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رواج »نقالی کتاب« در فضای مجازی
صباکریمی: مراسم افتتاح نخستین 
در  تهران،  کتاب  مجازی  نمایشگاه 
مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران 
برگزار  مــاه  دی   ۳۰ سه شنبه  صبح 

شد.
به گزارش قدس آنالین، وزیر ارشاد 
در ابتدای سخنان خود با اشاره به 
اینکه امسال نمایشگاه مجازی کتاب را با دو ویژگی آغاز می کنیم، 
گفت: ویژگی نخست شرایط کرونایی است که جهان و ایران را در 
یک سال گذشته دربرگرفته است. تأثیرات شرایط کرونایی در برخی 
حوزه ها بیشتر مشهود بود که اقتصاد و فرهنگ از آن جمله است.

صالحی ویژگی دوم برآمده از فضای کرونایی را برگزاری نمایشگاه در 
فضای مجازی قلمداد و تأکید کرد: فضای مجازی از سال ها پیش 
به کمک صنعت نشر و فرهنگ کتاب و کتاب خوانی آمده بود، اما 
در حال حاضر این روند سرعت و شتاب بیشتری پیدا کرده است. 
در این میان چند نکته قابل توجه است که به آن اشاره می کنم. 
نکته نخست درباره حوزه تبلیغات و اطالع رسانی کتاب است. در 
کتاب ها  پرسش شده  ناشران  آمــاری  از جامعه  نظرسنجی  همین 
چطور به دست مخاطبان می رسد و ۶۹ درصد عنوان کردند فروش 
از طریق فضای مجازی بوده است. وی با تأکید بر تنوع بسیاری که 
این فضا پیدا کرده و رو به تکامل است، یادآور شد: فضای تبلیغات 
و اطالع رسانی دیگر در حد انتقال داده به معنای متن نیست و 
در حال حاضر این اطالعات در قالب پادکست و به نوعی نقالی 
کتاب در حال جابه جایی است و امروز با مفهوم تازه ای چون نقالی 
کتاب که در سنت و فرهنگ ما سابقه دیرینه ای دارد روبه رو هستیم 
و پادکست ها حکم نقالی را دارنــد. همچنین از سال های گذشته 
اطالع رسانی کتاب و تبلیغاتش در فضای مجازی محسوس تر دیده 

می شود.
دوم  نکته  کــرد:  اظهار  از سخنان خود  دیگری  بخش  در  صالحی 
در  این فضاست.  در  فــروش  بحث  درزمینه کمک فضای مجازی 
و  اینترنتی ۵۰ درصد  عنوان شده سفارش های  نظرسنجی  همین 
از فروشگاه های کتاب ۴۸ درصد بوده  ناشران عنوان کردند خرید 

است.
وی با اشاره به فضای سومی که در سال های اخیر شتاب پیدا کرده، 
گفت: این فضا مربوط به کتاب های الکترونیکی است. کتاب های 
الکترونیکی مزاحم کتاب های کاغذی نیست و می تواند مکمل آن 

باشد و ما شاهد روند رو به رشد این اتفاق هستیم. 
در ادامه ایوب دهقانکار ،مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات 
ایران با اشاره به نخستین دوره نمایشگاه مجازی کتاب تهران گفت: 
در نخستین دوره نمایشگاه مجازی کتاب تهران، هزار و ۷۲۵ ناشر 
کتاب های  همچنین  کرده اند.  خارجی شرکت  ناشر   ۱۸۰ و  داخلی 
بخش داخلی با تخفیف ۲۰ درصد و کتاب های خارجی با تخفیف 
منازل  درِ  به  رایگان  کتاب ها  می شوند.  فروخته  درصــد   ۷۰ تا   ۵۰

می رسند.
دهقانکار تأکید کرد: امکان جست وجوی کتاب بر اساس نام مؤلف 
و ناشر و همچنین جست وجوی پیشرفته کتاب در سایت نمایشگاه 

مجازی کتاب تهران وجود دارد. 

 مجید تربت زاده  اگر این مطلب را به حساب 
بگذارید،  اسالمی  انقالب  رخــدادهــای  روزشــمــار 
طبیعتاً نباید فقط به حوادث سال ۱۳۵۷ بپردازیم؛ 
چرا که معتقدیم انقالب سال ۵۷ در واقع ریشه 
در همه ماجراهای سال های پیش دارد. پس اجازه 
بدهید در مرور مختصر چند رویداد که روز یکم 
بهمن ماه اتفاق افتاده، از سال ۱۳۴۳ شروع کنیم.

کاپیتوالسیون»
ساعت ۱۰:۱۵ صبح یکم بهمن سال ۱۳۴۳... مرد 
جوانی، پاکت به دست جلو مجلس شورای ملی 
اســتــوار و یک سرباز  تنها یک  ایستاده اســت. 
دیــده می شوند.  نگهبان جلو مجلس  به عنوان 
بعد خـــودرو حامل حسنعلی منصور  ربــع  یک 
-نخست وزیر- که با وجود همه مخالفت ها موفق 
برساند، جلو  تصویب  به  را  کاپیتوالسیون  شده 
مجلس شورای ملی می ایستد، منصور درِ خودرو 
را باز می کند و هنوز یک پایش را بیرون گذاشته 
کــه جـــوان پــاکــت بــه دســت بــه طــرفــش مــی آیــد. 
نگهبان ها به هوای اینکه می خواهد نامه ای را به 
نخست وزیر بدهد، جلویش را نمی گیرند. گارد 
پیاده  از ماشین هایشان  دارنــد  تــازه  محافظ هم 
وزیـــر می رسد.  بــه نخست  کــه جـــوان  می شوند 
انگار  تیر  مــی شــود...  بلند  اول  شلیک  صـــدای 
به  دوم هم  گلوله  مــی خــورد...  به شکم منصور 
پشت سرش.. .گلوله سوم گیر می کند و اعضای 
گــارد می رسند و جــوان – محمد بخارایی– گیر 
از آن طرف خیابان هم صــدای گلوله  می افتد... 
بلند می شود... مرتضی نیک نژاد است... مأموران 
مجبور می شوند پناه بگیرند و جواب تیراندازی اش 
را بدهند... بخارایی فرار می کند... چند متر آن 
طرف تر اما ُسر می خورد، زمین می افتد و دستگیر 
می شود... نیک نژاد اما می گریزد... نخست وزیر 
کاپیتوالسیون می میرد تا عباس هویدا جای او را 
بگیرد. بعدها دادگاه نظامی، عوامل اعدام انقالبی 

منصور را تیرباران می کند.

بانوی اول فساد»
اول فساد دربــار  بــانــوی  واقــع  پهلوی در  اشــرف 
فساد  فقط  می گوییم  کــه  فساد  اســت!  پهلوی 
و  گفته  دربـــــاره اش خیلی  کــه  نیست  اخــالقــی 
نوشته اند. اشرف البته از ابتدای سلطنت برادرش 
نقش سرنوشت سازی در بقای سلطنت پهلوی 
داشت. در واقع او با استفاده از شبكه  گسترده  
دوستان و خاطرخواهانش كه اغلب مشاغل مهم 
مملكتی را در اختیار داشتند؛ نفوذ گسترده ای 
در امور مختلف سیاسی و اقتصادی داشت؛ به 
طوری كه نقش دولت در سایه را در كشور بازی 
می كرد. در دفتر مخصوص او که به »گورستان 
فیل ها« هم معروف شده بود، اشخاص بانفوذی 
كار می كردند که بازوهای اشرف در فعالیت های 
اقتصادی و غیراقتصادی اش بودند. می گویند دفتر 

وی با نفوذی كه در كشور داشت، به صورت یک 
سازمان موازی با دولت در برنامه ریزی و مدیریت 
بود.  فعال  بسیار  تجاری  و  اقتصادی  طرح های 
خواهر دوقلوی شاه ایران که چه بسا معتقد بود 
باید موقع تولد، پسر و سپس شاه ایران می شده، 
ــار را از فــســاد اخــالقــی کــه امـــری عـــادی میان  ک
خاندان سلطنت است، گذرانده و شهرت فساد 
اقتصادی اش هم در سراسر جهان پیچیده بود 
تا جایی که حتی آمریکایی ها را نگرانِ حکومت 
پهلوی ها در ایران می کند! اول بهمن ماه ۱۳۵۴، 
سازمان سیا در گزارشی مفصل از فعالیت های 
اشرف پهلوی می نویسد:» اشرف با اعمالی كه اگر 
كامالً غیرقانونی نباشد، اغلب در مرز اعمال خالف 
قانون است، در معامالت شركت می كند، كارهایی 
كه اگر دیگران انجام دهند الاقل ۱۰ سال زندان 
دارد، ولی وقتی موضوع را به شاه گزارش می دهند، 

شاه فقط به باال انداختن شانه اكتفا می كند«!
از  بــســیــاری  نیستند.  آمریکایی ها  فقط  البته 
خاطراتشان  در  بعدها  پهلوی  خــانــدان  اعــضــای 
ــرف، فـــروش مقام ها  از رشــوه گــیــری هــای کــالن اشـ
در  کــالن  سوءاستفاده های  مختلف،  مناصب  و 
مسائل گمرکی، تصاحب زمین های بسیار، داللی 
در معامالت بزرگ بین المللی و... نوشته اند. معروف 
است که حتی در جریان خرید دستگاه های اتمی، 
سازمان انرژی اتمی را زیر فشار قرار داد تا پیشنهاد 
آمــوزگــار،  جمشید  بپذیرد.  را  آلمانی  گـــروه  یــک 
نخست وزیر وقت نیز رئیس سازمان را احضار كرد 

و گفت: نظر واالحضرت حتماً باید تأمین شود.

شورای چند روزه سلطنت»
اگر جوان تر از من باشید و یا اینکه خیلی اهل 
مطالعه تاریخ معاصر نباشید البد نمی دانید در 
دوران پهلوی، تشکیالتی به نام  شورای سلطنت 
هم داشتیم! البته نه اینکه فکر کنید این شورا 
همزمان با حکومت پهلوی پایه گذاری شده بود 
و واقعاً شورا به حساب می آمد. راه اندازی شورای 
سلطنت در واقع ایده و پیشنهاد »علی امینی« 
بود. یعنی وقتی کار انقالب باال گرفت و رژیم پهلوی 
فهمید ممکن است روزهای آخر حکومتش باشد، 
شاه دست به دامان امینی شد. پیرمرد کهنه کار 
عالم سیاست هم آن قدر زیرک بود که بداند شاه 
دستور خارج شدن از ایران به دستش رسیده و 
باید برود. بنابراین پیشنهاد داد شورای سلطنت 
تشکیل شود تا در غیاب شاه بلکه بشود سلطنت 
را حفظ کرد. خودش هم پایش را از ماجرا کنار 
کشید تا افرادی چون شاپور بختیار، سید جالل 
و...  باغی  قــره  عباس  انتظام،  عبدهللا  تهرانی، 
بشوند اعضای شــورا. ریاست شــورای سلطنت 
هم با »سیدجالل تهرانی« بود که رابطه خوبی 
با روحانیت داشت و آدم بسیار خوشنامی هم 
بود. او زودتر از اینکه دولتمرد یا سیاستمدار شود، 
بین سرهای  بود و سری  دانشمند شده  تقریباً 

علمی ایران در آورده بود. ستاره شناس مشهور آن 
روزهای ایران، البته این ویژگی را هم داشت که از 
رصد کردن آسمان سیاست چندان غافل نبود. 
خدا می داند شاید در همین رصدها متوجه شد 
کوکب بخت و اقبالش، مثل ستاره های دنباله دار 
از آسمان سیاست هم می گذرد. شواهد  گاهی 
نشان می دهد این شورا و رئیسش وظیفه داشتند 
ضمن مالقات با امــام)ره( و دادن امتیازهایی به 
انقالبیون، نظر رهبران انقالب را برای باقی ماندن 

نظام سلطنتی جلب کنند. 

