
از جانمان مایه گذاشتیم
در فضایی که برخی ها فکر می کردند با 
صحبت ها و اشاره بایدن، ممکن است 
ایـــران فــوری به برجام بــرگــردد، کاربران 
فضای مجازی روز گذشته نوشتند: »دو 
دقیقه هم نمی توان به آمریکا اعتماد 
کــرد. حتی اگر مثالً 6 ماه تحریم ها را 
رفع کند و به برجام برگردد... آمریکای 
محترم! هشت ماه از جونمون مایه گذاشتیم و نذاشتیم حرف رهبرمون 
زمین بمونه. االن هم حرف رهبر لغو همه تحریم هاست و ذره ای کوتاه 

نخواهیم آمد... حرف  فایده نداره، این دفعه فقط عمل...«.

کی به کیه! به ما هم واکسن بدید
واکسن کرونا، نبودن و نداشتنش یک 
جور حاشیه ساز بود و حاال که مشخص 
شــده هــم واکــســن وارد کــرده ایــم و هم 
واکسن می سازیم، جور دیگر! علی رجبی 
در واکنش به درخواست داروغه زاده برای 
توییتی  در  هنرمندان  واکسیناسیون 
ــوشــت: چـــرا ســـازمـــان نــظــام پزشکی  ن
پیشنهاد تزریق واکسن برای خبرنگاران را نمی دهد؟ کی به کیه! ما امکان 
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی را در برنامه های خبری نداریم... کل 

خبرنگاران فعال هم شاید ۵ هزار نفر بیشتر نباشند.

205 هزار تومان
ــاون مـــدیـــا نــوشــت:  ــ ــال تــلــگــرامــی هـ ــانـ کـ
مناطق  در  به ویژه  آمریکایی  خانواده های 
با یک بحران جدید  درگیر برف و سرما، 
مواجه شدند... قبض های برق نجومی که 
مصرف یک روزشــون رو ۵۷۳ دالر نشان 
میده... درآمد برخی آمریکایی ها کمتر از 
۴هــزار دالر در ماهه. قابل توجه کسانی 
که فقط درآمدهای غربی ها رو با درآمدهای مردم ایران تحت تحریم مقایسه 
می کنند و هشتگ زندگی نرمال می زنند. قیمت هر کیلووات برق در ایران: حدود 

۵2 تومان... قیمت هر کیلووات برق در تگزاس آمریکا: حدود 20۵هزار تومان.

می توانید از گرسنگی بمیرید
پرتلند، بزرگ ترین شهر ایالت اورگن در 
آمریکاست. در واقــع هم مرکز تجارت 
و صنعت این ایالت است و هم خیلی 
معروف. با این حال مشکالت خودش 
مجازی  فضای  کاربر  یک  دارد.  هم  را 
عکسی از این شهر را در توییتر منتشر 
کرده و نوشته: ملت رفتند مواد غذایی 
که یک فروشگاه زنجیره ای در شهر پرتلند دور ریخته رو بردارند و پلیس 
اعزام شده که از سطل آشغال ها محافظت کنه! شعار جدید ایالت رو باید 

بگذارند: می تونید از گرسنگی بمیرید ولی نه از مسمومیت غذایی!

 محمد تربت زاده  تصویری که از برف و یخبندان 
به  آمریکا در ذهن خیلی هایمان نقش بسته،  در 
قدری دوست داشتنی است که احتماالً توی دلمان 
به حال ساکنان ایاالت متحده غبطه هم خورده ایم. 
فضای مجازی و رسانه ها پر است از تصاویر شیک 
و اتوکشیده از بارش بی سابقه برف. در پشت پرده 
این تصاویر اما دمای منفی 18 درجه، قطعی برق، 
گاز و کمبود آب وجــود دارد و مردمی که روزهــای 
اما  تلخ  پـــرده  پشت  ایــن  مــی گــذرانــنــد.  را  سختی 
البــه الی خبرهای مربوط به فــرود کاوشگر ناسا بر 
سطح مریخ و البته تصاویر بزک شده از موج سرمای 

بی سابقه در آمریکا گم شد.

بیش از 60 قربانی»
کانون  که  تگزاس  ایالت  در  مــردم  در حــال حاضر 
آب  کمبود شدید  با  و سرماست  یخبندان  اصلی 
به  حتی  کــار  هستند.  ــه رو  ــ روب غــذا  و  آشامیدنی 
جایی رسیده که دولت آمریکا در این ایالت وضع 

فوق العاده اعالم کرده است.
آن طور که شبکه خبری بی بی سی می گوید، تا االن 
حدود 60 نفر در اثر سرمای شدید جان باخته اند. 
همچنین از روز جمعه برق حدود 180 هزار خانواده 
اساسی تر،  مشکل  اســت.  شــده  قطع  تگزاس  در 
برپایه گزارش رسانه های محلی  قطعی آب است. 
تگزاس، حدود 1۳ میلیون نفر به دلیل یخ زدگی و 

ترکیدگی لوله ها، آب ندارند.
عــالوه بر ایــن، توربین های بــادی هم یخ زده انــد که 
این  مهم  پاالیشگاه های  از  بسیاری  آن  نتیجه  در 
برای  هم  ایالت  این  مــردم  تعطیل شده اند.  ایالت 
گاز  توزیع  مراکز  مقابل  در  گــاز،  کپسول  دریافت 

صف کشیده اند.
در کنار همه این مشکالت، »تد کروز« سناتور ایالت 
تگزاس هم خانواده اش را برداشته و از ایالت خارج 
شده است! البته پس از باال گرفتن هجمه ها، آقای 
سناتور پس از مدت کوتاهی با اکراه به ایالت تگزاس 
را  نشد خانواده اش  ولی همچنان حاضر  برگشت 

مانند مردم عادی به این منطقه بازگرداند.

این آمریکایی های الک پشت دوست!»
ــواردی کــه در بـــاال خــوانــدیــد بــخــش کــوچــکــی از  ــ مـ
مردم  ــرای  ب یخبندان  و  که سرما  اســت  مشکالتی 
ایجاد  از  اینکه  نــه  اســت.  آورده  وجــود  بــه  آمریکا 
چنین مشکالتی برای مردم آمریکا ذوق زده باشیم 
اما جالب است بدانید که هیچ کدام از این موارد باال 
جایی در اخبار مهم و تصاویری که رسانه های معروف 

غربی ارائه می دهند ندارد.
در عوض اما اخبار مرتبط با اقدامات خیرخواهانه 
آمریکایی ها در کمک به یکدیگر، ترند فضای مجازی 
شده است. مثالً یکی از سوژه های داغ چند روز اخیر، 
جمع آوری الک پشت های در خطر انقراض توسط 
مردم و انتقالشان به محیطی گرم بود. هشتگ های 
فضای  ترند  کوتاهی  در مدت  ماجرا  این  با  مرتبط 
مــجــازی شــدنــد. خــالصــه اش آنکه از دل طــوفــان و 
یخبندان در آمریکا، تا دلتان بخواهد تصاویر دوست 
داشتنی و خبرهای امیدوارکننده در فضای مجازی 

منتشر شده است.

هیزم به آتش مشکالت ریختن»
و  کهگیلویه  در  خودمان  هموطنان  دیگر  طــرف  از 
بویراحمد هم به دلیل خسارات شدیدی که زلزله 
به منازلشان وارد کــرده، روزهــای سختی را پشت 
سر می گذارند. سرمای هوا از یک طرف و تخریب 
ــا را بــا مشکالت  مــنــازلــشــان از طــرف دیــگــر، آن هـ

بی شماری رو به رو کرده است.
تــا دلــتــان بخواهد  در مــورد زلــزلــه سی سخت هــم 
بر رسانه های غربی  عــالوه  و  مطلب منتشر شــده 
این  از  دردنــاکــی  تصاویر  هم  خــودمــان  رسانه های 
واقعه منتشر کرده اند. گذشته از کم کاری احتمالی 
نهادهای متولی، عدم رسیدگی احتمالی مسئوالن 
سؤال  دیگر،  احتمالی  مشکالت  تمام  خالصه  و 
اینجاست که چرا رسانه ها اقدامات خیرخواهانه ای 
که توسط خودِ مردم صورت گرفته را نمی بینند و از 
کاربران فضای مجازی گرفته تا رسانه ها، همه شروع 
به هیزم ریختن در آتش مشکالت مردم زلزله زده 

کرده اند؟

قدرت رسانه»
این رفتار دوگانه رسانه ای مورد انتقاد کاربران فضای 
مجازی هم قرار گرفته است. کاربران در این راستا 
هشتگ #تگزاس را در توییتر داغ کرده اند. در ادامه 
چند نمونه از توییت های کاربران فضای مجازی در 

این باره را می خوانید:
داخــل  آمــریــکــا  در  نــفــر  میلیون ها  االن  -هــمــیــن 
شــده،  قطع  برقشون  شــدن،  حبس  خونه هاشون 
آب لوله کشی ندارند و برای تأمین سوخت و غذا 
با مشکل مواجهن اما شما هیچ خبری نمی شنوید! 

این یعنی قدرت رسانه.
-اونایی که دارن سی سخت رو می زنن تو سرمون 
بدونن که در تگزاس که از نظر خودشون در بهترین 
داره،  قـــرار  دنیا  کشور  کــارآمــدتــریــن  و  ــریــن  واالت و 
مسئوالنش حتی نمی تونن به مردمشون یک بطری 

آب معدنی برسونن.
-جالبه بدونین بیمارستان های تگزاس به دلیل نبود 
آب و گرما بیمارها رو مرخص کرده، تصور کنین این 

اتفاق اینجا میفتاد!

واگیری هیجانی»
اگر تا امروز قدرت رسانه ها را دست کم گرفته بودید، 
حاال با مقایسه این رفتار دوگانه به راحتی متوجه 
می شوید رسانه ها چطور می توانند اولویت های زندگی 
شما را تعیین کرده و مرغ همسایه را غاز جلوه دهند! 
در همین راستا، بد نیست به عنوان حسن ختام، 
بخشی از نتیجه گیری »هانا آرنت« در زمینه تأثیرات 
رسانه در زندگی انسان را بخوانید:»قدرت رسانه های 
همگانی را می توان به بهترین وجه از طریق پدیده 
واگیری هیجانی نشان داد. ما در عصر ارتباط  جمعی 
آن  به سر می بریم، در دورانـــی که وجــه مشخص 
متقاعدسازی همگانی است. اینجاست که اهمیت 
اطالعات ورودی به ما مشخص می شود، وقتی ما 
تحت شرایطی باشیم که افراد و رسانه ها اطالعات 
است  ممکن  کنند  تحمیل  مــا  بــه  را  خــود  مدنظر 
در  و  احساسات  هیجانات،  نگرش ها،  ناخواسته 

مرحله آخر رفتار ما نیز تغییر کند«.

مسموم کردن چاه
مغالطه... این اصطالح را شاید تاکنون 
در  هم  قدیم  از  باشید.  شنیده   خیلی 
مباحث مختلف، رد پای این کلمه دیده 
مــی شــود. در واقــع مغالطه یــک ترفند 
اســت. ترفندی بــرای اینکه یک نظر یا 
ادعا را بدون ارائه هیچ دلیل منطقی به 
دیگران تحمیل و آن ها را وادار به پذیرفتن 
آن ادعا کرد. امروزه خیلی از رسانه ها هم 
ممکن است از این ترفند برای قالب کردن 
دروغ و شایعه به شما استفاده کنند. اگر 
این  از  آن هــا چطور  بدانید  می خواهید 

ترفند استفاده می کنند، بخشی از مطلب مجله اینترنتی »فارس پالس« 
در این باره را بخوانید.

