
می خوری یا بزنیم؟!
کـــاربـــری  ــکــه حـــســـاب  ــن ای از  ــس  پـ
صهیونیستی  ــــم  رژی فـــارســـی زبـــان 
محصول  شدن  صــادر  از  درتوییتی 
یک  بــه  اشغالی  سرزمین های  ــار  ان
ــام  اعـ و  داد  خــبــر  عـــربـــی  کـــشـــور 
امیدواری کرد که محصوالت ایرانی 
و  رژیــم صهیونیستی  بــازارهــای  در 
محصوالت این رژیم در ایران خرید و فروش شود، کاربران ایرانی 
هم زیر این توییت نوشتند:»ما می تونیم موشک و پوشک عرضه 
کنیم، حاال میخوری یا بزنیم؟... انار فلسطینی درسته. انگار بیان 
باغت رو بگیرن و بزنن به نام خودشون...تنها محصول ایرانی که 
بیند  در خواب  موشک هامونه... شتر  میشه،  عرضه  اسرائیل  تو 
پنبه دانه، البته محصوالت ما به سرزمینی که شما غصب کردین 

خواهد رسید ولی محصوالت شما نه«. 

 خون مظلوم، هر روز ظالم را
 بی آبروتر خواهد کرد

و  آمریکا  کنگره  به  حمله  مــاجــرای 
ترامپ  طرفداران  توسط  آن  اشغال 
آمریکایی ها  و  شــده  تمام  ظاهر  به 
و  جــمــع  را  قضیه  هستند  مــدعــی 
جور کرده اند. اما واقعیت این است 
که هنوز خبرهای کنگره داغ است 
حــاال حاالها  ماجرا  پــس لــرزه هــای  و 

ادامه خواهد داشت. 
یک کاربر فضای مجازی در واکنش به وضعیت جنگی آمریکا در 
آمریکا  امنیت  حاج قاسم،  ترور  با  »می خواستند  نوشت:  توییتر 
پادگان نظامی  به  را بیشتر کنند، ولی حاال کُنگره  آمریکا تبدیل 
شده و واشنگتن شبیه شهر جنگی! خون مظلوم، هر روز ظالم را 

بی آبروتر خواهد کرد«.

متخصص واکسن و پشمک!
پــیــش از رونــمــایــی از واکــســن  چــه 
آن،  از  پـــس  چـــه  و  کـــرونـــا  ــی  ــرانـ ایـ
آتش  در  ایــن  از  پیش  که  خیلی ها 
بخرید«  خارجی  »واکسن  هشتگ 
مقوله  و  کــرونــا  دربـــاره  می دمیدند 
زیادی  حرف های  آن  واکسیناسیون 
زدند و هنوز هم می زنند. یک کاربر 
فضای مجازی در اشاره به همین ماجرا در توییتر نوشت:»رهبر 
بر همه  و  بودن  مملکت که قباً هشت سال هم رئیس جمهور 
واکسن حرف  واردات  دربــاره  اگر  اجرایی کشور اشراف دارن  امور 
بزنن، غیرتخصصیه؛ اما حجاریان و زیباکام و عبدی و... که سر 
جمع تا حاال یه بخشداری رو اداره نکردن، فوق تخصص کرونا و 
واکسن و زایمان و بورس و ارز و موشک و مرغ و غاز و پشمک 

هستن!«

 مجید تربت زاده  مثاً قرار بود طرح و برنامه ای باشد 
برای کمک به کشورهای توسعه نیافته. کارشناسان اما 
سال ها بعد گفتند آنچه روز 30 دی 1327 به بهانه 
اصاحات از سوی رئیس جمهور آمریکا ارائه شد، طبق 
معمول، اهداف استعماری داشت و قرار بود »اصل 4 
ترومن« در واقع با اهداف استعماری و با نام اصاحات، 
اقتصادی  و  سیاسی  نفوذ  و  ــدرت  ق گسترش  زمینه 
آمریکا در مناطق مهم جهان را فراهم کند. یعنی همان 
که قدیمی ها گفتند: »هیچ گربه ای محض رضای خدا 
موش نمی گیرد!« رئیس جمهور آمریکا هم قطعاً برای 
رضایت خدا و خلق خدا طرح پرسروصدایش را صادر و 

به کشورهایی چون ایران دیکته نکرده بود.

کلید زدن جنگ سرد »
به  آمریکا  کنگره  در  »تــرومــن«  سخنان  از  بخشی 
ایــن نکته مثاً اخاقی و قشنگ اشــاره داشــت که 
»کشورهای ثروتمند یک مسئولیت اخاقی برای کمک 
به کشورهای فقیر دارند«. خب اگر تنها به همین جمله 
از سخنرانی رئیس جمهور آمریکا اکتفا کنیم، هیچ 
انتقادی متوجه آمریکا نخواهد بود. اما نگاه دقیق تر 
به سخنان قبلی »ترومن« در دوره نخست ریاست 
جمهوری اش نشان می دهد آمریکایی ها »مسئولیت 
اخاقی« در مناسبات بین المللی را جور دیگری تعریف 
می کنند! واقعیت این است که پس از پایان جنگ 
مردم  فکر  به  اینکه  از  پیش  »ترومن«  دوم،  جهانی 
کشورهای توسعه نیافته باشد، در واقع داشت جنگ 
سرد را بین بلوک شرق و غرب کلید می زد. نمونه اش 
الیحه  ا  ی که همان روزها با عنوان »بازدارندگی« تقدیم 
کنگره کرد و بعدها به دکترین ترومن معروف شد. او 
در پیامش به کنگره هم ضمن تقسیم جهان به دو 
گفت:  کمونیستی،  و  سرمایه داری  کشورهای  قطب 
این  باید  آمریکا  خــارجــی  سیاست  معتقدم  »مــن 

آزادی که  در مقابل استیا  از ملت  های  باشد که 
مسلح  اقلیت  های  انقیادآمیز  کوشش  های  و 

می  کنند،  مقاومت  خارجی  فشارهای   یا  و 
حمایت کند«. در ضمن این را هم بدانید 
که سخنرانی ترومن در شرایطی انجام شد 

که کمونیست  ها در یونان نفوذ کرده بودند 
و دولت شوروی 

ــت  ــم داشــ هــ
ترکیه  بـــر 

فــشــار 

ابــرقــدرت  ــی آورد. یعنی مسئله فقط رقــابــت یــک  ــ م
بــرای رضایت  ابرقدرت دیگر بود و ترومن داشــت  با 
با  از کنگره تقاضا می کرد  سیاست گذاران آمریکایی 
اعتبار 400 میلیون دالری برای دخالت در یونان و ترکیه 

موافقت کند.

مارشال هم آمد»
البته آمریکایی ها در دوره دوم ریاست جمهوری ترومن 
به این نتیجه رسیدند که »دکترین ترومن« به تنهایی 
برای مقابله با نفوذ کمونیسم کافی نیست. »مارشال« 
وزیر خارجه آمریکا هم در چارچوب طرح ترومن طرح 
دیگری داد و خاصه آقای ترومن در 20 ژانویه 1949، 
مبانی جدید سیاست خارجی خود را در قالب چهار 
اصــل بیان کــرد که اصــل چهارمی )همان به اصطاح 
کمک انسان دوستانه به کشورهای فقیر( از همه بیشتر 
شهرت پیدا کرد. حکومت آن روز ایران هم با درخواست 
وام از آمریکا، عاوه بر آنکه به دکترین ترومن جواب 
مثبت داد و وابستگی خود به اردوگــاه غرب را ثابت 
کرد، مورد حمایت مالی اصل 4 نیز قرار گرفت. پس 
از قرار گرفتن ایران در لیست اصل 4 ترومن، اداره  ای با 
نام هیئت اصل 4 در تهران، تبریز، شیراز و... تشکیل 
شد و فعالیت هایش را آغاز کرد. قرار بود همه کشاورزی 
ایران با اجرای اصل 4 به هم ریخته و بازسازی و نوسازی 
ایرانی ها کشاورزی پیشرفته و پرمحصولی را  تا  شود 
داشته باشند. روستاها رنگ و شکل عوض کرده، با فقر 
خداحافظی کنند و نیروی های نظامی ایران برای مقابله 
با خطر نفوذ کمونیسم تجهیز و تقویت شوند. کار روی 
کاغذ و بخشنامه ها خوب و سریع پیش رفت اما آنچه 
در عمل برای کشاورزی و اقتصاد نفت زده ایران پیش 
آمد و همچنین پژوهش های کارشناسان، بعدها چیز 

دیگری را ثابت کرد.

فقط 500 هزار دالر»
وام  از  نخست  همان  که  بگذریم 
ایــران  بــه  کــه  دالری  میلیون   250

بــود فقط  اختصاص داده شــده 
500 هزار دالرش مورد موافقت 
قرار گرفت اما مثاً یک پژوهش 
دانشگاهی در سال های بعد نشان 
مــی دهــد بــرخــاف ادعـــای آمــریــکــا و 

اصــل 4 چندان  برنامه های  پهلوی،  رژیــم 
در توسعه  کشور کارساز نبود. 

یعنی مثاً دستاورد 
ــی  ــ ــن ــ ــی ــ ع

کارخانه    6 تأسیس  شامل  تنها  اول  برنامه عمرانی 
ــن و اجــرای  جــدیــد، ســاخــت مــقــداری جـــاده و راه آهــ
معدودی طرح  های غیرعمده و مکانیزه کردن محدود 
مزارع بود. در واقع اگر هم قرار بود در راستای آنچه 
آمریکایی ها خواستند طرحی در کشورمان اجرا شود 
با مسائل  به دلیل اجــرای عجوالنه و عــدم تناسب 
فرهنگی و بومی ایران راه به جایی نمی بردند. ساختار 
مالکیت  نظیر  با مشکات سنتی  ایـــران  کــشــاورزی 
خصوصی و نظام اربــاب رعیتی روبــه رو بود. بنابراین 
اصاحات در این زمینه، کاری دشوار و زمانبر بود یا در 
حالی که قرار بود همه فعالیت ها با مشارکت روستاییان 
و متخصصان بومی انجام شود اما بیشتر کارشناسان 
خارجی اداره امور مختلف را در دست گرفته بودند. 
اقتصادی هم چون کمک  ها  در زمینه مسائل کان 
متناسب با وضعیت اقتصادی کشور نبود و از آنجا 
که پول بدون حساب به اقتصاد تزریق می  شد، تعادل 
اقتصادی کشور را بر هم می زد. به عبارتی بسیاری از 
تصمیمات سرمایه گذاری و تجاری بدون برنامه  ریزی 
گرفته می  شد و براساس تحلیل هزینه-فایده صورت 
نمی  گرفت. در کتاب »کارکردهای اصل چهار ترومن 
می خوانیم:  ولــف«  رینولدز  »لیزا  نوشته  ایـــران«  در 
»...در نهایت بسیاری از این تاش ها به بی نظمی و 
سوءاستفاده   مالی از بودجه در سال 1954 ختم شد. 
و مستشاران  ناگهانی دالر هــا  تزریق  ایــن،  بر  عــاوه 
آمریکایی به جامعه   ایران که پس از سرنگونی مصدق 
گرفت،  کنسرسیوم 1954 صــورت  قـــرارداد  امضای  و 

آشکارا موجب انحراف بسیاری از ایرانی ها شد«.

حرف آخر»
البته این نکته را ناگفته نمی گذاریم که اجرای اصل 4 
ترومن در ایــران البد از دید آمریکایی ها اصاً ناموفق 
تلقی نمی شود. چه اینکه در عمل اگرچه کشاورزی ایران 
سودی نمی برد اما آمریکا موفق می شود برای مقابله با 
کمونیسم، هرکاری که الزم می داند در 
ایران انجام دهد! از حیث اقتصادی 
هم آمار و ارقام می گویند صادرات 
کاالی آمریکا به ایــران دست کم 
20 بــرابــر مــی شــود و بعدها هم 
در  انگلیس  جــای  آمریکایی ها 
اقتصاد ایران را به صورت کامل پر 

می کنند!

