
40 دقیقه انتظار در آسمان
ــگــرامــی »مـــرکـــز مــقــابــلــه  ــل کـــانـــال ت
ــوشــت:  ــری« ن ــبـ ــایـ بـــا شـــایـــعـــات سـ
»هــمــزمــان بــا شــنــیــده شــدن صــدای 
تــهــران،  غـــرب  از  مناطقی  در  ــر  آژیـ
پرواز ترکیش ایر بر فراز تهران تغییر 
مسیر داد که عده ای این مسئله را 
به صدای آژیر مرتبط می دانستند اما این پرواز با توجه به شرایط 
جوی تهران شامل رعد و برق، تگرگ، ابرهای کومولونیمبوس و سپری 
کردن ۴۰دقیقه زمان انتظار سرانجام آسمان تهران را ترک و راهی 
فرودگاه باکو در جمهوری آذربایجان شد... و سرانجام ساعت ۴:۳۰ 

بامداد در فرودگاه امام خمینی)ره( به زمین نشست«.

فرشته حق یارت باد...
نجفی«  »جمشید  درگــذشــت  خبر 
»خلبانان...  معروف  سرود  خواننده 
قــهــرمــانــان« جمعه شــب ســاعــت 9 
شب به بعد در خبرگزاری ها منتشر 
از آن رضـــا رشــیــدپــور  پــیــش  شـــد. 
»خبر  بـــود:  نوشته  اینستاگرام  در 
تصادف  اثــر  در  دیشب  رســانــد.  من  به  ایشان  خواهر  را  فوتشان 
رانندگی حین عبور از خیابان در شهر ری مصدوم و به بیمارستان 
گذشته اند...  در  بهمن(  دهم  )جمعه  امــروز صبح  و  شده  منتقل 

فرشته حق یارت باد... هللا نگهدارت باد«.

اولویت با گروه های پرخطر 
وهــــاب زاده، مشاور مطبوعاتی  علیرضا 
وزیر بهداشت و درمان درباره شایعاتی 
که در زمینه تزریق واکسن کرونا وجود 
»سلبریتی،  نــوشــت:  توییتر  در  دارد 
سیاستمدار، ورزشکار، پولدار و مشهور 
بودن، هیچ مزیت و اولویتی برای تزریق 
واکسن کرونا محسوب نمی شود و افراد مشابه در قلب اروپا و آمریکا هم 
باید حداقل چهار پنج ماه در نوبت تزریق بمانند. واکسن هم می خریم هم 
می سازیم، اما اولویت باگروه های پرخطر است نه افراد مشهور و سرشناس«.

محقق نشده است
محمدرستم پور در کانال تلگرامی خود 
نوشت: »اندیشکده اسرائیلی مؤسسه 
ــر نظر  ــه زیـ مــطــالــعــات امــنــیــت مــلــی ک
دانشگاه تل آویو کار می کند، در گزارشی 
به ابعاد ترور شهید فخری زاده پرداخته 
و تصریح کــرده است این تــرور اهداف 
اسرائیل را محقق نکرده است. در این گزارش سه پرسش اساسی مطرح 
شده است: نخست هدف راهبردی ترور چه بوده است. دوم آیا زمان انجام 
این ترور صحیح بوده و سوم آیا هزینه های این اقدام از سود مورد انتظار 

عامل و آمر ترور بیشتر است یا کمتر؟«

ــت زاده  خــیــلــی  پــیــشــتــر از آنــکــه  ــ ــرب ــ  مــحــمــد ت
و  به شغل  تبدیل  اینستاگرام  در  بــودن  »شــاخ« 
پیشه عده ای خاص شود یا مفهوم آقازادگی در 
»محمدرضا  نام  بیاید،  پدید  امــروزی اش  معنای 
سبحانی« در رسانه ها مطرح شده بود. رسانه ها 
در  ایــران  پیشین  پسر سفیر  زمان می گفتند  آن 
پارتی آنچنانی در تهران برگزار کرده  ونزوئال یک 
اما در حین برگزاری این میهمانی شبانه، دو نفر 
با یکدیگر درگیر شده اند که در نهایت منجر به 
اســت!  شــده  دعــوا  طرفین  از  یکی  شــدن  کشته 
صحنه،  در  حضور  از  پس  هم  امنیتی  مــأمــوران 
میزبان  ــوان  عــن ــه  ب را  ســبــحــانــی«  »مــحــمــدرضــا 
میهمانی غیرمجازی که منجر به قتل یک جوان 
زمــان  همان  سبحانی  ــد.  کــرده ان دستگیر  شــده، 
از  را  پایش  افتاد،  آسیاب  از  آب هــا  آنکه  از  پس 
اما احتماالً  آزاد شد  پرونده قتل بیرون کشید و 
هیچ کس آن موقع نمی دانست این آقازاده بعدها 
تبدیل  و  داده  نام  تغییر  »ساشا«  به  است  قــرار 
از جنجالی ترین چهره های اینستاگرام و  به یکی 
مدتی بعدتر هم به جرم قاچاق انسان در اسپانیا 

دستگیر شود!

یک آقازاده فاسد»
از  را  تهران  ساکن  سبحانی«  »ساشا  که  چیزی 
یک آقازاده خوشگذران، تبدیل به یک سلبریتی 
بــود.  اینستاگرام  ــرد،  ک مــادریــد  ساکن  میلیاردر 
که  سال هایی  در  دیــگــر،  خیلی های  مثل  هــم  او 
اینستاگرام تازه اوج گرفته بود، تصاویر تفریحات 
در  را  ــهــران  ت در  الکـــچـــری اش  مــیــهــمــانــی هــای  و 
اینستاگرام بارگذاری می کرد اما تفاوتش با سایر 
الکچری باز ها این بود که نامش به نام یک چهره  

سیاسی گره خورده بود.
با  زیـــادی  تــفــاوت  ساشا  الکــچــری  تصاویر  شاید 
اما  نداشت  تهرانی  جوانان  سایر  بــازی  الکچری 
در  را  او  تصاویر  مجازی  فضای  اهالی  از  عــده ای 
آقــازاده  او یک  کنار پدرش قرار دادنــد و نوشتند 
تفریحات  خــرج  را  بیت المال  که  اســت  نوظهور 

نامتعارفش می کند. 
ــران بـــود امـــا صفحه  ــ آن زمـــان ســاشــا ســاکــن ای
سفرهای  از  تصاویری  از  بــود  پر  اینستاگرامش 
متعددش به دبی و استانبول و البته چند تصویر 
کوچک از حضورش در کربال و مکه! ساشا یک 
او  کــه  داشــت  بــا محمدجواد ظریف  هــم  عکس 
مــوارد  ایــن  همه  مــی کــرد.  حاشیه  وارد  بیشتر  را 
به  نــام ساشا سبحانی  تا  بــود  کافی  هم  کنار  در 
عنوان آقازاده ای فاسد سر زبان ها بیفتد و صفحه 
اینستاگرامش در مدت زمان کوتاهی چندین هزار 

مخاطب پیدا کند.

حاشیه  را به آغوش بکش!»
تا  حواشی  ایــن  نمی دانست  احتماالً  که  ساشا 
زود  باشد، خیلی  نفعش  به  انــدازه می تواند  چه 
در صفحه  کلیپی  انتشار  بــا  و  رفــت  در  کــوره  از 
را  او  که  کسانی  همه  به  خطاب  اینستاگرامش 
آقازاده فاسد می خواندند، گفت:»اگر نمی توانید 
پول دربیاورید بروید بمیرید«. پس از این کلیپ، 
مجازی  فضای  ترند  بیشتری  سرعت  بــا  ساشا 
شد و کارش حتی به اخبار تلویزیون هم رسید. 
پدرش از او اعالم برائت کرد و گفت او دیگر فرزند 
من نیست. مدتی بعد هم ساشا به جرم انتشار 
تصویری از یک زن برهنه در اتاق خوابش توسط 
مأموران امنیتی دستگیر شد اما به علت آنکه از 
خیلی  بود،  نشده  مرتکب  جرمی  حقوقی  لحاظ 

زود آزاد شد.
احتماالً همان روزها بود که ساشا فهمید به جای 
باید به استقبال آن ها برود  جنگیدن با حواشی 
فضای  کــاربــران  احساسات  از  سوءاستفاده  با  و 
مجازی، جیبش را پر کند. در همین راستا هم بود 
که مدتی بعد برای همیشه از ایران خارج شد و 
با ایجاد حاشیه هایی مانند فحاشی به چهره های 
نامش  و...  بــرهــنــه  تــصــاویــر  انــتــشــار  شــاخــص، 
سلبریتی های  بــزرگ تــریــن  از  یکی  عــنــوان  بــه  را 
در  دنبال کننده  میلیون  چند  بــا  اینستاگرامی 

فضای مجازی مطرح کرد.

روزی 50 دالر»
نام  به  نامش  نخواهد  چه  و  بخواهد  چه  ساشا 
پدرش یعنی »احمد سبحانی« گره خورده است 
اما خودش اصرار دارد حسابش از حساب پدرش 
جداست و تا امروز یک ریال هم از او پول نگرفته 

است!
مثالً تعریف می کند که در 12 سالگی به واسطه 
شغل پدرش به ونزوئال رفته و در عرض سه سال 
زبان اسپانیایی را یاد گرفته است. بعد از آن هم 

ایرانی ها حضور  هر روز در مکان های خاصی که 
داشتند قدم می زده و با انجام امور ترجمه برای 
آن ها روزی 5۰ دالر درآمد کسب می کرده است. 

مـــی دهـــد:»مـــن دوســت  تــوضــیــح  نــهــایــت  در  او 
خودم  را  خرجم  کنم،  زندگی  مــدرن  خیلی  دارم 
درمــی  آورم و بیزینسم مال خــودم است و ربطی 

به پدرم ندارد«.
اما منظور این سلبریتی اینستاگرامی از بیزینس 

چیست؟

بیش از 30 هزار دالر»
درآمد اصلی ساشا سبحانی از طریق اینستاگرام 
ــور کـــه خــــودش مــی گــویــد، زنــدگــی  ــ اســــت. آن طـ
الکچری اش ماهانه بیش از ۳۰ هزار دالر معادل 
7۰۰ میلیون تومان خرج برمی دارد اما این آقازاده 
تــأمــیــن ایــن  ــابــت  ب تــنــهــا مشکلی  نــه  جــنــجــالــی 
قایق  برای خرید  بلکه پول  هزینه هنگفت ندارد 
لوکس، خانه مدرن در  شخصی، چندین خودرو 

بهترین منطقه مادرید و... هم کنار می گذارد! 
همه این مخارج از طریق فعالیت در سایت های 
شرط بندی تأمین می شود. آن هم نه سایت هایی 
اروپایی  دولت های  زیرنظر  و  قانونی  به شکل  که 
که  بلکه سایت های غیرمجازی  فعالیت می کنند 

معموالً پول مردم را باال می کشند. 

تعجب نکنید»
ــی یــکــی از مـــافـــیـــا هـــای اصــلــی  ــا ســبــحــان ــاشـ سـ
ایــران حساب می شود که در چند  شرط بندی در 
دستگیری اش  ــرای  ب زیـــادی  پویش های  اخیر  مــاه 
انــدازی شده اســت. هرچند دستگیری ساشا  راه 
در مادرید غیرممکن به نظر می رسید اما روزنامه 
»ال موندو« چاپ اسپانیا روز گذشته از دستگیری 
او به جرم قاچاق انسان و پولشویی توسط اینترپل 
استرداد  احتمال  روزنامه،  این  گفته  به  داد.  خبر 

ساشا سبحانی به ایران وجود دارد. 
درحــال  کــرده ساشا  اعــالم  همچنین  رسانه   ایــن 
قـــرار  و  اســــت  آزاد  مـــوقـــت  ــه شــکــل  بـ حـــاضـــر 
ــران، هفته آینده  ایـ ــاره اســتــرداد او بــه  شــده دربـ

تصمیم گیری شود. 
این درحالی است که صفحه اینستاگرام او پس 
دیگر سوژه  یک بار  دستگیری اش  انتشار خبر  از 
آقـــازاده جنجالی هم  ایــن  و  فضای مجازی شــده 
صفحه  ایــن  در  ــادی اش  عـ فعالیت  بــه  همچنان 
ادامه می دهد. پس اگر در چند روز آینده متوجه 
شدید ماجرای دستگیری، قصه جدید ساشا برای 
زیاد  بوده،  زبان ها  بر سر  نامش  دوبــاره  انداختن 

تعجب نکنید!