این نوع از مغالطه روش هــای کاربردی مختلفی دارد اما شیوه  اصلی و 
غالب آن، استفاده از عواطف و احساسات مخاطب است. در حقیقت 
مغالطه گر با مخاطبش به توافق می رسد که در طول گفت وگو از او دلیل 
منطقی نخواهد! نکته قابل توجه این نوع مغالطه، »ناخودآگاه بودن« آن 
است. یعنی مخاطب، اغلب خودش متوجه توافقش با مغالطه گر نیست، 
چراکه مغالطه گر او را تحت تأثیر احساسات خود قرار داده است. این 
یعنی بستن مسیر درست فهمیدن... به این دو جمله دقت کنید: 1- در 
این دنیای مدرن که هر کس سعی در پیشرفت دارد، تنها متحجران و 
سنت خواه های فسیل مغز هستند که با ورود زنان به ورزشگاه مخالفت 
می کنند.2- فقط یک آدم جلف و الابالی، عزاداری در محرم را بی فایده 
می داند. احتماالً متوجه شده اید که در این دو جمله، نویسنده با استفاده 
از یک ویژگی ناپسند، راه را برای مخالفت می بندد. شما در برخورد با 
گوینده چنین جمالتی احتماالً نظر خود را اعالم نخواهید کرد، چون از 
اینکه برچسب فسیل مغز یا جلف و الابالی به شما بزنند، نگرانید! به این 
مغالطه ها روش »مسموم کردن« چاه می گویند. یعنی چاهِ استدالل و نظر 
دادن را مسموم می کنند تا کسی هوس نوشیدن از آن نکند... روش دیگری 
هم برای مغالطه وجود دارد. برخی رسانه ها و اشخاص سعی دارند با الفاظ 
و عبارتی چون هر بچه ای می فهمد، هر بچه مدرسه ای می داند، واضح و 
مبرهن است و... ادعای خود را به گونه ای القا کنند که چنین مطلبی آن قدر 
آشکار و واضح است که نیازی به ارائه دالیل منطقی نیست. مثالً برخی 
رسانه های آن طرف آبی می گویند: »شاهزاده رضا پهلوی تأکید کرد بدیهی 
است که مسئولیت هر اتفاق ناگواری برای زندانیان سیاسی با جمهوری 
اسالمی و رهبران آن است«. یعنی حتی اگر زندانیان در زندان یکدیگر 
را بکشند هم مسئولیتش پای رهبران ایران است! یکی از پرکاربردترین 
نوع مغالطه در جهت عملیات های جنگ روانی، امیدوار بودن به جهل و 
نادانی دیگران است! همان که گاهی به عنوان حمالت رسانه ای از آن یاد 
می شود و معموالً مقاومتی هم در برابرش شکل نمی گیرد! برای درک بهتر 
این روش به این مثال توجه کنید: »موجودات فضایی وجود دارند، چراکه 
هنوز کسی نتوانسته  وجود موجودات فضایی را رد کند«! این عبارت به 
شما می قبوالند چون دلیلی بر ضد یک ادعا ندارید پس باید بدون هیچ 
دلیلی آن را قبول کنید. خالصه اینکه برای به دام مغالطه نیفتادن، نیازمند 
تمرین هستید. باید مطالب اصلی هر مغالطه را خوب بفهمید و آن ها را در 
مواقع مختلف تطبیق دهید. در صحت گفته های دوستانتان دقیق شوید 
و برای هر حرفی دلیل بخواهید. البته زیاده روی نکنید! چراکه خیلی از افراد 

تحمل زیرسؤال رفتن نظراتشان را ندارند!

 مجازآباد

صمد مرفاوی در گفت وگو با قدس:صمد مرفاوی در گفت وگو با قدس:

 از روز اول  از روز اول 
درفکر جانشین فکری بودند!درفکر جانشین فکری بودند!
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ورزشورزش
تیم منتخب نیم فصل نخست لیگ برتر 

  4 پرسپولیسی 
در جمع برترین ها

 برخورد ناشایست در سی و نهمین جشنواره صدای مستندسازان را درآورد

یتیمی »مستند« در فیلم فجر

برکاتت را بر مرمر بنویس
رقیه توسلی: یک تشکرنامه کوچولو ترتیب داده برایم. خودش که 

این طور می گوید.
»مالحت  مــی دانــم  می گیرم.  دستش  از  را  برگه  خوشحال،  و  گیج 

خانوم« اهل مهربانی و غافلگیر کردن است.
یک پاراگراف بیشتر ننوشته: »ممنون که نمایش نامه خواندی، ماش 
پلو پختی، به سگ ولگرد غذا دادی، زیرلب زمزمه کردی »یامجیب«، 
باالیی، مراقب  ناتمام در کمد همسایه  به جیرجیر  فقط خندیدی 
مسافر توی صف بودی نرود زیر ماشین. ممنون که عکس های کویر 
مرنجاب را که دیدی، به خودت قول دادی بعد کرونا یک سفر بروی 
اصفهان. رِندی و بدجنسی همکارت را گذاشتی پای سرشلوغی اش. 
ممنون که گلدان مُرده را پرت نکردی گوشه انباری، که خاله زنک بازی 
رفیقت  خصوصی  زندگی  نویزهای  کارشناس  و  نیست  مرامت  در 
بلوز  زیــر  فرستادی  را  چپت  دســت  سوختگی  که  ممنون  نشدی. 
آستین دار که دل نسوزانی. ممنون که جواب پیامک آدم بددهن را 

ندادی و توی شیپور جنگ نزدی«.
از  تازه جوانه می زنم و شروع می شوم.  اما  تمام می شود. من  نامه 
محبتش کیف می کنم. از یک پاراگراف که می شود قد هزار پاراگراف، 
انــرژی مثبت گرفت از آن. از اینکه یادم داده اول زیبایی آدم هــا را 
با شیطنت می گوید: »ترجیح دادم  و  آرام  ببینم. نگاهش می کنم. 
کاغذِ غلط ها و اشتباه هایت را یک روز دیگر بیاورم. گفتم حاال یک 

کمی خوش باشیم«.
بغلش می کنم. به گمانم توی این روزهای دیوانه کرونایی، همه مالحت 
خانوم ها باید این کار را بکنند. به دادمان برسند و دوپینگ زندگیمان 
شوند. بی اختیار یاد حرف های روان شناسی می افتم که دیروز توی 
نیست...  بگویــیــد قشنگ  اســت،  نگویــیــد زشت  الیــوش می گفت: 
نگویید خسته نباشید، بگویید شاد و پر انرژی باشید... نگویید دشوار 
است، بگویید آسان نیست... می گفت خوب سخن گفتن، قلب ها را 

تسخیر می کند. می گفت مهربانی همیشه برنده است.
»رنج هایت را روی غبار و برکاتت را بر مرمر بنویس«.

عطرِ روغن کرمانشاهی که به ماش پلو می دهم یک طرف، بوی خوشِ 
نصیحت »بنجامین فرانکلین« یک طرف!

سرماخوردگی بهانه است 

متممی که قایدی را 
خانه نشین کرد

الل
تق

اس
اه 

شگ
 با

- 
ور

ی پ
ید

سع
ضا 

: ر
س

عک

سواد رسانه 

شنبه 3 اسفند 1399روزمره  نگاری
یک

 

 9 رجب 1442 

 21 فوریه 2021  

ماره 9472  
چهارم  ش

ی و 
سال س

 zen
deg

i@q
uds

onl
ine

.ir

بررسی تفاوت برجسته سازی رسانه های ایران و غرب از بالیای طبیعی

زلزله تلخ »سی سخت«، یخبندان شیرین »تگزاس«!

 یادداشتی از امیر حاج رضایی 
درباره شخصیت تیمی پرسپولیس

ذهن برنده سرخ ها
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دارد  اعــتــقــاد  مــرفــاوی  صمد  عرب:  حمیدرضا 
استقالل آن قدر ظرفیت دارد که اگر امتیازهای 
به  بــازهــم  بیفتد  عقب  صدرنشین  از  زیـــادی 
تیم  را  استقالل  مرفاوی  بازگردد.  جایگاه  آن 
برخی مشکالت  اسیر  کــه  مــی دانــد  بــزرگــی 
ناخواسته شده است. او دست می گذارد 
یقه  سال هاست  که  مالی  مسائل  روی 

استقالل را گرفته است. 
مربی استقالل که خود سال ها در این 
باشگاه سرمربی بوده، از برخی منتقدان 
که برای فکری نقشه کشیده اند هم گله 
هفته های  از  که  آن هــا  به خصوص  دارد. 

آغازین دنبال برکناری او بودند.

استقالل پس از باخت به سپاهان روزهای س
بحران  این همه  دلیل  کــرد.  را سپری  سختی 
درحال  جریانی  نمی کنید  تصور  آیا  چیست؟ 

تخریب استقالل است؟
این ماجرا به هفته های اول برمی گردد. زمانی که 
ما به فوالد باختیم وآن هجمه علیه استقالل به 
و نشان  این جریان ها طبیعی نیست  افتاد.  راه 
استقالل  از  ما  حــذف  دنبال  به  برخی  می دهد 
هستند تا گزینه های خودشان در رأس کار قرار 
بگیرند. شما بروید نتایج دیگر تیم ها را نگاه 
مدافع  من  نباخته اند؟  هم  آن هــا  آیــا  کنید. 
تیمم نیستم. قطعاً اشکاالتی وجود دارد که 
موجب شده صدرجدول را از دست بدهیم. 
ما بدون ایراد نیستیم اما طبیعی نیست که 
از هفته های اول دنبال برکناری ما باشند و 

بخواهند برای فکری جانشین تعیین کنند. این 
رفتار منصفانه نیست و دور از عدالت است.

وجود س با  شما  که  همین جاست  نکته  دقیقاً 
کــســب نــتــایــج خـــوب امـــا زیـــر تــیــغ شــدیــد تــریــن 

انتقاد ها قرار دارید. 
نقد  مخالف  کــه  گفته ام  شما  بــه  همیشه  مــن 
سازنده نیستم. ما نمی توانیم بدون ایراد باشیم و 

باید در راستای برطرف کردن آن قدم برداریم اما 
برخی دوست ندارند فکری در استقالل سرمربی 
این  کادری.  اول می گفتند عجب  روزهای  باشد. 
تمجید  و  تعریف  کلی  و  اســت  استقاللی  کــادر 
می شد. حتی می گفتند وجود دو سرمربی سابق 

استقالل کنار فکری بسیار مفید است. 
از  ــا را مــی کــوبــنــد چـــون  ــد م هــمــان هــا االن دارنــ
صدرجدول افتادیم. آیا این دلیل می شود که ما 

را بکوبند؟ احساس می کنم جریان دارد خواسته 
یا ناخوانسته به ما لطمه می زند.

ــامــه شــمــا بــــرای بـــازی هـــای آیــنــده س ــرن ب
صدرجدول  به  استقالل  آیا  چیست؟ 

برمی گردد؟
تــیــمــی کــه االن در  مــگــر مــی شــود 
جـــایـــگـــاه ســــوم اســــت و فــاصــلــه 
امــتــیــازی زیـــادی بــا صــدر نـــدارد، 
باشد؟  نداشته  قهرمانی  شانس 
تیمی  افتاده  اتفاق  لیگ  در  بارها 
اما  ــوده  ب جلو  زیـــادی  امتیازهای 

است.  نشده  قهرمان  درنهایت 
نباید  که  این است  حرف من 
نیم فصل را مالک قرار داد. 
برخی  دربــاره  منصفانه  باید 

مسائل سخن گفت. ما برنامه 
مشخصی برای آینده داریم. 

از س ناشی  از مشکالت شما  بزرگی  شاید بخش 
مسائل مالی هم باشد. بازیکنان روحیه مناسبی 

ندارند.
ما دریافتی های کمی داشتیم. بازیکن به من این را بارها 
می گوید من هم حرفی برای گفتن ندارم چون مسئولش 
نیستم. در تمرین گالیه های زیادی می شود. فکری هم 
تا جایی که توانسته به مدیران تذکر داده که مشکالت 
را برطرف کنند. ما هم اوضاعمان گل وبلبل نیست. 
یادتان هست سال ها از استقالل طلب داشتم و کلی از 

ارزش طلب من کم شد و بعد پولم را دادند؟

صمد مرفاوی در گفت وگو با قدس:

از روز اول در فکر جانشین فکری بودند!

عذرخواهی رسمی ستاره  سرخ از زالتان
ستاره  ابراهیموویچ،  ــان  زالت بلگراد،  ســرخ  ستاره  برابر  میالن  ــدار  دی در 
روسونری که ریشه های بوسنیایی دارد، هدف توهین های نژادپرستانه یکی 
از هواداران صرب قرار گرفت. ستاره سرخ بلگراد با انتشار بیانیه ای بابت 
آزارهای نژادپرستانه ای که زالتان ابراهیموویچ در طول بازی میالن برابر 
این تیم در لیگ اروپا هدف آن ها قرار گرفت، عذرخواهی کرد. دوربین های 
تلویزیونی هواداری را نشان دادند که رو به زالتان که ریشه هایی بوسنیایی 

دارد، توهین هایی قومیتی را فریاد می کشد.

راز شادی گل بیل با بیمار سرطانی
گفته می شود جشن گل سون هیونگ مین و گرت بیل در لیگ اروپا به 
دلیل قولی که به یک بیمار مبتال به سرطان داده بودند، انجام شد. به 
گزارش ورزش سه، پس از گلزنی این دو زوج خط حمله تاتنهام، آن ها یک 
شادی بعد از گل مشترک انجام دادند. بیل و سون هر کدام با انگشتان 
دو دست کلمه W را ایجاد کردند و اکنون گزارش شده است که این جشن 
ادای احترام به یک بیمار نوجوان سرطانی است که چندی پیش سون 

هیونگ مین در بیمارستان از او عیادت کرده است.

منچستریونایتد آماده تمدید با کاوانی 
ادینسون کاوانی در ساعات پایانی پنجره نقل و انتقاالت تابستانی به 
تیم  این  ذهنیت  در  ــراوان  ف اثــری  توانست  و  پیوست  منچستریونایتد 
بگذارد و به خط تهاجمی شیاطین سرخ، انرژی و رقابت فراوانی را تزریق 
کند. ادینسون کاوانی 34 ساله با قراردادی یکساله به منچستریونایتد 
آمد ولی این باشگاه می خواهد با این بازیکن یک سال دیگر نیز تمدید 
کند. اوله گونار سولسشر از این اتفاق خبر داد و به نظر می رسد کاوانی 

سال دیگر در اولدترافورد بازی کند.

آلوس پس از ۱۶ سال بدون جام ماند!
مدافع برزیلی پس از ۱۶ سال نتوانست در یک فصل جام قهرمانی را 

باالی سر ببرد. 
به نقل از بی ساکر، سائوپائولو با تساوی یک بر یک مقابل پالمیراس 
شانس قهرمانی در لیگ برزیل را از دست داد. ناکامی این تیم موجب 
شد دنی آلوس پس از ۱۶ سال بدون جام بماند. مدافع برزیلی از فصل 
یا چند  کرد هر فصل حداقل یک  تن  بر  را  پیراهن سویا  که   ۲۰۰4-۵

عنوان را با باشگاه یا تیم ملی کشورش بدست آورد. 