پاپوش ها ژیگول نیستند
رقیه توسلی: یک آن چشمم می افتد 
اســت.  کــوچــک  نــگــاه منتظرش.  بــه 
ــاق شــایــد 13-12 ســالــه باشد  ارفـ بــا 
نشسته  وقــار  و  هیبت  با  اما چنان 
پشت بساط که نمی توانم بی تفاوت 

از کنارش رد شوم. 
با آنکه عجله دارم، می ایستم و کفش هایم را درمی آورم و دمپایی 
کتانی  امــروز  از شانس خوبم،  می کنم.  پا  را  سورمه ای مشتری ها 

نپوشیده ام.
تــوی خــیــابــان، آمــدوشــد چــنــدانــی نیست و مــی شــود حــدس زد 

کاروبارش این روزها چطور است. 
از  یکی  روی  و  پوشیده  گــشــاد  و  گـَـل  پیش بند  و  بسته  مــاســک 
جعبه های کناردستش، پاستیکی سنگ و ملیله و پولک و منجوق 

و مروارید جا خوش کرده.
بعدِ سام می نشینم روی چهارپایه و او مشغول می شود. اول به 
کفش ها، الکل اسپری می کند و بعد گرد دو لنگه را می گیرد و با 
پولیش ماهرانه جایشان می دهد و آن وقت در قوطی واکسش را 
برمی دارد و پشت بندش تندتند فرچه می کشد و زمانی که فکر 
می کنم تمام است دوباره مایع سیاه رنگی می پاشد روی جفتشان 
و تمیز می سابد و با کهنه ای، روح و جان می دهد به کفش زنانه ای 

که ازشان عمری گذشته و جوان نیستند.
می پرسم: اوضاع کار چطوره آقا احسان؟ 

لبخندکی می زند و جواب می دهد: احسان، بابام بود. هشت ماه 
پیش کرونا گرفت، فوت شد. من سعیدم. 

پشیمانم از اینکه چرا گول نوشته روی جعبه را خورده ام که مؤدبانه 
می گوید: خواهرم میگه روزی رسون، خداست اما بنده زحمتکش، 
رزقش پروپیمون و محفوظه خانوم... اما آقایون بیشتر کفشاشونو 

میدن برای واکس.
کــوچــک تــر... که  یــا  بــزرگ تــر اســت  اینکه  از خــواهــرش می پرسم. 
از من  می گوید خواهرم تو خونه لباس عروس مــی دوزه. 10 سالی 

بزرگ تره.
پنج دقیقه بعد به پاهایم که خیره می شوم درست شده ام شکل 
به  با کفش های  و  که می رفت خرید  آقاجان. شکل همان وقت ها 

قول خودش ژیگول درجه داری برمی گشت. 
ــا کـــاه و شــال گــردن  مــا آن ســاعــت بـــود کــه دســتــمــان مــی آمــد ی
بیشتر  یــا  دوره گــــرد  واکــســی  بــه  داده  را  بــافــش  تـــازه  و دستکش 
تک تکمان  حالی  خوشحال  و  آرام  هــم  بعد  داشــتــه.  کــه  را  پولی 
ــروز بــه جــای خــودمــان، خــانــه امــواتــمــان را چــراغــان   مــی کــرد کــه امـ

کرده ام! 
وقت خداحافظی، سعید می گوید توی این مدت، او و دوستش جا 
این است که توی  اما واقعیتش  را چرخشی کرده اند  و مکانشان 
این اوضاع کرونایی کسی به پاپوش و کفش براق سرحال اصاً فکر 

نمی کند و مردم دیگر ما را نمی بینند.
فهیم ها،  که  کرونایی  روزهــای  ایــن  تــوی  می گویم  خــودم  با  مکث: 
و گیپور می پوشند،  تور  و  اما عروس می شوند  عروسی نمی گیرند 
چه کاری از این خوش تر که قدر مُشتی ملیله و منجوق در شادی 

دیگران سهیم باشم!؟ 
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 طهماسب صلح جو انتقادهای مطرح شده به ترکیب هیئت داوران سی و نهمین جشنواره را خیلی وارد نمی داند

جوان گرایی در فیلم فجر

فیک ها را بشناسید
جعلی  اخبار  همان  یا  نیوز«  »فیک 
این قدرت را دارند که عاوه بر فضای 
مــجــازی و رســانــه هــا، ذهــن و قــدرت 
شناخت شما را هم تحت تأثیر قرار 
تحت  کمتر  می خواهید  اگــر  دهند. 
باید  بگیرید  قـــرار  اخــبــار  ــن  ای تأثیر 

»فارس  اینترنتی  مجله  بشناسید.  را  آن ها  و مشخصات  ویژگی ها 
پاس« برخی از این ویژگی ها را بررسی کرده که در ادامه می خوانید. 
به کلی غلط نیستند/ یعنی راست و دروغ با هم آمیخته شده تا 
شما قسمت دروغ ماجرا را باور کنید. این کار معموالً با تحریف و 
تغییر تیتر انجام می شود و به هدفی که منتشرکننده داشته دست 

پیدا می کند.
هیجانی تر هستند/ زمانی که خبر از عنصر شگفتی و یا نو و تازه 
در صورت  دوپامین،  ترشح  افزایش  با  مغز  باشد،  بــرخــوردار  بــودن 
تطابق با گرایش های فکری شخص، یک خاطره ایجاد کرده و آن را 
در بخش حافظه بلندمدت قرار می دهد. بنابراین تا مدت ها در ذهن 

شما می ماند.
گاهی احساسی هستند/ وقتی احساسات شما را تحریک کنند، 
مغزتان فرصتی برای تجزیه و تحلیل خبر و تشخیص راست و دروغ 
بودن ندارد و شما به سرعت آن را می پذیرید. مثاً اعدام یک نوجوان 

16 ساله در فان شهر.
خاص و مؤثرند/ نمونه اش را ممکن است کمتر در اخبار شنیده 
باشید. همین خاص بودن شما را مجذوب خود می کند. عاوه بر آن، 
خبر جعلی از اتفاقی تأثیرگذار بر زندگی و سرنوشت شما حکایت 

دارد تا به سرعت آن را باور کنید.
و  تایپی  عامدانه  غلط های  و.../  ناشناس  منبع  عمدی،  غلط های 
دستوری برای این است که با جست وجو نتوانید چیزی درباره آن 
پیدا کنید. منبع درســت و حسابی هم ندارند و توصیفات منفی 

مانند ترس و خشم و نفرت در آن دیده می شود.

روزمره نگاری

سواد رسانه
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بنا: 

هیچ کشتی گیری بدون انتخابی 
به المپیک نمی رود

انتقاد جهانگیر الماسی از تجمل گرایی در سینما و تلویزیون

 سلبریتی ها و الکچری ها 
از کجا آمدند؟!

مقامات باالدستی در حق پخش دخالت کردند

وزیر ورزش: فشارهای فیفا 
خط دهی داخلی داشت!

 صدرنشینی آبی ها  صدرنشینی آبی ها 
با عبور از تراکتوربا عبور از تراکتور

 برد اللیگایی سرخ ها  برد اللیگایی سرخ ها 
مقابل نکوناممقابل نکونام
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نگاهی به »اصل 4 ترومن« و اجرای آن در ایران

گربه ها محض رضای خدا موش نمی گیرند
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سینا حسینی: خیلی ها تصور می کردند دیدار استقالل 
ــازی ســرنــوشــت ســاز و تعیین  – تــراکــتــورســازی یــک بـ
با ترکیبی  او  بــرای فکری باشد به همین دلیل  کننده 
محتاطانه وارد زمین شود، اما او یک ریسک بزرگ کرد 
و تیمش را با چهره ای کامالً هجومی به میدان فرستاد 
قــرار دهد.  را در خانه اش تحت فشار  تراکتورسازی  تا 
البته که ریسک محمود فکری در روز تولد شیخ دیاباته 
جواب داد و استقالل توانست با برتری سه بر یک تیم 

تراکتورسازی را در خانه شکست دهد.
ــار و مــهــدی قایدی  در ایــن بـــازی شیخ دیــابــاتــه دوبـ
یک بار دروازه تیم فوتبال تراکتورسازی را باز کردند 
تــا مشخص شــود تیم تــبــریــزی بــا وجـــود ریــخــت و 
ــای خــوب فصل  بــا روزهـ پــاش هــای مالک متمولش 
تفکرات  بــا  قطعاً  و  دارد  فاصله  حسابی  گذشته 
نیز  ایــن  از  تر  ضعیف  مراتب  به  شجاعی  مسعود 

ظاهر خواهد شد.

 عملکرد ضعیف شجاعی#
را  ــازی مــزد شجاعت خــود  ب ایــن  محمود فکری در 
به  هــم  مسعود شجاعی  حــضــور  کــه  البته  گــرفــت، 
عنوان سرمربی کمک بزرگی به فکری کرد؛ چون این 
بازیکن با عملکرد فاجعه بار خود عمالً تراکتورسازی 
موقعیت های  از  بــســیــاری  و  بـــود  ــرده  کـ نــفــره   10 را 
خطرناک استقالل به واسطه عملکرد بد او به وجود 

آمد.
اما به همان میزان که میزبان در این بازی ضعیف 
بــازی کــرد، استقالل با یک بازی  انتظار  از  و به دور 
رو به جلو و تماشاگر پسند موقعیت های فراوانی را 
بار توپ  ایجاد کرد که تنها سه  روی دروازه اخباری 
و  قایدی  مهدی  اگــر  که  حالی  در  شــد،  دروازه  وارد 
می توانستند  مــی کــردنــد  دقــت  کمی  دیــابــاتــه  شیخ 
اختالف را به باالترین حد ممکن برسانند و یک روز 

کامالً تلخ را برای تراکتورسازی و شجاعی رقم بزنند.
شاگردان محمود فکری تا دقیقه 80 بازی برتری مطلق 
پایانی  اما در دقایق  را به حریف دیکته کردند،  خود 

هجوم همه جانبه تراکتورسازی 
سبب شد یکی از سه گل 
ــود، امـــا زمـــان  جـــبـــران شــ
گل ها  سایر  جبران  بــرای 
وجود نداشت و باوجود 
6 دقــیــقــه وقـــت اضــافــه 
اســتــقــالل بــا بــرتــری سه 

میدان شد.  پیروز  بر یک 
ــرد، به  ــ ــن ب ــا ایـ اســتــقــالل ب

انتقام شکست فینال  نوعی 
ــی فــصــل گذشته  ــام حــذف جــ
را از تــراکــتــور گــرفــت تــا کــاری 
کـــه فـــرهـــاد مــجــیــدی مــوفــق 
بــه انــجــامــش نــشــده بـــود را 
دهــد.  انــجــام  فکری  محمود 
رفته  به صدر  استقالل  حاال 

خـــــــــط است و بهترین 

حمله را در اختیار دارد.

فکری: برنامه پرس داشتیم#
از هــواداران تیمش خواست که  سرمربی استقالل 
باشند. فکری در  در مقابل حاشیه سازان هوشیار 
پرس  بــرای  ما  گفت:  بــازی  از  پس  خبری  نشست 
کردن در جلو با توجه به نفراتی که داشتیم برنامه 
پست  ایــن  در  بازیکنانمان  تــوانــایــی  از  و  داشتیم 

استفاده کردیم. 
حریف  بازیکنان  ناتوانی  روی  کــه  گفت  نمی شود 
صحبتی  داشتیم.  برنامه  قبل  از  ما  شدیم.  پیروز 
ــن اســت خیلی  ــواداران اســتــقــالل دارم ای ــ کــه بــا هـ
از  هــا  بــاشــنــد؛ خیلی  بــاهــوش  و  حــواســشــان جمع 
درون و بیرون به دنبال ضربه زدن به تیم هستند. 
حال  هــر  بــه  شــونــد.  خیلی ها  دســت  بازیچه  نباید 
مــا دوســـت و دشــمــن زیـــاد داریـــم و بــا تــمــام وجــود 
مدیریت  بازیکنان،  تیم،  به  که  هستند  تــالش  در 
که  کنم  مــی  تاکید  مــن  بزنند.  ضربه  فنی  ــادر  ک و 
اجازه ندهیم این آقایان به اهداف خود رسیده و به 

استقالل ضربه بزنند.

چمنیان: نباید مقابل قایدی و دیاباته #
اشتباه کرد

خبری  نشست  در  تراکتور  مربی  چمنیان،  عباس 
پس از این دیدار اظهار کرد: فکر می کنم دو اتفاق 
اول  ریــخــت.  بــه هــم  را  مــا  مــعــادالت  اول  نیمه  در 
بود  تاثیرگذار  بازی  جریان  روی  که  بود  باد  جریان 
دوم  بــیــاورد.  فشار  مــا  روی  استقالل  شــد  باعث  و 
تیمی  مقابل  بـــود.  دوم  گــل  روی  اشتباهمان  هــم 
اشتباهات  دارد،  اختیار  در  را  دیاباته  و  قایدی  که 
باعث مجازات شما می شود. شرایط به گونه ای که 
نرفت.  پیش  بودیم  کرده  پیش بینی 
مسابقات  ادامــــه  در  امـــیـــدواریـــم 
ــمــان از  ــاهــات ــب ــردن اشــت ــ ــم کـ ــا کـ بـ
کنیم.  اســتــفــاده  ظــرفــیــت مــان 
احسان  مانند  بازیکنانی 
ــه  ــ ــاج صـــفـــی و دژاگـ ــ حـ
ــامــل آمـــاده  بـــه طـــور ک
نبودند و در نیمه دوم 
اســتــفــاده  آن هـــــا  از 
ــم. امــیــدواریــم  کــردی
ادامــــــــــــــــه  در 
شرایط  مسابقات 
هم  بازیکنان  این 

بهتر شود.
احتیاط  ــاره  ــ درب او 
بین  در  تــیــم  ایــــن 
ســوم  و  دوم  گــل هــای 
ــن  ــ ــد ای ــ ــایـ ــ ــت: شـ ــ ــفـ ــ گـ
بــه فاصله گل  مــوضــوع 
بـــرگـــردد.  دوم  و  اول 
ــال  ــب ــوت ــا ف ــ فــلــســفــه م

مالکانه است.

