
شهدا را چيدند
پس از انتشار تصاويرى از تابلوهاى جديد 
معابر مختلف شهر تهران كه نشان مى داد 
كلمه «شهيد» از روى آن ها حذف شده، 
جمعــى از كاربران توييتر بــا داغ كردن 
هشتگ #كوچه_شــهيد در توييتر، به 
اين ماجرا واكنش نشــان دادند. در ادامه 
چند نمونه از پيام هاى منتشر شده توسط 
كاربران را مى خوانيد: «روزگاريســت كه از كوچه شــده اسمت گم/ اين چه 
رسمى ست كه اسم شــهدا را چيدند... شهيد فقط يك كلمه نيست. شهيد 
هويت و اعتبار و افتخار و سرمايه  ماست. به كسى اجازه نمى دهيم اين هويت 

و اعتبار رو ازمون بگيره».

برمى گرديم به صحرانشينى
«ناصر الدويله» نماينده ســابق مجلس 
كويت در واكنش به حمله پهپادى يمن به 
تأسيسات نفتى عربستان و تهديد ترامپ 
مبنى بر حمله به ايران، در حساب كاربرى 
توييترش نوشت: «ايران عطسه كرد، نصف 
صادرات نفت عربستان متوقف شد. چطور 
مى خواهيد با ايران بجنگيد؟ جنگ با يك 
دشمن قوى خودكشى است. ترامپ را باور نكنيد، چون در صورت جنگ اثرى 

از نفت نمى ماند و برمى گرديم به صحرانشينى و بدويت».

آبيارى غازغازك دريايى!
انتصاب سعيده مهرعليزاده،  انتشار خبر 
دختر محسن مهرعليزاده استاندار پيشين 
اصفهان و معاون رئيس دولت اصالحات، به 
عنوان «دبير شوراى راهبردى گردشگرى 
سالمت منطقه آزاد كيش» واكنش هايى 
گسترده را در شــبكه هاى اجتماعى به 
دنبال داشت. جمعى از كاربران توييتر اين 
خبر را به شكل انتقادى و با هشتگ هاى #مهرعليزاده و #ژن_خوب منتشر 
كردند. يكى از كاربران نوشــته است: «يك ژن خوب جديد كشف شده كه 
متولد سال شصت و شيشه و ليسانس طراحى دوخت داره، اما به عنوان دبير 
شــوراى راهبردى كيش انتخاب شده. شما وصل كه باشى، آبيارى غازغازك 
دريايى هم خونده باشى باز مى تونى استخدام شى». كاربر ديگرى هم نوشته 

است: «ژن خوب كه باشى خود به خود شايستگى پيدا مى كنى».

گفت وگو با شيطان سم است
محســن رضايى، دبيــر و عضو مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام به احتماالت 
مطرح شــده درباره تالش ترامپ براى 
ديــدار با رئيس جمهور كشــورمان در 
حاشيه اجالس مجمع عمومى سازمان 
ملــل واكنــش نشــان داد. رضايى با 
انتشار پستى در حســاب كاربرى خود 
به دولتمردان در خصوص مذاكره تصادفى با ســران آمريكا هشــدار داد. 
او در اين پســت نوشــت: «مذاكره تصادفى و اتفاقى، فريب جديد ترامپ 
اســت؛ دولتمردان فريب نخورند. گفت وگو با شيطان حتى در حال عبور 

و سرپايى، سم است».

 مجيد تربت زاده  نام يكى از متهمان- 
لشــكرى پور- را احتماالً بار اولى است 
كه مى شنويد. بنابراين نه من و نه شما 
نمى دانيم به جز متهم بودن، آقازاده هم 
هســت يا نه؟ متهم ديگر اما هم پدر و 
هم وياليش از خــودش معروف ترند و 
نيازى نيست اول مطلب يادآورى كنيم 
كه «شبنم نعمت زاده» فرزند وزير سابق 
صنعت، معدن و غيره بوده و سوژه اصلى 

مطلب امروزمان است. 

  من، اون نيستم
از آنجا كه همه شناخت ما از خانم متهم، 
محدود مى شود به خبرهاى ضد و نقيض 
يكى دو سال اخير و ممكن است خيلى 
از ما پيشــاپيش و توى دلمان، متهم را 
محاكمه و برايش حكم هم بريده باشيم 
و با توجه به اينكه «شبنم نعمت زاده» 
ديروز در دادگاهش هنگام تالش براى 
دفاع از خود و پدرش گفت: «من خانم 
داروساز كارآفرينى هستم و اين موجود 
وحشتناكى كه در كيفرخواست به آن 
اشاره شده نيستم» اجازه بدهيد خيلى 
مختصر، جديدترين نسخه آقازاده هاى 
متهم به مفاســد اقتصــادى را از قول 
برخــى خبرگزارى ها خدمتتان معرفى 
كنيم: دانش آموخته دانشــگاه شــهيد 
بهشتى در ســال 1375، كارمند سابق 
بيمارســتان ميالد، ثبت كننده چندين 
شــركت تجــارى و صنعتــى دارو و 
تجهيزات پزشــكى در دهه 80، مدير 
برخى از شركت هاى دارويى نظير رسا 
فارمد، آدونيس طب، توســعه دارويى 
رسا، توسعه تجارت نعمت و... كه البته 
«شبنم» با كمك مادر و خواهرش اداره 

شركت ها را به عهده داشته است.

  از صفر شروع كردم
هرچنــد قرار نيســت در اين صفحه او 
را محاكمه كنيم، امــا از آنجا كه باالتر 
او را از نــگاه ديگران معرفــى كرديم، 
بر اســاس انصاف بايد اين فرصت را به 
شبنم نعمت زاده هم بدهيم كه خودش 
را آن طــور كه صــالح مى داند معرفى 
كند. او ديروز در دادگاه گفت: «تا سال 
80 بيكار بودم... من پدرم وزير بود ولى 
پنج ســال بيكار بودم و كارهاى هنرى 
مى كردم؛ گاهى به داروخانه ها مى رفتم 
تا اينكه در بيمارســتان ميالد از طريق 

يكى از دوستانم مشغول به كار شدم... 
بعد داروخانــه را راه اندازى كرديم. بنده 
عصرها مطب به مطب و كوچه به كوچه 
ويزيت مى رفتم در حالى كه پدرم وزير 
بود... فعاليت من نه به واسطه رانت بوده 
بلكه از صفر شروع كرده ام و اكنون هم 
اين ماجرا بخشى از امتحانم است... چون 
كارآفرين هستم، 10 سال فعاليت كرده 
و تصميم گرفتم كار شــخصى خود را 
آغــاز كنم... يك شــركت دارويى زدم، 
مجــوز دارو و مكمل را گرفتم اما هدفم 
چيز ديگــرى بــود... واردات داروهاى 
فوريتى را شــروع كردم و اما ارز دولتى 
نگرفتم؛ در مناقصه ها برنده مى شدم و 
كامالً قانونمند كار كــرده ام... واردات را 
آغاز كردم و يك نمايندگى از شــركت 
اســپانيايى گرفتم و تصميــم به ايجاد 
آزمايشگاه داشتم تا گياهان دارويى را در 

آنجا توليد كنم...».

  داروهاى تاريخ مصرف گذشته
هشت روز پيش خبر بازداشتش اعالم 
شد. البته شــايد خبر داشته باشيد كه 
اين بازداشت بى مقدمه نبوده و از سال 
پيش كه اتهامش مشخص شده بود با 
قرار وثيقه آزاد بوده است. يعنى بخواهيد 
رد پرونــده او را بگيريد بايد برگرديد به 
مرداد ماه ســال پيش كه خبرگزارى ها 
نوشتند، انبارى از داروهاى احتكار شده 
به ارزش 5 ميليارد تومان در استان البرز 
كشف شده اســت. آن روزها يك منبع 

موثق به خبرنگاران گفته بود: «اين انبار 
متعلق به دختر يكى از وزراى ســابق 
است... تعداد زيادى از اين داروها تاريخ 
مصرف گذشــته بوده و وى قصد توزيع 
داروهاى فاسد را داشته است». همچنين 
چند روز بعد اعالم شد ماجرا فقط همين 
يك مورد نيست و خانم متهم داراى دو 
پرونده در اين زمينه است كه در پرونده 
اول نزديــك بــه يك ميليــارد و200 
ميليون تومان داروى تاريخ گذشــته با 
هزينه خود متهم معدوم شده و پرونده 
جديد كــه ارزش داروهايش 5 ميليارد 
تومان تخمين زده مى شــود به مراجع 

باالتر ارجاع شده است. 

  ويالى لواسان
دادگاه ديــروز البته و ظاهــراً ربطى به 
ماجراى ويالى لواســان متهم نداشت. 
وياليى الكچرى كه به خاطر تخلف در 
ساخت از سال پيش در فضاى مجازى 
و رســانه اى به شدت مشــهور شد، 11 
اسفند 97 حكم تخريب آن اعالم شده 
بود. البته قــرار نبود همه ويال روى هم 
كوبيده و با خاك يكســان شود. در هر 
حال هنوز كار بــه محاكمه و «از كجا 
آورده اى؟» نرســيده بــود و ايــن ويال 
ملك شخصى حســاب مى شد و فقط 
بايد قسمت هايى كه بر خالف قوانين و 
غيرمجاز ساخته شده بود، تخريب شود. 
همين حكم تخريب هم تا مدت ها نقل 
بود. خبرگزارى ها گاهى  فضاى خبرى 

با عكــس و فيلم ثابــت مى كردند كه 
مأموران شهردارى به جاى تخريب فقط 
در و ديــوار ويال را كمى نوازش كرده اند 
و بقيه كار به بهانه اى متوقف شده است. 
گاهى هم برخى مســئوالن و مقام هاى 
منطقه لواسان مصاحبه كرده و از تالش 
مالك ويال بــراى متوقف كردن اجراى 
حكم خبر مى دادند. تخريب بخش هاى 
غيرمجاز ويال تا خرداد ماه امسال طول 
كشيد و بعد خبر رســيد كه ديوارها و 
بخشى از سقف تخريب شده و كار تقريباً 

به مراحل پايانى رسيده است.

  دست عدالت
مشــاركت در اخالل عمــده در نظام 
اقتصادى كشــور از طريــق اخالل در 
توزيــع دارو، ايجاد انحصار و اخالل در 
نظام توليدى كشور، فعاليت غيرمجاز 
در شبكه دارويى استان البرز از طريق 
ايجاد مؤسســه پزشكى در اين استان 
بدون مجوز وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــكى و نگهدارى غيرمجاز 
انجام تشــريفات  بدون  (قاچاق)  دارو 
قانونــى و... فقط بخشــى از جزئيات 
كيفرخواســتى اســت كه ديــروز در 
دادگاه شــبنم نعمت زاده خوانده شد. 
اتهام هايى كــه البته متهــم در آغاز 
جلســه دادگاه گفت آن هــا را قبول 
ندارد، كيفرخواســتى هــم قبًال به او 
داده نشده است و كًال به نظر مى رسيد 
مثل ديگــر متهمان اقتصادى حتى از 
بازداشت خود شــاكى است، بنابراين 
قاضى مجبور شــد توضيــح دهد كه: 
«كيفرخواست شما در دادگاه به شما 
ابالغ شد... تضمين هاى بانكى پدر شما 
رو به پايان اســت... اينكه شما وقتى 
بازداشت شــديد در حين فرار بوديد 
و شــخصى كه سند گذاشته فردى به 
نام امير بارانى است كه متولد 73 بوده 
و 20 ميليارد تومان اســناد ارائه كرده 
كه بايد رديابى شــوند. اين شخص به 
دادگاه احضار شــد اما نيامده... اموال 

شما نيز در حال رديابى است».
حاال كه بدون پيش داورى تا آخر مطلب 
را خوانديد، باز هم كمى دندان روى جگر 
بگذاريد تا جلسات بعدى اين محاكمه 
هم برگزارشود و ببينيم دست عدالت با 
اين نسخه از آقازاده هاى متهم به مفاسد 

اقتصادى چگونه برخورد مى كند.

