
 باز هم سیلی زدن به سرباز
دیــروز یک ویدئو دربــاره کتک زدن 
فضای  در  انتظامی  نــیــروی  ســربــاز 
هم  آن  از  پــس  شـــد.  داغ  مــجــازی 
خــبــرگــزاری هــا وارد مــاجــرا شــدنــد و 
نماینده  یــک  گــویــا  دادنـــد  توضیح 
مجلس با خــودرو شخصی و بدون 
را  ویــژه  مسیر  از  عبور  قصد  مجوز 
داشته و زمانی که مأمور وظیفه راهور قصد داشته مانع عبورش 
از خودرو پیاده شده و به سرباز سیلی زده! حاال بماند که  شود 
ناجا  سخنگوی  حاجیان،  مهدی  ســردار  خبرها  آخرین  براساس 
برای  که  داده  ویــژه   دستور  انتظامی  نیروی  فرمانده  کــرده  اعــام 
حمایت از حقوق سرباز وظیفه، موضوع از طریق معاونت حقوقی 
و بازرسی ناجا پیگیری شود. نکته تأسف برانگیز دیگر ماجرا هم 
این است که در این ویدئو، نماینده یاد شده پس از سیلی زدن به 
پلیس راهور بدون توجه به حقوق شهروندی و این طور حرف ها 
در خودرو نشسته و کل مسیر تردد را بسته جوری که رانندگان 
اتوبوس های متوقف شده و بقیه مردم به سمت خودرو دنای آقای 
البته ممکن است  نماینده می آیند و به شدت اعتراض می کنند. 
پیدا  فیصله  وظیفه  از سرباز  دلجویی  با  ماجرا  فــردا  و پس  فــردا 
کند اما مسئوالن و به خصوص نمایندگان ما باید بدانند رعایت 
کرامت و حقوق انسانی سربازان وظیفه چیزی فراتر از عذرخواهی 

و دلجویی است. 

روایت نماینده مجلس»
در  سبزوار  مــردم  نماینده  عنابستانی،  اصغر  علی  دیگر  ســوی  از 
با خبرگزاری صدا و سیما؛ در  مجلس شــورای اسامی در گفتگو 
با ماموران راهور  پیرامون برخوردش  خصوص حواشی پیش آمده 
ناجا در محدوده خط ویژه اتوبوسرانی، تصریح کرد: سرباز مذکور 
به راننده خودروی ما توهین کرد، بعد از این توهین؛ آن ها از پشت 
و جلو راه را به روی ما بستند و این باعث شد تا شلوغ شده و با 
حضور جمعیت، التهاب ایجاد شود. نماینده مردم سبزوار همچنین 
گفت: ما حتی از ماشین هم پیاده نشدیم؛ لذا اینکه گفته می شود؛ 
راهــور سیلی زده است، اصاً  پلیس  بر صورت سرباز  عنابستانی 
صحت ندارد. وی خاطرنشان کرد: در حال پیگیری موضوع از طریق 

سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی هستیم.

 دستور بررسی دقیق و برخورد بدون مسامحه »
در صورت احراز تخلف

با این حال اما محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسامی هم 
در واکنش به انتشار فیلمی مبنی بر برخورد نامناسب یک نماینده 
مجلس با یک سرباز راهنمایی و رانندگی در صفحه شخصی خود 
نوشت: در برابر قانون همه مساوی هستند. مجلس به کسانی که 
به وظیفۀ قانونی خود عمل می کنند افتخار می کند و  اولین مدافع 

حقوق آنهاست.
گزارش ها،  اولین  شنیدن  محض  به  اخیر،  حادثۀ  در  افــزود:  وی 
تخلف،  احــراز  ماوقع صــادر شد؛ درصــورت  دقیق  بررسی  دستور 
هیئت نظارت بر نمایندگان بدون مسامحه بررسی وبرخورد قانونی 

خواهد کرد.

ــت زاده  شــبــکــه هــای اجــتــمــاعــی  ــ ــربـ ــ  مــحــمــد تـ
برداشته اند  ترامپ  با  ناسازگاری  مدت هاست سر 
و به بهانه های مختلف حضور او در بستر فضای 
مجازی را محدود و یا حتی ممنوع می کنند. نقطه 
اجتماعی هم  با شبکه های  ترامپ  اوج تنش های 
سبب  که  بــود  کنگره  ساختمان  اشغال  مــاجــرای 
شد بسیاری از شبکه های اجتماعی نظیر توییتر 
اقــتــصــادی(،  اجتماعیِ  شبکه  )یــک  شاپیفای  و 
محدودیت های زیادی را بر حضور دونالد ترامپ در 
نرم افزار های خود وضع کنند. بسیاری از شبکه های 
به نحو گسترده ای توسط  نیز که  اجتماعی دیگر 
جریان های افراطی حامی ترامپ مورد استفاده قرار 
می گرفتند، حضور رئیس جمهور پیشین آمریکا و 
هواداران او در فضای مجازی را ممنوع اعام کردند! 
می تواند  معتقدند  نــظــریــه پــردازان  کــه  موضوعی 
بحران داخلی آمریکا را در آینده ای نه چندان دور، 

چندبرابر کند.

آتش افروزی»
پس  دیــگــر،  خیلی های  مانند  هــم  شما  احــتــمــاالً 
نتیجه  این  به  آمریکا،  انتخابات  از حواشی اخیر 
رسیده اید که حذف ترامپ از شبکه های اجتماعی، 
مناسب ترین اقدامی است که می تواند تا حدودی 
را  آیــنــده  در  او  احتمالی  آتـــش افـــروزی هـــای  جلو 
روان شناختی  یافته های  جدیدترین  امــا  بگیرد. 
تأکید می کند حذف ترامپ از شبکه های اجتماعی 
می تواند آثاری به مراتب مخرب تر از حضور او در 
بستر فضای مجازی داشته باشد. آن ها می گویند 
ــاســی، انــســان هــای  بــر اســـاس یــافــتــه هــای روان شــن
خودشیفته مثل ترامپ واکنش مناسبی به فرایند 

حذف از محیط اجتماعی نشان نمی دهند.

تهدید علیه منافع ملی»
راج پرساد، یک روان پزشک مستقر در لندن است 
در  موضوع  این  زمینه  در  را  مقاله ای  به تازگی  که 
پایگاه خبری پراجکت سیندیکیت به چاپ رسانده  
اســت. پــرســاد در ایــن مقاله کــه توسط فـــرارو به 
باید  فارسی برگردانده شده، توضیح داده که چرا 

ترامپ را یک انسان خودشیفته بدانیم.
و  روان شــــنــــاســــان  از  بـــســـیـــاری  ــد:  ــویـ ــی گـ مـ او   
تأکید  ترامپ،  رفتار های  با مشاهده  روان پزشکان، 
از  و  انسانی »خودشیفته« است  ترامپ  کرده اند 
روانــی، مشکاتی دارد. در سال ۲۰۱۷،تعداد  نظر 
۲۷ روان پزشک و متخصص بهداشت و سامت 
روحی و روانــی، کتابی را منتشر و در آن با اعام 
هشدار نسبت به خودشیفتگی افراطی ترامپ، بر 
این مسئله تأکید کرده اند که این مسئله، تهدیدی 
جدی علیه ایاالت متحده آمریکا و منافع ملی آن 

است.حاال سؤال اینجاست که چرا پرساد تا این 
اندازه بر خودشیفتگی ترامپ تأکید می کند و آن را 

تهدیدی برای جامعه آمریکا می داند؟

نیاز به جلب توجه»
انسان های  روان شــنــاســان،  توضیحات  اســاس  بر 
خودشیفته، نیازِ عمیقی به جلب توجه  دیگران 
ویژه  و  انسان هایی خاص  دارنــد و حس می کنند 
خودشیفته  انــســان هــای  دیــگــر  ویــژگــی  هستند. 
قبول  را  شکستشان  سختی  بــه  کــه  اســـت  ایـــن 
می کنند که این مسئله به طور خاص در جریان 
موضع گیری های اخیر ترامپ پس از شکست در 

انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا، قابل مشاهده بود.
حاال »پرساد« می گوید اگر انسان های خودشیفته 
به مسیری هدایت شوند که مجبور به کنار آمدن 
با این واقعیت ها شوند، بدون تردید خشونت نشان 
می دهند و به نحوی تهاجمی، کنش ورزی می کنند. 
انزوای اجتماعی، به هر فردی آسیب می زند. با این 
حال، این مسئله برای انسان های خودشیفته، کاماً 
واکنش های  به  می تواند  و  است  پذیرش  غیرقابل 

خشن ختم شود. 

خسارت های بیشتر»
نکته اصلی اما اینجاست که جامعه آمریکا فقط 
بلکه  نیست  رو  به  رو  ترامپ خودشیفته  یک  با 
با جریانی به نام »ترامپیسم« سروکله می زند که 
خودشیفته بودن رئیس جمهور پیشین آمریکا را 

در قالب یک ایدئولوژی به جامعه تزریق می کند. 
و  مــاه هــا  در  می گویند  روان شــنــاخــتــی  ــای  ــ داده هـ
به نحو  بودن،  ویژگی خودشیفته  اخیر،  سال های 
متحده  ایـــاالت  جمعیت  میان  در  توجهی  قابل 
آمریکا افزایش یافته است. بخشی از متخصصان 
استفاده  از  ناشی  خودشیفتگی،  ایــن  می گویند 
گــســتــرده مـــردم از شــبــکــه هــای اجــتــمــاعــی اســت 

شبکه های  از  استفاده  در  ترامپ  محرومیت  اما 
اجتماعی، به هیچ عنوان خسارت ها و آسیب های 

او به جامعه آمریکا را برطرف نخواهد کرد. 
»پرساد« می گوید در بهترین حالت، چنین اقدامی 
می تواند از خسارت های بیشتر جلوگیری کند و در 
بدترین حالت، آغازی برای وارد آمدن خسارت های 

بیشتر باشد.

زنگ خطر»
در راستای همین تحلیل ها، متخصصان، ریشه های 
به ساختمان  ترامپ  افراطی  اخیر حامیان  حمله 
خودشیفتگی  در  حــــدودی  تــا  را  آمــریــکــا  کنگره 
موضوعی  می کنند.  جست وجو  ترامپ  حامیان 
کــه اگــرچــه بــا مــحــدود کــردن آن هــا در شبکه های 
اجتماعی پایان یافته به نظر می رسد اما برمبنای 
به  اجتماعی  انـــزوای  تحمیل  علمی،  بررسی های 
آن هــا می تواند تا حد زیــادی اوضــاع را در آمریکا 
روان شناسی  پژوهش  یک  یافته های  کند.  بدتر 
از  پــس  خودشیفته،  انــســان هــای  مــی دهــد  نشان 
تحمیل انزوای اجتماعی به آن ها، بیش از هر زمان 
می شوند.  خشونت  دادن  نشان  مستعدِ  دیگری 
این مسئله به ویژه با تحمیل هر چه بیشترِ طرد 

و انزوای اجتماعی به آن ها، عمیق تر هم می شود.
درســت به همین دلیل است که حذف ترامپ و 
اجتماعی  از شبکه های  افراطی اش  حامیان  حتی 
می تواند نتیجه عکس بدهد و شرایط را در آمریکا 

بدتر کند. 
این  در  که  اقداماتی  ابتدایی ترین  از  یکی  شاید 
بــرای تشکیل  ترامپ  زمینه صــورت گرفته، تاش 
یک حزب جدید با عنوان »میهن پرستان« باشد. 
حزبی که به باور بسیاری از کارشناسان سیاسی 
در  بدخیم  سرطانی  مانند  را  ترامپیسم  می تواند 
سرتاسر آمریکا گسترش و امنیت ملی این کشور 

را بیش از همیشه در معرض تهدید قرار دهد.