ما غیر قانونی هستیم!»
راهــی  نــیــت  بــا همین  شــــورای سلطنت  رئــیــس 
ــام)ره( را  فرانسه شــد و درخــواســت دیـــدار بــا امــ
داد. دست شــورا البته بــرای امــام)ره( از قبل رو 
شــده بــود چــون در یک سخنرانی، ایــن شــورا را 
غیرقانونی و در ۲۹ دی ماه اعالم کردند »تهرانی« 
را در صورتی به حضور می پذیرند که هم استعفا 
قانونی  غیر  سلطنت  شـــورای  کند  اعــالم  هــم  و 
از اعــضــای شـــورای سلطنت  اســـت. هــیــچ کــدام 
»تــهــرانــی«  نمی شد  بــاورشــان  پــایــه گــذارانــش  و 
به  را  ضربه  بزرگ ترین  غیرمنتظره،  اقدامی  در 
پیکر نیمه جان سلطنت وارد کند. آقای رئیس 
از  پــیــش  و   ۱۳۵۷ ســـال  بــهــمــن  اول  روز  ــورا  شــ
دیــدار با امــام)ره( استعفا کرد، شــورای سلطنت 
نوشت:  بیانیه اش  در  و  دانــســت  غیرقانونی  را 
»قبول ریاست شورای سلطنت از طرف اینجانب 
فقط برای حفظ مصالح مملکت و امکان تأمین 
آرامش اجتماعی آن بود، ولی شورای سلطنت به 
تشکیل  پاریس...  به  اینجانب  مسافرت  سبب 
تغییر  ایـــران سریعاً  داخــلــی  اوضـــاع  نــگــردیــد... 
توجه  با  عمومی  افکار  به  احترام  بــرای  یافت... 
خمینی  العظمی  آیـــت هللا  حــضــرت  فــتــوای  بــه 
آن شورا،  بودن  غیرقانونی  بر  مبنی  دامت برکاته 
کــردیــم.  کــنــاره گــیــری  دانــســتــه  غیرقانونی  را  آن 
مقدسه  ارواح  و  طاهرین  اجـــداد  و  خــداونــد  از 
ملت  و  مملکت  دارم  مسئلت  اسالمی  اولــیــای 
امام  حضرت  عنایت  ظل  در  را  ــران  ای مسلمان 
عصر عجل هللا فرجه از هر گزندی مصون داشته 
فرمایند...  محفوظ  را  ما  عزیز  وطن  استقالل  و 

محمدالحسینی سیدجالل تهرانی«!
بهمن ۵۷  اول  روز  که  کنیم  اضافه  هم  را  ایــن   
اتفاق مهم دیگری هم افتاده است. در این روز 
»آنتونی پارسونز« سفیر باسابقه انگلیس در ایران 
که خیلی ها او را چشم بینای انگلیس در ایران 
لقب داده اند، از کشورمان خارج شد. انگلیسی ها 
انقالب  برابر دریــای خروشان  بودند در  فهمیده 
برنمی آید.  بینایشان  چشم  از  کـــاری  اســالمــی 
»پارسونز« را به بهانه قبول پست جدید به لندن 
فراخواندند تا بعدها در کتاب »غرور و سقوط« 
خودش  دیدگاه  از  را  پهلوی   سلطنت  سرنگونی 

روایت کند. 

 گزارش جیبی

نگاهی به چند رخداد مهم سال های پیش از انقالبنگاهی به چند رخداد مهم سال های پیش از انقالب

 ُکشتن کاپیتوالسیون ، ُکشتن کاپیتوالسیون ،
 گورستان فیل ها و باقی ماجرا گورستان فیل ها و باقی ماجرا
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ورزشورزش
استقاللفقطمعاوضهوتمدیدمیکند

 توپ پر آبی ها برای 
نقل و انتقاالت نیم فصل

امروز و درهفته دوازدهم لیگ برتر 

 شهرخودرو- نساجی
 نبرد لب پرتگاه

گفتوگوباسعیدفالحفر،عکاسومنتقدهنریدربارهقیمتگزافیکتابلودرحراجتهران

حراجی که نه اقتصاد است، نه هنر

کنج دنج شما کجاست؟

قرار نیست در صفحه »زندگی« فقط از باید ها و نبایدها در رابطه با 
همسر یا آنچه پدر و مادرها باید درباره کودکانشان بدانند حرف بزنیم. 
رابطه آدم با خدایش هم از جمله روابطی است که می تواند حساب و 
کتاب خاص خودش را داشته باشد. امروز درباره نحوه عبادت بنده با 

خدا و نمازخوان بارآوردن فرزندان می نویسیم.
یکی از کارهای خوب برای اینکه کودکانتان آداب عبادت را در خانه از 
خودتان بیاموزند این است که خلوت خانه و یا جای دنج و قشنگی برای 
نماز خواندن داشته باشید. »فارس پالس« از این مکان با عنوان »کنج 
دنج نمازخوانی« یاد کرده که باید خودمان آن را در خانه مهیا کنیم. 

برای این منظور الزم است: 
باسلیقهباشید/ جای دنج باید دور از رفت و آمد و سروصدا باشد 
و اگر شد رو به پنجره یا منبع نور، اما دور از منابع و عوامل حواس 

پرت کن.
بازهمباسلیقهتر/سجاده و جانماز تمیزی را برای کنج دنج خانه در 
نظر بگیرید و مُهر و تسبیح سالمی هم در آن بگذارید. رنگ سجاده و 
جانماز آرام بخش باشد خیلی بهتر است. حاال اگر مثل مادربزرگ های 
قدیمی کیسه گل خشک شده محمدی را هم الی جانماز بپیچید که 

چه بهتر. خالصه از معطر کردن وسایل عبادتتان غافل نشوید.
لباسعبادت/ خب باالخره نوع لباس و پوشش تأثیر دارد. قرار است 
مقابل خدایتان بایستید. خانم ها که معموالً از چادر نماز گلدار و تمیز 
استفاده می کنند. آقایان هم از پوشیدن لباس مناسب غفلت نکنند 
تاحدامکان همان عبای مخصوص عبادت را استفاده کنند. برای بچه ها 

هم چادر و لباس مخصوص فراموش نشود.
آرامشونیایش/نماز عجله ای هم برای حال خودتان خوب نیست و 
هم برای آموزش به کودکانتان. باالخره دقایقی را به عبادت اختصاص 
داده اید و در همین چند دقیقه با انتخاب وقت مناسب )اول وقت( و 
مکان خوب، بگذارید آرامش سراغتان بیاید و نماز را با حال و حوصله تر 
از کارهای روزمــره بخوانید و دعا و مستحبات بعدش را هم در حد 
مقدور اضافه کنید. چسباندن یکی دو دعا و تعقیب و... به در و دیوار 
نمازخانه خانگی تان، جوری که جلو چشم کودکانتان باشد، بد نیست. 
باالخره بچه های ما در محیط خانه باید یاد بگیرند نماز مهم است 
و در زندگی و کارهای روزمره باید زمان و جای مناسب و الزم را به آن 

اختصاص داد.

بگو با کیا دوستی تا بگویم که کیستی؟
رقیهتوسلی:مرا نشناخته. من اما توی همان چشم به چشم شدن 
اول، به جا می آورمش. با اینکه ترکیبش کامل عوض شده و فقط یک 

ِسن کم دارد که فشن شوی لباس اجرا کند!
هم  را  تورلیدری  که  بار شنیدم  آخرین  اســت.  دور  فامیل  »تابان« 
بوسیده انداخته گوشه طاقچه و برگشته و دور از فرزند و همسرش، 

تهران زندگی می کند.
حاال اینکه این تهران نشین توی کارواش ساری چه می کند، هللا اعلم. 
مشغول مکالمه است. ماسک و اسپری ندارد. عوضش یک سگ 
سفید زیبا دارد به بزرگی »بــل«. نشسته و دارد شکالت داغ هم 
تا تماسش تمام شود که  می زند. برای احوالپرسی منتظر می مانم 
کارگر کارواش می آید وعصبانی می گوید: اشتباه گرفتی خانوم. این 
چیه آوردی؟ کارواشه اینجا. نوکر اجیر کردی مگه؟ ما فقط ماشین 
می شوریم... بفرمایید، به سالمت.... تابان مثل پلنگ بلند می شود. 
شک ندارم االن است خون به پا شود. مسئول بینوا نمی داند برای 
که خط و نشان کشیده. برای تابانی که سال هاست زده توی خط 
بی خیالی و استعداد و مرتبه اش را جایی که خودش می داند کجا، 
چال کرده. سمت مسئول جایگاه حمله می کند و می گوید: به دَرَک... 
بگو شاسی دیدم می خوام سوبله بتیغم... بگو بوی پول خورده به 

دماغم.
... بریم ببینیم درد مدیر این خراب شده چیه؟ در اتاقک را می کوبد 
بهم و با بِل اش  می زند بیرون. جابه جا می شوم. تابان سی و چهار پنج 
ساله که غیب می شود، تابان ۲۵ ساله می آید جلو چشمم. دخترک 
درسخوان زیرکی که مادربزرگش همه جا دستش را مثل برنده های 
کارشناسی  و  دیپلم  معدل  پُز  به طایفه ای،  و  باال  می کشید  میدان 
و فوقش را ایـــن وروآن ور مــی داد. یاد کتاب هایی که هی می خرید و 
می خواند و توی وبالگش ازشان می نوشت و می نوشت و می نوشت. 
یاد استاد بالمنازع شطرنج قوممان. یاد خانم مهندسی که دوره ای 
نبود،  و  بود  جا  هر  نداشتیم.  او ضرب المثل  از  و سخت تر  سفت 
حرف پیشرفتش بود. حرف خاکی بودن دخترک فرنگ رفته ای که 
انگار نه انگار فرانسه و انگلیسی را مثل زبان مــادری اش فوت آب 
است و مقاله هایش دارد آن طرف چاپ می شود. هیچ کس نمی داند 
به واقع چه شد که ورق برگشت و این لیلی پُر مجنون تصمیم گرفت 
دستاوردهایش را به یکباره از برج آزادی پرت کند پایین... چه شد 
خواست بشود آدم نیمه کاره زندگی خودش و سر به سر نعمت های 
خداداش بگذارد... اما این طور که می گویند پای رفقای ناالیق درمیان 

است.
پینوشت: رازی در کار نیست. فقط نباید لباس سفید را با لباس های 

رنگی توی ماشین لباسشویی انداخت.

امیر عابدزاده از گیاه خواری تا تصویرسازی ذهنی

می توانم به لیگ انگلیس 
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سینا حسینی: محمود فکری برای تقویت تیمش 
در نیم فصل دوم رقابت های لیگ بیستم به چند 
بازیکن نیاز دارد که به صورت خصوصی نام آن ها 
را به اطالع مدیران باشگاه رسانده است و تأکید 
کرده در صورت جذب این نفرات استقالل می تواند 
حاضر  مسابقات  در  بیشتری  خاطر  اطمینان  با 
شود، هر چند گمانه زنی های فراوانی در خصوص 
بازیکنان مورد نیاز فکری صورت گرفته، اما جالب 
از  است هنوز مدیران باشگاه استقالل هیچ یک 
این نام ها را تأیید نکردند؛ چون خوب می دانند با 
معرفی رسمی آن ها کار برای جذب این بازیکنان 

بسیار سخت خواهد شد.
با ایــن حــال ایــن پرسش بــرای هـــواداران استقالل 
مطرح است که سناریو باشگاه برای نقل و انتقاالت 
زمستانی چه خواهد بود و در این بین شانس کدام 
بازیکنان برای جذب بیشتر است و کدام بازیکنان 

ممکن است از جمع آبی ها خارج شوند.
منابع خبری نزدیک به باشگاه استقالل معتقدند 
سیاست باشگاه در نقل و انتقاالت نیم فصل به 
دو بخش تقسیم می شود تا در کنار جذب نفرات 
تمدید  زمینه  مدیرعامل  و  مــدیــره  هیئت  جدید 

قرارداد را نیز فراهم کند

سیاست معاوضه#
از آنجا که معموالً بازیکن گرفتن در نقل و انتقاالت 
زمستانی کمی سخت است؛ چرا که تیم ها بازیکنان 
نمی دهند،  دســـت  از  راحـــت  را  خـــود  تــأثــیــرگــذار 
مسئوالن استقالل راهبرد جدیدی را به کار گرفته اند 
که شاید با این راهکار مسیر آسان تری را پیش رو 
داشته باشند. آن هــا تصمیم دارنــد بازیکنانی که 
محمود فکری اعتقادی به آن ها ندارد را با بازیکنان 
مــورد نظر سرمربی استقالل معاوضه کنند تا به 
این شکل هم خواسته های فکری تأمین شود و هم 
باشگاه مبدأ ضرر نکند.به همین دلیل قرار است 
به زودی جلسه ای بین مدیران استقالل با محمود 
فکری برگزار شود تا سرمربی آبی ها بازیکنان مورد 

نیاز خود را جذب کند.

جلسه سه جانبه#
با ایــن تفاسیر ایــن پرسش در ذهــن هـــواداران به 
وجود می آید که آیا راهکار مدنظر استقاللی ها در 
این مسیر جوابگو خواهد بود یا خیر؟ بر اساس 
انتقاالت  و  نقل  مصوبه هیئت مدیره مسئولیت 
به مهدی عبدیان سپرده شده و قرار است وی به 
عنوان نماینده هیئت مدیره به همراه احمد مددی 
در این حوزه با محمود فکری جلسه داشته باشند تا 
در خصوص جذب نفرات جدید و تمدید قراردادها 
به جمع بندی برسند. در این بین یک دغدغه بزرگ 
وجود دارد که ممکن است اختالف سلیقه قدیمی 
که از چندی پیش میان مددی و عبدیان به وجود 
آمده بود، دوباره دردسر ساز شود اما در این میان 
برگ برنده در اختیار عبدیان است چون او حمایت 
هیئت مدیره را پشت سر خود دارد و بر اساس 
مصوبه هیئت مدیره، مدیرعامل باید با اجازه وی 

اقدام به جذب بازیکن کند!

