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پخش هم زمان گفت وگوی رئیس  جمهوری با مسابقه فوتبال

بازی تکراری تلویزیون؛ سهوی یا عمدی؟
ابراهیم رئیســی، مرد اول دولت، دوشنبه شب از ساعت ۲۱:۰۰ 
پنجمین گفت وگوی تلویزیونی اش را انجــام داد تا این  بار درباره 
مســائلی مهم تر که مبتنی بر ابعاد و نحــوه اجرای طرح اصالح 
نظــام پرداخت یارانه کاالهای اساســی اســت، صحبت کند. این 
مصاحبه در شــرایطی روی آنتن رفت و از طریق شبکه یک برگزار 
شــد که هم زمان در شبکه سه، یک دیدار فوتبال حساس در حال 
پخش بود. اســتقالل، صدرنشــین رقابت های لیگ برتــر، تقریبا 
هم زمان با صحبت های ابراهیم رئیســی به مصاف شــهرخودرو 
رفته بود تا یکی از بازی های حســاس فصــل را برگزار کند. تقابل 
با شهرخودرو شــاید در مقطعی دیگر حساسیت چندانی نداشت 
ولی بــا توجه به در کورس قهرمانی بودن هــر دو تیم پرطرفدار 
ایرانی، طبیعــی بود که مخاطبان شــبکه های تلویزیونی، به ویژه 
جوانان عالقه مند به ورزش، شــبکه ســه را دنبال کرده و چندان 
تمایلی به تماشــای صحبت های ابراهیم رئیســی نداشته باشند. 

آمار دقیقی هنوز منتشر نشــده ولی با توجه به تجربیات پیش تر، 
می توان حدس زد که در ســاعت مربوطه، تعداد بینندگان شبکه 
سه که مشغول تماشــای بازی فوتبال بوده اند، به مراتب بیشتر از 
مخاطبان شبکه یک سیما است. حال این پرسش مطرح می شود 
که چنیــن ناهماهنگی ای از کدام طرف صورت گرفته اســت؛ آیا 
تلویزیــون عامدانــه پخش صحبت هــای رئیســی را هم زمان با 
مســابقه فوتبال کرده یا اینکه تیم رســانه ای رئیس جمهور دچار 
اشــتباه محاسباتی شده اند؟ در مورد نخست نمی توان با قطعیت 
نظر داد، چــون این برای پنجمین بار بود که رئیســی گفت وگوی 
تلویزیونــی داشــت و برخــالف دفعات پیــش، این بــار ظاهرا 
به صورت ســهوی، این صحبت ها با پخش زنده بازی اســتقالل، 
یکی از دو تیم پرطرفدار ایران، همراه شــده اســت. با پذیرش این 
مورد می توان به اشــتباه محاســباتی تیم رســانه ای و نزدیک به 
رئیس جمهور اشاره کرد که از تعداد مخاطبان کاسته اند. هرچند 

شاید با توجه به حجم فضای رسانه ای که در اختیار دولت کنونی 
است، بعید است آنها دغدغه ای برای دیده شدن یا پوشش بیشتر 
صحبت های ابراهیم رئیســی داشته باشند. این موضوع زمانی به 
یک ابهام عجیب تر تبدیل می شــود که تلویزیون در دولت قبلی و 
در زمان ریاست جمهوری حســن روحانی، گویی عامدانه، دست 
به چنین اقداماتی می زد؛ موضوعی که واکنش های منفی زیادی 
را به همراه داشــت و عده زیادی «بی طرفی» صداوسیما را مورد 
نقــد قرار می دادند. برخالف ابراهیم رئیســی که ظاهرا و ســهوا 
صحبت هایش به طــور هم زمان با بازی اســتقالل و آن هم برای 
یک بار، مصادف شــده، تلویزیون در چندیــن نوبت، صحبت های 
حســن روحانی را هم زمان با پخش فوتبال های مهم همراه کرد 
تــا از این طریق تعداد بیننده های حســن روحانی را کاهش دهد. 
نکته ماجرا مربوط به جایی است که صحبت های حسن روحانی 
ضبط شــده بــود و تلویزیــون می توانســت آن را در زمانی دیگر، 