 مجازآباد
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گفت وگو با محمدامین همدانی، تهیه کننده  انیمیشن »پسر دلفینی«

جوّ حاکم بر جشنواره فجر به نفع پویانمایی نیست
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حقه ناکام تلویزیونی

ژنرال »هایزر« آمریکایی که آن روزها هنوز در ایران بود و همه تحوالت 
را زیر نظر داشــت تا ببیند چطور می شود رودخانه خروشان انقالب 
اسالمی را متوقف یا از مسیر منحرف کرد درباره رخدادهای 12 بهمن 
57 می نویسد: »خوشوقتی در این بود که پوشش رادیو تلویزیونی مراسم، 
سبب کاهش جمعیت در خیابان شده بود. امیدوار بودیم خیلی ها مراسم 
را در خانه از تلویزیون تماشا کنند...«. همین ماجرا نشان می دهد تصمیم 
دولت بختیار برای پخش مستقیم ورود امام)ره( به ایران، فقط همراهی 
با خواست مردم انقالبی نبوده است. آن ها امیدوار بودند با این ترفند، 
در تهران و همه شهرها مردم بنشینند پای تلویزیون و کمتر به خیابان ها 
بیایند، شاید بشود اوضاع را کنترل کرد. با وجود این خیلی زود مشخص 
شد ترفند کارساز نشده چون هنوز 2۰ دقیقه از پخش مراسم ورود امام 
نگذشته بود که پخش زنده قطع شد و تصویر شاه روی صفحه آمد تا 
خیلی از مردمی که در خانه مانده بودند، به خیابان بریزند و تلویزیون های 
خود را خرد و خاکشیر کنند! ابتدای کار، ذهن ها متوجه بختیار شده بود 
که شاید دستور قطع برنامه را داده باشد. نخست وزیر این را تکذیب 
کرد. رئیس تلویزیون هم در صحنه حاضر شد و گفت: »از آنجایی که 
دستگاه های ما )به دلیل اعتصاب کارکنان( در طول دو سه ماه خوابیده 
بود، قرار شد فقط قسمت اول مراسم یعنی ورود امام خمینی در فرودگاه 
مهرآباد به طور مستقیم پخش شود«. ظاهر ماجرا اما جوری بود که 
کیهان آن زمان توضیح داد: »نظامیان مستقر در تلویزیون ملی ایران صبح 
امروز از ادامه پخش مستقیم برنامه ورود امام خمینی به وطن جلوگیری 
کردند. آن ها دلیل جلوگیری از برنامه را پخش نشدن سرود شاهنشاهی و 
تصویر شاه در ابتدای برنامه ذکر کردند«. کارکنان تلویزیون آن روز صبح آرم 
همیشگی تلویزیون را تغییر داده و به جای نیزه، دو گل به دست شیرهای 
داخل آرم داده بودند و به جای سرود شاهنشاهی هم،  ای ایران، ای مرز 
پرگهر را پخش کرده بودند. شورای مؤسس اتحادیه کارکنان رادیو تلویزیون 
در نامه ای سرگشاده دست به افشاگری زده و نوشت: »توطئه قطع پخش 
برنامه ورود امام از قبل چیده شده بود... پس از قطع پخش برنامه، برای 
نمایش دموکراسی مسخره خودشان اعالم کردند هرگاه کارکنان اعتصابی 
تصاویر ضبط شده را در اختیار ما بگذارند برای بینندگان پخش خواهیم 
کرد«. خالصه اینکه بینندگان تلویزیونی آن روز از دیدن پخش مستقیم 
مراسم محروم ماندند و به جایش تلویزیون همان شب به قول خودش 
تصاویر را کامل پخش کرد. اما کارکنان انقالبی تلویزیون بعدها گفتند 
فیلم های پخش شده در آن شب از یک فیلمبردار ایتالیایی خریداری 

شده و حتی یک هزارم عظمت واقعه آن روز را نشان نمی داد.

آن روزها

زیِر نور شمع
رقیه توسلی: باالی سر گاز ایستاده ام و دارم به اثری هنری نگاه می کنم. 
به لک و لوک های برجای مانده. به لکه ها که جمع اند؛ خوب و خوش و 

پرجمعیت.
اسپری که می زنم باز نگاهشان می کنم. لکه سبز انگار مچاله می شود، 
لکه قرمز جیغ می کشد، لکه بنفش می دود زیر گوش لکه قهوه ای پچ پچ 
کند و لکه سیاه فحش می دهد... ناگهان دنیا غرق می شود در تاریکی... 
نمی فهمم چرا سهمیه قطعی مان یک ساعت زودتر از اعالم اداره برق، 
کاناپه.  می کنم سمت  هدایت  را  خــودم  کورمال  کورمال  افــتــاده؟  اتفاق 
نمی خواهم پرده های نشیمن را کنار بزنم. می دانم همسایگان آپارتمان 

روبه رو پیشقدم شده و خانه در تیررس است.
آدمِ نورِ کم نیستم چه رسد به تاریکی. اصوالً برق که می رود چند ساعتی 
پکر می شوم. نه به برق که وابستگی شدیدی دارم به آب و گاز و تمام 
انرژی های موجود و اصوالً طرفدار تمدن و رفاه بشری ام. برعکس خواهری 

که خودش را با هر پدیده نوظهوری وفق می دهد و سازگارترین است.
از محاالت است که برق برود و یاد »مائده« نیفتم. یاد او که بلدیتش زیاد 
است. مثالً بلد است از تاریکی استفاده کند و پُر از جوشش است. خوش 
حوصله می رود یک صندلی می گذارد و از کوچک و بزرگ می خواهد بروند 
بنشینند آنجا و هر چه دل تنگشان می خواهد بگویند. قصه تعریف 
کنند، جُکی بگویند یا بزنند زیر آواز. مائده اعتقاد دارد می شود روح آدم ها 
را در تاریکی دید. این وقت ها از شرم و خجالت اثری نیست. می گوید 

روشنایی گاهی زبان را بند می آورد.
باالخره خواهرم چند پیرهن بیشتر از من پاره کرده و باتجربه تر است اما 
نمی دانم چرا منِ سرتق، مُدلم با او فرق می کند. مثالً روزهــای زمستان 
امسال را من زیاد چمباتمه زده ام گوشه تقویم و با خودکار قرمز آنجا 
مشغول غرولند بوده ام که جناب برق! منت بگذار و این قدر نرو. کالفه 
می شوم وقتی آسانسور از کار می افتد و ریموت در کار نمی کند. شارژ 
الزمم اما شما تشریف نداری که کارم راه بیفتد...شوفاژ، پـَـر... طفلکی 
رخت چرک ها نمی دانند چرا هی از کف و آب و چرخش خبری هست 
و هی نیست!...تاس کباب توی آرامپز، به تاریخ پیوست... چرا لپ تاپ 

نباید شارژ سرخود باشد؟
ببینیم.  را  ایتالیا«  »ایتالیا  فیلم  شــد،  وصــل  بــرق  هروقت  نوشت:  پی 

این روزها سکانس های زیر نور شمعش دیدنی ترند.

روزمره  نگاری
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مذاکره استقالل با قلعه نویی تکذیب شد 

 فکری همچنان 
زیر چتر حمایت آبی ها

هر روز بدتر از دیروز

 آبشار »بداخالقی« 
در لیگ برتر والیبال!

دبیر سی و نهمین جشنواره فیلم فجر:

  سال موفقی 
پیش روی سینمای ایران است
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»ساشا سبحانی« دستگیر شده است؟
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ادامــه  با  برتری  لیگ  رقابت های  سیزدهم  هفته 
ــروزی سخت  ــیـ ــنــی اراکـــی هـــا و پـ ــری شــگــفــتــی آف
پرسپولیس و برد شیرین شهرخودرو در اصفهان 

به پایان رسید تا استقالل در صدر بماند.

پیروزی سخت پرسپولیس #
مــقــابــل تیم  پــرســپــولــیــس در خــانــه  تــهــران   در 
ته جدولی ماشین سازی به سختی و با نتیجه دو 
بر یک به پیروزی رسید تا وضعیت این تیم در 
جــدول کمی بهتر شــود. دقیقه 25 وحید امیری 
گل اول بازی را به ثمر رساند و از این دقیقه به 
بعد بود که توپ و میدان در اختیار میهمان قرار 
گرفت. تیم ته جدولی تبریزی به خوبی بازی را در 
دست گرفت و به خصوص در نیمه دوم موفق شد 
تیم حاکم میدان شود. پیمان بابایی که بارها خط 
دفاع سرخ ها را اذیت کرده بود سرانجام دقیقه 84 
از روی نقطه پنالتی گل مساوی را به ثمر رساند.
حتی بعد از این گل هم پرسپولیس برنامه دقیقی 
برای جبران گل خورده نداشت و تنها روی نبوغ 
نوراللهی و دقیقه 94 بود که به گل رسید و صاحب 
گــل مــحــمــدی، سرمربی  امــتــیــاز شــد. یحیی  ســه 
پرسپولیس پس از پیروزی 2 بر یک تیمش برابر 
ماشین سازی اظهار کرد: در نیمه اول بازی خوبی 
ارائه دادیم و توانستیم به گل برسیم. در دقیقه 
25 که شماره مهرداد بود به گل رسیدیم. از این 
اتفاق خیلی خوشحال شدیم. در نیمه دوم تیم 
برای جبران گل  ماشین سازی شجاعت بیشتری 
به خرج داد و خوب بازی کرد و به گل هم رسید. 
البته روی آن صحنه بحث و اعتراض داریم. داور 
خیلی راحت اعالم پنالتی کرد. آن چیزی که ما در 
تصاویر دیدیم، به نظر پنالتی نبود. ماشین سازی 
در نیمه دوم تیم خوبی نشان داد. در ادامه هم 
اسیر تجربه و فرصت طلبی بازیکنان ما شدند و 

بازی به نفع ما تمام شد.

پیشروی اراکی ها در جدول#
در تبریز دو تیم فوتبال تراکتور و آلومینیوم اراک 
آلومینیوم  فوتبال  تیم  که  رفتند  هم  مصاف  به 
با  ــان خود،  با درخشش دروازه ب اراک موفق شد 
یک گل یاران مسعود شجاعی در تیم تراکتور را 
شکست دهد تا ضمن رسیدن به اولین پیروزی 
دومین  به  بیستم،  لیگ  در  از خانه خود  خارج 
از شکست  بعد  خــود  ــزرگ  ب و  متوالی  پــیــروزی 
این  گل  کند.تک  پیدا  پرسپولیس، دست  دادن 
دیدار را امید سینگ در دقیقه 44 از روی نقطه 

پنالتی به ثمر رساند. 
آلومینیوم با این پیروزی ۱8 امتیازی شد و به رده 
هفتم صعود کرد. تراکتور نیز با ۱9 امتیاز در رده 

چهارم باقی ماند.

پیروزی بزرگ شهرخودرو#
اما در اصفهان شهرخودرو کاری کرد کارستان و موفق 
شد سه بریک مدعی صدرنشینی را متوقف کند و با 
سه امتیاز شیرین به مشهد برگردد. در این بازی اگرچه 
گل اول را شاگردان رحمتی از روی نقطه پنالتی توسط 
شهباززاده دریافت کردند اما در ادامه بازی موفق شدند 
یک بار از روی نقطه پنالتی توسط قاسمی نژاد و دو بار 
توسط احمد الجبوری در جریان بازی میزبان را با گل 
بدرقه کنند. شهباززاده با ۱۱ گل باالتر از گادوین منشا 
مهاجم نیجریه ای و 9 گله گل گهر ایستاده است ولی 
اکنون او یک رقیب دیگر را در نزدیکی های خود می بیند. 
امین قاسمی نژاد مهاجم شهرخودرو که در دیدار مقابل 
سپاهان گل شهباززاده را از روی نقطه پنالتی پاسخ داد، 

اکنون هشت گله است.