مذاکره احتمالی با ذوب آهن و گل گهر#
حاال این سؤال به وجود می آید که چه بازیکنانی 
مدنظر نظر فکری هستند؟ شنیده می شود سرمربی 
استقالل به شدت نیاز به یک هافبک بازی ساز دارد 
تا به واسطه حضور او در این پست بتواند مشکل 
استقالل در خط میانی را از بین ببرد، هرچند فعالً 
فکری از بازیکن مورد نظرش رونمایی نکرده است، 
اما گفته می شود احتمال مذاکره باشگاه استقالل 
با ذوب آهن برای جذب میالد جهانی وجود دارد.
البته نام های دیگری نیز مطرح شده اما گویا شانس 

جهانی بیشتر از سایر گزینه هاست.
دفاعی  ترمیم خط  به  نگاهی هم  نیم  فکری  گویا 
در  او  مدنظر  بازیکن  می شود  دارد.شــنــیــده  خــود 
همین  بــه  دارد  گهر حضور  گــل  در  حاضر  حــال 
دلیل قرار است در صورتی موافقت این باشگاه با 
خروج بازیکن مدنظر فکری، یکی از بازیکنان مازاد 

استقالل به صورت قرضی راهی گل گهر شود.

تمدیدی ها #
ــا پــروســه جـــذب بــازیــکــن مــوضــوع  امـــا هــمــزمــان ب
تمدید قراردادها نیز انجام خواهد شد که در این 
مسعود  یــزدانــی،  سیاوش  می شود  شنیده  زمینه 
قــایــدی، آرش رضــاونــد  در فهرست  ریگی،مهدی 
انتقاالت  و  نقل  در  کــه  دارنـــد  حضور  بازیکنانی 
نیم فصل پروسه مذاکره با آن ها برای تمدید قرارداد 
خیال  تــا  می گیرد  انــجــام  استقالل  بــا  بلندمدت 

هواداران استقالل بابت حفظ آن ها راحت شود.
یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه استقالل در 
خبرنگار  به  فصل  نیم  انتقاالت  و  نقل  خصوص 
نگرانی خاصی در خصوص  قدس می گوید: هیچ 
ماجرای نقل و انتقاالت نداریم، مسئولیت به آقای 
عبدیان سپرده شده و قرار است در این خصوص 
اقدام های مناسبی انجام شود، از آنجا که مسابقات 
همچنان در حال برگزاری است هیچ نامی را نه تأیید 

می کنیم نه تکذیب.

استقالل فقط معاوضه و تمدید می کند

توپ پر آبی ها  برای نقل و انتقاالت نیم فصل

فیل نویل در تیم دیوید بکام 
مدیران باشگاه نوپای اینتر میامی در اوایل ماه جاری اعالم کردند دیگو آلونسو، 
سرمربی اروگوئه ای دیگر با این تیم همکاری نخواهد کرد و از همان مقطع 
اخباری در مورد احتمال حضور فیل نویل در این تیم منتشر شده بود. به 
گزارش ورزش سه فیل نویل که به تازگی سرمربی تیم ملی بانوان انگلیس بود، 
حاال هدایت اینتر میامی را بر عهده خواهد داشت. دیوید بکام، مالک مشهور 
و انگلیسی این باشگاه از استخدام همبازی سابق خود در ترکیب تیم ملی و 

منچستریونایتد ابراز رضایت کرده و به تمجید از او پرداخته است.

پیکه و استخدام دشمن لیونل مسی! 
ادر سارابیا، دستیار کیکه ستین در بارسلونا به عنوان سرمربی تیم اسپانیایی 
آندورا منصوب شد.به نقل از ورزش سه اخباری در مورد درگیری لفظی او 
با برخی بازیکنان منتشر شد. یکی از دالیل اصلی اختالف مسی و کیکه 
ستین در آن مقطع رفتارهای ادر سارابیا عنوان شد. اما جرارد پیکه در آن 
مقطع به حمایت از این مربی پرداخته و مدعی شد بعد از شکست رخ 
دادن چنین مسائلی طبیعی است. حاال و بعد از گذشت نزدیک به 10 ماه، 

جرارد پیکه هدایت تیم دسته دومی آندورا را به ادر سارابیا سپرده است. 

تمدید قرارداد بامبا با دورتموند
دورتموندی ها اگر چه اکنون در صدر جدول لیگ فوتبال آلمان حضور ندارند 
اما به خاطر پرورش بازیکنان با استعداد بسیاری مورد توجه هستند. این 
باشگاه یکی از مهره هایی که می تواند در سال های آینده به خط آتش تیم 
اصلی خود بسیار کمک کند، را با امضای قراردادی جدید حفظ کردند. طبق 
نوشته روزنامه رورناخریشتن، زنبورها قرارداد »ساموئل بامبا« 16 ساله را به 
مدت سه سال دیگر تمدید کردند.این مهاجم خوش آتیه از سال  2013 

تاکنون در تمام تیم های آکادمی باشگاه حضور داشته است.

مانژوکیچ به میالن پیوست
باشگاه میالن اعالم کرد که مهاجم کروات، بازیکن جدید این تیم است.

به نقل از بی ساکر، ماریو مانژوکیچ، مهاجم کروات به عنوان بازیکن جدید 
میالن معرفی شد. او تا پایان فصل پیراهن روسونری را بر تن خواهد کرد و 
می تواند در صورت صعود میالن به لیگ قهرمانان فصل آینده قراردادش 
یورو دستمزد  بازیکن 3۴ ساله 2 میلیون  تا سال 2022 تمدید کند.  را 
دریافت خواهد کرد. او پس از اینکه ماجراجویی اش در تیم الدحیل قطر 

به پایان رسید دوباره در سری آ پا به توپ می شود. 

حمید رضا خداشناس: هفته دوازدهــم لیگ برتر 
فوتبال کشورمان عصر امروز با انجام سه دیدار 
آغــاز مــی شــود کــه بــر اســاس آن شــهــرخــودرو در 
تهران  در  پیکان  اســت،  نساجی  میزبان  مشهد 
اصفهان  در  و  می کند  ــازی  ب رفسنجان  مس  با 
هم نفت مسجد سلیمان به میهمانی ذوب آهن 
خواهد رفت.بدون شک حساس ترین بازی امروز 
از ساعت 15:00 در مشهد و ورزشگاه امام رضا)ع( 
ــداری کــه در آن شاهد  ــ ــرگــزار خــواهــد شــد. دی ب
بازگشت مجید جاللی به فوتبال کشور هستیم 
و  به مشهد  نگاه ها  مــورد سبب شــده  و همین 
با فاضلی  را  لیگ  باشد. نساجی که  دیــدار  این 
خوب شروع کرد اما به یکباره دچار افت شد و 
در 6 مسابقه آخرش متحمل پنج باخت شد تا 
مسئوالن این تیم دست به تغییر سرمربی زده و 
مجید جاللی را که سابقه سکانداری نساجی را 
دارد به قائمشهر بیاورند و حاال مجید کامپیوتر 
در بازگشت دوبــاره اش به لیگ به مشهد آمده 
روزها  این  که  گیرد  قرار  مقابل شهرخودرویی  تا 
حال و روزش خوش نیست. هر چند که مسئوالن 
شهرخودرو قول حمایت از رحمتی را داده اند اما 
بی رحمی  ورزش  فوتبال  که  نظر داشــت  در  باید 
است و اگر شهرخودرو در این بازی نتواند نتیجه 
اتفاقات  اســت  ممکن  آورد،  بدست  را  دلــخــواه 

دیگری رقم بخورد.

نبرد 6 امتیازی#
و  سیزدهم  رده هـــای  در  نساجی  و  شهرخودرو 
چهاردهم جدول رده بندی قرار گرفته اند و یقیناً 
هیچ کدام برای مساوی به میدان نخواهند رفت 
را  تیم  بــازی هر  این  از سوی دیگر شکست در 
کند.  تر  نزدیک  نقطه خطر جدول  به  می تواند 
خودرو  شهر  و  مازندران  نساجی  تیم  دو  نتایج 
در لیگ برتر نشان می دهد که هر دو تیم در دو 
نقطه دفاعی و خط حمله با بحران مواجه اند به 
گونه ای که شهر خودرو با کسب 15 گل خورده 
پس از ماشین سازی تبریز بدترین خط دفاعی را 
در بین 16 تیم حاضر در رقابت های لیگ برتر به 
خود اختصاص داده است و در مقابل نساجی 
مازندران نیز صرفاً با زدن ۸ گل در 11 بازی تقریباً 
هر  به  اســت.  در خط حمله  برتر  لیگ  بدترین 
حال بازی هفته دوازدهم بین دو تیم بحران زده 
شهر خودرو و نساجی مازندران برای هر دو تیم 
در  پیروزی  و  است  برخوردار  زیــادی  اهمیت  از 
از بحران  این دیدار می تواند تیم برنده را موقتاً 

خارج کند.

چهارشنبه 99/11/01س
پیکان تهران- مس رفسنجان  

ذوب آهن اصفهان- نفت مسجد سلیمان
شهرخودرو مشهد- نساجی مازندران    

استودیو  با  الیــو  وگــوی  در یک گفت  امیرعابدزاده 
موفقیت  دالیل  مورد  در  فوتبال  فدراسیون  فوتبال 

خود صحبت کرده است.

الگوی اصلی ام پدرم است#
زندگی  در  الگویش  اینکه  مــورد  در  امــیــرعــابــدزاده 
حرفه ای چه کسی بوده است، بیان کرد: وقتی اکنون 
برمی گردم، متوجه می شوم،  به سختی های مسیر 
تمام آن لذت بوده است. من از مسیرم همواره لذت 
برده ام و اگر به موفقیتی رسیده ام، به این دلیل است 
که سعی می کنم از هر روزم لذت ببرم. هر روز دوست 
دارم از تجربیاتم استفاده کنم. نمی توانم بگویم که 
باید سختی کشید و به موفقیت رسید. کسی زورم 
نکرده که تمرین اضافه کنم ولی این کار را می کنم. در 

مورد الگو هم پدرم همیشه الگویم بوده است. 

پدرم مثل روبات است#
وی در پاسخ به سؤال بعدی در مورد خنده های پدرش 
از ته قلب و وجودش  پــدرم  توضیح داد: خنده های 
بود و هنوز آن خنده ها یادم است. هنوز خنده هایش 
پــدرم و  انــرژی مــی دهــد. داستان های زندگی  به من 
سختکوشی اش این قدر از طرف دیگران برایم تعریف 
شده که دیگر وارد ضمیر ناخودآگاهم شده است. 

اعتماد به مهارت های او را در وجود خودم می بینم. 
اینکه مثل روبات بود. او روزی چهار،پنج ساعت 

تمرین می کند که راحت نیست. 

بازگشت به انگلیس #
دوران  ــورد  مــ در  عـــابـــدزاده  امــیــر  از 

بـــاشـــگـــاه هـــای  در  ــورش  ــضــ حــ
او  و  شــد  پرسیده  انگلیسی 

در پــاســخ بــه ایـــن پرسش 
صحبتی  چـــه  ایــنــکــه  و 
ــرای عــالقــه مــنــدانــش  ــ بـ

من  کـــرد:  بــیــان  دارد، 
تــاتــنــهــام اصــول  در 
را  حــــرفــــه ای گــــری 
وقتی  شــنــاخــتــم. 
بــــــــــه گــــذشــــتــــه 
ــم،  ــن نـــگـــاه مــی ک
ــم  ــن ــس مــی ک ــ حـ
ــــش  ــات ــ ــی ــ ــرب ــجــ ــ ت
ــد  ســـــــبـــــــب شــ

ــا  ــ ــال اروپ ــب ــوت بـــه ف
آن مقطع  برگردم. من 

پاسپورت  و  ویــزا  نداشتن  دلیل  به 
نتوانستم در انگلیس بمانم ولی االن 
شرایط بازی در انگلیس فراهم است. 

نتایج تیم ملی #
مورد  در  ماریتیمو  تیم  بــان  دروازه  از 
شرایط تیم ملی پرسیده شد و او در 
مورد این سؤال بیان کرد: خب نتایج 
همه چیز را نشان می دهد. ما دو بازی 
خیلی خوب داشتیم. تیم شرایط خوبی 
دارد و همه با هم رفیق هستند و همه 

را در یک سطح می بینند؛ چه  همدیگر 
قدیمی ها و چه جدیدترها. آقای اسکوچیچ 
انـــرژی جــدیــدی را بــه تیم وارد کــرد و دو 

نتیجه خوب کسب کردیم و امیدوارم این روند ادامه 
داشته باشد.

گیاه خوار شدم#
او سپس در مــورد تغذیه با اشــاره به اینکه مدتی 
گیاه خوار بوده است، افزود: من سعی می کنم همه 
چیز را تجربه کنم. چیزهای جدید یاد بگیرم و به 
خاطر همین ۸ ، 9 ماه گیاه خوار شدم. هم به خاطر 
عملکردی که بدن دارد و التهاب را پایین می آورد و هم 
به خاطر حمایت از حیوانات. این کار را کردم. سعی 
کنم.  تجربه  را  متفاوتی  چیزهای  همیشه  می کنم 
وقتی چیزی را می خواهید، خدا شما را در مسیرش 
قرار می دهد. من با یک متخصص تغذیه آشنا شدم 
که متخصص تغذیه جوکوویچ است و جالب اینکه 
ایرانی است. او توصیه هایی به من داشته که در 
حال انجام آن ها هستم و منتظرم ببینم چه می شود. 
در مجموع باید بین سه موضوعی که در موردش 

صحبت کردیم، تعادل وجود داشته باشد.

