
امام آمد
آستانه  در  مــجــازی  فضای  کــاربــران 
دهه فجر، هشتگ #امام_آمد را در 
توییتر فارسی ترند کردند. در ادامه 
منتشر  توییت های  از  نمونه  چند 
شده را می خوانید: »شاید از حادثه 
می ترسیدیم/تو به ما جرئت توفان 
دادی...بولتون گفته بود ایران چهل سالگی انقالب را نخواهد دید. 
بنیان گذار  پــاک  روح  به  می فرستیم  درود  انقالب  سالگی   42 در 
فهمیدند  و مستضعفین  دگرگون شد  دنیا  و  آمــد  انــقــالب...امــام 

می توانند جلو مستکبرین بایستند«.

نظرسنجی فیس بوک درباره ترامپ
اشــغــال کنگره  زمـــان  از  فــیــس بــوک 
آمریکا، همچنان دسترسی ترامپ به 
این شبکه  اجتماعی را محدود کرده 
اســت. به تازگی اما هیئت نظارت بر 
این پلتفرم، یک نظرسنجی مردمی را 
درباره مجموعه ای از موضوعات و این 
ممنوعیت خواستار شده است. مانند آنکه آیا تصمیم فیس بوک با 
مسئولیت های این شبکه اجتماعی در خصوص احترام به آزادی بیان 
همراستا است یا خیر. حاال باید منتظر بمانیم تا ببینیم مردم به 

حضور ترامپ در این شبکه اجتماعی رأی مثبت می دهند یا خیر.

به کام رحمان 1400
شرکت  مدیرعامل  فتاحی،  حمید 
ــاره به  ارتــبــاطــات زیــرســاخــت بــا اشــ
اطالعات  ملی  شبکه  پیشرفت های 
نــوشــت:»پــیــشــرفــت  تــویــیــتــر  در 
ــاطــی شــبــکــه ملی  ــب ــرســاخــت ارت زی
از ۸۰ درصــد است.  اطالعات بیش 
منصفانه  ارزیابی های  از  مغرضانه  برداشت های  برخی  در  آنچه 
مرکز ملی، پیشرفت 2۵ درصدی گزارش شده، اجزایی از زیرساخت 
اطالعاتی  است. هنر برخی سازمان ها گرفتن بودجه به نام تبلیغ 

اسالم و به کام رحمان۱4۰۰ بوده، حال مطالبه گر شده اند!«

پهنای باند ارزان شد
حسین فالح جوشقانی، معاون وزیر 
تنظیم  ســازمــان  رئیس  و  ارتباطات 
توییتی  رادیویی  ارتباطات  و  مقررات 
را در حساب شخصی خود منتشر 
از کاهش 2۵ درصـــدی نرخ  و  کــرده 
در  زیرساخت  اینترنت  باند  پهنای 
جوشقانی  اســت.  داده  خبر  کشور 
تصویب  و  ارتباطات  وزارت  پیشنهاد  نوشت:»با  صفحه اش  در 
 ٪2۵ زیرساخت،  اینترنت  باند  پهنای  مقررات،  تنظیم  کمیسیون 

ارزان شد«.

 مجید تربت زاده  سایت های مختلف و روزشمار 
مناسبت های سال ۱3۵7 را که جست وجو کنید، 
همه آن ها بدون استثنا برای روز ۱3 بهمن سال 
۱3۵7 نوشته اند: »قــرارداد خرید ۱۰ میلیارد دالر 
اسلحه از آمریکا لغو شد!« خب... اولین سؤالی 
که به ذهن می آید این است که در کش وقوس 
روزهای پرحادثه انقالب، وقتی همه سران انقالب 
درگیر ورود امام و ماجراهای پس از آن بوده اند و 
دولت بختیارهم با همه توان برای حفظ خود تالش 
می کرده است، کدام مقام کشوری و لشکری ایران 
و آمریکا رأی به لغو یک قرارداد بزرگ تسلیحاتی 

داده و بالفاصله هم آن را امضا کرده اند؟ 

پول ها را به باد داد»
البته شاید خودتان بهتر بدانید که اهمیت این 
ماجرا بیشتر برمی گردد به دارایی ها و طلب های 
ــرارداد و تحویل  ق از آمریکا که به دلیل لغو  ما 
نشدن تسلیحات بــه ایـــران ایــجــاد شــده بــود و 
است.  نشده  پرداخت  هم  هنوز  آن  از  بخشی 
جنجالی تر  و  داغ  زمانی  از  ماجرا  حــال  هر  در 
از  شد که »حسین دهباشی« در دومین جلد 
مجموعه تاریخ شفاهی و تصویری ایران معاصر 
قول  از  نافرمانی«  و  »فرماندهی  کتاب  یعنی 
»سپهبد عبدهللا آذربرزین« آورد که: »چهارمین 
روز نخست وزیری بازرگان بود، من را هم دعوت 
به کار کرده بود که ضمن اینکه فرمانده نیروی 
هوایی باشم... صبح داشتم می رفتم اداره، دیدم 
که دکتر )ابراهیم( یزدی در رادیو اعالم کرد دولت 
ایران تمام قراردادهایش را با دولت آمریکا فسخ 
که  بازرگان گفتم  به  و  برداشتم  را  تلفن  کــرد... 
شما خبر را شنیدی؟... این مسئله فقط در مورد 
نیروی هوایی نزدیک به ۱۰ میلیارد دالر خسارت 
)امام(خمینی  پیش  رفــت  ــازرگــان  ب مــی شــود... 
و ماجرا را گفت. )امــام( خمینی هم گفت بگو 
حرفش را پس بگیرد... یزدی رفت آنجا )آمریکا( 
کمال  با  و  بگیرد  نتوانست پس  را هم  حرفش 
باشد  یادمان  داد...«.  باد  به  را  پول ها  رشــادت 
که »آذربرزین« پیش از انقالب معاون عملیات 
و جانشین فرمانده نیروی هوایی بود و پس از 
انقالب هم فقط برای ۱2 روز یعنی از 24 بهمن تا 
6 اسفند ۵7 فرماندهی نیروی هوایی را به عهده 

داشت و آبان سال 94 در آمریکا درگذشت. 

از بیخ و بُن غلط است»
پاسخ  در   ۱394 اردیبهشت   ۱۵ یــزدی  ابراهیم 
آقای  »ادعــاهــای  نوشت:  کتاب  ایــن  مطالب  به 
آذربرزین  به کلی و از بیخ و بن نادرست است... 
حکم   ۱3۵7 بهمن   ۱۵ در  ــان  ــازرگـ بـ مــهــنــدس 
نخست وزیری خود را دریافت کرد. در آن تاریخ 
هنوزدولت موقت شکل نگرفته بود تا من سمتی 
یا مسئولیتی در آن داشته باشم و دولت بختیاردر 
دولت  آمریکا،  از جمله  دولت های خارجی،  نزد 
قانونی و رسمی ایران بود... دولت موقت پس از 

پیروزی انقالب در 22 بهمن از طرف دولت های 
روز  یــک  بــه رسمیت شناخته شـــد...  خــارجــی 
به عنوان  بازرگان  آقــای مهندس  از معرفی  قبل 
نخست وزیر، دولت بختیار طی تفاهم نامه ای نه 
تنها قــرارداد خرید هواپیماهای اف۱6 بلکه اقالم 

دیگری را هم لغو کرد...«.
ــرارداد قطعی  قـ کــار فقط مسئله لغو  اینجای  تا 
است که انجام شده اما عامل اصلی ماجرا هنوز 
چندان مشخص نیست. پیش از اینکه سری به 
مطبوعات و رخدادهای آن روزها بزنیم، نخست 
باید بدانیم با این اتفاق چه سالح ها و تجهیزات 
در  بعد  سال های  می توانست  که  به دردبخوری 
نیروهای  دســت  عصای  تحمیلی  جنگ  دوران 
نظامی ایران باشد از چنگمان خارج شد. نگاهی 
قــراردادهــای تسلیحاتی  لغو  تفاهم نامه  به متن 
با  بــرابــر  فــوریــه ۱979،  کــه در 3  و آمریکا  ــران  ایـ
وزارت  از  ماربد،  فون  اریــک  توسط  ۱4بهمن ۵7 
دفاع آمریکا و تیمسار توکلی، معاون تسلیحاتی 
وقت وزارت دفاع ایران امضا شده، نشان می دهد 
که تحویل ۱6۰ فروند هواپیمای اف۱6، هفت فروند 
هواپیمای جاسوسی آواکــس، ۱6 فروند اف4، دو 
ناوشکن و زیردریایی، انواع موشک ها و اژدرهای 
پیشرفته، ۵۰۰ بالگرد و... لغو شده است. در متن 
ــت ایــاالت  ایــن تفاهم نامه آمــده اســت کــه: »دول
متحده وجــوه مربوط به سفارشات ختم یا لغو 
شده و... را به حساب تنخواه گردان دولت ایران 

واریز خواهد کرد...«.

چراغ اول»
باشیم همه سخنان  داشته  اینکه قصد  بــدون 
ــرزیــن« در ایــن بــاره را تکذیب یا بخشی  »آذرب
به  بزنیم  ســری  مجبوریم  کنیم،  تأیید  را  آن  از 
قــرارداد  مطبوعات آن روزهــا و ببینیم خبر لغو 
در  تاریخی  چه  در  آمریکا  و  ــران  ای تسلیحاتی 
البته  آن  از  پیش  اســت.  شــده  درج  مطبوعات 
از قول سایت ها و صفحات روزشمار مربوط به 
روز  »در  بخوانید:  را  مناسبت  اصل   ،۵7 سال 
جمعه ۱3 بهمن سال ۱3۵7 به موجب یادداشت 
نماینده  مــاربــد«  فــن  »اریـــک  بین  کــه  تفاهمی 
وزارت دفاع آمریکا و ارتشبد »طوفانیان« امضا 
شد، ایران از دریافت ۱6۰ فروند هواپیمای اف۱6، 
آواکس،  فروند  فروند هواپیمای اف4، هفت  دو 
تعداد زیادی موشک و چندین دستگاه رادار که 
قبالً سفارش داده بود، صرف نظر کرد«. به جز 
آمار و ارقام که ممکن است با متن تفاهم نامه 
جور درنیاید، صرف نظر ایران از خرید تسلیحات 
نــدارد. میان  تاریخ هم واقعیت چندانی  در آن 
ــراغ اول را روشــن  ــامــه هــا، »اطـــالعـــات« چـ روزن
می کند، چون ۱4 بهمن ماه ۵7 در صفحه اولش 
این عنوان مشاهده می شود: »میزان  با  تیتری 
قــراردادهــای  لغو  بــود/  دالر  میلیارد   ۱۰ معامله 
خرید اسلحه ایران از آمریکا«. در شرح خبرهم 
تقریباً همان مواردی که باالتر گفتیم آمده است. 

پس تا اینجای کار گفته های آذربرزین که مدعی 
بود چهار روز پس از نخست وزیر شدن بازرگان، 

این قرارداد لغو شده، درست نیست. 

