
چراکسیاعتراضنمیکند؟
این  خطرهایش  و  انگلیسی  ــای  کــرون
ــا نقل همه محافل شــده اســت.  روزهـ
عبدهللا گنجی، فعال رسانه ای اما جور 
دیگری به ماجرا نگاه کرده و در توییتر 
نوشته:»رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
ایران گفته کرونای انگلیسی بر جوانان 
۵ تا ۱۷سال بیشتر تمرکز دارد و فوتی های زیر ۵ سال از یک به ۴ درصد 
رسیده است. ندیدم کسی اعتراضی به رفت وآمدها به انگلیس بکند. 
ایرالینی را زیر سؤال ببرد. پای سپاه و طالب را به میان بکشد و... این 

خودش بیماری است«.

وضعیتاضطراری
حــال خوزستان بــاز هم خــوب نیست. 
البته نــه بــه خــاطــر ریــزگــرد یــا کمبود 
علوم  دانشگاه  رئیس  آشامیدنی.  آب 
پزشکی اهواز در توییتی نوشت: مطابق 
هفته  دو  در  آزمایشگاهی  بررسی های 
اخیر موارد متعددی از ابتال به کرونای 
جهش یافته انگلیسی در خوزستان شناسایی شــده. ویــروس جدید با 
سرایت بسیار باال و مرگ و میر باالتر، سوش غالب کرونا در خوزستان 
است. اعالم وضعیت اضطراری در استان و اقدامات فوری و جدی برای 

قطع زنجیره انتقال ویروس ضروری است.

مثلفاطمهخانم
شاید همه ما وظیفه داریم به خصوص 
در ایام کرونایی، تا حدی که از دستمان 
برمی آید، کارهای »حــال خوب کن« را 
فراموش نکنیم. مثل موردی که دانیال 
معمار، فعال رسانه ای در توییتر نوشت: 
قرار نیست آدم ها با کارهای خیلی خیلی 
بزرگ قهرمان بشوند. می توان مثل فاطمه یوسفی، پنج سال یک ساک پر 
از کتاب برداری و با هزار مشقت از این روستا به آن روستا بروی تا کتاب ها 
را به دست بچه های مناطق محروم مازندران برسانی و تبدیل به قهرمان 

همین بچه ها بشوی.

آن70-60نفریکهُمردند
با نزدیک شدن به سالگرد کودتای سوم 
اسفند و روی کــارآمــدن رضــاخــان یک 
کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: 
روزی رضاخان به بابل سفر کرد، در آنجا 
مردم زیادی به خاطر مصادره امالکشان 
تــوســط شــاه بــه گــدایــی افــتــاده بــودنــد، 
شهردار برای اینکه شاه گداها را نبیند آن ها را در حمام شهر زندانی کرد، 
شاه سه روز در شهر ماند، پس از رفتن او وقتی در حمام را باز کردند 60-۷0 
نفر به دلیل نرسیدن غذا و هوا مرده بودند. منبع این نوشته کتاب »تاریخ 

بیست ساله ایران« نوشته حسین مکی است.

 محمد تربت زاده  تا همین چند 
سال پیش اگر نام تاالب »میانکاله« 
جـــســـت وجـــو  ایـــنـــتـــرنـــت  در  را 
می کردید، انواع و اقسام سایت های 
گردشگری در مقابلتان باز می شد. 
ــی کـــه مــعــتــقــد بــودنــد  ســایــت هــای
در  گــمــشــده ای  بهشت  میانکاله 
جــنــوب شــرقــی اســتــان مـــازنـــدران 
آن می شود  در  کــه  جــایــی  اســـت. 
ــگــری«  ــده ن ــرن ــال راحــــت »پ بـــا خــی
در  نوپا  شاخه ای  پرنده نگری  کــرد. 
بــازاری رو به رشد در  گردشگری و 
اکوتوریسم است که در آن گردشگر 
به قصد مشاهده گونه های مختلف 
ــازم ســفــر مــی شــود و  ــان، عــ ــدگ ــرن پ
بهتر  چــه جایی  منظور  ایــن  بـــرای 
در فصول خاصی،  که  میانکاله  از 
پرندگان  کمیاب  گونه های  میزبان 
مهاجر اســت؟ از یک ســال پیش 
بــه ایــن طــرف امــا بــا جست وجوی 
با  ایــنــتــرنــت  در  ــه  ــکــال ــان مــی نــــام 
و  ناامیدکننده  اخــبــار  از  انــبــوهــی 
ــه رو مــی شــویــم. حتی  ــ ــاک روب ــ دردن
تصاویر  جست وجوی  قسمت  در 
هــم دیــگــر خــبــری از زیــبــایــی هــای 
تمام  و  نیست  میانکاله  بــی کــران 
این جاذبه ها، جای خودشان را به 
از  سفید  و  ســیــاه  تصویر  مشتی 
الشه هزاران پرنده مهاجر در تاالب 

میانکاله داده اند. 

مرگدستهجمعی»
ــه خــاطــر داریــــد کــه ســال  حــتــمــاً ب
ــود از  گذشته رســانــه هــا پــر شــده ب
مهاجر  پرندگان  مرگ ومیر  اخبار 
در تاالب میانکاله. در دی و بهمن 
پرنده  ــزار  هـ  30 ــدود  حـ  ،98 ســـال 
این  در  نامعلوم  دالیلی  به  مهاجر 
وجود  کنار  در  تلف شدند.  تــاالب 
شایعه هایی مانند ورود فاضالب ها 
و آالیــنــده هــای صنعتی بــه تــاالب، 
در نهایت نهادهای مسئول اعالم 
ــد عــلــت مـــرگ پــرنــدگــان سم  کــردن

بوتولیسم است. 

بیماری بوتولیسم بر اثر سم تولید 
کلوستریدیوم  باکتری  توسط  شده 
بوتولینوم ایجاد می شود و پرندگان 
با خوردن گیاهان یا حیوانات آلوده 
به این سم به آن مبتال شده و جان 

خود را از دست می دهند.
ابتالی پرندگان به این بیماری و یا 
موضوع  آن هــا  دسته جمعی  مــرگ 
تازه ای نیست و در همه جای دنیا 
مرسوم است اما چیزی که مرگ  و 
میرهای میانکاله را کمی تا قسمتی 
اظــهــارات  مــی کــنــد،  حــاشــیــه  وارد 
ضــدونــقــیــض مـــســـئـــوالن اســـت. 
عالوه بر این، به گفته کارشناسان 
ــوزه، ایـــن بــیــمــاری در هیچ  ایـــن حــ
رخ  زمستان  فصل  در  دنیا  کجای 
که  باکتری هایی  که  چرا  نمی دهد، 
می کنند  ایــجــاد  را  بوتولیسم  ســم 
گرمادوست  بی هوازی  باکتری  یک 

هستند!

8هزارپرنده»
در  پرندگان  مرگ ومیر  دالیل  هنوز 
سال گذشته در هاله ای از ابهام قرار 
داشت که تراژدی غم انگیز میانکاله 
بــار دیگر تکرار شــد. به گفته  یک 
زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
مازندران در ۱9 روز گذشته 8 هزار 
آبــزی در  بــال پرنده مهاجر  و ۴0۲ 
تاالب میانکاله و خلیج گرگان تلف 

شدند.
شده  تلف  گونه های  بیشتر  ظاهراً 
از نوع چنگر معمولی، فالمینگو و 
مرغابی هستند و پروژه جمع آوری 
ادامه  همچنان  پرندگان  این  الشه 
باغ  به  این بار  مرگ ومیر  این  دارد. 
پــرنــدگــان قــم هــم رســیــده اســـت و 
تاکنون بیش از ۷ هزار پرنده موجود 

در این مجموعه تلف شده اند. 

بازهم»بوتولیسم«»
تـــاالب  در  ــان  ــدگـ ــرنـ پـ ــر  ــیـ مـــرگ ومـ
پــارســال  مشابه  دقیقاً  میانکاله، 
چند هفته ای است که آغــاز شده 

روزهـــای گذشته  در  اگرچه  اســت. 
آنفلوانزای  مانند  متعددی  عوامل 
سم  نیوکاسل،  پرندگان،  حاد  فوق 
این  به  فاضالب  ورود  و  بوتولیسم 
مطرح  پرندگان  مــرگ  علت  تــاالب 
شده است، اما سازمان دامپزشکی 
علت این تلفات را امسال هم سم 

بوتولیسم اعالم کرد. 
بهداشتی  مــعــاون  نقیبی،  بهمن 
دامپزشکی  ســازمــان  پیشگیری  و 
است:  داده  توضیح  راستا  این  در 
کلوستریدیوم  نــام  به  »باکتری ای 
که  مــحــل هــایــی  در  بــوتــولــیــنــوم 
ــژن کـــم بــاشــد در بــقــایــای  اکــســی
گرمای  و  رشد  تــاالب  کف  گیاهان 
این  بــرای رشــد  را  نیز شرایط  هــوا 
سم  ایــن  می کند.  فــراهــم  باکتری 
جلوگیری  و  اســت  کشنده  بسیار 
دشـــواری  بسیار  کــار  آن  تــکــرار  از 
میانکاله  تاالب  اینکه  مگر  است، 
احیا شود. امسال در بخش هایی 
عقب نشینی  تــاالب شاهد  این  از 
آب بودیم و اگر تاالب احیا نشود 
سالیان  اســت  ممکن  فاجعه  ایــن 
تکرار شود. همچنین هرچه  سال 
مواد عالی در محیط بیشتر شود 
اکسیژن کمتر شده و محیط برای 

رشد باکتری مساعدتر می شود«.

هیچاقدامیصورتنگرفته»
است

اما نظرهای  کارشناسان این حوزه 
مثال  عــنــوان  بــه  دارنـــد.  متفاوتی 
کارشناس  محبوب فر،  محمدرضا 
ــد: »ایــن  مــحــیــط زیــســت مــی گــوی
اتــفــاق هــایــی کــه در زمــیــنــه مــرگ 
پرندگان مهاجر رخ داده، در ایران 
متأسفانه  و  است  نداشته  سابقه 
دقــیــقــی در خــصــوص  ــات  اطـــالعـ
میانکاله  تــاالب  در  پرندگان  مرگ 
و شادگان وجود ندارد و اطالعاتی 
بـــا یکدیگر  ــالم شـــده  ــ اع کـــه  هـــم 
ــت. ســـازمـــان هـــای  ــ مــتــنــاقــض اسـ
یکدیگر  بــا  بــایــد  امــر  ایــن  متولی 

علت  تا  باشند  داشته  هم افزایی 
دقیق مرگ این پرندگان مشخص 
و اعالم شود، اما هنوز هیچ اقدامی 
نگرفته  صــــورت  زمــیــنــه  ــــن  ای در 

است«.
ــی یــکــتــانــیــک، دیــگــر  مــحــمــدعــل
کـــارشـــنـــاس مــحــیــط زیـــســـت هم 
می گوید: »میانکاله فضای بسته ای 
دارد و تمامی فاضالب های شهری، 
در  و کشاورزی  دامــداری  صنعتی، 
مــی شــود.  خــالــی  میانکاله  تـــاالب 
اجــازه  کشور  دامپزشکی  ســازمــان 
ــر مــؤســســه هــای  ــایـ ــمـــی دهـــد سـ نـ
تلف  پرندگان  ایــن  از  سم شناسی 

شده نمونه برداری کنند«.

ادامهدارد...»
ــه ســم  ــ ــوالن کـ ــ ــئ ــســ ــ ــالف م ــ ــرخـ ــ بـ
آب  ــت  ــ ــس رفـ ــ پـ و  ــم  ــسـ ــیـ ــولـ ــوتـ بـ
مــرگ ومــیــر  ــیـــل  دلـ را  ــه  ــکــال ــان مــی
و  کارشناس ها  می دانند،  پرندگان 
تقصیرها  همه  حــوزه  ایــن  فعاالن 
مانند  مسئول  نهادهای  گــردن  را 
ــریــت بــحــران،  اســـتـــانـــداری، مــدی
ســـازمـــان دامــپــزشــکــی و ســازمــان 

محیط زیست می اندازند. 
بر  عـــالوه  منتقدان  از  دســتــه  ــن  ای
بی برنامگی  مانند  مشکالتی  ذکــر 
ــاری نـــهـــاد هـــای مــســئــول،  ــ و کــــم ک
می گویند بررسی ها نشان می دهد 
ــداری  ــ دام و  صنعتی  پــســاب هــای 
ــاالب مــیــانــکــالــه وارد  ــ زیــــادی بــه ت
مــی شــود کــه ایــن مــوضــوع یکی از 
پرندگان  شــدن  تلف  اصلی  دالیــل 

است.
مانند سال  ایـــن دقــیــقــاً  ــود  بــا وجـ
گذشته، آمار مرگ ومیر در میانکاله 
روزبــه روز افزایش می یابد و به نظر 
می رسد اگر تصمیمی در این راستا 
گرفته نشود، این روند در سال های 
و  ادامــه خواهد داشــت  نیز  آینده 
هیچ تضمینی برای حفظ جان این 
پرندگان مهاجر در سال های پیش 

رو وجود ندارد.