کتاب تصویرسازی ذهنی را می خوانم#
دروازه بان تیم ملی سپس در واکنش به این پرسش 
کرد:  بیان  ــوده،  ب که خوانده چه  کتابی  آخرین  که 
کتابی در مورد ذهنیت مایکل جردن بوده. 
کــردن   تجسم  مـــورد  در  کتابی  هــم  االن 
آسانی  کتاب  می خوانم.  )تصویرسازی( 

است و توصیه می کنم بخوانید.

داستان پنالتی#
اهمیت  دربــــــاره  ــه  ــ ــ ادام در  عــــابــــدزاده 
تصویرسازی ذهنی برای بازیکنان 
پرداخت و افزود: من خودم بازی 
با پورتو پنالتی تلس را گرفتم. 
تصویرسازی  هفته  طــول  در 
می کردم. نمی دانم چــرا؟ یک 
جورایی به من الهام شده بود. 
به  اینکه  از  قبل  هــم  تلس 
منچستر برود، پنالتی زن 
وقتی  بـــود.  تیمش  اول 
ام  خنده  شــد،  پنالتی 
گــرفــت. چـــون اصــالً 
ــود.  ــ ــب ــ ــی ن ــتـ ــالـ ــنـ پـ
خــنــده ام گرفت و 
گفتم چه با حال؛ 
قـــرار اســت پنالتی 

را  بگیرم. البته باید حسی تـــــلـــــس 
که پس از موفقیت دارید را تجسم کنید. 
من این کار را کــرده بــودم. وقتی در بازی 
پنالتی شد، با خودم گفتم که این کار را 
کردم و دیده ام و چیز خاصی نیست. ولی 
گاهی هم شده که تجسم سازی کرده ام ولی 

به اندازه کافی قوی نبوده و موفق نشده ام.

دلم برای پدرم تنگ شده است#
بخش پایانی صحبت های امیرعابدزاده در 
مورد دلتنگی برای احمدرضا عابدزاده بود و 
فرزندش در مورد این موضوع گفت: من هم 
دلم برایش تنگ شده است؛ خیلی وقت است 
که ندیدمش. به امید خدا در اردوی فروردین ماه 

می نشینیم و یک قهوه می زنیم و گپ می زنیم.

امروز و درهفته دوازدهم لیگ برتر 

شهرخودرو- نساجی؛ نبرد لب پرتگاه
امیر عابدزاده از گیاه خواری تا تصویرسازی ذهنی

می توانم به لیگ انگلیس برگردم

پیرلو زیر تیغ انتقادها
سرمربی  پیرلو،  ــدره  آنـ غالم نژاد:  امین 
یوونتوس پس از 17 بازی 9 امتیاز کمتر 
با  و  آورده  بدست  ســاری  مائوریتزیو  از 
آلگری در یک فصل در  بدترین شــروع 
تورین برابری کرده است؛ یک سال پیش 
یوونتوس با هدایت ساری از 17 مسابقه 

ابتدایی خود ۴2 امتیاز کسب کرده بود.
همچنین با توجه به شکست یوونتوس 
برابر اینتر، پیرلو با بدترین سال حضور 
ماسیمیلیانو آلگری در بیانکونری برابری 
کرد؛ جایی که تیم سرمربی ایتالیایی در 
فصل 16-2015 در 17 بازی 33 امتیاز 
ــن حــال شــاگــردان  بــدســت آورد. بــا ای

آلگری در ادامه 15 برد پیاپی کسب کردند 
و در نهایت اسکودتو را به شکل قاطعانه 
ای فتح کردند. نکته جالب دیگری وجود 
اشاره  آن  به  اسپورت  دلو  گازتا  که  دارد 

کرده است. 
بر این اساس آخرین باری که اینتر موفق 
شده بود در ورزشگاه سن سیرو با نتیجه 
دهد،  شکست  را  یوونتوس  صفر  بر   2
در پایان فصل به سه گانه دست یافته 
بــود؛ ایــن در حالی اســت که بیانکونری 
آن فصل را با رتبه هفتمی و 27 امتیاز 
 فاصله نسبت به صدر جدول به پایان 

رسانده بود.

ضد  حمله

 غیبت قطعی دو بازیکن نساجی 
مقابل شهر خودرو

امــروز مقابل شهر خــودرو  شــاگــردان مجید جاللی در حالی 
ــازی  دو بازیکن را به دلیل  ب ایــن  قــرار خواهند گرفت که در 
مصدومیت در اختیار نخواهند داشت. محمود قائدرحمتی 
و فرزاد زامهران دو بازیکن مصدوم نساجی هستند که همراه 
با این تیم به مشهد نرفتند، آرمان قاسمی هم از ناحیه کمر 

مصدوم بود، ولی تیمش را در سفر به مشهد همراهی کرد.

دایی: فوتبال در ایران سالم نیست
علی دایی، اسطوره فوتبال ایران که با 109 گل  زده با پیراهن 
تیم ملی فوتبال ایران، دارنده رکورد بهترین گلزن تاریخ در رده 
ملی است، در گفت وگو با هفته نامه »کیکر« آلمان در مورد 
عدم موفقیت در مورد شرایط فوتبال ایران چه در دورانی که 
سرمربی تیم ملی بود و چه در حال حاضر اظهار کرد: به طور 
کلی در ایران، هم در رده ملی و هم در رده باشگاهی مشکل 
مدیریت وجود دارد و به جای اینکه بر اساس دانش افراد به 
آن ها پستی تعلق بگیرد، بیشتر براساس رابطه ها این اتفاق 

می افتد. 
بــرود و مدیر جدید جایگزینش شــود، اغلب کل  اگر مدیری 
افراد زیردست او نیز تغییر می کنند. در نتیجه چشم انداز تیم 
ملی ایران هم با این وضعیت نمی تواند خوب باشد. فوتبال در 

ایران سالم نیست. 

پرسپولیس در رده ۱۳۱ جهان 
فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار برترین تیم های باشگاهی 
اساس،  این  بر  و  کرد  اعــالم  را  در سال 2020 میالدی  جهان 
لیگ  قهرمان  نایب  و  ایــران  برتر  لیگ  قهرمان  پرسپولیس، 
قهرمانان آسیا با ۸6.5 امتیاز در رده 131 جهان و هشتم آسیا 
قرار گرفت که بهترین عملکرد بین تیم های ایرانی محسوب 
مونیخ  بایرن  بندی،  رده  ایــن  در  ایسنا  گـــزارش  به  مــی شــود. 
آلمان، قهرمان لیگ قهرمانان اروپا در رده نخست قرار گرفت 
و پالمیراس برزیل و پاری سن ژرمن فرانسه در رده های دوم و 

سوم قرار گرفتند.

مرادمند و بازی با عضله پاره 
عضله  با  اخیر  هفته  چند  در  استقالل  فوتبال  تیم  مدافع 
فــارس،  گــزارش  به  رفته اســت.  به میدان  ــرای تیمش  ب ــاره  پ
حدود  استقالل  فوتبال  تیم  مدافع  مرادمند  محمدحسین 
پارگی جزئی  دچار  ناحیه عضله چهارسر  از  پیش  ماه  یک 
شد، اما وی با برنامه های سبک در تمرینات این تیم شرکت 
کادر  ظــاهــراً  رفــت.  میدان  به  آبی پوشان  بــرای  و حتی  کــرده 
پزشکی تیم استقالل هم این موضوع را به مدافع استقالل 
اطالع دادند که وی از این ناحیه مصدوم است اما خود این 
به میدان  آبی پوشان  برای  تمرینات  با سبک کردن  بازیکن 
با مصدومیت  ها  هفته  ایــن  در  بــود  ممکن  مرادمند  رفــت. 
جدی مواجه شود و مقابل تراکتور نیز تا دقیقه 70 در ترکیب 
تشدید  از  جلوگیری  بــرای  ولــی  داشــت،  حضور  آبی پوشان 
مصدومیت، با صالحدید کادرفنی از زمین بیرون رفت و جای 

خود را به یزدانی داد. 

ربیع خواه به پرسپولیس می رسد
بازیکن مصدوم تیم آلومینیوم اراک به تمرینات این تیم ملحق 

شده است.
آلومینیوم  تیم  ربیع خــواه، هافبک  ایلنا، محسن  گــزارش  به 
اراک در بازی هفته ششم لیگ برتر مقابل پیکان تهران دچار 
آسیب دیدگی و از میادین دور شد. ربیع خواه در این مدت 
فیزیوتراپی کرده و از تمرینات شاگردان رسول خطیبی دور بود. 
او از دیروز به تمرینات آلومینیوم ملحق شد و در صورت کسب 
مقابل  آلومینیوم  آینده  هفته  بازی  در  می تواند  الزم  آمادگی 

پرسپولیس قرار بگیرد.

منهای فوتبال

معوقه هفته اول لیگ برتر انگلیس

منچسترسیتی -  استون ویال
      چهارشنبه 1 بهمن - 21:30 از شبکه ورزش

هفته دوازدهم لیگ برتر ایران

شهرخودرو - نساجی
      چهارشنبه 1 بهمن - 15:00 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

تیم ملی بوکس در راه رقابت های جهانی ۱۴۰۰
دبیر فدراسیون بوکس گفت: بوکس جمهوری اسالمی ایران با اقتدار 
و آمادگی کامل در رقابت های جهانی و گزینشی المپیک حضور 
خواهد یافت. حمیدرضا قبائی زاده در گفت وگو با مهر افزود:پیکارهای 
گزینشی المپیک هم در خــرداد ماه سال 1۴00 در فرانسه برگزار 
خواهد شد و ملی پوشان ایران نیز در این مسابقات حضور خواهند 
یافت.دبیر فدراسیون بوکس جمهوری اسالمی ایران، خاطرنشان کرد: 
مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور با حضور برترین های بوکس 
و ملی پوشان در قالب حدود هشت تیم در اراک برگزار خواهد شد. 
وی ادامه داد: این مسابقات در حقیقت حکم پیکارهای انتخابی 
برای تیم ملی را دارد تا مربیان و کادر فنی فدراسیون بتوانند بهترین 
ترکیب را برای شرکت در مسابقات گزینشی المپیک که در خرداد 
ماه سال آینده در کشور فرانسه برگزار خواهد شد، انتخاب کنند. 

بنابراین لیگ برتر از کیفیت باالیی برخوردار است.

شروع خوب نیما عالمیان در فرانسه
 B و A با شروع سال جدید میالدی و در ادامه مسابقات لیگ های
فرانسه، در هفته هشتم لیگ Pro A ، تیم الرومانه در حضور نیما 

عالمیان به مصاف تیم پنجم جدولی T.T.C CAEN رفت.
به گزارش گروه ورزش، نیما در نخستین  دیدار خود در این مسابقه 
با نتیجه 3 بر یک بازی را به هاچارد آنتوین فرانسوی با رنک 272 
جهانی واگذار کرد. ملی پوش کشورمان در دومین دیدارش در این 
مسابقه مقابل استویانو نیاگو ایتالیایی و دارای رنک 102 قرار گرفت 
و با نتیجه مشابه 3 بر یک به پیروزی رسید تا در نهایت تیمش با 
کسب پیروزی 3 بر یک در این دیدار، با یک بازی کمتر و با 19 امتیاز 

به همراه تیم روئن در رده سوم این مسابقات قرار بگیرد.

محرومیت موقت قهرمان وزنه برداری المپیک
نجات رحیموف، وزنه بردار 27 ساله اهل قزاقستان به اتهام تعویض 
نمونه ادرارش برای بررسی تست دوپینگ در سال 2016 میالدی 
به طور موقت محروم شد.به نقل از ورزش سه دومیترو کاپتاری، 
وزنه بردار 31 ساله رومانیایی نیز به همین دلیل محروم شده است.

هر دو وزنه بردار قزاقستانی و رومانیایی در دسته 77 کیلوگرم رقابت 
می  کنند. نجات رحیموف قهرمان وزنه برداری المپیک 2016 و قهرمان 
جهان در سال 2015 است.کاپتاری نیز سال 2017 قهرمان اروپا شد.

فیروزجا نفر اول اسپانیا را شکست داد
هشتادو سومین دوره رقابت های شطرنج تاتا استیل در ویک آن ذی 
هلند شاهد پیروزی علیرضا فیروزجا شطرنج بازی ایرانی برابر استاد 

بزرگ اسپانیایی دیوید آنتوان گیهارو بود.
به نقل از ورزش سه استاد بزرگ ایرانی علیرضا فیروزجا با ریتینگ 
27۴9در برابر استاد بزرگ دیوید گیهارو با درجه 2679 با مهره سفید 
بعد از 61 حرکت و در یک بازی کامالً تاکتیکی پیروز شد تا بعد از 
سه دور رقابت با کسب یک و نیم امتیاز در رده ششم تا دهم با 
پنج نفر شریک شود .حرکت 51 اسب امروز فیروزجا که دو عالمت 
تحسین کارشناسان را به همراه داشت کلید پیروزی فیروزجا برابر نفر 
اول اسپانیا بود.  پنج شطرنج باز که کارلسن و کاروآنا نفرات اول و دوم 
جدول رده بندی جهانی هم شامل آن ها می شوند نیز با کسب دو 
امتیاز در رده اول تا پنجم جدول مسابقاتی قرار دارند که با حضور 

1۴ شطرنج باز قرار است در 13دور و به صورت دوره ای برگزار شود.