ايران پر مهاجرترين كشور دنياست؟!
قدس زندگى: احتماالً شما هم پيام هاى تلگرامى  كه آمار مهاجرت هموطنانمان 
را به نقل از فالن مؤسسه تحقيقاتى در آمريكا انتشار مى دهند، ديده ايد. بيشتر اين 
پيام ها ادعا مى كنند ايران بيشترين ميزان مهاجر را در ميان كشورهاى دنيا دارد. 
مثالً يكى از پربازديدترين پيام هاى تلگرامى در اين زمينه، ادعا مى كند بيشترين 
متقاضيان پناهجويى به استراليا، از ميان ايرانيان هستند كه هر سال ده ها نفر از 
اين متقاضيان، در كمپ هاى مهاجران جانشان را از دست مى دهند. اين درحالى 
است كه تعداد متقاضيان مهاجرت به استراليا در هيچ پايگاه داده اى ثبت نمى شود! 
بروبچه هاى دانشگاه صنعتى شريف  هم براى پايان دادن به شايعه پراكنى هايى از اين 
دست، پروژه اى را آغاز كرده اند كه ميزان مهاجران واقعى كشور را مشخص مى كند. 
اين پروژه تحقيقى به همت مؤسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصى جمعيت 
كشور، پژوهشكده سياست گذارى علم، فناورى و صنعت دانشگاه صنعتى شريف با 
همكارى مركز مطالعات اجتماعى دانشگاه مانهايم آلمان و با نظرسنجى آنالين از 
425 ايرانى تحصيلكرده مهاجر اجرا شــده است. بر اساس نتايج اين پژوهش، در 
سال 2017، تعداد مهاجران ايرانى در جهان 237 هزار و 344 نفر بوده و رتبه ايران 
در بين 232 كشور بر اساس اين داده ها پنجاه و چهارم است. اين پژوهش، ابعاد ريز 
و جزئى ترى از تعداد مهاجران واقعى را هم دربرمى گيرد كه مى توانيد با تهيه نسخه 

كامل آن از دانشگاه شريف، در جريان جزئياتش قرار بگيريد.

مراتب عذرخواهى شان را بپذيريم؟
رقيه توســلى: نمى دانند...! به نظرم برخى صاحب ملك ها از مريخ آمده اند 
و هيچ كدامشــان نمى دانند صداهاى مــردم آزار و ســاختمان هاى بدقواره 
چشم خراش يعنى چه...! آن ها عميقاً نمى دانند آلودگى صوتى و بصرى چيست 
و چرا اين قدر همسايه هايشان، جماعتى ُغرُغرو مسلك اند كه از سنگ تراش، 
تخليه مصالح، مرافعه كارگران، گودبردارى، جوشكارى، آرماتوربندى و الباقى 
قصه ســاختن، ديوانه وار مى نالند..! حتى اگر آن مالك آن قدر فهيم باشد كه 
پيش پيش روى بنر عريض و طويلى مراتب عذرخواهى اش را كتبى كرده باشد... 
مثل همين همسايه مسكن ساز ما كه به سالمتى براى هفت طبقه برنامه اش 

را تنظيم كرده و متأسفانه از دستش كارى براى آسايش ديگران برنمى آيد.
«برادرخان» و «آفرينش» نشســته اند روى پله هاى ايــوان... . چادر گلدار را 
مى كشم سرم و مى روم كنارشان... خانه پدرى از هميشه مظلوم تر شده است 
وقتى جرثقيل هاى غول آســا دوره اش كرده اند... وقتى نمى توانيم بى دغدغه و 
آرام گپ بزنيم با هم در حريم شخصى... و مثل شهريورهاى گذشته، عصرانه 
ببريم روى ميز بالكن و آزادانه گشت و گذار كنيم در حياط و آخرين ميوه هاى 
باغچه را بچينيم و موها را شانه بزنيم و هواى پاك ته ته هاى تابستان را بدهيم 

توى شش هايمان.
من: كاش حداقل رخصت مى دادند يك نفس راحت بكشيم بابت يك سال و 
خرده اى صبورى، بعد دوباره از خجالت اعصابمان درمى آمدند اين بامعرفت ها! 
(ريا نباشد همين يك ماه پيش ساختمان هشت طبقه اى را در چندمترى مان 

فرستاديم خانه بخت.)
برادرخان: دقت كنيد. انگار قرار نيســت ديگر آرامشى در كار باشد؛ حتى به 
اندازه تماشاى يك آسمان بى سنگ و سيمان. اين روزها از خودمان هم حرف 

شنوى نداريم!
آفرينش: «نگار» ديروز مى گفت سرت خبردار رفيق... باز آنجا شهر است، آدم 
مى گويد جهنم! همه افتاده اند به ساخت و ساز... ما چه بگوييم پس... از اينجا 
و از دست بشر پُراشتها كه آمده ييالق را هم كرده بازار مسگرها... قدم به قدم، 
برج و بارو و قلعه و قصر و آسمانخراش... به خدا اولش فكر كرديم آدرس را غلط 
آمديم، بعد به نمره چشممان شك كرديم... اصالً تو بگو در دو سال نبودِن تو، 

مگر امكان دارد روستايى در كوهستان بشود شهر؟

 مجازآباد
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ورزش
مردان كوالكوويچ لبه پرتگاه 

سد بلند هند و چين
مقابل  بلندقامتان

برانكو گوش االهلى را مى برد

غرامت 21 ميلياردى 
پروفسور

 مستند پرتره اى درباره جانباز «على نجات عباسى» كه مستندساز است

دقيقه 90 هستيم و بايد سريع تر كار كنيم

معلول ها را نازك نارنجى بار نياوريد!
م.ظرافتــى: معاون حمل و نقل و 
برنامه  ترافيك شهردارى تهران: 
رفت و آمد  بــراى  خاصى  خيلى 

معلوالن در تهران نداريم.
البته اين طور هم نيست كه مسئوالن 
كامالً بى برنامه باشند و به زواياى پنهان 

عبور و مرور معلوالن در شــهر فكر نكرده باشند. براساس آخرين بررسى ها، 
مســئوالن اين موضوع را كامالً كارشناسى كرده  و به اين نتيجه رسيده اند كه 
فعالً نبايد برنامه خاصى براى رفت و آمد معلوالن در شهر داشته باشند. داليل 

اين نتيجه گيرى هم به شرح زير است:
يك: معلوالن گرامى مى توانند هنگام استفاده از وسايل نقليه عمومى، عبور 
و مرور در پياده روها، از روى جدول ها و... هرگاه به مشــكل خوردند، از ســاير 
هموطنان كمك بگيرند. حاال وقتى مى شود با هميارى و همكارى مردم يك 
مشكل را حل كرد، چرا بايد كلى هزينه روى دست شهردارى گذاشت؟ مردم 

هم لطف كنند يك گوشه كار را بگيرند... خدا امواتشان را بيامرزد. 
دوم: مســئوالن چون خيلى بــه معلوالن گرامى بهــا مى دهند، دغدغه  
معلوالن دغدغه آن ها هم هست و دائم به فكر آسايش اين عزيزان هستند 
و از آنجا كه خيابان ها اغلب شلوغ و پررفت و آمد است و آلودگى هم بيداد 
مى كند، خيابان ها را طورى طراحى كرده اند كه هيچ معلولى هوس نكند 
در اوج شــلوغى و آلودگى و غيره از آن ها عبــور كند. در عوض معلوالن 
عزيز مى توانند راحت توى خانه بنشينند و به ساير اعضاى خانواده دستور 
دهند كارهايش را انجام بدهند. اين اگر احترام به حقوق معلوالن نيســت 

پس چيست؟
سوم: يك ضرب المثل قديمى كه نمى دانم مال كدام كشور است، مى گويد: «به 
فقيران ماهى نده، بلكه ماهيگيرى را به آن ها آموزش بده». در اين ماجرا هم 
شك نكنيد بى برنامگى مسئوالن براى عبور و مرور معلوالن در شهر، فقط به 
خاطر خوِد اين عزيزان است. يعنى برخالف بعضى كشورها كه معابر عمومى، 
وسايل حمل و نقل عمومى و حتى مكان هاى تفريحى  را طورى ساخته اند كه 
معلوالن هم بتوانند به راحتى از آن ها استفاده كنند، مسئوالن ما دوست ندارند 
معلول ها نازك نارنجى بار بيايند. به همين خاطر ريش و قيچى را داده اند دست 
خود معلوالن و اين عزيزان هنگام رفت و آمد در معابر عمومى، هر گلى زدند 

به سر خودشان زده اند!

نخستين جلسه دادگاه « شبنم نعمت زاده» برگزار شد

عدالت بدون تعارف

12

گزارش قدس از نمايشگاه بزرگ آثار هنرى عاشورايى 
 در موزه هنرهاى دينى امام على

هجوم اين همه
فرشيد اسماعيلى در گفت و گو با قدس:رنگ سرخ

دنبال پاك كردن
كارت زرديم

روزمره نگارى

روايت مجازى

منهاى سياست

كارت زرديم
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حمیدرضا عرب: در آخرین دربی نتوانست آن پنالتی را برای 
استقالل تبدیل به گل کند و حاال هم با محرومیت از دربی 90 
عالمت سؤال بزرگی را پیش روی خودش قرار داده است. چرا 
فرشید اسماعیلی در دربی ها طلسم شده؟ داستان چیست؟ 
او حاال باید حسرت حضور در ترکیب استقالل را بخورد و البته 

انتقادهایی که غیبتش می شود.

   در جریان بازی با نفت مسجد سلیمان دوبار از داور 
کارت زرد گرفتی. یکی دقیقه 10 و دیگری دقیقه 87. حاال 

دربی را از دست دادی. چه حسی داری؟
از اینکه دربی را از دست دادم خیلی ناراحتم و از هواداران استقالل 
عذر می  خواهم. بازی مهم بود و دوست داشتم در این بازی به 
استقالل کمک کنم. اما از طرفی هم ناراحت نیستم چون می دانم 

استقالل آن قدر بازیکن با کیفیت دارد که جای من را پر کند. 

  به نظرت داور تصمیم های درستی درباره خطاهایت 
گرفت؟

در خطای نخست مستحق گرفتن کارت زرد بودم اما در خطای 
دوم هرگز! من اهل اعتراض به داوران نیستم. همیشه به آن ها 
احترام گذاشته ام اما در آن صحنه من فقط توپ را لمس کردم نه 

پای بازیکن حریف را.

  باشگاه استقالل هم خواستار بخشودگی تو شده 
است؟

بله، چون همه دیدند من خطایی مرتکب نشده ام. االن هم 
طبق قانون با اســناد و مدارک دنبال پاک کردن کارت زرد 

دوم هستیم.

  دربی قبل هم نتوانســتی آن پنالتی را تبدیل به 
گل کنی!

برای همین خیلی متأسفم. می خواستم با یک بازی خوب خاطره 
آن بازی را از ذهن هواداران استقالل پاک کنم اما تصمیم داور 

مانع از حضورم در ترکیب استقالل شد.

  فکر می کنی حاال اعتراض باشــگاه اســتقالل به 
محرومیت تو نتیجه بخش باشد؟

نمی دانم. امیدوارم حق به حقدار برسد. من مستحق محرومیت 
نبودم. ای کاش داور چنین تصمیمی نمی گرفت.

  استقالل در سومین بازی بازهم به پیروزی نرسید. 
فکر می کنی بتوانید در دربی این نتایج را جبران کنید؟

امیدوارم این اتفــاق رخ دهد چون ما آن قدر بازیکن با کیفیت 
داریم که بتوانند از پس این بازی بربیاینــد. درهمین بازی با 
نفت مسجدسلیمان هم مستحق برد بودیم. امیدوارم داوران 
تصمیم هایی نگیرند که به ضرر یک تیم تمام شــود. پارسال 
اشــتباه های داوری خیلی به تیم ملی لطمــه زد. در همین 
ورزشگاهی که با نفت مسجدسلیمان بازی کردیم وریا به خاطر 
اعتراض کامالً محترمانه ای که به داور داشت اخراج شد. اتفاقات 
از این دست برای ما زیاد رخ داده که در نتایج تأثیرگذار بوده است.

  شما در سه بازی فقط  دو امتیاز گرفته اید و فاصله تان 
با صدر در حال زیاد شدن است.

لیگ هنوز در ابتدای راه است و تیم های باالی جدول هم امتیاز از 
دست می دهند. مطمئن باشید استقالل روز به روز بهتر می شود 

و امتیازهای از دست رفته را جبران می کنیم.

  شایعه شده اســتقالل در لیگ 
قهرمانان آسیا یک پله باالتر آمد 

و از مرحله گروهی بازی هایش 
را شروع می کند؟

بله امروز شنیدم و خیلی هم 
خوشحال شدم چون حاال با 

تمرکز بهتری می توانیم 
لیگ را ادامه دهیم و 

در مرحله گروهی 
با قدرت ظاهر 

 . یم شــو
ل  مســا ا
حرف های 
زیادی در 
برای  آسیا 
گفتن داریم.