تیم فوتبال پرسپولیس پس از شکست در فینال لیگ 
اولسان، در چهار دیــدار متوالی  قهرمانان آسیا مقابل 
مقابل نساجی مازندران، ذوب آهــن اصفهان، سپاهان 
اصفهان و استقالل به چهار تساوی رضایت داده بود 
و با پیروزی دیــروز مقابل فــوالد طلسم خود در کسب 

پیروزی را شکست و با 15 امتیاز تا پله ششم باال آمد.

ترکیب برنده دربی#
پرسپولیس در بازی با استقالل نمایش درخشانی را ارائه 
کرد و با ساخت هشت موقعیت گل، شب دلپذیری را 
برای هوادارانش رقم زد و حتی بسیاری باوجود توقف 
این تیم در دربی، به تمجید از سرخ ها پرداختند. همین 
موضوع سبب شده تا یحیی گل محمدی به 11 بازیکن 
حاضر در دربی اعتماد کند و آن ها را در ترکیب اصلی 
مقابل فــوالد هــم  قــرار دهــد. احمد نوراللهی هــم که 
انتقادات زیــادی را متوجه خود می دید دوبــاره در خط 
برای  را  حمله به میدان رفــت و توانست تیر خــالص 

پیروزی مقابل فوالد شلیک کند.

پنالتی جنجالی#
پرسپولیس این بار برخالف بازی دربی نیمه دوم را به 
عنوان تیم پیروز آغاز کرد چون مهدی عبدی موفق شد 
در نیمه اول گلزنی کند. این در حالی بود که فوالدی ها 
از  استفاده  و  تــوپ  دنبال حفظ  به  اول  دقیقه  در 45 
روزنه های خط دفاعی سرخ ها بودند. در نیمه دوم با 
وجود اینکه میزبان برای زدن گل های بیشتر منسجم تر 
نفع  بــه  کــه  اشتباهی  پنالتی  بــا  داور  مــی کــرد،  ــازی  بـ
فــوالد گرفت آب ســردی بر پیکره پرسپولیس ریخت. 
کنعانی زادگان در این صحنه به شدت معتقد بود که 
پا داشت.  اما مرغ داور یک  توپ به دستش نخورده 
پریرا گل تساوی را روی ضربه پنالتی به ثمر رساند. بعد 
از این گل و میان جنجال های کنار زمین پرسپولیس 

چند دقیقه ای طول کشید تا خودش را پیدا کند. 

پرسپولیس بی دفاع#
گل محمدی در این نیمه دو تعویض تاکتیکی انجام داد 
و دو تعویض اجباری. عالیشاه و مهدی خانی به زمین 
آمــدنــد تــا بالفاصله 
ــیـــروزی به  گـــل پـ
اما  بــرســد.  ثمر 
نکته جالب این 
بود که دو مدافع 
وســـــط ســـرخ هـــا 
بــــا مــصــدومــیــت 
زمین را ترک کردند 
تـــــا هـــافـــبـــک هـــا و 

مهاجمان در نقش دفاع بازی کنند. رمضانی که در این 
فصل به عنوان مهاجم نتوانسته به درخشش مدنظر 
هواداران در این تیم دست یابد، این بار به قصد دفاع و 
مانع گلزنی حریف لحظات پایانی را در ترکیب این تیم 
پشت سر گذاشت و در کنار احسان حسینی لحظاتی 
دلهره آور را برای حفظ نتیجه و برد این تیم پشت سر 
گذاشت. پرسپولیس البته خوش شانس بود که در یک 
صحنه هم اشتباه مدافعان این تیم و ضربه ساسان 

انصاری، باعث به تساوی کشیده شدن بازی نشد.

گل محمدی: فشار بسیار زیادی را تحمل #
می کردیم

یحیی گل محمدی پس از بازی با فوالد گفت: این بازی 
بازی مهمی برایمان بود و هدفمان گرفتن سه امتیاز بود. 
فوالد تیم خوب و قدرتمند و فنی نشان داد. بازی برابر 
این تیم همیشه سخت بــوده و امــروز هم کار سختی 
موقعیت ها  از  و  بودیم  طلب  فرصت  امـــروز  داشتیم. 
استفاده کردیم. بچه ها خوب جنگیدند و فکر می کنم 
یک فوتبال فنی و فیزیکی را دیدیم و تنش های زیادی 
در بازی به وجود آمد. خداراشکر توانستیم سه امتیاز را 
بگیریم. گل محمدی درباره صحنه پنالتی گفت: واقعاً 
صحنه ای نبود که بگوییم پنالتی بــود. نمی دانم داور 
چه چیزی را دید که پنالتی گرفت، کار ما را سخت کرد. 
ما فشار روحــی روانــی زیــادی را داشتیم به خاطر چند 
تساوی و این بازی اهمیت زیادی برایمان داشت. وقتی 
سوت های یکطرفه زده شد، فشار زیادی روی بازیکنان 
ما آمد. فکر می کنم صحنه خیلی واضحی بود نمی دانم 

چرا آن قدر راحت پنالتی گرفت.
را  خـــودش  جذابیت های  همیشه  فوتبال  افـــزود:  وی 
در داخــل زمین دارد اما چیزی که در نهایت می ماند 
همین رفاقت هاست. فکر می کنم سوت آقای زاهدی فر 
وضعیت فنی بازی را زیر سؤال برد اما فکر کنم باید از 
مسئوالن فوتبال تشکر کرد که در شرایط کرونا بازی 
را برگزار می کنند. هفته گذشته به خاطر آلودگی هوا 
امکان بازی نبود، اما به خاطر مردم بازی ها برگزار شد 
و فکر کنم بعد از کادر درمــان، فوتبالیست ها و اهالی 

فوتبال، باید از آن ها تشکر کرد.

استقالل فکری همه را سورپرایز کرد

 صدرنشینی آبی ها 
با عبور از تراکتور

پرسپولیس با شکست فوالد به رده ششم رسید

 برد اللیگایی سرخ ها 
مقابل  نکونام

بنر الپورتا از مقابل برنابئو پایین آمد
در  را که  تبلیغاتی خــود  پوستر عظیم  بارسلونا،  ریاست  نامزد  خــوان الپــورتــا، 
نزدیکی ورزشگاه سانتیاگو برنابئو بر ساختمانی بلند آویخته شده بود، سرانجام 
پایین آورد.مــاه پیش الپورتا در مسیر بازگشت دوبــاره اش به بارسا، دست به 
را  الپورتا  از  او عکس عظیمی  تبلیغاتی  کمپین  و  زد  برانگیز  اقدامی جنجال 
مادرید،  رئــال  خانگی  ورزشگاه  برنابئو،  سانتیاگو  متری   100 در  ساختمانی  بر 
آویخت.از زمان آویختن این پوستر تا امــروز، الپورتا توانسته خود را به عنوان 

نامزد اصلی و شانس اول برنده شدن در انتخابات بارسلونا اثبات کند.

گرت بیل زیر تیغ
گرت بیل که به صورت قرضی از رئال مادرید به تاتنهام آمده، همچنان در 
این تیم یک بازیکن نیمکت نشین است. در حالی که بسیاری از دقایق 
این  از  تازه  تاتنهام متعجب اند، ویدئویی که  این وینگر ولزی در  کم بازی 
او و مورینیو برداشته  از اوضــاع شکر آب بین  باشگاه منتشر شده، پرده 
به  راجــع  تیم  از کارکنان  با دستیار خود و چند تن دیگر  اســت. مورینیو 
نارضایتی خود از بیل صحبت کرده و گفته صبرش در برابر این بازیکن 

رو به پایان است.

ستاره انگلیسی و اصرار برای انتقال به پاری سن ژرمن
نــدارد و معتقد  انگلیسی  به فروش ستاره  تاتنهام تمایل چندانی  باشگاه 
بــه ترکیب اصــلــی تیم ژوزه  را  ــه خـــودش  ادامـ او مــی تــوانــد در  کــه  اســت 
مورینیو برساند. در همین ارتباط فابریتزیو رومانو، خبرنگار مطرح اسکای 
تاتنهام  از  جدایی  خواهان  به شدت  آلی  دله  که  مدعی شده  اسپورتس 
است و درخواست خود را به سران باشگاه لندنی نیز ارائه داده است؛ چرا 
که او می خواهد در پاری سن ژرمن و زیر نظر پوچتینو به کارش ادامه دهد.

پوچتینو البته این روزها کرونا گرفته است.

ویدال؛ قاتل مهربان! 
حرکت آرتورو ویدال پیش از دیدار اینتر مقابل یوونتوس حسابی خبرساز 
شد. آرتورو ویدال پیش از شروع این دیدار و هنگام خوش و بش با جورجو 
کیه لینی، بوسه ای به لوگوی یوونتوس روی لباس کاپیتان حریف زد و این 
کار او به شدت خبرساز شد. آرتورو ویدال سابقه سه فصل درخشان در 
ترکیب یوونتوس را داشته و حتی در سال 2012 در ترکیب این تیم دروازه 
با نمایش درخشان  آرتــورو ویــدال  باز کــرده بود.اما در نهایت  را نیز  اینتر 

خود پاسخ انتقادات اخیر داد. 

جواد رستم زاده: آن روزی که سکان کشتی خراسان 
رضــوی دســت شهرداری چی ها و شــورای شهری ها 
ــاد، لبخندی بــر گــوشــه لــب گـــوش شکسته ها  ــت اف
نشست که این ورزش در مسیر تــازه ای قرار گرفته 
اســـت. ریــاضــی بــه عــنــوان رئیس جدید ادعـــا کرد 
می خواهد کشتی را شخم بزند و با استعدادیابی و 
نگاهی بومی این ورزش را در خطه خورشید جانی 
دوبــاره دهــد. ریاضی مدعی شد که طبق حساب و 
کتاب هایش تیمداری در لیگ برتر دردی از کشتی 
استان دوا نمی کند و باید به سمت میدان دادن به 
جوان ها برود. ادعایی که پس از اینکه مشخص شد 
نان و آبی برای متولیان ندارد به باد فراموشی سپرده 
با شعار »ثبت جهانی توس«  اتفاقاً خراسان  و  شد 
با تیمی ستاره محور و کامالً غیر بومی و هزینه ای 
گزاف راهی مسابقات لیگ برتر شد و به توفیقی هم 

دست نیافت.

سهم خراسان صفر#
این در حالی بود که در همین زمان استعدادیابی و 
توجه به تیم های پایه در کمرنگ ترین حالت ممکن 
به جلو مــی رفــت. با ایــن حــال مشخص بــود که بر 
خالف سالیان قدیم کشتی خراسان به واسطه حضور 
برخوردار  خوبی  مالی  پشتوانه  از  چی ها  شهرداری 
است و این بهترین زمان برای بهره برداری فدراسیون 
از این موقعیت بود. جام تختی با رایزنی رسول خادم 
که هوش خوبی در استفاده از امکانات و اسپانسرها 
داشت در مشهد برگزار شد، اما از آن همه ریخت و 
پاش آبی برای گوش شکسته های جوان و بومی گرم 
نشد)شد؟( چرا که بعد از آن رویداد با آن همه خرج 

و شعار هم شاهد آن هستیم که سهم شمال شرق 
در تیم های ملی رده هــای مختلف و تیم های اصلی 

آزاد و فرنگی خیلی خیلی ناچیز است.

طرح های مجهول #
حاال باز در روزهــای آخر شــورای شهر، در بر همان 
پاشنه می چرخد و این بار علیرضا دبیر برای گرفتن 
زیــردو خم امکانات مالی کشتی خراسان دور خیز 
نـــام» سند همکاری  بــه  نامعلوم  بــا طرحی  و  کـــرده 
فدراسیون کشتی و شهرداری مشهد« دنبال کارنامه 
سازی برای خود و دارو دسته اش با پول مردم مشهد 

است.
خوب به یاد داریم که این گونه طرح ها در سال های 
قبل بارها با نام های پرطمطراق تری برگزار شده و البته 
سودی نداشته که اگر داشته نشانی از دوبنده پوشان 

ملی پوش در خراسان نیست.

