

هفته نخست رقابت های لیگ اسکی صحرانوردی با برگزاری 
مسابقه اسپرینت ۱٢۰۰ متر در پیست اسکی شهید قوطاسلو 
)ارتــش جمهوری اسالمی ایــران( دنبال شد و در روز نخست 
سید ستار صید در بخش مردان و سمانه بیرامی باهر در بخش 

بانوان عناوین نخست را به خود اختصاص دادند.
اول شد،  مــردان سید ستار صید  رقابت ها در بخش  این  در 
و علیرضا  آورد  را بدست  دانیال ساوه شمشکی جایگاه دوم 
مقدید عنوان سوم را به خود اختصاص داد.در بخش بانوان نیز 
سمانه بیرامی باهر جایگاه نخست را بدست آورد، ساحل تیر 

دوم شد و فرزانه رضاسلطانی مقام سوم را کسب کرد.

 حدادی در میان برترین های 
تاریخ لیگ چین

حامد حــدادی در میان برترین بازیکنان تاریخ لیگ چین در 
بخش ریباند و بالک قرار گرفت.

با عملکردهای  ایران  حامد حدادی سنتر تیم ملی بسکتبال 
درخشان خود در لیگ حرفه ای چین تا کنون، با ثبت 3۸۷۷ 
قرار   CBA لیگ  ریباندرهای  برترین  هفتم  جایگاه  در  ریباند 

گرفته است.
حدادی همچنین با کسب امتیاز ۵۲۷ در بخش بالک، در رده 
ششم برتر بازیکنان تاریخ لیگ چین ایستاده است.این سنتر 
۲۱۸ سانتی متری و باتجربه بسکتبال ایران این فصل در تیم 
سیچوان حضور دارد و همراه با این تیم به دنبال کسب سهمیه 

پلی آف و قرار گرفتن در میان تیم های برتر است. 
حدادی تقریباً در همه بازی هایی که حاضر بوده، توانسته آمار 
تریپل دبل  به  بــاری  به ثبت برساند و چند  از خود  را  خوبی 

رسیده است.

برگزاری جام جهانی هندبال بدون تماشاگر
جام جهانی ۲۰۲۱ هندبال به خاطر ادامه شیوع ویروس کرونا 

بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.
کمیته برگزاری این رقابت ها اعالم کرد که همه بازی ها به خاطر 
ویروس کرونا بدون تماشاگر برگزار خواهد شد.قرار است که این 
بازی های مهیج از روز چهارشنبه هفته آینده آغاز شود. برای 
نخستین بار در تاریخ این رقابت ها به جای ۲۴ تیم 3۲ تیم 

حضور خواهند داشت.

امتیازآورترین ها از سوی فدراسیون معرفی شدند
پوریا یلی، ستاره هفته نوزدهم لیگ والیبال

ملی پوش تیم شهرداری ارومیه با کسب 33 پوئن در دیدار با 
شهداب یزد، عنوان امتیازآورترین بازیکن هفته نوزدهم لیگ 

برتر را بدست آورد. 
هفته نوزدهم لیگ برتر والیبال با ۶ دیدار به صورت متمرکز 
در خانه والیبال و سالن فدراسیون پیگیری شد که شهرداری 
ارومیه با توجه به شکست مقابل شهداب یزد، جای خود را در 

صدر جدول به سپاهان داد. 
در هفته نوزدهم تیم های لبنیات هراز آمل، شهرداری قزوین، 
مبارکه  فوالد  و  گنبد  یزد، شهرداری  فوالد سیرجان، شهداب 

سپاهان مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.
بر اساس گزارش کمیته انفورماتیک فدراسیون والیبال، پوریا 
پوئن  با کسب 33  ارومیه  تیم شهرداری  یلی پشت خط زن 
در دیدار با شهداب یزد به عنوان امتیازآورترین بازیکن هفته 
نوزدهم معرفی شد. یلی ۲۹ امتیاز خود را از اسپک بدست آورد 

که در این بخش نیز امتیازآورترین بازیکن هفته نوزدهم بود.
در بخش دفاع نیز چهار بازیکن بهترین عملکرد را داشتند. 
از  فــالح  محمد  قزوین،  شــهــرداری  تیم  از  گورچانیوک  یِوگنی 
شهرداری ورامین، متین تکاور از شهرداری گنبد و اصغر نجفی 
بهترین  دفــاع،  امتیاز  پنج  با کسب  ــاب ملل کردستان  راه ی از 

مدافعان هفته نوزدهم لیگ برتر بودند.