چند تصویر از سفر به سیستان و بلوچستان )تصویر اول(

بفرمایید آب

عباسعلی سپاهی یونسی: پس از یک سال حاال دوباره آمده ام به 
سیستان و بلوچستان. آمــده ام به ســراوان که به میزبانی دوست 
نویافته ام آقای »محمد سپاسی« برویم به یکی از روستاهای منطقه 

بم پشت، به روستای سرکلوکی.
به محض نشستن در خانه پدری میزبانم، میزبان می رود و با پارچ 
آب و لیوانی برمی گردد. لیوان را پر از آب و به من تعارف می کند. من 

تشکر می کنم و می گویم ممنونم تشنه نیستم.
روستای سرکلوکی هستیم.  در  غــروب  به  مانده  کمی  فــردا جمعه 
خسته راه سه ساعت و نیمی که آمده ایم و دوبــاره نشسته ایم در 
خانه آقای سپاسی. دوباره به محض نشستن، فرزند آقای سپاسی 
با پارچ و لیوانی روبه رویم می ایستد و لیوانی آب برایم می ریزد. شب 
برای شام دعوتیم در خانه آقای آسکانی، یکی دیگر از اهالی. باز هم 
به محض نشستن، میزبان مقابلم ایستاده است با پارچ و لیوانی 
آب و من تازه دوزاری ام  می افتد که این بخشی از رسم میهمان نوازی 
بلوچ های خونگرم و میهمان نواز است. آب در نزد بلوچ ها از اهمیت 
از آن ناشی می شود که در  ایــن اهمیت  و  بــرخــوردار اســت  باالیی 
اقلیم خشک و بی آب یا کم آب، مردم قدر آب را بیشتر از اقلیمی 
می شناسند که خاکش تشنگی نچشیده است و مردمانش هم. برای 
همین در جایی مثل سیستان و بلوچستان که بخش های فراوانی از 
آن کم آب است مردم حتی به وسایل نگهداری آب مانند مشک و 
یا به قنات نگاهی احترام آمیز داشته اند و امروز هم حتی اگر بدانند 
بــاز هم  به عنوان میهمان چند دقیقه پیش آب خــورده ایــد،  شما 
برایتان آب می آورند. برای آن ها آب اهمیت دارد و قابل احترام فراوان 
است چرا که می دانند آب یعنی آبادی و زندگی و بی وجود آب زندگی 

هم تعطیل می شود.
در بین بلوچ ها آب چه پیش از اسام و چه پس از اسام اهمیت 
داشته است. در پیش از اسام آن ها معتقد به الهه آناهیتا خدای 
آب بودند که این الهه در آثار سنگ نگاره های باستانی بلوچستان 
دیده می شود و نشان دهنده این است که آب در جامعه بلوچستان 
و در باورهای بلوچ ها مقدس بوده است. دوره پس از اسام هم آب 
برای همه اقوام ایرانی و از جمله بلوچ ها از اهمیت باالیی برخوردار 
بوده و این به دلیل اهمیتی است که اسام به آب داده و ذکری که در 

قرآن رفته و آب را حیات بخش توصیف کرده است.

روایت مجازی

سقوط ژنرال در خانهسقوط ژنرال در خانه
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 برنامه گفت وگو محور »قبل انقالب« جانی دوباره به مناظرات تلویزیونی بخشید

واکسیناسیون افکار عمومی

کاش ترانه ای باشیم که از بَِرمان کنند
رقیه توسلی: مهریه قدیمی ها و عروسان امروزی فکرم را مشغول کرده.

این طور که »خانجان« برایمان تعریف می کرد »احترام و شربت« رفقای 
شفیقش، َسری بودند توی سرها، حتی توی مهریه. می گفت هر چه فکر 
کنید انداختند پشت قباله این دو نفر. از سفر فرنگ بگیر تا شالیزار، باالی 
چشمه و عمارت هزارمتری و چند باب دکان چند نبش و مادیان و رمه و 

فرش ابریشم و گردنبند خفتی و خدمه مادام العمر.
آن وقت آن ها چه کردند؟ هیچ... قیام دونفره راه انداختند و چند سال از عمر 
وصلتشان که گذشت، اسناد امضا شده میان پدرهایشان را تکه تکه کردند 

و خودشان مهرشان را نوشتند. نوشتند مهر السنة.
این روزها که حرف خواستگاری و تعیین مَهریه توی فامیلمان باال گرفته، 
بی اختیار یاد خانجان می افتم... که اگر بود به یقین باز می رفت سراغ احترام 
بانو و شربت بانو... و پای این دو خواهر خوش قلب ثروتمند را می کشید 
وسط تا از تجربیاتش بگوید... از ابعاد رفتاری این دو خواهر که فرای تصور 
زیبا بود... چنان که هیچ مدال و جبروت و بریز و بپاشی غره شان نکرد و گویا 
آن قدر رئوف دل بودند که حتی همای سعادت روی دوششان را هم با دیگران 

قسمت می کردند.
»رامیا و پانیذ« از اقوام در ُشرف ازدواج انــد که دیروز از مهریه شان باخبر 
شدم. خبرآور می گفت ماشین اعا و شمش طا را مقدمه گفتند تا رسیدند 
به 6 خوان دیگر. انگار که رستم شاهنامه آمده باشد برای خواستگاری 
سهرابش.  به قول خانجان اگر بخواهیم، مثال می شویم... چه در خوب، 
چه در بد. چه در زیاده روی، چه در ظلم، چه در حق و انصاف. چه در عقل، 
چه در عشق... مثل همین خواهرهای نازنین باشیم که خواسته شان را یک 
کاسه کردند و نزدیک به یک قرن پیش، گردوخاکی بپا کردند تماشایی. کاری 
کردند نامِ احترام و شربت بیفتد سر زبان ها. نام زنانی که با بخشندگی شان، 

عروسانی دلپذیر شدند و مَهر بی حساب و کتاب خریدند برای خودشان. 
پی نوشت: خداوند مهریه »حضرت حوا« را سه بار صلوات بر محمد و آل 
محمد قرار داد. مهریه »خانجان« این بود که پدربزرگم، قرآن را حفظ کند و 
مرد مهربان و عاشقی باشد.  مهریه »عزیز« عجیب و غریب است. سفر 

و فیروزه و نهر آب.
مهریه خودم، ده ها سکه تمام بهار آزادی است که سال ها پیش جشن 

آزادیمان را گرفتم و به آقای یار بخشیدم.
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مهدی پور و محمد نادری از استقالل   کارت زرد نشان 
داد.

شکست گل گهر در خانه#
اما از هفته دوازدهــم رقابت های لیگ برتر فوتبال، 
ــروز تیم های گل گهر و تراکتور در  از ساعت ۱۵ دی
ــدار  ــن دی ای کــه در  بــه مصاف هــم رفتند  سیرجان 
ــه، تیم تــراکــتــور بــه بــرتــری ۲ بر  ــذاب و پــر حــادث جـ
امتیازی شد  تراکتور ۱۹  نتیجه  ایــن  با  یک رسید. 
گهر  گــل  و  ماند  باقی  چــهــارم  جایگاه  همان  در  و 
قرار  رده هشتم جــدول  در  امتیاز  با همان ۱۵   نیز 
گرفت. به گزارش سرویس ورزش، در این بازی ابتدا 
احسان حاج صفی در دقیقه ۴۴ با استفاده از پاس 

عمقی مسعود شجاعی دروازه تیم میزبان را باز کرد 
تا شاگردان شجاعی با برتری یک بر صفر به رختکن 
بروند.نیمه دوم بازی با حمالت گسترده گل گهر آغاز 
شد و سرانجام این حمالت در دقیقه ۶۴ نتیجه داد 
و یونس شاکری با ضربه سر روی کرنر ارسالی، گل 
مساوی را برای شاگردان امیر قلعه نویی به ثمر رساند.

رکورد خوب عباس زاده#
بعد از این گل در حالی که تیم میزبان برای رسیدن به 
گل برتری بی تابی می کرد، بار دیگر تراکتوری ها بودند 
که در دقیقه ۷۶ توسط عباس زاده به گل رسیدند. 
این بازیکن طی پنج هفته اخیر، پنج گل به ثمر رساند 
و آمار خوب خود یعنی میانگین یک گل زده در هر 
بازی را با گلزنی مقابل استقالل با وجود باخت تیمش 
در تبریز را برای یک هفته دیگر ثابت نگه داشت. او 
دیروز هم با زدن یک گل دیگر، شمار گل های خود را 
به عدد هفت رسانده و میانگین یک گل در هر بازی 

خود را به ۶ بازی متوالی ارتقا بخشید.

بازی جنجالی#
در این بازی قلعه نویی بارها با داور بازی مشاجره 
لفظی پیدا کرد . این مربی در نیمه دوم مدام کنار 
خط اعتراض می کرد. همین تنش ها موجب شد 
تا انتهای بازی بین بازیکنان دو تیم درگیری شدید 

فیزیکی به وجود بیاید. 
ــیـــری را  ســعــیــد مــهــری بـــا آرمـــیـــن ســهــرابــیــان درگـ
بازیکنان هم وارد  شــروع کردند و خیلی زود بقیه 
گــرفــت. در  در  و خـــورد عجیبی  زد  و  زمین شدند 
مواجه  قرمز  کـــارت  بــا  مهری  و  سهرابیان   نهایت 

شدند. 

استقالل تهران در هفته دوازدهــم رقابت های لیگ 
برتر با قبول دومین شکست فصل خود برابر سایپا 
متوقف شد تا یک موقعیت ایده آل برای آبی های 
پایتخت برای افزایش اختالف امتیاز با سایر تیم های 
حاضر در کــورس از بین بــرود.امــا این پیروزی برای 
سایپایی ها اتفاق خوبی بود، این نخستین برد ابراهیم 
بود.  سرمربی  عنوان  به  استقالل  مقابل  صادقی 
حاصل عملکرد وی در دو مسابقه قبلی یک باخت و 

یک تساوی است. 
همچنین نارنجی پوشان پس از سه فصل و بیش از 
۱۲00 روز مقابل استقالل برنده شدند. آخرین برد 
آن ها در دور رفت لیگ هفدهم و در زمان سرمربیگری 
علی دایی رقم خورد که با تک گل محمد عباس زاده 
یک بر صفر آبی پوشان با هدایت علیرضا منصوریان 

را شکست دادند.
نیمه نخست این مسابقه با نتیجه تساوی بدون 
گل به پایان رسید. بهترین موقعیت استقالل در 
دقیقه ۱۸ بدست آمد. مهدی قائدی با حرکتِ در 
عــرض، تــوپ را به سمت دروازه سایپا شــوت کرد. 
محمدحسین اکبرمنادی دروازه بان سایپا توپ را با 
کف دست خود دفع کرد و توپ در ادامه به تیرک 
دروازه خــورد. در دقیقه ۳۶ هم ناهماهنگی مدافع 
و دروازه بان سایپا موجب شد توپ به شیخ دیاباته 
مهاجم استقالل برسد اما ضربه او از زاویه بسته به 

اوت رفت.
در نیمه دوم ایــن تیم سایپا بــود که آبــی پوشان را 
غافلگیر کرد. حرکت مجید علیاری از سمت دفاع 
راست استقالل و پاس این بازیکن به حسین مالکی 
در نهایت به شوت مالکی و گل نخست مسابقه 
تبدیل شد.بعد از این گل، استقالل سراپا حمله شد 

و سایپا به ضد حمالت چشم دوخت. مهدی قائدی 
در این نیمه چند شوت به سمت دروازه سایپا زد 
که شانس های او بی نتیجه ماند. بهترین موقعیت 
استقالل در این نیمه هم توسط قائدی رقم خورد. او 
پشت یک ضربه ایستگاهی ایستاد و ضربه خوبی 
به توپ زد اما دروازه بان سایپا با واکنش خوب ضربه 
قائدی را به کرنر فرستاد. در دقیقه ۹۲ بازهم استقالل 
توسط فرشید اسماعیلی صاحب موقعیت خوب 
گلزنی شد که دروازه بان سایپا آن را دفع کرد و توپ 

برگشتی را شیخ دیاباته به گل تبدیل نکرد.
بــــازی به  ایـــن  ــاســر هــمــرنــگ داور مــســابــقــه در  ی
محمدحسین اکبرمنادی، مهیار جباری، رضا جعفری 
و حسین ماهینی از سایپا و محمد دانشگر، مهدی 

سقوط ژنرال در خانه

عبورسایپا  از آبی صدرنشین

کلوپ و 5 میلیون کلمه برای توضیح شرایط !
کلوپ، سرمربی لیورپول اعتراف کرد تیمش در هفته های اخیر در نتیجه گیری 
موفق نبوده است. به گزارش سرویس ورزش وی گفت:» دوباره به پیش می رویم 
وقتی شرایط باب میل نیست حتماً مسئله ای وجود دارد. داشتن اعتماد به 
نفس امری طبیعی نیست و باید کاری بکنید این موضوع در شما به وجود بیاید، 
اما این گونه نیست که ما دیگر اعتماد به نفس نداشته باشیم و باید دوباره تالش 
کنیم. من پنج میلیون کلمه متفاوت برای توضیح شرایط فعلی ندارم، اما لیورپول 

در هفته های اخیر موفق به کسب نتایج مورد نظر خود نشده است«.

دوری طوالنی دی بروینه از میدان
پپ که در نشست خبری بازی با چلتنهام در جام حذفی شرکت کرده 
بود، در مورد مصدومیت دی بروینه گفت:» کوین بین ۴ تا ۶ هفته با 

ما نخواهد بود. 
به مسیرمان  باید  نیست؟در هر صورت  این طور  است،  بزرگی  ضایعه 
آن  از  که کسی  نیست  این حرف من چیزی  ادامــه دهیم.  به جلو  رو 
بروینه بدشانسی بزرگ برای خودش و  مطلع نباشد؛ مصدومیت دی 

تیم است و باید راه حلی برای جبران نبود او پیدا کنیم«.

توموری به میالن پیوست
میالن در فصل نقل و انتقاالت زمستانی فعال ظاهر شده و بعد از جذب 
با  نیز  را  مدافع ۲۳ ساله چلسی  توموری،  فیکایو  مانژوکیچ، حاال  ماریو 
ــراردادی قرضی به خدمت گرفت. به نقل از ورزش سه البته میالن در  ق
پایان فصل می تواند در صورت تمایل قرارداد توموری را دائمی سازد. فیکایو 
و  نداشت  درخشش  بــرای  فرصت چندانی  ترکیب چلسی  در  تــومــوری 
نتوانست خود را به فرانک لمپارد ثابت کند. حاال فیکایو توموری می تواند 

در ادامه فصل میالن را برای رسیدن به قهرمانی در سری آ یاری سازد.