تردیدهای مهم#
امروز  اما  و جهان داشته  المپیک  قهرمان  »مشهد 
مشهد ملی پوش ندارد.« این ها اعترافات دبیر است 
که می گوید: »قــرار است پنج خانه کشتی در مدت 
سه ماه آماده شود. فدراسیون ٢٠ سال بابت توسعه 

کشتی در مشهد بهره بردار آن خواهد شد«.
»این سند راهبردی کشتی خیلی عملیاتی است و 
کسی که این سند را سفارش داده مشخص است 
که دنبال کار اســت. ان شــاءهللا که اجرایی شود«.
این ها هم ادعاهای شهردار مشهد در مورد این طرح 
است که با ابــراز امیدواری برای اجرایی شدن طرح 

تردیدها را اتفاقاً افزایش می دهد.قضاوت با شما.

به  کــســی  بــــازی  از  پــیــش  اگـــر  غالم نژاد:  امین 
ــت در فینال  ــرار اسـ ــ ق ــره« مــی گــفــت کــه  ــب ــی ــال »وی
ــن طــور بــدرخــشــد، بــی شــک مهاجم  ســوپــرکــاپ ای
دقیقه  در  ویالیبره  نمی کرد!  بــاور  بیلبائو  اتلتیک 
با  دقایقی  تیم اش  که  آمد  زمین  به  در حالی   83
ــازی این  ب پــایــان  امــا در  شکست فاصله داشـــت، 
مهاجم اتلتیک بیلبائو بود که با نواختن ترومپت، 
پیروزی در سوپرکاپ را به همراه هم تیمی هایش 

مقابل چشمان مسی جشن گرفته بود.

ارکستر قهرمانی #
دقیقه 91 بازی ویالیبره با ضربه ای دقیق در دهانه 
ثمر  به  بیلبائو  اتلتیک  بــرای  را  دروازه گل تساوی 
رساند تا 90 دقیقه با تساوی 2-2 به پایان برسد. 
او توانست در دقیقه 93 گل سوم تیم خود را نیز 
برتری  بیفتد.  بارسا جلو  از  به ثمر برساند و 2-3 

که تا سوت پایان بازی حفظ شد.
کار ویالیبره اما هنوز تمام نشده بود! در وقت های 
تلف شده و در دقیقه 120 مسی پس از یک نبرد 
دست  از  را  خــود  کنترل  ویالیبره،  با  تک  به  تک 
و  مــضــروب  بــا ضربه مشت  پشت  از  را  او  و  داد 
سرنگون کرد و سپس با کارت قرمز از زمین بازی 

اخراج شد!
در نهایت و پس از سوت پایان بازی ویالیبره که به 
همراه دنی، وسگا، بالنزیاگا، دی مارکوس و لکو یک 

گروه موسیقی نیز دارد، با نواختن ترومپت در وسط 
زمین، قهرمانی در سوپرکاپ را جشن گرفت.

محرومیت سنگین برای مسی#
تا  را  او  می تواند  مسی  غیرورزشی  و  شدید  خطای 
او  کند.  مــحــروم  بارسلونا  همراهی  از  جلسه  چهار 
بــازی با کورنیا در کوپا دل ری و دو بــازی اللیگا را از 
به یک  بارسا در صــورت صعود  داد.  دســت خواهد 
هشتم نهایی کوپا دل ری مسی را در این مرحله نیز 
در اختیار نخواهد داشت و در صورت حذف، مسی 
سه بازی اللیگا را از دست می دهد. این نخستین بار 
بود که لیونل مسی در یک بــازی رسمی بــرای بارسا 
با پیراهن تیم  بار  این دو  از  او پیش  اخــراج می شد. 

ملی آرژانتین با دریافت کارت قرمز، اخراج شده بود.

رونالدو خشن تر از مسی#
رونــالــدو نسبت به مسی از نظر تعداد کــارت قرمز 
کارت   11 دارد.  سنگین تری  بسیار  پرونده  دریافتی 
داده  نشان  رونــالــدو  به  ایــن سال ها  طــول  در  قرمز 
شده و مسی در مقابل تنها سه کارت قرمز دریافت 
کــرده اســت. از 11 کــارت قرمز رونــالــدو، چهار کارت 
در منچستریونایتد، 6 کارت در رئال مادرید و یک 
کارت با پیراهن یووه به نام کریس رونالدو ثبت شده 
است. از این تعداد، رونالدو هفت بار با کارت قرمز 

مستقیم از زمین بازی اخراج شده است.

شعارهای تبلیغاتی و طرح های غیرعملیاتی از جیب مردم مشهد

کشتی خراسان بازیچه فدراسیون ستاره کاتاالن چهار جلسه محروم می شود

»ترومپت« قهرمانی بیخ گوش مسی
ضد  حمله

خطر بزرگی که از سر اسماعیلی گذشت
ــــوش  ــه جـــای داری ــازی ب ــ فــرشــیــد اســمــاعــیــلــی در دقــیــقــه 74 ب
از  از حضورش  بعد  دقیقه  اما چند  زمین شد  وارد  شجاعیان 
اسماعیلی  می رسید  نظر  به  ظاهر  در  رفت.  بیرون  بازی  زمین 
به دلیل مصدومیت از زمین بیرون رفته اما آسیب دیدگی او 

می توانست اتفاق تلخی را برای او رقم بزند.
به  مستقیم  تــراکــتــور  بــازیــکــن  محکم  شــوت   86 دقیقه  در 
استقالل  هافبک  کــه  کــرد  بــرخــورد  اسماعیلی  فرشید  ســر 
از  استقالل  پزشکان  افتاد.  زمین  روی  تعادل  داشتن  بدون 
بودند،  ترسیده  زمین  از  خــروج  از  بعد  اسماعیلی  وضعیت 
از شدت سنگینی شوت،  بازیکن  این  بود که  این  تصورشان 
دوبــاره  کادرفنی  خاطر  همین  به  و  شده  مغزی  ضربه  دچــار 
را  اسماعیلی  داشتند  قصد  استقاللی ها  کردند.  تعویضش 
آبی ها  هافبک  رفته  رفته  امــا  بفرستند  بیمارستان  به  ــوراً  ف
حالت  ــه  ب تــوانــســت  شـــدو  مــنــاســب  اش  جسمانی  شــرایــط 

عادی برگردد.

محرومیت قلعه نویی، خطیبی و نصرتی 
سرمربیان گل گهر سیرجان و آلومینیوم اراک به دلیل اخراج در 
در  در فصل گذشته جام حذفی،  تیم های خود  دیــدار  آخرین 

مرحله نخست مسابقات امسال محروم هستند.
به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، مرحله اول 
 1399 آزادســازی خرمشهر( فصل 1400-  )یــادواره  جام حذفی 
و  مربیان  بازیکنان،  نام  اساس  این  بر  آغاز می شود.  امــروز  از 
عواملی که در جام حذفی فصل گذشته با دریافت کارت قرمز 
اولین مسابقه فصل جدید جام حذفی  و در  محروم شده اند 
هستند،  محروم  جدید(  تیمی  در  حضور  صــورت  در  )حتی 
نویی،  قلعه  امیر  اسامی  اعالمی  نفرات  بین  در  اعالم شد که 
رسول خطیبی، محمد نصرتی و ساکت الهامی به چشم می 

خورد.

پیروزی ماریتیمو با کلین شیت عابدزاده
لیگ  چــهــاردهــم  هفته  بـــازی  در  ماریتیمو  تیم  ــروز  دیـ بــامــداد 
شد.  پیروز  صفر  بر  یک  و  بــود  ویسنته  میهمان  پرتغال  برتر 
رساند. ثمر  به  را  ماریتیمو  گل   87 دقیقه  در  آفریکو  لوکاس 
امیر عابدزاده در بازی برابر ویسنته درون دروازه ماریتیمو قرار 
پایان دوران آسیب دیدگی اش  از  داشت. علی علیپور هم پس 
از دقیقه 65 این مسابقه به عنوان نخستین بازیکن تعویضی 

ماریتیمو وارد زمین شد.

دفاع سرمربی آنتورپ از بیرانوند
بلژیک  لیگ  یکم  و  بیست  هفته  در  ــتــورپ  آن فــوتــبــال  تیم 
پیروزی  بــه  بــر صفر  یــک  نتیجه  بــا  و  رفــت  بــه مصاف خنت 
ترکیب  در  ابتدا  در  ایرانی  بان  دروازه  بیرانوند  علیرضا  رسید. 
داد  رقیب  به  پنالتی  و یک خطای  قرار داشت  آنتورپ  اصلی 
بازی  برنده  آنتورپ  تا  نشد  تبدیل  گل  به  پنالتی  ضربه  ولی 
بازی  از  بعد  آنتورپ  ورکوترن سرمربی  رابطه  در همین  شود. 
درباره عملکرد بازیکن ایرانی گفت: نباید واقعاً این قدر درباره 
دروازه بان صحبت کرد. به نظرم علیرضا بیرانوند در این بازی 
او  به  باید  ما  داد.  زمــان  او  به  باید  و  داشــت  خوبی  عملکرد 

اعتماد کنیم و بعد باید ببینیم چقدر پیشرفت می کند.

بختیاری زاده از حضور در نساجی انصراف داد
و خوشه  مــربــی پیشین شــهــرخــودرو  بــخــتــیــاری زاده  ســهــراب 
طالیی ساوه از حضور در کادر فنی نساجی انصراف داد. ایزد 
این خبر  اعــالم  با  نساجی  فوتبال  تیم  سیف هللا پور سرپرست 
از آقای جاللی و باشگاه نساجی  به فارس گفت: بختیاری زاده 
در  وی  کند.  ما همکاری  با  نمی تواند  کرد  اعــالم  و  عذرخواهی 
خصوص اینکه چه کسی جایگزین وی خواهد شد عنوان کرد: 
سرمربی تیم باید درخواست خود را به باشگاه ارائه کند تا در 

این خصوص جمع بندی کنیم.

گزارش کوتاه

منهای فوتبال

هفته هفدهم بوندس لیگا

بایرلورکوزن - دورتموند
    سه شنبه 30 دی - 23:00 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

هفته هفتم لیگ برتر فوتسال 
مس - فرش آرا؛ جدال مدعیان در سونگون

حمید رضا خداشناس: هفته هفتم لیگ برتر فوتسال عصر 
امــروز  با انجام 6 دیــدار از ساعت 15 در شهرهای مختلف 
بــازی هــا گیتی پسند که  کــه در مهم ترین  بــرگــزار مــی شــود 
صدرنشین گروه الف این رقابت هاست و با وحید شمسایی 
نتایج خوبی گرفته در اصفهان میزبان مقاومت البرزی است 
که در رده دوم جدول این گروه قرار گرفته و این بازی از این 
این  از  پیروزی هر یک  در صــورت  که  لحاظ حساس است 
دو تیم صدر جدول دستخوش تغییرات می  شود و می   توان 
گفت یک بــازی 6 امتیازی بــرای هر یک از آن هــا اســت. اما 
در گروه ب نیز یک دیدار حساس بین تیم های دوم و سوم 
بــازی مس  ایــن  برگزار خواهد شد که در  گــروه در سونگون 
میزبان فرش آرا خواهد بود. دو تیم در حالی به مصاف هم 
خواهند رفت که فرش آرا 11 امتیازی و مس 10 امتیازی است 
با 13 امتیاز در صدر جــدول این گروه  و سن ایچ ســاوه نیز 
قــرار گرفته اســت. بــدون شک 3 امتیاز ایــن بــازی به دلیل 
از  گروه حاصل می شود،  این  تیم مدعی  دو  تقابل  از  اینکه 
اگر در  اهمیت بسیاری برخوردار است. شاگردان مرتضایی 
این بازی به پیروزی برسند و از سوی دیگر سن ایچ در تهران 
مقابل راکا متوقف شود، می توانند صدر جدول را از آن خود 
سختی  کــار  مس  برابر  سونگون  در  پیروزی  چند  هر  کنند. 
است اما یقیناً فرش آرا با این هدف مقابل مس صف آرایی 
خواهد کرد. فرش آرا در 6 بازی گذشته خودش شکستی در 
کارنامه اش نداشته و بسیار امیدوار است در این بازی هم به 

روند شکست ناپذیری اش ادامه دهد.
شهروند ساری- اهورا بهبهان/ گیتی پسند  بازی ها:  برنامه 
/ قرچک  الوند-منصوری  کــراپ  البرز/  مقاومت   - اصفهان 
آرای  سونگون-فرش  شیراز/ مس  ایمان  خوزستان-  حفاری 
کوثر  هــای  تیم   / ایــچ ســاوه سالن  تهران-سن  راگــا  مشهد/ 

اصفهان و فردوس قم  استراحت دارند.

