
مداحی را حفظ کنید
بــه  ــش  ــ ــن ــ واک مــطــیــعــی در  مــیــثــم 
در  انــقــاب  معظم  رهبر  سخنرانی 
بخشی  انتشار  بــا  مــداحــان،  جمع 
توییتر  در  ــان  ایـــشـ گــفــتــه هــای  از 
در  ــقــاب  ان معظم  نــوشــت:»رهــبــر 
جمع مداحان فرمودند: هیئت باید 
به شکل هیئت باقی بماند، قالب و شکل مداحی را حفظ کنید و 
نگذارید با استفاده از ابزارهای خارج از قالب مداحی، هیئت ها به 
و مسئولین هیئت ها،  ما مداحان  تبدیل شوند.  محیط های دیگر 
چه کرده ایم که هیئت  به محیط های دیگر تبدیل یا شبیه شده؟!«.

رأی گیری مجدد در مجلس
عــلــی خــضــریــان، نــمــایــنــده مجلس 
در  آرا  شــفــافــیــت  طـــرح  رد  ــاره  ــ دربـ
جنجال  ایــجــاد  سبب  کــه  مجلس 
توییتی  در فضای مجازی شده، در 
نـــوشـــت: »بــــه هـــمـــراه جــمــعــی از 
به  نامه ای  طی  مجلس  نمایندگان 
هیئت رئیسه مجلس خواستار اعمال ماده ۱۳۰ قانون آیین نامه 
و  نمایندگان  آرای  شفافیت  مــجــدد  رأی گــیــری  جهت  داخــلــی 
همچنین اعمال ماده ۱۲۰ و ۱۲۱ آیین نامه به صورت قیام و قعود 
اولین جلسه  در  را  موضوع  این  مجلس  رئیس  امیدوارم  شدیم. 

صحن علنی قرار دهد«.

کدومو باور کنیم؟!
پروتکل های  رعایت نشدن  حواشی 
فــجــر  جـــشـــنـــواره  در  بـــهـــداشـــتـــی 
همچنان ادامه دارد. راحله امینیان، 
مــجــری صـــدا و ســیــمــا درایـــن بـــاره 
عکستون  نــوشــت:»ایــن  توییتر  در 
پروتکل های  رعــایــت  از  خــبــری  کــه 
کنیم  ــاور  ــ ب رو  نــیــســت  بــهــداشــتــی 
و  نمی رسید  مــردم  داد  به  چــرا  و  بخرید  واکسن  هشتگ های  یا 

دلواپسی هاتون رو؟!«

نخستین وزیر همجنسگرا در آمریکا!
امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل 
آمریکا با انتشار تصویری از وزیر جدید 
اینستاگرام  در  آمریکا،  نقل  و  حمل 
ــا صـــاحـــیـــت پیت  ــنـ ــت: »سـ ــوشــ ــ ن
وزیر  تصدی سمت  ــرای  ب را  بوتیجج 
وی  ــرد.  ک تأیید  آمریکا  نقل  و  حمل 
نخستین همجنسگرایی است که به مقام وزارت در آمریکا می رسد. 
رأی 87 سناتور به بوتیجج نشان می دهد بخش عمده جمهوری خواهان 
و محافظه کاران با همجنسگرا بودن یک وزیر در آمریکا مشکلی ندارند؛ 

موضوعی که تا چند دهه پیش غیرقابل تصور بود«.

 مجید تربت زاده   فکر می کنید چه 
اتفاقی افتاده بود که روز ۱6 بهمن سال 
ترنر«  دریادار»استانسفیلد   ،۱۳57
رئیس وقت سازمان سیا حاضر شد 
در یک برنامه تلویزیونی یا نشست 
خبری، کج بنشیند و راستش را بگوید 
که:»سازمان سیا در زمینه پیش بینی 
مسائل ایران ناکام بوده است... چیزی 
که ما پیش بینی نمی کردیم این بود که 
یک پیرمرد 78 ساله که مدت ۱4 سال 
بتواند  نداشت  حضور  کشورش  در 
مخالف  پراکنده  و  مختلف  نیروهای 
رژیم پهلوی را به راحتی به هم پیوند 
دهد و برای ساقط کردن رژیم، متحد 
و  اطاعاتی  تشکیات  آیــا  کــنــد...«. 
گرفته  تصمیم  آمــریــکــا  جــاســوســی 
بودند برای نخستین بار با خودشان 
و با کشورهای دیگر صادق باشند یا 
اشتباه  و  بــزرگ  گــاف  داشتند  اینکه 
قبال  در  سیاسی شان  و  محاسباتی 

انقاب اسامی را توجیه می کردند؟

باثباتترین»
در واقــع قــرار اســت در ایــن مطلب 
بگوییم چرا و چطور مدعی ابرقدرتی 
و  کارشناسی  تشکیات  همه  آن  با 
نظامی  حــضــور  سابقه  و  اطــاعــاتــی 
منطقه  و  ایـــــران  در  جــاســوســی  و 
را  اسامی  انقاب  وقــوع  نتوانست 
کند؟  پیش بینی  حسابی  و  درســت 
ــال ۱۳57  ــح اســـت اعـــتـــراف سـ واضــ
در  بــعــدی اش  اعتراف های  و  »تــرنــر« 
بسوزانید«  از خواندن  کتاب »پیش 
فقط توجیه ناکارآمدی و سوءمدیریت 
خودش و سازمانش نیست. دریادار 
دارد  و  زده  دریــا  بــه  دل  آمریکایی، 
را  کــارگــزاران نظام خــودشــان  و  نظام 
همه  بــا  کــه چطور  می کند  نقد  هــم 
ادعاهایی که در سیاست و کیاست 
با  و... دارنــد، در شناخت و برخورد 
پدیده هایی مانند انقاب اسامی، در 
می مانند. این را هم اضافه کنیم این 
فقط »سیا« نیست که دچار اشتباه 
جمهور،  رئیس  خــود  بلکه  می شود 
باال گرفتن  از  کارتر، یک سال پیش 
انقاب اسامی، حکومت محمدرضا 
ثــبــات تــریــن حکومت  بــا  را  پــهــلــوی 
ثــبــات در  را جــزیــره  ــران  ایـ و  منطقه 

و  ناامنی  و  از جنجال  پر  خاورمیانه 
این  البته  مــی دهــد.  لقب  بی ثباتی 
از  اظهارنظر کارتر بر اساس بخشی 
از  ایــن  از  بــود که پیش  گزارش هایی 
سفارتخانه اش در تهران و همچنین 
خود »سیا« و سایر دم و دستگاه های 
اطاعاتی و غیراطاعاتی به دستش 

رسیده بود.

خوشبینیمفرط»
فقط یکی از دالیل شکست سیا در 
ارزیابی  اسامی،  انقاب  پیش بینی 
شاه  نظامی  قـــدرت  از  خوش بینانه  
نظر  از  ــران  ای می گفتند  آمارها  بــود. 
 ۱974 ســال  در  نظامی  هــزیــنــه هــای 
میادی در بین ۱۳8 کشور، رتبه  هفتم 
و هم سیا  پهلوی  رژیــم  دارد. هم  را 
البد حساب کرده بودند توانمندی و 
قدرت نیروی زمینی، دریایی، هوایی، 
در  می تواند  و...  شاهنشاهی  گــارد 
صورت لزوم به عنوان ابزار در سرکوب 
بسیاری از جنبش های آزادی خواهانه 
قــیــام ۱5 خــرداد  مانند  اعــتــراضــی  و 
در  بــاشــد.  دستشان  عــصــای   ۱۳4۲
واقــعــیــت هــای نظامی در  کــه  حــالــی 
یا  آستانه سال 57 مثل خــرداد 4۲ 
یعنی خیلی  نبود.  مــرداد ۱۳۳۲   ۲8
از نظامیان به دلیل اختافات داخلی 
و تفاوت نگرش نسبت به گذشته و 
همچنین پایبندی به تقیدات دینی 
کمکی  بــازوی  نمی توانستند  ملی،  و 
باشند.  »سیا«  برنامه های  یا  رژیــم 
متوجه  را  همین  گویا  آمریکایی ها 
نشده بودند که در گزارش هایشان به 
مرکز سیا می نوشتند حکومت پهلوی 
حتی با وجود نارضایتی ها و فسادی 

که همه ارکانش را در بر گرفته، دست 
کم ۱۰ سال دیگر می تواند بدون هیچ 

مشکلی دوام بیاورد!

اعتمادبیجا»
تنگاتنگی  ارتــبــاط  ســازمــان »ســیــا« 
ــاواک داشـــت و یکی از دالیــل  بــا سـ
ایران  واقعیت های  از  ماندنش  غافل 
مــی تــوانــد اعــتــمــاد بــیــش از حــد به 
ساواک و توانایی هایش باشد. آن هم 
ساواکی که خودش در ارزیابی سرعت 
انقاب درمانده  و شدت رخدادهای 
و ببندهایش در  با همه بگیر  و  بود 
سال های گذشته نتوانسته بود ریشه 
با  اســت  بدیهی  بکند.  را  انقابیون 
وجود چنین سازوکاری معلوم است 
انقاب  شعله های  اینکه  محض  به 
در ایران باال می گیرد، کارتر که کمتر 
را جزیره  ایـــران  یــک ســال پیش،  از 
ثبات نامیده، شاکی شود و در نامه ای 
محرمانه از »ترنر« و سازمان سیا و 
همچنین از مشاور امنیت ملی کاخ 
برنامه هایشان  در  بــخــواهــد  سفید 
اساسی  بازبینی  ــران،  ــ ای بــه  نسبت 

داشته باشند.
با این همه دشــوار است دری را که 
ــال بــر پــاشــنــه فرضی  ســـال هـــای سـ
روی  حاال  چرخیده،  امنیت  و  ثبات 
یعنی  کــرد.  ســوار  واقع بینی  پاشنه 
ســال  دوم  نــیــمــه  در  آمــریــکــایــی هــا 
بــرده بودند یــک، بلکه چند  57 پی 
امــا هنوز  دارد  کــارشــان عیب  جــای 
نمی دانستند دقیقاً کجاها را اشتباه 
واقعی  روحیات  از  نه  آن ها  رفته اند. 
مردم و نه از دالیل اصلی اعتراضشان 
مهم تر  نداشتند.  چندانی  شناخت 

امام  نفوذ  میزان  تخمین  در  اینکه 
خمینی و رهبری مذهبی در جامعه 
ــار خطا و کــم فهمی  ــران هــم دچـ ــ ای
ــارت، کفیل  ــوارد هــ ــد. وقــتــی هــ ــودن ب
تهران،  در  سیا  ایستگاه  سرپرست 
درباره آن روزها می گوید: »ما هنوز این 
ملت را نشناخته بودیم و به افکار و 
عقایدشان  پی نبرده بودیم...« یعنی 
آن هــا ســر ســوزنــی حــدس نمی زدند 
تبعید  پــیــرمــرد  یــک  سخنرانی های 
شده بتواند یکباره پایه های حکومتی 
از نگاه  بــلــرزانــد.  را  ادعــا  بــا آن همه 
گوش های  و  چشم  دیگر  و  »ســیــا« 
پیش  سال های  اقدامات  آمریکایی، 
باید  ارضی  از جمله اصاحات  شاه 
رضایت و همراهی مردم را به همراه 

آورده باشد.

شایدوقتیدیگر»
اســت.  مهمی  مسئله  هــم  ســرعــت 
ــران  ــقــاب در ایـ ــحــوالت ان شــتــاب ت
از  واقــعــاً  بــه خــصــوص در ســـال 57 
محاسبات و تخمین های آمریکایی ها 
کتاب  در  تــرنــر  ــر  اگـ اســــت.  بیشتر 
»پنهانکاری و دموکراسی« می نویسد: 
»کوشش های ما برای تأثیرگذاری بر 
روند حــوادث در یک کشور خارجی 
بدون آنکه جای پایی از خودمان باقی 
بماند توسط بخش عملیات پنهانی 
طراحی شــده و به اجــرا درمــی آیــد... 
عملیات  انـــواع   ۱95۳ ســال  در  سیا 
تبلیغاتی  امــور  به صــورت  را  پنهانی 
و  سیاسی  مسائل  بر  تأثیرگذاری  و 
دست  در  جهان  کشور   47 نظامی 
اجرا داشت... چند سال بعد تعداد 
کشورهای  در  سیا  پنهانی  عملیات 
رسید...«  مورد  هزار  به چند  جهان 
معنی اش این است که »سیا« حتی 
پس از به خود آمدن در قبال انقاب 
ایران باز هم دارد همه چیز آن را با 
نقاط  دیگر  انقاب های  و  ناآرامی ها 
جهان مقایسه می کند. بنابراین جای 
به  مانده  روز  که چند  ــدارد  ن حیرت 
را بپذیرد  انقاب  ۲۲ بهمن، پیروزی 
به  ببندد  دل  خــودش  به حساب  و 
حوادث پیش رو، آدم ها و نفوذی های 
روز مبادا و یا کودتاهای موهومی که 
شاید ورق را به نفع آمریکا برگرداند. 

