
نخستین تصویر از واکسن های ایرانی
حجت نیکی ملکی، ســخنگوی ستاد 
اجرایــی فرمان امام تصویر نخســتین 
سری واکسن ایرانی کرونا را در توییتر 
منتشــر کرد. او در پست توییتری اش  
نوشــته اســت: »ایــن واکســن ها تولید 
شــده برای تســت انســانی در شرکت 
شــفافارمدِ ســتاد اجرایــی فرمــان امام 
اســت. آماده ایم برای تســت انسانی واکسن و شکست کرونا. به یاری 

خدا و به همت و تالش جهادی جوانان دانشمند ایران اسالمی«.

به حساب حاج قاسم
دانیال معمار، فعال رسانه ای با انتشار 
تصویــری از پویــش »به حســاب حاج 
قاســم« در مشــهد، در توییتر نوشت: 
»یکی می شــود مثل من که با انتشــار 
یک عکس از حاج قاســم یاد می کند، 
یکی هم می شــود مثل بچه های گروه 
جهادی عماد مغنیه در مشهد که راه 
افتادند در محله های محروم شهرشان و دارند قبوض  آب  و برق و گاز 
نیازمندان را پرداخت می کنند. اســم طرحشــان را هم گذاشــته اند؛ به 

حساب حاج قاسم«.

رمز ترامپ را حدس زدم!
همین چند ماه پیش بود که حســاب 
توییتــری رئیــس جمهــور آمریکا هک 
شــد. درحالــی کــه نهادهــای امنیتــی 
این کشــور در این مدت درحال تالش 
برای حل معمای چگونگی هک شدن 
حســاب توییتری ترامــپ بودند، هکر 
محتــرم اعالم کــرد رمز توییتــر ترامپ 
را حــدس زده؛ ظاهــراً ترامــپ رمز توییترش را گذاشــته بــود: مگا۲۰۲۰ 
- MAGA۲۰۲۰؛ یعنــی مخفــف ایــن شــعار ســتاد انتخاباتــی ترامــپ: 

»عظمت را به آمریکا بازگردانیم«!

کانال جعلی وزارت بهداشت
»کانــال  منبــع  بــا  مطالبــی  به تازگــی 
تلگرامــی وزارت بهداشــت« در تلگرام 
دســت به دست می شــود درحالی که 
طبق گفته علیرضا وهاب زاده، مشاور 
وزیــر بهداشــت ایــن کانــال تلگرامــی 
جعلی بوده و ارتباطی با این وزارتخانه 
نــدارد. وهــاب زاده دراین باره در توییتر 
نوشــته اســت: »ایــن کانــال متعلق بــه وزارت بهداشــت نبــوده و اخبار 
و اطالعــات منتشــر شــده در آن بــه هیــچ عنــوان مــورد تأیید نیســت. 
متأسفانه با توجه به گزارش های متعدد به دستگاه های ذی ربط، این 

کانال همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد«.

 کیــان راد  ماجــرا تقریبــاً از یــک دهه پیش شــروع 
شــده بود. دقیقاً در میان پرتنش ترین روزهای پس 
از انقــالب. تــوی خیابان هــا همــه نوع آدمــی جوالن 
می دادند و هرازگاهی، ســطل های زباله ، اتومبیل ها 

و مغازه ها به آتش کشیده می شدند. 
جــا  همــه  و  بــود  شــده  پــا  بــه  غوغــا  رســانه ها  در 
صحبــت از یــک چیــز بــود: فتنــه. ســال 88 بــا تمام 
فــراز و نشــیب هایش بــه پایــان رســید امــا هیچ کس 
نفهمید میان آن همه شــلوغی، چه شــد که یکی از 
قدیمی تریــن اســتادان اخالق که خیلی ها به ســرش 
قســم می خوردنــد، خــودش را گم کــرد. حرف هایش 
دو پهلــو بودنــد. یکــی بــه نعل می زد و یکــی به میخ. 
یک جــا مجیــز ســران فتنــه را می گفت و جــای دیگر 
انقــالب تعریــف می کــرد.  از شایســتگی های رهبــر 
برخالف آن هایی که این روزها از حرف های جنجالی 
آیــت هللا امجــد دربــاره اعدام روح هللا زم انگشــت به 
دهــان مانده انــد، خیلی هــا همان 1۰ ســال پیش و در 
بحبوحه فتنه 88 فهمیدند این محمود امجد، دیگر 
آن آ یت هللا امجد نیست که جوان های انقالبی برای 

نشستن پای منبرهایش، سرودست می شکستند.

باید فرزندم را متقاعد کنید!»
این درســت کــه هیچ کس نمی توانــد بگوید در همه 
ایــن ســال ها چــه بــر ســر آیــت هللا امجــد آمــد امــا 
روایت ها متفاوت اســت. بســیاری از نزدیکان امجد 
امــا می گوینــد همان طــور کــه اعضای بیــت آیت هللا 
منتظــری، او را از عــرش بــه فــرش رســاندند، حلقــه 
نزدیــکان آیــت هللا امجــد بــه خصــوص فرزنــدش، 

محمود امجد را به این روز انداخته اند.
نشــان بــه آن نشــان کــه در همان روزهــای داغ 88، 
خیلــی از بچــه انقالبی ها خودشــان را به آب و آتش 
زدنــد تــا بفهمنــد دلیــل ســکوت آیــت هللا امجد در 
قبال حواشــی انتخابات ریاســت جمهوری چیســت 
و در نهایــت کاشــف بــه عمــل آمد نزدیکان ایشــان 
در طوالنــی مــدت اخبــار را بــا رویکردی که دلشــان 

می خواسته برای آیت هللا امجد مخابره کرده اند. 
امین توکلی زاده، فعال رســانه ای در یادداشتش در 
این باره می گوید با شیخ امجد جلسه های متعددی 

برگــزار شــد و آن قــدر اســتدالل و ســند آوردنــد تــا 
ایشــان قانــع شــد ولــی در نهایــت شــرطی محالــی 
گذاشــت، او گفــت اگــر فرزنــدم را متقاعــد کردیــد 
مــن قبــول می کنــم! همــه متعجــب بودند آخــر چرا 
او تســلیم فرزند خود و حلقه اطرافیان شــده! شــیخ 
دلیل متحیرکننده تری آورد. او گفت: من به فرزندم 

نان حالل داده ام امکان ندارد دروغ بگوید!

از 88 به بعد»
 88 ســال  از  می گوینــد  امجــد  آیــت هللا  نزدیــکان 
بــه بعــد، شــیخ قــدرت تشــخیص خــود را بــه حلقه 
اطرافیــان و پســرش واگــذار کــرده بود و افــکار آن ها 
را فریــاد مــی زد. بــه همیــن خاطــر هــم بــود کــه در 
گفتــار و کــردار او دیگــر اندیشــه ها و باورهایــی کــه 
ســال ها بــا آن هــا زیســته بود دیــده نمی شــد و یک 
ظهــور  از  پیــش  اســالمی  حکومــت  تشــکیل  روز 
متناقــض  رفتــاری  در  دیگــر  روز  و  می کــرد  رد  را 
اصــرار بــر حضــور در انتخابــات مجلس خبــرگان را 
روز  می کــرد  دوری  از سیاســت  روز  یــک  داشــت. 
دیگــر حامی حســن روحانی می شــد و توافق برجام 
را تبریــک می گفــت و ایــن اواخــر هــم در فرانســه 
بــرای مــرگ امیــر ارجمند پیام تســلیت صــادر کرد.

تا زمانی که...»
حــاال ســال ها از همــه ایــن حواشــی می گــذرد امــا 
حــرف هــای  جنجالــی آیــت هللا امجــد هنــوز بــرای 
خیلی هــا باورپذیر نیســت. هیچ کس دوســت ندارد 
بــاور کنــد شــاگرد عالمــه طباطبایــی و امــام خمینی 
می خــورد  قســم  پیــش  چندســال  همیــن  تــا  کــه 
بــرای  خامنــه ای«  »آیــت هللا  از  مناســب تر  فــردی 
رهبری جمهوری اســالمی ســراغ ندارد، حاال القاب 
نامناســبی بــه ایشــان نســبت می دهــد و در نقطــه 

مقابل، روح هللا زم را »شهید« می نامد!
میثم مطیعی، یکی از همین چهره ها بود. او درباره 
نقش فرزند آیت هللا امجد در این ماجرا در توییترش 
نوشت:»دبیرســتان بودم که مدرســه مــا می آمد، تا 
فتنه 88 هم ارتباط ادامه داشــت؛ پس مرا به عدم 
شــناخت متهــم نکنید. حرفی نــدارم جز کالم موال: 

مــا زاَل الزبیــرُ رجــال منّا أهــَل البیت حتَّی نشــأَ ابنُه 
المشئوم عبدهللا. زبیر همواره مردی از ما اهل بیت 
بود تا زمانی که فرزند شــومش عبدهللا رشــد کرد«.

برایمان آموزنده است»
محســن مهدیان، فعال رســانه ای هــم یکی دیگر از 
پامنبری های آیت هللا امجد اســت که حاال دوســت 
نــدارد باور کند این اســتاد اخالق و عرفان به چنین 
روزی افتــاده. او در یادداشــت تلگرامــی اش نوشــته 
اســت: »آقــای امجــد گردن خیلــی از ما حــق دارند. 
چــه شــب هایی که پای منبر کوی دانشــگاه ایشــان 
مقــدرات شــب قدرمــان رقم خــورد. اســتاد اخالق و 
عرفــان و زندگــی. امــا سال هاســت کــه روزگار تلخی 
پشــت ســر می گذراننــد. روزهایــی کــه البتــه باز هم 

برای همه ما درس است و آموزنده.
آقــای امجد عزیز سال هاســت تحــت تأثیر آقازاده و 
غیره بارها و بارها ناروا و ناسزا و ناحق علیه انقالب 
موضــع گرفتنــد و ناشایســت و نامعقــول بــر رهبری 
نظام تاختند؛ اما به تازگی کار بدان جا رســیده است 
تروریســت رســانه ای دفــاع می کننــد.  یــک  از  کــه 
کســی کــه خــودش معتــرف بــود رهبــر آشــوب دی 
مــاه اســت. همــان آشــوبی کــه ده ها تن در آتشــش 
سوختند و به اعتراف استکبار، بهانه تحریم بیشتر 
مــردم می شــود.این روزهــای جناب امجــد هم برای 
مــا آموزنــده اســت. چــه آنکــه حقیقتاً اگر شــناخت 
و چارچوب سیاســی نباشــد، اســتاد کامــل اخالق و 

عرفان هم به خدمت اهریمن می رود«.

آقای امجد امروز را نمی شناسم»
یادداشــت  از  بخشــی  نیســت  بــد  هــم  پایــان  در 
اینســتاگرامی یکــی از شــاگردان آیــت هللا امجــد در 
این بــاره را بخوانیــد: »او بود کــه مرا با والیت فقیه و 

شخص آیت هللا خامنه ای آشنا کرد. 
اصــالً خــود ایشــان بــه مــن گفــت خامنــه ای ذره ای 
منیــت و دنیاطلبــی در وجــودش راه نــدارد. اصــالً 
را  بــه مــن می گفــت دشــمنان خامنــه ای  خــودش 
لعنت می کند. از خود ایشــان شــنیدم که به نقل از 
مرحوم آیت هللا العظمی بهجت گفتند بهتر از آقای 

خامنه ای برای رهبری جمهوری اسالمی نداریم. 
روز ثبت نــام در انتخابــات خبــرگان ۹۴ از خــودش 
شــنیدم کــه می گفــت برای حمایــت از رهبــری وارد 
صحنــه انتخابــات شــده اســت. حاال چطــور ممکن 
اســت کســی که مخالفان رهبری آیت هللا خامنه ای 
را لعــن می کــرد امــروز در رســانه های آمریکایــی و 
ســعودی و اســرائیلی بر ســر دســت گرفته شــود تا 
رهبــر انقــالب را دعــوت بــه توبــه نمایــد؟ مــن آقــای 
امجد امروز را اصالً نمی شناســم؛ با اســتاد امجدی 
کــه شــاگردش بــودم از اینجا تا ثریا فــرق کرده. دلم 
برای اســتاد امجد ظهر دوشــنبه دبیرســتان شــهید 
مطهری، عصر چهارشــنبه مدرســه عالی، شب های 
قدر کوی دانشگاه، منزل خیابان بخارست، حسینیه 
کوهســار و امامزاده صالح تنگ شــده. استاد امجد 
آن روز کجــا حضــرت محمــود امجــد امــروز کجــا؟«

شبکه های اجتماعی علیه شایعه های کرونایی
ایــن روزهــا فضــای مجــازی پر شــده اســت از اطالعات نادرســت درباره 
واکسن کرونا. چه آن هایی که برای دامن زدن به حواشی، اطالعات جعلی 
درباره ضررهای استفاده از واکسن کرونا را به اشتراک می گذارند و چه 
آن هایی که معتقدند واکسن های ساخته شده قرار است معجزه کنند!
در همین راســتا اینســتاگرام از دو ویژگی جدید برای مقابله با انتشــار 
اطالعات نادرســت درباره بیماری کووید1۹ رونمایی کرده اســت. در این 
ویژگی هــا کاربرانــی کــه پســت یا اســتوری مربوط بــه کرونا را مشــاهده 
می کنند در باالی صفحه از طریق لینک پیوســت به اطالعات صحیح 
دسترســی پیدا می کنند و هر کســی که اطالعات واکسن را جست وجو 

کند نیز به منابع معتبر بهداشتی هدایت می شود.
در بــه روزرســانی جدید اینســتاگرام، هشــتگ های مربــوط به اطالعات 

غلط واکسن کرونا در شبکه های اجتماعی مسدود شده است. 
اینســتاگرام البتــه تنهــا شــبکه اجتماعی نیســت کــه در این راســتا گام 
برداشــته.فیس بوک، مالــک اینســتاگرام نیــز ویژگی مبارزه بــا اطالعات 
نادرست خود را ارائه داده است و در صورت تعامل با پست های حاوی 
 YouTube .اطالعــات غلــط، اعالن هایی را برای کاربران ارســال می کند
شروع به افزودن کارت ها در زیر فیلم های مربوط به همه گیری و پیوند 
دادن کاربر به منابعی مانند CDC و WHO کرده اســت. ســازمان های 
CDC و WHO، همان ســازمان هایی هســتند که اینســتاگرام به عنوان 
نمونه از اطالعات آن ها استفاده می کند. توییتر همچنین به تازگی اعالم 

کرده اطالعات غلط در مورد واکسن کووید 1۹ را حذف خواهد کرد.