سینا حسینی: یکی از روش های مدیریتی موجود در ساختار 
فوتبال ایران اعتراض به تصمیمات داوری اســت، طیف قابل 
توجهی از مدیران فوتبال ایران از این روش برای آرام نگه داشتن 
هواداران و پنهان کردن ضعف های مدیریتی آشکار خود استفاده 
می کنند. پس از اینکه امیر حسین فتحی و همکارانش به واسطه 
ناکامی دنباله دار این تیم در حوزه فنی و مدیریتی باشگاه تحت 
فشار منتقدان قرار گرفتند دقیقاً از همان سناریویی که هفته دوم 
علیه علیرضا فغانی استفاده 
کردند برای اکبریان 
اســتفاده  هم 
کرده تا ظرف 
هفته  سه 
از شــروع 
ت  بقا مسا
برتر  لیگ 
از دو داور 
بازی اســتقالل 

شکایت کنند.
برخــی کارکنــان 
باشگاه استقالل برای 
بررسی طراحی سناریو 
اعتراض بــه داوری به 

ویژه داور دیدار اســتقالل – نفت  مسجد ســلیمان به سراغ 
کارشناســان داوری می روند و نظر کارشناسان همسو با نظر 
مورد عالقه خود را جمع آوری می کنند تا وانمود کنند اکبریان 
در جریان اخراج فرشید اسماعیلی دچار اشتباه شده است. پس 
از این آن ها با یکی از کارشناسان حقوقی فوتبال ایران ارتباط 
می گیرند تا از وی مشاوره بگیرند که بر اساس کدام ماده آیین 

نامه انضباطی می توانند خواستار تغییر رأی داور شوند.
نکته جالب توجه اینجاست که کارشناس حقوقی به فرد مذکور 
تأکید می کند که در آیین نامه ماده قانونی خاصی وجود ندارد که 
به کمیته انضباطی اجازه دهد نظر داور بازی را تغییر دهد اما یک 
راه وجود دارد که با به کارگیری از ماده 49 موضوع وتوی تصمیم 
داور را مطالبه کنند اما به طور حتم این درخواست با مخالفت رو 
به رو می شود چون ذات درج این ماده قانونی چنین مسئله ای 
نیست. با این حال مسئوالن باشگاه استقالل با ارسال شکایتی به 
کمیته انضباطی خواستار بررسی موضوع اخراج فرشید باقری 
و گل مردود اعالم شده مرتضی تبریزی می شوند. همزمان با 
ارسال این شکایت رسانه های هواداری استقالل و برخی نزدیکان 
باشگاه نیز ماجرای ماده 49 آیین نامه انضباطی را مطرح می کنند 
تا جامعه هواداری با استناد به این مطلب خواستار تغییر تصمیم 

اکبریان در جریان اخراج فرشید اسماعیلی شوند.
در ماده 49 آمده است: »شخصی که از زمین مسابقه یا منطقه 
فنی اخراج می شود،  خود به خود از نخستین مسابقه بعدی در 
همان رقابت ها محروم می شود مگر آن که کمیته انضباطی 
تصمیم به افزایش مدت محرومیت وی اتخاذ نماید یا محرومیت 
وی را به دلیل خطای آشکار داور لغو نماید«.اما هیچ کسی به این 
موضوع توجه نمی کند که موضوع خطای آشکار داور به تصمیم 
فنی وی برای اخراج یک بازیکن به درست و غلط نیست بلکه 
اصل داستان این است که قانون گذار به این دلیل این مطلب 
را در بند 49 آورده است که اگر در یک بازی داور به جای اینکه 
بازیکن x را اخراج کند بازیکن y را اخراج کرد کمیته انضباطی 
پس از بازبینی فیلم بازیکن اصلی گیرنده کارت را تشخیص دهد 

و به این ترتیب خطای داور را اصالح کند.
یکی از کارشناسان حقوقی فوتبال ایران با تأیید این مسئله به 
خبرنگار قدس گفت: به هیــچ وجه امکان تغییر تصمیم داور 
وجود ندارد و بی گمان فرشید اسماعیلی از بازی بعدی محروم 

خواهد بود.

فرشید اسماعیلی در گفت و گو با قدس:

دنبال پاک کردن کارت زردیم
قانون به نفع استقاللی ها نیست

وقتی هواداران سرکارند

طیبی: در آستاراخان به تیم ملی اضافه می شوم
ورزش: حسین طیبی در گفت وگو با خبرنگار مهر، در خصوص قهرمانی اش با تیم غیرت در 
سوپرجام فوتسال قزاقستان گفت: در سوپرجام با تیم اکتوبه بازی داشتیم که یکی از تیم های 
خوب قزاقستان است و چند بازیکن برزیلی دارد. سال گذشته به این تیم در جام حذفی باخته 
بودیم. برای همین بازی سوپرجام برایمان اهمیت داشت. ملی پوش مشهدی فوتسال ایران 
در خصوص  عدم دعوتش به اردوی تیم ملی فوتسال پیش از حضور در تورنمنت چهارجانبه 
آستاراخان گفت: من درگیر جام حذفی و سوپرکاپ قزاقستان بودم و با هماهنگی آقای ناظم 

الشریعه به اردوی تیم ملی در آستاراخان اضافه خواهم شد.

قاسمی نژاد به پرسپولیس می رسد
ورزش: تیم فوتبال شهر خودرو پس از کسب 9 امتیاز از سه بازی خود در 
هفته چهارم لیگ برتر به مصاف فوالد خوزستان خواهد رفت که این بازی 
در مشهد برگزار خواهد شد. پس از بهبود سروش رفیعی، مسئوالن پزشکی 
تیم شهر خودرو در تالش هستند تا روح اهلل باقری مهاجم این تیم هم بتواند 
به این بازی برسد. همچنین امین قاســمی نژاد بازیکن تیم شهرخودرو که 
دچار مصدومیت شده به احتمال فراوان به بازی این تیم مقابل پرسپولیس 

خواهد رسید.

فغانی: ایران تیم بداخالق جام جهانی بود
ورزش: مصاحبه فغانی قبل از رفتن منتشر شد و فغانی صحبت های جنجالی  را در 
این مصاحبه مطرح کرد.در قسمتی از مصاحبه درباره نظرات پیشکسوتان داوری 
گفت: »من کدخدامنشی را یاد نگرفتم و از طرف پیشکسوتان داوری هم مورد انتقاد 
قرار گرفتم«. او درباره نظر افراد در جام جهانی درمــورد تیم ملی ایران گفت: »هر 
زمان می خواســتند در جام جهانی تیم بداخالق را معرفی کنند به تیم ایران اشاره 
کردند، چراکه ما حتی بعد از استفاده از کمک داور ویدئویی هم به داور بازی پرتغال 

اعتراض کردیم«.

حمایت فتحی از استراماچونی
ورزش: مدیرعامل استقالل از سرمربی تیمش حمایت کرد و گفت: استراماچونی مربی 
ماست و ما سعی می کنیم روز به روز با او بهتر شویم و نتایج بهتری بگیریم. امیرحسین فتحی 
به عملکرد ضعیف آبی پوشان در سه هفته واکنش نشان داد و در مصاحبه با فارس درباره 
اینکه آیا استراماچونی در دربی شکست بخورد از سمتش اخراج می شود گفت:» من قبول 
دارم و منکر این نیستم. اما اعتقاد دارم االن تیم ما باید هفت امتیاز داشت اگر این اشتباهات 
علیه ما رقم نمی خورد زحمات ما با برخی اشتباهات نادیده گرفته شده است. استراماچونی 

مربی ما ست و ما سعی می کنیم روز به روز با او بهتر شویم و نتایج بهتری بگیریم.«

امیرمحمد ســلطان پور: رقابت های لیــگ قهرمانان 
باشــگاه های اروپا در فصل 2019/20 امشــب با برگزاری 
هشت دیدار آغاز خواهد شــد و عالقه مندان به جذاب ترین 
مسابقات فوتبال باشــگاهی جهان بار دیگر یک فصل پر از 
اتفاقات ریز و درشــت را پیش رو خواهند داشت. مسابقات 
امشــب در گروه های E تا H برگزار می شــود که در زیر به 

تفکیک گروه ها به بررسی آن می پردازیم.

گروهE؛قهرمانواردمیشود
بازی های امشب این گروه، شاهد تقابل مدافع عنوان قهرمانی 
مسابقات با نماینده قدرتمند سری آ خواهد بود. لیورپول که 
فصل گذشــته موفق شد برای ششــمین بار در تاریخ خود 
قهرمان اروپا شود، امشب از ساعت 23:30 در ناپل میهمان 
تیم ناپولی نایب قهرمان فصل گذشته سری آ است. این دیدار 
یادآور تقابل های جذاب دو تیــم در همین مرحله در فصل 
گذشته نیز هست که قرمزها موفق شدند سرانجام باالتر از 
شــاگردان آنچلوتی از گروه صعود کرده و در نهایت قهرمان 
شوند. در دیگر بازی امشب سالزبورگ اتریش میزبان خنک 

بلژیک خواهد بود.

گروهF؛بهدنبالنجاتازگروهمرگ
این گروه شــاهد حضور سه تیم بســیار قدرتمند از قاره 
اروپاست. بارسلونا، اینترمیالن و بروسیا دورتموند هرکدام 
یکی از غول های اروپا محسوب شده و مدعی قهرمانی در 
این مسابقات هســتند که از شــانس بد در کنار یکدیگر 
قرار گرفته اند تا گروه مرگ را بســازند. دورتموند و بارسا 
از 23:30 در ســیگنال ایدونا پارک به مصاف هم خواهند 
رفت.  بازگشت لوئیز سوارز و مسی از مصدومیت می تواند 
بسیاری از دغدغه های والورده را کاهش دهد. از طرف دیگر 
دورتموند با تقویت تیم خود مسلماً یک فصل داغ دیگر در 
رقابت با بایرن برای قهرمانی بوندس لیگا خواهد داشت و 
بدش نمی آید شانس خود را در اروپا نیز امتحان کند. در 
دیگر بازی این گروه اینتر که دوباره قدرتمند شــده و در 
حال حاضر صدرنشین سری آ اســت از ساعت 21:25 در 
سن سیرو میزبان اسپارتا پراگ، تیم بخت برگشته حاضر 

در این گروه خواهد بود.

گروهG؛گروهنهچندانجذاب
بازی های گــروهG کــه روی کاغذ بــی زرق و برق ترین 
گروه این فصل اســت نیز امشــب در شــهرهای لیون و 

لیســبون برگزار خواهد شد. از ســاعت 21:25 لیون تیم 
سوم فصل گذشته لیگ فرانسه از زنیت سنت پترزبورگ 
پذیرایی می کند. شاید جذاب ترین نکته این بازی حضور 
سردار آزمون مهاجم تیم ملی کشورمان در آن باشد. باید 
ببینیم ســردار می تواند درخشش ســابق خود زمانی که 
در تیم روســتوف در این رقابت ها موفق به گلزنی مقابل 
اتلتیکومادرید و بایرن مونیخ شــد را تکرار کند. بنفیکای 
پرتغال و الیپزیگ آلمان نیز از ساعت 23:30 دیگر دیدار 

این گروه را برگزار خواهند کرد.

گروهH؛نبردشیروخفاش
تیم های حاضر در ایــن گروه لیگ قهرمانــان از لحاظ 
قدرت، توازن جالبــی را به آن بخشــیده اند و احتماالً 
شــاهد رقم خــوردن نتایــج و اتفاقات جالبــی در آن 
خواهیم بود. چلسی که فصل گذشته به خاطر قهرمانی 
در لیگ اروپا سهمیه حضور در لیگ قهرمانان این فصل 
را بدست آورده، از ســاعت 23:30 در استمفورد بریج 
به مصاف والنســیا می رود که بر خــالف پیش بینی ها 
فصل را در اللیگا خوب آغاز نکرده و به نوعی در بحران 

قرار دارد.

امشب شروع فصل جدید چمپیونز لیگ

جاریشدنخوندررگهایسبزاروپا
مردان کوالکوویچ لبه پرتگاه 

سدبلندهندوچینمقابلبلندقامتان
ضد  حمله

پرسپولیس با برد به دربی رسید
ورزش: در آخرین دیدار هفته سوم لیگ برتر تیم پرسپولیس مقابل 
صنعت نفت آبادان پیروز شــد تا با برد به مصاف حریف ســنتی خود 
اســتقالل برود. آخرین دیدار هفته ســوم لیگ برتر از ساعت 19:45 
دیروز در ورزشگاه آزادی بین دو تیم پرسپولیس و صنعت نفت آبادان 
برگزار شــد که بازی با نتیجه یک بر صفر به سود پرسپولیس به پایان 
رسید.پرسپولیس با این برد 6 امتیازی شــد و با پنج پله صعود به رده 
چهارم جدول لیگ صعود کرد و باالتر از تراکتورسازی تبریز قرار گرفت. 
سرخپوشان با گل سه امتیازی کنعانی زادگان شماره 6 خود  در آستانه 
دربی و بازی حساس با استقالل )یکشنبه آینده 31 شهریور ( با روحیه 

و اعتماد به نفس بهتری نسبت به حریف وارد میدان خواهند شد.