دبیر مرا در عمل انجام شده قرار داد!
 دورخیز عباس جدیدی 

برای دبیرکلی کشتی آسیا
فدراسیون کشتی عباس جدیدی را به عنوان نماینده ایران در 

انتخابات شورای کشتی آسیا معرفی کرد.
انتخابات شورای کشتی آسیا برای مشخص شدن هفت عضو 
این شورا، روز ۲3 فروردین ماه ۱۴۰۰ در خالل رقابت های کشتی 

قهرمانی آسیا در قزاقستان برگزار می شود.
فدراسیون کشتی عباس جدیدی قهرمان جهان و المپیک را 
به عنوان نماینده ایران در این انتخابات معرفی کرد. قرار است 
جدیدی برای پست دبیرکلی شورای کشتی آسیا نامزد شود و با 

نمایندگانی از کشورهای دیگر رقابت کند. 
جدیدی بعد از جلسه دیروز با علیرضا دبیر در این باره گفت: 
انجام  برای  بنده  امــروز علیرضا دبیر رئیس فدراسیون،  صبح 
مالقاتی دوستانه به فدراسیون کشتی دعوت کرد و در آنجا به 
من اعالم کرد که من را به عنوان نماینده ایران برای انتخابات 
شورای کشتی آسیا معرفی کرده است. در واقع من در عمل 
انجام شده قرار گرفتم اما با توجه به اینکه همه ما به کشتی 
کشور دین داریم، وظیفه خود می دانم که تمام تالشم را برای 
عنوان  به  دارم  قصد  دهــم.  انجام  کشور  ملی  ورزش  اعتالی 
دبیرکل شورای کشتی آسیا کاندیدا شوم چراکه این پست یک 
سمت اجرایی است و می توانم به کشتی کشورم کمک کنم. 
دوست دارم به کشتی کشور کمک کنم و اثرگذار باشم و قطعاً 
در صورت انتخاب شدن تمام سعی خود را برای اعتالی کشتی 

ایران خواهم کرد.

ررشتهشته  هاییهایی  کهکه
ددرنساجیرنساجی
پنبهپنبه  شدندشدند!!

گل محمدی: حقمان برد بود#
سرمربی پرسپولیس بعد از تساوی 

تیمش در دربی گفت:  یک گل 
زودهنگام خوردیم و کنترل بازی 
بعد از دریافت گل دستمان بود، 
نیمه دوم توانستیم جبران کنیم 

و جلو بیفتیم. امــا از موقعیت 
ها استفاده نکردیم. یحیی دربــاره 

ماجراهای مدیریتی پرسپولیس نیز گفت: اتفاقاتی که قبل 
از فینال آسیا رخ داد، برنامه ریزی شده بود تا پرسپولیس 
را ضعیف کنند، رسول پناه و هیئت مدیره بازیکنان را یکی 
یکی از دست دادند و توجیهشان این بود که رفتن بازیکنان 
مشکلی نیست، یک حرف مسخره. االن هم آقای رسول 

پناه رئیس هیئت مدیره است و به ریش ما می خندد.

 فکری: تماشاگران از این بازی راضی بودند#
نشست  در  فــکــری  مــحــمــود 
ــری پـــــس ازدربـــــــــی   ــ ــبـ ــ خـ
تــیــم  دو  کــــــرد:  ــار  ــهــ اظــ
مـــوقـــعـــیـــت هـــای خــیــلــی 
دروازه هــــــا  روی  خـــوبـــی 
ایــجــاد کــردنــد. ایــن بــازی 
خــودش  خــاص  هیجان های 
فکر  شــد.  مــســاوی  مجموع  در  ــا  ام داشـــت  را 
بودند.  راضــی  بــازی  این  از  تماشاگران  می کنم 
بابت  بازیکنانمان  تک  تک  از  داد:  ادامــه  وی 
نیمه  در  اشتباهاتی  می کنم.  تشکر  تالششان 
دوم داشتیم که منجر به گل خوردن ما شد اما 

تالش بازیکنان ما ستودنی بود.

با استعفای امیری تیم شهر خسته وارد بحران شد
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سیـمـا و سیـنمـاسیـمـا و سیـنمـا

خبر

آثار راه یافته به بخش »سرباز انقالب« 
جشنواره تئاتر فجر مشخص شدند

۱۲ اثر به بخش ویژه »سرباز انقالب« نمایش های خیابانی سی و نهمین 
جشنواره تئاتر فجر راه یافتند.