عالقه،پیداکردنینیست
»عالقه ات  معروف:  توصیه  و  جمله 
سمینارها،  خــــوراک  ــن«  کـ پــیــدا  را 
کنفرانس ها و کتاب های عامه پسند 
»روش موفقیت« است. اگر شما هم 
تا امروز این توصیه معروف را شنیده 
آن  به  تا  کرده اید  و سعی  و خوانده 
کنید  سعی  باید  حــاال  کنید،  عمل 

نگاه و طرز فکرتان را عوض کنید. سایت »ترجمان« در مقاله ای به 
نقل از »آتالنتیک« نوشته است: کاربرد اصطالح »دنبال عالقه ات 
باش« که نقل محافل آمریکایی است، از سال ۱990 در کتاب های 
انگلیسی زبان 9 برابر بیشتر شده است. یکی دیگر از توصیه های 
حاضر و آماده که در مشاوره کالج ها ارائه می شود این است: »اگر 
آنچه را دوست داری انجام بدهی پیدا کنی، آن وقت دیگر مجبور 
نیستی یک روز هم در زندگی ات کار کنی!«. پل اوکیف، استادیار 
توصیه  این  پیامدهای  واقعاً  می گوید:  ییل  دانشگاه  روان شناسی 
انجام  که  اگر عملی  که  این معنی است  به  توصیه  این  چیست؟ 

می دهی مثل کار است، یعنی دوستش نداری! 
اوکیف و دو همکارش از دانشگاه استنفورد، به تازگی مطالعه ای را 
انجام دادنــد که می گوید ممکن است زمانش رسیده باشد شیوه 
تفکرمان را درباره عالقه هایمان تغییر دهیم. آن ها استدالل می کنند 
که عالقه »پیدا« نمی شود، بلکه ایجاد می شود. البته در این زمینه دو 
نظریه وجود دارد. یکی نظریه »ثابت« که می گوید عالقه مندی های 
اصلی از زمان تولد وجود دارند و فقط منتظرند که کشف شوند و 
نظریه »رشد« که می گوید عالیق چیزهایی اند که هرکس در طول 
زمان می تواند آن ها را پرورش دهد...منتقدان به نظریه اول می گویند 
احمقانه است اگر فکر کنید عالیق چیزهایی اند که کامالً شکل گرفته 
پیدا می شوند و کار شما این است که برای یافتنشان دور دنیا را 
بگردید...محققان گروهی از دانشجویان را از نظریه ثابت یا رشد 
آگاه کردند و بعد آن ها را در معرض عالقه جدیدی قرار دادند. یعنی 
ابتدا ویدئویی سرگرم کننده و ساده درباره ایده های نجومی استیون 
هاوکینگ را به آن ها نمایش دادند و بعد یک مقاله بسیار تخصصی 
و سخت درباره سیاه چاله ها را دادند که بخوانند. دانشجویانی که با 
نظریه ثابت آشنا شده بودند و با دیدن ویدئو گفته بودند که شیفته 
دیگر  گفتند  دشــوار  مقاله  خواندن  از  بعد  هستند،  سیاهچاله ها 
عالقه ای به سیاه چاله ها ندارند! به بیان دیگر، وقتی به ما می گویند 
که عالیقمان به گونه ای ریشه  دارند، به محض اینکه اوضاع سخت 
می شود عالیق جدید را رها می کنیم. مطالعۀ دیگری نشان می دهد 
افرادی که فکر می کنند عالیق را باید پیدا کرد تمایل دارند شغل هایی 
را  مناسبشان است. آن ها رضایت  از آغاز کامالً  انتخاب کنند که 
بیش از درآمــدِ خوب در اولویت قرار می دهند. اما افــرادی که فکر 
می کنند عالیق ایجاد می شوند اهداف دیگری را، بیش از رضایت 
بی واسطه از کار، در اولویت قرار می دهند...آن ها در طول زمان رشد 

می کنند تا حرفه شان را بهتر انجام دهند.

 مجازآباد
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ورزشورزش
آخرین بازی نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال

 ژنرال پرسپولیس را 
قهرمان می کند؟

jمعاونوزیرورزشدرهمایشدانشگاهامامرضا
مطرحکرد

 بحران کم تحرکی؛
چالش جامعه ایرانی

 گفت وگوی صریح قدس با مسعود ده نمکی، کارگردان سریال جنجالی این شب های شبکه سه

»دادِستان« از جنس مچ گیری و سیاه نمایی نیست

مثلکفشباشیم
رقیه توسلی: ایستاده ام پشت ویترین کفش فروشی. چشمم چسبیده 
به بنفشی که قیمتش باب طبعم نیست، اما طرح و رنگش چرا. تا دلتان 
بخواهد. آن قدر دلبر و سیریش است که نمی گذارد چشم از او بردارم و به 

باقی کارها، نیم نظری بیندازم. 
سال هاست کشف کــرده ام مدل جالبی از خریدارانم. با یک نگاه عاشق 
می شوم و بقیه کارها از انتخابم می افتند. جوری که باید همان را بردارم 
که صدایم زده و نشسته به دلم، وگرنه از دست ده ها مغازه و صدها طرح 

خوش بر و رودارتر کاری ساخته نیست که نیست.
مشغول کفش بینی ام که صدای زن و مرد جوان، رها می شود دورم.

مرد: اشتباه کردم. ببخش.
زن: )سکوت(

مرد: نمی دونستم گرفتن سر متر برام داستان میشه وگرنه به گور خاندانم 
می خندیدم این کارُ بکنم. 

زن: عیبی نداره. پس جامونُ عوض می کنیم. اگه من می رفتم سر متر را برای 
آقای فروشنده می گرفتم عکس العملت چی بود؟ بی هوا رفتی کمک خانم 
فروشنده. اون ازت کمک نخواسته بود! چرا؟ چرا این کارُ کردی؟ انتظار داری 

وقتی رفتارت رو می فهمم، الل باشم؟
مرد: )سکوت(

زن از کنارم رد می شود و مرد هم. ماسک ندارند. دلم به حال جفتشان 
می سوزد اما به گمانم برای خانم بیشتر. چون می دانم رنجی افتاده به جانش 

که شاید ساعتی جلوتر ببخشد ولی ردش می ماند. رد آزاردهنده اش. 
آن ها که می روند، به کفش هایم نگاه می کنم. نو نیستند. قریب پنج سال 
از عمرشان می گذرد. دوستان خوب و نجیبی که پابه پایم در سرما و گرما 
آمده اند. به کفش بنفش ویترین هم دوباره نگاهکی می اندازم و تا به خودم 

بجنبم می بینم دارم از خیابان رد می شوم. 
دمِ زن و مرد غریبه عابر گرم... خیرشان بدهد خدا... گپ شان به کارم آمد. 
روشنم کرد... منصرف شده ام از داشتن آن کفش های خوش قیافه... به 
خودم نهیب زدم انتخابم باید جوری باشد که رنگ و طرح و قیمتش را با هم 
بپسندم تا دوستش داشته باشم... تا خدای ناخواسته یک وقت چشمم 
نرود پی کفشی دیگر... تا یک جای کار نلنگد... باید دل یک دله کنم و 
همراه کفشی بشوم که همه جوره خاطرخواهش بمانم؛ عاشقانه، بی لغزش.
پی نوشت: ۱- ماسک بزنیم. به خودمان وفادار باشیم. کرونا از پلک چشم 

به ما نزدیک تر است.
۲- »خانجان« راست می گفت که زن و مرد، کفش اند. دو لنگه که نمی دانند 
چه سفرهای دور و دراز ناشناخته ای در پیش دارند. باید جفت هم و پشت 

هم باشند تا عمرشان به دنیاست!

درستایشنبوغامباپه

عالی جناب وارد شد

مرگمبهمهزارانپرندهمهاجرمرگمبهمهزارانپرندهمهاجر

تراژدی»میانکاله«تراژدی»میانکاله«
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حمید رضا خداشناس: آخرین بازی نیم فصل نخست 
لیگ برتر فوتبال کشورمان عصر فردا برگزار خواهد شد. 
گل گهر و پرسپولیس از ساعت 15:40 در سیرجان در 
بازی معوقه از هفته دهم لیگ برتر در حالی به مصاف 
هم خواهند رفت که پیروزی در این دیدار هدف اصلی 
سرمربی دو تیم خواهد بود. شاگردان گل محمدی با 
چهار پیروزی پیاپی که به لطف درخشش کاپیتانشان 
ــد، حاال در آستانه قهرمانی نیم فصل  بدست آوردن
نخست لیگ هستند و برای رسیدن به این هدف باید 
هر سه امتیاز تقابل سیرجان را با خود به تهران بیاورند. 
پرسپولیس در صورت تساوی در بازی معوقه خود، با 
سپاهان در امتیاز 28 شریک خواهد شد اما به خاطر 
تفاضل گل کمتر به قهرمانی نیم فصل نخواهد رسید 
پس حتماً باید برنده باشد. از سوی دیگر شاگردان 
قلعه نویی نیز که ابتدای فصل در قامت یک مدعی 
نشان دادند به یکباره دچار افت شدند و تا نیمه های 
جدول نیز سقوط کردند اما هفت امتیازی که از سه 
بازی آخرشان بدست آوردند باعث شد تا خود را به 
6 امتیازی صدر برسانند و کسب 3 امتیاز این بازی 
آن ها را تا رتبه چهارم باال خواهد آورد، در نتیجه گل گهر 
نیز انگیزه دوچندانی بــرای پیروزی خواهد داشــت و 
کار پرسپولیس برای قهرمانی نیم فصل اصالً راحت 

نیست .

ستاره گل گهر غایب بزرگ سیرجان#
شاید بزرگ ترین خوش شانسی پرسپولیس و البته 
گهر  گــل  ســتــاره  غیبت  نویی  قلعه  امیر  بدشانسی 
و مهاجم 10 گله این تیم در این بازی باشد. گادوین 
منشا که روزگاری مهاجم پرسپولیس بود و با این تیم 

به خصوص در لیگ قهرمانان آسیا خوش درخشید در 
این فصل در گل گهر عالی بوده و یکی از عوامل اصلی 
موفقیت شاگردان قلعه نویی بوده است. این بازیکن 
به  خاطر یک حرکت منشوری هنگام شادی گل موقتاً 
محروم شده و به طور قطعی به تقابل حساس گل گهر 
با پرسپولیس نخواهد رسید. حسن زاده، رئیس کمیته 
انضباطی فدراسیون فوتبال درخصوص شرح ماوقع 
پرونده مهاجم تیم فوتبال گل گهر گفته است: به محض 
اینکه از این موضوع مطلع شدیم رأی دستور موقت 

محرومیت از حضور در میادین را صادر کردیم. او درباره 
اینکه به نظر می رسد با این وضعیت به طور حتم منشا 
بازی با پرسپولیس را از دست می دهد، تأکید کرد: در 
هر صورت این بازیکن برای بازی بعدی تیمش قطعاً 

محروم است.

فرصتی برای رسیدن به میانگین قهرمانی #
ــه لــطــف چهار  ــا ایــنــجــای فــصــل و ب پــرســپــولــیــس ت
بــازی خود  از چهارده  اخیر موفق شده  متوالی  برد 

الزم  میانگین  بــه  همچنان  ــا  ام بگیرد  امــتــیــاز   27
نیافته  بــازی( دست  از هر  امتیاز   2( بــرای قهرمانی 
با  تــا  دارد  را  ایــن  فرصت  پرسپولیس  حــاال  اســت. 
شده  امتیازی   30 سیرجان  گل گهر  مقابل  پیروزی 
و به میانگین الزم برای قهرمانی دست یابد که اگر 
نیم  پایان  در  بیستم  لیگ  تیم  تنها  شود  این گونه 
این میانگین می رسد  به  بود که  اول خواهد  فصل 
و در واقع تنها مدعی استاندارد قهرمانی تا اینجای 

فصل به شمار خواهد آمد.

آخرین بازی نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال

ژنرال پرسپولیس را قهرمان می کند؟

وعده »ناگلسمان« به هواداران الیپزیش 
الیپزیش در شبی که نمایش قابل قبولی برابر لیورپول ارائه داد، دو بار و روی 
اشتباهات عجیب مدافعان خود برابر این تیم تسلیم شده و در نهایت با 
نتیجه 2 بر صفر شکست خورد. به گزارش سرویس ورزش جولیان ناگلسمان 
در پایان بازی مدعی شد تیمش در آنفیلد تمام تالش خود را برای جبران این 
شکست خواهد کرد. وی گفت: »این نتیجه بسیار ناراحت کننده بود و باعث 
آزار ما شده است؛ زیرا ما در مسابقه امشب بدترین تیم میدان نبودیم. اکنون 

باید دو گل برای لیورپول در خانه این تیم به ثمر برسانیم«.

