
انقالبی که به نام امام)ره( پیوند خورده است
از  با آغــاز دهــه فجر، جمعی  همزمان 
کاربران شبکه های اجتماعی هشتگ های 
#دهه_فجر و #دهه_فجر_مبارک را 
در توییتر فارسی داغ کردند. در ادامه 
تعدادی از توییت های منتشر شده در 
صفحات کاربران را می خوانید: »انقالب 
به جهان نشان داد تنها خداوند ابرقدرت 
عالم است نه آمریکا و سایرین... این انقالب، بی نام خمینی در هیچ جای 

جهان شناخته شده نیست. روح امام عزیزمان شاد«.

مصونیت حق ماست
مرضیه هاشمی، خبرنگار آمریکایی 
روزنامه  جلد  از  تصویری  انتشار  با 
دیلی میل در صفحه اینستاگرام خود 
نوشت: »این عکس از پوشش خبری 
روزنامه دِیلی مِیل است از صحبت 
برگزیت.  ــاره  درب سیاستمدار  زن  دو 
ــه: بــی خــیــال  ــنـ ــتــرش ایـ ــی مــفــهــوم ت
برگزیت. ببین پاهای کی قشنگ تره؟! اول فوریه، روز جهانی حجابه 
و واقعیت اینه که حجاب محدودیت میاره. محدودیت واسه نمایش 
تن، تا محتوای ذهن بهتر دیده بشه. حجاب به مصون بودن کمک 

می کنه و مصونیت حق ماست«.

بیشتر دقت کنیم
انتقادها به رعایت نشدن پروتکل های 
بهداشتی در جشنواره فجر همچنان 
دراین باره  کاربران  از  یکی  دارد.  ادامــه 
نوشته است:»دقیقاً همین روزی که 
حضرت آقا با رعایت کامل پروتکل های 
ــزار شـــهـــدا،  ــ ــل ــ ــرن گ ــیـ بـــهـــداشـــتـــی مـ
سلبریتی ها توی جشنواره فجر دست 
می ندازن گردن هم و بدون ماسک، عکس دسته جمعی می گیرند. شاید 
خیلی هامون واقعاً همه چیز رو رعایت نکنیم، اما وقتی ادعای الگو بودن 

داری و توی جامعه مؤثری، باید با دقت بیشتری زندگی کنی«.

جنایت  پنهان
اشــاره  با  مدیا  هــاون  تلگرامی  کانال 
ــهــان آمــریــکــا  ــن بـــه جـــنـــایـــت هـــای پ
انجمن  مدیر  عرب،  نوشت:»یونس 
ابــتــدای ســال۹۷  از  ایـــران:  تاالسمی 
تا امروز۱۶۳ بیمار تاالسمی به دلیل 
تأمین نشدن دارو و درمان نامناسب 
ــوت کـــرده انـــد. بــه دلــیــل تــحــریــم، با  ف
مرگ  بیماران زیر ۱۵ سال مواجه ایم درحالی که متوسط عمر بیمار 
تاالسمی در دنیا مثل یک فرد عادی است. جنایت فقط با بمب و 

گلوله اتفاق نمیفته«.

تـــربـــت زاده  ۱4 دی مــاه ۵۷،  محمد   
آمده  تهران  به  مخفیانه  و  سراسیمه 
بود. به قول خودش با تماس و دستور 
چمدانش  جمهور،  رئیس  مستقیم 
تا  ــود  ب افــتــاده  راه  نبسته،  و  بسته  را 
شبانه  را  او  آمریکا  نظامی  هواپیمای 
و مخفیانه به ایران ببرد. وسط راه تازه 
یادش افتاده بود، گذرنامه مخصوصش 
را برنداشته است! گذرنامه ای که البته 
ــن مــأمــوریــت مهم در تــهــران،  بـــرای ای
ــردی نــداشــت و الزم نبود.  کــارب اصـــالً 
ژنرال »هایزر« آن شب که میان راه به 
مأموریتش در تهران فکر می کرد، سر 
سوزنی هم احتمال نمی داد درست یک 
ماه بعد، در تاریکی ۱4 بهمن ۵۷، مجبور 
شود دُمش را بگذارد روی کولش و مثل 
آمدنش، مخفیانه و البته دست خالی 
ایران را ترک کند و خوشحال باشد که 

جان سالم به در برده است.

ژنرال خوشبین»
آن طــور که »هــایــزر« بعدها نوشت، 
محور  ســه  در  دســت کــم  مأموریتش 
از  پــس  اینکه  اول  مــی شــد.  خالصه 
رفــتــن مــحــمــدرضــا پــهــلــوی از ایـــران، 
را  رژیــم  کــار  نباید  ارتــش  فرماندهان 
را  صحنه  و  می دانستند  شــده  تمام 
و  می ماندند  باید  مــی کــردنــد.  خالی 
در تثبیت دولــت و در دست گرفتن 
مــی کــردنــد.  کــمــک  مملکت  ــاع  اوضــ
ژنرال آمریکایی باید هرطور بود اُمرای 
و در صحنه  ــرده  کـ دلــگــرم  را  ارتـــش 
نــگــه مـــی داشـــت. دوم ایــنــکــه گــوش 
حرف ها  بدهکار  ارتـــش  فــرمــانــدهــان 
هایزر  این  نبود.  بختیار  دستورات  و 
بود که باید اعتماد آن ها را به بختیار 
تهیه   ســـوم  مسئله  مــی کــرد.  جــلــب 
نخست وزیر  ــرای  بـ اولــویــت هــا  طـــرح 
جــدیــد بـــود یعنی هــایــزر بــایــد بــرای 
همچنین  و  اعــتــصــاب هــا  شکستن 
انجام اقدام های احتیاطی برای مقابله 
با سقوط دولت غیرنظامی، به بختیار 
ستاره  چهار  نظامی  مــی کــرد.  کمک 
سیاسی  و  جنگی  تجربیات  همه  با 
تا آخرین  تقریباً  و غیر سیاسی اش، 
ساعات حضورش در ایران امیدوار و 
خوشبین بود که شاید بشود با اتکا 
به ارتش منظم و مجهز ایران، اوضاع 

را به دست گرفت و انقالب را خاموش 
سفیر  آخرین  سولیوان،  ویلیام  کــرد. 
آمریکا در ایران که از جمله مخالفان 
ــود در  ــ ــایـــزر در ایـــــران ب فــعــالــیــت هـ
خاطراتش می نویسد: »هایزر عقیده 
داشت نیروهای مسلح ایران در موقع 
الزم وارد میدان خواهند شد و کار را 
یکسره خواهند کرد، در حالی که من 
فکر  و  داشــتــم  را  ایــن عقیده  عکس 
ایمان  و  اراده  ایران  می کردم نظامیان 
خود را در این نبرد از دست داده اند. 
در یکی از گفت وگوهایمان با هایزر به 
با  رویارویی  برای  نمی شود  گفتم  وی 
انقالبی مذهبی به سربازان ایرانی که 
اعتقادات مذهبی دارند اعتماد کرد. 
تأثیر گزارش های  اما هایزر که تحت 
ــای ایــرانــی بـــود، عــکــس ایــن  ــرال هـ ژنـ

عقیده را داشت...«.

فرار کن»
خوشبینی هایش البته مانع این نبود 
گــزارش هــای روزانـــه به هارولد  که در 
براون، وزیر دفاع، به خصوص دو سه 
روز آخر و پس از ورود امام به ایران، از 
نگرانی هایش نگوید. او درباره آخرین 
می نویسد:  ــران  ایـ در  حــضــورش  روز 
ــرف صــبــحــانــه مــوضــوع  ــع صــ ــوقـ »مـ
مکالمه  ام با وزیر دفاع را با سولیوان 
در میان گذاشتم. سپس وی گزارشی 

در  که  داد  من  به  آسوشیتدپرس  از 
آن آمــده بــود ]امـــام[ خمینی دیــروز 
این  که  از خانه  اش خارج شده است 
خبر بــرای هر دو ما تازگی داشــت... 
او خطاب به جمع گفته  بود هدفش 
به جای  اســالمــی  جمهوری  اســتــقــرار 
دولت 28 روزه  بختیار است. آن ها هم 
شعار داده بودند: مرگ بر کارتر و مرگ 

بر هایزر«.
که  تلفنی هم  در آخرین گفت وگوی 
با کاخ سفید دارد از او می پرسند آیا 
هنوز فکر می کند امکان اقدام نظامی 
در ایران وجود دارد یا نه و اینکه تیم 
ایران  در  مستقر  آمریکایی  نظامیان 
روحــیــه شــان چطور اســـت؟ هــایــزر از 
ارشد  فرماندهان  اطاعت  و  وفـــاداری 
ارتش ایران می گوید اما تأکید می کند 
درباره ارتشبد قره باغی و حبیب اللهی 
نگران است. درباره روحیه همکارانش 
ــا بــه شــدت نگران  هــم مــی گــویــد آن هـ
خمینی  آیت هللا  عملکرد  و  رفتارها 
می دهد  ــزارش  ــ گ هــم  بعد  هستند. 
که  توپیده  قره باغی  بــه  قبل  روز  کــه 
فــروش  ــرارداد  ــ ق لغو  تفاهم نامه  چــرا 
تسلیحات به ایران را امضا نمی کند. 
اگر ژنــرال در خاطراتش راست گفته 
شاید  امــیــدهــا  و  بیم  همین  بــاشــد، 
مقام های کاخ سفید را وادار می کند 
ــور دهــنــد هرچه  ــزر دســت ــه هــای کــه ب

سریع تر از ایران خارج شود.

از خوشحالی بال درآورد»
 هایزر پس از تماس با فرمانده نیروی 
هوایی ایران، ربیعی، برای فرار شبانه 
تــوســط هــواپــیــمــایــی کــه از مــدت هــا 
ایرانی  هواپیماهای  شکل  بــه  پیش 
ــاده مــی شــود.  ــ ــده، آم رنــگ آمــیــزی شـ
افتاده  انقالبی ها  زبــان  ســر  اسمش 
و خودش هم می داند هر آن ممکن 
اســـت نــظــامــیــان انــقــالبــی ســراغــش 
ــودش نـــوشـــتـــه اســــت:  ــ بـــیـــایـــنـــد. خــ
»... باران نم نم می   بارید و هوا کم کم 
من  امنیتی  مأموران  می  شد.  تاریک 
اصرار داشتند تا رسیدن به هواپیمای 
سی۱۳0 سه نفر در هلیکوپتر از من 
محافظت کنند... من لباس غیرنظامی 
داشتم و زیرِ آن یک جلیقه  ضدگلوله 
داخــل  را  چمدانم  ــودم...  ــ پوشیده  ب
هلیکوپتر گذاشتم و با بقیه  نیروهای 
خداحافظی  گاست  ــرال  ژن و  امنیتی 
کردم. وداع بسیار سختی بود... سوار 
هلیکوپتر شدم و در هوایی تاریک و 
نمناک پرواز کردیم... وقتی به مهرآباد 
رسیدیم هوا تقریباً تاریک شده بود... 
پارک  هواپیماهای  کنار  از  پیاده  پای 
شــده عــبــور کــردیــم تــا بــه هواپیمای 
باال  محافظان  با  برسیم...   ۱۳0 سی 
شدیم.  خلبان  کابین  وارد  و  رفتیم 
یکی از افـــراد پــرســیــد: آیــا بــا وجــود 
تاریکی هوا باید پرواز کنیم... گفتم: 
در هر صورت می  رویم... ژنرال ربیعی 
از نقشه رفــتــن مــا اطـــالع داشـــت و 
کنترل نیروی هوایی در اختیار او بود. 
تنها احتمالی که وجــود داشــت این 
بود که گروهی از خلبانانِ وابسته به 
اپوزیسیون در نیروی هوایی بخواهند 
جلو ما را بگیرند و مرا نابود کنند... 
ــادی وجــود  ــ ــراِب زیـ ــطـ نــگــرانــی و اضـ
داشت. صداهای خیلی ضعیفی روی 
بی سیم بــود... از مرز ترکیه که عبور 
کردیم نگرانی  ها از بین رفت و صدای 
قهقهه  تمام خدمه به هوا برخاست؛ 
مــن هــم احــســاس راحــتــی کـــردم...«. 
سفید،  کـــاخ  در  بــعــد  روز  دو  ــرال  ــ ژن
گــزارش فــرارش را به کارتر می دهد تا 
غصه ها و معماهای کارتر در مقابله با 

انقالب اسالمی بیشتر شود. 