 مجازآباد
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ورزشورزش
پرسپولیس - اولسان 15:30 امروز در فینال جام باشگاه های آسیا

 آخرین فرصت قرن
 برای کسب جام

10 گل در هفت بازی رکوردی بی نظیر است

گلخانه منشا در گل گهر

 گفت وگو با مسعود بُربُر، نویسنده و منتقد، درباره سنت های کهن ایرانی و نمود آن ها در ادبیات داستانی امروز 

آیین »یلدا« با وحدت و هویت ملی پیوند می خورد 

 کارگاه شروط ضمن عقد با همکاری 
یک مؤسسه آمریکایی!

احتماالً این روزها دســت کم یک بار نام نجمه واحدی و هدی عمید به 
گوشتان خورده است. دو فردی که براساس ادعای برخی از جریان های 
مجازی، فعال حوزه زنان هســتند و به دلیل فعالیت های بشردوســتانه 
در راســتای حقوق زنان درمجموع به 15 ســال حبس محکوم شــده اند! 
رسانه ها و جریان های مجازی که نام این دو نفر را سر زبان ها انداخته اند، 
مدعی انــد جــرم ایــن دو، فقــط برگــزاری کارگاه هــای شــروط ضمن عقد 
اســت.بر اســاس گزارشــی که باشگاه خبرنگاران تهیه کرده اما ماجرا به 
همین ســادگی نیســت و ظاهراً این دو نفر، با مؤسســه ای آمریکایی که 
در زمینه براندازی جمهوری اسالمی فعالیت می کند، قرارداد امضا کرده 
و متعهد شــده بودند فعالیت های خاصی را در راســتای زیرســؤال بردن 

قوانین اسالم در زمینه زنان و خانواده انجام دهند.
بــر اســاس اطالعاتــی که تا امروز درباره پرونده این افراد منتشــر شــده، 
نجمــه واحــدی طی امضای قرارداد با مؤسســه آمریکایــی و ضد ایرانی 
»خانه آزادی« متعهد می شود آن را با پنج نفر از اعضای شبکه داخلی 
مرتبطــان خــود در ایــران اجــرا کند.اعضــای داخلــی موظــف بوده اند در 
نشست راهبردی آموزشی که توسط خانه آزادی در خارج از ایران برگزار 
می شد، شرکت کنند. این نشست ها طی دو نوبت در تیر و مهر 1۳۹۶ 
در ترکیه و گرجستان برگزار شد و تمامی هزینه های آن از قبیل رفت و 

آمد، اسکان، غذا و تفریح بر عهده مؤسسه »خانه آزادی« بود.
بســتر اصلــی فعالیت این پروژه در فضــای مجازی بود. به همین خاطر 
نجمــه واحــدی صاحب چندین گــروه و کانال تلگرامی بــود که در آن ها 
عــالوه بــر ترویج داده هــای موردنظرش، به جــذب و تربیت عضو جدید 
بــرای »خانــه آزادی« هــم می پرداخــت.او از ســال های پیــش در تنظیم، 
ایجــاد، امضــا و مدیریــت بســیاری از کمپین هــا و بیانیه هــای اعتراضی 
علیه قوانین و موضوعات اسالمی در حوزه زنان با هدف زیرسؤال بردن 
احکام اسالمی و ترویج فرهنگ غربی مشارکت داشته است. همکاری 
در پــروژه ای بــا حمایت مؤسســه آمریکایی ایرکس کــه در زمینه جنگ 
نــرم و برانــدازی جمهــوری اســالمی ایــران فعالیت می کند در ســال های 
۲۰1۴ و ۲۰15 از جملــه اقدام هــای دیگــر این فرد اســت. هدی عمید هم 
بــا هویــت رهــا شــادان از خرداد 8۳ با عنوان مشــاور حقوقــی و وکیل با 
یــک مؤسســه جاسوســی و برانــداز فعالیــت و همکاری داشــته اســت. 
مؤسسه راهی یکی از اصلی ترین مراکز نفوذ و جاسوسی در حوزه زنان 
بوده و زیرنظر مســتقیم حمایت های مالی مؤسسه جاسوسی و برانداز 
هیفوس قرار داشــته و در راســتای تضعیف قوانین اســالمی مربوط به 

زنان فعالیت های مختلفی انجام داده است.
بر همین اساس دادگاه هر یک از این افراد را به تحمل هشت و هفت 
ســال حبــس و همچنیــن دو ســال محرومیــت از عضویــت در احــزاب، 

گروه ها و دسته های سیاسی و خروج از کشور محکوم کرده است.

 لواندوفسکی چگونه باالتراز رونالدو 
و مسی بهترین بازیکن جهان شد؟

 همیشه پای یک زن 
در میان است!

چه خبر؟

روایت مجازی

او دیگر حاج آقا »امجد« نیست

سقوط آزاد
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سینا حسینی: هفتــه هفتم رقابت هــای لیگ برتر در 
شــرایطی به پایان رســید که شــاگردان امیر قلعه نویی 
بــا درخشــش گاودین منشــا و هت تریــک این بازیکن 
برابــر شــهرخودرو بــه صدر جــدول رده بندی رســید تا 
شاگردان محمود فکری صدرنشینی خود را در فاصله 

کمتر از 6 روز از دست بدهند.

شکست سنگین شهرخودرو#
شــاگردان امیر قلعه نویی هفته گذشــته در خانه برابر 
تیم شــهرخودرو چهارمین شکســت مهدی رحمتی را 
رقــم زدنــد تا وضعیت ایــن تیم نگران کننده تــر از قبل 
شود. در این بازی مشهدی ها یکی از سه گل را جبران 
کردند اما درخشش منشا به قدری خیره کننده بود که 
بازیکنان شــهرخودرو توان رقابت با آن ها را نداشــتند 
و در نهایــت ســه امتیــاز حســاس ایــن بــازی را تقدیم 
قلعه نویی کردند تا در رده چهاردهم جا خوش کنند.

توقف استقالل#
در اصفهــان شــاگردان محمود فکــری نیز با یک بازی 
نه چندان دلچسب دو امتیاز دیگر را از دست دادند 
تا ســومین تساوی این فصل استقالل برابر ذوب آهن 
به ثبت برســد. بازیکنان اســتقالل که می توانستند با 
تصاحــب امتیــاز کامل این بازی جایگاه خود در صدر 
جدول را تثبیت کنند با از دســت دادن موقعیت های 
متعدد در این بازی با یک امتیاز از فوالدشــهر بیرون 
آمدنــد تا روند پرنوســان تیم فکــری از نظر فنی تداوم 
یابد.بدون شک با تداوم این شرایط کار برای محمود 
فکری سخت تر خواهد شد چون بازی بعدی آن ها در 
ســیرجان برابر تیم مدعی امیــر قلعه نویی خواهد بود 

که این بازی نیز 6 امتیازی است. 

ناکامی نکونام#
سایپا و ماشین سازی در کرج برابر یکدیگر به تساوی 

بدون گل دســت پیدا کردند تا روند تســاوی های تیم 
صادقــی همچنــان ادامــه پیــدا کنــد. پــس از برکناری 
بیاتلو حاال ماشین سازی با مربی جوان و بدون تجربه 
خــود به شــکلی اقتصــادی در حال جمــع آوری امتیاز 
اســت تــا شــاید ناکامی های اخیــر خود را جبــران کند 
هرچند آن ها همچنان در قعر جدول رده بندی حضور 

دارند.
نکونــام کــه در هفته های اخیر امتیازهــای مهمی را از 
دســت داده این هفته برابر تیم نفت مسجدسلیمان 
تــن بــه شکســت داد تا جــدال تیم های جنوبــی برای 
شــاگردان فوالد خوزســتان زیاد خوش یمن نباشد، در 
این بازی نیما انتظاری در دقایق تلف شــده نیمه دوم 
تک گل نفت را به ثمر رساند تا نکونام یک شکست 

دیگر را تجربه کند.
تبریزی ها پیکان را گل زدند#

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در خانه با یک پیروزی 
قاطع شــاگردان مهدی تارتار را شکســت داد. در این 
بازی شاگردان مسعود شجاعی با سه گل تیم فوتبال 
پیکان را از پیش رو برداشتند تا یک شکست سنگین 

و دور از انتظار در کارنامه مهدی تارتار به ثبت برسد. 
مهــدی تیکــدری، اشــکان دژاگــه و عبــاس زاده زننــده 
گل های تراکتور در این بازی بودند که پیکانی ها یکی 
از ایــن ســه گل را توســط رضــا جبیــره جبــران کردند. 

تراکتور با این پیروزی تا رده سوم باال رفت.

نساجی روی نوار باخت#
در دیدارهــای روز نخســت هفتــه هفتــم نیــز مــس 
رفســنجان در بــازی بیــرون از خانــه خــود موفق شــد 
در قائمشــهر تیــم نســاجی را شکســت دهــد تا یک 
باخت و ناکامی دیگر برای وحید فاضلی مربی جوان 
قائمشــهری ها بــه ثبــت برســد و تیــم ربیعــی پس از 

هفته ها ناکامی رنگ موفقیت را به خود ببیند.
اما در اراک شــاگردان رســول خطیبی با یک پیروزی 
ارزشــمند تیــم نفــت آبــادان را شکســت دادنــد تــا 
شــاگردان پورموســوی پس از درخشش در بازی های 
را  تیــم قعــر جدولــی شکســت  ایــن  اخیــر، مقابــل 
بپذیرنــد و موقعیــت رســیدن بــه صــدر جــدول را از 

دست بدهند.

ژنرال صدر را پس گرفت

آبی ها به درآهنی خوردند

رحمتی: روی اوت دستی تمرین کرده بودیم
سرمربی تیم فوتبال شهرخودرو گفت: به خوبی گل گهر را آنالیز کرده و روی 
اوت دســتی تمریــن کــرده بودیم.ســیدمهدی رحمتی پس از شکســت 3 بر 
یک مقابل گل گهر سیرجان گفت: ما بد عمل کردیم. برنامه داشتیم که از 
ابتدا بازیکنان گل گهر را روی ارسال ها، ضربات ایستگاهی و اوت های دستی 
کنترل کنیم، اما دقیقه 43 روی یک اوت دســتی تمرکز نداشــتیم و آن گل 

هم خیلی به ما لطمه زد. دو گل دیگر را هم همه دیدند.

قلعه نویی: شهرخودرو یکی از تاکتیکی ترین هاست 
سرمربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان گفت: شهر خودرو یکی از تاکتیکی ترین 
تیم هــای ایران اســت، مقابل اســتقالل چندین موقعیــت گلزنی صد در صد 
داشتند، اما مقابل ما موقعیت گلزنی چندانی نداشتند.امیر قلعه نویی پس 
از پیروزی 3 بر یک مقابل شهرخودرو مشهد گفت: خدا را شاکریم که بعد 
از دو شکست که به خاطر کم شانسی و بدشانسی باختیم، سه امتیاز خوب 
گرفتیــم بــه فوتبال و آقای رحمتی هم تبریک می گویم. حریف را آنالیز کرده 

بودیم. شهر خودرو یکی از تاکتیکی ترین تیم های ایران است.

دایی و مذاکره با اورتون
دایی در توضیح پیشــنهاد ارائه شــده از ســوی باشــگاه اورتون گفته اســت: 
بله، باشــگاه اورتون به من لطف داشــت که پیشــنهاد همکاری داده اســت؛ 
در صورت فراهم شدن شرایط برای صحبت و مذاکره به انگلستان خواهم 
رفــت تــا ببینیــم بــه چه صــورت برای همــکاری می توانیــم به توافق برســیم. 
بدون تردید حضور شهریار فوتبال ایران در باشگاه اورتون می تواند یک اتفاق 
هیجان انگیز و یک رخداد ویژه برای فوتبال ایران باشد که باید دید کی و در 

چه شرایطی این مهم رخ خواهد داد.

فردوسی پور به قطر سفر کرد
بــا توجــه بــه هماهنگی های انجام شــده از ســوی AFC و ویزای صادر شــده، 
بامداد دیروز گزارشــگر دیدار فینال لیگ قهرمانان آســیا تهران را به مقصد 
دوحــه ترک کرد.در روزهای گذشــته شــایعه های فراوانی دربــاره توافق عادل 
فردوسی پور تهیه کننده، مجری و گزارشگر محبوب صدا و سیما با مسئوالن 
AFC برای انجام گزارش بازی از طریق صفحه فارســی کنفدراســیون فوتبال 
آســیا در اینســتاگرام مطرح شده بود که سرانجام شب گذشته فردوسی پور 

به این خبر واکنش نشان داد و آن را تأیید کرد.