کاهش سهمیه امارات و عربستان
سهمیه ایران به صورت قطعی 1+3 شد

ورزش: نشریه »االتحاد« امارات دیروز در گزارشی اعالم کرد که در ماه 
آینده)نوامبر( خبر بدی برای فوتبال امارات وجود دارد. در جدیدترین 
سهمیه بندی AFC برای کشــورها در لیگ قهرمانان آسیا 2020 و 
2021 سهمیه امارات از 1+3 به 2 +2 کاهش پیدا می کند و این حکم 
قطعی است. پیش از این امارات و عربستان باالتر از ایران قرار داشتند 
و از غرب آسیا دو تیم کشور ســهمیه 1+3 می گرفت اما بنا به گزارش 
این رسانه اماراتی سقوط این کشور در رده بندی جدید AFC به رده 
چهارم غرب آسیا قطعی شده اســت.بدین ترتیب در رده بندی جدید 
AFC برای توزیع سهمیه ها در دو سال 2021 و 2022 لیگ قهرمانان 
آسیا بدین شکل شــد: قطر و ایران به عنوان تیم اول و دوم رده بندی 
جدید در غرب آسیا سهمیه 1+3گرفتند و عربستان و امارات به عنوان 

تیم سوم و چهارم رده بندی سهمیه 2+2 گرفتند.

استقاللی ها امیدوار به حضور دیاباته و قائدی 
در دربی

ورزش: شیخ دیاباته در دقیقه 37 دیدار با نفت مسجد سلیمان به دلیل 
آســیب دیدگی از ناحیه دنده از زمین بازی بیرون رفت و جای خود را به 
مرتضی تبریزی داد.بعد از پایان مسابقه و حضور دیاباته در بیمارستان این 
شایعه مطرح شد که دنده وی دچار شکستگی شده اما بعد از عسکبرداری 
از قفسه سینه این بازیکن مشخص شد دنده وی هیچ شکستگی ندارد. قرار 
است کادر پزشکی تیم استقالل تالش خود را برای رساندن دیاباته به بازی 
با پرسپولیس انجام دهد و بعد از بازگشت این تیم به تهران تدابیر الزم در 
این زمینه صورت بگیرد.مهدی قائدی دیگر بازیکن مصدوم استقالل است 
که پس از برخورد با عباس عسگری از ناحیه مچ آسیب دید. با وجود آنکه 
استراماچونی در نشست خبری عنوان کرد که ممکن است قائدی هم به 
دربی نرسد اما شرایط این بازیکن چندان بد نیست و  حضور قائدی در دربی 
ممکن شده است.این در حالی است که استقاللی ها قرار است برای این دو 
بازیکن در هفته پیش رو برنامه های پزشکی را در نظر بگیرند تا آن ها را به 

دربی حساس پایتخت برسانند.

توافق دربی انجام شد
 ۹0 درصد ورزشگاه آزادی برای استقاللی ها

ورزش: مدیر سامانه بلیت فروشی ورزشگاه های کشور با بیان اینکه بلیت 
فروشی دربی به صورت 90- 10 انجام خواهد شد، گفت: فروش بلیت به 
هواداران دو تیم استقالل و پرسپولیس براساس توافقات انجام شده 90 
درصد برای استقالل و 10 درصد برای پرسپولیس خواهد بود.علی اصغر 
انتظار خیر در گفت وگو با ایسنا، درباره نحوه بلیت فروشی الکترونیکی به 
هواداران دو تیم استقالل و پرسپولیس با توجه به قانون 90- 10 اظهار کرد: 
زمانی که هواداران دو تیم در سایت سامانه بلیت فروشی اقدام به ثبت نام 
می کنند اطالعات هواداران را دریافت کنیم تا در زمان بازی برگشت دربی 
با اطالعاتی که از تعداد هواداران دو تیم کسب می کنیم دیگر مشکلی برای 

ثبت نام و فروش بلیت دربی نداشته باشیم.

منهای فوتبال

تفتیان: می خواهم سریع ترین مرد دنیا شوم!
ورزش: ســریع ترین مرد ایران گفت: در فرانســه به دونده های 
بیشتر از ستاره های پاری سن ژرمن توجه می شود. حسن تفتیان 
گفت: خیلی به این فکر می کنم که روزی ســریع ترین مرد دنیا 
شــوم. نمی گویم همین امروز یا حتماً باید این اتفــاق بیفتد اما 
کسی هستم که همیشــه اهداف بزرگی انتخاب کردم و دوست 

دارم به آن ها برسم.
من یک ســال تمرین می کنم برای یک صدم ثانیــه! یعنی ثانیه 
را به 100 قسمت تقســیم کنید و بدانید من برای هر صدم ثانیه 
یک سال تمرین می کنم. من رکورد قبلی 10.4 بود حاال به 10.3 

رسیده ام.

عبدولی: به خاطر آقا بنا کشتی گرفتم
ورزش: کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی هنگامی که از تشک پس 
از مبارزه با حریف اوکراینی بیرون آمــد هنگامی که ناله می کرد، 
گفت: » دنده ام شکست... دنده ام در مسابقه با روسیه شکست! به 
زور نفس می کشــیدم. امروز هم چهار سی سی لیدوکایین زدم تا 

آمدم کشتی گرفتم«.
عبدولی ادامه داد: »خدا را شکر دســت خالی نماندم. نمی خواستم 
کشــتی بگیرم. فقط به خاطر آقا بنا گرفتم. آقــای دبیر هم حرف 
خوبی زد. فرق ما با بقیه این اســت که ایرانی هستیم و تا پای جان 

می جنگیم«.

هادی چوپان: تا گردن زیر بدهی ام!
ورزش: بدنساز نابغه ایرانی که در رقابت های مسترالمپیای 2019 
برای نخســتین بار در تاریخ ورزش ایران به عنوان ارزشمند سومی 
رســید، می گوید: بدون کمترین حمایتی عازم آمریکا شده و 150 
هزار دالر برای گرفتن ویزای آمریکا، بلیت، هتل و... هزینه کرده است. 
هیچ کدام از مسئوالن از من هیچ حمایتی نکردند و حتی یک بار هم 
پیگیر کار من نشدند، چرا که کســب افتخار به نام ایران برای آن ها 
اهمیتی نداشت.  بابت هزینه های ســفر به آمریکا و گرفتن ویزا و ... 
مبلغ ۸00 میلیون تومان بدهکار شده ام که بر روی دوشم مانده و حاال 

تا گردن در بدهی هستم.

سومین پیروزی تیم ملی بسکتبال جوانان 
در تایلند

ورزش: تیم ملی بســکتبال جوانان ایران در سومین دیدار خود در 
تورنمنت بین المللی تایلند توانست تیم ملی هنگ کنگ را ۸3بر63 
شکست دهد. جوانان ایران با این پیروزی، هر سه بازی خود در مرحله 
مقدماتی را با برد پشت سر گذاشتند. مســابقات دور نیمه نهایی از 

امروز آغاز می شود.

هزینه 1۲ میلیاردی تیم ملی هندبال 
برای انتخابی المپیک

ورزش: علیرضا پاکــدل، رئیس فدراســیون هندبال گفت: یک 
میلیارد و 200 میلیــون تومان هزینه تیم ملــی برای حضور در 
مسابقات انتخابی المپیک شــده است. البته این رقم بدون لحاظ 
کردن هزینه های صرف شده برای برگزاری اردوهای آماده سازی 
و دیدارهای پیش بینی شده اســت.  وی افزود: در واقع برای تیم 
ملی هندبال و بابت حضور 10 روزه در مسابقات انتخابی المپیک 
باید ۸0 هزار دالر به عنوان ورودی و هزینــه هتلینگ و غذا و... 
پرداخت می شــد. برای تأمین این میزان ارز، فدراسیون هندبال 
۸00 میلیون تومان هزینه کرده اســت. طبق قرعه کشــی انجام 
شــده، تیم ملی ایران در گروه B با بحرین، کره جنوبی و کویت 
 A همگروه است. قطر،عربستان، هند و هنگ کنگ هم در گروه

با هم رقابت خواهند داشت.

جواد رستم زاده: برانکو که در عربســتان رستگار نشده 
و خبرهای موثق از اخــراج او حکایت دارنــد در مصاحبه 
تلفنی بــا نشــریه »الریاضیه« عربســتان گفــت: »تا االن 
کســی با من از باشــگاه االهلی تماس نگرفته کــه بگوید 
من اخراج شــدم. منتظر تمــاس مدیر برنامــه ام با اداره 
باشــگاه االهلی هســتم«. حق با برانکو اســت و از شواهد 
 پیداســت که مدیران باشــگاه االهلی در اخــراج او دچار 

اختالف شدند. 
مدیر باشــگاه منصور بن مشعل کســی بود که حکم اخراج 
برانکو را امضا کرد اما رئیس باشــگاه االهلــی هنوز با این 
حکم موافقت نکرده اســت. مشکل اصلی باشــگاه االهلی 

تامین 7میلیون ریال سعودی )بیش از 21 میلیارد تومان( 
حق فســخ یک جانبه قرارداد اســت که براســاس توافق 
صورت گرفتــه باید به صورت فوری بعــد از برکناری مربی 
به عنوان جریمه فسخ پرداخت شــود همچنین این باشگاه 
باید به دنبال تامین منابع الزم برای جذب ســرمربی جدید 
باشــد اما طبق آخرین اخبار االهلی هنوز نتوانسته چنین 
مبلغی را فراهم کند. مســئوالن باشــگاه بــه دنبال تامین 
منابع مالی الزم برای اعالم این خبر هستند. آن ها در حال 
حاضر صالح المحمدی، بازیکن ســابق شــان را به عنوان 
 ســرمربی موقت معرفی کرده اند تا تکلیف شــان با برانکو 

مشخص شوند.

سکوهایآزادی-سکوهایاالهلی
برخی از کاربران توییتری هــوادار االهلی در صفحه توییتر 
این باشــگاه از کم فروشــی بازیکنان به دلیــل اختالف با 
برانکو شــاکی بودند و حق برانکو نمی دانستند که از همین 
هفته سوم با فشــاری که بر او وارد شده است، از کار برکنار 
شــود اما برخی دیگر از کاربرهــا عقیده دارنــد برانکو به 
دلیل اختالف بــا »نماد باشــگاه« یعنی عمر الســوما باید 
االهلی را ترک کنــد. در تهران اما با تمام فــراز و فرودها و 
اخراج ســتاره ها، هواداران چهار ســال تمام به پای برانکو 
 ایستادند و به طبع آن ســه قهرمانی پیاپی لیگ هدیه  این

 صبوری بود.

برانکو گوش االهلی را می برد

غرامت
21میلیاردی
پروفسور

اتهامچینی
برانکو که خودش زمانی متهم شد قبل از ترک پرسپولیس 
با تیم االهلی توافق کرده حاال از ســوی عربستانی ها هم با 
اتهامی مشابه مواجه شده است. محمد النمری، روزنامه نگار 
مشهور عربستانی در صفحه شخصی اش مدعی شد: »برانکو 
ایوانکوویچ، سرمربی االهلی پیش از دیدار با الوحده با یک 

تیم چینی به توافق رسیده بود.«

دوشکایتایرانیوعربی
در همین حال ولید الفراج یکی از مدیران باشــگاه االهلی 
در مصاحبه تلویزیونی با شــبکه ورزش عربســتان اعالم 

کرد که برانکو از االهلی به فیفا شــکایت کرده و خواستار 
غرامت مالی شــده اســت. مبلغ فســخ قرارداد برانکو 7 
میلیون ریال سعودی)نزدیک به 21 میلیارد تومان( است. 
پروفســور البته هنوز غرامتش از پرسپولیس را هم نگرفته 
و در انتظار جلســه با انصاری فرد است. طلب یک میلیون 
یورویی برانکو و دستیارانش باعث شد تا پرسپولیس یکی 
از موفق تریــن مربیان تاریخ خــود را در دوران مدیریتی 
ایرج عرب از دســت بدهــد. هرچند برخی رســانه های 
عربســتانی تأکید کرده بودنــد برانکو از مدت هــا قبل با 
مدیرعامل االهلی به توافق نهایی دست یافته بود اما نکته 
بااهمیت این اســت که اگر مدیریت باشــگاه پرسپولیس 

می توانســت طلــب ایــن مربی را 
نکــو  پرداخــت کنــد، برا

یطی  طبق هیچ شــرا
نســت  ا نمی تو

یــن تیم  ز ا ا
جدا شــود 
قع  ا و در  و
فسخ  بند 

د  ا د ر ا قــر
و برداشــته  برای ا

شده بود.