یوونتوس ژکو را نمی خواهد
با وجود افزایش تنش ها بین ادین ژکو و رم، یوونتوس قصد ندارد به مذاکره 
برای به خدمت گرفتن این بازیکن بازگردد! به گــزارش ورزش سه ژکو در 
تابستان بسیار نزدیک به پیوستن به یوونتوس بود و با وجودی که ممکن 
است به زودی رم را ترک کند، یووه قصد ندارد برای به خدمت گرفتن او 
قـــراردادی ۱۶میلیون  با  بود  نزدیک  گذشته  بکند.یوونتوس سال  حرکتی 
یورویی ژکو را به تورین ببرد اما درنهایت این اتفاق رخ نداد. پس از شایعاتی 

راجع به لوئیز سوارز، یووه در نهایت با آلوارو موراتا قرارداد بست.

رضا قوچان نژاد پس از چهار ماه ناکامی و سپری 
در  را  او  که  ــه  زول باشگاه  در  دوران سخت  کــردن 
آستانه خروج از این تیم قرار داده بود، دوبــاره در 
قامت یک گلزن تمام عیار ظاهر شد و نشان داد در 
۳۳ سالگی نسبت به بسیاری از مهاجمان ایرانی 
آماده تر و سرحال تر است و شم گلزنی باالیی دارد.

سه گل در 12 دقیقه#
از مسابقات  گــزارش سرویس ورزش، در یکی  به 
هفته هجدهم ارد ویژه هلند تیم زوله موفق شد با 
نتیجه ۳ بر یک تیم ویلم را شکست بدهد و به رده 
یازدهم جدول لیگ هلند صعود کند.رضا قوچان نژاد 
مهاجم ایرانی زوله همانند مسابقات گذشته در این 
بازی هم نیمکت نشین بود و از ابتدای نیمه دوم و 

در حالی که تیمش یک بر صفر 
وارد  بــود  از حریف عقب 

زمین شد.
این  در  ــژاد  ــوچــان ن ق
مسابقه در عرض ۱۲ 
دقیقه سه گل برای 

ــه ثــمــر رســانــد  زولـــه ب
 ۶۹ و   ۶۲  ،۵۸ )دقایق 

- پنالتی( و تیمش را به 
پیروزی ارزشمندی رساند.

 چندمین #
هت تریک

قـــوچـــان نـــژاد بعد 
مسابقه  پایان  از 
ــه ثــمــر  ــ دربـــــــــاره ب
رساندن سه گل در 

گفت:  مسابقه  ایــن 
فــوتــبــالــم  دوران  در 
توانسته ام چند بار هت 

تریک کنم و این دومین 
بــاری بــود که در زولــه این 
کار را می کردم. وی سپس 
با خنده ادامــه داد: نباید 
این را با صدای بلند بگویم 

ولی تعویضیه فوق العاده ای می شوم!

مغرور نمی شوم#
مهاجم ایـــران یـــادآور شــد: مــا بــه ایــن گل ها نیاز 
داشتیم و من آنجا بودم. این خیلی عالی است. می 
دانم که چه کاری انجام بدهم. یکی از وظایف من 
گلزنی است. گاهی می شود و گاهی هم نمی شود 
اما همیشه به خودم اعتماد دارم بدون آنکه مغرور 
باشم. خوشبختانه توانستم به این گل ها و کسب 

سه امتیاز به تیم کمک کنم.

نیمکت نشینی#
در  بــودنــش  نشین  نیمکت  دربــــاره  ــژاد  ــوچــان ن ق
به چهار  نزدیک  کــرد:  بــازی هــای گذشته تصریح 
ــکــرده ام. هــر مهاجم واقعی  مــاه اســت کــه بــازی ن
همیشه می خواهد گلزنی کند و من هم این کار را 
می کنم ولی باید فرصت بازی کردن داشته باشم. 

خوشحالم امروز وقت بیشتری برای بازی داشتم.

جدایی از زوله؟#
وی سپس نقش توماس بویتینک مهاجم جدید 
زوله در نیمکت نشین شدنش را رد و تأکید کرد در 

فوتبال حرفه ای چنین 

معنی  بی  چیزهایی 
پایان  در  ایــرانــی  اســت.مــهــاجــم 
هم  را  ــه  ــ زول تــیــم  از  اش  جــدایــی 
تکذیب کرد و گفت: رفتن از زوله؟ 
نباید دیوانه باشیم! بدین ترتیب 
شایعات مربوط به انتقال احتمالی 
بــه یکی از تیم هــای ایــرانــی هم 
کامالً منتفی است. پیش از این 
از تراکتور و پرسپولیس به عنوان 
مشتری های این بازیکن یاد می 

شد.

استادیوم امام رضا)ع(که از نظر امکانات سخت افزاری 
و نرم افزاری زبان زد همه بوده و نگینی است در ورزش 
کشور عالوه بر شرایط عالی چمن حتی در زمستان 
به  تماشاگران  شــده  شــمــاره گــذاری  و صندلی های 
سیستم پیشرفته و جدید بلیت فروشی مدرن هم 
مجهز است. این یعنی با فناوری جدید طراحی شده 
توسط مهندسان آستان قدس رضوی از این پس هر 
تماشاگر می تواند صندلی مخصوص به خود را با 
شماره مشخص داشته باشد و زمان ورود و خروج و 

تماشای بازی دغدغه ای نداشته باشد.
ایـــن خــبــر را تـــاج فــیــروز ،مــدیــر عــامــل مؤسسه 
افـــزود:   تربیت بدنی آســتــان قــدس رضـــوی داد و 
قبالً  »با دوربین های نصب شده در استادیوم که 
امتحان خود را به خوبی پس دادند می توان کنترل 
دقیقی روی فرایند حضور تماشاگران در استادیوم 
داشت. وی افزود: ما این موضوع را به سازمان لیگ 
هم اعالم کرده ایم و تقریباً تنها استادیومی هستیم 
که می توانیم با رعایت پروتکل ها و صدور مجوزهای 
الزم حتی در صورت لزوم میزبان تماشاگران در ایام 

پیش رو باشیم. «
این در حالی است که با توجه به واکسیناسیون کرونا 
و بهتر شدن اوضاع کنترل این بیماری زمزمه های 
مبنی بر بازگشت تماشاگران به استادیوم ها به گوش 

می رسد. 

 مهدی:دنبال حضور محدود تماشاگران #
هستیم

مسابقات  کمیته  سرپرست   ، مــهــدی«  »سهیل 
سازمان لیگ گفت: تالش داریــم تا مجوز حضور 

امیدواریم  و  بگیریم  را  ورزشگاه ها  در  تماشاگران 
نیم فصل دوم رخ دهــد. پیشنهاد  اتفاق در  ایــن 
خود را به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائــه خواهیم 
محدود  پایلوت حضور  صــورت  به  بتوانیم  تا  داد 
تماشاگران را در چند ورزشگاه داشته باشیم.مهدی 
در پاسخ به پرسشی درباره بازگشت تماشاگران به 
ورزشگاه ها حتی به صورت محدود گفت: براساس 
نظر متخصصان پزشکی، شهرها در حال رفتن به 
سمت ایزوله شدن هستند و به همین ترتیب که به 
دلیل بحران کرونا فصل گذشته تعطیلی مسابقات 
را داشتیم، اگر ویروس کرونا هم عقب نشینی کند، 
باید به این سمت برویم؛ چرا که نخستین بحث ما 
حضور هواداران برای حمایت از تیم ملی است. در 
واقع اگر می خواهیم مثل همیشه به آسیا ثابت کنیم 
که عالوه بر اینکه میزبان خوبی هستیم اما فضای 
هـــواداران  و  ایجاد می کنیم  رقبا  بــرای  را  بی رحمی 
سرا پا آماده تشویق هستند، نیاز داریم تا زودتر به 

این سمت برویم.

استادیوم مدرن امام رضا)ع(#
کمی  استادیوم های  می رسد  به نظر  حال  این  با 
تمام  رعایت  با  بتوانند  که  باشند  داشته  وجود 
پروتکل ها و حفظ فاصله ها میزبان تماشاگران 
حضور  که  اروپــایــی  کشورهای  در  باشند.حتی 
تــمــاشــاگــران بــه صـــورت مــحــدود آزاد شــده این 
مجوزها به همه استادیوم ها تعلق نگرفته است.
استادیوم امام رضا)ع( با مجهز شدن به سیستم 
بلیت فروشی مدرن و مهیا بودن همه پروتکل ها 

می تواند حائز این میزبانی باشد.

هت تریک گوچی در ۱۲ دقیقه!

وظیفه ام را انجام دادم
مدیرعامل مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس خبر داد

jطراحی بلیت فروشی مدرن برای استادیوم امام رضا

را  پلیه  مــون  دروازه  بــار  دو  توانست  امباپه  کیلیان 
برابر حریف،  برد 0-۴  با  پاری سن ژرمن  تا  باز کند، 
همچنان در صدر جدول لیگ یک فرانسه باقی بماند. 
هر چند صحبت ها راجع به قــرارداد این مهاجم با 
پاریسی ها همچنان ادامه دارد.امباپه با وجود قصد 
PSG به بستن قراردادی جدید با این ستاره ۲۲ ساله، 
نگرفته  تصمیمی  اش  آینده  بــرای  هنوز  که  می گوید 

است، هرچند در PSG خوشحال است.
 ،PSG به گزارش سرویس ورزش لئوناردو، مدیر ورزشی
پیشتر گفته بود که این باشگاه در مذاکره با امباپه و 
نیمار به پیشرفت هایی دست یافته، اما هیچ کدام از 
این دو بازیکن تاکنون با تمدید قرارداد با شرایط جدید 

موافقت نکرده اند.
قرارداد امباپه با PSG تا تابستان ۲0۲۲ اعتبار دارد و 
رئال مادرید و لیورپول دو باشگاهی هستند که نامشان 

امباپه مطرح  آتــی  بــا مقصد  ارتــبــاط  در  مــدام 
می شود.

است  این  پابرجاست  همچنان  که  پرسشی 
که آیا باشگاهی وجود دارد که بتواند از پس 

ستاره  گرفتن  خدمت  بــه  هنگفت  هزینه 
فرانسوی بربیاید؟ البته مگر اینکه امباپه 

تا پایان قرارداداش با PSG، در پاریس 
بماند.

اعترافات امباپه#
امباپه پس از گلزنی برابر مون پلیه گفت: »این سؤال 

امیدواری امباپه  به پوچتینو

به ماندن در پاریس فکر می کنم

ضد  حمله

 صدور مجوز حرفه ای استقالل
 برای لیگ قهرمانان 

باشگاه استقالل اعالم کرد که مجوز حرفه ای این باشگاه برای 
شرکت تیم فوتبال استقالل در لیگ قهرمانان آسیا صادر شده 
است. به نقل از باشگاه استقالل، با اعالم AFC مجوز حرفه ای 
باشگاه استقالل جهت شرکت در لیگ قهرمانان آسیا فصل 
آبی پوشان مشکلی  ترتیب  ایــن  به  و  صــادر شد  رسماً   ۲0۲۱

جهت شرکت در این رقابت ها ندارند.

رسن بهترین هافبک لیگ قهرمانان آسیا 
هافبک پیشین پرسپولیس با رأی کاربران سایت AFC، بهترین 
هافبک دوره گذشته لیگ قهرمانان آسیا شد. سایت رسمی 
کاربرانش  از  )AFC( هفته گذشته  فوتبال آسیا  کنفدراسیون 
تا به بهترین هافبک لیگ قهرمانان آسیا در سال  خواست 
۲0۲0 رأی بدهند. با پایان مهلت شرکت در این نظرسنجی، 
بشار رسن موفق به کسب ۸0.۸۴ درصــد آرا شد و بهترین 
هافبک این رقابت ها لقب گرفت. پس از هافبک عراقی پیشین 
پرسپولیس، تروهیتو ناکاگاوا و تاکویا کیدا از یوکوهاما مارینوس 
در  رأی مخاطبان،  درصــد  و ۳.۴۴  با کسب ۵.۲۵  ژاپــن هم 

رتبه های بعدی قرار گرفتند.

 دعوت نامه صدرنشین لیگ یونان 
برای مدافع ایرانی

به نقل از رادیو ورزش یونان، قرارداد سید مجید حسینی با تیم 
ترابزون در تابستان به پایان می رسد و بعید است او به بازی 
در این تیم ادامــه دهد. حسینی در فصل جاری در چندین 
دیدار نیمکت نشین بود و به نظر می رسد آینده ای در این 
تیم ترکیه ای ندارد. باشگاه المپیاکوس که مدت هاست سید 
این  برای به خدمت گرفتن  زیر نظر دارد،  را  مجید حسینی 
بازیکن تالش خود را آغاز کرد و خواستار به خدمت گرفتن او 

در زمستان یا در نقل و انتقاالت تابستانی شد.