را  تمریناتم  گفت:  فوتبال شهرخودرو  تیم  سرمربی 
شروع کرده ام و باید ببینیم شرایط به چه شکل پیش 

می رود و چه اتفاقاتی رخ می دهد.
به گزارش گروه ورزش سید مهدی رحمتی در حاشیه 
آخرین تمرین تیم فوتبال شهرخودرو پیش از دیدار با 
نساجی اظهار کرد: بازی سختی با تیم خوب نساجی 
داریم. این تیم سختکوش و پرتالش است و هواداران 
خوبی دارد.در این هفته تمرینات خوبی را پشت سر 
بازیکنان ما این آمادگی را دارنــد که به  گذاشتیم و 
امید خدا یک بازی خوب را انجام دهیم. ان شاءهللا 
بــازی هستیم چــون خیلی  ایــن  بــه دنــبــال 3 امتیاز 

برایمان مهم است.
وی بــا اشـــاره بــه اهـــداف شــهــرخــودرو در ایــن فصل 
عنوان کرد: ما در ابتدای این فصل یک هدف گذاری 

کردیم که از هدفمان زیاد دور نیستیم. 
کنید متوجه  نــگــاه  بــه شــرایــط جـــدول خــوب  شما 
می شوید برخی تیم ها چند برابر ما هزینه کرده اند 
روند  مطمئناً  ــد.  دارن اختالف  امتیاز   2-3 ما  با  اما 

ــا تمرکز  ــر بــچــه هــای تــیــم ب ــا بــهــتــر مــی شــود و اگـ م
کسب  را  ــواداران  هــ نظر  مــد  نتایج  کنند  کــار   کافی 

خواهیم کرد.
دو  یکی  تیمش  اینکه  بیان  با  شهرخودرو  سرمربی 
نساجی  با  برای  بازیکن محرومی  ولی  دارد  مصدوم 
به  ما  بازیکنان مصدوم  دارد  احتمال  گفت:  نــدارد، 

بازی برسند.
تمریناتش  شایعه شده  اینکه  در خصوص  رحمتی 
برای دروازه بانی مجدد را آغاز کرده است، گفت: من 
تمریناتم را شروع کرده ام و باید ببینیم شرایط به  چه 
می دهد.وی  رخ  اتفاقاتی  چه  و  مــی رود  پیش  شکل 
در خصوص اینکه آیا ممکن است دوبــاره به دروازه 
برگردد گفت: این را خدا می داند و باید ببینیم چه 

اتفاقی رخ می دهد.
امید  جــدایــی  در خــصــوص  سرمربی شــهــرخــودرو  
روانخواه از کادر فنی گفت: اجازه بدهید در مورد این 
مسائل بعد از بازی صحبت کنیم. قطعاً بعد از بازی 
راحت تر می شود در مورد این مسائل صحبت کرد.

انتقاد اسطوره ها#
ــن نــتــایــج ضعیف ســبــب شــد تا  ایـ
ملی  تیم  مانچینی، سرمربی  روبرتو 
ایتالیا به آندره پیرلو هشدار دهد که 
مانند دوران بازی  سرمربیگری اصالً 
ــادی بین  ــ نیست و تــفــاوت هـــای زی
این دو وجود دارد.» اینکه در آغاز با 
مشکالتی مواجه شود طبیعی است؛ 
حتی اگر بازیکنان فوق العاده ای داشته 
باشید. طبیعی است و هر فردی رفته 
رفته شرایطش بهتر می شود. اما در 
عین حال او باید بداند که مربیگری 

مانند زمان بازی نیست«.

دفاعیه پیرلو#
تیم خودش  از  دفــاع  در  امــا  پیرلو 
بــا امــیــدواری مــی گــویــد: فصل که 
کلی  کــه  می دانستیم  شــد  شــروع 
سرمایه گذاری های  امسال  که  تیم 
مدعی  ــد  ــ داده انـ انــجــام  هنگفتی 
کــورس  هستند.  قهرمانی  کسب 
واقعی  نبرد  یک  امسال  قهرمانی 
اســت. مــا هــم قــدم بــه قــدم پیش 

می رویم. 
از  را  امــتــیــازی  ایـــن مقطع چند  تــا 
دســت داده ایـــم امــا من مطمئنم که 
برمی گردد.  اوج  به  دوبـــاره  یوونتوس 

از طریق حضور در  بازیکنان جــوان 
بازی هاست که تجربه کسب می کنند 
و خــب ممکن اســت پیش آیــد که 
آن ها در پروسه یادگیری شان مرتکب 
اشتباهات ساده لوحانه هم بشوند. ما 
تیمی با کیفیت ساخته ایم اما این تیم 
هنوز کلی کار و برای پیشرفت به زمان 

احتیاج دارد.
 بازیکنان از طریق اشتباه کردن است 
که چیزهای مختلف را می آموزند و 
متأسفانه این بــدان معنا هم است 
که در بــازی هــای ابــتــدای فصل باید 

ریسک کرد.

رحمتی: تمریناتم را شروع کرده ام

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه خانم محبوبه  حیدری    دارای شناسنامه  5749740625  به شرح دادخواست به کالسه   476  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین حیدری   به شناسنامه   4306  
در تاریخ  1399/10/18  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   

1. فاطمه رحمانی    فرزند محمد  کد ملی 5749594009  ت.ت  1325/1/20  نسبت همسر  مرحوم 
2. نیره  حیدری  فرزند حسین   کد ملی 1050172566   ت.ت  1369/1/10  نسبت فرزند مرحوم

3. صغری  حیدری    فرزند حسین  کدملی 5749203301   ت.ت  1355/2/1  نسبت فرزند مرحوم   
4.  محبوبه  حیدری   فرزند  حسین  کد ملی 57497440625   ت..ت  1352/1/2  نسبت فرزند مرحوم

5 مریم  حیدری   فرزند  حسین  کد ملی 5749864340   ت.ت  1363/6/30   نسبت فرزند  مرحوم
6. مهدیه  حیدری  فرزند حسین  کد ملی 5749904792   ت.ت   1365/5/1  نسبت  فرزند  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-9911007                                                                                                           

 سید حسن سامغانی  قاضی شورا شعبه   هفتم دشورای حل اختالف شهر خرو 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای محمد  رضا  حیدری    دارای شناسنامه   5749942864  به شرح دادخواست به کالسه   478  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر  حیدری    به شناسنامه    69  
در تاریخ  1399/10/17  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   

1.  لیال رحمانی   فرزند حسین  کد ملی 5749182738  ت.ت 1337/4/8 نسبت همسر مرحوم 
2. محمد رضا حیدری  فرزند  اصغر   کد ملی 5749942864  ت.ت  1364/1/19  نسبت فرزند مرحوم

3.  فاطمه  حیدری    فرزند اصغر  کدملی 1064191207  ت.ت  1365/3/7  نسبت فرزند 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-9911021                                                                                                         

  سید حسن سامغانی  قاضی شورا شعبه   هفتم دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای رامین  قدمیاری  دارای شناسنامه   1064191843   به شرح دادخواست به کالسه 475 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  محمد علی قدمیاری  به شناسنامه   24  
در تاریخ  1399/10/22  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   

1.  رامین  قدمیاری   فرزند محمد علی    کد ملی  1064191843  ت.ت  1365/4/7   نسبت فرزند مرحوم  
2.  علیرضا  قدمیاری    فرزند محمد علی   کد ملی   1050167521  ت.ت  1369/1/27    نسبت فرزند مرحوم 
3.فاطمه   قدمیاری    فرزند محمد علی  کد ملی  5749909433   ت.ت  1366/8/20  نسبت فرزند مرحوم    

4.  فریبا قدمیاری   فرزند محمد علی   کد ملی   5740109094  ت.ت  1377/11/23   نسبت فرزند مرحوم

5 .  سمیه   قدمیاری  فرزند محمد علی    کد ملی   5749863034  ت.ت  1363/2/5   نسبت فرزند  مرحوم
6. صدیقه مرشدلو     فرزند محمد علی کد ملی   5749672395   ت.ت  1339/2/3  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.        9911056                                                                                                      

   سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  هفتم  شورای حل اختالف شهر ستان زبرخان 

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 9900071
علیه قخرالدین الیکائی بموجب پرونده اجرائی کالس��ه مقدار12/67س��هم مش��اع پالک ثبت��ی 146 -اصلی واقع 
درقری��ه قلع��ه نوجامکاران باحقابه های مربوطه ک��ه ذیل ثبت 85114دفتر67صفحه410بن��ام فخرالدین الیکائی 
ثبت وس��ندمالکیت صادرگردیده اس��ت که طبق نظرکارشناس رسمی بصورت س��ه قطعه زمین مزروعی به مبلغ 
14000000000ریال ارزیابی شده وپالک فوق ازساعت 9الی12روزیکشنبه مورخ 99/11/19 دراداره ثبت پیشوا واقع 
درپیشوا خ شریعتی جنب درمانگاه فردوس ازطریق مزایده بفروش می رسد مزایده ازمبلغ پایه14000000000ریال 
ش��روع وبه باالترین قیمت پیش��نهادی نقدا فروخته می شود.ش��رکت درمزایده منوط به پرداخت ده درصدازمبلغ 
پایه کارشناس��ی به حساب سپرده ثبت که پرداخت فوق ازطریق دستگاه POS )پوز(48ساعت اداری قبل ازشروع 
مزایده وپرداخت ازطریق سیس��تم بانکی 72س��اعت اداری قبل ازش��روع مزایده )الزم به ذکراس��ت اس��ترادوجوه 
ازدهم ماه بعدقابل اجرامی باش��د(وحضورخریداریاتماینده قانونی اودرجلس��ه مزایده است برنده مزایده مکلف است 
مابه التفاوت مبلغ فروش راظرف مدت پنج روز ازتاریخ مزایده به حس��اب صندوق ثبت تودیع نمایدودرصورتی که 
ظرف مهلت مقررمانده فروش رابه حس��اب س��پرده ثبت واریزنکندمبلغ مذکورقابالسترداد نبوده وبه حساب خزانه 
واریزخواهدش��ددراین صورتعملیات فروش ازدرجه اعتبارساقط ومزایده تجدیدمی گردد ونیم عشروحق مزایده نقدا 
وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد ازتعطیلی درهمان ساعت ومکان 
مقرربرگزار خواهد شدباتوجه به مشاع بودن مالکیت بدهکاردرپالک ثبتی موردمزایده هیچ گونه اقدامی جهت تخلیه 
وتحویل موردمزایده ازطرف این اداره میس��ورنمی باش��د.190/م الف   تاریخ انتش��ار آگهی:99/11/1 آ-9911001

رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

حصروراثت 
خانم معصومه احمدی سیدآبادی فرزند احمدرضا اقدام بطرح دعوی بطرفیت ورثه مرحوم قاسم حمیدی 
بخواسته حصروراثت نموده وچنین إظهار میدارد ک مرحوم قاسم حمیدی درمورخه99,8,10دراقامتگاه 
دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوتش عبارتند از1-معصومه احمدی سیدآبادی متولد57,5,24ب 

ش ملی 0932269397همسر متوفی
2.محمدحمیدی متولد1315,7,15ب ش ملی 0749039345پدرمتوفی

3.نجمه حمیدی متولد 82,3,4ب ش ملی 0926581031
4.نرگس حمیدی متولد 78,8,22ب ش ملی 0925030031

5.نسرین حمیدی متولد73,1,14ب ش ملی 0922651051فرزندان اناث متوفی می باشد وبجزاینها 
وارث��ی ندارد فلذا مراتب فوق طی یک مرحله دریکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار درج آگهی ش��ده 

تاهرکسی نسبت ب آن مرحوم ادعایی داشته ویاوصیت نامه ئی دارد ظرف مدت یکماه پس از نشر این 
آگهی ب شورای حل اختالف باخرز مراجعه وگرنه برابر مقررات قانونی و قضایی وامور حسبی نسبت ب 

صدور گواهی حصروراثت اقدام خواهد شد.آ-9911057
دبیر ح یک شورای حل اختالف باخرز شیخ احمدی

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1399حوزه ثبتی زیرکوه
به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آئین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به 
امالک مجهوال¬المالک واقع در بخشهای تابعه حوزه ثبتی زیرکوه تا آخر آذر ماه سال یکهزار 
و سیصد و نود و نه شمسی تقاضای ثبت نموده¬اند و همچنین مواردی که آگهی نوبتی آن 
برابر تبصره یک ماده 25-اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد، با نوع ملک مورد تقاضا برای 

اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می شود:
بخش14 زیرکوه:

قطعات مفروزه حاجی اباد پالک 49-اصلی
1-پالک3059فرع��ی آق��ای محمد امین خالقی زاده شش��دانگ  ی��ک قطعه زمین 

دایرمزروعی  به نشانی حاجی آباد خیابان بهشتی 3.
2-پالک3062فرعی  آقای سعید رفیعی فندخت ششدانگ یک قطعه زمین بایر ودایر 

مزروعی  به نشانی حاجی آباد-خیابان اذر .
3- پالک3063فرعی آقای اس��حاق ش��بانی محمد اباد شش��دانگ ی��ک قطعه زمین 

دایرمزروعی  به نشانی حاجی آباد-خیابان ارشاد.
4- پالک3076فرع��ی آقای محمود دالکه  شش��دانگ یک قطعه محوطه  به نش��انی    

حاجی آباد-خیابان امام صادق .
5- پالک3077فرعی آقای حامد فیضی ششدانگ یک قطعه زمین بایر به نشانی حاجی 

آباد خیابان کشاورز  
6- پالک 3078فرعی  آقای  احمد غضنفری شش��دانگ  یک قطعه محوطه به نشانی 

حاجی آباد ابوزر غفاری .
7- پالک 3080فرعی آقای احمد پردلی ششدانگ  یک قطعه زمین دیمه زار به نشانی 

حاجی حاشیه جاده اردکول جنب شن شویی .
8- پالک3081فرعی آقای احمد پردلی ششدانگ  یک قطعه زمین دیمه زار به نشانی 

حاجی حاشیه جاده اردکول جنب شن شویی.
9- پالک   3082فرعی  آقای احمد پردلی ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار به نشانی 

حاجی حاشیه جاده اردکول جنب شن شویی .