تساوی های هفته#
اما در اهــواز در بــازی که با اتفاقات عجیب و غریب 
شروع شد تیم فوالد و پیکان به نتیجه تساوی بدون 
گل رضایت دادند. اعضای تیم پیکان در زمان حضور 
در استادیوم و گرم کردن متوجه تغییرات در خط کشی 
زمین چمن استادیوم فوالد آره نا شدند و این موضوع 
را به اطالع ناظران بازی رساندند. این تیم مدعی شد 
که با توجه به در اختیار داشتن نادر محمدی، بازیکن 
اوت انداز خود، حریف در اقدامی عجیب نسبت به 
تغییرات در خط کشی اقدام کرده است.در این رابطه 
بعد از بررسی از سوی ناظران بازی، دستور دوباره برای 
خط کشی زمین را صادر کردند. تیم های مس رفسنجان 
و صنعت نفت آبادان نیز به مصاف هم رفتند که این 

بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

 از برد ناپلئونی پرسپولیس تا پیروزی بزرگ مردان رحمتی

عبور »شهرخودرو«  از دژ »سپاهان«

آینده مبهم ریبری در فیورنتینا
ریبری، مهاجم فیورنتینا، اعالم کرد که در فیورنتینا خوشحال است. به 
گزارش ورزش سه ریبری اعالم کرده دلش می خواهد به آلمان و بوندسلیگا 
بازگردد و آینده اش در این تیم چندان مطمئن به نظر نمی رسد.وی گفت: 
»در این باشگاه و در کنار هوادارانش احساس خوبی دارم. گاهی اوقات 
سخت است چرا که ما در شرایط دشواری قرار داریم و روحیه و ذهنیت 
من این است. آیا می مانم؟ باید با باشگاه در این مورد صحبت کنید. من 

آماده و در دسترسم، باید از باشگاه پرسید که می خواهد بمانم یا نه«.

ریوالدو: بارسا باید مسی را می فروخت
ریوالدو در مصاحبه ای با آس درباره فروش مسی گفت: »هیئت مدیره قبلی با 
عدم فروش مسی در حالی که هنوز با تیم قرارداد داشت، مرتکب یک اشتباه 
شد. آن ها می توانستند کاری مشابه رئال مادرید که کریستیانو رونالدو را 
فروخت و ۱00 میلیون یورو درآمد بدست آورد، انجام دهند.بسیار دردناک است 
که ببینیم یک بازیکن تا این حد با استعداد قصد دارد بارسلونا را به شکل 
رایگان ترک کند، آن هم درست در زمانی که باشگاه مشکالت مالی زیادی را 

پشت سر می گذارد. جدایی لیونل مسی برای من اجتناب ناپذیر است«.

صادق محرمی دو ماه خانه نشین شد
به نقل از وکرنیجی، صادق محرمی مدافع راست ایرانی که در این فصل 
عملکرد خوبی برای تیم دیناموزاگرب، قهرمان کرواسی داشته است، با 

مصدومیت روبه رو شد و دو ماه قادر به همراهی این تیم نخواهد بود. 
به این ترتیب ممکن است حضور او برای اردوی بعدی تیم ملی فوتبال 
ایران نیز در هاله ای از ابهام قرار گیرد و باید دید اسکوچیچ در غیاب این 
بازیکن و افت مهدی شیری، رامین رضاییان و وریا غفوری را به تیم ملی 

دعوت خواهد کرد یا خیر.

گواردیوال بهترین مربی چهار سال اخیر جهان
از تایمز، جوزپ گواردیوال، مربی منچسترسیتی در چهار سال  به نقل 
گذشته به عنوان برترین مربی جهان در رده بندی ELO انتخاب شده 
 Clubelo با اشاره به پورتال تحلیلی »Gazeta.Ru« است. این خبر توسط
گزارش شده است. این مربی اسپانیایی در این بازه زمانی 2۱۷۳ امتیاز 
کسب کرد، مقام دوم را دیگو سیمئونه سرمربی اتلتیکو اسپانیا )20۷0 
امتیاز( بدست آورد و در رده سوم  ژوزه مورینیو  سرمربی تاتنهام انگلیس 

)20۶8 امتیاز( حضور دارد.

سینا حسینی: تساوی برابر نفت مسجدسلیمان 
سبب شد شایعاتی درباره تغییرات قریب الوقوع 
کــادر فنی استقالل در فضای مجازی مطرح  در 
شود،در حالی که منابع رسمی نزدیک به باشگاه 
به  و  خواندند  بــی اســاس  شایعه ای  را  خبر  ایــن 
عنوان  به  فکری  محمود  کردند  تأکید  صراحت 
سرمربی تیم فوتبال استقالل همچنان به فعالیت 
خــود ادامـــه خــواهــد داد. بــر ایــن اســاس شایعه 
کادر  در  بــرای حضور  نویی  قلعه  امیر  با  مذاکره 
اعضای  است،چون  محض  دروغ  استقالل  فنی 
هیئت مدیره باشگاه استقالل اعتقاد دارند هیچ 
کسی به اندازه فکری نمی تواند به تیم و مجموعه 
او  گذشته  همانند  بنابراین  کند  بازیکنان کمک 
مورد حمایت مجموعه مدیریتی باشگاه قرار دارد.

اتاق فکر خطرناک#
اما چگونه چنین شایعه ای پس از کسب تساوی 
برابر نفت مسجد سلیمان علیه کادر فنی استقالل 
منتشر شد؟ منابع خبری داخل باشگاه این اتفاق 
را محصول اتاق فکر بیرون از مجموعه استقالل 
می دانند و معتقدند یک گروه از کسانی که فصل 
برهه  در  داشتند  فعالیت  استقالل  در  گذشته 
فکری  محمود  علیه  کارشکنی  دنبال  به  کنونی 
هستند و در تالش اند با این شیوه فضای حاکم بر 
شبکه های اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهند تا با 
توجه به نارضایتی هواداران بتوانند از این اتفاق به 

سود جریان مورد نظر خود بهره برداری کنند.

حمایت وزارت#
در همین حال یک مقام آگاه در وزارت ورزش و 
نه  با خبرنگار قدس گفت:  جوانان در گفت و گو 
هیئت مدیره باشگاه استقالل نه وزارت ورزش و 
نــدارد، از طرفی کدام  جوانان اعتقادی به تغییر 
مدیری دست به ترکیب تیم صدرنشین می زند، 
ما اعتقاد داریم استقالل در برهه کنونی نیاز به 

آرامش دارد از این رو شیطنت های اخیر تنها و 
کادر  آرامــش مجموعه  زدن  برهم  به هدف  تنها 
هیچ  که  حالی  در  مــی دهــد،  روی  استقالل  فنی 
باشگاه  مدیریتی  ترکیب  در  تغییر  برای  اراده ای 

وجود ندارد.

انتقاد به سرپرست#
البته اعضای هیئت مدیره و کادر مدیریتی باشگاه 
افراد  اتفاقات هفته گذشته و حضور  به  نسبت 
غیر مسئول در تمرینات استقالل انتقادهایی را 
به مجموعه فنی و سرپرستی دارنــد و قرار است 
به زودی این مسائل به صورت ویژه پیگیری شود 
مورد  کردند  کوتاهی  زمینه  ایــن  در  که  افـــرادی  و 
بازخواست قرار گیرند. از طرفی قرار است به منظور 
تقویت تیم در هفته جــاری جلساتی در باشگاه 
برگزار شود تا سرمربی تیم فهرست بازیکنان مورد 
نیاز خود را به مدیرعامل ارائه دهد و احمد مددی 
نیز فهرست بازیکنان را در اختیار هیئت مدیره 

گذارد تا مقدمات نقل و انتقاالت فراهم شود.

میلیچ به ترکیب استقالل برمی گردد!#
اما همزمان با این همه اخبار ضد و نقیض در ارتباط 
برای  بهترین خبر  فنی، شاید  کــادر  با سرنوشت 
هواداران استقالل در برهه کنونی بازگشت میلیچ 
هماهنگی های  برابر  باشد،  استقالل  تمرینات  به 
به زودی  ــروات استقالل  ک بازیکن  آمــده  به عمل 
به تهران برمی گــردد و پس از مالقات با مدیران 
باشگاه به تمرینات تیم ملحق خواهد شد. ممکن 
است میلیچ شانس حضور در ترکیب اصلی بازی 
بازیکن  عنوان  به  و  باشد  نداشته  را  نساجی  با 
تعویضی به میدان بیاید اما گفته می شود حضور 
ثابت او در بازی برابر سپاهان در ترکیب استقالل 
محتمل به نظر می رسد. همزمان با بازگشت میلیچ 
محمد  مــی شــود  استقالل،پیش بینی  ترکیب  بــه 

نادری نیمکت نشین شود.

اتفاقاتی که بدون حضور تماشاگران در لیگ برتر 
این  آینده  ــرای  ب نگرانی ها  مــی دهــد،  رخ  والیبال 
و  درگیری  که  چــرا  اســت؛  داده  افزایش  را  رشته 
بداخالقی ها فضای سالن ها را ملتهب کرده است.
ــزارش مــهــر، بــا آغـــاز رقــابــت هــای لیگ برتر  بــه گـ
والــیــبــال، شــیــوع ویـــروس کــرونــا مــانــع از حضور 
تــا شاهد  در ســالــن مسابقات شــد  تــمــاشــاگــران 
کاهش شور و هیجان در فضای رقابت ها باشیم. 
ــروز جنجال  بـ عــوامــل  از  کــه یکی  تــمــاشــاگــرانــی 
بــرگــزاری  مسئوالن  ســوی  از  رقــابــت هــا  سالن  در 

مسابقات تلقی می شدند.

دعوا در خلوت#
سالن حضور  در  تماشاگران  کــه  روزهـــا  ایــن  امــا 
لفظی  شدید  درگیری های  شاهد  هم  باز  ندارند 
بازیکنان  برخی  ســوی  از  اخالقی  غیر  حرکات  و 
و مربیان هستیم، حرکت هایی که اگر با حضور 
تماشاگران در سالن همراه می شد مشخص نبود 
چه اتفاقاتی رخ می داد و شاهد لغو چند دیدار 

می شدیم.
با توجه به شرایط سخت کرونا فشار باشگاه ها، 
مربیان و بازیکنان برای حضور در رقابت های لیگ 
برتر مضاعف شده است و همین می تواند آستانه 
صبر و خویشتن داری مربیان و بازیکنان را کاهش 

دهد.

داوران و ویدئو چک#
اقــتــدار  عــدم  تــجــربــه،  کــم  از داوران  اســتــفــاده   
قــرار  تأثیر  تحت  شـــده،  صـــادر  رأی  در  داوران 
رقابت ها،  جوی  شرایط  در  داوران  برخی  گرفتن 
با  کار  آشنایی  عدم  ویدئو چک،  پایین  کیفیت 
ویدئو چک، تعداد پایین دوربین ها در استفاده 
که  اســت  عواملی  از جمله   … و  ویدئو چک  از 
موجب بروز حواشی در سالن رقابت های والیبال 
شده است.اگر باشگاه ها در کنار کار قهرمانی به 

امروز  شاید  کنند،  توجه  سازی  فرهنگ  مسئله 
این گونه شاهد پرخاش و اعتراض برخی مربیان 
از  بعضاً  که  صحنه هایی  نباشیم.  بازیکنان  و 
ــیــن هــای تــلــویــزیــونــی پــخــش و نــوجــوانــان و  دورب
جوانان کشور شاهد آن هستند. اشتباه داوری 
خویشتن داری  مهم  امــا  دهــد  رخ  اســت  ممکن 
بازیکنان و مربیان است. بازیکنان نباید نسبت 
ورزشی  غیر  برخوردهای  با  و  اعتراض  داوری  به 
به داور اعتراض کنند. کاپیتان تیم به نمایندگی 
از تیم می توانند محترمانه اعتراض خود را بیان 

کنند.