به گزارش روابط عمومی سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر، آثار راه یافته 
به بخش »سرباز انقالب« نمایش های خیابانی سی و نهمین جشنواره 

تئاتر فجر معرفی شدند.
عناوین این آثار به شرح زیر است: 

نمایش »آن سال ها« به نویسندگی مرتضی اسدی مرام و کارگردانی س
بهاره سعیدی پناه از کرمانشاه)مشروط(

و س خوزانی  مصطفی جعفری  نویسندگی  به  »انگشتری«  نمایش 
کارگردانی نسا سلیمانی از خمینی شهر

نمایش »او پهلوان اکبره« به نویسندگی افشین سلطانی و کارگردانی س
مصطفی دهشت و بهار بردبار از کرمانشاه)مشروط(

نمایش »به نام« به نویسندگی و کارگردانی اکبر قهرمانی از تهرانس
نمایش »پیله انقالب« به نویسندگی محمدجواد صرامی و کارگردانی س

سیدپویا امامی از اصفهان)مشروط(
نمایش »زندگی با طعم باروت« به نویسندگی و کارگردانی مجتبی س

خلیلی از اصفهان
نمایش »زهی خیال باطل« به نویسندگی  و کارگردانی سیدمهرداد س

کاوسی حسینی از همدان)مشروط(
نمایش »ژنرال« به نویسندگی و کارگردانی سعید بادینی از زاهدانس
نمایش »سرباز سردار« به نویسندگی مرتضی شاه کرم و کارگردانی س

امین پورمند از ساری)مشروط(
از س نمایش »ســردار حــرم« به نویسندگی و کارگردانی امیر امینی 

الهیجان
کــارگــردانــی س و  اریـــس  روح هللا  نویسندگی  ــه  ب »قــاصــد«  نــمــایــش 

حسام الدین ایرانمنش از کرمان
نمایش »هیچ کس همچون تو مرد میدان نیست« به نویسندگی و س

کارگردانی بهنام کاوه از آبادان
سعید  معصومی،  توحید  و  مدیر  عــنــوان  بــه  خلیلیان  ســامــان 
خیرالهی و محمد الرتی به عنوان اعضای هیئت انتخاب بخش 
را  فجر  تئاتر  نهمین جشنواره  و  ســی  انــقــالب«،  »ســربــاز  ــژه  وی

همراهی می کنند.
سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری حسین مسافرآستانه 
جشنواره ســایــت  آدرس  مــی شــود.  ــرگــزار  ب  99 بهمن   ۲۱ تــا   ۱۱ 

 www.fitf.ir است.

  زهره کهندل   »تئاتر« شاخه هنری بود که 
در شرایط  هنری  فعالیت های  بین سایر  در 
را  آسیب  بیشترین  کرونا،  بیماری  فراگیری 
دید. بسیاری از اهالی این هنر که معیشتشان 
به اجــرای صحنه ای گره خــورده بود با خالی 
در  شدند.  بیکار  نمایش،  سالن های  شــدن 
می کردند  پیش بینی  عـــده ای  کــه  شــرایــطــی 
تئاتر فجر  بــرگــزاری سی و نهمین جشنواره 
پروتکل های  رعــایــت  ــرورت  بــه دلیل ضـ هــم 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی به تعویق 
تا  یــازدهــم  از  ایــن دوره جشنواره  امــا  بیفتد 
بیست و یکم بهمن ماه برگزار می شود. به 
ارشــاد  و  فرهنگ  وزارت  اعــالم  پی  در  تازگی 
اسالمی درباره بازگشایی سالن های سینما و 
تئاتر، دبیر سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر 
به ایسنا خبر داده که این جشنواره به صورت 
بود  تماشاگران خواهد  حضوری هم میزبان 
و آثار بخش های گوناگون آن در هفته جاری 
اعالم می شود. به گفته حسین مسافرآستانه 
با توجه به تغییر وضعیت تهران از نارنجی 
به زرد و بازگشایی سالن های سینما و تئاتر، 
پروتکل های  رعایت  با  فجر  تئاتر  جشنواره 
بهداشتی و با در نظر گرفتن نیمی از ظرفیت 
سالن های اجرا، میزبان مخاطبان خواهد شد. 
او یادآور شده؛ البته بخش عمده برنامه های 
می شود  دنبال  مجازی  فضای  در  جشنواره 
و برای ما هم قدری سخت است که بخش 
حــضــوری را هــم اضــافــه کنیم؛ چــراکــه همه 
امکانات  و  شرایط  اســاس  بر  برنامه ریزی ها 
بــود، با این حال  فضای مجازی انجام شده 
حضور تماشاگران در سالن های تئاتر، غنیمت 
است و حتماً همه تالشمان را به کار می گیریم 
تا این اتفاق رخ بدهد و به صورت فیزیکی هم 

پذیرای تماشاگران باشیم.