ورزش: رقابت های والیبال قهرمانی آسیا به میزبانی تهران 
درحال برگزاری است. شاگردان ایگور کوالکوویچ  پس از 
کســب دو پیروزی قاطع مقابل تیم های سریالنکا و قطر، 
در سومین مســابقه خود مغلوب اســترالیا شدند تا زنگ 
خطر برای والیبال ایران به صدا دربیاید. پیش از رقابت های 
قهرمانی آسیا بسیاری از کارشناسان اعالم کرده بودند که 
تیم های استرالیا و چین حریفان جدی ایران خواهند بود و 
ظاهراً پیش بینی آن ها هم درست از آب درآمد. والیبال ایران 
خاطرات خوبی از استرالیا ندارد و دقیقاً در همان لحظاتی که 
همه آماده برگزاری جشن می شوند، این تیم تمام برنامه ها را 
به هم می ریزد، چرا که آن ها فقط به المپیک نگاه می کنند 
و برخالف ایران در طول چهار سال فقط در راستای رسیدن 

به این آوردگاه مهم گام برمی دارند. 
هنوز اتفاقاتی که هفت سال قبل برای والیبال ایران افتاد را 
فراموش نکرده ایم. این بار هم گویا تاریخ در حال تکرار است.  
پیش از مسابقات انتخابی المپیک 2012 لندن همچون این 
روزها ایران میزبان مسابقات قهرمانی آسیا بود و توانست با 
هدایت خولیو والسکو برای نخستین بار به مدال طال برسد. 
در ادامه شاگردان والسکو راهی جام  جهانی شدند و آنجا 
هم عملکرد خوبی داشتند؛ عملکردی که تقریباً همه را قانع 
کرده بود که ایران می تواند به عنوان بهترین تیم آسیا راهی 
المپیک لندن شود، اما این اتفاق هیچ گاه محقق نشد، چرا 
که ایران با سد محکمی به نام استرالیا رو به رو شد و با نتیجه 

3 بر یک باخت.
شرایط این روزهای والیبال ایران خیلی شبیه آن سال هاست. 
ایران در مرحله دوم مسابقات قهرمانی آسیا هم کار سختی دارد 
و باید با تیم های چین و هند روبه رو شود. از طرفی انتظار می رود 

آقایان جنگ ریاست را زودتر تمام کنند و یک برنامه مدون برای 
تیم ملی در نظر بگیرند تا شاهد تکرار تاریخ نباشیم. از سال 
2014 تا دیروز، ایران و استرالیا 11 بار با هم روبه رو شدند که 10 

پیروزی سهم ایران بود. 
استرالیایی ها توجهی به این 10 شکست نمی کنند و از تمام 
آن ها درس می گیرند تا در بهترین زمان یعنی مســابقات 
انتخابی المپیک به پیروزی برسند. کوالکوویچ اعالم کرد 
که از این شکست درس گرفته است، اما باید منتظر ماند و 
دید که آیا او می تواند والیبال ایــران را از لبه پرتگاه نجات 

دهد یا خیر؟ 
طبق اعالم فدراســیون، در دور دوم این مسابقات، تیم های 
نخســت و دوم گروه های چهارگانه در دو گروه جدید جای 
گرفته اند و تیم های سوم و چهارم هم در دو گروه جدید قرار 

داده شده اند.
تیم هایی که در دور نخست با هم در یک گروه قرار داشتند، در 
دور دوم با هم بازی نمی کنند و نتیجه بازی مرحله نخست برای 

آن ها منظور خواهد شد.
در واقع ایران و استرالیا که بازهم در یک گروه هستند، اما دیگر 
باهم بازی نمی کنند. با این وضعیت ایران در همین ابتدا یک برد 
و سه امتیاز از رقیب اصلی اش عقب است و برای صعود به نیمه 

نهایی چاره ای جز پیروزی برابر چین و هند نخواهد داشت.

برنامهبازیهایتیمملی
هند- استرالیا، سه شنبه ساعت 16

ایران- چین، سه شنبه ساعت 1۸:30
ایران- هند، چهارشنبه ساعت 1۸:30

چین- استرالیا، چهارشنبه ساعت 1۸:30
      صفحه 10

شماره: 139860307005001091        تاريخ: 1398/06/23
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان شمالى

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو بجنورد
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

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

 برابر راى شماره933-98  مورخ 98/5/30هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك منطقه دو بجنورد تصرفات  و س
ــنامه 454 صادره از  ــماره شناس ــيدرضا ميرزائى فرزند احمد بش مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى س
ــاحت 31/97 متر مربع از پالك 4945 فرعى از 173 اصلى اراضى  بجنورد در يك باب مغازه به مس
ــمى آقاى =ضياء الدين نيكوزاده  ــطه از مالك رس معصوم زاده بخش دو بجنورد خريدارى مع الواس
ــب در دو نوبت به فاصله 15 روز  ــت لذا به منظور اطالع عموم مرات ــن محرز گرديده اس فرزند حس
آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
ــليم و پس از  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس مى توانند از تاريخ انتش
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.9807835
 تاريخ انتشار نوبت اول:98/06/26
 تاريخ انتشار نوبت دوم:98/07/10

 احمد اصغرى شيروان رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه دو بجنورد

شماره نامه: 1398027000341710          شماره پرونده: 9609985840800041
شماره بايگانى پرونده: 980473                 تاريخ تنظيم: 1398/06/24

آگهى مزايده نوبت اول
ــى بجنورد، فيما بين محكوم له  ــه 980473 ش 1 اجراى احكام مدن ــورد پرونده اجرائى كالس در م
ــكينه، مدينه گريوانى و با موضوع مطالبه  ــه گريوانى و محكوم عليهم احيا، بابا، رضا، جميله، س عالي
ــى ملك به مشخصات  ــيم بهاى آن بين ورثه و انجام كارشناس با عنايت به حكم فروش اموال و تقس

ذيل الذكر:
ــيل دره(سولدره) به مساحت 2800  ــخصات ملك: 1- يك قطعه زمين آبيزار واقع در منطقه س مش
ــل موثر در ارزيابى  ــاير عوام ــن زار بودن، محل و موقعيت آن و س ــيب و ش ــر مربع با توجه به ش مت
ــهم هر دختر مبلغ 280/000/000 ريال برآورد  امالك بهاى آن مبلغ 1/120/000/000 ريال و س

ميگردد.
ــد بنابراين  ــاورزى هر يك جداگانه به فروش ميرس 2- با توجه به عرف منطقه كه زمين و آب كش
ــمه گريوانى در منطقه سيل دره مبلغ 340/000/000 ريال و  ــاورزى چش ارزش 20 دقيقه آب كش

سهم هر دختر مبلغ 85/000/000 ريال برآورد مى گردد.

3- يك باب حياط مسكونى مخروبه واقع در كوچه مالصدرا كه 1/5 متر داراى عقب نشينى و پس 
ــد بهاى آن مبلغ 260/000/000 ريال سهم هر  ــينى مساحت آن 75 متر مربع مى باش از عقب نش
ــهم هر دختر 26/000/000 ريال برآورد ميگردد و اينكه پس  ــر و مبلغ 52/000/000 ريال و س پس
ــه شنبه مورخ 1398/07/09 ساعت  ــير مراحل قانونى مقرر گرديده كل ملك مذكور در روز س از س
ــترى بجنورد  ــق مزايده حضورى در محل اجراى احكام مدنى دادگس ــى 11/00 و از طري 10/30 ال
ــه مزايده ميتوانند پنج روز قبل از موعد مقرر  ــركت در جلس ــد. بنابراين متقاضيان ش به فروش برس
ــوع مطلع و در صورت تمايل از مورد مزايده بازديد نمايند.  ــن اجرا حاضر و از كم و كيف موض در اي
ــت مزايده از قيمت كارشناسى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شد و  بديهى اس
ــنهادى فى المجلس از برنده مزايده اخذ و مابقى مبلغ نيز ظرف يك ماه وصول  ده درصد مبلغ پيش
ــد و در صورت عدم پرداخت الباقى (نود درصد) در مهلت مقرر مبلغ توديعى پس از كسر  خواهد ش

هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مى گردد.9807836
دادورز شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى بجنورد- لشگرى

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

برابر راى شماره 139760306015009159- 1397/11/1 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره 327 كد ملى  ــنامه ش تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد كريمى به شناس
ــدانگ يكباب منزل به مساحت 490 متر مربع  0748480250 صادره تايباد فرزند مصطفى در شش
ــان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل  ــماره 284 اصلى واقع در خراس پالك ش
قسمتى از مالكيت مرحوم محمد كريمى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9807831
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/26 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/10

مهدى حسين زاده 
كفيل 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

ــوع قانون تعيين  ــماره 139860306015003556- 1398/05/02 هيئت اول موض ــر راى ش براب
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 

ــيرخانى به شناسنامه شماره 5180  تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم گلى صاحبى ش
كد ملى 0749809426 صادره تايباد فرزند كميدان در ششدانگ يكباب منزل مسكونى به مساحت 
ــهد حوزه ثبت  ــان رضوى بخش 14 مش ــماره 251 اصلى واقع در خراس 166,33 مترمربع پالك ش
ــيراحمد كريمدادى و قسمتى از پالك  ــمتى از مالكيت رسمى و مشاعى ش ملك تايباد از محل قس
ــود  ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش محرز گرديده اس
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از  ــخاص نس در صورتى كه اش
ــيد،  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس تاريخ انتش
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.  ــليم اعتراض، دادخواس ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. 9807832
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/26 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/10

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك فريمان 

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

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
 برابر راى شماره 139860306022000440هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س

مالكانه بالمعارض متقاضى خانم مريم يكتا فرزند حسن بشماره شناسنامه 114
ــاختمان به مساحت 214متر مربع پالك 2401فرعى از 276 اصلى  صادره از فريمان در يك باب س
ــن بهلولى محرز گرديده است. لذا به منظور  ــمى آقاى حس واقع در بخش 13خريدارى از مالك رس
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز آگهى مى شود درصورتيكه اشخاص نسبت به صدور 

سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى بمدت دو ماه

اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس از اخذ
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس رس
ــند  ــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقضاى مدت مذك ــد. بديهى اس نماين

مالكيت صادر خواهد شد. 9807828
تاريخ انتشار نوبت اول:98,6,26
تاريخ انتشار نوبت دوم:98,7,9

محمد رضا رجايى مقدم-رئيس ثبت اسناد و امالك

آگهى دعوت افراز
ــاعى پالك 1/362- اصلى واقع   در  ــاى رمضانعلى خمر فرزند عباس احدى از مالكين مش ــون آق چ
بخش2 سيستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 4775- ز  مورخ 1398/3/19 تقاضاى افراز 
ــتناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را  ــهمى خود را از پالك مرقوم باس س
از اين اداره نموده ودر ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى 
ندارد و آدرس آنها مشخص نمى باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى 
ــاع و كسانى كه حق و حقوقى در اين ملك دارند  ــاير مالكين مش الزم االجرا آگهى مى گردد و از س
ــنبه مورخ 1398/8/6  ــاعت 8 صبح روز دوش و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى آيد تا در س
ــانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز  دراين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رس
برابر مقررات صورت پذيرد، يادآور مى گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف: 

529  آ-9807830
تاريخ انتشار :  1398/6/26 

مهدى پهلوانروى
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند 

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــت ثبتى واراضى  ــون تعيين تكليف وضعي ــاده 13 آئين نامه قان ــاده 3 قانون و م ــى موضوع م آگه
ــماره 139860308001002309  ـ  ــر راى ش ــمى            براب ــند رس ــد س ــاختمانهاى فاق و س
ــاختمانهاى  1398/05/28  هيئت اول / دوم  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــماره شناسنامه  4 و شماره ملى 0652479367 نسبت  خانم طاهره چاحوضى  فرزند غالمرضا  بش
ــمتى ازپالك  4383 ـ  ــاحت 101/65  مترمربع قس ــكونى به مس ــدانگ يكباب منزل  مس به  شش
ــت لذا به منظور  ــمى محرز گرديده اس اصلى بخش يك بيرجند از محل مالكيت محمد على محتش
ــخاص نسبت به  ــود در صورتى كه اش اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  صدور س
ــليم  ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس اعتراض،دادخواس

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9807834
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/06/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/11

على فضلى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︑︱﹞﹫﹟ ︨﹑﹝️ ︎︀ر︨﹫︀ن 
︫︣﹋️ ︋︀ ﹝︧﹢﹜﹫️ ﹝︡ود ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٧٨٣٩٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۵٢٠٠٨۶٩