 رقابت تنیسورهای 10 کشور
 در مسابقات بین المللی

مسابقات بین المللی تنیس جوانان از 4 لغایت 12 بهمن ماه در 
مجموعه المپیک کیش برگزار می شود. در حالی تنیسورها به 
مدت یک هفته با هم مسابقه می دهند که در بخش پسران 
تنیسورهایی از کشورهای فرانسه، رومانی، ایران، آمریکا ، ترکیه 
و چک و در بخش دختران نمایندگانی از کشورهای ایران، مالی، 
روسیه، ترکیه و لتونی حضور دارند. این مسابقات در دو بخش 

انفرادی و دو نفره دختران و پسران برگزار می شود.

دهمین برد پیاچنزا با 9 امتیاز موسوی
تیم پیاچنزا با شکست پادووا در هفته نوزدهم سری A ایتالیا، 
تعداد بردهای خود در این فصل از رقابت ها را به عدد 10 رساند.

به مصاف  ایتالیا   A نوزدهم سری  در چارچوب هفته  تیم  دو 
پوش  ملی  موسوی  محمد  سید  که  پیاچنزا  و  رفتند  یکدیگر 

ایرانی را در اختیار دارد، سه بر دو حریف خود را شکست داد.
موسوی ستاره ایرانی پیاچنزا در این مسابقه 9 پوئن کسب کرد 
که شامل یک دفاع، 6 حمله و دو سرویس بود.پادووا با پذیرش 
این شکست و کسب یک امتیاز این مسابقه، 13 امتیازی شد 

و در حال حاضر در رده یازدهم قرار دارد.

بنا: هیچ کشتی گیری بدون انتخابی به المپیک نمی رود
هیچ  کــرد  تأکید  ــدارد،  ن انتخابی  مسابقه  به  اعتقادی  معتقدند  خیلی ها  که  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  سرمربی 

کشتی گیری بدون انتخابی به المپیک توکیو نخواهد رفت.
آن هایی  نمی رود. حتی  المپیک  به  انتخابی  بــدون  که هیچ کشتی گیری  باشید  بــاره گفت: مطمئن  این  در  بنا 
مالک  می تواند  لهستان  مسابقات  مثالً  اما  گسترده،  طور  به  نه  می گیرند  ادامــه  در  و  گرفتند  سهمیه  که  هم 
تصمیم گیری و انتخابشان باشد. در زمان خودش با دبیر و سوریان صحبت می کنیم و امکان دارد مسابقاتی 
هم قرار باشد برای انتخاب نفرات بگذارند.  وی در مورد اردوهای تیم ملی نیز تأکید کرد: تا فروردین ماه و اعزام 
به مسابقات گزینشی و قهرمانی آسیا، هفت مرحله اردو داریم. بعد هم تا المپیک 6 مرحله اردو را پشت سر 
از گزینشی هم دو جام وهبی امره و لهستان را  از گزینشی، مسابقات اوکراین و پس  خواهیم گذاشت. پیش 
پیش رو داریم. وی در پاسخ به این پرسش که چقدر موافق تغییر وزن کشتی گیران است، گفت: کالً هر کسی 
بنا به شرایطش نمی تواند تغییر وزن دهد، او تصمیم را اتخاذ می کند اما در نهایت صالح وزن های المپیکی و 

کشتی گیران را کادرفنی در نظر می گیرد.
سرمربی تیم ملی فرنگی ادامه داد: کدام مربی دوست ندارد بهترین و آماده ترین کشتی گیر را ببرد؟ همه این ها 
را درنظر می گیریم و بعد تیم انتخاب می شود. شرایط را کادرفنی تعیین می کند و اگر کشتی گیر دلش خواست 

می آید و کشتی می گیرد.

مقامات باالدستی در حق پخش دخالت کردند
وزیر ورزش: فشارهای فیفا خط دهی داخلی داشت!

مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش می گوید: فیفا برای اصالح اساسنامه خیلی سخت گیری کرد، اما فشار وارده به ایران 
در ارتباط با مستقل و غیردولتی بودن را به بسیاری از کشورهای همسایه وارد نکرد. ما می دانیم برخی از داخل 

ایران خط می دادند و FIFA و AFC را حساس می کردند.
وزیر ورزش در مصاحبه با ایسنا و با اشاره به انتخابات فدراسیون فوتبال، تأکید کرد: وزارت ورزش و جوانان در این 

انتخابات کامالً بی طرف است و هر نامزدی در هر کجایی اعالم کند، از طرف وزارتخانه حمایت می شود.
سلطانی فر درباره منع حضور بازنشسته ها در انتخابات فدراسیون فوتبال گفت: فدراسیون فوتبال، همانند سایر 
فدراسیون ها به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، ملزم به اجرای مقررات داخلی کشور است. طبیعتاً در رابطه با 
مسئولیت هایی که شغل تلقی می شود، باید قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اجرا شود و این دسته از 

افراد نمی توانند در انتخابات حضور داشته باشند.
ــرارداد عجیب آن گفت:متوجه شدیم در کمیته تعیین وضعیت، متأسفانه در الیحه  وی در مــورد ویلموتس و ق
دفاعیه تهیه شده توسط وکیل وقت فدراسیون، بسیاری از مستندات ذکر و ضمیمه نشده و این حکم بر اساس 

محتوای پرونده صادر شده و از نگاه وکالی فعال در عرصه بین الملل نیز حکمی سنگین و ناعادالنه بود.
وزیر ورزش با اشاره به ماجرای حق پخش تلویزیونی در لیگ برتر گفت: یک چالش 40 ساله است حتی از ورود 
دوربین های سازمان صدا و سیما به ورزشگاه ها ممانعت به عمل آوردند، اما در نهایت مقامات باالدستی دخالت 
کردند؛ چرا که فوتبال با توجه به جذابیت برای مردم از اهمیت باالیی برخوردار است.تاکنون که در دی ماه سال 
1399 به سر می بریم، حتی یک ریال هم از سوی سازمان صدا و سیما به این حساب واریز نشده است و در هر 
صورت نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسالمی از وزارت ورزش خواستار ارائه گزارش شدند و ما نیز اعالم کردیم 

که این سازمان به قانون عمل نکرده و باید پاسخگو باشد.

تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/11/14

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 تس��لیم 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 انتش��ار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را مس��تقیماً بع اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان 
میاندوآب تس��لیم نموده و باید یک ماه از تاریخ تس��لیم 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 
براس��اس مدلول رأی صادره در حدود و مقررات صادر خواهد ش��د و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود .
1 – رأی شماره 139960313006004392 مورخه 1399/09/10 تقاضای آقاي برات بیرام پور فرزند حسین مبنی 
بر صدور سند مالکیت ششدانگ اعیانی یکباب خانه قسمتی از پالک 2695 فرعي از یک اصلی بخش 14 مراغه حوزه 
ثبتی میاندوآب واقع در میاندوآب خریداری شده از آقاي حسین پوریوسف ) وراث مرحوم مطلب یوسف پورو وراث 
مرحوم تیمور یوسف پور پرونده هیأت 808 – 98 به مساحت 80 / 199 مترمربع که برای آن پالک 29395 فرعی 

تعیین شده است . م/الف 46  آ-9910938
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه 1399/10/30       تاریخ انتشار نوبت دوم : چهار شنبه 1399/11/15 

قنبر محمد وند –  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می  برابر رای ش��ماره 139960318603009275م��ورخ 1399/07/27 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای مسعود صالح نژاد  فرزند امید به شماره شناسنامه 14 صادره از رشت در قریه کماکل درسه 
دانگ مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 31/34 متر مربع پالک فرعی 174 از 
اصلی 76 مفروز مجزی از پالک 82 از اصلی 76 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای س��ید 

قاسم زنده دل  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 3047  آ-9910930
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/30

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/11/15 
حسین اسالمی کجیدی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می  برابر رای ش��ماره 139960318603009276م��ورخ 1399/07/27 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای عباس روستا مبارکی  فرزند حسین  به شماره شناسنامه 13 صادره از رشت در قریه کماکل 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 31/34 متر مربع پالک فرعی 174 
از اصلی 76 مفروز مجزی از پالک 82 از اصلی 76 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای سید 

قاسم زنده دل  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 3049  آ-9910931
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/30

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/11/15 
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می  برابر رای ش��ماره 139960318603008981م��ورخ 1399/07/27 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای مسعود صالح نژاد   فرزند امید  به شماره شناسنامه 14 صادره از رشت در قریه کماکل درسه 
دانگ مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 29/71 متر مربع پالک فرعی 175 از 
اصلی 76 مفروز مجزی از پالک 82 از اصلی 76 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای س��ید 

قاسم زنده دل  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 3051  آ-9910932
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/30

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/11/15 
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می  برابر رای ش��ماره 139960318603008980م��ورخ 1399/07/27 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای عباس روستا مبارکی  فرزند حسین  به شماره شناسنامه 13 صادره از رشت در قریه کماکل 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 29/71 متر مربع پالک فرعی 175 
از اصلی 76 مفروز مجزی از پالک 82 از اصلی 76 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای سید 

قاسم زنده دل  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 3053  آ-9910936
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/11/15  تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/30  

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

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
شهرستان فردوس

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
!� آقای سید علی اکبر فضلی فرزند محمد میرزا نسبت به ششدانگ یکباب باغمنزل ، به مساحت 743/76  متر مربع 
، از پالک 4111 فرعی از یک � اصلی بخش یک فردوس ، خریداری از آقای محمد میرزا افضلی � مکان وقوع ملک 

: شهرستان فردوس � خیابان اصلی چاه موتور توکل 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9910458
تاریخ انتشار نوبت اول:   15/ 1399/10
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/10/30

محمود جهانی مهر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

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

برابر راي شماره 99/928مورخ08/14/ 99هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان 
هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي  اعظم خانم 
جان الهی فرود فرزند یداهلل به شماره شناسنامه 3384صادره ازاسدآباد درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
102/20 متر مربع در قسمتي از پالک 66 اصلی واقع دراسدآباد انتهای شهرک جانبازان خریداري با واسطه از مالک 
رسمي آقاي احمد قلیجی  محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي 
مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند.بدهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.) م الف 403(  آ-9910488
تاریخ انتشار اول  1399/10/15
تاریخ انتشار دوم  1399/10/30

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان اسدآباد–
 کامران متقی

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 تس��لیم 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 انتش��ار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را مس��تقیماً بع اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان 
میاندوآب تس��لیم نموده و باید یک ماه از تاریخ تس��لیم 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 
براس��اس مدلول رأی صادره در حدود و مقررات صادر خواهد ش��د و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود .
1 – رأی ش��ماره 139960313006004323 مورخه 1399/09/09 تقاضای آقاي زینال اکبرنژاد فرزند فیض اهلل 
مبنی بر صدور سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه قسمتی از پالک 2298 فرعي از یک اصلی بخش 14 مراغه حوزه 
ثبتی میاندوآب واقع در میاندوآب خریداری شده از آقاي محرم اسکندرنژاد پرونده هیأت 994 – 98 به مساحت 37 

/ 140 مترمربع که برای آن پالک 29370 فرعی تعیین شده است .  آ-9910501
تاریخ انتشار نوبت اول : دو شنبه 1399/10/15 

تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه 1399/10/30 
قنبر محمد وند 

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

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 مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي دين محمد 
كريمدادي درششدانگ  يك باب منزل به مساحت 149.55 مترمربع پالك 2 فرعي از 991- اصلي  واقع در بخش 

13 مشهد خريداري از مالك رسمي آقاي يوسفعلی غول احمدی  محرز گرديده است
2- برابر راي شماره 139960306007004017-10/03/ 1399 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محسن 
كمالي جامي درقسمتی از ششدانگ يك باب منزل  به مساحت 97.84 مترمربع پالك 4570 فرعي از 166  -اصلي  

واقع در بخش 13 مشهد  خريداري از مالكیت مشاعی خودش  محرز گرديده است
3- برابر راي ش��ماره 139960306007004020-1399/10/03 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم نعیمه 
سیداحمدي كاريزك درقسمتی  از ششدانگ ساختمان  به مساحت 117.8 مترمربع پالك فرعي از 174و173 اصلي 

واقع در بخش 13 مشهد خريداري از مالك رسمي آقاي محمد صديق جهانگیری محرز گرديده است
4- برابر راي ش��ماره 139960306007004019-1399/10/03 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي احمد 
قادري در قسمتی از ششدانگ منزل  به مساحت 247.36 مترمربع پالك 7167 فرعي از 166- اصلي  واقع در بخش 

13 مشهد  خريداري از مالكیت مشاعی خودش  محرز گرديده است
5- برابر راي ش��ماره139960306007004016-1399/10/03تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم مرجان 
پیروزفر درقسمتی از ششدانگ يك باب منزل مسكونی  به مساحت 303.10 مترمربع پالك فرعي از 757 -اصلي 