 مجازآباد

گفت وگو با علی غفاری، کارگردان فیلم »تک تیرانداز«گفت وگو با علی غفاری، کارگردان فیلم »تک تیرانداز«
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مس، شانس طالیی شهر خودرو برای رسیدن به مدعیان

 تقابل 6 امتیازی 
تراکتور- پرسپولیس در تبریز

یک مدافع دیگر از چنگ پرسپولیس پرید

 »سلیمی« دست یحیی را 
در پوست گردو گذاشت

 خبر فوت علی انصاریان بر اثر ابتال به کرونا کام همه را تلخ کرد

خدا به  مادر علی صبر بدهد

 کلیپ آزار خیابانی در مشهد 
ساختگی از آب درآمد

ویدئو »آزار خیابانی در مشهد« یکی از پربازدید ترین کلیپ های این 
روزهــای فضای مجازی است که احتماالً آن را دیده اید. این دوربین 
نشان  دخــتــران  با  مواجهه  در  را  پسران  کامی  آزارهـــای  که  مخفی 
می دهد، واکنش های زیادی را در فضای مجازی به دنبال داشته است.
در این ویدئو یک دختر جوان در حالی که لباس نسبتاً گشادی به تن 
دارد در خیابان های اطراف پارک ملت مشهد راه می رود و با میکروفنی 
که به لباسش متصل است خشونت های کامی را که برای یک زن در 

یک پیاده روی یک ساعته اتفاق می افتد منعکس می کند.
کاربران واکنش های متفاوتی به این ویدئو نشان داده اند. یکی از آن ها 
نوشته است: »ضمن اینکه باید این واقعیت تلخ رو بپذیریم، این نکته 
رو هم فراموش نکنیم که آزار کامی اتفاقی مرسوم در سرتاسر دنیاست 
که نه دولت و نه هیچ نهاد دیگه ای نمی تونه جلوش رو بگیره. پس 

حواسمون باشه ناخواسته دست به خودتحقیری نزنیم«.
پس از گذشت مدت کوتاهی از انتشار این کلیپ در فضای مجازی 
اما، شبکه های آن طرف آبی ادعا کردند سازندگان آن توسط نهادهای 
امنیتی بازداشت شده اند! ادعایی که البته روزگذشته توسط جانشین 
معاون دادستان عمومی و انقاب مرکز خراسان رضوی تکذیب شد. 
البته ناگفته نماند که برخی از فعاالن فضای مجازی از دیروز شروع به 
بررسی دقیق این ویدئو پرحاشیه کرده اند که نتایج جالبی را به دنبال 
داشته است. فعاالن فضای مجازی کشف کردند این کلیپ ساختگی 
است چراکه یک نفر، با گریم های متفاوت و تغییر لباس در مقاطع 

مختلف برای دخترجوان مزاحمت ایجاد می کند!
یک فعال فضای مجازی دراین باره نوشته است:»این شخص با سه 
نقش مختلف داره تیکه میندازه، با لباس های مختلف، البته یک جا 
سوتی دادن. تیشرت ها و کفش هاش یکیه! حداقل پایینش بنویسید 

این کلیپ نمایشیه و افرادی هم که مزاحم می شن، بازیگرن«.
حاال باید منتظر بمانیم تا ببینیم پاسخ سازندگان این کلیپ به فعاالن 

فضای مجازی چیست.

درخشش خیره کننده مقابل لورکوزن

تماس بایرن مونیخ برای 
جذب دانیل داوری!
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باور می کنید؟

روایت مجازی

آفتابه دزدی به سبک صهیونیست ها
یعنی  اسرائیل  روزنامه  بزرگ ترین  گــزارش  از  تصاویری  گذشته  روز 
در  اسرائیل  گردشگران  بی بندوباری  و  دزدی  تأیید  در  »یدیعوت« 
امارات در فضای مجازی منتشر شد که بازخورد زیادی در این فضا 
داشت. این روزنامه اسرائیلی پس از موج گسترده انتقادها از رفتار 
گردشگران اسرائیلی در دبی، سرانجام مجبور شد با انتشار گزارشی، 

به این رسوایی اخاقی بپردازد.
اگر خاطرتان باشد، حدود یک ماه پیش بود که رسانه های عربی از 
رفتار نامناسب گردشگران رژیم صهیونیستی در دبی خبر دادند. آن 
زمان رسانه ها نوشته بودند پس از عادی سازی روابط میان امارات و 
اسرائیل، انبوهی از گردشگران اسرائیلی راهی دبی شده اند، البته نه 

برای تجارت و نه برای گردشگری، بلکه برای فساد و فحشا!
اما  را زیرسبیلی رد کردند  این اخبار  رسانه های اسرائیلی آن زمان 
پس از باال گرفتن حواشی درباره این ماجرا، سرانجام مجبور به تأیید 

آن شدند.
رژیــم  ایــن  گــردشــگــران  اسرائیلی،  رســانــه هــای  اســاس گفته های  بــر 
اشغالگر، به قدری به هتل های دبی آسیب وارد کرده و وسایل آن 
را سرقت کرده اند که چمدان های آن ها در تمام نقاط امــارات مورد 

تفتیش قرار می گیرد! 
ــه هــای ایـــن کــشــور گفته اســت:  ــه رســان یــک بـــازرگـــان اســرائــیــلــی ب
»سال هاست به امارات سفر می کنم و در آنجا کارهای تجاری انجام 
و  رسیدم  می کنم  اقامت  آن  در  که  هتلی  به  گذشته  ماه  می دهم. 
ترسیدم، زیرا چمدان اسرائیلی ها را در سالن استقبال هتل پیش از 
ترک آن برای یافتن اشیای دزدیده شده از اتاق ها باز می کردند. شماری 
در چمدان هایشان  را  برقی  کتری  و  که حوله ها  دیــدم  را  از جوانان 
همان  در  هم  اسرائیلی  گردشگر  زن  یک  چمدان  در  گذاشته اند. 
هتل یک المپ پیدا شد که چند شکل )واحد پول در سرزمین های 

اشغالی فلسطین( بیشتر ارزش نداشت«.
مدیر یکی از هتل های مشرف به برج خلیفه در مرکز منطقه تجاری 
الخلیج هم پیش از این به روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونت 
گفته بود: »میزبان صدها گردشگر از همه کشورهای جهان هستیم 
بــرای ما مشکاتی درســت می کنند، اما قباً شاهد  آنــان  از  برخی 
سرقت اشیا نبودیم. این اواخر گردشگرانی از اسرائیل را دیدیم که 
به این هتل آمده و هر چه دم دستشان می آید در چمدان هایشان 
را  و حتی المپ ها  قهوه  و  کیسه های چای  و  و حوله ها  می گذارند 
می دزدند. رسوایی گردشگران رژیم صهیونیستی البته فقط مختص 
به دبی نیست و پیش از این هم رسانه ها اعام کرده بودند بسیاری 
و مشکل آفرینی  تــرس ســرقــت  از  در ســرتــاســر جــهــان،  ازهــتــل هــا 
در  مثال  عنوان  به  نمی دهند.  خدمات  آن هــا  به  صهیونیست ها 
هتل های ترکیه به گردشگران اسرائیلی اجازه ترک هتل داده نمی شود 

مگر اینکه بازرسی کاملی از چمدان های آن ها انجام شود!
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چرا آمریکایی ها نتوانستند وقوع انقالب اسالمی را به درستی پیش بینی کنند؟

کجنشستنوراستگفتن!
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حمیدرضا خداشناس: هفته چهاردهم لیگ برتر 
آغاز  دیــدار  دو  با  امــروز  عصر  کشورمان  فوتبال 
تبریز  در  پرسپولیس  برنامه  طبق  کــه  مــی شــود 
ــود و شــهــرخــودرو در  میهمان تــراکــتــور خــواهــد ب
از مس رفسنجان  امام رضــا)ع( مشهد  ورزشگاه 
بازی های هفته چهاردهم  میزبانی می کند. دیگر 
ترین  برگزار خواهد شد که در حساس  فردا  نیز 
بازی روز جمعه استقالل تهران در ورزشگاه آزادی 

به مصاف نساجی مازندران خواهد رفت. 

جدال 6 امتیازی در تبریز#
بازی این هفته تراکتور و پرسپولیس بدون شک 
نه تنها نتیجه اش برای هر دو تیم بسیار مهم و 
حیثیتی، بلکه دیگر مدعیان و باالنشینان جدول 
این  و  تبریز است  امام  یادگار  به  نیز چشمشان 
از اهمیت باالیی برخوردار  نیز  بــرای آن ها  بــازی 
است. تراکتور پس از چند نتیجه نه چندان خوب 
برای جبران در این دیدار حضور پیدا می کند و در 
خانه اش این بازی را پیش روی دارد. در آن سوی 
از  که هفته گذشته پس  پرسپولیس هم  میدان 
تیم  بر دیگر  توانست  انتظار  از  نتیجه دور  چند 
در  گرفته  خوبی  روحیه   ، کند  غلبه  تبریز  شهر 
و  ادامــه دهد  موفقیت های خود  به  است  تالش 
اتفاقات باعث می شود دو تیم بازی سختی  این 
برابر  بــازی  البته  باشند.  دیــدار داشته  ایــن  را در 
انگیزه ویــژه ای را به  پرسپولیس برای همه تیم ها 
وجود می آورد و این مسئله کار پرسپولیس را در 
همه بازی ها سخت می کند. یقیناً برگ برنده دو 
کاپیتان سابق تیم ملی که حاال سکاندار سرخ های 
تهران و تبریز هستند در این بازی حضور بازیکنان 
با تجربه ای است که می توانند در مواقع حساس 
گره تیم را باز کنند؛ درست مثل احمد نوراللهی 
در بازی قبلی تراکتور مقابل ماشین سازی که در 
از یک  را  بــازی پرسپولیس  وقت های تلف شده 
یا بازیکنانی مانند حاج  تساوی دیگر نجات داد 
صفی، شجاعی و دژاگه که بارها در مواقع حساس 
به داد تراکتور رسیده اند. به هر حال فاصله یک 
امتیازی دو تیم در جدول شرایط را به گونه ای رقم 
زده است  که هر دو تیم برای پیروزی پای به میدان 
می گذارند و باید تا عصر امروز منتظر ماند و دید 
با پیروزی  که در پایان شاگردان یحیی می توانند 
نزدیک تر  به صدر  را  تراکتور خود  برابر  تبریز  در 
کنند یا این شاگردان شجاعی هستند که با شخم 
زدن پرسپولیس از بحران چند هفته گذشته خارج 

می شوند؟

چمنیان: در بازی با پرسپولیس لحظات #
تعیین کننده است

مــربــی تــیــم فــوتــبــال تــراکــتــور گــفــت: در بـــازی با 
پــرســپــولــیــس لــحــظــات تــعــیــیــن کــنــنــده اســـت و 
را کیفیت ضــربــات آخر  ــدار  ــ دی ایـــن  ســرنــوشــت 
ــزارش  گ بــه  مــی کــنــد.  تعیین  کمتر  اشتباهات  و 
سرویس ورزش عباس چمنیان در نشست خبری 
قبل از بازی با پرسپولیس اظهار کرد: ویژگی این 
فصل لیگ برتر فشرده و نزدیک بودن است. قطعاً 

دیدار سخت و دشواری را پیش رو داریم. تالش 
ما برای حفظ تراکتور در باالی جدول باید خیلی 
مضاعف باشد. متأسفانه هفته گذشته با وجود 
شایستگی مان مقابل آلومینیوم اراک به دلیل عدم 
استفاده از فرصت ها و بی دقتی در زدن ضربات 
در  باشیم  امــیــدوار  باید  نگرفتیم.  نتیجه  نهایی 
فاصله دو نیم فصل با ترمیم تیم، برطرف کردن 
نقاط ضعف و بهبود ویژگی های تاکتیکی بتوانیم 

تیم آماده تری برای نیم فصل دوم داشته باشیم.

شهرخودرو به 21 می رسد؟#
در دیگر بازی عصر امروز که از ساعت 15 برگزار 
خواهد شد شهرخودرو مشهد در ورزشگاه امام 
خواهد  ــرار  ق رفسنجان  مــس  رودرروی  ــا)ع(  رضـ
مهدی  شاگردان  بــرای  که  خانگی  دیــدار  گرفت؛ 
رحمتی بسیار مهم است و پیروزی در این بازی 
ممکن  و  رســانــد  خــواهــد   21 امتیاز  بــه  را  آن هـــا 
است حتی این تیم را در پایان هفته چهاردهم 
ــدول نــیــز بــرســانــد. شــاگــردان  بــه پــلــه چــهــارم جـ
در  هفته  بــه  هفته  انــد  داده  نشان  کــه  رحمتی 
حال هماهنگ تر شدن هستند و هفته قبل نیز 
پیروزی شیرینی از اصفهان  و مقابل سپاهان با 
خود سوغات به مشهد آوردند، حاال می خواهند 
از مس نیز 3 امتیاز طالیی بگیرند تا یک هفته 
برتر  لیگ  رقابت های  فصل  نیم  پایان  به  مانده 
هر  ببینند،  مدعیان  در جمع  را  خــود  دیگر  بــار 
نخواهند  آســانــی  راه  مهم  ایــن  کسب  در  چند 
امتیازی جزو   16 رفسنجان  داشت؛ چراکه مس 
تیم های خوب این فصل است که در چهار هفته 
از قضا  و  گذشته باختی در کارنامه خود ندیده 

نفت  و صنعت  فــوالد  مدعی  تیم  دو  مقابل  در 
توانسته امتیاز کسب کند. با این تفاسیر مردان 
 21 امتیاز  به  رسیدن  بــرای  رحمتی  مهدی  سید 
کــار آســانــی درپــیــش نخواهند داشـــت ولــی اگر 
مقابل سپاهان  گذشته  هفته  همان شهرخودرو 
از  بــود.  نخواهد  دسترس  از  دور  پیروزی  باشند 
نکات حساس در مورد این بازی باید به حضور 
کادر  در  شهرخودرو  سابق  سرمربی  سرآسیایی، 

فنی مس اشاره کرد. 

