
شاهزاده عکاس!
برخالف تصور خیلی ها که معتقدند تمام شاهزاد گان قاجاری از جایگاه خاص 
سیاســی و اجتماعی برخوردار بودند؛ بعضی از اســناد و شواهد تاریخی این 
موضوع را نقض می کنند. به این معنا که برخی از شــاهزاده های قاجاری از 

مشاغل و جایگاه اجتماعی متوسط و گاه پایینی برخوردار بودند:
روبه روی »دارالفنون« عکاسخانه ای وجود دارد که در آنجا یکی از شاهزادگان 
ایرانی به حرفه کم دردسر عکاسی اشتغال دارد. او تحصیالت خود را در وین 
به پایان رسانده و سپس به ایران آمده و در اینجا آتلیه ای دایر کرده است. من 

هم شخصاً برای گرفتن عکسی از خودم به او مراجعه کردم.
 اینکه او یک شــاهزاده اســت و عالوه بر این زبان آلمانی را به لهجه وینی 
صحبت می کند و به شغل عکاسی اشتغال دارد نباید چندان موجب حیرت 
شود، زیرا در ایران، شمار شاهزادگانی که وضع مالیشان چندان خوب نیست، 

نسبتاً زیاد است.
 » در سرزمین آفتاب« ، هینریش بروگش، ترجمه مجید جلیلوند، تهران، نشر مرکز

حماسه عین دو
میکائیل دیانی، فعال رســانه ای که در جریان سیل خوزستان به این استان 
ســفر کرده و هر روز از اوضاع شــهرهای مختلف گزارش تهیه می کند، در 
اینســتاگرامش نوشته اســت: »بحران ها می آیند و می روند، اما آنچه باقی 
می ماند تصویر حماسه مردانی است که شب و روز نشناختند و »شط را به 

گریه انداختند اما گریه نکردند؛ مقاومت کردند و پیروز شدند!«
مردانی هشــت سال ایســتادند تا یک وجب از خاک ایران کم نشود و حاال 
آن ها و بچه هایشــان مردانه در برابر این سیل ایستاده اند؛ شعار می دهند و 
حماسه می آفرینند و گونی های خاک را دست به دست می کنند تا در برابر 

آب کم نیاورند.
تصویــر آن روز عین دو هیچ گاه از ذهنم خارج نمی شــود؛ صف طویلی که 
دوربین کامیار تنها نیمی از آن را به تصویر کشــیده و نیم دیگرش پشــت 

دوربین اوست.
 مردی که به عربی شعر حماسی می خواند و جوانانی که با این شعر کیسه ها 
را در یک حرکت موزون و هماهنگ دســت به دست می کنند. لحظه هایی 
فراموش ناشــدنی بود وقتی کودکی را می دیدم که پارچ و لیوان به دست از 

انتهای صف جلو می آمد تا این مجاهدان تشنه نباشند.
تصویر کامیار از خاطرم نمی رود که دوربین و عکس را کنار گذاشــته بود و 
نشســته بود و به این حماسه زیبا خیره شده بود. تصویری که قلم من هم 

نمی تواند آن را در آن واقعیت میدانی اش برای مخاطب بیان کند«.

نامی که در میان اخبار گم شد
در جریان برگزاری دور ســوم مســابقات 
بین المللی شــطرنج »کرنــگ« در آلمان، 
علیرضا فیروزجا مرد شــماره یک شطرنج 
کشورمان حاضر به بازی برابر نماینده رژیم 
صهیونیستی نشــد. کاربری در این باره در 
توییتر نوشته اســت: » خبر امتناع  علیرضا 
فیروزجا مرد شــماره یک شــطرنج ایران 
از رقابت با شــطرنج باز رژیم صهیونیستی 

تو اخبار گم  شــد. استاد بزرگ  شــطرنج ایران در حالی که یک گام تا »سوپر 
استاد بزرگی« در مســابقات آلمان فاصله داشت، از رویارویی با نماینده رژیم 

صهیونیستی انصراف داد. دمش گرم«.

وزیر پرحاشیه
چندی پیش »حجت االسالم بی آزار تهرانی« 
در واکنش به انتشار فیلم جنجالی سخنرانی 
آذری جهرمی در ژنو مبنی بر اجرای سند 
2030 در ایران، علیــه وزیر جوان موضع 
گرفت. حاال چند روز پــس از این ماجرا، 
حجت االســالم بی آزار تهرانی گفته است: 
»با وزیر تماس گرفتم و 20 دقیقه صحبت 

کردم. او پرچم جمهوری اســالمی را در مجمع عمومی باال برده است. از ایشان 
عذر می خواهم«! کاربری در این باره نوشت: »کاش اکنون که جناب جهرمی قصد 
ندارند فیلم کامل سخنرانی شان در ژنو را منتشر کنند تا ماجرا برای همه معلوم 
شود، الاقل حجت االسالم بی آزار تهرانی بفرمایند در 20 دقیقه صحبتشان با وزیر 
جوان دقیقاً چه چیزهایی بیِن آن ها رد و بدل شــده که نتیجه گرفته اند جناب 

جهرمی پرچم جمهوری اسالمی را در مجمع بین المللی باال برده اند«!

 این بارجشن های نیمه شعبان!
همزمان با جشن های نیمه شعبان، برخی از 
جریان های مجازی با حمله به این جشن ها 
از مردم خواســتند هزینه هــای برگزاری 
جشن را به مردم سیل زده اختصاص دهند. 
یکی از کاربران در این باره نوشــته است: 
»ایده »پرداخت هزینه جشن نیمه شعبان 
به ســیل زده ها« پیشــنهاد خوبیــه، اما 
خوبترش اینه که همت و ُوســع خودمون 

رو عالی تر قرار بدیم و در صورت توان، مقداری بیشتر هزینه کنیم تا به هر دو 
امر کمک بشه. هم شعائر الهی برپا باشد و هم همدردی با همنوعان، برجا«.

شاهکار عروس سلطنتی
روز گذشــته »بــی بی ســی« تصویری 
از »مــگان« عــروس خانواده ســلطنتی 
درحال بســتن در خودرو منتشر کرده و 
نوشت:»مگان در ماشــین را بست«! این 
خبر »بی بی سی« بالفاصله سوژه فضای 
مجازی شــد. یکی از کاربــران در این باره 
نوشــت: »واقعاً تیتر بی بی سی منو کشته: 
عروس سلطنتی در ماشین رو بسته. گویا 

همچین چیزی ســابقه نداره که خاندان ســلطنتی یه جا برن و در ماشین رو 
خودشون ببندن. حتماً باید خدم و حشم براشون در ماشینو باز و بست کنه«.

خواندنی ها مجازآباد

عکس گرام
کیان راد: در نیمه شــعبان همان قــدر که حال و هوای 
خیابان هــا و آدم هایش بــا روزهای پیش تفــاوت دارد، 
حال و هوای فضای مجــازی و کاربرانش هم متفاوت با 
روزهای دیگر اســت. حوالی نیمه شــعبان کمتر کسی 
پیدا می شــود که در توییتر -که میدان اصلی دعواهای 
سیاسی محسوب می شود- دنباله سیاست و حواشی اش 
را بگیرد. نیمه شعبان که می آید هیچ کس برای تخریب 
سپاه و هالل احمر هشتگ نمی زند. کسی از حضور حشد 
الشــعبی در کشــور گالیه نمی کند، هیچ کس از سیل 
و ویرانــی هایش بهره برداری سیاســی نمی کند و همه 
یک صدا هشــتگ MahdiSonOfHussain # را در 
توییتر ترند می کنند. هشتگی که نه مرزهای جغرافیایی را 
می شناسند و نه مرزهای اعتقادی و سیاسی. هشتگی که 
حرف هایی فراتر از درگیری های جناحی و دلمشغولی های 
روزمره خیلی هایمان دارد. هشتگی که آن قدر حرف برای 
گفتن دارد که بیش از 60 هزار بار در توییتر تکرار می شود.

معرفیامامزمان)عج(بهغیرمسلمانها
هشــتگ MahdiSonOfHussain# تنها هشــتگ 
مرتبط با نیمه شعبان نیست. هشتگ #آخرین_منجی با 
حدود 4000 تکرار دومین هشتگ پرکاربرد توییتر فارسی 
است و هشتگ #اللهم_عجل_لولیک_الفرج هم با حدود 
3000 تکرار در جایگاه ســوم پرکاربردترین هشتگ های 
توییتر قرار دارد. کاربری در قالب این هشــتگ ها نوشته 
است: »تا وقتی در زندان طبیعی خویش حبس هستیم 
نمی توانیم ســرباز صادق امام زمان)عج( باشیم. ای کاش 
وقتی که خدا در صحرای محشر می گوید »چه کردی؟« 

یوسف زهرا پاسخ دهد: منتظر من بود«.
 #MahdiSonOfHussain بیشتر توییت های هشتگ
اما به زبان انگلیسی منتشر شــده است. کاربرای فضای 
مجازی در قالب این هشتگ سعی می کنند امام زمانشان 

را به غیرمسلمان ها و انگلیسی زبانان معرفی کنند.
کاربری به زبان انگلیسی نوشــته است: »همه پیامبران 
از طــرف خداوند به قوم خود نوید داده اند که ســرانجام 
مصلحــی غیبی ظهــور کرده و حکومــت واحد جهانی 

بر اســاس عدالت و آزادی واقعی بنا خواهد شد. حکومت 
واحد جهانی حضرت مهدی)عج( بر مبنای حاکمیت عقل 
است، زیرا عقل انسان ها در عصر ظهور به کمال می رسد«.

کاربر دیگری هم نوشته است: »دشمنان در آغاز تشکیل 
دولت کریمه ناخشنود اند، اما وقتی عدالتش را می بینند از 

دوستدارانش می شوند و از انقالب او حمایت می کنند«.

شوقظهور
اندیشه مهدویت و انتظار کشیدن برای رسیدن منجی به 
عنوان پایان دهنده ظلم و ســتم و نابرابری اما از گذشته 
دور در باورهای مردم کشورمان ریشه دوانده است. اندیشه 
مهدویت یکی از اندیشه های اصلی نه فقط شیعیان، بلکه 
حتی اهل تسنن بوده اســت. انتظاری که در مواقع بروز 
بالهای بزرگ تشدید هم می شــده است. این انتظار که 
سبب ایجاد انگیزه برای گذراندن این گذرگاه های سخت 

تاریخی بوده، نمونه های متعدد و متنوعی دارد.
به عنوان مثال یاقوت حمــوی، جغرافیدان معروف قرن 
هفتم هجری، در توضیحاتش درباره شهر کاشان می نویسد 
که در سال های تسلط مغوالن بر ایران، مردم شهر کاشان 
هر روز هنگام سپیده دم از دروازه خارج می شدند و اسب 
زین کرده ای را همراه می بردند، تا حضرت در صورت ظهور 
بر آن اســب سوار شوند. »عده ای از علویان ساکن کاشان 
منتظرند که صبح فردا قائم آنان ظهور کند و در هر طلوع، 
مسلح، سوار بر اسب، به خارج از شهر می روند و متأسف 

برمی گردند«. 
زکریــای قزوینی، صاحب »عجایب نامــه« هم در تألیف 
جغرافیایی خود یعنــی »آثار البالد و اخبار العباد« آورده 
که شیعیان کاشان هر صبح جمعه »انتظار می برند ظهور 
قائم را بر خود و به محِض انتظار، قانع نیستند بلکه همه 
سوار می شوند و شمشیرها را به گردن ها حمایل می سازند 
و جمیع اســلحه با خود می گیرند و برمی آیند از مساکن 
خود به بیرون شهر، به قصد استقبال امام؛ گویا قاصدی به 
آن ها رسیده و خبر به قدوم و ظهور امام داده و چون آفتاب 
غروب می نماید، برمی گردند مأیوس و متأسف و می گویند 

امروز نیز امام ظهور نفرمود«.

سربداران
به نقل از کانال تلگرام احسان رضایی، در دوران حکومت 
سربداران هم مشــابه همین برنامه در شهر سبزوار رواج 
داشته و امیراِن سربدار، آماده نگه داشتن اسبی برای آن 
حضرت به صورت شــبانه روزی و در تمام ایام هفته را از 
وظایف خود می دانستند. این مطلب را هم تاریخ »حبیب 
الســیر« آورده )جلد 3، صفحه 366( و هم تاریخ »روضة 
الصفا« )جلد ۵، صفحه 624(. در ســریال سربداران هم 
جایی که شیخ حســن جوری )امین تارخ( و شاگردش، 
عزیزالدیــن مجّدی )بهــروز بقایی( در حــال هجرت از 
»باشتین« هســتند و جماعتی را می بینند که با پرچم 
و طبل و نقاره و اسبی ســفید ظاهر می شوند و آهنگی 
می نوازند، این سکانس دقیقاً همان باورهای ایرانیان قدیم 

درباره ظهور را به تصویر می کشد. 

مشهدصاحبالزمان)عج(
ابن بطوطه هم در یکــی از مفصل ترین روایات در زمینه 
آیین انتظار ظهور در ســفرنامه معروفش، در وصف شهر 
حلّه آورده است: »در نزدیکی بازار بزرگ شهر، مسجدی 
قرار دارد که بر درِ آن پرده حریری آویزان است و آنجا را 
مشهد صاحب الزمان می خوانند. شب ها پس از نماز عصر، 
100 مرد مسلح با شمشــیرهای آخته، پیش امیر شهر 
می روند و از او اســبی یا استری زین کرده می گیرند و به 
سوی مشهد صاحب الزمان روانه می شوند. پیشاپیش این 
چارپا طبل و شیپور و بوق زده می شود و از آن 100 تن، 
نیمی در جلو حیوان و نیمی دیگر در دنبال آن راه می افتند 
و سایر مردم در طرفین این دسته حرکت می کنند و چون 
به مشهد صاحب الزمان می رسند در برابر در ایستاده، آواز 
می دهند که: بسم اهلل،  ای صاحب الزمان، بسم اهلل! بیرون 
آی که تباهی روی زمین را فراگرفته و ستم فراوان گشته، 
وقت آن است که برآیی تا خدا به وسیله تو حق را از باطل 
جدا کند... و به همین ترتیب به نواختن بوق و شــیپور و 
طبل ادامه می دهند تا نماز مغرب فرا رســد. مردم حلّه 
معتقدند که پسر امام حسن عسکری)ع( وارد این مسجد 
شده و در آنجا غیبت کرده و از همانجا ظهور خواهد کرد«.
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سیما وسینما

روایت خبرنگار قدس از مناطق سیل  زده استان خوزستان

پنجشنبه دیگرعروسی است!

در نشست جایگاه جهانی سینمای ایران مطرح شد

 امروز سینمای ایران در
 دانشگاه های جهان  تدریس می شود

16
ایستگاه

از »تقی زاده« های دیروزی و امروزی چه می دانید؟

پرتاب نارنجِک تسلیم

استاد محمد شجاعی در گفت وگو با قدس:

زمینه سازی برای ظهورجز با نظام والیت فقیه امکان پذیر نیست

چیزی از روزهای نخست سال نگذشته و خوزستان همچنان درگیر سیل است 
و کمک رســانی به سیل  زدگان. آمده ایم به شهرستان کارون )کوت عبداهلل( تا 
با جمعی از بچه های خبرنگار با تعدادی از دوستان بیراهه  نورد همراه شویم. 
محل قرارمان میراث فرهنگی شهرســتان کارون اســت. حسن ناصر، رئیس 
میراث فرهنگی کارون، امور را هماهنگ کرده؛ مردی که با انرژی باالیی تماس 

می گیرد و برای رساندن کمک ها به برخی روستاها هماهنگی می  کند. 
بعد از یک ســاعتی انتظار و آماده شدن کمک ها، بچه های بیراهه  نورد از راه 
می  رســند، آن هم با ماشــین  هایی که جان می  دهد برای رها کردن راه های 
هموار و زدن به دل ناهمواری ها. دو، ســه ماشــین از تهران آمده اند و دو، سه 
ماشــین هم مال اهوازی هاست. مواد بهداشتی، خوراکی و میوه ها با عجله بار 
ماشین ها می  شوند. ما هم می  پریم توی ماشین ها. هوا هم ابری است و امکان 
دارد دوباره شروع به باریدن کند. نام روستایی که باید برویم »عطیش« است؛ 
آخرین روســتا از بخش سویسه شهرستان کارون، همسایه رودخانه بحره که 
یکی از شاخه هاي کارون است و تا تاالب شادگان ادامه دارد. روستا حدود 800 
نفری جمعیت دارد و حاال می گویند وضعیتش بحرانی است و از روزهای پیش 
در محاصره سیل مانده است.بعد از ساعتی رانندگی، به جاده ای می  رسیم که 
آب از یک طرف آن به طرف دیگر می  ریزد. جریان آب، ماشین ها را به احتیاط 
دعوت می  کند. این احتمال هم وجود دارد 
که با نزدیک شدن ماشین ها به شانه چپ 
جاده، اتفاق ناگواری بیفتد. ما اما می  رویم 
و البته هر چه که می  بینیم، آب است و ...

گفت وگو با احمد منصوب، دبیر اجرایی جایزه فرهنگی هنری شهید مهدی منصوب

هنرخدمتبهفرهنگانقالب
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ورزش

امشب االهلی عربستان - پرسپولیس ایران

هدفصدرنشینیدرآسیاست
دو تیم پرســپولیس و االهلی عربستان در شــرایطی امشب از ساعت 20 در 
نخستین دیدار دور برگشت مرحله گروهی به مصاف هم می روند که در دیدار 
رفت پرسپولیس با نتیجه 2 بر صفر به پیروزی رسید و با این برد امیدها برای 
راهیابی پرســپولیس به مرحله حذفی زنده شــد و االهلی نیز در قعر جدول 
جای گرفت تا این دیدار برای نماینده عربســتان، حکم مرگ و زندگی داشته 
باشــد. پرسپولیس در دیدار رفت با گل تماشــایی خلیل زاده و گل ناگهانی 
علیپــور حریف خود را در شــوک فرو برد.در واقع می تــوان ادعا کرد مردان 

مقطع فصل، به بهترین فرم خود رسیده و در 6 برانکــو در حســاس ترین 
دیدار گذشته در لیگ و آسیا به ۵ پیروزی 
دست یافته است.این نتایج باعث 
شده تا پرســپولیس با فاصله 
۵ امتیاز نســبت به تیم دوم 
صدرنشــین لیگ باشــد.
پیروزی پرسپولیس در 
دیدار  این 
این تیم 

را در ...

 نگاهی به باورهای کهن ایرانیان درباره »ظهور«
 به مناسبت داغ شدن هشتگ های نیمه شعبان در فضای مجازی

بهانتظارمنجی
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مردم

روایت 

 روایت زندگی شهید سید حسین آملی
که بیش از400 ماه از زندگی اش را بر روی تخت گذراند

امید مال ماست، ناامیدی مال شیطان
سید حســین آملی تا چند روز پیش که قد کشــید و سری به آسمان 
سایید، بیش از سه دهه نایســتاده بود. تصورش هم سخت است؛ تصور 
آدمی که بیش از 400 ماه به سینه دراز کشیده روی یک تخت. این تصور 
سخت اما قصه بخش اعظم زندگی شهید سید حسین آملی بود؛ قصه ای 
که شاید بتوان بخش هایی از دشواری اش را در یکی از گفت  وگوهای این 

شهید پیدا کرد.

چند ساله بودید که جنگ شروع شد؟
تقریباً ۱۵ ساله بودم.

کجا زندگی می  کردید؟
من ســاری به دنیا آمدم و در این ســال ها هم همیشه در ساری زندگی 

کرده ام.

چه سالی به جبهه رفتید؟
نخستین بار سال ۶۲ بود، وقتی ۱۸ ساله بودم.

چه انگیزه ای شما را در این سن و سال به جبهه کشاند؟
شاید آن موقع خیلی ها فکر می  کردند که نوجوان ها و جوان ها به عشق تیر 
و اسلحه به جنگ می  روند، اما در واقع این  طور نبود. پشت صحنه رفتن ها 
یک بحث اعتقادی مطرح بود. من هم به عشق اسالم و دفاع از وطن بود 
که به جبهه رفتم. البته در این تصمیم، تشویق های برادر بزرگم خیلی مؤثر 
بود. ایشان زودتر از من به جبهه رفت و مشوق من بود. همیشه هم برایم 
از فضای جبهه می  گفت و اینکه رزمنده ها چقدر فداکاری می کنند و اینکه 

آن فضا چقدر متفاوت است.

خودتان بعد از اینکه رزمنده شدید این فضا را چطور دیدید؟
خیلی خیلی خاص. اصاًل آن فضایی که در آن دوره بین رزمنده ها در 
جبهه ها حاکم بود، دیگر تکرار نمی  شــود. هرچقدر من االن بخواهم 
از آن روزهــا تعریف کنم که منطقه این جور بود، آن جور بود، فایده 
ندارد. فقط کســی معنویت این فضــا را درک می کند که خودش آن 
را تجربه کرده باشــد. آنجا هرچه بود بــرادری بود. یعنی رزمنده ها با 
هم برادر بودند. می خواهم بگویم این  قدر به هم نزدیک بودند. شــاید 
حتــی بین برادرهــا اختالف به وجود بیاید، امــا در جبهه محال بود 
بین رزمنده ها اختالف باشــد. بچه ها نســبت به هم فداکاری زیادی 
داشتند. مثاًل همه ما شنیده ایم که قمقمه آبشان را به هم می دادند و 
خودشان ساعت ها تشنه بودند. اتحاد خاصی در جبهه بین رزمنده ها 
بود. آنجا محبت حاکم بود، صمیمیت حاکم بود، عشــق موج می  زد. 
بچه ها برایشان فرقی نمی  کرد در چه شرایطی باشند، زیر انداز داشته 
باشــند، یا نه، غذا داشته باشــند یا نه؟ آب باشد یا نباشد. همه رفته 
بودند جانشــان را فدا کنند و همین انگیزه اتحاد خاصی بینشــان به 

وجود آورده بود که زیبا می نمود.

شما چه موقع جانباز شدید؟
۱۷ خرداد ۶۳.

یعنی االن بیش از سه دهه است که این شرایط را دارید.
بله. اگر خدا قبول کند.

در کدام منطقه جانباز شدید؟
منطقه مریوان کردســتان. من قبل از اجرایی شدن عملیات والفجر4 به 
کردســتان اعزام شدم و در والفجر4 شرکت کردم. بعد با بقیه رزمنده ها 
در یک عملیات ضربتی شرکت کرده بودیم که من تیر خوردم و از ناحیه 
گردن قطع نخاع شدم. بعدها به خاطر پیشرفت بیماری، اول پای راستم 
قطع شد و بعد پای چپم. از سال ۸۶ هم یک روز درمیان دیالیز می  شوم 

و فعالً با این شرایط افتخار جانبازی نصیبم شده است.

تحمل این شرایط سخت نیست؟ شما سال هاست روی سینه 
خوابیده اید. از این همه دارویی که هر روز می خورید، خســته 

نشدید؟
ســخت نیست. صبرش را خدا خودش به من داده. من روزی حداقل ۲0 
تا قرص می  خورم. یک کیسه بزرگ پر از قرص همیشه همه جا همراهم 
است. داروهای شیمی درمانی هم البته اضافه شده اند، اما هیچ  وقت نا امید 
نشدم. حتی تا وقتی پاهایم را قطع نکرده بودند، امیدوار بودم که دوباره راه 
بروم. یعنی همیشه امیدوار هستم. ناامیدی مال شیطان است. همه ما باید 

همیشه به لطف خدا امیدوار باشیم.

 وقتی رفتید جبهه، هیچ وقت فکرش را می کردید که این جور 
جانبازی سرنوشتتان باشد؟

وقتی آدم می  رود جنگ، به این فکر می کند که ممکن است جانش را از 
دست بدهد. من هم به شهادت فکر می  کردم. این جانبازی که در مقابل 
از دست دادن جان، چیزی نیست. حاال هم افتخارم همین جانبازی است.

 این سال هایی که بر شما گذشته، قطعاً راحت نبوده. هیچ وقت 
از مسیری که انتخاب کردید پشیمان نشدید؟

خدا نکند که پشیمان بشوم. همه این ها خواست خداست. لطف خدا به 
بندگانش زیاد اســت. در مورد من هم مصداق آن شعر معروف است که 
می  گوید: »خدا گر ز حکمت ببندد دری/ ز رحمت گشــاید در دیگری«. 
یعنی این  قدر در این سال ها برای من، دوستان خوب و با معرفت فرستاده 
که همه خألهای زندگی من را پر کرده اند و هیچ  وقت احســاس تنهایی 

نکرده ام.

 مردم/ عباســعلی سپاهی یونسی  چیزی 
از روزهای نخســت سال نگذشــته و خوزستان 
همچنان درگیر ســیل اســت و کمک رســانی 
به ســیل  زدگان. آمده ایم به شهرســتان کارون 
)کوت عبداهلل( تا با جمعی از بچه های خبرنگار با 
تعدادی از دوستان بیراهه  نورد همراه شویم. محل 
قرارمان میراث فرهنگی شهرستان کارون است. 
حســن ناصر، رئیس میراث فرهنگی کارون، امور 
را هماهنگ کرده؛ مردی که با انرژی باالیی تماس 
می گیرد و برای رساندن کمک ها به برخی روستاها 

هماهنگی می  کند. 
بعد از یک ساعتی انتظار و آماده شدن کمک ها، 
بچه هــای بیراهه  نورد از راه می  رســند، آن هم با 
ماشــین  هایی که جان می  دهد برای رها کردن 
راه های هموار و زدن به دل ناهمواری ها. دو، ســه 
ماشین از تهران آمده اند و دو، سه ماشین هم مال 
اهوازی هاست. مواد بهداشتی، خوراکی و میوه ها با 
عجله بار ماشین ها می  شوند. ما هم می  پریم توی 
ماشین ها. هوا هم ابری است و امکان دارد دوباره 

شروع به باریدن کند. 
نام روســتایی که باید برویم »عطیش« اســت؛ 
آخرین روستا از بخش سویسه شهرستان کارون، 
همســایه رودخانه بحره که یکی از شــاخه هاي 
کارون است و تا تاالب شادگان ادامه دارد. روستا 
حدود ۸00 نفری جمعیت دارد و حاال می گویند 
وضعیتــش بحرانی اســت و از روزهای پیش در 

محاصره سیل مانده است.

 آب است و آب و آب
بعد از ســاعتی رانندگی، به جاده ای می  رســیم 
که آب از یک طــرف آن به طرف دیگر می  ریزد. 
جریان آب، ماشین ها را به احتیاط دعوت می  کند. 
این احتمال هم وجود دارد که با نزدیک شــدن 
ماشین ها به شانه چپ جاده، اتفاق ناگواری بیفتد. 
ما اما می  رویم و البتــه هر چه که می  بینیم، آب 
اســت و آب و درخت هایی که در آب فرو رفته اند 
و گندم هایی که بعضی جاها می  شــود دیدشان؛ 
خوشــه های طالیی رنگی که فقط بخش هایی از 

انتهای آن ها از آب بیرون مانده است. 
در مســیر چشممان به دو، سه نفری می  افتد که 
در میانه سیالب مشغول دوش گرفتن  هستند. از 
آن ها می  پرسیم. می  گویند از شیراز کمک آورده اند 
و حاال فرصتی پیدا شده تا کنار نیسان آبی  شان، 
تنی به آب بزننــد. از آن ها می گذریم. خیلی زود 
اما می  رســیم به جایی از مسیر که شاسی  بلندها 
هم توان جلو رفتن ندارند. می گویند بخش هایی از 
جاده را آب برده. پیاده می  شویم تا قایق موتوری ها 

برسند و کمک ها را به روستا برسانند. 

 عروسی در سیل!
دقایقی بعد قایق ها رسیده اند. بار اول را از کمک ها 
پــر می  کنند. دومین بار اما نوبــت من و یکی از 
بچه هاســت تا برویم و روستا را از نزدیک ببینیم. 

آب تا یک قدمی روســتا، خانــه و زندگی مردم 
رسیده، اما جوان های روستایی روحیه خوبی دارند. 
جوانی که ته قایق نشسته، می  گوید: »از من عکس 
نمی  گیری؟« و بی آنکه منتظر پاســخ من باشد، 
لبخندی روی لب هایش می  نشــاند. جوان دیگر 
می گوید: »پنجشنبه بعد عروسی یکی از بچه های 
روستاســت. خوب بود اگــر می  بودید. می  گویم: 
»متأسفانه نیســتم...« و یاد یکی از عروسی هایی 
می  افتم که همین روزها، روی قایقی پشت یکی 
از سیل  بندهای سوسنگرد برگزار شد. فکر می  کنم 
چه روحیه ای دارند آدم هایی که در این شرایط باز 

هم لبخند می  زنند.