 اصالت تئاتر به »با هم بودن« است#
با نگاهی به جشنواره های جهانی می بینیم 
و  سینمایی  ــواره هــای  جــشــن بـــرگـــزاری  کــه 

سال  دوم  نیمه  در  تئاتری  جــشــنــواره هــای 
کرونایی  دلیل شرایط  به  امسال  و  گذشته 
عقب افتادند. مسعود دلخواه، کارگردان تئاتر 
و بازیگر سینما درباره برگزاری جشنواره تئاتر 
فجر در شرایط کرونا به خبرنگار ما می گوید: 
که  داشتیم  گزینه ای  چنین  هــم  مــا  شاید 
تا  بیندازیم  تعویق  به  را  جشنواره  برگزاری 
شرایط بهتر شود و جشنواره در شرایط بهتر 
و با آرامش خاطر بیشتری برگزار شود، ضمن 
اینکه تماشاگران هم با خاطر آسوده تری به 
تماشای آثار بیایند مثالً بخش هایی همچون 
بخش های  و  نویسی  نمایش نامه  پوستر، 
رادیویی که چندان نیازی به حضور تماشاگر 
امسال  مــاه  بهمن  در  می شد  را  نداشتند 
برگزار کرد و بقیه بخش ها را اوایل تابستان 

سال آینده.
او می افزاید: اگر چه تصمیم بر این شده که 
جشنواره برگزار شود اما نمی دانم که جشنواره 
بدون حضور تماشاگر چگونه برگزار می شود 
و اگر تماشاگر هم بیاید می تواند اجراها را با 
تمرکز و خیال آسوده از رعایت پروتکل های 

بهداشتی ببیند؟
ــا گـــروه هـــای هــنــری با  ــاره ایــنــکــه آیـ ــ او دربـ
کرونا،  شرایط  در  تئاتر  تعطیلی  به  توجه 
اجــرا دارنــد؟ می گوید:  بــرای  آمادگی خوبی 
ماهیت تئاتر با تماشاگر معنا پیدا می کند. 
تمرین های تئاتر هم باید به صورت گروهی 
هم  »با  به  تئاتر  اصالت  چون  شود  انجام 
ــودن« اســـت و ایـــن خـــالف پــروتــکــل هــای  ــ ب
بهداشتی در شرایط کرونایی است که نباید 

کارهای گروهی انجام شود.
از  برخی  ایــن شرایط  در  یـــادآور می شود:  او 
هنرمندان به اجراهای آنالین روی آوردند و به 
عنوان کاری جدید، اجراهایشان به صورت الیو 
یا آنالین در فضای مجازی انجام شد اما این با 
تئاتر صحنه ای، تفاوت زیادی دارد چون تئاتر 
با تماشاگر، هویت می یابد و رابطه ای دوسویه 
دارد. اجراهای آنالین به عنوان مسکن و به 

شکل موقت، قابل قبول است ولی نمی دانم 
گروه های متقاضی حضور در جشنواره تئاتر 
فجر، چقدر آمادگی اجرا دارند و خیالشان از 

تمرین های گروهی آسوده است.

 نباید انتظار زیادی داشت#
دلخواه خاطرنشان می کند: اطالع نــدارم که 
جشنواره تئاتر فجر با حضور تماشاگر خواهد 
از  بــدون حضور تماشاگر، چه تعداد  یا  بود 
پر  اســت  ــرار  ق سربسته  سالن های  ظرفیت 
شود و پروتکل های بهداشتی چطور رعایت 
می شود؟ حاال که تصمیم بر برگزاری جشنواره 
برای این موارد  تئاتر فجر گرفته شده حتماً 

چاره اندیشی کرده اند. 
وی می افزاید: اگر اجراها در فضای باز و با رعایت 
کامل پروتکل ها باشد، خوب است ولی گاهی 
فقط در حد حــرف باقی می ماند و در عمل، 

فاصله گذاری اجتماعی رعایت نمی شود. 
اجراهای  پیش بینی می کند  اینکه  ــاره  درب او 
امسال  فجر  تئاتر  جــشــنــواره  در  را  خــوبــی 
شاهد باشیم، می گوید: تا حــدودی غیرقابل 
پیش بینی است ولی اجراها هم برای گروه ها 
آســودگــی خاطری  با  تماشاگران  ــرای  ب و هم 
بــوده اســت، نخواهد بود.  از کرونا  که پیش 
امــیــدوارم شــرایــط بــه سمتی نـــرود کــه فقط 
بــرگــزار شــده باشد اگــر ایــن اتفاق  جشنواره 

بیفتد، صرف برگزاری به هر شکل و هر قیمتی 
خوب نیست. اگر این دیدگاه در برگزاری حاکم 
باشد شاهد جشنواره باکیفیتی خواهیم بود 
ولی اگر به همه این جوانب فکر کرده اند شاید 
از جشنواره  اما  بیفتد  اتفاق های خوبی هم 
امسال با توجه به شرایط کرونا، نباید انتظار 
زیادی داشت، هر چند که زحمات زیادی هم 