 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠۶,٠٢ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : - ︑︭︡ی ︋ــ﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ︠︡﹝︀︑﹩ و 
﹡︷︀﹁︐﹩، ︠︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ و ︑︀﹝﹫﹟ ﹡﹫︣وی ا﹡︧ــ︀﹡﹩.در ︮﹢رت ︲︣ورت ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ا﹡︖︀م ﹝﹢︲﹢︻︀ت ︎︦ از ا︠︢ ﹝︖﹢ز از ﹝︣ا︗︹ ذ︭﹑ح ︋﹥ 
 ︫︣ ︣ان ︋﹥ آدرس︑ ﹩︐︊︔ ︡در وا ️﹋︫︣ ﹏﹞ - .︡و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح ﹎︣د ︡︀ق ﹎︣د﹛ع ﹁︺︀﹜﹫️ ︫︣﹋️ ا﹢︲﹢﹞
 ︣﹫﹫︽︑ ١٣٩٧٨٨٣٨٣٢ ﹩︐︧︎ ︡﹋ .۴︡︣ان، ︋﹙﹢ک ١٨٨، ︵︊﹆﹥٢، وا︑ ص، ﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹫︀ن ︾︣ب﹢︭﹞ ︣ان ︠﹫︀︋︀ن ﹋﹫﹙﹢﹝︐۵︣ ︗︀ده︑

 .︡و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︋︪︣ح ﹁﹢ق ا︮﹑ح ﹎︣د ️﹁︀
︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان (۵٩۶٧١٧)

/ع
۹۸
۰۷
۷۸
۹

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹋︀ر﹎︤اری ︨ ️﹋︫︣ ﹟﹝︋︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٣٠٠۴ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩١٠٣٨٠٣٨۴٧١٠ 
 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١٠,٢٩ و ﹡︀﹝﹥ ︫ــ﹞︀ره ١٢٢,۵١٢٣٨ ﹝﹢رخ ٩٨,۴,٢۴ ︨︀ز﹝︀ن ︋﹢رس و 
اوراق ︋︀دار︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : . ١- ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︫ــ︀﹝﹏ ︑︣از﹡︀﹝﹥ و ︮﹢رت ︨﹢د و ز︀ن و ︮﹢رت ︗︣︀ن و︗﹥ ﹡﹆︡ ︫︣﹋️ 
︋︣ای ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐﹩ ︋﹥ ٣١ ︫ــ︣﹢ر ﹝︀ه ١٣٩٧ ﹝﹢رد ︑︭﹢︉ ﹇︣ار ﹎︣﹁️. ٢- ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹞﹠︡ (︧ــ︀︋︡اران ر︨﹞﹩) 
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︔︊️ ٢٠٣۵و ︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ ١٠١٠٠١٧۴٣٩٠ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ﹝﹣︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ︫ــ︀︬︠ ا﹡︪︡︀ن ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 
                     .︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡١٣٩٨,٠۶,٣١ ا ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ١۵۵۶۶ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠١٠٠۵٧٣٣٢٣ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︫︣﹋️ ︋︣ای ︨︀ل

 ︡︣د﹎ ﹟﹫﹫︺︑ ︀﹨ ﹩﹎درج آ ️︗ ️﹋︫︣ ٣- روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س ︋﹥ ︻﹠﹢ان روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر
(۵٩٨٢٩٠) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری
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۹۸
۰۷
۸۲
۶

آگهى مرحله سيزدهم سال 1398 (منطقه دو كرمان ) 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان  

اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو شهرستان كرمان 
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

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

در اجراى مواد مذكور بدينوسيله امالكى كه برابر ارا هيئتهاى حل اختالف موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى  فاقد سند رسمى مستقردر واحد ثبتى ناحيه دو شهرستان كرمان 
تقاضاى ثبت انها پذيرفته و ادامه عمليات ثبتى انها مطابق قانون مذكور تجويز گرديده است به ترتيب 
ــخصات مالك يا مالكين ( متقاضيان ثبت  ــماره پالك فرعى از اصلى و بخش محل وقوع ملك و مش ش
ــتان كرمان بشرح ذيل اگهى ميشود تا در صورتى كه  ــهاى ( 2-3-6-28) ثبتى شهرس ) واقع در بخش
ــته باشند بتوانند از تاريخ  ــبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داش ــخص يا اشخاصى نس ش
ــيد ، ظرف  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
ــليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است  مدت يك ماه از تاريخ تس
ــد  ــند مالكيت صادر خواهد ش در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س
ــاس قانون مذكور مانع مراجع متضرر به دادگاه  ــت صدور و تسليم سند مالكيت بر اس ــايان ذكراس . ش

نخواهد بود . 
امالك تقاضاى ثبت شده واقع در بخش 2 كرمان 

1 فرعى از 2053 اصلى – خانم عصمت نگهبان فرزند محمد جان به شناسنامه 4813 صادره از مشهد 
ــاحت 184/84 متر مربع به ادرس كرمان خيابان شهيد اخالقى مادر  ــدانگ يكباب خانه به مس در شش

كوچه 11 جنوبى 1 خريدارى از محل مالكيت محمد هادى سماوى – رديف 811 
15160 فرعى از 3968 اصلى مجزى شده از 899 فرعى از 3968 اصلى – خانم اكرم جهانشاهى كوه 
جفتانى فرزند رمضان به شناسنامه شماره 349 صادره از كرمان در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 
97/21 متر مربع به ادرس كرمان شهرك امام حسن عسكرى كوچه گلستان خريدارى از محل مالكيت 

رخشنده اهورايى – رديف 8786 
ــاهى  ــده از 899 فرعى از 3968 اصلى – اقاى رمضان جهانش 15161 فرعى از 3968 اصلى مجزى ش
كوه جفتانى فرزند غالمحسين به شاسنامه شماره 3646 صادره از شهداد در ششدانگ يكباب خانه به 
مساحت 107 متر مربع به ادرس كرمان شهرك امام حسن كوچه 12 كوچه گلستان خريدارى از محل 

مالكيت رخشنده اهورايى – رديف 9506 
ــاهى كوه  ــده 899 فرعى از 3968 اصلى – خانم ليال جهانش 15162 فرعى از 3968 اصلى مجزى ش
جفتانى فرزند رمضان به شناسنامه شماره 5187 صادره از كرمان در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 
122 متر مربع به ادرس كرمان شهرك صنعتى كوچه باغ روبروى باغ خريدارى از محل مالكيت عباس 

ابراهيمى پور فرسنگى – رديف 9504 
ــاى محمد ميرزاپور  ــده از 899 فرعى از 3968 اصلى – اق ــى مجزى ش ــى از 3968 اصل 15821 فرع

ــماره 36 صادره از ماهان در ششدانگ يكباب خانه مساحت 367  ــنامه ش گوهرى فرزند على به شناس
ــل مالكيت ايراندخت عيش  ــتغيب كوچه 63 خريدارى از مح ــه ادرس كرمان خيابان دس ــر مربع ب مت

ابادى – رديف 415 
ــم ثمره اكبر  ــده از 989 فرعى از 3968 اصلى – اقاى قاس ــى مجزى ش ــى از 3968 اصل 15938 فرع
ــدانگ يكباب مغازه به  ــماره 27247 صادره از كرمان در شش ــنامه ش ــين به شناس عبدااهللا فرزند حس
ــرباز نبش كوچه 12 خريدارى از محل مالكيت  ــاحت 16/26 متر مربع به ادرس كرمان خيابان س مس

فاطمه پور حيدرى – رديف 918 
ــى از 3968 اصلى – اقاى على زهره كرمانى  ــده از 849 فرع ــى از 3968 اصلى مجزى ش 15950 فرع
ــاحت  ــدانگ يكباب خانه به مس ــماره 204 صادره از كرمان در شش ــنامه ش فرزند حبيب اهللا به شناس
ــهيدان ماهانى كوچه 31 خريدارى از محل مالكيت اكبر  278/04 متر مربع به ادرس كرمان خيابان ش

حجت فرسنگى – رديف 897 
ــده 7531 فرعى از 3968 اصلى – خانم عظيمه ابراهيمى پور  15967 فرعى از 3968 اصلى مجزى ش
ــدانگ يكباب خانه به مساحت  ــنامه شماره 80 صادره از كرمان در شش ــنگى فرزند على به شناس فرس
836 متر مربع به ادرس كرمان سراسياب فرسنگى شهيدان ماهانى 9 خريدارى از محل مالكيت صديقه 

حيدرى فرسنگى – رديف 254 
ــهركى  ــده از 899 فرعى از 3968 اصلى – اقاى على اكبر ش 15973 فرعى از 3968 اصلى مجزى ش
ــدانگ يكباب خانه به مساحت  ــماره 14116 صادره از زاهدان در شش ــنامه ش ــين به شناس فرزند حس
ــمت چپ خريدارى از محل  ــهرك صنعتى غربى 5 درب دوم س 148/25 متر مربع به ادرس كرمان ش

مالكيت على احمدى نژاد – رديف 1180 
ــكيبائى  ــده از 840 فرعى مكرر از 3968 اصلى – اقاى على ش 16005 فرعى از 3968 اصلى مجزى ش
ــماره 581 صادره از جيرفت در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 294  ــنامه ش فرزند درويش به شناس
ــنگى مغفورى 19 شرقى 3 خريدارى از محل مالكيت بنياد  ــياب فرس متر مربع به ادرس كرمان سراس

مستضعفان انقالب اسالمى – رديف 1058
ــى – اقاى اكبر احمدى نژاد  ــده از 394 فرعى از 3968 اصل ــى از 3968 اصلى مجزى ش 16014 فرع
ــنامه شماره 95 صادره از كرمان در ششدانگ يكباب خانه به انضمام دو باب مغازه  فرزند على به شناس
ــياب فرسنگى خيابان  ــاحت 753/35 متر مربع به ادرس كرمان سراس ــتمل بر طبقه فوقانى به مس مش

صياد شيرازى بعد از كوچه شماره دو خريدارى از محل مالكيت اكبر احمدى نژاد – رديف 1398 
ــجاع حيدرى  ــده از 899 فرعى از 3968 اصلى – اقاى اكبر ش 16024 فرعى از 3968 اصلى مجزى ش
ــدانگ يكباب خانه به مساحت 226/6 متر  ــماره 18 صادره از بم در شش ــنامه ش فرزند عباس به شناس
ــى 24 خريدارى از محل مالكيت طاهره تصويرى  ــرباز توكل اباد قدوس مربع به ادرس كرمان خيابان س

– رديف 111 
امالك تقاضاى ثبت شده واقع در بخش 3 كرمان 

21178 فرعى از 1783 اصلى – اقاى محمد رضا شيخ شعاعى فرزند حسن به شناسنامه شماره 1393 
صادره از كرمان در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 298/1 متر مربع با قيد به اينكه موازى 107/74 

ــف و در اجاره متقاضى قرار دارد به ادرس كرمان  ــدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوق متر مربع از شش
خيابان 24 اذر كوچه 46 پالك 39 خريدارى از محل مالكيت على غفورى – رديف 976

ــماره 71  ــنامه ش 21215 فرعى از 1783اصلى – اقاى على محمودزاده زرندى فرزند فرج اله به شناس
ــاحت 275 متر مربع به ادرس كرمان بلوار ازادگان  ــدانگ يكباب كارگاه به مس صادره از كرمان در شش

كوچه 37 قطعه 47 خريدارى از محل مالكيت ليلى اوحدى – رديف 138 
51 فرعى از 2216 اصلى – اقاى محسن قوام الدينى فرزند محمود به شناسنامه شماره 38243 صادره 
ــهيد  ــاحت 288/03 متر مربع به ادرس كرمان خيابان ش ــدانگ يكباب خانه به مس از كرمان در شش

مصطفى خمينى كوچه 47 خريدارى از محل مالكيت كياندخت ثريا- رديف 1251 
ــنامه شماره 3391 صادره از  ــن زاده فرزند احمد به شناس 51 فرعى از 2777 اصلى – اقاى محمد حس
ــاحت 40/35 متر مربع به ادرس كرمان خيابان شهيد رجائى  ــدانگ يكباب مغازه به مس كرمان در شش

نبش كوچه 45 سمت راست  خريدارى از محل مالكيت حسين بى نظير – رديف 1405 
ــنامه شماره 3391 صادره از  ــن زاده فرزند احمد به شناس 52 فرعى از 2777 اصلى – اقاى محمد حس
ــاحت 39/94 متر مربع به ادرس كرمان خيابان شهيد رجائى  ــدانگ يكباب مغازه به مس كرمان در شش