دی یونگ: باید روی »کوپا دل ری« تمرکز کنیم!
ستاره هلندی بارسا پس از شکست خانگی از پی اس جی ناامید به نظر 
می رسد. به گزارش ورزش سه فرانکی دی یونگ که تک گل بارسا از طریق 
پنالتی رخ داده روی او حاصل شد، به خبرنگاران گفت: »در ابتدای بازی 
خوب بودیم ولی به خصوص در نیمه دوم پی اس جی تیم برتر میدان بود. 
نمی دانم این حد نهایت توانمان است یا خیر ولی بازی برگشت خیلی 
دشوار خواهد بود باید روی بازی برگشت برابر سویا در »کوپا دل ری« و 

نیز روی اللیگا تمرکز کنیم«.

مارتینز در اینتر ماندنی است
الئوتارو مارتینز، ستاره آرژانتینی اینتر در آستانه تمدید قرارداد با این 
تیم تا سال 2024 قرار دارد. به گزارش سرویس ورزش از زمان انتقال 
از  یکی  قامت  در  را  او خــود  در ســال 2018،  اینتر  به  مارتینز  الئــوتــارو 
مهم ترین بازیکنان باشگاه ایتالیایی به اثبات رساند و در دو فصل اخیر 
گل ها و پاس گل های زیادی برای نراتزوری به ثبت رسانده است. اینتر 
امیدوار است که با این زوج ترسناک بعد از سال ها به قهرمانی سری آ 

دست پیدا کند.

توهین پیکه به گریزمان
مدافع بارسلونا در جریان دیدار برابر پاری سن ژرمن به مهاجم فرانسوی 
توهین کرد. به نقل از آس، پس از چند حمله پیاپی، پیکه عصبانی شد و 

با جمله توهین آمیزی خواستار دفاع بهتر هم تیمی هایش شد. 
گریزمان رفتار هم تیمی اش را نپسندید و از مدافع اسپانیایی درخواست 
کرد آرام باشد اما پیکه باز هم آن جمالت را تکرار کرد. دوبــاره مهاجم 
فرانسوی، پیکه را به آرامش دعوت کرد و گفت: »جری، آرام باش.« این بار 
مدافع بارسلونا او را مخاطب قرار دارد و به بازیکن فرانسوی توهین کرد. 

سینا حسینی: وضعیت باشگاه استقالل را نمی توان 
عـــادی توصیف کـــرد، هرچند لــیــدرهــای نــزدیــک به 
محمود فکری در معرکه ای نمایشی برای عذرخواهی 
از انتقادهای تند روز  سه شنبه با دسته گل به سراغ 
او رفتند و از طرف 20 میلیون هــوادار استقالل از او 

عذرخواهی کردند.
با این وجود اتفاقات روز چهارشنبه نشان داد فکری 
روی لبه تیغ است و ابقای مشروط او می تواند بالی 
جانش شود و کار را به جایی برساند که دیگر نه راه 

پیش داشته باشد نه راه پس! او برای ابقا روی 
نیمکت تیم فوتبال استقالل شرایط اعضای 
هیئت مدیره را پذیرفت و حاال باید قید چهار 
تقویت  ــرای  ب همچنین  بزند،  را  بازیکنش 
کادرش به هیئت مدیره تضمین داده تا به 

نوعی بار فنی تیمش را افزایش دهد.البته در 
کنار این اتفاقات و اجرای این حذف 

و اضافه ها او باید از دو بازی 
امتیاز  قطعاً 6  آینده خود 

بدست آورد.
هــرچــنــد هـــنـــوز فــکــری 
رسمی  رســـانـــه هـــای  و 
ــی در  ــن ــت ــاه م ــگـ ــاشـ بـ
ــق  ــ ــواف ــ خــــصــــوص ت
ســرمــربــی بــا هیئت 
منتشر  را  ــره  ــ ــدی مــ
به  بعید  و  نــکــردنــد 

نـــظـــر مــــی رســــد ایـــن 
اتــفــاق رخ دهــد، امــا از 

پیداست  کنونی  شرایط 
حـــذف بــازیــکــنــانــی چــون 

وریــا غفوری، عــارف غالمی، 
ــی و فرشید  ــزدان ســیــاوش ی

تبعات سنگینی  باقری می تواند 

برای سرمربی تیم داشته باشد. از طرفی برخی دیگر 
از بازیکنان نیز به صورت نامحسوس در اختیار تیم 
نیستند. مصدومیت ناگهانی رشید مظاهری و وریا 
غفوری بیانگر این واقعیت است که آن ها از شرایط 
موجود در تیم رضایت ندارند، غیبت دو روزه مهدی 
قــایــدی هــر چند بــه گفته محمود فــکــری بــه دلیل 
سرماخوردگی صورت گرفته، اما به نظر می رسد این 
موضوع یک دروغ مصلحتی است چون قایدی پس 
از بازی نساجی هم به صراحت از عدم پرداخت به 
موقع مطالباتش به شدت ابــراز نارضایتی کرده 
بود. ایجاد تنش های اخیر از یک سو، درگیری 
میان بازیکنان و اختالف با سرمربی و هیئت 
مدیره از سوی دیگر، به غده بدخیم سرطانی 
در مجموعه استقالل تبدیل شده تا به شدت 
امنیت و آرامش استقالل در معرض خطر 
قرار گیرد. از سویی دیگر اظهارات دیروز 
محمود فکری در جمع هواداران 
و پافشاری بر تفکرات قبلی اش 
کار  استقالل  می دهد  نشان 
رو  پیش  را  ــواری  دشــ بسیار 
دارد و قــرار نیست آرامش 
ــه مــجــمــوعــه اســتــقــالل  بـ
ــون محمود  ــردد؛ چـ ــرگـ بـ
فـــکـــری مــعــتــقــد اســت 
او  از  بهتر  کسی  هیچ 
نمی تواند به استقالل 
کمک کند و این یعنی 
عبور از دروازه خطر. 
حاال باید دید هیئت 
مــدیــره بــاشــگــاه چه 
تصمیمی را برای حل 
کنونی خواهند  بحران 

گرفت!

تاریخ  دکترحمیدرضاصدر: 
آدم ها  می خورد.  ورق  چگونه 
چگونه یکدیگر را کنار می زنند. 
گرفتن تاج و تخت چه ترکیبی 

دارد؟
نبرد پـــاری ســن ژرمـــن همان 
رویارویی بود که انتظارش را می کشیدیم. وداع با بارسا 
و پذیرفتن پاریسی ها. خداحافظی با مسی بزرگ و 
برداشتن کاله برابر امپاپه بیست و دو ساله و رباینده 
جام جهانی. کیلیان سه گل در نوکمپ درون دروازه 
بارسا جای داد تا همه از انتظار درآیند. مسی آن سوی 

میدان بود ولی ستاره ها جایشان عوض شده بود.
با امباپه ، رونالدوی برزیلی در بهترین لحظاتش را به 
یاد آوردیم. مهار ناپذیر. سریع. غریزی. تمام کننده. 
نخستین بازیکنی که در پلی آف های لیگ قهرمانان 
ــار سنگر بــارســا را گــشــوده. »آســپــریــا« بــرای  ســه ب
نیوکاسل و »شوا« برای کیف در مرحله غیر پلی آف به 

چنین توفیقی دست یافته بودند.
بارسا سایه ای بی توان بود  از خودش. از 
هم گسیخته. آن هــا در 2017 چنین 
برگردانده  را  پاریس  برابر  نتیجه ای 
بــودنــد، ولــی حــاال نــه شــوری مانده، 
نه نیمار و نه ســوارز. مسی با ضربه 
ارمغان  به  گلی  پنالتی اش 

آورد. 

ولی می دانستیم ناکافی است. کم. بی تأثیر. امباپه 
بالفاصله گل تساوی بخش را زد. از قلب دفاع، همان 
وســط. حقیر کننده )کوبیدن تــوپ با پــای چپ به 
تاق دروازه از فاصله چند متری(. گل دومش؛ آزاد و 
بدون نگهبان. باز هم شوت سرکش. گل سومش در 
دقایق پایانی، بهتر از قبلی ها. نوکمپ گریان و پاریس 
سرانجام خندان. مسی دیگر نمی توانست کالفگی اش 
را نشان دهد و  تمایلی هم برای بی حوصلگی نداشت. 
کومان و باز هم در خروجی و پوچتینو و فینالی دیگر. 
تاریخ ورق خورد. بله کیلیان وارد شد. در بزرگ ترین 

آوردگاه.

امباپه: همیشه بهترین نبوده ام#
کیلیان امباپه گفت: »ما بسیار خوشحال هستیم. 
این یک بازی بسیار مهم برای ما بود، ما می خواستیم 
به نوکمپ آمده و برنده شویم که موفق شدیم با این 
نتیجه به هدفمان برسیم. این نتیجه فوق العاده است، 

اما ما هنوز به طور قطعی صعود نکرده ایم«.
هت تریک برابر بارسلونا؟ »من همیشه دوست دارم 
در لباس پاری سن ژرمن بهترین عملکرد خود را ارائه 
دهم. من همیشه موفق و درخشان نبوده ام و ممکن 
است در برخی مسابقات نتوانم خوب ظاهر شوم. اما 
حتی اگر در زندگی اشتباه کنم هم پنهان نمی شوم. 
امروز سختکوشی و تالش من جواب داد. ما از نظر 
فیزیکی بهتر و بهتر می شویم هنوز در اوج نیستیم. 
ما تالش خواهیم کرد تا به این روند پیشرفت ادامه 
دهیم«. احتمال جدایی از پــاری سن ژرمــن؟ »این 
احمقانه اســت که بــرای یک بــازی دربـــاره آینده ام 
تصمیم بگیرم. حقیقت این است که این امر نیاز به 
فکر کردن آن هم برای طوالنی مدت دارد. من همیشه 
گفته ام که اینجا و در ترکیب پی اس جی خوشحالم و 
لباس باشگاه پاری سن ژرمن در قلب 

من جایگاه ویژه ای دارد«.

فکری دنبال اجرای شروط است

آغازمصدومیت های مشکوک در اردوی استقالل
در ستایش نبوغ امباپه

عالی جناب وارد شد

و  ورزش  وزارت  توسعه ورزش همگانی  و  فرهنگی  معاون 
جوانان با بیان اینكه 56 درصد مردم ایران کم تحرک هستند، 
گفت: متأسفانه کشور ما به سمت بحران های کم تحرکی 
حرکت می کند كه خود چالش جدی برای سال های آینده 

به حساب می آید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ دكتر عبدالحمید احمدی 
در آیین افتتاحیه نخستین همایش ملی اوقات فراغت كه به 
میزبانی دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( به صورت مجازی 
برگزار شد، تصریح كرد: 56 درصد جمعیت کشور کم تحرک 
هستند كه در این بین سهم کم تحرکی بانوان بیشتر از 
آقایان است؛ از این رو ضرورت دارد تا برنامه ریزی جامعی 
برای مشاركت همه افراد جامعه در این بخش صورت گیرد.
اگر بــرای اوقــات فراغت برنامه ریزی مناسب و هدفمندی 

نداشته باشیم، می تواند اوقات فراغت صرف موضوعاتی 
گردد که سالمت افراد را به مخاطره بیندازد.

بــه گفته ایــن مقام مسئول، حــدود 43 درصــد افـــراد در 
مجموعه های ورزشــی، 25 درصد در محالت و خیابان ها، 
13درصــد در منازل به فعالیت های ورزشی می پردازند كه 
در این میان پیاده روی و بدنسازی در صدر ورزش های مورد 

اقبال عموم افراد جامعه است.
دكتر رجوعی رئیس دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( 
فراغت  اوقــات  ملی  همایش  سخنران  دیگر  عنوان  به 

فــرهــنــگ و حیات  بــا  مــتــنــاســب  بــخــش هــای  از  یــكــی 
اجتماعی انسان را اوقات فراغت معرفی كرد و گفت: 
صحیح  مدیریت  دینی،  زندگی  سبک  اولویت های  در 
اوقــات فراغت از جایگاه ویــژه ای بــرخــوردار اســت و از 
آنجا که سبک زندگی به نحوه گذراندن اوقات فراغت 
مرتبط است، این ضرورت احساس می شود تا دانشگاه 
بین المللی امام رضا)ع( بر اساس مأموریت های خود 
با استفاده از ظرفیت های خوبی که در اختیار دارد در 
این حوزه ورودی علمی و جدی داشته تا برنامه ریزی 

با  ــراد منطبق  اف فراغت  اوقــات  گــذران  بــرای  متناسبی 
تعریف  تربیتی  ورزش  و  ایرانی  اسالمی-  دینی  سبک 
گردد. وی با اشاره به شعار »انسان سالم محور توسعه 
پایدار است«، تصریح كرد: اوقات فراغت و نحوه گذران 
دنبال خواهد  به  را  فرد  روحــی  و  آن سالمت جسمی 
داشــت از ایــن رو غنی ســازی اوقـــات فــراغــت در پرتو 
تعالیم دینی و آموزه های اسالمی منجر به رشد و تعالی 

روحی و جسمی انسان خواهد شد.
سه ویژگی اساسی در اوقات فراغت باید وجود داشته باشد 
كه جنبه های معنوی و جسمی او را در برگیرد؛ از این رو 
اوقــات فراغت باید شــادی آفرین و سرگرم كننده باشد و 
سالمت فردی و اجتماعی را به همراه داشته باشد و منجر 

به تقویت ارزش های اخالقی و اجتماعی گردد.