 این روستا باید سرپا بماند
بعد از چند دقیقه ای، از قایق پیاده می  شــویم. 
حاال گویا نوبت موتورســواری است، آن هم با 
موتور ســه چرخ منصور کــه می  گوید کارش 
رســاندن مردم اســت. با او تا روستا می  رویم. 
بچه هــا با دیدن ما جمع می  شــوند. این روزها 
جمع شــدن دور و بر میهمان هــای تازه  وارد 
کار و ســرگرمی آن هاست. ما اما تا از دستشان 
قســر در می  رویم، ســرگرم می  شویم به دیدن 

ســیل  بند و گشت زدن در روستا و گپ و گفت 
با بعضی از اهالی. همه همت آن ها ســر پا نگه 
داشــتن روستا از سیل اســت؛ سیلی که دلش 
می خواهد ســیل بند را خراب کند و خودش را 
برســاند به خانه ها و تمام روســتا را از آن خود 
کند. می گویند این ســیل گندم و زراعتشان را 

از بین برده، اما روستایشان را به او نمی  دهند.
 ابرهــای آســمان بیشــتر شــده و در دورترهــا 
رعد و برق رخ نشــان می  دهــد؛ تصویری که هم 
زیباست و هم ترسناک، آن هم برای مایی که تا به 

حال چنین وضعیتی را تجربه نکرده ایم. دوباره سوار 
موتور می  شویم و بچه های روستا دوباره بی امان پشت 
سرمان می دوند. سرانجام اما موتور پیروز می  شود و 
درمی  رویم از دستشان. آن ها هم برایمان دست تکان 
می  دهنــد. فکر می  کنم حاال بعد از چند روز درگیر 
بودن با ســیل و آب، دســت  کم بچه ها وضعیت را 

پذیرفته اند. انگار دلشان گرم است.

 همدلی هایی که با سیل می  آیند
تا به محل قرار با بچه های بیراهه  نورد برسیم، آن ها 
رفته اند. گویا برایشان مأموریتی در نقطه ای دیگر 
پیش آمده. ما را هم سپرده اند به وانتی که از اهالی 
روستاســت. برمی  گردیم، آن هم از میان جاده ای 
که بیشــتر از قبل زیر آب رفته. مقداری از راه را 
که می رویم، نزدیک به جمع زیادی از ماشین های 
دیگر، وانت پت پتی می کند و خاموش می  شــود. 
پیاده که می شــویم، می  فهمیم یکی از شاســی 
 بلندها از شانه ســمت راست جاده رفته و پایین 
افتاده بعد هم لودری آمده تا او را باال بکشد. خدا را 
شکر می کنیم که برای دو عکاسی که توی ماشین 

بوده اند، اتفاقی نیفتاده.
ماشــین چپ شــده را بکســل می  کنند تا به 

اهواز برگردیم. همه دمق می  شــویم، هم برای 
دیدن این صحنه و هم خبری که از چپ شدن 
یکی دیگر از ماشــین ها می شنویم. راننده یکی 
از ماشــین ها اما روحیه خوبــی دارد. می  گوید: 
»شکر خدا برای کسی آسیب جانی پیش نیامد. 
ماشین درســت می شود«. می  گویم: »سیل اگر 
بدبختــی به همراه دارد، این همدلی ها را هم با 

خودش می  آورد«.

 حال آدم خوب می  شود با این اتفاقات
هوا تاریک شده و ما در مسیر برگشت به کارون 
یا »کوت عبداهلل« ایم. به میراث فرهنگی کارون 
می  رسیم، هنوز دوســتانی مشغول رتق و فتق 
امورند؛ دوســتانی که عصر وقت رفتن آن ها را 
دیده بودم و می گفتنــد از باغ  ملک آمده اند تا 
برای سیل  زده ها آشــپزی کنند؛ دوستانی که 
اعضای یکی از گروه های کوهنوری اند و آمده اند 
تا یک گوشــه کار را بگیرند. انگار سیل همه را 
با هم متحــد و همراه کرده. هر کســی به هر 
طریقی که شده، می  خواهد بخشی از مشکل را 
حــل کند. دیدن این اتفاق ها حال آدم را خوب 

می  کند.

آنچه می خوانید

»پنجشــنبه  می گویــد:  جوانــی 
بعــد عروســی یکــی از بچه های 
اگــر  بــود  خــوب  روستاســت. 
می  بودید. می  گویم: »متأســفانه 
نیســتم...«. فکــر می  کنــم چه 
روحیه ای دارند آدم هایی که در 
این شرایط باز هم لبخند می  زنند
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پنجشنبه دیگر عروسی است!

روایت تصویری

آمــده بود به اردوگاه ثامن االئمه)ع( اهواز. عکس خودش را دیده بود که بیلبوردش 
کــرده بودند. فارســی صحبت کــردن برایش راحت نبود، اما شکســته  بســته 
می گفت:»نمی  دانســتم عکسم را می  گیرند. من بودم و دو، سه تا زن دیگر. ۱۲ روز 
پابه پای مردها کار کردیم تا سیل  بند ساخته شد. به نوبت فقط می رفتیم، استراحتی 

می  کردیم و برمی  گشتیم و دوباره مشغول می شدیم. سرانجام اما پیروز شدیم«.

به تاریکی شــب رسیده بودیم در اطراف روستای »قاسم زامل«. اینجا و آنجا مردم 
توی جنگل و نزدیک تپه ها چادرهایشان را برپا کرده بودند. کمی آن طرف  تر، کنار 
جاده روی کارتنی نوشته بودند: »نیاز به چادر داریم«. رفتم تا ببینم مشکل چیست، 
اما توی چادر کوچکی که برپا کرده بودند، هیچ کس نبود. شب شده بود و مجبور 

بودیم برگردیم. امیدوار بودیم مشکلشان بدون ما حل شود.

راننده تاکسی گفت: »می  رسانمت سیل  بند َماّلشیه«. رفتیم به محله ای در حاشیه 
اهواز. زمین آب بود و آسمان گرد و خاک شدید. هر کسی کاری می کرد. یکی کیسه 
می  آورد و یکی موتور آبی راه می  انداخت تا آب هایی را که از شکســت سیل  بند به 
سمت خانه ها رفته بودند، برگرداند. عده ای هم کیسه ها را پر می  کردند و جوان هایی 

رفته بودند توی آب تا سیل  بند را مهار کنند.

چند مرد با بسته های غذا رسیدند تا به مردانی که درگیر مهار سیل بودند، غذایی 
برسانند. انگار هیچ  کس خودش را برکنار نمی دید. ماجرای همان کشتی ای بود که 
سوراخ شــدنش، همه را غرق می  کرد. پس باید هر کس کاری می  کرد. یک دست 
صدا نداشت. باید دست به دست هم می دادند تا بتوانند کاری کنند کارستان. باید در 

مقابل ویرانی سیل بلند می  شدند و می  ایستادند.

با بچه های اعزامی از هالل احمر البرز در مسیر رفتن به روستایی همراه شدم. تا وقتی 
سوار قایق شدیم، نمی  دانستم بعضی از بچه ها داوطلبند و االن بیش از دو هفته است 
که از زندگی  شان دور مانده اند. بعضی ها هم که نیروی رسمی بودند، از زمان اجرای 
طرح زمستان به خانه نرفته بودند. همان روزهایی که قرار بود به خانواده خودشان 

سری بزنند، سیل آمده بود و.... .

بچه های هالل احمر داشتند بسته های امدادی را سوار قایق سپاه می کردند. همان 
وقت بود که رو کرد به بچه ها و گفت: »قبل از رفتن، عکس یادگاری هم بگیریم«. 
روبه روی دوربینم ایستادند و چند لحظه بعد یک عکس خوب به عکس هایم اضافه 
شد. نمی  دانم چطور، اما وقتی حادثه ای پیش می آید، یاد گرفته ایم که کنار همدیگر 

بایستیم. این عکس هم شبیه همین اخالقمان است.

وقتی پای صحبت های نماینده انجمن صابئین مندایی و مســئول هیئت شــهدا 
نشســتم، همه تأکیدش این بود که: »ما هم جزئی از این سرزمین هستیم. گفتیم 
باید ما هم آستین باال بزنیم و به سهم خودمان کاری بکنیم«. می  گفت: »همکیشان 
ما هم در برخی نقاط سیل زده در همین خوزستان آسیب دیده اند، اما کمک های ما 

برای همه است. ما همه عضو یک خانواده ایم«.

نشســته بود روی جاده ای که بخشــی از آن زیر آب رفته بود. نشســته بود روی 
کیسه های خوراک دام. می  گفت: »علف های اطراف روستا زیر آب رفته اند. حاال باید 
هر جور هست برای دام ها خوراک برسانیم تا این وضعیت تمام شود«. منتظر بود، 
مثل بقیه. انگار همه منتظر بودند که این روزها بگذرد؛ مثل همه روزهای سخت دیگر 

که اذیتمان کردند، ولی نماندند. 

می گفــت: »کی فکرش را می  کرد این همه زمیــن گندم زیر آب برود؟« می  گفت: 
»فکرش را بکن، اگر زمانی به آن هایی که این وضعیت را ندیده اند بگوییم ما در این 
زمین ها قایق  سواری کرده ایم، به ما می خندند. اگر بگوییم در این زمین ها ماهیگیری 
کرده ایم، باور نمی  کنند«. این را می گفت و طناب قایق را نگه داشته بود تا خانواده ای 

از ماشین پیاده شوند و بنشینند توی قایقش. 
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وفاداری و همدلی؛ زمینه ساز ظهور حجت خدا
 جامعه منتظر

 دستگیر همه مظلومان عالم است
در نامه ای که امام زمان)عج( به شیخ مفید نوشته اند دو شرط را برای 
ظهور خود ذکر کرده و تأکید کرده اند که تا این شــرایط مهیا نشود، 
ظهور امکان پذیر نیست. این شروط وفاداری و همدلی است؛ وفاداری 
یعنی امام را به دنیای خودمان ترجیح بدهیم؛ همدلی هم یعنی همه 
با هم این وفاداری را داشــته و لشکری برای حضرت تدارک ببینیم؛ 
جمعیتی که شایســته لشــکر امام زمان)عج( بوده و بتوانند در برابر 

دشمنان بایستند.
جامعه منتظر، جامعه ای است که آحاد آن جامعه طبق فرمایش امام 
زمان)عج( در وفاداری به حضرت، خودسازی کرده اند. وفاداری یعنی 
تمام دنیا را تابع میل و اراده امام زمان)عج( و نهضت ایشــان بسازیم 
و در عمل به این باور برســیم که »بأبي أنت و أمي و نفســي و أهلي 
و مالي و أســرتي«؛ یعنی همه چیزم فدای تو؛ و آماده جانفشــانی و 
فداکاری باشیم؛ مانند بسیجیان و آن هایی که آماده جانفشانی برای 
حضرت هستند. جامعه مهدوی پیام های امام زمان)عج( را به صورت 
گروهی و اجتماعی دریافت و سیل عظیم توده مردم برای ظهور خود 
را آماده می کند؛ نمونه آن را در راهپیمایی های روز قدس، 22بهمن 

و... می بینیم.
خصوصیت دیگر جامعه منتظر، خودســازی و تقواســت. افراد شــِر 
خودشــان را از امام زمان)عج( کم کرده و گناه و معصیت نمی کنند؛ 
این جامعه، جامعه ای اســت که عطوفت و مهربانی نســبت به همه 
مردم در آن جامعه زیاد اســت؛ رحمت واسعه الهی را در دل نسبت 
به تمام مردم دنیا دارد؛ هر مظلومی در هر کجای دنیا وجود داشــت 
به او کمک می کند؛ نمونه زیبای آن در جریان ســیل اخیر کشور به  
وضوح دیده می شــود؛ مردم با هم مهربان هســتند و به تعبیر امام 
رضا)ع(، همدیگر را ندرند. باید معرفت زیادی نسبت به حضرت)عج( 
در جامعه منتظر وجود داشته باشد که در این مورد باید کار بیشتری 

صورت گیرد.
در زمــان حکومت امام زمان)عج( از آنجایــی که مردم تحت تربیت 
متخصــص معصوم قرار می گیرند، عمل بــه تکالیف دینی فوق العاده 
شیرین خواهد بود؛ هیچ کس تکلیفی احساس نمی کند و این تکالیف 
را با افتخار و لذت انجام می دهد. هر فرد به انجام این تکالیف افتخار 
می کنــد و آن را هدیه ای از جانب خــدا می داند؛ هر چند که احکام 
شرعی و تکالیف دینی چه فردی و چه اجتماعی در هر دوره ای نوعی 

تشرف است و نه سختی.

 معارف/ مریم احمدی شیروان 40 سال پیش 
با تکیه بر مبانی دینی شــیعی، انقاب اســامی 
ایران به پیروزی رســید؛ انقابی باشکوه که هنوز 
هم آن را برجســته ترین رخداد دوره معاصر برای 
احیا و بازســازی تفکر و تمدن اســامی و جاری 
کردن آموزه های اصیل اســامی می دانیم؛ انقابی 
که به گفته معمار آن، آماده کردن مقدمات ظهور 
صاحب الزمان)عج( از مهم ترین اهداف آن است. در 
آستانه میاد منجی عالم بشریت، حضرت حجت  
بن الحسن)عج(، در گفت وگویی صمیمانه با استاد 
محمد شجاعی، به جایگاه انقاب اسامی ایران در 
مسیر تحقق ظهور و تمدن مهدوی پرداختیم که در 

ادامه بخشی از آن را می خوانید.
اســتاد محمد شــجاعی متولد ۱۳4۳ در شهرری 
اســت. وی دانش آموخته رشته فلسفه از دانشگاه 
تهران و طلبه دروس خارج فقه اســت.او در حوزه 
علیمه زیر نظر مرحوم اســتاد مجتهدی تهرانی و 
اساتید بزرگواری چون عامه حسن زاده آملی، آیت 
اهلل جوادی آملی، آیت اهلل انصاری شــیرازی، آیت 
اهلل ممدوحی که از شاگران مرحوم آیت اهلل بهجت 
بودند، حاج آقا امامی و مرحوم آقای دوالبی، کسب 
فیض نموده اند.شــجاعی هم اکنون مدیر مسئول 
مؤّسســه فرهنگی- هنری منتظران منجی )عج( 
است.  استاد محمد شجاعی تاکنون ۱0 جلد کتاب 

در حوزه معارف اسامی تألیف کرده است.

 14 قرن پس از میالد پیامبر)ص(
انقاب اسامی برنامه ای الهی و از پیش تعیین شده 
است؛ این پروژه جزو قوانین و سنت های الهی است؛ 
امام صادق)ع( فرمودند که با تولد پیامبر)ص( در مکه 
سه حادثه در ایران اتفاق افتاد؛ ایوان کسری به لرزه 
درآمد، شکست و ۱4 کنگره آن فروریخت؛ آتشکده 
فارس که ۱000 سال پیوسته روشن بود، خاموش 
شد و دریاچه ساوه خشکید. امام خمینی)ره( نیز در 
یکی از فرمایشاتشــان ذکر کرده اند که ارتباط این 
حوادث با والدت پیامبر)ص( این است که ۱4 قرن 
پس از تولد پیامبر)ص( در ایران بساط شاهنشاهی 
برچیده می شود؛ نمی تواند ارتباطی بین این حوادث 
نباشــد. ضمن اینکه آیاتی از قرآن کریم داریم که 
برای ملت ایران نازل شــده است؛ آیات ۵4 مائده، 
۱۳۳ نساء، ۳۹ توبه، 2 تا ۹ روم و برخی آیات دیگر 
از مواردی اســت که مفســران آن ها را به ایرانیان 
َُّها الَّذیَن آَمُنواْ َمن یَْرتَدَّ ِمنُکْم  تطبیق داده اند.»یَا أَی
َعن ِدیِنِه َفَسْوَف یَأْتِي اهللُ بَِقْوم یُِحبُُّهْم َویُِحبُّونَُه...« 
در سوره مائده، آیه ۵4 آمده است: »ای کساني که 
ایمان آورده اید! هر که از شما از آیین خود بازگردد 
خداوند در آینده، جمعیتي را مــي آورد که داراي 
این ویژگي ها هستند؛ خداوند آنان را دوست دارد، 
آنان نیز خدا را دوست دارند؛ آنان در برابر مؤمنان، 
متواضع و در برابر کافران، سخت و نیرومندند، در راه 
خدا جهاد مي کنند و از سرزنش مامتگران هراسي 
ندارند.« روایت شده است که شخصي درباره منظور 
این آیه از پیامبر)ص( پرسید. ایشان دست بر شانه 
یا گردن ســلمان زد و فرمود: »هذا َو َذُووُه« یعنی 

منظور آیه، این شخص و قوم او هستند. 

 برادران پیامبر)ص( در آخرالزمان
در آیه ۳8 ســوره محمد نیز آمده است: »َها أَنُتْم 
َهُؤاَلء تُْدَعْوَن لُِتنِفُقوا فِي َســِبیِل اهللِ َفِمنُکم مَّن 
َّْفِسِه َواهللُ الَْغِنيُّ  ََّما یَْبَخُل َعن ن یَْبَخُل َوَمن یَْبَخْل َفإِن
َّْوا یَْسَتْبِدْل َقْوماً َغْیَرُکْم ثُمَّ اَل  َوأَنُتُم الُْفَقَراء َوإِن تََتَول
یَُکونُوا أَْمَثالَُکم.«؛ یعنی آگاه باشید! شما اشخاصي 
هســتید که دعوت مي شــوید تا در راه خدا انفاق 
کنید؛ برخي از شما بخل مي ورزید؛ هر کس بخل 
بــورزد، به خود بخل کرده و خدا بی نیاز اســت و 
شما همه نیازمندید و هرگاه سرپیچی کنید، خدا 
گروه دیگری را جای شما می آورد؛ پس آنان مانند 
شما نخواهند بود و سخاوتمندانه در راه خدا انفاق 
مي کنند. ابوبصیر از امام محمدباقر)ع( نقل می کند 
که فرمود: »روزی پیامبر خــدا)ص( در حالی که 
عــده ای از یارانش نزد او بودند، فرمــود: خداوندا 
برادران مرا به من بنما! ایشــان این ســخن را دو 
مرتبه تکرار کردند. در این هنگام گروهی از یاران 
که گرد آن حضرت بودند گفتند:  ای پیامبر خدا! آیا 
ما برادران شما نیستیم؟ فرمود: نه، شما یاران من 
هستید. برادران من قومی هستند که در آخرالزمان 
خواهند آمد؛ آن ها به من ایمان می آورند در حالی 
که مرا ندیده اند. خداوند آن ها را با نام هایشــان و 
نام های پدرانشان شناســانده است، پیش از آنکه 
از پشــت های پدران و رحم های مادرانشان خارج 
شوند. هر یک از آن ها بر دین خود پایدار می ماند، 
در حالی که این عمل از دست کشیدن بر خارهای 
گون در شــب تاریک و یا در دســت گرفتن آتش 
برافروخته از درخت گز دشوارتر است. ایشان چون 
چراغی فروزان در دل تاریک شــب می درخشند، 
خداونــد آن ها را از همه فتنه های تیــره و تار در 
امان نگه می دارد«. فرمایشات پیامبر)ص( و سایر 

معصومین)ع( در این باره زیاد است.

 ممهدون؛ مردمی که از شرق
 قیام می کنند...

در صحیفه امام)ره( نقل شده است: »فاطمه)س( 
7۵ روز   پس از پدرشان در این دنیا بودند و حزن و 
شدت بر ایشان غلبه داشت.   جبرئیل امین خدمت 
ایشان مي آمد و تعزیت عرض کرده و مسائلي از 
آینده     نقل مي کرد. جبرئیل به طور مکرر در این   
  7۵ روز وارد مي شده و مسائل آتیه اي که بر ذریه 
او مي گذشــته است، آن مســائل را مي گفته  و 
حضرت امیر هم ثبت مي کرده است. و شاید یکي 
از مسائلي که گفته، راجع     به مسائلي است که در 
عهد ذریه بلند پایه او حضرت صاحب)عج( است، 
براي     او ذکر کرده است که مسائل ایران جزو آن 
مسائل باشــد، ما نمي دانیم، اما ممکن است.«در 
روایات شــیعه و سنی هم موارد روایات متعددی 
در این خصوص ذکر شده است. به طور نمونه در 
کنزالعمال آمده است: »یَْخُرُج ناٌس ِمَن الَْمْشِرِق 
ــُؤون لِلَْمْهدي ُســلطانَُه«؛ یعنی مردمی از  َفُیَوطِّ
شرق قیام کرده و زمینه را برای حکومت مهدی 
آماده می کنند. به ایــن افراد ممهدون هم گفته 
می شــود، یعنــی ایرانی ها مقدمه ســازان ظهور 
حضرت هســتند. امام خمینی)ره(، زمینه سازی 
برای ظهــور حضرت حجت)عــج( را از وظایف 
منتظران واقعی آن حضرت می دانند؛ ایشــان در 
فرازهایی از سخنانشــان به این مهم پرداخته و 
حتی برخی از برداشت های غلط از مفهوم انتظار 
را نقد کرده اند. در صحیفه امام)ره( آمده اســت: 
»انقاب مردم ایران، نقطه شــروع انقاب بزرگ 
جهان اســام به پرچمداری حضرت حجت)عج( 
است که خداوند بر همه مســلمانان و جهانیان 
منــت نهد و ظهور و فرجــش را در عصر حاضر 

قرار دهد«.

 کار انقالب، ایجاد لشکری همدل 
برای امام زمان)عج( است

مأموریت انقاب اســامی مقدمه سازی ظهور و 
ایجاد حکومت جهانی است. مسئوالن اگر به فکر 
ایجاد حکومت جهانی حضرت نباشــند حتی اگر 
به مردم خدمت کنند، خطرســاز هستند. به باور 
ایشان مسئولی مشــروع و خادم امام زمان)عج( 
اســت که از حوزه مدیریتی خود برای برداشتن 
موانع ظهور حضرت بهره ببرد. کار اصلی انقاب، 
ایجــاد لشــکری همدل اســت. حــاال و پس از 
چهلمین سال انقاب اسامی مشاهده می کنیم 
که این لشــکر در داخل و خارج از کشــور آماده 
شده اســت؛ ده ها میلیون انسان آماده جانفشانی 
برای امام زمان)عج( هستند و بی شک در کشور ما 
هیچ کس از لشکر حضرت بیرون نیست. حتی آن 
افرادی که به ظاهر رعایت مسائل شرعی نمی کنند 
هم در قلب خود عاشق امام زمان)عج( هستند؛ او 
را دوســت دارند و برای او فداکاری می کنند. در 
کشورهای مختلف امام زمان)عج( جانفشان های 
بسیاری دارد؛ مانند فاطمیون، حیدریون و... نمونه 
واالی آن، فضای بین المللی اربعین حسینی است. 
ده ها میلیون انســان غیر از شیعیان؛ اهل  سنت، 
یهودیان، هندوها، مســیحیان، بودایی ها و حتی 
الئیک ها به عشــق امام معصوم جمع می شــوند. 
آنجا فضای وحدت حول امام معصوم است. تمام 
ادیان صرف نظر از اختاف نظرهای دینی، نژادی، 
مذهبی و... در اربعین دور هم جمع می شوند که 
به دنیا اعام کنند ما تشنه ظهور منجی ادیان که 
یک نفر واحد است، هســتیم. پایه حکومت امام 
زمان)عج( در اربعین کاشته شده و اربعین لشکر 
آخرالزمانــی امام زمان)عج( را در ســطح جهان 

تربیت و آماده می کند.

 ولی فقیه، بزرگ ترین سرلشکر
 امام زمان)عج( است

رهبری پس از جشن پیروزی 40 سالگی انقاب 
بیانیه گام دوم انقاب را صادر کردند؛ این بیانیه 
دو هدف اصلی یعنی ایجاد تمدن نوین اسامی 
و زمینه ســازی برای ظهور را شــامل می شود. 
انقاب در شــرایطی اســت که بقای آن تهدید 
نمی شــود و باید برای رســیدن به این اهداف 
بســیار تاش کند. جمهوری اســامی تمدن 
را بر اســاس نظام امامــت و والیت پایه گذاری 
می کند. تمدنی که انقاب اسامی برپا می کند، 
بــرزخ میان دوران تاریک تاریخ و دوران نورانی 

حضرت)عج( است.
امام خمینی)ره( مطرح کردند که زمینه ســازی 
برای ظهور جز با نظام والیــت فقیه امکان پذیر 
نیســت. انقاب اســامی فقط می توانســت با 
قــدرت والیت فقیه مردم را بســیج کــرده و با 
قوای وحدت، رســیدن به هدف را ســازماندهی 
کنــد. قطعاً بدون والیــت فقیه تــداوم انقاب 
امکان پذیر نبود. همچنــان که دیده ایم در طول 
مسیر بســیاری از خواص روحانی و غیرروحانی 
از انقاب بریدند و حتی دشــمن انقاب شدند. 
با قاطعیت می توان گفــت ولی فقیه بزرگ ترین 
سرلشکر امام زمان)عج( برای بسیج امکانات یک 
کشور قدرتمند مانند ایران و امکانات بین المللی 
برای رســیدن به ظهور است. هیچ عمل و نظام 
فکری خارج از نظــام فکری والیت فقیه نه تنها 
قادر به برطرف کردن موانع ظهور نیســت، بلکه 
حتــی می تواند ظهــور را به تأخیــر بیندازد. به 
همین دلیل امام امت)ره( در جمله معروف خود 
مسئوالن جمهوری اسامی را خطاب قرار داده تا 

زمینه ظهور را فراهم کنند.