 واکنش تند ذوب آهن 
 به مذاکره استقالل با جهانی

چند وقتی می شود که بحث انتقال میالد جهانی به باشگاه 
تیم ها  شــدن  نزدیک  با  موضوع  ایــن  و  شــده  داغ  استقالل 
داغ تــر هم شده است.  زمستانی  انتقاالت  و  نقل  پنجره  به 
باشگاه  مــذاکــره  ــاره  دربـ شایعاتی  بــه  واکــنــش  در  کربکندی 
با  استقالل و میالد جهانی به ایسنا گفت: »میالد جهانی 

ما قرارداد دارد. 
استقالل  باشگاه  مگر  کند.  مذاکره  جایی  با  می تواند  مگر 
اگر  مذاکره شود.  وارد  دارد  قــرارداد  که  بازیکنی  با  می تواند 
بخواهند اقدامی کنند باید با باشگاه مذاکره کنند که هنوز 
چنین درخواستی برای ما نیامد است. با این شرایطی که تیم 
دارد قطعاً بازیکنی را از دست نمی دهیم و دنبال این هستیم 
که در نیم فصل چند بازیکن جذب کنیم تا مشکالتمان حل 

شود«.

سپاهان با دو غایب مقابل صنعت نفت 
سپاهان در هفته دوازدهــم دو بازیکن خود را مقابل صنعت 
نفت در اختیار ندارد. به گزارش ایلنا، سپاهان باید در هفته 
دوازدهــم رقابت های لیگ برتر فــردا به مصاف صنعت نفت 

آبادان برود و میهمان این تیم خواهد بود.
طالیی پوشان در این بازی دو بازیکن خود را همراه ندارند که 
یکی از آن ها رضا دهقانی، هافبک هجومی این تیم است که 
درگیر مصدومیت است و به این بازی نمی رسد و دیگر غایب 

این تیم هم مهدی کیانی است. 

منهای فوتبال

جام حذفی انگلیس

منچستریونایتد - لیورپول
    یکشنبه 5 بهمن - 20:30 از شبکه ورزش

هفته هجدهم بوندسلیگا

شالکه - بایرن مونیخ
    یکشنبه 5 بهمن - 18:00 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

قهرمانی سریع ترین مرد ایران در میراماس 
حسن تفتیان، سریع ترین مرد ایران و رکورددار دوی ۱00 متر ایران 
که این روزها اردوی خود را در فرانسه برپا کرده تا خودش را برای 
المپیک توکیو آمــاده کند، در یک دوره مسابقات داخــل سالن 
شرکت کرد.این دونده ایرانی که در مسابقات بین المللی میراماس و 
در بخش ۶0 متر شرکت کرده بود، زودتر از همه رقبای خود به خط 

پایان رسید و رکورد ۶.۶۹ ثانیه را به ثبت رساند. 
به گــزارش ورزش سه، این مسابقات در کشور فرانسه و شهر 
میراماس برگزار  شد و حسن تفتیان با ثبت یک رکورد خوب از 
خود نشان داد که از آمادگی خوبی برخوردار است. اردوی تفتیان 
در فرانسه ادامه خواهد داشت و او احتماالً در هفته های آینده در 

مسابقات دیگری هم شرکت خواهد کرد.

آغاز اردوی تیم پاراتیراندازی با کمان در کیش
اردوی تیم ملی پاراتیراندازی با کمان از صبح امروز در کیش آغاز 
می شود. طبق اعالم روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، 
رعایت  با  امــروز  از صبح  کمان  با  پاراتیراندازی  ملی  تیم  اردوی 
پروتکل های بهداشتی در کیش آغاز می شود.اصغر زارعی نژاد، علی 
سینا منشازاده، رمضان بیابانی، غالمرضا رحیمی و محمدرضا 
زندی نفرات دعوت شده به این اردو هستند.مجید کهتری به 
عنوان سرمربی، جبرائیل عبادی به عنوان مربی و سیداصغری 
گنجی به عنوان بدنساز در این اردو حاضر هستند.این اردو تا ۲0 

بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

 ۱۲ تکواندوکار 
در دور جدید تمرینات تیم ملی بانوان

با حضور ۱۲  بــانــوان  تکواندو  ملی  تیم  تمرینات  مرحله جدید 
هوگوپوش از دیروز در مرکز جهانی تکواندو آغاز شد.

بر اساس اعالم  روابط عمومی فدراسیون تکواندو، اردوی تیم ملی 
تکواندو بانوان کشورمان که به منظور حضور در لیگ تکواندو 
تعطیل شده بود، از دیروز با حضور ۱۲ تکواندوکار مرحله جدید 
خود را آغاز شد.با اعالم سازمان تیم های ملی، ناهید کیانی، مهال 
کیمیا همتی، غزل  ولــی نــژاد،  یلدا  اسماعیلی،  نگار  زاده،  مؤمن 
سلطانی، زینب اسماعیلی، پریسا جوادی، تینا مدانلو، طیبه پارسا، 
کوثر اساسه و زهرا پوراسماعیل در این مرحله از اردو حضور دارند.
هدایت این نفرات برعهده مهرو کمرانی به عنوان سرمربی و فاطمه 

صفرپور به عنوان مربی است.

بوکسورهای سوری به تهران رسیدند
طبق هماهنگی های قبلی صورت گرفته ملی پوشان بوکس سوریه 
به منظور برپایی اردوی مشترک ۱۴ روزه صبح دیروز به تهران سفر 
کردند. به گزارش سرویس ورزش قرار است در پایان این اردوی 
مشترک یک دیــدار تدارکاتی هم بین دو تیم در ۸ وزن برگزار 
شود.احمد شیخ )مربی(، ابراهیم ابوذراع، حیدر العسلی، حسین 
المصری، بالل جوخدار، محمد ملیس، جعفر اسماعیل، احمد 
قوسون و عالالدین قوسون )بوکسور( اعضای این تیم را تشکیل 

می دهند.

ردکردن پیشنهاد 6 میلیون یورویی به دلیل نقض حقوق بشر  توسط عربستان
بی محلی رونالدو به سعودی ها

کریستیانو رونالدو پیشنهاد تبدیل شدن به چهره صنعت توریسم عربستان سعودی و دریافت دستمزد سالیانه 
۶ میلیون یورویی را به دلیل وضعیت سؤال برانگیز حقوق بشر در این کشور رد کرد. به گزارش سرویس ورزش 
لیونل مسی نیز از دیگر ستاره هایی است که عربستان سعودی برای این منظور با آن ها وارد مذاکره شده است.
رونالدو قرار بود در صورت پذیرفتن این پیشنهاد سالیانه به عربستان سعودی سفر کند، همچنین از چهره او در 

تمام پروژه های تبلیغاتی صنعت توریسم عربستان استفاده گردد.
عربستان سعودی در تالش است تا با کمپین »از عربستان دیدن کنید«، تبدیل به قطب صنعت گردشگری در 
جهان شود. هر چند با سوابق مخدوش عربستان سعودی در رعایت حقوق بشر، موفقیت این کمپین با شک و 
تردیدهایی روبه رو است. با توجه به شیوع کرونا در جهان، در حال حاضر محدودیت هایی برای سفر وجوددارد 
و در تبلیغات عربستان نیز به این نکته اشاره می شود که بازدید از این کشور نیازمند گرفتن ویزا است.عربستان 
سعودی از ورزش به عنوان موتور تبلیغاتی خود استفاده می کند؛ سال پیش سوپرکاپ اسپانیا در جده برگزار شد 

و مسی و بارسلونا با رئال مادرید، اتلتیکو مادرید و والنسیا برای قهرمانی رقابت کردند.

تقابل فرش آرا با ایمان درهفته هشتم لیگ برتر فوتسال
فینال زودرس در تبریز

حمید رضا خداشناس: هفته هشتم لیگ برتر فوتسال کشورمان عصر امروز با ۶ دیدار برگزار می شود که در 
مهم ترین بازی  امروز در گروه )ب( مسابقات دو تیم مدعی مس سونگون و سن ایچ ساوه در تبریز به مصاف هم 
می روند. تیم های اول و دوم گروه ب در حالی مقابل هم صف آرایی می کنند که با توجه به عملکرد در هفته های 
گذشته به جرئت می توان گفت این بازی فینال زود رس لیگ برتر است. سن ایچ صدرنشین این گروه تاکنون 
باختی نداشته و مس سونگون امیدوار است با شکست شاگردان اصغری مقدم ضمن تحمیل کردن نخستین 
شکست بر این تیم خودشان به صدر جدول این گروه برسند. دیدار رفت این دوتیم با حساب ۴بر۳ به سود 
سن ایچ خاتمه یافت. اما در دیگر بازی مهم این گروه فرش آرای مشهد که تا هفته گذشته مانند سن ایچ باختی را 
در کارنامه نداشت نخستین شکستش را در سونگون متحمل شد تا این هفته برای جبران شکست هفته گذشته 
به شیراز سفر کند تا در مقابل تیم سختکوش ایمان قرار بگیرد. شاگردان مرتضایی در هفته نخست رقابت های 
لیگ برتر و در مشهد موفق شده بودند در یک بازی سخت و نفسگیر ایمان شیراز را یک بر صفر شکست دهند 

و حاال در بازی برگشت به دنبال پیروزی دوباره بر این تیم هستند.  
برنامه بازی ها: کراپ الوند -  فردوس قم/ گیتی پسند اصفهان -  منصوری قرچک / اهورا بهبهان -  مقاومت 

البرز /ایمان شیراز-  فرش آرای مشهد/ مس سونگون  - سن ایچ ساوه / راگا تهران - کوثر اصفهان
تیم های شهروند ساری -  حفاری خوزستان استراحت دارند. 

قبالً هم از من پرسیده شده. با باشگاه در حال صحبتیم تا 
برنامه ای پیدا کنیم. من راجع به این موضوع فکر می کنم، 
چرا که اگر قرارداد جدیدی امضا کنم به آن معناست که 
برای طوالنی مدت خودم را در اختیار باشگاه قرار خواهم 
داد.من اینجا بسیار خوشحالم. هواداران و باشگاه 

کمک کرده اند. من راجع همیشه به من 
اینکه در چند سال بــــــــــــه 

آینده می خواهم 
چه کنم و کجا 
ــم  ــ ــواهـ ــ ــی خـ ــ مـ
ــکــر  بــــــاشــــــم، ف
خــواهــم کرد.سعی نـــدارم وقــت تلف کنم و 
زمان بخرم و این طور چیزها. اگر امضا کنم، 
می مانم، پس باید راجع به آن فکر کنم«. 
امباپه این اواخر از آمادگی کامل به دور بوده 

و تأیید می کند که شایسته بعضی از انتقادها بوده است. 
امباپه افزود: »حقیقت این است که من خوب نبودم. این 
طبیعی است وقتی که گل نمی زنی و مردم به گلزنی تو 
عادت دارند.من کشورم را بهتر از دیگران می شناسم. من 
روحیه مردم اینجا را می شناسم و می دانستم که دوره 

سختی در راه است.«.

امیدواری پوچتینو#
مائوریسیو  از  امباپه،  صحبت های  از  پس  بالفاصله 

پوچتینو، سرمربی PSG، راجع به او سؤال شد.
پوچتینو که به نظر از صحبت های امباپه دلگرم شده بود، 
گفت: »من اینجا نیستم که راجع به صحبت های بازیکنانم 
حــرف بزنم. امــا مشخص اســت که ایــن جمالت تعیین 
کننده ای هستند. امباپه یکی از بازیکنان اصلی PSG است 

و من امیدوارم او سال ها اینجا در کنار ما بماند«.

آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده 9806790
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9806790 خانم -عفت سادات هاشمی فرزند سیدحبیب اله کد ملی 5739177626 
به استناد – سند ازدواج 5656- 1376/5/7 اجرائیه فوق الذکر جهت وصول مهریه خود به تعداد دویست سکه طالی 
رایج تمام بهار آزادی علیه: - احمد قهرمانلو فرزند قربان کد ملی 0638266289 اجرائیه ای به کالسه فوق صادر که 
پس از ابال غ اجراییه، حس��ب درخواست بستانکار به ش��ماره وارده 139805006092048775- 1398/9/10 سه 
دانگ از ششدانگ پالک ثبتی 5567 فرعی از 176- اصلی بخش 10 مشهد ملکی احمد قهرمانلو در قبال 200 عدد 
سکه تمام بهار آزادی بازداشت گردید. منزل مورد نظر توسط کارشناس محترم دادگستری به آدرس مشهد- آیت ا...