ضرر مادی تیم ها#
از سوی دیگر نیز فدراسیون باید این نکته را در 
برای  بسیاری  هزینه های  تیم ها  که  بگیرد  نظر 
یک  و  می شوند  متحمل  مسابقات  در  حضور 
اشــتــبــاه حــتــی اگـــر ســهــوی بــاشــد ممکن اســت 
بازیکنان  و  مربیان  تیم،  باشگاه،  یــک  زحــمــات 
ابزار  و  از داوران مجرب  ببرد. استفاده  بین  از  را 
استاندارد در رقابت ها می تواند زمینه ساز کاهش 

حواشی شود.

اخالق مداری #
محمدرضا دامغانی درباره حواشی و جنجال های 
گفت:  ــیــبــال  وال بــرتــر  لــیــگ  ــابــت هــای  رق داوریِ 
داشته  وجــود  مسائل  ایــن  گذشته  از  متأسفانه 
و شاهد اعتراض بازیکنان به رأی داور هستیم. 
مسائل  فنی  مسائل  از  غیر  بــه  باید  باشگاه ها 

فرهنگی را نیز به بازیکنان خود گوشزد کنند.
مواقع  در  باید  بازیکنان  کـــرد:  اظــهــار  دامــغــانــی 
همیشه  اشتباه  باشند.  خویشتن دار  حساس 
وجود دارد و مختص والیبال ایران نیست. ویدئو 
چک نیز به کمک والیبال آمــده اما باید دربــاره 
صورت  بیشتری  توجه  آن  با  کــار  آشنایی  نحوه 

گیرد. 

مذاکره استقالل با قلعه نویی تکذیب شد

فکریهمچنانزیرچترحمایتآبیها
هر روز بدتر از دیروز

آبشار»بداخالقی«درلیگبرتروالیبال!

سرمربی پرسپولیس خاطره بازی با میناوند را روی صفحه شخصی اش 
منتشر کرده و نوشته »از آن لحظه که خبر پروازت را شنیدم بارها 
زدم.  ورق  را  کــردم. خاطراتمان  را دوره  رفاقتمان  پنج سال  و  بیست 
یاد آن روزهــا کردم که در تمرینات پرسپولیس و تیم ملی »مینی« 
صدایت می زدیم یا روزهایی که قبل از شروع تمرین تیم ملی برای 
خواندن قرآن با علی منصوریان مسابقه داشتی. در میانه این بهت 
ناباوری چیزی جز خنده ها و شور و هیجان بی انتهای تو نیافتم.  و 

خیلی زود رفتی

گل محمدی
پس از اشتباه فاحشی که دروازه بان استقالل مقابل نفت مسجد 
سلیمان مرتکب شد و به عنوان زننده گل اول بازی معرفی گردید 
از نظر روحی دچار مشکل شد. دیروز فکری،سرمربی آبی پوشان 
زد  طور خصوصی حرف  به  گلر  این  با  استقالل  تمرین  از  پیش 
و  دانشگر  جمله  از  او  هــای  همبازی  البته  و  داد  روحیه  او  به  و 
شجاعیان هم با گذاشتن استوری سعی کردند روحیه را تقویت 
کنند. حسینی بعد از مدت ها نیمکت نشینی در ترکیب اصلی 

به میدان رفته بود

شجاعیان

ضد  حمله

 هافبک سپاهان 
در تیررس استقالل و ذوب آهن

هافبک دفاعی تیم فوتبال سپاهان در تیررس دو تیم استقالل 
و ذوب آهن قرار گرفته است.

فوتبال  تیم  کیانی هافبک دفاعی  گــزارش تسنیم، مهدی  به 
سپاهان با وجودی که در تمرینات این تیم حضور ندارد، ولی 

هنوز قراردادش را با زردپوشان فسخ نکرده است.
کیانی برای نیم فصل دوم پیشنهادهایی دارد، ولی مسئله مهم 
گرفتن رضایت نامه  و  برای جدایی  بازیکن  این  که  این است 
باید با مسئوالن سپاهان به توافق برسد. یکی از پیشنهادهای 
کیانی از ذوب آهــن است و ذوبی ها در تالش برای جذب این 
استقاللی ها هم  بر ذوب آهــن، ظاهراً  عــالوه  بازیکن هستند. 

تمایل به جذب هافبک سپاهان دارند. 

پیروزی آنتورپ با حضور بیرانوند
تیم آنتورپ در دیــداری خانگی برابر قعرنشین جدول ژوپیلر 

لیگ بلژیک پیروز شد.
به گزارش سرویس ورزش در نخستین بازی هفته بیست وپنجم 
ژوپیلر بلژیک جمعه شب تیم های آنتورپ و واسلند بیورن به 
بیرانوند به  یــاران علیرضا  بــازی  این  مصاف هم رفتند که در 
برتری ۳ بر 2 رسیدند. در این دیدار دیدیه المکل )۱8 و 5۷( و 
بیالن باتوبینیسکا )8۷( زننده سه گل آنتورپ بودند. گل های 
فرای  مارلون  و ۷۱ توسط  پنالتی   - واسلند هم در دقایق 44 
به ثمر رسیدند. پنالتی واسلند روی خطای علیرضا بیرانوند 

بدست آمد.

بازیکن جوان تیم فوتبال ملوان درگذشت
»فرحان یوسفی« بازیکن جوان تیم فوتبال ملوان بندر انزلی 
به دلیل ایست قلبی درگذشت. به گزارش مهر فرحان یوسفی 
بازیکن جوان تیم فوتبال ملوان بندر انزلی به دلیل ایست قلبی 
دار فانی را وداع گفت. وی که به تازگی خدمت سربازی خود را 

به پایان رسانده بود صبح روز گذشته از دنیا رفت.

دیاباته در تمرین استقالل حاضر شد
مقابل  تیمش  دیــدار  مصدومیت  دلیل  به  که  دیاباته  شیخ 
نفت مسجد سلیمان را از دست داد دیروز در تمرین تیمش 
ناحیه  از  جزئی  مصدومیتی  بازیکن  این  کــرد.  پیدا  حضور 
کشاله دارد که با رفع این آسیب دیدگی تیمش را در دیدار با 
نساجی مازندران همراهی خواهد کرد. تیم فوتبال استقالل 
جاللی  شــاگــردان  مصاف  به  آزادی  ورزشــگــاه  در  جمعه  روز 

می رود.

500 هزار یورو، قیمت رضایت نامه زاهدی
رئیس باشگاه المپیک دونتسک اوکراین اعالم کرد با دریافت 
نیم میلیون یورو آماده فروش مهاجم ایرانیشان هستند. به 
هلزین  والدیسالف  اوکــرایــن،   »footballua« سایت  از  نقل 
با  آمــاده هستیم  گفت:  ایرانی  بازیکن  فــروش  مبلغ  ــاره  درب
دریافت 500هزار یورو از زوریا او را به این تیم منتقل کنیم. 
بــرای ما سود مالی  انتقالش باید  بــرای  زاهــدی قانع شد که 
برساند. این بازیکن می داند تیم المپیک او را به این جایگاه 
رسانده اما با مذاکره پنهانی قراردادش را نقض کرد و  دیگر به 

زاهدی نیاز نداریم و می خواهیم او را بفروشیم.

منهای فوتبال

 بازدید اعضای کنفدراسیون بیس بال آسیا
 از مؤسسه تربیت بدنی بنیاد کرامت رضوی

اعضای کنفدراسیون بیس بال آسیا از ورزشگاه امام رضا)ع(، موزه 
ورزش رضوی و اماکن ورزشی مؤسسه تربیت بدنی بازدید کردند.

به گــزارش سرویس ورزش در این بازدید علیرضا تاج فیروز ضمن 
میهمان امام رضا )ع(  خواندن اعضای کنفدراسیون بیس بال آسیا 
در مؤسسه منتسب به این امام همام بیان کرد : ما آمادگی برگزاری 
همه اردوها و مسابقات بین المللی به خصوص کشورهای اسالمی را 
داریم و از این همکاری ها استقبال می کنیم به این خاطر که مؤسسه 
تربیت بدنی با توجه به امکانات و تجهیزات به روز خود قابلیت 
برگزاری چنین اردوها و مسابقاتی را دارد. در این دیدار آقایسيد فاخر 
علی شاه، رئیس فدراسيون بیس بال پاكستان و عضو اصلی هیئت 
اجرایی کنفدراسیون بیس بال آسيا افزود : ما این همکاری با مؤسسه 
منتسب به حضرت رضا )ع( را موجب افتخار می دانیم چون آستان 
قدس رضوی متعلق به جهان اسالم است و همه مسلمانان به این 
دستگاه افتخار می کنند و من امروز از دیدن این همه امکانات در 
این مؤسسه واقعاً شگفت زده شده ام؛ چرا که همه این امکانات 
توسط مردم ایران ساخته و تجهیز شده و این قدر مورد استقبال عموم 
مردم قرار گرفته است. در ادامه این دیدار آقای مانه كريشنا مورتی، 
رئیس فدراسیون بیس بال هند و عضو ناظر کنفدراسیون بیس بال 
آسيا گفت : ما خواهان همکاری سه جانبه کشورهای ایران ، هند 
و پاکستان با محوریت آستان قدس رضوی هستیم؛ چون هر سه 
کشور دارای تمدن بزرگ و دوستی دیرنه هستند و می توانند در رشد 

و توسعه ورزش مفرح بیس بال نقش مهمی ایفا کنند.

مسابقات پارکور قهرمانی آسیا 
سروش ابراهیمی مدال طال را بر گردن آویخت 
سروش ابراهیمی ملی پوش پارکور ایران بر سکوی نخست مسابقات 
پارکور مجازی قهرمانی آسیا تکیه زد و مدال طال را از آن خود کرد و 
علی میرچناری هم صاحب نشان برنز شد. به نقل از روابط عمومی 
پارکور  مسابقات  دوره  نخستین  ورزشـــی،  انجمن های  فدراسیون 
مجازی قهرمانی آسیا با حضور قدرت های برتر این قاره برگزار شد 
که با قهرمانی سروش ابراهیمی و کسب مقام سوم علی میرچناری 
ملی پوشان پارکور ایران پایان یافت، آندره سیمون از سوریه هم به 
مدال نقره این رقابت ها دست یافت. پیش از این مهسا صمیمی ملی 
پوش پارکور بانوان ایران نیز به مدال طالی مسابقات پارکور قهرمانی 

آسیا در بخش بانوان دست پیدا کرده بود.
 