ضد  حمله

صادقی و سعیدی راد از شهرخودرو رفتند
مدیرعاملی  سرپرست  وطــن خــواه  جــواد  اینکه  بــا  همزمان 
کرد  اعالم  امیدوارکننده  مصاحبه ای  در  شهرخودرو  باشگاه 
مشکالت این باشگاه در حال برطرف شدن و خبرهای خوبی 
در راه است دو بازیکن این تیم با فسخ قرارداد جدا شدند. 
سعید جاللی راد و اکبر صادقی. در این بین جدایی صادقی 
اما  می رسید  نظر  به  عجیب  اگرچه  تیم  کاپیتان  عنوان  به 
دور از ذهن هم نبود. صادقی مدت ها بود که کیفیت سابق 
نمی رسید. نطر  به  راضــی  خیلی  او  از  رحمتی  و  نداشت  را 
می رفت  او  بــه  کــه  امیدهایی  همه  وجــود  بــا  هــم  راد  جاللی 
ظاهراً در تمرینات آنی نبوده که رحمتی انتظار داشته است. 
ایــن فسخ  از  بتواند  کــه شــهــرخــودرو  اســت  ایــن  نکته مهم 
قراردادها هم نفع مالی ببرد. رحمتی معتقد است با جوانان 
باانگیزه ای که در تمرینات دارد می تواند گلیم شهرخودرو را 
از آب بیرون بکشد. با این حال خبر خوب برای هواداران تیم 
مشهدی ماندن فرجی، نعمتی و قاسمی نژاد در تیم است 
که می توانند بار تجربی تیم را به دوش بکشند و رحمتی را 

در روزهای سخت همراهی کنند.

 ۳ مهاجم ایرانی 
نامزد بهترین لژیونر هفته فوتبال آسیا

نام سه مهاجم ایرانی در میان گزینه های بهترین لژیونر هفته 
گذشته فوتبال آسیا دیده می شود. سایت رسمی کنفدراسیون 
لژیونر  بهترین  کاربران خود خواست  از   )AFC( آسیا  فوتبال 
از  طارمی  نام مهدی  که  کنند  انتخاب  را  آسیا  فوتبال  هفته 
پورتو، جعفر سلمانی از پورتیموننزه و  اللهیار صیادمنش از 

زوریا لوهانسک در این فهرست دیده می شود.

 مغانلو برای پرسپولیسی شدن
 منتظر پاسخ سرمربی

مهاجم ایرانی تیم فوتبال سانتاکالرای پرتغال که با پیشنهاد 
باشگاه پرسپولیس روبه رو شده است، هنوز برای جدایی از این 

تیم با باشگاه پرتغالی به توافق نرسیده است.
به گزارش  تسنیم مغانلو که در تیمش نیمکت نشین است 
به  سانتاکالرا  از  جدایی  با  مقطع  ایــن  در  تا  نیست  بی میل 
پیشنهاد پرسپولیس پاسخ مثبت بدهد، این بازیکن حتی در 
مورد جدایی با مسئوالن باشگاه پرتغالی هم صحبت کرده ولی 

هنوز به نتیجه نرسیده است.  

 دستیار علی دایی 
پیگیر طلب 1۳ هزار دالری از پرسپولیس

به دلیل طلب قدیمی اش  پرسپولیس  از مربیان سابق  یکی 
از طریق فیفا پیگیر دریافت پول خود است. ژلکو میاچ در 
از باشگاه  فــارس، دربــاره میزان مطالبات خود  با  گفت و گو 
پرسپولیس  قهرمانی  به  طلب  این  کــرد:  اظهار  پرسپولیس 
در جام حذفی سال 90 مربوط می شود که من در آن زمان 
مقابل  برتری  از  بــودم. پس  تیم  ایــن  در  دایــی  دستیار علی 
داشتم  پرسپولیس  با  من  قــرارداد  در  که  بندی  طبق  ملوان 
 قــرار بــود 13 هــزار دالر به من پــرداخــت شــود که ایــن اتفاق 

رخ نداد. 

منهای فوتبال
پایان سی وسومین دوره لیگ برترهندبال
نیروی زمینی ازمس طال گرفت

محمدرضاخزاعی: سی و سومین دوره مسابقات لیگ برترهندبال با 
قهرمانی تیم نیروی زمینی شهید شاملی کازرون به پایان رسید. دیدار 
پایانی را دو تیم، صنعت مس کرمان و نیروی زمینی کازرون، قهرمان و 
نایب قهرمان فصل قبل برگزارکردند. در بازی پایانی دوتیم بازی پایاپایی 
به نمایش گذاشتند. نیمه  نخست این بازی با برتری )١٢-١١( کازرونی 
ها به پایان رسید. و درپایان بازی هم، برتری )٢٠-٢٢( نیروی زمینی 
شهید شاملی درتابلو نتایج ثبت شد، تا جای قهرمان و نایب قهرمان 
فصل قبل عوض شود. تیم فوالد مبارکه سپاهان، مقام سوم سال 
قبل راتکرارکرد. و تیم زغال سنگ طبس، تنها نماینده هر سه استان 

خراسان، با کسب عنوان چهارم، شگفتی ساز لیگ سی وسوم بود.

اسامی نامزدهای انتخابات فدراسیون 
موتورسواری

در  ــرای حضور  ب شــده  تأیید صالحیت  نامزدهای  نهایی  فهرست 
انتخابات فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی از سوی وزارت ورزش 
ــارس، مجمع انتخاباتی ریاست  ــزارش ف و جوانان اعــالم شــد. به گ
فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی طبق برنامه اعالم شده از سوی 
وزارت ورزش و جوانان روز شنبه 16 اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد 
شد و فهرست نهایی نامزد های تأیید صالحیت شده برای حضور در 
مجمع انتخاباتی فدراسیون به شرح زیر است: جواد برات،عزیزه تراز، 

محمدفراهانی، ندامطلبی.

کاهش محرومیت مادام العمر نعمت پور
با پیگیری و رایزنی های فدراسیون کشتی، محرومیت طالب نعمت پور به 
هشت سال کاهش یافت. به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، 
پس از پیگیری و رایزنی های فدراسیون کشتی در مورد محرومیت 
مادام العمر طالب نعمت پور از اتحادیه جهانی کشتی، محرومیت این 
کشتی گیر لرستانی کشورمان به هشت سال کاهش یافت. بر اساس 
اعالم اتحادیه جهانی کشتی محرومیت طالب نعمت پور دارنده مدال 
طالی کشتی فرنگی جهان جهان در سال 2013 و بازی های آسیایی در 
سال 2010 و دارنده سه مدال طال، نقره و برنز قهرمانی آسیا در تاریخ 15 
خردادماه 1401 به پایان خواهد رسید و این کشتی گیر اسبق کشورمان 

می تواند پس از این تاریخ مربیگری کشتی را آغاز نماید.

معاون وزیر ورزش در همایش دانشگاه امام رضا)ع( مطرح کرد

بحران كم تحركی؛ چالش جامعه ایرانی

اگهی انحصار وراثت
خانم زربانو بهزادی بش��ماره شناس��نامه 3591096301 به ش��رح دادخواست به کالس��ه 1169/99 از این دادگاه 
درخواس��ت نموده چنین توضیح داده که ش��ادروان  زهرا بهزادی مقدم شماره شناسنامه 3581014823 در تاریخ 
1392/05/01 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ، ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به :1- متقاضی 
با مش��خصات فوق مادر متوفی 2-  خالقداد بهزادی مقدم بش��ماره ملی 3590929995 پدر متوفی ، متوفی ورثه 
دیگری ندارد .  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخس��تین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد . آ-9912093
عظیم بامری

رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان

اگهی انحصار وراثت
خانم زربانو بهزادی بش��ماره شناس��نامه 3591096301 به ش��رح دادخواست به کالس��ه 1168/99 از این دادگاه 
درخواس��ت نموده چنین توضیح داده که ش��ادروان  مینا بهزادی مقدم شماره شناسنامه 3580912186 در تاریخ 
1388/07/01 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ، ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به :1- متقاضی 
با مش��خصات فوق مادر متوفی 2-  خالقداد بهزادی مقدم بش��ماره ملی 3590929995 پدر متوفی ، متوفی ورثه 
دیگری ندارد .  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخس��تین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد . آ-9912094
عظیم بامری

رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان

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

برابر راي شماره 60326003001704 1399مورخه 21 /11/ 1399هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي شهرداری شهرستان اسدآباد در ششدانگ یک باب ساختمان و محوطه متصل به آن به مساحت 
873/48 متر مربع جزئی از پالک 1575 اصلی واقع در اسدآباد خیابان 18 متری برق کوچه شهید ضابطی خریداري 
ازمالکین رسمي آقایان سید صفات اهلل و سید کمال و سید صفات اهلل شهرت همگی حسینی) بالمناصقه ( موضوع 
سند مشاعی به شماره 25487- 1391/11/04دفترخانه اسناد رسمی شماره سه اسدآباد محرز گردیده است. لذا به 
منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند.بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.) م الف 503 ( آ-9912090
تاریخ انتشارنوبت اول:   99/11/30
تاریخ انتشارنوبت دوم :  99/12/16

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  اسدآباد- کامران متقی 

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
1- آقای حسین باقری فرزند علی و خانم زهرا باقرزاده فرزند حسنعلی هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان، به مساحت 21/ 708 متر مربع، از پالک 1081 فرعی از 143 فرعی از دو اصلی بخش یک فردوس 
، خریداری مع الواس��طه از محل مالکیت رس��می آقای محمدعلی قدرتی � مکان وق��وع ملک : فردوس – خیابان 

خرمشهر 
2-آقای حس��ن میرزائی فرزند عباس نس��بت به ششدانگ یک قطعه باغ مش��تمل بر زمین مزروعی ، به مساحت 
4493/59 مت��ر مربع، پالک 233 فرعی از یک اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواس��طه از محل مالکیت 

رسمی آقای محمدعلی منصورباغستانی � مکان وقوع ملک : فردوس – باغستان سفلی 

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

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9912088
تاریخ انتشار نوبت اول:   30/ 1399/11             تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/12/16

  محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رسمی برابر رای ش��ماره 139960318018003381مورخ 99/09/22هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد یحیی زاده رودبرده فرزند علی به ش��ماره ملی 6539713738 در ششدانگ یک قطعه زمین 
مش��تمل بر اعیان احداثی به مس��احت 238/98 متر مربع مجزی ش��ده از 104/31 فرعی از س��نگ 3 اصلی واقع 
در رودب��رده بخ��ش 12 گیالن، که برای آن ش��ماره 2810 فرعی در نظر گرفته ش��ده خریداری از مالک رس��می 
)زارع:غالمعلی مصلح( محرز گردیده است ،لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  م الف 3135  آ-9911580
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/11/30  تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/11/15  

علی نصرتی - رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر

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

هیئت حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب بشرح زیر تصرفات مفروزی و مالکانه 
اشخاص را تأیید و به جهت عدم دسترسی به مالکین مقرر شده است پس از نشر آگهی سند مالکیت رسمی صادر 
و تس��لیم گردد و علیهذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور و آئین نامه اجرائی آن مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
جهت اطالع مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می شود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته باشند حداکثر 
ظرف مدت دو ماه از انتش��ار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را مس��تقیماً بع اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان 
میاندوآب تس��لیم نموده و باید یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب ، دادخواست 
خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در غیر اینصورت سند مالکیت مورد تقاضای متصرف 
براس��اس مدلول رأی صادره در حدود و مقررات صادر خواهد ش��د و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود .
1 – رأی ش��ماره 139960313006005332 مورخه 1399/10/27 تقاضای آقاي رحیم شرافتی میاندوآب فرزند 
محمدعلی مبنی بر صدور س��ند مالکیت شش��دانگ یکباب خانه قسمتی از پالک 2122 فرعي از یک اصلی بخش 
14 مراغه حوزه ثبتی میاندوآب واقع در میاندوآب خریداری شده از آقاي حمید جابری پرونده هیأت 664 – 98 به 
مس��احت 65 / 46 مترمربع که برای آن پالک 29428 فرعی تعیین ش��ده است جهت ادغام با پالک ثبتی 27705 

فرعی از یک اصلی بخش 14 مراغه حوزه ثبتی میاندوآب . م/الف 48  آ-9911581
تاریخ انتشار نوبت اول : چهار شنبه 1399/11/15         تاریخ انتشار نوبت دوم : پنج شنبه 1399/11/30 

قنبر محمد وند –  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

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

نظر به دستور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 
آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیاَت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
1  -آقای محمدس��اده فرزندحجی حس��ین نس��بت به شش��دانگ یکباب منزل، به مس��احت 02  /95  متر مربع ،از  

پالک8192 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواس��طه از محل مالکیت رس��می آقای اسداله 
فرار  - محل وقوع ملک:  فردوس  - خیابان حافظ  -حافظ7  