شاید کسی امضا نکند»
خیلی از شخصیت های آن زمان و یا کارشناسان 
امروزی معتقدند در این ماجرا باید انگشت اتهام 
را نخست به سمت خود آمریکایی ها و بعد بختیار 
گرفت. چه اینکه اسناد و مدارک نشان می دهد 
اتفاق های  بابت   ۵7 ســال  مهر  در  آمریکایی ها 
بالفاصله  و  نــگــران شــده  ایـــران  در  گرفته  شکل 
سفارش 2 میلیارد دالری ایران برای تحویل گرفتن 
بنابراین  بودند.  کــرده  لغو  را  اف۱4  جنگنده   7۰
معلوم است وقتی با نزدیک شدن به دی و بهمن 
۵7 از سقوط رژیــم پهلوی مطمئن می شوند به 
دنبال راهی برای لغو قرارداد فروش سایر تجهیزات 
و تسلیحات به ایران باشند تا مبادا تکنولوژی های 
پیشرفته نظامی به دست انقالبیون بیفتد. با این 
می تواند  بختیار  مأموریت های  از  یکی  حساب، 
تالش برای لغو همین قراردادها باشد حتی اگر 
بپردازد.  آمریکا خسارت  این شود که  به  منجر 
ایــن نکته  ژنـــرال »هــایــزر« هم در خاطراتش به 
اشــاره می کند که امضای تفاهم نامه لغو فروش 
تسلیحات را پیگیری می کرده است و می نویسد: 
»... اما از این نگران بودم که کسی این یادداشت 

تفاهم را امضا نکند«. 

باالخره لغو شد»
فروش  برای  را  آلمانی ها  رأی  آمریکایی ها حتی 
چند زیردریایی به ایران می زنند و جالب است 
که در صفحه اول روزنامه کیهان ۱۵ بهمن سال 
۱3۵7 شاهد تیتری هستیم به نقل از خبرگزاری 
فرانسه با این عنوان: »قراردادهای خرید اسلحه 
از انگلیس لغو شد!«، اما اگر بخواهیم ماجرا را 
بازهم پیگیری کنیم باید برویم سراغ روزنامه های 
سال بعد و جایی که ۱3 مرداد سال ۱3۵۸ دکتر 
ابراهیم یــزدی وزیــر خــارجــه دولــت مــوقــت، در 
صفحه9 کیهان به خبرنگاران دربــاره مشکالت 
تجهیزات  و  هواپیماها  نگهداری  دردســرهــای  و 
ایــران توضیح می دهد و تأکید  آمریکایی ارتش 
می کند به دلیل همین مشکالت، دولت تصمیم 
که  دیگری  کشور  یا  آمریکا  به  را  این ها  گرفته 
بخواهد بفروشد! یک هفته بعد یعنی 2۰ مرداد 
سال ۱3۵۸ در صفحه اول و همچنین صفحه3 
موقت  دولــت  قول سخنگوی  از  کیهان  روزنامه 
)صادق طباطبایی( می خوانیم: »9 میلیارد دالر 
قرارداد تسلیحاتی میان ایران با آمریکا لغو شد!« 
یعنی به نظر می رسد با وجود اعالم لغو قرارداد 
دنباله های   ،۵7 بهمن  در  آمریکایی ها  سوی  از 
ماجرا تا مهر سال بعد ادامه پیدا کرده و وزیر 
خارجه دولت )یزدی( در سال ۱3۵۸ در فیصله 
پیدا کردن آن و قطعی شدن لغو قرارداد دخالت 

داشته است.

 مجازآباد
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ورزشورزش
وعده مدیران: نگران بسته شدن پنجره ها نباشید

 پرسپولیس 
آبستن حوادث مالی مبهم

بسته پیشنهادی قدس از کتاب هایی که با موضوع انقالب اسالمی منتشر شده است

 انقالب کلمات

شانه به شانه مان می آیند
تیراندازی.  لوکیشن  اســت.  فروشی  میوه  لوکیشن،  توسلی:  رقیه 
شوخی درکار نیست. همین حاال سه قُل فوق شلوغ با اسلحه های 
پیشرفته، حمله کرده اند. دارم سیب سرخ برمی دارم که تیر تفنگشان، 
سر  مـــی رود.  نشانه  را  برگشته  بخت  پرتقال های  و  لیموها  شکم 
برمی گردانم سمت جنگجوهای فریادکش، نه من که کل خریداران 
بازارچه برمی گردند. هاج و واج سه کودک بی ماسک سه ساله خشن 

می بینیم که بی محابا حمله می کنند. 
شکرخدا طولی نمی کشد که ماجرا با وساطت پدرشان ختم به خیر 
می شود و کارگردان می آید و به اطالع بازیگران می رساند لوکیشن 
عوض شده. »پادرا«، »آرتام« و »بارسین« را خونسردانه صدا می زند 

که بروند پیش مادرشان.
مزه عجیبی دارد شنیدن اسم بچه ها. برایم تازه و غریب است درست 
مثل تعدادشان. دوست دارم بدانم معنی نام هایشان چیست... توی 
ماشین، اسامی را گوگل می کنم و تازه آنجاست که دوزاریم می افتد 

که دوتایشان پسر و یکی شان دختر بوده.
نمی توانم یاد »باباعبدهللا« نیُفتم. یاد او که وقتی راهنمایی پدرانه اش 
برای انتخاب اسم نوه ها کارگر نشد، جوش و خروش نکرد و دل کسی 
را نرنجاند؛ نه دخترها و نه پسرهایش را. پس نوه های اسم غریبش را 

سال هاست با صفت صدا می زند: نازنینم، جانانم
این روزها وقتی دو نفر با صدای بلند همدیگر را »هیما« و »آیریس« 
می خوانند و قربان صدقه هم می روند، وقتی دختری، مادرش را مامان 
»مایا« خطاب می کند. هی از خودم می پرسم از کی اسم ها این قدر 
چرخیده اند که بی خبر مانده ام؟ اصالً این ماراتن برای چیست؟ چرا 
واژه ها را گماشته ایم جای عنوان؟ الگوبرداری هایمان چرا تغییر کرده؟ 
تلفنم زنگ می خورد. نگاه می کنم. »نوژا« است. دختر یکی از اقوام. 

می خواهد بداند برای تولد »آرشینا« دعوت شده ام یا نه؟
او که می رود تازه اسامی سرازیر می شوند سمتم... اسامی تازه نفسی 
که به قول »خانجان« عطر گل یاس و کوه و دریــا و سرسبزی شان 
نمی پیچد توی سرم... از آن ها که یک ناشناس نمی داند صاحبش 
ایرانی است یا دورگه یا خارجکی... نمی فهمد دختر است یا پسر...

پی نوشت: در ثبت احوال نام هایی با ریشه التین، هندی و یونانی به 
چشم می خورد. دارم پیش خودم فکر می کنم والدین قاره ها و ادیان 
دیگر آیا حاضرند نام فرزندانشان را ایرانی انتخاب کنند. مثالً بگذارند 

مینا، بهنام، کیهان یا سارا...؟

سردرگمی رسانه ای

اگرچه چند روز از به صدا درآمــدن آژیر در غرب تهران می گذرد، اما 
حواشی آن همچنان ادامه دارد. کاربران به شیوه های مختلفی این ماجرا 
را تحلیل کردند و مسئوالن مربوط هم تا حدودی توضیحات قانع کننده ای 
برای این اتفاق ارائه دادند. در کنار این حواشی اما معصومه نصیری، 
کارشناس رسانه از زاویه ای متفاوت به این ماجرا پرداخته و محتواهای 

منتشر شده در فضای مجازی درباره این رویداد را تحلیل کرده است.
بر اساس تحلیل های او، رصد بستر های مختلف شبکه های اجتماعی 
نشان می دهد کاربران توییتر با 26٫2 هزار توییت، ۱4٫2هزار ریتوییت، 
۱6۱٫4 هزار الیک و هزار و9۰ پست در ساعت، در همان ساعات اولیه 

واکنش های شدیدی به ماجرا نشان داده اند.
 »آژیر خطر تهران« در بستر خبر با ۸63 خبر و محتوا مورد توجه 
پایگاه های  محتوا،  با 4۰۵  خبرگزاری ها  اســت.  گرفته  قــرار  رسانه ها 
خبری با 43۸ محتوا، روزنامه ها با 2۰ محتوا و 3۵ پست در ساعت به 
این موضوع پرداخته اند. تلگرامی ها با ۵٫۱ هزار پست و مجموع 27٫۱ 
میلیون بازدید و 2۱2 پست در ساعت به کنشگری دربــاره شنیده 
شدن آژیر خطر پرداختند. البته اینستاگرام هم درگیر آژیر خطر بود. 
کاربران اینستاگرام هم 3۰۸ پست، 9٫۱ هزار الیک و ۱2 پست در 
ساعت به شنیده شدن صــدای آژیــر خطر واکنش نشان داده انــد. 
پست صفحه ای که خبر شنیده شدن صدای آژیر در غرب تهران را 
همراه با گمانه زنی ها و البته محتوای مبتنی بر دیس اینفورمیشن و 
شایعه ها منتشر کرده بود با هزار و4۵۵ الیک و ۱۰7 کامنت بیشتر 

توجه را در این بستر به خود جلب کرده است.
این فعال رسانه ای در پایان، در تحلیل این داده ها نوشته است: »این 
داده کاوی نشان می دهد در مواقع وقوع رویدادها، تعلل و سردرگمی 
در بین رسانه ها و مسئوالن و عدم ارائه روایت واحد و غیرمتناقض، 
و  دروغین  روایــت هــای  القای  بــرای  معاند  رسانه های  جــوالن  سبب 
مبتنی بر شایعه ها و انحراف افکار عمومی می شود. در غیاب این 
روایت و اطالعات صحیح، موجی از بازنشر اطالعات دلهره آور که برای 
مخاطب فاقد سواد رسانه ای نیز قابل راستی آزمایی نیست، نشان 
از ضرورت توجه به سیاست گذاری رسانه ای و خبررسانی صحیح، 
جامع و شفاف با هدف قطع زنجیره فیک ها و شایعه ها دارد که منجر 
به مدیریت بهتر افکار عمومی و بازگرداندن آن به داخل خواهد شد. 
امروز دوران سکوت های طوالنی در عرصه اطالع رسانی گذشته است 
و روایت اول، تبدیل به روایت غالب شده و این یعنی باختن افکار 

عمومی و حقیقت در برابر جریان اطالع رسانی مسموم«.

قرارداد 555 میلیون یورویی بارسا با شماره 10 
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فرصت 45 روزه پرسپولیس برای پرداخت مطالبات 
ماریو بودیمیر به پایان رسید و حاال سرخ ها در آستانه 
بسته شدن پنجره نقل و انتقاالتی خود قرار دارند. 
این در حالی است که چند روز پیش ابراهیم شکوری 
معاون اجرایی قرمزها اعــام کرد که هیچ پولی در 

حساب این باشگاه نیست.
به گزارش سرویس ورزش دیروز باشگاه پرسپولیس 
بیانیه ای صادر کرده و در آن نوشته »برای حل این 
پرونده باید ماه ها قبل چاره اندیشی می شد« تا به 
این شکل مسئولیت را از روی گردن مدیران فعلی 
بردارد، اما در ادامه سرخ ها وعده داده اند که مشکل 
بودیمیر حل شود: »طبق وعده سیدمجید صدری 
رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، باید منتظر 
خبرهای خوبی در این پرونده بود. همچنین سمیعی 
مدیرعامل باشگاه نیز امیدوار است در هفته جاری، 

اتفاقات خوب و امیدوارکننده ای رقم بخورد«.

