
واکنش به عسگر
ندارند  قصد  مجازی  فضای  کاربران 
به این زودی ها دست از سر گزارش 
در  نام عسگر  به  فــردی  مارگزیدگی 
دیده اید   البد  بردارند.  فارس  استان 
را هم  ایــن روزهــا هشتگ #عسگر 
در توییتر داغ کرده اند. برخی کاربران 
هم با انتشار تصاویر طنز نوشته اند: 
»چشمانت ماری بی رحم بود و قلب من عسگری بی دفاع... یک 
مار است چشم مست  از ســرم/  نگردد  بیرون  تو  روی  دم خیال 
راستش  پای  از  بود  ژاپن  اگه  زند، من عسگرم...عسگر  نیشم  تو، 
برق تولید می کردن... فقط حضرت سلیمان می تونه بگه مارها از 
از جان عسگر چه  به راستی مارها  جان عسگر چه می خواهند... 

می خواهند؟«

صندوق مرزداران
با وجود اقدام های اندک یا وعده های 
ــع مــشــکــات  ــ ــرای رف ــ ــه بـ ــادی کـ ــ ــ زی
ــا داده شـــده امــا  ــجــام ی کــولــبــرهــا ان
همچنان  ــبــری  کــول مــصــائــب  ــا  گــوی
دبیر  رضایی،  محسن  پابرجاست. 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
حساب  در  مطلبی  انتشار  ضمن 
توییتری خود، از وضعیت درآمد کولبران در شهرهای مرزی کشور 
انتقاد کرد و خطاب به دولت نوشت:»شاهد تکرار مرگ خاموش 
سهم  هستیم.  اقتصاد  سرمای  و  سوءمدیریت  بار  زیر  کولبرها، 
شهرهای مرزی از درآمد های ملی نظیر گمرک، ناچیز است. دولت 
بخشی از مجموع عواید گمرکی را در صندوقی به نام مرزداران، 
و اشتغال زایی اختصاص دهد. مرز های  رونق شهر های مرزی  به 

ایران، مقدس اند«.

مسدودسازی نداریم
وزیــر  احــضــار  شایعه  حــاشــیــه هــای 
نکردن  فیلتر  خــاطــر  بــه  ارتــبــاطــات 
اینستاگرام هنوز ادامه دارد. محمد 
میزان  خبرگزاری  سردبیر  فراهانی، 
دوره  در  »بــارهــا  نوشت:  توییتر  در 
قضائیه  ــــوه  ق شــــده  اعــــام  تــحــول 
مــســدودســازی  قــبــال  در  سیاستی 
از  ســاده  جست وجویی  نـــدارد؛  و  نداشته  اجتماعی  شبکه های 
را نشان می دهد،  این مورد  مواضع سخنگوی دستگاه به وضوح 
هدف قوه قضائیه در پرونده اخیر مربوط به فضای مجازی پاسخگو 

کردن فرد مسئول بوده است«. 
مهدی کشت دار، مدیرعامل خبرگزاری قوه قضائیه هم در توییتی 
شبکه های  زمینه  در  اسماعیلی  آقــای  اظهارات  »نتیجه  نوشت: 
بر  مبنی  سیاستی  که  می شود  خاصه  جمله  این  در  اجتماعی 

مسدودسازی شبکه های اجتماعی نداشته و نداریم«.

خاموشی های  ــربــت زاده   ت محمد   
پی در پی پدیده تقریباً تازه ای است 
اخیر  مـــدت  در  خــیــلــی هــایــمــان  کــه 
ــه رو شــده ایــم. کــانــال هــای  ــ بــا آن روب
نام  بــه صبح  مــعــمــوالً صبح  خــبــری 
در  ساعاتی  بــرای  بــرق  کــه  مناطقی 
منتشر  را  شــد  خــواهــد  قطع  آن هـــا 
می کنند و مردم هم در کنار اعتراض  
بــرای  می کنند  سعی  مسئوالن،  بــه 
طوالنی  باشند.  ــاده  آمـ ــرق  ب قطعی 
شـــدن ایـــن رونـــد امـــا مــوجــب شــده 
انواع و اقسام شایعه ها درباره قطعی 
برق در فضای مجازی شکل بگیرد. 
شایعه هایی مانند افزایش صادرات، 
استخراج  حتی  و  نیروگاه ها  ناتوانی 
ســؤال  چینی ها!  تــوســط  بیت کوین 
قطع  دلیل  که  اینجاست  اما  اصلی 

برق در هفته های اخیر چیست؟

مزرعهبیتکوین»
اول  روز  ــان  ــمـ هـ از  ــرق  ــ بـ ــطــعــی  ق
تااینکه  داشت  مختلفی  متهم های 
ارز  اســتــخــراج  مـــزارع  از  فیلم هایی 
ــوســط شــرکــتــی چینی  ت دیــجــیــتــال 
ــنــدش هم  ــد و پــشــت ب مــنــتــشــر شـ
ــرق این  ب تــصــاویــر قبض مــیــلــیــاردی 
دست  سیرجان،  در  صنعتی  واحــد 
به دست در فضای مجازی چرخید. 
اما استخراج بیت کوین چه ارتباطی 

به مصرف برق دارد؟
استخراج  یا  و  معدن کاری  اصطاح 
بیت کوین به مراحل حل یک مسئله 
ریاضی اطاق می شود که برای بستن 
یک لوح از معامات قبلی بیت کوین، 
که توسط معامله گران ناشناس انجام 
ایــن معامات  مــی شــود.  شـــده، الزم 
ریاضی اما به قدری پیچیده هستند 
که برای حل آن ها باید حدود 100 تا 
بار پردازش  200رقــم عدد، میلیاردها 
شوند و این فرایند توسط کامپیوترهای 
خاصی انجام می شود که برق زیادی 
مصرف می کنند. استخراج بیت کوین 
علت  به  یافته  توسعه  در کشورهای 
ــدارد اما  ــرژی صــرف ن قیمت بــاالی ان
ــران کــه بهای  ــ کــشــورهــایــی مــانــنــد ای
پایین است، بهشت  انرژی در آن ها 
اســتــخــراج کــنــنــدگــان بــیــت کــویــن به 

حساب می آیند.

موضوع  البته  بیت کوین  اســتــخــراج 
استخراج  صنعت  و  نیست  ــازه ای  تـ
ارز های دیجیتال از سال های گذشته 
به شکل غیررسمی در کشور شروع 
به کار کرد و پس از همه گیر شدن 
و آشنایی مردم با نحوه فعالیت آن، 
وزارت صمت و نیرو به منظور ایجاد 
واحـــد هـــای مــجــاز، قــوانــیــنــی را بــرای 
مشخص  دیــجــیــتــال  ارز  اســتــخــراج 
ترغیب  ــرای  ــ ب ــیــرو  ن وزارت  کـــردنـــد. 
فعاالن این حوزه برای سرمایه گذاری، 
تعرفه ای متفاوت در فصل تابستان و 
نزدیک  تاکنون  و  زمستان وضع کرد 
اخــتــیــار  در  ــــرق  ب ــاوات  ــگـ مـ  ۳10 بـــه 
استخراج کنندگان مجاز ارز دیجیتال 
واحــدهــای  البته  اســـت.  گرفته  قـــرار 
غیرقانونی  شکل  به  که  غیرمجازی 
هم  می کنند  اســتــخــراج  بــیــت کــویــن 
گفته سخنگوی  بــه  امــا  نیست.  کــم 
مشترکان  احتساب  با  بــرق  صنعت 
برق  میزان مصرف  و غیرمجاز  مجاز 
در حوزه استخراج ارز های دیجیتال به 
هزار مگاوات نمی رسد و برای قطعی 

برق باید به دنبال دالیل دیگری بود.
کمیسیون  عضو  بیگی نژاد،  هــادی 
انرژی مجلس هم درباره این شایعه 
ــنــکــه امــــروز بحث  گــفــتــه اســت:»ای
و  شده  مطرح  کوین  بیت  استخراج 
عده ای قطعی برق را به این موضوع 
غــیــر تخصصی  ارتـــبـــاط مــی دهــنــد، 
نــظــر ظرفیت  از  ــا  م ــه  اســـت، چــراک
مشکلی  برق  تولید  بــرای  نیروگاهی 
نداریم و حتی امروز از تمام ظرفیت 
کـــشـــور اســـتـــفـــاده نـــمـــی شـــود. پس 
برق  قطعی  در  کــویــن  بیت  مسئله 

موضوعیتی ندارد«.

بازهمپایمازوتدرمیاناست»
ــراج  ــخـ ــتـ اسـ ــه  ــعـ ــایـ شـ از  ــه  ــتـ ــذشـ گـ
منطقی  دالیــل  امــروز  تا  بیت کوین، 
بــرق مطرح  قطعی  زمینه  در  زیــادی 
که  احتمالی  نخستین  اســت.  شده 
کارشناسان مطرح می کنند آن است 
کــه افــزایــش مــصــرف گـــاز در فصل 
الگوهای  نکردن  رعایت  و  زمستان 
قطعی  سبب  مــردم،  توسط  مصرف 

برق شده است.
همان طور که می دانید نیروگاه ها برای 
تولید برق به سوخت احتیاج دارند. 
افزایش مصرف گاز اما موجب کاهش 
است.  شــده  نیروگاه ها  ایــن  سهمیه 
بخشی از آ ن ها هم برای جبران این 
مـــوضـــوع، از چــنــد صــبــاح پــیــش به 
استفاده از »مازوت« روی آوردند که 
درنهایت منجر به آلودگی شدید هوا 
به  انتقادها  گرفتن  باال  از  پس  شد. 
استفاده از مازوت اما استفاده از این 
سوخت به حداقل رسید و در نتیجه 
دولت مجبور به قطع برق در برخی از 

ساعات شبانه روز شد. 

همهمقصریم»
مطرح  کارشناسان  که  دلیلی  دومین 
مــی کــنــنــد، فــرســودگــی نــیــروگــاه هــای 
کــــشــــورمــــان اســــــــت. حـــمـــیـــدرضـــا 
تهران  بازرگانی  اتــاق  عضو  صالحی، 
مــی گــویــد:»در بــرجــام بــنــا بـــود چند 
مدرن سازی  و  نوسازی  ایــران  نیروگاه 
شوند اما در عمل، تنها یکی از آن ها 
از این رو نیروگاه های  نوسازی شد و 

فعلی چه از نظر عملکرد و چه از نظر 
مــازوت  تولید  نظر  از  چــه  و  ظرفیت 
نــدارنــد«.  سومین  شــرایــط مطلوبی 
مشکات  هم  بــرق  قطعی های  دلیل 
ــوزه ســیــاســت گــذاری  مــوجــود در حــ
کشور  می گویند  کارشناسان  اســت. 
امـــســـال 16 درصــــد مــصــرف انـــرژی 
داشته و این موضوع فقط به رعایت 
نشدن الگوهای مصرف توسط مردم 
برنمی گردد و دولت هم در این ماجرا 
مقصر اســت، چــرا که مشوقی برای 
افــرادی که قصد دارند انرژی کمتری 
با  را  خانه هایشان  یــا  کنند  مصرف 
شیوه های مدرن ساخته و گاز کمتری 
مصرف می کنند در نظر گرفته نشده 
در  می شود  سبب  موضوع  همین  و 
زمانی که مصرف باال رود، دولت برای 

تأمین نیازها با مشکل مواجه شود.

صادراتبیشازحد؟!»
ــوارد امــا هنوز  بــا وجـــود همه ایــن مـ
ــی فـــضـــای مــجــازی  ــالـ بـــرخـــی از اهـ
به  را  بــرق  قطعی های  دارنـــد  اصـــرار 
مــســائــل ســیــاســی مــانــنــد اســتــخــراج 
مختلف  نهادهای  توسط  بیت کوین 
و یا صادرات خارج از چارچوب برق 
به کشورهای همسایه گره بزنند. در 
برخی  مــجــازی،  شایعه  جدیدترین 
می کنند  ادعــا  خــاص  جریان های  از 
صادرات بیش  از اندازه برق موجب 
که  درحالی  است.  برق شده  قطعی 
ایران  قــراردادهــای صادراتی  متن  در 
برق  مانند  محصولی  مــی شــود  قید 
که  می شود  در شرایطی صادر  تنها 
نگرانی  و  شــده  تأمین  داخــلــی  نیاز 

درباره آن وجود نداشته باشد.
شاید  امــا  شایعه ها  ایــن  از  گذشته 
از  انـــتـــقـــاد  کـــنـــار  بـــاشـــد در  بــهــتــر 
قطعی های  مقصر  کــه  مــســئــوالنــی 
هم  کمی  هستند،  ــرق  ب پــی  در  پــی 
تجدید  خــودمــان  مصرف  الگوی  در 
خودتان  با  االن  احتماالً  کنیم.  نظر 
زیادی مصرف  انرژی  می گویید شما 
ــردم  ــیـــد مــ ــنـ ــا بـــاورکـ ــ ــیــد امـ ــمــی کــن ن
زمستان،  فصل  در  دنیا  هیچ کجای 
که  نمی کنند  گــرم  قــدری  به  را  خانه 
بتوانند با شلوارک و زیرپیراهنی در 

آن قدم بزنند!