2  -آقایان محمدرضا لطفی فرزندرحمان ورضا محمدزاده فرزندعلی وعلی مقدم زاده فرزندحس��ن هرکدام نس��بت 
به دودانگ مش��اع از شش��دانگ یکباب ساختمان مسکونی، به مس��احت 05  /258 متر مربع ،ازپالک1452  - اصلی 
بخش یک  فردوس، خریداری مع الواسطه از محل مالکیت رسمی آقای حاجی علی اکبرچاکری  - محل وقوع ملک:  

فردوس  - خیابان رسالت  -روبروی حمام سردشت  
3  -خانم اعظم خدیوی فرزندعلی اکبرنسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی، به مساحت 16  /194  متر مربع 
،از  پالک252 فرعی از دو  اصلی بخش یک  فردوس، ازمحل مالکیت مشاعی خودشان وهمچنین خریداری بالواسطه  

از محل مالکیت رسمی آقای محمودشجاع  - محل وقوع ملک:  فردوس  - خیابان ابن سینا  -ابن سینا6  
4  - آقای رحمت علیزاده فرزندعباس��علی وخانم طاهره ریحانی فرزندعباس هرکدام نس��بت به س��ه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب منزل مسکونی، به مساحت189 متر مربع، از  پالک1076 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، 
خریداری مع الواسطه از محل مالکیت رسمی آقای علی اصغرواله  - محل وقوع ملک:  اسالمیه  - بولوار امام حسین)ع(  -

خیابان شهامت  
5  -آقای محمدرضا نظریان فرزندغالمحس��ین  نس��بت به ششدانگ یک قطعه باغ، به مساحت14  /1484 متر مربع، 
ازپالک4111 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواسطه از محل مالکیت رسمی آقای ذبیح اله 

والهی  - محل وقوع ملک:  فردوس  - اراضی توکل 
6  -آقای ذبیح اله رئیسی فرزندعلی  نسبت به ششدانگ قسمتی از یکباب منزل مسکونی، به مساحت40  /19 متر مربع، 
ازپالک4113 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواسطه از محل مالکیت رسمی بنیادمستضعفان 

انقالب اسالمی  - محل وقوع ملک:  فردوس  - خیابان جواداالئمه  -جواداالئمه11  
7  -آقای حس��ین طالئی فرزندمحمدعلی  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی، به مساحت74  /2922 متر 
مربع، پالکهای719 فرعی و722 فرعی از سه اصلی بخش یک  فردوس، بترتیب خریداری مع الواسطه از محل مالکیت 

رسمی آقای محمدابراهیم دارابی وخانم ربابه صبوحی  - محل وقوع ملک:  فردوس  - خیابان مدرس  -مدرس21  
8  -خانم س��میرا اعظمی فرزندرسول  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی، به مساحت35  /225 متر مربع، 
ازپالک1138 فرعی از یک اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواسطه از محل مالکیت رسمی آقایان محمدعلی 

و غالمرضا دهقان بردبار  - محل وقوع ملک :  اسالمیه  - بولوار امام حسین)ع(  - انتهای خیابان شهامت  
9  -خانم س��میرا اعظمی فرزندرسول  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی، به مساحت85  /222 متر مربع، 
ازپالک1138 فرعی از یک اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواسطه از محل مالکیت رسمی آقایان محمدعلی 

و غالمرضا دهقان بردبار  - محل وقوع ملک :  اسالمیه  - بولوار امام حسین)ع(  - انتهای خیابان شهامت  

10  -آقای علی نژادغیبی فرزندغالمرضا نس��بت به شش��دانگ یکباب س��اختمان، به مس��احت87  /444 متر مربع، 
ازپ��الک928 فرع��ی از یک  اصل��ی بخش یک  ف��ردوس، خریداری مع الواس��طه از محل مالکیت رس��می خانم 

خاورانور)راژه(  - محل وقوع ملک:  اسالمیه  - بولوارانقالب اسالمی  -انقالب اسالمی7
  11  -آق��ای س��بحان عرب فرزندمحمدحس��ین نس��بت به شش��دانگ یک قطعه باغ مش��تمل برس��اختمان، به 
مس��احت30  /733 متر مربع، ازپالک1497 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواس��طه از محل 

مالکیت رسمی آقای سیدیحیی قریشی  - محل وقوع ملک: اسالمیه  - خیابان امام خمینی  -جنب پاسگاه 
12  -آقای مهدی یعقوب زاده فرزندمحمدحس��ین نسبت به شش��دانگ یکباب باغمنزل، به مساحت73  /1699 متر 
مربع، ازپالک930 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواس��طه از محل مالکیت رس��می آقای 

محمدباقرمدبرمحبی  - محل وقوع ملک: اسالمیه  - خیابان امام خمینی
13  -آقای احمدروش��ن فرزندرضا نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ، به مساحت36  /1238 متر مربع، ازپالک1106 
فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواسطه از محل مالکیت رسمی آقای ذبیح اله امیرعباسی  - 

محل وقوع ملک: اسالمیه  - خیابان 22بهمن 
14  -خانم طاهره ش��رفی فرزندجعفرقلی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه ب��اغ، به مس��احت44  /1239 متر مربع، 
ازپالک1106 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواسطه از محل مالکیت رسمی آقای ذبیح اله 

امیرعباسی  - محل وقوع ملک: اسالمیه  - خیابان 22بهمن 
15  -آقای مهدی زنده دل فرزندمحمدعلی نسبت به ششدانگ یکباب منزل مسکونی، به مساحت93  /282 متر مربع، 
از پالک4113 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواسطه از محل مالکیت رسمی خانم حبیبه 

مختارزاده  - محل وقوع ملک:  فردوس  - خیابان مدرس  -مدرس21
16  -آقای محمدحس��ن دریادل فرزندمحمدباقر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی، به مساحت67  /405 
متر مربع، ازپالک4111 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری بالواسطه از محل مالکیت رسمی آقای 

محمدباقردریادل  - محل وقوع ملک:  فردوس  - حاشیه بولوارولیعصر
17  -خان��م بتول دریادل فرزندمحمدباقر نس��بت به شش��دانگ یک قطع��ه باغمنزل، به مس��احت91  /1114 متر 
مرب��ع، ازپالک4111 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری بالواس��طه از محل مالکیت رس��می آقای 

محمدباقردریادل  - محل وقوع ملک:  فردوس  - خیابان اصلی اراضی توکل
18  - آقای محمدحسن دریادل وخانم نجمه دریادل فرزندان محمدباقرهرکدام نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ 
یک قطعه باغمنزل، به مساحت37  /1096 متر مربع، ازپالک4111 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری 

بالواسطه از محل مالکیت رسمی آقای محمدباقردریادل  - محل وقوع ملک:  فردوس  - خیابان اصلی اراضی توکل
19  -آق��ای محس��ن رئیس��ی میرزای قل��ی فرزندمصطفی قلی نس��بت به شش��دانگ یکباب منزل مس��کونی، به 
مس��احت43  /266 متر مربع، ازپالک4500 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواس��طه از محل 

مالکیت رسمی آقای رضاسکندری  - محل وقوع ملک:  فردوس  - خیابان حافظ  -حافظ9
20  -آقای جواددانایی فرزندمحمدحسن نسبت به ششدانگ یکباب منزل مسکونی، به مساحت47  /200 متر مربع، 
ازپالک1050 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواسطه از محل مالکیت رسمی آقای اسماعیل 

هوشمند  - محل وقوع ملک:  اسالمیه  - خیابان شهیدبهشتی
21  -خانم نجمه نژادغیبی فرزندغالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی، به مساحت 
کل53  /2389 متر مربع، پالک3386 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواسطه از محل مالکیت 

رسمی خانم حواعشقی  - محل وقوع ملک:  فردوس  - اراضی شهرک انصار
22  -آقای علی اصغرخاکشور فرزندغالمعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی، به مساحت 51  /2740 متر 
مربع، پالکهای554 فرعی و1494 از دو اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواس��طه از محل مالکیت رس��می 

آقایان اسماعیل وغالمعلی خاکشور و خانم کوکب لوائی  - محل وقوع ملک:  فردوس  - حدجنوب بولوار بهشت اکبر
23  -خانم فاطمه حس��ینی تبار فرزندمحمدجان نسبت به شش��دانگ یکباب منزل مسکونی، به مساحت81  /163 
متر مربع، از پالک5309 فرعی ازدو اصلی بخش یک فردوس، ازمحل مالکیت مشاعی خودشان  - محل وقوع ملک:  

فردوس  - خیابان 17شهریور
24  -خانم طاهره قوی بامداد فرزندحسن نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی، به مساحت300 متر مربع، 
ازپالک4112 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، انتقال بالواسطه)انتقال قهری( از محل مالکیت رسمی آقای 

حسن قوی بامداد  - محل وقوع ملک: فردوس  - بولواربعثت شمالی  - بعثت شمالی17
25  -خانم طاهره قوی بامداد فرزندحسن نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی، به مساحت30  /283 متر مربع، 
ازپالک4112 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، انتقال بالواسطه)انتقال قهری( از محل مالکیت رسمی آقای 

حسن قوی بامداد  - محل وقوع ملک: فردوس  - بولواربعثت شمالی  - بعثت شمالی17
26  -آقای ابراهیم دشتی فرزندمحمدعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی، به مساحت129 متر مربع، 
پالک2879 فرعی از دو اصلی بخش یک  فردوس، انتقال مع الواسطه از محل مالکیت رسمی آقای محمدعلی دشتی 

وخانم فاطمه نساء پریشانی  - محل وقوع ملک: فردوس  - خیابان جواداالئمه)ع(  -جواداالئمه1
27  -خانم اکرم صابری فرزندمجتبی نس��بت به شش��دانگ یکباب منزل مس��کونی، به مساحت31  /223 متر مربع، 
ازپالکه��ای4111 فرع��ی و9618 فرعی و11846 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواس��طه 
وبالواس��طه از محل مالکیت رس��می شرکت تعاونی مسکن بسیجیان فردوس   - محل وقوع ملک: فردوس  - شهرک 

بسیجیان  - خیابان طالئیه
 28  - خانم ناهید بخشی باغستان  فرزند علی، نسبت  به  ششدانگ یک قطعه باغ، به مساحت 65  /1763  متر مربع، 
پالک 2081  فرعی  از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری  مع الواسطه ازمحل مالکیت رسمی خانم نصرت سلطان 
خواه و بالواسطه ازآقای غالمرضا قامتی زاده   - محل وقوع ملک: اسالمیه  -انتهای خیابان شهید محمد تقی فیاضیان
29  - آقای علی نرگسی فرزندحجی قربان نسبت به ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی، به مساحت 15  /200  متر مربع، 
ازپالک4191 فرعی ازیک اصلی بخش یک فردوس، خریداری مع الواسطه ازمحل مالکیت رسمی آقای غالمحسین 

طاقتی  - محل وقوع ملک: فردوس  - خیابان شهید میثمی 
30  - خانم خدیجه دلیرمند فرزند عباس، نسبت به ششدانگ  یکقطعه زمین مزروعی، به مساحت 86  /1334  متر 
مربع، پالک یک فرعی از1317 فرعی ازیک اصلی بخش یک فردوس، خریداری مع الواس��طه ازمحل مالک رسمی 

آقای محمد ابراهیم شرعی، محمد علی راهی و خانم معصومه شرعی  -محل وقوع ملک: خیابان رسالت، رسالت7 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی نسبت به 
امالک فوق الذکر به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی و درصورتی که اشخاص ذی نفع به 
آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستا ها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اس��ناد وامالک فردوس تحویل دهند و رس��ید اخذ نماید، معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت ظرف مدت یک ماه باید دادخواست اعتراض خودرا به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم وگواهی الزم ازمرجع 
مذکور اخذ و به اداره ثبت اس��ناد وامالک تس��لیم نمایند، در اینصورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه می باش��د، در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگرددیا معترض،گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت اسنادوامالک ارائه نکند، اداره ثبت  مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضائی نیست. آ-9911568
تاریخ انتشار نوبت اول: 14  /11  /1399                       تاریخ انتشار نوبت دوم: :  30  /11  /1399

محمودجهانی مهر - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردوس

نظر به اینکه افراد تبعه افغانستان مشروحه ذیل به اتهام قاچاق یکدستگاه خودروی سواری از طرف این 
ش��عبه تحت تعقیب می باشند و ابالغ احضاریه به واس��طه معلوم نبودن محل اقامت ایشان ممکن نگردیده ، 
لذا بدینوسیله در اجرای ماده 174 آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبردگان ابالغ تا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در اداره 
تعزیرات حکومتی تایباد شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز میدان وحدت ، خیابان آزادی ، آزادی 6 جهت دفاع از اتهام انتسابی 

حاضر در غیر اینصورت رای مقتضی صادر خواهد شد .