نوازی: امیدوارم مشکالت شهرخودرو #
در استان حل شود

مربی شهرخودرو گفت: متأسفانه در فوتبال ایران 
به وجود  بــاز هم حاشیه ها  کنی  تــالش  هرچقدر 
می آید، این موضوع هم جزو همین دسته است 
گــزارش  نخورد.به  لطمه  ما  تیم  به  امــیــدوارم  امــا 
نــوازی در نشست خبری  سرویس ورزش محمد 
پیش از بازی با مس رفسنجان اظهار کرد: مس 
خوبی  مــربــی  دارد،  بــرتــر  لیگ  در  بــاالیــی  انگیزه 
مثل محمد ربیعی دارنــد که به تیم آن ها انگیزه 
تا  نیز در تالش هستند  ما  بازیکنان  خوبی داده 
با نتیجه ای خوب 3 امتیاز را کسب کنند. نوازی 
کــرد:  دربـــاره حــواشــی اخیر شــهــرخــودرو تصریح 
متأسفانه در فوتبال ایران هرچقدر تالش کنی باز 
این موضوع هم  به وجــود می آید،  هم حاشیه ها 
جــزو همین دسته اســت امــا امــیــدوارم به تیم ما 
لطمه نخورد، با شناختی که از حمیداوی دارم، این 
مشکالت حل می شود ما باید خود را قوی کنیم 
و تیم بدون حاشیه به کار خود می رسد. امیدوارم 

مشکالت شهرخودرو در استان حل شود.

سرآسیایی: 3 امتیاز بازی با #
شهرخودرو را می خواهیم

مربی تیم مس رفسنجان گفت: 3 امتیاز بازی با 
شهرخودرو را می خواهیم. 

در  سرآسیایی  مجتبی  مــا  خبرنگار  گـــزارش  بــه 
خــودرو  بــا شهر  بـــازی  از  پیش  خــبــری  نشست 
اظــهــار کــرد: در رونـــدی کــه داشتیم بــه ویــژه در 
شرایط  و  شدیم  قالب  تیم  بر  اخیر  هــای  هفته 
نیز  مــا  می کنم  فکر  ــم  داریـ فنی  نظر  از  خــوبــی 
همچون شهرخودرو شرایط رو به باالیی داریم و 
باوجود اینکه شهر خودرو را تیمی سازمان یافته 
پیروزی  برای  قطعاً  می بینیم،  خوبی  فوتبال  با  و 
تیم  این  با  بــازی  بــرای  و  آمد  به میدان خواهیم 
تاکتیکی تحلیل هایی که داشتیم و آماده کسب 

سه امتیاز هستیم.

فرصت استقالل برای فرار بزرگ#
هفته  حساس  دیــدار هــای  از  دیگر  یکی  در  امــا 
چهاردهم استقالل تهران از ساعت 17 عصر فردا 
مازندران  نساجی  مصاف  به  آزادی  ورزشگاه  در 
حساس  تقابل های  به  توجه  با  و  رفــت  خواهد 
سرسخت،  حریفان  با  قهرمانی  مدعیان  دیگر 
تا  دارنــد  را  فرصت  این  فکری  محمود  شاگردان 
با شکست شاگردان مجید جاللی دست به فرار 
با تعقیب کنندگانش  را  و فاصله خود  بزرگ زده 
دیــدار حساس  به  توجه  با  البته  افزایش دهند، 
نــیــم فصل  آخـــر  هفته  در  تــهــرانــی  ــوشــان  ــی  پ آب
استقاللی ها  اصفهان،  در  سپاهان  مقابل  اول 
نیازمندند  خانگی  بــازی  ایــن  امتیاز  حداکثر  به 
مقابل  تــری  آســوده  خیال  با  آینده  هفته  در  تا 

نزدیک ترین حریف خود قرار بگیرند. 
نساجی نیز که یکی از بازندگان بزرگ این فصل 
مجید  آوردن  و  مربی  تغییر  با  اســت  برتر  لیگ 
خاصی  نتیجه  نتوانسته  تــاکــنــون  هــم  جــاللــی 
که  استقالل  مقابل  در  نظر می رسد  به  و  بگیرد 
این بازی را فرصتی مهم برای قهرمانی نیم فصل 
ــرای خــودنــمــایــی نــداشــتــه  ــ ــد، شــانــســی ب ــی دانـ مـ
ورزشی  فوتبال  که  کرد  فراموش  نباید  اما  باشد، 
شگفت انگیز  نتایج  و  است  پیش بینی  غیرقابل 
 هــمــیــشــه جـــــزوی از ایــــن بـــــازی جـــــذاب بـــوده 

است.

برنامه بازی ها#
پنجشنبه 16 بهمن 1399س

تراکتور - پرسپولیس 
شهرخودرو - مس رفسنجان

 
جمعه 17 بهمن 1399س

ذوب آهن - سپاهان 
آلومینیوم اراک - سایپا 

پیکان- ماشین سازی تبریز 
گل گهرسیرجان- نفت  مسجدسلیمان

صنعت نفت آبادان-  فوالد 
استقالل-نساجی مازندران

مس، شانس طالیی شهر خودرو برای رسیدن به مدعیان

تقابل 6 امتیازی تراکتور- پرسپولیس در تبریز 

تاریخ سازی بوفون در دربی ایتالیا
در دیدار یوونتوس و اینتر، جی جی بوفون، دروازه بان افسانه ای یووه، تاریخ ساز 
شد. به گزارش سرویس ورزش، در دیدار رفت مسابقه نیمه نهایی کوپا ایتالیا، 
اینتر میزبان یوونتوس بود و بوفون موفق شد نه تنها نخستین بازی خود را پس 
از رسیدن به سن 43 سالگی انجام دهد، بلکه به رکورد یک هزارو100 بازی رسمی 
در فوتبال نیز برسد. این بازی، هزار و صدمین بازی باشگاهی و یا ملی رسمی 
بوفون، در طول دوران بازی این دروازه بان باتجربه است. همچنین ششصد و 

هفتاد و نهمین بازی بوفون برای یوونتوس بود.

مارسی در آتش؛ استعفا می دهی؟ اخراجت می کنیم!
در پاسخ به استعفای آندرس ویاش بوآش، سرمربی مارسی، مدیران این باشگاه او را از 
سمتش اخراج کردند! به گزارش سرویس ورزش، سرمربی 43 ساله مارسی که بسیار از 
امضای قرارداد مابین باشگاه و اولیویه انتشام خشمگین بود، گفت که این توافق بدون 
رضایت او انجام شده و باشگاه پیش از امضای قرارداد با این بازیکن هیچ صحبت یا 
هماهنگی با او انجام نداده است.باشگاه مارسی پس از کنفرانس جنجالی وی اعالم کرد 
که این مربی به دلیل اظهارات انتقادآمیز در مورد سیاست های نقل و انتقاالتی باشگاه 

فعالً محروم است و پس از طی کردن روال معمول، این سرمربی اخراج خواهد شد.

من کریستیانو بهترین گلزن تاریخ هستم 
کریستیانو مقابل اینتر دو گل زد تا تبدیل به بهترین گلزن رسمی تاریخ  
بشود. به گزارش روزنامه مارکای اسپانیا،کریستیانو رونالدو ، با توجه به 
گزارش های دقیق تاریخی که توسط مارکا بررسی شده است ، در حال 
حاضر بهترین گلزن رسمی در کل تاریخ فوتبال است. با دو گلی که  او در 
نیمه نهایی کوپا مقابل اینتر به ثمر رسانده ،ستاره پرتغالی تعداد گل های 
رسمی در طول زندگی حرفه ای خود را به 763 رساند، رقمی که یک گل از 

762 گل یوزف بیکان اتریشی-چک و پله افسانه ای بیشتر است.

تست کرونای ستاره اتلتیکو مثبت شد
است. مثبت شده  مادرید،  اتلتیکو  مهاجم  فلیکس،  ژائــو  کرونای  تست 
به گــزارش سرویس ورزش، تنها چهار روز پس از اینکه یانیک کاراسکو و 
ماریو هرموسو، دیگر بازیکنان اتلتیکو مادرید، با مثبت شدن تست کرونا 
به قرنطینه رفتند، تست کرونای ژائو فلیکس نیز مثبت شد و ستاره اتلتیکو 
مادرید به قرنطینه رفت. هر چند فلیکس در 11 بازی خود در اللیگا تنها یک 
گل برای اتلتیکو زده، اما این تیم در حال حاضر روی دور برد است و در هشت 

بازی اخیر خود در اللیگا، به لطف گلزنی های لوییس سوارز، پیروز شده.

بــر سر  کــه  از کشمکش هایی  پــس  ایــمــان سلیمی 
فسخ قـــراردادش با تیم تراکتور داشــت، سرانجام در 
کمال ناباوری راهی تیم سرد اسلواکی شد.به گزارش 
طرفداری، پرسپولیسی ها حاضر بودند با مدافع سابق 
تراکتور به شرطی که کمیته استیناف نیز مثل کمیته 
تعیین وضعیت فسخ یکطرفه سلیمی را قانونی بداند، 
حتی  پرسپولیسی ها  پیشنهاد  در  ببندند.  ــرارداد  قـ
بندهایی برای لژیونر شدن سلیمی هم وجود داشت؛ 
یعنی اگر این بازیکن با پرسپولیس قرارداد می بست 
و با یک پیشنهاد خارجی مواجه می شد می توانست 
با پرداخت مبلغ ناچیزی با تیم خارجی قرارداد ببندد 
و بدون دردسر برای بازی در اروپا از پرسپولیس جدا 
شود. وقتی ایمان سلیمی حکم کمیته تعیین وضعیت 
را دریافت کرد، تراکتور پرونده را به کمیته استیناف برد. 

چانه زنی بی نتیجه#
همزمان پرسپولیسی ها با سلیمی مذاکره کردند اما 
ایمان نگران بود که این پنجره نقل و انتقاالت را هم مثل 
پنجره قبلی از دست بدهد. او که در پنجره تابستانی 
به خاطر کشمکش با تراکتور و گسترش ویروس کرونا، 
موفق نشد برای مذاکره با تیم های خواهانش به یونان 
و پرتغال سفر کند، می ترسید ایــن بــار هم فرصت 
انتقال به اروپا را از دست بدهد. نماینده پرسپولیس 
برای آنکه به او اطمینان بدهد باشگاه خواهان جذبش 

است، حاضر شد یک قرارداد یک و نیم ساله با ایمان 
سلیمی تنظیم کند به این شرط که اگر حکم استیناف 
هم مثل تعیین وضعیت به نفع او بود، قرارداد آن ها 
معتبر باشد. پرسپولیس و سلیمی سرگرم چانه زنی بر 
سر همین موضوع بودند که ناگهان این بازیکن راهی 

اسلواکی شد.
با  اســتــیــنــاف  رأی  از صـــــدور  ــس  پـ اگــــر  ســلــیــمــی 
می توانست  هم  می بست  ــرارداد  ــ ق پرسپولیسی ها 
به پیراهن تیم ملی نزدیک تر شود و هم توجه تیم 
های اروپایی بیشتری را به خود جلب کند. با توجه 
به رأی کمیته تعیین وضعیت فسخ این بازیکن با 
بــرای حضورش در  توانست  تیم قبلی اش هم نمی 
پرسپولیس مشکل ساز شود. طبق حکم کمیته تعیین 
وضعیت شکایت تراکتور را مردود اعالم کرده و در واقع 

رأی این کمیته به سود ایمان سلیمی صادر شده بود.

تیم ته جدولی#
اما ایمان سلیمی پس از نیم فصل بازی نکردن، راهی 
لیگ اسلواکی شد که از سطح باالیی هم برخوردار 
نیست. تیم جدید ایمان سلیمی تا این جای فصل 17 
بازی انجام داده و در رتبه هفتم لیگ 12 تیمی اسلواکی 
قرار دارد. گفته می شود سلیمی این قرارداد را با تیم 
سرد اسلواکی امضا کرد که دیگر هیچ گونه منع قانونی 

برای پیوستن به تیم های خواهان خود نداشته باشد.