معارف
استاد محمد شجاعی در گفت وگو با قدس:

زمینه سازی برای ظهور 
جز با نظام والیت فقیه

 امکان پذیر نیست

آگهي نوبتي سه ماهه چهارم سال 1397
حوزه ثبتي قائنات

ــامي اشخاصي كه  ــتور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آئين نامه قانون مذكور اس به دس
نسبت به امالك مجهول المالك واقع در بخشهاي تابعه حوزه ثبتي قائنات تا آخر اسفند 
ــيصد و نودو هفت تقاضاي ثبت نموده اند؛و همچنين مواردي كه  ــال يكهزار و س ماه س
ــي نوبتي آن برابر تبصره يك ماده 25 اصالحي قانون ثبت بايد تجديد گردد، با نوع  آگه

ملك مورد تقاضا براي اطالع عموم به شرح ذيل آگهي مي شود:
بخش 9 قاينات

قطعات مفروزه مزرعه سده (آرين شهر) پالك 128 – اصلى:
ــع در خيابان جهاد –                     ــك قطعه زمين باير واق ــدانگ ي ــى رحمت ترابى شش 3515 فرع

پشت مركز خدمات كشاورزى
ــدانگ يك قطعه زمين باير واقع در خيابان ثامن-  ــكن شش 3522 فرعى مجتبى كوه ش

نبش كوچه امام رضا(ع) 3
3529 فرعى صفا على نخعى و خانم بيگم شادمان ششدانگ يك قطعه زمين باير مشاعا 

بالمناصفه واقع در روبروى شهردارى آرين شهر، پشت جاده سنتو مشهد بيرجند
ــدانگ يكباب منزل واقع در انتهاى خيابان امام بعد از  ــاالرى شش 3530 فرعى جواد س

ميدان شهيد ناصرى
ــان جهاد –                            ــع در خياب ــن واق ــك قطعه زمي ــدانگ ي ــدار شش ــر دل ــى ناص 3531 فرع

كوچه جهاد 4
ــدانگ مغازه و زمين متصل واقع در خيابان بسيج –  ــبانى شش 3532 فرعى غالمرضا ش

بين شهيد اشراقى و معلم شرقى
3534 فرعى على اكبر سرباز ششدانگ يكباب منزل واقع در خيابان بسيج 14

3535 فرعى محمد سرباز ششدانگ يكباب منزل واقع در خيابان بسيج 14
3536 فرعى محمدرضا شهريارى زاده ششدانگ يكباب ساختمان و محوطه متصل واقع 

در حاشيه بلوار امام رضا(ع)
قطعه مفروزه اراضى مشهور به چاه كلقرى پالك 759 - اصلى

ــع در جاده مهموئى-                    ــه زمين مزروعى واق ــدانگ يك قطع ــى على زراعتكار شش 4 فرع
چاه كلقرى 

بخش 11 قاينات
شهر قاين

191- اصلى ابراهيم مالئى سه سهم مشاع از هشت سهم ششدانگ يكباب منزل مخروبه 
واقع در كوچه پست – روبروى اداره پست

ــدانگ يكباب منزل واقع در خيابان جانبازان  6 فرعى از 773- اصلى جواد بنيابادى شش
20- سمت چپ پالك 26

قطعه مفروزه مزرعه كهناب پالك 1266 – اصلى:
ــكونى واقع در                       ــزل مس ــمتى از يكباب من ــدانگ قس ــى شش ــا عالم ــى رض 2870 فرع

خيابان طالقانى2
قطعات مفروزه مزرعه جعفرآباد پالك 1268 – اصلى:

ــكونى كه  ــاب منزل مس ــدانگ يكب ــى شش ــدى مقن ــى مه ــى از 266 فرع 2110 فرع
ــان ــع در خياب ــت واق ــد گرف ــرار خواه ــض ق ــع در تعري ــر مرب ــاحت 154,21 مت مس

 امام خمينى 13- پالك 75
2115 فرعى از 324 فرعى عفت ناصر زاده ششدانگ يكقطعه زمين باير واقع در خيابان 

شهيد بهشتى روبروى مركز بهداشت
قطعه مفروزه مزرعه ابوالخيرى پالك 1270 – اصلى:

ــدانگ يك قطعه زمين كه قسمتى از يكباب  ــيد حسين رضا فرزانه شش 1605 فرعى س
منزل را تشكيل مى دهد واقع در خيابان بزرگمهر – بين بزرگمهر 7 و 9

قطعات مفروزه مزرعه خرواج  پالك 1509 – اصلى:
ــدانگ يك قطعه زمين ديمه زار و بندسار واقع در روستاى  ــبانى شش 775 فرعى رضا ش

خرواج – تگ مشهور به قنبرى 
قطعات مفروزه مزرعه دستجرد  پالك 1584 – اصلى:

191 فرعى زينت ابراهيم زاده دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزورعى 
194 فرعى ابراهيم شبانى ششدانگ يك قطعه زمين مزورعى 

271 فرعى زينت ابراهيم زاده ششدانگ يك قطعه زمين مزورعى 
349 فرعى زينت ابراهيم زاده ششدانگ يك قطعه زمين مزورعى 

562 فرعى از 337 فرعى زينت ابراهيم زاده ششدانگ يك قطعه زمين مزورعى 
563 فرعى از 217 فرعى زينت ابراهيم زاده ششدانگ يك قطعه زمين مزورعى 
564 فرعى از 190 فرعى زينت ابراهيم زاده ششدانگ يك قطعه زمين مزورعى 

قطعات مفروزه مزرعه شهابى پالك 1585 – اصلى:
ــدانگ يك قطعه زمين مزورعى  ــمى شش 637 فرعى از 211 فرعى رقيه بيگم بنى هاش

واقع در خيابان امام خمينى حاشيه ميدان شهيد ناصرى 
ــماعيلى ششدانگ يك قطعه زمين مزورعى واقع در انتهاى خيابان  638 فرعى مريم اس

امام خمينى بعد از ميدان شهيد ناصرى 
639 فرعى از 31 فرعى جعفر كهنسال ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع دربلوار بامشاد 27 
ــمى نيا ششدانگ قسمتى از يكباب منزل  ــيدعلى اكبر هاش 640 فرعى از 116 فرعى س

واقع در خيابان امام خمينى –امام خمينى 27

قطعه مفروزه مزرعه بغدادى پالك 1586 – اصلى:
ــع در                              ــازه واق ــاب مغ ــدانگ يكب ــژاد شش ــماعيل ن ــه اس ــى رباب ــى از 4 فرع 305 فرع

خيابان جانبازان
ــاختمان واقع در  ــال ششدانگ يكباب س ــين كهنس 306 فرعى از 81 فرعى محمدحس

خيابان جانبازان – جانبازان 25
ــهورى ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع در  ــين مش 310 فرعى از 73 فرعى سيدحس

خيابان مطهرى شمالى
ــع در خيابان       ــدانگ يكباب مغازه واق ــا خوئى شش ــى حميدرض ــى از 73 فرع 311 فرع

مطهرى شمالى
قطعه مفروزه مزرعه قدى پالك 1587 – اصلى:

ــعادت محمودى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى واقع  1139 فرعى از 455 فرعى س
در راه چاه قلندر

قطعات مفروزه مزرعه فرخ آباد پالك 1589 – اصلى:
ــماعيلى و زهرا خواجوى ششدانگ يك قطعه زمين باير مشاعا  ــن اس 3470  فرعى حس

بالمناصفه واقع در شهرك فرماندارى حاشيه ميالن گلستان 2
ــهرك  ــك قطعه زمين باير واقع در ش ــدانگ ي ــا فرد شش ــى غالمرضا پارس 3475  فرع

فرماندارى حاشيه ميالن گلستان 2
ــاع از  ــه دانگ مش ــن زارعى زادنبه هركدام س 3476  فرعى على زرع كار و محمدحس

ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع بلوار سيمان شهر- بلوار 22 آذر
ــع در                                                  ــر واق ــن باي ــه زمي ــك قطع ــدانگ ي ــور شش ــرات پ ــه ب ــى طيب 3477  فرع

بلوار سيمان شهر – بلوار 22 آذر
ــع در                                         ــزل واق ــاب من ــمتى از يكب ــدانگ قس ــدى شش ــى اس ــا بن ــى رض 3529  فرع

بلوار سيمان شهر – سيمانشهر17 پالك 15
ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى واقع در  ــماعيل پور مقدم شش 3531  فرعى محمد اس

زمين هاى اطراف حوض شش كله
ــر واقع                                             ــه زمين باي ــك قطع ــدانگ ي ــژاد شش ــوى ن ــر موس ــيد امي ــى س 3532  فرع

در سيمان شهر 15
قطعه مفروزه مزرعه اسفشاد پالك 1595- اصلى

ــان                                     ــع در خياب ــزل واق ــاب من ــدانگ يكب ــژاد شش ــى اكبرن ــد عل ــى احم 2682  فرع
شهيد طاووسى

قطعه مفروزه اراضى مشهور به چاه داشگران پالك 1910 – اصلى
82  فرعى محسن فلكى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى

قطعه مفروزه اراضى چاه صاحب پالك 1936- اصلى
52  فرعى مهدى نوكى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى ديمه زار
قطعات مفروزه اراضى مشهور به ارزنى و غيره پالك 1960 – اصلى

ــهرك وليعصر –  ــك قطعه زمين باير واقع در ش ــدانگ ي ــى ناصر ايوبى شش 1326 فرع
شهرك اصناف – خيابان جامعه ياورى

ــهرك  ــدانگ يك قطعه زمين باير واقع در ش ــفتوك شش 1349 فرعى مهدى عبدى س
وليعصر – خيابان سعدى 13

ــدانگ يك قطعه زمين باير واقع در شهرك وليعصر  ــيد رمضانى شش 1356 فرعى جمش
– خيابان سعدى 20

ــر واقع در                       ــك قطعه زمين باي ــدانگ ي ــين اكبرى مطلق شش ــى محمدحس 1360 فرع
خيابان شهيد چدانى- شهيد چدانى 6

ــر واقع در                     ــك قطعه زمين باي ــدانگ ي ــين اكبرى مطلق شش ــى محمدحس 1361 فرع
خيابان شهيد چدانى- شهيد چدانى 6 

1400 فرعى سيد محمود تقى زاده ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع در شهرك ولى 
عصر – جنب شهرك اصناف.

ــهرك                   ــدانگ يك قطعه زمين باير واقع در ش ــيد محمود تقى زاده شش 1401 فرعى س
ولى عصر – جنب شهرك اصناف

ــهرك                      ــه زمين باير واقع در ش ــدانگ يك قطع ــريف شش ــن ش 1402 فرعى محمدحس
ولى عصر – جنب شهرك اصناف – اصناف 7

ــهرك             ــن باير واقع در ش ــدانگ يك قطعه زمي ــوى شش ــه كاريزن ــى خديج 1403 فرع
ولى عصر – جنب شهرك اصناف – اصناف5

ــهرك                        ــن باير واقع در ش ــدانگ يك قطعه زمي ــوى شش ــه كاريزن ــى خديج 1404 فرع
ولى عصر – جنب شهرك اصناف – اصناف5

ــهرك                        ــن باير واقع در ش ــك قطعه زمي ــدانگ ي ــا طحان شش ــى محمدرض 1405 فرع
ولى عصر – جنب شهرك اصناف – اصناف5

ــجاع ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع در شهرك ولى عصر –  1412 فرعى عباس ش
جنب شهرك اصناف 

1413 فرعى رضا حسن پور ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع در شهرك ولى عصر – 
جنب شهرك اصناف – ميالن شهداى اصناف 2

ــدانگ يك قطعه زمين باير واقع در شهرك                  ــعودى شش ــمس الدين مس 1414 فرعى ش
ولى عصر – خيابان شهداى اصناف – اصناف 4 

ــدانگ يك قطعه زمين باير واقع در شهرك                  ــعودى شش ــمس الدين مس 1415 فرعى ش
ولى عصر – خيابان شهداى اصناف – اصناف 4 

ــدانگ يك قطعه زمين باير واقع در شهرك               ــعودى شش ــمس الدين مس 1416 فرعى ش
ولى عصر – خيابان شهداى اصناف – اصناف 4 

1417 فرعى قربان جعفرى ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع در شهرك ولى عصر – 
خيابان شهداى اصناف – اصناف 4 

1418 فرعى قربان جعفرى ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع در شهرك ولى عصر – 
خيابان شهداى اصناف – اصناف 4 

1419 فرعى قربان جعفرى ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع در شهرك ولى عصر – 
خيابان شهداى اصناف – اصناف 4 

1420 فرعى قربان جعفرى ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع در خيابان پاسداران 6/2 
1421 فرعى قربان جعفرى ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع در خيابان پاسداران 6/2

ــه معامله          ــر گلى برابر خالص ــى از ناحيه امي ــژاد (انتقال ــه نيكى ن ــى فهمي 1422 فرع
91887 – 1398/01/21)  ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع در خيابان شهداى اصناف 4

1423 فرعى حسين رشيدزاده ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع در خيابان پاسداران 6/2.
ــع در                                         ــر واق ــن باي ــه زمي ــك قطع ــدانگ ي ــاهى شش ــين ش ــالم حس ــى غ 1424 فرع

خيابان پاسداران 6/2
ــهرك ولى عصر  ــدانگ يك قطعه زمين باير واقع در ش 1433 فرعى ايمان باهوش شش

خيابان اصناف – اصناف 2
ــدانگ يك قطعه زمين باير واقع در شهرك ولى عصر  ــين باهوش شش 1434 فرعى حس

خيابان اصناف – اصناف 2
قعطه مفروزه اراضى مشهور به جعفرى و غيره  پالك 2026- اصلى

ــهرك                            ــن باير واقع در ش ــك قطعه زمي ــدانگ ي ــا غضنفرى شش ــى غالمرض 234 فرع
ولى عصر – انتهاى ابومنصور1

ــاعا  ــدانگ يك قطعه محوطه مش ــهرت هردو اكبرپور شش ــى و اميد ش ــى عل 235 فرع
بالمناصفه واقع در شهرك ولى عصر – انتهاى ابومنصور1

شهر قاين
ــى وزارت دفاع و  ــالمى ايران بنمايندگ ــى دولت جمهورى اس ــى از 2727- اصل 5 فرع
ــالمى ايران) ششدانگ يك  ــلح ( بهره بردار ارتش جمهورى اس ــتيبانى نيروهاى مس پش

قطعه زمين ديمه زار واقع در اراضى شوراب حوض تو – جاده شيرمرغ
قطعه مفروزه اراضى چاه غياث آباد باال پالك 3062- اصلى

ــجر واقع در اراضى  ــك قطعه زمين مزروعى و مش ــدانگ ي ــى منصوره براتى شش 7 فرع
مشهور به چاه غياث آباد – حاشيه كمربندى

شهر قاين
ــدانگ يك قطعه زمين ديمه زار واقع در  ــداله فهميده شش 1 فرعى از 3073- اصلى اس

اراضى مشهور به رود ميرسنگ – حاشيه جاده شيرمرغ
ــاع و ربابه محمدى 1,5 دانگ مشاع از  3409- اصلى محمدعلى وحدتى 4,5 دانگ مش

ششدانگ يك قطعه زمين ديمه زار واقع در اراضى شوراب – حوض تو
3410- اصلى ابراهيم بشارتى ششدانگ يك قطعه زمين ديمه زارواقع در اراضى مشهور 

به سينه ابوذر
3411- اصلى ابراهيم مرتضى پور قاين ششدانگ يك قطعه زمين ديمه زارواقع در پشت 

اراضى عبدالرحمتى – حوالى جاده اختصاصى آسفالته كارخانه سيمان
3412- اصلى على اكبرى و روح اله يزدان دوست ششدانگ يك قطعه محوطه مزروعى 

مشاعا بالمناصفه واقع در انتهاى بلوار شهيد كاوه – راه قديم اكبريه
ــيه جاده  ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى واقع در حاش ــى محمد كهن شش 3414- اصل

فيروزآباد – حوالى كارخانه آسفالت
آگهى اصالحى

بخش 11
قطعه مفروزه مزرعه ابوالخيرى پالك 1270- اصلى 

ــدانگ يكقطعه زمين مزروعى كه  1603 فرعى از 123 فرعى  محمدعلى رجب زاده شش
در آگهى قبلى نوع ملك اشتباها زمين باير قيد شده است .

قطعه مفروزه مزرعه فرخ آباد پالك 1589- اصلى 
ــدانگ يكقطعه زمين باير واقع در شهرك سجاد ادامه خيابان  3432 فرعى زهرا برنا شش

خواجه نصير كه در آگهى قبلى پالك فرعى اشتباها 3482 فرعى منظور شده است
ــده در باال  ــبت به امالك آگهي ش ــذا به موجب ماده 16 و 17 قانون ثبت هر كس نس ل
ــده، و در جريان  ــد؛ و يا اينكه بين متقاضيان و ديگري اقامه دعوي ش معترض مي باش
ــار  ــعر بر جريان دعوي خود را از تاريخ انتش ــت اعتراض و يا گواهي مش ــت مي بايس اس
ــي اصالحي در مدت 30 روز به اداره  ــت اول اين آگهي ظرف 90 روزو در مورد آگه نوب
ــيد دريافت نموده، ودر اجراي ماده 86 آيين  ــليم؛ و رس ــناد و امالك قائنات تس ثبت اس
ــليم اعتراض به مرجع ثبتي ظرف مدت يكماه  نامه قانون ثبت معترض بايد از تاريخ تس
دادخواست  به مرجع ذيصالح قضائي تقديم؛ وگواهي الزم از مرجع مذكور أخذ و به اين 
اداره تسليم نمايند.در غير اينصورت اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتي رابا 
رعايت مقررات ادامه خواهد داد. ضمناً حقوق ارتفاقي در صورت مجلس تحديدي منظور                     

مي گردد.وازتاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد تا 30 روز قابل اعتراض خواهد بود.
     98/02/02 آ-9800785تاريخ انتشار نوبت اول : 

                        98/03/01 تاريخ انتشار نوبت دوم : 
على صفائى فر -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك قائنات

آگهى فقدان سند مالكيت
ــا ارائه دو برگ  ــماره ملى 6529828621  ب ــه اينكه آقاى عيدمحمد يارى به ش ــر ب نظ
ــهاديه منضم به درخواست كتبى جهت دريافت سند مالكيت المثنى به اين اداره  استش
ــدانگ پالك ثبتى3فرعى از 80- ــند مالكيت شش مراجعه نموده و مدعى گرديده كه س

ــافرت مفقود نموده كه با  ــوه مزرعه نوده رابه دليل جابجايى ومس ــى بخش 14زيرك اصل
بررسى ثبت دفتر امالك و پرونده ثبتى معلوم گرديد كه پالك مذكور ذيل ثبت  شماره 
ــدانگ پالك فوق الذكر به نام عيدمحمديارى  4194صفحه 55دفتر امالك جلد32 شش
ــند مالكيت به شماره  سريال 264991صادر و تسليم گرديدو سابقه اى بيش  ثبت و س
ــتناد ماده 120 آئين¬نامه اصالحي قانون ثبت، يك نوبت  از اين ندارد . لذا مراتب به اس
ــبت به ملك مورد آگهي معامله¬اي انجام داده  آگهي و متذكر مي گرددكه هر كس نس
ــده يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي¬باشد بايد تا ده  كه در اين آگهي ذكر نش
ــند  ــار آگهي به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل س روز پس از انتش
مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و يا در صورت 
ــند مالكيت المثني نوبت اول  ــند معامله ارائه نشود س ــند مالكيت يا س اعتراض اصل س

صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد . تاريخ انتشار؛1398/02/02  آ-9800782
 غالمرضاصادقيان-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زيركوه

آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

امالك واقع در بخش6يزد- تفت و توابع
ــاحت 1720/60  ــدانگ باغ پالك برابربه مس ــى  از4933 - اصلى – خانم ايران خداداديان شش 99فرع
ــورخ1397/12/15 واقع درمباركه تفت  ــماره 139760321006003634 م متر مربع  بموجب راى ش

خريدارى عادى از رستم خداداديان مالك رسمى
ــاحت  ــدانگ زمين مزروعى پالك برابربه مس 383فرعى  از4933 - اصلى – خانم ايران خداداديان شش
ــماره 139760321006003638 مورخ1397/12/15 واقع در مباركه  2055متر مربع  بموجب راى ش

تفت خريدارى عادى از رستم خداداديان مالك رسمى
امالك واقع در بخش16يزد- سانيج و توابع

1611فرعى  از24 - اصلى – خانم فاطمه وصال ششدانگ زمين محصور مشتمل بر انبارى بطور مفروز 
ــاحت 246/80متر مربع  بموجب راى شماره 139760321006003707  ــمتى از پالك برابربه مس قس
مورخ1397/12/23 واقع در سانيج موروثى برابر تقسيم نامه عادى بين وراث جواد وصال مالك رسمى

ــتمل بر انبارى بطور مفروز  ــدانگ زمين محصور مش 1611فرعى  از24 - اصلى – خانم صفا وصال شش
قسمتى از پالك برابربه مساحت 289/50متر مربع  بموجب راى شماره 139760321006003711مو

رخ1397/12/23 واقع در سانيج موروثى برابر تقسيم نامه عادى بين وراث جواد وصال مالك رسمى
ــن محصور پالك برابربه  ــدانگ زمي ــى – خانم نجمه خاورى مهدى آبادى شش ــى  از72 - اصل 246فرع
ــورخ1397/12/27 واقع  ــماره 139760321006003780م ــاحت 354 مترمربع  بموجب راى ش مس

دردره شيرسانيج  خريدارى عادى مع الواسطه از عباس و خديجه ساكت پورمالكين رسمى
249فرعى  از72 - اصلى – آقاى محمود دره شيرى 1182سهم مشاع از 2788/50 سهم ششدانگ باغ 
ــتمل بر ساختمان پالك برابربه مساحت ششدانگ 2788/50مترمربع  بموجب راى شماره 13976 مش

ــانيج  خريدارى عادى مع الواسطه از عباس  0321006003785مورخ1397/12/27 واقع دردره شيرس
و خديجه ساكت پورمالكين رسمى

249فرعى  از72 - اصلى – آقاى محمدرضا دشتكى 371/15 سهم مشاع از 2788/50 سهم ششدانگ 
باغ مشتمل برساختمان پالك برابربه مساحت ششدانگ 2788/50مترمربع  بموجب راى شماره 1397
60321006003789مورخ1397/12/27 واقع دردره شيرسانيج  خريدارى عادى مع الواسطه از عباس 

و خديجه ساكت پورمالكين رسمى
ــعلى بندانى 1235/35 سهم مشاع از 2788/50 سهم ششدانگ  249فرعى  از72 - اصلى – آقاى عباس
باغ مشتمل برساختمان پالك برابربه مساحت ششدانگ 2788/50مترمربع  بموجب راى شماره 1397
60321006003794مورخ1397/12/27 واقع دردره شيرسانيج  خريدارى عادى مع الواسطه از عباس 

و خديجه ساكت پورمالكين رسمى
ــادات جعفرى ثانى سه دانگ مشاع ازششدانگ زمين محصور  409مكرر از72 - اصلى – خانم بى بى س
پالك برابربه مساحت ششدانگ 348/20 مترمربع  بموجب راى شماره 139760321006003735مورخ 

1397/12/26 واقع دردره شيرسانيج  خريدارى عادى مع الواسطه از حسين بيكس يزدى مالك رسمى
409مكرر از72 - اصلى – آقاى على اكبر دهقان دره شيرى سه دانگ مشاع ازششدانگ زمين محصور 
ــماره 13976032100600373 ــدانگ 348/20 مترمربع  بموجب راى ش ــاحت شش پالك برابربه مس
ــين بيكس يزدى                        ــطه از حس ــانيج  خريدارى عادى مع الواس ــورخ1397/12/26 واقع دردره شيرس 1م

مالك رسمى
ــجر پالك برابربه  ــدانگ زمين محصورمش ــى از 72-اصلى- خانم رباب بمانيان شش ــده 496فرع باقيمان
مساحت 273مترمربع  بموجب راى شماره 139760321006003775مورخ1397/12/26 واقع دردره 

شيرسانيج  خريدارى عادى مع الواسطه از حسين بيكس يزدى مالك رسمى
ــخاص نسبت به  ــود درصورتيكه اش لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش صدورس
ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض،  ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس

دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــند مالكيت صادر  ــدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروع ــى اس بديه

خواهد شد9800818
تاريخ انتشارنوبت اول: دوشنبه 1398/02/02

تاريخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1398/02/17
على محمد شبانيان تفتى- كفيل  اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان تفت

یادداشت شفاهی

استاد محمد شجاعی
annotation@qudsonline.ir
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صیادمنش در آستانه پیوستن به فنرباغچه
ورزش: این روزها اخبار جدیدی دربار ه اللهیار صیادمنش و انتقال او به 
فنرباغچه شنیده می شــود. گویا او با رقم باالیی که برای یک نوجوان در 
فوتبال ایران یک رکورد است به فروش رفته و حتی باشگاه استقالل بخشی 
از این رقم را هم دریافت کرده است. حتی شنیده می شود قرارداد اللهیار 
صیادمنش با فنرباغچه ترکیه 4 ساله است و در قراردادش حق بازی در تیم 
اصلی و امتیاز گلزنی، پاس گل و پنالتی هم نوشته شده. انتقالی که به سود هر 
دو طرف خواهد بود. استقالل بخشی از مشکالت مالی اش را برطرف می کند 
و صیادمنش هم می تواند بازی در یک لیگ معتبر را تجربه کند. انتقالی دو 

سر برد برای استقالل و مهاجم 17 ساله اش.

توافق ابتدایی پرسپولیس با اسپانسر 
ورزش: طی روزهای اخیر جلســاتی بین هیئت مدیره پرســپولیس  با 
اسپانسر برگزار شده است که جلسه نهایی در این خصوص به نتیجه رسید. 
طی این جلسه مفاد و طرح همکاری مجدد طرفین برای فصل آینده نیز 
مورد بررســی قرار گرفت و به توافق ابتدایی نیز دست یافتند. قرار است 
نماینده اسپانسر این توافقنامه را برای بررسی نهایی مورد ارزیابی قرار داده 

و بزودی پاسخ در این ارتباط به باشگاه ارسال شود.

دلجویی هواداران تراکتور از مسعود
ورزش: هواداران تیم تراکتورسازی تبریز با حضور در ورزشگاه بنیان دیزل 
از مسعود شجاعی دلجویی کردند و شجاعی نیز گفت که به کار خود در تبریز 
ادامه خواهد داد.تعدادی از هواداران تیم تراکتورسازی با دسته گل هایی در 
مقابل درب استادیوم بنیان دیزل حضور یافتند تا از مسعود شجاعی کاپیتان 

این تیم دلجویی کنند.

ادامه اعتصاب بازیکنان پارس جنوبی
ورزش: در ادامه مشکالت مالی تیم فوتبال پارس جنوبی ، بازیکنان این تیم 
برای دومین روز پیاپی حاضر به تمرین نشدند تا این تیم وضعیت نامشخصی 
داشته باشد. همچنین برخی بازیکنان پارس جنوبی تهدید کردند که در 
صورت حل نشدن مشکالت مالی، در هفته بیست و هفتم لیگ برتر مقابل 

پیکان قرار نمی گیرند.

فرشید باقری به اردوی استقاللی ها برگشت
ورزش: فرشید باقری، هافبک تیم فوتبال استقالل که با تنبیه انضباطی 
توسط باشگاه از این تیم کنار گذاشته شده بود، پس از تعلیق محرومیت 
انضباطی اش به اردوی این تیم در ابوظبی اضافه شــد. با درخواست شفر 
و بازنگری مسئوالن باشــگاه، محرومیت انضباطی این بازیکن به حالت 

تعلیق درآمد. 

کالنی: اگردر فدراسیون بودم کی روش نمی آمد
ورزش: حسین کالنی،عضو کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال در مورد 
حضور کارلوس کی روش سرمربی سابق تیم ملی گفت: اگر در زمان انتخاب 
آقای کی روش هم عضو کمیته فنی بودم با حضورش مخالفت می کردم. کی 
روش کاریزمای خاصی داشته و دارد اما نتایج خوبی با تیم هایی که مربی اش 
بود نگرفت. او سرمربی رئال مادرید و تیم ملی پرتغال بود اما اخراجش کردند. 
من حتی می گویم گزینه داخلی به خاطر تعصبی که به این مملکت دارد 

می تواند عملکرد تاثیرگذارتری داشته باشد.

»عمر السوما« جایگزین طارمی می شود
ورزش: روزنامه الوطن از تغییر بزرگ برای فصل بعد لیگ ستارگان سخن 
به میان آورد. به نوشته الوطن عمر الســوما مهاجم سوریه ای سرشناس 

االهلی عربستان مورد توجه باشگاه الدحیل قطر قرار گرفته است.
به نوشته الوطن عمر الســوما با توجه به عملکرد ضعیف االهلی در فصل 
جاری می خواهد برای فصل بعد راهی لیگ ستارگان قطر شود و الدحیل 
جدی ترین گزینه او است. این روزنامه قطری همچنین نوشت که در صورت 
پیوستن السومه به الدحیل یوســف العربی مهاجم این تیم راهی الغرافه 

خواهد شد تا جایگزین مهدی طارمی در این تیم شود.

نورافکن: شارلوا درباره من تصمیم می گیرد
ورزش: بازیکن استقالل می گوید تکلیف ماندن او در این تیم به باشگاه 

شارلوا بلژیک بستگی دارد.
امید نورافکن درباره تمدید قراردادش با استقالل گفت: من پیشنهاداتی 
داشته ام اما از ته دل دوست دارم در استقالل بمانم. باید ببینیم باشگاه شارلوا 
چه تصمیمی می گیرد و تکلیف این تیم با استقالل چه می شود. من دوست 

دارم در استقالل بمانم اما اگر شارلوا اجازه ندهد باید به این تیم برگردم.

پیش بینی پروین درباره قهرمان لیگ برتر
ورزش:پرسپولیس در دیدار برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 
به مصاف االهلی خواهد رفت.علی  پروین اسطوره سرخ پوشان گفت: از دو 
یا سه ماه پیش گفتم که پرسپولیس قهرمان لیگ برتر خواهد شد و هنوز 
هم روی حرفم پایبند هستم. پیش بینی من این است که پرسپولیس یک 
هفته مانده به پایان لیگ برتر قهرمان می شــود. وی افزود: پرسپولیس با 
تدابیر کادر فنی و تالش بازیکنان این توانایی را دارد در بازی برگشت مقابل 
االهلی به پیروزی رسیده و گام بلندی را برای صعود به مرحله بعدی لیگ 

قهرمانان آسیا بردارد.

تست دوپینگ ناگهانی سرخ ها
ورزش: افسر پزشکی کنفدراسیون فوتبال آسیا، طبق برنامه های مبارزه 
با دوپینگ در لیگ قهرمانان آسیا، به صورت اتفاقی در هتل محل اقامت 
سرخپوشــان حضور پیدا کرد و به حکم قرعه از چهار سرخپوش تست 
دوپینگ گرفت. سید جالل حسینی، احمد نوراللهی، محسن ربیع خواه 
و محمد نادری نفراتی بودند که به حکم قرعه برای انجام تست دوپینگ 

انتخاب شدند و این کار در محل هتل انجام شد.

باشگاه سایپا :
آقای زنوزی شما چه کاره فوتبال هستید؟

ورزش: در پی اظهارات مالک باشــگاه تراکتورســازی تبریز و ایراد 
اتهاماتی به باشگاه سایپا، این باشــگاه اطالعیه ای در این زمینه صادر 
کرد.در این اطالعیه آمده است: باشگاه سایپا ضمن ابراز تاسف شدید از 
اظهارات سخیف و نابخردانه مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی در پاسخ 
ایشان بایستگی گفت: آقای زنوزی! شما چه کاره این فوتبال هستید که 
درباره حضور یا عدم حضور یک تیم در لیگ برتر اظهار نظر می کنید؟  
بهتر است ایشان  به جای توجیه شکست ها و فاصله گرفتن از کورس 
قهرمانی تیم متبوع اش، فکری به حال حواشی تیم خویش بکند و البته 
در فرآیندی قانونی، دیگر تیم تبریزی)ماشین سازی( را نیز واگذار نماید 
تا خدای نکرده صدای شائبه تبانی در فوتبال ایران از تبریز بلند نشود.

ورزش: دو تیم پرسپولیس و االهلی عربستان در شرایطی 
امشب از ساعت 20 در نخستین دیدار دور برگشت مرحله 
گروهی به مصاف هم می روند که در دیدار رفت پرسپولیس 
با نتیجه 2 بر صفر به پیروزی رسید و با این برد امیدها برای 
راهیابی پرســپولیس به مرحله حذفی زنده شد و االهلی 
نیز در قعر جدول جای گرفــت تا این دیدار برای نماینده 
عربستان، حکم مرگ و زندگی داشته باشد. پرسپولیس در 
دیدار رفت با گل تماشایی خلیل زاده و گل ناگهانی علیپور 

حریف خود را در شوک فرو برد.
در واقع می توان ادعا کرد مردان برانکو در حساس ترین 
مقطع فصل، بــه بهترین فرم خود رســیده و در ۶ دیدار 
گذشته در لیگ و آسیا به ۵ پیروزی دست یافته است.این 
نتایج باعث شده تا پرسپولیس با فاصله ۵ امتیاز نسبت به 
تیم دوم صدرنشین لیگ باشد.پیروزی پرسپولیس در این 
دیدار این تیم را در جمع 2 تیم نخست گروه قرار می دهد و 
در صورت تساوی پاختاکور ازبکستان با السد قطر نماینده 

ایران می تواند در آسیا نیز صدرنشین گروه شود.