استقراض از یک منبع مالی#
ــه نــظــر مــی رســد صــــدری، رئــیــس هیئت مــدیــره  ب
منبع  از یک  استقراض  با  دارد  پرسپولیس قصد 
مالی، نیاز پرسپولیس را برطرف کند اما این اتفاق در 
شرایطی رخ داده که مدیرعامل باشگاه پرسپولیس 
نیز با ارسال نامه ای خواستار فسخ قــرارداد کارگزار 
اسپانسری کنونی باشگاه شده که شاید مرتبط با 
فعالیت های صدری باشد و در واقع اسپانسر بعدی، 
شرکت یــا فـــردی باشد کــه اکــنــون قصد کمک به 

پرسپولیس را دارد.
باشگاه پرسپولیس همچنین وعده داده که نگرانی از 
هواداران دور خواهد ماند: »خطراتی مثل محرومیت 

برای  بزرگی  نگرانی  مالی،  جریمه های  افــزایــش  یا 
هــواداران پرسپولیس در قبال شکایت این بازیکن 
کــروات به وجــود آورده و سمیعی و همکارانش در 
رأس کادر تصمیم سازی باشگاه به صورت شبانه روزی 
تاش می کنند تا به هر شکل ممکن، مشکل حل 
شود و نگرانی ها از طرفداران پرسپولیس دور بماند«.

کشمکش با اسپانسر#
باشگاه پرسپولیس و آتیه داده پــرداز در هفته های 
اخیر به دلیل درخواست سرخ ها برای تزریق منابع 
مالی وارد کشمکش شده بودند و حاال قرمزها رسماً 
خواستار فسخ قرارداد شده اند. نامه درخواست فسخ 
با آتیه داده پرداز در شرایطی است که زمان چندانی 
تا پایان سال ۹۹ نمانده است. قــرارداد با آتیه داده 
پرداز و در دوره محمدحسن انصاری فرد در شرایطی 

منعقد شد که مدیرعامل پیشین پرسپولیس عقیده 
داشت که پرسپولیس با این قــرارداد به یک درآمد 
پایدار و همیشگی خواهد رسید و مشکات مالی برای 
همیشه از بین خواهد رفت که با درخواست سمیعی 
مشخص شد نقشه های جدیدی در سر مدیریت 
پرسپولیس است که در جمع اعضای هیئت مدیره 
خود انتصاب های تازه داشته و ظاهراً رئیس جدید 
هیئت مدیره قصد دارد نقشه راه اقتصادی جدیدی 

را پیش روی سرخ ها ترسیم کند.

درآمدزایی پر ابهام#
:در  نوشت  میزان  خبرگزاری  خصوص  همین  در 
فصلی که گذشت و فصلی که در آن قــرار داریــم 
لیگ  مقدماتی  دیــدارهــای  بــر  عـــاوه  پرسپولیس 
مهم  ــازی  ب دو  لیگ،  مسابقات  و  آسیا  قهرمانان 

دیگر را هم برگزار کرد؛ فینال آسیا و دربی ۹4. دو 
مسابقه ای که به تنهایی می توانست سود سرشاری 
آن هــا  امــا  نماید،  ســرمــایــه گــذار  نصیب شرکت  را 
از این موضوع ناراحت هستند و شاید  همچنان 
باید مشکل را در جایی دیگر جست وجو کرد. به 
خصوص اینکه نبود هــوادار در ورزشگاه ها سبب 
می شد آن ها تمایل بیشتری در استفاده از فضای 
مجازی و اپلیکیشنِ باشگاه داشته باشند تا درآمد 
زیادی از این طریق به سرخ پوشان برسد، اما حامی 
مالی اعام کرده بود بر اساس تعهداتش تا پایان 
سال باید ۱۲۰ میلیارد به باشگاه پرداخت کند که 
به این مبلغ رسیده اند، هرچند مسئوالن آن مدعی 
هستند در ازای این ۱۲۰ میلیارد، به این میزان از 
ایــن حساب  با  درآمــدزایــی دســت پیدا نکرده اند. 
مشخص می شود که این شرکت کف پرداختی را 
مدنظر قرار داده، اما سقفی برای آن متصور نیست 
تا درآمــد سرخپوشان از ایــن طریق به ایــن میزان 
محدود شود. در هر حال از گوشه و کنار شنیده 
می شود باتوجه به شرایط موجود کشور شرکت آتیه 
داده پرداز از ادامه همکاری با پرسپولیس ناامید و 
دلسرد شده  و شاید این همکاری بیشتر از این ادامه 
پیدا نکند. از سوی دیگر با توجه به بحران  های مالی 
موجود در این باشگاه و پرونده های سنگین مالی 
و نیاز مبرم به تزریق منابع مالی جدید،  مدیران 
و  ندارند  این همکاری رضایت  از  پرسپولیس هم 
حتی گفته می شود با ارسال نامه ای به وزارت ورزش، 
خواستار فسخ این قرارداد شده اند. به نظر می رسد 
روزهــای پیش رو آبستن حــوادث زیــادی در زمینه 

مالی برای باشگاه پرسپولیس خواهد بود.

وعده مدیران: نگران بسته شدن پنجره ها نباشید

پرسپولیس آبستن حوادث  مالی مبهم

راموس در راه لیگ برتر
قرارداد سرخیو راموس با رئال مادرید در تابستان به پایان می رسد و دو 
طرف هنوز برای تمدید قــرارداد به توافق نرسیده اند. گفته می شود که 
راموس عاقه مند به بازی در لیگ برتر انگلیس است.به گزارش »ورزش 
سه« اگر تمایل پیوستن او به لیگ برتر درست باشد، تنها چند باشگاه 

هستند که توانایی پرداخت دستمزد او را دارند.
به جز منچستریونایتد، از منچسترسیتی و لیورپول نیز به عنوان مقاصد 

احتمالی راموس نام برده می شود.

PSG دی ماریا آشپز
آنخل  همسر  تــا  شــده  باعث   PSG بــه  مسی  لیونل  پیوستن  احتمال 
دی ماریا، نیز امیدوار به حضور این بازیکن در پاریس باشد و در این باره 
با همسرش شوخی کند.به گزارش سرویس ورزش دی ماریا به تازگی فاش 
کرده که همسرش از او خواسته اگر PSG موفق به امضای قرارداد با مسی 

شد، در پاریس بماند، حتی اگر شده به عنوان آشپز!
دی ماریا گفت: »من همیشه آرزو داشته ام تا با مسی در یک باشگاه 

بازی کنم. مدتی که در تیم ملی با هم هم بازی هستیم«.

بایرن و تالش برای خرید اوپامکانو
و  ساله   ۲3 مدافع  اوپامکانو،  دایــوت  جــذب  به  عاقه مند  مونیخ  بایرن 

فرانسوی الیپزیش است.
به گزارش سرویس ورزش،به نظر می رسد جدایی داوید آالبا از بایرن مونیخ 
قطعی باشد و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد این مدافع ۲8 ساله و اتریشی 
بعد از سال ها حضور در ترکیب این تیم در پایان فصل آلیانس آره نا را 
ترک خواهد کرد. بایرن مونیخ از همین حاال به دنبال جذب جانشین برای 

داوید آالبا است و دایوت اوپامکانو مورد توجه این تیم قرار گرفته است.

گواردیوال: برای 500 پیروزی دیگر می جنگم
شاگردان گواردیوال موفق شدند با تک گل ژسوس، شفیلد یونایتد را شکست 
دهند تا جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کنند. به گزارش ورزش سه 
گواردیوال که پیش از مسابقه نیز به تمجید از شفیلد یونایتد پرداخته بود، 
گفت: »وقتی شفیلد یونایتد را در انتهای لیگ می بینید، می فهمید که چرا 
این لیگ سخت ترین لیگ جهان است. شرایط مقابل آن ها بسیار دشوار 
است چرا که با ۱۰ نفر دفاع می کنند.«او درباره رسیدن به رکورد 5۰۰ پیروزی 

به عنوان سرمربی گفت: »برای کسب 5۰۰ پیروزی دیگر می جنگم.«

سینا حسینی:  استقال  با وجــود ناکامی مقابل 
نفت در صــدر ماند امــا هجمه سنگین منتقدان 
بیرونی سبب شد آن ها در مخمصه ای عجیب گرفتار 
شوند تا خطر برکناری و تغییر و تحول برخی از آن ها 
را به شدت تهدید کند. البته که در رأس هرم کادر 
فنی استقال هیچ تغییری صورت نخواهد گرفت اما 
به طور قطعی برخی از همراهان فکری در کادر فنی 
استقال در آستانه فرا رسیدن تعطیات نیم فصل از 
استقال جدا خواهند شد تا نفرات جدید جایگزین 

آن ها شوند

جدایی  مظلومی و برهانی#
گویا پس از اینکه انتقادات زیادی به عملکرد پرویز 
مظلومی وارده شده بود، قرار بود در تعطیات نیم 
فصل تغییر سرپرست در دستور کار هیئت مدیره 
انجام شود، اما پس از حواشی تمرینات استقال 
در هفته گذشته پیش از عزیمت تیم به مسجد 
سلیمان هیئت مدیره تصمیم گرفتند موضوع قطع 
همکاری با پرویز مظلومی را به صورت جدی بررسی 
کنند.هرچند هنوز در این خصوص اطاع رسانی و 
موضع گیری رسمی صورت نگرفته است اما شنیده 

می شود یکی از بازیکنان ملی پوش سابق استقال 
که به زبان انگلیسی تسلط کافی دارد و سابقه بازی 
در خارج از ایران را دارد، گزینه اصلی هیئت مدیره 
برای سرپرستی باشگاه استقال است. اما به جز 
مظلومی قطعاً تغییرات دیگری نیز در ترکیب کادر 
فنی اعمال خواهد شد. در این خصوص شنیده 
می شود از آنجا که آرش برهانی همزمان به عنوان 
به  دارد  فعالیت  نیز  استقال  امید  تیم  سرمربی 
احتمال بسیار زیــاد از کــادر فنی بزرگساالن جدا 
خواهد شد و در تیم امید فعالیت خود را با قدرت 
بیشتری دنبال خواهد کرد. از طرفی احتمال جدایی 
امید علی دفتری نیز از کادر فنی استقال وجود دارد 
تا به این ترتیب فضا برای حضور دو نفر در ترکیب 

استقال مهیا شود.

مهلت72 ساعته#
منابع خبری معتقدند قــرار اســت در جلسه روز 
بــرای سرمربی تیم مهلت 7۲ ساعته  چهارشنبه 
تعیین شود، تا از بین گزینه های موجود که مورد 
تأیید هیئت مدیره هستند دو نفر به عنوان دستیار 

جدید محمود فکری انتخاب شوند. 

قـــرارداد  از  جزئیاتی  ال مــونــدو  اسپانیایی  نشریه 
نجومی لیونل مسی و بارسلونا را که گفته می شود 
بزرگ ترین قرارداد تاریخ ورزش است، منتشر کرد. 

این نشریه ادعا کرده به قراردادی که مسی 
و بارسلونا در سال ۲۰۱7 امضا کرده اند، 
اسناد  ــن  ای طبق  اســـت.  یافته  دســت 
ــارســا طی  ــد ســتــاره آرژانــتــیــنــی ب ــ درآم
میلیون   555 به  می تواند  فصل  چهار 

یــورو برسد. گفته می شود 
که این قــرارداد شامل 

ــابــت،  دســتــمــزد ث
ــق انـــتـــشـــار  ــ حـ

ــر  ــ ــ ــوی ــ ــصــ ــ ــ ت
ــی و  ــ ــسـ ــ مـ
مــــبــــالــــغ 
مــتــغــیــر 
دیگری 
اســت 

ــه  ــ کـ

به ۱38  در سال  می تواند 
عاوه  برسد.  یورو  میلیون 

ــک پــــاداش ۱۱5  بــر ایــن هــا ی
دستمزد  بابت  یورویی  میلیون 

تمدید و در قبال پذیرفتن قرارداد 
جدید و همچنین 78 میلیون یورو 

ــرارداد بــرای  ــ ــاداری در ایــن ق ــ ــاداش وف پـ
مسی در نظر گرفته شده است!