گلوله های شیشه ای 
کدام ایرانی بافرهنگ و باغیرت است که بپذیرد انجمن کودتاگران ضدایرانی، 
در این هیاهوی هراسناک کرونای نفس دزد و نفسگیر در اندیشه دلسوزی 
برای جامعه ایرانی فرو رفته و دو دست نوازشگرانه مهربانش را پر از واکسن 

شفابخش کرده تا ملت ایران را از این نگرانی  مرگبار نجات بخشد؟
کدامین »هویت غیور« فرهنگ ایرانی، قتل عام پدران و مادران این سرزمین 
را در جنگ جهانی اول از یاد برده و نمی داند این قتل عام ناشی از دزدی 
بزرگ ارتش ملکه انگلیس و غارت گندم این سرزمین مظلوم بود و بدین گونه 
سرزمین ایران را در کمال بی رحمی و بی وجدانی به کام وحشتناک مرگ و 
قحطی درانداختند تا ارتش بی رحم ملکه، احساس گرسنگی نکند و در 

جنگ، خسته نشود؟
کدامین »هویت غیور« فرهنگ حسینی ایرانی است که نداند نقشه دزدی 
بزرگ بحرین را در دانشگاه آکسفورد لندن کشیدند و در یک روز روشن و 
در یک شب تیره پاییزی، به دربار همیشه خمیده پهلوی حمله کردند و به 
تاریخ انرژی و خاک و آینده این وطن دستبردی شگفت آور زدند و سپس در 
برابر چشم های یخ زده رسانه های بی هویت، بحرین پرپول و ثروت را در هفت 
چمدان سیاه جاسازی کردند و با کمک بارکش های حقوقی سازمان ملل، 
دزدیدند و سپس گِرد یک پارچه انگلیسی، به اسم پرچم جدید حلقه زدند 
و در جامعه جهانی، چنین خطاب کردند، اینجا منامه پایتخت کشور تازه 
تولد یافته بحرین است؟ و این دزدی بزرگ قرن بیستم، تنها از جیب گشاد 
دربار همیشه خمیده پهلوی نبود، بل از حق تاریخی آب و گل همه ایرانیان 

آن روزگاران و نیز این روزگاران بوده و هست.
اینک آیا نباید پرسید دزدان بزرگ نفت و خاک دیروز این سرزمین، چگونه 
در این موج کشنده و ترس آور جهانی کرونا، سوزدل انسانیت خواهانه پیدا 
کرده اند و می خواهند سلسله گیسوی حیات بخش واکسن کرونا را به ملت 
ایران زمین تقدیم کنند. اگر این نسیم پر سر و صدای سوزدل ایران خواهانه، 
در انجمن های غارتگران جامعه جهانی ریشه در حقیقت دارد! آیا، زیباتر 
نیست پیش از پیشکش کردن سفره واکسن ها....، هفت چمدان خاک 

دزدیده شده را برگردانند، سپس آواز دلسوزانه سردهند؟
کدامین »هویت غیور« وطن پرست امــروزی می تواند چشمانش را برهم 
بگذارد و دزدی بزرگ یغماگران جنتلمن را نادیده انگارد و صدای لرزان پدران 
بدون نام و نان و گندم میهنش را فراموش کند و از قطار مسافران هستی از 
دست داده سخنی و کامی و تصویری پیش روی خویش نگذارد و با خود و 
در ژرفای روح خویش زمزمه نکند که جنتلمن های جزیره کبیر، این مقلدان 
و فرمانبران همیشگی ملکه که پیش از این رئیسعلی دلواری ملت ایران را 
کشتند، اینک در این دایره توحش مدرن، با گلوله های شیشه ای رنگارنگ 

واکسن کرونا، به دنبال کشتن کدام رئیسعلیِ ایران و ایرانیان هستند؟

 مجازآباد

 آستان قدس رضوی جشنواره بین المللی عکس »مزارات«  را  آستان قدس رضوی جشنواره بین المللی عکس »مزارات«  را 
در دو حوزه نیایش و معماری اسالمی  برگزار می کنددر دو حوزه نیایش و معماری اسالمی  برگزار می کند
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آتش  زیر خاکستر سرخ!

با برکناری ناگهانی رئیس هیئت در خراسان رضوی

 کار دو و میدانی استان 
پیچ خورد

 کرونا خالق »کبریت خیس« را با خود برد

»عباس صفاری« در غربت غرب درگذشت

لطفاً به ما حمله کنید!

یعنی فقط مانده که کارشناسان شبکه »من و تو« به ایرانی ها پیشنهاد 
بدهند مثاً خودتان را بُکشید، قبلش هم یک نفر را پیدا کنید که پس از 
خودکشی، جنازه شما را ببرد بیندازد جلو در خانه فان مسئول یا چند 
محله آن طرف تر یا روی پشت بام خانه همسایه تا همه فکر کنند فانی یا 
آدم های فان محله و فان همسایه شما را کشته اند و بعد جنجال ایجاد 
شود و بروند فانی را بگیرند یا مردم دو محله به جان هم بیفتند و...! 
دقیقاً حکایت همان داستان قدیمی که یک آدم کینه توز به برادرش گفت 
من را بکش و جنازه ام را بینداز روی پشت بام خانه فانی که بیایند طرف 

را بگیرند و به جرم قتل من اعدامش کنند تا دلم خنک شود! 
غلو نمی کنم. اگر هم باور نمی کنید بروید »فــارس پاس« را بخوانید 
که نوشته: »شبکه ماهواره ای فارسی زبان من و تو در پس بزک کردن 
مجریان و برنامه های پررنگ و لعابش، هدف هایی چون تغییر سبک 
زندگی ایرانیان، سیاه نمایی و ناامید کردن مردم را دنبال می کند. اما این 
شبکه انگلیسی در کنار این اهداف شوم، چند ماهی است طرح هایی 
چون حمایت از تحریم، تشویق به احتکار و تجزیه ایران را در دستور کار 

خود قرار داده است.
به تازگی یکی از کارشناسان این برنامه روی آنتن این شبکه حاضر شد 
و آشکارا در اظهاراتی ضدایرانی پیشنهاد داد همان طور که اپوزیسیون 
عراق در واشنگتن، آمریکایی ها را قانع کرد به این کشور حمله کند، 
اپوزیسیون ایران هم باید آمریکایی ها را برای ورود به ایران متقاعد سازد. 
اما این تنها نمونه دخالت های من و تو نبود. چند وقت پیش کارشناس 
این برنامه به طورعلنی خواستار مسلح کردن مردم ایــران شد و این 
نسخه خطرناک را برای مردم پیچید. یا در نمونه های دیگر میهمانانی 
به این شبکه دعوت می شوند تا از تاششان برای تحریم مردم ایران 
صحبت کنند. این نخستین باری نبود که در شبکه من و تو چنین 
مواردی پخش می شد. در روزهایی که کشور ما به دلیل شدیدترین 
تحریم ها روزهای پرتاطم اقتصادی را  تجربه می کرد و قیمت برخی 
کاالها روز به روز باال می رفت، کارشناس شبکه من و تو در پیشنهادی 
ایرانی خواست کاالیی که مورد تقاضاست را  عجیب از شهروندان 
خریداری و نگهداری کرده و پس از افزایش قیمت به بهای باالتری به 

فروش برسانند«.

رحمان رضایی در گفت و گو با قدس:
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سینا حسینی: یحیی گل محمدی همچنان اصرار 
دارد ناکامی های تیم فوتبال پرسپولیس در لیگ 
قهرمانان آسیا و لیگ برتر را متوجه عملکرد مهدی 
رسول پناه کند، به همین خاطر پس از شکست 
در برابر آلومینیوم اراک یک بار دیگر در کنفرانس 
خبری بعد از بازی علیه رسول پناه مواضع تندی به 
کار برد و تأکید کرد هر چند رئیس هیئت مدیره از 
مجموعه مدیریتی باشگاه جدا شده اما او همانند 
لودر از روی باشگاه رد شده و پرسپولیس با وجود 

جدایی او بازهم دچار بحران خواهد شد.

حمله شبانه یحیی !#
ایــن اظــهــارات تند و غیر منتظره، حضور  از  پس 
یحیی گل محمدی در برنامه تلویزیونی شبکه سه 
سبب شد آتش اختالفات افروخته تر از قبل شود، 
یحیی گل محمدی دوباره همان حرف های گذشته 
را در ارتباط با رسول پناه تکرار کرد تا فضا کامالً 
ملتهب شــود. بامداد روز سه شنبه، در شرایطی 
که فیلم های کوتاه از سخنان شب گذشته یحیی 
گل محمدی در تلویزیون در شبکه های مختلف 
اجتماعی در حال وایرال شدن بود، مهدی رسول 
پناه با انتشار یک نامه بسیار تند و سرگشاده پاسخ 
سخنان آتشین یحیی گل محمدی در هفته های 
اخیر را داد تا حدی که خیلی زود متن این نامه در 
شبکه های اجتماعی و فضای مجازی جای سخنان 

گل محمدی را بگیرد.

پاتک رسول پناه!#
رسول پناه در این نامه جزئیات اختالفات به وجود 
آمده را تشریح کرد و مدعی شد گل محمدی به 
دنبال فرافکنی است و از او خواست اگر صادقانه 
رفتار می کند پیشنهاد حضور در یک مناظره زنده 
تلویزیونی را بپذیرد تا افکارعمومی قضاوت کنند که 
چه کسی درست رفتار کرده است! نکته قابل توجه 

در این میان اشــاره مستقیم رئیس سابق هیئت 
مدیره پرسپولیس به جریان نقل و انتقاالت باشگاه 
پرسپولیس بود که با هماهنگی گل محمدی انجام 
شده بود در حالی گل محمدی پیش از این تأکید 
داشت در جریان جدایی ترابی، علیپور و بشار رسن 
نبوده، اما رسول پناه مدعی شد که یحیی در جریان 

کامل این جدایی ها بوده است.
ــامــه جــنــگ لــفــظــی میان  پـــس از انــتــشــار ایـــن ن
گل محمدی و رسول پناه وارد مرحله جدیدی شد 
تا حــدی که هـــواداران به شــدت احساس نگرانی 
سوی  از  رســول پــنــاه  پیشنهاد  قبول  بــا  می کردند 
گل محمدی ممکن است حاشیه های پیرامون این 
تنش گریبانگیر پرسپولیس شود و جایگاه متزلزل 

این تیم دچار مشکالت حادتر گردد.

با به راه افتادن این نگرانی در الیه های هــواداری، 
بودند گل  بــاور  این  بر  و منتقدان  اما کارشناسان 
محمدی هرگز چنین پیشنهادی را قبول نخواهد 
کــرد چــون خــود به خوبی می دانــد با پذیرش این 
به هم خواهد  پرسپولیس  تیمی  تمرکز  پیشنهاد 
به  نامناسب  روحـــی  شــرایــط  بــا  تیمش  و  ریخت 

استقبال بازی های پیش رو خواهد رفت.

عادی سازی فضا با هشتگ بازی#
اتفاق عوامل رسانه ای نزدیک به  این  با  همزمان 
کمپین  موجود  شرایط  دادن  عــادی  ــرای  ب باشگاه 
آرامش رمز موفقیت را استارت زدند اما در این بین 
عده ای در تالش بودند تا با آتش افروزی گل محمدی 
را وادار به واکنش کنند اما یحیی گل محمدی به 

واسطه شرایط متزلزل خود و تیمش در برهه کنونی 
وارد این بازی نشد.

در این بین برخی رسانه های حامی گل محمدی 
تالش کردند به شکلی جای خالی یحیی را پر کنند 
تا پاسخ ادعاهای رســول پناه را بدهند، به همین 
در فضای  پناه  رســول  علیه  تندی  نقدهای  خاطر 
مجازی و کانال های پرمخاطب منتشر شد تا شاید 
سرمربی  برابر  در  مدیره  هیئت  مستعفی  رئیس 
پرسپولیس عقب نشینی کند اما در آن سو رسول 
پناه هم از ابــزار رسانه ای کافی برخوردار بود تا با 
تا  بکشد  نشان  و  خط  قانونی  مشاورانش  کمک 

شاید جنگ را مغلوبه نشود.