حداقل در زمانی که فوتبال یا برنامه مهم ورزشی و مخاطب پسند 
پخش نمی شود، روی آنتن ببرد. در دولت قبلی گفت وگوی مهم 
حسن روحانی با شبکه «ان بی سی» در ساعتی پخش شد که بازی 
پرســپولیس و ســپاهان در حال برگزاری بود. ناگفته پیداست که 
جدال پرســپولیس با ســپاهان، یکی از دو جدال حساس فوتبال 
ایران است که شاید بعد از دربی، بیشترین تعداد مخاطب را دارد. 
آن اتفاق برای چند بار دیگر در مورد حســن روحانی تکرار شــد. 
بعدها، مصاحبه مطبوعاتی او که حاوی مهم ترین مواضع کشــور 
و دولــت درباره تحوالت جدید عرصــه دیپلماتیک بود، هم زمان 
با بازی حساس اســتقالل و اف سی سئول کره از تلویزیون پخش 
شــد. اگر بار پیش، پای پرســپولیس، یکی از تیم های پرطرفدار در 
میان بود، این بار بازی حســاس دیگر تیــم محبوب ایران در لیگ 
قهرمانان مزید بر علت شــد. شــاید از این مورد عجیب تر پخش 
ســخنان حسن روحانی در دیدار با نمایندگان مجلس بعد از چند 
روز تأخیر، هم زمان با برنامه پربیننده «نود» بود تا این  بار اگر شک 
و تردیدی هم در میان بود، رفع و رجوع شــود. برنامه نود مطابق 
بــا آمار، همواره در صدر پرمخاطب ترین برنامه های تلویزیون بود 
و طبیعی است که سیاست گذاری برای پخش صحبت های حسن 
روحانــی، هم زمان بــا پخش این برنامه ورزشــی، با هدفی قبلی 

صورت گرفته باشد.
با نگاه به رویکرد تلویزیون در مواجهه با دولت قبل، حاال شاید 
عجیب باشــد که سخنان ابراهیم رئیسی از تلویزیون هم مصادف 
با زمانی شــده که یکی از تیم های محبوب ایرانی به میدان رفته 
است. تفاوت آشکار در این موضوع این است که این  بار، تلویزیون 
با دولت دلخواه مواجه شــده و بعید اســت تعمدی در این بین 
داشته باشــد. کمااینکه پیش تر هم چنین موضوعی تکرار شده و 
همواره ابراهیم رئیســی از بستر صوت و تصویری که صداوسیما 
در اختیارش گذاشــته، به خوبی اســتفاده کرده اســت. با وجود 
چنین همخوانی بین دولت و تلویزیون، شــرایط برای صداوسیما 
چندان بسامان نیست؛ هنوز زمان زیادی از وقتی که پیمان جبلی، 
رئیس جدید صداوسیما، تأیید کرده تعداد مخاطبان تلویزیون کم 
شــده نمی گذرد. او در دیداری که با هنرمندان داشت اعتراف کرد 
همه ما، چه به عنوان مســئوالن صدا وســیما و چه برنامه سازان، 
در کاهش عالقه مخاطــب به آثار تلویزیونی مقصریم. «همه ما، 
چه شــما به عنوان هنرمند، چه ما به عنوان مسئوالن صداوسیما، 
باید از خودمان بپرســیم چرا احســاس عالقه ای که مخاطب به 
هنرمندان و آثارشان داشت، کاهش یافته است؟ چرا بعضی آثار 
که در گذشــته با هزینه های کمتر ساخته می شــد، ماندگارترند؟ 
همه ما مقصریم و نمی توانیــم خودمان را تبرئه کنیم». با وجود 
پذیرش ریزش مخاطب از ســوی رئیس صداوســیما ولی رسما 
تالشــی برای جلب رضایت مخاطب که عمده ترین آنها می تواند 
بازگشــت چهره های محبوب به قاب ســیما باشــد، نشده است. 
عادل فردوســی پور و برنامــه پرطرفدارش یعنــی برنامه نود که 
روزگاری برای مســئوالن ســابق تلویزیون، برنامه ای خوب برای 
کم مخاطب  کردن صحبت های رئیس جمهــور وقت بود، یکی از 
این چهره هاست. او برخالف ادعای چندین باره پیمان جبلی مبنی 
بر اینکه مشــکلی ندارد و می تواند بــه کارش در تلویزیون ادامه 
دهد، همچنان ممنوع التصویر مانده و از انجام گزارش بازی های 
فوتبال هم منع شــده است. اگرچه مســئوالن شبکه سه پیش تر 
ادعا کرده اند خــود عادل راغب به گزارش کردن بازی های فوتبال 