سینا حسینی: موضوع غیبت مهدی قایدی در 
تمرینات استقالل پس از شکست برابر سپاهان 
یکی از دغدغه های ویژه هواداران استقالل است. 
سعادتمند،  دوره  در  استقالل  ریزنقش  مهاجم 
هتل  به  نقل و انتقاالت  ساعت های  آخرین  در 
آن جلسه  در  الکچری شمال شهر دعوت شد، 
احمد سعادتمند به وی وعده داد قــراردادش با 
اما  شد  خواهد  منعقد  مجدد  قابل توجه  رقمی 
ــازه وارد  ت بازیکنان  ابتدا  تا  کند  صبر  کمی  باید 
جـــذب شــونــد ســپــس کـــار او انــجــام شـــود. ایــن 
بازی های  تا زمــان برگزاری  فــردا کردن ها  و  امــروز 
از  خبری  امــا  یافت  تــداوم  آسیا  قهرمانان  لیگ 
متمم جدید نشد. پس از بازگشت تیم از قطر 
مدیره  هیئت  و  مدیرعامل  درگیری های  آغــاز  و 
عمالً موضوع اصالح رقم قرارداد مهدی به کلی 
پیگیر  بارها  قایدی  مدت  این  در  شد.  فراموش 
مــوضــوع شــد کــه مــددی بــه ایــن پیگیری جــواب 
روشنی نداد تا اینکه در نهایت یکی از اعضای 
به صــورت خصوصی حرف  با وی  هیئت مدیره 
زد و تأکید کرد مشکل او به زودی حل می شود.

  بند متمم#
از  تا پیش  بود متمم مذکور  بــاور  این  بر  قایدی 
نیم فصل امضا خواهد شد و او در آستانه نیم 
قــراردادش را دریافت  فصل دوم رقمی افزون بر 
هیئت  عضو  آن  و  بی توجهی  امــا  کــرد  خــواهــد 
مدیره کار را به اینجا رساند که قایدی با حالت 
از  فاش شدن بخشی  با  قهر خانه نشین شــود! 
این اتفاق ها، هواداران به شدت به تیم مدیریتی 
و  حل  قایدی  موضوع  تا  آوردنـــد  فشار  باشگاه 
خلیل زاده  اسماعیل  می شود  گفته  شود،  فصل 
قصد دارد به زودی با مهدی قایدی مالقات کند 
و موضوع نگارش متمم قرارداد او را انجام دهد.

می رسد  خبر  کنار  و  گوشه  از  حــاال 
ــرار اســت متمم قـــرارداد قــایــدی با  ق
رقم ۲ میلیارد تومان نوشته شود به 

این شرط که او قراردادش را با مجموعه 
اتفاق  این  اگر  استقالل تمدید کند، 
رخ دهـــد، اســتــقــاللــی هــا مــی تــوانــد 
روی  یکم  و  بیست  پایان فصل  در 
مهدی  ترانسفر  بــابــت  درآمـــدزایـــی 
تــا سهم  کنند  بــرنــامــه ریــزی  قــایــدی 
به  را  بازیکن  ایــن  فــروش  از  عمده ای 

حساب باشگاه منتقل کنند.

طلب 400 میلیونی#
نیست،  آبــی هــا  مشکل  تمام  ایــن  امــا 
هم  ریگی  مسعود  قایدی  جز  به  بلکه 
ریگی  اســت،  گرفتار  مشکل  همین  به 
تأثیرگذار  بازیکنان  از  یکی  عــنــوان  بــه 
در  حرفی  هنوز  آبی پوشان  اردوگـــاه  در 
زبان  به  معوقه اش  مطالبات  خصوص 
نیاورده است اما او نیز از لیگ نوزدهم 
مبلغ 4۰۰ میلیون طلب دارد که در دوره 
سعادتمند به وی قول دادنــد در اسرع 
وقــت ایــن مشکل بــرطــرف خــواهــد شد 
امــا تــا بــه امـــروز هنوز ایــن وعــده عملی 
ــت. گــفــتــه مــی شــود پــس از  نــشــده اســ

ــرارداد  ق موضوع  قایدی  مشکل  فصل  و  حل 
خواهد  انــجــام  نیز  او  قــــرارداد  متمم  و  ریــگــی 

استقالل مشکلی  در  مــانــدن  بـــرای  وی  تــا  شــد 
در  استقالل  بدون شک مدیران  باشد.  نداشته 
بخشی  می توانند  بازیکن  دو  این  صورت حفظ 
از دغدغه هــواداران را مرتفع سازند و کار نیمه 
 تمام دوره سعادتمند را با خاطره خوب به اتمام 

برسانند.

سرماخوردگی بهانه است 

متممی که قایدی را خانه نشین کرد
تیم منتخب نیم فصل نخست لیگ برتر 

 4 پرسپولیسی در جمع برترین ها

توخل به دنبال جذب ستاره دورتموند

 پیشنهاد 93 میلیون یورویی »چلسی« 
محمدرضا خزاعی: سی و سومین دوره هندبال باشگاه های برای خرید »هالند«

کشور که در روز ۱9 مهر با رقابت ۱۲ تیم در دو گروه ۶ تیمی 
و به صورت متمرکز، آغاز شده بود، در بیست و نهمین روز 
از بهمن ماه با قهرمانی تیم نیروی زمینی »شهیدشاملی« 
کازرون به پایان رسید. لیگ امسال به دلیل شیوع کرونا، 
به  ویـــژه،  با شرایطی  ــی،  ورزشـ رشته های  سایر  همانند 
صــورت متمرکز، بــدون حضور تماشاگر با رعایت کامل 
دستورالعمل های بهداشتی در دو مرحله مقدماتی و نهایی 

برگزار شد.

افزایش ناگهانی صعودکننده ها#
مرحله مقدماتی در دو گروه ۶ تیمی برگزار شد. قرار بر این 
بود تا پس از مرحله مقدماتی، از هر گروه سه تیم به مرحله 
نهایی راه یابند. اما حوادثی که در روز پایانی دور برگشت 
به وقوع پیوست، ۶ تیم را به 8 تیم افزایش داد. در آخرین 
بازی دور برگشت گروه دوم، تیم های فوالدمبارکه سپاهان 
اصفهان و فرازبام خائیزدهدشت، در شرایطی برابر هم قرار 
گرفتند که صعود سپاهان به عنوان تیم دوم گروه قطعی 
بود. درشرایطی که فرازبام نیمه اول را ۱3 بر 9 از سپاهان 
پیش بود، درنهایت، بازی با تساوی ۲4-۲4 به پایان رسید. 
با این نتیجه، فرازبام و زغال سنگ هم امتیاز شدند و فرازبام 
با تفاضل گل بهتر سوم و زغال سنگ حذف شد. مدیران 
زغال سنگ با ارسال فیلم بازی و نامه رسمی به کمیته 
انضباطی، مدعی شدند تبانی صــورت گرفته است. 

کمیته انضباطی هم پس از دو هفته تشکیل جلسه داد 
و با محرومیت و جریمه نقدی دو بازیکن فرازبام و یک 
بازیکن سپاهان و اعالم اینکه از هر گروه چهار تیم به 
مرحله نهایی راه می یابند، با ریش سفیدی، سروته قضیه 
راهم آورد. نیروی زمینی کــازرون که با به خدمت گرفتن 
مهدی آزاد منجیری، ملی پوش سابق سبزواری و مربی 
فعلی تیم ملی جوانان و تقویت تیم سال گذشته، به عنوان 
جدی ترین مدعی قهرمانی در جام سی وسوم، پا به میدان 
گذاشته بود، در مرحله نهایی هم کاظم جمعه پــورزاده، 
ملی پوش مشهدی جداشده از تیم مس را به خدمت 
قهرمانی  جــام  قدرتمند، نخستین  ترکیبی  با  تا  گرفت 
باشگاه های کشور را به کازرونی های هندبال دوست هدیه 
کند. پدیده لیگ سی وسوم، زغال سنگ طبس بود که 
با مربی جوان خود، علیرضا بکماز، حضوری شایسته در 
لیگ هندبال داشت حاال باید منتظر روزهای بهتری برای 

هندبال طبس و زغال سنگ باشیم. 

صعود و سقوط تیم ها#
تیم های پنجم و ششم گروه های مقدماتی، رقابت بر سر 
عناوین نهم تا دوازدهم را در یک گروه و به صورت رفت 
و برگشت برگزار کردند که درنهایت دو تیم کیمیاکاشت 
کردستان و نفت وگازگچساران با قرار گرفتن در رده های 
نهم و دهم، در لیگ برتر ماندنی شدند و تیم های ستارگان 

دشتستان و پرواز هوانیروز به دسته یک سقوط کردند.

چلسی پیشنهادی 93 میلیون یورویی را برای جذب 
آمــاده کرده  بروسیا دورتموند  ارلینگ هالند، مهاجم 
است؛ همچنین توخل قصد دارد روییز آتیل، استعداد 
جــوان PSG را نیز به چلسی ببرد.آبی ها آمــاده انــد تا 
پیشنهاد اولیه 93 میلیون یورویی خود را برای جذب 
ارلینگ هالند با این بازیکن و باشگاه بروسیا دورتموند 

مطرح کنند.
براساس گــزارش وین اسپورتس، چلسی در تابستان 
آینده برای تقویت خط حمله تیم توخل، با تمام قدرت 
به دنبال امضای قـــرارداد با ستاره نــروژی بوندسلیگا 

خواهد رفت.
ستاره سابق تیم سالزبورگ این فصل در ترکیب دورتموند 
درخشان ظاهر شده و در ۲4 بازی در تمام رقابت ها ۲۵ 
گل برای این تیم به ثمر رسانده است. هالند در قرارداد 
خود با دورتموند بند آزادسازی 8۰ میلیون یورویی دارد 
که البته تا تابستان سال ۲۰۲۲ فعال نخواهد شد. این 
به آن معناست که آبی ها برای امضای قرارداد با او باید 
آینده  تابستان  تا در  بپردازند  را  این  از  مبلغی بیش 
بتوانند او را به خدمت بگیرند. چلسی مصمم است که 
این تابستان با هالند به توافق برسد و از همین االن 
هم پیشنهاد اولیه خود را برای این بازیکن 

آماده کرده است.

روییز آتیل#
از دیــگــر بــازیــکــنــان مــورد 

نظر چلسی باید به روییز آتیل اشاره 
کرد. ستاره جوان PSG که با حضور مائوریسیو 

پوچتینو روی نیمکت این تیم، فرصت بازی را از دست 
داده اســت. روییز آتیل در زمانی که توخل هدایت 
پاریسی ها را بر عهده داشت با وجود سن کم توانست 
راه خود را تا ترکیب اصلی PSG باز کند. توخل بسیار 
عالقه مند است تا بار دیگر و این بار در غرب لندن با این 

هافبک جوان کار کند.
در رابطه با استعداد زیاد این ستاره جوان گفته شده او 
آن قدر با استعداد است که می تواند مسی بعدی جهان 

فوتبال باشد.

لیست سنگین خرید#
براساس گزارش روزنامه انگلیسی »میرر« چاپ لندن، 
جیدون سانچو، جاد بلینگام و موسی دمبله سه بازیکن 
دیگر مورد نظر چلسی هستند. به نظر می رسد آبی های 
شهر لندن از هم اکنون تالش خود را برای جذب بازیکنان 
مورد نظر توخل، سرمربی این تیم آغاز کرده اند. پیش از 
این از حکیم زیاش، هافبک مراکشی تیم فوتبال آژاکس 
به عنوان یکی از گزینه های مدنظر باشگاه چلسی نام 
برده می شد که این انتقال قطعی شده و او در تابستان 
پیش رو به جمع آبی های لندنی خواهد پیوست. در 
حال حاضر از جیدون سانچو، ستاره انگلیسی بوروسیا 
دورتموند، موسی دمبله، مهاجم فرانسوی باشگاه لیون 
و جاد بلینگام، هافبک ۱۶ ساله تیم بیرمنگام که مورد 

منچستریونایتد هم قــرار دارد، به تـــــوجـــــه 
عنوان دیگر گزینه های مدنظر 
چلسی در مهلت نقل و 

انتقاالت تابستان نام 
برده می شود. 

گزارش ویژه

ضد  حمله

یحیی قید مغانلو را زد
مغانلو  قرضی  رضایت نامه  صــدور  ــرای  ب سانتاکالرا  باشگاه 
۷۰هزار دالر درخواست کرده است. همچنین این بازیکن برای 
نیم فصل حضور قرضی خود خواهان دریافت مبلغ 3 میلیارد 

تومان شده است.
بــاشــگــاه پرسپولیس  بــا خــواســتــه هــای  کــه هیچ یک  شــروطــی 
بوده  مغانلو  قطعی  جــذب  دنبال  سمیعی  نـــدارد.  همخوانی 
اما حاضر نیست مبلغی را به عنوان رضایت نامه به باشگاه 
حفظ  بــرای  نیز  گل محمدی  اینکه  ضمن  بدهد.  سانتاکالرا 
پرداخت  بازیکنان خود مخالف  مالی  قــراردادهــای  در  تعادل 

3میلیارد تومان برای مدت پنج ماه به مغانلو است.