گران ترین قرارداد تاریخ#
ــرده کـــه ایــن  ــ ــزارش ک ــ ال مـــونـــدو گـ
گران ترین قـــراردادی اســت که یک 

ورزشکار در طول تاریخ داشته است. البته مسی در 
اسپانیا مجبور است که تقریباً نیمی از این مبلغ را به 
عنوان مالیات پرداخت کند. گفته می شود که مسی 
نهایی  از مبلغ  یــورو  میلیون  از 5۱۰  بیش  تاکنون 
این قرارداد را دریافت کرده است. این اسناد در 
بدهی های  با  بارسلونا  که  فاش شده اند  حالی 
بسیار سنگینی مواجه است و رقم بدهی های 
این باشگاه را، که به شدت تحت تأثیر بحران 
اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا نیز 
قرار گرفته، مبلغی بیش از یک میلیارد 
در  بارسلونا  می زنند.  تخمین  ــورو  ی
حال حاضر و پس از اینکه جوزپه 
بارتومئو، رئیس پیشین این باشگاه، 
تا  بگیرد،  اعتماد  رأی  نتوانست 
برگزاری انتخابات ریاست بارسا 
هیئت  توسط  مـــاه،  اسفند  در 

مدیره اداره می شود.

سهم واسطه انتقال#
مقصد آینده مسی کاماً مبهم است چرا 
که با این قـــرارداد به طور حتم تیم های 
ــادی در دنیا قــادر نخواهند بــود که  زی
به این جواهر آرژانتینی دست یابند. 
پــی اس جــی و سیتی تنها  شاید 
باشگاه هایی باشند که با صرفه 
ــروش چند ستاره  فـ و  جــویــی 
بتوانند پای میز مذاکره برای 
ــذب مــســی بــشــیــنــنــد.  ــ جـ
شما در این بین پورسانت 
ــن قـــــــرارداد و  ــ واســـطـــه ای
با  را  احتمالی  انتقال 
ماشین حساب به 

دست بیارید.

فکری به تغییرات تن داد

سونامی روی نیمکت استقالل
ضد  حمله

 فیفا در مورد پرونده شجاع 
تصمیم گیری می کند  

کمیته تعیین وضعیت پیش از این اعام کرده بود صاحیت رسیدگی 
به این پرونده را ندارد اما کمیته استیناف نظرش چیزی غیر از این بود 
و علیرضا صالحی رئیس این کمیته اعام کرد کمیته تعیین وضعیت 
می تواند به این پرونده رسیدگی کند.  به گزارش سرویس ورزش فریبرز 
محمود زاده ، رئیس کمیته نقل و انتقاالت سازمان لیگ هم نظری 
مشابه با جمشید نورشرق ، رئیس کمیته تعیین وضعیت دارد و 
می گوید: شجاع خلیل زاده بر اساس بندهایی که در قرارداد داشت 
با مراجعه به سازمان لیگ قرارداد خود را فسخ کرد و حاال شکایت 
باشگاه پرسپولیس از سوی فیفا مورد بررسی و بر اساس مستندات 
داخل پرونده رأی صادر خواهد شد. از ابتدا هم مشخص بود که این 
پرونده باید از سوی فیفا تعیین و تکلیف شود به این خاطر که شجاع 
خلیل زاده به یک تیم خارجی ملحق شده است و پرونده شکایت او 

در حال حاضر فرامرزی است. 

 10 نامزد انتخابات فدراسیون 
رد صالحیت شدند

انتخابات  بــدوی  کمیته  فوتبال،  فدراسیون  رسمی  از سایت  نقل  به 
فدراسیون براساس نقشه راه مقررات انتخاباتی،مرحله نخست بررسی 
صاحیت کاندیداهای محترم انتخابات فدراسیون فوتبال را در تاریخ 
یازدهم بهمن سال ۱3۹۹به اتمام رسانده و صاحیت تعداد 8۱ نفر را اعام 
و تعداد ۱۰ نفر به دلیل نداشتن فرم تأییدیه اعضای مجمع رد صاحیت 
شده اند.بدیهی است هرگونه اعتراض از سوی افراد ردصاحیت شده از 

طریق کمیته استیناف انتخابات قابل رسیدگی خواهد بود.

احضار حامد لک به کمیته اخالق
ایلنا نوشت حامد لک، گلر تیم فوتبال پرسپولیس از سوی کمیته 
اخاق فدراسیون فوتبال برای پاره ای از توضیحات احضار شد و باید 
در این کمیته حاضر به پاسخگویی شود.دلیل احضار این بازیکن، 
استوری چند هفته قبل او بود که در واکنش به صحبت های مربی 
تیم فوالد گذاشته بود و با وجود اینکه بعد از چند دقیقه این استوری 
را از روی صفحه خودش حذف کرد ولی در فضای مجازی دست به 
دست شد و سرو صدای زیادی به پا کرد تا اینکه کمیته اخاق وارد 

عمل شد و او را احضار کرد.

منهای فوتبال

»زنگ انقالب« در زورخانه های کشور 
مراسم طنین زنگ انقاب دیروز در زورخانه ملی شهید فهمیده 
تهران با حضور معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش 
و جوانان برگزار شد.به نقل از پایگاه خبری ورزش هــای زورخانه ای 
و کشتی پهلوانی، در نخستین روز از دهه مبارک فجر )چهل و 
دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقاب اسامی(، زنگ انقاب در 

زورخانه های کشور طنین انداز شد.

 ثبت نام چهار وزنه بردار ایران 
در مسابقات گزینشی کلمبیا

چهار وزنه بردار از کشورمان در مسابقات کسب سهمیه المپیک 
در کلمبیا ثبت نام کرده اند.به نقل از فارس، برای مسابقات گزینشی 
المپیک که اسفندماه به میزبانی کلمبیا برگزار خواهد شد،چهار وزنه 
بردار از ایران ثبت نام شده اند. سهراب مرادی، کیانوش رستمی، 
علی داوودی و علی هاشمی نفراتی هستند که در لیست مقدماتی 

مسابقات قرار دارند. 
در پایان بهمن فینال لیگ برتر وزنه برداری برگزار می شود که 
عملکرد  بررسی  از  پس  دارد.  هم  را  ملی  تیم  انتخابی  حکم 
وزنه برداران در لیگ، سرمربی تیم ملی تصمیم می گیرد کدام 
نفرات به مسابقات کلمبیا بروند. همچنین لیست مقدماتی 
تیم ملی برای حضور در قهرمانی آسیا ازبکستان نیز مشخص 
می شود. مسابقات کلمبیا روزهــای ۱۲ تا ۱6 مارس )۲۲ تا ۲6 

اسفند( برگزار خواهد شد.

کادر فنی تیم ملی تنیس زنان مشخص شد
رئیس فدراسیون تنیس کادر فنی تیم های ملی زنان ایران را معرفی 
کرد.به گزارش ایسنا، در حاشیه برگزاری مسابقات تنیس جام حذفی 
در جزیره کیش و در حضور مهدی علینژاد معاون قهرمانی وزارت 
ورزش و جوانان، داوود عزیزی رئیس فدراسیون تنیس کادر فنی 

تیم های بانوان را معرفی کرد. 
به این ترتیب هنگامه عزیزی در رده سنی زیر ۱۲ سال، ندا دیبایی در 
رده سنی زیر ۱4 سال و فرناز فصیحی در رده سنی زیر ۱6 سال و تیم 
فدکاپ بانوان به عنوات سرمربی انتخاب شدند.داوود عزیزی گفت: 
برای انتخاب سرمربیان تیم های رده های سنی و تیم ملی مردان نیز 

دو هفته آینده به جمع بندی می رسیم.

قرارداد 555 میلیون یورویی بارسا با شماره 10

گران ترین قرارداد تاریخ ورزش در جیب مسی

آگهی فقدان سند مالکیت
 نظر به اینکه آقای سید مسعود سرهنگی فرزند رجبعلی به شماره شناسنامه ۲۰ باستناد دو برگ استشهادیه گواهی 
امضا شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند 
مالکیت دفترچه ای به ش��ماره س��ریال 3۰1659 الف / 77 به میزان یک چهارم از دو سیرونیم مشاع )معادل یازده 
مثقال و یک چهارم مثقال مشاع ( از مدار 1۲ سهم و هر سهم ۴۰ سیر و هر سیر 1۸ مثقال قنات مجدآباد به شماره 
پالک 17۲ اصلی بخش سه زبرخان که متعلق به نامبرده می باشد به علت نامعلوم مفقود گردیده که با بررسی دفتر 
امالک مشخص گردید که سند مالکیت مزبور ذیل دفتر 7 قنوات صفحه 5۴7 ذیل شماره ثبت 999 بنام متقاضی 
ثبت و س��ند صادر ش��ده است ودفترامالک بیش ازاین حکایتی ندارد. لذا به استناد ماده 1۲۰ آئین نامه قانون ثبت 
مراتب یک نوبت آگهی ومتذکرمیگردد هرکس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد  ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند 
مالکیت و یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقررو 
یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدورسند مالکیت المثنی وتسلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد. انتشار: 99/11/13  آ-9911533
سید حسن پورموسوی - رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

آگهی فقدان سند مالکیت
 نظر به اینکه آقای یداله زردادی فرزند چراغعلی به شماره شناسنامه ۸ به استناد دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده 
منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت 
دفترچه ای به شماره سریال 199۸7 به میزان ششدانگ یک باب منزل به شماره پالک 11 فرعی مفروز از ۲1 اصلی 
بخش 1۴ زبرخان که متعلق به نامبرده می باشد به علت نامعلوم مفقود گردیده که با بررسی دفتر امالک مشخص 
گردید که سند مالکیت مزبور ذیل دفتر 17 صفحه 5۰۴ ذیل شماره ثبت 5171 به نام متقاضی ثبت و سند صادر 
گردیده و مقادیری از پالک مذکور در برابر قوانین خاص مفروز و تحت پالک فرعی مفروزی سند مالکیت جداگانه 
صادر ش��ده اس��ت ودفترامالک بیش ازاین حکایتی ندارد. لذا به استناد ماده 1۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب یک 
نوبت آگهی ومتذکرمیگردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود میباشد  ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت و 
یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقررو یا وصول 
اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدورسند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی 

اقدام خواهد شد. انتشار: 99/11/13  آ-991153۴
سید حسن پورموسوی - رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای علیرضا محققی فرزند شاه حسین با تسلیم دوبرگ استشهاد محلی مصدق به مهردفترخانه 17فامنین مدعی 
شده است که سند مالکیت به شماره مسلسل  7۸575۸  سری – سال - ششدانگ عرصه واعیان یک باب خانه به 
پالک 96 فرعی از 9۴ اصلی واقع دربخش پنج همدان شهرستان فامنین اراضی روستای اصله  که به نام نامبرده ذیل 
شماره ثبت 6۴651 صفحه ۲۲ دفتر 17 سابقه ثبت دارد به علت جابه جایی مفقود گردیده است لذا به استناد تبصره 
الحاقی به ماده 1۲۰ آئین نامه قانون ثبت آگهی می ش��ود تا درصورتیکه کس��ی مدعی انجام معامله و یا وجود سند 
مالکیت نزد خود باشد ازتاریخ انتشارآگهی تا مدت 1۰ روز به اداره ثبت اسناد و امالک فامنین مراجعه و مدارک خود 
را تسلیم دارند درصورت عدم مراجعه و پس از انقضاء مدت مزبور نسبت به صدورسند مالکیت المثنی اقدام خواهد 