روایت اول 

هجوم هکرها به واتس آپ
تمامی  انگار  واتـــس آپ  حاشیه های 
ــه صــورت  نــــدارد! بــه تــازگــی پــیــامــی ب
ــاری از کـــاربـــران  ــســی گــســتــرده بـــه ب
ــس آپ ارســـال شــده کــه بــه گفته  واتـ
مــی تــوانــد  فـــنـــاوری،  حـــوزه  محققان 
سبب هک شدن تلفن همراه کاربران 
و در نهایت سوءاستفاده از اطالعات 

شخصی آن ها و حتی حساب های بانکی شان شود. 
بر اساس گزارش باشگاه خبرنگاران، این پیام جعلی با پیوندی همراه 
است که از کاربران می خواهد یک برنامه جعلی را برای کسب درآمد 
 Google Play مشابه  سایتی  وب  به  را  آن هــا  بعد  و  کنند  دانلود 
Store هدایت می کند و پس از نصب برنامه، پیام مخرب از کاربر 
می خواهد انواع مجوز ها را فعال کند و در ادامه به صورت مخفیانه 
در پس زمینه کار می کند تا کاربر به هر پیامی که پاسخ دهد خود به 
خود واتس آپ پیام جعلی را دوباره به مخاطبان دیگر ارسال می کند!
همان پیام تقلبی هر ساعت یک بار به طور خودکار ارسال می شود تا 
از شناسایی آن به عنوان یک پرونده مخرب یا پیام ارسالی جلوگیری 
شود. متن پیام می گوید: »این برنامه را بارگیری کنید و یک تلفن 

همراه برنده شوید«.
 Huawei نــام  به  برنامه ای  شــده  خواسته  کــاربــران  از  پیام  ایــن  در 
Mobile را دانلود کنند. اگر تا االن فریب این پیام را خورده اید، هرچه 
سریع تر اطالعات شخصی خودتان را از روی تلفن همراه پاک کنید 
اما اگر هنوز اتفاقی برایتان نیفتاده، حواستان را خوب جمع کنید تا 

خدایی نکرده قربانی هکرها نشوید.

روایت دوم

تلفن همراه یا تلسکوپ؟!
ــه شــرکــت  ــ ــی اســــــت کـ ــ ــت ــ ــد وق ــنـ چـ
جدیدترین  تبلیغ  بــرای  سامسونگ 
در  را  مــاه  از  تصاویری  محصولش، 
فضای مجازی به اشتراک گذاشته و 
به وسیله  را  این تصاویر  اعالم کرده 
 Ultra  Galaxy S2۱ گوشی  دوربین 
ثبت کــرده اســت.  با توجه به آنکه 

تصاویر از سطح ماه به شدت واضح بودند، کاربران نتوانستند ادعای 
سامسونگ را باور کنند و این شرکت را به دروغگویی متهم کردند.

توضیح  و  کرد  تکذیب  را  موضوع  این  گذشته  روز  اما  سامسونگ 
داد که قابلیت AI Super Resolution دوربین چندین فریم از ماه 
عکس می گیرد و تصویر نهایی با جزئیات بیشتر را نمایش می دهد.
پس از این، تعدادی از متخصصان این حوزه شروع به تحقیق روی 
کنترل  مصنوعی  هــوش  وسیله  به  که  سامسونگ  جدید  فــنــاوری 
می شود، کردند و بیشتر آن ها به این نتیجه رسیدند که تولید جدید 
را در شرایط آب و هوایی  از ماه  قــادر است تصاویری  سامسونگ 

مناسب و در مناطق کم نور، البته با ویرایش تصویر ثبت کند!

 مجازآباد

علی کریمی در گفت وگو با قدس:علی کریمی در گفت وگو با قدس:

با قدرت در انتخابات با قدرت در انتخابات 
شرکت می کنمشرکت می کنم
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ورزشورزش
نامه محرومیت از طرف فیفا نرسید

شکوری: مشکلی برای جذب 
بازیکن نداریم

دانشگاه بین المللی امام رضا )ع( برگزار می کند  

نخستین همایش ملی مجازی 
ورزش شهروندی و اوقات فراغت

 تشریح جزئیات برگزاری هجدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد

 اهدای سیمرغ سینمای خراسان 
با هدف حمایت از سینماگران جوان

زبان باید عقل داشته باشد
پهن  نخی   پیراهن های  مرددیم.  نکرده ایم.  انتخاب  هنوز  توسلی:  رقیه 
شده روی کانتر را دوست دارم اما با فاکتورهای ذهنی ام همخوانی ندارند؛ 
کیفیت، رنگ، طرح و قیمت مناسب. اگرچه به خوبی می دانیم درنهایت 
باید کوتاه بیاییم تا از دلشان، هدیه روز مادر سربرآورد. خانم فروشنده 
عجله ای ندارد و انصافاً دستمان را برای خریدِ با آرامش باز گذاشته. پس، 
پیش خود حسابانه می جنبیم برای آخرین ورانداز. در کش و قوس گلچین 
کردنیم که انگار چند بسته کاال برای مغازه می آید از طرف شرکت باربری. 
این را مسئولی که با فاکتورهایش وارد می شود خبر می دهد. ازقضا، تلفن 

مغازه خراب است و شاگرد روی اسپیکر مکالمه می کند با کارفرمایش.
صاحب مغازه: زنگ بزن به آقای کمالی بگو باکس ۳0 تاییش رسید.

خانم فروشنده: اطاعت. فقط شماره کمالی که چاُلقه رو دارم. موبایل برادر 
وراجش رو بفرست.

صاحب مغازه: کی جنسا رو آورد؟ رجایی یا حیدرنسب؟
خانم فروشنده: نمی دونم. همون مرد چاقه دیگه.

صاحب مغازه: پس تا 4 بایست، رضا رو بفرستم.
خانم فروشنده: هر چی اختاپوس خان امر کنند.

دوتایی به هم زُل می زنیم. من و آقای همسر. جا خورده ایم. این حجم 
مکالمه  بعد  بگذاریم.  سرمان  کجای  نمی دانیم  را  ادب  و  کالم  متانت 
پیرهن های  نمی پرسد  و  باشد  مبارک  نمی گوید  پیشمان.  برمی گردد 
انتخابیمان را کادوپیچ کند یا بگذارد توی پاکت. جای ما تصمیم می گیرد 
و آن ها را ُسر می دهد الی زرورقی که پر از قلب قرمز است و با برگ رویش 
را تزئین می کند. هر چه از کماالت و آداب معاشرت زبانی بی بهره است 

عوضش خدا می داند چقدر مسحور سلیقه اش شده ایم. 
وقت کــارت کشیدن، نگاهش می کنم. ۵0 سال را راحــت دارد. با پالتو 
لیمویی و بینی تــازه ای که چسب هایش نونوار است. با خودم می گویم 
خیلی چیزها در زندگی اســت که باید نقلی و کوچک و خــوش آب و 
رنگ شود اال عقل که اُبهتش به بزرگی است. کاش روزی بیاید اختالل 
شخصیتی را هم بشود سریع السیر سپرد دست جراحان حاذق و آن وقت 

بعد چند ساعت، بانو و آقای مبادی آداب بانزاکت تحویل گرفت.
لیمویی...  پالتو  خانم  می گوید  چه  ما  پشت  نمی دانیم  پی نوشت: 
یادمان داد ماسک  امــروز معلممان شــد...  که  اما خدا خیرش دهد 
ببندیم و حرف بیهوده نزنیم... عزم کنیم به »وَ اَل تَنَابَزُوا بِاْلَلْقَاِب...« 
و حواسمان پرت نشود که امانتدار زبانیم و حیا و حُجب و تربیتش 

بر ما واجب است.

 نیمار: دوست دارم دوباره با مسی همبازی شوم

 PSG می خواهم 
تیم بزرگی شود

روایت مجازی

روزمره  نگاری

چرا ژنرال هایزر در آخرین روزهای حکومت پهلوی از ایران گریخت؟

فرار چهار ستاره!
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سینا حسینی: 26 روز دیگر بر اســاس زمان بندی 
اعـــام شــده از ســوی فــدراســیــون فوتبال بایستی 
انتخابات جنجال برانگیز و پر حرف و حدیث این 
مجموعه ورزشــی برگزار شود تا رئیس بعدی برای 
یک دوره چهارساله مشخص شود، اما هنوز ترکیب 
نشده  مشخص  صاحیت شده  تأیید  نامزدهای 
پیروزی  شانس  در خصوص  قاطعیت  با  بتوان  تا 
نامزدها سخن گفت.  امــا در همین کش و قوس 
اخبار ضد و نقیض از رد صاحیت برخی نامزدها و 
انصراف یکی از نامزدهای خبرساز فدراسیون به کلی 
فضای محافل ورزشی را تحت تأثیر خود قرار داد تا 
ماجرای انتخابات دهم اسفند سال جاری به یکی از 
جنجالی ترین سوژه های خبری تبدیل شود، اما جرقه 

اصلی این گمانه زنی ها از کجا زده شد؟

بیانیه مبهم#
همه چیز از بیانیه فدراسیون فوتبال در خصوص 
عدم احراز صاحیت 10 نفر از نامزدهای عضویت 
در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال آغــاز شــد، در 
این بیانیه که ابتدا با عنوان رد صاحیت کاندیداها 
منتشر شد، آمده بود که 10 نفر رد صاحیت شدند 
اما پس از مدتی کوتاه اصاحیه ای بابت این بیانیه 
منتشر شد که افــراد مذکور رد صاحیت نشدند، 
بلکه موفق به احراز صاحیت نشدند، اما این 10 نفر 

چه کسانی هستند؟

کدهای مشخص#
گفته می شود، مالک یک تیم لیگ برتری، یک چهره 
فرهنگی فدراسیون، یک چهره حقوقی فدراسیون، 
سرپرست یکی از کمیته های فدراسیون فوتبال، یک 
عضو هیئت رئیسه، یک رئیس هیئت فوتبال، یک 
داور بازنشسته، یک کمک داور بازنشسته و دو نامزد 
شرکت در بخش انتخاب کارشناس اعضای هیئت 
رئیسه، 10 نفری هستند که صاحیتشان رد شده، 
ولی باید منتظر اعتراض آن ها به کمیته استیناف بود. 
برای این 10 نفر پیامک رفته و موضوع به آن ها اعام 
شده است. گفته می شود عاوه بر این 10 نفر، هفت 

نامزد نیز به دالیل قانونی منع شرکت در انتخابات 
دارند.