مهاجم استقالل مورد غضب فکری
مهاجم جوان استقاللی ها امروز از سوی کادرفنی مجوز حضور 
آقایی  ورزش سه، سجاد  گــزارش  به  نکرد.  پیدا  را  تمرین  در 
مهاجم آبی های پایتخت دیروز مورد غضب محمود فکری قرار 

گرفت و اجازه تمرین کردن نیافت.
آقایی دو روز پیش به محل تمرین تیمش نرفت و اعالم کرد که 
از تغییر مکان تمرین استقالل خبر نداشته است. او دیروز هم 
با تأخیر در کمپ تیم های ملی حضور یافت به همین خاطر 

مورد غضب فکری قرار گرفت.

پنجره نقل وانتقاالتی تراکتور بسته شد
باشگاه  نقل وانتقاالتی  پنجره  نقل و انتقاالت  روز  دومین  در 
دلیل عدم  به  با شکایت رشید مظاهری  تراکتور بسته شد. 
دریافت مطالباتش، پنجره نقل و انتقاالتی تیم تراکتور بسته 
باشگاه  بگیرند.  به خدمت  بازیکنی  نمی توانند  آن هــا  و  شد 
این تیم وعده داد: »پیگیری و پرداخت  تراکتور به هــواداران 
بدهی بازیکن مذکور سریعاً حل خواهد شد و مشکلی از بابت 

جذب بازیکن در نیم فصل وجود ندارد«.

 دوشنبه؛ زمان اعالم میزبان های 
لیگ قهرمانان آسیا

متقاضیان  مـــدارک  بررسی  از  فوتبال  فدراسیون  سخنگوی 
میزبانی لیگ قهرمانان آسیا تا روز آینده خبر داد و اعالم کرد 
که روز دوشنبه میزبانان گروه های مختلف به صورت رسمی 
معرفی خواهند شد. رقابت های لیگ قهرمانان آسیا بار دیگر 
ایــران  نماینده  چهار  و  شد  خواهد  برگزار  فشرده  صــورت  به 
امیدوارند با توجه به اعالم آمادگی برای میزبانی به این مهم 

دست پیدا کنند و در ایران به مصاف حریفانشان بروند.

خرید زمستانی شهرخودرو از پرسپولیس
هافبک  اســت  ــرار  ق مشهدی  عنابی پوشان  کادرفنی  نظر  بــا 
دفاعی پرسپولیس با قراردادی قرضی راهی شهرخودرو شود. 
است،  پرسپولیس  از  دنبال جدایی  به  که  سعید حسین پور 
گویا توانسته مجوز خروج خود را به صورت قرضی از مدیران 
پرسپولیس بگیرد و حاال شنیده می شود با باشگاه شهرخودرو 

برای مدت ۱.۵ فصل به توافق رسیده است.

رأی منشا چه زمانی نهایی می شود؟
برگشت  دور  شـــروع  از  پیش  و  زودی  بــه  انضباطی  کمیته 

بازی های لیگ برتر رأی نهایی منشا را صادر خواهد کرد. 
به گزارش ورزش سه، منشا به خاطر شادی گل منشوری اش در 
بازی با نساجی فرصت همراهی گل گهر در بازی با پرسپولیس 
را از دست داد. البته باشگاه گل گهر به رأی ابتدایی از سوی 
کمیته انضباطی اعتراض کرد اما کمیته استیناف در رسیدگی 

فوری به این پرونده رأی صادره را تأیید کرد. 

بازگشت مظاهری به تمرینات آبی پوشان
دروازه بــان تیم فوتبال استقالل پس از چند جلسه غیبت در 
تمرینات این تیم حضور پیدا کرد. مظاهری که گفته می شد 
است  نداشته  حضور  تمرینات  در  سرماخوردگی  علت  بــه 
دیروز خود را به محل تمرین استقالل رساند و به همراه دیگر 

بازیکنان به تمرین پرداخت.

 مکوندی سرمربی تیم فوتبال 
نفت مسجدسلیمان شد

مدیر رسانه ای باشگاه نفت مسجد سلیمان از انتخاب قطعی 
بهروز مکوندی به عنوان سرمربی این تیم خبر داد.

مهران حسنوند در گفت وگو با میزان، در مورد انتخاب سرمربی 
تیم نفت مسجدسلیمان اظهار کرد: توافق های نهایی با بهروز 
مکوندی برای قبول پست سرمربیگری تیم نفت مسجدسلیمان 
صورت گرفته است. این در حالی است که پیش از این حمید 
درخشان به عنوان سرمربی تیم نفت مسجدسلیمان انتخاب 

شده بود، ولی این انتخاب به سرعت وتو شد. 

سلیمی دوباره در فهرست سرخ ها
فوتبال  تیم  زمستانی  خــریــد  لیست  در  یــزدانــی  ســیــاوش 
نــدارد.  تیم جایی  این  دفاعی  تقویت خط  بــرای  پرسپولیس 
به گزارش مهر، باشگاه پرسپولیس پس از قهرمانی این تیم 
در نیم فصل رقابت های لیگ برتر بیستم تصمیم به تقویت 
گل محمدی  یحیی  مستقیم  نظر  با  خــود  بازیکنان  لیست 

دارد.
ایمان سلیمی مدافع فصل گذشته تراکتور تبریز که به تازگی 
به تیم »ِسرِد اسلواکی« پیوسته است گزینه اول گل محمدی 
برای پیوستن به این تیم است اما هنوز پیشنهاد خود را برای 
پرسپولیس  ایــران و حضور در  باشگاهی  فوتبال  به  بازگشت 

اعالم نکرده است.
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بازیکنان  از  بیش  مادرید  رئال  بازیکنان 
ــن فصل  ــ ای در  ــیــگــا  الل تــیــم هــای  دیـــگـــر 
رئــال  از آس،  بــه نقل  دیــده انــد.  آســیــب 
ــا مشکل  ب دوم  فــصــل  نــیــم  در  مـــادریـــد 
است.  شده  روبــه رو  آسیب دیدگی  جدی 
این  در  نتوانستند  هــرگــز  سفیدپوشان 
کنند  خالی  را  مصدومان  فهرست  فصل 

و شرایط در ۲۰۲۱ بدتر هم شد. در مدت 
یک ماه و نیم 9 بازیکن یا آسیب دیدند 
اتــفــاق رخ  ــن  ای ــار  ب یــا بیمار شــدنــد. 3۶ 
داده است و از ویارئال، تیم دوم )۲۵(، ۱۱ 
بازیکن مصدوم بیشتر داشتند. همچنین 
بازیکن   ۲۰ صدرنشین  اتلتیکومادرید  از 
ایــن  در  داشــتــنــد.  بیشتر  ــده  دیـ آســیــب 

فصل ۱۶ مصدومیت برای بازیکنان روخی 
بالنکو به وجــود آمــده اســت. بارسلونا با 
۱8 بازیکن آسیب دیده در جایگاه ششم 

قرار دارد.
بیش از همه در این فصل ادن هازارد و دنی 
کارواخال ضربه دیده اند. هافبک بلژیکی 
اودریوسوال  اســت.  شده  مصدوم  بار  پنج 

بازی  با ۱3  رامــوس  و سرخیو  ــازی  ب با ۱4 
مادرید  کاپیتان  و  بــوده انــد  بدشانس  نیز 
از  هفته ها  مینیسک  جــراحــی  خاطر  بــه 
میادین دور خواهد بود. در حال حاضر این 
چهار بازیکن مصدوم هستند و میلیتائو، 
مارسلو، والــورده و رودریگو هم نمی توانند 

تیم را به همین دلیل همراهی کنند.

کازرون و نخستین جام قهرمانی 

سرو ته لیگ هندبال را هم آوردند!

ذهن برنده سرخ ها
این  اینکه چگونه  و  کــرده  پرسپولیس شخصیت قهرمانی پیدا 
شخصیت را پیدا کرده به زمان برانکو و مرحوم کاشانی برمی گردد. 
زحمات زیادی در آن مقطع کشیده شد. برانکو مربی ای بود که در 
ایران چه در تیم ملی و چه در پرسپولیس عملکرد مثبتی داشت 
به تدریج این تیم شخصیت قهرمانی پیدا کرد و این چیز کوچکی 
نیست. نخستین بار در دنیا فرانس بکن باوئر شخصیت تیمی را 
مطرح کرد که در آن ابتدا در بسیاری از کشور ها از جمله ایران تلقی 
بدی از این واژه شد. بعد ها مشخص شد که این طور نیست و دیدگاه 
او یک دیدگاه خاص است. پرسپولیس با حوصله بازی می کند، 
فوتبال اقتصادی به نمایش می گذارد و در بیشتر بازی هایش تنها با 
یک گل از سد رقیبان عبور می کند و از تنها گلی که می زند مراقبت 
می کند. نتیجه یک بر صفر نتیجه شکننده ای است، کامبک ها از 
جانب رقیب ممکن است از راه برسد و نتیجه بازی را تغییر بدهد 
و چگونگی اینکه پرسپولیسی ها می توانند این نتیجه را حفظ کنند 
به همان شخصیت تیمی و کار هایی که صورت می گیرد برمی گردد.
بیش از آنکه بحث فنی پرسپولیس را به اینجا کشانده باشد 
تغییر ذهنیت این تیم به آن هــا کمک می کند؛ یعنی آن هــا به 
این  تیم ها بهتر هستند  از تمام  یک خــودبــاوری رسیده اند که 
تلقین و روحیه و خودباوری که به این تیم تزریق شده آن ها را به 
جایگاهی رسانده که می توانند کار های غیرممکن را ممکن کنند. 
در طرف مقابل حریف آن ها در چهار سال گذشته تحت الشعاع 
موفقیت های رقیب مستقیم خود بوده است. تفاوت پرسپولیس 
و استقالل در مسائل ذهنی است نه فنی؛ ذهنیت است که 
پرسپولیس را صاحب شخصیت قهرمانی کرده و استقالل را دور 
کرده است. زمانی برانکو مربی این تیم بود و پنجره نقل و انتقاالت 
آن ها بسته شد و تعدادی از بازیکنان از تیم جدا شدند برانکو 
هرگز شکایت نکرد؛ حتی در مواقعی که تیم شکست می خورد 
از ادبیات و فرهنگ مربیان داخلی ما استفاده نکرد. از دیدگاه 
حرفه ای و مــدرن فوتبال استفاده کرد و کــارش را انجام داد. او 
می دانست که شرایط همین است و با همین شرایط باید رو به 
جلو حرکت کند. این مسائل به گل محمدی هم سرایت کرد و او 
هم با وجود اینکه بسیاری از بازیکنان تیمش رفتند و ستاره گلزن 

تیمش محروم شد شاکی نشد و کارش را ادامه داد.

پرونده نیم فصل نخست بازی ها بسته شد. 
به همین منظور تیمی منتخب از ایــن نفرات 
درخشان نیم فصل تشکیل دادیم. سعی کردیم 
با رصد کردن عملکرد آماری بازیکنان، بهترین های 

هر پست را در این تیم جای دهیم.
دروازه بـــــــــــــان: حـــامـــد لــک س

)پرسپولیس(:
با عملکرد فوق العاده خودش 
در خیلی از بازی ها ناجی 
ــد و  پــرســپــولــیــس شـ
ــــت تنها  ــاف ــ ــا دری بـ
گــل در ۱۵  هشت 
بهترین  مسابقه 

آمار را دارد.
مـــــــــدافـــــــــع س

راســــــــــــــــــــــــت: 
سیامک نعمتی )پرسپولیس(

در این نیم فصل اکثر مدافعان راست 
تیم ها عملکرد پر نوسانی داشتند و 
می توان گفت نعمتی عملکرد قابل 

قبولی در این میان داشت.
مدافع میانی: موسی کولیبالی س

)فوالد خوزستان(
ــوالد چــنــد سالی  ــ مــدافــع مــالــیــایــی ف
می شود که در فوتبال ایــران حضور دارد و 
بــوده است.  همیشه جــزو بهترین های تیم 
فوالد پس از پرسپولیس با ۱۰ گل خورده دومین 

خط دفاع برتر لیگ است.
ــی: جــــــالل حــســیــنــی س ــ ــان ــ ــی ــ ــع م ــ ــدافـ ــ مـ

)پرسپولیس(
برای  حسینی عملکرد بی نقصی در خط دفــاع 
مــؤثــری  نــقــش  و  ــت  تیمش داشــ
شدن  دفـــاع  خــط  بهترین  در 

پرسپولیس در نیم فصل ایفا کرد و در چند بازی هم 
گل های سه امتیازی برای تیمش به ثمر رساند.

مدافع چپ: امید نورافکن )سپاهان(س
با وجود مصلح و ترکمان، نویدکیا تصمیم گرفت نورافکن 
را از خط هافبک به دفاع چپ تیمش ببرد و عملکرد 
نورافکن  بودیم.  او شاهد  از  پست  ایــن  در  کم نقصی 
جنگنده و کم اشتباه در ترکیب تیمش در اکثر دیدارها 

حاضر شد.
هافبک دفاعی: احمد نوراللهی )پرسپولیس(س

نوراللهی در مقطعی به عنوان مهاجم کاذب در خط 
حمله تیمش به میدان رفت و طبق آنالیزها از مؤثرترین 
بازیکنان تیمش بود و با ۶ گل زده در حال حاضر آقای 

گل پرسپولیس هم محسوب می شود.
هافبک هجومی: طالب ریکانی )صنعت نفت(س

در نیم فصل نخست ۶ گل برای تیمش به ثمر رساند و 
روی گل های دیگری از این تیم هم اثرگذار بود.