  بحران االهلی
 االهلی حریف این هفته پرسپولیس در وضعیت بحرانی 
به سر می برد.خورخه فوساتی سرمربی اروگوئه ای این تیم 
پس از 2 شکست پیاپی مقابل پرسپولیس و الهالل از کار 
برکنار شد و یوسف عنبر بازیکن سابق فوتبال عربستان 
به صورت موقت هدایت این تیم را بر عهده گرفته است.این 
مربی در نخستین گام در لیگ عربستان موفق به شکست 
دادن الوحده شــد.این تیم در رتبه پنجم لیگ این کشور 
قرار دارد و کورســوی امیدی برای این تیم جهت کسب 
سهمیه لیگ قهرمانان آسیا در فصل آینده باقیمانده است. 
االهلی روزهای شلوغی را پشت سرمی گذارد و در یک بازه 
21 روزه 7 بار در بازی های رسمی به میدان رفته و همین 
فشردگی سبب شده تا کادر فنی این تیم به طور چرخشی 
از بازیکنان استفاده کند، هر چند مصدومیت چند بازیکن 
محدودیت هایی در این زمینه بــرای مربیان این تیم به 

وجود آورده است.

  پیشروی در تاریخ
پرسپولیس در تاریخ لیگ قهرمانان آسیا، 1۸ بار با تیم های 
عربستانی دیدار داشته که همه چیز برابر است و حاصل 
این تقابل ها ۶ برد، ۶ مساوی و ۶ شکست برای پرسپولیس 
بوده است.پرسپولیس هیچ گاه مقابل االهلی بازنده نبوده و 

در ۳ جدال با این تیم صاحب 2 پیروزی و یک تساوی شده 
است.االهلی برابر تیم های ایرانی سابقه خوبی داشته و در 
1۹ بازی برابر این تیم ها ۹ پیروزی، 4 تساوی و ۶ شکست 

بدست آورده است.

  6 بازیکن در خطر
بازیکنان پرســپولیس در این دیدار باید جانب احتیاط 
را رعایت کننــد ۶ بازیکن این تیم، یک کارته هســتند 
سیدجالل حسینی، شــجاع خلیل زاده، مهدی شیری، 
مهدی ترابی ، بشار رسن و ماریو بودیمیر در صورت دریافت 
کارت زرد در این دیدار، بازی بعدی پرسپولیس در آسیا را 

از دست خواهند داد.

  بودیمیر یا نعمتی؟
سرخپوشان پایتخت در دیدار اخیر مقابل ذوب آهن ماریو 
بودیمیر را در ترکیب نداشتند. این مهاجم کروات به دلیل 
مصدومیت در این بازی غایب بود و حــاال احتمال دارد 
بازهم از ترکیب دور باشد. بودیمیر که در چند بازی اخیر 

عملکرد خوبی داشته و توانایی های خود را تاحدی نشان 
داده است، در برابر پیکان یکی از بهترین بازی های خود را 
نشان داد و مقابل سایپا نیز درخشان ظاهر شد اما نمایش 
خوب سیامک نعمتی در چند بازی اخیر، احتمال حضور 

نعمتی در ترکیب اصلی را افزایش داده است.
نکته اصلی درباره هافبک سابق پیکان، دوندگی بی امان 
این بازیکن و کمک رساندن به خط دفاعی است. همچنین 
او در پست دفاع راست و هافبک راست و... می تواند بازی 
کند و این موضوع دست برانکو برای تغییر تاکتیک در طول 
مسابقه را باز می گذارد. البته نعمتی در بازی با ذوب آهن 
چند فرصت خوب را از دست داد، او باید بداند که به عنوان 

یک مهاجم باید در امر گلزنی هم تیم را یاری کند.

  معمای عالیشاه
عالیشاه که در همین هفته عنوان آقای پاس گلی را هم از 
دست داد در آخرین بازی با سپیدرود و در هفته بیست و 
دوم  به میدان رفت و پس از آن در برابر استقالل، پیکان، 
سایپا، ذوب آهن و االهلی نیمکت نشین بود. البته دوری از 

ترکیب در سه بازی آخر به نوعی تنبیه انضباطی هم بود و 
شاید اگر مصاحبه بعد از بازی با پیکان نبود، عالیشاه فرصت 
بازی پیدا می کرد. حاال به هر حال کاپیتان سوم سرخ ها 
تمام تالش خود را می کند تا در تمرینات مورد توجه برانکو 
ایوانکوویچ قرار بگیرد. در تمرین اخیر پرسپولیس او در تیم 
ذخیره حضور داشــت و به نظر می رسد بازهم در ترکیب 
اصلی نخواهد بود اما آیا جزو ســه تعویضی برانکو خواهد 

بود یا خیر؟

  علیپور به دنبال هت تریک
در شرایطی که پرســپولیس نیاز مبرمی به کسب سه 
امتیاز بازی با االهلی دارد، علیپــور نیز از انگیزه باالیی 
برای گلزنی برخوردار اســت. او در نیم فصل دوم لیگ 
برتر توانســت اختالف با کی روش و استوکس را از بین 
ببرد و به صدر جدول گلزنان برسد و حاال می خواهد در 
نیمه دوم مرحله گروهی، موفق تر ظاهر شود و گلزنی 

هایش را تداوم بخشد.
او فصل گذشته ۵ گل در لیگ قهرمانان زد و حاال با 7 گل 
یکی از بهترین های تاریخ پرسپولیس در مسابقات آسیایی 

است اما فعال مهدی طارمی را باالی سر خود می بیند.

  جادوگر مهره شانس ؟
در سفر به دبی برای این بازی مهم، یک همراه ویژه نیز در 
کنار سرخپوشان حضور دارد. علی کریمی، ستاره سال های 
نه چندان دور پرسپولیس و یکی از محبوب ترین بازیکنان 
تاریخ این باشگاه، به همراه پرسپولیسی ها به دبی رفت. 
او می خواهد در شب حســاس تیم مورد عالقه اش، کنار 
سرخپوشان باشــد و از نظر روحی به این تیم کمک کند. 
باید دید حضور کریمی در دبی برای پرســپولیس مقابل 

االهلی خوش شانسی خواهد آورد یا خیر.

  دوئل سرخ و سبز در دبی
در جلسه هماهنگی پیش از بازی پرسپولیس و االهلی مقرر 
شد که پرسپولیس لباس اول خود را بر تن کند و با پیراهن 
قرمز به مصاف تیم تیره پوش االهلی خواهد رفت . االهلی 
باوجود اینکه در مقابل پرســپولیس میزبان است، لباس 
دومش را می پوشد تا خاطره تلخ شکست با پیراهن سفید 

مقابل پرسپولیس را پاک کند.
همچنین قرار بر این شد که هواداران پرسپولیس در جایگاه 

پشت دروازه ورزشگاه آل مکتوم حضور داشته باشند.

امشب االهلی عربستان - پرسپولیس ایران

هدف صدرنشینی در آسیاست

منهای فوتبال

تمرین اختصاصی دنیل ارزانی با منچسترسیتی
ورزش: دنیل ارزانی، ملی پوش استرالیایی ایرانی االصل باشگاه منچسترسیتی که به 
عنوان یار قرضی به سلتیک اسکاتلند منتقل شده بود در اولین فصل حضور در این 
تیم اســکاتلندی رباط صلیبی پاره کرد تا مدت ها از میادین به دور باشد. اما ارزانی 
حاال با انتشار ویدیوهایی از خود که در تمرینات منچسترسیتی حضور دارد از بهبود 

کامل مصدومیتش خبر داد و گفت بزودی به سلتیک باز می گردد. 
ارزانی 20ساله که با قراردادی دو ساله به عنوان بازیکن قرضی از سیتی به سلتیک 

اسکاتلند منتقل شده بزودی به این باشگاه اسکاتلندی بازخواهد گشت. 

چهار غول انگلیسی به دنبال »حکیم زیاش«
ورزش: دیلی میرر مدعی شد چهار باشگاه لیگ برتری منچستریونایتد، لیورپول، 
آرسنال و منچسترســیتی به دنبال انتقال حکیم زیاش ســتاره مراکشی آژاکس 
هستند و تالش برای جذب او را آغاز کرده اند. حکیم زیاش 2۶ساله امسال در یکی 
از درخشان ترین فصل های آژاکس در ســال های اخیر نام خود را به عنوان یکی از 
ســتاره های اصلی این تیم هلندی مطرح کرد. البته زیاش تا پایان ســال 2021 با 
آژاکس قرارداد دارد ولی بر اســاس بند آزادســازی موجود در قرارداد او اگر تیمی 

خواهانش باشد می تواند با پرداخت 2۵ میلیون پوند او را از این تیم جدا کند.

تالش زالتان برای شکستن رکورد جدید
ورزش:زالتان ابراهیموویچ از زمان ورود به لیــگ فوتبال آمریکا طرفداران زیادی 
دست و پا کرده است. گل زالتان به هیوستون، بیست و نهمین گلی بود که از زمان 
ورود به آمریکا برای گلکسی به ثمر رسانده. زالتان این تعداد گل را در ۳2 بازی برای 
گلکسی به ثمر رسانده است. به این ترتیب زالتان تا رسیدن به رکورد بهترین شروع 
بازیکنان خارجی در لیگ MLS بسیار نزدیک شده است. رکورد فعلی در اختیار 
ممدو دیالو قرار دارد که در فصل 2000-2001 در ۳4 بازی موفق شده ۳2 گل به 

ثمر برساند. زالتان حاال تا رسیدن به رکورد دیالو تنها سه گل فاصله دارد.

رئال مادرید، پردرآمدترین باشگاه فوتبال دنیا
ورزش: اسپکتیتر ایندکس با انتشار شاخص درآمد مالی باشگاه های فوتبال دنیا در فصل 2017-

201۸ باشگاه رئال مادرید را در این فصل به عنوان پردرآمدترین باشگاه فوتبال دنیا اعالم کرد. در 
این فهرست رتبه های دوم و سوم فهرست به بارسلونا و منچستریونایتد تعلق دارد. رئال مادرید 
در فصل 2017-201۸ مبلغ 7۵0 میلیون یورو درآمد داشته. بارسلونا با ۶۹0 میلیون یورو و 
منچستریونایتد با ۶۶۶ میلیون یورو به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این فهرست قرار دارند. رتبه 
چهارم فهرست به بایرن مونیخ با ۶2۹ میلیون یورو درآمد رسیده و منچسترسیتی، تیم متمول 
انگلیسی که مالکیتی عربی دارد با ۵۶۸ میلیون یورو در رتبه بعدی این فهرست قرار گرفته است.

ضد حمله

ســینا حســینی : ضرب و شــتم کاپیتــان های 
تراکتورسازی توسط هواداران معترض، درگیری تعداد 
قابل توجهی از هواداران با نیروهای انتظامی و به آشوب 
کشیدن فضای  پیرامون ورزشگاه که منجر به مصدوم 
شدن تعدادی از نیروهای انتظامی و برخی از هواداران 
باشگاه تراکتورسازی تبریز شد می تواند زنگ خطری 
برای مدیران فوتبــال ایران باشــد. در مقطع کنونی، 
مدیران باشگاه تراکتورســازی به جای اعتراف به سوء 
مدیریت خود در حوزه تیمداری با انجام مصاحبه های 
تنش زا بیشــتر به دنبال پاک کردن صورت مســئله و 
ضعف مدیریتی خود و مجموعه تحت مدیریت شان در 
باشگاه تراکتورسازی هستند! مصاحبه عجیب و بحث 
برانگیز زنــوزی مالک متمول تراکتورســازی تبریز در 
ارتباط با چرایی حضور باشــگاه های سایپا و پیکان در 
رقابت های لیگ برتر ، جو ملتهب فوتبال تبریز را نه تنها 
آرام نمی کند بلکه زمینه التهاب آفرینی بیشــتر میان 

هواداران این باشگاه را فراهم می کند.
اتهامات زنوزی مبنی بر مهندسی شــدن ناکامی های 
تراکتورسازی تبریز مصداق بارز تشویش اذهان عمومی 
است اما ســکوت مسئوالن فدراســیون فوتبال و ارکان 

قضایی این مجموعه عجیب و غیر قابل باور است.
شــاید برخی انتقادهای مالک باشــگاه تراکتورسازی 
تبریز بــه مجموعه مدیریتــی فوتبال وارد باشــد اما 
قطعا وی نمــی تواند توهمات ذهنی خــود را در کنار 
انتقادهایش بــه افکارعمومی تزریــق کند.محصول 
رفتارهای غیر مســئوالنه زنوزی افزایــش التهاب در 
میان الیه هــای مدیریتی و باشــگاهی فوتبال ایران 
است، به گونه ای که حاال باشگاه ســایپا و پیکان نیز 
ماشــین بیانیه نویسی خود را روشــن کردند تا پاسخ 

زنوزی را بدهند.
مالک باشگاه تراکتورسازی که امروز فدراسیون فوتبال 
و وزارت ورزش را متهم به جانبداری از برخی باشگاه ها 
یا عدم اجرای عدالت و انصاف کرده هرگز پاسخگوی 
این سوال نیست که چرا دو باشگاه با مالکیت یکسان 
در لیگ برتر حضور دارند و ۶ امتیاز دو مسابقه رفت و 
برگشت به حساب یک تیم واریز شده، بازیکنان مازاد 
تیم اول به تیم دوم منتقل می شــوند و بازیکنان برتر 
و موفق تیم دوم به تیــم اول می آیند یا اینکه تیم دوم 
علنا تشویق می شــود تا به نفع تیم اول بجنگد و برای 
موفقیت این تیم برابر حریفانش ایستادگی کند. اینها 
خالف عدالت و انصاف و قواعد حرفه ای فوتبال نیست؟ 
در پی این اتفاقات هواداران نیز به این باور می رســند 
که هر کسی زورش بیشتر باشد می تواند دستاوردهای 
بیشتر در این شلوغ بازار به دست آورد از این رو امنیت 
روانی حاکم بر مسابقات فوتبال به کلی از بین می رود، 
تا یک تراژدی تلخ را شــاهد باشــیم، اتفاقی که قطعا 
تبعات آن در ســایر ورزشگاه های کشــور نیز روئیت 

خواهد شد. 
تحریک تماشــاگر و فریب افکار عمومی که منجر به 
فاجعه تبریز شده شاید به شکل موقت نتایج مورد نظر 
برخی ها را محقق کند اما ســکوها را ملتهب می کند، 
به گونه ای که شــاید نابینا شــدن جوان اصفهانی در 
آبادان در فینال حذفی سال گذشته، حادثه تلخ سرباز 
احمدی در ورزشگاه فوالدشــهر اصفهان را دوباره در 
استادیوم های دیگر هم شــاهد باشیم. پس به جاست 
که ارکان قضایی فدراســیون عالج واقعه قبل از وقوع 
کنند و 4 هفته پایانی را با اتخــاذ تصمیمات به موقع 

برای همه امن کنند.

ورزش: ستاره بسکتبال کشــورمان خطاب به سرمربی تیم 
ملی گفت: من ِعرق ملی ندارم یا شما که دو سال پیش منافع 
باشگاه تان را به تیم ملی ترجیح دادید؟ حامد حدادی با اشاره 
به مسائل مختلف رخ داده در چند ماه گذشته اعم از باشگاهی و 
تیم ملی اظهار داشت: یک سری مسائل در تیم ملی پیش آمد 
اما سکوت کردم تا اوضاع بدتر نشود و حاشیه ای بوجود نیاید و 
دوست هم نداشتم که بگویند حدادی حرفی برای گفتن ندارد. 

  شکستن سکوت
وی درمورد حواشــی بوجود آمده در تیم ملی گفت: می خواهم 
مسائل را بگویم تا از سکوتم سوء استفاده نشود. به عنوان بازیکن 
سعی کردم با هر مربی،  رئیس فدراسیون و ... کار کنم و مشکلی 
نداشته باشم اما مسلماً  مشکالت در داخل تیم ملی وجود دارد و ما 
همیشه سکوت کردیم و بازی مان را انجام دادیم. اگر هم مسئله ای را 
می خواستیم مطرح کنیم شخصا و به صورت خصوصی می گفتیم. 
ستاره بسکتبال کشورمان عنوان کرد: متاسفانه مدیر تیم های ملی 
آ مد و مصاحبه ای انجام داد که واقعا بد بود. بازیکنان هم واکنشی 
نشان دادند و فدراسیون بچه ها را جمع کرد و یک جلسه که حالت 
کمیته انضباطی داشت برگزار کرد. من به مدیر تیم های ملی گفتم 
که اگر شما مصاحبه تان را تکذیب کنید من هم صحبت هایم را 
تکذیب می کنم. نیازی نبود من در آن جلسه باشم اما به خاطر 
بچه ها رفتم.  وی ادامه داد: مسائل فنی به ما بازیکنان ربطی ندارد 
ما با شاهین طبع هم مشکلی نداریم. به خود شاهین طبع هم گفتم 
مسائل را برای موفقیت تیم ملی حل کنید اما حل نشد. در اردوی 
آخر بارها مصاحبه کردند که حامد را می خواهیم و به او احتیاج 

داریم اما فقط می خواستند مقابل مردم قرار دهند. 

   مشکالت حل نشده
وی درمورد اینکه شما را دعوت کردند اما خودت در ابتدا 

نیامدی گفت: وقتی مشکالت حل نشده چطور وارد 
 NBA اردو شوم. من به هر جا رسیدم از جمله

از تیم ملی و زحمات سعید فتحی بوده 
اســت اما وقتی  احتــرام متقابل 

نباشــد چطور بــه اردو بروم. 
هر جا نام تیم ملی بوده با 
آســیب دیدگی هم بازی 
کردم. مــن ۶ روز قبل از 
بازی های آسیایی آسیب 
دیدم اما با همان شرایط 
تا فینال در زمین بودم 
جانم را برای تیم ملی 

هم می دهم.

   حمله به سرمربی تیم ملی
حدادی خطاب به شاهین طبع سرمربی تیم ملی گفت: شما 
در اردو بارها دیدید که من با فیزیوتراپــی و درد به تمرینات 
می آمدم و بازی می کردم آیا من وطن فروش هستم. به من گفتند 
وطن فروش. مگر در جلسه خصوصی پرچم ایران را به من نشان 
ندادید و از ِعرق ملی صحبت نکردید؟ من ِعرق ملی ندارم یا شما 
که دو سال پیش پیشنهاد مشحون را برای تیم ملی رد کردید آن 
هم به خاطر منافع باشگاه تان. به من انگ بازیکن ساالری زدید. 

من که هر جا بوده با تمام وجود برای تیم ملی بازی کردم.
وی عنوان کرد: اوشین به خاطر شاهین طبع خداحافظی کرد 
چون اذیتش می کرد. کامرانی را ۶ ماه دواندند و من دیدم که او 

چطور تمرین می کرد اما باید با او چنین برخورد شود. 

   شرط برای تیم ملی
حدادی درمورد اینکه آیا برای حضور در تیم ملی شرط داری یا 
خیر گفت: چرا باید شرط بگذارم. چه کسی برای پرچم کشورش 
شرط می گذارد. من با پای شکسته هم شود بازی می کنم و به 
همه بازیکنان گفتم که اگر پایتان هم شکست برای تیم ملی کم 
نگذارید.  بازیکن تیم ملی بسکتبال گفت: چون صعود تیم ملی 
به جام جهانی 100 درصد شده 
بود مرا نمی خواستند و زمانی 
که می خواستم به تیم ملی 
بیایم گفتند دیر شده است 
من اگر در چین می ماندم 
ســه روز قبل از مسابقات 
به ایران می رسیدم آیا آن 

زمان دیر نمی شد؟  

تراکتور شاخ به شاخ پیکان و سایپا

هیزم»زنوزی«بهآتشتنشها
خواستند مرا مقابل مردم قرار دهند

حدادی:باپایشکستههم
برایتیمملیبازیمیکنم

ورزش در سیما

لیگ قهرمانان آسیا
االهلی عربستان - پرسپولیس

 دوشنبه 2 اردیبهشت-  20:00 زنده از شبکه سه

لیگ قهرمانان آسیا
ذوب آهن - الوصل امارات

       سهشنبه 3 اردیبهشت-  20:00 زنده از شبکه ورزش

هفته 33 لیگ برتر انگلیس
تاتنهام - برایتون

سهشنبه 3 اردیبهشت-  23:15 زنده از شبکه ورزش

جام حذفی ایتالیا
آث میالن - التزیو

چهارشنبه 4 اردیبهشت -  23:15 زنده از شبکه ورزش

لیگ قهرمانان آسیا
الهالل عربستان - استقالل

سهشنبه 3 اردیبهشت-  19:30 زنده از شبکه سه

»فیروزجا« حاضر به رویارویی با 
نماینده رژیم صهیونیستی نشد

ورزش: علیرضا فیروزجا استادبزرگ شطرنج ایران در دور سوم مسابقات 
بزرگ بین المللی »گرنک« آلمــان حاضر به بازی برابــر نماینده رژیم 
صهیونیستی نشد. فیروزجا تا قبل از این دور تمامی رقبای خود را شکست 

داده بود.

جام باشگاه های والیبال آسیا
شهرداری ورامین مقابل سامورایی ها

ورزش : تیم والیبال شهرداری ورامین به چهارمین پیروزی متوالی خود 
در مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا رسید.تیم شهرداری ورامین موفق 
شد در نخستین بازی از مرحله دوم مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا که 
در ویتنام در حال برگزاری است،  با نتیجه ۳ بر صفر تیم »مایه کو تی پی« 
هوشی مینه ویتنام را شکست دهد. شهرداری ورامین امروز از ساعت 10 

صبح به مصاف پاناسونیک ژاپن می رود.

اعالم اسامی فرنگی کاران اعزامی 
به مسابقات چین

ورزش : رقابت های کشتی بزرگساالن قهرمانی آســیا روزهای ۳ تا ۸ 
اردیبهشت ماه در شهر »شی آن« چین برگزار می شود که مسابقات کشتی 
فرنگی روز 7 اردیبهشت در اوزان ۵۵، ۶۳، 77، ۸7 و 1۳0  کیلوگرم و روز ۸  
اردیبهشت در اوزان ۶0، ۶7، 72، ۸2 و ۹7کیلوگرم برگزار می شود و ترکیب 

تیم ایران در این مسابقات به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: رضا خدری

۶0 کیلوگرم: مهرداد مردانی / ۶۳ کیلوگرم: سامان عبدولی
۶7 کیلوگرم: حامد تاب / 72 کیلوگرم: محمدرضا گرایی

77 کیلوگرم: محمدعلی گرایی / ۸2 کیلوگرم: سعید عبدولی
۸7 کیلوگرم: حسین نوری / ۹7 کیلوگرم: مهدی علیاری

1۳0 کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی

کوالکوویچ: موسوی لیدر خوبی 
برای تیم ملی است

ورزش : سرمربی تیم ملی والیبال گفت: بازیکنانی که از لیگ ایران به اردو 
آمدند، نشان دادند در تمام طول فصل می توانم روی آنها حساب کنم.

کوالکوویچ افزود: از یکی از لیدرهای تیم یعنی سیدمحمد موسوی خیلی 
راضی هستم چون او تمام وقت بچه ها را با تمرینات مثال زدنی خودش به 
شکل کامل هدایت می کرد. خیلی خوشحالم چون تیم در وضعیت خوبی 
قرار دارد و همکاری خوبی بین بازیکنان می بینم،  اما این فقط شروع کار 

است و ما باید این مسیر را تا پایان فصل ادامه دهیم.

حذف 3 جودوکار ایران 
در روز نخست قهرمانی آسیا

ورزش : ۳  جودوکار ایران در روز نخســت رقابت های قهرمانی آسیا با 
شکست برابر رقبای خود از دور مسابقات کنار رفتند.

این دوره از مسابقات با حضور 27۳ جودوکار از 40 کشور به میزبانی امارات 
در سالن »شیخ زائد« شهر فجیره آغاز شد. در روز نخست جودوکاران اوزان 
۶0- و ۶۶- کیلوگرم به روی تاتامی رفتند که سه نماینده ایران در این 2 

وزن با شکست برابر رقبای خود از دور مسابقات حذف شدند.
در وزن ۶0- کیلوگرم مصطفی ریاحی فر دور نخست برابر »گنوکیکوگا« از 
ژاپن باخت و حذف شد. ابوالفضل محمودی دیگر نماینده ایران در این وزن 
نیز ابتدا »علی خسروف« از یمن را از پیش رو برداشت اما در دومین مبارزه 

مقابل رقیبی از استرالیا نتیجه را واگذار کرد و از دور رقابت ها کنار رفت.
قاسم نوری زاده نیز در وزن ۶۶- کیلوگرم در اولین دیدار »دوآنبین« از چین 
را از پیش رو برداشــت اما در دومین مبارزه برابر »ماکانوف« از قزاقستان 

شکست خورد و حذف شد.

ارومیه آماده میزبانی از لیگ ملت های والیبال 
ورزش : مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی از آمادگی ارومیه برای 

میزبانی از لیگ ملت های والیبال خبرداد.
عبداهلل چمن گلی افزود: تمامی دستگاه های اجرایی ارومیه به ریاست 
استانداری در حال آماده سازی زیرساخت های شهر برای میزبانی شهر 
ارومیه از لیگ ملت های والیبال هستند.کف پوش مخصوص سالن ۶ هزار 
نفری که تنها سالن شهر برای میزبانی از تیم های حاضر در لیگ ملت های 
والیبال اســت با اعتبار 1۹ میلیارد ریال و با همکاری تمامی بخش ها  

وستادهای برگزاری خریداری شده است.
وی خاطر نشان کرد: تعمیر صندلی تماشاگران، تجهیز سیستم صوتی 
و رنگ آمیزی سالن از دیگر اقداماتی است که تا چند روز آینده تکمیل 
می شود.آماده سازی هتل ها جهت اســکان تیم ها و آماده سازی فضای 
شهری از دیگر اقدامات ســتاد برگزاری این مسابقات است که در حال 

انجام هستند.

پژمان راهبر: حاال بعد از سپری کردن روزهای سخت و پر فشار 
ابتدای سال 1۳۹۸ وینفرد شفر آن قدری حوصله دارد که بنشیند 
پای سوال های سردبیر ورزش سه و نه تنها درباره استقالل بلکه 

درباره موضوعات مختلف دیگری صحبت کند.

  به نظرم استقالل بی جهت باخت در دربی را بزرگ کرد!
وقتی بازنده دربی شدیم در رختکن مشکالتی ایجاد شد که 
البته نباید این طور باشــد. مشــکل از آن پنالتی بود که روی 
اعصاب بازیکنان تاثیر گذاشــته بود. اما به هــر حال ما این 
مشکالت را پشت سر گذاشتیم و نشان دادیم تیم ما شخصیت 

خیلی خوبی دارد.

   از نظر شما آیا باشگاه بعد از دربی با انتشار آن بیانیه و 
اینکه گفته شد وینفرد شفر احضار شده، اشتباه نکرد؟

من بابت این باخت احضار نشــدم. من ماه ها بود می خواستم با 
اعضای هیئت مدیره باشگاه آشنا شوم و با آن ها صحبت کنم. این 
اتفاق در آن مقطع رخ داد و ما توانستیم با هم صحبت کنیم؛ وگرنه 

من نیازی ندارم که جایی پاسخگو باشم.

  آیا فکر می کنید تصمیم برای زدن پنالتی چیپ یک 
تصمیم خودخواهانه بود؟

به نظر من فرقی نمی کند پنالتی را چگونه بزنید. بعضی ها چیپ 
می زنند و گل هم می شود ، برخی زمینی می زنند و برخی محکم...  
من در دوران فوتبالم  یک پنالتی بیشتر نزدم و از کسی که پنالتی 

نمی زند انتقاد نمی کنم.

  استقالل در وضعیتی 
قرار دارد که اگر در  4 هفته 

پایانی دوازده امتیاز بگیرد با 
توجه به بازی های رقیبان این 

شانس را دارد که قهرمان شود...
ما هم دقیقا همین گونه فکر می کنیم. االن 

تمام توجه ما به بازی با الهــالل و بعد از آن پدیده 
است که بازی های خیلی سختی خواهند بود. برای این 

است که وریا و طارق را  از بازی ها بیرون نگه داشتیم و این دو در 
بازی با الهالل روی نیمکت خواهند بود. ما هیچوقت کوتاه نمی آییم 
و تا قدم آخر مبارزه خواهیم کرد. اگر باختیم ، خب باخته ایم که سعی 
می کنیم این طور نشود. من نمی گذارم کسی در کارم دخالت کند. 
محافظ بازیکنانم هستم، هر کاری که انجام داده باشند. اگر در واقع 
خطایی هم کرده باشند جریمه می شوند که این هم طبیعی است. 