سکوت وزارت و هیئت مدیره#
اما در این کشمکش سکوت مسئوالن وزارت ورزش 
و اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس هم کامال 
بحث برانگیز بود، البته برخی مدعی شدند هیئت 
مدیره به منظور جلوگیری از تنش بیشتر به این 
ماجرا ورود پیدا نکرده است اما به نظر می رسد 
در برهه کنونی مسئوالن هیئت مدیره پرسپولیس 
هم در جریان برخی اتفاقات پشت پرده هستند از 
این رو در این ماجرا سکوت کردند چون می دانند 
افشا  پناه  رســول  مدنظر  و مستندات  اسناد  اگــر 
شود، بدون شک آن ها نیز مورد خطاب منتقدان 
قرار می گیرند به همین دلیل سیاست سکوت را در 

پیش گرفتند.
البته رسول پناه در نامه جنجالی خود به نوعی از 
حضور جعفر سمیعی حمایت کــرده بود و تأکید 
کــرده بــود امــیــدوارم با حضور وی جریان داللــی و 
فساد در مجموعه پرسپولیس از بین برود، به همین 
دلیل برخی گمانه زنی کردند این اتفاق با هماهنگی 
ایــن ترتیب  بــه  تــا  مــدیــران باشگاه صـــورت گرفته 
گل محمدی وادار به عقب نشینی شود و دیگر این 

جنجال بیهوده و بدون سرانجام را ادامه ندهد.

پرسپولیس همچنان تحت تأثیر درگیری گل محمدی و رسول پناه

آتش  زیر خاکستر سرخ!

شکوفایی دوباره لوئیس سوارز در اتلتیکو
در قیاس آماری برترین گلزنان فصل اللیگا و میزان موقعیت شناسی  آن ها هم سوارز 
نشان داده بازیکنی نیست که قدر موقعیت های خود را نداند و نرخ تبدیل شوت های 
در چارچوب او به گل نشان می دهد که این مهاجم خطرناک ترین مهاجم این فصل 
اللیگا در کنار یوسف النصیری به شمار می آید. آماری بهتر از بازیکنانی چون مسی 
و بنزما، ستاره های بارسلونا و رئال مادرید.برترین گلزنان فصل اللیگا: )اعداد داخل 
پرانتز، تعداد شوت های در چارچوب هر بازیکن است(1- لوئیس سوارز: 12 گل 

)18(2 - یوسف النصیری: 12 گل )18(3- لیونل مسی: 11 گل )49(

سولسشر: تا می توانید از کاوانی یاد بگیرید
اوله گونار سولسشر، سرمربی منچستریونایتد به تمجید از ادینسون کاوانی پرداخته 
است. اوله گونار سولسشر در گفت و گو با سان گفت: »بازیکنانی چون آنتونی 
مارسیال، مارکوس راشفورد، میسون گرینوود و دنی جیمز، همه مهاجمان یونایتد باید 
از فرصتی که ادینسون در کنار ماست بهره برده و بهترین نتیجه را بگیرند. مهاجمان 
یونایتد باید از مدل تحرک و جنب و جوش کاوانی، نگرش و طرز تفکر این بازیکن 
و میل شدید او به کسب پیروزی و موفقیت درس بگیرند.کاوانی یکی از سختکوش 

ترین مهاجمان نوک و البته همچنین یکی از باهوش ترین بازیکنان است«.

انتقال اودگارد به آرسنال نهایی می شود
مارتین اودگارد، پس از شرکت در تست های پزشکی آرسنال، انتقال خود از 
رئال مادرید به این تیم را نهایی می کند. به گزارش سرویس ورزش پس از 
توافق آرسنال با رئال مادرید بر سر پرداخت دستمزد هفته ای حدوداً 43 هزار 
یورویی این بازیکن اودگارد قرار است در ادامه فصل برای آرسنال به میدان 
برود. آرسنال همچنین قرار است مبلغی بابت قرارداد قرضی به رئال مادرید 
پرداخت کند و همچنین بند خرید دائم اودگــارد در قــرارداد بین دو باشگاه 

وجود ندارد.حضور اودگارد ،میکل آرتتا، سرمربی آرسنال، را خوشحال کرد.

لئاندرو پاِرِدس: بی تاب هم تیمی شدن با مسی هستم
لیونل مسی  آرژانتینی پی اس جی و هم تیمی  پــاردس هافبک  لئاندرو 
در آلبی سلسته، بسیار عالقه مند است تا فصل بعد مسی را با پیراهن 
پی اس جی ببیند.به گزارش سرویس ورزش او در این رابطه گفت: »این 
لئو دارد ولی می دانم که باشگاه در صدد راضــی کردن  بستگی به خود 
اوست. اینکه االن شانس این را دارم تا زیر نظر یک مربی آرژانتینی کار 
کنم)پوچتینو(، به خودی خود، مزیت بزرگی است و اگر مسی هم به جمع 

ما اضافه شود که دیگر فوق العاده خواهد شد«.

حمیدرضاعرب: رحمان رضایی شرایط خاصی در 
تیم ذوب آهن دارد. از سویی برخی پیشکسوتان 
این باشگاه به وی فشار می آورند تا این باشگاه را 
ترک کند واز طرفی هم عــده ای از داخــل باشگاه 
ایــن حــال تصمیم  با  او حاشیه می سازند.  ــرای  ب
اعتقاد دارنــد که  گیران اصلی باشگاه ذوب آهن 
رحمان می تواند روزهای خوشی را برای ذوب آهن 
رقم بزند. آخرین بازی ذوب آهن با نفت مسجد 
سلیمان با طعم گس اشتباه داوری همراه بود وگرنه 
رحمان و شاگردان نخستین برد خود دراین فصل 
را جشن می گرفتند. رضایی اما بی آنکه امیدهایش 
را ازدست بدهد واسیر حاشیه  سازی های مقطعی 
شود، چشم به امتیاز بازی های آتی دوخته است. 

او به دنبال دستاوردی بزرگ در ذوب آهن است.

نتیجه بازی شما با نفت مسجد سلیمان به س
را  تیم شما  سالم  گل  که  آن هــایــی  همه  اعتقاد 

دیدند بسیار ناعادالنه رقم خورد. 
برای ما تمام شده و رفته است.  بازی دیگر  آن 

نباید بیش از این روی آن بازی تمرکز کنیم. 
داور به گمان همه آن  هایی که گل سالم ما 
را دیدند اشتباه بزرگی مرتکب شد. درآن 
لحظه که داور گل سالم ما را مردود اعالم 
یا  بخندم  نمی دانستم  من  کرد حقیقتاً 

گریه کنم. 
این  آهن  درذوب  ما  به هرحال قسمت 

بوده و باید ببینیم که درآینده چه 
اتفاقاتی رخ می دهد.

بــا نساجی هم س ــازی  ب
شاید برای شما چالش 

آفرین باشد.
ــا سخت  ــ ــازی ه ــ ب هــمــه 
است اما ما راه خودمان 
را می رویم. بازی به بازی 

ــا شــرایــط  جــلــو مـــی رویـــم ت
تغییر  خودمان  ســود  به  را 

دهیم. انتظار دارم بازیکنان با مسئولیت پذیری 
بیشتری در بازی های آینده به میدان بروند. البته 
آن ها درهمه این بازی ها که پشت سرگذاشتیم 
نهایت تالش خود را انجام داده اند. دستشان درد 
نکند، اما باید همه تالشمان را بیشتر کنیم تا از 

این بحران نسبی عبور کنیم.

چرا برای شما حاشیه می سازند؟س
دارد.  وجـــود  ایــن مسائل همه جــا  هــرحــال  بــه 
که  کاری  وبه  زیاد است  اما صبر وحوصله من 
می کنم اعتقاد دارم. من زمانی که بازیکن بودم 
از ذوب آهن به پروجای ایتالیا رفتم و سال های 

خوبی را درفوتبال این کشور سپری کردم. 
ــــزرگ هــســتــم و تـــالش می کنم  ب ــرد کـــار هـــای  مـ
بازیگری  دوران  مثل  هــم  مربیگری  دوران  در 
بــگــذارم.  بــه جــا  از خــودم  عملکردی درخــشــان 
را مدیون  و خــودم  اســت  مــن  آهــن خانه  ذوب 
و دل  با جان  برای همین  می دانم.  باشگاه  این 
درخــدمــت ایــن باشگاه خــواهــم بــود وایــن 
از  را  من  نمی تواند  سازی ها  حاشیه 

راهی که می روم دور کند.

پیش بینی شما از آینده این تیم س
چیست؟

من چیزی جز موفقیت را نمی بینم. ما 
حاشیه سازان را هم عقب می رانیم و 
به راهی که درپیش گرفته ایم ادامه 
خواهیم داد. من به کار خودم و 
این بچه ها ایمان دارم. ما 
بدشانسی هایی آوردیم 
اشتباه هایی  البته  و 
هم داشته ایم اما این 
روزها خواهد گذشت 
و ذوب آهن درلیگ 
سربلند  بــیــســتــم 

خواهد شد.

این روزهــا ساز ورزش خراسان کوک نیست و هرروز 
خبرهایی می شنویم که نسبت به ورزش این استان 
هیئت  رئیس  تازگی  به  شنویم.  ناامیدترمی  پهناور 
ــه ازقــضــا یــکــی ازفــعــال تــریــن  ــان ک دوومـــیـــدانـــی اســت
برکنار  ناگهان  می باشد  استان  ورزشـــی  هیئت های 
شد. به گزارش سرویس ورزش علی سعادتمند یکی 
ازقهرمانان نامی این رشته بوده که نزدیک به دودهه 
ــی کــشــورمــان اســـت.وی  ــدان ــی مــربــی تیم ملی دووم
ازشهریور96 با رأی قاطع اعضای مجمع انتخاب شد 
وکارنامه بدی هم نداشته است اما به دالیل نامعلوم 
برکنار شده است. وقتی یک رئیس هیئت مستقیماً 
توسط مدیرکل یا رئیس فدراسیون برکنار می شود باید 
سه مشکل )اخالقی، مالی و یا کارایی( داشته باشد 
حاال شما جعل مدرک راهم به آن اضافه کنید. این 
در حالی است که در مدت اخیر تخلفاتی در هیئت 
سوارکاری و چند هیئت دیگر روی داد ولی فتاحی بنا 
به هر دلیلی زیرسبیلی آن ها را رد کرد و برخوردی انجام 

نداد که واقعاً جای سؤال داشت.

تخلفم حمایت زیاد از ورزشکارانم بود#
 به همین منظور بــرای روشــن شدن موضوع ابتدا با 
علی سعادتمند هم کالم شدیم او که ازشنیدن این 
خبر شوکه شده و گفت: »حقیقتش من خودم هنوز 
پاسخی برای این سؤال پیدا نکردم به معاونت ورزشی 
مراجعه کردم ایشان گفتند من هم 24ساعته متوجه 

شدم. دلیل این کاررا نمی دانم اینگونه برخورد باکسی 
که سال هاست خاک این رشته را خورده وبا تمام وجودم 
در خدمت این رشته بودم صحیح نیست.من کارمند 
این تشکیالت هستم و بهتر ازهرکسی به وضعیت 
مرا  حــداقــل  کـــاش  ای  آشناهستم.  اســتــانــم  ورزش 
می خواستند و می گفتند از قیافه توخوشمان نمی آید 
خــودت بــرو. مطمئن باشید بــدون سروصدا استعفا 
می دادم ولی حاال که از لفظ برکناری استفاده می کنند 
در دل اهالی ورزش سوال ها ایجاد می شود. وی افزود: 
تنها تخلفی که به ذهنم می رسد حمایت زیاد من از 
ورزشکارانم بود و چون این روزها به دلیل کرونا و شرایط 
خاص و تعطیالت سالن ها درآمدزایی هیئت کم شده 
بود درخواست من ازمدیرکل بیشتر شده بود. همین جا 
از مدیرکل خواهش می کنم هر تخلفی که من مرتکب 

شدم بدون هیچ گونه مراعاتی برای مردم بازگو کند.

پورتقی سرپرست شد#
طبق پیگیری های خبرنگار ما از داخل اداره کل ورزش 
و جــوانــان شنیده می شود که ایــن داســتــان از طرف 
فدراسیون آب خــورده و فتاحی در تمکین از رئیس 
آن هم  اســت.  داده  برکناری وی  به  فدراسیون حکم 
به دلیل عدم کارآمدی سعادتمند در ریاست هیئت 
دوومیدانی.  پس از برکناری سعادتمند، محسن پورتقی 
سرپرست سابق معاونت ورزشی اداره کل ورزش جوانان  

به عنوان سرپرست هیئت دو و میدانی معرفی شد.