نیست و در چندین مورد، چنین پیشنهادی را رد کرده است.

چهارشنبه
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۷۵

اعجوبه ۶۳ ساله ایرانی در مسیر فتح اورست؛ عزیز عبدی کیست؟بررسی یک ابهام جنجالی؛ استقالل هفته آینده قهرمان می شود؟
آنهایی که رشــته کوهنوردی را به صورت حرفه ای دنبال 
می کنند، احتماال اسم عزیز عبدی را شنیده اند؛ کوهنوردی که 
بــه خاطر فعالیت های خاصش در ایــران و البته صعودهای 
بی شــمار خارجی اش نامی شناخته شده اســت. با وجود این 
کمتر کســی می تواند تصور کند که عزیز عبدی در ۶۳ سالگی 
خودش را مهیای صعود به اورســت می کند. عزیز عبدی که 
پیــش از این نامش در ماجرای فتــح کلیمانجارو و البته قله 
مون بــالن مطرح شــده، حاال یکی، دو ماهی می شــود راهی 
نپال شــده و بعد از ســپری کردن چند صعود آزمایشی برای 
تطبیق دادن شرایط ریوی، به کمپ اصلی برگشته تا صعود به 
اورســت را از سر بگیرد. او بیش از ۳۰ سال است که مشغول 
کوهنوردی اســت و آن طــور که اطرافیانش مدعی هســتند، 
عدد دقیق ترش به ۳۸ ســال می رسد. می گویند بیش از ۲۰۰ 
بار دماونــد را فتح کرده و از جبهه هــای مختلف به این قله 
صعود کرده است. فعالیت های برون مرزی اش را از سال ۸۶ 
شــروع کرده ولی به دلیل بروز بیماری گوارشی برای یکی از 
همراهانش و البته شــرایط بد جوی موفق به فتح قله ۷۱۳۴ 
متری لنین در قرقیزســتان نمی شود. از سه سال بعد او دیگر، 
تقریبــا به تمامی قله های مرتفع در دنیا صعود کرده اســت؛ 
ســال ۱۳۸۹ به قله ۷۱۰۵ متری کورژنفســکایا صعود کرده، 
ســال ۱۳۹۴ به قله ایلند پیک و کاالپاتار و بیس کمپ اورست 
صعود کرده، سال ۱۳۹۵ قله کمونیزم به ارتفاع ۷۴۹۵ متر را 
که بلندترین قله منطقه پامیر است، به صورت انفرادی و بدون 
شرپا و راهنما طی کرده و بعدا فتح قله های چیترخ (آزادی) 
به ارتفاع ۶۲۸۰ متر در تاجیکستان، مونبالن به ارتفاع ۴۸۰۷، 
آلبروس بلندترین قله قاره اروپا در روسیه، آکونکاگوا به ارتفاع 
۷۰۰۰ متر بلندترین قله قاره آمریکا (آرژانتین ) و کلیمانجارو به 

ارتفاع ۵۸۹۵ متر در تانزانیا را به کارنامه اضافه کرده اســت. 
مــوردی که عزیــز عبدی را خاص تر می کند، این اســت که او 
تقریبا یک ســال پیش عمل تعویض مفصل هیپ لگن انجام 
داده و با چنین شــرایطی قصد دارد به اورست که مرتفع ترین 