حاشیه جادوگر#
اخبار غیر رسمی حکایت از این دارد که ممکن است 
دو نفر از نامزدهای فعلی ریاست فدراسیون فوتبال 
موفق به تأیید صاحیت نشوند که در آن هنگام باید 
شاهد رقابت سه نامزد دیگر در این عرصه باشیم 
که طبیعتاً حواشی زیادی بر جریان انتخابات حاکم 
نهادهایی  واکنش  باید شاهد  آنگاه  و  خواهد شد 
چون کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا نیز باشیم، 
چون بدون تردید نامزدهایی که موفق به راهیابی به 

انتخابات نشدند برای بازگشت خود به عرصه 
انتخابات دست و پا خواهند زد.

در همین اوضاع و احوال یکی از خبرگزاری های 
رسمی کشور، با انتشار خبری همه معادالت 
قرار  تأثیر خــود  را تحت  انتخابات  بر  حاکم 
داد. این خبرگزاری در گزارشی کوتاه نوشت: 
ممکن است علی کریمی در چند روز آینده 
از کاندیداتوری انصراف دهد، در این گزارش 
آمده است پس از فوت مهرداد میناوند، علی 
کریمی زیاد پیگیر حضور در انتخابات نیست 
با  ناگهان  او  نیست  بعید  خاطر  همین  بــه 

انصراف خود دوباره خبرساز شود.

انتخابات فدراسیون فوتبال در فضای ابری

توفان شایعه ها درخیابان سئول

صالح: وستهام تیم مورد عالقه من است
مــورد  تیم  وستهام  شــد  مدعی  لیورپول  مصری  ســتــاره  صــاح،  محمد 
عاقه اش است. به گزارش »ورزش سه«، لیورپول با دبل محمد صاح در 
کل با نتیجه 1-3 موفق به شکست وستهام شد و اوضاع خود در جدول 
را بهبود بخشید. محمد صاح گفت: »در این دیدار به خصوص در نیمه 
دوم نمایش خوبی ارائه دادیم. به بازی کردن مقابل وستهام عاقه داریم، 
زیرا معموالً موفق به باز کردن دروازه این تیم می شوم. در صحنه گل دوم 

نباید از پاس فوق العاده ژردان شقیری گذشت«.

گتوزو: هر روز سالخی می شوم
جنارو گتوزو، سرمربی ناپولی می گوید با وجود اینکه هر روز با انتقادهای 
است.  او  پشتیبان  تیم  می کند  احساس  اما  می شود،  مواجه  زیــادی 
گتوزو راجع به شایعه هایی که درباره برکناری او از سمت سرمربیگری 
روز  ــزود: »مــن هر  اف گتوزو  کــرد.  نیز صحبت  اســت  ناپولی در جریان 
انتقادها  این  از  بعضی  دومیم.  آخر  از  ما  که  انگار  می شوم.  ساخی 
را  می نویسند  روزنامه ها  که  چیزهایی  من  اما  است،  بازیکنان  متوجه 

نمی خوانم«.

اسکولز: یونایتد امسال هم قهرمان نمی شود
یک کارشناس فوتبال لیگ برتر از افت شدید برونو فرناندس در ترکیب 
منچستریونایتد ابــراز نگرانی کرد و افــزود: این تیم در فصل جاری هم 
قهرمان نخواهد شد. به نقل از ساکرنت، پل اسکولز با انتقاد از نحوه 
یونایتد  برونو فرناندس گفت: وقتی مقابل شفیلد  و افت  یونایتد  بازی 
مبارزه می کنید و از آن ها شکست می خورید نمی توانید به رقابت کردن با 
تیم هایی مثل لیورپول و منچسترسیتی فکر کنید. یونایتد موقعیت بدی 

ندارد، ولی به نظرم این تیم در حد قهرمانی در لیگ برتر نیست.

رضاییان گران ترین مدافع راست قطر
صفحه آمار و ارقام لیگ ستارگان قطر با استناد به اطاعات سایت »ترانسفر 
مارکت« اقــدام به معرفی تیم گرانقیمت لیگ ستارگان کــرده اســت. از میان 
بازیکنان ایرانی شاغل در لیگ قطر، تنها نام رامین رضاییان در این تیم دیده 
می شود. رضاییان با ۵00 هزار یورو، گران ترین مدافع راست لیگ ستارگان است و 
در ترکیب این تیم قرار داده شده. این مدافع ایرانی بازیکن تیم الدحیل است اما 
در نقل و انتقاالت زمستانی به صورت قرضی راهی تیم السیلیه شد. گران ترین 

بازیکن لیگ ستارگان، »ادواردو پریه را« وینگر برزیلی تیم الدحیل است.

بر بسته شــدن پنجره  دیــروز صبح خبری مبنی 
نقل و انتقاالت پرسپولیس منتشر شد که ظاهراً 
بــرای سرخ ها  این خصوص  نامه ای در  فیفا هنوز 
هنوز می توانند خریدی  آن هــا  و  اســت  نفرستاده 
جدید داشته باشند. ابراهیم شکوری در خصوص 
باشگاه  مدیریت  گفت:  بودیمیر  مــاریــو  پــرونــده 
پــرونــده  ــن  ای بــابــت  ــاش اســت  ت پرسپولیس، در 
مشکلی برای ما پیش نیاید اگرچه بعدها درباره 
این قراردادها و نحوه تنظیم آن باید صحبت کنیم. 
فرصت ما براساس نامه وکیل بودیمیر تا یکشنبه 
بود، ولی تمام تاشمان را می کنیم برای 2 اسفند که 
فصل نقل و انتقاالت زمستانی لیگ آغاز می شود 
مشکلی پیش نیاید و بتوانیم بازیکنان مدنظرمان 

را جذب کنیم.

ایمیل فیفا؟#
ایمیلی  فیفا  از  که  پرسش  ایــن  به  پاسخ  در  وی 
مبنی بر بسته شدن پنجره نقل وانتقاالت باشگاه 
رسیده است، خاطرنشان کرد: هواداران ما به اندازه 
کافی نگران هستند و عذاب کشیده اند. خواهشی 
که از همه رسانه ها و دوستان دارم این است که 
اخبار رسمی را از طریق سایت باشگاه پرسپولیس 
دنبال کنند. تا به این لحظه هیچ ایمیلی مبنی بر 
بسته شدن پنجره دریافت نکرده ایم. تمام تاشمان 
را انجام می دهیم که بتوانیم تیم را از این شرایط 

خارج کنیم.

خرید در اسفند#
سخنگو و معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس که با 

برنامه آفساید رادیو جوان صحبت می کرد، افزود: 
این امیدواری را می دهم که می توانیم برای 2 اسفند 
مشکلی  و  کنیم  جــذب  را  مدنظرمان  بازیکنان  
نخواهیم داشت. می دانیم هواداران نگران هستند، 
ولی شبانه روزی تاشمان را انجام می دهیم و از تمام 
ظرفیتمان استفاده می کنیم تا مشکلی پیش نیاید. 
نباید از این نکته غافل شویم که ۵00 هزار یورو مبلغ 
زیادی است که ما را دچار چالش و مشکل کرده 
است. با این حال ناامید نیستیم و تاش می کنیم. 
اگر خبر رسمی بیاید از سایت و کانال های مربوط 
ــواداران درمیان  با هـ به باشگاه به صــورت شفاف 

می گذاریم و اطاع رسانی می کنیم.

تکذیب وکیل#
داشت  فرصت  ژانــویــه   31 تا  پرسپولیس  باشگاه 
با پرداخت مطالبات مهاجم کــروات خود مانع از 
این  اما  شــود،  نقل وانتقاالتی  پنجره  بسته شدن 
باشگاه نتوانست ۵00 هزار یورو بدهی خود را به 
ماریو بودیمیر مهاجم سابقش پرداخت کند تا از 
پنجره نقل وانتقاالت محروم شود. در همین زمینه 
داوور رادیچ وکیل ماریو بودیمیر اظهار کرد: »خیر، 
هنوز خبری از فیفا نیست و فعاً حکمی در این 
اســت«. »امیر ساعدوکیل«،  زمینه صــادر نشده 
وکیل باشگاه با تکذیب وجود بندی مبنی بر بسته 
می گوید:  نقل وانتقاالت  پنجره  اتوماتیک  شــدن 
»جمله ای مبنی بر بسته شدن اتوماتیک پنجره 
نقل و انتقاالتی در نامه قبلی وجود ندارد. این یکی از 
مباحث استداللی من است. در نامه قبلی فیفا به 

صراحت چنین چیزی مطرح نشده است«.

علی عبداحد: تیم های خانه بسکتبال خراسان رضوی 
ــن( و آویــژه صنعت پارسا مشهد که نمایندگان  )رادی
خراسان رضوی در مسابقات بسکتبال لیگ دسته یک 
باشگاه های کشور هستند از امروز در خانه بسکتبال 
مشهد، مشترکاً میزبان گروه )چهار( شمال کشور در 

دور برگشت مسابقات هستند. 
تیم رادین مشهد توانسته است در دور رفت و با اقتدار 
با پنج پیروزی و بدون شکست مقام اول گروه را به 
خود اختصاص دهد و تیم پرتاش آویژه صنعت پارسا 
مشهد با چهار برد و یک باخت )مقابل رادین مشهد( 
در مکان دوم بایستد. دو نماینده بسکتبال خراسان 
رضــوی با تیم های قدرتمند کاله تهران، مهرام شهر 
قدس، شهرداری نوین گرگان و ملوان بندر انزلی همگروه 

و همبازی هستند. 

39 تیم در دو گروه#
لیگ دسته یک بسکتبال باشگاه های کشور با حضور 
39 تیم در دو گــروه جنوب و شمال از دی مــاه سال 
جاری با میزبانی شهرستان های داوطلب آغاز شده 
از  برنامه فدراسیون بسکتبال، پس  است. براساس 
پایان دیدارهای مقدماتی، از هر گروه چهار تیم صعود 
می کنند و بازی ها به صــورت رفــت و برگشت ادامــه 
خواهد یافت و در نهایت هشت تیم در مرحله پلی آف 
)حذفی( تا نتیجه نهایی و قهرمانی به رقابت خواهند 

پرداخت.
لنگ،  بندر  مشهد،  می شود شهرستان های  یـــادآور 
اصفهان، جهرم، سنندج، رشت و تهران میزبان دور 
بسکتبال  فــدراســیــون  هستند.  مسابقات  برگشت 

اعام نمود شروع مسابقات پلی آف 14 اسفند است و 
همچنین مسابقات از تاریخ 17 بهمن لغایت 4 اسفند 
به علت حضور تیم ملی در مسابقات انتخابی پنجره 

سوم کاپ آسیا برگزار نمی شود.
روابــط عمومی هیئت بسکتبال خراسان رضــوی در 
داوران،  مربیان،  پیشکسوتان،  تمامی  به  اطاعیه ای 
مدیران باشگاه ها، بازیکنان و عاقه مندان بسکتبال 
یــادآور شد با توجه به مقررات فدراسیون بسکتبال 
مبنی بر عدم حضور تماشاگران و رعایت پروتکل های 
بهداشتی ستاد مقابله با کرونا، حتماً نتایج این دیدارها 
را از طریق کانال هیئت بسکتبال دنبال و از حضور در 

سالن خانه بسکتبال جداً خودداری نمایند.