رحمان رضایی در گفت و گو با قدس:

خودمرامدیونباشگاهذوبآهنمیدانم
با برکناری ناگهانی رئیس هیئت در خراسان رضوی

کاردوومیدانیاستانپیچخورد

اینستاگرام  با قرار دادن پستی در صفحه  فرانک لمپارد 
خود به برکناری از هدایت چلسی واکنش نشان داد. »من 
به دستاوردهایی که کسب کرده ایم و به بازیکنان آکادمی 
گام  اصلی  تیم  در  حضور  سمت  به  که  می کنم  افتخار 
برداشتند و عملکرد بسیار خوبی داشته اند. آن ها آینده 
نکردم  وقت  این فصل  در  اینکه  از  من  باشگاه هستند. 
باشگاه را پیش ببرم و آن را به سطح باالتری برسانم ناامید 
هستم. برای تیم و باشگاه آرزوی موفقیت در آینده دارم«.

پورتو با گلزنی مهاجم ایرانی خود در دیدار مقابل فارنسی به برتری یک 
بر صفر دست یافت. این دیدار بامداد دیروز از هفته پانزدهم لیگ 
برتر فوبال باشگاه های پرتغال برگزار شد و در آن پورتو توانست مقابل 
فارنسی انتهای جدولی به پیروزی دست یابد.در دقیقه 1۵ حرکت 
تماشایی »مانافا« از جناح راست و پاس خوب او را طارمی با ضربه ای 
بدون معطلی به گل تبدیل کرد که همین گل موجب برتری میهمان 
شد. این هشتمین گل طارمی بود و او در صفحه شخصی اش با انتشار 

صحنه خوشحالی اش نوشت. گل سه امتیازی برای پیروزی.

مهدی طارمیلمپارد

ضد  حمله

 ۴ داور ایرانی
نامزد قضاوت جام جهانی فوتسال

کامل  فهرست  فوتبال،  فدراسیون  رسمی  سایت  از  نقل  به 
از   2021 لیتوانی  فــوتــســال  جهانی  جــام  داوران  نــامــزدهــای 
افشار،  مهرابی  ابراهیم  اساس  این  بر  اعالم شد.  فیفا  سوی 
محمودرضا نصیرلو، گالره ناظمی و زری فتحی از ایران به عنوان 
داور، برای قضاوت در این رقابت ها از سوی فیفا نامزد شدند. 
پس از برگزاری آزمون های مختلف، اسامی نهایی برای قضاوت 

در این رقابت ها اعالم خواهد شد.

 ۶ پرسپولیسی در تیم منتخب 
لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۰

روزهــای  در   )AFC( آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  رسمی  سایت 
گذشته از کاربران خود خواسته بود بهترین بازیکنان هر پُست 
را در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 2020 انتخاب کنند. با پایان 
این نظرسنجی ها، 6 بازیکن پرسپولیس در این رقابت ها یعنی 
کنعانی زادگان،  محمدحسین  خلیل زاده،  شجاع  لک،  حامد 
سعید آقایی، بشار رسن و مهدی عبدی در تیم منتخب لیگ 
قهرمانان آسیا از نگاه هــواداران قرار گرفتند. سلطان الغنام و 
عبدالرزاق حمدهللا از النصر،  تروهیتو ناکاگاوا و تاکویا کیدا از 
یوکوهاما مارینوس و جونیور نگرائو از اولسان هیوندای، سایر 

بازیکنان این تیم را تشکیل می دهند.

آخرین وضعیت مصدومان شهر خودرو
به گزارش سرویس ورزش شهر خودرو مدتی است که با چالش 
مصدومیت مدافعانش روبه رو شده است. بر همین اساس حسن 
جعفری مدافع راست شهر خودرو در بازی با سپاهان غایب خواهد 
بود، این بازیکن از ناحیه زانو مصدوم است و مراحل درمانی را 
پشت سر می گذارد. محمدعلی فرامرزی مدافع چپ شهر خودرو 
هم آسیب دیده و حضور او در بازی با سپاهان در هاله ای از ابهام 
قرار دارد. علی نعمتی مدافع میانی شهر خودرو هم از ناحیه مچ و 
زانو مصدوم شده بود که از روز دوشنبه به تمرینات گروهی تیمش 

اضافه شد و می تواند در بازی با سپاهان به میدان برود. 

رحمتی: سهرابی و اصفهانیان درگیر 
انتخابات فدراسیون هستند

تصویری  ارتــبــاط  در  شهرخودرو  سرمربی  رحمتی  سیدمهدی 
افتخار  که  نیم فصل  ایــن  در  کــرد:  اظهار  برتر  فوتبال  برنامه  با 
سرمربیگری شهر خودرو را داشتم، یکسری اتفاقات پیش آمده 
که در دوران بازیگری کمتر درگیر آن بــودم. من فکر می کنم که 
داوران بین المللی زیادی داریم مثل آقای کاظمی. می توانم بپرسم 
که ایشان در این 12 هفته گذشته چند بار سوت زده است؟ یا 
آقایان کرمانشاهی، خورشیدی و ... چند بار قضاوت کرده اند؟ وی 
در ادامــه افــزود: من هیچ مشکلی هم با قضاوت اشتباه ندارم، 
بحثم ایــن نیست. بحث من ایــن اســت که آقــایــان سهرابی و 
اصفهانیان درگیر انتخابات فدراسیون هستند و می خواهند رأی 
بیاورند و سعی می کنند از داورانی که در لیگ یک صوت می زنند، 
استفاده کنند. امسال هیچ کالس عملی برای داوران برگزار نشده 
و داورانی که دو قضاوت در لیگ یک داشتند در لیگ برتر قضاوت 
می کنند. من مشکلی ندارم با آمدن آن ها، ولی آیا دپارتمان داوری 
برنامه  و کالس عملی برای داوران گذاشته است؟ من مربی جوان و 
تیم شهر خودرو که یک تیم خصوصی است چه گناهی کرده ایم 

که تاوان چیدمان غلط دپارتمان داوری را باید پس بدهیم؟!

منهای فوتبال

هفته بیستم لیگ برتر انگلیس

چلسی - ولورهمپتون
    چهارشنبه 8 بهمن - 21:30 از شبکه ورزش

جام حذفی ایتالیا

یوونتوس - اسپال
    چهارشنبه 8 بهمن - 23:15 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

سعیدی: فعالً همه چیز 50-50 است
 CAS رأی دادگاه 

به سود یا ضرر جودو ایران؟
در حالی که بعد از چند ماه تأخیر این روزهــا همه منتظر اعالم 
رأی نهایی دادگاه CAS در پرونده شکایت فدراسیون جودو ایران 
از فدراسیون جهانی هستند تا تکلیف تعلیق جودوایران مشخص 
شود، دبیرکل کمیته ملی المپیک به مثبت بودن این رأی به نفع 
ایران امیدوار است.  کیکاووس سعیدی، دبیرکل کمیته ملی المپیک 
در این باره به فارس گفت: فکر می کنم تا چند روز آینده رأی صادر 
و  ــی  آقایان سجادی، داورزنـ از  اعزامی ما متشکل  شــود. هیئت 
میراسماعیلی به همراه وکیل پرونده به سوئیس رفتند و در دادگاه 

CAS دفاعیات خوبی داشتند. 
وی درباره پیش بینی اش از نتیجه پرونده عنوان کرد: اگر رأی عادالنه 
صادر شود، به نفع جودو ایران خواهد بود. فعالً همه چیز ۵0-۵0 

است و نمی توان پیش بینی دقیقی داشت.

جمشید آبلو مربی کوراش شد
کــوراش فدراسیون  از سوی محمد فرشاد شادکام رئیس کمیته 
انجمن های ورزش های رزمی، مربی تیم ملی این رشته رزمی انتخاب 
و معرفی شد. جمشید آبلو از قهرمانان، داوران و مربیان سابق 
کشتی و داور بین المللی آلیش تا پایان رقابت های قهرمانی جهان 
عضو کادر فنی تیم ملی کوراش خواهد بود.به نوشته مهر، حمید 
جعفر دبیر کمیته کوراش در این رابطه گفت: مسئولیت هدایت 
تیم ملی برعهده شادکام است و آبلو در کنار وی کار آماده سازی تیم 
ملی را برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان انجام خواهند داد. 
رقابت های قهرمانی جهان روزهای ابتدایی تیرماه به میزبانی روسیه 
برگزار می شود که بعد از انتخاب کادر فنی، به زودی برنامه های 
تشکیل اردوی تیم و نحوه آماده سازی و انتخاب اردونشینان را اعالم 

خواهیم کرد.

موسوی، ارزشمندترین بازیکن شد
تیم های پیاچنزا و ورونا در چارچوب هفته بیستم سری آ  ایتالیا به 
مصاف یکدیگر رفتند که پیاچنزا سه بر یک حریف خود را شکست 
داد تا با 32 امتیاز در جایگاه ششم جدول قرار گیرد.سید محمد 
موسوی ستاره ایرانی تیم پیاچنزا که در دیدار یکشنبه شب تیمش 
برابر ورونا از هفته بیستم لیگ سری آ ایتالیا عملکرد درخشانی 
داشت و 13 امتیاز کسب کرد، عنوان ارزشمندترین بازیکن میدان را 

نیز در این هفته به خود اختصاص داد.
به نوشته فارس، موسوی در این مسابقه 13 امتیاز شامل 9 حمله، 
دو سرویس و دو دفاع به نام خود ثبت کرد. 2 امتیازی که ملی پوش 
ایرانی روی سرویس های سرعتی کسب کرده بود، بیش از همه مورد 

توجه عالقه مندان به والیبال در ایتالیا قرار گرفت.

مدیران  تصمیم  شماتت  به  انگلیس  فوتبال  اسطوره 
گری  اســت.  پرداخته  لمپارد  فرانک  مــورد  در  چلسی 
لینه کر نوشت: »به نظر می رسد فرانک لمپارد امروز 
از چلسی اخراج می شود. یک تصمیم واقعاً مضحک و 
خنده دار بعد از دوره اول ضعیف این سرمربی. همیشه 
برای جا افتادن خریدهای جدید در یک باشگاه نیاز به 
زمان است. به ندرت کسی در فوتبال عالقه به صبوری 

دارد. آن ها هرگز نمی آموزند«.

تیاگو سیلوا مدافع برزیلی و جدید چلسی در اینستاگرام با فرانک 
لمپارد خداحافظی کرد.تیاگو سیلوا در اینستاگرام خود نوشت: »من 
می خواهم بابت همه آنچه تو و تیمت برای من از روزی که به اینجا 
آمدم انجام دادیــد تشکر کنم. همان طور که به خودت هم گفتم، 
انگار ما 10 سال است با هم همکاری می کنیم. برای همه چیز بسیار 
ممنونم، افسانه«. تیاگو سیلوا، مدافع برزیلی چلسی در اواخر فصل 
تابستان و بعد از جدایی از پاری سن ژرمن راهی این تیم شده و در 

همین مدت کوتاه به مهره ثابت تیم فرانک لمپارد تبدیل شد.

تیاگو سیلواگری لینه کر
هی

دال
عب

ی 
 عل

س :
عک

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده به کالسه 9709489
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9709489 خانم ریحانه جعفریان نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1373/02/16 شماره 
ملی: 0922679614 ش��ماره شناسنامه: 0922679614 به استناد س��ند ازدواج: 9778، 1390/11/27، دفترخانه 
ازدواج ش��ماره 104 و طالق ش��ماره 85 ش��هر مشهد اس��تان خراس��ان رضوی جهت وصول مهریه به تعداد 214 
س��که طالی یک بهار آزادی علیه: آقای احس��ان محمدی نام پدر: حس��ن تاریخ تولد: 1364/03/19 ش��ماره ملی: 
0946485216 ش��ماره شناسنامه: 1129 صادر و اجرائیه در تاریخ 97/12/19 از طریق نشر آگهی به مدیون ابالغ 
گردیده است. بموجب درخواست وکیل بستانکار وارده به شماره 98/3/1- 10219 ششدانگ اعیان پالک ثبتی 8844 

فرعی از 235 اصلی بخش 9 مشهد مالکیت مدیون در قبال 160 عدد سکه تمام بهار آزادی بازداشت گردید.
س��پس برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری طی وارده بش��ماره 63639- 98/11/15 ارزش ششدانگ اعیان 
ملک مذکور به مبلغ 11/100/000/000 ریال معادل یک میلیارد و صد و ده میلیون تومان ارزیابی گردیده اس��ت. 
آدرس ملک واقع در مشهد بلوار پیروزی خاقانی 26 پالک 89 طبقه سوم غربی و متن گزارش کارشناسی بدین شرح 
میباشد. ملک مورد کارشناسی، ششدانگ اعیان یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 149/30 مترمربع که عرصه 
آن موقوفه آستان قدس رضوی و شامل پذیرایی آشپزخانه 3 خواب که یکی از خواب ها مستر، سرویس بهداشتی و 
حمام و نیز یک تراس در قسمت شمالی پوشش کف واحد سرامیک و دیوارها رنگ سیستم سرمایش کولر آبی و کولر 
گازی در پذیرایی، سیستم گرمایشی پکیج و رادیاتور و دارای انشعابات آب و برق و گاز مستقل می باشد. همچنین 
دارای یک انباری به مساحت 2 متر در بام می باشد. واحد مذکور در یک ساختمان 5 طبقه و مجموعاً 9 واحد مسکونی 
با قدمت ساخت حدود 12 سال، عرصه زمین 428/25 مترمربع دارای نمای ترکیبی سنگ و کامپوزیت، 2 درب برقی 
جهت ورودی پارکینگ، آسانسور و ساختمان مجهز به دوربین مدار بسته می باشد. شایان ذکر است حدود اجمالی 