واقع در بخش 13 مشهد  خريداري از مالك رسمي آقاي غالم نبی يعقوبی  محرز گرديده است
6- برابر راي ش��ماره 139960306007003935-1399/09/26 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسن 
رمضاني درقس��متی از شش��دانگ زمین محصور دارای بنا  به مساحت 204.8 مترمربع پالك  5 فرعي از 3 - اصلي  

واقع در بخش 13 مشهد  خريداري از مالك رسمي آقای يوسف ايرانی علی خواجه محرز گرديده است
7- برابر راي شماره 139960306007003937-1399/09/26   تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه 
خلقي جامي در ششدانگ زمین دارای بنا به مساحت 157.85 مترمربع پالك فرعي از 965 -اصلي  واقع دربخش 

13 مشهد  خريداري از مالك رسمي آقاي محمد عظیم خلقی جامی  محرز گرديده است.
8- برابر راي شماره 139960306007003938-  1399/09/26   تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم افسانه 
طاهري فیروزكوهي در يك باب ساختمان  به مساحت 115.5 مترمربع پالك فرعي از 968- اصلي واقع در بخش 

13 مشهد  خريداري از مالك رسمي آقاي غالم حیدر موذن احمدی  محرز گرديده است.
9- برابر راي شماره 139960306007003934-1399/09/26   تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سعید 
حدادي رونجي در قس��متی از شش��دانگ منزل به مساحت   146.73مترمربع پالك 11فرعي از 827 -اصلي  واقع 
دربخش 13 مشهد  خريداري از مالك رسمي آقايان احمد و محمد و اسماعیل و حسین و پروين و فاطمه شهرت 

همگی عرفانیان قره اهل زنجان  محرز گرديده است.
10- برابر راي شماره139960306007003936-1399/09/26   تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد 
احمدي بوته گز در يك باب منزل مسكونی به مساحت  348.10مترمربع پالك 2586فرعي و1591فرعي از 166 

اصلي  واقع دربخش 13 مشهد خريداري از مالكیت مشاعی خودش  محرز گرديده است
11- برابر راي شماره 139960306007003668-1399/09/20 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رحمان 

صالحي تیموري در يك باب زمین محصور دارای پاركینگ ايرانیت پوش به مس��احت 423.55 مترمربع پالك14 
فرعي از 1065-اصلي واقع در بخش 13 مش��هد  خريداري از مالك رس��مي آقاي قربانعلی  احمدی بنكدار  محرز 

گرديده است
12- برابر راي شماره139960306007003670-1399/09/20 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم طاوس 
شاهیني در يك باب مغازه  به مساحت 18.75 مترمربع پالك فرعي از 104اصلي  واقع دربخش 13 مشهد  خريداري 

از مالك رسمي آقاي امراله شاهینی  محرز گرديده است
13- برابر راي شماره 13996030607003672-1399/09/20 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي اصغر 
خلقي جامي در يك باب منزل  به مساحت 468.20 مترمربع  از 761- اصلي  واقع در بخش 13 مشهد  خريداري 

از مالك رسمي آقاي غالمرضا خلقی جامی  محرز گرديده است.
14- برابر راي شماره 139960306007003666-1399/09/20 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي نجیب 
اله دل آرام احمدي در يك قطعه زمین محصور دارای بنا  به مساحت 235.20 مترمربع پالك فرعي از 680- اصلي  

واقع در بخش 113 مشهد  خريداري از مالك رسمي آقاي غالم نبی دل ارام احمدی  محرز گرديده است
15-برابر راي شماره  139960306007003674-1399/09/20  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي بهرام 
درستكاراحمدي در يك باب منزل مسكونی به مساحت 159.80 مترمربع پالك فرعي از 934 -اصلي  واقع در بخش 

13 مشهد خريداري از مالك رسمي آقاي يعقوب درستكار غول احمدی محرز گرديده است.
16-برابر راي شماره139960306007003676-1399/09/20   تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمود 
ندائي در يك باب ساختمان به استثنای ثمن اعیان  به مساحت 81.05 مترمربع پالك 1 فرعي از 1122- اصلي  واقع 

دربخش 13مشهد  خريداري از مالك رسمي آقاي غالم محمد ندايی محرز گرديده است
17-برابر راي شماره 13996036007003845-1399/09/24   تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ادريس 
ايزدي در يك باب منزل مس��كونی  به مس��احت 118.75 مترمربع پالك 2 فرعي از 798 اصلي  واقع دربخش 13 

مشهد  خريداري از مالكیت مشاعی خودش  محرز گرديده است.
18-براب��ر راي ش��ماره 139960306007003844-1399/09/24   تصرف��ات مالكان��ه بالمعارض متقاضي آقاي 
غالمحسین ساالر احمدي در يك باب منزل مسكونی به مساحت 126.05 مترمربع پالك فرعي از 908- اصلي  واقع 

در بخش 13 مشهد خريداري از مالك رسمي آقاي غالمحیدر اورامن  محرز گرديده است.
19-براب��ر راي ش��ماره 139960306007003840-1399/09/24 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا 
بصیر در يك باب  مغازه  به مساحت22.4 مترمربع پالك باقیمانده 392- اصلی كه به 1511- اصلی تبديل گرديده 

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

در بخش 13 مشهد خريداري از مالك رسمي آقاي يحیی اسمعیل احمدی  محرز گرديده است
21-برابر راي ش��ماره 139960306007003838-1399/09/24 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم اسما 
انصاري حسن آبادي در نسبت به سه دانگ از ششدانگ منزل  به مساحت 155.95مترمربع پالك فرعي از 959- 

اصلي  واقع دربخش 13 مشهد  خريداري از مالك رسمي آقاي يحیی اسمعیل احمدی محرز گرديده است
22- برابر راي شماره 139960306007003932-1399/09/26   تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي فرشته 
حیدري كمرچه درشش��دانگ  يك باب منزل  به مس��احت 250 مترمربع پالك10- فرعي از 976- اصلي  واقع در 

بخش 13 مشهد  خريداري از مالكیت مشاعی خودش محرز گرديده است
آگهی اصالحی

-1 -پی��رو آگهی روزنامه قدس و كاروكارگر هردو بتاريخ ه��ای 1399/06/27و1399/07/12 كه تصرف مالكا نه و 
بالمعارض سعیداسحاقی ايلبیگی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب منزل واقع درخراسان رضوی بخش 

13 مشهد كه اشتباها ازپالك 965-اصلی منتشر صحیح ان پالك باقیمانده 968-اصلی می باشد
-2 -پی��رو آگهی روزنامه قدس و كاروكارگر هردو بتاريخ ه��ای 1399/06/27و1399/07/12 كه تصرف مالكا نه و 
بالمعارض محمد اسحاقی ايلبیگی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب منزل واقع درخراسان رضوی بخش 

13 مشهد كه اشتباها ازپالك 965-اصلی منتشر صحیح ان پالك باقیمانده 968-اصلی می باشد
3- پیرو اگهی روزنامه قدس و كاروكارگر در تاريخ 1399/04/05و1399/04/21 از محل مالكیت اقای حمزه درويش 

رحیمی اشتباها منتشر كرديده كه از محل مالكیت محمد دوستخواه احمدی صحیح می باشد .

لذابه موجب ماده 3 قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی وماده 13آئین نامه 
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی  واراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می وماده 13ايین نامه مربوطه اين آگهی  
در دونوبت به فاصله 15روزاز طريق روزنامه محلی وكثیراالنتشاردرشهرها منتشرتادرصورتی كه اشخاص ذينفع به 
اراءاعالم شده  اعتراض داشته باشند بايدازتاريخ  انتشاراولین  آگهی درمحل تادوماه وهمچنین برای آگهی اصالحی 
ظرف مدت يكماه اعتراض خودرابه  اداره ثبت محل وقوع ملك تسلیم ورسید اخذنمايد ومعترض بايد ظرف يكماه 
از تاريخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست  به دادگاه عمومی محل نمايد وگواهی تقديم دادخواست به 
اداره ثبت محل تحويل دهدكه دراين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه است ودرصورتی كه 
اعتراض درمهلت قانونی واصل نگردد يا معترض ، گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند اداره 
ثبت مبادرت بصدورسند مالكیت می نمايد وصدور سند مالكیت مانع از  مراجعه متضرر به دادگاه  نیست . میم الف 

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

س��یدمجتبی جوادزاده
رئیس ثبت اسناد وامالك تربت جام

گواهی حصر وراثت
خانم فريبا صانع مفرد بشناسنامه شماره 09200522777 باستناد شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستی بشماره 9901440 تقديم اين شورا نموده چنین اشعار داشته است كه شادروان مريم ياهو طرقبه 

بشناسنامه شماره 57696 در تاريخ جمعه 7 آذر 1399 درگذشته و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از
1- زلیخا صانع مفرد فرزند غالمحیدر شماره شناسنامه: 1889 نسبت با متوفی: فرزند

2- فاطمه صانع مفرد فرزند غالمحیدر شماره شناسنامه: 1147 نسبت با متوفی: فرزند
3- محمد صانع مفرد فرزند غالمحیدر شماره شناسنامه: 326 نسبت با متوفی: فرزند
4- علی صانع مفرد فرزند غالمحیدر شماره شناسنامه: 1054 نسبت با متوفی: فرزند

5- فريبا صانع مفرد فرزند غالمحیدر شماره شناسنامه: 09200522777 نسبت با متوفی: فرزند

پس از تشريفات قانونی و  انتشار يك نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هرگونه اليحه يا اعتراض با ارائه وصیت نامه 
س��ری يا رسمی حس��ب گواهی متصدی مربوطه در وقت فوق العاده ش��عبه 146 حصر وراثت شورای حل اختالف 
مشهد بتصدی امضاءكنندگان زير تشكیل و پس از مالحظه پرونده كار گواهی می نمايد كه ورثه درگذشته منحصر 
به اشخاص ياد شده در باال بوده و وراث ديگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و ديونیكه 

بر تركه تعلق می گیرد به صورت زير تقسیم می گردد.
1- زلیخا صانعی مفرد )فرزند(: 1/7 )يك هفتم( از كل ماترك
2- فاطمه صانع مفرد )فرزند(: 1/7 )يك هفته( از كل ماترك
3- محمد صانع مفرد )فرزند(: 2/7 )دو هفتم( از كل ماترك
4- علی صانع مفرد )فرزند(: 2/7 )دو هفتم( از كل ما ترك

5- فريبا صانع مفرد )فرزند(: 1/7 )يك هفتم( از كل ما ترك
اعتبار قانونی اين گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود است. آ- 9910943

قاضی شورای حل اختالف شعبه 146 حصر وراثت مشهد- حسن زاده

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تكلیف وضعیت اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/9/20 امالك متقاضیان كه در هیئت موضوع ماده يك قانون مذكور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد 
ثبتی شهرستان تايباد مورد رسیدگی و تصرفات مالكانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گرديده جهت 

اطالع عموم به شرح ذيل آگهی میگردد:
خانم پروين كاووس��ی نشتیفانی به شناسنامه ش��ماره 2282 كدملی 0769365965 صادره خواف فرزند دين 
محمد در شش��دانگ دو باب مغازه به مس��احت 100 مترمربع پالك ش��ماره 350 فرعی از 257 اصلی واقع در 
خراس��ان رضوی بخش 14 مش��هد حوزه ثبت ملك تايباد از محل تمامت مالكیت رس��می و مشاعی متقاضی 

)خانم پروين كاووسی( و قسمتی از پالك كالسه 272- 99
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می و ماده 13 
آئین نامه مربوطه اين آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه كثیراالنتشار منتشر تا در صورتیكه 
اشخاص ذينفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تسلیم و رسید اخذ نمايند. معترضین بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايند و گواهی تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد 
كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارايه حكم قطعی دادگاه است و در صورتیكه اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد يا معترض گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند مالكیت مینمايد و صدور سند مالكیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.  آ-9911004
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/15

رئیس ثبت اسناد و امالك تايباد- غالمرضا آقازاده



12
 سه شنبه 30 دی 1399 

5 جمادی الثانی 1442 19 ژانویه 2021  سال سی و چهارم  شماره 9446 

سیما و سینماسیما و سینما

خبر

 نمایش »دیدن این فیلم جرم است« 
در مناطق بدون سینما

شرایط اکران »دیدن این فیلم 
جـــرم اســــت« بـــه کــارگــردانــی 
مناطق  در  زهــتــابــچــیــان  ــا  رضـ
و  دانــشــگــاه هــا  سینما،  فــاقــد 
سازمان ها مهیا شد. به نقل از 
روابــط عمومی جشنواره فیلم 

»عمار«، شرایط اکران »دیدن این فیلم جرم است« در مناطق فاقد 
سینما، دانشگاه ها و سازمان ها مهیا شد و عالقه مندان برای ثبت 
درخواست اکران مردمی یا سازمانی این فیلم، می توانند به سایت 
عماریار به نشانی AmmarYar.ir مراجعه کنند. »دیدن این فیلم 
و کارگردانی رضا  به تهیه کنندگی محمدرضا شفاه  جرم است« 
زهتابچیان با هنرنمایی امیر آقایی، لیندا کیانی، حسین پاکدل، 
حمیدرضا پگاه، محمود پاک نیت، احسان امانی و مهدی زمین پرداز 

یک فیلم سیاسی است.