10- پالک  3083فرعی آقای  احمد پردلی شش��دانگ  یک قطعه زمین دیمه زار به 
نشانی حاجی حاشیه جاده اردکول جنب شن شویی 

11- پالک 3084فرعی خانم سعادت علیزاده  ششدانگ یک قطعه زمین دایرمزروعی  
خیابان کشاورز  )مسجد جامع(.

12- پالک 3086 فرعی آقای حمید زنی شش��دانگ یک قطعه زمین دایر مزروعی  به 
نشانی حاجی آباد خیابان مطهری .

13- پالک 3088فرعی خانم فاطمه انصاریان  شش��دانگ یک باب منزل  به نش��انی 
حاجی آباد بلوار مطهری مطهری 5 

14- پالک 3089فرعی آقای ابراهیم اسماعیلی ششدانگ  یک قطعه محوطه به نشانی 
حاجی آباد – خیابان کشاورز داخل کوچه  .

15- پ��الک 3090فرعی آقای غالمعلی اخوندی  شش��دانگ  یک قطعه زمین بایر به 
نشانی حاجی آباد-بلوار امام رضا)ع(حاشیه میدان الغدیر.

قطعات مفروزه مزرعه آبیز پالک83-اصلی
16- پالک 3692فرعی آقای هادی صالحی ششدانگ  یک قطعه باغ به نشانی زیرکوه- 

ابیز اراضی کشاورزی.
17-پالک فرعی 3693فرعی آقای غالمرضا ابراهیمی شیشدانگ یک باب ساختمان3 

طبقه ابیز خیابان امام خمینی نبش کاوه .
لذا به موجب ماده16 و17 قانون ثبت هرکس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد ویا 
اینکه بین متقاضیان ودیگری اقامه دعوی شده ودر جریان است می بایست اعتراض و یا گواهی مشعر بر 
جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف90روز و به استناد 
تبصره یک ماده 25-اصالحی قانون ثبت در مورد آگهی اصالحی در مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد 
وامالک زیرکوه تسلیم و رسید دریافت نموده،و برابر ماده74 و86 آئین نامه قانون ثبت، معترضین می 
بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت،ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح 
قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.در غیر این صورت متقاضی 
ثبت و نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت 
و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه دهد. 
ضمناً حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود در صورت مجلس تحدیدی منظور می¬گردد و از تاریخ 

تنظیم صورت مجلس تحدید تا 30 روز قابل اعتراض خواهد بود. آ-9911058
تاریخ انتشارنوبت اول :1399/11/01    تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/12/02   

غالمرضا  صادقیان 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زیرکوه

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1399 هجری شمسی حوزه ثبتی بخش دو شهرستان بجنورد
به دس��تور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آیین نامه قانون مذکور اس��امی اش��خاصی که نس��بت به امالک مجهول 
المالک بخش 2 بجنورد واقع در حوزه ثبتی اداره ثبت اس��ناد و امالک منطقه 2 شهرس��تان بجنورد که تا آخر آذر 
ماه 1399 هجری شمسی تقاضای ثبت نموده اند و همچنین مواردی که آگهی نوبتی آن برابر تبصره یک ماده 25 
اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم در دو نوبت و به فاصله یک ماه به 

شرح ذیل اعالم می گردد.
بخش دو بجنورد - پالک 173- اصلی موسوم به معصوم زاده

شش��دانگ یک باب منزل مس��کونی به ش��ماره پالک 13278 فرعی مجزی از 113 فرعی مورد تقاضای خانم سارا 
صاحبی آزاد فرزند محمد به شماره شناسنامه 2042 صادره از مانه و سملقان و شماره ملی 5249177751

لذا بنا به دستور مواد 16 و 17 قانون ثبت هر شخصی نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد و یا اینکه 
بین متقاضیان ثبت و دیگری قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی اقامه دعوی شده و در جریان باشد کسیکه طرف دعوی 
با تقاضا کننده است باید از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی تا 90 روز گواهی محکمه)دادگاه( مبنی بر جریان دعوی 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 بجنورد تسلیم و رسید دریافت نمایند و در اجرای تبصره دو ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبتی معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف یک ماه 
دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم 

نمایند ضمنا حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود درصورتجلسه تعیین حدود منظور می گردد. آ-9911088
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/01
تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/12/02

احمد اصغری شیروان - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بجنورد

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1399 شمسی حوزه ثبتی شهرستان تربت جام
به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آیین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک 
واقع در حوزه ثبتی تربت جام تا آخر آذرماه یکهزار و سیصد و نود و نه هجری شمسی تقاضای ثبت نموده اند با نوع 

ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم بشرح ذیل آگهی می گردد.
ششدانگ یک باب منزل به مساحت دویست متر و پنجاه صدم مترمربع )200/50 مترمربع( به شماره پالک ثبتی 
بیست و دو فرعی از هشتصد و نود اصلی )22 فرعی از 890- اصلی( واقع در بخش سیزده مشهد شهرستان تربت 

جام مورد تقاضای آقای محمد احمدی
لذا بدس��تور مواد 16 و 17 قانون ثبت هر کس نس��بت به امالک آگهی ش��ده فوق معترض میباشد و یا اینکه بین 
متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی شده و یا در جریان است می بایست از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت نود 
روز اعتراض خویش را به ثبت اسناد تربت جام تسلیم و رسید دریافت نمایند و  در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های ثبتی از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض خود را به 

مراجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.  آ-9911000
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1399/11/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه 1399/12/02
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت جام- سیدمجتبی جوادزاده

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/9/20 امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد 
ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت 

اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
آق��ای علیرض��ا قاس��می ب��ه شناس��نامه ش��ماره 4236 کدمل��ی 0749799986 ص��ادره تایب��اد فرزن��د 
فرع��ی   59 ش��ماره  پ��الک  مترمرب��ع   146/60 مس��احت  ب��ه  من��زل  یکب��اب  در شش��دانگ  قربانعل��ی 
از مح��ل  تایب��اد  مل��ک  ثب��ت  بخ��ش 14 مش��هد ح��وزه  در خراس��ان رض��وی  واق��ع  اصل��ی  از 251 
99 پ��الک کالس��ه 197-  از  قس��متی  و  قاس��می  قربانعل��ی  مش��اعی  و  رس��می  مالکی��ت  از  قس��متی 

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

سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.  آ-9911059
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/16

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/9/20 امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد 
ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت 

اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
آقای ش��یر محمد رضائی به شناسنامه شماره 4 کدملی 0749695595 صادره تایباد فرزند مراد در ششدانگ 
یک باب منزل به مس��احت 400 مترمربع قس��متی از پالک شماره 819 فرعی از 125 اصلی واقع در خراسان 

رضوی بخش حوزه ثبت ملک تایباد و از محل قسمتی از مالکیت محمد عظیم سرگرم کالسه 1262- 91
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می و ماده 13 
آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی 

واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ-9911062

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/01    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/16
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانها 
فاقد سند رسمی

    برابر آرای صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی درگز تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضای آنان به شرح ذیل به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک درگز تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
  بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

1.خانم منیژه دامغانی فرزند محمد یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یک باب منزل به مساحت ششدانگ 91/68 
متر مربع قسمتی از پالک 48 فرعی از یک اصلی واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان خریداری 

از مالک رسمی آستان قدس رضوی
2.آقای عباس دادالهی فرزند حس��ین یک س��هم مشاع از ده س��هم ششدانگ یک باب منزل به مساحت ششدانگ 
90/24 متر مربع قسمتی از پالک 66 فرعی از یک اصلی واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان 

خریداری از مالک رسمی آستان قدس رضوی
3.آقای حمید گلکارکاهوفرزند غالمحسین یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یک باب منزل به مساحت ششدانگ 
206/22 متر مربع قسمتی از پالک 71 فرعی از یک اصلی واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان 

خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای غالمحسین گلکارکاهو و آستان قدس رضوی
4.خانم عالم جهان ترخانی فرزند خداوردی شش��دانگ یک باب منزل به مس��احت 228/69 متر مربع قس��متی از 
پالک 102 فرعی از یک اصلی واقع در اطراف ش��هر قطعه س��ه درگز بخش 7 قوچان خریداری نه سهم مشاع از ده 
س��هم شش��دانگ مع الواسطه از مالک رسمی خانم هاجر ولی زاده و یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ از آستان 

قدس رضوی
5.آقای ابوالفضل گندمکارکاهو فرزند محمود شش��دانگ یک باب منزل به مس��احت 157/35 متر مربع قسمتی از 
پالک 124 الی 126 فرعی از یک اصلی واقع در اطراف شهر قطعه سه درگز بخش 7 قوچان خریداری نه سهم مشاع 
از ده سهم ششدانگ مع الواسطه از مالک رسمی آقای غالمعلی عابدزاده و یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ از 

آستان قدس رضوی
6.خانم محبوبه حلیمی فرزند محمدابراهیم یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یک باب منزل به مساحت ششدانگ 
125 متر مربع قسمتی از پالک 164 فرعی از یک اصلی واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان 

خریداری از مالک رسمی آستان قدس رضوی
7.آقای علی اکبر رهدار فرزند اسمعیل ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل بر ساختمان و انبار مصالح فروشی به 

مساحت 324/04 مترمربع قسمتی از پالک یک فرعی از 18� اصلی واقع در مزرعه خیرآباد شهر درگز قطعه سه درگز 
بخش 7 قوچان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای عباس اسماعیل زاده خیرآبادی

8.خانم مینا زراعتی فرزند باباخان شش��دانگ یک باب منزل به مس��احت 187/50 مترمربع قس��متی از پالک یک 
فرعی از 18� اصلی واقع در مزرعه خیرآباد شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان خریداری مع الواسطه از مالک 

رسمی آقای محمدعلی شیخ
9.آقای اسفندیار علی مرادی فرزند نفس ششدانگ یک باب منزل به مساحت 107/05 متر مربع قسمتی از پالک 
182 فرعی از 19� اصلی واقع در مزرعه دس��تجرد ش��هر درگز قطعه س��ه درگز بخش 7 قوچان خریداری نه سهم 
مشاع از ده سهم ششدانگ مع الواسطه از مالک رسمی آقای عباس پیرکهن و یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ 

از آستان قدس رضوی
10.خانم بهاره پروازی فرزند نظرعلی شش��دانگ یک باب منزل به مساحت 238/05 مترمربع قسمتی از پالک 25 
فرعی از 24� اصلی واقع در کالته مرادآباد شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان خریداری مع الواسطه از مالک 

رسمی آقای نظرعلی پروازی اول ایلخچی
11.آقای عبدالرضا حیدری فرزند غالمرضا ششدانگ یک باب منزل به مساحت 125 مترمربع قسمتی از پالک 39 
فرعی از 58� اصلی واقع در قریه صفرقلعه قطعه 5 درگز بخش 7 قوچان خریداری مع الواسطه از مالکین رسمی تاریخ 

انتشار نوبت اول: 1399/11/01      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/16      آ-9911098
آقایان قنبرعلی زمانی حیدری و غالمرضا حیدری

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:

آقای جبار قاس��می به شناس��نامه ش��ماره 304 کدملی 0749379871 صادره تایباد فرزند قربانعلی در ششدانگ 
یکباب منزل به مس��احت 198/25 مترمربع پالک ش��ماره 59 فرعی از 251 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 
14 مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قس��متی از مالکیت رسمی و مشاعی آقای قربانعلی قاسمی و قسمتی از 