برای برگزاری آن کشیده شود. 
برگزاری  می کند:  اضافه  تئاتر  کــارگــردان  این 
به  کرونایی  شرایط  در  فجر  تئاتر  جشنواره 
انسان دست و پا شکسته ای می ماند که با 
چوب دستی زیر بغل روی صحنه آمده است.
ــرگــزاری  ــارات ب ــب ــاره ایــنــکــه اگـــر اعــت ــ او دربـ
جشنواره در این شرایط برای کمک به اهالی 
می گوید:  نبود؟  بهتر  می شد،  هزینه  تئاتر 
پیشنهادی  چنین  تــئــاتــری هــا  از  ــده ای  عــ
داشتند اما پاسخ وزارت ارشاد این بود که 
بودجه جشنواره تئاتر فجر باید برای همین 
می شد  شاید  اگرچه  شــود  هزینه  موضوع 

راهکاری برای آن اندیشید.
دلخواه اظهار می کند: به نظرم در این شرایط 
از هر کسی، هر کاری برمی آید باید برای زنده 
نگه داشتن تئاتر انجام دهد. اکنون بسیاری از 
اهالی تئاتر به نوشتن مقاله و ترجمه و پژوهش 
است،  بــاارزشــی  بسیار  کــار  که  پرداخته اند 
حتی دانشجویانی را می شناسم که تصمیم 
گرفته اند به صورت گروهی، نمایش نامه های 

مهم جهان را به فارسی ترجمه کنند. 

  برخورد سوپرمارکتی #
با بخش های جانبی

ــاره بازگشت بخش  ایــن کــارگــردان تئاتر دربـ
تله تئاتر پس از ۱0 سال به بخش های جانبی 
جشنواره تئاتر فجر می گوید: اینکه تله تئاتر 
تله تئاتر  اما  ــاره مطرح شود خوب است  دوب
باید در طول سال و از تلویزیون پخش شود و 
نه در جشنواره تئاتر فجر. حقیقت جشنواره 
نیازی  ایــن اســت که  از منظر حرفه ای  تئاتر 

تئاتر دانشجویی  رادیویی،  تئاتر  تله تئاتر،  به 
و بخش های مشابه نــدارد اما چون تله تئاتر 
مظلوم واقع شده است باید به دادش رسید و 

مدام آن را مطرح کرد. 
او با بیان اینکه وظیفه ذاتی و فرهنگی صدا و 
سیما، اهمیت دادن به تله تئاترهای مناسب 
می کند:  عــنــوان  اســـت،  جامعه  فرهنگ  بــا 
برگشت این بخش به جشنواره تئاتر از این 
منظر خوب است که می تواند به مسئوالن 
صدا و سیما یادآوری کند که روزگاری تله تئاتر 
از تلویزیون پخش می شد ولی حضور تله تئاتر 
در تئاتر صحنه ای، جایگاهی زورکی دارد در 

حالی که جای آن در تلویزیون است.
دلخواه در توضیح این ماجرا می گوید: مثل 
ببینید که  و  بــرویــد  بــه ســوپــرمــارکــت  اینکه 
جــوراب، سیب زمینی و پیاز هم دارد! جواب 
ــن اســت کــه چون  صــاحــب فــروشــگــاه هــم ای
میوه فروشی یا خرازی دور است، این اقالم را 
هم آوردیــم! ماجرای جشنواره تئاتر فجر هم 
اینچنین است. تله تئاتر و بخش های جانبی 
کارکردی  چنین  فجر  تئاتر  جشنواره  دیگر 
دارند. تله تئاتر یا تئاتر رادیویی باید جشنواره 
مستقل خودشان را داشته باشند ولی چون 

نیست، برخورد سوپرمارکتی با آن دارند.
ــاره  درب بازیگر سینما  و  تئاتر  کــارگــردان  ایــن 
روی  تلویزیون  از  تله تئاتر  حــذف  که  تأثیری 
سطح کیفی تولیدات رسانه ملی داشته است، 
توضیح می دهد: تلویزیون در این سال ها یک 
سیر نزولی داشته است و شاهد اوج فرهنگی 
تلویزیون،  برنامه های  نبودیم.  آن  هنری  و 
سلیقه مخاطبان را بسیار پایین آورده است. 
ارتقای فرهنگ  باید در  تلویزیون نقشی که 
اجتماعی جامعه ایفا کند را به درستی انجام 
نداده و رویکردش همواره سیاست آلود بوده 
اســـت. ای کــاش زمــانــی برسد کــه بشود به 
برنامه های تلویزیون افتخار کرد، در حالی که 

اکنون چنین نیست.