  آیا تا به حال فکر کرد ه اید که در استقالل تالش هایی 
برای ناکامی شما وجود دارد؟

در شیراز سیل آمده بود و اگر همه افرادی که به برخی رسانه ها پول داده 
بودند تا منفی بنویسند، این پول به شیراز می رفت خیلی بهتر می بود 
زیرا یک چیز مشخص است. این اشخاصی که به این صفحات پول می 
دهند، یک چیز را درک نمی کنند. هواداران ما این را حس می کنند که 
چه کسی دنبال کسب بهترین نتیجه است . من به کار خودم و تیمم 
اعتقاد دارم و با قدرت جلو می رویم. شنیدم که سرمربی فعلی سپاهان 
قبال در رختکن استقالل با یکی، 2 بازیکن برخورد شدیدی داشته است. 
این اتفاق حتی فیلمبرداری هم شده است. کسی که این فیلم را گرفته، 

چه بازیکن باشد و چه فرد دیگری باید اخراج شود چون یک خائن است! 
آن فرد یک تیم را نابود می کند.

   دوست دارید که در ایران ادامه دهید؟
بله. زیرا در ایران با انسان های مهربان 
زیادی آشنا شــدم. من با نوعی از 
فرهنگ آشنا شــدم که خانواده 
نقش زیــادی دارد و مردم برای 
مهربانی و کمک آماده هستند. 
من ۶۹ سال سن دارم و می خواهم 
چند ســال کار کنم و استقالل 
خیلی خاص است. ما مشکالت 
بیشتری نســبت به پرسپولیس 
داریــم که ربطــی بــه داور و این 
موضوعات ندارد. استقالل یک تیم 
بیمار بود و من می خواهم حال این تیم 
که خوب شده، بهتر شود و تیم را ارتقا دهیم.

  بازی بعدی شما با الهالل است و اگر 
استقالل برنده باشد، قطعا مامیچ برکنار خواهد 
شد و این یک موقعیت متفاوت نسبت به زمانی 
است که قرعه کشی انجام شد و همه فکر می 
کردند استقالل کمترین شانس را دارد. چه 

نظری در این باره دارید؟
از نظر ورزشی برای ما مهم است که برنده باشیم 
و در این دیدار شکســت نخوریم. من به مربی 
حریف فکر نمی کنم و مهم این است که چگونه 
به میدان برویم. الهــالل تیم خوب و گرانی 
است و یک بازیکن این تیم از کل تیم ما 
گران تر اســت.بازی خیلی ســختی 
خواهیم داشت و شاهزاده آن ها فشار 
زیادی به آنها وارد می کند و اگر به ما 
ببازند، چهارمین شکست آن ها است و 

احتماال دومین مربی اخراج می شود.

امین غالم نژاد: با نزدیک شــدن به فصل بــازار نقل و انتقاالت 
تابستانی و با توجه به اینکه به نظر می رسد رئال مادرید قصد دارد 
بعد از ســالها بازیکنان بزرگی را جذب کند، نام های زیادی برای 

انتقال به این تیم مطرح شده است.
رئال تا همین جا جذب رودریگو از ســانتوس و میلیتائو از پورتو را 
نهایی کرده اســت. عالوه براین دو، انتقال ادن هازارد نیز مراحل 
نهایی خود را طی مــی کند و به احتمال زیاد لــوکا جوویچ هم به 
عنوان مهاجم مرکزی به رئال منتقل می شود. خریدی که به زیدان 
اجازه می دهد در یک بازی از دو مهاجــم هدف)بنزما و جوویچ( 

استفاده کند.
اما یکی از بازیکنان مورد عالقه رئالی ها، پل پوگبا ستاره فرانسوی 
و 2۶ ساله منچستریونایتد است که سالهاست مورد توجه زیزو قرار 
دارد و سرمربی فرانسوی کهکشانی ها در کنفرانس مطبوعاتی خود 
به تمجید از این بازیکن پرداخت تا شایعات در مورد احتمال انتقال 

پوگبا به برنابئو افزایش یابد.
زیدان گفت: من عالقه زیــادی به پل پوگبــا دارم و این موضوع 
جدیدی نیست. من شــخصا پل پوگبا را می شناسم و معتقدم او 
بازیکنی متفاوت اســت که هم در حمله و هــم در دفاع بازیکنی 
توانمند اســت. حضور پوگبا در ترکیب یک تیم ویژگی هایی را به 

شما اضافه می کند که کمتر بازیکنانی قادر به انجام آن هستند.
این در حالی اســت که با وجــود جدایــی ژوزه مورینیو و کاهش 
مشکالت برای پوگبا، وی هیچگاه احتمال جدایی از منچستریونایتد 
را ترک نکرده و افزایش شانس فتح جام های فراوان، ممکن است 
باعث شود گران ترین تاریخ یونایتد در تابستان اولدترافورد را ترک 

کند. در عین حال شایعاتی هم در مورد جذب دیگر هموطن زیدان 
یعنی امباپه وجود دارد که او آن را نه تایید می کند نه تکذیب» شما 
می توانید سوال بپرسید و من هم پاســخ خودم را دارم. من هیچ 
اسمی از بازیکنان مدنظرم نمی آورم و در زمان خودش در این مورد 
حرف خواهیم زد. در نقل و انتقاالت اهدافم کامال مشخص است و 
در این مورد با باشگاه حرف خواهم زد. فهرست من مشخص است.«
آیا سرمربی رئال لیست خروجی هم دارد؟ :»  قطعا تغییراتی خواهیم 
داشت. باید قبول کرد فصل خوبی برای رئال نبوده و اینگونه مواقع، 
تغییرات اجتناب ناپذیر است. در رئال بهترین ها بازی می کنند و 
بهترین ها نیز باید در این باشگاه باشند ولی در هر صورت بازیکنانی 
از جمع ما جدا خواهند شد اما االن زمان درستی برای صحبت در 
این رابطه نیست. هر حرفی بزنم، شما برداشت خودتان را خواهید 

کرد.«
14 اسفند بود که وینیسیوس در جریان بازی با آژاکس به شدت از 
ناحیه مچ پا مصدوم شد و پزشکان مدت زمان بهبودی او را دو ماه 
اعالم کردند. برخی حتی مدعی شده بودند که او فصل را از دست 
خواهد داد اما ستاره برزیلی دو هفته زودتر از تصورات، مصدومیت 
را پشت سر گذاشــت و در تمرینات حاضر شد. وینیسیوس پیش 
از این گفته بود کــه نهایت تالش خود را خواهــد کرد تا زیر نظر 
زیدان به میدان برود و بتوانــد همین فصل ارزش هایش را به مرد 
فرانســوی ثابت کند. اما به نظر نمی رســد زیدان روی او ریسک 
کند:» از پیشرفت او بسیار خوشــحالم. مصدومیتش تمام شده و 
با ما تمرین می کند ولی عجله ای بــرای بازی دادن به او ندارم. او 
کیفیت خودش را نشــان داده و همه می دانیم که بازیکنی آینده 

دار است. فعال باید بیشــتر تمرین کند تا به آمادگی 100 
درصد برسد.«

  تغییر در سیستم بازی
رئال می تواند همچنان با سیســتم 
۳-۳-4 قدیمی خود بــازی کند اما 
شاهد تغییر در نفرات خواهیم بود. 
پوگبا بــه عنوان هافبــک دفاعی 
پشــت مودریچ و کــروس بازی 
می کند و در فاز حمله نیز کریم 
بنزما، وینیســیوس و هازارد را 
خواهیــم دیــد. همچنین زیزو 
می تواند از 1-۳-2-4 استفاده 
کند. در این سیستم مودریچ و 
کروس جلوی مدافعان حضور 
خواهند داشت و  پوگبا به همراه 
وینیســیوس و هازارد، پشــت 
مهاجــم هدف)بنزمــا( به کار 

گرفته می شوند.
زیزو همچنین می تواند از سیستم 
2-4-4 اســتفاده کند. مودریچ، 

کاسیمیرو، پوگبا و کروس هافبک 
ها هستند و شــاهد حضور جوویچ 

و بنزما در خط حمله خواهیم بود.

سرمربی سابق تراکتورسازی در پست اینستاگرامی 
خود به دفاعی تمام قد از مسعود شجاعی و اشکان 
دژاگه پرداخت که بعد از شکست اخیر این تیم در 
مقابل پیکان دچار حواشــی بسیاری شده و حتی 
مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. محمد تقوی با انتشار 
عکســی از خود در کنار این دو ملی پوش فوتبال 
کشــورمان می گوید آن ها اعتبار فوتبال ایران 
هستند و نباید با فسادی که در فوتبال این کشور 

داریم آن ها را نابود کنیم.

فوق ســتاره پرتغالی باشــگاه یوونتوس بعد از کسب 
قهرمانی با بانوی پیر در پســتی اینســتاگرامی به این 
موفقیت بزرگ بیانکونری واکنش نشان داد. کریستیانو 
رونالدو که در اولین فصل حضــور خود در ایتالیا موفق 
شد خود را به عنوان بهترین گلزن یووه نیز نشان دهد، 
با انتشــار کلیپی از صحنه های جذابی که در این فصل 
سپری کرد رسیدن به هشتمین قهرمانی پیاپی در سری 
آ را موفقیتی بی نظیر لقب داد و از افتخار خود برای بازی 

در این تیم گفت.

کریستیانورونالدومحمدتقوی
حساب توییتر باشــگاه منچسترسیتی به اولین گل 
پدیده جوان این تیم در لیگ برتر واکنش نشان داده 
است. فیل فودن موفق شد در روز شــنبه با به ثمر 
رساندن تک گل بازی مقابل تاتنهام سه امتیاز ارزشمند 
را برای سیتی به ارمغان بیاورد و توییتر این باشگاه با 
مونتاژ صحنه زدن ضربه او و قرار دادنش بر روی اژدهای 
ســریال بازی تاج و تخت، می پرسد که آیا فودن می 
تواند در منطقه پر خطر واقع در این سریال نیز خود را 

به عنوان یک نجات بخش مطرح کند؟

اسطوره باشگاه منچســتریونایتد و تیم ملی انگلیس 
که ســال هاســت در آمریکا حضور دارد، در استوری 
اینســتاگرام خود یکی از تفریحات مورد عالقه خود 
را بازتاب داده اســت. دیوید بکام بشــدت عاشــق 
موتورسواری است و اخیرا به همراه دوستانش یک روز 
کامل را به موتورسواری در جاده ها اختصاص داده است. 
او در استوری خود به شوخی می گوید آن ها برای مدتی 
گم شده بودند و همچنین از گرمای بسیار شدید در ایالت 

کالیفرنیا گالیه می کند.

دیویدبکاممنچسترسیتی

استقالل یک تیم بیمار بود

شفر:مشکالتبیشترینسبتبهپرسپولیسداریم
خیز رئال برای شکارهای بزرگ تابستان

چراغسبز»زیدان«برایخرید»پوگبا«و»امباپه«
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ادب و هنر

خبر

در مراسم اعطای دومین جایزه شهید منصوب مطرح شد
جایزه شهید منصوب 

ترویج  روحیه مسئولیت پذیری است
ادب و هنــر: مراســم اعطــای 
دومین جایزه فرهنگی هنری شهید 
منصوب عصر دیــروز، همزمان با 
حضرت  فرخنده  خجســته میالد 

مهدی)عج( در مشهد برگزار شد. 
به گزارش قدس، در این مراســم 
که با حضور شــخصیت های فرهنگی و هنری مشــهد مقــدس و در منزل 
شهید هنرمند، مهدی منصوب برگزار شد، ابتدا احمد منصوب، برادر شهید 
ضمن خوشامد گویی به حاضران گفت: مقام معظم رهبری فرمودند، درست 
است که دستگاه های مختلفی برای پاسداشت یاد شهید هست اما شما خانواده 
شهدا در شعاع نفوذ خودتان به تبلیغ شهید بپردازید و از افتخارات شهیدتان 
دست برندارید. در ادامه امیر سعادتی، فعال فرهنگی و روزنامه نگار در خصوص 
مختصــات این گونه جوایز اذعان کرد: ما در انقالب دوگانه های زیادی داریم 
که هر کدام در مســیر خود به پیش می رونــد؛ دوگانه هایی مانند نیروهای 
سازمانی نظامی در کنار نیروهای مردمی بسیج، سازمان های دولتی در کنار 
حرکت های جهادی مردمی و معتقــدم این حرکت های مردمی معنابخش 
مدل های ســازمانی و رسمی خود هستند، چنانکه در سیل اخیر نیز شاهد 
حضــور همین نیروهای مردمی در کنار نیروهای نظامی و دولتی در مناطق 
سیل زده بودیم. وی ادامه داد: این مدل کار مردمی که ریشه در مبانی اسالمی 
ما دارد، احیای همان حدیث پیامبر اکرم)ص( است که می فرمایند: »کلکم راع 
و کلکم مسئول عن رعیته« و این احساس مسئولیت، همین شاخصه ای است 
که در این محفل صمیمی وجود دارد. اینکه فرد فرد آدم ها نسبت به آرمانی 
که دارند مسئول هستند و این حس از اخالص خانواده شهید نشأت می گیرد. 
وی افزود: نکته دیگر مســئله تسری دادن این مدل کار فرهنگی است. جایزه 
شهید غنی پور در تهران با همین مدل مردمی آغاز شد و در حال حاضر یکی از 
جوایز مؤثر و مهم ادبیات کشور است. جایزه شهید منصوب نیز جایزه آینده داری 
است و می تواند سال به سال ارتقا پیدا کند، چراکه با فرهنگ شهادت آمیخته 
شده است. در ادامه محمد حســین زاده، معاون فرهنگی سپاه استان ضمن 
قرائت بیانیه هیئت داوران جایزه شهید مهدی منصوب، سعید محسن زاده را 
به پاس شخصیت انقالبی و فعالیت های موفقیت آمیزش در نشر ستاره ها، به 
عنوان برگزیده دومین جایزه شهید منصوب معرفی کرد. گفتنی است در این 
مراسم، سعید تشکری چهره هنر انقالب اسالمی در خراسان رضوی، حسن 
دلبریان راوی دفاع مقدس، میثم مرادی رئیس حوزه هنری خراسان رضوی، 
حجت احمدی زر، تهیه کننده،حسین سعیدی مدیرعامل انتشارات به نشر  و 

چهره های فرهنگی استان حضور داشتند. 

گفت وگو با احمد منصوب، دبیر اجرایی جایزه فرهنگی هنری شهید مهدی منصوب

هنر خدمت به فرهنگ انقالب
 ادب و هنر/ جواد شــیخ االســامی  جایزه 
شــهید منصوب جایزه ای فرهنگی هنری است که 
به اشــخاص و جریان هایی که در سطح فرهنگ و 
هنر خراسان رضوی تأثیرگذار هستند، اهدا می شود. 
دومین دوره جایزه شــهید منصــوب عصر دیروز 
همزمان با خجســته میالد حضرت ولی عصر)عج( 
در منزل شهید مهدی منصوب برگزار شد و نشان 
این جایزه به هنرمند برگزیده سال 97 تقدیم شد. 
به همین بهانه گفت وگویی با برادر شــهید، احمد 
منصوب و دبیر اجرایی این جایزه انجام داده ایم که 

در ادامه می خوانید.

 آقای منصوب! درباره شهید مهدی منصوب 
برادر بزرگوارتان و فعالیت های ایشان بگویید.

ما زمان جنگ چهار بــرادر بودیم و آقامهدی برادر 
بزرگ ما بود. ایشان متولد 42 بودند و نخستین بار 
ســال 60 به جبهه رفتند. هشت نوبت به جبهه ها 
رفتند و در منطقه کردســتان همرزم شهید کاوه 
شــدند. آخرین بار به عنوان داوطلب واحد اطالعات 
عملیات لشــکر 21 امام رضا)ع( در جزیره مجنون 
شرکت داشتند و به شهادت رسیدند. آقامهدی عالوه 
بر اینکه حضور در جبهه ها را خیلی مهم می دانستند، 
بسیار بچه درسخوانی هم بودند و درس خواندن را 
در راستای اهداف انقالب می دیدند. اعتقاد داشتند 
بچه های حزب اللهــی و رزمنده باید در کنار حضور 
در جبهه، درس هم بخوانند تا در پایان جنگ بتوانند 
کشــور را آباد کنند. تا سال 66 که شرایط جنگ به 
نحوی بود که می شــد در کنارش درس هم خواند 
به درسشان ادامه دادند؛ ولی سال 66 شرایط جبهه 
عوض شد؛ آمریکا در خلیج فارس حضور پیدا کرد 
و شــوروی هم از صدام پشــتیبانی کرد. اینجا بود 
که حضرت امام اعــالم آماده باش دادند و فرمودند، 
ایران امروز کربالســت. مهدی آقا هم چندماه آخر 
را به صورت کامــل در خدمت دفاع مقدس بودند. 
معتقد بودند که در این برهه باید از موجودیت انقالب 

اسالمی دفاع کنند.

 فاصله سنی شما با شهید چقدر بود؟ ظاهراً 
تأثیر زیادی از ایشان گرفتید.

فاصله ســنی ما 9 ســال بود. از زمانی که مدرسه 
رفتیم، ایشــان به عنوان برادر بزرگ تر و مثل یک 
معلم ما را راهنمایی می کردنــد؛ نه تنها در درس، 
بلکه در عرصه هــای فرهنگی و هنری هم به نوعی 
اســتاد ما بودند. ما را به خواندن روزنامه ها، مجالت 
و کتاب های اسالمی و انقالبی ترغیب می کردند تا 
بنیه فکری ما قوی بشــود. از طرف دیگر وقتی به 
منزل می آمدند تعلیمات خطاطی خودشان را به ما 
هم منتقل و تشویق می کردند که هنر کار کنیم. ما 
هم می نشســتیم پای درس  ایشان خوشنویسی را 
می آموختیم. یادم اســت زمانی که فهمید من به 
طراحی و نقاشی عالقه مند هستم خیلی خوشحال 

شد و کمکش به من خیلی بیشتر شد.

 هنر تخصصی ایشان خطاطی بود؟
ایشــان هنرمنــد توانمندی بودند و در نقاشــی، 
طراحی و خوشنویسی اســتعداد داشتند. در ابتدا 

بیشتر طراحی و نقاشی انجام می دادند، اما کم کم 
به خوشنویسی بیشتر عالقه مند شدند. در دوره های 
خوشنویسی مرحوم موســوی در حرم مطهر هم 
شرکت کردند. جالب اینکه خوشنویسی را هم در 
راه اهداف انقالب اســالمی و حضرت امام)ره( قرار 
داده بودند. خیلی از آثار ایشــان برای ما به یادگار 
مانــده و دغدغه های انقالبی در آن ها بخوبی دیده 

می شود.

 از دیوارنوشته ها و آثار ایشان در سطح شهر 
چیزی به یادگار مانده است؟

بله. البته ایشــان یا دانشگاه بودند و یا در جبهه 
حضور داشــتند، اما زمانی که مشهد بودند هم 
در پایگاه بســیج فعالیت می کردند و از آن زمان 
آثاری به جای مانده اســت. یادم اســت ســال 

66 روی دیوار مدرســه اســرار که در آن درس 
می خواندم، بســیار زیبا با خوشنویســی نوشته 
بودند »ســنگری نیســت که در جبهه به خون 
دانش آموز رنگین نشــده باشد« که فکر می کنم 
جمله ای از شــهید بهشــتی بود و بــه نوعی در 
بزرگداشت مقام شهدای دانش آموز نوشته بودند. 
غیر از این مداحی هــم می کردند. مداحی های 
زیادی از ایشــان داریم کــه در حال مداحی به 
ســبک آقای آهنگران هســتند. آقامهدی هنر 
مداحــی را هم در خدمت جبهــه و جنگ قرار 

داده بودند.

 شــنیده ام در کنار کارهای هنری فعالیت 
دانشجویی زیادی هم داشتند؛ درست است؟

همین طور است. ما اکنون عکســی در خانه داریم 

که ایشــان در حال راهپیمایی هستند و تصویری 
نقاشی شــده از حضرت امام)ره( را حمل می کنند. 
با اینکه آموزش نقاشــی ندیده بودند، تصویر امام را 
کشیده بودند و در راهپیمایی های اول انقالب حمل 

می کردند.
همچنین مســئول تبلیغات و بسیج دانشجویی 
دانشــگاه گیالن هم شده بودند. وقتی بسیجیان 
گیالن زندگینامه ای برای ایشــان تدوین کردند، 
در آن نوشته شــده بود »شهید منصوب آن قدر 
فعالیت داشــتند که هر کس ایشان را می دید، 
بی اختیار به یاد بســیج دانشــجویی می افتاد«. 
آقامهــدی فعالیت خیلی زیادی داشــتند. یکی 
از دوستانشــان می گفت با تمام تالش هایی که 
ایشان داشتند نمره درسی ایشان از همه ما بهتر 

و باالتر بود.

 رابطه شما با شهید منصوب بسیار عمیق و 
جدی است. هم به سمت هنر رفتید و هم در 
سبک زندگی خیلی به ایشان نزدیک هستید. 

چطور این اتفاق افتاده است؟
ایشــان به عنوان یک برادر بزرگ تر طوری عمل 
کردند که نه تنها بــرادر بزرگ تر، که مثل پدر و 
نه تنها مثل پدر که مثل اســتاد ما بودند و نگاه 
ما برادران و خواهران کوچک تر همیشه به ایشان 
بود. حتی محل مشــورت خیلی از بزرگ ترهای 
فامیل بودند. تمام این ویژگی های ممتاز ســبب 
دلبستگی بسیار شــدید ما به ایشان شده بود. با 
اینکه سال های زیادی گذشته اما ذره ای از عشق 
و عالقه ما به ایشان کم نشده است. بی شک تمام 
خانواده های شــهدا هم همین طور هســتند. من 
معتقدم خانواده شــهدا باید این احساسات را به 
انواع مختلف بروز بدهند و یاد شهیدشان را زنده 

نگه دارد.

 بــا همین نیت جایزه شــهید منصوب را 
راه اندازی کردید؟

بله. هدف ما همین اســت که چراغ یاد شهید را 
روشــن نگه داریم. طبق فرمایش رهبری، شهید 
متعلق به خانواده شــهید نیست، بلکه متعلق به 
جامعه است؛ منتها چون خانواده شهید شناخت 
بیشــتری از شهید دارند، باید شهید را به جامعه 
معرفــی کنند. به خاطر همیــن نکته و به دلیل 
اینکه در زندگی ایشــان هنر وجه بارزی است، 
جایزه هنری شهید منصوب را راه اندازی کردیم. 
امسال سال دوم برگزاری است و امیدواریم حتی 
اگر ما نباشیم سال های سال ادامه پیدا کند. من 
از تمام خانواده های شــهدا تقاضا دارم که آن ها 
هم به روش های مختلف یاد شهید را در جامعه 
تسری بدهند تا در مقابل هجمه هایی که غرب به 
فرهنگ ما دارد، مصون بشویم. ما تالش کردیم 
جایزه کم هزینه باشد تا بتوان آن را ادامه داد. به 
همین خاطر نوع جایزه شــهید منصوب، اجرای 
نقاشی تصویر هنرمند برگزیده است که دیروز به 

هنرمند برگزیده سال 97 تقدیم کردیم.
تــالش خانواده هــای شــهدا در تبلیــغ و معرفی 
شهید بسیار مهم اســت، چرا که من فکر می کنم 
ظرفیت های تبلیغی دستگاه های فرهنگی بسیار کم 
است و نیاز به ظرفیت خود خانواده های شهید دارد.

 برای سال های آینده هم برنامه های تازه ای 
برای معرفی شــهید منصوب در کنار جایزه 

شهید منصوب دارید؟
بله. از آرزوهای من اســت که بتوانیم درباره معرفی 
زندگی ایشان کارهای مؤثرتر و بیشتری انجام بدهیم. 
زندگی شهید منصوب کامالً این ظرفیت را دارد که 
یک کتاب از خاطرات و زندگی شــهید تهیه شود. 
در کنار این، دوســت داریم محلی تأسیس کنیم تا 
دستنوشــته ها، لباس ها، کارهای هنری و وســایل 
شهید در آن محل قرار بگیرد و به نوعی محلی برای 
شناسایی شهید منصوب و زنده نگه داشتن یاد شهدا 
باشد که امیدواریم در سال های آینده بتوانیم به این 

مهم برسیم.
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آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال1397
حوزه ثبتى زيركوه

ــخاصى  ــامى اش ــاده 12 قانون ثبت و ماده 59 آئين نامه قانون مذكور اس ــتور م به دس
ــوزه ثبتى زيركوه تا  ــهاى تابعه ح ــالك مجهوال-المالك واقع در بخش ــبت به ام كه نس
ــيصد و نود و هفت شمسى تقاضاى ثبت نموده¬اند و  ــفند ماه سال يكهزار و س آخر اس
همچنين مواردى كه آگهى نوبتى آن برابر تبصره يك ماده 25-اصالحى قانون ثبت بايد 

تجديد گردد، با نوع ملك مورد تقاضا براى اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى شود:
بخش14 زيركوه

قطعات مفروزه مزرعه حاجى آباد پالك 49-اصلى
ــدانگ يك قطعه زمين باير  به  ــى فرزند اسماعيل شش پالك 2674 فرعى مهدى عباس
مساحت 178/20متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد بلوار جهاد-جهاد2 

ــدانگ يك قطعه زمين باير به  ــين شش ــداللهى فرزند حس پالك 2676 فرعى حجت اس
مساحت 247/53متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آبادكوچه جهاد6.

ــاحت  ــدانگ يك باب منزل به مس ــالك 2677 فرعى زهراروحى فرزند غالم نبى شش پ
169/15متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد -بلوار پيروزى.

ــدانگ يك قطعه محوطه  پالك 2678 فرعى مجتبى جمالى محمد آباد فرزندمحمد شش
ــهر حاجى آباد خيابان  ــتان زيركوه ش ــاحت 253/11متر مربع به آدرس  شهرس به مس

شهيد رجايى –كوچه پشت حوزه علميه.
پالك 2683فرعى عبدالرافع ميرزايى ششدانگ يك قطعه زمين باير به مساحت 209متر 

مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد خيابان شهيد بهشتى1 .
ــينعلى(با واليت پدرش حسينعلى صادقى)  پالك 2694 فرعى مهدى صادقى فرزند حس
ــتان  ــاحت 276/80متر مربع به آدرس  شهرس ــك قطعه زمين باير به مس ــدانگ ي شش

زيركوه شهر حاجى آباد كوچه مسجدجامع.
پالك2695فرعى زينب صادقى فرزندغالمعلى ششدانگ يك قطعه زمين باير به مساحت 

69/31متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد بلوار جهاد-جهاد6 .
پالك 2696فرعى داود براهوئى فرزند عبدالغفور ششدانگ يك قطعه محوطه به مساحت 

41/10متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد بلوار امام رضا(ع).
ــه محوطه  به  ــدانگ يك قطع ــى داود براهوئى فرزند عبدالغفور شش ــالك 2697فرع پ
مساحت119/75متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد بلوار امام رضا(ع).

پالك 2698محمد مهدى غالمحسينى بمرود ششدانگ يك قطعه زمين باير به مساحت 
60متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد بلوار امام رضا(ع) .

ــدانگ يك قطعه محوطه به مساحت  پالك 2712 فرعى زهرانمازى فرزند على اكبر شش
921/85متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد بلوار امام رضا(ع) .

پالك 2715فرعى محمد امير بخشى فرزند اله مراد ششدانگ يك باب منزل  به مساحت 
423/05متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد بلوار جهاد- جهد6 .

ــاحت  ــدانگ يك قطعه زمين باير به مس ــى حمزه برزگر فرزندعلى شش پالك2723فرع
311/41 مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد-خيابان شهيد باهنر.

ــدانگ يك باب منزل به  ــد على عابدينى حاجى آباد فرزندحيدر شش پالك 2724محم
ــاحت 291/50متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد-خيابان شهيد  مس

رجائى- خيابان عدالت.
ــدانگ يك باب منزل به  پالك 2725فرعى ايوب عربى فندخت فرزند فيض محمد شش

مساحت 307متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آبادكوچه جهاد6.
پالك 2665فرعى صغرى بهشتيان فرزنديوسف ششدانگ يك قطعه زمين داير مزروعى 

به مساحت 243/60 مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آبادخيابان ارشاد.
ــه زمين داير  ــدانگ يك قطع ــى اكبروحيدپورفرزندمهدى شش ــى عل ــالك 2752فرع پ
مزروعى به مساحت 1000مترمربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد-خيابان 

شهيد زارعى.
پالك 2753 فرعى رمضان على جانى فرزندحسين ششدانگ يك باب مغازه به مساحت 

23/60مترمربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آبادبلوار امام رضا(ع).
ــاحت  ــدانگ يك قطعه زمين به مس ــفرقى فرزندايوب شش پالك 2754فرعى محمد اس

184/80 مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آبادبلوار امام رضا(ع).
ــه زمين داير  ــدانگ يك قطع ــر فرزندعلى شش ــش كمالى ف ــى دروي ــالك 2762فرع پ
ــتان زيركوه شهر حاجى آباد                        ــاحت 695/95 متر مربع به آدرس  شهرس مزروعى به مس

خيابان مهر.
ــه محوطه به  ــدانگ يك قطع ــو فرزندمحمدرضا شش ــن آرامج ــالك 2763فرعى حس پ
مساحت119مترمربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد بلوارجهاد-جهاد12.
ــاحت  ــدانگ يك باب منزل به مس ــكارى فرزندمراد شش ــى علم كام ــالك 2767فرع پ

296/50متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آبادبلوارشاهد -شاهد11.
قطعات مفروزه مزرعه شاهرخت پالك 57-اصلى

پالك 1382 فرعى آقايان محسن احمدى و حسين احمدى فرزند محمدششدانگ يك 
ــاعا بالسويه) به مساحت 44145/15متر مربع به آدرس  قطعه زمين مزروعى مشجر(مش

شهرستان زيركوه اراضى روستاى شاهرخت معروف به چاه پنج تن.
پالك 1383 فرعى آقايان محسن احمدى و حسين احمدى فرزندمحمد ششدانگ يك 
ــاحت 310071متر مربع به آدرس  ــاعا بالسويه)  به مس قطعه زمين مزروعى ديمى(مش

شهرستان زيركوه اراضى روستاى شاهرخت معروف به چاه پنج تن.