هاش��می رفس��نجانی2- جاهد13- پالک 47 بازدید و معاینه محلی به عمل آمد و نظریه کارشناسی به شرح ذیل 
می باش��د: اعیان موجود در دو طبقه همکف و اول اس��ت. طبقه همکف به مساحت تقریبی 150 مترمربع در سمت 
شامل آشپزخانه و پذیرایی و سرویس بهداشتی است و در سمت شمال که به صورت سوئیت است و درب آن از کوچه 
سمت شمال است، شامل هال و اتاق و آبدارخانه و سرویس بهداشتی است. طبق اول در سمت جنوب شامل پذیرایی 
و یک اتاق است. و یک اتاقک در باالی پله است. ستون های سمت شمال تا تراز سقف اجرا شده ولی سقف نداشت. 
خانم عفت سادات هاشمی اظهار داشت طبقه اول فاقد مجوز است. براساس مساحت عرصه 210 مترمربع- تناسب 
ابعادی- موقعیت ملک و عرض معابر دسترس��ی 10 متری جاهد 13 در س��مت جنوب و کوچه بوس��تان 20/7 در 
سمت شمال- اعیان موجود به شرح فوق – و قدمت آن مشخصات نازک کاری رؤیت شده ملک- ارزش ششدانگ 
ملک مذکور 20/000/000/000 ریال و ارزش س��ه دانگ از شش��دانگ ملک فوق 10/000/000/000 ریال جهت 

پایه مزایده برآورد می گردد.
سمت جنوب طبقه همکف و طبقه اول در تصرف بستانکار و خانواده بود و سمت شمال طبقه همکف که دارای  درب 

مستقل از بوستان 20/7 می باشد سوئیت در تصرف مستأجر خانواده منا کریم زاده می باشد.
حدود اجمالی ملک برابر نامه مسئول بایگانی اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 4 مشهد 139905006092063060- 
1399/10/1 براساس پرونده ثبتی بدین شرح می باشد: به حدود شماال بطول 8/14 متر پی به کوچه شرقا: بطول 25 
متر پی به پی پالک 5568 فرعی جنوبا: بطول 8/14 متر پی به خیابان غربا: بطول 25 متر پی به پی پالک 5560 
فرعی. یک مورد بازداش��ت دائم بموجب دستور ش��ماره 139805806092010358- 98/9/10 صادره از شعبه 2 
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان به نسبت مالکیت احمد قهرمانلو 
بازداشت می باشد. باتوجه به مالکیت مدیون بر مبنای مطالبات و هزینه های بستانکار سه دانگ از ششدانگ پالک 
ثبتی محاس��به و در قبال مبلغ 10/000/000/000 ریال مزایده خواهد ش��د ضمناً مبلغ 400/000/000 ریال حق 
مزایده و نیم عشر بمبلغ 500/000/000 ریال که طبق تبصره ماده 121 آیین نامه اجرا بعهده برنده مزایده می باشد و 
مزایده بمقدار فوق از مبلغ 10/000/000/000 ریال از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز شنبه مورخه 99/11/18 
در محل شعبه دوم اجرای ثبت به آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- شعبه 
2 برگزار می گردد. مزایده از مقدار و مبلغ اعالمی شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد 
شد. ضمناً پرداخت بدهی های مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و یا حق اشتراک و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن ها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است و 
هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده د ر روز بعد از تعطیل رسمی 
در ساعت تعیین شده برگزار می گردد. همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به 

صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است.م.الف525  آ9911219
تاریخ انتشار 99/11/5

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای محمدتقی اورعی مقنی باستناد 8 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است اسناد مالکیت ششدانگ یک باب خانه به شماره 
پالک 2900 اصلی بخش سه مشهد که متعلق به نامبرده می باشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی 

دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 3379 دفتر 20 صفحه 434 بنام محمد تقی اورعی مقنی 
نسبت به دو دانگ و دو خمس دانگ به استثناء ثمن اعیان و ذیل ثبت 5017 دفتر 35 صفحه 479 بنام محمدعلی 
اورعی مقنی نسبت به دو دانگ و دو خمس دانگ باستثناء ثمن اعیان و ذیل ثبت 5018 دفتر 35 صفحه 482 بنام 
بانو منصوره اورعی مقنی نسبت به یک دانگ و یک خمس دانگ باستثناء ثمن اعیان و ذیل ثبت 5019 دفتر 35 
صفحه 485 بنام بانو معصومه اورعی مقنی نسبت به ثمن اعیان ثبت و اسناد به شماره چاپی 414706و 414707و 
414708و 414709 صادر گردیده سپس برابر سند قطعی 2437 مورخ 1343/2/12 دفتر 36 مشهد سه دانگ و 
سه خمس دانگ مشاع از ششدانگ بانضمام ثمن اعیان از مالکیت محمدعلی و منصوره اورعی مقنی و بانو معصومه 

اورعی مقنی به محمدتقی اورعی مقنی منتقل شده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد...
لذا به اس��تناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نس��بت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ 
انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. 
بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله 
رس��می نس��بت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد ش��د. م.الف526  آ9911220

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 9900084
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9900084 سهم االرث احتمالی آقای محمد حاجی زاده اره کمر از ششدانگ عرصه 
و اعیان یک باب منزل مسکونی به شماره پالک ثبتی شش هزار و چهارصد نود و یک فرعی از یکصد و شصت و شش 
اصلی بخش سیزده مشهد به مساحت ششدانگ یکصد و پنجاه و دو متر و هشتاد و هشت دسیمتر مربع به نشانی : 
تربت جام -بلوار امام خمینی پنجاه و نه -کوچه اول سمت چپ با حدود اربعه به شرح شماال : بطول نه متر و هشتاد 
یک سانتیمتر دیوار بدیوار باقیمانده پانصد و هفده فرعی از یکصد و شصت و شش اصلی ،شرقا : بطولهای سه متر و 
سی و هشت سانتیمتر و هفت و هفده سانتیمتر و پنج متر و ده سانتیمتر دیوار بدیوار پالک پانصد و هفده فرعی از 
یکصد و شصت و شش اصلی جنوبا : بطول ده متر و شصت سانتیمتر دیوار بدیوار پالک سه هزار و هفتصد و پنجاه 
و هفت فرعی از یکصد و شصت و شش اصلی غربا : بطول چهارده متر درب و دیواریست به خیابان ،که سند آن ذیل 
ثبت شصت و سه هزار و دویست و چهار صفحه پنجاه دفتر سیصد و چهل و چهار به شماره چاپی هشتصد و نه هزار 
و نهصد و هشتاد و چهار سری الف سال هشتاد و پنج بنام مرحوم یوسف حاجی زاده اره کمر ثبت و صادر گردیده 
به استناد سند ازدواج شماره نه هزار و چهارصد و هشتاد و شش مورخ یازدهم اردبیهشت ماه یکهزار و سیصد و نود 
و پنج تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره سی و پنج مشهد در قبال تعداد هفتاد و دو سکه طالی تمام بهار آزادی که 
به مبلغ هفت میلیارد و نهصد و بیست میلیون ریال مقوم گردیده بابت مهریه خانم فاطمه رامیار و همچنین مبلغ 
سیصد و نود و شش میلیون ریال نیم عشر اجرائی به انضمام دو عشر اضافه بازداشت گردید. ملک موصوف ششدانگ 
یکباب منزل مسکونی با عرصه ششدانگ به مساحت یکصد و پنجاه و دو متر و هشتاد و هشت دسیمترمربع و حدود 
سیصد مترمربع اعیان شامل زیرزمین ،همکف و طبقه اول با قدمت بیش از سی سال ساخت با نمای آجر سه سانتی 
دارای امتیازات آب و برق و گاز می باشد.طبق نظر کارشناس رسمی ششدانگ پالک مذکور به مبلغ پنج میلیارد و 
دویست و پنجاه میلیون ریال و سهم االرث آقای محمد حاجی زاده اره کمر به مبلغ چهارصد و شصت و چهار میلیون 
و هش��تصد و چهل و س��ه هزار و هفتصد و پنجاه ریال ارزیابی و قطعی ش��ده است. برابر گزارش مامور اجرا طبقات 
زیرزمین و همکف در اختیار مستاجر بوده و طبقه اول در تصرف احدی از وراث می باشد و آقای ماشااله حاجی زاده 
اره کمر به عنوان شخص ثالث به استناد مبایعه نامه و وکالتنامه از ورثه ،مدعی مالکیت ملک مذکور گردیده است. 
سهم االرث آقای محمد حاجی زاده اره کمر از ششدانگ پالک فوق از ساعت نه الی دوازده روز یکشنبه مورخ نوزدهم 
بهمن هزار و سیصد و نود و نه در واحد اجرای اداره ثبت اسناد و امالک واقع در تربت جام روبروی اداره گاز از طریق 
مزایده به فروش می رس��د.مزایده س��هم االرث آقای محمد حاجی زاده اره کمر از شش��دانگ پالک مذکور از مبلغ  
چهارصد و ش��صت و چهار میلیون و هش��تصد و چهل و سه هزار و هفتصد و پنجاه ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و 

غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق 
مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 

ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.  تاریخ انتشار : 05/11/1399  آ-9911217

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه اینکه آقای بهرام معصومی س��منگانی دارای شناسنامه شماره 0749651571به شرح دادخواست به کالسه 
9900288ازای��ن شورادرخواس��ت گواهی حصروراثت نم��وده وچنین توضیح داده که ش��ادروان مهدی معصومی 
سمنگانی به شناس��نامه 0740354043درتاریخ22/6/1399دراقامتگاه دائمی خودبدرودزندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصراست به
ا-بهرام معصومی سمنگانی باکدملی 0749651571فرزندبرهان صادره ازتایبادپدرمتوفی

2-فاطمه یعقوبی سمنگانی باکدملی0749663553فرزنداسمعیل صادره ازتایبادمادرمتوفی
3-فاطمه فقیری سمنگانی باکدملی 0740377450فرزندمحمدایوب صادره ازتایبادهمسرمتوفی  

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

واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه اینکه آقای کریم افش��ان خواه دارای شناس��نامه ش��ماره 0748647376به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 
9900207ازاین شورادرخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمدرحیم افشان خواه 
به شناس��نامه 0748804171درتاریخ 28/6/1389دراقامتگاه دائمی خودبدرودزندگی گفته وورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصراست به
1-اقلیماراستگوفرزنه ئی باکدملی0749483520فرزندعبدالرئوف صادره ازتایبادهمسرمتوفی

2- کریم افشان خواه باکدملی 0748647376فرزندمحمدرحیم صادره ازتایبادفرزندمتوفی
3-یعقوب افشان خواه باکدملی0748647384فرزندمحمدرحیم صادره ازتایبادفرزندمتوفی
4-داود افشان خواه باکدملی 0748647724فرزندمحمدرحیم صادره ازتایبادفرزندمتوفی

5-یاسین افشان خواه باکدملی0748648501فرزندمحمدرحیم صادره ازتایبادفرزندمتوفی
6-عبدالحمیدافشان خواه باکدملی 0748649441فرزندمحمدرحیم صادره ازتایبادفرزندمتوفی

7-مسعودافشان خواه با کدملی 0749547898فرزندمحمدرحیم صادره ازتایبادفرزندمتوفی
8-احمدافشان خواه باکدملی 0749859131فرزندمحمدرحیم صادره ازتایبادفرزندمتوفی

9-عاطفه افشان خواه باکدملی 0740039350فرزندمحمدرحیم صادره ازتایبادفرزندمتوفی
10-فاطمه افشان خواه باکدملی 0749858193فرزندمحمدرحیم صادره ازتایبادفرزندمتوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد

 سیدسعید هرمزی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پیرو آگهی قبلی که به موجب ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده اینک بر حسب در خواست واصله مستند به ماده 
مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت،تحدید حدود یک قسمت از امالک واقع در قطعه7 درگز بخش 7 قوچان در 

س��اعت اداری در تاریخ مندرج در متن آگهی انجام و به ش��رح ذیل آگهی می گردد:پالک 133-اصلی کالته قرقین 
قطعه7درگزبخش 7 قوچان:پالک 118 فرعی مجزی شده از 133- اصلی آقای بهمن ولیدی ششدانگ قطعه زمین 

واقع در روستای ینگه قلعه کالته قرقین تاریخ تحدید:1399/12/10 
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق به وسیله این آگهی اخطار میگردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضوربهم رسانندو چنانچه هر یک از صاحبان امالک و یا نماینده 
قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی ونیز صاحبان امالکی که در موقع 
مقرر حاضر نبوده اند مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین میبایست 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم 

و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. آ-9911214  تاریخ انتشار:1399/11/05
ناصر حسن زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای قربان محمد قربانی فرزند علی محمد به ش��ماره شناس��نامه 50به اس��تناد دو برگ استشهادیه 
گواهی ش��ده توس��ط دفتر اسناد رسمی شماره یک شیروان جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این 
اداره مراجعه نموده و مدعی اند که سند مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه باغ میمی بشماره پالک 
1789فرعی از 13اصلی واقع در قطعه سه شیروان بخش5قوچان به آدرس خیابان جواداالئمه 12پالک15که متعلق 
به ایشان میباشد بعلت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بشماره 
چاپی3/447142ذیل صفحه408دفتر96 وش��ماره ثبت15161 به نام نامبرده صادر و تس��لیم گردیده است.لذا به 
اس��تناد تبصره یک اصالحی ماده120آئیننامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگردد هرکس نس��بت 
به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود میباش��د بایس��تی ظرف10روز از 
تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله رسمی به این اداره تسلیم نمائید 
بدیه��ی اس��ت در صورت ع��دم وصول اعتراض در مهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند 
معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9911212  تاریخ 