اوجاقی: راه ورود به تیم ملی از لیگ نیست 
سرمربی تیم ملی ووشو گفت: برگزاری لیگ امسال نسبت به سالیان 
گذشته تفاوت چشمگیری دارد و از سطح بسیاری از مسابقات 
بین المللی باالتر است.به نقل از تسنیم، حسین اوجاقی ، سرمربی 
تیم ملی ووشو در خصوص اینکه عملکرد بازیکنان در لیگ برای 
حضور در تیم ملی بررسی خواهد شد، گفت: حتماً این کار را انجام 
خواهیم داد، اما راه ورود ورزشکاران به اردوی تیم ملی از کانال لیگ 
نیست. در رشته ووشو راه ورود به تیم ملی از مسابقات قهرمانی 
کشور است. برای ورود به اردوی تیم ملی تا 99 درصد، سکونشینان 
قهرمانان کشور، ملی پوشانی که سال گذشته عضو تیم ملی بودند و 
در مسابقات آسیایی و جهانی مقام کسب کردند، دعوت خواهند 
شد. در لیگ کسانی که خیلی استثنا هستند و عملکرد درخشانی 
داشته باشند و مقابل قهرمان با قاطعیت پیروز شوند، با مشورت با 
کمیته فنی و رئیس فدراسیون  به تیم ملی دعوت خواهند شد که 

شاید یک یا دو بازیکنان باشند.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )1086973(

آگهی تغییرات موسسه همیاران سالمت روان مینودر قزوین به شماره ثبت 370 و شناسه ملی 10570004209 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,09,05 و تائیدیه شماره 921,99,6,10641 مورخ 1399,09,15 سازمان بهزیستی استان قزوین تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: با توجه به استعفای خانم مهوش چگینی پناهی شماره ملی : 4322611869 از سمت ریاست هیئت مدیره، خانم فاطمه زرین قلم شماره ملی : 0943201561 عضو 
علی البدل هیئت مدیره جایگزین نامبرده گردید. در نتیجه اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین سمت گردیدند: خانم فاطمه مرندی شماره ملی : 4322616607 به 
سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم فاطمه زرین قلم شماره ملی : 0943201561 به سمت رئیس هیئت مدیره خانم طاهره احمدی شماره ملی 0053069201 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم صغری جباری شماره ملی : 4323310943 به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره و خانم رقیه جباری شماره ملی : 4323279558 
به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تصئی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت 

مدیره و خزانه دار و مدیرعامل و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. 
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تاسیس شرکت سهامی خاص مجتمع کشاورزی پدیده شاندیز درتاریخ 1399,11,05 به شماره ثبت 75391 به شناسه ملی 14009753697 

انجام   –  1: فعالیت  موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت 
عملیات کشاورزی ) زراعت ، باغداری ، دامداری و دامپروری ، پرورش طیور ، ایجاد صنایع تولید فراورده های کشاورزی و دامی و 
خدمات مرتبط با آن.(2 – ایجاد کشت و صنعت های کشاورزی و مجتمع های دامداری و دامپروری ، پرورش دام و طیور، شترمرغ 
و بوقلمون . 3 – تولید و کاشت گیاهان دارویی و زینتی فراوری و اسانس گیری آن ، بسته بندی و فروش آنها در داخل و خارج از 
کشور. 4 - ایجاد صنایع غذایی و تبدیلی و تاسیسات مربوط به آن. 5 - احداث کارخانجات تهیه خوراک دام و طیور و آزمایشگاه های 
تخصصی مربوطه . 6 - احداث گلخانه های صنعتی ، هیدروپونیک و سایر سیستم های نوین کشاورزی. 7 - ایجاد کشتارگاه ، سردخانه 
و تاسیسات بسته بندی و سایرتاسیسات مورد لزوم. 8 - بررسی و ارائه هر گونه خدمات فنی و مهندسی و توسعه آن ، انتقال دانش فنی 
و تکنولوژی در زمینه های کشاورزی و دامپروری و صنایع مرتبط .9 – ارائه خدمات در زمینه تربیت نیروی انسانی مرتبط با فعالیت 
شرکت . 10 – سرمایه گذاری در زمینه کشاورزی و جلب مشارکت های داخلی و خارجی در فعالیت های اقتصادی و تولیدی ، تشکیل 
شرکت های جدید مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و شرکت های دانش بنیان پس از اخذ مجوزهای الزم. 11 – انجام امور بازرگانی 
اعم از خرید و فروش )داخلی ، خارجی ، صادرات و واردات( در زمینه فعالیت های شرکت و موارد مرتبط با آن و عقد قرارداد های
 تجاری با اشخاص حقیقی و حقوقی. 12 – ثبت سفارش و گشایش اعتبارات اسنادی و امور گمرکی و ترخیص و حق العمل کاری از 
گمرکات داخلی و خارجی .13 – اخذ وام و تسهیالت مالی و اعتباری ریالی و ارزی و ضمانت های بانکی از بانکها و موسسات مالی 
و اعتباری معتبر جهت شرکت. 14 – شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی . 15 – اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص 
حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور و ایجاد شعب داخلی و خارجی. 16– برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها و همایش های 
داخلی و خارجی مرتبط با فعالیت شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله نوغان ، خیابان طبرسی14 
)شهیدمحمدهادی حسینی 4( ، بلوار طبرسی ، پالک 348 ، طبقه همکف کدپستی 9143916133 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدی منقسم به 100000 سهم 10000 ریالی تعداد 100000 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000000 
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 9,864,383 مورخ 1399,09,04 نزد بانک صادرات ایران شعبه   شاندیز با کد 1900864 
پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای حسین مویدی به شماره ملی 0859297411 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
آقای علی اکبر ایرانی با شماره ملی 0638676428 به نمایندگی از بازرگانی پدیده پارسیان توس به شناسه ملی 10380352812 و به 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد اسماعیل افسر پناه با شماره ملی 0859216845 به نمایندگی از توسعه 
بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز به شناسه ملی 10380382990 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای جواد 
محسنی با شماره ملی 0942276345 به نمایندگی از ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز به شناسه ملی 10380520580 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از قراردادها ، چک ، سفته 
و سایر اوراق بهادار با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان حسابرسی و 
خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی 10380076460 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال حسابرسی و خدمات 
مدیریت آگاهان تراز توس به شناسه ملی 10380099628 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1087040(

/ع
99

11
42

1

برگ س���بز و سند خودرو س���واری ام وی ام 110  مدل 
1386 به ش���ماره موت���ور MVM372FG7004948 و 
ش���ماره شاس���ی IR86211004970 به شماره انتظامی 
168 ط 91 ای���ران 36 ب���ه مالکی���ت روی���ا خ���رم آبادی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودرو سواری ام وی ام مدل 91 به شماره 
انتظام���ی ای���ران 79 - 465 ص 37  وب���ه ش���ماره 
موت���ور MVM484FAFA019198  و ش���ماره شاس���ی  
واز  گردی���ده  مفق���ود    NATGBAXK7A1020433

درجه اعتبار ساقط می باشد. )قزوین(

,ع
99

11
48

4
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

سند محضری به شماره 36347 -خودرو سواری پژو 
405SLX مدل 1392 شماره موتور 139B0017445 و 
شماره شاسی : NAAM31FC5DK862278 به رنگ 
نق���ره ای متالیک به ش���ماره انتظامی 87 ایران 855 
ص 88 ب���ه مالکیت احمد علی س���لطانی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. ,ع
99

11
48

2
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

/ع
99

11
47

6

برگ س���هم از ش���ماره 53961 الی شماره 54004 
ش���رکت آبادان���ی و مس���کن الهیه خراس���ان بنام 
س���ید حسین حس���ینی یکتا فرزند س���ید محمود 
ب ش.ش 817 مفق���ود و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

بش���ماره  مهندس���ی  کار  ب���ه  اش���تغال  پروان���ه 
01930004268 پایه سه نظارت اینجانب علیرضا 
میرش���اه فرزن���د حس���ینعلی دارای ش���ماره مل���ی  
0930776283  مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد.

,ع
99

11
35

3
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

کارت ماش���ین، برگ س���بز وبرگ کمپانی ، بیمه نامه 
، س���ند ماشین وکارت س���وخت خودرو سواری کروز 
H30 به رنگ سفید به شماره انتظامی 79- 633- ل 
19 وشماره موتورFA173B0040924 وشماره شاسی 
NAAE4CFZ5JX096186 مفق���ود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)قزوین( ,ع
99

11
48

3
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ س���بزخودروی س���واری س���وزوکی رنگ: نقره ای 
متالیک مدل: 1388  به ش���ماره پالک: 36- 247 ل 
99 و به ش���ماره موت���ور: A627345 20 J و ش���ماره 
مالکی���ت:  ب���ه   NAAS19KE29K002717  : شاس���ی 
عل���ی بیگی مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

میگردد.        ,ع
99

11
42

3
دی

قو
مف

ی 
گه

آ
/ع
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0

برگ س���بز  و س���ند خودرو س���واری پژو 405 جی ال 
ایک���س   رنگ نق���ره ای آبی متالیک م���دل 1383 به 
ش���ماره موت���ور 12483068788 و ش���ماره شاس���ی 
83031265 به ش���ماره انتظام���ی 896 ی 17 ایران 12 
به مالکیت س���ید محمد خدیو پ���ور مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کلیه مدارک فروش، برگ س���بز. کارت.برگ کمپانی. 
کارت س���وخت . وقولنامه پیکان وانت شماره پالک 
657س16ایران 12 ، رنگ س���فید به ش���ماره شاسی 
12163878و ش���ماره موت���ور 11284087827مفق���ود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط است
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9
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

شناس���نامه مالکیت خ���ودروی  206 مدل 1395 رنگ 
س���فید روغنی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 891ی32 ایران 
36  ش���ماره موتور 163B0237309 و شماره شاسی 
NAAP13FE5GJ854530 به مالکیت رضا س���رباز 
نصرآب���ادی مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
99

11
41

9
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرایی کالسه 9906620
آقای مجتبی خدادادی نام پدر: اکبر تاریخ تولد: 1352/05/05 شماره ملی: 0932222862 شماره شناسنامه: 58991 
به استناد شماره چک: 343552 ل / 56، تاریخ چک: 1399/07/01، بانک- شعبه: سپه- بانک سپه میدان توحید، 
شماره گواهی نامه: 127964170، تاریخ بازگشت: 1399/08/22، شرح متن و ظهر چک: ظهر چک بنام آقای مجتبی 
خدادادی امضا شده است. علیه آقای الهه میزبان نام پدر: نجفعلی تاریخ تولد: 1360/05/05 شماره ملی: 0939879255 
شماره شناسنامه: 1998 اجرائیه ای تحت کالسه 9606620 در قبال موضوعات الزم االجرا: 8/000/000/000 ریال 
)هشت میلیارد ریال( به انضمام مبلغ حقوقات دولتی صادر نموده که پس از ابالغ اجرائیه در مورخه 1399/08/28 
در پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده 
 gn 15 tf  83001125 یک دس��تگاه خودرو هایما به ش��ماره انتظام��ی ایران 12- 91 و 941 بش��ماره شاس��ی
و ش��ماره موتور naad 5 c 34 xgy 718199 که خودرو تحویل حافظ اموال جهانبخش طالب زاده گردیده اس��ت 
توقیف می باشد به مبلغ 4/100/000/000 ریال ارزیابی و قطعیت یافته که مشخصات و توصیف اجمالی خودرو برابر 

گزارش کارشناس در روز ارزیابی بدین شرح میباشد:
در خصوص ارزیابی یک دستگاه خودرو سواری متعلق به خانم الهه میزبان در معیت کارشناسی مراجعه و از سواری 
فوق به مشخصات ذیل بازدید گردید. سواری هایما رنگ سفید مدل سال 1397 سواری فوق بازدید گردید سواری 
فوق در هنگام بازدید خودرو دارای آثاری از بازسازی در بدنه نبوده و چراغ و شیشه سالم میباشد و تودوزی و داشبورد 
سالم و متناسب با مدل می باشد الستیک ها در حد 85 درصد دارای آج می باشد وضعیت فنی آن بررسی که دارای 
س��المت فنی می باشد و بیمه نامه شخص ثالث خودرو تا تاریخ 1400/6/25 می باشد علیهذا با عنایت به موارد فوق 
و در صورت صحت مدارک و اس��ناد ماش��ین با شماره موتور و ش��ماره شاسی قیمت پایه کارشناسی خودرو بمبلغ 

4/100/000/000 ریال معادل چهارصد و ده میلیون تومان تعیین و اعالم میگردد.
همچنین برابرنامه شماره 4423- 1399/09/03 پلیس راهور استان خراسان رضوی خودرو دارای 2 فقره بازداشتی 
می باشد. مزایده خودرو فوق الذکر از مبلغ 4/100/000/000 در روز یکشنبه مورخ 1399/11/26 از ساعت 9 الی 12 
ظهر در خیابان امام خمینی 28 شعبه سوم ا داره اجرای اسناد رسمی مشهد شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقداً واگذار میگردد. الزم به ذکر اس��ت طبق تبصره 6 ماده 121 آ.ا پرداخت بدهی های مزبور به خالفی و مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم یا نامعلوم 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 مبالغ 
مربوط به نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده با تعطیلی مواجه گردد روز بعد مزایده 
در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 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.الف 541 آ-9911424