هافبک هجومی: رفیعی )سپاهان(س
او دو پاس گل و دو گل برای تیمش داشته و از نفرات 
کلیدی سپاهان بوده و تنها بازیکن خط هافبک این تیم 

است که در تمام دیدارها برای تیمش به میدان رفت.
مهاجم: قایدی )استقالل(س

با وجود فراز و نشیب های تیمش بازهم با چهار گل زده 
و دو گل زده از بهترین های نیم فصل نخست بود و تنها 

نماینده تیمش در جمع برترین هاست.
مهاجم: گادوین منشا )گل گهر(س

با زدن ۱۰ گل و دادن دو پاس گل کافی است تا او دومین 
بازیکن مؤثر نیم فصل باشد و نفر دوم جدول گلزنان 

هم هست. 
مهاجم: شهباززاده )سپاهان(س

با ۱۲ گل زده در ۱۵ بازی آمار بی نظیری از خودش به 
جا گذاشته و در صدر جدول گلزنان قرار دارد. او عالوه 
بر این سه پاس گل هم داده تا به عنوان ارزشمندترین 

بازیکن لیگ معرفی شود.

رئال مادرید 
 مصدوم ترین 

تیم اللیگا

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139960308001005245 مورخ  08/ 11/ 1399 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد صحراگرد فرزند علی برات بش��ماره شناسنامه 5 وکد ملی 
0652628656 درششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر مشتمل بر تاسیسات گاوداری به مساحت 11557/15 
متر مربع پالک ش��ماره 456- فرعی از 225- اصلی واقع در خراس��ان جنوبی بخش سه حوزه ثبت ملک بیرجند از 
محل مالکیت حاجی قنبری محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9912140
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/03                           تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/18                         

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای شماره139960306022001205هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضاخوش 
شنوفرزندعلی اصغر به شماره شناسنامه134صادره ازفریمان دریک قطعه زمین مزروعی دارای تاسیسات به مساحت 
68951مترمربع پالک 17602فرعی از276اصلی واقع دربخش13ازمحل مالکیت مش��اعی متقاضی محرزگردیده 

است.لذابه منظوراطالع عموم مراتب 
دردونوبت بفاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید، ظرف مدت 
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکورو  عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد. آ-9912139                    
تاریخ انتشارنوبت اول:1399,12,3                 تاریخ انتشارنوبت دوم:1399,12,17   

محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رسمی  برابر رای ش��ماره 99 - 4838 مورخه 1399/11/27 هیات به شماره کالسه 196-99 موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه 
دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رمضان قربانی فرزند بشم بشماره شناسنامه 1056 صادره از راز 
و جرگالن در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 246,60 مترمربع از پالک 155 اصلی واقع دراراضی کهنه کند 
خراسان شمالی بخش دو خریداری از مالک رسمی آقای عید محمد ابراهیمی فرزند عبدالرضا 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 تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه 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 2688  آ-9912144
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/18 تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/03   

احمد اصغری شیروان  - رئیس ثبت اسناد و امالک
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 محمدرضاس��ودمند فرزندرجبعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی، به مساحت136/74 متر 
مرب��ع، از پالکه��ای492 فرعی و1628 فرعی از دو اصلی بخش یک  فردوس، ازمحل مالکیت مش��اعی خودش��ان 
وهمچنین خریداری بالواسطه ازمحل مالکیت رسمی آقای محمدرضاضیائی- محل وقوع ملک:  فردوس- خیابان ارشاد
2-خانم گل نار شیرگیرزاده فرزندمحمدحسین نسبت به ششدانگ یکباب منزل مسکونی، به مساحت119/20 متر 
مربع، ازپالک1537 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواس��طه از محل مالکیت رس��می آقای 

عبدالحسین تقوی- محل وقوع ملک: اسالمیه- خیابان امام خمینی-کوچه شهیدطبسی
3- آقای سعیدمرتضوی مقدم فرزند محمد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی، به مساحت2046/88 متر 
مربع، ازپالک4111 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواس��طه از محل مالکیت رس��می آقای 

محمدباقردریادل- محل وقوع ملک:  فردوس- اراضی توکل
4- آقای اس��داله عبداله زاده فرزند محمدعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی، به مساحت1984/29 
متر مربع، پالک3317 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواسطه از محل مالکیت رسمی آقای 

محمدرضاعبداله زاده- محل وقوع ملک:  فردوس- جاده قدیم فردوس به اسالمیه)کشتمان سفلی بلده(
5-آقای غالمرضا عاملی فرزندحس��ین نس��بت به شش��دانگ یکباب باغمنزل، به مس��احت1189/40 متر مربع، از 
پالک4111 فرعی یک اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواس��طه ازمحل مالکیت رس��می آقای حس��ین 

عاملی- محل وقوع ملک:  فردوس- خیابان اصلی اراضی توکل
6-آقای غالمحسین عاملی فرزندحجی حسین نسبت به ششدانگ یکباب باغمنزل، به مساحت1193/17 متر مربع، 
از پالک4111 فرعی یک اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواس��طه ازمحل مالکیت رس��می آقای حس��ین 

عاملی- محل وقوع ملک:  فردوس- خیابان اصلی اراضی توکل
7-آقای رضا آسمان دره فرزندبرات نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی، به مساحت125/16 متر مربع، از 
پالکهای878 فرعی و1115 فرعی از3- اصلی بخش یک  فردوس، خریداری بالواسطه ازمحل مالکیت رسمی آقای 

برات آسمان دره- محل وقوع ملک:  فردوس- خیابان شهیدخاوند
8-آقای مهدی آسمان دره فرزندبرات نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی، به مساحت127/96 متر مربع، 
از پالکهای878 فرعی از3- اصلی بخش یک  فردوس، خریداری بالواسطه ازمحل مالکیت رسمی آقای برات آسمان 

دره- محل وقوع ملک:  فردوس- خیابان شهیدخاوند
9-آقای محمودکارگر فرزندغالمعلی نس��بت به چهار دانگ ونیم مش��اع وخانم عشرت دباغ فردوس فرزندغالمرضا 

نسبت به یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکباب باغمنزل، به مساحت520/16 متر مربع، از پالک1445 فرعی یک 
اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواسطه ازمحل مالکیت رسمی آقای حسین زارع کامرود- محل وقوع ملک: 

اسالمیه- خیابان امام خمینی-مقابل پاسگاه
10-خانم نجمه س��عیدی فرزندمحمدباقر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی، به مساحت218/75 متر 
مربع، ازپالک9739 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواسطه از محل مالکیت رسمی شرکت 

تعاونی مسکن بسیجیان فردوس- محل وقوع ملک: فردوس- شهرک بسیجیان- خیابان طالئیه
11-آقای علیرضا مرادی فرزنداحمد نس��بت به ششدانگ یکباب س��اختمان مسکونی، به مساحت220 متر مربع، 
ازپالکه��ای4111 فرع��ی و7121 فرعی و9618 فرع��ی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواس��طه 
وبالواسطه از محل مالکیت رسمی شرکت تعاونی مسکن بسیجیان فردوس وآقای محمدباقردانش- محل وقوع ملک: 

فردوس- شهرک بسیجیان- خیابان زعفرانیه
12-آقای علی آناهید فرزندجبار نس��بت به شش��دانگ یکباب س��اختمان مس��کونی، به مس��احت314 متر مربع،  
پالک875 فرعی از3- اصلی بخش یک  فردوس، خریداری بالواسطه ازمحل مالکیت مشاعی خودشان- محل وقوع 

ملک:  فردوس- خیابان شهیدگمنام
13-آقای جوادنقی زاده فرزندحسین نسبت به ششدانگ قسمتی ازیکباب ساختمان مسکونی، به مساحت17/04 متر 
مربع، ازپالک322 فرعی از دو اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواسطه از محل مالکیت رسمی خانم فاطمه 

یعقوب زاده- محل وقوع ملک: فردوس- خیابان شهیدرجائی-شهیدرجائی16
14-ش��رکت آب وفاضالب خراسان جنوبی نسبت به ششدانگ اعیان یکباب ساختمان، به مساحت1718/36 متر 
مرب��ع، ازپ��الک18187 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، اجاره عرصه بالواس��طه از محل مالکیت رس��می 
اداره اوقاف وامورخیریه شهرس��تان فردوس)موقوفه عبدالکریم متولی حبیبی(- محل وقوع ملک: فردوس- خیابان 

دکترمدبرعزیزی-اتفاقات آب
15-خانم منصوره بذرافش��ان فرزندولی اله نسبت به شش��دانگ یکباب باغمنزل، به مساحت1721/70 متر مربع، 
ازپالک1481/4554 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری بالواسطه از محل مالکیت رسمی آقای ولی 

اله بذرافشان وبانو خدیجه بیگم فراوانی- محل وقوع ملک: اسالمیه- خیابان شهیدمطهری
16-خانم اعظم عباله زاده فرزندرجبعلی نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی، به مساحت220 متر مربع، 
ازپالک4112 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، انتقال مع الواس��طه از محل مالکیت رس��می آقای حس��ین 

عاملی- محل وقوع ملک: فردوس- بولواربعثت شمالی- بعثت شمالی19
17- آقای عباس نقیب زاده  فرزند  عبدالحسین، نسبت  به  ششدانگ یکباب باغمنزل ,   به مساحت 622/41  متر 
مربع ,از محل مالکیت مشاعی خودشان، از پالک 1486/4684 فرعی ازیک  اصلی  بخش یک  فردوس- محل وقوع 

ملک: اسالمیه-خیابان شهید آرامی 
18- آقای اسماعیل آیرم فرزند ابراهیم، نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی، به مساحت 8098/77  متر 
مربع، ازپالک1858  فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس خریداری مع الواسطه ازمحل مالکیت رسمی آقای عباس 

آیرم- محل وقوع ملک: فردوس- اراضی سرکویر 
19- آقای مسلم نیازی بیدسکان فرزندعلی، نسبت به ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان مسکونی، به مساحت 
79/43 مترمربع، ازپالک4500 فرعی از یک اصلی بخش یک فردوس خریداری مع الواسطه ازمحل مالکیت رسمی 

خانم مانده خزاعی- محل وقوع ملک: فردوس-خیابان وحدت-وحدت2
20- خانم طاهره نیازی بیدسکان فرزندعلی، نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی، به مساحت 282/16   
متر مربع، از پالک 4500 فرعی ازیک اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواسطه ازمحل مالکیت رسمی آقای 

حسین احمدی و خانم مریم عباس زاده بیدسکان- محل وقوع ملک: فردوس-خیابان حافظ-حافظ 7
21- خانم زهرا احمدیان فرزند اسماعیل، نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی، به مساحت 262/50 متر 
مربع، پالک5924 فرعی ازیک اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواس��طه وهمچنین انتقال قهری از محل 

مالکیت رسمی آقای حسن زراعتکار- محل وقوع ملک: فردوس-خیابان بسیج- بسیج 3
22- آقای محمد رضا غالمی فرزندعلیقلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی، به مساحت278 مترمربع، 
از پالکهای9758 فرعی و4111 فرعی ازیک اصلی  فردوس بخش یک   فردوس، خریداری بالواسطه ومع الواسطه 
بترتیب ازمحل مالکیت رس��می شرکت تعاونی مسکن بسیجیان فردوس وسایرمالکین مشاعی پالک4111فرعی- 

محل وقوع ملک: فردوس- شهرک بسیجیان-خیابان طالئیه 
23- آقای عباس بخشی زاده فرزند محمد حسین نسبت به ششدانگ یکباب منزل مسکونی، به مساحت 220  متر 
مربع، ازپالکهای9618 فرعی و 11846 فرعی از یک اصلی بخش یک فردوس، خریداری شده بالواسطه ازمحل مالکیت 
رس��می شرکت تعاونی مسکن بس��یجیان فردوس- محل وقوع ملک: فردوس- شهرک بسیجیان-خیابان زعفرانیه

24- خانم شهربانو آسکارفرزندزین العابدین نسبت به ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی، به مساحت1909/52  متر 
مربع، پالک2868 فرعی ازیک اصلی بخش یک فردوس، خریداری ش��ده مع الواسطه ازمحل مالکیت رسمی آقای 

محمد مختار زاده-محل وقوع ملک: فردوس-پشت بیمارستان حضرت رسول)ص(
25- خانم ش��هربانو آسکارفرزندزین العابدین نسبت به شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی، به مساحت41482/58  
مترمربع، پالک2619 فرعی ازیک اصلی بخش یک فردوس، خریداری شده مع الواسطه ازمحل مالکیت رسمی آقای 

حبیب خانی-محل وقوع ملک: فردوس-جاده کمربندی
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-9912148
تاریخ انتشار نوبت دوم: :  1399/12/19 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/03  

   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردوس

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

براب��ر آرأی ش��ماره 139960313010002780 هی��أت اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای سلیمان پویان فرزند محمد بشماره شناسنامه 671 صادره از بوکان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 210 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1337 فرعی از 130 – اصلی واقع در بخش 17 شهرستان بوکان خریداري از 
آقای ابوبکر مهتدی مالک رسمی پالک مذکور مع الواسطه توسط فتاح ایلخانیزاده محرز گردیده که براي آن پالک 

14571 فرعي از 130 -  اصلي تعیین و اختصاص یافته است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص 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 
یک ماه 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 .آ-9912142
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1399/12/02                تاریخ انتشار نوبت دوم : یک شنبه 1399/12/17 

هادی حبیبی – رئیس ثبت اسناد و امالک بوکان

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 
تسلیم 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 انتشار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را مستقیماً بع اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب 
تسلیم نموده و باید یک ماه از تاریخ تسلیم 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 براساس مدلول رأی 
صادره در حدود و مقررات صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .

1 – رأی شماره 139960313006006040 مورخه 1399/11/21 تقاضای آقاي سیروس ضرغامی قوریجان فرزند 
علی مبنی بر صدور سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه قسمتی از پالک 2183 فرعي از یک اصلی بخش 14 مراغه 
حوزه ثبتی میاندوآب واقع در میاندوآب خریداری شده از آقاي پرویز نریمانی پرونده هیأت 325 – 99 به مساحت 

60 / 151 مترمربع که برای آن پالک 29479 فرعی تعیین شده است م/الف 50  آ-9912143
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1399/12/02  - تاریخ انتشار نوبت دوم : یک شنبه 1399/12/17 

قنبر محمد وند –  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 139960326034001151  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان – ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای سعید شیریان پناه فرزند احمد به شماره شناسنامه 2025صادره ازهمدان دریک قطعه باغ به مساحت 
2581 مترمربع پالک 11 – اصلی واقع درحومه بخش دو خریداری ازمالک رسمی آقایان حبیب اله فیض مهذب و 
عزت اله میرزائی ادب  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 ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه 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 الف1669 (  آ-9912171
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/18 تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/3   

رئیس ثبت اسناد و امالک - موسی حنیفه

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای احمد عرب اللهی دارای شناسنامه شماره 0740513621 به شرح دادخواست به کالسه 9900405 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عثمان عرب اللهی به شناسنامه 0740514613 
در تاریخ 1399/8/18 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:

1- فرخ بهدادنی با کدملی 0749431725 فرزند غالم حسن صادره از تایباد مادر متوفی
2- فرزانه مودودی با کدملی 3774899837 فرزند عبدالقادر صادره از همدان همسر متوفی

3- خدیجه جان بیگی با کدملی        فرزند توکل       همسر متوفی
4- محمد عرب اللهی با کدملی 0741066130 فرزند عثمان صادره از تایباد فرزند متوفی
5- مهران عرب اللهی با کدملی 0740529064 فرزند عثمان صادره از تایباد فرزند متوفی
6- میالد عرب اللهی با کدملی 0740529072 فرزند عثمان صادره از تایباد فرزند متوفی
7- آسیه عرب اللهی با کدملی 0740547720 فرزند عثمان صادره از تایباد فرزند متوفی
8- مینا عرب اللهی با کدملی 0741079941 فرزند عثمان صادره از تایباد فرزند متوفی

9- محبوبه عرب اللهی با کدملی 0740529056 فرزند عثمان صادره از تایباد فرزند متوفی
10- مهناز عرب اللهی با کدملی 0741079933 فرزند عثمان صادره از تایباد فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9912173
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی میگردد:
خانم آذر اسکندری به شناسنامه شماره 3 کدملی 0732278597 صادره تایباد فرزند احمد در یک دانگ و نیم مشاع 
از ششدانگ به مساحت 163/92 مترمربع )مقدار 63/44 مترمربع از تمامت پالک 5818 فرعی و قسمتی از مالکیت 
مش��اعی متقاضی و مقدار 100/48 مترمربع از تمامت پالک و قسمتی از مالکیت خانم صدیقه اسکندری( واقع در 

خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد کالسه 377- 99
خانم سوسن اسکندری به شناسنامه شماره 1 کدملی 0749508851 صادره تایباد فرزند احمد در یکدانگ و نیم 
مشاع از ششدانگ به مساحت 163/92 مترمربع )مقدار 63/44 مترمربع از تمامت پالک 5818 فرعی و قسمتی از 
مالکیت مشاعی متقاضی و مقدار 100/48 مترمربع از تمامت پالک و قسمتی از مالکیت خانم صدیقه اسکندری( 

واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد کالسه 378- 99
خانم فائزه اسکندری به شناسنامه شماره 2303 کدملی 0748776265 صادره تایباد فرزند احمد در یکدانگ و نیم 
مشاع از ششدانگ به مساحت 163/92 مترمربع )مقدار 63/44 مترمربع از تمامت پالک 5818 فرعی و قسمتی از 
مالکیت مشاعی متقاضی و مقدار 100/48 مترمربع از تمامت پالک و قسمتی از مالکیت خانم صدیقه اسکندری( 

واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد کالسه 379- 99
خانم میترا اسکندری به شناسنامه شماره 2040 کدملی 0748773721 صادره تایباد فرزند احمد در یکدانگ و نیم 
مشاع از ششدانگ به مساحت 163/92 مترمربع )مقدار 63/44 مترمربع از تمامت پالک 5818 فرعی و قسمتی از 

مالکیت مشاعی متقاضی و مقدار 100/48 مترمربع از تمامت پالک و قسمتی از مالکیت خانم صدیقه اسکندری( 
واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد کالسه 380- 99

لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ-9912174
تاریخ انتشار اول: 1399/12/3 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/18
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای یونس یوسفی دارای شناسنامه شماره 0740232147 به شرح دادخواست به کالسه 9900427 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالحکیم یوسفی سنگانی به 
شناسنامه 0769253695 در تاریخ 1399/3/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1- طوبی یوسفی سنگانی با کدملی 0769754236 فرزند عبدالحکیم صادره از خواف همسر متوفی

2- یارمحمد یوسفی سنگانی با کدملی 0749424699 فرزند عبدالحکیم صادره از تایباد فرزند متوفی
3- یونس یوسفی سنگانی با کدملی 0740232147 فرزند عبدالحکیم صادره از تایباد فرزند متوفی
4- یاسر یوسفی سنگانی با کدملی 0740520581 فرزند عبدالحکیم صادره از تایباد فرزند متوفی

5- سیه موی یوسفی سنگانی با کدملی 0769791859 فرزند عبدالحکیم صادره از خواف فرزند متوفی
6- زینب یوسفی سنگانی با کدملی 0740132075 فرزند عبدالحکیم صادره از تایباد فرزند متوفی
7- اسماء یوسفی سنگانی با کدملی 0740059440 فرزند عبدالحکیم صادره از تایباد فرزند متوفی
8- زینت یوسفی سنگانی با کدملی 0769813331 فرزند عبدالحکیم صادره از خواف فرزند متوفی
9- عاطفه یوسفی سنگانی با کدملی 0740278762 فرزند عبدالحکیم صادره از تایباد فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9912175
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم مرجان تقوی راد دارای شناسنامه شماره 0748385312 به شرح دادخواست به کالسه 9900550 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یعقوب وظیفه دار محسن آبادی 
به شناسنامه 0748670610 در تاریخ 1399/11/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- مرجان تقوی راد با کدملی 0748385312 فرزند حسین صادره از تایباد همسر متوفی

2- فرزاد وظیفه دار محسن آبادی با کدملی 0749396741 فرزند یعقوب صادره از تایباد فرزند متوفی
3- شهرزاد وظیفه دار محسن آبادی با کدملی 0749757655 فرزند یعقوب صادره از تایباد فرزند متوفی
4- ماندانا وظیفه دار محسن آبادی با کدملی 0749787392 فرزند یعقوب صادره از تایباد فرزند متوفی

5- سیمین وظیفه دار محسن آبادی با کدملی 0740047353 فرزند یعقوب صادره از تایباد فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9912176
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای منصور رضائی دارای شناس��نامه ش��ماره 0748411801 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
9900450 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان همدم قیسانی 
به شناس��نامه 0749336722 در تاریخ 1396/6/31 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- غالمسرور رضائی با کدملی 0749330309 فرزند غالم رسول صادره از تایباد همسر متوفی

2- ناصر رضائی با کدملی 0748398661 فرزند غالم سرور صادره از تایباد فرزند متوفی
3- منصور رضائی با کدملی 0748411801 فرزند غالم سرور صادره از تایباد فرزند متوفی
4- افسانه رضائی با کدملی 0749360283 فرزند غالم سرور صادره از تایباد فرزند متوفی
5- پروانه رضائی با کدملی 0748398651 فرزند غالم سرور صادره از تایباد فرزند متوفی
6- فاطمه رضائی با کدملی 0748430806 فرزند غالم سرور صادره از تایباد فرزند متوفی
7- نرگس رضائی با کدملی 0749762772 فرزند غالم سرور صادره از تایباد فرزند متوفی

8- خدیجه رضائی با کدملی 0749811587 فرزند غالم سرور صادره از تایباد فرزند متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده 362 ق امور حس��بی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9912177
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

                                        رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه اینکه  خانم فاطمه بیگم حسینی دارای  شناسنامه شماره  5176 به شرح داد خواست به کالسه99/236 
ش��ورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش��ادروان محترم حس��ینی به شناسنامه 
3562  درتاری��خ  99/1/10 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اس��ت به:  1-فاطمه بیگم حس��ینی  ش ش 5176 ت ت 1347/3/1 فرزندمتوفی 2- اقدس حس��ینی  ش ش 
3847 ت ت 1334/9/10فرزندمتوف��ی 3- زهراحس��ینی ش ش 5 ت ت 1350/3/1فرزندمتوف��ی 4-خاتون 
بیگ��م حس��ینی ش ش 27 ت ت 1337/1/20فرزندمتوف��ی 5-معصومه بیگم حس��ینی ش ش 5957 ت ت 
1353/2/10فرزندمتوف��ی 6-سیدرضاحس��ینی ش ش  4742 ت ت 1344/3/1فرزندمتوف��ی این��ک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور رابه اس��تناد ماده 362ق امورحسبی یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس 
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.آ-9912165
قاضی شورا -  شعبه 6 درود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان
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سیما و سینماسیما و سینما

گزارش

خبر

واکنش های چند چهره به حاشیه های »واکسن برای هنرمندان«

اولویت با کادر درمان و سالمندان است
ــر  ــــدس در اواخــ بـــه گـــــزارش ق
هــفــتــه گــذشــتــه حــاشــیــه هــای 
اخبار  بین  در  واکسیناسیون 
در  و  شــــد  داغ  هـــنـــرمـــنـــدان 
روزهــــــای نــخــســت هــفــتــه هم 
ادامه  همچنان  جنجال هایش 

در خصوص خرید  هنرمند  دو  درخواست  از جنجال  مدتی  دارد. 
واکسن گذشته بود که انتشار ویدئویی از شهاب حسینی حاشیه های 
انــداخــت. کسی هنوز ایــن خبر را تأیید یا تکذیب  جدیدی به راه 
نکرده بود که انتشار نامه  سازمان نظام پزشکی به وزارت بهداشت 
که در آن خواسته شده بود با توجه به فعالیت هنرمندان در عرصه 
فیلم سازی و سریال سازی برای سرگرم کردن مــردم، سهمیه ای ویژه 
برای واکسیناسیون اهالی سینما و تلویزیون تأمین شود، واکنش های 

مختلفی در فضای مجازی و رسانه ها به دنبال داشت. 
برخی از این واکنش ها این حرکت سازمانی را نوعی تبلیغات سیاسی 
برای انتخابات دانستند. عده ای هم عنوان کردند که مشاغلی مانند 
رانندگان وسایل نقلیه و خدمات عمومی بیشتر از هنرمندان در معرض 
ابتال هستند و اگر قرار باشد اولویتی در نظر گرفته شود باید به این 
مشاغل توجه کرد. گروهی این درخواست را به خود هنرمندان نسبت 
داده و عنوان کردند سلبریتی هایی که مدام خودشان را در کنار مردم 
نشان می دهند و بیان می کنند که درد مردم دارند این بار تنها به منافع 
خودشان فکر کرده و نمی خواهند در کنار مردم بایستند و توقع دارند 
متفاوت از عامه مردم با آن ها رفتار شود. در پی این واکنش ها برخی 
هنرمندان به این نامه واکنش نشان دادند که می توان از آن میان 
به پدرام شریفی و فلور نظری اشاره کرد. همچنین حسین پاکدل در 

یادداشتی اینستاگرامی عنوان کرد: »خیلی ساده  است:
شفافیت اقدامات برای مردم از اول تا آخر

فراهم کردن واکسن استاندارد و معتبر 
آغاز سریع واکسیناسیون رایگان و همگانی

توزیع عادالنه طبق پروتکل بهداشت جهانی
اولویت با کادر درمانی، سالمندان

و گروه های اجتماعی آسیب پذیر«. 
همچنین رئیس انجمن کارفرمایی تهیه کنندگان )اکت( اعالم کرد که 
اعضای این تشکل صنفی سینما، هیچ  گونه مطالبه خارج از نوبتی 
برای دریافت واکسن کرونا ندارند. فرشته طائرپور در بیانیه ای تأکید 
کرده است: »با سپاس از مواضع حامیانه نویسنده نامه نسبت به 
فیلمسازان فعال کشور و توضیح نقش مؤثر آنان در مدیریت روانی 
جامعه در ایــام شیوع کرونا، نظر به اینکه طبقه بندی منصفانه و 
مسئوالنه انجام شده برای تعیین اولویت دریافت واکسن، دارای توجیه 
و استدالل کافی و کارشناسی شده است، بدین وسیله اعالم می دارم 
که تهیه کنندگان عضو این صنف، هیچ گونه مطالبه ای جهت قرار 
گرفتن در شمار استثنائات و خارج از نوبت نداشته و بی شک جامعه 
درمانگر کشور، سالمندان و اقشار در خطر را نسبت به خود در اولویت 
بیشتری می دانند. با امید به رفع بال و ابتال از همه آحاد سرزمینمان و 

مهیا بودن شرایط سالم برای فعالیت همه سینماگران«.
همان طــور که ایــن هنرمندان بیان کــرده انــد، در شرایط کنونی این 
مدل خاصه خرجی ها تنها بر افکار عمومی تأثیر منفی گذاشته و 
هنرمندان را بیش از پیش از مردم که حامیان اصلی آن ها و ضامن 
بقای هنری آن ها هستند دور می کند. درست است که گروه های هنری 
به خصوص هنرمندان در صدا و سیما در یک سال گذشته به خاطر 
مردم فعالیتشان را ادامه داده اند تا شادی و سرگرمی را به خانه مردم 
بیاورند، اما همان گونه که متخصصان می گویند واکسیناسیون باید 
براساس اولویت هایی مانند مشاغل پرخطر و همین طور قشرهایی که 
شرایط ویژه مانند بیماری خاص یا کهولت سن دارند، انجام شود. در 
عمل هم حتماً این اتفاق صورت خواهد گرفت و این گونه برخوردها 
و واکنش های بعدی آن در فضای مجازی تنها سبب تنش در افکار 

عمومی می شود. 