روایت تصویری از روز خونین تاریخ آمریکا 
در »به اضافه مستند«

برنامه  از  قسمت  جدیدترین 
تلویزیونی به اضافه مستند که 
امشب روی آنتن می رود مستند 
اسناد  و  داده  نمایش  را  بـــرج 
تاریخ  خونین  روز  از  تصویری 
آمریکا را افشا می کند.  به گزارش 

روابط عمومی شبکه مستند، دوازدهمین قسمت از فصل چهارم »به 
اضافه مستند« با پخش و بررسی مستند »برج« اثر کیت میتلند 
محصول سال 2016 آمریکا روی آنتن می رود. مستند انیمیشن »برج«، 
روایتی متفاوت از روز خونین تاریخ آمریکا در آگوست سال 1966 است؛ 
روزی که شخصی مسلح وارد دانشگاه تگزاس می شود و با تیراندازی 
از برج ساعت دانشگاه به طرف مردم، یکی از جنایت بارترین اتفاق های 
تاریخ آمریکا را رقم می زند. این مستند انیمیشن ۸2 دقیقه ای که در 
آن ویولت بین و بلیر جکسون به هنرمندی پرداخته اند، با استفاده از 
تصاویر و فیلم های واقعی به  جا مانده از روز حادثه، ماجرای نفسگیر 
تیراندازی و گروگان گیری در دانشگاه تگزاس را به تصویر می کشد. 
خاطرات بازماندگان و شاهدان عینی آن روز موجب شده است تا این 
اثر به عنوان یکی از مستندهای موفق چند سال اخیر مورد توجه قرار 
گیرد. در این قسمت و پس از پخش مستند، علی حمزه ای و محمد 
غم خوار از خبرنگاران باسابقه سرویس حوادث به بهانه سالگرد حادثه 
پالسکو درباره نحوه مواجهه رسانه ای با حوادث، به گفت وگو خواهند 
پرداخت.  این قسمت از برنامه »به اضافه مستند« سه شنبه 30 دی 
ساعت 20 از شبکه مستند پخش خواهد شد و بازپخش آن روزهای 

چهارشنبه 1 بهمن ساعت 9 و جمعه 3 بهمن ساعت 1۴ است. 

محمد احمدی، تهیه کننده سینما:  

 با رعایت موارد بهداشتی
سینماها جای خطرناکی نیستند

محمد احمدی راهکارهایی برای 
چــه سریع تر  هــر  گرفتن  رونـــق 
کرونا  بــحــران  از  پــس  سینماها 
کــــرد. محمد احــمــدی،  مــطــرح 
تهیه کننده سینما با بیان اینکه 
دو فیلم سینمایی »بعد از تو« و 

»تهران شهر عشق« را آماده اکران دارد در گفت وگو با خبرگزاری جوان 
گفت: به نظرم هر کسی به نوبه خود باید از سینما پس از یک سال 
تعطیلی، حمایت کند تا سینما زنده نگه داشته شود. ما هم تالشمان 

این است که با اکران فیلم خود این کار را انجام دهیم.
او با اشاره به راهکارهایی برای رونق گرفتن سینماها اظهار کرد: باید 
تبلیغات مناسب صورت بگیرد. باید دقت شود فیلم هایی که اکران 
می شوند مخاطب پسند و جذاب باشند؛ اگر فیلم نباشد و تبلیغات 
هم نشود، سینما به این زودی ها به جایگاهی که می خواهیم نمی رسد. 
احمدی در پایان عنوان کرد: موضوع تبلیغات در این زمینه به شدت 
مهم خواهد بود؛ چون خیلی ها نمی دانند سینماها باز هستند یا 
نه. باید به مخاطبان این اطمینان را داد که به علت رعایت موارد 

بهداشتی، سینماها جای خطرناکی نیستند.

 زهره کهندل  سی و نهمین دوره جشنواره 
فیلم فجر به عنوان بزرگ ترین و مهم ترین 
رویداد سینمایی کشورمان در شرایط عجیبی 
برگزار می شود. ماجرای کرونا، تأثیر مستقیم 
خودش را بر رخدادهای هنری هم گذاشت 
بلکه شکل  نشد  تعطیلیشان  موجب  امــا 
آن ها را تغییر داد. جشنواره فیلم فجر هم 
تبع دیگر جشنواره های مرسوم ساالنه،  به 
شمایلی  در  امــا  گرفت  برپایی  بــه  تصمیم 

متفاوت از دوره های گذشته. 
بخش  داوران  هیئت  اعضای  پیش  چندی 
مسابقه سینمای ایران )سودای سیمرغ( سی 
و نهمین جشنواره فیلم فجر معرفی شدند 
که اسامی این ترکیب هفت نفره واکنش های 
هیئت  اعضای  داشــت.  پی  در  را  متفاوتی 
از جشنواره شامل محمد  دوره  این  داوران 
احسانی )مدیر فرهنگی(، ساره بیات )بازیگر(، 
مرتضی پورصمدی )مدیر فیلم برداری(، بهرام 
توکلی )نویسنده و کارگردان(، نیما جاویدی 
)نویسنده و کارگردان(، سیدجمال ساداتیان 
)تهیه کننده( و مصطفی کیایی )نویسنده و 
را  این دوره  فیلم های  کارگردان( هستند که 

مورد داوری قرار می دهند. 
در  ــوان  جــ ــده ای حــضــور ســه سینماگر  ــ عـ
مبارکی  اتفاق  را  فجر  داوران جشنواره  بین 
برشمردند و جای یک منتقد را برای کامل 
ــن ترکیب خــالــی دیــدنــد و عــده ای  کـــردن ای
داوری  اصــالح سیستم  هم خواستار  دیگر 
انتخاب های  ــرای  ب فجر  فیلم  جشنواره  در 
درست در داوری ها شدند به طوری که برای 
بخش های  داوری  جوایز،  به  اعتباربخشی 
خانه  در  متخصصانش  به  جشنواره  فنی 

سینما سپرده شود. 
که  سینمایی  منتقد  صلح جو،  طهماسب 
هشتمین  و  سی  داوران  هیئت  ترکیب  در 
دربــاره  داشته  حضور  فجر  فیلم  جشنواره 
به  جــشــنــواره  از  دوره  ایـــن  داوران  ترکیب 
خبرنگار ما می گوید: این دوره از رویداد فیلم 
فجر در شکل و روند طبیعی خودش برگزار 
خالی  ــرای  ب فقط  جشنواره  ایــن  نمی شود. 
نبودن عریضه برگزار می شود تا بگویند که 
جــشــنــواره هــنــوز ســرپــاســت، البته کــه کار 
ــداد به عنوان  درستی اســت چــون ایــن رویـ
جشنواره  پرمخاطب ترین  و  فــراگــیــرتــریــن 
سینمایی ایران باید برگزار شود، به نظرم در 
وارد  ــدارد که  ن اهمیتی  ایــن شرایط چندان 
جزئیات شویم و روی ترکیب هیئت داوران 

حساس شویم.
او می افزاید: اگرچه بهتر بود در این ترکیب، 
یک منتقد هم می بود شاید برگزارکنندگان 

ــرورت وجـــود یــک منتقد در  جــشــنــواره، ضـ
اینکه  ضمن  نکردند.  درک  را  ترکیب  ایــن 
بیشتر فیلم های جشنواره امسال، ساخته 
فیلمسازان جوان و فیلم اولی هاست. می توان 
گفت جشنواره سی و نهم از نظر فیلمسازان 
دارد.وی  رو  پیش  را  نــویــی  اتــفــاق  جــدیــد، 
خــاطــرنــشــان مــی کــنــد: در دوره هـــــای قبلی 
جداگانه ای  بخش  فیلم اولی ها  جشنواره، 
امسال  امــا  داشتند  آثــارشــان  داوری  بـــرای 
بــاشــد. جشنواره  کــه چنین  بعید مــی دانــم 
سی و نهم به دلیل شرایط کرونایی دوره ای 
متفاوت و خاص را در مقایسه با دوره های 
گذشته پیش رو دارد و امیدوارم که ماجرای 
کرونا تا پیش از برگزاری جشنواره سال بعد 

تمام شود.

 پیشنهاد واگذاری داوری #
بخش های فنی به متخصصان

کشورمان  قدیمی  منتقدان  از  که  صلح جو 
اســت و با نوشتن نقد هایی ســاده فهم در 
مجله فیلم، از جمله منتقدانی بوده که نقش 
مهمی در بردن نقد فیلم به میان عامه مردم 
علمی  نقد  با  سینما  مخاطبان  آشنایی  و 
فیلم داشته است با یادآوری اینکه جشنواره 
نمی شود،  بــرگــزار  عــادی  شرایط  در  امسال 
می گوید: همه چیز در این دوره از جشنواره 
غیرعادی و متفاوت است، از نمایش فیلم ها 
نظرم  به  داوران.  هیئت  ترکیب  تا  بگیرید 

به  از جشنواره، نمی شود مته  این دوره  در 
خشخاش گذاشت و به ترکیب هیئت داوران 
آن ایراد گرفت. مهم ترین چیزی که جشنواره 
از دســت می دهد،  دوره  ایــن  در  فجر  فیلم 
تماشای  بـــرای  مخاطبان  طویل  صــف هــای 
دست  از  این جشنواره  آنچه  فیلم هاست. 
می دهد، مخاطبان پرتعدادش است، نسل 
فیلم های  از  استقبالشان  که  عالقه مندی 

جشنواره هر سال بیشتر می شد.
او با بیان اینکه بهتر است داوری بخش های 
فنی جشنواره به متخصصان این حوزه ها 
توضیح  ــود،  شــ ســپــرده  سینما  خــانــه  در 
ایــــرادات جــشــنــواره این  از  مــی دهــد: یکی 
است که بخش تکنیک و بخش محتوا در 
هم پیچیده شده یعنی در داوری جشنواره 
می بینیم که یکی از داوران، فیلم را فقط از 
نظر محتوایی مورد قضاوت قرار می دهد و 

دیگری فقط از نظر تکنیکی. اگر قرار باشد 
بدهند  جــایــزه  تکنیکی  نظر  از  فیلمی  بــه 
نظر  مد  را  رشته  آن  متخصص  نظر  باید 
راحتی  به  نمی تواند  هر کسی  دهند.  قــرار 
دربــاره کیفیت فنی فیلم برداری نظر بدهد 
بــاره اظهار نظر کند که  باید کسی در این 

متخصص این حوزه باشد. 
صلح جو عــنــوان مــی کــنــد: ایـــن شــرایــط دو 
نوع داوری را می طلبد که بعید می دانم در 
بیفتد  اتفاقی  چنین  فجر،  فیلم  جشنواره 
یعنی به فیلمی بــرای موسیقی متن جایزه 
موسیقیدان  یک  را  انتخاب  آن  که  بدهند 
انجام داده باشد؛ چنین اتفاقی در جشنواره 
بخش  دیگر  ســوی  از  نمی افتد.  فجر  فیلم 
مهم همه فیلم  ها، ارزش های زیبایی شناسانه 
است که در همه بخش های جشنواره وجود 
دارد حتی بخش های تکنیکی هم دارای ابعاد 
زیبایی شناسانه است که منتقدها می توانند 

در این باره اظهار نظر کنند.