از  امــروز  پرســپولیس  فوتبــال  تیــم 
در  ایــران  وقــت  بــه   ۱۵:3۰ ســاعت 
ورزشــگاه الجنوب قطــر در چارچوب 
بــه  آســیا  قهرمانــان  لیــگ  فینــال 
مصاف اولســان هیوندای کره جنوبی 
مــی رود. یکــی از نــکات مهــم در این 
بــاره ترکیب و سیســتم پرســپولیس 
بــرای تقابــل بــا نماینــده کره جنوبــی 
آن  از  حاکــی  شــنیده ها  کــه  اســت 
قــرار  پرســپولیس  فنــی  کادر  اســت 
اســت ایــن تیــم را بــا پنــج هافبــک و 
یــک مهاجــم بــه زمیــن بفرســتد. به 
بــا  فــراوان پرسپولیســی ها  احتمــال 
 4-۲-۳-۱ یــا   4-۵-۱ سیســتم 
بــازی را مقابل اولســان آغاز خواهند 
کــرد. در خصــوص ترکیــب احتمالی 
زیــادی  صحبت هــای  پرســپولیس 
مطــرح اســت، امــا بــه نظر می رســد 
که یحیی گل محمدی ترکیب اصلی 
تیمــش را بــرای این بازی شــناخته و 
با حامد لک درون دروازه، سیدجالل 
کنعانــی  محمدحســین  حســینی، 
زادگان، مهدی شیری و سعید آقایی 
در خط دفاع، احمد نوراللهی و میالد 
ســرلک به عنوان دو هافبک دفاعی، 
نعمتــی  ســیامک  عالیشــاه،  امیــد 
به همراه بشــار رســن به عنوان ســه 
هافبــک دیگر به زمین می روند. تنها 
پستی که هنوز کادرفنی پرسپولیس 
در خصــوص آن بــه نتیجــه نرســیده 
تــک مهاجــم ایــن تیــم اســت. هــم 
مهــدی  عبــدی و هم آرمــان رمضانی 
شرایط خوبی را در تمرین ها داشتند 
و ممکــن اســت هر کــدام از آن ها به 

عنــوان مهاجــم اصلــی بــازی را آغــاز 
کند.نکتــه مهــم ایــن ترکیــب بیــرون 
 مانــدن کمال کامیابی نیاســت. گفته 
می شــود قــرار اســت ایــن بازیکن در 
نیمــه دوم و بــه عنــوان یار جانشــین 

وارد زمین شود.

یحیی: انگیزه ای بزرگ تر #
از لبخند هواداران نداریم

ســرمربی پرســپولیس در کنفرانــس 
خبری گفت: این یک بازی حســاس 
برای هر دو تیم اســت، هر دو تیم با 
شــرایط خاصــی به فینال رســیدند و 
روزهای خیلی ســختی را پشــت سر 
گذاشــتند. هــر دو بــا شایســتگی به 
ایــن مرحله رســیدند و فکــر می کنم 
تقابــل مــا بــا اولســان بــازی مهیــج و 
دیدنــی خواهــد بــود. اولســان بــرای 
پیــروزی مبــارزه می کند و شــبیه تیم 
خودمــان اســت، مــا هــم آمــاده ایــن 

مســابقه هســتیم و در بــازی فینــال 
یک راه بیشتر نداریم که بردن است 
و بــه تنهــا چیــزی کــه فکــر می کنیم 
بازیکنــان  اســت.  شــدن  قهرمــان 
می جنگنــد و فقط یــک انگیزه دارند 
که آن هم شادی هواداران است، این 
تیــم متعلق به هواداران اســت چون 
آن هــا بــا این تیــم زندگــی می کنند و 
روزهــای خــود را ســپری می کنند و با 
این تیم اشک می ریزند و می خندند. 
انگیزه ما خیلی بزرگ است و شادی 
هــواداران اســت. فکــر می کنــم ایــن 
انگیزه کافی است تا فینال را ببریم.

دربــاره  پرســپولیس  ســرمربی 
مــا  گفــت:  تیمــی اش  ســازماندهی 
یــک تیــم هســتیم و بــه ایــن خاطــر 
توانستیم موفق شویم. درست است 
که ما چهار بازیکن را نسبت به نیمه 
نهایی نداریم، اما این دلیل نمی شود 
کــه نســبت بــه تیمــی کــه در اختیار 

داریــم، ناامیــد شــویم. قــدرت مــا در 
تیم بودنمان است. 

 سیدجالل: مزد تالشمان #
را خیلی خوب گرفتیم

نشســت  در  حســینی  ســیدجالل 
خبــری پیــش از فینــال آســیا گفــت: 
روز بزرگی برای پرسپولیس و اولسان 
اســت، اولســان نظم دفاعــی دارد اما 
مــا هــم پرســپولیس هســتیم و مــزد 
تالشمان را با حضور در فینال گرفتیم. 
فینــال بــازی بزرگــی برای هــر دو تیم 
اســت، ما تــالش کردیــم و جنگیدیم 
و امیدواریــم فردا)امــروز( هــم همــراه 
بچه هــا بتوانیــم آنچــه کــه ســرمربی 
می خواهــد را اجــرا کنیم. ســیدجالل 
در ادامــه عنــوان کــرد: فوتبــال بــازی 
خیلــی  مــا  اســت،  ســختی  خیلــی 
تــالش کردیــم و این تــالش کادر فنی 
و بازیکنــان بــود که به اینجا برســیم.

پرسپولیس - اولسان 15:30 امروز در فینال جام باشگاه های آسیا

آخرین فرصت قرن برای کسب جام
گزارش کوتاه

10 گل در هفت بازی رکوردی بی نظیر است

گلخانه منشا در گل گهر
درخشــش خیره کننــده مهاجــم گل گهــر ســیرجان و 

بــه ثمــر رســاندن ۱۰ گل در جریــان هفت بازی نشــان 
می دهد یک رکورد جدید در آستانه ثبت در تاریخچه 
مســابقات لیــگ برتــر اســت، اتفاقــی کــه تاکنــون در 
رقابت های لیگ برتر ســابقه نداشــته است به شکلی 
کــه آقــای گل دوره قبل رقابت های لیگ برتر ۱3 گل به 
ثمر رسانده است، اما مهاجم قلعه نویی تنها در هفت 
هفتــه اخیــر۱۰ گل به ثمر رســانده اســت. او هرچه در 
استقالل و پرسپولیس گل نزد در گل گهر گل می کارد.

البته گلزنی خیره کننده منشا می تواند برای قلعه نویی 
خطرنــاک هــم باشــد، چــون در صــورت مصدومیــت 
ایــن بازیکن قلعه نویی با بحــران گلزنی مواجه خواهد 
شــد. هــر چنــد یونــس شــاکری هــم در تیــم او حضور 
دارد، اما بدون شــک کارایی الزم مانند منشــا را برای 
قلعه نویی ندارد به همین دلیل تمام تمرکز قلعه نویی 
روی مهاجم گلزن اول تیمش است از این رو از دست 
دادن این بازیکن به واسطه مصدومیت و محرومیت 

می تواند تیم قلعه نویی را با بحران مواجه کند. 

تعقیب کنندگان آقای گل#
در حــال حاضــر طالــب ریکانــی از نفت و 

سجاد شهباززاده از سپاهان با پنج گل، 
امین قاســمی نژاد از شــهر خــودرو با 
چهار گل و حامد پاکدل از آلومینیوم 
اراک بــا ســه گل در تعقیب منشــا 

هستند اما بعید است به این 
راحتــی بتواننــد از مهاجــم 
خطرنــاک ســیرجانی ها بــه 

سادگی سبقت بگیرند.

خبر کوتاهضد  حمله

 فکری: برخی  کارشناسان داوری
 با باشگاه ها قرارداد دارند !

سرمربی تیم فوتبال استقالل گفت: متأسفانه برخی کارشناسان 
هســتند کــه بــا تیم هــای مختلــف قــرارداد دارنــد و مشــاور آن ها 
هستند. محمود فکری پس از دیدار ذوب آهن و استقالل توضیح 
داد: جا دارد به بازیکنان دو تیم خسته نباشید بگویم چون بازی 
خوبــی ارائــه کردنــد. در نیمــه اول موقعیت های خوبــی به وجود 
آمد و می شــد دیدار امروز گل داشــته باشــد و زیباتر هم بشــود 
ولــی هــم کم دقتی بازیکنان و هم کمــی نامهربانی ها که مجدد با 
اســتقالل ادامه پیدا کرده اســت، مانع شــد.وی افزود: متأسفانه 
تعــدادی از کارشناســان هســتند کــه با تیم های مختلــف قرارداد 
دارند و مشــاور آن ها هستند. طبیعتاً وقتی کارشناسی می کنند، 
اگر کســی حتی از فوتبال چیزی هم نداند، متوجه می شــود چیز 

دیگری می گویند. آن ها فکر می کنند مردم چیزی نمی فهمند.
سرمربی تیم استقالل تأکید کرد: خواهش من از وزیر ورزش این 

است که به این مسائل ورود کند. 

رضایی: روی برد استقالل حساب کرده بودیم
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن گفت: ما روی برد این بازی حساب 

کرده بودیم و می توانستیم از شرایط استفاده کنیم.
رحمــان رضایــی پــس از دیــدار تیمــش مقابل اســتقالل گفت: با 
توجه به اینکه شــرایط زمین لغزنده بود، بازی خیلی درگیرانه ای 
صورت گرفت. در نیمه اول خیلی خوب شروع کردیم و تا دقیقه 
2۵ می توانســتیم به برتری برســیم. اســتقالل تیم خوبی است و 
تعویضی های خوبی داشــت ولی تیم ما درگیر کرونا بود و دیدید 

که چهار بازیکن زیر 23 سال در بازی امروز داشتیم.

صادقی: ماشین سازی هیچ موقعیتی نداشت
ســرمربی تیــم فوتبال ســایپای تهــران گفت: ماشین ســازی هیچ 
موقعیتــی نداشــت و اصــالً به دروازه مــا نرســید.ابراهیم صادقی 
در نشســت خبری پس از تســاوی مقابل ماشین سازی در هفته 
هفتــم لیــگ برتــر، گفت: همــان طور کــه پیش بینی کــرده بودیم 
ماشین ســازی ســعی کرد یک بازی بســته و کامالً فشــرده انجام 
دهــد و در ضدحمله هــا موقعیت درســت کند. می دانســتیم گره 
بازی، گل اول اســت. ســعی کردیم در شــروع بازی و نیمه اول به 
گل برســیم. فکــر می کنــم کل نیمــه اول کامالً در اختیــار ما بود. 

آن ها هیچ موقعیتی نداشتند و اصالً به دروازه ما نرسیدند.

اولسان؛ ناکام در کره، موفق در آسیا
در آستانه بازی پرسپولیس با اولسان هیوندای در فینال لیگ 
قهرمانان آســیا، اطالعات و آمار خوبی از حریف پرســپولیس 

بدست آوردیم که دانستن آن ها می تواند جالب باشد. 
در ۱3 دوره ای که از عمر برگزاری سوپرلیگ کره می گذرد، اولسان 
هیوندای هرگز رنگ قهرمانی را به خود ندیده و اغلب یا نایب 
 قهرمان شده و یا سوم! بیشترین قهرمانی ها و افتخارات فوتبال 
کره جنوبــی از آن تیــم جئونبوک موتورز بوده اســت. البته این 
تیم در لیگ قهرمانان آسیا در منطقه شرق، عملکرد ضعیفی 
داشت و در همان مرحله گروهی حذف شد. در مقابل اولسان 
اگرچــه در ســوپرلیگ و گــروه قهرمانی لیگ کــره، چهار باخت 
داشته و سنگین ترین شکست آن )4 بر صفر( مقابل پوهانگ 
در گــروه قهرمانــی بــوده، امــا در لیگ قهرمانان آســیا عملکرد 
قابل قبولی داشــته و بدون باخت فینالیســت شــده اســت. با 
همه این ها ســران باشــگاه اولســان در پایان مســابقه فینال با 
»کیــم دو هــون« ســرمربی خــود قطع همــکاری خواهنــد کرد.

آخرین تیر النصر هم به پرسپولیس نخورد
در حالــی کــه شــایعه های بســیار زیــادی دربــاره ماجــرای 
از پرســپولیس در شــبکه های اجتماعــی  النصــر  شــکایت 
منتشــر می شــد، امــا ســرانجام دادگاه عالــی ورزش تصمیم 
نهایی را گرفت و با رد درخواست النصری ها، این پرونده را 
برای همیشــه مختومه کرد. همچنین با درخواســت النصر 
درخصــوص تعویــق بــازی فینال برای رســیدگی بیشــتر نیز 
مخالفت شده تا دیدار پرسپولیس - اولسان قطعی است. 
در  ورزش  عالــی  دادگاه  از  می تواننــد  اکنــون  ســعودی ها 
ســوئیس به دادگاه عالی این کشــور شکایت کنند اما بعید 

است که چنین اتفاقی رخ دهد.

رسن: رؤیای بازی با بایرن را داریم
بشــار رســن که ســه روز پــس از فینــال لیگ قهرمانان آســیا 
بیســت و چهارمین ســالروز تولدش را جشــن می گیرد، گفت: 
بازی در جام جهانی باشــگاه ها یک انگیزه مضاعف برای هر 
دو فینالیست لیگ قهرمانان آسیاست به خصوص برای ما. 
قهرمانــی بــه ما فرصتــی بی نظیر برای بــازی مقابل تیم هایی 
مانند بایرن مونیخ و ستاره های جهانی آن می دهد، چیزی که 

هواداران ما رؤیایش را دارند.