انتشارآگهی:99/11/04
اکبر اقبالی-  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای علی دولخانی بوانلو فرزند رضا به موجب س��ند وکالت بش��ماره74396-1399/01/18تنظیمی 
دفتر اسناد رسمی شماره 30شیروان به وکالت از خانم طاهره متینی به ش ش 11201شیروان فرزند محمدحسین 
به اس��تناد دو برگ استش��هادیه تایید شده توسط دفتر اسناد رسمی ش��ماره یک شیروان منضم به تقاضای کتبی 
جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اند که س��ند مالکیت یک دانگ 
و نیم مش��اع از شش��دانگ یک قطعه باغ میمی بش��ماره پالک 0فرعی از919اصلی واقع در قطعه یک ش��یروان 
بخش5قوچان به آدرس خیابان فلسطین26 که متعلق به موکل ایشان میباشد بعلت نامعلومی مفقود شده است با 
بررس��ی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بشماره چاپی 207485سری الف95 ذیل دفتر الکترونیک 
بش��ماره 139820307114002307 به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده است.لذا به استناد تبصره یک اصالحی 
ماده120آئیننامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای 
انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد بایستی ظرف10روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به 
همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نمائید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض 
در مهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. تاریخ انتشارآگهی:99/11/05  آ-9911213
اکبر اقبالی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای احمد اسماعیلی فرزند عباس به شماره شناسنامه 3966 باستناد دو 
برگ استش��هاد گواهی امضا شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت یک برگ سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت س��ه 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک 5272 فرعی از 173 اصلی واقع در بخش دو بجنورد به 
آدرس هفده ش��هریور جنوبی 9 پالک 7 و به شماره چاپی 14954 و سند مالکیت سه 
دانگ مش��اع از شش��دانگ پالک 5272 فرعی از 173 اصلی به شماره چاپی 679124 
علت جابجائی مفقود ش��ده است و با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه 
ذی��ل صفحه 76 دفتر امالک جلد 158 ثب��ت و 33364 و ذیل صفحه 511 دفتر 169 
ثبت 35708 به نام نامبرده فوق صادر و تس��لیم دفتر امالک بیش از حکایتی ندارد لذا 
طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کسی 
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
باش��د بایس��تی ظرف ده روز از انتش��ار این آگهی اعتراض کتبی خود را بپیوست اصل 
س��ند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تس��لیم نماید بدیهی است در صورت 
عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند 
معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد و 

سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار قانونی ساقط است.م الف 2561  آ-9911210
احمد اصغری شیروان  

 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 بجنورد

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 87 پرونده شماره 139904007141000990
بدین وسیله به خانم زهرا دهقان پور وحید فرزند محمود به شماره ملی 0670590908 
– احد از ورثه مرحوم محمود دهقان پور وحید مدیون پرونده اجرایی کالس��ه به شماره 
بایگانی 9901121- ابالغ می گردد س��هم االرث احتمال��ی مرحوم محمود دهقان پور 
وحید از سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 2 فرعی از 145- اصلی 
بخش دو بجنورد و س��هم االرث احتمالی مرحوم محمود دهقان پور وحید از ششدانگ 
عرص��ه و اعیان پالک ثبتی 3 فرعی از 145 – اصلی بخش دو بجنورد از محل مالکیت 
مرحوم علیرضا دهقان پور متعلق به مورث شما محمود دهقان پور وحید در قبال مبلغ 
40/500/000/000 ری��ال بابت مهریه خان��م زهرا همتی کله منار و با انضمام 5 درصد 
بابت حق دولتی بازداش��ت گردیده است لذا طبق ماده 87 آیین نامه اجرای مفاد اسناد 
رسمی مراتب فوق به شما به عنوان ورثه مرحوم محمود دهقان پور وحید با مشخصات 
یاد ش��ده اخطار می ش��ود ضمنا هر گونه نقل  انتقالی از طرف ش��ما نس��بت به مورد 
بازداش��ت ممنوع اس��ت و ترتیب اثر داده نمی ش��ود. در ضمن این آگهی در یک نوبت 
درروزنامه منتش��ر ش��ده و عملیات اجرایی بالفاصله پس از سپری شدن مهلت مذکور 

ادامه خواهد یافت. آ-9911211
حمید عزیزی

 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

آگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده 120 آئین نامه قانون ثبت
آقای اس��ماعیل ترکانلو فرزند غالمحس��ین به شماره شناس��نامه 3838 و شماره ملی 
0680767959 ص��ادره از بخش بجنورد برابر مش��روحه ش��ماره 99/17401 مورخه 

99/11/02 با تسلیم دو برگ استشهادیه که صحت امضاء شهود مذکور در آن در دفتر 
اسنادرس��می شماره 14 شهرس��تان بجنورد گواهی شده است مدعی شده اند که سند 
مالکیت ششدانگ پالک 7369 فرعی از 169 اصلی واقع در بخش دو بجنورد به شماره 
ثبت 26616 صفحه 120 دفتر 773 به شماره چاپی549856 که فاقد سابقه رهن و یا 
بازداش��ت می باشد بعلت نامعلومی مفقود شده است که درخواست صدور سند المثنی 
نوب��ت اول نموده . لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می 
ش��ود تا هرکس مدعی انجام معامله نس��بت به ملک مذکور بوده  یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید. بدیهی است 
چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرس��د اداره ثبت طبق مقررات نس��بت به صدور 

سند مالکیت المثنی اقدام خواهد کرد آ-99111221   تاریخ انتشار 1399/11/05
علیخان نادری  رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی
در خص��وص تقاضای آقای مهدی برپا مالک مش��اعی پالک ثبتی 2109 فرعی از 256 
اصل��ی و 1 فرع��ی از 5133 بخش 4 مش��هد لذا با توجه به عدم موافقت ش��هرداری با 
اف��راز، برابر ماده 5 آئین نامه قانون افراز با درخواس��ت افراز متقاضی موافقت نمی گردد 
و درخواس��ت نامبرده رد می گردد. بدینوس��یله گواهی عدم اف��راز صادر می گردد، پیرو 
اخطاری��ه 34520- 34521- 99/10/17 مراتب ی��ک نوبت آگهی میگردد و برابر ماده 
6- آیین نامه افراز به خواهان و سایر مالکین مشاعی ابالغ می گردد. نامبرد گان می توانند 
باس��تناد ماده دو قانون افراز چنانچه متقاضی یا مالکین مشاعی و هر شخص حقیقی و 
حقوقی نسبت به گواهی عدم افراز پالک فوق الذکر اعتراض دارند از تاریخ انتشار ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود دادگاه شهرس��تان تس��لیم در صورت عدم اعتراض اقدامات 

قانونی وفق مقررات بعمل خواهد آمد. م.الف 518  آ9911223
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد- محمدجواد غالمی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای ابراهیم مهرانفر با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء ش��ده طی درخواست مورخ 
1399/9/23 تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی میزان چهارصد و نود و چهار س��هم 
مشاع از نهصد و نه هزار سهم ششدانگ پالک 6 فرعی از 178 و 179- اصلی )که برابر 
استانداردس��ازی تبدیل به پالک 227 اصلی( واقع در بخش ده طرقبه ش��اندیز که در 
صفحه 119 دفتر 443 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر 
س��هل انگاری مفقود شده را نموده اس��ت در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون 
ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل 
س��ند مالکیت نزد خود می باش��ند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را 
همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه 
گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل 
س��ند مالکیت یا سند معامله ارائه نش��ود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند 

مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف 520  آ9911224
تاریخ انتشار: 1399/11/05

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

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

آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 99/1284م��ورخ10/08/ 99هیات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا خراعی فرزند کیومرث 
به ش��ماره شناس��نامه 4000165747صادره ازاسدآباد درشش��دانگ یک قطعه زمین 
مزروع��ی آبی محاط به مس��احت 14068/26 متر مربع در قس��متی از پالک فرعی از 
33 اصل��ی واقع دراس��دآباد اراضی روس��تای لک لک خریداری از مالک رس��می آقای 
کیومرث خزاعی محرز گردیده اس��ت. لذا به منظوراط��الع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند 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 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدهی است در صورت 
انقضای م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد.) م الف 417( آ-9910685
تاریخ انتشار اول  1399/10/20
تاریخ انتشار دوم  1399/11/05

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان اسدآباد- کامران متقی

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

امالک واقع در بخش 14 یزد- نصراباد و توابع
82 فرعی از 21- اصلی – خانم طاهره طایفی نصرابادی نس��بت به  شش��دانگ باغ به 

پالک ثبتی برابر به مساحت 437/50مترمربع بموجب رای شماره 
139960321006001422مورخ1399/06/26واق��ع درنصراباد تفت خریداری عادی 

مع الواسطه ازجواد طایفی نصرابادی وسکینه خانم  طایفی  نصراباد مالکین رسمی 
ل��ذا به منظور اطالع عم��وم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه 
اش��خاص نسبت به صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از 
تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از 
اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مرجع 
قضائی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9910652
تاریخ انتشارنوبت اول: شنبه 1399/10/20

تاریخ انتشارنوبت دوم: یکشنبه 1399/11/05
امیرحسین جعفری ندوشن  - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت 

  از طرف علی محمد شبانیان تفتی

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 
صاحبان سهام شرکت مجتمع صنعتی 

دوچرخه سازی قوچان )آساک دوچرخ( 
)سهامی عام( شماره ثبت 49097 شناسه 

ملی 10100942761
 

مجمع عمومی  عادی س��الیانه شرکت مجتمع 
صنعتی دوچرخه س��ازی قوچان س��هامی عام 
)آس��اک دوچرخ( به ش��ماره ثب��ت 49097 و 
مل��ی 10100942761 رأس س��اعت  شناس��ه 
15 ال��ی 16 بعدازظه��ر روز پنج ش��نبه مورخ 
صنعت��ی  مجتم��ع  مح��ل  در   1399/11/23
کارخان��ه  )مح��ل  دوچرخ��ه س��ازی قوچ��ان 
کیلومتر 5 جاده قوچان فاروج( تش��کیل می 

گردد.
لذا از کلیه سهامداران دعوت می شود با در 
دست داشتن اصل اوراق و کارت شناسایی 
و یا وکالتنامه معتبر در جلس��ه مجمع حضور 

بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- تغییرات در اساسنامه شرکت
2- سایر مواردی که در صالحیت این مجمع 

می باشد.
 هیئت مدیره شرکت مجتمع صنعتی 

دوچرخه سازی قوچان سهامی عام 
)آساک دوچرخ( ع 9

91
12
27

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
سالیانه به طور فوق العاده صاحبان 

سهام شرکت مجتمع صنعتی دوچرخه 
سازی قوچان )آساک دوچرخ( )سهامی 

عام( شماره ثبت 49097 شناسه ملی 
10100942761

مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت مجتمع صنعتی 
دوچرخ��ه س��ازی قوچان س��هامی عام )آس��اک 
دوچ��رخ( ب��ه ش��ماره ثب��ت 49097 و شناس��ه 
مل��ی 10100942761 رأس س��اعت 16 ال��ی 17 
بعدازظهر روز پنج ش��نبه م��ورخ 1399/11/23 
در محل مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان 
)محل کارخانه کیلومت��ر5 جاده قوچان فاروج( 

تشکیل می گردد.
لذا از کلیه سهامداران دعوت می شود با در دست 
داشتن اصل اوراق و کارت شناسایی و یا وکالتنامه 

معتبر در جلسه مجمع حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت
2- انتخاب بازرس و حسابرس قانونی شرکت

3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
4- حق حضور جلسات هیئت مدیره شرکت

5- س��ایر مواردی ک��ه در صالحیت این مجمع 
می باشد.

 هیئت مدیره شرکت مجتمع  صنعتی 
دوچرخه سازی قوچان سهامی عام

ع )آساک دوچرخ( 9
91
12
28
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

در قالب ضبط تاریخ شفاهی

 خاطرات » ابوالفضل پورعرب« 
در موزه سینما ثبت شد

پــورعــرب،  ابوالفضل  مــاکــت 
ــران از  ــ ــازیــگــر ســیــنــمــای ایـ ب
نـــام آوران  در بخش  ــه۷۰  دهـ
مـــــوزه ســیــنــمــای ایــــــران در 
مـــعـــرض دیــــد بـــــرای عــمــوم 
عالقه مندان قرار گرفته است. 