قله دنیاست صعود کند. 
نکتــه جالب دربــاره عبــدی اینکه یک ماه بعــد از عمل 
سنگینی که داشــته تمریناتش را از سر گرفته که این موضوع 
باعث شگفتی پزشکانش شــده است. به غیر از این موارد، او 
تمرینات فشرده و بسیار ســختی را هم با وجود سن و سال به 
نسبت زیادش به صورت روزانه انجام می دهد که آن هم جای 
شــگفتی دارد. دوچرخه  ســواری در تپه های ناهموار یکی از 
تمرینات روزمره او است. عنوان می شود که روزانه تقریبا ده ها 
کیلومتــر را رکاب می زند. بخش دیگر فعالیت های تمرینی او 
مربوط به پیاده روی های ســنگین اســت. با این حال، شرایط 
ســنی و عمل جراحــی تعویض مفصل هیــپ چپ که یک 
ســال پیش انجام داده موضوعی نیســت که بشود به سادگی 
از کنارش گذشــت. همین مورد به تنهایی کافی است تا عزیز 
عبدی زیر ذره بین برود. او برای محقق کردن کار دشــواری که 
پیش رو دارد، یک ماه پیش با بســتن قراردادی با یک شــرکت 
نپالی راهی این کشــور و شهر کاتماندو شده است. در یک ماه 
گذشــته او تمرینانش برای هم هوایی را سپری کرده تا بتواند 
ریه هایش را با کمبود اکســیژن در آن ارتفاع سازگار کند. او در 
جریان تمریناتی که اخیرا داشته صعود به کمپ های یک، دو 
و سه اورست را در دستور کار قرار داد و همگی را با موفقیت 
پشت سر گذاشته است. بعد از این صعودها، او به بیس کمپ 
برگشته و بعد از یک ریکاوری صعود اصلی اش به قله ۸۸۴۸ 

متری اورست را از سر گرفته  است.

هفته بیست و ششم رقابت های لیگ برتر ایران برخالف هفته 
بیســت و پنجم، با خوشحالی اســتقالل و ناراحتی پرسپولیسی ها 
همــراه شــد. در این هفته، ابتــدا پرســپولیس در اصفهان برابر 
ذوب آهن به نتیجه مســاوی یک – یک رسید تا دو امتیاز حساس 
را از دســت بدهد. ساعتی بعد، اســتقالل در ورزشگاه آزادی به 
یک برد دراماتیک در دقایق پایانی رســید و با یک گل از ســد تیم 
شهرخودرو قعرنشــین گذشــت. به این ترتیب، در آستانه چهار 
هفته مانده به پایان رقابت هــای لیگ برتر، دوباره اختالف امتیاز 
اســتقالل با پرسپولیس در صدر جدول به شش امتیاز رسید. این 
شــش امتیاز شرایط را به گونه ای رقم زده که شایعه شده ممکن 
اســت استقالل هفته آینده و در صورت کسب برد احتمالی برابر 
فوالد (در صورت شکســت پرسپولیس مقابل ســپاهان)، بتواند 
ســه هفته زودتر جام قهرمانی را باالی ســر ببرد. حال پرســش 
اصلی این است که اگر استقالل روز شنبه فوالد را شکست دهد، 
آیا قهرمان لیگ می شــود؟ این موضوع نیاز به کنکاش بیشــتری 
دارد. قبل از پاسخ دادن به آن ابتدا باید تغییر قوانین در لیگ برتر 
ارزیابی شــود. از این فصل، قرار بر این شده که نتایج رودرو برای 
جایگاه تیم ها در جدول محاسبه شود. به این ترتیب که اگر دو تیم 
امتیازشان برابر شــد، آن  وقت تیمی که در مجموع بازی رفت و 
برگشت عملکرد بهتری داشته باالتر قرار بگیرد. با این پیش فرض 
باید سراغ دو تیم استقالل و پرسپولیس رفت. فعال اختالف شش 
امتیاز اســت و به فرض آنکه استقالل فوالد را ببرد و پرسپولیس 
مقابل ســپاهان شکست بخورد، این اختالف در فاصله سه هفته 
مانده به پایان ۹ امتیاز می شــود. اینجا هواداران استقالل اعتقاد 
دارند اگر چنین شود، چون تیمشان در بازی های رودررو عملکرد 
بهتری داشته، در نتیجه قهرمانی شان قطعی است. ماجرا از این 
قرار اســت که دربی پایتخت که به میزبانی اســتقالل بوده صفر 