پرسپولیس: پایان انتظار؟
رســیدن پرســپولیس بدیــن قلــه بــه خــودی خــود فرخنــده بوده 
و چنیــن رقابتــی با باشــگاه های میلیونر عربی و شــرقی در ســال 
جیب هــای خالــی، غیرمنتظــره. آن هم با تیمی تازه برپا شــده در 

دستان یک مربی ایرانی در تب ورود مربیان فرنگی.
پرســپولیس ســرانجام در آستانه رسیدن به بام آسیا قرار گرفته. 
این »مرد آرام« یحیی گل محمدی، در آســتانه دری ایســتاده که 

برای خیلی ها باز نشد.
 نــه راجــرز، نــه پرویــن، نــه دنیزلــی، نــه قطبــی و نــه ایوانکوویــچ. 
ستاره ها آمدند و دل ها را گرم کردند، ولی رفتند و ویترین سرخ ها 
از جام قهرمانی آسیا از دهه ای به دهه دیگر خالی ماند. از دوران 
همایــون بهــزادی بــه عصرعلــی کریمــی و علــی دایی رســیدیم و 
سرانجام به نسل مهدی طارمی. ولی دست ها خالی ماندند.حاال 
پســرهای ســرخ می خواهند تاریخ را ورق بزنند. تا طعم تلخ نبرد 
با کاشیما در فینال 2۰۱8 را به فراموشی بسپارند. در رویارویی با 
اولســان کره ای در قطر، در میدان الجنوب که آوردگاه دیدارهای 

جام جهانی خواهد بود.
پیروزی برابر اولســان تاریخی خواهد بود، اولسان  بی شکست با 
رکــورد پنــج پیــروزی و یک تســاوی طی 6 دیدار، بــا زدن ۱4 گل و 
دریافت فقط یک گل. اولسان را با پاس های متوالی اش در زمین 
خود می شناســند. رکورد بیشــترین تعداد پاس تا فینال به آن ها 
تعلــق دارد، بــا ۵هزار و ۱8 پاس. پرسپولیســی ها 4هــزار و۵89 بار 

توپ را بین خود رد و بدل کرده اند.
پرسپولیس تا این مرحله فقط ۱2 گل زده و خط  حمله اولسان با 
جونیور نگرائو و بیورن یانســن در 9 دیدار آســیایی رکورد عجیب 
2۱ گل را ثبــت کــرده کــه یعنــی حامــد لک شــب پــر تب وتابی را 
ســپری خواهــد کرد.اولســان هــم تــک مهاجمه بازی کــرده و هم 
دو مهاجمه. ولی مهاجمان اولســان ســالمند هســتند. بیشترین 
تعداد شوت به نگرائو برزیلی باالی 3۰ سال تعلق دارد. مارسون 
29 ســاله نــروژی پنــج گل زده و کاپیتان »کی کئو هو«هم با بیش 
از 8۰ بــازی ملــی 3۵ ســاله است.پرســپولیس با محرومیت ســه 
بازیکن روبه رو اســت. ســه محرومیت آماتوری و قابل جلوگیری. 
غیبت وحید امیری )دریافت کارت زرد در دقیقه باورنکردنی 93( 
احســان پهلوان )اخراج برابر النصر( و ســرانجام عیســی آل کثیر 
)محرومیــت 6 ماهــه بــا اتهام حرکات نژادپرســتانه (. بله خشــم 

یحیی را می فهمیم.

یادداشت

دکتر حمیدرضا صدر
annotation@qudsonline.ir

آگهی مزایده مال غیر  منقول پرونده 9806159
در خصوص پرونده اجرایی کالس��ه 9806159 مطروحه در ش��عبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد خانم 
حدیقه فیوضی نام پدر: عزیزاهلل تاریخ تولد: 1350/3/8  ش��ماره ملی: 0702878812 شماره شناسنامه: 112 
جهت وصول مهریه مبلغ 120  عدد س��که تمام بهار آزادی به اس��تناد س��ند ازدواج 3210- 1371/9/8 دفتر 
ازدواج 36 روس��تای زاوه بخش مرکزی اس��تان خراس��ان ر ضوی علیه آقای ضیاالدین ش��یبانی مقدم فرزند 
غالمحس��ین کد ملی 0702350249 مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده به کالس��ه فوق در ش��عبه دوم 
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد تشکیل و اجرائیه در تا ریخ 1398/8/18 به مدیون از طریق روزنامه ابالغ شده 
اس��ت که بنا بر درخواس��ت بستانکار شش دانگ پالک ثبتی 18030 فرعی از 184- اصلی بخش 10 مشهد به 
مالکیت مدیون در قبال مهریه بازداشت گردید سپس به موجب گزارش کارشناس رسمی دادگستری به شماره 
33370 مو رخ 1399/5/16 آدرس ملک واقع در مش��هد فکوری 11 شقایق 4- پالک 15 طبقه چهارم شرقی 
واحد 19 پالک فوق یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه چهارم مجتمع مسکونی 20 واحدی با موقعیت شمال 
ش��رقی براساس مشخصات سند فوق و گواهی پایانکار شماره 9/3764 مورخه 1385/2/3 شهرداری منطقه 9 
مش��هد دارای اعیانی به مس��احت 75 مترمربع واحد مذکور ش��امل دو خواب با کف سرامیک و بدنه رنگ هال 
و پذیرایی با کف س��رامیک و بدنه رنگ آمیزی آش��پزخانه اپن با کابینت های فلزی و ش��یرآالت ایرانی سیستم 
س��رمایش کولر آبی سیس��تم گرمایش بخاری گازی پارکینگ مش��اعی فاقد آسانسور نمای ساختمان سنگ و 
قدمت بالغ بر 15 سال و در حال حاضر در اجاره مستأجر بوده و براساس اظهارات مالک میزان اجاره ما هیانه 
4/000/000 ریال به اضافه 280/000/000 ریال قرض الحس��نه می باش��د ارزش ملک مورد نظر در مجموع به 

مبلغ 4/000/000/000 ریال معادل چهارصد میلیون تومان ارزیابی گردید.
حدود برابر اس��تعالم  از واحد ثبتی: ش��ماالً اول بطول 2/29 متر دیواریس��ت به فضای پالک 823 فرعی دوم 
در س��ه قس��مت پنجره و دیواریست به نورگیر س��وم بطول 4/50 متر به فضای پالک 837 فرعی جنوباً بطول 
7/49 متر اول پنجره و دیوار به  نورگیر دوم دیوار اش��تراکی با آپارتمان مجاور غربا اول در دو  قس��مت درب و 

دیواریست به راه پله دوم بطول 5/80 متر دیوار اشتراکی با آپارتمان مجاور کف و سقف اشتراکی است.
ب��ا توج��ه به قطعی��ت ارزیابی ش��ش دانگ پالک ثبتی موص��وف در قب��ال مبل��غ 4/000/000/000 ریال به 
مزایده خواهد رس��ید لذا مزایده مذکور به مبلغ 4/000/000/000 ریال از طریق مزایده در روز ش��نبه مورخ 
1399/10/13 س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل خیابان امام خمینی 28 ش��عبه دوم اداره اجرای اس��ناد 
رس��می مش��هد به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد به فروش خواهد رسید و مبلغ 200/000/000 ریال 
بابت نیم عشر دولتی و مبلغ 160/000/000 ریال بابت حق مزایده می باشد ضمناً طبق ماده 121 هزینه های 
قانونی طبق مقررات از خریدار وصول خواهد شد همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل 
رس��می در ساعت تعیین ش��ده در محل مذکور برگزار می گردد. همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت 
10 درص��د از مبلغ پای��ه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلس��ه مزایده 

الزامی است. م.الف449  آ9909861
تاریخ انتشار آگهی: 1399/9/29

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده اموال منقول پرونده 9900080 
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9900080 خانم آمنه حسن زاده به استناد سند ازدواج: شماره سند: 23758، 
تاریخ س��ند: 1398/12/18، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج ش��ماره 74 ش��هر مشهد استان خراسان 
رضوی در قبال 23 عدد سکه تمام بهار آزادی اجرائیه ای تحت کالسه 9900080 علیه آقای امیرعباس حنائی 
کاشانی نام پدر: علی تاریخ تولد: 1364/2/4 شماره ملی: 0941724131 شماره شناسنامه: 588 صادر نموده 
که پس از ابالغ اجرائیه در مورخه 1399/1/26 که صحت ابالغ آن مورد گواهی است بنا به درخواست بستانکار 
تقاضای بازداش��ت خودرو بش��ماره انتظامی ایران 36-945 ه 69 را نموده که اقدام گردیده اس��ت و بازداشت 
گردیده اس��ت که توسط کارشناس رسمی دادگس��تری ارزیابی و طبق گزارش کارشناس رسمی بشماره وارده 

53596 مورخ 99/8/5 مشخصات وسیله نقلیه بدین شرح می باشد:
در خصوص موضوع کارشناس��ی و تعیین وقت یک دستگاه سواری سیستم: سایپا تیپ:SE 131  مدل: 1398 
رنگ: س��فید روغنی ش��ماره انتظامی ایران 36-945 ه 69 از س��واری فوق در پارکینگ نماز واقع در بزرگراه 
س��ردار شهید س��لیمانی با حضور بس��تانکار خانم آمنه حس��ن زاده بازدید بعمل آمد امکان بازدید از موتور و 
گیربکس وجود نداش��ت لذا نتیجه کارشناس��ی و تعیین قیمت بش��رح ذیل می باش��د: با توجه به ظاهر بدنه 
مناسب وضعیت الستیک ها حدود 70 درصد تزئینات داخل سالم مدل و قیمت رو ز بازار خودرو قیمت سواری 
ف��وق مبلغ 1/000/000/000 ریال معادل یکص��د میلیون تومان برآورد و اعالم می گردد. و با توجه به قطعیت 
ارزیابی مزایده در روز چهارش��نبه مورخه 1399/10/10 از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر جلسه مزایده اتومبیل 
مذکور در آدرس مش��هد- خ امام خمینی 28- اداره اجرای اس��ناد رسمی مش��هد شعبه دوم اجرا از مبلغ پایه 
1/000/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمتی که خریدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد ضمناً مبلغ 
50/000/000 ریال نیم عشر دولتی و مبلغ 60/000/000 ریال حق مزایده می باشد و طبق ماده 12 آیین نامه 
اجرا هزینه های قانونی طبق مقررات از خریدار وصول خواهد ش��د. همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در 
روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار می گردد. همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت 
10 درص��د از مبلغ پای��ه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلس��ه مزایده 

الزامی است. م.الف 448  آ9909910  تاریخ انتشار: 1399/9/29
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدضا اجتهادی عرب

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای فاضل هوش��منددولو براب��ر وکالتنامه های ش��ماره 11535- 99/3/13 و 11651- 99/3/22 و 11526- 
99/3/12 تنظیمی دفترخانه 9 ش��اندیز از طرف ورثه فاطمه جباری ابرده برابر گواهی های حصر وراثت شماره 
9909977506701571 و پیوس��ت درخواس��ت با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء ش��ده طی درخواست 
99/10339 م��ورخ 1399/4/26 تقاض��ای صدور س��ند مالکیت المثنی میزان شش��دانگ پالک 424 فرعی از 
97- اصلی واقع در بخش شش طرقبه شاندیز که در صفحه 586 دفتر 47 ثبت گردیده و در اجرای ماده 120 
اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل 
سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه 
نگردد و یا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله ارائه نش��ود این اداره مطابق مقررات اقدام به 

صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خو اهد نمود. م.الف 454  آ9909922 تاریخ انتشار: 1399/9/29
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

دادنامه
پرونده کالسه 9909987514201955 شعبه 312 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

تصمیم نهایی شماره 9909977514202403
خواهان: خانم مرضیه نیرومند الفتی فرزند کاظم به نشانی استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد- مشهد، خیابان 

سیدرضی2 پ 193
خواسته: گواهی  حصر وراثت

گواهی حصر وراثت
خانم مرضیه نیرومند الفتی بشناسنامه شماره 0849666562 باستناد شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستی بشماره 9901960 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان سیدکاظم نیرومند 
الفتی بشناسنامه شماره 476 در تاریخ شنبه 1 شهریور 1399 درگذشته و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند  از

1- کبری میرعلی زاده کاسب فرزند حسین شماره شناسنامه: 0932707793 نسبت با متوفی: زوجه
2- مرضیه نیرومند الفتی فرزند سیدکاظم شماره شناسنامه: 0849666562 نسبت با متوفی: فرزند

3- سیداحمد نیرومند الفتی فرزند سیدکاظم شماره شناسنامه: 0932914675 نسبت با متوفی: فرزند
4- فاطمه نیرومند الفتی فرزند سیدکاظم شماره شناسنامه: 0849625068 نسبت با متوفی: فرزند
5- صدیقه نیرومند الفتی فرزند سیدکاظم شماره شناسنامه: 0848876938 نسبت با متوفی: فرزند
6- محمد نیرومند الفتی فرزند سیدکاظم شماره شناسنامه: 0940512051 نسبت با متوفی: فرزند
7- سیدعلی نیرومند الفتی فرزند سیدکاظم شماره شناسنامه: 084856472 نسبت با متوفی: فرزند

8- سیدغالمرضا نیرومند الفتی فرزند سیدکاظم شماره شناسنامه: 0933662238 نسبت با متوفی: فرزند
9- طیبه نیرومند الفتی فرزند سیدکاظم شماره شناسنامه: 0940560781 نسبت با متوفی: فرزند

10- طاهره نیرومند الفتی فرزند سیدکاظم شماره شناسنامه: 0849631297 نسبت با متوفی: فرزند
11- عصمت نیرومند الفتی فرزند سیدکاظم شماره شناسنامه: 0849612551 نسبت با متوفی: فرزند

12- مهری سادات نیرومند الفتی فرزند سیدکاظم شماره شناسنامه: 0932275257 نسبت با متوفی: فرزند
13- سیدمسعود نیرومند الفتی فرزند سیدکاظم شماره شناسنامه: 0848506464 نسبت با متوفی: فرزند