برنامه دیدارهای نمایندگان خراسان رضوی#
بسکتبال  خانه  تهران-  کاله   :99/11/14 سه شنبه 
خراسان رضوی ساعت 16/ مهرام شهر قدس- آویژه 

صنعت پارسا ساعت 18 
چهارشنبه 99/11/15: آویژه صنعت پارسا - ملوان 
 - مشهد  بسکتبال  خانه   /16 ساعت  انزلی  بندر 

شهرداری نوین گرگان ساعت18 
جمعه 99/11/17: مهرام شهر قدس- خانه بسکتبال 
آویژه   - نوین گرگان  خراسان ساعت 16/ شهرداری 

صنعت پارسا ساعت 18
یکشنبه 99/11/19: خانه بسکتبال خراسان- آویژه 

صنعت پارسا ساعت 18
دوشنبه 99/11/20: آویژه صنعت پارسا- کاله تهران 
بسکتبال  خانه   - انــزلــی  بندر  مــلــوان   /14 ساعت 

خراسان ساعت 18 

نامه محرومیت از طرف فیفا نرسید

شکوری: مشکلی برای جذب بازیکن نداریم
آغاز نبردهای زیر سبد

مشهدی ها میزبان لیگ دسته یک بسکتبال

بد  با  پیش  در هفته های  که  مهاجمی 
شانسی نتواسته بود گلی بــرای تیمش 
به ثمر برساند ناگهان در نصف جهان 
غوغا کرد و در بازی حساس موفق شد 
ــزارش ســرویــس ورزش،  دبــل کند. بــه گـ
الجبوری البته با اصرار و وسواس رحمتی 
خریده شده بود و در گفت و گوهایی که با 
رحمتی داشتیم او بسیار روی این مهاجم 
حساب می کرد. با این حال گلزنی های 
قاسمی نژاد باعث شده بود که دوندگی و 
موقعیت سازی الجبوری به چشم نیاید. 
اما مقابل سپاهان او به یک باره پایش 
به گلزنی باز شد و در حساس ترین زمان 
موفق شد جواب اعتماد رحمتی را بدهد 
و مزد صبوری اش در این مدت را بگیرد. 
حاال نام او دوباره بر سر زبان ها افتاده و 
شهرخودرو می تواند حساب جداگانه ای 
روی این مهاجم دونده و زحمتکش باز 

کند.

قدردانی از رحمتی#
احمد الجبوری در 20 دقیقه دو گل برای 
شهر خودرو زد و این تیم را صاحب سه 

امتیاز حساس بازی با سپاهان کرد. 
بسیار  گل  دو  بابت  هنوز  که  الجبوری 
خوشحال است حرف هایش را با قدردانی 
از کادر فنی و هم تیمی هایش آغاز می کند 
و می گوید: برای تیم ما بازی خیلی مهمی 
از لحاظ امتیازی و شخصیتی بود و خدا 
را شکر که توانستیم از این بازی سربلند 
بیرون بیاییم . شاید فکرش را نمی کردیم 
که بتوانیم تیم خوب سپاهان را با سه 
امــا همان طور که  گل شکست بدهیم 
آقای رحمتی در کنفرانس بعد از بازی 
اشاره کرد ما خط هافبک این تیم را از 

کار انداختیم و این موضوع خیلی کمک 
بزرگی به ما کرد .

5 گل#
این بازیکن با دو گلی که به ثمر رساند 
نقش مهمی در پیروزی شهر خودرو در 
زمین حریف بــازی کرد وی در این باره 
ادامــه داد: من کاً 20 دقیقه در زمین 
بودم و دو گل زدم و فکر می کنم که اگر 
90 دقیقه بازی می کردم پنج گل به ثمر 
می رساندم )می خندد( خیلی خوشحالم 
که توانسته ام این دو گل را بــرای تیمم 

به ثمر برسانم. از اینکه توانستم جواب 
اعتماد آقای رحمتی را بدهم و زحمات 
بچه ها را به ثمر برسانم خیلی خوشحالم 

و این مزد کار گروهی بود.

کوچ به باالی جدول#
او در پاسخ به  این پرسش که  بازی کنار 
قاسمی نژاد به چه شکل است، گفت: 
امین قاسمی نژاد یکی از با کیفیت ترین 
مهاجمان لیگ اســت. بقیه تیم هم از 
کیفیت باالیی برخوردارند و سعی می کنم 

از بازی کنار آن ها لذت ببرم.
مهاجم شهر خــودرو در مــورد حواشی 
که مقابل هتل آن ها قبل از بازی اتفاق 
افتاد گفت: من زیــاد از این داستان ها 
خبر ندارم ما برای فوتبال بازی کردن به 
اصفهان آمدیم و به این حواشی فکر 
پایان  الجبوری در  و نمی کنیم.  نکردیم 
بــعــدی تیم مقابل  ــازی  بـ در خــصــوص 
امتیاز  سه  گفت:  هم  رفسنجان  مس 
بــازی بعدی بــرای ما خیلی مهم است، 
زیرا می تواند ما را دوباره به باالی جدول 

نزدیک تر کند

نیمار در همان سال های ابتدایی درخشش 
خود در ترکیب بارسلونا عضوی از تیم رؤیایی 
لوییس انریکه در سال 201۵ بود و آن ها پس 
از غلبه بر یوونتوس در فینال برلین موفق به 
فتح لیگ قهرمانان شدند، اما ستاره برزیلی 
در سال های بعدی در حسرت قهرمانی در 
نیمار  اســت.  مانده  معتبر  رقابت های  ایــن 
در ســال هــای حــضــور در پـــاری ســن ژرمــن 
نتوانسته در لیگ قهرمانان موفق ظاهر شود، 
در شرایطی خاص  آن هــا فصل گذشته  اما 
گل  یک  با  نهایت  در  و  رسیدند  فینال  به 
مغلوب بایرن مونیخ شدند. این ستاره برزیلی 
از  با اکیپ مدعی شد پس  در مصاحبه ای 
گریه  ناراحتی  از شدت  فینال  در  شکست 
کرده، اما آن ها در آینده موفق به فتح لیگ 

قهرمانان خواهند شد.

گریه شدید#
مقابل  فینال  در  »شکست  گــفــت:  نیمار 
بــایــرن مــونــیــخ اتــفــاقــی بـــود کــه اصـــاً عاقه 
نــداشــتــم و مــوجــب نــاراحــتــی ام شـــد، باید 
از شدت  نهایی  ــدار  دی از  پس  کنم  اعتراف 

ناراحتی گریه کردم. 

متأسفانه ما این بار در فتح لیگ قهرمانان 
شکست  فینال  دیـــدار  در  و  نبودیم  موفق 
خوردیم، اما بی تردید در آینده باز هم فرصت 
موفقیت در این رقابت ها را بدست خواهیم 
آورد و دفعه بعد برنده این تورنمنت خواهیم 

شد«.

پسر طالیی#
در  آیــنــده اش  مــورد  برزیلی در  بازیکن  ایــن 
خوشحالم،  حاضر  حال  در  گفت:  پاریس 
واقعاً خوشحالم. اوضاع بسیار تغییر کرده 
اســـت. مــن نــمــی تــوانــم دقــیــقــاً دلــیــل آن را 
توضیح دهم، اما امروز احساس خوبی دارم. 
آرام تـــر و خوشحال ترم.  مــن ســازگــار شــده، 
من همچنین  بمانم.  پاریس  در  می خواهم 
تیم  ایــن  در  هم  امباپه  کیلیان  می خواهم 
تیم  ژرمن  سن  پاری  می خواهیم  ما  بماند. 
بزرگی باشد، من می خواهم به فوتبال ادامه 
بدهم و خوشحال باشم، این مهم ترین چیز 
برادرانه  رابطه  امباپه  کیلیان  با  من  اســت. 
دارم، من بزرگ ترم، اما واقعاً دوست داریم 
پسر طایی  امباپه یک  کنیم.  بــازی  هم  با 
است، من او را »پسر طایی« صدا می کنم 

کیلیان  اســت.  این گونه  واقــعــاً  او  زیــرا 
قلب بزرگی دارد«.

بازی با مسی#
نـــیـــمـــار و مـــســـی چــهــار 

کنار  بارسلونا  در  ســال 
هــم بـــازی کــردنــد و در 

ــوارز  ــوئــیــز ســ کــنــار ل
بــهــتــریــن  از  یـــکـــی 
هجومی  مثلث های 
ــا را  ــون ــارســل تـــاریـــخ ب

نیمار  دادنــــــد.  ارائـــــه 
می خواهد فصل آینده 
بــازی کند.  کنار مسی 
او گفت: »زیباست که 
فصل آینده کنار مسی 

بـــازی کــنــم. خیلی دوســت 
زمین  درون  مسی  کــنــار  در  ــاره  ــ دوب دارم 

ملحق شود  من  تیم  به  می تواند  او  باشم. 
با  می خواهم  نیست.  مشکلی  و 

او بازی کنم و مطمئنم که سال 
انجام  را  کــار  همین  باید  آینده 

بدهیم«.

دانشگاه بین المللی امام رضا )ع( برگزار می کند  
نخستین همایش ملی مجازی ورزش شهروندی و اوقات فراغت

دنیا  که  روزهایی  در 
ــروس  ــ ــ مـــغـــلـــوب ویـ
ناشناخته کرونا شد و علم و 
ــــن حمله  تــجــربــه مــقــابــل ای
از  یکی  گردید  مات  ناگهانی 
بزرگ ترین مشکات بشریت 
خانه نشینی و کلنجار رفتن با 
اوقات طوالنی فراغت است. 
آنجا که زورعلوم پزشکی برای 
ویــروس مرموز  خواباندن مچ 
نــبــود، انسان  کــافــی و وافـــی 
بهترین راه را خانه نشینی و 
در  حضور  از  جستن  دوری 
تجمعات دانست. همین هم 
»پیشگیری  اصـــل  کـــه  بـــود 
بهتر از درمــان اســت« بهتر 
خانه  »در  شعار  و  نمود  رخ 
تاریخ  حیاتی  بمانیم« شعار 
بشر شــد. حــاال امــا در کنار 
برای سامتی جسم،  مبارزه 
ــرای سامتی روح و  ب مــبــارزه 
شد.  نوینی  گـــام  وارد  روان 
بی کاری ها، مشکات حاصل 

، تعطیلی  اقتصادی  رکــود  از 
مراکر آموزشی و دانشگاهی، 
ــراب و  ــ ــطـ ــ بـــی تـــحـــرکـــی، اضـ
حاصل  شوک های  استرس، 
از مرگ و میر عزیزان و هزاران 
مشکل روحی و روانــی دیگر 
دامــــن جـــوامـــع را گــرفــتــنــد. 
سوهان  فراغت  ساعت های 
روح بشر شدند و ناهنجاری 
کنار  در  روانـــی  و  اجتماعی 
ظهور غول افسردگی مسئله 
و  کـــــــاوان  روان  ــام  ــمـ تـ روز 
تصمیم گیران کشورهای دنیا 
شد.حاال درکنار تحقیق برای 
کشف ویروس کرونا الزم شد 
پژوهشگران  و  محققان  کــه 
ــات  ــ ــل مــعــضــل اوق ــرای حـ ــ بـ
فراغت و تزریق روحیه نشاط 
و امید به جوامع آستین باال 
بزنند و به طور جدی چاره ای 
ــای خــســتــه و  بـــــرای ذهــــن هــ

افسرده کنند.
دانـــشـــگـــاه  مـــیـــان  ایـــــن  در 

ــا )ع(  ــام رضـ ــ بــیــن الــمــلــلــی ام
دست به کار شد و نخستین 
اوقات  مجازی  ملی  همایش 
فراغت را با شعار )تفریحات 
برگزار  ســالــم(  شهر   – سالم 
ــــن هــمــایــش در  ــد. ای ــن مــی ک
بـــا شرکت  و  هــشــت مــحــور 
استادان به نام دانشگاه های 
داخــلــی و خــارجــی در اواخــر 

بهمن برگزار می شود.