شد . )م الف 3۰۸  (  آ-991153۰
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین – رضا بیات 

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

براب��ر آرأی ش��ماره 13996۰313۰1۰۰۰۲۸73 هی��أت اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمد قریشی آذر فرزند احمد بشماره شناسنامه ۴1۸ صادره از میاندوآب در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی 
و تجاری به مس��احت ۴۰ / 6۸ مترمربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک ۲۰6۴ فرعی از 13۰ – اصلی واقع در بخش 
17 شهرستان بوکان بلوار جمهوری اسالمی نزدیک پاسگاه شماره یک خریداري از آقای ابوبکر مهتدی مالک رسمی 
پالک مذکور مع الواسطه محرز گردیده که براي آن پالک 1۴566 فرعي از 13۰ -  اصلي تعیین و اختصاص یافته 
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 . آ-99115۲1
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/11/13
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/11/۲۸

هادی حبیبی – رئیس ثبت اسناد و امالک بوکان

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 139۰/9/۲۰ 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 1۴ 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 حس��ن یحیائی به شناسنامه ش��ماره 1516 کدملی ۰7۴۸5۲5۰9۲ صادره تایباد فرزند ابراهیم در ششدانگ 
یکباب منزل به مس��احت 7۲6/5۸ مترمربع پالک ش��ماره 3۴۰ فرعی از 175 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 
1۴ مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت رسمی و مشاعی غالمحیدر یحیائی جوزقانی و قسمتی 

از پالک کالسه 51۲- 96
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 صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 

دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه  عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ-991151۸
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/۲۸

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 139۰/9/۲۰ 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 1۴ 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 محمد ولی پور به شناسنامه شماره 6۸6 کدملی ۰7۴۸7۸9۰73 صادره تایباد فرزند فیض محمد در ششدانگ 
یکباب منزل به مس��احت 13۴/3۴ مترمربع پالک ش��ماره ۴۲63 فرعی از ۲51 اصلی و 179 و 1۸۰ فرعی از ۲51 
اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 1۴ مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت حبیب اله خسروی 
و ش��اد محمد ولی پور ماکو )مقدار 131/1۴ مترمربع از پ��الک 179 و 1۸۰ فرعی و 3/۲۰ مترمربع از پالک ۴۲63 

فرعی( کالسه 157- 9۸
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 ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه  عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ-9911519
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/۲۸

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه خانم سکینه  رحمانی  دارای شناسنامه   57۴995۲76۴  به شرح دادخواست به کالسه   51۲ از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  قدرت رحمانی   به شناسنامه   ۴  در 
تاریخ  1397/11/۲۸   در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   

1.   سکینه رحمانی   فرزند قدرت   کدملی  57۴995۲7۴6  ت.ت  136۴/۲/۴  نسبت فرزند مرحوم  
۲.  ابوالفضل  رحمانی     فرزند قدرت   کدملی 57۴97۸31۲1 ت.ت  1359/3/1   نسبت فرزند مرحوم 
3.  خدیجه  رحمانی    فرزند  قدرت   کد ملی 1۰6۴۰5۴97۸ ت.ت 1366/9/۲  نسبت فرزند مرحوم    

۴.  جواد رحمانی   فرزند  قدرت   کد ملی  1۰5۰۲179۴۲  ت.ت  1369/5/1۴    نسبت فرزند مرحوم
5 . محمد  رحمانی   فرزند قدرت   کد ملی  57۴9۲۰539۸   ت.ت  1355/۲/1  نسبت فرزند  مرحوم

6. مرضیه  رحمانی    فرزند نوروز علی  کد ملی    57۴91۸۰591   ت.ت  1337/۲/1۰  نسبت  همسر مرحوم 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 36۲ 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-9911515                                                                                                            

 سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  7 دشورای حل اختالف شهر خرو 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه خانم سکینه  رحمانی  دارای شناسنامه   57۴995۲76۴  به شرح دادخواست به کالسه   51۲ از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرضیه   رحمانی   به شناسنامه  ۴67۸   
در تاریخ  139۸/۸/3۰   در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   

1.   سکینه رحمانی   فرزند قدرت   کدملی  57۴995۲7۴6  ت.ت  136۴/۲/۴  نسبت فرزند مرحوم  
۲.  ابوالفضل  رحمانی     فرزند قدرت   کدملی 57۴97۸31۲1 ت.ت  1359/3/1   نسبت فرزند مرحوم 
3.  خدیجه  رحمانی    فرزند  قدرت   کد ملی 1۰6۴۰5۴97۸ ت.ت 1366/9/۲  نسبت فرزند مرحوم    

۴.  جواد رحمانی   فرزند  قدرت   کد ملی  1۰5۰۲179۴۲  ت.ت  1369/5/1۴    نسبت فرزند مرحوم
5 . محمد  رحمانی   فرزند قدرت   کد ملی  57۴9۲۰539۸   ت.ت  1355/۲/1  نسبت فرزند  مرحوم

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 36۲ 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-9911516                                                                                                          

سید حسن سامقانی
  قاضی شورا شعبه  7 دشورای حل اختالف شهر خرو 

دادنامه
کالسه پرونده : 7/379/99  شعبه 7 شورای حل اختالف خروین شماره دادنامه ۲9/1۰/99- ۴5۴ 

خواهان : اکرم ایروانی فرزند قاسم ساکن روستای اردوغش کوچه شهید موسی ایروانی 
خوانده : 1- حجت ایروانی فرزند علی اصغر کوچه ش��هید موس��ی ایروانی ۲ – امید حاجی زاده جاغرق 3 – غالم 

یحیی سپهری مجهمل المکان  
خواسته:  دادخواست صدور حکم الزام خوانده گان به تنظیم سند یکدستگاه خودروی وانت مزدا مدل 1376 بشماره 
پالک 176 ق 69 ایران 1۲ از حیث مبلغ به ارزش بیست میلیون به احتساب کلیه خسارات دادرسی                                                                                                                                

راي ش��ورا 
در خصوص دادخواس��ت خانم اکرم ایروانی فرزند قاس��م بطرفیت 1 – حجت عاب��دی ۲- امید حاجی زاده جاغرق 
3- غالم یحیی سپهری بخواسته الزام تنظیم سند یک دستگاه خودرو وانت مزدا مدل 1376 به شماره پالک 176 
ق 69 ایران 1۲ از حیث مبلغ به ارزش بیست میلیون تومان به احتساب کلیه خسارات دادرسی شورا با توجه به کپی 
مصدق قولنامه عادی تنظیمی فی مابین خانم اکرم ایروانی و آقای حجت عابدی و کارت و مشخصات وسیله نقلیه 

و اس��تعالم انجام ش��ده از اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان نیشابور که به نام غالم یحیی سپهری فرزند حسین 
مسبوق به سابقه بوده و اظهارات خواهان که بیان داشته تقاضای تنظیم سند خودرو موصوف را دارم و خوانده ردیف 
اول در جلسه رسیدگی حاضر واصل فروش خودرو را قبول نموده اند و نظر به اینکه خوانده گان ردیف دوم و سوم 
باوجود ابالغ قانونی و نش��ر آگهی به ش��ماره 9۴1۰ در مورخه 99/1۰/۲۲ در جلس��ه شورا حضور نیافته و نسبت به 
مطالبه ابراز شده ایراد و دفاعی معمول نداشته  بنابراین شورا دعوی خواهان را نسبت به خوانده ردیف سوم ثابت و 
وارد دانس��ته و مستندا به مواد 1۰و۲19و۲۲1و36۲ قانون مدنی و مواد 19۸و519 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده  ردیف س��وم به حضور در یکی از دفاتر اس��ناد رس��نی و 
انتقال سند رسمی خودرو به شماره پالک 176ق69 ایران 1۲ و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ۲5۲۰۰۰۰ ریال و 
همچنین هزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید  رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی زبرخان 
می باشد  و اما در خصوص سایر خوانده گان  به لحاظ عدم توجه دعوی به ایشان مستندا به بند 6 ماده ۸۴ از قانون 
آئین دادرس��ی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد رای صادره حضوری  ظرف بیس��ت روز قابل اعتراض در محاکم 

عمومی حقوقی زبرخان است. آ-9911517
سید حسن سامغانی قاضی شعبه 7 شورای حل اختالف خرو.

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

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید 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 دو بجنورد پالک 169-اصلی اراضی صدرآباد

1-ششدانگ یکباب خانه از پالک 1۲3 فرعی از 169 اصلی فوق به مساحت 176/۰۴ متر مربع ابتیاعی آقای فیروز 
قلی پور از محل مالکیت رسمی ورثه قلی زبیحی )مرضیه و نبات( برابر رای شماره 3166-99 مورخه 1399/1۰/۲5 

کالسه 9۸-۰۲71
لذا بدینوسیله به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه اعتراضی 
دارندبایداز تاریخ انتش��ار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود. آ-991151۴
تاریخ انتشارنوبت اول1399/11/13   
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/11/۲۸

علیخان نادری
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه 9503489 
بانک سامان به استناد سند رهنی شماره 191۴۲۸ –1393.1۲.۲5دفتر خانه 7۰ مشهد علیع آقای رضا مجید زاده 

هروی نام پدر :کاظم شماره ملی 1۸۲9۰۸56۸9 شماره شناسنامه 6۴1  -خرمشهر)بعنوان وام گیرنده (
آقای علی فتوتی فرزند اسماعیل شماره ملی ۰9۴1۴5۲۸3۲ شماره شناسنامه ۲۴63-مشهد)بعنوان راهن(

اجرائیه ای تحت کالسه 95۰3۴۸9 به مبلغ ۴.16۴.375.19۲ ریال )چهار میلیارد و یکصد و شصت و چهار میلیون  
و سیصد و هفتاد و پنج هزار صد و نود  و دو ریال (صادر نموده است که پس از ابالغ اجرائیه در مورخه 1395.1۰.1۲ 
و 1395.1۰.13 و در پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرا مفاد اسنادرسمی الزم االجرا و تقاضای بستانکار مبنی بر 
ارزیابی و مزایده مورد وثیقه که عبارت است از :ششدانگ خانه بمساحت 66.3۴ متر مربع پالک ثبتی 3155 فرعی 
از 1۲55 فرعی از 1۸۴ اصلی واقع در  بخش 1۰ مشهد ) پالک سه هزار و یکصد و پنجاه و پنج فرعی از یک هزار و 

دویست و پنجاه و پنج فرعی از یکصد و هشتاد و چهار اصلی  مذکور بخش ده مشهد می باشد(
حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل است :

شماال :درب و دیواربطول) ۴.5۴ ( چهار متر و پنجاه و چهار سانتیمتر به بلوار به عرض چهل متر 
شرقا :دیواریست مشترک بطول )1۴.7۰(چهار ده متر و هفتاد سانتیمتر به شماره سه هزار و یکصد و پنجاه و پنج فرعی 

جنوبا :درب و دیوار بطول ۴.53 چهار متر و پنجاه و سه سانتیمتر به خیابان 
غربا : دیوار به دیوار بطول )1۴.۸۰( چهارده متر و هشتاد سانتیمتر به شماره یک هزار و دویست و پنجاه و پنج فرعی 

حدود و مشخصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش  هیئت کارشناسان در روز  ارزیابی به این شرح است:
از ملک مذکور به نش��انی مش��هد ،حاشیه بلوار فکوری ،حد فاصل بلوار صیاد شیرازی و فکوری 11)خیابان شقایق (

جنب پالک آبی شهرداری 36۰ و 1۲3 بازدید به عمل آمده.نتایج حاصل از بازدید ملک ،معاینه فنی محل و بررسی 
بشرح ذیل اعالم میگردد.