پس از تشریفات قانونی و انتشار  یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هرگونه الیحه یا اعتراض با ارائه وصیت نامه 
س��ری یا رس��می حسب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره.... سرانجام در تاریخ 
1399/9/23 در وقت فوق العاده ش��عبه 312 حصر وراثت ش��ورای حل اختالف مشهد بتصدی امضاء کنندگان زیر 
تشکیل و پس از مالحظه پرونده کار گواهی می نماید که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و 
وارث دیگری ند ارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیرد و با عنایت 
به ماده واحده مربوط به اصالح مواد 946 و 948 قانون مدنی مصوب 6 بهمن ماه 1387 و به اس��تناد ماده واحده 
الحاق یک تبصره به ماده 946 قانون مدنی اصالحی 1387/11/6 مصوب 1389/5/26 مجلس ش��ورای اس��المی به 

صورت زیر تقسیم می گردد.
کبری مترعلی زاده کاسب )زوجه(: 1/8 )یک هشتم( از عین اموال منقول و )یک هشتم( از قیمت اموال غیرمنقول 

اعم از عرصه و اعیان
مابقی ترکه بین فرزندان به قاعده  ذکور دو برابر اناث تقسیم می شود

اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود است.  آ-9909860

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای رمضانعلی کاریزی     دارای شناسنامه  5749019047 به شرح دادخواست به کالسه 398   از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد حسین کاریزی   به شناسنامه  7  
در تاریخ  1399/9/19  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   

1. رمضانعلی کاریزی   فرزند محمد حسین  کد ملی 5749019047   ت.ت  1358/1/8  نسبت فرزند مرحوم 
2.  مهدی کاریزی  فرزند محمد حسین    کد ملی 5749832449    ت.ت  1362/1/1 نسبت فرزند مرحوم

3. معصومه کاریزی    فرزند محمد حسین   کدملی 5749908216   ت.ت  1366/1/1   نسبت فرزند مرحوم   
4.  علی اصغر کاریزی   فرزند محمد حسین    کد ملی 5740069661  ت..ت  1374/5/1  نسبت فرزند مرحوم

5 زهرا کاریزی   فرزند  محمد حسین  کد ملی 5749807861  ت.ت  1360/1/1   نسبت فرزند  مرحوم
6. زهره کاریزی   فرزند محمد حسین  کد ملی 5749856372  ت.ت   1363/6/2  نسبت  فرزند  مرحوم

7 . هاجر کاریزی    فرزند  محمد حسین  کد ملی 1050055195   ت.ت  1368/5/1   نسبت  فرزند   مرحوم 
8. فاطمه برجی  فرزند علی اصغر  کد ملی 5749654176  ت.ت  1337/10/1  نسبت همسر مرحوم        

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد.    آ-9909934                                                                                                          

   قاضی شورا شعبه   هفتم دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه به ورثه کالسه پرونده 139904007141000876
بدین وس��یله به خانم یگانه ایوب زاده فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 0925252092 ساکن بجنورد شهرک 
گلستان انتهای خ مهرمجتمع فن آوران بلوکb واحد 119- احد از ورثه مرحوم محمدرضا ایوب زاده فرزند حسین 
ابالغ می ش��ود که خانم الله زار گریوانی جهت وصول مبلغ 132/777/778 ریال بابت مهریه به استناد سندازدواج 
شماره 2852-1358/12/07 دفتر ازدواج شماره 8 و 5 بجنورد علیه مورث شما مرحوم محمدرضا ایوب زاده اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه 139904007141000876/1 در این اداره تش��کیل شده و طبق گزارش 
مورخ 1399/07/21 مامور پست ابالغ واقعی به شما میسر نگردیده است. لذا بنا به تقاضای بستانکار به شرح وارده 
17318-1399/09/25 طب��ق م��اده 18 و 19 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 10 روز ازتاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، 

نسبت به پرداخت بدهی مورث خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.م الف1422 آ-99037
حمید عزیزی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

 در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 

روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-برابررأی شماره 139960307114001306 آقای ولی صداقت توپکانلوفرزند تیموردر ششدانگ یک باب منزل 

به مساحت 157/75 متر مربع قسمتی از پالک شماره1098فرعی از13اصلی باغات وحومه واقع درخراسان شمالی  
بخش 5قوچان خریداری از محل مالکیت خودمتقاضی

2- برابررأی شماره 139960307114002152 آقای شهاب دشتبان تنسوان فرزند  غالمحسین  در ششدانگ یک 
باب دامداری به  مس��احت 1100 متر مربع قس��متی از  پالک 227فرعی از32اصلی بتکانلو واقع دربخش5قوچان 

خریداری از مالک رسمی علی اکبر اکبرزاده تنسوان
3-براب��ررأی ش��ماره 139960307114002153  آقای مختارطاهری   فرزند حیدرعلی  در شش��دانگ یک باب 
سرویس وانباری به مساحت 8/50 متر مربع قسمتی از پالک  1279 اصلی واقع درقطعه یک شیروان بخش5قوچان 

خریداری از مالک رسمی خودمتقاضی
4-برابررأی ش��ماره139960307114001836  خانم مریم عیدمحمدزاده بزآبادفرزند  غالمعلی درششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 198/25 مترمربع قسمتی از پالک  شماره باقیمانده 769فرعی از13اصلی باغات وحومه 

شیروان قطعه 3شیروان بخش 5قوچان خریداری از مالک رسمی آقای علی محمد علیزاده بزآباد
5- برابررأی شماره 13996030711402051آقای   محسن رمضانی مقدم زیارت فرزند  محمدحسیندر ششدانگ 
یک باب منزل به مساحت 244/55 مترمربع قسمتی ازپالک  2086فرعی از7اصلی زیارت واقع در بخش 5قوچان 

خریداری ازمالک رسمی آقای  محمدحسین رمضانی مقدم
6-برابررأی شماره 139960307114002052 آقای ناصررمضانی مقدم زیارت فرزند  محمدحسین درششدانگ باب 
منزل مسکونی به مساحت  209/48مترمربع قسمتی از پالک  2086فرعی از7اصلی زیارت واقع دربخش5قوچان 

خریداری ازمالک رسمی آقای ناصررمضانی مقدم
7-برابررأی ش��ماره 139960307114002023آقای سیدمحسن س��یدی سادات فرزند سیدحسین درششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 151مترمربع قسمتی ازپالک 352و353فرعی از2اصلی مزرعه حصارواقع دربخش5قوچان  

خریداری ازمالک رسمی از مالکیت  آقای قاسم شارکی
-8  براب��ررأی ش��ماره139960307114001749آقای قدیرخ��وش اندام فرزندمحمد درشش��دانگ یکباب منزل 
مسکونی به مساحت 70مترمربع قسمتی ازپالک ش��ماره4فرعی از913اصلی قطعه یک شیروان خریداری ازمحل 

مالکیت مشاعی خودمتقاضی
9- براب��ررأی ش��ماره 139960307114002161خان��م زهرایغمائی فرزند علی اکبر درشش��دانگ یکباب مغازه 
به مس��احت42/60مترمربع قسمتی ازپالک 284فرعی از13اصلی قطعه 3ش��یروان خریداری ازمالک رسمی آقای 

محمداسماعیل عاشورزاده
10- براب��ررأی ش��ماره139960307114002159خانم زهرایغمائی فرزندعلی اکبر درشش��دانگ یکباب مغازه به 
مساحت30/38مترمربع قسمتی ازپالک284فرعی از13اصلی قطعه3شیروان بخش5قوچان خریداری ازمالک رسمی 

آقای محمداسماعیل عاشورزاده
11- براب��ررأی ش��ماره139960307114002156خانم زهرایغمائی فرزندعلی اکبر درشش��دانگ یکباب مغازه به 
مس��احت55/50مترمربع قس��متی ازپالک 284فرعی از13اصلی قطعه3ش��یروان بخش5قوچان خریداری ازمالک 

رسمی آقای محمداسماعیل عاشورزاده
12- براب��ررأی ش��ماره139960307114002155خانم زهرایغمائی فرزندعلی اکبر درشش��دانگ یکباب مغازه به 
مس��احت32/47مترمربع قسمتی ازپالک 284فرعی از13اصلی قطعه 3ش��یروان بخش5قوچان خریداری ازمالک 

رسمی آقای محمداسماعیل عاشورزاده
13- براب��ررأی ش��ماره139960307114002158خانم زهرایغمائی فرزندعلی اکبر درشش��دانگ یکباب مغازه به 
مس��احت 29/23مترمربع قس��متی ازپالک284فرعی از13اصلی قطعه3ش��یروان بخش5قوچان خریداری ازمالک 

رسمی آقای محمداسماعیل عاشورزاده
14- برابررأی ش��ماره 139960307114002157خانم زهرایغمائی فرزندعلی اکبر درشش��دانگ یکباب مغازه به 
مساحت 32/01مترمربع قسمتی از پالک 284فرعی 13اصلی قطعه3شیروان بخش5قوچان خریداری ازمالک رسمی 

آقای محمداسماعیل عاشورزاده
15- براب��ررأی ش��ماره 139960307114002154خانم زهرایغمائی فرزندعلی اکبر درشش��دانگ یکباب گاراژبه 
مساحت 444/87مترمربع قس��متی ازپالک 284فرعی از13اصلی قطعه3شیروان بخش5قوچان خریداری ازمالک 

رسمی آقای محمداسماعیل عاشورزاده
16- برابررأی ش��ماره139960307114002160خانم زهرایغمائی فرزندعلی اکبردرششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت265/78مترمربع قس��متی ازپالک 284فرعی از13اصلی  قطعه3شیروان بخش5قوچان خریداری ازمالک 

رسمی آقای محمداسماعیل عاشورزاده
17- برابررأی شماره139960307114001724خانم عصمت غالمعلی زاده فرزند حشمت اله درششدانگ یکباب 
منزل مس��کونی به مساحت506/81مترمربع تمامت پالک شماره117فرعی از31اصلی اراضی مشهدطرقی واقع در 

خراسان شمالی بخش5قوچان خریداری ازمالک رسمی آقای ذبیح اله سازور
   به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از انتش��ار آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ-9909933
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/09/29

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/10/14
اکبراقبالی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

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  139960308001000391  مورخ  1399/02/26 و رای اصالحی شماره 
139960308001003854 مورخ 1399/08/29 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای اسد اسداللهی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 11 و کد ملی 0653320264 در ششدانگ یکباب منزل به 
مساحت 98/66 متر مربع قسمتی از پالک 1396 � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند 
از محل مالکیت سهراب پسندیده فر 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 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-9909932
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/09/29                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 15 /1399/10                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر
نظربه دستور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390-9-20، 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحدثبتی قائم ش��هر مورد رس��یدگی و 

تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی میگردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه سیاهکال پالک 47 اصلی بخش 16

3790 فرعی بنام آقای سلطانعلی بخشی سیاهکالئی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است به مساحت 189.14 مترمربع خریداری بدون واسطه از آقای مسلم بخشی سیاهکالئی مالک رسمی.

لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه 
مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتش��ار درش��هرها منتشر و در 
روس��تاها عالوه بر انتش��ار اگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که 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 وصدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 ائین نامه مذکور درمورد قسمتی از امالکی 
که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب 
رادر اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و 

فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
م الف 19907731 آ-9909929

تاریخ انتشارنوبت اول: 1399-09-29 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399-10-13 

رحمت سلمانی قادیکالئی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر
نظر به دس��تور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مصوب 20-
9-1390، امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحدثبتی قائم شهر مورد 
رس��یدگی و تصرف��ات مالکانه و بال معارض آن��ان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح 

ذیل اگهی میگردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه باال لموک پالک 23 اصلی بخش06

3992 فرعی بنام آقای حمید نصرتیان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده است به مساحت 373.80 مترمربع خریداری بدون واسطه از اقای سید قاسم عمادی مالک رسمی.

3992 فرعی بنام اقای امید نصرتیان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده است به مساحت 373.80 مترمربع خریداری بدون واسطه از اقای سید قاسم عمادی مالک رسمی.

لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می وماده 13 
آئین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتشار درشهرها 
منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده 
اعتراض داش��ته باشند باید از تاریخ انتش��ار اولین اگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض 
خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم ورس��ید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت 
مح��ل تحوی��ل دهد که دراین صورت اقدام��ات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت ودر صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند 
اداره ثب��ت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید وصدور س��ند مالکیت مان��ع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیست. بدیهی است برابر ماده 13 ائین نامه مذکور درمورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته 
نش��ده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب را در اولین اگهی نوبتی و 
تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید 

حدود، واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
م الف 19907703  آ-9909931

تاریخ انتشارنوبت اول: 1399-09-29 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399-10-13 

رحمت سلمانی قادیکالئی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه علی ارغره به استناد دو برگه استشهادیه گواهی شده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت شش دانگ دارای پالک 311 
فرعی از 12- اصلی بخش 15 مش��هد که متعلق به وی می باش��د؛ به علت سهل انگاری مفقود گردیده و برابر 
ثبت دفتر امالک تمامت س��هم مورد نظر ذیل صفحه 83 دفتر 15 طی ش��ماره 2095 به نام احد ارغره ثبت و 
س��ند مالکیت به ش��ماره 718124 سری الف س��ال 85 صادر گردیده است . سپس به استناد سند قطعی غیر 
منقول ش��ماره 48646 مورخ 1399/5/20 دفتر دو تربت جام شش��دانگ پالک فوق به آقای علی ارغره انتقال 
یافته اس��ت. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به اس��تناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک 
نوبت آگهی و متذکر می گردد. هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود می باش��د ؛ باید ظرف مدت ده روز از انتش��ار آگهی؛ اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل 
سند یا سند معامله سند رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و 

تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9909936
علی حیدری دشت بیاض - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک صالح آباد

یکــی از قاطعانه ترین جایزه های The Best طی 
ســال های اخیــر، امســال بــه ســتاره لهســتانی 
باشــگاه بایرن مونیخ یعنی رابرت لواندوفسکی 
در ســال 2۰2۰ عملکــرد  رسید.لواندوفســکی 
شگفت انگیزی در ترکیب باواریایی ها ارائه داد 
و با این تیم به سه گانه معروف لیگ قهرمانان 

اروپا، بوندسلیگا و جام حذفی آلمان رسید.
از طرفــی عملکــرد فــردی خیره کننــده مهاجــم 
لهســتانی یکــی از بزرگ تریــن دالیــل موفقیت 
بایرن مونیــخ در فصل گذشــته بــود. او در لیگ 
قهرمانــان اروپــا و بوندســلیگا عنــوان آقای گلی 
را تصاحــب کــرد تــا نشــان دهــد از چــه فــرم 

فوق العاده ای برخوردار است.
در همین ارتباط رابرت لواندوفســکی به عنوان 
بهتریــن بازیکن ســال 2۰2۰ دنیا انتخاب شــد. 
او ایــن جایــزه را باالتــر از دو غول فوتبال جهان 
یعنی لیونل مسی و کریستیانو رونالدو بدست 
آورد تــا ارزش کارش بیــش از پیــش مشــخص 

شود.