 زهره کهندل  سی و نهمین دوره جشنواره 
ایــن  از  دوره  مــتــفــاوت تــریــن  فــجــر،  فــیــلــم 
بــرگــزاری  دلیل  بــه  فقط  نــه  بــود  جشنواره 
ــا، کــه بـــرای نــوع بــرخــورد  در شــرایــط کــرون
بـــا سینمای  جـــشـــنـــواره  ــــن  ای ــه   ــیــرخــان دب
فیلم  جشنواره   از  دوره  ایــن  در  مستند. 
فجر بر خالف رویه  هر ساله، هیچ هیئت 
تشکیل  مستند  فیلم های  بــرای  انتخابی 
نشد تا متقاضیان بتوانند با ارائه  آثار خود 
به بخش مسابقه  ملی راه یابند. دبیر این 
دوره، معیار انتخاب مستندها را جشنواره  
جشنواره   برگزیدگان  و  داد  قــرار  دیــگــری 
مسابقه  بخش  بــه  راه  یافته  را  حقیقت 
ــن اتــفــاق و  جــشــنــواره فجر اعـــالم کـــرد. ای
و  مستند  فیلم های  با  ناشایست  برخورد 
مستندسازان، صدای اعتراض این صنف 
صنفی  انــجــمــن  بیانیه  در  ــرد.  کـ بلند  را 
منتشر  تازگی  به  که  مستند  کــارگــردانــان 
آیین نامه  بــا  مطابق  اســـت؛  آمـــده  شـــده، 
می بایست هیئت انتخابی جداگانه آثار را 
برمی گزید. انتخاب اثری محترم و ارزشمند 
دیگر  حقیقت،  جشنواره   ــژه  وی بخش  از 
نکته بدعت در برگزاری این دوره بود. نکته  
بعدی، دعوت  نکردن و صادر نشدن کارت 
مستندسازان  بــرای  جشنواره  در  حضور 
ــار حــاضــر در  ــ ــرای صــاحــبــان آث ــ و حــتــی ب
چرا  اســت.  تأمل  قابل  کــه  بــود  جشنواره 
جشنواره   در  نباید  مستند  سینماگران 
ســی ونــهــم فــجــر حــضــور مــی داشــتــنــد؟! و 
مستندی  فیلم  هیچ  اینکه  شگفت آورتر 
به نمایش درنیامد! دریغ  کردن حتی یک 
سالن نمایش برای آثار مستند، نمی تواند 
دلیل قانع کننده ای مانند پرهیز از اجتماع 
و گردهمایی داشته باشد و یا دلیل نمایشِ 
در  آثار در جشنواره حقیقت؛  این  برخِط 
حالی که برای فیلم های سینمای داستانی، 
ده هــا  گــاهــی  تحسین برانگیز  اقــدامــی  در 

اکران گذاشته شد.
در ادامه این بیانیه اعتراضی آمده است: 
ــه، خــبــرنــگــاران و  ــرای اهــالــی رســان حــتــی بـ
تا  نشد  گذاشته  نمایشی  نیز  منتقدان 
دست کم بخش نقد و پرسش و پاسخ برای 
بی توجهی،  این  بماند.  فعال  مستند  آثار 
رفتاری قهرآمیز و عتاب آلوده را با سینمای 
مستند، از سوی دبیرخانه  جشنواره  فیلم 
ــر همین اســاس  ــداعــی مــی کــنــد. ب فــجــر ت
و  فرهنگ  وزارت  سینمایی  مــعــاونــت  از 
ارشـــاد اســالمــی مــؤکــداً درخــواســت داریــم 
نسبت به این شیوه، به صراحت واکنش 
ضمن  باشد.  داشته  شایسته  پاسخی  و 
آنکه می دانیم تنها راه پیشگیری از تخطی 
و  آیین نامه ای شفاف  تدوین  بی رعایتی،  و 
منصفانه بر مبنای شأن و جایگاه سینمای 
آیین نامه ای  اســت.  ایــران  مستند  شریف 
دقیق برای فیلم مستند در جشنواره فیلم 
نتواند  مقامی  در هیچ  تا هیچ  کس  فجر، 
به میل و سلیقه  خود آن را اجرا کند و یا 

و حق طلبانه   روشن  خواست  دهد.  تغییر 
این  تــدویــن  در  مشارکت  مستندسازان، 
از  بخش  ایــن  حــقــوق  تــا  اســت  آیین نامه 
و  هــیــچ شــرایــط  در  ــران  ــ ای بــدنــه  سینمای 
و  سلیقه ها  اعــمــال  از  مــتــأثــر  موقعیتی 

تصمیم گیری های شخصی نشود.

مرز میان فیلم های داستانی و #
مستند کم شده است

کـــــــــــوروش عـــطـــائـــی 
ــه  ــال گــذشــت ــ کــــه ســ
»در  ــد  ــنـ ــتـ ــسـ مـ ــا  ــ ــ ب
جــســتــجــوی فــریــده« 
ــده ایــــــران در  ــن ــمــای ن
به خبرنگار  باره  این  در  بود،  اسکار 2020 
فجر  فیلم  جشنواره  اصـــوالً  می گوید:  مــا 
سیاست  همواره  مستند  فیلم های  دربــاره 
نامشخصی را پیشه کرده است، گویی در 
آثار  با مستندسازان،  رودربایستی  شرایط 

را نمایش می دهد.
این مستندساز توضیح می دهد: مثالً یک 
سال برای فیلم های مستند بخش جدا در 
نظر می گیرند، سال دیگر دو فیلم انتخاب 
ــال 10 فــیــلــم انــتــخــاب  مــی کــنــنــد، یـــک سـ
یک  فیلم ها  به  دیگر  سال  یک  می کنند، 
سئانس نمایش در یک سینما می دهند و 
یک سال اکران فیلم ها را در چند سینما 
توزیع می کنند، هیچ وقت جشنواره فیلم 
برخورد  برای  سیاست مشخصی  به  فجر 
به  شاید  و  نرسیده  مستند  فیلم های  بــا 
با  رودربایستی  و  بودن جنس  خاطر جور 
داشته  نگه  را  بخش  ایــن  مستندسازان 

است.
او ادامه می دهد: به نظرم از اعتبار جایزه 
فجر برای فیلم های مستند کاسته شده و 

است،  گرفته  خــودش  به  فرمایشی  شکل 
ضــمــن ایــنــکــه بــــرای مــســتــنــدســازان هم 
اهمیتی ندارد چون وقتی به یک میهمانی 
میهمانان  دیگر  مثل  شما  با  که  می روید 
ــورد نـــمـــی شـــود، طــبــیــعــتــاً نـــاراحـــت  ــرخــ ــ ب
می شوید و ممکن است دفعه دیگر نروید.
عضو انجمن صنفی تهیه کنندگان مستند 
با بیان اینکه هر سال با تغییر دبیر و گروه 
گرفته  جــدیــدی  تصمیم  ســیــاســت گــذاری، 
می شود و آیین نامه و قانون مشخصی برای 
فجر  فیلم  جشنواره  در  مستند  سینمای 
وجود ندارد، می گوید: هیچ جشنواره فیلمی 
در دنیا این طور نیست که هر سال به یک 
کند.  بــرخــورد  مستند  فیلم های  با  شکلی 
نام این برخورد، بالتکلیفی است و نیازمند 
قانون گذاری مشخص است آیا می خواهیم 
فجر،  فیلم  در جشنواره  فیلم های مستند 
حضور رقابتی داشته باشند؛ در کدام بخش 
و به چه شکلی؟ بهتر است سیاست گذاران 
جشنواره، تکلیف این موضوع را مشخص 
کنند تا بدانیم که نگاه جشنواره فیلم فجر 

به آثار مستند چگونه است.
عطائی دلــیــل اصــلــی ایــن بــی احــتــرامــی و 
را  مستند  فیلم های  با  نــادرســت  بــرخــورد 
نــداشــتــن ســیــاســت مشخص دانــســتــه و 
دو  گفتند  سال  یک  می کند:  خاطرنشان 
می بریم  اصلی  بخش  به  را  مستند  فیلم 
ولی  کنند  رقابت  داستانی  فیلم های  با  تا 
داورها گفتند ما مستندها را اصالً ندیدیم. 
در  مستند  بــا  زنــنــده ای  بــرخــورد  همیشه 
در حالی  است  فجر شده  فیلم  جشنواره 
شرکت کنندگان  اولیه  حقوق  جزو  این  که 
اگر  چیست؟  آیین نامه  بدانند  که  اســت 
مشخص  آیین نامه  کــه  نیست  قـــرار  هــم 
فیلم  جشنواره  که  بگویند  باشند  داشته 

آثــار داستانی اســت، آن وقت  فجر، جای 
ــی بـــه دلــیــل  تــکــلــیــف مــشــخــص اســـت ولـ
نگرانی از اعتراض مستندسازان این حرف 

را نمی زنند.
وی با تأکید بر اینکه مرزبندی بین سینمای 
داستانی و مستند در جشنواره های معتبر 
دنیا کمتر شده است، یادآور می شود: در 
جشنواره ای همچون برلین، ونیز یا لوکارنو، 
بخش  یــک  نمی بینید  را  تفکیک  ــن  ایـ
وجود  فیلم ها  همه  ــرای  ب اصلی  مسابقه 
فیلم های  بــا  مستند  فیلم های  کــه  دارد 
جشنواره های  می کنند.  رقابت  داستانی 
برداشتن  سمت  بــه  دارنـــد  جهانی  ــزرگ  ب
این مرزها می روند ولی ما داریم عکس آن 
را در  عمل می کنیم و مستند و داستانی 

دو بخش مجزا قرار می دهیم. 

بدون تعارف بخش مستند را #
حذف کنند!

ــرزاد خــوشــدســت،  ــ فـ
مستند  ــردان  ــ ــارگـ ــ کـ
»خط  شده  تحسین 
باریک قرمز« با بیان 
دو  نام  امسال  اینکه 
سابقه  که  کارگردانی 
هیئت  مــیــان  در  داشــتــنــد  مستندسازی 
فجر  فیلم  جشنواره  از  دوره  ایــن  داوران 
با  ناشایستی  بــرخــورد  امــا  وجــود داشــت 
بخش مستند شد به خبرنگار ما می گوید: 
در  مستند  اساساً  که  است  این  واقعیت 
جشنواره ملی فیلم فجر هیچ وقت جدی 
گرفته  جــدی  هــم  امــســال  و  نشده  گرفته 
ــه امــســال و  ــوط ب ــوال مــرب ــن نــشــد. ایـــن م
پارسال نبوده بلکه از ابتدا چنین وضعیتی 

وجود داشته است. 