 وحیدی مزینانی -رئیس شعبه ویژه قاچاق کاال و ارز مستقر در گلوگاه  هفده شهریور تعزیرات حکومتی شهرستان تایباد

ع 9
91

20
63

آگهی احضاریه

محمدرضا قلعه نویی در پرونده کالسه 139900106074000028
وحید حیدرپور در پرونده کالسه 139900106074000027

ایل کین جلیل او در پرونده کالسه 139900106074000029
بهرام اسکندری در پرونده کالسه 139900106074000030

نجیب اله لک زی در پرونده کالسه 139900106074000032
نجیب اله نیازی در پرونده کالسه 139900106074000036

ذکر اله جمشیدی در پرونده کالسه 139900106074000025
فرید احمد محمدی در پرونده کالسه 139900106074000018

ازمری ابراهیمی در پرونده کالسه 139900106074000137
محمدشاه فراری در پرونده کالسه 139900106074000026

بصیراحمد جعفری در پرونده کالسه 139900106074000733
صادق احمدی در پرونده کالسه 139900106074000732

برکت اله عقابی در پرونده کالسه 139900106074000731
غالم حضرت امینی در پرونده کالسه 139900106074000720

سیدفاضل شهیدزاده در پرونده کالسه 139900106074000721
محمدنادر سلیمی در پرونده کالسه 139900106074000722

عبدالصمد نورزایی در پرونده کالسه 139900106074000723
عزیزاحمد بهبودی در پرونده کالسه 139900106074000728

سیدفیروز قتالی در پرونده کالسه 139900106074000725
امید عطایی در پرونده کالسه 139900106074000726

عبدالکریم سلطان زایی در پرونده کالسه 139900106074000738
حبیب اله رحیمی در پرونده کالسه 139900106074000739

غالم سعید رحمانی در پرونده کالسه 139900106074000727
علی محمد بنی هاشمی در پرونده کالسه 139900106074000735

عبدالصمد حلیمی در پرونده کالسه 139900106074000736
وحید محمودی در پرونده کالسه 139900106074000737

عبدالکریم شریفی در پرونده کالسه 139900106074000772
امین اله تاجیک در پرونده کالسه 139900106074000796

محمدناصر سروش در پرونده کالسه 139900106074000797
جواد محمدی در پرونده کالسه 139900106074000740

عزیزاحمد محمودی در پرونده کالسه 139900106074000787
احمدذبیر خطیبی در پرونده کالسه 139900106074000785

سیدفایز قتالی در پرونده کالسه 139900106074000782
روح اله علیزاده در پرونده کالسه 139900106074000780

نثاراحمد یوسفی در پرونده کالسه 139900106074000779
حبیب اله خیری در پرونده کالسه 139900106074000777

عبداله ایوبی در پرونده کالسه 139900106074000774
سیداسکندر حسینی در پرونده کالسه 139900106074000791

محمد فقیری در پرونده کالسه 139900106074000790
محمدصالح هراتی در پرونده کالسه 139900106074000784

عبدالواسع ایوبی در پرونده کالسه 139900106074000786
معین خوافی در پرونده کالسه 139900106074000788
امید غفوری در پرونده کالسه 139900106074000789

میراحمد علیزاده در پرونده کالسه 139900106074000793
احمدجان جوانشیر در پرونده کالسه 139900106074000794

جواد امیری در پرونده کالسه 139900106074000795
سیدمنان سادات در پرونده کالسه 139900106074000792

احمدفرید در پرونده کالسه 139900106074000781
بیروز دورافتاده در پرونده کالسه 139900106074000778
ابراهیم رحمانی در پرونده کالسه 139900106074000776

توفیق حسین زاده در پرونده کالسه 139900106074000773
عبدالرحمان جمشیدی در پرونده کالسه 139900106074000771

سیدعلی موسوی در پرونده کالسه 139900106074000767
عبداله سادات در پرونده کالسه 139900106074000766
عبداله کریمی در پرونده کالسه 139900106074000764

عبدالجلیل محمدی در پرونده کالسه 139900106074000763
وهاب عظیمی در پرونده کالسه 139900106074000762

سراب مدیزایی در پرونده کالسه 139900106074000761
علی سلیمان نوروزی در پرونده کالسه 139900106074000760

محمدقاسم حسن خانی در پرونده کالسه 139900106074000759
حسام الدین محمد مهدی در پرونده کالسه 139900106074000758

حشمت اله کریمی در پرونده کالسه 139900106074000757
حبیب اله خیری در پرونده کالسه 139900106074000756

عبدالسمیع تیموری در پرونده کالسه 139900106074000755
میراحمد لکزایی در پرونده کالسه 139900106074000754

علی عرفانی در پرونده کالسه 139900106074000753
شمس الدین احمدی در پرونده کالسه 139900106074000752

احمد محمدی در پرونده کالسه 139900106074000751
یاسر فیاض در پرونده کالسه 139900106074000750

محمدنعیم سالمی در پرونده کالسه 139900106074000749
حسین زوار در پرونده کالسه 139900106074000748

فریدون صاحبی در پرونده کالسه 139900106074000747
علیرضا عرفانی در پرونده کالسه 139900106074000746

احمد نورمحمدی در پرونده کالسه 139900106074000745
نوراحمد محمدی در پرونده کالسه 139900106074000744

فضل احمد سعیدی در پرونده کالسه 139900106074000743
علی سلطانی در پرونده کالسه 139900106074000742

نعمت اله اکبرزاده در پرونده کالسه 139900106074000741
سلیمان یارزاده در پرونده کالسه 139900106074000798

مجید حیدری در پرونده کالسه 139900106074000789
محمد تیموری در پرونده کالسه 139900106074000783

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1096710(

آگهی تغییرات شرکت فراورده های بتنی بعثت سهامی خاص به شماره ثبت 56312 و شناسه ملی 10101014086 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,11,19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : پروین قره داغی کد ملی0937409391 به سمت مدیرعامل وعضو 
هیئت مدیره و منصوره حصیریان کد ملی0938498991 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و معصومه حصیریان کد ملی 0931347068به سمت عضو 
هیئت مدیره و بهروز حصیریان کد ملی0943344131 به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود حصیریان کد ملی 0932077315به سمت عضو هیئت 
مدیره و سهیل حصیریان کد ملی 0934534276به سمت عضو هیئت مدیره و جلیل حصیریان کد ملی 0932077307به سمت عضو هیئت مدیره 
تعیین شدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک وسفته وبروات وقراردادها و عقود اسالمی و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت ودرغیاب ایشان باامضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود . 

س
,  9

91
20
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1096711(

آگهی تغییرات شرکت فراورده های بتنی بعثت سهامی خاص به شماره ثبت 56312 و شناسه ملی 10101014086 

کد  زاده  صادق  علی   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,11,19 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
برای  البدل  علی  بازرس  سمت  به  ملی0941153861  کد  سکه  سری  خانه  مصطفی  و  اصلی  بازرس  سمت  به  ملی0779429958 
: پروین محمدی                               انتخاب گردیدند  انتخاب بشرح ذیل  برای مدت دو سال  . هیئت مدیره  انتخاب گردیدند  مدت یک سال مالی 
جلیل  و  ملی0938498991  کد  حصیریان  منصوره  و  ملی0931347068  کد  حصیریان  معصومه  و  ملی0937409391  کد  داغی  قره 
حصیریان کد ملی0932077307 و مسعود حصیریان کد ملی 0932077315و سهیل حصیریان کد ملی0934534276 و بهروز حصیریان 

کد ملی0943344131 روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید . 

س
,  9

91
20

82

الکتریک  صنعتی  شرکت  تغییرات  آگهی 
خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

11275 و شناسه ملی 10860259656 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1399,11,18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: بند 22 و 23 به ماده 39 در اساسنامه )مربوط 
به اختیارات هیئت مدیره( به شرح ذیل اضافه 
شد: بند 22:«ترهین اموال شرکت یا اشخاص 
وتعهدات  تسهیالت  هرگونه  اخذ  جهت  ثالث 
یا هر شخصیت حقیقی  و  برای شرکت  بانکی 
یا حقوقی دیگر« بند 23: »تغییر شهر و نشانی 

مرکز اصلی شرکت« 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1096457(

س
,  9

91
20
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الکتریک  صنعتی  شرکت  تغییرات  آگهی 
خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

11275 و شناسه ملی 10860259656 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
 : اتخاذ شد  تصمیمات ذیل  مورخ 1399,09,29 
: استان خراسان رضوی،  به  مرکز اصلی شرکت 
 – مشهد  جاده   25 کیلومتر  مشهد،  شهرستان 
والیت،  میان  دهستان  مرکزی،  بخش  قوچان، 
صنعت،  بلوار  برتر،  فناوریهای  صنعتی  شهرک 
خیابان صنعت، خیابان صنعت 1 پالک 151 طبقه 
و  یافت  انتقال   9355133863 پستی  کد  همکف 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1096456(

س
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سیما و سینماسیما و سینما

باز هم ده نمکی ...!؟
 سال هایی که در کیهان بودم، صبح ها وقت اضافی داشتم. معموالً 
یک ساعتی را در کتابخانه می گذراندم. دستپخت های ده نمکی 
معموالً روی میزها بود. مسئول کتابخانه هنوز جمعش نکرده بود، 

یکی می آمد و پهنش می کرد .
صراط  هیچ  به  تیترها  نظم  و  گرافیکی  منظر  از  نشریات  آن 
که  بود  چیزی  اما  نبود،  پایبند  )لیات(  حرفه ای  صفحه بندی 
مثل بقیه نبود. تیترهای درشت و کلمات تند. بی جای معین 
ردیابی. یک  قابل  اما  نبودند  ثابت  ولی توی چشم. ستون ها 
پاراگراف بی پیام نبود. هیچ ستونی بیهوده پر نشده بود. از همه 
آن  نتیجه  بیرون می زدند.  و عدالت  فریاد دادستانی  مطالب 
همه را دوری از سازش طبقاتی رقم می زد. همه اش اعتراض، 
البته  دادن...  گیر  جایی  یک  به  همه اش  افشاگری،  همه اش 

همه اش از درون و نه برای عملگی براندازان .
هر چه بود، بی مخاطب نبود. مخالف زیاد داشت ولی مخاطب 
هم کم نداشت. نفوذ می کرد میان طیفی از مخاطبان، مورد توجه 
نخبگان قرار می گرفت، اهالی جدی سیاست از کنارش به راحتی 

عبور نمی کردند تا سر از دادگاه درآورد.
تا رسید به سینما. تا اخراجی ها شد نقل و نبات خانواده ها. ده نمکی 
در سینما پدیده شد. از مسیر ژورنالیسم غریزی به پهنه مخاطب 

توده ای سینما و زوم شده در هدف انتلکتوئل ها، دست یافت.
ده نمکی همه چیز را به هم کوبید تا راه میان فیلمفارسی و به 
اصطالح موج نویی ها و هنرتجربه ای ها را پیدا و طی کند. پس از 

اخراجی ها فرونشست ولی از پای ننشست.
ده نمکی حاال با یک سریال بلندپروازانه جنایی سیاسی سر بلند 
کرده است. بعد از مدار صفر درجــه، سریال به دردبخور و قابل 
بحثی در تلویزیون ظهور نکرده است. در گونه سیاسی، گاندو و حاال 

دادستان.
سلیقه ام  بــا  می شناسند،طبعاً  قدیم  از  را  مــن  کــه  آن هــایــی 

آشنایند.
مــنــظــورم چــیــســت؟ ایــنــکــه دوربــیــن ده نــمــکــی پــاشــنــه آشیل 
»دادِستان« است. چرخش دوربین روی بدن آدم ها یعنی چه؟ 
اینکه برای چندمین بار پاهای زندانی را توی چشم مخاطب 
فرو کنیم دیگر چیست؟ دوربین دائم پشت چیزی می لرزد و 
و... ده نمکی  قاب می گیرد  را  روبــه رو  آدم  نیمه صورت  نصفه 
سخت ترین دکوپاژ را تجربه کرده، فضاهای متنوع، ریتم، این 
اصلی ترین مؤلفه سینما را درآورده، ولی دوربین روی دستش 
این  آفــت  قــاب هــای درهــم شکسته،  و  فاجعه  لــرزش هــای  بــا 

بلندپروازی جدیدش شده است. نظر شما چیست؟

ده نمکی، حرفه ای تر و پخته تر شده است
سایت الف: شبکه سه، بی سرو صدا- البته به زعم من - سریالی را  
پخش می کند که چه بسا در نوع سریال های تلویزیون ایران کم نظیر 

باشد .
سریال »دادِستان« که توسط مسعود ده نمکی ساخته شده و در 
حال پخش است، از لحاظ فرم و تکنیک و چیدمان تمام امکانات 
و همچنین محتوا قابل تأمل و توجه است. دست کم تماشاگر 
دائمی سریال های پلیسی می تواند به داخلی ها امیدوار باشد و 
جذابیت آنان دوچندان هست؛ چرا که به سراغ موضوعاتی رفته 
که مردم به عینه با آن روبه رو هستند و برای تماشاگر می تواند 