لواندوفسکی: این جایزه به #
بایرن مونیخ تعلق دارد

رابرت لواندوفســکی، از کســب عنــوان بهترین 
بازیکــن ســال دنیــا بــه عنــوان احساســی بــاور 
احســاس  »مــن  گفــت:  و  کــرد  یــاد  نکردنــی 
فوق العــاده ای دارم. ایــن یــک روز عالــی بــرای 
من، باشــگاه و  هم تیمی هایم اســت. این جایزه 
بــه هم تیمــی هــا ، مربی و به طور کلی باشــگاه 
بایرن مونیخ تعلق دارد. این یک احســاس باور 
نکردنــی اســت.« لواندفســکی در ادامه گفت: 
»وقتــی ایــن جایــزه را در حضور لیونل مســی و 
کریســتیانو رونالــدو برنده می شــوید، واقعاً باور 
نکردنی است و برایم اهمیت زیادی دارد. یادم 
می آید که مدت ها پیش به دنبال کسب چنین 
جایزه ای بوده و حاال امشب آن را بدست آوردم.«

نقش همسر لوا#
تیاگــو چیونــک، ملی پوش ســابق برزیلی االصل 
لهستانی در مورد رمز موفقیت لواندوفسکی در 
یکی دو فصل اخیر به ESPN گفت: »اشــتهای 
لواندوفسکی برای بهترین بودن تمامی ندارد و 
او همــه افتخــارات فردی و تیمــی را می خواهد. 
در این راه همســرش نقش بســیار مهمی دارد.
همســر روبــرت یــک متخصــص تغذیه بســیار 
مشهور در لهستان است و برای او رژیم غذایی 

واقــع  در  اســت.  کــرده  برنامه ریــزی  خاصــی 
تحــول لواندوفســکی پــس از بــه کارگیــری ایــن 
رژیم هــا شــروع شــد و او حاال یک فوتبالیســت 
بی همتاست. تغذیه و تمرین های آماده سازی او 
به شــکلی متفاوت اســت و برایش حیاتی بوده 
اســت. دیده ام که روبــرت در اردوهای تیم ملی 
لهستان این رژیم غذایی را به  هم تیمی  هایش 

توصیه می کند تا سودش به همه برسد.«

ناراحتی کریس#
زمانی که در زوریخ نام رابرت لواندوفســکی به 
عنوان بهترین بازیکن ســال 2۰2۰ معرفی شــد 
کریســتیانو رونالــدو رقیــب او بــرای کســب این 
جایــزه واکنشــی نشــان داد کــه مشــخص بود 
از اعــالم نشــدن نام خود خوشــحال نیســت و 
انتظار داشــته مراســم با اعالم نام او به عنوان 

بهترین بازیکن سال ادامه پیدا کند.
در مراســم جوایــز The Best فیفــا کــه در شــهر 
زوریخ و به صورت مجازی برگزار می شد جایزه 
بــه صورت حضوری در حالی به لواندوفســکی 
اهــدا شــد کــه دو رقیــب اصلی او لیونل مســی 
و کریســتیانو رونالــدو بــه صــورت مجــازی و از 
حضــور  مراســم  در  ویدئویــی  لینکــی  طریــق 

داشــتند. نکتــه جالبــی کــه از دیــد رســانه ها 
پنهــان نمانــد ایــن بود که مســی پــس از اعالم 
نــام لواندوفســکی بــرای او خوشــحال بــه نظــر 
می رســید ولی از چهره و واکنــش اولیه رونالدو 
مشخص بود که او از شنیدن خبر تعلق گرفتن 
جایزه به لواندوفسکی اصالً خوشحال نیست.

در همین رابطه اکنون مشخص شده که مسی 
و رونالــدو بــرای The Best ســال 2۰2۰ رای خود 
را به کدام بازیکنان داده اند. آرایی که به شــرح 

زیر است:
مسی: نیمار )٣ امتیاز(/امباپه )٢ امتیاز(

لواندوفسکی )١ امتیاز(
رونالدو: لواندوفسکی )٣ امتیاز(

مسی )٢ امتیاز(/ امباپه )١ امتیاز(

تیم ستاره ها#
تیــم منتخب مــردان ســال 2۰2۰ به این شــرح 
الکســاندر  ترنــت  آلیســون-  شــد:  انتخــاب 
آرنولــد- ویرژیــل فــن دایک- ســرخیو راموس- 
آلفونســو دیویس- جاشوا کیمیش- کوین دی 
برویــن- تیاگو آالکانتــارا- لیونل مســی- رابرت 

لواندوفسکی- کریستیانو رونالدو

لواندوفسکی چگونه باالتراز رونالدو و مسی بهترین بازیکن جهان شد؟

همیشه پای یک زن در میان است!
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای فروش انواع پایه چوبی اسقاط 10-99 -نوبت اول

/ع
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0

ش�رکت توزی�ع نیروی برق اس�تان گیالن ) س�هامی خاص( در نظ�ر دارد مزایده 
عمومی یک مرحله ای فروش 613 عدد انواع پایه چوبی اسقاط دپو شده در انبار مرکزی و 
انبار امورهای شرکت از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل 
برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و باز گشایی پاکت ها 
  www.setadiran.ir  : از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت ) س�تاد( به آدرس
انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت 
نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق 
سازند . تاریخ انتشار مزایده در سامانه 99/09/30 می باشد . شماره فراخوان در سامانه ستاد 

 1099005104000008
1-  نام و نشانی دستگاه مزایده گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن )سهامی خاص( 
به نش�انی رشت– بلوار امام خمینی- باالتر از میدان مصلی رشت شماره ثبت 2952 و شناسه 

ملی 10861644926 و کد اقتصادی 411334896794 و کد پستی 4188867749
2- موضوع مزایده: عبارتس�ت از فروش 613 عدد انواع پایه چوبی اسقاط موجود در انبار 
مرکزی ش�رکت فروشنده به نشانی رش�ت – کیلومتر 10 جاده رشت – قزوین ابتدای ورودی 

کنف کار و در سطح شرکت به شرح لیست پیوست
تبصره : بهای پایه های چوبی اس�قاط فروخته ش�ده بصورت فیش واریزی به حساب جاری 

تعرفه شده فروشنده دریافت خواهد گردید.
3- محل خرید اسناد مزایده:از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

http://www.setadiran.ir به نشانی
4- قیمت خرید اس�ناد و ش�ماره حس�اب: مبلغ 500000 ریال )پانصد هزار ریال( از طریق 

سامانه ستاد و بصورت الکترونیکی قابل پرداخت می باشد .
5-ن�وع و مبلغ تضمین: )فیش واریزی یا ضمانتنامه بانکی معتبر( ش�رکت در مزایده به مبلغ 

430/000/000 ریال می باشد.
6- مهلت فروش اسناد: ازتاریخ  1399/09/30 لغایت تاریخ  1399/10/04  

7- زم�ان بازدید: همه روزه س�اعت 9 لغایت 13 از تاری�خ 99/09/30 لغایت 99/10/14 با 

هماهنگی ومعرفی امور تدارکات و انبارها
 8- مح�ل تحویل و مهلت پیش�نهاد قیمت: از طریق س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت و 

حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/10/14
9- تاریخ و مکان بازگش�ائی پاکات مزایده: روز دوش�نبه مورخ 99/10/15  راس ساعت 10 
صبح سالن جلسات شماره سه شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن واقع در رشت بلوار امام 

خمینی می باشد.حضور شرکت کنندگان در مزایده با ارائه معرفی نامه کتبی بالمانع است.
تبصره : پاکت الف شامل تضمین فرایند ارجاع کار ) شرکت در مزایده ( عالوه بر بارگزاری 
در س�امانه فوق می بایس�ت بصورت فیزیکی حداکثر تا س�اعت 14:30 مورخ 1399/10/14  

تحویل امور تدارکات شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن گردد.
10- فروشنده در قبول یا رد هریک یا تمام پیشنهادات شرکت کنندگان در مزایده مختار می باشد.

11-شماره تلفن های تماس : 33621750-33606571- 013-33663006 
12-اطالعات تماس س�امانه س�تاد جهت کس�ب اطالعات بیش�تر و ثبت نام در سامانه مذکور 

02141934
13-به پیشنهادات فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده کمتر از میزان مقرر، چک شخصی 

و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
14- به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر 

در اسناد مزایده واصل می شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
15- هزینه چاپ آگهی در روزنامه بر عهده دس�تگاه مزایده گزار )شرکت توزیع نیروی برق 

استان گیالن( می باشد. 
16- قیمت پیشنهادی خریداران می بایست بدون ارزش افزوده ابراز گردد و برنده مزایده 
مبلغ موضوع مزایده را می بایستی با احتساب ارزش افزوده به حساب فروشنده واریز نماید 

سایر موارد و جزئیات مربوط به مزایده در برگ شرایط مربوطه قید گردیده است . 
     http://www.gilanpdc.ir     http://tender.tavanir.org.ir        : اینترنت�ی  آدرس 

INFO@GILANPDC.IR     : پست الکترونیکی     http://iets.mporg.ir
شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن 

,ع
99
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95
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آگهی مناقصه عمومی شماره 93820 )نوبت اول(    شماره مجوز 1399.5394
ش��رکت گاز اس��تان مازندران در نظر دارد مناقصات جدول ذیل را بین پیمانکاران واجد ش��رایط با مش��خصات و شرایط ذکرشده به روش مناقصه عمومی و از 
طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبل ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  شرح مختصر کار:
مبلغ برآوردمبلغ تضمینشماره در سامانهموضوع مناقصهردیف

ساخت و نصب 650 عدد انشعاب پلی اتیلن متمرکز و پراکنده و اجرای 1000 متر شبکه حفره 1
pc خالی در سطح شهرستان نکا با اولویت بخش هزار جریب به روش

2099091578000184594.906.00011.898.105.691

ساخت و نصب 600 عدد انشعاب متمرکز و پراکنده و اجرای 5000 متر سبکه حفره خالی در 2
pc سطح شهرستان تنکابن با اولویت روستاهای دوهزار و سه هزار به روش

2099091578000193958.937.00019.178.721.324

ساخت و نصب 1000 انشعاب پلی اتیلن به صورت متمرکز و اجرای 4 کیلومتر شبکه حفره 3
pc خالی روستاهای هزار جریب شهرستان بهشهر به روش

2099091578000194937.938.00018.758.759.244

ساخت و نصب 300 عدد انشعاب پراکنده و 6000 متر شبکه حفره خالی در سطح ناحیه 4
pc نوشهر و چالوس به روش

2099091578000195831.697.00016.633.938.764

5pc 2099091578000196609.138.00012.182.748.342ساخت و نصب 700 عدد انشعاب پراکنده و در سطح ناحیه قائمشهر به روش

1-محل تامین اعتبار : سایر منابع / منابع داخلی  2-نوع تضمین فرایند ارجاع کار : تضمین معتبر بر اساس آیین نامه تضامین معامالت دولتی مصوبه هیات وزیران به 
شماره 123402/ ت 50659 ه مورخ 1394/9/22 و اصالحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری 3- محل اجرای پرژه : در محدوده گاز استان مازندران4- تاریخ 
انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 10 صبح روز دوشنبه 99/10/1 می باشد5- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:30 روز چهارشنبه تاریخ 99/10/3

6-مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز شنبه تاریخ 99/10/13 )ضمنًا اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در این مهلت ثبت اتوماسیون اداری و تحویل 
دبیرخانه رمز محرمانه حراس��ت گردد (7- زمان بازگش��ایی پاکت ها : س��اعت 9 روز یکشنبه تاریخ 99/10/14- 8-مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت 
حداکثر برای یکبار قابل تمدید اس��ت.9- ش��رایط متقاضی :داش��تن گواهی صالحیت از سازمان برنامه و بودجه در رشته تاسیسات و تجهیزات و یا نفت و گاز با ظرفیت 
آزاد و مجاز  داشتن توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما -داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی -ثبت نام 
و اخذ کد اطالع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http: // iets.mporg.ir -ارائه صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 98/12/29 برای پیشنهادهای 

باالی 10 برابر نصاب معامالت متوسط باشد الزامی است. با رعایت ماده 4 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی 
» حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه ها سه مناقصه گر می باشد « ) مالک تعیین تعداد مناقصه گر بعد از تایید صحیح بودن محتویات پاکت الف می باشد(  
قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد )درصورتیکه کاال مشابه تولید داخل دارد( متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند »9« فوق بوده 