او پیشنهاد می دهد که بهتر است بخش 
فجر  فیلم  ملی  جــشــنــواره  از  را  مستند 
مستندسازان  شأنیت  چون  کنند،  حذف 
بیشتر حفظ می شود و ضرورتی ندارد که 
مستند  بخش  فجر  فیلم  ملی  جشنواره 

داشته باشد. 
وی یادآور می شود: این در حالی است که 
در جشنواره جهانی فیلم فجر به مستند، 
بهای بیشتری داده می شود و بیشتر از یک 
گرفته اند  جایزه  جشنواره  این  در  مستند 
مطابق  جشنواره  این  استانداردهای  چون 
با جشنواره های معتبر جهانی است مثالً 
فیلمسازان  شــرق«  »جــلــوه گــاه  بخش  در 
از جهان در آن شرکت می کنند  مختلفی 
دیگری  در جــشــنــواره هــای  ایــن بخش  کــه 
همچون جشنواره های پوسان و شانگهای 
برای  این جشنواره ها  در  دارد،  وجــود  هم 
فیلم  کــه  نمی کند  فــرقــی  انتخاب  هیئت 
مستند است، داستانی است یا انیمیشن، 
بلکه فیلم های خوب را برای رقابت با هم 

انتخاب می کنند. 
برخورد  نحوه  اینکه  بیان  با  خوشدست 
ملی  جــشــنــواره  در  مستند  فیلم های  بــا 
فجر کامالً غلط و برای رفع تکلیف است، 
خاطرنشان می کند: با این شکل مواجهه، 
پیدا  خوبی  مخاطب  نه  مستند  فیلم های 
می کنند و نه برای کسی که جایزه گرفته، 

اتفاق خاصی می افتد. 
امــســال شکل  مــی گــویــد:  ایــن مستندساز 
انتخاب مستند در جشنواره فجر، فاجعه بار 
بخش  فیلم های  از  ــعــدادی  ت گفتند  ــود.  بـ
جشنواره  ایــن  در  حقیقت  جشنواره  بلند 
هم حضور دارنــد اما بــدون داوری شفاف و 
جشنواره  در  که  انتخابی  همان  مشخص، 
حقیقت انجام شد در جشنواره فجر رخ داد. 
فیلم  ملی  جشنواره  در  اینکه  بیان  با  او 
باید  چطور  مستند  با  که  نمی دانند  فجر 
برخورد کنند، اضافه می کند: مشکل دیگر 
ایــن اســت کــه بخش  در جــشــنــواره فجر 
می بینند  هــم  بــا  را  کــوتــاه  فیلم  و  مستند 
فیلم های  و  بلند  فیلم های  کــه  حالی  در 
با  کامالً  مضمون  و  ساختار  نظر  از  کوتاه 
هم تفاوت دارند. چطور می توان یک فیلم 
یک  با  را  دقیقه ای  هفت  داستانی  کوتاه 
فیلم مستند 120 دقیقه ای مستند در یک 

بخش مقایسه کرد؟
بخش  کــردن  حــذف  اینکه  بر  تأکید  با  او 
به  فجر  فیلم  ملی  جــشــنــواره  از  مستند 
چرا  می کند:  تأکید  اســت،  مستند  نفع 
رودربایستی می کنند و به مستند آسیب 
جهانی  جشنواره  که  حالی  در  می زنند؟ 
به  دقیق تری  و  درست تر  نگاه  فجر،  فیلم 
فیلم های مستند دارد. اگرچه در مواجهه 
با این جشنواره هم برخورد سلیقه ای شد 
و شاهد برگزاری جشنواره جهانی در بهار 
امسال،  زمستان  در  ولــی  نبودیم  امسال 

جشنواره ملی فیلم فجر برگزار شد.

رونمایی از اسناد امالک رضاخانی در شبکه مستند

ثبت با سند برابر نیست!
شبکه مستند به بهانه صدسالگی کودتای رضاخان در 
سوم اسفند 12۹۹ مجموعه مستند »ثبت با سند برابر 

نیست« را برای نخستین بار روی آنتن تلویزیون می برد.
به گزارش قدس به نقل از روابط عمومی شبکه مستند؛ 
نشده ای  منتشر  اسناد  از  نیست  برابر  سند  با  ثبت 
مربوط به امالک رضا پهلوی رونمایی می کند. امالکی 
تاریخی عصر خود نقشی  اتفاقات  از  که در بسیاری 

تعیین کننده داشته است.
مجموعه مستند ثبت با سند برابر نیست به کارگردانی 
در  کاظمی  وحید  تهیه کنندگی  و  شامحمدی  مهدی 
هشت قسمت 50 دقیقه ای برای نخستین بار روی آنتن 

تلویزیون می رود.
ایــن مجموعه از شنبه 2 اسفندماه هر شب )بــه جز 
جمعه( ساعت 1۹ از شبکه مستند پخش می شود و 
نگاهی متفاوت  به دوران حکومت رضا پهلوی در کشور 

دارد.
تهیه کننده این مجموعه درباره ایده ساخت این مجموعه 
پیش  ــال  گــفــت: چــهــار سـ هــشــت قسمتی  مستند 

مجموعه ای را مربوط به دوره رضاخانی کار کردیم. 
یک گــروه تحقیقاتی نزدیک به دو ســال، تمام اسناد 
مربوط به دوران پهلوی اول را مــورد بررسی قــرار دادند 
که  نکات تأمل برانگیزی توجه ما را جلب کرد. مجموعه 
مستند ثبت با سند برابر نیست، بیرون آمده از نتایج 

همان تحقیق و پژوهش است.
وحید کاظمی با معرفی خط سیر مستند ثبت با سند 
برابر نیست، گفت: چند نکته در دوران پهلوی اول وجود 
دارد که تاکنون در رسانه ها کمتر بیان شده یا به هر دلیلی 
به عنوان بخشی از تاریخ بازگو نشده است و مردم از آن 
اطالع زیادی ندارند. یکی از این نکات، امالکی است که به 
نام رضا پهلوی ثبت شده است. در دفتری به نام »امالک 
اختصاصی«، اموال و امالکی ثبت شده است که نشان 
می دهد چه امالک و دارایی هایی در تصرف رضاخان بوده 
است. این دفتر اکنون در مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر 
نگهداری می شود که در آن بیش از 44 هزار سند ثبتی 
مربوط به رضا پهلوی ذکر شده که بعداً به قیمت یک 
شاخه نبات به پسر او یعنی محمدرضا پهلوی منتقل 

شده است.
این مستندساز با اشاره به پیوند پیچیده امالک رضاخانی 
با اتفاق های سیاسی دوران پهلوی اول گفت: نکته قابل 
توجهی که در این اسناد وجود دارد این است که وقتی 
از سند ثبتی حرف می زنیم، منظورمان سند آپارتمان 
نیست بلکه سند شهر و قریه )روستا( است. برای مثال 
نوشته شده است که قریه »عالیه کال« یا »ولیکدان« 
متعلق به رضا پهلوی است یا سند کل منطقه یوسف آباد 
تهران یا کل شهر قائمشهر که نامش را شاهی گذاشته 

بود به نام رضا پهلوی خورده است و... . 

  داستان بزرگ ترین زمین خوار #
در دوره پهلوی

ــزود: موضوع قابل توجه، ارتباط بین این اسناد  وی اف
با برخی از اتفاق های مهم کشور است. برای مثال، در 
زمان ساخت راه آهن در کشور می بینیم که تمام امالک 
و زمین های مرغوبی که در محدوده ریل قطار بوده، به 
نام رضاشاه شده است. مثالً خرده مالکان این مناطق 
را تحت فشار قرار می دادند تا زمین ها را با قیمت ناچیز 
تقدیم رضا پهلوی کنند. این ماجرا مربوط به پیش از 
کودتا و یا شاه شدن رضاخان است. این رویه سال ها 
ادامه داشت. تقریباً کل مازندران، گیالن، گرگان، شمال 

خراسان، بخش بزرگی از تهران و رودهــن تا دماوند و 
ساوجبالغ بخشی از امالک ثبت شده رضاخان است.

کاظمی گفت: با توجه به همین سوژه و ابعاد مختلف آن 
که مرتبط با اتفاق های مهم تاریخ ایران است، تصمیم 
گرفتیم مجموعه مستندی را تولید کنیم که نتیجه آن 
مجموعه هشت قسمتی ثبت با سند برابر نیست به 
کارگردانی مهدی شامحمدی شده است. در حقیقت، در 
این مجموعه ارتباط بین اتفاق ها و رخدادهای سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی کشور با این امالک، مبتنی بر اسناد 
به تصویر کشیده است. به عبارت دیگر، امالک رضاخان 
بستری شده است تا اتفاق های آن عصر را بهتر بفهمیم 

و تحلیل کنیم.
وی با معرفی سوژه  قسمت های مختلف این مجموعه 
از  دقیقی  بیوگرافی  اول  قسمت  در  گفت:  مستند 
شکل گیری شخصیت رضــا پهلوی ارائــه شــده است. 
برای مثال به عبدالحسین فرمانفرمائیان که به نوعی 
الگوی سیاسی رضاخان است می پردازیم و شکل گیری 
را نشان  پهلوی  اقتصادی رضــا  و  شخصیت سیاسی 
بزرگ ترین مالک های  از  فرمانفرمائیان یکی  می دهیم. 
ــوده است  ــوده و چــون رضــا پهلوی نگهبان او ب ایـــران ب
خوب فهمیده بود که بــرای موفقیت در سیاست باید 
قدرت اقتصادی داشت و صاحب امالک بود. رضاخان 

شاگرد خلف این پیر سیاست است و با الگو گرفتن از او 
شروع به جمع آوری امالک می کند تا اینکه به بزرگ ترین 

زمین خوار کشور در دوره خود تبدیل می شود.
تهیه کننده مجموعه مستند ثبت با سند برابر نیست 
افزود: در قسمت های بعدی به موضوعاتی مانند تغییر 
شکل ظاهری جامعه از جمله لباس و کاله تا معماری 
شهرها و... می پردازیم. رضا پهلوی در این دوره  بسیار 
تالش می کند تا شکل ظاهری جامعه را به  گونه ای تغییر 
دهد که همه بگویند این شکل متأثر از اوست و ایران 

جدید را بنا نهاده است.

تصاویر آرشیوی، نریشن و مصاحبه#
مجموعه ای  چنین  ساخت  ضـــرورت  در خصوص  وی 
گفت: امروزه، عده ای از طرفداران رضاخان می گویند که او 
مستبد بود اما مستبد مفید بود و جامعه آن دوران نیاز به 
چنین فرد مستبدی داشت تا کشور پیشرفت کند و ایران 
به سوی تجدد گام بردارد. در این مجموعه نشان می دهیم 
که استبداد به هیچ  وجه سودمند نیست و استبداد، 
استبداد است. در حقیقت مستبد مفید بی معنی است.
کاظمی دربــاره محتوای تصویری این مستند توضیح 
داد: در این مجموعه بازسازی نداریم و تصاویر آرشیوی 
را  تاریخ  پژوهشگران  با  و مصاحبه  نریشن  به همراه 
داریم. عالوه بر این، سراغ نوادگان کسانی رفتیم که در 
دوران تظلم خواهی توانسته بودند امالک خود را پس 
بگیرند. باید بدانید که در دوران پهلوی دوم، عده ای از 
رضاخان شکایت کردند و گفتند که او زمین های ما را 
به زور گرفته است. دادگستری وقت بخش کوچکی از 
این زمین ها را به آنان برگرداند، بنا به تصویب قانون 
امالک واگذاری در مجلس شورای ملی قرار بر این بود تا 
امالک به صاحبان اصلی آن بازگردد اما بخش بزرگی در 
تملک بنیاد پهلوی باقی ماند. با نوادگان این افراد نیز 

گفت وگوهایی داشتیم.
مجموعه »ثبت با سند برابر نیست« در هشت قسمت 
50 دقیقه ای از 2 تا 10 اسفند هر شب )به جز جمعه( 
ساعت 1۹ از شبکه مستند پخش خواهد شد و بازپخش 

آن ساعت 24 و روز بعد ساعت 12:30 خواهد بود.

مستند

برخورد ناشایست در سی و نهمین جشنواره صدای مستندسازان را درآورد

یتیمی »مستند« در فیلم فجر

زندگی کودک  شهید عربستانی انیمیشن شد

»زکریا« به » الکوثر« می آید
ــا  »زکــری انیمیشن  مــجــمــوعــه 
ــابـــر« بـــا مــحــوریــت کـــودک  جـ
که  نـــام  همین  بــه  عربستانی 
بــی گــنــاه بـــه شـــهـــادت رســیــد، 

ساخته می شود.
سمیه مروتی، مدیر گروه کودک 

و نوجوان شبکه الکوثر در گفت وگو با خبرنگار رادیو و تلویزیون خبرگزاری 
فارس گفت: پیش تولید فصل دوم انیمیشن »زکریا جابر« محصول 
گروه کودک شبکه الکوثر کلید خورد. فصل نخست این انیمیشن با 
هدف ترویج روحیه و فرهنگ ایثار و شهادت و نیز حمایت از مقاومت 
و مظلومان با تکنیک کات اوت دوبعدی در 100 قسمت برای مخاطبان 
کودک و نوجوان ساخته شد. وی افزود: با رضا فصاحت، تهیه کننده 
و کارگردان فصل اول انیمیشن دوباره به توافق رسیدیم و هم اکنون 
فصل دوم این انیمیشن پرطرفدار با تکنیک کات اوت دیجیتال و در 100 
قسمت هفت دقیقه ای در مرحله پیش تولید قرار دارد. وی اظهار کرد: 
»زکریا جابر« کودک 6ساله عربستانی است که مظلومانه به دست 
عمال آل سعود به شهادت رسیده است. او در زندگی و دنیای کودکانه 
خود با مشکالت ریز و درشتی روبه رو است که هر دفعه با اندیشیدن 
تدابیری، بر دشمنان خود که نماد وهابیت و سلفی گری هستند پیروز 
می شود. وی در پایان گفت: شخصیت پردازی های انیمیشن »زکریا« 
برای فاز دوم انجام شده است و گروه در انتظار ریل گذاری و اولین 

برداشت برای تأیید شبکه و ضبط سایر کالکت هاست.
برای  انیمیشن  ایــن  نمایش  زمــان قطعی  عنوان  به  تابستان 1400 

مخاطبان کودک و نوجوان شبکه در نظر گرفته شده است.
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