پالک کالسه 196- 99
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ-9911063
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/01    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/16

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده
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ادب و هنرادب و هنر

انتقادها و انتظارها از جشنواره  شعر فجر)1( 

حکومتی یا خارج از مدار؟!
جشنواره پانزدهم شعر فجر پس از تشکیل نخستین جلسه هیئت 
علمی، کار خود را آغــاز کــرد، جشنواره ای که 15 سال پیش نخستین 
دوره آن شروع شد و اینک در بدترین وضعیتی که جشنواره های ادبی 
می توانند داشته باشند، با محرومیت از محافل و مجامع کار خود را 
دنبال می کند. چند سال است که تمرکز اصلی این جشنواره بر جنبه 
رقابتی آن بوده است و آن هم در قالب کتاب شعر. چنین است که در 
این وضعیت محدودیت های کرونایی نیز جنبه رقابتی آن همچنان برقرار 
است. در هر سال کتاب های شعر منتشر شده در سال قبل، در سه حوزه 
شعر بزرگسال، شعر کودک و نوجوان و درباره شعر ارزیابی می شود و از 
این میان آثار برتر انتخاب می شود، چیزی که در این وضعیت نیز ممکن 
است. تا جایی که من به عنوان یکی از اعضای هیئت علمی خبر دارم، 
جشنواره همچون سال های گذشته در این سه بخش رقابتی برقرار است 
و همه کتاب های منتشر شده سال 1۳۹۸ که در یکی از این سه شاخه قرار 
گیرد در ارزیابی ها در نظر گرفته می شود. برگزیدگان هر سال در مراسم 
اختتامیه که در یکی از شهرهای کشور برگزار می شد معرفی می شدند که 
البته امسال از برگزاری حضوری مراسم اختتامیه دیگر نمی توان مطمئن 
بود، به خصوص که اختتامیه جشنواره جالل در حوزه ادبیات داستانی 
به صورت مجازی برگزار شد. طبیعتاً در این وضعیت، برگزاری افتتاحیه 
جشنواره که طبق یک رسم پسندیده چندین ساله در شهرهای مختلف 
برگزار می شد نیز حداقل به صورت حضوری منتفی خواهد بود. پس 
عجیب نیست اگر امسال این جشنواره بنا بر وضعیت حاکم و نیز 
ساختاری که داشته و بخشی از کار آن برگزاری محافل و مجامع شعر 
بوده، شکل حداقلی داشته باشد، اکنون با این وضع شاید می شد انتظار 
دیگری داشت، اینکه به موازات تقلیل از محافل و مجامع، بخش رقابتی 
جشنواره گسترش یابد تا حداقل بتواند این کاستی را جبران کند. در 
سال های قبل گاه  به  گاه بخش های ویژه و جنبی به رقابت های جشنواره 
افــزوده می شد همچون بخش ویژه افغانستان در جشنواره یازدهم یا 
بخش ویژه شعر جوان در جشنواره چهاردهم. اگر این اتفاق می افتاد 
شاید در بخش های رقابتی شور و نشاط بیشتری رخ می داد و شاعران 
بیشتری دیده می شدند و می توانست این انتقاد همیشگی به جشنواره 
را که در این جشنواره افراد اندکی در نهایت مطرح می شوند، رفع کند. 
البته انتقادها و انتظارات از جشنواره های شعر فجر همواره وجود داشته 
است. برخی بحق است و برخی نیز از سر بی اطالعی از ساختار تعریف 
 شده و وظایف تعیین  شده جشنواره. همچون بسیاری از عرصه های 
دیگر، جشنواره شعر فجر هم از نگاه های سیاسی فارغ نیست. بسیاری 
این جشنواره را یک جشنواره کامالً حکومتی می دانند، در حالی که مثالً 
نسبت به جشنواره فیلم فجر این نگاه را ندارند. باز از آن طرف کسانی 
هم هستند که جشنواره را »خارج از مدار« می شمارند و معتقدند که 
بیش از این ها باید در مدار نظام حرکت کند. هر سال نیز حاشیه هایی 
از هر دو سو نسبت به جشنواره رخ می دهد به طوری که گاهی اتفاق 
می افتد جشنواره شعر فجر همزمان هم از طرف منتقدان نظام تحریم 
می شود و هم از سوی وفاداران آن تهدید. این ها خود سرفصل های دیگری 
از مباحث ما می تواند باشد که می شود در یادداشت هایی دیگر که به 

صورت سلسله وار خواهد بود، به آن ها بپردازیم.

ــای گذشته  در روزهـ جــواد شیخ االسالمی    
حراج تهران مثل سال  های گذشته با انبوهی 
این  با  برگزار شد،  واکنش ها  و  از حاشیه ها 
و  بیشتر  بسیار  آن  حاشیه های  که  تفاوت 
گسترده تر بود و طیف وسیعی از مردم را نیز 
شامل شد. فروش نجومی یک تابلو در حراج 
تهران از هنرمندی که در ماه های گذشته با 
افشاگری ها و انتقادهای گسترده ای با شائبه 
مشکالت اخالقی مواجه شده بود، واکنش 
مردم و رسانه ها را برانگیخت. جدا از اینکه 
حــراج تهران با چه هــدف و نیتی در چنین 
برنامه  در  را،  او  از  تابلویی  ملتهبی  شرایط 
فروش خود قرار داده، این اتفاق سبب شد 
نخبگان و مردم درباره اصل چرایی و ماهیت 
ــودی حـــراج تــهــران صحبت کنند و این  وجـ
حراج را مورد نقد قرار دهند. یعنی یک سوی 
ماجرا، واکنش هایی است که به فروش تابلو 
12/5 میلیاردی مربوط می شود و سوی دیگر 
انتقادهایی اســت که به خــود حــراج و زد و 

بندهای پشت آن اشاره می کند. 
پیش از این علی میرآبادی، کارشناس هنر های 
ایرانی و اسالمی در گفت وگو با بخش خبری 
صدا و سیما اثر آیدین آغداشلو را تأثیر گرفته 
و به نوعی بازآفرینی از »پیرو دالفالنچسکا« 
دانسته و گفته بود: این تابلو حاصل ایده ای 
ناب و شخصی و مبتنی بر خالقیت هنرمند 
نیست بلکه متعلق به نقاش دوران رنسانس 
بــا بیان اینکه »وقــتــی ۸۰ درصــد  او  اســـت. 
الــمــان هــای یــک اثــر شبیه بــه دیــگــری است 
می توان گفت اثر او کپی است«، گفته بود: به 
نظر من با در نظر گرفتن قدمت صاحب اثر، 
قیمت آن اثر نهایتاً 5۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان 
است. چه کسی تابلو 12میلیاردی می خرد؟ به 
نظر من دوستان ایشان در حراج به هر شکل 
خاص، اقدام به باال بردن قیمت تابلو ایشان 

کرده اند.«

حراج تهران، اقتصاد هنر نیست#
منتقد  و  فــالح فــر، عکاس  همچنین سعید 
هنری درباره حاشیه های به وجود آمده درباره 
تابلو نجومی به خبرنگار ما می گوید: شاید 
عدد 12میلیارد پول خیلی بزرگی نسبت به آثار 
هنری و حراج های اروپا نباشد، اما باید بدانیم 
ساختار فرهنگی و اقتصادی ما با غرب فرق 
دارد. اینکه مدیران حراج گاهی این عددها را با 
اروپا مقایسه می کنند قیاس اشتباهی است. 
در اروپا آثار قدمت بیشتری دارد و همچنین 
ــد کــه مـــردم از  ســازوکــارهــایــی را پیدا کــرده ان
سالمت آثار اطمینان بیشتری دارند. بنابراین 
به هیچ  وجه قیاس حراج تهران با اروپا درست 
نیست. در وضعیت ما عدد 12 میلیارد عدد 
بزرگی است و باید انتظار واکنش مردم را هم 
داشــت و ما موظف هستیم بــرای آن پاسخ 
داشته باشیم. وقتی دانــش آمــوزان برخی از 
مناطق ما یک تبلت ندارند تا در دوران کرونا 
از آن استفاده کنند، این عددها برای مردم 

حساسیت برانگیز است.
ــاره  ــ ــه مــی کــنــد: مــوضــوع دیــگــر درب او اضــاف

چرخش های مالی این حراج است. تبلیغات 
ــاره حـــراج تــهــران مــی شــود و  ــ اشتباهی دربـ
بعضی ها اصالً دوست ندارند این اشتباه ها را 
تصحیح کنند. مثالً به حراج تهران می گویند 
تهران  کــه حــراج  هــنــر«، در حالی  »اقتصاد 
اصالً به اقتصاد هنر ربط نــدارد و کمکی به 
تاجر  آدم هـــای  یکسری  این ها  نمی کند.  آن 
به  با زندگی های اشــرافــی هستند که اصــالً 
هنرمندان ربطی ندارند. خیلی از این تابلوها 
از طریق هنرمندان به حــراج نمی رود و این 
پول ها اصالً در جیب هنرمندان نمی رود. این 
آثار عمدتاً از طریق کلکسیونرها و گالری دارها 
ارائه می شود و به ندرت خود هنرمند در حراج 
کار عرضه می کند. اگر هم کاری عرضه کند 
این قیمت های عجیب و غریب اصالً راجع به 
هنرمندان اتفاق نمی افتد. شیوه های تجاری 
حراج تنها برای آثاری اتفاق می افتد که باید 
قیمتشان به صورت کاذب افزایش پیدا کند. 
اتفاقاً هنرمندانی که خود آن ها کارشان را به 
حراج می برند، بسیار در معرض آسیب قرار 
می گیرند. مثالً فرض کنید یک نقاش کارش 
را در نگارخانه با قیمت 5 یا 1۰ میلیون تومان 
می فروشد، اما ناگهان یک اثر از همین نقاش 
مــی خــورد. چه  در حــراج 1۰۰میلیون قیمت 
اتفاقی می افتد؟ او دیگر نمی تواند کارش را در 
نگارخانه ها با قیمت 5 یا 1۰ میلیون بفروشد. از 
طرفی هم دیگر مشتری 1۰۰میلیونی هم ندارد. 
نتیجه اش این می شود که این افراد وارد یک 
نوع انزوای مالی هم می شوند، مگر اینکه به 

یک ساختار سرمایه داری متصل باشند.

حراج در اروپا برخالف ایران یک #
نوع بازار سرمایه گذاری است

او با توضیح تفاوت های ماهوی حراج تهران و 
حراج در کشورهای اروپایی، بیان می کند: یکی 
از تفاوت های حراج تهران با کشورهای غربی 
بـــازار مالی اســت. وقتی شما در حــراج یک 
کشور اروپایی تابلویی را می خرید، می توانید آن 
را زیر بغلتان بزنید و در یک گالری و حراجی 
دیگر آن را بفروشید. پس خرید این تابلو برای 
شما یک نوع سرمایه گذاری عقالنی است و 

خیلی ها به همین دلیل وارد این سرمایه گذاری 
می شوند. حراج تهران هیچ بازار موازی ندارد 
که شما بتوانید کارتان را در آن بفروشید پس 
منطقی اســت هر کس که کمی حساب و 
کتاب سرش می شود به عددهای حراج تهران 

مشکوک شود.
فالح فر در پاسخ به این پرسش که »چرا هیچ 
اطالعاتی از کسانی که این تابلوها را می خرند 
منتشر نمی شود تا مردم با خریداران اصلی 
این تابلوهای نجومی آشنا شوند؟«، می گوید: 
در دنیا مرسوم است که اسامی خریداران 
اعـــالم نــمــی شــود، امــا همان طــور کــه گفتم 
مقایسه  آن هــا  با  را  نمی توانیم خودمان  ما 
کنیم. مثالً فرض کنید در فرانسه یک بانک 
می خرد.  را  تابلو  یک  و  می آید  خصوصی 
یک آدم رفته و بانکی تأسیس کرده و حاال 
دوست دارد از جیب خودش خرج کند. اما 
در ایران که حتی بانک های خصوصی ما هم 
نمی توانید  دارنــد، شما  حمایت های دولتی 
ما  در شرایط  معامالتی شوید.  وارد چنین 
که حتی بانک های خصوصی ما هم وام های 
بسیار زیادی از دولت می گیرند و به نوعی 
بانک  خصولتی محسوب می شوند رئیس 
نمی تواند بگوید پول خودم است و دوست 
چنین  نــمــی تــوانــیــد  ــران  ــ ای در  ــخــرم.  ب دارم 
این  تمام  چــون  باشید،  داشــتــه  استداللی 

سرمایه ها از بیت المال است.

بانک های دولتی، مشتریان حراج #
تهران!