تاریخ انتشار: 1399/11/12
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139960318603007870 مورخ 1399/06/12 هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت تصرفات 
از فوم��ن در قری��ه  مالکانه بالمعارض آقای حسن جانپور جیرانی فرزند حسین به شماره شناسنامه 367 صادره 

سیاه اسطلخ در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 80/80 متر مربع پالک فرعی 7749 از 
اصلی 41 مفروز مجزی از پالک 10 باقیمانده از اصلی 41 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای 

حاجیگل مومنی چماچائی محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود 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 3232  آ-9911354
تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/11/27 تاریخ انتشار نوبت اول:1399/11/12  

 حسین اسالمی کجیدی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت 

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه اینکه  خانم زهرا درودی دارای  شناسنامه شماره  3511 به شرح داد خواست به کالسه99/250 شورا درخواست 
گواه��ی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش��ادروان ابراهیم چنارانی به شناس��نامه 18  درتاریخ  99/7/2 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1-غالمرضاچنارانی ش م 
5749737802 ت ت 1351/5/1 فرزندمتوفی 2- علی چنارانی  ش م 5749069788 ت ت 1354/1/20فرزندمتوفی 
3- ام البنی��ن چنارانی ش م 5749300013 ت ت 1355/4/1فرزندمتوفی 4-مریم چنارانی ش م 5749300021 
ت ت 1357/6/1فرزندمتوفی 5-جوادچنارانی ش م 5749875105 ت ت 1363/6/30فرزندمتوفی 6-زهرا درودی 
ش م  5749264718 ت ت 1325/1/10همسرمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رابه استناد 
ماده 362ق امورحسبی یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ 

نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9911386
                               قاضی شورا- شعبه 6 درود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

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 قطعه 3 درگز بخش 7 قوچان در 

ساعت اداری در تاریخ مندرج در متن آگهی انجام و به شرح ذیل آگهی می گردد:
پالک 19-اصلی واقع در دستجرد قطعه 3 درگز بخش 7 قوچان:پالک 351 فرعی مجزی شده از 19- اصلی خانمها 
مری��م مهدیان فاروجی و کلثومه دلبریان و آقایان حس��ن میر و امین نوروزیان مجتمعاً شش��دانگ اعیان یک باب 
ساختمان که متقاضیان عرصه آن را بموجب سند رسمی از آستان قدس رضوی اجاره نموده اند . واقع در شهر درگز 

خیابان روبروی مصلی الغدیر                               تاریخ تحدید:1399/12/12
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 س��اعت مقرر در این آگهی در محل حضوربهم رس��انندو 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. تاریخ انتشار:1399/11/12 آ-9911389
ناصر حسن زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9900134 شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی حقوقی باخرز، نظر به اینکه 
به موجب نیابت واصله از شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تربت جام محکوم علیه آقای مسعود 
اسدی زاده محکوم به پرداخت مبلغ 256920000 ریال در حق آقای احمد بنائی و مبلغ 12846000 ریال بابت نیم 
عشر اجرایی در حق صندوق دولت گردیده که از پرداخت دین استنکاف ورزیده و توجها به اینکه وثیقه گذار آقای 
مهدی گوهری در مهلت مقرر قانونی جهت تحویل و معرفی محکوم علیه اقدامی ننموده و از طرفی محکوم له تقاضای 
کارشناسی و مزایده ملک وثیقه گذار با پالک ثبتی 18 فرعی از 6 اصلی بخش 14 مشهد را جهت استیفای محکوم 
به نموده است، لذا یک دانگ ) معادل مبلغ محکوم به و نیم عشر اجرایی ( از شش دانگ ملک فوق واقع در شهرستان 
باخرز – روستای دشتاب متعلق به آقای مهدی گوهری که به درخواست محکوم له توسط کارشناس منتخب جمعا 
)ش��ش دانگ( به مبلغ 1600000000 ریال بر آورد قیمت گردیده در تاریخ 99.12.4 ساعت 10 الی 10:30 صبح 
در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی باخرز از طریق مزایده به فروش می رسد، متقاضایان خرید جهت 
بازدید از ملک توقیفی می توانند ظرف مهلت 5 روز قبل از برگزاری مزایده با مراجعه به نش��انی ملک از آن بازدید 
نماید، برنده مزایده می باید 10 در صد قیمت را فی المجلس به عنوان سپرده در صندوق دادگستری  واریز و الباقی 
را ظرف مدت یکماه از تاریخ انجام مزایده پرداخت نماید در غیر اینصورت مبلغ پرداختی به نفع صندوق دولت ضبط 

می گردد، مشخصات ملک با توجه به نظر کارشناس به شرح ذیل می باشد.
ملک مورد نظر شش دانگ یک باب منزل مسکونی پالک ثبتی 18 فرعی از 6 اصلی  بخش 14 مشهد به مالکیت 

آقای مهدی گوهری.
مشخصات عرصه: میزان عرصه مطابق سند به مساحت 1002.16 متر مربع به ارزش هر متر مربع 1200000 جمعا 

به ارزش 1202592000 ریال می باشد.
مشخصات اعیان: اعیان)دامداری( به مساحت 100 متر مربع: ایرانیت پوش جمعا به ارزش 367410800 ریال می باشد. 
همچنین ملک دارای یک امتیازآب، برق و دیوار کشی محوطه به ارزش 30000000 ریال می باشد. آ-9911393

دادورز اجرای احکام مدنی - علی کاظمی

حصروراثت 
احتراما اقای رحیم عباسی فرزند براتعلی اقدام بطرح دعوی حصروراثت بطرفیت ورثه مرحوم براتعلی عباسی نموده 
وچنین اظهار میدارد ک آن مرحوم در مورخه89.7.11در اقامتگاه دایمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوتش عبارتنداز

1.حسین عباسی متولد45.1.5ب ش ملی 0748967907
2.رحیم عباسی متولد 57.1.1ب ش ملی0749703202

3.حسن عباسی متولد 43.1.4  ب ش ملی 0748967737
4.مریم عباسی متولد47.3.7ب ش ملی 0748967915فرزندان متوفی می باشد و بجز اینها وارثی ندارد لذا مراتب 
فرق طی یک نوبت دریکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج آگهی شده تاهرکسی نسبت ب آن مرحوم ادعایی داشته 
ویا وصیت نامه ئی دارد ظرف مدت یک ماه پس از نش��ر آگهی ب ش��ورای حل اختالف باخرز مراجعه وگرنه گواهی 

حصروراثت برابر مقررات قانونی وامور حسبی صادر خواهدشد . آ-9911403
دبیرح دو شورای حل اختالف باخرز خدادادی

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 13996031800102643 مورخه 1399/10/18 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمد مهدی یعقوبی کیاسه  به شناسنامه شماره 6582 کد ملی 2709887967صادره از 
لنگرود فرزند محمدرضا درسه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه  یک باب خانه به مساحت 278/01 مترمربع به شماره 
پالک فرعی 2 از پالک ش��ماره 1 از اصلی 2824 واقع در بخش 2 گیالن  حوزه ثبت ملک ناحیه یک رش��ت به نام 
مالک رسمی اولیه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره ( ،احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال 

ملک از مالک رسمی به متقاضی محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 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 3022  آ-9910909
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/27   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/11/12 

سید محمد فرزانه شال 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139960318001002645 مورخه 1399/10/18 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای امیر حس��ین یعقوبی کیاسه  به شناسنامه ش��ماره 0016226429 کد ملی 0016226429صادره از 
تهران فرزند محمدرضا درسه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه  یک باب خانه به مساحت 278/01 مترمربع به شماره 
پالک فرعی 2 از پالک ش��ماره 1 از اصلی 2824 واقع در بخش 2 گیالن  حوزه ثبت ملک ناحیه یک رش��ت به نام 
مالک رسمی اولیه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره ( ،احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال 

ملک از مالک رسمی به متقاضی محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 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 3024  آ-9910911
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/27

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/11/12 
سید محمد فرزانه شال 

رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت
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سیما و سینماسیما و سینما

گزارش نشست

 دبیر سی و نهمین جشنواره فیلم فجر
 در نشست خبری عنوان کرد

سال موفقی پیش روی سینمای ایران است

صبا کریمی: طباطبایی نژاد درباره اکران فیلم »قاتل و وحشی« 
در  فــراهــم شــود  فیلم  اکـــران  اگــر شــرایــط  در جشنواره گفت: 
سانس ویژه آن را نمایش خواهیم داد و امکان مجوز را باید 

معاونت نظارت و ارزشیابی در اختیار ما قرار دهد.
به گزارش قدس، نشست خبری سی و نهمین جشنواره فیلم 
از برپایی این رویــداد با حضور  ارائــه آخرین جزئیات  با  فجر 
مسعود  و  جشنواره  دبیر  طباطبایی نژاد؛  سیدمحمدمهدی 
برج میالد  دیــروز  در  روابط عمومی، بعدازظهر  نجفی؛ مدیر 

)سینمای رسانه( برگزار و به صورت برخط پخش شد.
در ابتدای این نشست، طباطبایی نژاد با اشاره به روند برپایی 
جشنواره اظهار کرد: زمانی که تصمیم به برپایی جشنواره فجر 
گرفته شد و اعالم کردیم که در زمان خودش برگزار می شود 
بسیاری از استان ها در وضعیت قرمز بودند. پیش بینی اولیه 
درخواهند  نمایش  به  داوران  بــرای  آثــار صرفاً  که  بود  این  ما 
آمد، اما با کاهش آمار درگیرشدگان به ویروس کرونا شرایط به 
سمت بهبودی رفت و امروز خوشبختانه سینماهای استان ها 
دو  در  را  که جشنواره  ــم  داری را  امکان  ایــن  ما  و  بــاز هستند 
سطح منتقدان و اهالی رسانه و همچنین سینماهای مردمی 

برگزار کنیم.
وی در ادامه افزود: برهمین اساس ۷۰ سالن سینما در تهران و 
در مجموع 3۰ استان و در پنج منطقه آزاد جشنواره به صورت 

کامل برگزار می شود.
امسال  کــرد:  تأکید  فجر  فیلم  جشنواره  نهمین  و  سی  دبیر 
استان ها  همه  در  عالقه مندان  همه  عادالنه  شرایط  یک  در 
می توانند همه آثار را ببینند و در آرای مردمی هم مشارکت 
کنند و اطالعات چگونگی رأی گیری از طریق سایت جشنواره 
اعالم شده است. ما نیز تمام تالشمان را کردیم که جشنواره ای 
بــانــشــاط داشــتــه باشیم و امـــیـــدوارم ایــن اتــفــاق به  ایــمــن و 

شایستگی بیفتد.
انتقاداتی  به  پاسخ  در  از سخنان خود  دیگری  در بخش  وی 
از  مستند  هیئت داوران  ترکیب  گفت:  داوری  ترکیب  ــاره  درب
پیشکسوتان و موفق ترین چهره های مستند هستند و بر همین 
اساس انتخاب شدند. همچنین در هیئت داوران داستانی یک 
ترکیب قبراق، همدل، کوشا و جوان در کنار هم قرار گرفتند و 
اگر تیم داوری گروهی غیر از آنچه اکنون هستند، بود، شاید 
می دهم  شهادت  شود.  داوری  نمی توانست  فیلم  تعداد  این 
و جوان  داوران پیشکسوت  از  ترکیبی  که  ما  داوران  مجموعه 

بودند، کارشان را بسیار خوب انجام دادند.
طباطبایی نژاد درباره اکران فیلم »قاتل و وحشی« در جشنواره 
گفت: اگر شرایط اکران فیلم فراهم شود در سانس ویژه آن را 
نمایش خواهیم داد و امکان مجوز را باید معاونت نظارت در 

اختیار ما قرار دهد.
وی در ادامه دربــاره کیفیت آثار و تنوع ژانر فیلم های حاضر 
در جشنواره امسال عنوان کرد: تقریباً نزدیک به نیمی از آثار 
حاضر در سودای سیمرغ فیلم اولی هستند که البته برخی از 
آن ها سال های بسیار کار کردند مانند حمیدرضا آذرنگ و ...  
ایران اضافه  و امسال فیلم سازان خالق و جوانی به سینمای 