نبش كوچه 45 سمت راست خريدارى از محل مالكيت حسين بى نظير – رديف 1404
1311 فرعى از 2786 اصلى – خانم صديقه ميرزائى زاده كوهپايه فرزند محمد به شناسنامه شماره 1 
صادره از كرمان در ششدانگ يكباب خانه به انضمام مغازه مشتمل بر طبقه فوقانى به مساحت 121/5 
ــورد تقاضا متعلق بوقف و در  ــدانگ عرصه م ــر مربع با قيد به اينكه موازى 18/35 متر مربع از شش مت
اجاره متقاضى قرار دارد به ادرس كرمان ابتداى جاده شرف اباد كوچه تاالر پيمان دوست خريدارى از 

محل مالكيت عبداهللا طهمورثى – رديف 1236 
ــماره  ــنامه ش ــى – خانم مهدخت خدادادى لرى فرزند عليجان به شناس ــى از 2786 اصل 1314 فرع
ــاحت 200/41 متر مربع با قيد به  ــدانگ يكباب خانه به مس 2980082368 صادره از كرمان در شش
ــق بوقف و در اجاره متقاضى قرار  ــدانگ عرصه مورد تقاضا متعل ــه موازى 30/27 متر مربع از شش اينك
ــمت چپ خريدارى از محل مالكيت ماشااهللا  ــرف اباد قائم يك دومين كوچه س دارد به ادرس كرمان ش

بنازاده – رديف 1350
ــماره 226   ــنامه ش ــى از 2787 اصلى – خانم محبوبه تاج ابادى زند فرزند اكبر به شناس 23710 فرع
ــاحت 134 متر مربع به ادرس كرمان بلوار رسالت كوچه  ــدانگ يكباب خانه به مس صادره از بم در شش

5 خريدارى از محل مالكيت حاج محمودپورزاده حسينى – رديف 754
 23814 فرعى از 2787 اصلى – اقاى ايرج مددى زاده فرزند عباس به شناسنامه شماره 870 صادره 
از بافت در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 170 متر مربع به ادرس كرمان شيخ احمد كافى جنوبى 

كوچه 4 خريدارى از محل مالكيت حسين بانك توكلى – رديف 1231
23850 فرعى از 2787 اصلى – اقاى على رضا تقى زاده لنگرى قرزند محمد به شناسنامه شماره 717 
ــدانگ يكباب مغازه به مساحت 89/47 متر مربع به ادرس كرمان بزرگراه امام  صادره از كرمان در شش

نبش كوچه 35 خريدارى از محل مالكيت فاطمه جوادى – رديف 1349 
23851 فرعى از 2787 اصلى – اقاى على رضا تقى زاده لنگرى فرزند محمد به شناسنامه شماره 717 

صادره از كرمان در ششدانگ يكباب كارگاه به مساحت 133/8 متر مربع به ادرس كرمان بزرگراه امام 
نبش كوچه 35 سمت راست خريدارى از محل مالكيت فاطمه جوادى – رديف 1348 

ــنامه شماره 50 صادره  ــين به شناس 23859 فرعى از 2787 اصلى – اقاى مجيد معاذاللهى فرزند حس
ــدانگ يكباب خانه به مساحت 129 متر مربع به ادرس كرمان خيابان ابوذر جنوبى  ــير در شش از بردس

كوچه 32 غربى 3 خريدارى از محل حسين بانك توكلى – رديف 1299 
ــميه ايرانپور فرزند اسمعيل به شناسنامه شماره 953 صادره  23861 فرعى از 2787 اصلى – خانم س
از بافت در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 292/45 متر مربع به ادرس كرمان اسياباد جنوبى غربى 

10 خريدارى از محل مالكيت عاليه هروى – رديف 1112 
ــنامه شماره 36 صادره از رابر  23896 فرعى از 2787 اصلى  - اقاى على رادمنش فرزند اكبر به شناس
در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 157/6 متر مربع به ادرس كرمان خيابان شيخ احمد كافى جنوبى 

كوچه 4 خريدارى از محل مالكيت حسين بانك توكلى – رديف 1192 
ــماره 7  ــنامه ش 23905 فرعى از 2787 اصلى – اقاى احمد رمضانى مظفرابادى فرزند عوض به شناس
صادره از بم در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 150/5 متر مربع به ادرس كرمان بلوار رسالت فرعى 

دوم سمت راست فرعى اول سمت چپ خريدارى از محل مالكيت حسن وديعتى – رديف 114 
ــماره 235 صادره  ــنامه ش 23908 فرعى از 2787 اصلى – خانم مژگان بهرامى فرزند عباس به شناس
ــاحت 241/47 متر مربع به ادرس كرمان  ــدانگ چهارباب مغازه متصل به هم به مس از كرمان در شش
ــااهللا ثمره هدايت زاده – رديف  ــمالى نبش كوچه يك خريدارى از محل مالكيت ماش خيابان ابوذر ش

 1373
23923 فرعى از 2787 اصلى – اقاى عباس مرسلپور فرزند على اكبر به شناسنامه شماره 192 صادره 
از كرمان در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 149/90متر مربع به ادرس كرمان بلوار رسالت كوچه 
ــمت چپ فرعى دوم درب 5 خريدارى از محل مالكيت  ــت فرعى اول س ــمت راس 11 داخل كوچه س

حسن وديعتى – رديف 265
 امالك تقاضاى ثبت شده واقع در بخش 6 كرمان 

2318 فرعى از 20 اصلى – اقاى ساسان خالوئى فرزند غالمعلى به شناسنامه شماره 612 صادره از بافت 
در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 198/89 متر مربع به ادرس كرمان قائم اباد خيابان مولوى خيابان 

شهيد قلى زاده چهار كوچه اول خريدارى از محل مالكيت بى بى معصومه سجاديان – رديف 12 
امالك تقاضاى ثبت شده واقع در بخش 28 كرمان 

ــماره 10 صادره  ــنامه ش ــم به شناس ــى راينى فرزند هاش 1 فرعى از 1210 اصلى – خانم زهرا داريوش
ــهيد  ــاحت 494 متر مربع به ادرس كرمان راين خيابان ش ــدانگ يكباب خانه به مس ــن در شش از راي
ــى – رديف 776   م الف : 832   ــدارى از محل مالكيت محمد و احمد رحيم ــرى كوچه 17 خري مطه
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محمود مهدى زاده – رييس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو شهرستان كرمان

﹋︀رت و︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ ︠ــ﹢درو ︎︥و ︨ــ﹢اری ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
︫︀︨ــ﹩  و︫ــ﹞︀ره   ٢۴ ق   ٩۴٨  –  ۴۶ ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ 
﹝﹢︑ــ﹢ر:  ︫ــ﹞︀ره  و   IRFC۶١١VFY۴٣٠٠٨٠٢
١١۶٨۵٠٣٩٠۴٩ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه وازدر︗ــ﹥ ا︻︐︊ــ︀ر 

(﹟︤و﹇).︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨

/ع
۹۸
۰۷
۸۵
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︨ــ﹠︡ ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ︠﹢درو﹝﹫﹠﹩ ︋﹢س ا﹢﹊﹢ ر﹡﹌ ︨﹀﹫︡ 
︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷ــ︀ ﹝﹩٢٧ع۵٢١-ا︣ان ٣٢ و︫ــ﹞︀ره 
︫︀︨ــ﹩ NAZA512S4GH000343 و︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 
08K0767 ︋﹠ــ︀م ︫ــ︣داری ﹎﹠︀︋ــ︀د ﹝﹀﹆ــ﹢د ︫ــ︡ه 

ازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ . 

/ع
۹۸
۰۷
۸۵
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹑ک ٢٩۴٣٢  ﹥ دا﹡﹌ آ︎︀ر︑﹞︀ن︎  ︣گ︨   ︋﹉︑ ︡﹠ ا︮﹏︨ 
﹁︣︻﹩ از١٨٢-ا︮﹙﹩ ١٠︩︋ ﹝︪ــ︡ ︋﹥ ا﹡︱﹞︀م ا︮﹏ 
︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ︋﹠︀م ︎﹢︀ د﹜﹫﹙﹩ ︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙٠٩٣٩٩٩٨١٠۶﹩ 

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
︫﹞︀ره ︑﹞︀س ٠٩١۵۴١٧٩٠٠٧
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 ︤﹠  ︋﹜︐︧﹫ ﹢س︨  ︊︤ ) ﹡﹢ع ﹝﹫﹠﹩︋  ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ (︋︣گ︨ 
︑﹫ــ︌ ٣٠٩ ر﹡﹌ ا︋﹩ ︠︀﹋︧ــ︐︣ی رو︾﹠ــ﹩ ﹝︡ل ١٣۶۴ 
︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر ٠٩٨٨١۵ ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ ٠٠٩۵۶۵ 
︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک ١۴١ع۵٩ اــ︣ان ٨۵ ︋﹠︀م ︻﹙ــ﹛ ︋︀﹝︣ی 
﹁︣ز﹡ــ︡ ر﹝︱︀ن ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه واز در︗ــ﹥ ا︻︐︊︀ر 

.︫︡︀︊﹫﹞ ︳﹇︀︨ /ع
۹۸
۰۷
۸۷
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︑﹢︨︺﹥ و آ﹠︡ه ا﹜︨ ️﹋︫︣ ﹤﹫︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٩١٢١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۵۴٨۴۴٠

 :︡︣د﹎ ﹟﹫﹫︺︑ ﹏︣ار ذ﹇ ﹤ ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٧,٢١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ١ -︨ــ﹞️ ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋   ︋
آ﹇︀ی ﹝﹞︡ ﹨︀دی ︧ــ﹫﹠﹩ ︨︪︣ــ﹞﹥ ︋︀﹋︡ ﹝﹙﹩ : ٠٩٣٢٩۴١١٧۶ ︋﹥ ︨﹞️ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه ٢- آ﹇︀ی ﹡︺﹞️ ا﹜﹥ ︸︋ ︿︣︀﹡︥اد ﹝﹢︨﹢ی ︋︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ 
٠٩۴١٧۶٣۶۶٨ ︋﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ از ︫ــ︣﹋️ آ︋︀دا﹡﹩ و ﹝︧ــ﹊﹟ ا﹜﹫﹥ ︠︣ا︨ــ︀ن ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︻︱﹢ ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ٣- آ﹇︀ی ﹝﹞︡ ︫﹫︣دل ︋︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ : 
ــ﹞️ ︻︱ــ﹢ ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ﹨﹫︡﹞ ️︣ه                     ︨﹤  ︋٠٩۴٣۶٢١١٩۴ : ﹩﹚﹞︡﹋ ︀ ︀︋︣ی ﹁︣︋  ــ﹞️ ﹡︀ــ︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ۴- آ﹇︀ی ا﹋︊︣︮  ــ﹥︨   ︋٠٨٣٩۶٧٢٧١٣
︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه ﹝︡ت ︑︭︡ی ︑︀ ︑︀ر ٩٨,۴,٢٠ ا﹡︐︀ب  ︣ای︋  ︀رج از ا︻︱︀ء︋   ︠﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ️﹝  ︨﹤  ︋٠٨٢٨۶١۵۴٧٠ : ﹩﹚﹞︡﹋ ︀  ︋﹩﹠︡︋︀︺﹛ا ﹟ز ︡﹝﹞ ۵- آ﹇︀ی
 ﹩﹊ و ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ️︋︀︔ و ︋︣وات و ︻﹆︡ ︻﹆﹢د ا︨﹑﹝﹩ ︋︀ ا﹝︱︀ء ﹤︐﹀︨، ﹉ : ﹏﹫︊﹇ ︡آور ︫︣﹋️ از︺︑ ︀دار و︋ ٢ - ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨﹠︀د . ︡﹡︡︣د﹎

از دو ا﹝︱︀ء ﹝︐︽﹫︣ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ︀﹡ ︀︉ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه ﹨﹞︣اه ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د . 
(۵٩٨٣٠٢) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸
۰۷
۸۲
۷

︋︣گ ︨︊︤ ﹝﹢︑﹢ر︨﹫﹊﹙️ ︎﹫︪︣و︨﹀︣  ﹝︡ل ١٣٨٩ 
ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡  ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ١١۵/١٨٣۴۴ 
︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر ۵٧٠٢۴٧٨٣ و ︫ــ﹞︀ره ︑﹠ــ﹥ 
١٢۵S٨٩٩۶۵٩٣***NCR ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹁︐︀﹡﹥ ﹡﹫﹊﹢ 
﹝﹠︷ــ︣ی ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و ازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

. ︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۷
۸۸
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ
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فرهنگ و هنر

گزارش

 مستند پرتره ای درباره جانباز »علی نجات عباسی« 
که مستندساز است

دقیقه 90 هستیم و باید سریع تر کار کنیم
فرهنگ و هنر/ زهره کهندل: 
مســتند پرتره »من ســاحم در 
دست« ســاخته علیرضا باغشنی 
دربــاره جانباز مستندســاز »علی 
نجات عباسی« در پردیس سینمایی 