مطابق تصویر اسناد ابرازی ،پالک ثبتی مذکور با دفترچه مالکیت به شماره 3۸677/الف/۸7مربوط به ششدانگ یک 
باب منزل با مساحت 66.3۴ متر مربع با حدود اربعه شماال بطول ۴.5۴ متر به بلوار فکوری ،شرقا و غربا به ترتیب با 

طولهای 1۴.7۰ و 1۴.۸۰ متر به پالکهای مجاور و جنوبا بطول ۴.53 متر به خیابان شقایق 1)صیاد ۴۰(می باشد.
مطابق مشاهدات و بازدید،ساختمان قبلی تخریب و با پالک مجاور غربی گودبرداری شده و فاقد مرز بندی و هرگونه 

مستحدثات احداثی می باشد.حدود اجمالی ملک با حدود تصویر سند ابرازی تطابق دارد.
ارزیابی:

ارزش ششدانگ عرصه ملک مذکور با توجه به موقعیت مکانی ،مساحت عرصه،تراکم و کاربری،دسترسی ها و عرض 
معابر و شکل هندسی و کلیه عوامل موثر بر ارزیابی ،بخصوص بازار عرضه و تقاضا و عرف معامالتی روز منطقه و با 
فرض عدم بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی ،سازمان ها و ادارات ،جمعا مبلغ نوزده میلیارد ریال ارزیابی و اعالم 

میگردد.
مل��ک موصوف برابر نامه ش��ماره 1399۸56۰6۲7۲۰۰9۸7۸—1399.11.۰6 دفتر امالک بازداش��تی چند مورد 

بازداشت دارد.
مزایده ششدانگ پالک ثبتی پالک فوق در قبال مبلغ فوق در مورخه  ۲7 بهمن از ساعت 9 الی 1۲ ظهر در محل 
ش��عبه اول اجرای ثبت  مش��هد واقع در خیابان پاسداران – نبش پاسداران3.1-ش��عبه رهنی اداره اجرا شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی نقدا واگذار میگردد. ضمنا مبالغ حق مزایده و نیم عشر دولتی زایده بر مبلغ مزایده و سایر 
هزینه های قانونی )بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره (اعم از معلوم یا نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 1۲1 به عهده 
برنده مزایده می باشد. و چنانچه روز مزایده با تعطیلی مواجه گردد روز بع مزایده برگذار خواهد شد.شرکت در جلسه 

مزایده منوط به واریز مبلغ ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت است. آ-991151۲

هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی  برابر رای شماره 13996۰31۸6۰3۰1۰77۴مورخ 1399/۰9/17 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه ۲ رشت ، تصرفات 
مالکانه بالمعارض وراث مرحوم شفیع امیدی خولکی برابر انحصار وراثت به شماره 97۰99713۲56۰۲۸۴۴ مورخ 
:1397/1۲/19 شورای حل اختالف شعبه 16 حصر وراثت رشت باسامی شوکت علی محمدی سیاهرودی )همسر( 
و خانمها افسانه و اکرم و لیال و رقیه و بلور جملگی امیدی خولکی)دختران( و جواد و مهدی و بهرام جملگی امیدی 
خولکی )پسران( در قریه خسبخ در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۴7/77 متر مربع 
پالک فرعی ۲۲1۴۰ از اصلی 1۲ مفروز مجزی از پالک 1۰ باقیمانده از اصلی 1۲ واقع در بخش چهار رشت خریداری 
از مالک رسمی آقایان محمد رضا و محمد علی بیانی 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 یکماه 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 3۲۰3 آ-9911511
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/11/13

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/11/۲۸ 
حسین اسالمی کجیدی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

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

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

روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-برابررأی شماره 13996۰3۰711۴۰۰3۲15  آقای  رمضان التماسی  فرزند محمد حسن در ششدانگ یک باب 
منزل به مس��احت 66/۸5 متر مربع قس��متی از پالک 7167فرعی از13اصلی باغات وحومه واقع درخراسان شمالی  

بخش 5قوچان ازمحل مالکیت مشاعی خودمتقاضی رمضان التماسی
۲- برابررأی ش��ماره 13996۰3۰711۴۰۰3۰6۴ آقای بهنام تقوی فرزند  محمد ابراهیم   در شش��دانگ یک باب 
مغازه به  مس��احت 5۰/15 متر مربع قس��متی از  پالک 599 اصلی واقع دربخش5قوچان خریداری از مالک رسمی 

آقای محمدتقی تقوی
3-برابررأی ش��ماره 13996۰3۰711۴۰۰۲۰۴5  خانم زهرا ولی نژاد مطلق اوغاز   فرزند  حیدر  در شش��دانگ یک 
باب منزل مس��کونی به مساحت1۲۲ متر مربع قس��متی از پالک  1۰فرعی از5 اصلی میرزابیگ خریداری از مالک 

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

به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ-99115۰9
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/13

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/11/۲۸
اکبراقبالی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی اصالحی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابرکالس��ه 139۸/155وپیرو رأی شماره139۸6۰3۰711۴۰۰19۴6منتشرشده در روزنامه قدس وروزان به تاریخ 
99/۸/1۴و99/۸/۲9رأی اصالحی شماره13996۰3۰711۴۰۰3۲3۸ هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردر
واحدثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جعفرکوهستانیان فرزندصفدربشماره 
شناسنامه۲356۰صادره ازدریکباب منزل به مساحت 19۰/91مترمربع رأی صادر گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب دریک نوبت آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی اصالحی به مدت 15روزه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید 
،ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت 

انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد.آ-991151۰
اکبراقبالی

رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 13996۰3۰۸۰۰1۰۰3۰66 مورخ  ۰5/ ۰۸/ 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 رمضان رضایی فرزند غالمرضا بش��ماره شناس��نامه ۴ و کد ملی 
۰65۲7۴6۲۰9 درشش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی به مس��احت 5۸3/1۰ متر مربع قسمتی از پالک 73 فرعی از 
3۴5- اصلی واقع در خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت غالم کالته بابایی 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-991۰9۰۸
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/1۰/۲7                          

  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/11/13                         
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند
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ادب و هنرادب و هنر

خبر

انتقادها و انتظارها از جشنواره شعر فجر)2( 

جشن ادبی که باید متحول شود
اکنون درست 15 سال از زمانی می گذرد که نخستین جشنواره 
شعر فجر با حضور جمعی از شاعران صاحب نام معاصر و با 
تجلیل از بعضی درگذشتگان در تاالر وحدت تهران برگزار شد. 
مراسم بسیار باشکوه بود و تا بالکن های آن تاالر بزرگ جمعیت 
نشسته بودند. جشنواره از همان آغاز کسوت بین المللی داشت 
و از دیگر کشورهای فارسی زبان هم شاعرانی دعوت شده بودند. 
از آن زمان 14 دوره از برگزاری جشنواره شعر فجر گذشته است 

و اینک در آستانه جشنواره پانزدهم هستیم.
برگزاری جشنواره شعر فجر به عنوان جشنواره ملی شعر کشور 
یک ضرورت بود. در کنار دیگر جشنواره ها که حالت موضوعی 
و خاص دارند، یک جشنواره عام و سراسری ضرورت داشت و 
جالب است که این اتفاق برای شعر، چند دهه پس از فیلم و 
تئاتر می افتد، آن هم در حالی که شعر از هنرهای ملی کشور 

است با هنرمندان بسیار و مخاطبان عام.
از آن پس جشنواره شعر فجر در سه شکل کلی برگزار شده 
مراسم  شکل  بیشتر  واقــع  در  اول،  جشنواره  ســه  دو  اســت. 
داشت تا شکل یک جشنواره رقابتی، هر چند مراسم هایی واقعاً 
باشکوه بود و اینک باید حسرت روزی را بخوریم که آن  همه 
عالقه مند به شعر در یک رویداد ملی دور هم جمع شدند. البته 
گاهی جوان هم  و  پیشکسوت  از شاعران  این جشنواره ها  در 

تجلیل می شد ولی در شکلی غیررقابتی. 
دیگر  ساختار  بــه  و  یافت  رقابتی  شکل  زودی  بــه  جــشــنــواره 
با  شــاعــران  میان  رقابت  ســال  چند  شــد.  نزدیک  جشنواره ها 
شعرهایشان بود و هفت هشت سال است که به رقابت میان 

کتاب های شعر اختصاص یافته است.
این موضوع نیز غالباً محل بحث بوده است. طبیعتاً از وقتی 
که جشنواره به کتاب های شعر منحصر شده است آن شور و 
هیجان عمومی را در میان شاعران، به خصوص شاعران جوان 
یا هنوز کتابی منتشر  از جوان ها  ایجاد نمی کند، چون خیلی 
اول  تــراز  شاعران  با  رقابت  حد  در  را  خودشان  یا  و  نکرده اند 
کشور نمی بینند، به خصوص که قرار است خروجی جشنواره 
در نهایت سه چهار کتاب شعر باشد که همراه با نامزدها به 
حدود 10 عنوان می رسد و چون هر شاعری معموالً در هر چند 
سال امکان انتشار یک کتاب شعر دارد در هر چند سال یک 
بار بخت دیده شدن در سطح ملی در این جشنواره را خواهد 

داشت و در سال های دیگر یک غایب اجباری است.
البته از طرف دیگر این پدیده را هم شاهد بوده ایم در زمانی که 
شعرهای منتشر شده به صورت یک کتاب مالک عمل نبوده 
است، شاعرانی آثار واحدی را به چندین جشنواره و یا حتی به 
صورت متوالی در سال های مختلف یک جشنواره فرستاده اند، 
به طوری که من در این سال ها داور بعضی جشنواره ها بوده ام 
آن آثار را بی استثنا در همه جشنواره ها دیده ام و حتی گاه حفظ 
شده ام. طبیعتاً برگزاری جشنواره به صورت کتاب مانع این تکرار 
شعرها و یا ارسال شعرهای قدیمی به جشنواره خواهد شد و 
از این جهت یک رقابت جدی تر و واقعی تر شکل می گیرد به 
خصوص که رصد کردن اینکه یک شعر ارسالی به جشنواره 
در جشنواره های دیگر شرکت کرده یا شعری قدیمی یا جدید 

است، کار دشواری است.
متعادل  ترکیبی  به  باید  فجر  می رسد جشنواره شعر  نظر  به 
برسد، به گونه ای که رقابت اصلی در بخش کتاب باشد و در 
عین حال بخش های جنبی دیگری نیز به خصوص به صورت 
رقابت میان شاعران جوان داشته باشد، چنان که در جشنواره 
چهاردهم داشت و البته به دالیلی حاشیه های سنگینی برای 
جشنواره ایجاد کرد که در یک یادداشت دیگر که به بعضی از 

این حاشیه ها اختصاص دارد به آن خواهیم پرداخت.
در مجموع به نظر می رسد جشنواره شعر فجر فعالً یک روال 
با  و  برنامه ای مدون دارد که تصویب شده  یافته است،  ثابت 
همان فرمان پیش می رود. ولی با این  همه به نظر می رسد که 
باید تحوالتی به خود بپذیرد تا بتواند یک رویداد واقعاً تأثیرگذار 

در عرصه شعر مملکت تلقی شود.