پالك 1384 فرعى آقايان محسن احمدى و حسين احمدى فرزندمحمد ششدانگ يك 
قطعه زمين مزروعى مشجر(مشاعا بالسويه)   به مساحت 32219/50متر مربع به آدرس 

شهرستان زيركوه اراضى روستاى شاهرخت .
پالك 1385 فرعى آقايان محسن احمدى و حسين احمدى فرزندمحمد ششدانگ يك 
ــاحت 31662متر مربع به آدرس  ــاعا بالسويه)   به مس قطعه زمين مزروعى مشجر(مش

شهرستان زيركوه اراضى روستاى شاهرخت معروف به چاه پنج تن.
قطعات مفروزه مزرعه زهان پالك 299-اصلى 

ــالمى ايران به نمايندگى وزارت آموزش وپرورش  پالك 2906 فرعى دولت جمهورى اس
ــتمل بر دوباب  ــك قطعه محوطه مش ــدانگ ي ــه ملى 14000290195- شش به شناس
ــتان زيركوه –شهرزهان  ــاختمان به مساحت 15313/90متر مربع به آدرس  شهرس س

–زهان قديم كنارقبرستان .
ــده در باال  ــبت به امالك آگهى ش ــاده16 و17 قانون ثبت هركس نس ــذا به موجب م ل
ــده ودر جريان است  ــد ويا اينكه بين متقاضيان وديگرى اقامه دعوى ش معترض مى باش
ــت اعتراض و يا گواهى مشعر بر جريان دعوى خود را از تاريخ انتشار نوبت اول  مى بايس
اين آگهى نسبت به آگهى نوبتى ظرف90روز و به استناد تبصره يك ماده 25-اصالحى 
قانون ثبت در مورد آگهى اصالحى در مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد وامالك زيركوه 
ــون ثبت، معترضين                    ــاده74 و86 آئين نامه قان ــيد دريافت نموده،و برابر م ــليم و رس تس
مى بايست از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت،ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود 
ــور اخذ و به اين اداره  ــى تقديم و گواهى الزم از مرجع مذك ــه مرجع ذيصالح قضائ را ب
تسليم نمايند.در غير اين صورت متقاضى ثبت و نماينده قانونى وى مى تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم و اداره 
ــت هم بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتى را طبق مقررات ادامه دهد. ضمناً حقوق  ثب
ارتفاقى در موقع تحديد حدود در صورت مجلس تحديدى منظور مى¬گردد و از تاريخ 

تنظيم صورت مجلس تحديد تا 30 روز قابل اعتراض خواهد بود.9800784
تاريخ انتشارنوبت اول1398/02/02     تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/03/01

غالمرضا صادقيان - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زيركوه

كالسه پرونده: 8/6/98
آگهى حصر وراثت

ــماره شناسنامه: 45 به شرح دادخواست به كالسه: 8/6/98 از  ــفعلى غفورى به ش نظر به اينكه آقاى/خانم: يوس
اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان: حاج اصغر غفورى به شماره 

شناسنامه: 1641 در تاريخ: 97/9/3 در اقامتگاه دائمى خود درگذشته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از:
1- زينب عادلى فرزند عباس ش ش 3 متولد 1316 صادره از نيشابور- همسر متوفى

2- محمد غفورى فرزند اصغر ش ش 12 متولد 1334 صادر از تربت حيدريه- فرزند متوفى
3- يوسفعلى غفورى فرزند اصغر ش ش 45 متولد 1336 صادر از تربت حيدريه- فرزند متوفى

4- احمد غفورى فرزند اصغر ش ش 2 متولد 1344 صادر از تربت حيدريه- فرزند متوفى
5- قاسم غفورى فرزند اصغر ش ش 2596 متولد 1341 صادر از تربت حيدريه- فرزند متوفى

ــبى يك نوبت آگهى  ــتناد ماده 362 ق امور حس ــت مزبور را به اس ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــر آگهى ظرف يك ماه به  ــد از تاريخ نش ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش مى نمايد تا هر كس

شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. آ- 9800696
رئيس شوراى حل اختالف شعبه 8 كدكن

 سيدحسين حسين زاده

آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1397 حوزه ثبتى تايباد- بخش 14 مشهد
ــبت به امالك  ــخاصى كه نس ــامى اش ــاده 59 آئين نامه قانون مذكور اس ــت و م ــون ثب ــاده 12 قان ــتور م بدس
مجهول المالك واقع در بخش 14 مشهد حوزه ثبتى تايباد تا آخر اسفندماه سال 1397 تقاضاى ثبت نموده اند 
و همچنين مواردى كه آگهى نوبتى آن برابر تبصره يك ماده 25- اصالحى قانون ثبت بايد تجديد گردد با نوع 

ملك مورد تقاضا براى اطالع عموم بشرح ذيل آگهى مى گردد.
18- اصلى چشمه اسدآباد

مقدار ده سهم مشاع از مدار دوازده سهم چشمه اسدآباد پالك 18- اصلى واقع در بخش 14 مشهد بنام آقاى 
سيدحسين سيدالحسينى فرزند آقابزرگ به وكالت خانم آسيه حسينى فرزند حسين بموجب وكالت نامه شماره 

35922- 1393/1/25 دفتر اسناد رسمى 38 مشهد
ــبت به امالك آگهى شده در باال معترض ميباشد و يا اينكه  ــتور مواد 16 و 17 قانون ثبت هر كس نس لذا بدس
بين متقاضيان ثبت و ديگرى اقامه دعوى شده و در جريان است ميبايستى اعتراض و يا گواهى مشعر بر جريان 
دعوى خود را از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهى نسبت به آگهى نوبتى ظرف نود روز و در مورد آگهى اصالحى 
ــناد و امالك تايباد تسليم و رسيد دريافت نموده و در اجراى تبصره 2 ماده  ــى روز به اداره ثبت اس در مدت س
ــليم اعتراض به اداره ثبت ظرف  ــن تكليف پرونده هاى معترض ثبتى معترضين از تاريخ تس ــده قانون تعيي واح
يكماه دادخواست اعتراض خود را به مراجع ذيصالح قضائى تقديم و گواهى الزم از مرجع مذكور اخذ و به اين 
اداره تسليم نمايد ضمناً حقوق ارتفاقى در موقع تحديد حدود و در صورتمجلس تحديدى منظور مى گردد و از 

تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدى تا سى روز قابل اعتراض خواهد بود. آ- 9800249
تاريخ انتشار نوبت اول: روز دوشنبه مورخ 1398/02/02

تاريخ انتشار نوبت دوم: روز چهارشنبه مورخ 1398/03/01
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد- غالمرضا آقازاده

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــماره 139760306015009562 -1397/12/11 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــادره از تايباد در  ــنامه 886 ص ــماره شناس ــم وحيده فخارى فرزند حجى محمد بش ــارض متقاضى خان بالمع

ــكونى به مساحت 248,47 متر مربع پالك 54 فرعى از 256 اصلى واقع در بخش  ــدانگ يكباب منزل مس شش
14 مشهد شهرستان تايباد خريدارى از محل قسمتى از مالكيت رسمى و مشاعى محمدرضا حنفى و قسمتى 
ــود  ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش از پالك محرز گرديده اس
در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
ــيد ، ظرف مدت يك ماه از  ــليم و پس از اخذ رس اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9800787
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/02/02 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/17

غالمرضا آقازاده  /  رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــماره 139760306015009271 -1397/11/04 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــادره از تايباد در  ــنامه 911 ص ــماره شناس ــاى مهدى بهزادى فرزند محمدعثمان بش ــارض متقاضى آق بالمع
ــى از 251 اصلى واقع در بخش 14  ــاحت 109,67 مترمربع پالك 3188 فرع ــدانگ يكباب منزل به مس شش
ــهد شهرستان تايباد خريدارى از محل تمامت مالكيت متقاضى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا  مش
ــبت  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــليم اعتراض ،  ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9800789
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/02/02 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/17

غالمرضا آقازاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه آقاى محمدرضا هاشمى نبى وكالتا از طرف آقاى على امينى برابر وكالتنامه شماره 15909 – 1395/4/3 
ــتناد دوبرگ استشهاديه گواهى شده منظم به تقاضاى كتبى جهت  ــناد رسمى شماره 1211 تهران ، باس دفترخانه اس
ــند مالكيت ششدانگ پالك 80-  ــت س ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده و مدعى اس دريافت س
ــتان تايباد كه متعلق به وى ميباشد بعلت جابجايى وسايل منزل  ــهد شهرس فرعى از 283- اصلى واقع در بخش 14مش
مفقودگرديده است با بررسى دفتر امالك معلوم شد سند مالكيت اوليه ذيل ثبت 67178 صفحه 31 دفتر امالك جلد 
161 بنام آقاى محمد فيض الهى فرزند خداداد صادر ، سپس بال واسطه به نام آقاى على امينى فرزند مرتضى به شماره 
شناسنامه 38692 صادره از تهران ، انتقال قطعى يافته كه دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد تبصره 
1- اصالحى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هركس نسبت به ملك مورد آگهى 
معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود باشد بايستى ظرف ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض 
كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم 
ــند معامله رسمى نسبت به صدور سند  ــند مالكيت يا س وصول اعتراض در مهلت مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه س

مالكيت المثنى نوبت اول و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.9800786 تاريخ انتشار : 02 / 02 /98
غالمرضا آقازاده  رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

رونوشت :ستادمحترم فرامين حضرت امام خمينى (ره) مستقر در مشهد مقدس جهت استحضار

اداره كل ثبت واسناد وامالك استان خراسان شمالى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك شيروان

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
 برابر كالسه 97/233 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك شيروان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى كيان بهادريان 
ــاحت 159/95 متر مربع  قسمتى از پالك شماره  ــدانگ يك باب منزل به مس ــيد در شش زيندانلو فرزند جمش
ــاى محمد رضا صداقت مايوان محرز  ــمى آق ــى از2 اصلى مزرعه حصار خريدارى از مالك رس 352 و 353 فرع
ــود. در صورتى كه  ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش گرديده اس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى  ــخاص نسبت به صدور س اش
ــليم  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 35    آ9800835
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/02/02 
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/02/17

صمد ابراهيم زاده / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك 

آگهى ابالغ وقت
ــعبان 2- احمد دلشاد  ــعيد گودرزى فرزند ش ــت و ضمايم به آقاى 1-س ــى و دادخواس آگهى ابالغ وقت دادرس
3- على گودرزى آقاى اصغر شمسى تقدس فرزند ميرزا على بطرفيت آقاى 1- سعيد گودرزى 2- احمد دلشاد 
ــتى بخواسته مطالبه وجه  به اين شعبه تقديم نموده  ــعبان 2- ... 3- ... دادخواس 3- على گودرزى فرزند 1- ش
ــه 112/42/98ح ثبت گرديده ووقت رسيدگى به روز 98/3/1 مورخه ساعت 9/30 تعيين گرديده  كه به كالس
ــت بنا به تقاضاى خواهان و دستور دادگاه و حسب تجويز ماده 73  ــت نظر باينكه خوانده مجهول المكان اس اس
قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در روزنامه رسمى كشور و يكى از روزنامه هاى كثير االنتشار درج 
ــت و ضمايم را دريافت و در دادرسى  ــخه ثانى دادخواس ــعبه نس و آگهى ميگردد تاخوانده با مراجعه به اين ش
حاضر شود در غير اين صورت دادگاه غيابا به پرونده رسيدگى واتخاذ تصميم خواهد نمود چنانچه بعدا  نيازى 

به آگهى مجدد باشد براى يك نوبت منتشر ومدت آن ده روز است.9800819
حوزه 112 شوراى حل اختالف شهرستان كبودراهنگ

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك همدان- منطقه دو همدان 
ــند رسمى آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده  ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س

13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
 برابر راى شماره 139760326034001701. مورخه 1397/12/18هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك همدان منطقه دو تصرفات مالكانه  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــنامه 2181 صادره از همدان. در ششدانگ  ــماره شناس ــين رمضانى فرزند غالمعلى به ش بالمعارض متقاضى آقاى حس
يك قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت 75125 متر مربع تحت پالك 149/881 واقع در همدان بخش 4 خريدارى 
مع الواسطه از آقاى حاجى زندى وحسين عباسيان و غيره محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتيكه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى  ــليم اعتراض ، دادخواس يكماهه از تاريخ تس

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.( م الف 70)9800791
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/2/2 

  تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/2/17
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دوهمدان- موسى حنيفه

آگهى موضوع  ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

ــت ثبتى اراضى و  ــون تعيين تكليف وضعي ــوع قان ــأت اول موض ــماره 139760315104000086  هي ــر رأى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ملكشاهى تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مس س
آقاى حجت اله صديقى فرزند نظربيگ بشماره شناسنامه 789 صادره از اركواز در ششدانگ يك قطعه باغ به مساحت  
ــتاى ميان تنگ خريدارى از  مالك  ــاهى روس 2266/18مترمربع پالك 119 فرعى41 اصلى واقع در حوزه ثبت ملكش
رسمى آقاى نظر بيگ ترك جوش محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9700038
تاريخ انتشارنوبت اول:  1398/01/18 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/02

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان ملكشاهى- صادق نقيبى 

آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1397
به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آئين نامه قانون مذكور اسامى اشخاصى كه نسبت به امالك واقع در قطعات 
ــاره به نوع ملك مورد  ــال 1397 تقاضاى ثبت نموده اند با اش ــفند ماه س 1 و 3 و 8  درگز بخش 7 قوچان تا پايان اس

تقاضا براى اطالع عموم به شرح ذيل آگهى ميشود:
پالك يك اصلى اطراف شهر قطعه سه درگز بخش 7 قوچان

ــهم مشاع از ده سهم ششدانگ  ــده از 235 فرعى از يك اصلى آقاى اصغر نوروزى نه س 1.پالك 4935 فرعى مجزى ش
يك باب منزل مسكونى به مساحت ششدانگ 246/97 متر مربع

2.پالك 4941 فرعى مجزى شده از 241 فرعى از يك اصلى آقاى قربانعلى ده مرده نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ 
يك باب منزل مسكونى به مساحت ششدانگ 194/93 متر مربع

3.پالك 4942 فرعى مجزى شده از 106 فرعى از يك اصلى آقاى امين صفرزاده دولتشانلو نه سهم مشاع از ده سهم 
ششدانگ يك باب منزل مسكونى به مساحت ششدانگ 176/53 متر مربع

4.پالك 4944 فرعى مجزى شده از 17 فرعى از يك اصلى آقاى براتعلى ولى زاده نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ 
يك باب منزل مسكونى به مساحت ششدانگ 122/75 متر مربع

5.پالك 4945 فرعى مجزى شده از 17 فرعى از يك اصلى آقاى براتعلى ولى زاده نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ 
يك باب منزل مسكونى به مساحت ششدانگ 118/90 متر مربع

6.پالك 4946 فرعى مجزى شده از 110 فرعى از يك اصلى آقاى نورعلى رضانژاد نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ 
يك باب منزل مسكونى به مساحت ششدانگ 153/42 متر مربع

ــجاع نياچنار نه سهم مشاع از ده سهم  ــده از 36 فرعى از يك اصلى آقاى حميدرضا ش 7.پالك 4951 فرعى مجزى ش
ششدانگ يك باب منزل مسكونى به مساحت ششدانگ 110 متر مربع

ــهم  ــاع از ده س ــهم مش ــده از 76 فرعى از يك اصلى آقاى رامين گندمكاركاهو نه س 8.پالك 4954 فرعى مجزى ش
ششدانگ يك باب منزل مسكونى به مساحت ششدانگ 98/45 متر مربع

9.پالك 4955 فرعى مجزى شده از 234 فرعى از يك اصلى خانم فاطمه شهركى نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ 
يك باب منزل مسكونى به مساحت ششدانگ 263/92 متر مربع

10.پالك 4956 فرعى مجزى شده از 234 فرعى از يك اصلى آقاى احمد خليلى نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ 
يك باب منزل مسكونى به مساحت ششدانگ 117/76 متر مربع

11.پالك 4957 فرعى مجزى شده از 17 فرعى از يك اصلى آقاى براتعلى ولى زاده نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ 
يك باب منزل مسكونى به مساحت ششدانگ 149/50 متر مربع
پالك 182 ـ اصلى قريه گپى قطعه هشت درگز بخش 7 قوچان

ــين رودهى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى مشتمل بر  ــده از 182ـ اصلى آقاى حس 12.پالك 374 فرعى مجزى ش
تاسيسات سردخانه به مساحت 28215/59 متر مربع

پالك 345 ـ اصلى شهر درگز قطعه يك درگز بخش 7 قوچان
ــدانگ يك قطعه محوطه محصور  ــده از 345ـ اصلى خانم مرضيه صالحى يدكى شش 13.پالك 2571 فرعى مجزى ش

به مساحت 52/39 متر مربع
لذا به دستور مواد 16و 17 قانون ثبت هر كس نسبت به امالك آگهى شده در باال اعتراضى داشته باشد و يا اينكه بين 
متقاضيان و ديگرى اقامه دعوى شده و يا در جريان باشد بايستى اعتراض و يا گواهى مشعر بر جريان دعوى خود را از 
ــناد و امالك شهرستان درگز تسليم و رسيد دريافت  ــار نوبت اول اين آگهى تا 90 روز كتباً به اداره ثبت اس تاريخ انتش
دارند و در اجراى تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پــرونده هاى ثبتى، معترضين از تاريخ تسليم اعتراض به 
ــت اعتراض خـود را به مراجع ذيصالح قضائى تقديم و گواهى الزم از مرجع مذكور  اداره ثبت ظرف يك ماه دادخواس
اخذ و به اين اداره تسليم نمايند ضمناً حقوق ارتفاقى درموقع تحديد حدود و در صورت مجلس تحديدى قيد ميگردد 

و از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى تا 30 روز قابل اعتراض خواهد بود.9800839
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 پرسش هایی که بی پاسخ ماند!
انتظامــی،  حســین  تســنیم: 
در  ســینمایی  سازمان  سرپرست 
بازدید از سی و هفتمین جشنواره 
جهانی فیلم فجــر در جمع اهالی 
رسانه حاضر شد. حسین انتظامی، 
سرپرســت سازمان ســینمایی با 
حضور در گذر ســینما واقع در خیابان برادران مظفر و کاخ جشــنواره واقع 
در پردیس سینمایی چارسو عملکرد سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم 
فجر را مورد ارزیابی قرار داد. وی همچنین در جمع خبرنگاران حاضر شــد 
اما پاسخ شفافی به پرسش های آن ها نداد. یکی از مهم ترین پرسش هایی که 
خبرنگاران از او داشتند ادغام دو جشنواره ملی و جهانی با هم بود که انتظامی 
پاسخ را به آینده موکول کرد و درباره حضور یا عدم حضور خود در سازمان 
ســینمایی پاسخ شفافی نداد اما در این باره تصریح کرد: من از زمان ورودم 
به سازمان سینمایی دو شرط برای حضورم داشته ام. اول اینکه من با توجه 
به پیشینه فرهنگی که دارم بتوانم برای سینما کار مؤثری بکنم و دوم اینکه 
ســینماگران من را بپسندند که باید منتظر نتایج این بررسی ها باشیم. وی 
همچنین تنظیم دستورالعمل شورای پروانه نمایش، ساخت و مؤسسات تابعه 
سازمان سینمایی را هم به آینده موکول کرد و اعالم کرد: تدوین نهایی اسناد 
ســینمایی با مشاوره فعاالن سینما انجام می شود. یکی از طرح هایی که در 
حال انجام است این است که همه جشنواره ها را ارزیابی و دستورالعمل های 
آن را به شــکل پیش  نویس آماده می کنیم. بــرای انجام این طرح نظرات 
سینماگران را جلب و به عنوان یک سند تنظیم می کنیم. انتظامی از حضور 
میهمانان خارجی در جشــنواره جهانی استقبال کرد و آن را نشانه منزوی 
نبودن ایران در عرصه های جهانی دانست و گفت: این رویداد ظرفیت باالیی 

دارد و می تواند به توسعه بازار جهانی سینمای ایران کمک کند.

»سونامی« نیمه تابستان می آید
سیما و سینما: میالد صدرعاملی، 
کارگــردان »ســونامی« پــس از 
اکران فیلمش در ســی و هفتمین 
جشــنواره جهانی فیلم فجر اذعان 
کرد: بازخوردهــای مردمی خوبی 
را در جشنواره های مردمی دریافت 
کردیــم و مردم از اینکه ژانر متفاوتی را می بینند راضی هســتند و فیلم را 

دوست دارند.
کارگردان »ســونامی« درباره اکران عمومی این فیلم سینمایی نیز بیان کرد: 
فکر می کنم اواسط تابستان باشد و پخش خارجی نیز بزودی آغاز خواهد شد.

 سیما و سینما/ صبا کریمی    سی  و هفتمین 
دوره جشــنواره جهانی فیلم فجر از ۱۸ تا ۲۶ 
آوریل ۲۰۱۹ )۲۹ فروردین تا ۶ اردیبهشــت 
۱۳۹۸( به دبیری رضا میرکریمی در تهران در 
حال برگزاری است. جشنواره جهانی فیلم فجر 
در این دوره و به مناســبت چهلمین ســالگرد 
انقالب اســالمی در بخش علمی و دانشگاهی 
تعــدادی نشســت برگزار می کنــد و در آن ها 
به بررســی ابعاد مختلف ســینمای ایران پس 
از انقــالب اســالمی می پــردازد. از جمله این 
ایران  نشســت ها، »جایگاه جهانی ســینمای 
در چهلمین ســالگرد انقالب اســالمی« است. 
نشســت »جایگاه جهانی ســینمای ایران در 
چهلمین ســالگرد انقالب اســالمی« با حضور 
پروفســور جان هیل، استاد دپارتمان هنرهای 
رســانه در رویــال هالــووی دانشــگاه لندن، 
پروفســور تیاگو دولوکا، دانشیار مطالعات فیلم 
و تلویزیون در دانشــگاه وارویک و رضا اویلوم، 
نویسنده ســینما و عضو انجمن منتقدان فیلم 
ترکیــه و با اجرای نادر طالب  زاده در ســومین 
روز از سی و هفتمین جشــنواره جهانی فیلم 

فجر برگزار شد.

تولد دوباره سینمای ایران 
در 40 سالگی انقالب

طالب  زاده در ابتدای نشســت با معرفی میهمانان 
خارجی حاضر در نشست گفت: سه نفر از اساتید 
دانشگاهی در این نشست حضور دارند؛ رضا اویلوم، 

منتقد ســینمایی اســت، تیاگو دولوکا در زمینه 
سینمای آرام متخصص است و در لندن تدریس 
می  کند و جان هیل از نویسندگان معتبر انگلیسی 

است که متخصص تاریخ سینمای بریتانیاست.
در ادامه رضا اویلوم عنوان کرد: کتابی با موضوع 
سینمای ایران برای مخاطبان ترک تألیف کرده ام 
که در واقع مناســبتش چهلمین سالگرد انقالب 
اسالمی اســت. در این کتاب ســینمای قبل و 
بعد از انقالب مورد بررســی قرار گرفته است. به 
نظرم سینمای ایران در چهلمین سالگرد انقالب 
تولدی دوباره داشته اســت. ما سینمای ایران را 
با کیارســتمی شــناختیم و پس از آن مخاطب 
عام به ســینمای مجیدی عالقه مند شد. امروز 
نیز ســینماگران مطرح ایرانی در ترکیه شناخته 
شده اند و از طریق فیلم های این سینماگران، مردم 
ترکیه متوجه مشترکات فرهنگی میان دو کشور 

شده اند.
وی به جذابیــت فیلم های دفاع مقــدس ایران 
برای مخاطبان ترک اشــاره کرد و گفت: برخی 
در فضــای روشــنفکری و در کتاب ها درباره این 
ژانر خوانده بودند ولی اساســاً در سینمای ترکیه 
چنین مفهومــی وجود ندارد و بــا اینکه مفهوم 
جدیدی است اما عالقه مندان خودش را پیدا کرده 
است. فکر می کنم انسان محور بودن در سینمای 
جنگ و فرهنــگ مقاومت از مهم ترین دالیل آن 
است. اما متأسفانه این فیلم ها در ترکیه به نمایش 
درنمی آیند مگر اینکه به صورت هفته فیلم نمایش 

داده شوند.

ترکیه و ایران می توانند تولید مشترک 
سینمایی داشته باشند

عضو انجمن منتقدان فیلم ترکیه به امکان پذیر 
بودن شرایط تولید محصوالت مشترک سینمایی 
ایــران و ترکیه اشــاره کرد و افــزود: اخیراً یک 
هنرپیشه ترک در یک فیلم سینمایی ایرانی بازی 
کرده است و اگر تولید مشترک سینمایی میان دو 
کشور نبوده اما از نظر تئوریک، سینمای دو کشور 

هم را تحت تأثیر قرار داده است.
وی تأکید کرد: البته پخش فیلم های ســینمایی 
ایران در تلویزیون ترکیه چشم  انداز بهتری دارد. 
در شــبکه TRT  فیلم هایــی از اصغر فرهادی، 
مجید مجیدی و... با زیرنویس ترکی پخش شده 
اســت؛ ضمن اینکه در هفته فیلم ایران در ترکیه 
نیز فیلم های ایرانی به نمایش گذاشته می شوند 
وهمه این ها در ایجاد عالقه و کنجکاوی نسبت به 

سینمای ایران در ترکیه تأثیرگذار است.

فیلمسازان ایرانی واقعیت را 
بخوبی نشان می  دهند

در بخش دیگری از این نشست جان هیل، نویسنده 
و منتقد انگلیسی عنوان کرد: من تئاتر خوانده ام و 
دوره هایی را درباره ســینما گذرانده ام که بیشتر 
در زمینه ســینمای غرب و اروپا بود. اما در دوران 
دانشجویی با سینمای ایران آشنا شدم و تا پیش 
از آن هیچ چیز درباره سینمای ایران نمی  دانستم. 
زمانی که من دانشجوی سینما بودم هیچ اسمی از 
سینمای ایران در دانشکده های سینمایی مطرح 
نبود، اما امروزه در دانشکده های سینمایی جهان، 
نام سینمای ایران برای دانشجویان نامی آشناست 
و تدریس سینمای ایران جزو برنامه های آموزشی 
در دانشکده های ســینمایی خیلی از کشورهای 

جهان شده است.
جان هیــل در ادامه تأکید کــرد: در دهه ۹۰ 
میالدی سینمای ایران را از طریق جشنواره ها، 
دی وی دی و فضای دانشــگاه ها شــناختیم و 
کم کم ســینمای ایران جایگاهش را در میان 
مخاطبان غربی پیدا کــرد و من نیز زمانی که 
ســینمای ایران متبلور شده بود با سینماگران 
ایرانی همچون کیارســتمی و... آشنا شدم. این 
تجربه شــخصی من در دوران دانشجویی بود 
که بدون تکنولوژی های روز، فیلم ها را تماشــا 
می کردیم. امــا بعدها دو عامــل تکنولوژی و 
حضور ایران در جشــنواره های خارجی موجب 

دیده شدن بهتر این سینما شد.
وی اظهار کرد: به نظرم در سینمای رئالیستی 
ایران همچون فیلم »مصائب شــیرین« نوعی 
خود انعکاســی دیده می شــود که شــیوه ای 
بــرای ثبت واقعیــت در ایران اســت. یکی از 
کارهای سخت در فیلم های رئالیستی، نمایش 
واقعیت است که البته سینمای ایران از طریق 
خودانعکاســی بــا آن برخورد کرده اســت و 
سینمای ایران با این کار خود با دیگر کشورها 

ارتباط برقرار کرده است.