 پوست اندازی سینمای ایران #
توسط نسل جدید فیلمسازان

اشــکــاالت جشنواره  اینکه چــرا  دربـــاره  وی 
فیلم فجر به ویژه در بخش داوری ها، اصالح 
نمی شود، می گوید: این جشنواره با همین 
رویه سی و هشت دوره برگزار شده است، 
مردم همیشه این جشنواره را دوست داشتند 
و  خاطره سازترین  کردند.  استقبال  آن  از  و 

محبوب ترین رویداد سینمایی کشورمان در 
چهار دهه گذشته است و برگزار شدن آن در 

هر شرایطی، بهتر از برگزار نشدنش است. 
صلح جو اضافه می کند: این جشنواره، توان 
و ظرفیت تغییرات اساسی را نــدارد. اینکه 
هر کسی بیاید و بگوید که فالن جا را عوض 
یا اصــالح کنید، سبب بدتر شــدن اوضــاع 
طور  همین  فجر،  فیلم  جشنواره  می شود. 
متولد شده و به حیات خودش ادامــه داده 
است، ضرورتی ندارد که این جشنواره شبیه 

جشنواره ونیز و کن شود. 
این جشنواره شبیه خــودش است و اصالً 
قشنگی جشنواره فیلم فجر به این است که 

شکل خودش است. 
این منتقد سینما درباره اینکه آیا به فیلم های 
فیلم اولی ها،  آثــار  ویــژه  به  امسال  جشنواره 
امیدوار اســت؟ پاسخ می دهد: همیشه در 
استعدادهای  جـــوان،  و  جدید  فیلمسازان 
درخشانی پیدا می شوند. در دوره های گذشته 
همچون  استعدادهایی  ظــهــور  شــاهــد  هــم 
بــودیــم.  کـــارت  محمد  و  روســتــایــی  سعید 
فیلم سازی  عرصه  وارد  کــه  جــدیــدی  نسل 
تأثیر  ایــران  روی فضای سینمای  شــده انــد، 
فیلم هایشان هم جذابیت های  و  گذاشتند 
جشنواره پسند را دارد و هم اینکه مردم از 

تماشای آن استقبال می کنند.
فیلمسازان  که  آثــاری  اینکه  بر  تأکید  با  او 
جــدیــد و جـــوان مــی ســازنــد و مـــورد پسند 
عامه است، یک ارزش برای سینمای ایران 
است، می گوید: اینکه دلمان را خوش کنیم 
جایزه  جشنواره  فــالن  در  فیلم هایمان  کــه 
گرفته اند ولی تماشاگر زیادی ندارند، خوب 
نیست. نکته مهم این است که هر دو وجه را 
داشته باشند یعنی فیلم ها از نظر ارزش های 
جشنواره های  پسند  مــورد  زیبایی شناسانه 
برای  مــردم  اینکه  هم  و  باشند  بین المللی 

تماشای آن اشتیاق داشته باشند. 
صلح جو با بیان اینکه نسل جدید فیلمسازان 
جوان موجب پوست اندازی سینما در محتوا، 
ــادآور مــی شــود:  ــ ــد، ی ــرم و تکنیک شــده ان ف
که  اســـت  همین  درســـت سینما  تــعــریــف 
فیلم ها بتوانند اتفاق تازه ای را در سینما رقم 

بزنند و هم اینکه با تماشاگر همراه شوند.
از  دوره  این  امیدوارم  پایان می افزاید:  در  او 
جشنواره فیلم فجر به بهترین شکل ممکن 
برگزار شود چون ما عالقه مندان به سینما، 
جوانیمان را پای این رویداد هنری گذاشتیم. 
امیدوارم که ماجرای کرونا تمام شود و دوباره 
صف های طویل را پشت در سالن های سینما 

ببینیم.

برش

بیشتر فیلم های جشنواره 
امسال، ساخته فیلمسازان 
جوان و فیلم اولی هاست. 

می توان گفت 
جشنواره سی و نهم از نظر 

فیلمسازان جدید، اتفاق 
نویی را پیش رو دارد

چهرهتلویزیون

آقاخانی  از پایان فیلم برداری تا دو هفته دیگر خبر داد 

سری سوم»نون. خ« با طعم گیاهان دارویی
انتقاد جهانگیر الماسی از تجمل گرایی در سینما و تلویزیون

سلبریتی ها و الکچری ها از کجا آمدند؟!
سعید آقاخانی از پایان تصویربرداری فصل سوم سریال 

»نون. خ« تا دو هفته دیگر خبر داد.
به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، سعید آقاخانی در 
خصوص محوریت سری سوم »نون. خ« گفت: در این 
فصل به محوریت و ظرفیت گیاهان دارویی که در این 
منطقه وجود دارد، پرداختیم و تالش می کنیم به منظور 
آگاهی بخشی به مخاطبان سریال پرباری از خطه و رسم 

و رسوم این منطقه بسازیم.
کــرد:  اظــهــار  ایـــن فصل  ــد طنز  ــورد درصـ مـ وی در 
»نون .خ« از ابتدا برای جاری شدن لبخند بر لبان 
مردم ساخته شد و در فصل سوم هم قطعاً لحظات 
ثانیه های  کــه  دارد  مــردم  بــرای  فرح بخشی  و  شــاد 
خوشی را در نوروز 1۴00 تجربه کنند. سعی من هم 
نشاندن لبخند بر صورت مردم است و معتقدم اگر 
روزی مردم با دیدن آثارم شاد نشوند، بی شک روز 

مرگم خواهد بود.
آقاخانی ادامــه داد: کرونا و سرمای محیط به شدت 
کار ما را سخت کرده است، به خصوص در برخورد با 
بازیگران که نمی توانیم به هم دست بزنیم و این یکی 
از پیامد های محدودیت بــرای ماست. البته با توجه 
به شرایط بیماری کرونا در این فصل، تمام بازیگران با 

ماسک بازی می کنند و فقط در مواقع دیالوگ گفتن 
ماسک را از روی چهره هایشان برمی دارند. حتی در خود 

سریال هم کاراکتر کرونایی داریم.
وی در ادامه با اشاره به بازی اکبر عبدی در این فصل 
سریال گفت: اکبر عبدی هم قــرار بود در این فصل 
کنارمان باشد، اما به دلیل مشکالتی که پیش آمد، 
خودشان دوســت نداشتند که در کار حضور داشته 

باشند.
این بازیگر و طنزپرداز دربــاره پایان فیلم برداری و آغاز 
مراحل آماده سازی فنی توضیح داد: دو هفته تا پایان 
فیلم برداری و اتمام کارمان مانده و همزمان تدوین کار 

هم در حال انجام است.

جهانگیر الماسی از نمایش ماشین های گران قیمت و 
آپارتمان های الکچری در فیلم و سریال ها انتقاد  کرد 
و به ایسنا گفت: این اتفاق علت های مختلفی دارد؛ 
یکی از آن ها تحریف در سینماست. نسل من به دالیل 
دیگری سینما را به عنوان فعالیت  اجتماعی و منبع 
درآمدش انتخاب کرده بود. دلیل فعالیت ما در بازیگری 

شهرت و پول نبود.
الماسی افزود: بازیگر وقتی نقشی را بازی می کند، باید 
به مسائل و موضوعات مهم کشور مرتبط باشد؛ این در 
حالی است که وقتی نگاه می کنم، می بینم اغلب فیلم  
و سریال هایی که این روزها تولید می شوند، عمالً همان 

فرهنگی را تبلیغ می کنند که ما با آن مبارزه می کنیم.
این بازیگر با انتقاد از تجمل گرایی در فضای هنری 
سال های اخیر، عنوان کرد: در سال های اخیر دو کلمه 
سلبریتی و الکچری میان مردم جا افتاده است. چه 
شد که این دو کلمه وارد فرهنگ ما شد؟ اصالً معنی 
سلبریتی این است؟ یعنی هر کسی پولدار یا مشهور 
است سلبریتی است؟! سلبریتیِ آمریکا محمدعلی 
کلی بود. هیچ کس راجع به این چیزها حرفی نمی زند.

فیلم های  و  تمام سریال ها  چند ســال اســت که در 
مــا مــاشــیــن هــای آخــریــن سیستم و آپــارتــمــان هــای 

سوپرالکچری نمایش داده می شود. آن زندگی سنتی 
که کارگر روی زمین می نشیند و غذا می خورد و شاید 

خوشبخت تر هم باشد چه می شود؟
جهانگیر الماسی که به تازگی به عنوان گوینده برنامه 
است،  شــده  انتخاب  فرهنگ«  و  »سینما  رادیــویــی 
یادآوری کرد که در سال های گذشته نیز در برنامه های 
مختلف برای رادیو گویندگی کرده و در برنامه »سینما 
و فرهنگ« قرار است دربــاره تأثیر متقابل سینما بر 

فرهنگ و فرهنگ بر سینما صحبت  شود.
او در پایان گفت: کرونا تمرین بزرگی بود برای اینکه بشر 
دیگر از خانه اش خارج نشود. پاک سازی بزرگی در راه 

است؛ جهان وارد دوره پاک سازی بزرگی می شود.

طهماسب صلح جو انتقادهای مطرح شده به ترکیب هیئت داوران سی و نهمین جشنواره را خیلی وارد نمی داند

جوان گرایی در فیلم فجر

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی

آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئین نام��ه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت��ی و اراضی و 
س��اختمان های فاقد سند رسمی برابر رأی ش��ماره 139960306012003456 هیئت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم حسین زحمتکش فرزند محمدرضا 
بشماره شناسنامه 367 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 141/34 مترمربع 
از پالک از 3248 اصلی واقع در بخش یک ش��هر کاش��مر به آدرس خیابان بهبودی 8/1 پالک 34 
خریداری از مالک رسمی آقای/خانم امید اولیائی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص 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 ا داره 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. م.الف 194 آ-9911011
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/10/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/15

رئیس ثبت اسناد و امالک
 محمد محمدزاده

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی

آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئین نام��ه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت��ی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمینظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رأی شماره 139960306013001543 
مورخ 1399/08/17 و رأی اصالحی شماره 139960306013001957 مورخ 1399/10/22 هیئت 
اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای حسین جفائی رهنی فرزند حسن در ششدانگ یکباب منزل به مساحت کل 
324/55 مترمربع قس��متی از پالک شماره 3133 فرعی )به مساحت 301/26 مترمربع( و قسمتی 

فاقد پالک فرعی )به مساحت 23/29 مترمربع( از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه 
ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقای سیدحسن میرمعزی و خانم بی بی زهره تفضلی و خریداری 
مع الواس��طه از علی پسر استاد محمد مالکان رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  س��اختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه 
این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/ کثیراالنتشار در شهرها منتشر 
و در روس��تاها رأی هیئت الصاق تا در صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین 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. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به 
اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/10/30
  تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/15

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاءالدین مهدوی شهری

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139960326002000370 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کبودرآهنگ  
تصرف��ات  مالکان��ه بال معارض متقاضی آقای ارجعلی غالم زاده فرد فرزند حس��ن به ش��ماره 
شناس��نامه 765  صادره از کبودرآهنگ دریک قطعه زمین مزروعی  به مس��احت  2417/44 
مترمربع مفرور و مجزی  شده از پالک 6  اصلی واقع در قریه باشقورتران سهم االرث از مالک 
رسمی  آقای حسن غالم زاده فرد محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب  دردو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به صدورسند ، مالکیت 

متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. )م الف366 ( آ-9911023
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/10/30 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/11/15

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان  کبودرآهنگ -  محمد صادق بهرامی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
 فاقد سند رسمی

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

برابر رای شماره 139960326002000502هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کبودرآهنگ  
تصرفات  مالکانه بال معارض متقاضی آقای علی غالم زاده فرد فرزند حسن به شماره شناسنامه 
1059  صادره از کبودرآهنگ دریک قطعه زمین مزروعی  به مس��احت 52161/11 مترمربع 
مفرور و مجزی شده از پالک 6 اصلی واقع درقریه باشقورتران سهم االرث از مالک رسمی آقای 
حسن غالم زاده  فرد محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب  دردو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به صدورسند ، 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 صادرخواهد شد. )م الف384 ( آ-991124
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/10/30

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/15 
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان  کبودرآهنگ -  محمد صادق بهرامی

 ش��هرداری گناباد در نظ��ر دارد در رعایت 
م��اده 5 آئی��ن نام��ه مال��ی ش��هرداری ها 
اج��رای طرح پارک ش��هرک ام��ام رضا )ع( 
را بر اس��اس فهرست بها ابنیه سال 1399 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به 
بخش خصوصی واگذار نماید لذا متقاضیان 
واجد شرایط می توانند از تاریخ درج آگهی 
نوبت دوم به سامانه ستاد مراجعه ونسبت 
به ارائه قیمت پیش��نهادی اقدام نمایند.

علی اکبر بهزادیان
سرپرست شهرداری گناباد ,ع

99
10
73
1

آگهی مناقصه کتبی شهرداری گناباد
نوبت دوم

برگ س���بز و کارت خ���ودروی هیوندا مدل 1385 رنگ 
نقره ای متالیک به شماره انتظامی 338ب37 ایران 
74  شماره موتور G4GC6524437 و شماره شاسی 
IR85332100768 ب���ه مالکیت س���ید جواد جالل نیا 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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دی
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مف
ی 
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آ

شناس���نامه مالکیت و برگ نقل و انتق���ال نوع وانت 
دوکابین سیستم تویوتاتیپ CCهایلوکس2700 بنام 
جالل جنگی  موتور : 2TR5062814 ش���ماره شاسي 
MR0FX22G5B1321459 ش���ماره پ���الك :12ای���ران 
175ص95 مدل 2011 مفقود گردیده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد . ,ع
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اصل پروانه حمل س���الح ش���کاری ساچمه زنی 2 
لول کنار هم به شماره سریال 1607478 متعلق 
ب���ه آقای عل���ی اجاقلو مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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