جذاب باشد.
دانشجو  یک  با سقوط مشکوک  ابتدا  همان  از  »دادِستان« 
حساس  آن  به  جامعه  که  پرالتهاب  ســوژه ای  می شود؛  آغــاز 
متوجه  ادامـــه ســریــال  بــا  آنکه مخاطب  بــه خصوص  اســت. 
می شود موضوع دانشجویان مطالبه گر و عدالتخواه و سپس 
آقازاده ها و مسئوالن دولتی است که بحث امروز مردم در میان 

محافل و خانه هاست.
در قسمت سوم سریال که به موضوع حمله به مجلس شورای 
همچنین صداگذاری  و  تدوین  قاب بندی ها،  می پردازد  اسالمی 
اتفاق و حادثه  اوج  حرفه ای و جــذاب عمل شده اســت. دقیقاً 
نمی تواند  تماشاگر  که  می کشد  تصویر  به  را  دلخراش مجلس 
آنکه  به خصوص  برگرداند.  روی  تلویزیون  از صفحه  لحظه ای 
حوادث مجلس در زمان حاضر رخ داده و همه در جریان جزئیات 
آن هستند و کارگردان نمی تواند به راحتی از آن بگذرد. در تدوین 
این سریال لحظاتی تصاویر سریع می گذرد. کارگردان با حرکت 
سریع تصاویر به نوعی می گوید این همان صحنه های زاید است که 
تماشاگر را خسته می کند و البته طعنه ای هم به برخی سریال هایی 

که آب می بندد می زند.
از زمانی که ده نمکی به فیلم سازی روی آورده خود به خود به خاطر 
پیشینه اش برخی تحمل ورود آن را نداشته و ندارند ولی او همچنان 
فعال است و احساس می شود روز به روز گام هایش حرفه ای تر 
می شود و طبیعتاً در آثار قبلی اش دچار ضعف هایی بود که حتی 

برخی این نوع سینمای کمدی جبهه ای او را نمی پسندیدند.
و  پخته تر  او خیلی  کرد  اعتراف  باید  این سریال  دیدن  با  اما 
حرفه ای تر شده و دقیقاً می داند مسیر فرهنگی انقالب به چه 
و  فسادستیزی  فضای  این  در  که  برخی  دارد.  نیاز  چیزهایی 
عدالت خواهی نیستند از درک این سریال قدری عاجزند و یا 
آن هایی که مایل نیستند ده نمکی این حرف ها را بزند قدری 
تلویزیون  تماشاگران  که  شرایطی  در  دهند.  به خرج  حوصله 
ایران به  دلیل فقر فیلم نامه و کارگردانی جذاب سراغ فیلم های 
پلیسی معمایی دانلود شده می روند ده نمکی هدیه ای به آنان 
بدهیم همه  اجــازه  ببینند.  و  کنند  تحمل  می توانند  که  داده 

حرف های بغض در گلو را بیان کنند.

مینی سریال  ایــن شب ها  کهندل   زهــره   
»دادِستان« روی آنتن شبکه سه می رود که 
حاشیه های  قسمت،  اولین  پخش  از  پس 
ــجــاد شـــد. عـــده ای  ــادی پــیــرامــون آن ای ــ زی
را  ده نــمــکــی  مسعود  ساخته  جدیدترین 
و  عدالت خواهی  جبهه  در  متفاوت  اثــری 
به  دیگر  عــده ای  و  خواندند  فسادستیزی 
کارگردان  فــرم،  و  ساختار  در  ضعف  دلیل 
ــه مـــحـــتـــوازدگـــی مــتــهــم کـــردنـــد.  ــر را بـ ــ اث
»دادِستان« به تهیه کنندگی محمد خزاعی 
جنبش  فعالیت های  سیمافیلم،  تولید  و 
دغدغه مند  دانــشــجــویــان  عــدالــت خــواهــی 
سقوط  حادثه  با  ماجرا  می کند.  روایــت  را 
باالی  از  فتاحی  عماد  نــام  به  دانشجویی 
ساختمان دانشگاه آغاز می شود و در ادامه 
ماجراهای دیگری دربــاره این دانشجو رقم 
می خورد که با سماجت و پیگیری سعی در 
افشای فساد مسئوالن از جمله نمایندگان 
مجلس را دارد. در این سریال به ماجرای 
حمله داعش به مجلس که در خرداد سال 
96 اتفاق افتاد هم پرداخته شده است اما 
سازنده اثر تأکید دارد که این سریال اشاره 

به دولت و زمان خاصی ندارد. 
مسئله  اینکه  بــیــان  بــا  ده نــمــکــی  مسعود 
ــواهــــی و ظـــلـــم ســـتـــیـــزی جـــزو  ــــت خــ ــدال عــ
دغـــدغـــه هـــای هــمــیــشــگــی اش بــــــوده، به 
دوران  در  که  ما می گوید: کسانی  خبرنگار 
کار مطبوعاتی من با نشریات »شلمچه«، 
»جبهه« و »دوکــوهــه« )اواخـــر دهــه 70 و 
اوایل دهه 80( آشنایی دارند می دانند که 
غنا  و  فقر  و جنگ  عدالت خواهی  مسئله 
این  و صفحات  تیترها  ثابت  پای  همیشه 
نــشــریــات بـــوده اســت هــمــان طــور کــه نقد 
اداری  فساد  آقازاده ها،  فساد  اشرافی گری، 
جزو  طبقاتی  فاصله  و  مسئوالن  مالی  و 

دغدغه های همیشگی ام بوده است.
او اضافه می کند: پس از آن هم مستندهای 
کــدام  استقالل،  »کـــدام  و  فحشا«  و  »فقر 
تم عدالت  دو،  را ساختم که هر  پــیــروزی« 
اجتماعی داشتند و مسئله فاصله طبقاتی 
در آن ها مطرح شد. پس از آن سریال »دارا و 
ندار« را ساختم و در »رسوایی یک« هم درباره 
تبعات فقر که منجر به آسیب های اجتماعی 
می شود، حرف زدم یا در »رسوایی2« هشدار 
دادم که شکاف طبقاتی می تواند منجر به 
زلزله اجتماعی شود، این مسائل همیشه از 

دغدغه های من بوده است. 
کارگردان سریال »دادِستان«، ورود تلویزیون 
اقدام های جسورانه  را جزو  این مسائل  به 
صدا و سیما دانسته و خاطرنشان می کند: 

قرار  گفتمان  این  اختیار  در  را  آنتن  اینکه 
مطالبات  طــرح  در  ملی  رســانــه  تــا  ــــد  دادن
و  نماند  عقب  دیگر  رسانه های  از  مردمی 
به نوعی عدالت طلبی را به چالش بکشد، 
موضوع خیلی مهمی است. در این سریال 
ــا مــوضــوع  ــده ای را ب ــرخــورد مــغــرضــانــه عــ ب
عدالت طلبی دانشجویان به تصویر کشیدم 
و مخاطب با یک فیلم نامه چالشی، طرح 
شبهه و پاسخ به آن شبهه در جای جای 

سریال مواجه است.

می خواهند مدیران تلویزیون را #
وادار به خودسانسوری کنند

کارگردان فیلم »اخراجی ها« که اثرش جزو 
فیلم های جنجال برانگیز و پرفروش سینمای 
ایـــران در دهــه 80 بـــوده، معتقد اســت: با 
پخش سریال »دادستان« اصحاب قدرت 
ایــن سریال  چــون  می بینند  آسیب  بسیار 
اســت،  شــده  مــواجــه  عمومی  استقبال  بــا 
و  ــنــدی دارد  ت ــم  ــت ری و  ســاخــتــار درســــت 
حرف های مبنایی و گفتمانی را طرح می کند 
که غیر از ناله، سیاه نمایی و مچ گیری است.
او تأکید می کند: این سریال به چاره اندیشی 
می پردازد و راهکار ارائه می دهد مثالً اینکه 
فرزندان مسئوالن نباید در زمان مسئولیت 
والدینشان در خارج از کشور تحصیل کنند 
و باید این امتیاز ویژه را از آن ها گرفت، خب 

این راهکار است.

او دربــاره اعتراض ها و انتقادهایی که علیه 
سریال او شده است، می گوید: آدم هایی که 
هدف این سریال بودند یکسری قلم به مزد 
را اجیر کردند تا اتفاق های دیگری بیفتد و 
به اسم تکنیک و شعاری بودن به کار حمله 
قابل  مــا  بـــرای  ــن حمله ها  ای اگــرچــه  کنند. 
پیش بینی بود، آن ها این هجمه ها را نسبت 
به من و سریال داشتند تا مسئوالن تلویزیون 
را بترسانند و آن ها را وادار به خودسانسوری 
روز چندین  در یک  رســانــه ای  اینکه  کنند. 
علیه  رســانــه ای جعلی  اسامی  با  را  مطلب 
سریال »دادستان« منتشر می کند مشخص 

است که از جایی خط می گیرد.
منتقد  ایــن دغدغه یک  ده نمکی،  بــاور  به 
نیست چون منتقد صاحبنظر است و نظر 
حاشیه ای  مسائل  اینکه  دارد.  را  خــودش 

مثل فرم و تکنیک را مطرح می کنند نشان 
مــی دهــد کــه دنــبــال پــاک کـــردن مسئله و 

ردگم کنی هستند.
او بحث فرم و تکنیک را در این ماجرا یک 
می کند:  اضافه  و  دانسته  انحرافی  بحث 
از  دارنــد. بسیاری  با محتوا مشکل  آن هــا 
»دادستان«  سریال  که  می دانند  فن  اهل 
تلویزیون  از استانداردهای  از نظر تکنیکی 
بــاالتــر اســـت. آن هـــا پشت فــرم و تکنیک 
پنهان می شوند تا محتوا را لجن مال کرده 
و بحث های حاشیه ای را مطرح کنند، این 
نشان می دهد که مسائل دیگری هم وجود 
هم  سازمانی  درون  دعواهای  شاید  و  دارد 
دخیل در ماجراست شاید بخواهند با این 
و  بزنند  را  سه  شبکه  یا  سیمافیلم  کارها 
دعواهای درون سازمانی خودشان را داشته 

باشند. 

حمله های ناجوانمردانه ای به ما #
شد

ــال  ــن دو ســری ــ ای از  پــیــش  ــه  کـ ده نــمــکــی 
برای  هم  را  »معراجی ها«  و  نــدار«  و  »دارا 
تــلــویــزیــون ســاخــتــه اســـت، مــی گــویــد: ایــن 
هجمه ها، مدیران تلویزیون به ویژه مدیران 
کرد.  نخواهد  محافظه کارتر  را  سه  شبکه 
اولیه  تــوافــق هــای  ــای  پ سیمافیلم  مــدیــران 
پــروژه »دادســتــان«  با ما ایستاده اند چــون 
گفتمانی ملی دارد و قرار نیست که با  هارت 

و پورت چند نفر که به جایی وصل هستند 
و مــی خــواهــنــد ایــن اثــر را بــزنــنــد، مــدیــران 

تلویزیون بترسند و کنار بکشند.
بیان  با  و فحشا«  کــارگــردان مستند »فقر 
اینکه دغدغه عدالت خواهی، قائم به زمان 
و دوره خاصی نیست، عنوان می کند: سعی 
کــردیــم کــه ســریــال تــاریــخ مصرف نداشته 
اتفاق ها همچون حمله  از  اما برخی  باشد 
داعش به مجلس، به ناچار زمان مشخصی 
را به سریال می دهد ولی سعی کردیم که 
دولــت  بــه  اشـــاره  تلویزیونی  مجموعه  ایــن 

خاصی نداشته باشد. 
او دربــاره اینکه شرایط فیلم برداری سریال 
بسیار سخت بوده است، توضیح می دهد: 
ایـــن ســریــال را در روزهــــای اوج کــرونــا  مــا 
ساختیم و حمله های ناجوانمردانه ای که به 
این سریال شد بدون در نظر گرفتن شرایط 
تولید آن بود. اثری که دغدغه ملی و ارزشی 
دارد با پروداکشن بزرگ و صدها هنرور در 
اوضــاع کرونا ساخته شد که کار پرخطری 
در شــرایــط  کــه  هــنــرمــنــدانــی  بیشتر  بـــود. 
کرونایی فعلی دارند برای تلویزیون، اثری را 
تولید می کنند مانند مدافعان سالمت در 
خط مقدم حضور دارنــد چون وقتی مردم 
را دعوت به ماندن در خانه ها می کنیم باید 
تأمین شود.  فرهنگی  خـــوراک  آن هــا  ــرای  ب
کسانی که در این شرایط تولیدات سینمایی 
ــان  ــادر درمـ ــ و تــلــویــزیــونــی دارنــــد مــانــنــد ک

مجاهدت می کنند. 
قرار  ابتدا  همان  از  اینکه  بیان  با  ده نمکی 
بود مجموعه در قالب مینی سریال ساخته 
شود، یادآور می شود: گروه تولید و آن هایی 
چیست،  فیلم  مضمون  می دانستند  کــه 

جانفشانی کردند و پای کار آمدند.
14 ساعت در روز با ماسک کار کردن، آسان 

نیست و شرایط تولید را دشوار می کند. 
این سریال در  اگر  اینکه  به  پاسخ  وی در 
تولید می شد، کیفیت  شرایط غیرکرونایی 
همه  می گوید:  می کرد،  تغییر  آن  ساخت 
تــالش خــودمــان را کــردیــم کــه فــرم توافق 
شده برای تولید دربیاید. ما می خواستیم 
کــه ریــتــم ســریــال تــنــد، پــرکــات و بــا تعدد 
لوکیشن باشد، اتفاق ها و ضرب آهنگ کار 
از  هم طوری باشد که مجال پلک زدن را 
مخاطب بگیرد، خوشبختانه بازخوردهایی 
که گرفتیم همین را می گوید. این سریال، 
داشته  تلویزیون  در  مخاطب  میلیون  نیم 
ســریــال  از  حـــرف  مختلف  مــحــافــل  در  و 
ــن نــشــان دهــنــده  ــت، ایـ ــان« اســ ــ ــت »دادســ

اثرگذاری آن است.