برش

برگزاری جشنواره تئاتر فجر 
در شرایط کرونایی 
به انسان دست و پا 

شکسته ای می ماند که
 با چوب دستی زیر بغل 
روی صحنه آمده است

گفت وگو با مسعود دلخواه، کارگردان تئاتر درباره برگزاری جشنواره تئاتر فجر در شرایط کرونایی

روی صحنه 
با چوب دستی زیر بغل!

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

هیئت حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب بشرح زیر تصرفات مفروزی و مالکانه 
اشخاص را تأیید و به جهت عدم دسترسی به مالکین مقرر شده است پس از نشر آگهی سند مالکیت رسمی صادر و 
تسلیم گردد و علیهذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور و آئین نامه اجرائی آن مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
اطالع مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می شود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته باشند حداکثر ظرف 
مدت دو ماه از انتشار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را مستقیماً بع اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب 
تسلیم نموده و باید یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب ، دادخواست خود را به مراجع 
ذیصالح قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در غیر اینصورت سند مالکیت مورد تقاضای متصرف براساس مدلول رأی 
صادره در حدود و مقررات صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1 – رأی شماره 139960313006004679 مورخه 1399/09/26 تقاضای آقاي سعید حسنی فرزند علی مبنی بر 
صدور سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه قسمتی از پالک 6425 فرعي از یک اصلی بخش 14 مراغه حوزه ثبتی 
میاندوآب واقع در میاندوآب خریداری شده از آقاي رسول سعیدی و رسول حسین زاده پرونده هیأت 1126 – 98 به 

مساحت 30 / 143 مترمربع که برای آن پالک 29371 فرعی تعیین شده است . آ-9910784
تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه 1399/11/06  تاریخ انتشار نوبت اول : یک شنبه 1399/10/21  

قنبر محمد وند –  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه این که آقای سیداحمدحسینی دارای  شناسنامه شماره 4759 به شرح داد خواست به کالسه  99/211 ازاین 
ش��ورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سیدمحمدحسینی به شناسنامه 21  
درتاریخ  1399/9/18 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-تاج 
بی بی حسینی ش م 5749265005 ت ت 1327/12/28فرزندمتوفی 2-اقدس حسینی ش م 5748912937 ت 
ت 1337/7/1 فرزند متوفی 3-زهراحسینی ش م 5749273792 ت ت 1339/9/1 فرزندمتوفی 4-احمد حسینی 
ش م 5749277194 ت ت 1344/4/1فرزند متوفی5-ثریاحس��ینی ش م 5749281663 ت ت 1347/6/5 فرزند 
متوفی 6-نس��رین حس��ینی ش م 0933524021 ت ت 1355/12/16فرزند متوفی7-مریم بیگم موس��وی ش م 
5749516865 ت ت 1313/1/12 همس��رمتوفی اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور رابه استناد 
ماده 362ق امورحسبی یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ 

نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. تاریخ انتشار : 99/10/23  آ-9910782
قاضی شورا- شعبه 6دّرود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه این که خانم معصومه آزمند دارای  شناس��نامه ش��ماره 3 به ش��رح داد خواست به کالس��ه  99/226 ازاین 
ش��ورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش��ادروان اسماعیل آزمند به شناسنامه 4690  
درتاری��خ  1399/9/30 دراقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 
1-معصوم��ه آزمن��د ش ش 3 ت ت 1363/12/25فرزندمتوفی 2- علی آزمن��د ش ش 5645 ت ت 1351/11/1 
فرزن��د متوفی 3-محمدرضاآزمن��د ش ش 1085ت ت 1367/2/25 فرزندمتوف��ی 4-اکبرآزمند ش ش 7178 ت 
ت 1357/8/10فرزند متوفی5-جوادش��کوهمند ش ش 6141 ت ت 1355/12/12 فرزند متوفی 6- بیگم سلطان 
موسوی ش ش 49 ت ت 1324/11/24 همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رابه استناد 
ماده 362ق امورحسبی یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ 

نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. تاریخ انتشار : 99/10/23 آ-9910783
قاضی شورا- شعبه 6دّرود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139960308001004514 مورخ  08/ 10/ 1399 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد علی سندانی فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 119 
صادره از بیرجند و کد ملی 0651600881 درششدانگ یکباب منزل به مساحت 276/30 متر مربع تمامی پالکهای 
3653- اصلی و یک فرعی از 3664- اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت 
میراسماعیل زنگویی فرد و محمدحسین سندانی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 