ملک در حد عرف قابل قبول بوده و در زمان بازدید ملک در اختیار مستأجر می باشد.
در حال حاضر ارزش شش��دانگ ملک مذکور با توجه به کلیه س��وابق و جوانب امر، مس��احت عرصه و اعیان، تراکم 
کاربری، موقعیت مکانی، حدود اربعه، شکل هندسی، ممر دسترسی، قدمت ساختمان، کاربری، کیفیت و تجهیزات 
ساخت، و سایر عوامل مؤثر در قیمت گذاری و بررسی های میدانی با امتیاز انشعابات منصوب در وضع موجود، و نیز 
ب��ا در نظ��ر گرفتن عدم هرگونه بدهی ملک به کلیه مراجع ذیصالح حقیقی و حقوقی مجموع ارزش ملک به مبلغ 

11/100/000/000 ریال برآورد و پیشنهاد می گردد.
و حسب صورتجلسه مأمور اجرا آقای رمضانی به وارده 98/10/9- 55441 ملک تا تاریخ 99/2/30 در تصرف مستأجر 
می باشد. و صورتجلسه 47218- 99/7/6، در تاریخ 99/7/5 مأمور اجرا به محل ملک به آدرس بلوار پیروزی خاقانی 
26 پالک 89 طبقه سوم غربی مراجعه و آقای حسن سعیدی در محل حضور داشته و اظهار نموده ملک فوق را اجاره 

نموده ولی از دادن اطالعات )مبلغ اجاره، تاریخ انقضای قولنامه( خودداری نموده است.
و حدود و مشخصات آپارتمان طبق پاسخ استعالم واحد ثبتی بدین شرح میباشد )شماالً به طول 7/45 متر دیوار 
و پنجره به فضای حیاط خلوت ش��رقاً: در 9 قسمت دیوار اشتراکی با آپارتمان مجاور شرقی چهارم الی ششم درب 
و دیوار به س��رویس پله و آسانس��ور و فیلتر هفتم و هشتم دیوار و پنجره به فضای نورگیر جنوباً لبه تراس و دیوار و 
پنجره به فضای حیاط غرباً به طول 21 متر دیوار به پالک 183 فرعی( با توجه به قطعیت ارزیابی در روز سه شنبه 
مورخ 99/11/21 مزایده ملک مذکور از ساعت 9 صبح الی 12 در محل اداره اجرای اسناد رسمی مشهد به آدرس 
مشهد خیابان امام خمینی، کوچه ثبت، اداره اجرای اسناد رسمی شعبه دوم از مبلغ پایه 11/100/000/000 ریال 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته خواهد شد. ضمناً حقوقات دولتی متعلقه شامل حق االجرا به مبلغ 
555/000/000 ریال و حق مزایده 444/000/000 ریال نقداً در جلسه مزایده وصول خواهد شد. مزایده از مقدار و 
مبلغ اعالمی شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. و طبق ماده 121 آئین نامه اجرا 
هزینه های قانونی طبق مقررات از خریدار وصول خواهد شد. همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از 
تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار می گردد. ضمناً شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه 
مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. م.الف 527  آ9911328

تاریخ انتشار: 99/11/8
رئیس اداره اول اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرائی کالسه 9905105
ب��ه موج��ب پرونده اجرائی کالس��ه 9905105 خانم زهرا بخش��ی نام پ��در: غالمرضا تاریخ تول��د: 1355/04/09 
ش��ماره ملی: 0938757008 ش��ماره شناس��نامه: 261 جهت وصول مبلغ یک میلیون تومان )به نرخ س��ال 98 
مع��ادل 1/372/635/135 ری��ال( علیه آقای علی محمدی نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1348/02/10 ش��ماره ملی: 
0653023979 ش��ماره شناسنامه: 14 به استناد س��ند ازدواج 7516- 1371/04/07، دفترخانه ازدواج شماره 73 
و طالق ش��ماره 93 ش��هر مشهد مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده به کالسه فوق در شعبه دوم اداره اجرای 
اس��ناد رس��می مشهد تش��کیل و اجرائیه در تاریخ 99/8/6 به مدیون ابالغ گردید س��پس برابر استعالم انجام شده 

خودروی سواری سمند ایکس 7 به پالک 55 ق 373- 42 در قبال مهریه توقیف گردید و طبق گزارش کارشناس 
رس��می دادگستری بشماره وارده 60984- 99/9/20 به شرح ذیل: مشخصات خودرو: سمند، تیپ: ایکس 7، رنگ 
سفید، مدل 1391، شماره شاسی: cf 011055 3، دستگاه موتور خاموش و وضعیت فنی نامعلوم ولی به نظر سالم 
و آماده به کار می آید. درب جلو س��مت چپ تعویض می باش��د. بدنه خوردگی دارد. الستیک ها 40 درصد می باشد. 
تودوزی س��الم می باش��د. خودرو در پارکینگ خین عرب واقع در طرح چی 35 و از سواری مذکور با موتور خاموش 
و دربهای قفل بازدید و قیمت پایه خودرو با فی روز مبلغ 1/130/000/000 ریال معادل یکصد و س��یزده میلیون 

تومان برآورد می گردد.
با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده در روز دوش��نبه مورخ 99/11/20 از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر جلس��ه مزایده 
اتومبیل مذکور در آدرس مشهد: مشهد خیابان امام خمینی 28 کوچه ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه 
دوم اداره اجرا از مبلغ پایه مبلغ 1/130/000/000 ریال ش��روع و به باالترین قیمتی که خریدار داش��ته باش��د نقداً 
فروخته خواهد شد. ضمناً مبلغ نیم عشر دولتی 56/500/000 ریال و مبلغ حق مزایده 67/800/000 ریال میباشد 
و طبق ماده 121 آئین 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 میگردد. همچنین شرکت در مزایده 
منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه 

مزایده الزامی است. م.الف 528  آ9911329 تاریخ انتشار آگهی: 99/11/8
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حجت علی زاده مع الواس��طه برابر تفویض وکالتنامه ش��ماره 116256- 1399/08/14 دفترخانه 30 مشهد از 
طرف خانم اعظم لوئی با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/29539 مورخ 1399/10/14 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان یکدانگ مشاع از ششدانگ پالک 2946 فرعی از 784 فرعی از 10- اصلی 
واقع در بخش ش��ش طرقبه شاندیز که در صفحه 133 دفتر 643 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند 
مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در 
یک نوبت آگهی تا چنانچه اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند 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 سند مالکیت 
یا س��ند معامله ارائه نش��ود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور س��ند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. 

م.الف 529  آ9911330
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حجت علی زاده مع الواس��طه برابر تفویض وکالتنامه ش��ماره 116256- 1399/08/14 دفترخانه 30 مشهد از 
طرف خانم زهره لوئی با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/29539 مورخ 1399/10/14 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان یکدانگ مشاع از ششدانگ پالک 2946 فرعی از 784 فرعی از 10- اصلی 
واقع در بخش ش��ش طرقبه شاندیز که در صفحه 127 دفتر 643 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند 
مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در 
یک نوبت آگهی تا چنانچه اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند 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 سند مالکیت 
یا س��ند معامله ارائه نش��ود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور س��ند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. 

م.الف 530  آ9911331
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حجت علی زاده مع الواس��طه برابر تفویض وکالتنامه ش��ماره 116256- 1399/08/14 دفترخانه 30 مشهد از 
طرف خانم اشرف لوئی با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/29539 مورخ 1399/10/14 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان یکدانگ مشاع از ششدانگ پالک 2946 فرعی از 784 فرعی از 10- اصلی 
واقع در بخش ش��ش طرقبه شاندیز که در صفحه 130 دفتر 643 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند 
مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در 
یک نوبت آگهی تا چنانچه اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند 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 سند مالکیت 
یا س��ند معامله ارائه نش��ود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور س��ند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. 

م.الف 531  آ9911332
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم معصومه زمانی برابر وکالتنامه شماره 35814- 1397/8/7 دفترخانه 189 مشهد از طرف آقای محمد حسن 
ابوعطا با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/23342 مورخ 1399/8/20 تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی میزان دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک 203 فرعی از 179- اصلی واقع در بخش شش طرقبه شاندیز 
که در صفحه 34 دفتر 196 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر جابجایی مفقود شده را 
نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین 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 سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات 

اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف 532  آ9911333
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 

سند رسمی
براب��ر رأی ش��ماره 139960306003001116 هیئ��ت اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای احمد علی نجات زادگان عیدگاهی فرزند محمود بشماره شناسنامه 935 صادره از مشهد در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجاری و انباری تجاری به مساحت 320 مترمربع قسمتی از پالک 3 فرعی از 22 
اصلی بخش 9 مشهد واقع در بابانظر 102 پالک 53 متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش( محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م.الف 958  آ9911334
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/8

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/25
رئیس ثبت اسناد و امالک- محمدجواد غالمی

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

براب��ر رأی ش��ماره 139960306003001115 هیئ��ت اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حس��ن نجات زادگان عیدگاهی فرزند محمود بشماره شناسنامه 1216 صادره از مشهد در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجاری و انباری تجاری به مساحت 320 مترمربع قسمتی از پالک 3 فرعی از 22 
اصلی بخش 9 مشهد واقع در بابانظر 102 پالک 53 متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش( محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م.الف 960  آ9911335
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/8

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/25
رئیس ثبت اسناد و امالک- محمدجواد غالمی

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 

سند رسمی
براب��ر رأی ش��ماره 139960306003001204 هیئ��ت اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم قمر تخت روان فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 4 صادره از مشهد در ششدانگ یکباب انباری به 
مس��احت 100 مترمربع قس��متی از پالک 165 فرعی از 6 اصلی بخش 9 مشهد واقع در چهارراه ابوطالب کالهدوز 
54 قطعه دوم چپ خریداری از مالک رسمی خانم ها تامینه و فهیمه جوادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. م.الف 962  آ9911337
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/8

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/25
رئیس ثبت اسناد و امالک- محمدجواد غالمی

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 

سند رسمی
براب��ر رأی ش��ماره 139960306003001202 هیئ��ت اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای علی دهقانیان فرزند حس��ین بشماره شناس��نامه 3 صادره از مهریز در ششدانگ یک باب ساختمان 
مش��تمل بر انباری به مس��احت 498/51 مترمربع قس��متی از پالک 165 فرعی از 6 اصلی بخش 9 مشهد واقع در 
ابوطالب کالهدوز 54 قطعه دوم چپ خریداری از مالک رسمی خانم ها تامینه و فهیمه جوادی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م.الف 964  آ9911338
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/8

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/25
رئیس ثبت اسناد و امالک- محمدجواد غالمی

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر رأی شماره 139960306003001206 مورخ 1399/10/20 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای سیدمحمود سیدی فرزند سیدفتح اله بشماره شناسنامه 4978 صادره از مشهد در ششدانگ 
اعیان یک باب خانه به مساحت 124/33 مترمربع قسمتی از پالک 104 فرعی از 5 اصلی بخش 9 مشهد واقع در 
کالهدوز 39/2 پالک 14 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه گوهرش��اد آغا محرز گردیده اس��ت. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م.الف 966  آ9911339
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/8

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/25
رئیس ثبت اسناد و امالک- محمدجواد غالمی

آگهی رأی افراز
پیرو آگهی دعوت افراز منتش��ره در روزنامه کیمیای وطن) صبح امروز( مورخه 8/19آبان ماه سال جاری 1399 در 
خصوص درخواست آقای علی اصغر قوچانی مقدم نسبت به افراز پالک ثبتی باقیمانده 2057 اصلی بخش 1 بجنورد 

نظریه ریاست محترم ثبت اسناد و امالک بجنورد بشرح ذیل اعالم میگردد
نظریه: با عنایت به مراتب مورد گزارش و عدم موافقت با افراز طی نامه 1399/1/98503 مورخه 99/10/4 شهرداری 
محترم منطقه یک بجنورد درخواست افراز متقاضی رد میگردد لذا در اجرای ماده دو قانون افراز و فروش امالک مشاع 
این تصمیم به متقاضی و دیگر مالکین مشاعی ابالغ تا چنانچه ظرف 10 روز از تاریخ ابالغ و انتشار آگهی اعتراضی 