همایشی با اهداف #
 تحقیقاتی 

و خیر خواهانه
دبیرکل  ســاعــتــچــیــان  دکــتــر 
با  گـــفـــت و گـــو  در  هــمــایــش 
ــایــن در  خــبــرنــگــار قـــدس آن
این  مورد مقاالت رسیده به 
همایش مجازی گفت: »تا به 
امروز 129 مقاله به دبیرخانه 
حال  در  مقاالت  که  رسیده 
داوری در چهار بخش اصلی 
به  ــاره  اشـ بــا  وی  هستند.« 

حضور و سخنرانی استادانی 
دکتر  نمازی زاده،  دکتر  چون 
رحمانی نیا  دکــتــر  خــبــیــری، 
و دکــتــر طــالــب پـــور در ایــن 
اداره  هــمــکــاری  از  هــمــایــش 
کل ورزش و جوانان خراسان 
رضوی، تربیت بدنی آستان 
قـــدس رضـــوی و شــهــرداری 
نتایج  شــدن  عملیاتی  ــرای  ب
افــزود:  و  این همایش گفت 
ایجاد  همایش  ایــن  »هــدف 
در  جــدیــد  و  نــویــن  گفتمان 
بحث اوقات فراغت و ورزش 
است  جامعه  در  شهروندی 
پیش  در  ــم  ــردیـ کـ ــاش  ــ ت و 
تجربه  با  دوره  این  همایش 
دیدگاه های  بیان  و  نگاری ها 
و  محققان  توسط  مختلف 
جدید  پنجره ای  فــن،  اهالی 
در  امــر  متولیان  روی  پیش 
و  شــهــرونــدی  ورزش  ــوزه  حــ
اوقـــات فــراغــت بــه خصوص 

در دوران کرونا بگشاییم«.

پس از دبل مقابل سپاهان 

الجبوری: می  خواهیم به صدر نزدیک شویم
 نیمار: دوست دارم دوباره با مسی همبازی شوم 

می خواهم PSG تیم بزرگی شود

ضد  حمله

خانه تکانی جاللی در نساجی
با تصمیم مجید جالی، پنج بازیکن تیم نساجی مازندران از این تیم 
جدا شدند. این تصمیم در راستای اظهارات اخیر سرمربی نساجی 
صورت گرفت که پس از شکست تیمش مقابل ذوب آهن گفته بود. 
به گــزارش سرویس ورزش، شاهین مجیدی نخستین بازیکنی بود 
که از نساجی کنار گذاشته شد و دیروز هم روزبه شاه علی دوست، 
امیرحسین موسی زاده، آرمان قاسمی و نیما میرزازاد با تصمیم جالی 

از نساجی جدا شدند. 

کربکندی: جهانی نمی تواند به استقالل برود
عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن با بیان اینکه رحمان رضایی با 
برد مقابل نساجی به کارش در ذوب آهن ادامه می دهد، گفت: میاد 
جهانی نمی تواند به استقال برود. رسول کربکندی در گفت وگو با 
مهر، درباره تغییر مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت: این تصمیمی 
بود که کارخانه گرفته بود. محمدی از مدیرعاملی باشگاه برداشته و 
فرهنگی  در مؤسسه  فریدونی جایگزینش شد. محمدی  مجتبی 
ورزشی ذوب آهن مشغول به کار می شود که حالت غیرانتفاعی دارد و 

بیشتر شامل ورزش های غیر فوتبالی می شود.

فرامرزیان: 
پرونده ویلموتس ربطی به وزارت ندارد

فرامرزیان، معاون توسعه منابع مالی وزارت در پاسخ به پرسشی در 
خصوص پرونده »مارک ویلموتس« سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال 
ایــران اظهار کرد: مسئول پاسخگویی به مسائل مالی فدراسیون ها 
خودشان هستند چون نهادهای مستقل هستند. ممکن است روی 
منابعی که ما اختصاص می دهیم یا پاداش بین المللی حساب باز 
کنند، اما وزارت ورزش نه فقط دربــاره فوتبال بلکه در هیچ رشته ای 
مــورد همه  وزارت ورزش در  ادامـــه داد:  فــرامــرزیــان  ــدارد.  نـ دخالتی 
فدراسیون ها از جمله فوتبال، الزامات قانونی و حقوقی را تعیین کرده 
مبنی بر اینکه موارد مطرح در قراردادها ضمانت اجرایی داشته باشند. 

این موضوع به فدراسیون ها هم اباغ شده است.

ناظم الشریعه: حضورمان در جام جهانی 
فوتسال قطعی است

لغو  در خصوص  میزان  با  گفت وگو  در  ناظم الشریعه  سیدمحمد 
مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی در کویت گفت:  قرار 
است کنفدراسیون فوتبال آسیا براساس رنکینگ تیم ها و آیتم های 
دیگر پنج تیم آسیایی را برای مسابقات معرفی کند. با توجه به رنکینگ 
و آیتم های دیگر حضور ما در جام جهانی قطعی است و فقط باید به 

صورت رسمی اعام شود.

احتمال جدایی ستاره های آبی
باشگاه استقال با وجود اینکه 13 هفته از رقابت های لیگ برتر فوتبال 
بیستم گذشته هنوز موفق نشده بیشتر از 10 درصد به اعضای تیم 
خود پرداختی داشته باشد. میزان نوشت: این در شرایطی است که اگر 
این باشگاه اقدام های الزم را در این خصوص زودتر انجام ندهد ممکن 
است در نیم فصل شاهد جدایی تعداد زیادی از بازیکنانش باشد. 
حدود 7-6 بازیکن استقال بند هایی در قراردادشان دارند که به آن ها 
اجازه می دهد اگر باشگاه به تعهدات مالی خود طبق زمان های تعیین 
شده عمل نکند می توانند از این تیم جدا شوند. همه این ها در حالی 
است که برخی از همین بازیکنان پیشنهادهای خارجی نیز دارند که 

ممکن است همین مسئله آن ها را برای جدایی وسوسه کند.

 استقالل و پرسپولیس 
در دهه فجر وارد بورس می شوند

روند خصوصی سازی باشگاه های استقال و پرسپولیس در دهه فجر 
وارد مرحله جدیدی می شود. به گزارش تسنیم، با اعام ژاله فرامرزیان، 
معاون توسعه و منابع وزیر ورزش سازوکار ورود باشگاه های استقال و 
پرسپولیس به بورس فراهم شده و قرار است این اتفاق در روزهای آینده 
و در دهه فجر رخ بدهد. روند خصوصی سازی این دو باشگاه از ابتدای 

کار دولت آغاز شده است.

 رقابت استراماچونی با زنگا 
بر سر نیمکت یک تیم رومانیایی

سرمربی پیشین استقال تهران گزینه سرمربیگری یک تیم رومانیایی 
گزارشی  انتشار  بــا  رومــانــی  »پــلــی اســپــورت«  پایگاه خبری  اســـت. 
گزینه  ساله   60 زنگا  والتر  می رسد  نظر  »بــه  نوشت:  اختصاصی 
اصلی باشگاه یونیورسیتاتیا کرایوا رومانی برای حضور روی نیمکت 
سرمربیگری این تیم است«. نام سه مربی ایتالیایی هم در لیست 
نامزدهای هدایت این تیم رومانیایی دیده می شود که معروف ترین آن ها 
آندره آ استراماچونی سرمربی پیشین اینتر است که پس از جدایی 
از استقال ایران هدایت تیمی دیگر را برعهده نداشته است. آندره آ 
ماندورلینی و لئوناردو سمپلیچی هم دیگر مربیان ایتالیایی مدنظر 

باشگاه یونیورسیتاتیا کرایوا هستند.

کفاشیان : 
فوتبال خصوصی شود، دوباره می آیم 

کفاشیان درباره اینکه آ یا خودش به خاطر رد صاحیت یا اینکه به 
توصیه کسانی در انتخابات فدراسیون شرکت نکرده است، ادامه 
داد: مگر من صاحیتم رد شده است من هشت سال و نیم رئیس 
فدراسیون فوتبال بودم نزدیک به پنج سال هم نایب رئیس. همچنین 
بازنشستگی من بود که در مجلس این قانون تصویب شد بازنشسته ها 
منع شده اند از حضور در مدیریت و بنده کنار رفتم. بحث سن هم 
مطرح بود که با اساس نامه جدید این موضوع حل شد که می توانستم 
بنده به عنوان کاندیدای هیئت رئیسه در انتخابات شرکت کنم شاید 
بعدها به عنوان مشاور در خدمت فدراسیون باشم و شاید اگر روزی 
فوتبال خصوصی شد دوباره در فدراسیون حضور پیدا کنم، چون دیگر 

نه سن مطرح است و نه بحث بازنشستگی.

منهای فوتبال

 تعداد نمونه های مثبت دوپینگ کشتی 
به سه مورد رسید

در جریان برگزاری مسابقات جهانی 2019 نورسلطان، علیرضا دبیر 
و نناد اللوویچ دقایقی با هم گفت وگو داشتند. در این دیدار، رئیس 
اتحادیه جهانی از رئیس فدراسیون کشتی ایران خواست که در 

زمینه مبارزه با دوپینگ فعالیت بیشتری صورت بگیرد.
در همین راستا تاش شد در تمام مسابقات برگزار شده پس از 
رقابت های جهانی نورسلطان از کشتی گیران تست دوپینگ گرفته 
شود و برای هر مسابقه فدراسیون از نادو خواست که نمونه گیری 
انجام شود. به گزارش تسنیم، هر چند از اسفند سال گذشته که 
اردوها و سالن های کشتی تعطیل شدند، صرفاً رقابت های لیگ و 
یک انتخابی تیم ملی در رده سنی بزرگساالن انجام شده، اما نادو 
در هر دو رقابت حضور داشته و گفته شد بیش از 30 کشتی گیر 

تست دوپینگ داده اند.
در حالی که پیش از این در مورد مثبت بودن یکی از تست ها 
اطــاع رســانــی صــورت گــرفــت، امــا اکــنــون گفته مــی شــود تعداد 
نمونه های مثبت دوپینگ کشتی سه نفر است که دو مورد آن 
مربوط به کشتی آزاد و یکی مربوط به کشتی فرنگی است. هیچ 
کدام از نفرات جزو مدعیان اصلی دوبنده تیم ملی نیستند.هنوز 
نتیجه همه نمونه های گرفته شده اخیر اعام نشده و این احتمال 

وجود دارد که تعداد تست های مثبت باز هم بیشتر شود.

برنامه متفاوت برای اوزان بدون سهمیه
 احسان پور و کریمی 

به گزینشی اول نمی روند
کادرفنی تیم ملی کشتی آزاد چندی پیش اسامی نفرات مدنظرش 
برای حضور در دو تورنمنت اوکراین و ایتالیا را به فدراسیون کشتی 
ارائه کرد. برای اعزام به اوکراین کشتی گیران جوان مد نظر قرار 
گرفتند، اما برای ایتالیا بهنام احسان پور، علیرضا کریمی و امین 

طاهری انتخاب شدند و مبنای کار اوزان المپیکی بود.
به گزارش تسنیم، بهنام احسان پور و علیرضا کریمی در دو وزنی 
که در آن ها سهمیه المپیک نداریم، راهی جام پلیکونه می شوند. 
احسان پور سال گذشته هم در این رقابت ها شرکت کرد، اما در 
دو وزن 97 و 12۵ کیلوگرم، محمدحسین محمدیان و امیرحسین 

زارع به ایتالیا رفتند.
با توجه به فاصله اندک رقابت های ایتالیا که اواسط اسفند برگزار 
می شود با مسابقات گزینشی اول که فروردین ماه به انجام خواهد 
رسید، بهنام احسان پور و علیرضا کریمی در این دو وزن مد نظر 
کادرفنی برای حضور در گزینشی آسیایی ها نیستند. کادرفنی 
تیم ملی از ابتدای تشکیل اردوها، برنامه متفاوتی را برای مدعیان 
سه وزنی که سهمیه المپیک نگرفته اند، طراحی کرده و محوریت 
کار، ابتدا انتخاب از بین چندین مدعی و سپس کسب سهمیه 
خواهد بود. در سه وزن ۵7، 86 و 12۵ کیلوگرم که در نورسلطان با 
رضا اطری، حسن یزدانی و یدهللا محبی موفق به کسب سهمیه 

شده ایم، برنامه مجزایی پیگیری می شود.