می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9910773
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/23                          تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/11/09                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی            برابر رای شماره 139960308001004353 مورخ  29/ 09/ 1399 و 139960308001004350 
مورخ 1399/09/29 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم رقیه مددی پور فرزند رجبعلی 
بشماره شناسنامه 8 صادره از بیرجند و کد ملی 0652342450  در: 1- ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 75 
متر مربع قسمتی از پالک 1396- اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت 
مشاعی متقاضی 2- ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 264/19 مترمربع قسمتی از پالک 1396-اصلی واقع در 
خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت متقاضی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9910774
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/23                           تاریخ انتشار نوبت دوم  : 09 /1399/11                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می            برابر رای ش��ماره 139960308001004510 مورخ  08/ 10/ 1399 هیات اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد علی صفری فرزند موسی بشماره شناسنامه 216 صادره از بیرجند و 
کد ملی 0650600339 درششدانگ یکباب منزل و مغازه در دوطبقه به مساحت 110/2 متر مربع قسمتی از پالک 
1396- اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت زین العابدین مهرجو محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ-9910775
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/23                          تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/11/09                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می            برابر رای ش��ماره 139960308001004545 مورخ  09/ 10/ 1399 هیات اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل دهقانی فرزند رضا بشماره شناسنامه 15 صادره از بیرجند و کد 
ملی 0652392261 درششدانگ یکباب منزل به مساحت 127/68 متر مربع قسمتی از پالک 1396- اصلی واقع در 
خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت عیسی دستیگردی محرز گردیده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9910776

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/23                          
تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/11/09                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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 اجرائی یادشده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیئت 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فاروج مورد رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 

15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی)کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش سه قوچان پالک 42 اصلی-اراضی تیتکانلو

شش��دانگ ی��ک قطعه زمین مزروعی دارای پ��الک 592 فرعی از 42 اصلی فوق به مس��احت 1507/73 متر مربع 
ابتیاع��ی آق��ای محمداحمر یامی فرزند حس��ینقلی از محل مالکیت رس��می نوروز محمد پری برابر رای ش��ماره 

139960307003000727-1399/09/26 کالسه 45-1399 هیات
بخش سه قوچان پالک 51 اصلی-اراضی جهان آباد

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از 51 اصلی فوق به مساحت 26261/72متر مربع ابتیاعی 
موقوفه خواجه نجم الدین علوی حس��ینی از محل مالکیت رس��می خواجه نجم الدین حس��ینی برابر رای ش��ماره 

139960307003000730- 1399/09/29 کالسه 6-1399 هیات
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک...فرعی از 51 اصلی فوق به مساحت 85737/82 مترمربع که مقدار 
1956 متر مربع در حریم مسیل واقع شده است ابتیاعی موقوفه  خواجه نجم الدین علوی حسینی از محل مالکیت 
رسمی خواجه نجم الدین حسینی برابر رای شماره 139960307003000729-1399/09/29 کالسه 7-1399 هیات

بخش سه قوچان پالک 240 اصلی-اراضی نورمحمد
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک...فرعی از 20 فرعی از 240 اصلی فوق به مساحت 1387/03 متر مربع 
ابتیاعی آقای محمود قویدل انجی خان فرزند ابوالحسن از محل مالکیت رسمی آقای قاسم قاسمی برابر رای شماره 

139960307003000698-1399/09/11 کالسه 16-1399 هیات
بخش سه قوچان پالک 242 اصلی-اراضی اینجی خان

ششدانگ یکقطعه باغ دارای پالک...فرعی از 23 فرعی از 242 اصلی فوق به مساحت 4698/90 متر مربع که مقدار 
965 متر مربع آن در حریم رودخانه واقع ش��ده اس��ت ابتیاعی آقای محمد شادکام فرزند ابوالقاسم از محل مالکیت 

رسمی علی قنبری برابر رای شماره 139960307003000728-1399/09/26 کالسه  3-1399 هیات
لذا بدینوسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند.معترضین باید ةرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید 
اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند خواهد نمود.ضمناً صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه عمومی 

نخواهد بود. آ-9910770
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/10/23 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/08

محمداسماعیل فرهمند - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک فاروج

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

برابر رای شماره 139960318002005730 مورخ 1399/09/24 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی شهرستان بندر انزلی تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای ستار جعفری فرزند جعفر به شماره شناسنامه 526 کد ملی 2301653791 در ششدانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان مسکونی با کاربری انباری به مساحت 180 مترمربع در قسمتی از پالک 2 و 
3 فرعی از 645 اصلی بخش 8 گیالن حوزه ثبت ملک انزلی که ش��ماره پالک فرعی 6492 فرعی برای آن در نظر 