شب ناسور؛ داستان یکی از #
شکنجه گرهای ساواک

نام آشنای  نویسنده  حسن بیگی،  ابراهیم 
حوزه انقالب اسالمی کتابی در این حوزه به 
چاپ رسانده است با عنوان »شب ناسور«. 
این کتاب روایتی جدید از رویــداد تاریخی 
انقالب اسالمی است. نویسنده، داستانش 
را از زبان یکی از شکنجه گرهای ساواک به  
نام اصغر ضحاک تعریف می کند. ضحاک 
کمیته  زنـــدان  در  کــه  اســت  شکنجه گری 
نیروهای  بازجوی  خرابکاری،  مشترک ضد 
انقالبی است. او در جریان آزادسازی زندانِ 
کمیته به دست نیروهای انقالبی، فرنچ یا 
همان لباس زندانی ها را بر تن می کند تا به  
عنوان ساواکی شناسایی نشود و از خشم 
ــان بــمــانــد. اصغر  نــیــروهــای انــقــالب در امـ
ضحاک چندین سال پس از پیروزی انقالب 
انقالبی هایی  از  20نفره  فهرستی  اسالمی، 
تهیه می کند که در زندان کمیته مشترک، 
بازجویشان بود و نتوانسته از آن ها اعتراف 
مؤثری بگیرد. او تصمیم می گیرد در نقش 
خبرنگار و پژوهشگر انقالب، به  سراغ این 
را بشنود و در  بــرود و حرف هایشان  افــراد 

آخر، آن ها را به قتل برساند.
ــت که  ــب نـــاســـور« 224صـــفـــحـــه اســ »شــ
ایــران آن را به چاپ  انتشارات موزه عبرت 

رسانده است.

 برج قحطی؛#
 یزد در روزگار پهلوی

ــرج قحطی«  »ب رمــان  در   هــادی حکیمیان 
انقالب  محوریت  با  اثــری  خلق  به  دســت 
اسالمی زده است. تمام اتفاق های این رمان 
در شهرستان یزد روی می دهد و خواننده از 
همان ابتدا تکلیف خود را با مکان داستان 
می داند و پس از آن در جست وجوی سایر 
گــره هــای مــوجــود در ایــن داســتــان مــی رود. 
خواننده  به  یزد  از  نویسنده  که  اطالعاتی 
و خواننده  است  دقیق  اطالعاتی  می دهد، 
یــزد داشته  از پیشینۀ  انــدک اطالعی  اگــر 
را مجسم خــواهــد  تــصــاویــر شــهــر  ــاشــد،  ب
را  یزد  که  بــرای خواننده ای  کــرد. همچنین 
این رمان اطالعات جالب  نیز  نمی شناسد 

توجهی دارد.
خواننده در »برج قحطی« با سرمایه داران 
یـــزد بــه بهانه های  ــراد صــاحــب  نــفــوذ  ــ اف و 
مختلفی که نویسنده در دل متن تراشیده، 
آشنا می شود و با خیانت هایی که در حق 
رعیت و یا احیاناً خدماتی که انجام داده اند، 
روبــه رو شده است. حضور اقشار مختلف 

در رمان حکیمیان نیز چشمگیر است.
کــرده  سعی  نویسنده  قحطی«  ــرج  »ب در   
بــا کــمــتــریــن اشــــاره بــه حــکــومــت پهلوی، 
نشان دهد  به خواننده  را  آن ها  منسوبین 
و نتیجه گیری را به خواننده واگذار کند که 
رمان  اســت.  برآمده  کار  این  از پس  اتفاقاً 
»برج قحطی« از سوی انتشارات شهرستان 

ادب راهی بازار کتاب شده است.
 
 بابا کوهی؛ #

روایت یک معلم بازنشسته 
کتاب »باباکوهی« به قلم محمد محمودی 
از  خواندنی  و  شیرین  داستانی  نــورآبــادی 
روزهــای جنگ و سال های نخست انقالب 
اســت کــه از زبـــان یــک معلم اهــل استان 
فارس روایت می شود؛ خواندن این داستان  
و مرور حوادث و شخصیت های آشنای آن، 
سبب تداعی خاطرات سال های نه چندان 
میهن دوستی  احــســاســات  غــلــیــان  و  دور 

می شود.
این اثر که از سوی نشر صاد منتشر شده، 
مقابل  در  دلیرانه  و  مردمی  مقاومت  راوی 
نیروهای متخاصمی است که در رزمگاهی 
نــابــرابــر بــه مصاف جــوانــان ایــن مــرز و بوم 
سلحشوری  میان  اســت  پیوندی   آمــدنــد. 

متدینانه و اسطوره های ملی شاهنامه. 

خاطرات عزت شاهی، یکی از #
شاخص ترین چهره های مبارز

»خــاطــرات عــزت شــاهــی« نوشته محسن 
کاظمی اثری است که مخاطب با خواندن 
ــا مـــرور خــاطــرات صــریــح و  ایـــن کــتــاب و ب
جذاب عزت شاهی با یکی از شاخص ترین 

چهره های مبارز و معتقد آشنا می شود. 
عزت شاهی در جریان رویارویی قهرآمیزش 
ــم شـــاه هــمــه شـــدایـــد و مشکالت  ــ بـــا رژی
و  پــا ننشست  از  ــا  امـ ــان خــریــد  بــه جـ را 
و  ــاواک  ســ ضــربــه هــای  مهلک ترین  حــتــی 
شکنجه های روحی و جسمی طاقت فرسای 
دوران بازجویی و زندان هم نتوانست خللی 

در اراده او ایجاد کند. 
عــزت هللا مطهری مــعــروف بــه عــزت شاهی 
سال 1352 در خوانسار به دنیا آمد و دوران 
کودکی اش را در خانواده ای فقیر و مذهبی 
گذراند. او ابتدا به کار در یک کوره پرداخت 
مقطع  در  تحصیالت  ــمــام  ات ــا  ب ســپــس  و 
ششم ابتدایی قدیم، به تهران عزیمت کرد 
بـــازار مشغول شد.  ــار شــاگــردی در  و بــه ک
شاهی از طریق رابطه با هیئت های مؤتلفه 
اسالمی فعالیت سیاسی خودش را شروع 
کرد، سپس در پایه گذاری جبهه آزادیبخش 
ملی ایران و بر هم زدن بازی فوتبال ایران و 
اسرائیل در ورزشگاه امجدیه )در سال 1345( 
رژیــم گذشته  در  کــه  او  داشـــت.  مشارکت 
یکی از برجسته ترین مخالفان سیاسی به 
شمار می آمد، از سوی ســاواک به 15 سال 
حبس محکوم شد و پس از سال ها شکنجه 
و اسارت، در سال 135۷ به همراه گروهی از 
زندانیان دیگر آزاد شد. شاهی به جز دوران 

کوتاهی که پس از انقالب در کمیته فعالیت 
داشت تاکنون هیچ مسئولیت دولتی برعهده 

نداشته است. 

 انقالب رنگ ها؛ #
هنرهای تجسمی انقالب اسالمی

بــه خاطرات  کتاب »انــقــالب رنــگ هــا« کــه 
نقاش  و  شفاهی علیرضا خالقی، هنرمند 
ــردازد،  مــی پ اســالمــی  انــقــالب  پیشکسوت 
حــوزه  در  شفاهی  تــاریــخ  کتاب  نخستین 
هنرهای تجسمی انقالب اسالمی محسوب 
فصل  سه  در  رنگ ها«  »انقالب  می شود. 
زمینه  در  خالقی  علیرضا  فعالیت های  به 
خطاطی، نقاشی و تصویربرداری در دوران 
انقالب و دفاع مقدس در حزب جمهوری 

اسالمی و تبلیغات جنگ پرداخته است. 
این کتاب با تحقیق و تدوین حسن سلطانی 
به همت انتشارات راه یار منتشر شده است. 
نویسنده در این کتاب به تأثیر هنر انقالب 
مــی  پــردازد و در عین حــال به هنر محدود 
نشده است. راوی و مؤلف اتفاق ها و کنش ها 
روایــت هــا موجب  ایــن  و  را مطرح می کنند 
هنر  شناخت  بر  عــالوه  خواننده  می شوند 

انقالب از وقایع تاریخی نیز مطلع شود. 
نخستین  از  یکی  نقاش  خالقی،  علیرضا 
پُرتره  های امام خمینی)ره( است که مدت ها 

در صف اول راهپیمایی ها حمل می شد و 
بسیاری از کسانی که در سال های انقالب 
همین  با  را  ایشان  داشتند، چهره  حضور 

تصویر شناختند. 

صخره شیشه ای؛ قهرمانی زنانه#
ــوشــتــه  ــه ای« ن ــشــ ــ ــی رمـــــــان »صــــخــــره شــ
منیر السادات موسوی درباره دختر و پسر 
دانشجویی است که در سال های پیش از 
انقالب با یکدیگر در فعالیت های اجتماعی 
و ســیــاســی هــمــکــاری داشــتــنــد و از زاویـــه 
وقــایــع داســتــانــی در مسیر  ســوم شخص 
می گیرد.  شکل  ــان  آن بین  عاطفی  ارتــبــاط 
زندگی سیاسی  زن،  قهرمان  رمــان  ایــن  در 
و اجتماعی درخشانی دارد، ولی در زندگی 
واقـــع چالش  در  اســـت.  ناموفق  زنــاشــویــی 
اصلی این داستان مرور مسائل زنان در این 
و  ایرانی  زن  مواجهه  با  سال هاست همراه 
شرقی با مسائل اجتماعی. زن که قهرمان 
اصلی ایــن داســتــان اســت، با رویــارویــی با 
چالش های عمیق سعی دارد تا لحظه آخر 
خانواده خود را حفظ کند و تالشگری او از 
محورهای مهم و ویژگی های این اثر است. 
این کتاب 150 صفحه است و از سوی نشر 

»آموت« به چاپ رسیده است. 

 ماشو در مه؛ #
داستانی برای نوجوانان

کــتــاب »مــاشــو در مـــه« کــه تــوســط فرهاد 
دوران  بــه  اســت  نوشته شــده  حــســن زاده 
پهلوی و مبارزات ضدرژیم اشاره دارد. این 
منتشر  مهر  ســوره  نشر  توسط  کــه  کتاب 
شده داستانی برای رده کودکان و نوجوانان 
رژیم  اســت جنوبی.  پسرکی  ماشو  اســت. 
بـــرادرش حجت را در جــریــان پخش  شــاه 
در  پدرش  است.  کرده  اعالمیه ها دستگیر 
مسافرت است و برادر دیگرش هم معتاد 
اســت. کاظم دوســت ماشو اســت. پسرکی 
زرنـــگ. دوســت دیگرشان سیامک  و  زبــل 
او  کــه »ســیــا« صــدایــش می کنند.  اســـت 
پسرکی کثیف و شلخته است. داستان از 
زیر  قرار است که کاظم شنیده است  این 
جواهر  و  طال  از  پر  ساکی  نفت،  لوله های 
ماشو  بــا  را  مــاجــرا  کاظم   ــد.  کــرده ان مخفی 
طرفی سیا حرف های  از  می گذارد.  درمیان 
هم  را  او  می خواهد  و  می شنود  را  دو  ایــن 
در گنج شریک کنند. سه پسر دنبال گنج 
اما  مــی گــردنــد،  را  لوله ها  تــمــام  و  مــی رونــد 
خبری از گنج نیست. در حال گشت و گذار 
می بینند  را  آن ها  نفت  گاردی های شرکت 
به  فرار  هنگام  آن ها  می کنند.  دنبالشان  و 
کتابخانه پارک می روند. در کتابخانه حبیب 
با دوست حجت برادر ماشو آشنا می شود. 
حبیب ماشو را از این کارها نهی می کند و 
به او نصیحت می کند که دنبال این کارها 
نرود و راه برادرش را در پیش بگیرد. ماشو 

در دوراهی مانده است.