و آمادگی اجرای پروژه را دارند ، می توانند در مهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد به سایت اعالم شده مراجعه نمایند. 
ش��رکت کنندگان در مناقصه ، می بایس��ت شماره ثابت و شماره فکس دفتر خود را در سامانه ستاد ارائه نمایند در غیر اینصورت مسئولیت عدم اطالع رسانی در مواقع 

ضروری به عهده آن شرکت می باشند و حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.
 به پیشنهادات شرکت های دارای هیات مدیره مشترک مؤثر در انجام مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

جهت کس��ب اطالعات بیش��تر در سایت شرکت گاز اس��تان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به آدرس 
http: // iets.mporg.ir مراجعه نمایید. اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

مرکز تماس : 41934-021 و 57895000-021 دفتر ثبت نام : 88969737 و 95193768
روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران .
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ادب و هنرادب و هنر

خبر

5 هزارسال ستایش خدا
پــدران و مــادران مــا، دســت کــم 3هــزار ســال پیش از میــاد، به 
دستاوردهای خیره کننده ای در حوزه محاسبات رصدی و تنظیم 
تقویــم رســیده بودنــد. آن هــا با رصد هــال ماه و دقــت در طلوع 
و غروب خورشــید، »اعتدالین« و »انقابین« را می شــناخته اند؛ 
یعنی می دانســته اند در نخســتین روز از فروردین مــاه و مهرماه، 
طــول شــب و روز برابــر می شــود. نیــز در اول تیرماه، طــول روز به 
بیشترین حد و در اول دی ماه، طول شب به بیشترین حد خود 
می رسد. آن ها این مناسبت های ساالنه را جشن می گرفته اند و 
این جشــن گرفتن ها بیشــتر از آنکه به جشن های امروزی شبیه 

باشد، رفتاری آیینی بر مبنای ستایش خداوند بوده است. 
»نــوروز«، برابــر بــا اعتــدال بهاری اســت و »مهــرگان« در حوالی 
اعتــدال پاییــزی قــرار دارد. نیــز دو چلــه تابســتان و زمســتان، بر 

انقاب های ساالنه منطبق هستند. 
در فــات ایران زمیــن و گاه شــماری کهــن آن، ســال بــه دو موعــد 
زمســتان و تابســتان تقســیم می شــده اســت. اساســاً در بــاور 
ایرانی ها، عمده مفاهیم، دوگانه هستند و این دوگانگی برگرفته 
از جهان بینــی کهنــی اســت که بر ایــن خاک پهنــاور حاکم بوده 

است... .
آن هــا ســال را بــه دو بخــش ســرد و گــرم تقســیم می کرده انــد. 
گرمــا، ماهیتــی اهورایی و ســرما، ماهیتــی اهریمنــی دارد. از این 
منظــر تابســتان هفت ماهــه که از نــوروز آغاز می شــده و تا پایان 
مهرماه ادامه داشــته، جلوه ای اهورایی دارد و زمستان پنج ماهه، 
جلوه ای اهریمنی؛ هم از این روســت که آیین های گرامیداشــت 
آتش، عمدتاً در زمســتان قرار دارند؛ تا یادآور خورشــید و گرمای 

جان بخش آن باشند. 
افــزون بــر ایــن، آن هــا می کوشــیده اند تــا با تقســیم زمســتان به 
واحدهای کوچک تر، شاهد گذر سریع تر آن باشند. آن ها عمده 
زمســتان را به دو چله تقســیم می کرده اند؛ چله بزرگ، از شــب 
اول دی ماه آغاز می شده و تا شامگاه دهم بهمن ماه ادامه داشته 
اســت. شــروع و پایان این 40 روز با جشــن همراه بوده است. در 
هر دو شــب چله و شــب جشن َســِده، رسم است که آدم ها دور 
هــم جمع بشــوند و آتش بیفروزند. در شــب چلــه، این آتش در 
درون خانه اســت و در شــب جشــن ســده، به بیرون برده شده و 

گاه حتی به صحرا پاشیده می شود... . 
گرامیداشــت چراغ هم که در حقیقت گرامیداشــت آتش و نور 
اســت، از ایــن رهگــذر پدیــد آمــده. در باور مــا ایرانی هــا، چراغ و 
سوی آن تقدس دارد. هنوز هم سوگند خوردن به سوی چراغ، در 
بین ما مردم، ســوگند رایجی اســت. نیز وقتی چراغی در تاریکی 
افروخته می شــود، ناخودآگاه با ســتایش خداونــد همراه خواهد 
شــد. چــراغ در بــاور مــا، جلوه ای از حیات هم هســت و از همین 
روســت که بر خاک مردگان، چراغ می افروزیم و نیز اگر خیراتی 
می کنیــم، آن را چــراِغ براتــی می دانیم که برایشــان فرســتاده ایم. 
عــاوه بــر این هــا، همچنــان در ذهــن و ضمیــر مــا مردم، جشــن 
گرفتن که رفتاری آیینی بوده، با چراغانی کردن، مترادف اســت؛ 
که چراغ، همچنان در نگاه ما، دانسته و ندانسته، تجلی گاه نور 

خداوند و زمینه ساز تقدس اوست. 
ســنت »چراغان« )در گویش خراســانی: ِچرَغو( هم ســنت کهن 
زمســتانی اســت و دور نیســت کــه نــام آن اشــاره بــه گــرد آمدن 
چراغ هایــی داشــته باشــد کــه وســیله راه پیمــودن در شــب های 
تاریک بوده است. پدران و مادران ما در شب های بلند زمستان، 
دور هم جمع می شده اند. این دور هم جمع شدن ها بر گرداگرد 
آتش بوده اســت. هنوز هم کرســی ها )و آتشدانشان( مرکز جمع 
شــدن در شــب های چراغان اســت. گویی تنها در پناه آتش، نور 

مقدس الهی، می توان شب های اهریمنی زمستان را گذراند.

یلدا از چه زمانی در ادبیات ما دیده شده است؟   
 به نظر می آید شب چله پیش از سده پنجم هجری، به 
صورت مستقیم، در ادبیات ما حضور ندارد ولی این طور 
نگاه کردن به ماجرا احتماالً اشتباه باشد. چون قوی ترین 
روایت ها می گویند شب چله تولد ایزد مهر یا میتراست 
که از ایزدان کهن ما در ایران اســت و در زمان های دور در 
ایران و بســیاری از مناطق دنیا ســتایش می شــده اســت. 
اگر این موضوع را در نظر بگیریم می بینیم از مهریشت 
در اوســتا، کــه بــه هــر حــال یکــی از کهن تریــن متن هــای 
ماست و احتماالً تا پیش از گادهای زردشت قدمت دارد، 
اشــاره بــه مهر داریم تا همین شــاهنامه در ســده چهارم 
هجری. یعنی از حدود هزار و 200 سال پیش از میاد تا 
حدود سده دهم میادی. پس وقتی درباره یلدا صحبت 
می کنیــم، از حــدود 2هــزار و 300 ســال پیوســتگی حــرف 
می زنیم. بماند که ایزدمهر در دوره اشکانی، ایزدِ غالب در 
ایران و بسیاری از نقاط جهان بود. ما در شاهنامه ایزدمهر 
را به چه شــکل می بینیم؟ اگرچه اشــاره ای به شــب چله 
نداریم اما در شــاهنامه جمشــید را داریم که به روشــنی 
بــا مهــر ارتباط دارد. همچنین شــخصیتی مثــل فریدون 
را داریم که مشــخصاً یک شــاه پهلوان میترایی اســت و 
فردوســی همان آغاز کار پادشــاهی بــه صراحت می گوید 
»پرســتیدن مهــرگان دین اوســت / تن آســانی و خوردن 
آیین اوســت« که این به نوعی رفتارهای ســتوده در آیین 
مهــر را هم نشــان می دهــد. جدا از اینکه فریــدون با گاو، 
گرز گاوسر و کشتن ضحاک هم مرتبط است. همه این ها 
اشــارتی مهــری دارد کــه شــاید اکنون فرصت شــرح همه 
آن ها نباشــد. جلوتر که می رویم به مهم ترین شــخصیت 
شــاهنامه برخــورد می کنیــم که همــه ما شــاهنامه را با او 
می شناسیم، او به روشنی پهلوانی مِهری است. رفتارهای 
او را ببینیــم کــه پــس از هــر رزمی گوری را شــکار می کند، 
بزمی راه می اندازد و می نوشد و می خورد، که شبیه همان 
بــزم مــا در شــب چله اســت و مــا در واقع همــان را دنبال 
می کنیــم. بــه نظــر من مهم ترین شــکل عبــادت در آیین 
مهر دور هم نشستن، بزم به پا کردن، خوردن و نوشیدن 
و این هاســت و رســتم پس از هر رزمی انگار به ســتایش 
ایــزد مهــر این کار را می کند. جدای از این ها فردوســی در 
خان چهارم به صراحت از ایزدمهر اســم می برد. آنجایی 
کــه زنــی جادوگر خــودش را بســان بهار و دختــری پرنگار 
به رســتم عرضه می کند و رســتم نام ایزدمهر را می برد و 
چهره راســتین این دختر درجا عیان می شــود. همچنین 
وقتی تفاوت های ماهوی بین رستم و اسفندیار را در نظر 
بگیریم، دیگر کاماً برایمان عیان می شــود که رســتم یک 

پهلوان مهری است و اسفندیار یک پهلوان زردشتی. 

این هــا اشــاره های نهــان و ضمنی به یلدا و شب نشــینی   
آن و همچنیــن تاریخچــه به وجود آمدن شــب یلدا بود. به 
صــورت عیان و آشــکار از چه زمانی شــب یلــدا وارد ادبیات 

ما می شود؟ 
 به نظر می آید از قرن پنجم و ششــم آرام آرام شــب یلدا 
خودش را در ادبیات ما به صورت مستقیم وارد می کند. 
البتــه بایــد بگوییــم نه فقط شــب یلــدا، بلکه بســیاری از 
آیین های کهن ایرانی در قالب روزی مثل نوروز یا جشــن 
مهرگان و جشــن پیرگان، که ما فقط همین جشــن نوروز 
و مهرگان و شــب چله را نداریم، بلکه آیین های بســیاری 

داریم که امروز متأسفانه به آن ها نمی پردازیم. 

آیین هــای بســیار زیــادی هــم داریــم کــه برخاســته از   
بوم ها و اقوام مختلف ایرانی در شهرها و حتی روستاهای 
مختلف ایران اســت. یعنی یک رنگین کمــان از آیین ها و 

رسوم در گستره کشور و حتی کشورهای همجوار. 
 بلــه. البتــه همــه آن ها هــم آیین هایی ملی انــد، منتها در 
شهرهای مختلف شکل های مختلفی از آن بر جا مانده 
اســت. یعنی همه آن ها آیین های کهن ایرانیان اند که در 
گوشه گوشه ایران رسوب کرده اند. ما در قلب آذربایجان و 
چسبیده به تبریز یک آیینی در روستای اسفنجان داریم 
کــه بــه وضوح یکی از آیین های مهر و ناهید اســت؛ آیین 

دختر گمشده. و در جاهای دیگر آیین باران خوانی و دیگر 
آیین ها را داریم. ما پس از شاهنامه یک دنیا افسانه های 
پهلوانی داریم که اســم بردن از همه آن ها بســیار طوالنی 
داراب نامــه،  شــاهنامه،  فیــروز  عیــار،  ســمک  می شــود؛ 
آذرگردیــن نامــه و... که وقتی این هــا را نگاه می کنید بارها 
و بارهــا و بارهــا، گاه در قالــب نشــانه هایی و گاه به صورت 
اشــاره های مســتقیم، بــه آیین های کهن مثل شــب چله 
توجه دارند. مثاً یکی از داستان هایی که مستقیماً مربوط 
به شــب یلداســت، داستان مهر و ماه است که می گویند 
ماه عاشــق خورشــید بود، ولی هر شــب خوابش می برد و 
نمی توانست خورشید را ببیند. یک شب از ستاره ای که 
کنــارش اســت می خواهــد کــه او را بیدار کند. ســتاره او را 
بیدار می کند و ماه خورشــید را می بیند و جلو خورشــید 
می ایســتد و بــه او عشــق مــی ورزد و بــه ایــن صــورت آن 
شــب دراز می شــود و شــب چله بــه وجود می آیــد. از این 

داستان ها در ادبیات زیاد دیده می شود.
 