دارند به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک مراجعه نمایند. آ-9911327
علیخان نادری - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی اعالم جلسه رسیدگی شورای حل اختالف شهرستان فامنین 
خواهان آقای بندعلی ذوقی درخشنده  دادخواستی به طرفیت آقای  محمد علی سعیدی به خواسته الزام به تنظیم 
سند خودرو ، تقدیم شورای حل اختالف شهرستان فامنین نموده که جهت رسیدگی به شعبه 111 واقع در فامنین 
ارجاع وبا ش��ماره بایگانی 9900561 /111 ثبت گردیده و وقت رس��یدگی آن مورخه 1399/12/17 ساعت 9صبح 
تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن و درخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی وانقالب در امورمدنی و دستور شورای حل اختالف مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشارآگهی 
می شود تا خواندگان پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به شعبه 111 شورای حل اختالف شهرستان فامنین مراجعه 

و ضمن اعالم نشانی کامل خود دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد . )م الف304(  آ-9911326
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 111 شورای حل اختالف شهرستان فامنین – زهره به کام 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای عبدالعلی دهمرده خلیق  باس��تناد دو برگ استش��هاد محلی که به امضا شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی 
ش��ماره 32 زاهدان رس��یده است مدعی است که سند مالکیت 256633 شش��دانگ  یکباب منزل  پالک 13500 
-اصلی واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان سید قطب مورد ثبت 22231 صفحه 49 دفتر 128  بعلت 
جابجایی از بین رفته درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب باستناد تبصره یک ماده 120 آیین نامه 
ثبت در یکنوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود یا انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله باین 
اداره اعالم و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا 

در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد .
تاریخ انتشار:99/11/07  م الف: 836  آ-9911324

حسینعلی مالیی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می            برابر رای ش��ماره 139960308001001755 مورخ  03/ 06/ 1399 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 محمد گوس��فنددار فرزند رضا بش��ماره شناسنامه 459 صادره از اسدیه و 
کد ملی 0650920252  درششدانگ یکباب منزل به مساحت 143/58 متر مربع قسمتی از پالک 1396- اصلی 
واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت لیلی دستگردی 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 اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.  آ-9911320
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/11/08                              تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/11/23                         

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می            برابر رای ش��ماره 139960308001004349 مورخ  29/ 09/ 1399 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 کاظم کوچی فرزند کلوخ بشماره شناسنامه 2 و کد ملی 0652869378  
درششدانگ یکباب منزل در دوطبقه به مساحت 200/97 متر مربع قسمتی از پالک 1396- اصلی واقع در خراسان 
جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت طاهره مددی پور 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-9911322
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/11/08                             تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/11/23                         

علی فضلی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پیرو آگهی قبلی که به موجب ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده اینک بر حسب در خواست واصله مستند به ماده 
مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت،تحدید حدود یک قسمت از امالک واقع در قطعات 8و10و12درگز بخش 7 
قوچان در ساعت اداری در تاریخ مندرج در متن آگهی انجام و به شرح ذیل آگهی می گردد:پالک68-اصلی مزرعه 
پرکند قطعه 6 درگز بخش 7 قوچان  پالک 116 فرعی مجزی ش��ده از68- اصلی موقوفه حس��ین علی پرکندی به 

تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان درگز ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی تاریخ تحدید:1399/12/12
پالک 308- اصلی اراضی بابا نیستانه قطعه ده درگز بخش 7 قوچان پالک یک فرعی مجزی شده از 308- اصلی اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان درگز به تصدی در وقف ششدانگ یک قطعه زمین محل زیارتگاه موسوم به بابا نیستانه 

تاریخ تحدید:1399/12/12 پالک 333- اصلی اراضی علی بالغ و تیوان دره قطعه دوازده درگز بخش 7 قوچان
پالک یک فرعی مجزی شده از 333- اصلی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اوقاف و امور خیریه شهرستان درگز 

به تصدی در وقف ششدانگ یک قطعه زمین محل زیارتگاه موسوم به علی بالغ تاریخ تحدید:1399/12/12 
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق به وسیله این آگهی اخطار میگردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضوربهم رسانندو چنانچه هر یک از صاحبان امالک و یا نماینده 
قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی ونیز صاحبان امالکی که در موقع 
مقرر حاضر نبوده اند مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین میبایست 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم 

و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. تاریخ انتشار:1399/11/08 آ-9911340
ناصر حسن زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر کالسه پرونده شماره 381-97 و رای شماره 139960307178000094 هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک راز و 
جرگالن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی بشناسه ملی 10860326899 
شش��دانگ یک باب ساختمان و تاسیسات سد به مس��احت 1102579 متر مربع قسمتی از ششدانگ پالک های 
شماره 83 الی 144- اصلی موسوم به سد قزل داش )چندیر( واقع در بخش 4 بجنورد خریداری از مالک رسمی بنیاد 
مستضعفان انقالب اسالمی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ار تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ  رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 2507  آ-9910750
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/08 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/10/22  

مهدی بادلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان راز و جرگالن

هیئت 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 شماره 139960308001004354 مورخ  29/ 09/ 1399 هیئت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد ناصر محمدپور فرزند رحمن بشماره شناسنامه 67  و کد 
ملی 0652239560 درشش��دانگ یکقطعه محوطه مشجر و محصور مشتمل بر ساختمان به مساحت 3625 متر 
مربع قسمتی از پالک 1361- فرعی از 17- فرعی از 345- اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک 
بیرجند از محل مالکیت متقاضی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می ش��ود 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-9910735
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/22                          تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/11/08                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای ش��ماره 139960308001004598 مورخ  15/ 10/ 1399 هیئت 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 محمدعلی براتی فرزند نوروزعلی بشماره شناسنامه 188 و کد ملی 0650564685  
درششدانگ یکباب منزل به مساحت 207/95 متر مربع قسمتی از پالک 1476- اصلی که با سایر پالکهای شمال 
ش��هر تحت عنوان 1554-اصلی تجمیع گردیده اند ، واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از 
محل مالکیت علی جان کورگزی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می ش��ود 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-9910736
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/22                          تاریخ انتشار نوبت دوم  : 08 /1399/11                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی            برابر رای شماره 139960308001004508 مورخ  08/ 10/ 1399 هیئت 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 حس��ن عبداهلل زاده فرزند حس��ین بشماره شناسنامه 10926 و کد ملی 
0653196903 درششدانگ یکباب منزل به مساحت 166 متر مربع قسمتی از پالک 1396- اصلی واقع در خراسان 
جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت آقای سبحان انوری 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-9910737
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/22                          تاریخ انتشار نوبت دوم  : 08 /1399/11                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی            برابر رای شماره 139960308001004506 مورخ  08/ 10/ 1399 هیئت 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 حسین دلیر فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 531 و کد ملی 0651690358 
درشش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 184/40 متر مربع قسمتی از پالک 2727- اصلی واقع در خراسان جنوبی 
بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت آقای حسین شنیده 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-9910738
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/22                          تاریخ انتشار نوبت دوم  : 08 /1399/11                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی            برابر رای شماره 139960308001004511 مورخ  08/ 10/ 1399 هیئت 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 خانم عارفه مهرجوفرد فرزند حسن بشماره شناسنامه 5543 صادره از بیرجند و 
کد ملی 0653143079  درششدانگ یکقطعه محوطه مشتمل بر یک اطاق به مساحت 112 متر مربع قسمتی از 
پالک 1396- اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت حسن مهرجوفرد 
محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود 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-9910739
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/22                         تاریخ انتشار نوبت دوم  : 08 /1399/11                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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 اجرائی یادشده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیئت 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فاروج مورد رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 

15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی)کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش سه قوچان پالک 42 اصلی-اراضی تیتکانلو

شش��دانگ ی��ک قطعه زمین مزروع��ی دارای پالک 592 فرعی از 42 اصلی فوق به مس��احت 1507/73 متر مربع 
ابتیاع��ی آق��ای محمداحمر یامی فرزند حس��ینقلی از محل مالکیت رس��می نوروز محمد پری برابر رای ش��ماره 

139960307003000727-1399/09/26 کالسه 45-1399 هیات
بخش سه قوچان پالک 51 اصلی-اراضی جهان آباد

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از 51 اصلی فوق به مساحت 26261/72متر مربع ابتیاعی 
موقوفه خواجه نجم الدین علوی حس��ینی از محل مالکیت رس��می خواجه نجم الدین حس��ینی برابر رای ش��ماره 

139960307003000730- 1399/09/29 کالسه 6-1399 هیات
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک...فرعی از 51 اصلی فوق به مساحت 85737/82 مترمربع که مقدار 
1956 متر مربع در حریم مسیل واقع شده است ابتیاعی موقوفه  خواجه نجم الدین علوی حسینی از محل مالکیت 
رسمی خواجه نجم الدین حسینی برابر رای شماره 139960307003000729-1399/09/29 کالسه 7-1399 هیات

بخش سه قوچان پالک 240 اصلی-اراضی نورمحمد
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک...فرعی از 20 فرعی از 240 اصلی فوق به مساحت 1387/03 متر مربع 
ابتیاعی آقای محمود قویدل انجی خان فرزند ابوالحسن از محل مالکیت رسمی آقای قاسم قاسمی برابر رای شماره 

139960307003000698-1399/09/11 کالسه 16-1399 هیات
بخش سه قوچان پالک 242 اصلی-اراضی اینجی خان

ششدانگ یکقطعه باغ دارای پالک...فرعی از 23 فرعی از 242 اصلی فوق به مساحت 4698/90 متر مربع که مقدار 
965 متر مربع آن در حریم رودخانه واقع ش��ده است ابتیاعی آقای محمد شادکام فرزند ابوالقاسم از محل مالکیت 

رسمی علی قنبری برابر رای شماره 139960307003000728-1399/09/26 کالسه  3-1399 هیات
لذا بدینوسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.معترضین باید ةرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 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.ضمناً صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه عمومی نخواهد بود. آ-9910770

تاریخ انتشار نوبت اول : 99/10/23   تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/08
محمداسماعیل فرهمند - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک فاروج
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ادب و هنرادب و هنر