نزدیک به ساعت 17 بعدازظهر پانزدهم بهمن ماه بود 
که خبر فوت علی انصاریان کام همه را تلخ کرد. اول 
میناوند و بعد هم انصاریان. این بدترین اتفاق ممکن 

برای جامعه ورزش و هنر بود. 
انصاریان که همزمان با زنده یاد مهرداد میناوند به 
بیماری کووید-1۹ مبتال شده بود، پس از مبارزه سخت 
با این ویروس نتوانست مقاومت خود را ادامه دهد 

و متأسفانه در روز چهارشنبه دار فانی را وداع گفت.

امید و ناامیدی#
این در حالی است که در روزهای گذشته وضعیت 
جسمانی انصاریان به شکلی امیدوارکننده تغییر 
کرده بود و حتی علی پروین اسطوره فوتبال ایران 
گفت وگوی کوتاه تلفنی با او داشت، اما متأسفانه 
روز دوشنبه شرایطش به شکلی  در ساعات آخر 
شد که تیم پزشکی وی را به خواب مصنوعی برد. 
در همین حین اخبار ضد و نقیض از بیمارستان 
فــرهــیــخــتــگــان مــخــابــره مــی شــد کــه نــگــرانــی هــای 
که  تــا حــدی  داشــت  دنــبــال  بــه  را  فوتبال دوستان 
انتشار چند  با  و...  پیروانی  افشین  ترابی،  مهدی 
دعا  انصاریان  برای  تا  مردم خواستند  از  استوری 

کنند.

فاتح دروازه مونیخ#
علی انصاریان 43 ساله سابقه هفت فصل بازی برای 
پرسپولیس و یک سال حضور در استقالل را دارد. او 
همچنین 6 بازی ملی انجام داد و فوتبال خود را در 
شاهین بوشهر به پایان رساند. او سابقه گلزنی به بایرن 
مونیخ و دروازه بان اسطوره ای این تیم اولیور کان را با 

پیراهن پرسپولیس دارد.

سوگ نامه همبازیان#
ــازی، یــک قطعه  بـ پــایــان دوره  از  انــصــاریــان پــس 
فیلم   20 ــدود  حـ چــیــزی  در  و  منتشر  موسیقی 
سینمایی و سریال نیز بازی کرد و توانایی اش در 
دنبال  به  گــذاشــت.  نمایش  به  نیز  را  عرصه  ایــن 
درگذشت این پیشکسوت فوتبال و بازیگر سینما 
پیام هایی  انتشار  با  مختلف  نهادهای  و  چهره ها 
بــه کــوچ ابـــدی انــصــاریــان واکــنــش نــشــان دادنـــد. 
باقی  علی دایی نوشت: »واقعاً حرفی برای گفتن 
از  را  عزیزانمان  نکردنی  باور  شکلی  به  نمی ماند. 
دست می دهیم و فقط غمی بر غم هایمان افزوده 

می شود. خدا به مادر علی صبر بدهد«.
کنفدراسیون فوتبال آسیانوشت: »در آرامش باش علی 

عزیز«.
علی پروین ابراز داشت: »تسلیت به هواداران فوتبال. 
داغ از دست دادن مهرداد و علی خیلی سنگین است. 

خدا به مادر علی صبر بدهد. روحش شاد«.
سردار آزمون نوشت: »علی آقا باورم نمیشه. واقعاً 
رو  مــا  اینکه  واســه  مرسی  شکست.  قلبم  دیگه 
خندوندی رفیق، مرسی که به ما یاد دادی چطوری 
تنگ  واست خیلی  دلم  باشیم.  مادرمون  مواظب 
بــیــدار مــی شــدی  میشه رفــیــق. خــیــلــی. ای کـــاش 
تبریک می گفتی.  عزیزت  مــادر  به  رو  مــادر  روز  و 
یه  رو هم  ما  ولــی دل  تو  به رضــای  راضیم  خدایا 
برندار.  کنارمون  از  رو  آدم هــای خوب  بنداز.  نیگاه 

خداحافظ بهترین رفیق من«.
ایــن یکی رو  ابـــراز داشـــت:  نیز  سیدمهدی رحمتی 
دیگه نمی تونم باور کنم. خدایا چرا علی. با معرفت 
و دوست داشتنی. هیچ وقت از یاد و خاطرم و قلبم 

نمیری برادر. روحت شاد.

علی انصاریان: کاش قبل از مادرم بمیرم#
مصاحبه ای از انصاریان قبل از فوتش انجام شده که 
در آن آرزو دارد قبل از مادرش بمیرد. آرزویی تلخ که 
حاال برایش محقق شده و مادرش تنها مانده است. 

با هم  بخش دیگری از این مصاحبه را مرور می کنیم.

مادرتان س مدیون  را  خود  امــروز  موفقیت  چقدر 
هستید؟

همه آن را؛ البته هم مدیون پدرم هستم و هم مدیون 
مــادرم. پدرم خدابیامرز من و بــرادرم )محمد( را برای 
پیشرفت خیلی تشویق می كرد و در کنار مادرم نقش 

عمده ای برای پیشرفت ما داشت. 

آیا مادرتان آرزویــی داشته كه شما برایش برآورده س
كنید؟

به مشهد  را  مـــادرم  سعی می كنم كه سالی یك بار 
بفرستم ولی فكر كنم سفر مكه یكی از آرزوهای مادرم 
بود. نكته جالب آنكه آن سالی كه مــادرم را به مكه 
فرستادم و ایشان از سفر برگشتند، من همراه تیم ملی 
در بازی های جام  ملت های آسیا، در سوریه و در حرم 
مطهر حضرت زینب )س( بودم و خودم 70 روز بعد به 

سفر مكه رفتم.

یک مدافع دیگر از چنگ پرسپولیس پرید

»سلیمی« دست یحیی را در پوست گردو گذاشت
خبر فوت علی انصاریان بر اثر ابتال به کرونا کام همه را تلخ کرد

خدا به  مادر علی  صبر  بدهد
ضد  حمله

 پیشنهاد برزیل برای دیدار دوستانه 
با شاگردان ناظم الشریعه

شده  مواجه  برزیل  ملی  تیم  پیشنهاد  با  فوتبال  فدراسیون 
دو  در  تیم  این  امیدوار است  فوتسال  تیم ملی  فنی  کــادر  و 
دیدار تدارکاتی مقابل پُرافتخارترین تیم جام جهانی فوتسال 
به میدان برود. تیم ملی پیشتر قرار بود آبان ۹7 برای دیدار 
دوستانه به برزیل سفر کند که این سفر به دلیل مشکالت 
مالی، لغو شد. ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی در گفت وگو با 
تسنیم این خبر را تأیید و تصریح کرد: برزیل چنین درخواستی 
به ما ارائه کرده که نامه نگاری کردیم تا با تیم ملی این کشور، دو 

بازی دوستانه رفت و برگشت داشته باشیم.

میلیچ : تا پول نگیرم به ایران نمی آیم!
هروویه میلیچ، مدافع کروات تیم فوتبال استقالل در روزهای 
گذشته با مسئوالن باشگاه استقالل برای بازگشت به ایران و 
ــراردادش به توافق رسید، اما  اضافه شدن الحاقیه جدید به ق
به دلیل مشکالت  بازنگشته است. مسئوالن استقالل  هنوز 
مالی نتوانسته اند مطالبات بازیکنان و مربیان ایرانی را بدهند 
و در این میان شرایط برای میلیچ که به دالر پول می گیرد، بدتر 
هم است. به گزارش سرویس ورزش مدافع کروات به مدیران 
استقالل اعالم کرده در صورتی که پول نگیرد، به ایران نمی آید و 
در تمرینات استقالل شرکت نمی کند. شرط میلیچ سبب شده 
بازگشت او به ایران همچنان در هاله ای از ابهام قرار بگیرد. این 
در شرایطی است مسئوالن باشگاه استقالل همچنان در تالش 

هستند تحت هر شرایطی او را به ایران بازگردانند. 

 فرصت میزبانی تراکتور 
در گروه  B  لیگ قهرمانان

شبکه »ورزش دبی« اعالم کرد باشگاه شارجه برای میزبانی 
از گروه B لیگ قهرمانان آسیا 2021 اقدام نمی کند و تمایلی 
برای میزبانی از این رقابت ها ندارد. شارجه با تیم های تراکتور و 
پاختاکور ازبکستان در گروه B رقابت می کند. الوحده عربستان 
و نیرو هوایی عراق در مرحله پلی آف باهم بازی می کنند تا تیم 

چهارم صعود کننده به این گروه مشخص شود.
با انصراف تیم اماراتی برای میزبانی از گروه لیگ قهرمانان آسیا 
فرصت خوبی برای تراکتور ایجاد شده تا از بازی های گروه خود 
در تبریز میزبانی کند. البته هنوز موضع پاختاکور ازبکستان 

برای میزبانی از این رقابت ها مشخص نیست.

 بازگشت رادوشوویچ 
به تمرینات پرسپولیس

دروازه بان کروات پرسپولیس به تمرینات این تیم بازگشت. به 
گزارش ایلنا، بوژیدار رادوشوویچ که از چندی پیش به باشگاه 
نامه های  طی  و  داده  اولتیماتوم  خود  مطالبات  دریافت  برای 
کتبی به دنبال این است تا مسیر قانونی دریافت آن را طی 
کند، در تمرین هفته گذشته سرخپوشان با اعالم مصدومیت 
گلر  ایــن  مصدومیت  کادرپزشکی  اعــالم  طبق  نکرد.  شرکت 
از ناحیه عضله پشت گردن بوده که باعث شده او مدتی از 
شرایط تمرینی گروهی دور بماند. با این حال او از سه روز قبل 
حضوری فعال در تمرینات گروهی داشته و احتماالً در سفر به 

تبریز نیز تیم را همراهی خواهد کرد.

دیاباته بازی با نساجی را دست داد
داد. از دست  را  بازی هفته چهاردهم  تیم استقالل  مهاجم 
به گزارش سرویس ورزش شیخ دیاباته مهاجم تیم استقالل 
تهران در بازی هفته چهاردهم لیگ برتر همبازیانش را همراهی 
پوشان  آبــی  تمرینات  در  اخیر  روزهـــای  در  دیاباته  نمی کند. 
دیدگی اش  آسیب  دارد  سعی  فیزیوتراپی  با  و  نــدارد  حضور 
بــازی مقابل نفت مسجد  دلیل  به همین  او  کند.  برطرف  را 

سلیمان را از دست داده بود.

منهای فوتبال

 رونمایی از سردیس 
چهار بانوی مدال آور پارالمپیکی

در مراسم ویــژه ای که به مناسبت بیستمین سالگرد تأسیس 
کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد از تندیس چهار مدال آور این 

حوزه قدردانی شد.
ــای جــانــبــازان و معلوالن  ــ ــزارش مهر، فــدراســیــون ورزش ه بــه گـ
چهارشنبه میزبان مراسمی بود که همزمان با میالد حضرت 
فاطمه زهرا )س( و به مناسبت بیستمین سالگرد تأسیس کمیته 
ملی پارالمپیک و رونمایی از سردیس بانوان مدال آور پارالمپیکی 
برگزار شد. سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک 
میهمان ویژه این مراسم بود که همراه با مهدی علی نژاد معاون 
وزیر ورزش، محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک، 
و  جانبازان  فدراسیون  رئیس  اسبقیان  شروین  محمد  سید 
معلوالن و طاهره طاهریان نایب رئیس کمیته ملی المپیک در 

کنار دیگر افراد حاضر در مراسم حضور داشتند.
از مرحومه راضیه  ــژه  وی با پخش کلیپی  ایــن مراسم  آغــاز  در 
شیرمحمدی یاد و خاطره وی زنده شد. این قهرمان پاراتیروکمان 
سال گذشته در اثر ایست قلبی درگذشت درحالی که سهمیه 

حضور در پارالمپیک توکیو را کسب کرده بود.
زهرا نعمتی )پاراتیروکمان(، ساره جوانمردی )پاراتیراندازی(، اعظم 
بانوان  )پاراتیراندازی(  عاکف  نیره  و  )پارادوومیدانی(  خدایاری 
مدال آور پارالمپیکی هستند که رونمایی از سردیس آن ها بخشی 

از مراسم ویژه بود.

 داوری بی خیال ریاست نمی شود؛
 این قسمت شطرنج!

فــدراســیــون شطرنج  ریــاســت  ــرای  بـ بــار  ایــن  داوری  افشین 
ــرســت فــدراســیــون  ــویــســی کـــــرده؛ در حــالــی کـــه ســرپ ــام ن ن
دوچرخه سواری است. از سوی دیگر داوری در انتخابات پنج 
فدراسیون شرکت کرده که ناکام و دست خالی مجمع را ترک 
کرده است؛ کاراته، ژیمناستیک، والیبال، دوومیدانی و بوکس.
فدراسیون  سرپرست  عنوان  به  داوری  که  شرایطی  در  حاال 
دوچرخه سواری، مسئول برگزاری مجمع انتخاباتی است، در 
انتخابات فدراسیون شطرنج نام نویسی کرده است. فدراسیون 
شطرنج حدود 11 ماه است که با سرپرست اداره می شود و 
وزارت ورزش با ابطال ثبت نام های قبلی از نامزدها خواسته که 

بار دیگر در انتخابات ثبت نام کنند. 