خواهند شد.
وی در ادامه افزود: کیفیت آثار از معدل باالیی برخوردار است 
این ۱۶  و  بود  ایران خواهد  و سال موفقی پیش روی سینمای 
فیلم از قابلیت های خوبی برخوردارند و امیدوارم مخاطبان ما 
از تماشای آثار راضی باشند و آن ها هم به این نتیجه برسند 
انتخاب  که  آنچه  به  و من  بــوده است  انتخاب ها درســت  که 

شده امیدوارم.
دبیر جشنواره درباره نمایش آثار در پلتفرم های نمایش آنالین 
گفت: من با خیلی از تهیه کنندگان صحبت کردم و می دانستم 
نمایش آنالین را نمی پذیرند. ضمن اینکه امکان سرقت وجود 
داشت و من به شخصه قبول نمی کردم در فضای مجازی این 
با  که  آمده  البته سیستم های جدیدی  بروند.  به سرقت  آثار 
عینک در پلتفرم های ویژه می توان فیلم را دید که هنوز وارد 
کشور ما نشده است. البته در مستند و فیلم کوتاه تمایل به 
سرقت کمتر است، اما در فیلم داستانی بالفاصله این اتفاق 

می افتد.
وی درباره ترافیک اکران در سال آینده گفت: جشنواره مشکل 
ندارند  فیلم  ما  سینماهای  اینکه  و  نمی کند  بیشتر  را  اکــران 
رونقی  فجر  جشنواره  امیدواریم  و  ماست  معضالت  از  یکی 
را  فیلم هایشان  باشند  آثارعالقه مند  صاحبان  که  برگرداند  را 
و  داریم  را هم  آنالین  اکران  اینکه  برای عرضه بدهند. ضمن 

جشنواره می تواند فضای پررونق اکران را ایجاد کند.
مردمی  آرای  بخش  داوری  در  سینما  خانه  نقش  ــاره  درب وی 
گفت: خانه سینما در این بخش مشارکت خواهد داشت، اما 
این کار توسط خانه سینما به سیاق سابق صورت نمی گیرد و 
سامانه سمفا به صورت الکترونیکی این کار را انجام خواهد 
داد و آرای مردمی قابل ردیابی است و نیازی به مدل سال های 
قبل نداریم، ضمن آنکه راستی آزمایی در این زمینه کار ساده ای 

است، اما خانه سینما می تواند بر این روند نظارت کند.

امسال تنها انیمیشن حاضر در جشنواره فیلم فجر   
»پسر دلفینی« بود، اما انصراف داد. دالیل انصرافش 

را برایمان می گویید؟
قــوانــیــن جــشــنــواره فیلم فجر آمـــده اســت کــه اگر  در 
داشته  حضور  جــشــنــواره  در  انیمیشن  دو  دســت کــم 
یعنی  می شود  گذاشته  داور  بخش،  ایــن  بــرای  باشند 
باشید مورد  انیمیشن حاضر در جشنواره  تنها  وقتی 
داوری قرار نمی گیرید. حتی در بخش های مشترک با 
سینما )الیو اکشن( هم وارد رقابت و داوری نمی شوید 
همچون بخش های فیلم نامه، تصویر، صداگذاری و ...  
. با توجه به اهمیتی که تولید این انیمیشن برای گروه 
ما داشت و نمی خواستیم به آن کم لطفی شود، به این 
که  اســت  ایــن  از  بهتر  دهیم  انصراف  رسیدیم  نتیجه 
خارج از مسابقه باشیم و در اکران هایی قرار بگیریم که 

معلوم نیست اکران های خوبی باشد یا نه.

آیا راهی وجود نداشت که همین تک انیمیشن در   
بخش های دیگر وارد رقابت و داوری با آثار الیواکشن 

شود؟
این شرایط قابل تغییر بود، اما چون پیش از این چنین 
اتفاقی نیفتاده بود، تغییراتی رخ نداد. جشنواره فیلم 
نشان هاست،  و  بی نام  عرض اندام  برای  فرصتی  فجر 
ولی انیمیشن برای مسئوالن سینمایی، کارکرد کودکانه 
است.  اشتباهی  نگاه  انیمیشن،  به  نگاه  و  کرده  پیدا 
سال 94 که آقای ایوبی، رئیس وقت سازمان سینمایی 
بود به دلیل وجود هشت انیمیشن در جشنواره فیلم 
سال  همان  در  و  شــد  نامیده  انیمیشن  ســال  فجر، 
گرفتند. حتی  قــرار  کم لطفی  مــورد  انیمیشن  آثــار  هم 
و  نبود  انیمیشن  آثــار  اکــران هــا،  زمانبندی  برنامه  در 
بسیاری از انیمیشن ها هم نشست خبری نداشتند. 
ما  گفتند  هفت  برنامه  در  ایوبی  آقــای  اینکه  جالب 
همین طوری هم سیمرغ زیاد می دهیم و انیمیشن هم 
می آید و می گوید که سیمرغ می خواهم! چنین نگاهی 
دارد.  وجــود  مدیران سینمایی  در  انیمیشن  حــوزه  به 
به  جشنواره  بر  حاکمی  نگاه  چنین  که  کردیم  حس 
همین زودی اصالح شدنی نیست؛ بنابراین کاری که به 

صالح فیلم بود را انجام دادیم.

آیا راه حلی برای داوری این انیمیشن در بخش های   
دیگر جشنواره امسال وجود داشت؟

انیمیشن ما  بود که در چنین شرایطی،  این  راه حلش 
بر  در بخش های مشترک داوری شود، ولی جو حاکم 
انیمیشن  صــالح  به  که  نیست  جــوی  فجر،  جشنواره 
ــوجــه بـــه انــیــمــیــشــن بـــه نفع  ــی کـــه ت بـــاشـــد، در حــال
سینماست، چون سبد مخاطبی که به سینما اضافه 
می کند، سبد جدیدی است یعنی می تواند مخاطبان 
سینما را بیشتر کند. اتفاقی که این برای صنعت سینما 
جذاب است، یعنی سبد کودک و نوجوان و خانواده به 
سینما اضافه می شود و منفعتش به همه اهالی سینما 
نگاه های سلبریتی زده موجب  ولی متأسفانه  می رسد، 
می شود انیمیشنی که سلبریتی ندارد، دیده نشود. مثل 
یک بچه سرراهی به آن نگاه می شود یعنی اگر حمایتی 

هم می شود گویی لطف می کنند. 

عرصه    در  ایرانی  انیمیشن های  اخیر  سال های  در 
بین الملل حضور جدی و پررنگی داشته اند و انیماتورهای 
ما در جشنواره های خارجی هم خوش درخشیده اند، 

چرا در چنین شرایطی باز هم کم توجهی می شود؟
انیمیشن مرز ندارد و زمانی که تولید می شود می تواند 
محصولی بین المللی باشد. فیلم مستند و داستانی، 
چنین مزیتی را کمتر دارند و این دو گونه در جشنواره 
قرار  داوری  مورد  خارجی  بخش  عنوان  به  هم  اسکار 
می گیرند، چون اقلیم تولید فیلم مشخص است، ولی 
ساخته  انیمیشنی  وقتی  نیست.  چنین  انیمیشن 
نشان  ایــن  و  شــده  تولید  کجا  در  نمی دانید  می شود 
می دهد که انیمیشن ذاتی بین المللی و زبانی عمومی 
دارد. مشکل اینجاست که اقتصاد سینمای ما کامالً 
نیست؛  بین المللی  فــروش  بر  مبتنی  و  است  داخلی 
بنابراین هر چیزی که بسته و انحصار به داخل دارد، 
پیدا  بیشتری  اهمیت  حـــوزه  آن  در  رانـــت  و  قـــدرت 

می کند همچون صنعت خودرو. زمانی که بازار جهانی 
می شود و ارتباط با مخاطب به شکل مستقیم است، 
اینکه  دلیل  می شوند.  ماجرا  وارد  اصلی  اولویت های 
انیمیشن های ما در عرصه بین المللی موفق تر از عرصه 
داخلی هستند همین موضوع است، چون در کشور ما 

توجه جدی به انیمیشن نمی شود. 
عرصه بین الملل هم شرایط شفاف تری برای انیمیشن 
راه  فضا  ایــن  در  خــوب  انیمیشن های  بنابراین  دارد؛ 
خودشان را به درستی پیدا می کنند و صنایع وابسته 
فیلم  یک  با  سینما  می یابند.  رشد  هم  انیمیشن  به 
ــران، کــارش  ــ اک از  انیمیشن پــس  امــا  تــمــام مــی شــود، 
و چرخه  دارد  آغاز می شود، چون محصوالت جانبی 
ویژه ای اطراف آن شکل می گیرد. قواعد سرمایه گذاری 

در این حوزه حاکم است و کشورهای برخوردار، توان 
ما  در کشور  دارنــد.  دیگر کشورها  از  را  جذب مغزها 
انیمیشن  در حوزه  زیادی  بااستعداد  افراد  و  نخبگان 
سطوح  باالترین  در  آن هــا  از  برخی  و  هستند  فعال 
شرکت های تولید انیمیشن جهان قرار گرفته اند، ولی 

ما نتوانستیم آن ها را نگه داریم.

عــــاوه بـــر بــخــش تــکــنــیــکــی و هــنــری انــیــمــیــشــن،   
و  داســتــان  را  سینمایی  گــونــه  ایـــن  از  مهمی  بــخــش 
کهن  قصه های  مــی دهــد.  تشکیل  شخصیت پردازی 
ایــن حــوزه چقدر مورد  در  ما  ادبیات غنی سرزمین  و 

استفاده انیماتورها در فیلم نامه نویسی بوده است؟
بحث فیلم نامه انیمیشن نیاز به چرخه درستی دارد 
این  چــون  شــود،  تربیت  انیمیشن  نویسنده  باید  و 
چرخه را نداشتیم با دو آسیب مواجه شدیم. نخست 
بتوانند  کــه  نداشتیم  ــداری  ــای پ اســتــودیــوهــای  اینکه 
تجربه اندوزی کنند. اکنون استودیوهایی که فیلم های 
حوزه  می سازنند،  را  خودشان  سوم  و  دوم  انیمیشن 

فیلم نامه را تقویت می کنند.  
عرصه  در  قابل قبولی  نقطه  به  که  اســت  ســال  چند 
انیمیشن رسیده ایم، ولی هنوز در حوزه داستان گویی، 
به صورت  نباید  را  قصه های شاهنامه  می زنیم.  لنگ 
عریان در مدیوم سینما روایت کرد بلکه باید پرداخت 
خوبی روی این قصه ها انجام بگیرد تا پاالیش شوند و 
به محصولی فرآوری شده متناسب با سینما برسند. 
خوبی  زیرساخت های  و  بودجه  اگــر  حاضر  حــال  در 
هم داشته باشیم، نباید انتظار داشت که قصه ها به 
صورت خام ساخته شوند و توقع توفیقشان را داشته 
باشیم. سینما قواعد پیچیده ای درباره فیلم نامه دارد 
که از تخصصی ترین حوزه هاست. انیمیشن سازان ما 
تکنیک بدست  و  در حــوزه هنر  که  توفیقاتی  از  پس 
فیلم نامه نویسی  مشق  مرحله  در  اکــنــون  آورده انــــد 

هستند.