خبر

تجربه تازه پست کتاب 
در نمایشگاه مجازی 

نمایشگاه کتاب تهران هر سال در زمان برگزاری معموالً با مشکالت و 
حاشیه هایی همراه است که امسال با توجه به برگزاری غیرمتعارف آن 
نسبت به سال های گذشته، با انواع مشکالت و حاشیه های ریز و درشت 
مواجه شد. از تأخیر طوالنی مدت در زمان برگزاری این رویــداد بزرگ 
فرهنگی گرفته تا نحوه برگزاری آن که امسال به شکل مجازی برگزار شد 
و بسیاری از مشکالت زیرساختی آن را به رخ کشید و ناشران و خریداران 
کتاب را در روزهــای اول برگزاری این نمایشگاه کالفه کرد. هر چند در 
روزهای پایانی برخی مشکالت روزهای اول برطرف شد اما خیلی ها از 
همان روزهای اول که با انبوه مشکالت روبه رو شدند عطای این نمایشگاه 
غیرحضوری را به لقایش بخشیدند و ترجیح دادند به شیوه های عادی 
و غیرنمایشگاهی، کتاب های مورد عالقه خود را در زمان های دیگر تهیه 
کنند. اما آنچه  توانست به رونق نمایشگاه مجازی کتاب تهران کمک 
کند و یکی از برگ های برنده این نمایشگاه بود، نوع تعامل و همکاری 
اداره پست با دست اندرکاران نمایشگاه کتاب بود. در واقع، ارسال رایگان 
کتاب برای خریداران، از نکات مثبت نمایشگاه مجازی بود که کمتر به 
آن پرداخته شد. البته این موضوع هم مانند برخی مشکالت نمایشگاه 
مجازی کتاب تهران با نکات و موارد پیش بینی نشده ای در زمان برگزاری 
نمایشگاه مواجه شد که همین مسئله سبب اختالل هر چند موقت در 
نحوه ارسال کتاب های خریداری شده توسط خریداران شد. پیش از آغاز 
به کار رسمی نمایشگاه مجازی کتاب تهران به نقل از برخی عوامل برگزاری 
نمایشگاه مجازی کتاب تهران اعالم کردند ۵۰۰ هزار مرسوله در نخستین 
نمایشگاه مجازی کتاب پیش بینی شده و در بخش خدمات پستی، 
زیر ساخت های الزم برای هماهنگی توزیع یک میلیون بسته تأمین شده 
است. همچنین خبرهایی از فعالیت »سامانه پست کتاب« در نمایشگاه 
مجازی کتاب تهران رسانه ای شد و اینکه در نمایشگاه مجازی کتاب 
تهران، هر ناشر، یک دفتر مجازی پست در اختیار دارد که ۲۴ ساعته 
فاکتور شرکت های ملی پست را برای خریداران صادر می کند. خبرهایی از 
این دست در روزهای پیش از برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تهران برای 
آن هایی که به ارائه خدمات از راه دور دل خوش کرده بودند امیدوارکننده 
مرسوله های  ارســـال  که سامانه  فهمید  میان خبرها می شد  از  ــود.  ب
نمایشگاه مجازی کتاب تهران، بر بستر پلتفرم دانش بنیان پست کتاب 
ایجاد شده که به همت شرکت دانش بنیان »تاپین« طراحی شده است. 
یک حساب کاربری برای همه ناشران در این پلتفرم تعریف شده بود تا به 
 صورت مجازی، عملیات پستی خود را انجام دهند. اما همه این طرح ها و 
زمینه سازی ها برای برگزاری بهینه نمایشگاه مجازی کتاب تهران در هنگام 
اجرا با مشکالت و موانعی مواجه شد که نشان می داد فرق بسیاری بین 
طرح و ایده از یک سو و اجرا و برگزاری از سوی دیگر وجود دارد و باید به 
مشکالت احتمالی هم در هنگام ارائه طرح ها و ایده ها توجه می شد که 
متأسفانه در این بخش کوتاهی شده است. با آنکه اعالم شده بود برای 
نخستین  بار پاکت های پستی ویژه ارسال کتاب با هدف ارسال سالمت 
بسته ها طراحی شده و لفاف های این پاکت ها، طراحی خاصی دارند که 
مانع از آب خوردگی و فشار مستقیم به کتاب می شوند. همچنین اعالم 
شده بود برای نمایشگاه، لفا ف ها در دو اندازه تولید شده و در اختیار 
ناشران سراسر کشور قرار گرفته و آن ها برای تأمین این کارتن ها، می توانند 
به دفاتر پستی منتخب مراجعه کنند، اما در هنگام برگزاری نمایشگاه 
مجازی کتاب تهران این پیش بینی هم درست از آب درنیامد و مشکالتی 
در این زمینه پیش آمد که عمالً کار ارسال کتاب های خریداری شده در 
قالب بسته های پستی را با بحران تازه ای مواجه کرد. درست در بحبوحه 
برگزاری این نمایشگاه مجازی در برخی رسانه ها اعالم شد ناشرانی که 
صبح شنبه برای ارسال کتاب به اداره پست مراجعه کردند، با کمبود 
جعبه های ارسال مواجه و مجبور شدند از پاکت هایی که مناسب ارسال 
کتاب نیست، استفاده کنند. این موضوع دقیقاً در تضاد با صحبت های 
مسئوالن پست در نشست های خبری نمایشگاه بود.  با این حال، در 
هنگام برگزاری نمایشگاه مجازی بود که معلوم شد برآورد شرکت پست 
به  اندازه روزهای نخست نمایشگاه هم نبوده و باید فکر اساسی در این 

زمینه می شد که متأسفانه نشد.

 تأسیس یک پاتوق فرهنگی با وام ازدواج   
هیچ انگیزه ای جز عالقه به کتاب ندارد. این 

عالقه در شما زمینه های خانوادگی دارد؟
 در هر خانواده ای کسانی هستند که روی 
انسان و مسیر زندگی اش تأثیر می گذارند. 
در خانواده ما مادر و دایی های من با کتاب، 
هنر و تئاتر دمخور بودند. به همین دلیل ما 
از بچگی با مجله و کتاب ارتباط داشتیم. 
باید  ببرم  اسم  مجالت  آن  از  بخواهم  اگر 
بچه ها«  »کیهان  با  زمانی  لحاظ  از  بگویم 
شروع کردم و بعد با »گل آقا«، »چلچراغ« 
و »شهروند امروز« ادامه دادم و اکنون هم 
متأسفانه  می خوانم.  را  مجالت  از  خیلی 
ــت. من  اسـ رفــتــن  بــیــن  از  مجله در حـــال 
پیشتر در خیلی از دکه های مشهد مجالت 
را می دیدم ولی اکنون خیلی از دکه ها مجله 

نمی آورند.

 چــه شــد کــه در ایـــن شــرایــط تصمیم   
گرفتید یک کتاب فروشی راه اندازی کنید؟ 

کــتــاب هستیم.  عــاشــق  و هــمــســرم  مــن   
زدن  ســر  مــا  تفریحات  از  یکی  قــدیــم  از 
ــردیـــس کـــتـــاب و  ــه کـــتـــاب فـــروشـــی هـــا، پـ بـ
وام  وقــتــی  ــود.  بـ مختلف  کــافــه کــتــاب هــای 
فراهم  ما  اولیه  سرمایه  شد،  جور  ازدواج 
شــد و انــگــیــزه ای پیدا کــردیــم تــا کــاری که 
نخستین  دهیم.  انجام  را  ــم  داری دوســت 
کافه کتاب ها  دربـــاره  تحقیق  هــم  کــارمــان 
ــن شغل در  و دیـــدن نــمــونــه هــای مــوفــق ای
تهران و مشهد بود. برای همین به تهران 
سفر کردیم. به کتاب فروشی های مختلف 
در  ببینیم.  را  موفق  الگوهای  تا  زدیــم  سر 
ذهنمان این بود که یک خانه را تبدیل به 
این مدل  از  تهران  کتاب فروشی کنیم. در 
خانه ها که تبدیل به کافه یا کتاب فروشی 
چنین  هــم  مــا  و  هستند  زیـــاد  شـــده انـــد 
ــرادی که  ــ چــیــزی در ذهــن داشــتــیــم. بــا اف
همچنین  و  داشتند  کار  از  سبکی  چنین 
کتاب  پخش  مؤسسه های  از  تــعــدادی  بــا 
کــارهــا مطلع  رونـــد  از  تــا  کــردیــم  صحبت 
برگشتیم خانه ای  به مشهد  وقتی  شویم. 
در منطقه هنرستان اجاره و کار را شروع 

کردیم.

بــرای    ازدواج  وام  از  خواستید  چــطــور 
تأسیس کتاب فروشی استفاده کنید؟ کسی 

مانع نشد؟
 1۰ با  بود  ما  ازواج  وام  تومان  میلیون   9۰  
میلیونی که از یکی دوستانم قرض کردیم 
رسید  تــومــان  میلیون   1۰۰ بــه  مــا  سرمایه 
منطقه  در  مــنــزلــی  ســرمــایــه  هــمــیــن  ــا  ب و 
خیلی ها  کــردیــم.  اجــاره  و  رهــن  هنرستان 
می کنید؟  را  کار  این  چرا  می گفتند  ما  به 
ولی ما به خاطر عالقه زیادی که به این کار 
تشویق  و  حمایت  و  همراهی  با  داشتیم، 
دادیــم. دوست  انجام  را  کار  این  همسرم، 
داشتیم رؤیایی که در ذهن داشتیم را بدل 

به واقعیت کنیم.

 دقیقاً رؤیای شما چه بود؟   
 می خواستیم به انــدازه توانمان به دیگران 
امید بدهیم تا آن ها هم جرئت پیدا کنند 
دنبال رؤیاهایشان بروند. این برای هر دوی 
مــن فکر  اینکه  ــود. ضمن  بـ ارزشــمــنــد  مــا 
می کنم کتابخوان کــردن مــردم خیلی مهم 
است و حتماً در آینده جامعه ما و بچه های 
ــا کــتــاب خـــوانـــدن حتی  مــا مــؤثــر اســـت. ب
داد.  تغییر  را  مدنی  اعتراض  نوع  می توان 
اتفاق های بزرگی در همه  با کتاب خواندن 
رده هــای جامعه رخ می دهد هم مسئوالن 
و هم مردم و از این جهت کتابفروشان از 

نقش آفرینان اصلی جامعه هستند. 

ــدازی     »کتاب کوچه« را چه زمانی راه ان
کردید؟

 یک سال و نیم پیش کتاب کوچه را افتتاح 
کردیم و این مصادف با روزهای گرانی بنزین 
شد. زمانی که همه نگاه ها متوجه مسائل 
همین  به  ــود.  ب کشور  داخلی  و  اقتصادی 
دلیل آن موقع خیلی در رسانه ها مورد توجه 

نبودیم.

ــروع سختی     پــس بــه لــحــاظ زمــانــی شـ
داشتید. چه شد که عقب نکشیدید؟

 بــلــه، چــون تــمــام اتــفــاق هــای جامعه روی 
اتفاقی  مــی گــذارد.اگــر  تأثیر  کتاب فروشی 
خلوت  کتاب فروشی ها  بیفتد  جامعه  در 

می شوند. 
از نظر زمانی با چالش هایی روبه رو شدیم که 
با گران شدن بنزین شروع شد، با شهادت 
سردار و حادثه هواپیما ادامه پیدا کرد و با 

کرونا اوج گرفت. 

بــیــمــاری کــرونــا تعطیل    شما بــه خــاطــر 
بودید؟

 بله ماه های زیادی تعطیل بودیم.

 این چالش ها شما را ناامید نکرد و به   
لحاظ مالی چه وضعیتی داشتید؟ 

ــیــم بـــه یک   مـــا از ابـــتـــدا دوســــت داشــت
شویم  تبدیل  خــوب  اقــتــصــادی  مجموعه 
کــه خیلی موفق  کــتــاب«  ــردیــس  مــثــل »پ
کار  ســر  دو  هــر  همسرم  و  مــن  هستند. 
می رویم و حقوق مجزا داریم. برای همین 
خیلی وقت ها از حقوق شخصی خودمان 
بدهیم.  را  اینجا  اجاره  تا  کمک می گیریم 
در واقع هنوز به هر شکلی که هست اینجا 
به  وضعیتمان  تا  داشته ایم  نگه  پا  سر  را 
ثبات بیشتری برسد. من خیلی خوشبین 
هستم و فکر می کنم آدم های کتابخوان در 
مشهد زیاد هستند و سرانجام ما را پیدا 
کامل  که  وقتی  تا  اســت  ممکن  می کنند. 
معتقدیم  اما  ببرد  زمــان  شویم،  شناخته 
درست  و  برنامه ریزی  با  فرهنگی  کــار  اگــر 
انجام شود بازخورد خوبی خواهد داشت. 

می گویند  کــتــابــفــروش  قــدیــمــی هــای  هــمــه 
چند  باید  و  بیفتد  جا  باید  کتاب فروشی 
سال تالش کنی و زحمت بکشی تا مردم 
آقــای رجـــب زاده در  اگــر  را قبول کنند.  تو 
مشهد کتابفروش موفقی است، ثمره ۵۰ 
سال زحمت و تالش است. من و همسرم 
امید داریم روزی شرایط ما بهتر و کارمان 
ــود. مــا در هــمــان ســـال اول هم  ــده  شـ دیـ
تقریباً مشتری های خاص خودمان را پیدا 
 کردیم و هنوز هم بعضی از مشتریان ما از 
جاهای دور شهر به کتاب کوچه می آیند، 
و  قبلی  صاحبخانه  نکردن  همراهی  ولــی 
جابه جایی، سبب شد برنامه هایمان کمی 

تغییر کند.

ــــد مشهد    ــودی ــ ب ــی گــفــتــه  ــایـ  شــمــا جـ
کتاب فروشی های کمی دارد. با این توضیح 
کــتــاب فــروشــی هــای  بــایــد  هستید  معتقد 

بیشتری تأسیس شود؟ 
 تعداد کتاب فروشی های موفق مشهد، کم 
کردیم  شــروع  ما  که  روزی  از  البته  اســت. 
سه چهار تا کتاب فروشی جدید دیگر هم 
کتاب فروشی  تأسیس شده اند؛  مشهد  در 
کتاب فروشی  آنــجــا،  کتاب فروشی  اکــنــون، 
که  روزی  از  هنگامه.  کتاب فروشی  و  قــاف 
کردیم  تأسیس  را  کوچه  کتاب فروشی  ما 
ما هم دوست  که  گفته اند  ما  به  خیلی ها 
ایــن مدت  در  و  کــاری کنیم  داریـــم چنین 

در مشهد شروع  را  کــار  ایــن  هم خیلی ها 
هنوز  می کنم  فکر  من  هم  باز  اما  کرده اند 
در مشهد  بیشتری  کتاب فروشی های  باید 

ایجاد شوند. 

ــای مــشــهــد از    ــی هـ ــروشـ ــاب فـ ــتـ ــا کـ ــ  امـ
فروششان ناراضی هستند.