 دفاعیات کشتی گیران استقالل 
در کمیته انضباطی 

به گزارش ورزش سه، جلسه کمیته انضباطی فدراسیون کشتی 
در خصوص رسیدگی به شکایت باشگاه استقالل از تعدادی 
این باشگاه، دیــروز در  از کشتی گیران و مربیان تیم کشتی 
محل فدراسیون کشتی تشکیل شد.این نشست در راستای 
به  و مربیان خود  از کشتی گیران  باشگاه استقالل  شکایت 
از  بعد  برگزار شد.  مربیان  و  از دستور مدیران  خاطر تخطی 
دفاعیات کشتی گیران و مربی، مقرر شد تا تیم استقالل مدارک 
و مستندات خود را ظرف 10 روز آینده به کمیته انضباطی ارائه 

دهد و پس از آن رأی مقتضی صادر خواهد شد.

 اعزام تیم ریکرو  به ترکیه 
به جای کاپ آسیایی

تیم ملی ریکرو کشورمان برای برگزاری اردو و حضور در مسابقات 
آزاد، فــروردیــن مــاه ســال 1400 راهــی ترکیه می شود.به گــزارش 
تسنیم، مسئوالن فدراسیون تیراندازی با کمان در تالش هستند 
که تیم ریکرو زنان و مردان را برای برگزاری اردوی یک هفته ای راهی 
ترکیه کنند. در پایان این اردو نیز کمانداران کشورمان در مسابقات 
آزاد ترکیه شرکت خواهند کرد. این اردو اوایل فروردین ماه 1400 
برگزار می شود. اعزام تیم کامپوند به این مسابقات در صورتی 

خواهد بود که اسپانسری هزینه آن را تقبل کند.

در مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام حذفی آلمان، 
تیم های روت-وایس ایسن و بایر لورکوزن در اسن استادیوم 
به مصاف هم رفتند که در این دیــدار روت-وایــس ایسن 
دست به کار بزرگی زد و در میان ناباوری همگان، با نتیجه 
دو بر یک از سد لورکوزن گذشت و راهی مرحله یک چهارم 
نهایی شد. به گزارش سرویس ورزش تیم روت-وایس ایسن 
که در سطح چهارم فوتبال آلمان حضور دارد، نام چندان 
شناخته شده ای برای فوتبالدوستان نیست اما زمانی که پی 
ببرید که این تیم از وجود دانیل داوری سنگربان ایرانی بهره 
می برد. کمتر کسی باور می کرد این سنگربان با این سطح از 
آمادگی و واکنش های خارق العاده، در سطح چهارم فوتبال 

آلمان حضور داشته باشد.
در این دیدار، حمالت بسیار پرتعداد لورکوزنی ها، با سدی 
ایرانی 10  ــان  این دروازه بـ نام دانیل داوری مواجه شد.  به 
سیو داشت و با 10 واکنش استثنایی، موجب شد بازی در 
وقت های عادی با تساوی بدون گل به پایان برسد و داوری 

تیمش را به وقت های اضافه برد.

در وقت های اضافه و در دقیقه 105، این لئون بیلی مهاجم 
جامائیکایی لورکوزن بود که گل نخست تیمش را روی پاس 
این  باالخره  تا  کرد  داوری  دروازه  وارد  دراگوویچ  الکساندر 
دروازه بان ایرانی در برابر حمالت پر تعداد لورکوزنی ها مغلوب 
شود. اما در حالی که بازیکنان لورکوزن پیروزی را از آن خود 
می دانستند، شگفتی رقم خورد. اوگوژان کفکیل در دقیقه 
108 گل تساوی را برای روت-وایس ایسن وارد دروازه لورکوزن 
کرد و سپس سیمون انگلمن در دقیقه 117 گل دوم را نیز 
برای تیم میزبان به ثمر رساند تا شگفتی های جام حذفی 
آلمان ادامه داشته باشد و حاال بایرلورکوزن در کنار بایرن 

مونیخ، حذف شده های بزرگ امسال لقب بگیرند.
عملکرد استثنایی دانیل داوری در این دیدار، سبب شد تا 
او با کسب نمره ۹، عنوان بهترین بازیکن میدان را از آن 
لورکوزن،  برابر  او  فوق العاده  العمل های  کند. عکس  خود 
باعث واکنش های زیادی در فضای مجازی شد که بسیاری 
از فوتبالدوستان آلمانی، داوری را با مانوئل نویر مقایسه کرده 
و حتی عده ای مدعی شدند بایرن می تواند او را جذب کند.

درخشش خیره کننده مقابل لورکوزن

تماس بایرن مونیخ برای جذب دانیل داوری! 

در اجرای آگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

مصوب90/9/20- امالک واحدثبتی تربت جام  به شرح ذیل آگهی می گردد .
1-برابر رای ش��ماره 139960306007004152-1399/10/13 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم ش��یدا عنایتی 
حاجی آباد حاجی ابراهیم در ششدانگ یک باب منزل مسكونی  به مساحت 125 مترمربع پالك  6558فرعی  از517 فرعی 
از 166-اصلی  واقع در بخش 13 مش��هد  خریداری از مالک رس��می آقای عبدالرحیم مرقسی درمیان محرز گردیده است

2- براب��ر رای ش��ماره139960306007004153-1399/10/13 تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالس��تار 
محرراحمدی در ششدانگ یک باب منزل  به مساحت 158.8 مترمربع پالك باقیمانده 1 فرعی از 223و224-اصلی واقع در 

بخش 13 مشهد  خریداری از مالک رسمی آقای براتعلی محرر احمدی  محرز گردیده است
3- برابر رای شماره139960306007004156-1399/10/13 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای محسن ندائی پور 
در ششدانگ یک باب منزل مسكونی  به مساحت 175.75 مترمربع پالك 1880 فرعی  از3- اصلی  واقع در بخش 13 مشهد  

خریداری از مالک رسمی آقای منصور بایزیدی  محرز گردیده است
4-برابر رای شماره 139960306007004155-1399/10/13 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی فیاض ابدال 
آبادی در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 53.05 مترمربع پالك 2 فرعی از 1245- اصلی واقع در بخش 13 مشهد  

خریداری از مالک ثبتی شهرداری و اقای غالمرسول یوسفی  محرز گردیده است
5-برابر رای ش��ماره 139960306007004151-1399/10/13 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم ش��هربانو كخها 
در قس��متی از شش��دانگ یک باب كارگاه قالیش��ویی )به میزان دو دانگ از ششدانگ( به مساحت 701.80 مترمربع پالك 
باقیمانده298 فرعی از -174 اصلی واقع در بخش 13 مش��هد  خریداری از مالک رس��می آقای محمد یوسف پیام عسكری  

محرز گردیده است
6-براب��ر رای ش��ماره 139960306007004150-1399/10/13 تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاض��ی آقای غالم زابلی 
شهدآبادی در قسمتی از ششدانگ یک باب كارگاه قالی شویی )بمیزان چهاردانگ از ششدانگ( به مساحت 701.80 مترمربع 
پالك باقیمانده  298فرعی از 174- اصلی  واقع دربخش 13 مش��هد  خریداری از مالک رس��می آقای محمد یوس��ف پیام 

عسكری  محرز گردیده است
7-برابر رای ش��ماره139960306007004145-1399/10/13 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای نبی براتی دولی 
مالجالل در ششدانگ یک باب منزل مسكونی  به مساحت 108.95 مترمربع پالك 565فرعی از 167 - اصلی  واقع دربخش 

13 مشهد  خریداری از مالک رسمی خانم گلجان سرباز چهار من نیم  محرز گردیده است.
8-برابر رای شماره 139960306007004275-1399/10/21 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای قاسم ساالری نسب 
در یک باب منزل مسكونی  به مساحت 98 مترمربع پالك 194فرعی از 2-اصلی  دربخش 13 مشهد خریداری از مالكیت 

مشاعی خودش  محرز گردیده است.
9-برابر رای ش��ماره139960306007004273-1399/10/21 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم صدگل حسینی 

ملک آبادی در قس��متی از شش��دانگ یک باب دامداری  به مس��احت 212.50 مترمربع پالك شماره باقیمانده 102 فرعی 
از 174و173 -اصلی  واقع در بخش 13 مش��هد  خریداری از مالک رس��می خانم ش��یرین حس��ینی  محرز گردیده است

10-برابر رای ش��ماره 139960306007004271-1399/10/21 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالرس��ول 
خوافی حاجی آباد حاجی ابراهیم در ششدانگ یک باب منزل  به مساحت 246 مترمربع پالك 5 فرعی از 3 -اصلی  واقع در 

بخش 13مشهد  خریداری از مالک رسمی آقای ذبیح اله افشاری  محرز گردیده است.
11-برابر رای شماره  139960306007004265-10/21/ 1399 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی  شركت ظفر سازان 
شهر آفتاب در قسمتی از ششدانگ زمین دارای انباری  به مساحت 329.05 مترمربع پالك 0 فرعی از 170 اصلی  واقع در 

بخش 13 مشهد خریداری از مالكیت مشاعی خودش محرز گردیده است
12-برابر رای ش��ماره 139960306007004267-1399/10/21 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی شركت ظفر سازان 
شهر آفتاب در قسمتی از ششدانگ زمین محصور دارای انباری   به مساحت 439.73 مترمربع پالك 0 فرعی از 170- اصلی  

واقع در بخش 13 مشهد خریداری از مالكیت مشاعی خودش  محرز گردیده است.
13-برابر رای ش��ماره139960306007004269-1399/10/21 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی  شركت ظفر سازان 
شهر آفتاب در ششدانگ یک باب منزل مسكونی  مساحت 93.30 مترمربع پالك 0 فرعی از 170- اصلی واقع در بخش 13 

مشهد خریداری از مالكیت مشاعی خودش  محرز گردیده است.
14-برابر رای ش��ماره 139960306007002498-1399/10/24 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای محمدصدیق 
مقامی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 129.30 مترمربع پالك  182 -اصلی  واقع در بخش 13 مشهد  خریداری 

از مالک رسمی وارث غالم نبی محر احمدی  محرز گردیده است
15-برابر رای ش��ماره 139960306007004300-1399/10/24 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای خالد ساعدی 
رودی در ششدانگ ساختمان )مغازه( به مساحت 20.80 مترمربع پالك باقیمانده 2 فرعی از 1100- اصلی واقع در بخش 

13 مشهد خریداری از مالک رسمی آقای محمد قلی ساعدی رودی محرز گردیده است
16-برابر رای شماره 139960306007004302-1399/10/24 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای سعید ابراهیمی 
س��یرزاری در شش��دانگ یک باب منزل  به مساحت 146 مترمربع پالك 7 فرعی از 793- اصلی  واقع در بخش 13 مشهد  

خریداری از مالک رسمی آقای سعید ابراهیمی سیرزاری  محرز گردیده است
17-براب��ر رای ش��ماره139960306007004304-1399/10/24 تصرفات مالكان��ه بالمعارض متقاضی خانم وحیده نظر 
احمدی در یک باب منزل مسكونی  به مساحت 186.90 مترمربع پالك 642 فرعی از 167- اصلی واقع دربخش 13 مشهد 

خریداری از مالكیت مشاعی خودش  محرز گردیده است
18-راب��ر رای ش��ماره13996030607004309-1399/10/24 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم اقدس دل افكار 
درششدانگ یک باب منزل  به مساحت 189.10 مترمربع پالك 1 فرعی از 570- اصلی  واقع در بخش 13 مشهد خریداری 

از مالک رسمی آقای غالمسرور درجانی احمدی  محرز گردیده است.
19-برابر رای ش��ماره139960306007004308-1399/10/24 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای س��لیم مینائی 

درششدانگ یک باب منزل  به مساحت 200 مترمربع پالك 4فرعی  از 3- اصلی واقع دربخش 13 مشهد خریداری از مالک 
رسمی آقای محمد یوسف كریمی تیموری  محرز گردیده است

20-براب��ر رای ش��ماره 139960306007004307-1399/10/24 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای حمید خانی 
خوی��رد در شش��دانگ یک باب منزل مس��كونی به مس��احت 193.72 مترمربع پالك 5 فرعی از 3-اصل��ی واقع در بخش 

13حسینی  خریداری از مالک رسمی آقای جان میرزا خانی خویردی  محرز گردیده است.
21- برابر رای شماره 139960306007004314-1399/10/25 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم خدیجه حقداد 
پور در  ششدانگ  ساختمان به مساحت 97.50مترمربع پالك فرعی از 810 -اصلی  واقع دربخش 13 مشهد خریداری از 

مالک رسمی خانم ثریا رحمانی یاقوتی و فاطمه و غالمرضا دلشاد احمدی   محرز گردیده است
22-براب��ر رای ش��ماره139960306007004316-1399/10/27 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای غالمحس��ین 
كمال��ی زاده در شش��دانگ من��زل به مس��احت203.5مترمربع پالك 5 فرع��ی از 566- اصلی  واقع در بخش 13 مش��هد 
خری��داری از مال��ک رس��می آق��ای محمد علی كمال��ی زاده  محرز گردیده اس��ت ضمن��ا در قولنامه تا زمان��ی كه پدر و 
م��ادر در قی��د حیات می باش��ند در اختی��ار انها و بعد از فوت پدر و م��ادر بدون هیچكونه عذری متعلق به خریدار اس��ت.