آثار کیا رستمی در شکل گیری سبک 
»سینمای آرام« نقش داشته است

در ادامــه ایــن نشســت طالــب  زاده از تیاگو 
دولوکا درباره ســینمای آرام پرسید که چگونه 
سینمایی اســت و دولوکا پاسخ داد: سینمای 
آرام مفهومــی اســت که از قدیم در ســینما 
وجود داشــته و در واقع ســینمایی برای تفکر 
است و کیارســتمی از جمله کسانی است که 
در زمینه ســینمای آرام فعالیت داشته است. 
وی درباره عالقه  مندی به سینمای ایران گفت: 
من متخصص ســینمای ایران نیســتم اما به 
نظرم یکی از چهره های ســینمای آرام عباس 
کیارستمی است و فیلم های »طعم گیالس« و 
»باد ما را با خود خواهد برد« آثاری هستند که 
در شکل  گیری ســینمای آرام نقش داشته اند. 
ویژگی هایی که کیارســتمی در سینمایش به 
وجــود آورد، توجه به چیزهــای دیگر به جای 
توجه به ذهن شخصیت بود که در آثار او خیلی 

دیده می  شود.
وی در بخش دیگری از ســخنانش عنوان کرد: 
برخــی می  گویند از کلمه ســینمای متفکر به 
جای سینمای آرام استفاده کنیم، ولی این نوع 
سینما هیچ گاه جنبش ساختارمندی نبوده که 
چند نفر بخواهنــد آن را راه اندازی کنند، بلکه 
این رویکرد ژورنالیســتی بوده است که متوجه 
شده چیزی به این اسم وجود دارد. در واقع این 
توضیح برای سبکی از کار است که در آثار چند 
فیلمساز مشترک بوده، فیلمسازانی که آثارشان 
در جشــنواره های هنری دنیا با استقبال روبه 
رو شــده اســت. البته برخی هم معتقدند که 
این فیلم ها اساســاً برای جشــنواره ها ساخته 
 می شوند و به آن ها فیلم جشنواره ای هم گفته 

می  شود.
طالــب  زاده در ادامــه از تیاگو دولــوکا درباره 
محتــوای کتابی که بــا عنــوان »نقش زمین 
درســینما« نوشته است، ســؤال کرد و دولوکا 
گفــت: این پــروژه متفاوتی برای من اســت و 
درباره چگونگی تصویر شــدن دنیا و کره زمین 
در سینماست. نقش استعمارگرایی و امپریالیسم 
درتقسیم کردن زمین چیســت و انسان امروز 
چگونه با زمین جدید روبه رو می  شود. با توجه به 
اینکه دلیل اصلی تغییرات محیط زیست انسان 
اســت، می خواهیم ببینیم که رویکرد رسانه با 
این تغییرات در ســینما چطور است؟ ادامه این 

نشست به پرسش و پاسخ اختصاص یافت.

برش

رضــا اویلــوم: فیلم هــای دفــاع 
مقدس ایران برای مخاطبان ترک 
جذاب است. انســان محور بودن 
و فرهنــگ مقاومــت از مهم ترین 
دالیل آن است. اساساً در سینمای 
ترکیه چنین مفهومی وجود ندارد 
و با اینکه مفهوم جدیدی است اما 
عالقه مندان خودش را پیدا کرده 

است

سیما و سینما
در نشست جایگاه جهانی سینمای ایران در چهلمین سالگرد انقالب اسالمی مطرح شد

امروز سینمای ایران در دانشگاه های جهان  تدریس می شود

آگهى آراء هيئت حل اختالف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــناد عادى يا  ــامى افرادى كه اس ــده اس در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد ش
ــتقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان طبس (استان خراسان جنوبى)  ــمى آنان در هيئت مس رس
ــرح زير آگهى  ــيدگى و تأييد قرار گرفته جهت اطالع عموم در 2 نوبت به فاصله 15 روز بش مورد رس

ميگردد:
(قطعات واقع در بخش يك طبس)

1- ششدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان قسمتى از پالك 19- اصلى آقاى مجيد باغستانى 
خريدارى مع الواسطه از حجى حسين وقارى مقدم به مساحت 1109/85 مترمربع.

ــاز باستثناء يك چهارم بهاى اعيان و اشجار قسمتى از پالك 41-  ــدانگ يك باب منزل نيمه س 2- شش
اصلى كبرى محمدزاده خريدارى مع الواسطه از رضا ظهيرى به مساحت 269/81 مترمربع.

ــدانگ يك باب منزل نيمه ساز باستثناء يك چهارم بهاى اعيان و اشجار قسمتى از پالك 41-  3- شش
اصلى مهدى بخشى خريدارى مع الواسطه از رضا ظهيرى به مساحت 267/33 مترمربع.

ــالك 53/2- اصلى  آقاى ناصر  ــمتى از پ ــتمل بر اعيان قس ــدانگ يكقطعه زمين محصور مش 4- شش
رحمانى طبسى خريدارى مع الواسطه از سيدحجى آقا هرمزى به مساحت 459/80 مترمربع.

ــور خريدارى  ــن رمضانى پ ــمتى از پالك 60- اصلى حس ــاز قس ــدانگ يك باب منزل نيمه س 5- شش
مع الواسطه از احمد يعقوبى مقدم به مساحت 200 مترمربع.

6- ششدانگ يك باب منزل قسمتى از پالك 60- اصلى جواد پلنگ زاده خريدارى مع الواسطه از احمد 
يعقوبى مقدم به مساحت 200/70 مترمربع.

ــمتى از پالك 60- اصلى نساء صادقى خريدارى مع الواسطه از احمد  ــدانگ يك باب منزل قس 7- شش
يعقوبى مقدم به مساحت 200 مترمربع.

ــدانگ يك باب منزل قسمتى از پالك 60- اصلى طيبه حسنك مقدم خريدارى مع الواسطه از  8- شش
احمد يعقوبى مقدم به مساحت 200 مترمربع.

ــمتى از پالكهاى 163 و 114- اصلى آقاى  ــدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان قس 9- شش
ناصر عظيمى زاده خريدارى مع الواسطه از غالمحسين محسنيان و عباس عظيمى به مساحت 421/30 

مترمربع.
10- ششدانگ يك باب منزل قسمتى از پالك 401- اصلى رضا شريفى خريدارى مع الواسطه از قاسم 

داورى به مساحت 130/70 مترمربع.
11- ششدانگ يك باب منزل قسمتى از پالك 401- اصلى رضا شريفى خريدارى مع الواسطه از قاسم 

داورى به مساحت 147/75 مترمربع.
ــالك 498 اصلى آقاى محمد  ــمتى از پ ــتمل بر اعيان قس ــدانگ يكقطعه زمين محصور مش 12- شش

فاطمى خريدارى مع الواسطه از زهرا اخوان قربانى به مساحت 468/60 مترمربع.
ــمتى از پالك 498 اصلى سيما ملك زاده  ــدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان قس 13- شش

خريدارى مع الواسطه از احمد نجفى و حسين اخوان قربانى به مساحت 350 مترمربع.
14- ششدانگ يك باب منزل قسمتى از پالك 516- اصلى فاطمه قربانى خريدارى مع الواسطه از رضا 

جعفريان مقدم به مساحت 325/80 مترمربع.
ــدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان قسمتى از پالك 1988 اصلى فاطمه مراديان  15- شش

خريدارى مع الواسطه از ابراهيم حجازى به مساحت 221/65 مترمربع.
ــدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان قسمتى از پالك 1988 اصلى نسرين فروزنده  16- شش

مهر خريدارى مع الواسطه از سعادت خانم حجازى اسالمى به مساحت 406/05 مترمربع.
ــه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه باغ تمامى پالك 2380 اصلى محمد احمدزاده خريدارى  17- س

مع الواسطه از غالمحسين احمدزاده به مساحت 1604/75 مترمربع.
18- ششدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان قسمتى از پالك 2696 اصلى بتول چمن زارى 

خريدارى مع الواسطه از محمدعلى فرقانى به مساحت 179/80 مترمربع.
19- ششدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان قسمتى از پالك 2696 اصلى بتول چمن زارى 

خريدارى مع الواسطه از محمدعلى فرقانى به مساحت 373/55 مترمربع.
ــدانگ يكقطعه زمين مزروعى تمامى پالك 2771 اصلى حميدرضا اخوان مهدوى خريدارى  20- شش

مع الواسطه از عباس و ربابه پالنيان به مساحت 2390/95 مترمربع.
21- ششدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان قسمتى از پالكهاى 2982 و 2983 اصلى قاسم 
سيمرغ زاده خريدارى مع الواسطه از سيدمحمد قريشى و حسن روفيان به مساحت 398/53 مترمربع.

22- ششدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان قسمتى از پالك 3141 اصلى طاهره شرف الدين 
خريدارى مع الواسطه از حسن صابونى به مساحت 329/15 مترمربع.

ــمتى از پالك 3876 اصلى نرگس مريدا خريدارى مع الواسطه از  ــدانگ يك دربند مغازه قس 23- شش
غالمحسين سرمدى به مساحت 35/75 مترمربع.

ــمتى از پالك 3916 اصلى محمدجواد كرمى اجاره خط  ــدانگ اعيان يك دربند مغازه قس  24- شش
عادى كه عرصه آن متعلق به موقوفه عامه عمادالملكى ميباشد به مساحت 13/05 مترمربع.

ــمتى از پالك 4155- اصلى رضا كريمان مقدم  ــاع از ششدانگ يك باب منزل قس ــه دانگ مش 25- س
خريدارى مع الواسطه از سيدمحمد موسويان به مساحت 170/41 مترمربع.

ــى حانيه بداقيان  ــمتى از پالك 4155- اصل ــدانگ يك باب منزل قس ــاع از شش ــه دانگ مش 26- س
خريدارى مع الواسطه از سيدمحمد موسويان به مساحت 170/41 مترمربع.

ــمتى از پالك 4425- اصلى محمدجواد نوروزى ثانى  ــمتى از يك باب منزل قس ــدانگ قس 27- شش
خريدارى مع الواسطه از صغرادوخت رجبى پور به مساحت 20/92 مترمربع.

ــالك 2982 و 2983 اصلى  ــمتى از پ ــتمل بر اعيان قس ــه زمين محصور مش ــدانگ يكقطع 28- شش
كوكب طالبيان مقدم خريدارى مع الواسطه از سيدمحمد قريشى و حسن روفيان به مساحت 249/97 

مترمربع.
ــدانگ يك باب منزل تمامى پالك 4564- اصلى محمدحسن ضرغامى خريدارى مع الواسطه  29- شش

از زهرا بى بى صديقى و اقدس كريميان به مساحت 179/75 مترمربع.
ــمتى از پالك 4731 اصلى مهناز تقوى  ــتمل بر اعيان قس ــدانگ يكقطعه زمين محصور مش 30- شش

خريدارى مع الواسطه از كرباليى حسن اله بخش پور به مساحت 341/43 مترمربع.
31- ششدانگ يك باب منزل تمامى پالك 4763/212/103- اصلى جواد اكبرى خريدارى مع الواسطه 

از على رحمانى به مساحت 203/30 مترمربع.
32- ششدانگ يك باب منزل قسمتى از پالك 4680/1- اصلى رضا كريمان مقدم خريدارى مع الواسطه 

از خانمها فروزنده و آذرميدوخت و محمدرضا يحيى شيبانى به مساحت 182/55 مترمربع.
33- ششدانگ يك باب منزل قسمتى از پالك 4680/1- اصلى معصومه مرادى خريدارى مع الواسطه از 

خانمها فروزنده و آذرميدوخت و محمدرضا يحيى شيبانى به مساحت 138/95 مترمربع.
34- ششدانگ يك باب منزل نيمه ساز قسمتى از پالك 4680/1- اصلى طاهره بهشتى زاده خريدارى 
ــاحت 158/20  ــيبانى به مس ــت و محمدرضا يحيى ش ــده و آذرميدوخ ــا فروزن ــطه از خانمه مع الواس

مترمربع.
35- ششدانگ يك باب منزل قسمتى از پالك 4680/1- اصلى محمدجواد پناهيان خريدارى مع الواسطه 

از خانمها فروزنده و آذرميدوخت و محمدرضا يحيى شيبانى به مساحت 148/15 مترمربع.
36- ششدانگ يك باب منزل قسمتى از پالك 4680/1- اصلى احمد اسماعيلى خريدارى مع الواسطه 

از خانمها فروزنده و آذرميدوخت و محمدرضا يحيى شيبانى به مساحت 190/10 مترمربع.
37- ششدانگ يك باب منزل قسمتى از پالك 4680/1- اصلى محمد اسماعيلى خريدارى مع الواسطه 

از خانمها فروزنده و آذرميدوخت و محمدرضا يحيى شيبانى به مساحت 170/70مترمربع.
ــطه از  ــمتى از پالك 4680/1- اصلى رضا فكرى خريدارى مع الواس ــدانگ يك باب منزل قس 38- شش

خانمها فروزنده و آذرميدوخت و محمدرضا يحيى شيبانى به مساحت 248/40 مترمربع.
ــدانگ يك باب منزل قسمتى از پالك 4680/1- اصلى موسى فكرى خريدارى مع الواسطه از  39- شش

خانمها فروزنده و آذرميدوخت و محمدرضا يحيى شيبانى به مساحت 294 مترمربع.
ــلول ترقبانى خريدارى  ــمتى از پالك 4680/1- اصلى حسين مش ــدانگ يك باب منزل قس 40- شش
ــاحت 127/98  ــيبانى به مس ــت و محمدرضا يحيى ش ــده و آذرميدوخ ــا فروزن ــطه از خانمه مع الواس

مترمربع.
ــمتى از پالك 4680/2 اصلى رحمت اله  ــتمل بر اعيان قس ــدانگ يكقطعه زمين محصور مش 41- شش

قلى پور خريدارى مع الواسطه از جهانگير رحمانى به مساحت 233/16 مترمربع.
ــدانگ يك باب منزل قسمتى از پالك 1259- اصلى مرضيه حسن زاده خريدارى مع الواسطه  42- شش

از قلى عباسى به مساحت 845/22 مترمربع.
ــمتى از پالك 29/264- اصلى فائزه اصغريان خريدارى  ــاز قس ــدانگ يك باب منزل نيمه س 43- شش

مع الواسطه از ورثه مرحوم عصمت قريشى به مساحت 239/95 مترمربع.
44- ششدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان قسمتى از پالك 29/1157 اصلى على اصغريان 

خريدارى مع الواسطه از على گلستانى به مساحت 238/30 مترمربع.
45- ششدانگ يك باب منزل قسمتى از پالك 439 و 29/443- اصلى محمدهاشم نيكويى خريدارى 

مع الواسطه از سيد محمود افضلى و مصطفى غالمى به مساحت 330/62 مترمربع.
ــدانگ يك باب منزل قسمتى از پالك 29/711- اصلى محمود عليزاده خريدارى مع الواسطه  46- شش

از سيد محمد طبسى نژاد به مساحت 1013/90 مترمربع.
ــدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان قسمتى از پالك 30/61- اصلى هاشم شكوفه  47- شش

خريدارى مع الواسطه از محمد گنجيان به مساحت 830/25 مترمربع.
ــين  ــمتى از پالك 30/318- اصلى حس ــتمل بر اعيان قس ــدانگ يكقطعه زمين محصور مش 48- شش

گنجيان خريدارى مع الواسطه از محمد گنجيان به مساحت 344/07 مترمربع.
ــمتى از پالك 30/125- اصلى مصطفى ناطقى  ــاع از ششدانگ يك باب منزل قس ــه دانگ مش 49- س

خريدارى مع الواسطه از مرادعلى و خاور ناطقى به مساحت 132/20 مترمربع.
ــمتى از پالك 4720- اصلى محمدعلى  ــتمل بر اعيان قس ــدانگ يكقطعه زمين محصور مش 50- شش

نظرى خريدارى مع الواسطه از على و كامران و همايون غياثى به مساحت 419/66 مترمربع.
(آگهى اصالحى)

ــدانگ يكقطعه زمين مزروعى تمامى پالك 2996- اصلى نرگس مالك  ــاع از شش ــه دانگ مش 51- س
ــاحت 876/25 مترمربع كه در آگهى قبلى اشتباهاً  ــاء مالك به مس ــطه از خيرالنس خريدارى مع الواس

ششدانگ قيد گرديده است.
ــمتى از پالك 29/739- اصلى حسن صفرزاده خريدارى مع الواسطه  ــدانگ يكباب منزل قس 52- شش
ــد صفرزاده قيد  ــتباهاً حمي ــاحت 347/10 مترمربع كه در آگهى قبلى اش ــى به مس ــين ايلخان از حس

گرديده است.
ــخاص ذينفع در آراء اعالم شده ابالغ ميگردد  ــاعى و اش ــندگان و مالكين مش ــيله به فروش لذا بدينوس
ــتاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض  ــار و در روس چنانچه اعتراضى دارند بايد از تاريخ انتش
ــيد اخذ نمايند معترضين بايد ظرف مدت يك ماه  ــليم و رس خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تس
ــل نمايند و گواهى تقديم  ــت بدادگاه عمومى مح ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس از تاريخ تس
ــت به اداره ثبت محل تحويل نمايند و در صورتيكه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا  دادخواس
ــت بدادگاه محل را ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت بصدور سند خواهد  معترض گواهى تقديم دادخواس
نمود. ضمن اينكه صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر بدادگاه نخواهد بود؛ و در خصوص آگهى 

اصالحى از تاريخ انتشار نوبت اول مهلت اعتراض سى روز خواهد بود. آ- 9800794 م.الف 8
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/02/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/03/02

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان طبس- غالمرضا كدخدائى

آگهى موضوع  ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

قطعه يك ايالم
ــورخ 1397/11/13 هيأت اول/ دوم موضوع قانون تعيين  ــماره 139760315001003732 م برابر رأى ش
ــتقر در واحد ثبتى تصرفات مالكانه  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
بالمعارض متقاضى آقاى نوراله خانى، فرزند صيد مراد، به كدملى 4500560785 مقدار 16 سهم مشاع از 
ــاحت93/20 مترمربع، پالك شماره 761 فرعى از 1215  ــهم (ششدانگ) يك باب ساختمان، به مس 21 س
ــرو منصورى و  ــده از على نظر جوهرى و خس ــع در ايالم- چاليمار- كوچه عقيل ، خريدارى ش ــى، واق اصل

منتسب به مالكيت عباس شنبه اى ده بااليى.
ــخاص  ــود در صورتى كه اش ــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــذا ب ل
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند ظرف مدت دوماه ودر مورد آگهى 
ــليم و پس  ــار اولين آگهى اعتراض خود را به اين اداره تس هاى اصالحى ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتش
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس از اخذ رس
نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. 9800831
تاريخ انتشار آگهى نوبت اول:  98/02/02
تاريخ انتشار آگهى نوبت دوم: 98/02/17

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ايالم- صفرى 

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس ــى موض آگه
رسمى برابرراى شماره 139360301046008245هيئت اول/موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
ــدانگ يك قطعه  ــنامه31 صادره ازورامين در شش ــماره شناس آقاى على اصغررحمانى نصرت فرزند قربانعلى بش
ــوا خريدارى  ــاحت126/40 مترمربع ازپالك158/1411 اصلى حوزه ثبت ملك پيش زمين بابناى احداثى به مس
ازمالك رسمى آقاى محمد متين محرز گرديده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز 
ــبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند  ــود در صورتى كه اشخاص نس آگهى مى ش
ــليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك  ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس ازتاريخ انتش
ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 319ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/1/18  تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/2/2 

 رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس ــى موض آگه
ــن تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139760301046001068هيئت اول/ موضوع قانون تعيي ــمى برابرراى ش رس
ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات مالكانه بال معارض  ــاختمانهاى فاقد سندرسمى مس اراضى وس
متقاضى آقاى مرتضى شريعت زاده جعفرى فرزند فخرالدين بشماره شناسنامه14صادره از ورامين درششدانگ 
ــمتى ازپالك240/1081فرعى از112 اصلى واقع درحوزه ثبت  ــاحت 111/33مترمربع قس يك باب خانه به مس
ملك پيشوا خريدارى ازمالكيت مشاعى متقاضى محرزگرديده است لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت 
ــند مالكيت متقاضى اعتراض داشته  ــخاص نسبت به صدور س ــود در صورتى كه اش به فاصله15روزآگهى مى ش
ــند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد  باش
ــت در  ــت خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس ــليم اعتراض دادخواس ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس

صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد332ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/1/18  تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/2/2  

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس ــى موض آگه
ــن تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139760301046001065هيئت اول/ موضوع قانون تعيي ــمى برابرراى ش رس
ــاختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردر واحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات مالكانه بال معارض  اراضى وس
متقاضى آقاى عدنان فنى ممتاز فرزند شيشى بشماره شناسنامه40700 صادره ازبغداد در ششدانگ يكباب خانه  
ــمتى ازپالك206 اصلى فرعى ازاصلى درحوزه ثبت ملك پيشوا خريدارى ازمالك  ــاحت172مترمربع قس به مس
رسمى آقاى شعبانعلى شاهسون محرز گرديده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز 
ــبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند  ــود در صورتى كه اشخاص نس آگهى مى ش
ــليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك  ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس ازتاريخ انتش
ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 333ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/1/18  تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/2/2

 ازطرف رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس ــى موض آگه
رسمى برابرراى شماره 139760301046001059هيئت اول/موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
ــنامه32 صادره ازدماوند درششدانگ يك باب دامدارى به  ــماره شناس خانم ليال بقال خاورى فرزند ابوطالب بش
ــاحت1907مترمربع قسمتى ازپالك155/13 اصلى واقع درحوزه ثبت ملك پيشوا خريدارى ازمالك رسمى  مس
ــوم مراتب دردو نوبت به  ــت لذابه منظور اطالع عم ــنعلى بختيارى جعفرى جنگلى محرز گرديده اس آقاى حس
فاصله15روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند 
ــليم وپس ازاخذ رسيد ظرف  ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس مى توانند ازتاريخ انتش
ــليم اعتراض دادخواست خود رابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت  مدت يك ماه ازتاريخ تس

انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 335ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/1/18 تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/2/2   

 رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس ــى موض آگه
رسمى برابرراى شماره 139760301060005150هيئت اول/موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
آقاى راشيد رضائى برفجانى فرزند داود بشماره شناسنامه18770صادره ازالهيجان درششدانگ يك باب خانه به 
مساحت180 مترمربع پالك شماره فرعى از8 اصلى واقع درقريه جعفرآباد اخوان تهران بخش حوزه ثبت ملك 
ورامين ازمالكيت شركت تعاونى مسكن پارچين محرز گرديده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت 
به فاصله15روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند 
ــليم وپس ازاخذ رسيد ظرف  ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس مى توانند ازتاريخ انتش
ــت خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت  ــليم اعتراض دادخواس مدت يك ماه ازتاريخ تس

انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 638ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/1/18  تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/2/2

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس ــى موض آگه
رسمى برابرراى شماره 139760301060005559هيئت اول/موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
ــنامه585 صادره ازورامين درششدانگ يك باب خانه به  ــماره شناس آقاى امراله باقرى نژاد فرزند على اصغر بش
ــع درقريه خيرآباد حوزه  ــماره 174فرعى از12اصلى قطعه دوم تفكيكى واق ــاحت120/86مترمربع پالك ش مس
ــه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به  ــت لذاب ــت ملك ورامين ازمالكيت على اصغركتى محرزگرديده اس ثب

ــود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند  فاصله15روزآگهى مى ش
ــليم وپس ازاخذ رسيد ظرف  ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس مى توانند ازتاريخ انتش
ــت خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت  ــليم اعتراض دادخواس مدت يك ماه ازتاريخ تس

انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 652ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/1/18 تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/2/2 

ازطرف رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس ــى موض آگه
رسمى برابرراى شماره 139760301060005548هيئت اول/موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
ــينعلى بشماره شناسنامه25صادره ازورامين درششدانگ يك باب خانه به  آقاى روح اله صادقى خواه فرزند حس
ــاحت104/76مترمربع پالك شماره 467فرعى از98 اصلى واقع درقريه اسفند آباد حوزه ثبت ملك ورامين  مس
ــاعى متقاضى روح اله صادقى خواه محرز گرديده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت  ازمالكيت مش
به فاصله15روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند 
ــليم وپس ازاخذ رسيد ظرف  ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس مى توانند ازتاريخ انتش
ــت خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت  ــليم اعتراض دادخواس مدت يك ماه ازتاريخ تس

انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد651ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/1/18 تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/2/2

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى
آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقدسند رسمى 
برابرراى شماره139760301046000955هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
ــوا تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حسن موسى  ــتقردر واحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيش ــمى مس فاقدسندرس
ــدانگ يك باب خانه به مساحت 100/55 مترمربع  ــين بشماره شناسنامه252 صادره ازاسفراين درشش زاده فرزند حس
ــعلى هژبرى محرز  ــمى آقاى عباس ــواخريدارى از مالك رس پالك408 فرعى از158 اصلى واقع درحوزه ثبت ملك پيش
گرديده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روز آگهى مى شوددرصورتى كه اشخاص نسبت به 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشندمى توانندازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه  صدورس
ــليم پس ازاخذرسيد,ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض,دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم  اين اداره تس
ــد  ــندمالكيت صادرخواهد ش ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س نمايند.بديهى اس

105ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول : 98/2/2   تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/2/17 

ازطرف رئيس ثبت اسنادو امالك شهرستان پيشوا

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــمى  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ــى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس آگه
برابرراى شماره 139760301060005330هيئت اول/موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
ــى آقاى عليرضا  ــات مالكانه بال معارض متقاض ــوزه ثبت ملك ورامين تصرف ــتقردرواحد ثبتى ح ــمى مس فاقد سندرس
ــاحت  ــدانگ يك باب خانه به مس ــنامه 789 صادره ازورامين در شش ــماره شناس بيل چى كنگرلو فرزند نصرت اله بش
104/56مترمربع پالك شماره284 فرعى از105 اصلى واقع در قريه كهنه گل حوزه ثبت ملك ورامين ازمالكيت نصرت 
ــود در صورتى  ــت لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى ش اله بيلچى محرز گرديده اس
ــبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت  ــخاص نس كه اش
ــت  ــليم اعتراض دادخواس ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس ــليم وپس ازاخذ رس دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات  ــت در ص خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس

سند مالكيت صادر خواهد شد 36ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/2/2  تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/2/17

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

آگهى حصروراثت
ــده  ــماره17/2/98ثبت اين شوراش ــه به ش ــتى ك ــى پورطى تقديم دادخواس ــن يحي ــخ98/1/21 آقاى محس ــه تاري ب
ــماره 414894  ــد بمانعلى بموجب گواهى فوت ش ــيرازى فرزن ــان عرب ش ــت چنين اعالم نموده كه خانم گل نش اس
درتاريخ1395/8/28درآخرين اقامتگاه دائمى خوددرپيشوابدرود حيات گفته وورثه حين الفوت وى عبارتند : 1. حسن 
ــرمتوفى3. محسن  ــين يحيى پور ش ش415 صادره ازپيشواپس ــرمتوفى2. حس يحيى پور ش ش5 صادره ازورامين پس
ــرمتوفى4. فاطمه يحيى پور ش ش88صادره ازورامين دخترمتوفى // لذا مراتب  يحيى پورش ش7صادره ازورامين پس
يك نوبت دريكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تاچنانچه كسى اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد وى 

مى باشد ظرف يكماه ازتاريخ نشرآگهى به شوراى حل اختالف شماره2پيشوا مراجعه نمايد
دبيرشوراى حل اختالف شماره2شهرستان پيشوا

آگهى حصروراثت
به تاريخ98/1/28آقاى داود قنبرى مجد طى تقديم دادخواستى كه به شماره26/6/98ثبت اين شوراشده است چنين اعالم 
ــماره ..درتاريخ97/12/6درآخرين اقامتگاه  ــروى جعفرى فرزند مصطفى بموجب گواهى فوت ش نموده كه خانم هاجرخس
ــوابدرود حيات گفته وورثه حين الفوت وى عبارتند : 1. داود قنبرى مجد ش ش135 صادره ازورامين  دائمى خوددر پيش
پسرمتوفى // لذا مراتب يك نوبت دريكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تاچنانچه كسى اعتراضى دارد ياوصيت نامه 

اى ازمتوفى نزد وى مى باشد ظرف يكماه ازتاريخ نشرآگهى به شوراى حل اختالف شماره6پيشوا مراجعه نمايد
دبيرشوراى حل اختالف شماره6شهرستان پيشوا

آگهى ابالغ مفاد اجرائيه 
به موجب دادنامه شماره 1155مورخ97/11/21 محكوم عليه آقاى عوض حسين جعفرى فرزند عزيزاله محكوم است به  
ــت مبلغ8000000 ريال بابت 8ماه اجاره بها ازتاريخ97/2/31لغايت97/10/30 وپرداخت مبلغ 140000ريال به  پرداخ
ــى وخسارت تاخيرتاديه ازتاريخ97/9/22لغايت اجراى حكم واوراق تقديمى به دادگاه وحق الوكاله  عنوان هزينه دادرس
ــر و پرداخت مبلغ 5% ازميزان محكوم به  ــه مصوب درحق محكوم له آقاى مجيد كاظمى فرزند ناص ــل وقف تعرف وكي
ــردولتى درحق دولت لذا مفاداجرائيه يك نوبت به ترتيب مقرردرمادتين 119و118قانون اجراى احكام  ازبابت نيم عش
مدنى آگهى ميگردد وده روز پس از آن بموقع اجرا گذاشته ميشود وبر اساس ماده 9 قانون مذكور براى عمليات اجرايى 

ابالغ با اخطار ديگرى به محكوم عليه نخواهد شد مگر اينكه محل يااقامت خود را اعالم نمايد23/م الف
رئيس شعبه 3 شوراى حل اختالف شهرستان ورامين

٩٨٠٠٧٩٠



زاده تربت  ایســتگاه/ مجید   
نقــش و جایگاه »تقــی زاده« در  

تحوالت تاریخ معاصر ایران آن قدرها 
بزرگ و مثبت نیست که مثالً تا شهریور صبر کنیم 
و بعد به بهانه روز تولدش، گزارش از شخصش را 
بنویسیم. سخنان نوروزی رهبر انقالب و نام بردن 
از »تقی زاده« را هم چون یک ماه از ماجرا گذشته 
نمی توان بهانه نوشــتن کرد. بنابراین می ماند 2 
اردیبهشــت ســال 1289 و بیانیه ای که علما و 
مراجع بزرگ نجف نوشتند و اعالم کردند: »منش 
و مسلک سیاسی تقی زاده با اسالمیت مملکت و 
قوانین شریعت مقدســه ضدیت دارد و باید او را 
از مجلس شورای ملی اخراج کرد«. این مناسبت 
اگرچه بهانه خیلی محکمی برای گزارش نوشتن 
نیست، اما به جایش زندگی سیاسی و مواضع و 
رفتارهای »تقی زاده« آن قدر پُرفراز و فرود، رنگ 
به رنگ و گاه جنجالی است که می شود از آن ها 

چند داستان و گزارش از شخص نوشت.