 ما در مشهد کتاب فروشی پردیس کتاب را 
داریم که طبق شنیده های من موفق ترین و 
پرفروش ترین کتاب فروشی ایران است. پس 
در مشهد این ظرفیت وجود دارد و خواننده 
و خریدار کتاب هم وجود دارد. اگر کسی در 
وکیل آباد کتاب فروشی خوبی داشته باشد، 
حاضر  حــال  در  شــد.  خواهد  موفق  حتماً 
خیلی از مناطق مشهد اصالً کتاب فروشی 
کتاب فروشی  مناطق  آن  در  اگــر  و  نــدارنــد 
موفق خواهد شد. ما  تأسیس شود حتماً 
اکنون با انواع فروش کتاب مواجه هستیم؛ 
از فــروش در مترو بگیرید تا کسانی که با 
یک کیف پر از کتاب سراغ مردم می آیند تا 
فروش اینترنتی که همه این ها کتابشان را 
هم می فروشند. پس مردم کتاب می خوانند 
به  را  کنیم، خودمان  پیدا  را  آن ها  باید  اما 
کتاب  ذائقه شان  طبق  و  بشناسانیم  آن ها 

معرفی کنیم. 

 چه برنامه ای برای آینده دارید تا مردم   
بیشتر با شما آشنا شوند؟

 اگر بتوانیم از پس مخارج بربیاییم، دوست 
داریــم در فضای مجازی فعالیت بیشتری 
داشته باشیم و صفحات خودمان در فضای 
مجازی را تقویت کنیم. در همین مدت هم 
کلیپ های معرفی کتاب خوبی تولید کردیم 
یــک بخش  دادیـــم.  قــرار  و در صفحه مان 
دیگر هم توجه به مجالت است تا افرادی 
که پیشتر اهل خرید مجله بودند را دوباره 
در  کنیم  و سعی  دهــیــم  آشــتــی  مجله  بــا 
انتخاب کتاب ها برای مردم دقت بیشتری 
داشته باشیم تا کتاب های خوبی در معرض 

همراهان ما قرار بگیرد.

کتاب    اهــل  اینکه خودتان  به  توجه  با   
برای  خوبی  مشاور  می کنید  فکر  هستید، 

خریداران خواهید بود؟
و  هستند  زیــاد  خیلی  چاپی  کــتــاب هــای   
طبیعتاً ما نمی توانیم همه آن ها را بخوانیم 
و معرفی کنیم. ولی سعی می کنیم تا حد 
توانمان به روز باشیم. مثالً حوزه تخصصی 
که سعی  اســت  گرافیک  و  هنر  من  خــود 
برای  خوبی  مرجع  زمینه  ایــن  در  می کنم 
ــدا از  ــردم بــاشــم. جـ مــعــرفــی کــتــاب بــه مــ
و  من  عالقه مندی های  از  یکی  رمــان  ایــن 
این  در  می کنیم  که سعی  اســت  همسرم 
حوزه هم به روز باشیم. امیدوارم بتوانیم از 
پلتفرم هایی مثل پادکست که اکنون مورد 
و  کنیم  استفاده  هست  هم  مــردم  اقبال 
کتاب های خوب را در آن به مردم معرفی 

کنیم.

آستان قدس رضوی جشنواره بین المللی عکس »مزارات«  را در دو حوزه نیایش و معماری اسالمی  برگزار می کند

لنزهابهزیارتمیآیند
بین المللی  نخستین جشنواره  بهزادی منش:  تهمینه 
عکس »مــزارات« با رونمایی از پوستر فراخوان )طراحی 
شده توسط مسعود نجابتی( و سایت جشنواره به شکل 

رسمی آغاز به کار کرد. 
حجت االسالم دکتر سیدمحمد ذوالفقاری، معاون امور 
بین  الملل سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی 
با اشاره به اینکه آستان قدس رضوی به عنوان مهم ترین، 
بزرگ ترین و بانفوذترین مرکز فرهنگی کشور حول محور 
بارگاه ملکوتی امام رضا)ع( شکل گرفته است در تشریح 
ایده برگزاری پروژه »مزارات« گفت: مزارات فقط جایی برای 
دفن اموات نبوده و نیست بلکه پیرامون مزارات صالحین 
و افرادی که مورد اقبال مردم بوده اند، حرکت های سیاسی، 
فرهنگی و اجتماعی گسترده ای شکل گرفته است به 
طوری که برخی از مزارات به لحاظ تأثیرگذاری در جامعه 
موجب شکل گیری مراکز آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، 

دانشگاه ها و حوزه های علمیه شده اند.
ذوالفقاری یادآور شد: در سده اخیر، شاهد حرکت های 
افراطی وهابیون در تخریب بقعه های متبرکه بودیم که به 
خاطر برداشت های غلط از معارف اسالمی و آموزه های 
و  تمدنی  نمادهای  تخریب  در  دستی  انحرافیشان، 
تاریخی اسالمی داشتند و دیدیم که در بقیع و شعب 
ابی طالب چه جنایت هایی کردند و گنجینه های ارزشمند 
تمدنی بشر را از بین بردند. در این میان خوشبختانه 
وجود چند عکس از قبرستان بقیع توانسته جریان ساز 
شود، از این رو عکاسان و جامعه هنری می توانند با ثبت 
تصاویر حرفه ای و انعکاس ذخیره های تاریخی جهان از 
لنز دوربین هایشان، سرمایه های معنوی تاریخ را حفظ 

کنند مانند آنچه در مورد بقیع اتفاق افتاد. 
معاون امور بین الملل سازمان علمی و فرهنگی آستان 
قدس رضــوی با بیان اینکه عکس ها می توانند ادعای 
درستی را ثابت و ادعــای غلطی را رد کنند، ادامــه داد: 
عــده ای منکر وجود مزار در بقیع بودند ولی با انتشار 
عکس های آنجا پیش از تخریب، این ادعای باطل رد شد. 
از این رو هنر می تواند جریان آفرین باشد و مثل خون در 

رگ تاریخ جریان پیدا کند. وقتی ایده ای را به هنر پیوند 
بزنید، عمری طوالنی پیدا می کند. 

ذوالفقاری، برگزاری این جشنواره را زمینه ساز ایجاد اتحادیه 
جهانی مزارات اسالمی و پس از آن اتحادیه مزارات جهان 
دانست و گفت: بنا داریم که در کوتاه مدت یا میان مدت 
اتحادیه ای از مزارات جهانی را ایجاد کنیم و این جشنواره 

می تواند گام آغازین شکل گیری آن اتحادیه باشد. 

 مخاطب این جشنواره#
 عکاسان سراسر جهان هستند

در ادامه این نشست امیرمهدی حکیمی، مدیرعامل 
رضــوی  قــدس  آســتــان  هنری  آفرینش های  مؤسسه 
با بیان اینکه جشنواره بین المللی عکس »مــزارات« 
نخستین اتفاق مؤسسه در فضای بین الملل است، 
اظهار کرد: عکاسان سراسر جهان می توانند آثارشان 

را در دو موضوع کلی نیایش و معماری مزارات اسالمی 
تا دهم اسفندماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. 
آثار رسیده توسط دکتر رها بیلر )از ترکیه(، دکتر محمد 
و  بهرامی  ابراهیم  میرهاشمی،  سیدعباس  ستاری، 

احمد خطیری مورد داوری قرار می گیرند. 
عکاسان  جــشــنــواره،  ایــن  مخاطب  اینکه  بیان  بــا  او 
ــرد: اگــرچــه  ــ ســراســر جــهــان هستند خــاطــرنــشــان ک
موضوعات جشنواره معطوف به مزارات جهان اسالم 
از  کــه  مختلف  کشورهای  عکاسان  تمام  امــا  اســت 
مزارات اسالمی عکاسی کرده اند، می توانند آثارشان را 

در موضوعات اعالم شده ارسال کنند. 
حکیمی با اشاره به داوری آثار در 1۵ اسفندماه درباره 
برگزاری اختتامیه جشنواره توضیح داد: پس از داوری 
جشنواره  و  می شوند  معرفی  بخش  هر  برگزیدگان 
در هر دو بخش نیایش و معماری مــزارات اسالمی، 

سه برگزیده دارد. جوایز نفرات اول تا سوم به ترتیب 
هزار و ۵۰۰، هزار و 7۵۰ یورو در هر بخش به همراه 
جایزه  بــود. همچنین یک  تندیس جشنواره خواهد 
هزار یورویی نیز به عنوان جایزه ویژه دبیر به برگزیده 
ایــن بخش اهــدا خواهد شــد.  او افــزود: با توجه به 
زمان بندی جشنواره، ۲۰ اسفندماه اسامی برگزیدگان 
اعالم می شود اما مراسم اختتامیه نخواهیم داشت 
آثار منتخب جشنواره برای  و جوایز به همراه کتاب 
برگزیدگان ارسال می شود. پی دی اف کتاب جشنواره 

نیز برای تمام شرکت کنندگان ارسال می شود.
گــفــتــنــی اســــت شــرکــت کــنــنــدگــان مـــی تـــوانـــنـــد از 
به  مــــاه( در ســایــت جـــشـــنـــواره  بــهــمــن   8( امـــــروز 
و  کـــرده  نام نویسی   photo.mazaar.net نشانی 
را  آثــارشــان  جشنواره  در  شرکت  شرایط  مطالعه  با 

بارگذاری کنند.

گزارش روز 

زوج کتابخوان مشهدی با وام ازدواجشان یک کتاب فروشی راه اندازی کردند 

خانه رؤیایی  در »کتاب کوچه« 

طا قچه

علی اهلل سلیمی، نویسنده و منتقد  
annotation@qudsonline.ir

کرونا خالق »کبریت خیس« را با خود برد

»عباس صفاری« در غربت غرب درگذشت
ــاری،  ــ ــفـ ــ ــاس صـ ــ ــبـ ــ عـ
شاعری که در دهه 8۰ 
»کبریت  مجموعه  انتشار  بــا 
خیس« جریانی در شعر امروز 
ــران ایــجــاد کــرد، در ســن 7۰  ایـ
کرونا  بــیــمــاری  اثــر  بــر  سالگی 

درگذشت. کسانی که کتاب های تأثیرگذار شعر در دهه 8۰ را به یاد 
دارند، می دانند کتاب »کبریت خیس« که برنده جایزه شعر کارنامه 
شد، به یکی از جریان سازترین و مهم ترین کتاب های آن دوران تبدیل 
شد. نام شاعر این مجموعه یعنی عباس صفاری؛ شاعر، ترانه سرا و 
فیلمساز با این کتاب مطرح شد. عباس صفاری که مدتی پیش به 
این بیماری شد و  بــود، سرانجام تسلیم  بیماری کرونا مبتال شده 
درگذشت. عباس مخبر، مترجم و اسطوره شناس با اعالم این خبر در 
صفحه رسمی خود نوشت: »متأسفانه شنیدم که دوست شاعر 
خوش قریحه، عباس صفاری بر اثر ابتال به بیماری کرونا درگذشته 
است. عباس انسانی شریف، ساده، دوست داشتنی و شاعری ممتاز 
بود«. صفاری، شاعر ساکن آمریکا که چند روزی به دلیل ابتال به 
بیماری کرونا در بیمارستان بستری بود و به دلیل مشکالت تنفسی 
به خواب مصنوعی فرو رفته بود، درگذشت. از این شاعر و نویسنده 
آثار متعددی به یادگار مانده است که » پشیمانم کن«، » مثل خواب 
دم صبح«، » خون انار«، » مالقات در سندیکای مومیاگران«،  » قدم 
در  » تاریک روشنا«، » خنده  آب«،   در  » مثل جوهر  بابل«،  در  زدن 
برف« و » هبوط یا حکایت ما« تنها بخشی از عناوین آثار به  جا مانده 

از عباس صفاری است.

تجربه  که  اقتصادی سختی  شرایط  در  جــواد شیخ االسالمی    
می کنیم، تأسیس کتاب فروشی با پس انداز یا وام آن هم وام ازدواج 
کاری عجیب و شاید فداکارانه باشد. اما آدم ها گاهی دست به 

کارهای عجیب و غریب می زنند.
سعید حبیب زاده و زهرا منصوریان، زوج کتابخوان مشهدی با وام 
ازدواجشان کتاب فروشی »کتاب کوچه« را تأسیس کرده اند. کتاب 
کوچه قرار است با ذوق و انرژی و روحیه خوب این زوج کتابدوست 

به مرور تبدیل به یکی از پاتوق های فرهنگی مشهد بشود. حتماً 
حرف های زیادی در پشت این اقدام زیبا وجود دارد که شنیدنشان 

خالی از لطف نیست. 
از روزهــای زمستان سری به »کتاب کوچه« در منطقه  در یکی 
پــیــروزی 77 زدیــم تا حــرف هــای ایــن زوج را دربـــاره عالقه شان به 
بشنویم.  کتاب فروشی  یک  تأسیس  چرایی  و  چگونگی  و  کتاب 

گفت وگوی ما را بخوانید. 
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