تجلیل از بانوان مدال آور پارالمپیکی
رئیس کمیته ملی پارالمپیک از برگزاری مراسم ویژه بانوان در 

بیستمین سالگرد تأسیس این کمیته خبر داد.
به گزارش سایت کمیته ملی پارالمپیک، محمود خسروی وفا ضمن 
تبریک چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقاب اسامی 
گفت: موضوع ورزش از ظرفیت های ویژه انقاب اسامی و تاکنون 
ورزش بانوان یکی از شاخص های پر اهمیت و مصادیق موفقیت 
بی نظیر ایران اسامی بوده که ورزش های پارالمپیکی در این میان، 
نقطه قوت توسعه ورزش بانوان در جمهوری اسامی ایران است.

وی افزود: این توفیقات بی نظیر موجب شده سازمان های جهانی، 
بانوان ورزشکار پارالمپیکی ایران را یک ظرفیت برای سازمان های 
خود فرض کنند و همواره اظهار داشته باشند که این قهرمانان، 
کرد:  سفیران سازمان های جهانی هستند. خسروی وفا عنوان 
خداوند متعال را شاکریم که مراسم ویژه رونمایی از سردیس 
بانوان مدال آور پارالمپیکی در ایام دهه فجر به مناسبت بیستمین 
سال تأسیس کمیته ملی پارالمپیک مصادف با میاد باسعادت 
محل  در  چهارشنبه  روز  صبح  ساعت 10  ــرا)س(  زهــ حضرت 

فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین برگزار خواهد شد.

کوری فیشر به شیمیُدر قم پیوست
کوری فیشر بازیکن 32 ساله و 18۵ سانتیمتری آمریکایی به تیم 
بسکتبال شیمیدر قم پیوست تا جانشین کلوین آمایو بازیکن 

کانادایی شیمیدری ها شود.
به گزارش میزان، فیشر سابقه بازی در تیم هایی مانند فوجیان 
چین و سیبونا زاگرب کرواسی را دارد و همراه تیم دانشجویان 
یونیورسیاد رسیده  بازی های  برنز  مــدال  به  آمریکا سال 2009 
است. فیشر به این ترتیب چهارمین بازیکن خارجی این فصل 
شیمیدری ها محسوب می شود. البته ایلوی وارگاس دومنیکنی که 
دیگر به شیمیدر برنگشت و کلوین آمایو هم از این تیم می رود و 

نیک پوپویچ صربستانی دیگر خارجی این تیم است.

جوالن کرونا در فرمول یک
به نقل از Foxsports، تست کرونای پیر گسلی راننده فرانسوی 
آلفا توری مثبت اعام شد. وی ششمین راننده فرمول یک است 
که به ویروس کرونا مبتا می شود. این راننده 24 ساله در حال 
حاضر در خانه خود را قرنطینه کرده است. گسلی در این خصوص 
در توییتر خود نوشت: می خواهم به همه کسانی که در این چند 
روز با من ارتباط داشتند بگویم که به ویــروس کووید 19 مبتا 
شده ام. پیر گسلی فصل گذشته در گرندپریکس ایتالیا به عنوان 
قهرمانی رسید و فصل 2021 را در مجموع با عنوان دهمی پایان 
داد. پیش از این لوئیس همیلتون، چارلز لکلرک، الندو نوریس، 

سرجیو پرز و لنس استرول به کرونا مبتا شده بودند.

مهاجم منچستر در توییترش نوشت: »انسانیت و شبکه های 
اجتماعی در بدترین حالت! بله من مردی سیاه پوستم و هر 
روز با افتخار به چیزی که هستم زندگی می کنم. هیچ کس یا 
هیچ کامنتی نمی تواند باعث شود که من احساسی متفاوت 
از این داشته باشم. متأسفم اگر منتظر یک واکنش شدید از 
من بودید. قرار نیست اینجا چنین واکنشی را از من ببینید. 
من اسکرین شاتی از این پیام ها منتشر نمی کنم. چنین کاری 

غیرمسئوالنه  خواهد بود...

دفاع محبوب سرخ ها که مدت هاست به دلیل آسیب دیدگی دور از 
میادین است و رفته رفته آماده می شود تا با اعتماد یحیی به ترکیب 
اصلی بازگردد همیشه احترام خاصی برای شهدا قائل بوده و حتی 
مدیریت مدرسه فوتبال شهید هادی را بر عهده دارد، این بار با انتشار 
تصویری از مادرشهید مجتبی کشمیری کنار عکس فرزند شهیدش 
صلوات«.محمد  شهدا  همه  روح  است»شادی  نوشته  استوری  در 
انصاری در صورت بازگشت به میادین می تواند بار سنگینی از روی 
دوش مدافعان کم تعداد سرخ ها بردارد و خیال کادرفنی را راحت کند.

محمد انصاریراشفورد
خود  اینستاگرام  اســتــوری  در  متنی  انتشار  با  سیتی  مهاجم 
نوشت: »کاما از کوید 19 بهبود یافتم. امروز در سالن بدنسازی 
باشگاه بودم و به زودی به تمرین با هم تیمی هایم باز خواهم 

گشت. صبر ندارم.«
بازی  آگوئرو در  اما بسیار بعید است که  با وجود بهبود کرونا 
روز چهارشنبه سیتی برابر برنلی به میدان برود. حتی شک و 
شبهاتی راجع به امکان بازی آگوئرو برابر لیورپول در هفته آینده 

نیز وجود دارد.

هافبک گلزن منچستریونایتد در اینستاگرامش نوشت: قطعاً نتیجه ای 
که من می خواستم در نخستین سال قرمز خود جشن بگیرم نیست  
اما ما همچنان تاش خواهیم کرد تا پیشرفت کنیم. این یک افتخار 
مطلق است که فوتبال را با نشان Man Utd روی سینه ام بازی می کنم.
تاریخچه این باشگاه از پیروزی های بسیاری ساخته شده است. من 
برای کمک به ادامه این میراث به اینجا آمدم و تا زمانی که این کار را 
انجام ندهم آرام نخواهم بود. من می خواهم از همه طرفداران به خاطر 

حمایت چشمگیرشان تشکر کنم. 

برنو فرناندزآگوئرو

علی کریمی در گفت وگو با قدس:
با قدرت در انتخابات شرکت می کنم

ــان خبر کناره گیری کریمی مدعی  راوی حمیدرضا عرب: 
شدند چون کریمی از درگذشت مهرداد به شدت ناراحت 
است روحیه الزم برای حضور در انتخابات را ندارد. این 
خبر را اما علی کریمی تکذیب می کند و درباره اینکه چه 
سیاستی بعد از درگذشت یکی از دوستان صمیمی اش 
درقبال شرکت در انتخابات دارد، گفت: »روزی که خواستم 
در انتخابات شرکت کنم مهرداد اولین نفری بود که از 
انگیزه های من باخبر شد. من مهرداد را در جریان حضور 
قرار دادم و هرهفته با او ساعاتی درباره طرح ها و برنامه هایی 
جمع بندی های  ــه  ب و  مــی کــردم  داشــتــیــم صحبت  کــه 
می رسیدیم. متأسفانه دوست عزیزم را از دست دادم و 
مهرداد از پیش ما رفت. با این حال درگذشت مهرداد 
موجب نمی شود که من انگیزه ام را برای حضور در انتخابات 
فدراسیون فوتبال از دست بدهم. من با قدرت در انتخابات 
شرکت خواهم کرد و هیچ دلیلی هم ندارد که بخواهم از این 
موضوع انصراف دهم«. این خبر در حالی دست به دست 
می شود که کریمی از سوی نهادهای مرتبط مورد تأیید قرار 
گرفته است. کریمی درباره این تقارن هم واکنش کوتاهی 
دارد: »برای خودم هم تعجب برانگیز بود که کمتر از یک 
روز بعد از تأیید صاحیت کاندیدا چنین شایعه هایی در 
شهر پیچید. متأسفانه برخی بدون اینکه اطاع و آگاهی 
کافی از انگیزه ها و برنامه های من داشته باشند خبر هایی 
منتشر می کنند که اصاً صحت ندارد. با این حال من به 
این مسائل توجهی ندارم و به راهم ادامه می دهم. امیدوارم 
هرکسی صاحیتش را داشت رئیس فدراسیون فوتبال 
شود و بتواند در پیشبرد اهداف فوتبال ایران موفق باشد«. 
به این ترتیب باید شایعه کناره گیری کریمی در این عرصه 
را به کلی از ذهن پاک کرد. ماجرای درگذشت میناوند هم 
موجب نمی شود تا این چهره فوتبالی از اهداف خودش 
صرف نظر کند. شاید کریمی خودش هم بداند که درنهایت 
به این عنوان نخواهد رسید و احتماالً رئیس خواهد شد، 
اما او آمده تا فتح بابی باشد برای حضور فوتبالی ها در 

عرصه انتخابات فدراسیون فوتبال.
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سیما و سینماسیما و سینما

چهره خبر

پرویز پرستویی در نشست رسانه ای جشنواره:  

اهل رفتن از ایران نیستم
پرویز پرستویی بازیگر اصلی 
همه  »بـــی  سینمایی  فیلم 
رسانه ای  نشست  در  چیز« 
این فیلم در جشنواره فجر، 
بـــا اشـــــاره بـــه فــعــالــیــت هــای 
اخیرش  سال های  اجتماعی 

تأکید کرد نگران کم کاری در سینما نیست.
به گزارش مهر پرویز پرستویی عنوان کرد: نخستین چیزی که 
برایم مهم بود، نقش بود. باید بگویم اساساً در کاری که دوست 
از  هم  را  قرایی  محسن  نمی کنم،  پیدا  حضور  باشم  نداشته 
سال ها پیش می شناختم، وقتی متن را خواندم فکر کردم جزو 

وظایف من است در آن حضور داشته باشم.
پرویز پرستویی هم در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر فعالیت های 
اجتماعی سال های اخیرش بر کم کاری هایش در سینما عنوان 
کرد: کمک های من از زمانی شکل گرفت که معضالت اجتماعی 
توسط مسئوالن دیده نشد و من وظیفه داشتم کمکی کنم. من 
نگران کم کاری خودم نیستم این موضوع هم برای امروز نیست 

به من یاد دادند هر چه کمتر کار کنی بهتر است.
بــرای خودش  فیلم  در  امیر  کاراکتر  ــاره جذابیت  درب پرستویی 
عنوان کرد: پایان بندی برای امیر را خیلی دوست داشتم یکی از 
چیزهایی که من را به این وامی دارد که هر هفته از شهر بیرون 
بزنم، به کسانی سر بزنم که شناسنامه ندارند و داد بزنم این ها 
جزو 80 میلیون هستند همین است. روزی که قصه را خواندم، 

احساس کردم زندگی من مثل امیر است.
وی افــزود: اصــالً من هم مثل امیر شــده ام؛ به چه کسی باید 
اعتماد کرد؟ چه باید کرد؟ چرا هر روز نابهنجاری و بی عدالتی 
می بینیم؟ چرا به جایی می رسیم که سکوت می کنیم؟ چقدر من 
ضربه از دنیای مجازی خورده ام؟ من گوشم را بستم فکر کردم 
اگر تحت تأثیر قرار بگیرم باید بگذارم بروم ولی من اهل رفتن 
نیستم با گفتن این حرف ها برخی فکر می کنند ما ریاکاریم ولی 
عیبی ندارد، من این ریاکاری را دوست دارم. من امیر و اتفاق های 

این فیلم را در جامعه خودمان می بینم.