چــرا ادبیــات معاصــر مــا متوجــه ایــن همه داســتان و   

حکایت نیست در حالی که کشورهای غربی رو به تولید 
آیین هایی مثل کریســمس و جشــن  هالویــن کرده اند که 
قدمت بعضی از آن ها شــاید به یک قرن نرســد، ولی ما 

آیین های چندهزار ساله خودمان را دور انداخته ایم. 
 متأسفانه ما وقتی به دوره معاصر می رسیم یک جریان 
منحــط فکــری بــر ادبیات و بــه ویــژه ادبیات داســتانی ما 
حاکم می شود. آن هم جریانی است که تحت تأثیر تفکر 
خطرنــاک شــوروی اســت و همــه چیــز را از دریچــه تنگ 

مارکسیست یا ایدئولوژی خودش نگاه می کند. در چنین 
رویکردی هر اشاره ای به هر آیین ایرانی مخالف آرمان های 
مبارزه با اســتعمار خلق و این حرف ها بیان می شــود و به 
شدت حذف می شود. متأسفانه جریان ادبی که از حدود 
دهــه 30 بــر ایــران حاکم می شــود و حتی تا دهــه 60 و 70 
ادامــه پیدا می کند، به شــدت در حــذف جریان های ادبی 
مختلــف که متوجه آیین های ملــی و فرهنگ های محلی 
ماســت موفق می شــود. چون این هــا را در بهترین حالت 
بازی هــای بی ارزشــی می بینــد کــه کمکــی به نجــات خلق 
نمی کند. در حالی که این ها ارزش هویت سازانه، ارزش های 
وحدت بخش ملی و ارزش هایی است که به آدم ها کمک 
می کنــد. داشــتن یــک روایــت در زندگــی بــرای اینکــه بــر 
اساس آن روایت زندگی خودش را پیش ببرد، مهم است 
و تمــام ایــن آیین هــا به ما چنین روایت هایــی را به رایگان 
اهدا می کنند. دلیل اینکه این توجه به اســطوره در غرب 
هست و بسیاری از داستان ها به بهانه های مختلف و به 
هر شکلی که شده می خواهند به یک اسطوره کهن مثل 
اودیســه هومــر و بــه ژئــوس و... به نحوی اشــاره کنند، که 
خیلی هم در فرهنگ آن ها پرشمار نیستند، این است که 
این اتفاق می تواند هویت بخش و به اصطاح معنابخش 
باشــد. این اســاطیر چندین نقش مهم در زندگی انسان 
مدرن دارند که مهم ترین آن جنبه هویت بخشی و جنبه 
روایِت رهایی بخش اســت. حداقل این اســت که خوراک 
بســیار جــذاب و ســرگرم کننــده ای بــرای تولیــد محتــوای 
جــذاب در اختیــار ما قرار می دهند. ســرانجام قصه ای که 
بــرای آدم هــا آشناســت جذاب تــر از قصــه ای اســت که با 

آن آشــنا نیســت. به این خاطر اســت که شما در آثار روز 
دنیــا، مثاً در ســریال بــازی تاج و تخت اشــارات مکرر به 
اسطوره های کهن حتی آریایی می بینید. مثاً اهورامزدا به 
جمشید هشدار می دهد و می گوید یک زمستانی خواهد 
آمد که برف همه جا را در بر می گیرد و وحشی ها از شمال 
حمله می کنند، پس دژ و دیواری بساز و جلو آن ها را بگیر 
و همه آدم ها را به داخل همان دژ ببر. خب این چیست؟ 
این همان شعار معروف سریال است، یعنی زمستان در 
راه اســت. اگر خواســتید متن کاملش را بخوانید آن را در 
کتاب وندیداد فرگرد دوم می بینید. همچنین ایده هفت 

اقلیم که اساساً یک ایده ایرانی است. 

نقشه این هفت اقلیم در فرهنگ ایرانی وجود دارد.  
 ما چندین دهه اســت که از دریچه تنگ ایدئولوژی نگاه 
کردیم و فریب خوردگان اندیشــه غرب و شــرق از فرهنگ 
مــا افســانه زدایی کرده انــد. پدربــزرگ و مادربزرگ هــای مــا 
کلــی قصــه از جــن و امیر ارســان نامدار و ســمک عیار و 
شاهنامه و غیره و غیره دارند که امروزه می توانیم آن ها را 
به کار ببریم. البته این مژده را بدهم که من معتقدم اتفاقاً 
ادبیات دهه 90 به این موضوعات عاقه مند شده است. 
اگر ادبیات دهه 40 و 50 ادبیات چپ اســت، اگر ادبیات 
دهه 70 ادبیات پیروان هوشنگ گلشیری است، اگر دهه 
80 ادبیــات آپارتمانــی اســت، ادبیــات دهــه 90 به اعتقاد 
من ادبیات تنوع اســت. یعنی انــواع روایت ها و فضاهای 
کاماً متنوع داســتانی دارد در ادبیات ما شــکل می گیرد 
که این خیلی ارزشــمند اســت. من همین حاال می توانم 
ده هــا کتــاب برای شــما نام ببــرم که به اســطوره های کهن 
ارجاع داده اند. یعنی ناگهان یادشان افتاده که  ما چنین 
اســطوره هایی داریــم. نســل جوان و نســل پنجــم ادبیات 
داســتانی ایــران این بازگشــت بــه اســاطیر و بهره گیری از 
اســاطیرمان، بازآفرینی اســاطیرمان و حتی ســاختنش را 

شروع کرده است. 

البته یک مشکلی که در توجه به آیین و اساطیر داریم   
نگاه خالصه سازی صرف آن ها برای کودک و نوجوان است. 
به نحوی که قصد جلوتر آمدن از خالصه سازی متون کهن 

نداریم و در فکر تولید محتوای جدید و متنوع نیستیم. 
 خود این اتفاق بدی نیســت. بســیاری از مردم شــاهنامه را 
نمی خواندند اما حاال می توانند بخوانند اما با شما موافقم 
که چرا بزرگساالن ما هم نباید به سراغ شاهنامه و اساطیر 
بروند. فکر می کنم در این حوزه داستان نویسان بزرگسال هم 
به نوعی از داســتان های کهن در داســتان امروزی خودشــان 
بهره می گیرند. این مســئله ســبب می شــود کســی که این 
داستان را می خواند بگوید چقدر جالب، بروم اصل داستان 

را هم بخوانم. 
ایــن بازگویی هــا از متــون کهن خوب اســت. دلیــل اینکه ما 
پیشــتر نمی رفتیــم ایــن بــود کــه اساســاً این هــا را مناســب 
بزرگسال نمی دیدیم و تازه بد هم می دیدیم. ولی فکر می کنم 
این حرکت آغاز و توجه ما به متون کهن جلب شده است 
و داریــم بــرای کــودکان و بزرگســاالن توأمان می نویســیم. در 
غــرب حــوزه ای که در آن خیلی از متون کهنشــان اســتفاده 
می کنند در بخش ادبیات گمانه زن است که ما به آن فانتزی 

می گوییم. ارباب حلقه ها و... . 

یعنی ادبیات گمانه زن و یا فانتزی ما، با وجود ظرفیت   
و پیشینه ای که در آن داریم، بسیار الغر است. 

 بلــه اینجــا هــم مــا تــا چنــد ســال پیــش اصــاً ادبیات 
کــس  هیــچ  یعنــی  نداشــتیم.  فانتــزی  یــا  گمانــه زن 
توجهــی به ایــن موضوع نمی کــرد. اکنون خوشــبختانه 
نویســندگان بســیار خوبی در این حوزه ظهور کرده اند. 
کتاب فروشی ادبیات گمانه زن در تهران داریم، یکسری 
ناشــران تخصصــی ادبیات گمانــه زن و همچنین جایزه 
ادبیــات  آثــار  اغلــب  داریــم.  گمانــه زن  ادبیــات  ادبــی 
گمانــه زن که مــن االن به خاطرم می آید از ادبیات کهن 
ما بهره گرفته اند که این هم اتفاق خوبی است و ما در 

سال های پیش رو ثمرات آن را خواهیم دید.

شعرخوانی در طوالنی ترین شب سال

جا مانده ام در این شب »یلدا« بدون تو ...
خواب خورشید به چشم شب یلدا زد و رفت

نازنین آمد و دستی به دل ما زد و رفت 
پرده خلوت این غمکده باال زد و رفت 
کنج تنهایی ما را به خیالی خوش کرد 

خواب خورشید به چشم شب یلدا زد و رفت 
درد بی عشقی ما دید و دریغش آمد 

آتش شوق درین جان شکیبا زد و رفت 
خرمن سوخته ما به چه کارش می خورد 

که چو برق آمد و در خشک و تر ما زد و رفت
رفت و از گریه طوفانی ام اندیشه نکرد 

چه دلی داشت خدایا که به دریا زد و رفت
بود آیا که ز دیوانه خود یاد کند 

آنکه زنجیر به پای دل شیدا زد و رفت 
سایه آن چشم سیه با تو چه می گفت که دوش 

عقل فریاد برآورد و به صحرا زد و رفت 
سایه 

»بر بخار پنجره یک شب نوشتی« عاشقم
مثل آن چایی که می چسبد به سرما بیشتر 

با همه گرمیم... با دل های تنها بیشتر
درد را با جان پذیراییم و با غم ها خوشیم 
قالی کرمان که باشی می خوری پا بیشتر 
بم که بودم فقر بود و عشق اما روزگار 
زخم غربت بر دلم آورد اینجا بیشتر 

هر شب عمرم به یادت اشک می ریزم ولی 
بعد حافظ  خوانی شب های یلدا بیشتر

رفته ای... اما گذشت عمر تأثیری نداشت 
من که دلتنگ توام امروز... فردا بیشتر

زندگی تلخ است از وقتی که رفتی تلخ تر 
بغض جانکاه است هنگام تماشا بیشتر 

هیچ کس از عشق سوغاتی به جز دوری ندید 
هر قدر یعقوب تنها شد زلیخا بیشتر 

بر بخار پنجره یک شب نوشتی: »عاشقم« 
خون انگشتم بر آجر حک کنم: ما بیشتر...

حامد عسگری

جا مانده ام در این شب یلدا بدون تو
جا مانده ام در این شب یلدا بدون تو 

راهم نمی دهند به فردا بدون تو 
»دل« می کشم فقط به سر انگشت یخ زده 

بر شیشٔه پر از مهِ دنیا بدون تو 
دردی ست بی شکایت و مرگی ست بی شکوه 

این زنده ماندِن مِن تنها بدون تو
حسرت گدازِ یک نفس راحتم که آه...
قسمت نبود با تو و حاشا بدون تو!

حق داشتی ندیده بگیری تو هم مرا 
دنیای من نداشت تماشا بدون تو 

زار و نَزار می گذرد روزگار من 
تقویم روزهای مبادا... بدون تو.

محمدمهدی سیار  

در شب یلدا مسیر ماه را گم کرده ام 
در شب یلدا مسیر ماه را گم کرده ام 
باز هم تسبیح بسم هللا را گم کرده ام 

شمس من کی می رسد؟ من راه را گم کرده ام
طرّه از پیشانی ات بردار ای باال بلند 
در شب یلدا مسیر ماه را گم کرده ام 
در میان مردمان دنبال آدم گشته ام 
در میان کوه سوزن، کاه گم کرده ام 

زندگی بی عشق شطرنجی است در خورد شکست 
در صف مشتی پیاده شاه را گم کرده ام 
خواستم با عقل راه خویش را پیدا کنم 
حال می بینم که حتی چاه را گم کرده ام 
زندگی آن قدر هم درهم نبود و من فقط 

سرنخ این رشته کوتاه را گم کرده ام
علیرضا بدیع

در هوای شعر 

گفت وگو با مسعود بُربُر، نویسنده و منتقد، درباره سنت های کهن ایرانی و نمود آن ها در ادبیات داستانی امروز 

آیین »یلدا« با وحدت و هویت ملی پیوند می خورد 

میراث نیاکان

حسن احمدی فرد، روزنامه نگار و پژوهشگر 
annotation@qudsonline.ir

 جــواد شیخ االســالمی  فرهنــگ و تاریــخ مــا ایرانیــان پــر اســت از آیین ها، ســنت ها، 
قصه هــا و حکایت هایــی کــه هر کدام برای خودشــان ماجرا و حکمتــی دارند. یکی از 
آن شــب ها شــب یلدا یا شــب چله اســت که از قدیم خانواده های ایرانی را دور هم 
جمــع می کــرده اســت و خــود همراه با خرده آیین های دیگری اســت. به بهانه شــب 

یلدا با مســعود بُربُر، نویســنده و منتقد ادبیات داســتانی، درباره یلدا، آیین های 
کهــن ایرانــی و نمود آن ها در ادبیات داســتانی امروز گفت وگو کرده ایم که 

می خوانید. 

 پخش مراسم پایانی جایزه »جالل«
 از شبکه ۴

دبیر اجرایی سیزدهمین دوره 
جایزه ادبی »جال آل احمد« 
از برگــزاری مراســم پایانــی این 
جایــزه در هفتــه اول دی مــاه و 
پخــش ایــن مراســم از شــبکه 

چهار سیما خبر داد.
بــه گــزارش ایســنا مصطفــی جالــی، دبیــر اجرایی ســیزدهمین 
دوره جایــزه ادبــی »جال آل احمد« با بیــان این که برگزاری آیین 
اختتامیه در یک برنامه تلویزیونی شیوه ای است که برای برگزاری 
مراسم اختتامیه جایزه ادبی جال آل احمد در نظر گرفته  شده 
است، گفت: هماهنگی های الزم با شبکه چهار سیما برای ضبط 
برنامه هــای ایــن آییــن صورت گرفتــه و منتظریم تاریخ و ســاعت 

دقیق پخش برنامه از طریق این شبکه به ما اعام شود. 
دبیر اجرایی سیزدهمین دوره جایزه ادبی جال آل احمد افزود: 
پیش بینی می شود هفته اول دی ماه بتوانیم آیین اختتامیه جایزه 
ادبی جال آل احمد را از طریق شبکه چهار سیما پخش کنیم. 
جالــی دربــاره نحــوه حضــور برگزیــدگان و شایســتگان تقدیر در 
آییــن اختتامیه جایــزه ادبی جال آل احمد گفــت: برگزیدگان و 
شایستگان  تقدیر از طریق تماس های تلفنی یا سایر شیوه های 

برخط در برنامه اختتامیه حضور خواهند داشت. 
او در پایان با بیان این که نامزدهای ســیزدهمین دوره جایزه ادبی 
جال آل احمد در چهار گروه »داستان بلند و رمان«، »مجموعه 
داستان کوتاه«، »نقد ادبی« و »مستندنگاری« معرفی شده اند، 
گفت: جایزه نقدی برگزیدگان و شایستگان تقدیر از طریق شماره 
حساب اعامی برای آن ها واریز خواهد شد و لوح تقدیر و نشان 

جایزه ادبی جال آل احمد برای آن ها ارسال خواهد شد. 
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