می گویید  »یعنی شما  پرسیدیم  فالح فر  از 
بانک ها و نهادهای دولتی در ایران هستند 
که در این حراج ها شرکت می کنند؟« که او 
پاسخ داد: بله، ما وزارتخانه هایی داشته ایم 
و  کرده اند  خرید  مختلف  حراج های  در  که 
توجه ندارند که همه این سرمایه ها متعلق 
به بیت المال است. البته آد م هــای حقیقی 
کدام  بپرسیم  باید  اما  می کنند،  هم خرید 
سرمایه گذار 12 میلیارد تومان پول بیکار دارد 
و تابلویی را می خرد که فروش آن نامشخص 
است؟ شما نمی توانید این تابلو را در جای 
چون  بفروشید.  تومان  میلیارد   12 دیگری 
هیچ بازار موازی دیگری وجود ندارد. مدیران 
حـــراج ایـــن خــریــد و فــروش هــا را یــک نوع 
سرمایه گذاری وانمود می کنند که اصالً این 
گونه نیست. من بارها و بارها تابلوهایی را 
دیدم که در حراج 1۰۰میلیون خریده شده اند، 
در حالی که همان کارها با فاصله چند ماه 
با قیمت های پایین تری عرضه شده اند. این 
برگشت  و  سرمایه گذاری  قیمت ها  تفاوت 
وقتی  کــرد.  خواهد  تردید  دچــار  را  سرمایه 
تومان  میلیارد   1۰ قیمت  با  تابلو  یک  من 
می خرم، زمانی که به این پول احتیاج داشته 
باشم باید چگونه آن را بفروشم؟ هیچ کدام 
از نگارخانه های ما قدرت فروش چنین اثری 
را ندارند. از این جهت این شائبه هایی که 
دربـــاره قیمت ها بــه وجـــود مــی آیــد طبیعی 
در  هنرمند  تابلو یک  مگر می شود  اســت. 
سال گذشته 1۰۰ میلیون به فروش برود و در 
عرض یک سال تابلو او به ۳ میلیارد برسد؟ 
ــام بــرای جامعه تردیدآمیز  ایــن اعــداد و ارق
نمی توانند  هنرمندان کشوری  وقتی  است. 
امرار معاش کنند، چون اساساً بازار هنر بازار 
راکدی است، این ارقام درشت قطعاً شائبه 

ایجاد می کند.

حراج تهران نشان دهنده کیفیت #
آثار نیست

نوییسنده کتاب »از عکاسی لذت ببریم«، در 

پاسخ به این پرسش که چه پیشنهادی برای 
ــد، گفت: اوالً  ادامــه فعالیت حــراج تهران داری
باید خیلی شفاف به هنرمندان جوانی که آگاه 
اقتصاد  نیستند گفته شــود که حــراج تهران 
تکلیف خودمان  باید  نیست. همچنین  هنر 
را روشــن کنیم که آیــا ما یک جامعه اشرافی 
هستیم یا نیستیم؟ ما می خواهیم حامی هنر 
باشیم یا نه؟ مگر می شود در کشوری که این  
همه مشکالت اقتصادی داریــم، یک نفر یک 
سگ بخرد با قیمت 1۰۰ میلیون تومان و روزی 
2میلیون تومان فقط به او غذا بدهد؟ بعد بگوید 
پول خودم است. این کجای اخالق ما جا دارد؟ 
آیا ما هم نظام سرمایه داری واشنگتن هستیم؟ 
اگر قرار است مثل آن ها باشیم اعالم کنید تا ما 
هم تکلیف خودمان را بدانیم. آیا ما در فرهنگ 
اخالقی و قوانین کشورمان یک »از کجا آوردی؟« 
نــداریــم؟ حتی اگــر به ایــن نتیجه رسیدیم که 
می خواهیم اشرافی زندگی کنیم، باید به مردم 
و هنرمند جوانی که فکر می کنند این تابلو چون 
12  میلیارد فروخته شده پس خیلی اثر فاخری 
است، بگوییم این 12 میلیارد تومان مثل چک 
است که هیچ اعتباری ندارد. آن معادالت پشت 
چک است که به شما اجازه می دهد روی چک 
بنویسید هزار تومان یا 1۰۰ میلیارد تومان. حراج 
تهران نشان دهنده کیفیت آثار نیست و این 
را هم مردم و هم هنرجویان جوان باید بدانند. 
اکنون کافی است در حراج تهران یک اثر گران 
فروخته شود تا همه هنرجویان جوان فکر کنند 
این یک اتفاق هنری بزرگ بود که اگر آن ها هم 
شبیه به آن کــار کنند اثــر هنری بزرگی خلق 
می کنند. ما داریم سواد بصری جامعه مان را با 
این عدد و رقم های غیرواقعی برهم می زنیم و من 
دارم می بینم با یک حراج تهران تمام چیزهایی 
که ما در دانشگاه به هنرجویان یاد می دهیم بر 
باد می رود. باید به مدیران فرهنگیمان بگوییم 
آقای مدیر فرهنگی! حراج تهران اقتصاد هنر 
کشور نیست. یک تجارت اشرافی منش است 
که از یکسو به هنر ما و از دیگر سو به آرامش 

روانی جامعه آسیب می زند.

به نقد هنری آثار حراج تهران #
نیازمندیم

فــالح فــر در پــاســخ بــه ایــن پــرســش کــه چرا 
ــه شــده در حــراج تهران مــورد نقد  آثــار ارائ
آثار  واقعی  قیمت  تا  نمی گیرند  قرار  هنری 
کـــرد: در حــراج هــای  بــیــان  مشخص شـــود، 
نیست. چون همه  این  بر  رسم  اصالً  دنیا 
حراج های دنیا می دانند که حراج جای کار 
پس  اســت.  تجارت  جــای  و  نیست  هنری 
نقدی  و  نمی دهند  هم  توضیحی  طبیعتاً 
هنری مان  فضای  چــون  نیز  مــا  نمی کنند. 
در  می گوییم  می کنیم،  قــیــاس  آنــجــا  بــا  را 
نداریم  نقد هنری  به  نیاز  تهران هم  حراج 
قیاس  ایــن  کــه  ایــن هستیم  از  غافل  ولــی 
نــیــســت. ذات و ریــشــه حـــراج به  درســـت 
برمی گردد  غربی  برده فروشی های  سیستم 
و آن ها این فرهنگ را از صدها سال پیش 

داشته اند و دارند.

برش

باید خیلی شفاف به هنرمندان 
جوانی که آگاه نیستند گفته 
شود که حراج تهران اقتصاد 

هنر نیست. همچنین باید 
تکلیف خودمان را روشن کنیم 
که آیا ما یک جامعه اشرافی 

هستیم یا نیستیم؟ 

گفت وگو با سعید فالح فر، عکاس و منتقد هنری درباره قیمت گزاف یک تابلو در حراج تهران

حراجی که نه اقتصاد است، نه هنر

در حوالی شعر

محمدکاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر 
annotation@qudsonline.ir

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1080569(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی گل صنیع شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 20512 و شناسه ملی 10101903871 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,08,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید: تولید فرآورده های فلزی ، خرید و فروش ، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، اخذ وام و تسهیالت از بانکها و مراجع مالی و بانکی 
جهت شرکت ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدورپروانه فعالیت نمی باشد. - محل شرکت به آدرس استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان میان والیت ، آبادی 
شهرک صنعتی فناوریهای برتر ، محله شهرک صنعتی فن آوری ، کوچه آبادی ، خیابان کوشش 1 ، پالک 0 ، طبقه همکف ، واحد 292 – کدپستی 9355133390 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. - اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره مورد تصویب قرار گرفت و جایگزین اساسنامه 

قبلی گردید . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1080597(

آگهی تغییرات شرکت خوشه های سبز صنعت توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 28853 و شناسه ملی 10380441199 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,11,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای علی اکبر کارخانه 
چین به شماره ملی 0938305352 و آقای علیرضا کارخانه چین به شماره ملی 0942377257 و آقای محمدرضا کارخانه چین به شماره 
ملی 0941951715 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین شد. - آقای محسن رحیمی محمدی به شماره ملی 0942670681 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد 

امین خاطریان به شماره ملی 3341286608 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فریمان )1080547(

آگهی تغییرات شرکت همگام صنعتی الکتریک خراسان رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 569 و شناسه ملی 10380459965 

مورخ  العاده  ق  فو  عمومی  مجمع  از  حاصله  اختیار  تفویض  به  بنا  و   1399,08,27 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
1398,7,6تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرحله اول افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از مبلغ 18000000000 ریال به مبلغ 126000000000 
ریال منقسم به 12600000سهم 10000ریالی بانام از محل تجدید ارزیابی ماشین آالت) برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری به 
شماره 1573,گ,99 مورخ 99,8,20 ( عملی گردید در نتیجه ماده 5 اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصالح گردید : سرمایه شرکت مبلغ 
یکصد و بیست و شش میلیارد ریال منقسم به دوازده میلیون و ششصد هزار سهم ده هزار ریالی با نام میباشد که تماما پرداخت گردیده 

است . 
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تاسیس شرکت سهامی خاص پیشگامان خورشید پاژ درتاریخ 1399,10,30 به شماره ثبت 75308 به شناسه ملی 14009739066 

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :1- اداره سالن های
 نمایش و برگزاری مراسم ها و جشن ها و یا کنفرانس ها 2- مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی، شبکه داده ها )ارائه 
اجرا و پشتیبانی( 3- طراحی و توسعه بازیهای رایانه ای وسرگرمی 4- تولید و ارائه رایانه  ، تولید و ارائه دستگاه های جانبی، تولید 
شبکه های  خدمات  داخل،  تولید  اطالعاتی   CD و  نرم افزاری  بسته های  پشتیبانی  و  ارائه  مشتری،  سفارش  نرم افزارهای  پشتیبانی  و 
اطالع رسانی 5- طراحی و اجرای دوربین های مداربسته 6- طراحی و اجرای سیستم های الکترونیکی7- طراحی و اجرای سیستم های

 حضور و غیاب 8- طراحی و اجرای سیستم های کامپیوتری و پردازش اطالعات 9- طراحی و اجرای درب های اتوماتیک 
10- طراحی و اجرای سیستم های ایفون تصویری11- طراحی و اجرای کلیه پروژه های قدرت و الکترونیکی 12- طراحی و اجرای 
بازوهای  و  رباتیک  پروژه های  اجرای  و  اتوماسیون صنعتی 14- طراحی  اجرای  و  اطالعات13- طراحی  پردازش  و  مانیتورینگ 
تلویزیون های شهری  تابلوهای روان و  انواع  رباتیک 15- طراحی و اجرای پروژه های میکروکنترولری 16- طراحی و اجرای 
17- مونتاژ انواع بردهای الکترونیکی ریز و خیلی ریز 18- طراحی و اجرای مدارات ریز پردازنده 19- طراحی و اجرای شماتیک 
بردهای الکترونیک 20- طراحی و اجرای سیستم های اعالم سرقت 21- طراحی و اجرای سیستم های اعالم حریق 22- طراحی 
و اجرای سیستم های سانترال 23- طراحی و اجرای سلول های خورشیدی 24- طراحی و اجرای سیستم های برق قدرت تولید 
انتقال و توزیع نیرو 25- طراحی و اجرای سیستم های الکتریکال ساختمانی و کارخانجات 26- طراحی و اجرای کلیه سیستم های 
بادی و برقی 27- طراحی و اجرای معماری نور و نورپردازی ساختمانها 28- طراحی و اجرای کلیه پروژه های الکتریکال و هوشمند 
29- طراحی و اجرای کلیه لوازم برقی منزل و کارخانجات صنعتی 30-تعمیرات گوشی تلفن همراه 31-واردات و صادرات کاالو 
قطعات برقی32-اجرا،طراحی و پیاده سازی و مهندسی معکوس تجهیزات و بردهای الکترونیکی و برقی 33- ارائه خدمات راجع 
به آب رسانی و گاز رسانی و یا برق رسانی 34- انتشار نشریه و یا انجام فعالیت های مطبوعاتی 35- طراحی و اجرای سیستم ایمنی ، 
خدمات شارژ ، فروش وسائل و تجهیزات و ادوات ایمنی و نجات آتش نشانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر 
کدپستی   11 واحد   ، چهارم  طبقه   ، سرو  مجتمع   ،  100- پالک   ، هاشمیه  بلوار   ،  ]76 ]هاشمیه  نماز  بلوار   ، چهارچشمه  محله  مشهد، 
9177193564 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 
سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 6,99,1339339 مورخ 1399,10,17 نزد بانک رفاه 
کارگران شعبه بلوارپیروزی با کد 1028 پرداخت گردیده است اعضای هیئت مدیره آقای مهدی قدرتی به شماره ملی 0920220606 
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد قدرتی به شماره ملی 0922826463 و به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره به مدت 2 سال خانم خدیجه احمدی به شماره ملی 0941973123 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
صادق قدرتی به شماره ملی 0943089514 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سعید سهامی به شماره ملی 
2280047454 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد 
از اعضاء هیئت  امضاء مدیرعامل و یکی  با  قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسالمی  از  بهادار وتعهدآور شرکت  اوراق  و 
مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدامین نوفرستی به شماره ملی 
0920277985 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال آقای محمد فخرایی به شماره ملی 0941406687 به سمت بازرس علی البدل 
به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1081127(

آگهی تغییرات شرکت الماس کاوان جاذبه دانش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
71171 و شناسه ملی 14008954511 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,08,10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : سال مالی شرکت از روز اول دی ماه هر سال آغاز و روز آخر 
آذر ماه سال بعد به پایان می رسد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1080558(
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