شخصیت و سیاست رنگارنگ
ممکن اســت شــما هم دیده باشید که با وجود 
مخالفان و منتقدان سرســخت بسیاری که دارد 
گاه و بیگاه در میان تاریخ نویسان و عالقه مندان 
به تاریخ معاصر، کسانی پیدا می شوند که از برخی 
عقاید و رفتارهای »تقی زاده« به نیکی یاد کرده و 
حتی آن ها را خدمت به ایران و ایرانی ها دانسته اند! 
دلیل این اختالف نظر البته که تفاوت ســلیقه و 
نگاه اهالی تاریخ نیســت، بلکــه زندگی و منش 
عجیب و غریب سیاســی »تقی زاده« است که از 
 او سیاســتمداری بشدت متفاوت و رنگ به رنگ

ســاخته است. یعنی مثالً شــما نمی توانید باور 
کنید تقی زاده 18 ســاله، همــان نوجوان طلبه 
چند سال پیش است که صرف و نحو می خواند 
و قرار بود برای خودش روحانی سرشناسی بشود. 
همان طور که باورش سخت است سیاستمداری 
که در دوران پیری و پختگی به ریاست مجلس 
سنا هم می رســد، همان »تقی زاده« ای است که 
چندین سال پیش سخنرانی ها و نوشته هایش در 
مخالفت با تشکیل »سنا« زبانزد اهالی سیاست 
بــود! اگر این هایــی که گفتیم را نمــاد رفتار و 
سیاســت های رنگارنگ او نمی دانید، بهتر است 
بخش های بعدی مطلب را بخوانید. البته قبلش 
مجبوریم بنویســیم که: »شــهریور 12۵۷ در 

تبریز به دنیا آمد. می گویند پدرش »ســید تقی 
 اردوبادی« از اهالی قفقاز و امام جماعت مسجد 
»حاج صفرعلی« تبریز، مکتب دار، مردی عالم و 
زاهد و از شاگردان شیخ مرتضی انصاری در حوزه 
نجف بود. »سیدحسن« از چهار سالگی خواندن 
قرآن کریم و از هشت سالگی تحصیل مقدمات 
عربــی و از 14 ســالگی تحصیل علــوم عقلی، 

ریاضیات، نجوم و هیئت را شروع کرد...«. 

تحصیل یواشکی
14 سالگی اش گویا شروع آشنایی جدی با علوم 
جدید و همچنین فاصله گرفتن از دروس حوزوی 
آن روزگار است. »ســید حسن« از این زمان به 
بعد، هم به ســمت ریاضیات قدیم و حســاب و 
هندسه کشــیده می شــود، هم کالم و فلسفه 
می خواند، گاه ســراغ علم جفر و رمل می رفت، 
کتاب های طــب قدیم را می خوانــد و بعد هم 
سراغ پزشکی نوین رفت. همین هم بهانه شد تا 
زبان فرانسه را در مدرسه کشیش های آمریکایی 
)مموریال( یاد بگیرد. البته »سیدحسن« بیشتر 
علوم غیر حوزوی را تا 19 سالگی، یواشکی و دور 
از چشم پدر می خواند و به قول خودش: »اگر پدر 
مطلع می شد، بشــدت منع می کرد«. پدر که از 
دنیا می رود، موانع برداشته می شود. هم می تواند 
برای فروش امالک پدری مدتی به روسیه برود و 
برگردد و هم اینکه قید دروس و اندیشه هایی که 

به احترام پدر آن ها را دنبال می کرد، بزند. 
»سید حســن« در این دوران بشــدت تشنه و 
شیفته علوم و آثاری است که حرف های نو بزنند 
و به جهان و مسائلش نه از زاویه دینی، بلکه غیر 
دینی نگاه کننــد. کتاب های »طالبوف«، »میرزا 
ملکم خان« و همچنین نشریات مختلف خارجی، 
مهم ترین منابع مطالعاتی او در این دوره هستند. 
البته عطش نوجویی و پشتکار او در دست یافتن 
به آثار دانشمندان غیر دینی آن هم در 20 سالگی 
جالب توجه و حتی ســتودنی است. دقت داشته 
باشید که داریم درباره دورانی حرف می زنیم که 
نشریات و مجالت و همچنین کتاب های غربی به 

زحمت و با اسب و قاطر به ایران می رسید. 

تقی زاده های امروزی
جوان تبریزی، زیاد می خواند و سر پرشوری هم 
داشت. شعار: »صالح کشور منوط بر این است که 

ایرانیان به طور کلی از نظر صورت، معنا، جســم 
و روح باید فرنگی مآب شوند و بس« هم حاصل 
همین زیاد خواندن ها و تک بعدی اندیشیدن ها 
و شیفتگی بی حد و حصر اوست. »تقی زاده« در 
این دوره بسیار عجول، افراطی و در بیان یافته ها 
و بافته های فکری اش، بی پروا و تندرو است. آن 
قدر تندرو که حتی معتقد اســت برای حرکت 
به سمت پیشــرفت باید در قدم نخست خط و 
الفبای فارســی را هم به التین تغییر داد! با این 
همه فکر نکنید اشاره رهبر انقالب در نوروز 98 به 
»تقی زاده« تنها اشاره ای گذرا و یادآوری یک نکته 
تاریخی درباره همین ویژگی اوســت. اول اینکه 
ســخنان رهبری مبنی بر: »در داخل متأسفانه 
بعضی ها غــرب را بَزک می کنند، بدی های غرب 
را توجیه می کنند، رتوش می کنند، نمی گذارند 
افکار عمومی متوجه بشود که همین دولت های 
ظاهرالّصالح - مثل فرانســه، مثل انگلیس، مثل 
دیگران - در باطنشان چقدر شیطنت و شرارت 
وجــود دارد، مطبوعاتچی ها بینشــان هســت، 
رسانه ای ها بینشان هست؛ مثل تقی زاده... امروز 
هم تقی زاده های جدید از این حرف ها می زنند...« 
در واقع هم تأکید بر این دارند که »تقی زاده« نه 
فقط در همان عنفوان جوانی و از سر جو زدگی به 
دفاع از فرهنگ و سبک زندگی غربی می پردازد، 
بلکه تا ســال های ســال برای آن تبلیغ حساب 
شــده می کند. دوم اینکه این سخنان هشداری 
هم هست نسبت به حضور تقی زاده های جدید 
در فضای سیاســی و رسانه ای امروز که هدفمند 
و مأموریت وار، بد و خــوب فرهنگ خودمان را 
له کرده و می کوبند و از زشت و زیبای فرهنگ و 

زندگی غربی تعریف و تمجید می کنند. 

استاد اعظم
اگر بیشــتر در البه الی صفحــات تاریخ دقیق 
شویم، می شــود مستندتر هم درباره »تقی زاده« 
نوشــت. حتی در آثار همشهری اش »کسروی«، 
یک مورد هم تعریــف و تمجید از رفتار و کردار 
سیاسی »تقی زاده« و یا اقدام مثبت و مؤثر او پیدا 
نمی شود. همشهری دیگرش »محمود محمود« 
نویســنده کتاب »تاریخ روابط سیاســی ایران و 
انگلیس در قرن نوزدهم« می گوید: »تقی زاده در 
میان مشروطه خواهان حقیقی، هیچ گاه حنایش 
رنگی نداشــت و او را از ُعّمال سیاست انگلیس 

می شــناختند«. بنابراین می شــود اندک تالش 
برخی ها که سعی کردند به افکار او رنگ و لعاب 
روشنفکری بزنند و یا خودشان را »رجل کارآمد 
سیاسی« معرفی کنند را دنباله فعالیت های پنهانی 
و پشت پرده سیاسی او دانست. فعالیت هایی که 
اگر دنبالش را بگیرید به ســفارتخانه انگلیس و 

تشکیالت فراماسونری هم می رسید. 
»اسماعیل رائین« درباره او نوشته است: »تقی زاده 
در زمانی که نماینده نخستین دوره مجلس بود 
عضو »لژ بیداری ایران« شــد...وی چند ماه بعد 
درخواست ارتقا به »مرتبه رفاقت« نموده و پس 
از مدتی به باالترین مقام فراماسونری؛ یعنی استاد 

اعظم می رسد...«.

آلت فعل
این قســمت را هــم بخوانید تا هم با ســوابق و 
رفتار سیاســی و هم با فراز و فرود و رنگ عوض 
کردن هایش بیشــتر آشنا شوید: از 30 سالگی با 
سخنرانی های آتشین به مجلس راه پیدا می کند 
و بزودی رهبری نمایندگان به اصطالح روشنفکر 
اما تندرو مجلس را به عهده می گیرد... از یک سو 
درباره محدود کردن اختیارات شاه حرف می زند 
و از ســوی دیگر شــعار جدایی دین از سیاست 
می دهــد... از پیمان ســال 190۷ که انگلیس 
و روســیه، ایران را میان خود تقســیم می کنند 
دفــاع می کند... در تهییج مشــروطه خواهان و 
مخالفان اســتبداد تالش و سخنرانی می کند اما 
با حمله »محمد علی شاه« به مجلس، می گریزد 
و به سفارت انگلیس پناه می برد... این مسئوالن 
سفارت انگلیس هستند که شاه را از کشتن و حتی 
تبعید طوالنی مدت او منصرف کرده و بعد هم در 
انگلیس از او استقبال کرده امکان زندگی و فعالیت 
را برایش فراهم می کنند... پیش از پایان تبعید، به 
توصیه انگلیسی ها مخفیانه به ایران برمی گردد، به 
تبریز می رود و به مخالفت با ستارخان و باقرخان 
می پردازد و عده ای را علیه آن ها می شوراند... پس 
از ســقوط »محمد علی شاه« به تهران می آید و 

عضو »هیئت مدیره موقتی« مجاهدین می شود 
که اوضاع را تا تعیین تکلیف حکومت به دســت 
گرفته انــد. این هیئــت حاکمــه موقت همان 
 هیئتی است که حکم به محاکمه و سپس اعدام 
شــیخ فضل اهلل نوری می دهد... به مشارکت در 
ترور »ســید عبداهلل بهبهانی« متهم می شود... 
 با فشــار و فتوای علمــا و مراجع تقلید از جمله 
»آخوند خراســانی« از مجلس و از ایران اخراج 
می شــود... ســال ها در آلمان زندگی و فعالیت 
می کنــد... دوباره به ایــران برمی گردد...نماینده 
مجلس، وزیر و ســناتور می شود... در اواخر دوره 
قاجار، آرمانگرایــی و آزادیخواهــی را فراموش 
می کنــد و مدتی بــه دفاع از اقدامات »ســردار 
ســپه« می پردازد...او پیش از این در مجلس به 
پایان حکومت قاجار رأی منفی داده اســت!... در 
زمان قرارداد نفتی ســال 1933 میان رضاخان 
و انگلیسی ها بســیار فعال است... سال ها بعد در 
مجلس اما خود را فقط »آلت فعل« و رضاخان را 

همه کاره این قرارداد می داند...!

من تسلیم شدم 
دست کم در 1۵ سال پایان زندگی اش شروع به 
فاش گویی و گاهی اظهار ندامت و اعتراف می کند. 
کســی که زمانی به قول خودش در قراردادهای 
ننگین »آلت فعل« شــاه یا انگلیسی هاست در 
سخنرانی سال 1338 می گوید: »آزادی به معنی 
حقیقی آن، بدون وجود شهامت افراد و غرور ملی 
و استقالل فکر و... در برابر ارباب قدرت وجود پیدا 
نمی کند... این همان است که شخص بتواند »نه« 
بگوید و اهل تسلیم و زبونی نباشد«! او اگرچه خود 
و گذشته اش را از خیانت تبرئه می کند، اما پیش از 
اینکه در سال 1348 تسلیم مرگ شود، به برخی 
از اشتباه های بزرگش هم اعتراف می کند: »چنان 
که اغلب می دانند نخســتین نارنجک تسلیم به 
تمدن فرنگی را چهل سال قبل بی پروا انداختم 
که با مقتضیات آن عصر شــاید تندروی شمرده 

می شد...«!
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ایستگاه

گاهی عکس ها بوکسوراند
رقیه توسلی

پی عکسی می روم تا گالری. گالری موبایلم. قصد ندارم البه الی هزاران 
تصویر پُرخاطره بچرخم و روی فصل ها، آدم ها، غذاها، فیلم ها و کتاب ها 

متمرکز شوم اما می شوم.
ناخواسته پای دست نوشته ها مکث می کنم، در دنیای ُمد پرسه می زنم 
و تصاویر سفرها را جلو و عقب می برم. از فایلی سرک می کشم به فایلی 
دیگر. چه حس خوبی پشــِت اجتماع رنگ و هــدف و تنوع و حوصله 

عکس ها خوابیده!
انگار نمی توانم درگیرتر نشــوم و خودم را به راحتی از دســِت عکس ها 
خالص کنم. کامالً به دام می افتم طوری که یادم می رود برای چه کاری 

قدم رنجه کرده ام!
دل می دهم به دل هر قابی که استعداد عشوه گری و گفت و گوی بیشتری 
دارد، اما بعِد ســاعتی فایل گردی، یک عکس کاری می کند کارستان. 

ضربه ای بی صدا و ناسور می زند.
با دیدنش می افتم به درد کشــیدن و پیچیدن. انــگار بزرگراهی از بوق 
زاییده می شــود در سرم، ســیل می آید، آتشفشان فوران می کند، چند 

ریشتر می لرزد خانه ام و می افتم در کوالک.
و مزه دلپذیر همه عکس ها درجا برایم تمام می شود!

موبایل را می بندم. »پیرزِن تنهاِی چشــم انتظار« دیگر در کادر نیست و 
روی صندلی کناری ام، گوش به زنگ َدر نشسته. با آن ششدانگ حواس 

جمعی که هر روز اسم عزیزانش را دوره می کند.
پی نوشت: جایی خواندم که تنهایی یعنی ترس همیشگی از اینکه لقمه 
بپرد در گلویت و کسی نباشد از خفگی دربیاوردت، یعنی صدای پای دزد 

پشِت درِ خانه ات، یعنی سفره ای که پهن نمی شود - چیده نمی شود.
مکث: من اما می گویم: گاهی عکس ها بوکسور اند، همان قاب عکس های 

چسبیده به دیوار....

مولتان، مدینه االولیاء
محمد مهــدی خالقی: امــروز به طــرف مولتان 
می رویم. مولتان یا ملتان یکی از شــهرهای اســتان 
پنجاب بــا جمعیت نزدیــک به 1.۵ میلیــون نفر و 
ششمین شهر بزرگ پاکستان با عنوان شهر صوفیان 
 بزرگ و زیارتگاه ها شــناخته می شود. اینجا مشهور به 
مدینه االولیاء با بیشــترین مزارهای اولیا در پاکستان 
است که بیشــتر آن ها معماری تاریخی بسیار غنی و 
چشــم نواز دارد. در مسیر 200 کیلومتری تا مولتان، 
حدود 100 کیلومتر در دو طرف پوشیده از استخر های 
خاکِی پرورش ماهی اســت. در ایــران این نوع مزارع 
زیر کشــت ماهی کپور و ماهی قرمــز می روند. اینجا 
را نمی دانم. چون فرصت ایســتادن نداریم. اما یکی از 
موهبات خداوند به پاکستان رودخانه های دائمی بسیار 
و آب فراوان اســت. وجود کوه های سربه فلک کشیده 
در شمال- پاکستان یکی از بلندترین کشورهای دنیا 
بــه پنج قله باالی 8000 متــر و 20 قله باالی ۷000 
متر اســت - موجب به وجود آمدن این رودخانه های 
عظیم شده است. به جز این مراکز پرورش ماهی، ۵0 
کیلومتر آخر منتهی به مولتان پوشیده از باغ های انبه 
است. پاکستان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان انبه در 
دنیاست و انبه ای که در ایران مصرف می شود، بیشتر از 

پاکستان وارد می شود. 
در ورودی شهر، چند نفر از پیروان سلطان باهو در این 
شهر به استقبال می آیند و ما را به بخشی از مزارهای 
مرکز شهر باالی تپه ای مشرف به شهر می برند. در این 
 مجموعه که به باغ قاسمی یکی از حکام ایرانی االصل

 این منطقه مشــهور اســت، چند مزار باشکوه دیده 
می شــود. بزرگ ترین و مهم ترین بنــای اینجا مربوط 
به شــیخ رکن الدین ســهروردی از صوفیان، عرفا و 
اهل طریقت قرن هفتم اســت. یک بنای مدور بسیار 
بلند با ســبک معماری هندی که خود متأثر از معابد 
و شــیوه های معماری شرق جهان اســالم بوده است. 
اینجــا هم باید بدون کفش وارد شــوی. باز هم همان 
گل هــا و قبرهای مختلف در کنار قبــر اصلی. بعد از 
گرفتن تصاویری از این بنا و یکی دو بنای دیگر، باالی 
ساختمان بلندی در کناره باغ می رویم. بنایی که مردم 
می توانند از باالی بام آن منظره شــهر را تماشا کنند. 
این ســاختمان نوعی نگارخانه است که دو طبقه آن 
اختصاص به تصویر نقاشی های تاریخی پاکستان دارد 
که این تصاویر بسیار بی کیفیت روی بنر چاپ شده اند. 
موقع بیرون آمدن روی سردر باغ اشعار فارسی به شکل 
کتیبه توجهمان را جلب می کند. نزدیک غروب است. 
گمان می کنیم امروز تمام شــده و برای خوردن شام 

می رویم، اما شام امشب هم خود نوعی سیاحت است. 
رســتورانی به نام اکبرشــاه که معماری داخلی بسیار 
زیبایی دارد. رستوران دو طبقه که تزئینات چوبی درها، 
پنجره ها و نرده هایش با نقاشی های تاریخی دیوارها و 
نورپردازی هماهنگ است. جالب اینکه رستوران به دو 
بخش تقسیم می شود. سمت راست مربوط به خانواده ها 
و سمت چپ مربوط به مجردهاست. بخشی از غذا هم 
اینجا در ظروف مسی سرو می شود. البته همان طور تند 

و تیز و پرفلفل و چرب.
امروز آخرین روز اقامت ما در این منطقه اســت. قرار 
است شــب را در همان محل قبلی استراحت کنیم و 
صبح زود به سمت اسالم آباد برویم. وقتی برمی  گردیم، 
در بارگاه همه چیز به هم ریخته است. سیل سرانجام 
خود را به اینجا می رساند. همه محوطه های دور بارگاه و 
بخش بزرگی از زمین چمن زیر آب است. این را صبح 
در روشنایی می فهمم. چون دیشب هم آب و هم برق 

قطع شده بود.

گزارش از شخص

پرتاب نارنجِک تسلیم
از »تقی زاده« های دیروزی و امروزی چه می دانید؟

اردیبهشِت سعدی
م.ظرافتــی: اینکــه روز اول 
اردیبهشــت را زده انــد به نام 
دارد.  حکمتــی  البد  ســعدی 
بهاری،  بکنید: هوای  را  فکرش 
نــم نــم بــاران، آواز پرندگان 
پارامترهــای  اینجــور  از  و 
 عاشــقانه که خوراک شاعر ها و 
عالوه  به  نویس هاست  عاشقانه 
شما  حاال  ســعدی...  غزل های 
جرئت داری عاشــق نشو! اصاًل 
ساخته اند  را  اردیبهشــت  اول 
به نام ســعدی اما برای عاشق 
برای خواندن غزل های  شدن... 

ســعدی برای زبانم الل »یار«...برای خوش خرامیدن های عاشقانه در 
بهترین روزهای بهار و از این جور حرف هایی که ماشاءاهلل تمامی ندارد 

و رویم به دیوار زبان از گفتن ادامه اش قاصر است!
اولیــن روز اردیبهشــت را به خاطر همین حال و هوای شــاعرانه اش 
زده اند به نام شاعری که احتماالً از تمام شاعرهای معاصر و غیرمعاصر 
عاشق تر بوده اســت. حاال کاری به تأویل و تفسیرهای دبیران ادبیات 
مدارس نداریم که وقتی جناب سعدی می گوید: این همه عکس می  و 
نقش نگارین که نمود / یک فروغ رخ ساقیســت کــه در جام افتاد... 
منظورش عشق الهی و آسمانی است و گاهی هم که می سراید: چنان 
به موی تو آشــفته ام به بوی تو مست / که نیستم خبر از هرچه در دو 
عالم هست... احتماالً معشوقه زمینی َمد نظر جنابش بوده! هرچه که 
هســت به قول متخصصان امر، سعدی آن قدر عاشق و عارف بوده که 
خواندن غزل  هایش بخصوص در اردیبهشت ماه )با همان پارامترهایی 

که اول مطلب عرض کردم( از اهم واجبات است.
گذشته از بحث شیرین عشق آسمانی و زمینی، برخالف اشعار حافظ 
که بدون لغتنامه و تفسیر فهمشــان غیرممکن به نظر می آید، اشعار 
ســعدی آن قدر روان و ساده اســت که فقط کافیست »بوستان« را 
دســت بگیرید و بخوانید و با دنیای عرفانی جناب سعدی صفا کنید. 
البــد به خاطر همین ســادگی ها بوده که قدیــم و ندیم به بچه ها در 

مکتبخانه »بوستان« و »گلستان« یاد می دادند.
ولی این روزها که توی مدرســه فقط از فرزندانتان تاریخ تولد و وفات 
شاعرها و لغات قلمبه سلمبه می پرسند، می توانید تا پایان اردیبهشت 
به مناسبت بزرگداشت جناب سعدی هم که شده جمعشان کنید دور 
خودتان و برایشان بوستان بخوانید یا حتی حکایت های گلستان. باور 
کنید لغات مهجور در شــعر و نثر ســعدی آن قدر کمرنگ است که 
فرزندانتان هم در حال و هوای شاعرانه اردیبهشت ماه، اندازه خودتان 

با جناب سعدی و بوستان و گلستانش صفا می کنند!

نه چندان جدی!

روزمره نگاری سفر نوشت

کلیدها

انتظار چیست؟

آیا انتظار، انفعال است؟ وقتی منتظر هستید چه می کنید؟ در زندگی 
عادی ما وقتی منتظر کسی هستیم، به طور طبیعی خانه را می آراییم 
و همــه چیز را مهیای حضور او می کنیم، ولی همین اتفاق ســاده در 
بحث انتظار ظهور مورد غفلت قرار گرفته اســت. منتظر کسی بودن با 
همین تالش ها و تکاپوها تعریف می شــود، در بحث انتظار امام عصر 
ماجرا از این شگفت تر است، امام عصر عصاره همه فضیلت های ممکن 
در انسان اســت و بنابراین چطور می شود. با نقص هایمان بنشینیم و 
منتظر او باشــیم؟ یک تپش مداوم درونی الزم اســت تا آدمی خود 
را بــه امام نزدیک کند. مگر می توانــد روحی که فضیلت ها را حداقل 
نوبر نکرده باشــد، دم از انتظار انســان کامل بزند؟ البته در مقام ادعا 
می تواند ولی در عمل این انتظار قاعدتاً بی معنی اســت، چون کسی 
که بویی از بســتان فضیلت نبرده اســت، حتی وقتــی امام را ببیند، 
نمی تواند امام بودن او را درک کند. این اســت که انتظار فعل است و 
 برترین افعال و اعمال هم هست. در روایات ما امور متعددی به عنوان 
افضل االعمال معرفی شــده اند و انتظار فرج هم یکی از افضل االعمال 
اســت. در یک رمزگشــایی می توان پی برد که انتظار فرج همه این 
کارهایی اســت که به عنوان افضــل االعمال معرفی شــده اند. همه 
خوبی های عالم انتظار فرج هستند. منتها بسته به زمان و مکان افضل 
االعمال تفــاوت می کند. افضل االعمال یعنی همــان انتظار فرج در 
ماه رمضان با ماه شــعبان متفاوت است و در مکه با مدینه فرق دارد، 
افضل االعمال از منظر جوانــح با افضل االعمال از منظر جوارح طبعاً 
متفاوت اســت و این ها همه در روایات ما بیان شده است. انتظار فرج 
با مجموعه ای از بهترین کارها در آمیخته است و همین روایات افضل 
االعمال به خوبی نشــان می دهند که انتظار از ســنخ عمل اســت و 
دشــوارترین و برترین اعمال هم هســت. طبعاً برترین عمل در مسیر 
تزکیه اخالقی ممکن اســت با برترین عمل در جایگاه عمل اجتماعی 
و با رویکرد فقهی و حقوقی فرق داشته باشد، ولی همه این برترین ها 
بــا رویکردهای مختلف و در لحظات متفــاوت و در مکان های متغیر، 
برترین اعمال هســتند و بهترین عملکرد مؤمنانه را شکل می دهند. از 
این منظر است که در کنار جهاد و شهادت، با یک نگاه جامع و مانع، 
روایات افضل االعمال حتی از شــاد کردن دل مؤمنان نیز نگذشته اند 
و آن را در ردیف افضل االعمال ذکر کرده اند. اگر با این دید راهبردی 
بــه انتظار فرج نگاه کنیم هرگز یک بعدی نخواهیم شــد و ســیمای 
مؤمــن منتظر را به طور کامل خواهیم دید. دیداری که مانع از افراط 
و تفریط های ما خواهد شــد و در هر شــرایطی ما را از بی عملی دور 

می کند و به بهترین انتخاب در صحنه عمل می رساند.
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کابینه-  اعضای  ولی-   ، اما   .12
نورانی  بسیار  سرخ رنگ-  چاشنی 
13. ماما- خضاب- سیاست کردن 
14. رویگر- تیره و تار- پشت سر 
گاز سمی  این  به  نوا-  و  1۵. صدا 

داده اند قاتل خاموش  لقب 

این  یوسف  سوره  به  اندازه-   .1
پرنورتر-   .2 داده اند  را  عنوان 
جوش  و  جنب  نبرد-  و  جنگ 
از  گوشتی-  فراورده های  از   .3
شیرین  گیاه  ساختمانی-  مصالح 
صفحه  همزاد-  گشادگی-   .4
کم حرف  طایفه   اینترنتی- 
کانال-  جعلی-  مصدر  پسوند   .۵
زیبا- طیران-   .6 ناپسند غیرحرام 
رستم-  سالح   .۷ سه کیلوگرم 
و  اشتهاآور  که  خوراکی  گیاه 
کشباف  است-  خون  تصفیه کننده 
ناشناخته-  مشکل-  و  سخت   .8
دیرنشین-  زن   .9 شناگر  پرنده 
پرستار  تبلیغاتی-   آدمک 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 ص ح ا ف  ا ل و ی ه   ک ا و ه
 2 ب ر م ه   م ج ا و ر   ک م ا ن
 3 ح م ا ی ت   ه ر س ی ن   ا ل د
 4 ا   ن م و ر   د ف   و ش   و س
 5 ن ا   ه م ی ش ه   م ش ا ع ر ه
 6 ه س ت   ا ب ی   ن و ا د ا   خ
 7   ک ل و ن   ر ا م ب د   ب س ط
 8 ن ن ا ل   ش م ش ا د   م ر و ی
 9 ج ه ش   ن ه ا م ی   ج ه ا د  
 10 ا   گ ل ا ی ل   ا ک و   ن ا ف
 11 ت ب ر ز ی ن   م ن و ا ل   ن و
 12 د د   ج ا   ن ق   د ه ا ت   ن
 13 ا ی ن   ب ن ا ب ر   ر ج ا ی ی
 14 د ه ا ن   س ر و ی س   ر ی س ک
 15 ن ی ز ه   ا و ل ا د  م د ر س

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

zadehalireza@gmail.com جدول
محمدرضا علی زاده 7514
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و  قلعه  نرسیده-  دل  مراد  به  قلیل-   .10
ریسمان-   - ایتالیا  در  شهری   .11 حصار 
گندم-  مزارع  آفت   .12 دریا  آب  باالآمدن 
موبلند  گاو  کوچک-گونه ای  بنده  مساوی- 
بومی هیمالیا که دمی مانند اسب دارد 13. 
ایستگاه- سبزی غده ای- ممیزی مطبوعاتی 
14. شب ها- ابزار اتصال رایانه به اینترنت- 

خدایا 1۵. رباط- جداکننده حق از باطل

  افقی

  عمودی

پاکستان / قسمت هشتم
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