گرفته شده است ، محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که هر کس نسبت به صدور 
سند مالکیت بنام متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع محترم قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید . بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. م الف 2916 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/23
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/11/07       آ-9910767

عباس نوروزی - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان بندر انزلی

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

برابر رای شماره 139960318002005702 مورخ 1399/09/22 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی شهرستان بندر انزلی تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای ستار جعفری فرزند جعفر به شماره شناسنامه 526 کد ملی 2301653791 در ششدانگ 
یک قطعه زمین مش��تمل بر س��اختمان تجاری و مسکونی به مساحت 70 با کاربری تجاری و انباری در قسمتی از 
پالک 2 و 3 فرعی از 645 اصلی بخش 8 گیالن حوزه ثبت ملک انزلی که شماره پالک فرعی 6493 فرعی برای آن 

در نظر گرفته شده است ، محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که هر کس نسبت به صدور 
سند مالکیت بنام متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع محترم قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید . بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. م الف 2918 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/23      تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/11/07        آ-9910769
عباس نوروزی -  رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان بندر انزلی

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

برابر رای شماره 139960318603010532مورخ 1399/08/28 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
آقای جواد شاد آلمانی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 666 صادره از رشت در قریه پستک  در ششدانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 212/70 متر مربع  پالک فرعی 6882 از اصلی 56 مفروز مجزی از پالک 
22 از اصلی 56 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای محمد یحیائی لیفکوئی  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 2777  آ-9910164
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/08 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/10/23 

حسین اسالمی کجیدی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

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

1-برابر رای صادره به شماره139960327006000679 مورخ 99/6/19هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرس��تان طارم تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اداره  گاز استان زنجان به شماره شناسه ملی104600091534 نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان 
ایستگاه تقلیل فشار گاز به مساحت106.96 مترمربع قسمتی از پالک 62 اصلی واقع در قریه تشویر  به صورت هبه  

از مالکین رسمی صاحب نسق زراعی روستا  محرز گردیده است.
2- برابر رای صادره به  شماره 139960327006000733مورخ 99/6/19هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان طارم و تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اداره گاز استان زنجان به شماره شناسنامه ملی 104600091534نسبت به شش دانگ یک  باب  ساختمان 
ایستگاه تقلیل فشار گاز مساحت107.7 مترمربع قسمتی از پالک 49 اصلی واقع در قریه دستجرده به صورت صلح 

از مالکین رسمی صاحب نسق زراعی روستا 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 در شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ  
الصاق آگهی در روستا به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره  ثبت محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره  
ثبت محل  تحویل نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق  مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد.  آ-9910165
تاریخ انتشار نوبت اول 99/10/8  تاریخ انتشار نوبت دوم 99/10/23

 سید رضا شفیعی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طارم 

/ع
99
10
79
0

برگ سبز موتور سیکلت ساوین مدل 1391  رنگ آبی  
ب���ه ش���ماره موت���ور NDR125*09184357 و ش���ماره 
شاس���ی NDR***125B9110916 به شماره انتظامی 
773 ای���ران 18317 ب���ه مالکی���ت  علیرض���ا ترکانل���و  

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
10
79
2

برگ سبز و سند خودرو سواری پیکان 1600 مدل 1381 
رنگ س���فید روغنی  به ش���ماره موتور 11158160832 
و ش���ماره شاس���ی 81561591 ب���ه ش���ماره انتظام���ی

 585 م 44 ایران 12 به مالکیت محمد باخرد مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی

قو
مف

ی 
گه

آ

 برگ سبزوس���ند موتورس���یکلت سیس���تم زال توس 
تیپ 150مدل 1397 به رنگ مش���کی به شماره پالک 
776/53824  به ش���ماره موت���ور 0150N3116247و 
شماره شاس���ی N3NACZKFEJMJ00818   مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���ک س���فید  ب���رگ س���بز خ���ودروی پرای���د 111ه���اچ 
978و28  انتظام���ی  ش���ماره  م���دل1390ب  روغن���ی 
ایران42 وش���ماره موتور 4165104 و ش���ماره شاس���ی 
s5430090060614 به مالکیت فائزه انجیدنی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

رانا مدل 1394  به شماره انتظامی 
برگ سبز خودروی 

 163B0174364 841ص75 ایران 32  شماره موتور
ب���ه   NAAU01FE3FT108087 شاس���ی  ش���ماره  و 
مالکیت فرزانه س���لیمانی تیم���وری مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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دی
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گه
آ
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