23-برابر رای ش��ماره 139960306007004318-1399/10/27 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم فهیمه ضیایی 
نصرآبادی در شش��دانگ ساختمان )مغازه( به مس��احت 20.78 مترمربع پالك 7 فرعی از 1202- اصلی واقع در بخش 13 
مش��هد خریداری از محل مالكیت مرحوم غالمحس��ن سیاوش��ی جامی  و مهران و محدثه سیاوشی جامی و زهره خدابنده 

جامی  محرز گردیده است
آگهی تجدیدی

1 --پیرو آگهی روزنامه قدس و كاروكارگر هردو بتاریخ های 1399/04/30و1399/05/15 كه تصرف مالكا نه و بالمعارض 
علیرضا عبدلی در شش��دانگ یک باب منزل واقع درخراس��ان رضوی بخش 13 مشهد كه اشتباها مالكیت ثبتی غالمحیدر 

خدابنده جامی منتشر كه صحیح ان از مالكیت عبدالغفور سرفرازی می باشد
2-پی��رو فرم توافق طرفی��ن موضوع بند یک ماده 147 قانون مورخ 1371/11/11 مس��احت 298 مترمربع اش��تباها رای 
صادرگردیده كه صحیح آن 310.25از پالك 791 – اصلی می باشد .ضمنا 29 سهم از 65 سهم از 72 سهم بانضمام سهم 
االرث به میزان 7 سهم از 72 سهم ششدانگ یک باب منزل به مالكیت  خانم شیوا نخل احمدی و 36 سهم از 65 سهم از 

72 سهم ششدانگ یک باب منزل مالكیت ادریس نادری است 
3- پیرو اگهی روزنامه قدس مورخ 1380/02/4 و1380/02/18 تقاضای درمحمد یاری یكه پسته و پروین یاری یكه پسته 
از ششدانگ یک باب منزل اشتباها به مساحت 278.88متر مربع منتشر كه صحیح آن 305.12متر مربع صحیح می باشد .

4- پیرو آگهی روزنامه قدس و كاروكارگر هردو بتاریخ های 1399/08/12و1399/08/28-اش��تباها از محل مالكیت وراث 
محمد اس��ماعیل ملنگ احمدی منتشر كه صحیح آن از محل مالكیت علی محمد و براتعلی و سرور شهرت همگی ملنگ 

احمدی صحیح می باشد .
لذابه موجب ماده 3 قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی وماده 13آئین نامه قانون تعیین 

تكلیف وضعیت ثبتی  واراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می وماده 13ایین نامه مربوطه این آگهی  در دونوبت به فاصله 
15روزاز طریق روزنامه محلی وكثیراالنتشاردرشهرها منتشرتادرصورتی كه اشخاص ذینفع به اراءاعالم شده  اعتراض داشته 
باشند بایدازتاریخ  انتشاراولین  آگهی درمحل تادوماه وهمچنین برای آگهی اصالحی ظرف مدت یكماه اعتراض خودرابه  اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذنماید ومعترض باید ظرف یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست  
به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهدكه دراین صورت اقدامات ثبت موكول 
به ارائه حكم قطعی دادگاه است ودرصورتی كه اعتراض درمهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند اداره ثبت مبادرت بصدورسند مالكیت می نماید وصدور سند مالكیت مانع از  مراجعه 

متضرر به دادگاه  نیست . آ-9910929
تاریخ انتشار نوبت اول 99/10/30
تاریخ انتشار نوبت دوم :99/11/16

سیدمجتبی جوادزاده 
 رئیس ثبت اسناد وامالك تربت جام

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

برابر رای ش��ماره 139960318021000083م��ورخ 1399/02/24 هیئت موضوع قانون تعیین و تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک كوچصفهان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای / خانم علی طاهری رودباركی فرزند محمد بش��ماره شناس��نامه 2172 صادره از رشت در 
ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 299/11 متر مربع پالك 543 فرعی از 43 اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالك 2 و4و6 و 16 فرعی از 43 اصلی واقع در قریه رودباركی بخش 10 گیالن خریداری از مالک رسمی آقای /

خانم سید علی اكبر سیدی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكیت 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 یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر 

خواهد شد. م الف 3151  آ-9911078
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/11/02

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/11/16 
نرجس خلیلی نیای لیمودهی 
رئیس ثبت اسناد و امالك 

گواهینامه موقت پایان تحصیالت رش���ته مهندس���ی 
تکنول���وژی – عم���ران – عم���ران مقطع کارشناس���ی 
ناپیوس���ته از دانش���گاه آزاد اس���المی واحد ایرانشهر 
اینجانب عبدالحامد برهانزهی فرزند بهرام  به شماره 
ملی 3591629855 مفق���ود گردیده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد .

,ع
99
11
64
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ندوفاکتور فروش خودرو وشناس���نامه)برگ سبز( 
نوع س���واری سیستم س���یتروئن تیپ زانتیا SX رنگ 
ن���وک م���دادی متالیک ش���ماره موت���ور 00433372 
ش���ماره شاس���ی S1512284129446 ش���ماره پ���الک                 
163 ی57 ای���ران 55 بن���ام محمدعادلخان���ی مفقود 

گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد  ,ع
99
11
62
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
11
61
9

ب���رگ س���بز موت���ور س���یکلت ایران���ا م���دل 1388 به 
ش���ماره موت���ور 157FMIIR1037002 و ش���ماره تن���ه 
NFA***125A8848659     ب���ه    ش���ماره انتظام���ی 
771 ای���ران 35725 ب���ه مالکی���ت س���عید آب روان 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 NQR70PL برگ سبز کامیون یخچال دار تیپ ایسوزو
مدل 1389 به رنگ س���فید به ش���ماره انتظامی 936 
ع 48 ای���ران 32 و ش���ماره موت���ور 791000 و ش���ماره 
شاس���ی NAG089NQRF02970 متعل���ق ب���ه آق���ای 
محمد ش���فیع مش���عوفی مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
99
11
63
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

AT -s3 سند کمپانی خودرو سواری – هاچ بک جک
 م���دل 1399 رنگ مش���کی متالیک به ش���ماره موتور

شاس���ی  وش���ماره   HFC4GB33DL0001319
NAKSG7424LB118158  و ش���ماره انتظامی ایران 
46 791ط19  بن���ام صغری یحی���ی زاده چمنی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است . ,ع
99
11
64
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناس���نامه )برگ س���بز( خودرو س���واری پراید سایپا 
تی���پ 131SE م���دل 1395 ب���ه رن���گ س���فید –روغنی 
ش���ماره شاس���ی موت���ور 5517800ب���ه  ش���ماره  ب���ه 
NAS 411100 G - 1179175  به شماره پالک 851ط25-

ایران95بنام ندیم رئیسی خشنکی فرزند فیض محمد 
مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د. 

,ع
99
11
64
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 131SEس���ند مالکی���ت خودرو س���واری س���ایپا تی���پ
مدل 1395 به رنگ س���فید –روغنی به شماره موتور 
 NAS411100G-1179175 5517800 به شماره شاس���ی
به ش���ماره پالک 851ط25-ایران95بنام خالد کریمی 
فرزن���د مزار مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد . ,ع
99

11
64

8
دی

قو
مف

ی 
گه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی آ
سالیانه صاحبان سهام شرکت عمران 
سپهر وکیل آباد)سهامی خاص( ثبت 
شده به شماره 46557 شناسه ملی 

10380628735

بدینوس��یله از کلیه س��هامداران محترم 
شرکت دعوت می نماید تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 
1399/09/30 ش��رکت , ک��ه رأس س��اعت 
9 صبح روز یکش��نبه م��ورخ 1399/11/26 
در محل قانونی ش��رکت واقع در مش��هد , 
خیام جنوبی 23 پالک 110 طبقه 4 تشکیل 
می گ��ردد. س��هامداران و ی��ا نمایندگان 
قانونی آنها حضور بهم رسانند.                                                                     
دستور جلس��ه : 1-ارائه گزارش فعالیت 
هیئ��ت مدی��ره وصورتهای مال��ی بازرس 
ب��ه  مال��ی منته��ی  ب��رای س��ال  قانون��ی 
2-انتخ��اب  آنه��ا  تصوی��ب  و   99/09/30
بازرس قانونی و روزنامه برای سال مالی 

جدید 3-سایر موارد مرتبط به مجمع 
ع هیئت مدیره  9

91
14

18

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1089231(

آگهی تغییرات شرکت توسعه نفت و گاز رضوی سهامی خاص به شماره ثبت 390446 و شناسه ملی 10380455051 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,07,13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علیرضا ضیغمی به کد ملی 0532790421 به نمایندگی از طرف آستان قدس 
رضوی به شناسه ملی 14004342173 به سمت رئیس هیئت مدیره جایگزین آقای محمد جواد شمس به کد ملی 0383547075 شدند. آقای مهدی نعمتی به کد ملی 
0930811445 از طرف موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی 10380129694به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره جایگزین آقای علیرضا ضیغمی 
به کد ملی 0532790421 شدند. آقای محمدرضا مهرافشان به کد ملی 2279187388 به نمایندگی از شرکت کارگزاری و بورس اوراق بهادار رضوی به شناسه ملی 
10861642000به سمت عضو هیئت مدیره جایگزین آقای رضا زنگنه نژاد به کد ملی3309329682 شدند کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و 

یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره باشد. 

س
,  9

91
16

40

سیم  تولیدی  صنایع  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی  شرکت  خراسان  پیشگام  پلیمر  و 
خاص به شماره ثبت 58811 و شناسه ملی 

مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل  تصمیمات   1399,09,16 مورخ 
آور  تعهد  اوراق  و  اسناد   : شد  اتخاذ 
و  ها  سفته  و  بروات  و  چکها  و  شرکت 
نفر  دو  امضاء  با  تجاری  اوراق  سایر 
شرکت  مهر  و  مدیره  هیئت  اعضای  از 

معتبر میباشد.  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)1089285(

س
,  9

91
16

42

آگهی تغییرات شرکت تولیدی تیغه اره توس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12127 

و شناسه ملی 10100993896 

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
فوق العاده مورخ 1399,10,16 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - محل شرکت استان خراسان 
شاندیز  بخش   - بینالود  رضوی-شهرستان 
توس-  صنعتی  شهرک  شاندیز-  دهستان   -
3-کوچه  جنوبی  کوشش  ندارد-کوچه  محله 
پستی  کد  به  صنعت 7-پالک 4-طبقه همکف 
9185176619 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1089249(

س
,  9

91
16

41

/ع
99

11
64

4

دعوت  فوق  شرکت  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
مورخه  العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه  در  میشود 
1399/11/28 در ساعت 11 در مرکز اصلی شرکت واقع 
مشهد،  صنعتی   شهرک  کالت،  جاده   14 کیلومتر  در 

نبش میدان دوم تالش حضور بهم رسانند . 
دستور جلسه:

1- افزایش سرمایه  2- اصالح و تغییر بند اساسنامه
هیئت مدیره شرکت 

آگهd دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت افروغ 
) سهامی خاص( به شماره ثبت 6762 و شناسه ملی 

10380225722
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

پیشنهاد روز جشنواره 

 »مصلحت« بخشی ناخوانده 
از تحوالت دهه 60

محمدرضا شفاه که این روزها 
فیلم »دیـــدن ایــن فیلم جرم 
است« را در حال اکران دارد، با 
فیلم جدیدش »مصلحت« بار 
دیگر در جشنواره فجر حضور 
در حین  کــه  فیلم  ایــن  دارد. 

تولید و پس از آن چند باری نام عوض کرده است در ابتدا با نام 
موقت »پدری« کلید خورد، در ادامه پوسترهای این اثر با عنوان 
»مصلحت نظام« منتشر شد اما در انتها با نام »مصلحت« به 
جشنواره فیلم فجر رسید. این فیلم سینمایی نخستین تجربه 
کارگردانی فیلم بلند در کارنامه حسین دارابی است. »مصلحت« 
با بــازی فرهاد قائمیان و وحید رهبانی، هر چند فیلمی تاریخی 
نیست اما می توان آن را تازه ترین روایت سینمای ایران از بخش های 

ناخوانده تاریخ معاصر به  ویژه تحوالت دهه ۶۰ نیز قلمداد کرد.
مخاطبانی که فیلم قبلی محمدرضا شفاه را دوســت داشته اند 
می توانند به تماشای این اثر بنشینند. چون به نظر می رسد این 
فیلم هم دارای سوژه ملتهبی است. به گفته رسانه ها مسئله  محوری 
فیلم؛ »عدالت« و نقد »مصلحت اندیشی« است و همین مضامین 
هم فیلم را با وجود داستان تاریخی، به اثری منطبق بر مسائل روز 
تبدیل کرده است. »مصلحت« نخستین همکاری مشترک حوزه 
هنری و سازمان رسانه ای اوج در حوزه فیلم سازی هم محسوب 
می شود. فیلم سینمایی »مصلحت« امروز پنجشنبه در دومین 
و سایر سینماهای مخصوص  رسانه  سانس سینمای اصحاب 

جشنواره فیلم فجر در مشهد روی پرده می رود.