 زهره کهندل  دبیر هجدهمین جشنواره 
با  خبری  نشست  در  مشهد  فجر  فیلم 
این  برنامه های  تشریح  به  رسانه  اصحاب 

دوره از جشنواره در مشهد پرداخت.
با  همزمان  گفت:  مــرواریــد  محمدجعفر 
سی و نهمین دوره جشنواره فیلم فجر در 
در  این جشنواره  دوره  تهران، هجدهمین 
مشهد از ۱۵ تا ۲۲ بهمن برگزار می شود و 
در تفاهم نامه همکاری امضا شده با وزارت 
برگزاری  شاهد  اسالمی،  ارشــاد  و  فرهنگ 
بزرگ ترین و مهم ترین رویداد هنری کشور 

در این شهر هستیم.
اکران  برای حفظ سالمت مردم،  افزود:  او 
سالن های  در  فجر  جــشــنــواره  فیلم های 
ظرفیت  ســـوم  یــک  ــا  ب مشهد  سینمایی 

سالن ها انجام می شود.
او با تأکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی 
در برگزاری جشنواره فیلم فجر خاطرنشان 
بــزرگ هنری در  کــرد: برگزاری این رویــداد 
و  می شود  تعریف  کرونایی  زیست  ادامــه 
همان طور که اهمیت به اقتصاد این هنر 
اســت، حفظ سالمت  نظر  مــورد  صنعت 
مردم نیز برای ما اولویت دارد و امیدواریم 
پروتکل های  رعایت  در  فرهنگ سازی  که 
رواج  پیش  از  بیش  جامعه  در  بهداشتی 

یابد.
به گفته مروارید، این رویداد تمرینی برای 
پروتکل های  رعایت  با  برنامه ها  بــرگــزاری 
بهداشتی در زیست کرونایی کشور است.
ــا ۲۲  ت  ۱۵ از  فــیــلــم هــا  نــمــایــش  گــفــت:  او 
 ۱8 و   ۱۵ سانس  دو  در  روز  هــر  بهمن ماه 
انـــجـــام خـــواهـــد شـــد و بــیــن دو ســانــس، 
حضور  و  مــی شــونــد  ضدعفونی  ســالــن هــا 
ــدون تجمع  ب و  بــا ماسک  باید  مــردم هــم 

باشد. وی تأکید کرد: از مردم می خواهیم با 
حفظ تمام  موارد بهداشتی، بدون عجله و 
همهمه و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی 

در این جشنواره حضور پیدا کنند.

 رونمایی از مستند#
 از فرش تا عرش

ــرهــنــگ و ارشــــــاد اســالمــی  مـــدیـــر کـــل ف
فیلم های  اینکه  بیان  بــا  رضــوی  خــراســان 
امسال جشنواره دارای مضامین سیاسی 
ــاع مـــقـــدس، گــفــتــمــان  ــ ــمــاعــی، دفـ و اجــت
فیلم کمدی  تــعــدادی  و  اســالمــی  انــقــالب 

رونــمــایــی  همچنین  کـــرد:  عــنــوان  اســـت، 
ساخته  عـــرش«  تــا  ــرش  ف »از  مستند  از 
رضوی  خراسان  جوانان  سینمای  انجمن 
و  اخــالقــی اجتماعی  الــگــوی  بــه  نگاهی  بــا 
اخــالق  معلم  یــک  خــدمــات  دادن  نــشــان 
و  داشـــت  خــواهــیــم  را  فــضــای مشهد  در 
سومین سیمرغ سینمای خراسان با هدف 
شناسایی  جــوان،   سینماگران  از  حمایت 
و   استان  سینمایی  و  هنری  استعدادهای 
معرفی توانمندی فیلمسازان خراسانی به 

برگزیدگان اهدا می شود. 
ــه گــفــتــه مـــرواریـــد، ســیــنــمــاهــای هــویــزه،  ب

آفریقا، سیمرغ و ویالژتوریست سینماهای 
مشهد  ــواره  جــشــن از  دوره  ایـــن  مــجــری 
نتیجه  بــه  از  پــس  کــه شاید  بــود  خواهند 
به  هــم  اطلس  تــوافــقــات، سینما  رســیــدن 
این تعداد اضافه شود. سینمای اصحاب 
سینما  گذشته،  سال  همچون  نیز  رسانه 

آفریقا خواهد بود. 

 بلیت فروشی گیشه ای نداریم#
به دلیل رعایت  اینکه امسال  بیان  با  وی 
را به  پروتکل های بهداشتی، بلیت فروشی 
بلیت ها  گفت:  نــداریــم،  گیشه ای  صــورت 

ایران  تیکت،  از طریق سه سامانه سینما 
خواهند  اینترنتی  فروش  گیشه،  و  تیکت 
اعــالم  بــر  بنا  بلیت  هــر  قیمت  و  داشـــت 

تهران، 30هزار تومان است.
او یادآور شد: در این دوره مراسم افتتاحیه 
و اختتامیه را به دلیل رعایت پروتکل های 

بهداشتی نخواهیم داشت. 
ــاداران مـــوظـــف انـــد  ــمــ ــ ــن ــ ــی ــیــن ســ هــمــچــن
اجــرا  دقــت  بــه  را  بهداشتی  پــروتــکــل هــای 
کل  اداره  بــازرســی  از  نــمــایــنــده ای  و  کنند 
فرهنگ و ارشاد استان برای نظارت بر این 

امر در سینماها حضور دارد. 
فهرست  فیلم های  تمام  اینکه  بیان  با  او 
تهران در مشهد هم نمایش داده خواهد 
به  فیلم ها  اکــران  کرد: جدول  اضافه  شد، 
فیلم  نقد  اعالم می شود و جلسات  زودی 
نمی شود  بــرگــزار  گذشته  ســال هــای  مانند 
حاشیه  در  را  فیلم  نقد  جلسه  یک  بلکه 
عــرش«  تــا  فــرش  »از  مستند  از  رونمایی 

خواهیم داشت. 
او با بیان اینکه نباید در زیست کرونایی، 
کرد:  اظهار  شــود،  تعطیل  هنر  و  فرهنگ 
در قراردادی بین ارشاد استان و شهرداری 
ــده از اصـــنـــاف و اقــشــار  ــنــا شــ ب مــشــهــد 
دوران  در  اســتــان  سینمایی  آســیــب دیــده 

کرونا حمایت شود. 
مـــرواریـــد یـــــادآور شـــد: در حـــال حــاضــر 
بــراســاس  و  اســت  زرد  مشهد،  وضعیت 
سینماها  کرونا،  با  مقابله  ستاد  آیین نامه 
فعالیت  می توانند  ظرفیت  ســوم  یــک  بــا 
ــا در صــــورت تــغــیــیــر وضــعــیــت  کــنــنــد امــ
تغییر خواهد  هــم  جــدیــد  اوضـــاع  شــهــر، 
اطالع رسانی  شرایط  با  متناسب  که   کــرد 

می کنیم.
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با گذشت دو روز از آغاز جشنواره فیلم فجر 
مشخص شد که با وجود تمهیدات صورت 
گــرفــتــه آنــچــنــان هــم نــمــی تــوان بــه رعــایــت 
بــرگــزاری  زمــان  در  بهداشتی  پروتکل های 

جشنواره امیدوار بود.
 ایـــن مــوضــوع در زمـــان بـــرگـــزاری مــراســم 
نشان  را  خـــودش  بیشتر  فیلم ها  فتوکال 
داد. البته مواجهه پرویز پرستویی و عادل 
فردوسی پور هم در این میان نقش اصلی 

معروف  شخصیت  دو  ایــن  و  کــرد  ایفا  را 
نشان  خــود  هیجانی  گرفتن  آغــوش  در  با 
دادند که نمی توان خیلی روی فاصله گذاری 
اجتماعی در جشنواره سی و نهم حساب 
کرد. بازیگران فیلم ها هم در مراسم فتوکال 
 گاه با ماسک و گاه ماسک به دست دیده 

شدند.
این اتفاقات در ادامه واکنش های بسیاری 
فضای  در  بسیاری  و  داشــت  دنبال  به  را 

اجتماعی  فاصله  رعایت  عدم  به  مجازی 
ــد  دادن نــشــان  واکــنــش  هنرمندان  تــوســط 
ــراض هــا روز گذشته  ایـــن اعــت بــه دنــبــال 
ــاره بـــازی« با  مــراســم فــتــوکــال فیلم »ســت
مقررات سفت و سخت تری برگزار شد و 
براساس ویدئوهای منتشر شده هنرمندان 
شده  گــذاری  نشانه  نقاط  در  عکاسان  و 
ماسک  برداشتن  اجازه  و حتی  ایستادند 
برای مدتی کوتاه به هنرمندان داده نشد.

مواجهه پرویز پرستویی و 
عادل فردوسی پور در جشنواره فجر 

حاشیه ساز شد 

 فتوکال 
بدون پروتکل! 

رویداد

تشریح جزئیات برگزاری هجدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد

اهدای سیمرغ سینمای خراسان با هدف حمایت از سینماگران جوان

آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتی 
شهرستان جوین

نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رس��مي مصوب 
1399.09.20  ، هيئت حل اختالف مس��تقر در ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان جوین  تصرفات مالکانه مفروزی 
متقاضی پرونده های تشکيلی طبق قانون مذکور را برابر  گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده 