پورعرب، بازیگر سینمای ایران در برنامه اخیر »هفت« گفته 
بود که »من از دهه ۷۰ وارد سینما شده ام اما یک عکس از من 
در موزه سینما نیست«. این اظهارات واکنش غیررسمی موزه 
سینما را به همراه داشته و این موزه در خبری که روز گذشته 
ابوالفضل  »مــاکــت«  کــه  اســت  داشــتــه  تأکید  کـــرده،  منتشر 
نــام آوران  از دهه ۷۰ در بخش  ایــران  بازیگر سینمای  پورعرب 
بــرای عموم عالقه مندان  دید  در معرض  ایــران  مــوزه سینمای 

قرار گرفته است. 
به نقل از روابط عمومی موزه سینما، تاریخ شفاهی ابوالفضل 
پــورعــرب کــه شــامــل دوران کــودکــی، نــوجــوانــی، نــحــوه آشنایی 
و  سریال ها  در  نقش آفرینی ها  خــاطــرات  و  سینما  به  ورود  و 
فیلم های سینمایی است، در گفت وگو با هوشنگ گلمکانی ۱۴ 

دی ماه ۱۳۹۹ ضبط شد.
پورعرب، دانش آموخته بازیگری و کارگردانی تئاتر از دانشسرای 
هنر است. نخستین کار حرفه ای این هنرمند در سینما دستیار 
و  اســت   ۱۳۶۴ ســال  در  نویسنده«  و  »دزد  فیلم  کــارگــردانــی 
در سال ۱۳۶۹ با بازی در فیلم »عروس« به شکل حرفه ای وارد 
سینما شد و به عنوان چهره اول فیلم های دهه ۷۰ نقش های 

زیادی بازی کرد.
وی برای فیلم »مردی شبیه باران« در پانزدهمین دوره جشنواره 
فیلم فجر برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد 
و همچنین برای فیلم »عــروس« در جشنواره بین المللی فیلم 

پیونگ یانگ برنده بهترین بازیگر نقش اول مرد شده است.
گفت وگوهای تاریخ شفاهی موزه سینمای ایران با هدف شناخت 
بیشتر عالقه مندان از سینما به ویژه جوانان و نسل های آینده با 
تاریخ و رویدادهای سینمای ایران و آشنایی و بهره مندی از سیر 

زندگی هنری پیشکسوتان و هنرمندان شاخص تهیه می شود.
تاریخ شفاهی ابوالفضل پورعرب به صورت تصویری به زودی 

منتشر می شود.
و  در سی  موجه«  »غیبت  فیلم  با  امسال  سینما  بازیگر  این 

نهمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد. 

اثر جدید کارگردان »بیست و سه نفر« در راه جشنواره

انتشار پوستر فیلم سینمایی »یدو«
ــتـــر فــیــلــم  نــخــســتــیــن پـــوسـ
طراحی  با  »یــدو«  سینمایی 
احسان برآبادی منتشر شد. 
ــدو بــه کـــارگـــردانـــی مهدی  یـ
تــهــیــه کــنــنــدگــی  و  جــعــفــری 
سی  در  مصباح  محمدرضا 

و نهمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درخواهد آمد . ستاره 
پسیانی و میالد صویالوی بازیگران اصلی این فیلم هستند. یدو 
پس از فیلم سینمایی موفق »بیست و سه نفر« دومین فیلم 

مهدی جعفری با نگاهی متفاوت به حوزه دفاع مقدس است.
فکری  پــرورش  کانون  راهبردی  مشارکت  راستای  در  فیلم  این 

کودکان و نوجوانان و بنیاد سینمایی فارابی تولید شده است.

مدیر پخش مؤسسه بهمن سبز »حوزه هنری«: 

وضعیت سینماها رو به بهبود است
غالمرضا فرجی، مدیر پخش 
بیان  بــا  سبز  بهمن  مؤسسه 
ــنــکــه فـــــروش »دیــــــدن ایــن  ای
فیلم جرم اســت« خوب بوده 
است عنوان کرد« این تجربه، 
بخش  میزبانی  بــرای  تمرینی 

مردمی جشنواره فیلم فجر است.غالمرضا فرجی در گفت وگو با مهر 
درباره آخرین وضعیت فروش فیلم سینمایی »دیدن این فیلم جرم 
است« به کارگردانی رضا زهتابچیان در سینماها گفت: فروش این 
فیلم روز به روز در حال رشد است به طوری که در دو روز آخر هفته 
پرفروش ترین روزهای اکران را داشتیم. وی افزود: فروش در این دو روز 
بیش از ۸۰ میلیون تومان بود که عدد بسیار قابل توجهی در دوران 
کروناست. مجموع فروش »دیدن این فیلم جرم است« هم اکنون از 

مرز ۴۰۰ میلیون تومان عبور کرده است.
فرجی با اشاره به استقبال خوب مخاطبان از فیلم بدون تبلیغات 
به  تماشاگر  هــزار  از ۳۰  بیش  تاکنون  گفت:  تلویزیونی  و  شهری 
تماشای این فیلم نشستند در حالی که تاکنون هیچ تیزری برای فیلم 
از تلویزیون پخش نشده و امیدواریم در روزهای آینده با مساعدت 

رسانه ملی این حمایت انجام شود.
وی بیان کرد: وضعیت نسبت به تیرماه و بازگشایی اولیه سینماها 
تغییر بسیاری کرده است و موج تازه ای از بازگشت سینمادوستان به 
سینما را شاهدیم. شب گذشته در بیشتر سانس های پردیس های 
تهران با تکمیل ظرفیت مواجه بودیم. فروش و استقبال در شهرهای 
و می تواند معیار  تهران بسیار مطلوب است  و  مشهد، اصفهان 
خوبی برای امکان سنجی برگزاری مردمی جشنواره فجر و تمرینی 

برای اجرای پروتکل های بهداشتی باشد.
مدیر پخش »بهمن سبز« ادامه داد: کمتر کسی انتظار این میزان 
استقبال را داشت، وضعیت سینماها رو به بهبود است و در صورت 
اطالع رسانی عمومی درست و اکــران فیلم های جــذاب، می توان به 

رونق دوباره سینماها امیدوار بود.

 زهره کهندل  روزهای پایانی هفته گذشته 
پخش بــرنــامــه »قــبــل انــقــالب« بــا اجــرای 
بــهــروز افخمی کــه مــنــاظــره مــیــان صــادق 
زیباکالم و خسرو معتضد درباره رضاشاه 
دولت های  ارتباط  ارتش،  موضوعات  در  و 
خــارجــی در بــه قـــدرت رســیــدن رضــاشــاه، 
مرتبط  مسائل  و  زمین ها  تصرف  مذهب، 
نظری  اخــتــالف  بــه  ــود،  ب تاریخی  دوره  آن 
جدی بدل شد که دو طرف یکدیگر را به 
تاریخ  ــت  روای در  جانبداری  و  دروغگویی 

متهم کردند. 
بخش هایی از این برنامه که در شبکه های 
ــرال شـــد بـــا واکــنــش هــای  ــ ــ اجــتــمــاعــی وای

مختلفی روبه رو شد. 
دوره  دیگر  که  بودند  ــاور  ب ایــن  بر  عــده ای 
است.  گذشته  دیــگــران  پذیرفتن  و  گفتن 
دوره مونولوگ گذشته و باید با تمام وجود 
ــاره ای جز  بــه آغـــوش گــفــت وگــو بــرویــم. چــ
فضای  باید  هم  ملی  رسانه  و  نداریم  این 
مختلف  گــروه هــای  اختیار  در  عــادالنــه ای 
سیاسی و فکری قــرار دهــد و ایــن بــاب را 
ــرورش دهـــد. عــده ای  پـ را  بــازتــر کند و آن 
دیگر اما پخش چنین مناظراتی را موجب 
دامن زدن به بی اخالقی کالمی در جامعه 
مــی دانــنــد امــا آنــچــه روشـــن اســت اینکه، 
باب گفت وگو در جامعه باید گشوده شود 
عمومی،  دانشگاه  عنوان  به  ملی  رسانه  و 

نقشی مهم در این باره دارد.  
ســواد  کــارشــنــاس  دهــنــادی،  محمدصادق 
در  اخیر  مناظره  پخش  ــاره  دربـ رســانــه ای 
طرفین  میان  به جدل  منجر  که  تلویزیون 
شد، به خبرنگار ما می گوید: به نظرم این 
تلویزیون  ســوی  از  که  بــود  مثبتی  رویـــداد 
مناظرات  باید  سیما  و  صدا  افتاد.  اتفاق 
مردم  و  کند  کاست پخش  و  کم  بــدون  را 

قضاوت کنند. 
پرسش ها و شبهه های زیادی درباره مسائل 
اخــتــالف  مــحــل  کــه  دارد  وجـــود  مختلف 
نظرات جدی در میان اندیشمندان است.

او اضافه می کند: اگر این جلسات مناظرات 
با  تلویویزن پخش می شد، مردم  از  زودتر 
افکار و نظرات مختلف و کسانی که تاریخ 
مثالً  می شدند  آشنا  می کنند،  تحریف  را 
آقای زیباکالم که تاریخ پیش از انقالب را 
کتاب  دوران  آن  ــاره  درب و  روایــت می کنند 
کتاب های  مقدماتی ترین  از  نــوشــتــه انــد، 
تــاریــخــی کــه در کــشــور مــا نــوشــتــه شــده، 
تنها  نــه  اینکه  جالب  هستند.  بــی اطــالع 
هم  تاریخی  کتاب  بلکه  بی اطالع هستند 

نوشته اند! 

 آگاهی، هزینه دارد#
این کارشناس رسانه با بیان اینکه جدای 
پیش  طــرف  دو  بین  که  و جدلی  از بحث 
آمد و شاید به نظر برسد که ادب و اخالق 
اجتماعی در آنجا شکسته شد، می گوید: 

است  ضــررش  از  بیشتر  اتفاق  این  فایده 
روبــه رو می شوند  واقعیت ها  با  چون مردم 
تاریخ  کتاب  دانشگاه،  استاد  یک  اینکه 
کتاب های  مقدماتی ترین  امــا  می نویسد 
حتی  است،  نخوانده  را  کشورش  تاریخی 
که  کشور  از  خــارج  تاریخی  کتاب های  به 
درباره آن مقطع تاریخی نوشته شده هم 
چنین  وقــتــی  کــه  دیــدیــم  نیست،  مسلط 
فردی با  استدالل روبه رو می شود، چطور 
به هم می ریزد و فحاشی می کند. به نظرم 
از  آن  پخش  و  مناظراتی  چنین  بــرگــزاری 
تلویزیون مفید است و باید گسترش پیدا 

کند. 
دهنادی خاطرنشان می کند: به نظرم باید 
فــرصــت گــفــت وگــو و مــنــاظــره بــه آدم هـــای 
ســیــاســی کـــه ادعــــا مــی کــنــنــد حــرف هــای 
زیادی برای گفتن دارند، داده شود تا عیار 
برای  کشور  فکری  و  سیاسی  جریان های 

مردم مشخص شود.
در  مناظره  طرفین  کم تحملی  دربـــاره  وی 
به  آن  و منجر شــدن  گــفــت وگــو  مــیــزهــای 
نــاســزاگــویــی و تنش اخــالقــی در  تــوهــیــن، 
جامعه، می گوید: به نظرم این طور نیست. 
مردم این فضا را فقط در برنامه های صدا 
شبکه های  در  بلکه  نمی بینند  سیما  و 
فحاشی  گاهی  و  صراحت  این  اجتماعی، 
بیشتر است ولی مخاطب را با واقعیت ها 
این  از  تندتر  افــراد بسیار  روبــه رو می کند. 
در فضای مجازی با هم صحبت می کنند 
ایراد  از این منظر به تلویزیون  و نمی توان 

گرفت.
ــود: بـــه دلـــیـــل ایــنــکــه  ــی شــ او یـــــــادآور مــ
ســال هــاســت بــا هــم گــفــت وگــو نــکــرده ایــم. 
شاید در مناظرات هم مشکالتی به وجود 

 بیاید اما منفعت گفت وگو بیشتر از ضرر 
آن است. 

 واکسیناسیون مردم #
در برابر انحرافات فکری

دهنادی با تأکید بر اینکه عیار جریان های 
فکری و سیاسی در این مناظرات مشخص 
ــود، مــی گــویــد: مــعــمــوالً بـــه خــاطــر  ــی شـ مـ
آن  بــه  نــشــود،  گفته  باطلی  حــرف  اینکه 
رسمی  فضای  در  جــوالن  فرصت  اندیشه 
اگر در فضای رسمی به  را نمی دهیم ولی 
جواب های  بدهیم  طــرح  اجــازه  افکار  ایــن 
حرف های  ایــن  به  هم  منطقی  و  مستدل 
بیشتری  منفعت  که  می شود  داده  باطل 
را  مـــردم  دارد چــون  آگــاهــی جامعه  بـــرای 
انحرافی  جریان های  جنجال های  برابر  در 

واکسینه می کند. 

ــن کــارشــنــاس رســانــه عــنــوان مــی کــنــد:  ایـ
شبکه های  در  باطل  حرف های  این  گاهی 
ــورت یــکــطــرفــه مــطــرح  ــ اجــتــمــاعــی بـــه صـ
مــی شــود کــه اتــفــاقــاً گــفــت وگــو هــای سطح 
پایینی هم درباره آن صورت می گیرد مثالً 
یا  زن  با یک خواننده  روحانی سابق  یک 
یــک خــوانــنــده زیــرزمــیــنــی بــا یــک مجری 
صــحــبــت مــی کــنــد در حــالــی کــه مــنــاظــره 
نقد کشیدن  به  و  درآوردن  عیار  به  یعنی 
اندیشه ها توسط افرادی که صاحب نظر، 
افــرادی که کتاب  ادعا هستند؛  و  اندیشه 
خوانده اند و کتاب نوشته اند. اگر مناظرات 
جــوالن  فــرصــت   شــود،  کمرنگ  تلویزیون 
شبکه های  در  مبتذل  گــفــت وگــوهــای  بــه 

اجتماعی داده می شود. 
هر  اندیشه،  صاحبان  می کند:  اضافه  او 
کنند،  گفت وگو  هــم  بــا  اگــر  اشتباه  چند 
جریان خوبی در جامعه راه می افتد. صدا 
و  باشد  داشــتــه  صــدر  باید سعه  سیما  و 
توجه کند که تراز و عیار دو طرف مناظره با 

هم در یک سطح باشد. 
اگر مناظرات زودتر از این در صدا و سیما 
امروز  که  افــرادی  از  بسیاری  باب می شد، 
مجازی  فضای  معرکه گیر  و  معرکه گردان 
ولی  نمی یافتند  جــوالن  فرصت  هستند 
میان  در  باید  کــه  صــدری  سعه  آن  هنوز 
است  نشده  فراگیر  ملی،  رسانه  مــدیــران 
میهمانان  تمام شبکه ها،  در  که  به طوری 
به صورت شفاف و اغنایی با هم صحبت 
پوپولیستی  شکل  به  مباحث  تا  می کنند 
نشود  مــطــرح  اجــتــمــاعــی  در شــبــکــه هــای 
ــن  ــه ای ــانـ ــرا در فـــضـــای مـــدیـــریـــت رسـ ــ زیـ
اقــبــال بیش از حد  گـــزاره وجــود دارد کــه 
دلیل  بــه  اجتماعی  شبکه های  بــه  مـــردم 

 ضــعــف هــای تــلــویــزیــون در بــازنــمــایــی همه 
سلیقه هاست.