 همکاری های خانوادگی 
در جشنواره فیلم فجر امسال

در جشنواره فیلم فجر امسال 
خانوادگی  رقابت های  شاهد 

جالبی هستیم.
خــبــرنــیــوز در یــادداشــتــی به 
قلم جمشید خــاوری نوشت: 
نهمین  و  ســـی  در  امـــســـال 

جشنواره فیلم فجر یک اتفاق کم سابقه رخ داده و آن، رقابت یک 
زن و شوهر با یکدیگر است. آیدا پناهنده با فیلم »تی تی« و ارسالن 
امیری با فیلم »زاالوا« زوج جوانی هستند که با دو فیلم جداگانه 
برای کسب سیمرغ بهترین کارگردانی با هم رقابت می کنند. البته 
فیلم نامه هر دو فیلم را آن ها با کمک هم نوشته اند! زن و شوهر 
دیگری که در جشنواره حضور دارند نرگس آبیار و محمدحسین 
قاسمی هستند که به عنوان کارگردان و تهیه کننده فیلم »ابلق« با 
یکدیگر همکار بوده اند. فیلم دیگری که البته نتوانست به فهرست 
رقابت وارد شود؛ »شاه ماهی« به کارگردانی نادر مقدس است که 
همسرش افسانه منادی به عنوان فیلم نامه نویس و تهیه کننده در 
کنار او حاضر بوده است. همچنین رضا کریمی و همسرش آزیتا 
موگویی در پروژه »حکم تجدیدنظر« به عنوان تهیه کننده و مشاور 
کارگردان حضور داشتند. رعنا آزادی و مهدی پاکدل نیز زوج دیگری 

هستند که در فیلم »تارا« همبازی بوده اند.
از زن و شوهرهای سینماگر گفتیم و حــاال بد نیست به دیگر 
هنرمندانی که به همراه یکی از اعضای خانواده خود در جشنواره 

حضور دارند هم اشاره کنیم:
حمیدرضا آذرنگ کارگردان فیلم »روزی روزگاری آبادان« از حضور 
پسر بزرگش هیراد به عنوان بازیگر در فیلمش استفاده کرده است.
مهراوه شریفی نیا نیز با پدرش در فیلم »عروس خیابان فرشته« 
ایــن فیلم همچنین شقایق فراهانی در کنار  همبازی اســت. در 
مــادرش فهیمه رحیم نیا حضور دارد. »رمانتیسم عماد و طوبا« 
فیلمی به کارگردانی کاوه صباغ زاده است که پدرش مهدی به عنوان 

تهیه کننده در کنار او بوده است.
روح هللا بــرادری و دخترش سمیرا به عنوان تهیه کننده های فیلم 

»زاالوا« در جشنواره امسال حضور دارند.

نقد تند مسعود فراستی به »شیشلیک« مهدویان

 فقط شکم سیران می توانند 
به این فیلم بخندند

برنامه  در  فــراســتــی  مسعود 
ــت«، بـــــه تــــنــــدی از  ــ ــ ــف ــ ــ »ه
محمدحسین  »شیشلیک« 
کــرد و گفت  انتقاد  مهدویان 
فیلم  ایــن  به  که  تماشاگرانی 
خیلی  وضعشان  می خندند، 

خراب است. به گزارش قدس، مسعود فراستی که پس از دیدن 
»شیشلیک« ساخته محمدحسین مهدویان در جشنواره فجر، 
برافروخته سالن را ترک کرده و قول داده بود به زودی این فیلم را به 
نقد خواهد کشید، سه شنبه ۱۴ بهمن در برنامه سینمایی »هفت«، 
به تندی از این فیلم و کارگردانش، انتقاد کرد. او گفت: این فیلم به 
حدی توهین آمیز است که فقط ضد کارگر و کار نیست بلکه ضد 
انسان است و برخالف ظاهر انتقادی فیلم، طرفدار وضع موجود و 
لمپن بورژواها و دالالن است. من با اجازه دوستان می خواهم بگویم 
کسانی که به این فیلم می خندند، باید فکری برای خودشان کنند 
چون وضعشان خیلی خراب است! فقط شکم سیران می توانند به 
این فیلم بخندند، شکم سیرانی که با پول داللی و کثیف می توانند 

سرپا باشند.
این منتقد ادامه داد: من از همان فیلم اول مهدویان، گفتم این 
جوان، سینما را بلد نیست و ادا درمی آورد؛ مطلقاً نه دنیایی دارد، نه 
تعهدی به سوژه هایی که انتخاب می کند. تعهد یعنی اینکه کارگردان 

با سوژه مدنظر در فیلم، مسئله داشته باشد.

یکی    ــاره  درب فیلمی  چرا ســراغ ساخت 
از  چیزی  چه  و  رفتید  جنگ  قهرمانان  از 
ــرای شما جذابیت  ب زریــن  زنــدگــی شهید 

داشت؟
چرا  که  می کردم  فکر  این  به  بود  مدت ها 
است  شده  قهرمان  از  خالی  ما  سینمای 
و  داستان ها  در  قهرمان  وجــود  یعنی خأل 
عیان  روز  بــه  روز  مــا  سینمایی  فیلم های 
دنبال شخصیتی  دلیل  همین  به  می شد 
ــه ســیــنــمــای ایـــران  بـــودم کــه قــهــرمــان را ب
تمام  زریــن  عبدالرسول  شهید  برگردانم. 
ویژگی هایی که در ذهن من بود را داشت 
می توان  سینما  قالب  در  که  کــردم  فکر  و 
واقــع  در  پــرداخــت،  چنین شخصیتی  بــه 
در  محور  قهرمان  شخصیت  کــردن  زنــده 
که  بــود  مــن  نظر  مــد  سینمایی  فیلم های 

سراغ این شخصیت رفتم.

بعد    روی  بیشتر  فیلم  ایـــن  در  شــمــا 
ــن شهید  ای بـــودن  تــک تــیــرانــداز  و  نظامی 
ابعاد  تمرکز کردید، چرا کمتر سراغ دیگر 

شخصیتی ایشان رفتید؟
ایــن طــور نیست چــون اگــر قــرار بــود فقط 
بپردازیم  ایشان  بودن  بعد تک تیرانداز  به 
فــیــلــم هــای مــشــابــه خــارجــی کــه بــه لحاظ 
ــای ســیــنــمــایــی، فــیــلــم هــای  ــداردهـ ــانـ ــتـ اسـ
ولی  بــود  شــده  ساخته  هستند  قــوی تــری 
ویژگی های دیگر این شهید برای ما جذاب 
دکتر  آقای  بزرگوار،  این شهید  فرزند  بود. 
ــدرشــان  ــدود ۱5 ســـال دربـــــاره پ ــن حــ ــ زری
رسیدیم  زوایایی  به  و  بودند  کرده  تحقیق 
را  آن هـــا  کــردیــم  و سعی  ــود  ب بی نظیر  کــه 
درآوریــم  نمایش  زبــان  به  کنیم،  دراماتیزه 
از  مجموع  در  کنیم.  استفاده  فیلم  در  و 

نتیجه کار راضی هستیم. 

از    اقــتــبــاس  کــه  فیلم هایی  در  مــعــمــوالً 
زندگی شهداست، کسب رضایت خانواده 
مهم  بسیار  شهید  نــزدیــک  اطــرافــیــان  و 
است، آن ها در این مسیر با شما همکاری 

داشتند؟
بسیار زیاد به ویژه فرزند کوچک تر شهید 
که دائم با من و خانواده شهید در تعامل 
بودند. خوشبختانه همکاری بسیار خوبی 
بین ما اتفاق افتاد و تعامالت خوبی شکل 
وارد  فیلم  این  در  ما  اینکه  گرفت. ضمن 
بیشتر  و  نمی شویم  شهید  ایــن  خــانــواده 
حضور شهید زرین در سال های اولیه دفاع 
در  مــی شــود.  کشیده  تصویر  بــه  مــقــدس 
واقع »تک تیرانداز« برشی از زندگی شهید 
عبدالرسول زرین است چون نمی توانیم در 

یک شهید  ابعاد  همه  به  سینمایی  فیلم 
زندگی  مقطع  یــک  از  برشی  و  بــپــردازیــم 

ایشان را در جبهه های جنگ داشتیم.

در ساخت این فیلم چقدر به واقعیت   
داستان  جزئیات  چقدر  و  بــودیــد  ــادار  وفـ

دراماتیزه شده بود؟
سعی کردیم که متن فیلم نامه به واقعیت 
وفادار باشد اما جذابیت های سینمایی را 
هم به کار اضافه کنیم. با نویسنده کار آقای 
رضا خمسه، گفت وگوهای زیادی داشتیم 
تا  بودیم  تعامل  در  هم  شهید  پسر  با  و 
واقعیت  ــه  ب بیشتری  ــاداری  ــ وفـ بــتــوانــیــم 
زندگی شهید داشته باشیم. ضمن اینکه 
قــرار بــود فیلمی بــرای پــرده بــزرگ بسازیم 

کار  در  را  سینمایی  جذابیت های  باید  و 
لحاظ می کردیم.  

از چه منابعی برای پرداختن به زندگی   
به  فیلم  تا  کردید  استفاده  زریــن  شهید 

واقعیت زندگی شهید نزدیک باشد؟
زریــن  فــرزنــد شهید  گفتم  کــه  طــور  همان 
ســال هــا روی مـــاجـــرای زنــدگــی پــدرشــان 
زحمت کشیدند و همرزمان ایشان را پیدا 

کردند. 
ایــشــان کــتــابــی را تــحــت عــنــوان »گـــردان 
همرزمان  با  که  کــرده  گــردآوری  یک نفره« 
منتشر  زودی  به  و  کــرده  پــدرش صحبت 
داستان  کــردیــم  مــا سعی  البته  مــی شــود. 
هم  تخیل  عنصر  از  و  کنیم  دراماتیک   را 

»تک تیرانداز«  فیلم  ساخت  ببریم.  بهره 
موجود  منابع  از  ما  بود،  منابعی  نیازمند 
بهره بردیم و سعی کردیم که به مستندات 
ــادار بــاشــیــم. مــثــالً از  ــ زنــدگــی شــهــیــد وفـ
بروید  زریــن  شهید  ســراغ  که  منبعی  هر 
می بینید که متولد گچساران بوده و سپس 
کرده  زندگی  آنجا  در  و  آمــده  اصفهان  به 
اســت امــا مــوضــوع مــا پــرداخــتــن بــه همه 
نبود  ایشان  خانواده  و  زندگی  بخش های 
مثالً در فیلم نامه اولیه آمده بود که شغل 
ایشان خیاطی و لباس فروشی بوده و سال 
59 تصمیم می گیرد که به جبهه کردستان 
ــی قـــرار نبود  بـــرود و مــاجــراهــای دیــگــر، ول
رزین  زندگی نامه شهید  فیلم،  این  در  که 
زندگی  به  پرداختن  بــرای  زیــرا  بسازیم  را 

شخصی او باید سریال ساخت. 
ــوع نــگــاه شهید به  ــرش کــوتــاهــی از ن مــا ب
نگاه متفاوتی  دادیم چون  را نشان  جنگ 
زریــن  اگــر شهید  بــه جنگ داشــت یعنی 
را  و هــدفــی  مــی گــرفــت  ــه دســـت  ب تفنگ 
مورچه های  بـــرای  دلــش  مــی رفــت،  نشانه 
کنار پایش می تپید و برایشان نان خشک 

می ریخت. 
اگر می دید کسی در تیررس  اینکه  ضمن 
او قرار دارد اما زدنش کمکی به پیشرفت 
ــر اســــاس  ــ ــی زد. ب ــمــ ــ جـــنـــگ نـــمـــی کـــنـــد، ن
همراهان  و  دوســتــان  از  کــه  روایــت هــایــی 
شهید زرین داشتیم، بسیاری از اهداف در 
تیررس نگاهش بود و نزد و این برگ زرین 
زندگی این شخصیت است. می خواستیم 
با این فیلم در حد وسع و توان خودمان، 
ــفــاوت هــای تــک تــیــرانــداز خــودمــان را با  ت
کریس  کــه  آمریکایی  ورژن  تــک  تــیــرانــداز 
باشید  مطمئن  دهیم.  نشان  است،  کایل 
کسی پیدا نخواهد شد که بگوید این فیلم 
بوده  واقعیت  از  دور  که  داشته  لحظاتی 
است اگرچه لباس ساختار سینمایی به تن 
وفادار  واقعیت  به  اما  کردیم  موضوع  این 
تک تیراندازهای  عراقی  فرماندهان  بودیم. 
زیادی را اجیر کرده بودند که شهید زرین 
در  نهایت  در  و  نتوانستند  ولــی  بزنند  را 

انفجاری، ایشان را به شهادت رساندند.