– صفر شــده و دربی برگشت با نتیجه یک – یک به پایان رسیده 
است. حاال ســهیل مهدی، رئیس کمیته برگزاری مسابقات لیگ 
گفته از آنجا که استقالل در بازی برگشت در خانه حریف گل زده، 
پس عملکرد بهتری در بازی رودررو داشــته و در صورت تساوی 
امتیازات دو تیم، شــاگردان فرهاد مجیدی قهرمان می شوند. این 
همان داســتانی است که اســتقاللی ها را بر آن داشته تا عنوان 
کنند اگر تیمشــان بــازی با فوالد را ببرد و پرســپولیس ببازد، آن  
وقت ســه هفته پایانی تشــریفاتی اســت و حتی اگر ســه بازی 
باقی مانده را ببازند و پرســپولیس هر ســه را ببرد، آن  وقت حتی 
در صورت تســاوی امتیازات، باز این اســتقالل است که قهرمان 
می شــود؛ اما این موضوع به همین جا ختم نمی شــود چون این 
قانون یکی، دو خأل دارد. به  گواه مســئوالن فدراســیون، قوانین 
فوتبال ایران از روی اللیگای اســپانیا کپی شده و در آن قانون، در 
صورت تساوی امتیازات، قانون گل زده در خانه حریف محسوب 
نمی شــود و تفاضل گل سرنوشــت قهرمان را مشخص می کند. 
این موضوعی اســت که روز گذشــته دبیر کل فدراسیون فوتبال 
هم به آن اشــاره کرده و گفته در صورت تساوی دو تیم استقالل 
و پرســپولیس، نه قانون گل زده در خانه حریــف، بلکه تفاضل 
گل سرنوشــت قهرمانی را مشــخص می کند. ضمن اینکه از این 
فصــل در رقابت های اروپایی کال قانــون گل زده در خانه حریف 
برداشــته شــده و مجموع دیدارهای رفت و برگشت تکلیف تیم 

برتر را معین می کند. 
به این ترتیب، حتی اگر استقالل روز شنبه برنده و پرسپولیس 
بازنده شــود، باز تکلیــف قهرمانی به تعویــق و احتماال به روز 
پنجشــنبه هفتــه آینده کشــیده می شــود. البته به شــرط آنکه 
مســئوالن فدراســیون دوباره صحبت ضدونقیضی را در این بین 

مطرح نکنند!