نتیجه کم کاری تلویزیون#
وی با بیان اینکه یکی از وظایف تلویزیون 
خاطرنشان  اســت،  گفت وگو  کــردن  زنــده 
ــه در بــرنــامــه »قــبــل  مــی کــنــد: جـــدلـــی کـ
وجود  به  مناظره  طرف  دو  میان  انقالب« 
را  آمد، نشان می دهد که تلویزیون کارش 
در باب کردن فرهنگ گفت وگو به درستی 

انجام نداده است. 
فرهنگ گفت وگو هنوز جا نیفتاده است و 
زمانی که فضا باز می شود، آدم ها آن قدر 
به  می کنند  شــروع  که  نکرده اند  صحبت 

جدل و توهین. 
دهنادی تأکید می کند: برنامه های مناظره 
و گفت وگو در تلویزیون باید تبدیل به یک 
رونــد شود و نه فقط در شبکه چهار، که 
اینکه جدل های  همه شبکه ها. ضمن  در 
میز  که  شــود  سبب  نباید  هم  اینچنینی 
جمع  تلویزیونی  برنامه های  در  مناظرات 
شــود بــه هــر حــال خــون ریــزی از عــوارض 
جراحی است و از ترس خون ریزی نمی توان 

از جراحی صرف نظر کرد. 
گفت وگوها  مقاطعی  در  اینکه  بیان  با  او 
انجام  و سیما  در صدا  مناظرات خوبی  و 
مقاطعی  در  البته  اظهار می کند:  می شد، 
نبود  مدیران  سلیقه  گفت وگو ها  ایــن  هم 
سلیقه ای  برخورد  مسئله  ایــن  با  نباید  و 
شود. تلویزیون می تواند آدم های مختلفی 
را دعـــــوت کــنــد تـــا فـــرصـــت پــاســخ هــای 
شود  داده  ادعاها  برخی  به  اندیشه ورزانه 
انـــقـــالب« وقتی  بــرنــامــه »قــبــل  در  مــثــالً 
بــرای جواب  منطقی  پاسخ  زیباکالم  آقــای 
این  مردم  کرد،  اهانت  به  نداشت، شروع 

اهانت ها را دیدند. 
سیما  و  صــدا  اینکه  بر  تأکید  با  دهنادی 
بــرای  بــه مــجــری هــای خــوب و جسور  نیاز 
یــــادآور  دارد،  ــاظــراتــش  ــن م بــرنــامــه هــای 
مجری  ملی  رســانــه  متأسفانه  مــی شــود: 
مدیران  نــدارد چون  مناظرات  بــرای  خوبی 
سازمان، هزینه های داشتن مجری جسور 
را نــمــی پــذیــرنــد در حــالــی کــه رســانــه هــای 
گــروهــی دنــیــا بــه مــجــری هــای جــســور بها 
می دهند و آن ها بزرگ ترین سیاستمداران 
اینجا  را به چالش می کشند ولی در  دنیا 
ــی،  ــدرت ــی یـــک مــجــری بـــا صــاحــب ق ــت وق
او را مجبور به  کمی تند صحبت می کند 
باید  سیما  و  صــدا  می کنند.  عذرخواهی 
هزینه  و  باشد  داشــتــه  قــوی  مجری  چند 

جسارت مجری هایش را هم بپردازد. 
ــان یـــادآور  ــای ــه در پ ایـــن کــارشــنــاس رســان
می شود: از مدیران صدا و سیما می خواهم 
که گفت وگو را با همه تنش ها و دردهایش 
ــه بــدهــنــد و از جــنــجــال هــای عـــده ای  ادامــ

مالنقطی نهراسند.

برش

باید فرصت گفت وگو و 
مناظره به آدم های سیاسی 
که ادعا می کنند حرف های 
زیادی برای گفتن دارند، 

داده شود تا عیار جریان های 
سیاسی و فکری کشور برای 

مردم مشخص شود

نگاهی به آثار در حال ساخت در شبکه نمایش خانگی 

کارگردانان مشغول کارند!
این روزها شبکه نمایش خانگی بیشتر مورد استقبال 
خانواده ها قرار گرفته و پلتفرم های آنالین سرمایه گذاری 
بــه همین دلیل  ــن عــرصــه داشــتــه انــد؛  ای بیشتری در 
کارگردانان موفق چه در سینما و چه در تلویزیون مشتاق 
ساخت اثری در این رسانه شده اند. مدتی است با وجود 
محدودیت های بهداشتی ناشی از ویروس کرونا هر چند 
وقت یک بار اسامی کارگردانانی در خبرها منتشر می شود 
که به شبکه نمایش خانگی وارد شده اند. در حال حاضر 
سریال  »قورباغه« به کارگردانی هومن سیدی و »ملکه 
گدایان« به کارگردانی حسین سهیلی زاده در حال پخش 
هستند و سریال های »خوب، بد، جلف۳«، »خاتون«، 
»سیاوش« و »دادزن« هم در حال تولید هستند. آخرین 
خبری که در این حوزه منتشر شده، درباره ساخت اثری 

توسط محمدحسین مهدویان است. 

بازگشت جواد عزتی با سریال زخم کاری#
روز گذشته یک رسانه از کلید خــوردن »زخــم کــاری« 
جواد  ــازی  ب با  مهدویان  محمدحسین  جدید  سریال 
عزتی خبر داد. براساس این خبر سایت نمایش خانگی 
نوشت: سریال نمایش خانگی »زخم کاری« به کارگردانی 
محمدرضا  تهیه کنندگی  و  مــهــدویــان  محمدحسین 
تخت کشیان مدتی است در بابلسر کلید خــورده و با 

حمایت فیلیمو تولید می شود.
جواد عزتی که پس از فیلم موفق »شنای پروانه« در اثری 
حضور نداشت به نظر می رسد پس از یک دوره پرکار در 
سینما به سمت بازی در سریال بازگشته است. هر چند 
این نخستین تجربه این بازیگر در شبکه نمایش خانگی 
است اما او پیش از این در سریال های تلویزیونی به ایفای 

نقش پرداخته بود. 
سیاوش  آزادی ور،  رعنا  توسلی،  عــزتــی،  هانیه  جـــواد 
طهمورث و مهدی زمین پرداز از جمله بازیگران سریال 

»زخم کاری« هستند. 

زخم کاری محمد حسین مهدویان#
محمدحسین مهدویان که با دوگانه »ماجرای نیمروز« 
حضوری قدرتمند را در سینما تجربه کرده؛ این بار قصد 

دارد در عرصه نمایش خانگی هم تجربه ای داشته باشد 
و نخستین سریال نمایش خانگی خود را با عنوان موقت 

»زخم کاری« در بستر یکی از پلتفرم های آنالین بسازد.
»زخم کاری« به تهیه کنندگی محمدرضا تخت  کشیان 
ساخته می شود و داستانی بر مبنای سلطه گری دارد و با 
توجه به پیشینه قبلی مهدویان باید منتظر اثری جنجالی 

بود که با بازیگران شاخص ساخته شود.

سیروس مقدم با جزیره#
سیروس مقدم دیگر کارگردانی است که هفته گذشته 
خبری درباره ساخت سریالی به کارگردانی او در شبکه 
نمایش خانگی منتشر شد. بر اساس خبرها مقدم با 
همکاری منوچهر محمدی، تهیه کننده کهنه کار سینما و 
تلویزیون می خواهد یک داستان ملودرام و اجتماعی را 
به تصویر بکشد که توسط علی طالب آبادی نوشته شده 
است .در حال حاضر، »جزیره« در مرحله پیش تولید 
قرار دارد و عوامل سریال هم در حال انتخاب بازیگران 
هستند. این سریال قــرار است در سال ۱۴۰۰ به طور 
اختصاصی از فیلیمو پخش شود. هر چند او پیش از 

این سریال »خواب زده« را در این بستر ساخته بود. این 
سریال به تهیه کنندگی الهام غفوری و نویسندگی سعید 
نعمت هللا ساخته شده بود. مقدم این سریال را در سال 
۹۷ ساخت و پخش آن در شبکه نمایش خانگی از تاریخ 
۱ بهمن ۱۳۹۸ به صــورت هفتگی انجام شد. با وجود 
حضور مقدم در مقام کارگردان و نویسندگی نعمت هللا 
این اثر در زمان پخش به موفقیتی دست پیدا نکرد. با 
این حال این مجموعه در ۲۴ قسمت از طریق یکی از 
سرویس های اینترنتی توزیع شد. ۲۴ قسمتی که با نوعی 
پایان باز به اتمام رسید و مخاطبان را در انتظار ادامه 
سریال باقی گذاشت. اتفاقی که هنوز نیفتاده است و 
براساس خبرهای منتشر شده در رسانه ها فعالً خبری از 
فصل جدید این سریال نیست و سیروس مقدم بنا ندارد 
ادامه این تجربه ناموفق را بسازد و به جای پاسخگویی به 
مخاطبان این سریال به سراغ ساخت سریال جدیدی 
در شبکه نمایش خانگی رفته است. باید دید که مقدم 
ناموفق در شبکه نمایش  این تجربه  از  می تواند پس 

خانگی با قدرت تلویزیون ظاهر شود یا خیر؟
»سیاوش« دیگر اثــری است که در راه شبکه نمایش 

خانگی اســت. بر اســاس خبرها جدیدترین محصول 
مجید  کیانیان،  رضــا  بـــازی  بــا  خانگی  نمایش  شبکه 
صالحی و میالد کی مرام به زودی وارد بازار می شود .به 
گــزارش برنا، سریال »سیاوش« از جمعه ۱۰ بهمن به 
صورت انحصاری از نماوا پخش خواهد شد. سیاوش 
یک ملودرام معمایی است و صادق یاری نیز به عنوان 
مجری طرح در این پروژه حضور دارد. این سریال ابتدا 
قــرار بود توسط نیما اقلیما کارگردان مشهدی ساخته 
شود اما پس از تولید چند قسمت ســروش محمدزاده 
جایگزین او شد. از دیگر بازیگران این مجموعه می توان 
مجید صالحی، ترالن پروانه، گیتی قاسمی، سوگل خلیق 

و علیرضا جعفری را نام برد. 

 حسن فتحی و سفر دوباره به تاریخ#
بــه ساخت سریال  مــربــوط  ایــن حـــوزه  در  خبر دیگر 
»جیران « توسط حسن فتحی است. این سریال که 
مدت هاست نامش در رسانه ها شنیده می شود هنوز 
در مرحله پیش تولید است. به گــزارش ایسنا، شیوع 
از  لوکیشن  گرفتن  دشـــواری هـــای  همچنین  و  کــرونــا 
شهرک سینمایی غزالی و ساخت دکورهای تاریخی، 
مسائلی است که به عنوان دالیل به تأخیر افتادن آغاز 
پــروژه حسن فتحی عنوان شده است.  تصویربرداری 
سازندگان این سریال عنوان کرده اند که تالش می  کنند 
مستندات تاریخی را قربانی جذابیت نکنند. انتشار 
خبرها درباره انتخاب بازیگران این سریال، تاکنون اغلب 
در حد گمانه زنی برخی سایت های غیررسمی بوده و 
خبری رسمی در این زمینه منتشر نشده است. همین 
امر موجب شده برخی از پایگاه های خبری از بازیگرانی 
تکذیب می شود.  ادامــه حضورشان  در  که  ببرند  نــام 
همانند آنچه روز گذشته اتفاق افتاد و حضور هوتن 
شکیبا و رؤیا تیموریان در این مجموعه نادرست عنوان 
احسان  را  »جــیــران«  تاریخی  سریال  فیلم نامه  شــد. 
جوانمرد و حسن فتحی نوشته اند. در پایان می توان به 
حضور بهمن فرمان آرا و همچنین آمدن رضا عطاران به 
شبکه نمایش خانگی اشاره کرد که هنوز اخباری درباره 

جزئیات آثار آن ها منتشر نشده است.

نمایش خانگی

برنامه گفت وگو محور »قبل انقالب« جانی دوباره به مناظرات تلویزیونی بخشید

واکسیناسیون  افکار عمومی
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