ضمن اینکه مرزهای تخیل در حوزه انیمیشن های   
جهان روز به روز در حال جابه جا شدن است و اینجا 
اهمیت خاقیت در فیلم نامه خودنمایی می کند، ما در 

چه وضعیتی هستیم؟
ــار  ــیـــل، کـ ــیـــن طـــور اســــــت، بــــی مــــرز بــــــودن تـــخـ هـــمـ
چون  می کند،  دشـــوار  را  انیمیشن  فیلم نامه نویسی 
کار  این  و  کند  خلق  را  باید جهان جدیدی  نویسنده 
از توفیقاتی  را پیچیده می کند. در کشور ما هم پس 
که در حوزه هنر و تکنیک انیمیشن بدست آورده ایم، 
به حوزه فیلم نامه نویسی بهای بیشتری داده می شود. 
پیش روی  را  زیـــادی  فرصت های  انیمیشن  تولیدات 

صنعت سینما در کشورمان قرار می دهد. 
مثالً پس از آسیب هایی که اقتصاد صنعت سینما در 
دوران کرونا متحمل شد، ما را بر آن داشت که  روی 
متمرکز  دلفینی«  انیمیشن»پسر  بین المللی  فــروش 
شویم، یعنی پیش از اتمام فیلم، پیش فروش داشتیم 
و سرمایه گذاری خارجی روی کار بسیار جدی است. 
اکنون که در مراحل پس از تولید برای اکران خارجی 
قرار داریم، احتمال دارد که جذب سرمایه قطعی شود. 
سرمایه گذار  و جذب  پیش فروش  برای  اولیه  توافقات 
خــارجــی انــجــام شــده اســت کــه مــی تــوانــد بخشی از 
آسیب هایی که به دلیل تعطیلی سالن های سینما در 

ایام کرونا متحمل شدیم را جبران کند.

مستند »ابو طه« روایتی از روزهای جنگ هشت ساله است اما از آن طرف خاکریزها

عکس امام خمینی e روی دیوار خانه فرمانده عراقی!
و  گــردان زرهــی  یک  فرمانده  ابوذالفقار،  کریمی:  صبا 
توپخانه بوده که کل گردان را با تمام تجهیزات و نفراتش 
تسلیم ایــران می کند. او دربــاره انگیزه خود از این کار 
می گوید زمانی که عازم جبهه شده بودم پدرم به من 
وصیت کــرد اگــر جلو ســربــازان ســیــدروح هللا خمینی 
بجنگی تو را نفرین می کنم و هیچ وقت نمی بخشمت. 
این اتفاق نشان از تأثیرات شگرف حضرت امام)ره( در 

دوران جنگ و پشت خاکریزهای دشمن دارد.
مجموعه مستند »ابو طه« با محوریت تأثیر انقالب 
اسالمی و رهبری امام خمینی)ره( در هشت سال دفاع 
مقدس پشت خاکریزهای دشمن ساخته شده و به 
این مستند  افق رفته است.  تازگی روی آنتن شبکه 
قرارگاه  فرماندهان  از  یکی  پای حرف های  را  مخاطب 
روانی  عملیات  مسئولیت  که  می نشاند  خاتم االنبیا 
را برعهده داشته است. یکی از وظایف این فرمانده 
قرارگاه خاتم االنبیا، رسیدگی به امور تبلیغات و عملیات 
روانی اسرای جنگی ارتش عراق در اردوگاه های ایران 
بوده و در این اثر، پس از سال ها، سرنوشت اسرایی که 
با این کهنه سرباز سپاه پاسداران، دیدار و همنشینی 
داشته اند به نمایش گذاشته می شود. در بخشی از 
این مستند به تهیه کنندگی بهنام گنجه و کارگردانی 
با کشورمان  آمــده؛ »زمانی که عراق  حسن قهرمانی 
با  درگیری هایی  خودشان  عراقی ها  شد،  جنگ  وارد 
هر  از  متفاوت  نوع خود  در  که  داشتند  بعث  حزب 
اتفاق دیگری بود، به طوری که بسیاری از مردم عراق 
ایــران، رژیم بعث را همراهی نمی کردند  با  در جنگ 
و مخالف جنگ با ایران بودند. آن ها به امام خمینی 
ارادت داشتند و نمی توانستند بپذیرند که در مقابل 

ایران بایستند ...«.

روزهای جنگ آن طرف خاکریزها چه #
خبر بود؟

قهرمانی درباره انگیزه ساخت این مستند می گوید: 
ــوطــه« از جــایــی شـــروع شــد کــه در  ایـــده اصــلــی »اب
با  که  نتیجه رسیدیم  این  به  بررسی ها  و  تحقیقات 
وجود  رشادت ها و فداکاری هایی که در دوران جنگ 

اتفاقاً  و  انجام شده  ما  رزمندگان  و  توسط سربازان 
اما  دارد،  وجود  آن  دربــاره  هم  بسیاری  مستندهای 
ــای جنگ آن  بــد نیست بــه ایــن بــپــردازیــم کــه روزهـ
طرف خاکریزها چه خبر بود.وی در ادامه افزود: به 
همین دلیل سعی کردیم نگاهمان متفاوت تر از آثار 
دیگری باشد که در این حوزه ساخته شده و ببینیم 
زمــان جنگ ایــران و عــراق در آن طرف مرز و پشت 
دادن  رخ  حال  در  اتفاقاتی  چه  دشمن  خاکریزهای 
بوده و نگاه و انگیزه رزمنده عراقی برای جنگ با ایران 
چه بــوده اســت. این زوایــه دیــد جدید ذهن ما را به 
ناگفته هایی  خودش مشغول کرد و تصمیم گرفتیم 
از جنگ و هشت سال دفاع مقدس را برای مخاطب 

امروزی روشنگری کنیم.
قهرمانی ادامه داد: این مستند ترکیبی از گفت وگو، 
تصویر و آرشیو است و بخشی از آرشیوها در طول 
سفرمان به بغداد، نجف، کوفه، کربال و ... جمع آوری 
از  آرشیوی  تصاویر  براساس  نیز  دیگر  برخی  و  شد 
خود این افراد و برخی  اطالعات از اسرا در کمپ هایی 

مانند کمپ سپنتا در اهواز بدست آمد.
ــا ســـوژه ای  ــردان تــأکــیــد کـــرد: بــنــابــرایــن م ــارگـ ایـــن کـ
می خواستیم که فضای آن طرف را بهتر بشناسد و 
زمان جنگ آنجا بوده باشد. در تحقیقاتمان به فردی 

به نام »مرتضی بشیری« ملقب به ابوطه برخوردیم 
در  دشمن  علیه  روانــی  جنگ  عملیات  مسئول  که 

دوران جنگ بود. 
اتفاقات  شدیم  متوجه  کردیم  صحبت  او  با  وقتی 
آن ها  روایــت  که  بود  داده  آنجا رخ  زمان  آن  جذابی 

مستند »ابو طه« را شکل داد.

 روایت یک فرمانده عراقی #
از حقانیت ایران

ــع  ــه گــفــتــه قــهــرمــانــی، در واق ب
روایت ما از زبان آقای بشیری 
اســرای  بــازجــوی  عنوان یک  به 

عراقی زمان جنگ است. 
در زمان جنگ او با فرماندهانی 
ــارت درمـــی آمـــدنـــد  ــ ــه اســ ــه بـ کـ
گفت وگو می کرده و با اطالعاتی که از آن ها می گرفته 
در جنگ علیه حزب بعث استفاده می کرده است. 

ایــران می شدند،  وارد  افــراد که آن زمــان  این  بیشتر 
با توجه به فضایی که در ایران می بینند و حقانیت 
ایران در این جنگ به آن ها اثبات می شود، سپاه بدر 
اساس  و  پایه  واقــع  در  و  را تشکیل می دهند  عــراق 

سپاه بدر همین آدم ها هستند. 

وقتی یک فرمانده عراقی گردانش را #
تسلیم ایران می کند

وی در ادامه افزود: ما در این مستند به قصه این افراد 
افتاده  اتفاقی  این پرداختیم که چه  به  ورود کردیم و 
فردی که زمانی در عراق سمت مهمی مانند قائم مقام 
وزیر دفاع را دارد خودش یک روزی اسیر بوده است 
و حاال در این مستند علت اینکه چرا اسیر شده و بر 
او چه گذشته را می شنویم. به طور مثال در بخشی 
از این مستند می بینیم ابوذالفقار، فرمانده یک گردان 
زرهی و توپخانه بوده که کل گردان را با تمام تجهیزات 
و نفراتش تسلیم ایران می کند. او درباره انگیزه خود از 
این کار می گوید زمانی که عازم جبهه شده بودم پدرم به 
من وصیت کرد اگر جلو سربازان سیدروح هللا خمینی 
بجنگی تو را نفرین می کنم و هیچ وقت نمی بخشمت. 
این اتفاق نشان از تأثیرات شگرف حضرت امام)ره( در 

دوران جنگ و پشت خاکریزهای دشمن دارد.
قهرمانی تصریح کرد: یا در جایی دیگر می بینیم که یکی 
از فرماندهان عراقی می گوید شما نمی توانستید عراق را 
شکست بدهید زیرا اگر تمام نیروهای عراقی یک دست 
جلو شما می جنگیدند به دلیل تجهیزات بسیاری که 
داشتند در همان 2۰ روزی که صــدام وعــده داده بود 
ایران را می گرفتند، اما به دلیل اینکه آن ها  می دانستند 
جنگ ناحقی است و ارادت ویژه ای به حضرت امام)ره( 

داشتند، هیچ وقت جلو ایران نجنگیدند.
وی با اشاره به اینکه اصل این کار مستندگونه است، 
گفت: به دلیل اینکه شاید مخاطب باور نکند یک 
مقام عراقی چنین اراداتی به حضرت امام)ره( داشته 
انقالب روی  امـــام)ره( و رهبر معظم  امــروز عکس  و 
تا  را ساختیم  این مستند  ما  دیوار خانه اش است، 
ایــن یک  ببیند.  به وضــوح  را  خــودش چنین چیزی 
مستند جست وجوگر است که بازجوی عراقی پس از 
3۰ سال که جنگ تمام شده دنبال آدم هایی می گردد 
نوع  و  اســت  کــرده  بازجویی  آن هــا  از  زمانی  که یک 
برخورد با این آدم و گفت وگوهایی که طی مالقاتشان 
با یکدیگر رد و بدل می شود در طول تاریخ جنگ ما 

بی نظیر است.

مستند

گفت وگو با محمدامین همدانی، تهیه کننده  انیمیشن »پسر دلفینی«

جّو حاکم بر جشنواره فجر به نفع پویانمایی نیست

 زهره کهندل  پنج سال پیش حضور هشت انیمیشن 
در جشنواره فیلم فجر، مسئوالن وقت را مجاب کرد 
فجر  جــشــنــواره  بخش های  بــه  هــم  انیمیشن  بخش 
اضافه شود تا این گونه جذاب سینمایی مورد حمایت 
بیشتری قــرار بگیرد. اضافه شدن سیمرغ دیگری به 
جشنواره، انگیزه ای برای انیماتورهای کشورمان شد تا 

آثارشان را راهی جشنواره فجر کنند، اما دیری نپایید 
که ایــن گرمی و حــرارت به ســردی بــدل شد به 
انیمیشن سینمایی جشنواره  تنها  که  طــوری 
سی و نهم به نام »پسر دلفینی« از حضور در 

جشنواره فیلم فجر انصراف داد. این پویانمایی به 
کارگردانی محمد خیراندیش و تهیه کنندگی 

محمدامین همدانی که تازه ترین محصول 
محسوب  اوج  رسانه ای  هنری  سازمان 
مــی شــود، اعــالم کــرد با توجه به اینکه 
»پسر دلفینی« تنها انیمیشن حاضر در 

جشنواره سی و نهم فیلم فجر است و طبق آیین نامه 
جشنواره طبیعتاً در رقابت و مسابقه قرار نمی گیرد، با 
احترام به هیئت داوران و اعضای جشنواره از شرکت در 

این جشنواره انصراف می دهد.
برای  ایــن  از  پیش  که  همدانی  محمدامین  گفته  به 
مقدس«  »فهرست  سینمایی  انیمیشن  کــارگــردانــی 
سیمرغ سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر را گرفته 
است، یکی دیگر از دالیل این انصراف، بی توجهی 
در بخش های  آن  داوری نشدن  و  فیلم  این  به 
دیگر همچون فیلم نامه، موسیقی و صداگذاری 
است و از آنجا که این پــروژه نتیجه ۱۰ سال 
تالش گروهی تیمشان بــوده، تصمیم 
گرفتند فیلمشان خارج از مسابقه 
نداشته  حضور  جشنواره  ایــن  در 
باشد. در ادامه مشروح گفت وگوی 

ما با وی را می خوانید. 
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