برش

این حمله ها برای ما قابل 
پیش بینی بود، آن ها 
این هجمه ها را نسبت 
به من و سریال داشتند 
تا مسئوالن تلویزیون را 

بترسانند و آن ها را وادار به 
خودسانسوری کنند

 زهره کهندل   مانند همیشه نظرات درباره آثار مسعود 
ده نمکی در دو جبهه موافق و مخالف است؛مدیر مرکز 
تولید متن سازمان سینمایی حــوزه هنری معتقد است 
که دغدغه های محتوایی این فیلمساز، دغدغه های قابل 
اعتنایی است. او هجمه ها علیه ده نمکی را به دلیل ضعف 
فرمی سریال »دادستان« روا ندانسته و این جریان را درباره 

زنده یاد فرج هللا سلحشور هم مسبوق به سابقه می داند. 
جشنواره  پانزدهمین  در  کــه  حسینی  سیدمحمد  بــا 
بین المللی فیلم مقاومت، مدیر بخش »اسالم هراسی و 
ایران ستیزی در سینمای غرب« بوده و سردبیری ماهنامه 
فرهنگی و هنری »سینما رسانه« و مجله »سینما روایت« 
را بر عهده داشته است، درباره مسیری که مسعود ده نمکی 

در آثارش دنبال می کند گفت وگو کردیم که می خوانید.

این روزهــا سریال »دادستان« داد بسیاری را درآورده   
است، دلیل این هجمه ها و اعتراض ها علیه آقای ده نمکی 

را چه می دانید؟
من معتقدم که آقای ده نمکی در فضای پرداختن به کارهای 
خــودش، آدم ویـــژه ای اســت. فیلم های سینمایی او جزو 
پرمخاطب ترین آثار سینما و تلویزیون بوده است، زمانی هم 
که فعالیت مطبوعاتی داشت باز هم جزو ژورنالیست های 
شناخته شده بود چون بلد است با مخاطبش حرف بزند. 
ضمن اینکه آثارش، وجه ژورنالیستی هم دارد یعنی سعی 
می کند به مسائل عامه مردم بپردازد. به نظرم نقطه قوت 
آثار او در حوزه رسانه ای، پرداختن به مسئله فقر و غنا و قرار 
دادن طبقه فرودست جامعه در برابر طبقه مرفه است که 
بسیار هم موفق بوده، شاید از لحاظ تکنیکی، آثارش چندان 
شاخص نباشد و در سطح متوسط باشد اما دغدغه های 

محتوایی این فیلمساز، دغدغه های قابل اعتنایی است. 

یکی از ایرادهایی که به آثار ده نمکی به ویژه »دادستان«   
وارد شده این است که سینما و تلویزیون جای بیانیه دادن 
نیست به همین دلیل تکنیک و فرم اهمیت می یابد، نظر 

شما در این باره چیست؟
به هر حال یک مفهوم باید در قالب فرم خودش را عرضه 
کند و اگر نتواند چنین کند، انتخاب مدیوم اشتباه بوده 
است. اگر قرار است محتوایی در قالب فرم خاصی عرضه 
شود باید آن مدیوم درک شود و مجری، فرم را درست اجرا 
کند اینکه بتواند دغدغه های مهم اجتماعی را به درستی 
تبدیل به فیلم نامه کند چون فیلم نامه ها در تولید فیلم 
و سریال اهمیت فراوانی دارند. البته در آثار اخیر آقای 
ده نمکی کمی شتاب زدگی به چشم می خورد، اینکه با 
عجله دارد کارهایش را می سازد و زمان کافی برای نوشتن 

فیلم نامه آثــارش نمی گذارد. البته در مورد فیلم آخرش 
»زندانی ها« دغدغه فیلمساز مهم و جذاب است. 

بخشی را که درباره امام زمان)عج( مطرح می کند بسیار 
ــران و در 16 فیلم جشنواره  ای مهم اســت. در سینمای 
فیلم فجر، یک لحظه مناجات با خدا نیست؛ در حالی 
که سینمای آمریکا مملو از خداست. اینجا نقطه تاریک 

تولید فیلم ها و سریال هاست. 

یک مشت آدم بی اعتقاد دارند فیلم می سازند در چنین 
به مفهوم  نگاهی  که  آقــای ده نمکی گرم  سینمایی، دم 
زیــادی  امــام زمــان)عــج( در فیلم »زندانی ها« دارد، عــده 
اصالً چنین کاری نمی کنند که حتی عکس آن هم عمل 

ده نمکی  آقــای  مدافع  وکیل  من  می کنند. 
وجود  با  ایشان  می گویم  ولــی  نیستم 

اتمسفری  و  جــو  چنین  در  ایــنــکــه 
حضور دارد همچنان سعی می کند 
دغدغه های سالم خودش را تبدیل 
به فرم کند اما اشکال اینجاست 
که تجربه ای در زمینه تبدیل این 

نــداریــم و  فـــرم  ــه  ب مفاهیم 
حــتــی بـــه خــودمــان 

احترام نمی گذاریم 
ــی کــمــک  ــنـ ــعـ یـ
نــمــی کــنــیــم که 
فـــیـــلـــمـــســـازان 
ــد  ــ ــن ــ ــه م ــدغــ دغــ

محتوایی به لحاظ 
ایـــن  در  هــــم  ــی  ــرمــ ــ ف
به  ــوزه رشــد کنند.  حـ
اشکال های  دارم  ــاد  ی

اینچنینی که اکنون به آقای ده نمکی وارد است تا دلتان 
بخواهد به سمت زنده یاد سلحشور هم بود. همین بچه 
حزب اللهی ها آثار آقای سلحشور را از لحاظ فرمی تخریب 
می کردند ولی وقتی ایشان از دنیا رفت، رهبری اسم ایشان 
را در کنار اسم شهید آوینی قرار دادند. درکی که رهبری از 
این فیلمساز دارند مهم است اینکه چه تأثیری در جامعه 
داشته است. ضمن اینکه پرداخت مفاهیم قرآنی، دینی، 
عدالت خواهی و از این دست مفاهیم ارزشــی، مسیری 

سخت و طوالنی را پیش رو دارند.

عده ای بر این باورند که ده نمکی، آن قدری که تئورسین   
خوبی است، تکنسین خوبی نیست. چرا افرادی مانند او یا 
شمقدری که دغدغه های مهمی دارند در مقام تهیه کننده، 
فیلم نامه نویس یا مشاور کارگردان قرار نمی گیرند و اصرار 

دارند که خودشان فیلم بسازند؟
درباره آقای شمقدری موافقم که سریال »روزهــای ابدی« 
ضعیف از آب درآمده است اما ماجرای آقای ده نمکی فرق 
می کند. ضمن اینکه کارگردانی بخشی از روند تولید فیلم و 
سریال است. وظیفه تهیه کننده این است که پشت صحنه 
ورزیده و کاربلدی را فراهم کند تا به ارتقای ساختار و فرم اثر 
کمک شود، اینجاست که یک اثر کارگردانی با اثر دیگرش 
متمایز می شود مثالً فیلم »اخراجی های یک« هم ساخته 
آقای ده نمکی است ولی آنجا تیم تولید خوبی دارد که کار 
درمی آید و به لحاظ سینمایی، فیلم قابل توجهی است. به 
نظرم آنچه باید درباره آن حرف بزنیم، دغدغه های محتوایی 
ــرم خــوب بنشیند  اســت کــه باید در یــک ساختار و ف
ولــی اینکه به بهانه فــرم و ساختار ضعیف به این 
دغدغه های مهم و اصیل پرداخته 
نشود، مسیر غلطی است. 
به سریال »یوسف پیامبر« 
چقدر تاختند که فرم و 
ولی  دارد  بدی  بیان 
از  اقبال جامعه 
ــن ســریــال  ــ ای
بسیار خوب 
در  و  بـــــود 
ــخــش  ــازپ ب
آن  از  ــم  هــ
اســتــقــبــال شــد. 
محکوم  را  سلحشور  آقـــای 
را  تلویزیون  و  سینما  اصــالً  که  می کردند 
نمی فهمی! حتی ایشان پاسخ داد که من 
اصالً سینماگر نیستم، کار من قرآنی است. 

به نظرم این هجمه ها را به بسیاری وارد کردند. آقای بحرانی 
هم در ساخت »ملک سلیمان« با همین هجمه ها مواجه 
شد. ضمن اینکه پرداختن به ماهیت و محتوای اخالقی و 
ارزشی کار دشواری است. نوشتن فیلم نامه هایی با عشق 
مثلثی و مربعی که کار سختی نیست. سینمای ایران مملو 
از این قصه های کپی پیستی است. مسئله اینجاست که 
اگر بخواهید درباره یک مفهوم متعالی و دغدغه مند فیلم و 

سریال بسازید، کار سخت می شود. 

آیا فیلمسازان جوان نمی توانند به این عرصه ها ورود پیدا   
کنند، کما اینکه در یکی دو سال اخیر با حمایت برخی 
نهادهای فرهنگی، عده ای از فیلمسازان جوان انقالبی، آثاری 

با مضامین جنجال برانگیز ساختند؟
قطعاً آقای ده نمکی از این فیلمسازان جوان جلوتر است 
چون می داند که نباید کلیت نظام را زیر سؤال ببرد و فقط 
اشکال ها را بگوید. رهبری فرمودند که فساد موردی داریم 
نه فساد سیستمی. ولی فیلمسازان جــوان به صراحت 
می گویند که فساد سیستمی است و در مقابل بیانات 
رهبری حرف می زنند چون بلد نیستند و زمانی که وارد 
این عرصه مفهومی می شوند، عجله دارند. این فیلمسازان 
جوان مثل ژورنالیسم کف خیابانی توی اتوبوس و تاکسی، 
حرف می زنند. این سطح از ژورنالیسم و مطالبه گری در آثار 
فیلمسازان جوان دیده می شود یعنی گزاره های رانندگان 
تاکسی را تبدیل به یک اثر سینمایی می کنند، اتفاقاً برخی 
از این آثــار، فرم بسیار ضعیفی هم دارنــد. من آثار اولیه 
مهدویان را از نظر فرم و تکنیک از این نظر قبول دارم که 
در آن آثار از آدم های کاربلد به ویژه در پشت دوربین بهره 
برده بود ولی در »شیشلیک« که پشت صحنه اش، آدم های 

کاربلد ندارد ضعف فیلم سازی او مشهود است.

پس هجمه هایی که علیه آقای ده نمکی به خاطر سریال   
»دادستان« راه افتاده را روا نمی دانید؟

اصالً، من ده نمکی را یک پدیده رسانه ای ویژه می دانم که هر 
زمان اثری را تولید می کند، حاشیه های آن اثر جدی می شود. 
این نشان می دهد که آن اثر نسبت به آثــار دیگر وجوه 
متمایزی دارد. در چند قسمتی که از سریال »دادستان« 
پخش شده است دیدید چقدر سر و صدا کرد در حالی که 
سریال »روزهای ابدی« آقای شمقدری بسیار ضعیف بود و 
باید بیشتر به آن هجمه وارد می شد اما نشد. آقای ده نمکی 
را  روی مسائل حساسی دست می گذارد و حرف هایش 
می زند که به خاطر نگاه قدرتمند ژورنالیستی اش صدای 
بسیاری را درآورده است کما اینکه علیه زنده یاد سلحشور 

هجمه های فراوانی را وارد کردند.

سینما

 گفت وگوی صریح قدس با مسعود ده نمکی، کارگردان سریال جنجالی این شب های شبکه سه

»دادِستان« از جنس مچ گیری و سیاه نمایی نیست

مدیر مرکز تولید متن سازمان سینمایی حوزه هنری:

»ده نمکی« یک پدیده رسانه ای ویژه است

یادداشت اینستاگرامی

محمدتقی فهمیم، منتقد سینما
annotation@qudsonline.ir
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 محمود گبرلو 
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ده نمکی را یک پدیده رسانه ای 
ویژه می دانم که هر زمان اثری را 
تولید می کند، حاشیه های آن اثر 
جدی می شود. این نشان می دهد 

که آن اثر نسبت به آثار دیگر وجوه 
متمایزی دارد
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