اخـبـار  بـرگـزیـده

حرفه ای باش آقای گل محمدی!
یحیی گل محمدی شــرایط را برای ادامه مســیر در پرسپولیس 
ســخت کرده اســت. بــه گــزارش فــرارو، پرســپولیس در هفته 
بیست وششــم رقابت های لیگ برتر در اصفهان مقابل ذوب آهن با 
نتیجه یک – یک متوقف شــد تا به همین راحتی دو امتیاز حســاس 
را در این مقطع از فصل که کورس جذابی برای قهرمانی با استقالل 
دارد، از دســت بدهد. بعد از ســوت پایان این دیدار، مطابق با بیشتر 
وقت هایی که پرسپولیس بازی را نمی برد، کادر فنی این تیم، خاصه 
یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس، بدون درنظرگرفتن ضعف 
فنی تیم خودی، به ســمت داور مســابقه هجوم برده و او را مقصر 
ناکامــی قلمداد می کننــد. چنین اتفاقی در اصفهــان هم رخ داد و 
پرسپولیسی ها بعد از هدردادن دو امتیاز، داوری را بهانه کردند. رفتار 
عجیب تر در این میان از ســوی یحیی گل محمدی، سرمربی این تیم 
رقم خورد که از روی ســکو های ورزشگاه بلند شد، به زمین مسابقه 
آمد و در اقدامی حیرت انگیز دوباره به ســمت داور مسابقه رفت تا 
رودرو اعتراضــش را بیان کند. کاری به بهانه های تکراری مربیان دو 
تیم استقالل و پرسپولیس که هر زمان امتیاز از دست می دهند، همه 
مقصر هستند غیر از خودشان نداریم، ولی این رفتار گل محمدی دیگر 
یک بی مالحظگی محض اســت که اصال شبیه به رفتاری حرفه ای 
نیســت؛ گل محمدی در دربی و بعد از آنکــه تیمش بازی برده را با 
مساوی عوض کرد، به سمت داور مسابقه هجوم برد و الفاظ چندان 
دوســتانه ای به کار نبرد. او به دلیل چنین برخوردی شــش جلسه 
از همراهی با پرســپولیس محروم شــده که دلیل سکونشــینی اش 
در بــازی برابر ذوب آهن دقیقا به همین مورد مربوط می شــد. از آن 
شش جلسه، چهار جلسه قطعی و دو جلسه تعلیقی است. عجیب 
آنکه سرمربی پرســپولیس با علم به این موضوع که هر آن ممکن 
اســت محرومیتش سنگین تر شــود، دوباره ترجیح می دهد مسیری 
به نســبت طوالنی را طی کند و به سمت داور مسابقه هجوم برده 
و او را مورد شــماتت قرار دهد. طبیعی اســت که گل محمدی مثل 
بسیاری دیگر از پرسپولیسی ها از هدررفتن امتیاز تیمش ناراحت باشد 
ولی  ای  کاش او زمانی ناراحت می شــد که جای ســعید آقایی را با 
وحیــد امیری، بازیکنی که هنوز مصدومیتش خوب نشــده و تمرین 
کافی نداشــت، عوض کرد. تصمیمی که نه تنها کمکی به روند بازی 
پرسپولیس نکرد بلکه دوباره وحید، یکی از بهترین های پرسپولیس 
را به فهرست مصدومان اضافه کرد. قصد تحلیل فنی نیست، هدف 
رفتار گل محمدی و گل محمدی هاست که در ناکامی ها همه دست 

دارند غیر از کادر فنی.

تک مدال نقره جمالی در قهرمانی 
جوانان جهان

دختر وزنه بردار ایران در مســابقات قهرمانی جوانان جهان یونان 
موفق به کسب مدال مجموع نشد و فقط در یک ضرب نقره گرفت. به 
گزارش ایسنا، رقابت دسته ۸۷ کیلوگرم وزنه برداری دختران قهرمانی 
جوانان جهان در یونان برگزار شــد و نماینده ایران فقط در یک ضرب 
مدال نقــره گرفت. یکتا جمالی رکــورد ۱۰۰ یک ضرب، ۱۲۱ دوضرب 
و مجمــوع ۲۲۱ کیلوگرم را ثبت کــرد و در یک ضرب نقره گرفت، در 
دوضرب ششم شــد و در مجموع در رده چهارم قرار گرفت. او پیش 
از این در قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۱ با تاریخ سازی خود، سه مدال 
برنز گرفت که اولین مدال های وزنه برداری زنان ایران در رده جهانی 
محسوب می شــد، اما در سال ۲۰۲۲ از کسب مدال مجموع باز ماند. 

عملکرد جمالی به شرح زیر است:
حرکت یک ضرب: او توانســت با رکــورد ۱۰۰ کیلوگرم اولین مدال 
نقــره وزنه برداری زنان ایران در مســابقات قهرمانــی جوانان جهان 
کســب کند. جمالی در مسابقات قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۱ مدال 
برنز یک ضرب را گرفته بود که اکنون توانست رنگ مدال خود را ارتقا 

دهد. جمالی وزنه های ۹۴، ۹۸ و ۱۰۰ کیلوگرم را باالی سر برد.
حرکت دوضرب: جمالی در حرکت اول وزنه ۱۱۵ کیلوگرم را زد اما 
در حرکت دوم موفق به مهار وزنه ۱۲۱ کیلوگرم نشــد. او در حرکت 
سوم ۱۲۱ را باالی ســر برد. دختر وزنه بردار ایران رکورد ۲۲۱ کیلوگرم 