به شرح آرای ذیل تایيد می نماید:
بخش 7 سبزوار 

اراضی یام پالک 4-اصلی 
1-برابر رای شماره 139960306019000338 مورخ 1399.06.30 مربوط به کالسه 1393114406019000079 
هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 6388.22 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر(.
2- برابر رای شماره 139960306019000330 مورخ 1399.06.30 مربوط به کالسه 1393114406019000078 
هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 9493.07 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
3- برابر رای شماره 139960306019000332 مورخ 1399.06.30 مربوط به کالسه 1393114406019000076 
هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 2062.52 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
4-برابر رای شماره 139960306019000379 مورخ 1399.07.08 مربوط به کالسه 1393114406019000075 
هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 5882.52 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
5-برابر رای شماره 139960306019000328 مورخ 1399.06.30 مربوط به کالسه 1393114406019000074 
هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 3675.98متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
6-برابر رای شماره 139960306019000370 مورخ 1399.07.07 مربوط به کالسه 1393114406019000073 
هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 3481.80 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
7-برابر رای شماره 139960306019000290 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1393114406019000072 
هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 7313.04متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
8- برابر رای شماره 139960306019000288 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1393114406019000071 
هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 8525.60 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
9-برابر رای شماره 139960306019000291 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1393114406019000070 
هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 8461.59 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
10-برابر رای شماره 139960306019000289 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1393114406019000069 
هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 2124.11 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
11-برابر رای شماره 139960306019000292 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1393114406019000068 
هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 5129.82 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
12-برابر رای شماره 139960306019000287 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1393114406019000067 
هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 15857.95متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
13-برابر رای شماره 139960306019000264 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1393114406019000066 
هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 3138.58 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
14-برابر رای شماره 139960306019000285 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1393114406019000065 
هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 21820.11 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
15-برابر رای شماره 139960306019000295 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1393114406019000064 
هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 787.89 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
16- برابر رای شماره 139960306019000281 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1393114406019000063 
هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 1245.17متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر(
17- برابر رای شماره 139960306019000280 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1393114406019000062 
هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 1846متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
18- برابر رای شماره 139960306019000284 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1393114406019000061 
هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 3834.45 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
19-برابر رای شماره 139960306019000275 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1393114406019000060 
هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 6542.86 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
20- برابر رای شماره 139960306019000293 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1393114406019000059 
هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 1157.71متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
21- برابر رای شماره 139960306019000282 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1393114406019000058 
هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 7316.98 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
22- برابر رای شماره 139960306019000294 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1393114406019000057 
هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 13341.64متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
23-برابر رای شماره 139960306019000261 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1393114406019000056 
هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 8519.10 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
24-برابر رای شماره 139960306019000371 مورخ 1399.07.07 مربوط به کالسه 1393114406019000055 
هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 3809.52 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
25-برابر رای شماره 139960306019000404 مورخ 1399.08.28 مربوط به کالسه 1393114406019000047 
هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 32694.37 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
26-برابر رای شماره 139960306019000376 مورخ 1399.07.08 مربوط به کالسه 1393114406019000046 
هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 25472.51متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
27-برابر رای شماره 139960306019000374 مورخ 1399.07.08 مربوط به کالسه 1393114406019000045 
هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 5883.63 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
28-برابر رای شماره 139960306019000336 مورخ 1399.06.30 مربوط به کالسه 1393114406019000044 

هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 5316.21 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
29- برابر رای شماره 139960306019000406 مورخ 1399.08.28 مربوط به کالسه 1393114406019000043 
هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 14767.71متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
30-برابر رای شماره 139960306019000375 مورخ 1399.07.08 مربوط به کالسه 1393114406019000042 
هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 7668.63 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
31-برابر رای شماره 139960306019000377 مورخ 1399.07.08 مربوط به کالسه 1393114406019000041 
هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 6588.60 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
32-برابر رای شماره 139960306019000355 مورخ 1399.07.06 مربوط به کالسه 1393114406019000040 
هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 32336 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
33-برابر رای شماره 139960306019000334 مورخ 1399.06.30 مربوط به کالسه 1398114406019000025 
هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 1811.54 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
34-برابر رای شماره 139960306019000279 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1398114406019000026 
هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 6435.17 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
35-برابر رای شماره 139960306019000373 مورخ 1399.07.08 مربوط به کالسه 1398114406019000027 
هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 3809.52 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
36-برابر رای شماره 139960306019000278 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1398114406019000028 
هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 4335.94 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
37-برابر رای شماره 139960306019000277 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1398114406019000029 
هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 2338.78 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
38-برابر رای شماره 139960306019000276 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1398114406019000030 
هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 1865.80 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
39-برابر رای شماره 139960306019000405 مورخ 1399.08.28 مربوط به کالسه1393114406019000039 
هيئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای سيف الدین افقهی به شماره شناس��ه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 14767.71 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
محرز گردیده  است لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و ماده 13 آیين نامه مربوطه، این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه)محلی/کثيراالنتشار( در 
ش��هر ها منتشر و در روس��تاها رای هيئت الصاق تا در صورتيکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید در شهر ها از تاریخ انتشار اولين اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمایند.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه 
است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکيت مينماید و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نيست. آ-9910958
تاریخ انتشار نوبت اول:    29 .  10  .1399     تاریخ انتشاد نوبت دوم:     14.  11  .1399

محمود ابراهيمی 
 رئيس اداره ثبت اسناد وامالک جوین

آگهی قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی حوزه ثبت تایباد
نظرب��ه دس��تورمواد1و3قانون تعيي��ن تکلي��ف وضعيت اراض��ی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می مصوب 
1390.9.20امالک متقاضيان که درهيئت موضوع ماده 1قانون مذکورمس��تقردربخش 14مشهدواحدثبتی 
شهرستان تایباددرموردرسيدگی وتصرفات مالکانه وبالمعارض آن محرزورای الزم صادرگردیده جهت اطالع 

عموم به شرح ذیل آگهی ميگردد:
تایبادفرزن��د  ش��ماره1320کدملی 0748523138ص��ادره  شناس��نامه  ب��ه  حس��ينی  صاع��ده  خان��م 
س��يدیعقوب درم��وازی 14723س��هم مش��اع از18843س��هم شش��دانگ دوباب مغ��ازه وطبق��ه فوقانی 
ب��ه مس��احت 188.43مترمربع پ��الک ش��ماره 329و330فرع��ی از251اصل��ی واقع درخراس��ان رضوی 
بخ��ش 14مش��هدحوزه ثبت مل��ک تایباد)م��وازی 64مترمرب��ع ازمحل قس��متی ازمالکيت رس��می اقای 
سيدعبدالرحمن حس��ينی القادری وقس��متی ازپالک 329فرعی وموازی 124.43مترمربع ازمحل قسمتی 
ازمالکيت رس��می مرحوم س��يدیعقوب حس��ينی القادری وقس��متی ازپالک 330فرعی(کالس��ه 98-621

لذابموجب ماده3قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می وماده 13آئين 
نامه مربوطه این آگهی دردونوبت به فاصله15روزازطریق روزنامه کثيراالنتشارمنتش��رتادرصورتيکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض داش��ته باش��ندبایدازتاریخ انتش��اراولين آگهی تادوماه اعتراض خودرابه 
این اداره تس��ليم ورس��يداخذنمایند.معترضين بایدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��ليم اعتراض مبادرت به 
تقدی��م دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواس��ت ب��ه اداره ثبت محل تحویل 
دهدک��ه دراین ص��ورت اقدامات ثب��ت موکول به ارای��ه حکم قطعی دادگاه اس��ت ودرصورتيک��ه اعتراض 
درمهل��ت قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی مح��ل ارائه نکنداداره 
ثب��ت مبادرت به صدورس��ندمالکيت مينمایدوصدورس��ندمالکيت مانع ازمراجعه متضرربه دادگاه نيس��ت.

تاریخ انتشاراول1399.10.29تاریخ انتشاردوم1399.11.14    آ-9911028
رئيس ثبت واسنادوامالک تایباد-غالمرضاآقازاده

آگهی فقدان سند مالكيت
آقای رضا محرابی فرزند حس��ن باارائه یک برگ استش��هاد ش��هودی و آقای عباس چراغی فرزند ابراهيم با 
ارائه وکالت نامه36507مورخ1399/08/08دفتر خانه 55قم اعالم داش��ته که سند مالکيت ششدانگ پالک 
42فرع��ی از9436اصلی واق��ع در بخش ثبت یک قمدر صفحه141دفتر 258ذی��ل ثبت 40565به موجب 
س��ند قطعی33908مورخ1360/11/19دفتر خانه7قم به نام آق��ای گل آقا محرابی فرزند ابراهيم و خانم ام 
هانی  خوش��خيال فرزند مهدی بالمناصفه ثبت و سند مالکيت بشماره مسلسل259718تسليم شده است.
س��پس از طرف ورثه ایش��ان به موجب حصر وراثت های 9909972524003841مورخ1399/07/29و99

09972524003840مورخ1399/07/29ش��عبه 40شورای حل اختالف حقوقی قم اعالم کرده اند به علت 
جابجایی،س��ند مالکيت مزبور مفقود گردیده و تقاضای صدور س��ند مالکيت المثنی را نموده اند. لذا مراتب 
طب��ق تبص��ره 1 اصالحی  م��اده 120 آیين نامه قانون ثب��ت در یک نوبت به تاریخ ذی��ل آگهی تا چنانچه 
کس��ی مدعی وجود س��ند مالکيت نزد خود و یا انجام معامله باش��ند مراتب را همراه با مدارک خود پس از 
انتش��ار آگهی ظرف مدت 10 روز کتباً به این اداره اعالم و ارس��ال و رس��يد اخذ نمایند تا مورد رس��يدگی 
قرار گيرد بدیهی اس��ت پس از انقضای مهلت مقرر نس��بت به صدور سند مالکيت المثنی برابر مقررات اقدام 
خواهدش��د .الزم به ذکر است که در اجرای تصميم شماره98مورخ1370/10/24هيئت حل اختالفو دستور 
شماره159مورخ1371/01/17ثبت احوال طارم عليا نام مالک به حسن و نام خانوادگی به محرابی تغيير یافته است.

م الف:13607  آ-9911557
رئيس ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم - داود فهيمی نيک

 
آگهی فقدان سند مالكيت 

نظر به اینکه آقای حس��ن جعفری با ارائه یک برگ استش��هاد شهود مصدق  اعالم داشته  که سند مالکيت 
تمامی ششدانگ پالک11693/461- اصلی واقع در بخش ثبت یک قم دردفتر امالک  290صفحه 247ذیل 
ثبت 43846 بنام آقای مهدی پرتوئی مطلق ثبت و س��ند مالکيت به شماره مسلسل87040صادر و تسليم 
ش��ده است سپس تمامی مورد ثبت مع الواسطه طی سند قطعی20122مورخ1389/06/11 دفتر 47قم به 
آقای حسن جعفری  انتقال قطعی گردیده است  که تمامی مورد ثبت طی سند  رهنی شماره 12106مورخ 
1391/11/24دفتر 6 قم در رهن بانک تجارت قرار گرفته اس��ت  که از طرف مالک اعالم کردیده است سند 
مالکيت مزبور به علت جابجایی مفقود شده است، که در حال حاضر در این اداره  در شرف صدور المثنی به 
نام ایشان ميباشد لذا مراتب طبق تبصره 1 اصالحی  ماده 120 آیين نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ 
ذیل آگهی تا چنانچه کس��ی مدعی وجود س��ند مالکيت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با 
مدارک خود پس از انتش��ار آگهی ظرف مدت 10 روز کتباً به این اداره اعالم و ارس��ال و رسيد اخذ نمایند تا 
مورد رسيدگی قرار گيرد بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکيت المثنی برابر 

مقررات اقدام خواهدشد ./ م الف: 13595  آ-9911558
رونوشت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( - 
سرپرست ثبت اسناد منطقه یک قم - داود فهيمی  

آگهی فقدان سند مالكيت 
نظر به اینکه بموجب وارده20442/99-1399/11/1خانم اشرف السادات علوی نوش آبادی مالک196.36سهم 
از220000ششدانگ پالک ثبت2334اصلی واقع در بخش2ثبت قم که ذیل ثبت0صفحه0دفترالکترونيک13

9820330002008971 اعالم نموده که به علت جابجایی سند مالکيت مزبور مفقود گردیده است ،لذا مراتب 
طبق تبصره 1 اصالحی  ماده 120 آیين نامه قانون ثبت در1 نوبت به تاریخ ذیل آگهی تا چنانچه کسی مدعی 
وجود سند مالکيت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف 
مدت 10 روز کتباً به این اداره اعالم و ارسال و رسيد اخذ نمایند تا مورد رسيدگی قرار گيرد بدیهی است پس 

از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکيت المثنی برابر مقررات اقدام خواهدشد .آ-9911559
م الف:13608  رونوشت به ستاد اجرایی فرمان امام خمينی)ره(.

عباس پور حسنی - ریيس ثبت اسناد و امالک منطقه2قم
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