نگارخانه هنرهای تجسمی

گفت وگو با »زیبا پشنگ« برگزیده یازدهمین دوساالنه سرامیک 

انگیزه تازه به هنرمندان 
افتتاح نمایشگاه »آوای درون« در نگارخانه رضوان  

روایت رنج زنان افغانستانی در 50 تابلو نقاشی

تهمینه بهزادی منش: اختتامیه یازدهمین دوساالنه 
سرامیک با وقفه ای 9 ساله، 10 بهمن ماه با رعایت 
در  ظرفیت  ســوم  یــک  و  بــا  بهداشتی  پروتکل های 
فرهنگسرای  نیاوران برگزار  شد.  در این مراسم زیبا 
پشنگ، راحله کاظم پور و اولــدوز نبی زاده به عنوان 
سرامیک  تهران  ــه  یازدهمین  دوســاالن برگزیدگان 

معرفی شدند و جوایز خود را دریافت کردند. 

درون ریزی احساسات با هنر سرامیک#
زیبا پشنگ که با مجموعه ای به نام »رسوب« در این 
دوساالنه شرکت کرده بود، در توضیح اثرش گفت: 
موضوع اثر من درون ریزی احساسات است با توجه 
این  روی  بود  اینکه سوژه دوساالنه »خودکاوی«  به 
مسئله کار کردم.  وی افزود: مجموعه »رسوب« سه 
بخش دارد و با توجه به ویژگی هایی که خود ماده 

سرامیک داشت این سه بخش را کار کرده بودم.  
وی در توضیح بیشتر بخش های مجموعه »رسوب« 
گفت: بخش اول در مورد پنهان کردن عواطف، بخش 
دوم درون ریزی احساسات و بخش سوم که فرم اصلی 
ــاره تأثیر درون ریـــزی بر جسم انسان  کار من بود درب
اســت.  این هنرمند افــزود: فرم اثر من شبیه به فرم 
داخل مری و معده بود که داخل کار من اتفاقی شکل 
می گرفت. من از داخــل کــارم ویدئو تهیه کــردم مثل 
فضای آندوسکوپی که آن هم در کنار فرم اصلی نمایش 
داده شد.  پشنگ در توضیح انگیزه اش از توجه به این 
موضوع گفت: این سوژه را از آن جهت انتخاب کردم 

چون در زندگی روزمره با آن درگیر هستم؛ فشارهای 
روحی بر معده من تأثیر می  گذارد و چون این مسئله را 

تجربه کرده بودم، مجموعه »رسوب« را ساختم.  

تأثیر دوساالنه بر ادامه مسیر هنری#
تأثیر  در خــصــوص  پــشــنــگ  گــفــت وگــو  ــه  ــ ادامـ در 
دوساالنه ها بر ادامه مسیر هنری هنرمندان گفت: 
دوساالنه ها یکی از مهم ترین اتفاق های هنری هستند 
که همه هنرمندان دوست دارند در این فضا حضور 
کــار کنند چــون هم فرصت خوبی  داشته باشند و 
ایجاد می کند تا بتوانیم آثار جدی تری بسازیم و هم 
شرایطی ایجاد می کند تا آثاری را که نمی توانیم در 
گالری ها به نمایش بگذاریم در دوساالنه عرضه کنیم. 
این هنرمند معتقد است: دوساالنه ها به دیده شدن 
هنرمند و اثرش هم کمک می کنند چون هنرمند با 

شرکت در بینال ها به بازخوردهای خوبی می رسد. 
ــه  دوســاالن یــازدهــمــیــن  ــزاری  ــرگـ بـ گفته پشنگ  ــه  ب
سرامیک در این اوضــاع و احــوال به هنرمندان این 
عرصه انگیزه تازه ای داد.   زیبا پشنگ متولد 1359 
در تهران، کارشناسی ارشد خود را در رشته نقاشی از 
دانشگاه سوره دریافت کرده است. او عضو انجمن 
تاکنون  و  هست  نیز  سفالگران  و  مجسمه سازان 
چهار نمایشگاه انفرادی برپا کرده که سه نمایشگاه 
در گالری سیحون بوده است. پشنگ در بیش از 20 
نمایشگاه گروهی داخل و خارج از کشور هم شرکت 

کرده است.

جواد شیخ االسالمی: عصر شنبه 11 بهمن ماه نمایشگاه 
نقاشی »صدای درون« از اسماء نجفی؛ هنرمند مهاجر 
افغانستانی با حضور اساتید، اهالی رسانه و تعدادی از 
عالقه مندان ایرانی و افغانستانی هنر نقاشی، با رعایت 
پروتکل های بهداشتی در نگارخانه رضوان مشهد افتتاح 
شد. از نکات قابل توجه این افتتاحیه حضور فعال و 
افغانستانی در نگارخانه رضــوان بود که  بانوان  پرشور 
همین اتفاق آینده ای روشن برای هنر مهاجرت افغانستان 

را نوید می دهد. 

روایت زنان افغانستانی#
ــن ســابــقــه شــرکــت در  اســمــاء نجفی کــه پــیــش از ایـ
مـــرز«،  ــدون  بـ »هــنــر  همچون  گــروهــی  نمایشگاه های 
»قلم های الجوردی« و »جان پدر کجاستی« را در کارنامه 
دارد، در این نمایشگاه برای نخستین بار 50 تابلو از خود 
را در معرض نگاه عالقه مندان به هنر قرار داده است.  
نجفی درباره تکنیک و مضمون کلی آثار این نمایشگاه 
می گوید: من از زمانی که تصمیم به برگزاری نمایشگاه 
انفرادی داشتم، دوست داشتم نخستین نمایشگاهم 
درباره کشور نخستینم افغانستان باشد و حاال خوشحالم 
که موفق به این کار شده ام. آثاری که در نمایشگاه »آوای 
درون« به نمایش درآورده ام، با تکنیک رنگ روغن نقاشی 
شده اند و تمام تابلوها در مورد افغانستان و با محتوای 
زنان افغانستان کار شده اند. 50 اثر در این نمایشگاه به 
مخاطب ارائه شده که ۷0 درصد آن ها در رابطه با زنان 
افغانستان است. زنان مقاوم، رنج کشیده و دردکشیده 

افغانستان ماجراها، قصه ها و غصه های زیادی دارند و 
هدف من از طراحی این آثار و برگزاری نمایشگاه این بوده 
که ارزش زنان افغانستانی را روایت کنم و نشان دهم.

نجفی با بیان اینکه این آثار حاصل تالش شبانه روزی 
او در چهار سال گذشته است، با بغض ادامه داد: جا 
دارد از پدر و مادر و استاد ماروسی تشکر کنم که در این 
سال ها همراه من بودند و نقش محوری و مؤثر در برگزاری 
ابوطالب  استاد  از  همچنین  داشتند.  نمایشگاه  ایــن 
مظفری سپاسگزارم که برای هر کدام از تابلوها بیتی از 
شعر شاعران افغانستانی را انتخاب کردند تا در کنار آثار 

استفاده کنیم. 

استقبال حوزه هنری از هنرمندان افغانستانی#
در ادامه این افتتاحیه مجید عسگری؛ مدیر حوزه هنری 
خراسان رضوی با بیان اینکه ویژگی مهم و ممتاز این 
نمایشگاه شادابی، نشاط، روحیه و امید به آینده است، 
افزود: با وجود مشکالتی که در افغانستان و همچنین 
زندگی مهاجران افغانستانی وجود دارد، وجود این روحیه 
خوب و امید به آینده جای خوشحالی و امیدواری دارد. 
ما به عنوان حوزه هنری آمادگی خودمان را برای هر گونه 
همکاری و هم افزایی اعالم می کنیم. درب حوزه هنری برای 
هنرمندان افغانستانی باز است و ما خوشحال می شویم 
نقشی در تعالی و رشد هنر هنرمندان افغانستانی داشته 
باشیم. نمایشگاه »صــدای درون« تا 16 بهمن ماه در 
نگارخانه رضوان واقع در کوهسنگی 1۷ از ساعت 9 تا 12 

و 16 تا 19  دایر است.

بسته پیشنهادی قدس از کتاب هایی که با موضوع انقالب اسالمی منتشر شده است

 انقالب کلمات

در حوالی شعر

محمدکاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر 
annotation@qudsonline.ir

همه انقالب های دنیا، از وقتی که جریان انقالب ها و حضورهای 
مردمی در تاریخ ثبت شده است، سالگردهایی داشته و دارند. 
ایــران  اسالمی  جمهوری  انقالب  پیروزی  از  دهــه  چهار  از  بیش 
گذشته است و شاید نسل جدید از خودش بپرسد علت تالش 
و از جان گذشتن ها برای تحقق انقالب اسالمی ایــران چه بوده 

است؟ 
به گزارش گروه ادب و هنر، ادبیات و هنر بهتر از هر ابزار دیگری 
می تواند به پرسش های همه ما در هر برهه ای از زندگی که باشیم 

پاسخ دهد البته اگر اهل تحقیق و مطالعه باشیم. 
کتاب های زیادی با محوریت انقالب منتشر شده که هدف آن ها 
تبیین دالیل تحقق این رویداد مردمی بوده است. در صفحه امروز 
بسته پیشنهادی به عالقه مندان مطالعه در این حوزه ارائه شده 
است که با خواندن آن ها می توانید به آستانه قضاوت و تحلیل 
برسید. این بسته، همه آثار منتشر شده حوزه انقالب اسالمی 
بــرای سالیق  بلکه مشتی نمونه خــروار است  بر نمی گیرد  را در 

مختلف در این حوزه که به ادبیات و هنر عالقه مند هستند.

ناشر »محجوب« ایران درگذشت
»حــســن مــحــجــوب« مــدیــر 
ــتــشــار  ــرکـــت ســهــامــی ان شـ
و نــاشــر بــرگــزیــده کــشــور در 
ــذشـــت. به  92 ســالــگــی درگـ
گزارش قدس آنالین؛ حسن 
و پژوهشگر  ناشر  محجوب، 

گفت. حسن  وداع  را  فانی  دار  ــروز  دیـ کــشــور، صبح  بــرگــزیــده 
محجوب متولد 5 تیرماه 130۷ در  تهران و دانش آموخته مقطع 
فوق لیسانس رشته فرهنگ و تمدن اسالمی از دانشکده الهیات 
دانشگاه تهران بود. حسن محجوب با سرمایه شخصی در سال 
از زمــان تأسیس  و  انتشاراتی وارد شد  1335 به حــوزه کارهای 
شرکت سهامی انتشار، همکار و بعدها سالیان سال مدیرعامل 

این مؤسسه انتشاراتی بود.
محجوب ناشر آثار چهره هایی همچون بازرگان، آیت هللا مطهری، 
مهندس یدهللا سحابی، آیت هللا طالقانی، آیت هللا بهشتی، علی 
شریعتی، عبدالحسین زرین کوب، احمد آرام، امیرمهدی بدیع، 
محمدمهدی جعفری، جلیل بزرگمهر، غالمرضا نجاتی، ابراهیم 

یزدی و تعداد زیاد دیگری نویسنده، پژوهشگر و مترجم است. 
محجوب در سال 13۸2 به عنوان خــادم برگزیده نشر از طرف 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی انتخاب و در سال 1394 به عنوان 
پیشکسوت صنعت نشر از او قدردانی شد. وی بــرادر مرحوم 

محمدجعفر محجوب، از بهترین استادان ادبیات ایران بود.
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