را به ثبت رساند.
مدال آوران دسته ۸۷ کیلوگرم:

۱- تورســنوی جبارووا از ازبکســتان با رکورد ۱۰۹ یک ضرب، ۱۲۹ 
دوضرب و مجموع ۲۳۸ کیلوگرم (سه مدال طال)

۲- انتنــزا ریس از کوبــا با رکورد ۹۹ یک ضــرب، ۱۲۷ دوضرب و 
مجموع ۲۲۶ کیلوگرم (دو مدال نقره دوضرب و مجموع)

۳- الیزابــت اونز از آمریکا با رکورد ۹۹ یک ضرب، ۱۲۳ دوضرب و 
مجموع ۲۲۲ کیلوگرم (مدال برنز مجموع)

۴- یکتــا جمالی از ایران با رکــورد ۱۰۰ یک ضرب، ۱۲۱ دوضرب و 
مجموع ۲۲۱ کیلوگرم (نقره یک ضرب)

چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت
یوونتوس – اینتر (جام حذفی)                    ۲۳:۳۰
لیدز – چلسی                       ۲۳:۰۰
ولورهمپتون – منچسترسیتی                     ۲۳:۴۵
سویا – مایورکا                       ۲۳:۰۰
ایگلز – فاینورد                       ۲۲:۳۰

بـرنـامـه

 سند مالکیت (برگ سبز) خودرو فیدلیتی رنگ مشکی 
 مدل ۱۴۰۰ به شماره پالک ایران ۲۰ - ۷۸۴ ه ۴۴ 

 و شماره موتور ۰۲۷۴۳ و شماره شاسی
 NAGC1AB40M1002540 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز ، کارت ماشین و سند کمپانی خودرو  پژو 
  405GLX-XU7  رنگ خاکستری متالیک مدل ۱۳۹۵ 

به شماره پالک ایران  ۴۴ _ ۱۲۹ ط ۱۷ و شماره موتور 
 124K0842678 و شماره شاسی

 NAAM01CE1GK414183 به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو  فیدلیتی  پرایم  رنگ مشکی متالیک
 مدل ۱۴۰۰ به شماره پالک ایران ۹۲ _ ۱۶۸ ص ۲۳ و شماره 

 موتور *SQRE4T15C*ACMK02264* و شماره بدنه
 NAGC1AB49M1005120 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 ۲۰۰۸AT برگ سبز ، سند کمپانی و بنچاق خودرو پژو 

 رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۷ به شماره پالک ایران
 ۲۰ - ۲۶۲ ط ۶۱ و شماره موتور 10FJCE2382520 و 

شماره شاسی NAAG1C233JD011536 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند مالکیت خودرو (برگ سبز) و سند کمپانی خودرو پژو 
206TU5 رنگ مشکی متالیک مدل ۱۳۹۸ به شماره پالک 
ایران ۸۸ - ۲۴۸ و ۳۶ و شماره موتور 167B0068430 و 

شماره شاسی NAAP13FE6KJ351338 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 131SE برگ سبز و سند کمپانی خودرو سایپا 
 رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۶ شماره پالک ایران 

 ۲۰ - ۹۷۲ ی ۳۲ و شماره موتور M135878686 و شماره 
شاسی NAS411100H1009066 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 برگ سبز خودرو  هایما  رنگ مشکی متالیک مدل ۱۴۰۱ 

 به شماره پالک ایران ۴۶ _ ۸۶۵ و ۲۷  و شماره موتور
  GN15TF1B002226A و شماره شاسی

 NAAD6C342NY070604 به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی  موتور  سیکلت  رهرو  رنگ آبی مدل 
 ۱۳۹۵ به شماره پالک ایران ۱۳۲ _ ۶۴۶۶۷

 و شماره موتور 0124NBJ427994 و شماره شاسی 
 NBJ***125G9561316 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