دلیل انتخاب کامبیز دیرباز برای ایفای   
نقش شهید زرین چه بود؟

کامبیز دیرباز به لحاظ سن و سال و چهره 
نزدیک به شهید زرین بود و سعی کردیم 
که با گریم، چهره او را به شهید نزدیک تر 

کنیم. 
تالش  خــوب  خیلی  کامبیز  اینکه  ضمن 
کرد و دیدم که چقدر زحمت کشید تا به 
شخصیت شهید نزدیک شود و درباره این 
شهید بسیار تحقیق می کرد. به هر حال 
گرفتن،  قرار  قابل  تیرانداز  در کسوت یک 
سختی های زیادی دارد که به نظرم کامبیز 

از پس آن در فیلم برآمد.

فیلم هم    ایــن  از دشــواری هــای ساخت 
برایمان بگویید. 

بود  سختی  خیلی  فیلم  فیلم،  ایــن  خــب 
ــروع شــد و هــم اینکه  ــر شــ ــون هــم دیـ چـ
همراه  زیـــادی  سختی های  بــا  آن  ساخت 
زیر صفر  در سرمای  تولید  گروه  مثالً  بود 
عوامل  همه  به  باید  می کردند.  کار  درجه 
سازنده، خداقوت گفت چون از جان و دل 

مایه گذاشتند.
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محسن حسن زاده، مدیر روابط عمومی جشنواره 
تئاتر فجر عنوان کــرد: دو نمایش »جــوادیــه« و 
»ایــوب خان« برای پخش آنالین مجوز سازمان 

سینمایی را دریافت نکرده اند.
به گزارش مهر؛ محسن حسن زاده، مدیر روابط 
فجر  تئاتر  جــشــنــواره  نهمین  و  ســی  عمومی 
دربــاره پخش آنالین فیلم نمایش های این دوره 
از جشنواره که از روز گذشته آغاز شده است، 
گفت: ضبط فیلم نمایش های حاضر در جشنواره 
توسط رضا حامدی خواه؛ مدیر بخش تله تئاتر و 
گزارش های صحنه ای جشنواره مدیریت می شود 
و آثار با حضور یک تیم حرفه ای در سالن های 
بــرای پخش  با تالش های ۲۴ ساعته  نمایش و 

آنالین آماده می شوند.

وی ادامه داد: این اتفاق برای نخستین بار است 
که رخ می دهد و خوشبختانه از روز گذشته تا 
امروز بازخوردهای خوبی هم از مخاطبان دریافت 
کرده ایم. کیفیت مناسب و سهولت دسترسی به 
آثار از جمله ویژگی های این طرح است که موجب 
سربلندی جشنواره شده است. حسن زاده درباره 
حضور نداشتن یک نمایش در جدول نمایش 
فیلم تئاترها و فعال نشدن گزینه پخش برخی 
دیگر از آثار توضیح داد: آثار نمایشی برای حضور 
در پلتفرم ها نیاز به مجوز سازمان سینمایی دارند 
که این آثــار نیز همزمان با تدوین بــرای دریافت 
مجوز پخش آنالین دیده می شوند اما نمایش های 
»جوادیه« به کارگردانی رضا بهرامی و »ایوب خان« 
به کارگردانی امیر دژاکام با وجود تالش هایی که 

تا این لحظه انجام دادیم موفق به دریافت مجوز 
از  البته نمایش »ایـــوب خــان«  پخش نشدند. 
همان ابتدا در جدول قرار نگرفت اما »جوادیه« 
با وجود حضور اولیه در جدول موفق به دریافت 

مجوز نشد. 
وی در پایان صحبت هایش یادآور شد: به هر حال 
مخاطب نمایش های زنده با مخاطبانی که آثار را 
به صورت آنالین می بینند متفاوت هستند. این 
امکان که یک خانواده بخواهند نمایشی را در 
اکــران اینترنتی تماشا کنند زیاد است و ممکن 
است برخی از موارد در یک نمایش مناسب دیدن 
همه افراد نباشد و حتی افرادی که از این طریق 
نخستین مواجهه شان با تئاتر را تجربه می کنند، 

دلسرد شوند.

جزئیات پخش آنالین
 آثار »تئاتر فجر ۳۹«

یک تجربه 
جدید

سینما

به روایت تهیه کننده  به روایت بازیگر
کامبیز دیرباز بازیگر نقش  شهید عبدالرسول زرین :

خوشحالم که روح این عزیز را بر شانه دارم
ابراهیم اصغری، تهیه کننده:

برای تأمین امکانات فیلم های جنگی بی مهری می شود 
کامبیز دیرباز درباره نقش شهید زرین گفت: در 
این ۲۰ سالی که من کار بازیگری انجام می دهم، 

این دومین نقش واقعی من بود.
به  »تک تیرانداز«  فیلم  پاسخ  و  پرسش  نشست 
کارگردانی علی غفاری با حضور کارگردان، ابراهیم 
علیرضا  ــاز،  ــرب دی کامبیز  )تهیه کننده(،  اصــغــری 
 ۱۴ سه شنبه  )بازیگران(،  دالوری  امیررضا  کمالی، 
بهمن ماه در سالن همایش های برج میالد برگزار 

شد.
فیلم  پاسخ  و  پرسش  نشست  در  دیرباز  کامبیز 
اول  این نقش گفت:  ایفای  درباره  »تک تیرانداز« 
را  چــراغ جشنواره  که  کنم  تشکر  کسانی  از  باید 
قطار  ترمز  نــدادنــد  اجـــازه  و  داشتند  نگاه  روشــن 

سینمای ایران کشیده شود.
به  نــقــشــی  چــنــیــن  ایــنــکــه  ــابــت  ب داد:  ــه  ــ ادامـ او 
خوشحال  بسیار  کــردم  بــازی  را  آن  و  رسید   مــن 

هستم. 
در این ۲۰ سالی که من کار بازیگری انجام می دهم، 

این دومین نقش واقعی من بود.
ما  که  رسیدیم  نتیجه  ایــن  به  گفت:  بازیگر  ایــن 
نباید نعل به نعل وقایع را بازسازی کنیم، بلکه ما 
تفکر این شهید بزرگوار را زنده کردیم و خوشحالم 

که روح این عزیز را بر شانه دارم.
داد:  توضیح  فیلم  در  لــهــجــه اش  ــاره  ــ درب ــاز  ــرب دی
و  آمــده  دنیا  بــه  گچساران  در  ــن  زری عبدالرسول 
پس از فوت مادر و پدرش همراه با دایی خود به 

اصفهان می رود و سی و اندی سال در 
آنجا زندگی می کند. 

چند دیالوگ از عبدالرسول زرین موجود 
بـــه ۱۰ دقیقه  ــا  ــ آن ه مــجــمــوع  کـــه  ــت  اسـ

نمی رسد و منبع خیلی خوبی برای ما نبود. 
ــه ایـــن مــســائــل لهجه مــرجــع را  ــا تــوجــه ب ب

امـــام حــســیــن)ع(  ــردان  ــ گ و  پــســرشــان  لهجه 
ــوده مالک  ــرای ایــشــان و هــمــرزمــانــشــان بـ  کــه بـ

قرار داده ایم.
زیادی  منبع  افزود:  »تک تیرانداز«  فیلم  بازیگر 
ــرای مــن وجــود نــداشــت و تنها  از ایــن شهید ب
شهید  پسر  ــود.  ب اختیارم  در  کمی  صــوت هــای 
این شخصیت کمک بسیاری به  برای درآمدن 

من کرد.

تیرانداز«  »تک  فیلم  تهیه کننده  اصغری،  ابراهیم 
در نشست پرسش و پاسخ این فیلم توضیح داد: 
شدم،  آشنا  زریــن  شهید  شخصیت  با  من  وقتی 
خیلی دوست داشتم فیلمی با محوریت شخصیت 
ایشان بسازم. از سال 95 برای این امر تالش کردم و 
نتیجه فیلمی شد که بر پرده 
این  با  او  بودید.  آن  شاهد 
فیلم  ساخت  که  توضیح 
امکانات  تهیه  و  جنگی 
است،  سخت  بسیار  آن 
افــــزود: از گـــروه تــولــیــد و 
که  هستم  ممنون  صحنه 
بــرای  بهترین شکل  بــه 
ــات  ــانـ ــکـ ــن امـ ــتـ ــرفـ گـ
پیگیری کردند. 
گاهی  الــبــتــه 
ســــوی  از 
ــران  ــدیـ مـ
طه  بو مر
بــــــــــرای 
ــأمــیــن  ت

امکانات فیلم های جنگی بی مهری می شود؛ اما ما 
تمام تالشمان را برای اجرای هر چه بهتر دکور انجام 
دادیم.اصغری ادامه داد: حتی از آنجایی که عراق 
داشــت، دشمن  را  منطقه  زمینی  نیروی  قوی ترین 
تک تیرانداز  کار  تا  کشیدیم  تصویر  به  قدرتمند  را 
بیشتر به چشم بیاید.اصغری در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر بودجه ساخت فیلم گفت: گروه ما ۱۰۰ نفره 

بود و گاهی با هنروران بیشتر هم می شد. 
به  که  شد  تومان  میلیارد   ۱۰ حــدود  فیلم  بودجه 
اعتقاد من در شرایط فعلی بودجه زیادی برای این 
نوع فیلم نیست. شاید توقع زیادی باشد اما توقع 
این  در  چراکه  دارم؛  را  مدیران  و  ارگان ها  از  کمک 

زمینه وظیفه دارند.
ــیــرانــداز«  »تــک ت تهیه کننده 
ــم ما  ــل ــی ــان ف ــرمـ ــهـ افــــــــزود: قـ
بــــــود و خــیــلــی  ــی  ــانـ ــهـ ــفـ اصـ
ارگان های  از  که  کردیم  تــالش 
این  ســاخــت  بـــرای  اصفهانی 

فیلم کمک بگیریم، اما موفق نشدیم و من می گویم 
این مسئوالن لیاقت همکاری با این فیلم را نداشتند. 
اصغری دربـــاره دسترسی به شهرک دفــاع مقدس 
فتح  روایـــت  بنیاد  فیلم محصول خــود  ایــن  گفت: 
ایرانیان  قرارگاه  لوکیشن اصلی یعنی  اما دو  است، 
و عراقیان توسط گروه طراح صحنه فیلم در شهرک 
دفاع مقدس ساخته شد. مشکل عمده ما در این 

شهرک، قدیمی بودن امکانات است.

گفت وگو با علی غفاری، کارگردان فیلم »تک تیرانداز«

»گردانیکنفره«درسینمایبیقهرمان

برشی  که  غفاری«  »علی  ساخته  جدیدترین  کهندل   زهــره   
افسانه ای  تــک تــیــرانــداز  زریـــن،  عــبــدالــرســول  زنــدگــی شهید  از 
دوران دفاع مقدس است را شاید بتوان استراتژیک ترین فیلم 
در  »استرداد«  فیلم  کارگردان  دانست.  امسال  فجر  جشنواره 

ــن از  ایــن اثــر بــه ســراغ بخشی از زنــدگــی شهید زری
چهره های مهم دوران دفاع مقدس رفته که پیش از 
این فیلم در قالب کتاب و مستند به این شخصیت 
هـــزاران شلیک  که  اســت. شهیدی  شــده  پرداخته 

تک  تیر موفق داشته و بارها سرنوشت بسیاری 
تغییر  یک  تنه  را  نظامی  عملیات های  از 
داده است. در فیلم تک تیرانداز کامبیز 
دیرباز نقش شهید زرین را ایفا کرده و 

با رفتن به دل جنگ و پشت سنگرهای خاکی، بخشی از روزهای 
زندگی و حضور مؤثر این شهید در میدان نبرد، مرور می شود.

اثر  این  این فیلم حدود یک سال مشغول ساخت  گروه تولید 
فیلم؛  تهیه کننده  اصغری،  ابراهیم  گفته  به  و  بودند  سینمایی 
اما  بــاالســت  بسیار  سینما  در  تولید  هزینه  کــه  شرایطی  در 
که  است  شده  تمام  تومان  میلیارد   ۱۰ حــدود  »تک تیرانداز« 

ــه بــه  ــوجــ ــا تــ ــ شرایط ساخت فیلم جنگی، بودجه زیادی بـ
ــار  ــمــ ــه شــ ــ ــ نــمــی رود. در ادامــه به بهانه اکــران این بـ
در  غفاری، فــیــلــم  علی  با  فجر  فیلم  جشنواره 

ــردان »تـــک تـــیـــرانـــداز« دربــــاره  ــ ــارگ ــ ک
اثـــر گفت وگو  ایـــن  جــزئــیــات ســاخــت 

کردیم که می خوانید. 


	9
	10-11
	12