هویزه اکران و نقد و بررسی شد. 
در این جلســه که با موضوع »جانبازی که مستندساز است« از سوی انجمن 
فیلمسازان انقاب اســامی  خراسان برگزار شده بود، عاوه بر مستند »من 
ساحم در دست« مستندی با نام »درد و عشق« ساخته علی نجات عباسی 
هم پخش شد، سپس این جانباز درباره ورودش به عرصه مستندسازی سخن 
گفت. عباسی که یک دست، یک چشم و چهره اش را در جنگ هشت ساله 
از دست داده است با اشاره به شروع کار مستندسازی درباره شهدا، جانبازان 
و ایثارگران خاطرنشان کرد: من بازنشسته نیروهای مسلح هستم و خیلی با 
هنر مستندسازی آشنا نبودم ولی پنج سال پیش این کار را آغاز کردم. من 
به آسایشگاه جانبازان رفت و آمد داشتم و می دیدم که چطور جانبازان ما با 
خاطرات فراوان شهید می شوند و هیچ جا خاطره و حرفی از آن ها به شکل 
مســتند ثبت نمی شود. برای همین خودم با یک دست، دوربین را گرفتم و 
یاعلی گفتم.  وی ادامه داد: درباره شــهدا و جانبازان خیلی کار روی زمین 
مانده اســت، وقتی می بینم پدر شهیدی از دنیا می رود، افسوس می خوردم 
که چرا مســتند و فیلمی  درباره او وجود ندارد. چرا حرف ها و خاطرات این 
آدم ها ثبت نمی شود؟  عباسی مسیر سختی را برای مستندسازی پیموده و با 
وجود مخالفت های خانواده، بر تصمیمش مصمم بوده است. وی یادآور شد: 
از مستندسازی چیزی نمی دانستم، برای یادگیری تکنیک های فیلم سازی، 
دوره های آموزشی مستندسازی را طی کردم و برای اینکه نگاهم به محتوای 
کار دقیق تر شــود کتاب های تخصصی این حوزه را خواندم ولی هنوز برای 
ارتقای ســطح محتوایی و تکنیکی کارهایم راهی طوالنی در پیش دارم اما 
وقت برای آزمون و خطا نیست، چون به دلیل گذشت چند دهه از پایان دفاع 
مقدس، راویان حاضر در جنگ که جانبازان و ایثارگران هستند دارند کم کم از 

میان ما می روند، در دقیقه 90 هستیم و باید سریع تر کار کنیم. 

  امیدی به مسئوالن فرهنگی نیست
این جانباز مستندســاز با بیان اینکه از نظر مالی و معنوی از جایی حمایت 
نمی شود حتی بنیاد شهید، گفت: با وجود اینکه بنیاد شهید، متولی ماجراست 
ولی حتی یک فیلمبردار هم در اختیــار من قرار نداد. وقتی دیدم حمایت 
نمی شــوم به فرمان رهبری که دستور آتش به اختیاری در حوزه فرهنگی 
داده بودند، دوربین را به دست گرفتم و شروع به ساخت مستند از جانبازان، 

ایثارگران و خانواده شهدا کردم. 
وی ادامه داد: برایم مهم نبود که حمایت می شوم یا نه، باید به تکلیفم عمل 
می کردم. برنامه های آموزشی در حوزه مستندسازی را پیگیری می کردم تا 
آموزش هایم به روز شوند و آثارم از حداقل استاندارد نمایشی برخوردار باشد. 
با وجود اینکه هزینه خرید تجهیزات مستندســازی بسیار باال بود اما خودم 
هزینه آن ها را تقبل کردم تا درگیر بروکراســی اداری برای گرفتن یک سه 
پایه دوربین نشوم. عباسی خاطرنشان کرد: وقتی مستندهایم از شبکه استانی 
خراســان رضوی پخش شد، برای ساخت مستندهای بعدی انرژی و انگیزه 
گرفتم، اگرچه دستمزدی نمی گرفتم و برای ساخت مستندها از جیب خودم 
هزینه می کردم ولی دلم گرم است که دارم کاری برای انقاب انجام می دهم. 
ضمن اینکه خانواده شهدا و جانبازان آن قدر آدم های باصفا و پرمحبتی هستند 

که خدمت به آن ها به من انرژی مضاعفی برای کار می دهد.
کارگردان مستند »درد و عشق« با اشاره به حمایت نشدن از سوی بنیاد شهید 
اظهار کرد: همیشه می گویند بودجه نیست، این حرف تکراری برایم دردناک 
نیست، درد آنجاست که فان مسئول فرهنگی بنیاد شهید به شما بگوید، 
اکنون همه پای ماهواره می نشــینند چه کسی مستندهای شما در شبکه 
استانی را می بیند! شنیدن این حرف ها خیلی دردآور است. با چنین تفکری 
در میان مسئوالن فرهنگی، خودمان باید دست به کار شویم و به تکلیفمان 
عمل کنیم. وی با اشاره به دشواری تأمین هزینه خرید تجهیزات مستندسازی 
خاطرنشان کرد: فکرش را بکنید که با یک دست، خودم به تنهایی باید همه 
وسایل را حمل کنم و از این سر شهر به آن سر شهر و گاهی تا خارج مشهد 
بروم تا از سوژه های مستند فیلمبرداری کنم. همه کارهای ساخت مستند 
را در زمان فیلمبرداری خودم انجام می دهم چون کســی همراهم نیست، 
همراهی ندارم چون دســتمزدی نمی گیرم که بخواهم دستمزدی پرداخت 
کنم.  عباسی با بیان اینکه انقاب حق زیادی به گردن ما دارد، گفت: اینکه 
من از جیب خودم و زمانم می گذارم تا ارزش ها و آرمان های انقاب اسامی 
 برای آیندگان حفظ شــود، کوچک ترین کاری است که می توانم برای ادای 

دین به انقاب انجام دهم.

 فرهنگ و هنر/ صبــا کریمی  این روزها موزه 
هنرهای دینی امام علی)ع( میزبان نمایشــگاه های 
متنوعی از خوشنویســی، تصویرگری و نقاشــی با 
محوریت عاشورا و ایام محرم است که آثار آن توسط 
هنرمندان بنام و سرشناسی خلق شده و در معرض 
دید عموم قرار گرفته است. برای اطاع بیشتر از کم 
و کیف برپایی این نمایشگاه ها با این گزارش همراه 

شوید.
طبقــه همکف موزه بــه آثار دو بخش نقاشــی و 
خوشنویسی مزین شــده  و در بدو ورود و نگاه اول 
با آثار خوشنویســی زیبایی روبه رو خواهید شد که 
به قلم اســتاد علی شیرازی، کتیبه نویس معروف با 
اشعاری از محتشم کاشــانی از بزرگ ترین شاعران 
مرثیه سرای شیعه به رشــته تحریر درآمده است. 
ترکیب بند معروف »باز این چه شــورش اســت که 
در خلق عالم اســت« مرثیه ای حماسی است که در 
سوگ ساالر شهیدان حضرت امام حسین)ع( سروده 
شده است. اشعار محتشــم کاشانی از ابتدا تاکنون 
نشانه و سمبل مراسم سوگواری شهیدان کربا در 

ایام محرم بوده است.
اســتاد علی شــیرازی که در قلم جلی)کتیبه( از 
شناخته شده ترین خوشنویســان ممتاز و معاصر 
است، پروژه نوشتن کتیبه های عاشورایی را از سال 
۱۳۸۴ شــروع و پس از اتمام، در سال ۱۳۸۶ آن را 

به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پیشنهاد 
کرد که با استقبال مدیریت وقت سازمان خریداری 
و در گنجینه موزه هنرهای دینی امام علی)ع( قرار 
گرفت. تذهیب این آثار زیر نظر ســه تیم حرفه ای 
هر کدام به مدیریت یکی از استادان رامین مرآتی، 
محسن آقامیری و داریوش جلیلیان در مدت ۶ ماه 
انجام شد و در مراســم باشکوهی به همراه برپایی 
چندین کارگاه با حضور مسئوالن، مذهبان، استادان 
خوشنویس و صاحبنظران رونمایی شد. کتیبه نویسی 
یکی از اشکال و گونه های ارائه خوشنویسی است که 
در تزئینات معماری، به  خصوص در دوره اســامی 
رواج داشته است. در کتیبه نویسی بیشتر از خطوط 
عربی و کوفی استفاده می شــد، اما تقریباً از دوران 
صفویه به بعد، کتیبه نویسی نستعلیق آغاز شد و ادامه 
پیدا کرد. آثاری که در این نمایشگاه نیز به نمایش 

درآمده، به خط نستعلیق است.

  کتیبه نویسی ماندگار در دید عموم
آنچه در کتیبه نویســی مهم است، ترکیب بندی و 
اجراســت؛ نکته مهمی که در آثار شیرازی به خوبی 
دیده می شــود و با چنان مهارت و ظرافتی خطوط 
درکنار یکدیگر قــرار گرفته اند که نقشــی زیبا و 
چشــمنواز را پیــش روی دیــدگان مخاطب قرار 
می دهند. این آثار طبق ســنت خوشنویسی روی 

کاغذهای دست ســاز خلق شــده و در معرض دید 
عموم قــرار گرفته انــد. نظم و ترتیــب خطوط از 
مهم ترین ویژگی این آثار اســت که نشان از مهارت 
کار این هنرمند دارد و با نگاهی کوتاه به آثار به خوبی 

می توان ردپای قلم و مرکب را روی کاغذ دید. 
کتیبه نویسی های شــیرازی از شهرت بسیاری در 
سطح بین الملل نیز برخوردار است. ویژگی مهمی 
که کتیبه نویسی های این هنرمند را منحصر به فرد 
کرده اندازه و ترکیب دقیق و بی بدیل آن اســت که 
همه خطوط با ترکیبی ویژه و در اندازه های مشخص 
و یکسانی کنار یکدیگر قرار گرفته اند به گونه ای که 
کشیدگی های خطوط مانند هم و به  صورت یکسان 

خلق شده و به شکل حیرت آوری یک  اندازه است.
دقت در آفرینش منظم این خطوط به حدی باالست 
که دو سال پیش هجمه هایی علیه علی شیرازی و 
کپی بودن آثارش شکل گرفت تا جایی که برخی ادعا 
می کردند تابلوهای کتیبه علی شیرازی پوستر است 
و به صورت کپی و پرینت  شده تولید شده اند و اساساً 
نمی توان با خوشنویســی و کار دست آثاری به این 
دقت و در اندازه های یکسان خلق کرد. همین ماجرا 
سبب شد تا به خواسته شیرازی آثار کتیبه نویسی اش 
از گنجینه موزه خارج شــد و از نزدیک در معرض 
دیــد عموم قرار گرفت. از ســویی دیگر هنرمندان 
سرشــناس عرصه خوشنویسی نیز مراتب حمایت 

خود را از شــیرازی اعام کردند. این روزها نمایش 
دوباره این آثار در موزه امام علی)ع( فرصت بســیار 
خوبی برای عاقه مندان به هنر خط است که یکی از 
کم نظیرترین کتیبه نویسی های تاریخ خوشنویسی را 

از نزدیک ببینند و از آن لذت ببرند.
در ایــن نمایشــگاه ۱۵ تابلو از اشــعار محتشــم 
خوشنویسی شــده و دیوارهای طبقه همکف موزه 
امام علی)ع( مزین به پیــچ و خم این خطوط زیبا 
و اشعار ماندگار شده اســت. ابیاتی مانند »سرهای 
قدســیان همه در زانوی غم است«، » نگرفت دست 
دهر گابی به غیر اشک؛ زآن گل که شد شکفته به 
بستان کربا«، » زان تشنگان هنوز به عیوق می رسد؛ 
فریــاد العطش ز بیابــان کربــا« و ... از مجموعه 
ترکیب بندهایی اســت که به خط علی شیرازی به 

رشته تحریر درآمده است.
در کنــار این تابلوهای خوشنویســی، نمایشــگاه 
تصویرسازی عاشورا از نگاه هنرمندان معاصر در طبقه 
همکف جای گذاری شده است. نمایشگاه »عاشورا از 
نگاه هنرمندان نقاش معاصر ایــران« با حضور ۲۷ 
نفر از هنرمندان برجســته نقاش برپا شده و در این 
نمایشگاه تعداد ۳0 اثر با موضوع عاشورا به هنرمندی 
اسفندیار احمدیه، آنه محمد تاتاری، محمد پازوکی، 
مهدی پـــرستار، حمید جعفری شکیب، کـاظم 
چلیپا، خسرو خسروی، احمد خلیلی فـرد، جمشید 
حقیقت شناس، علی ذاکری، محمدحسین ذبیحی، 
پـرویز رستگار، مجید زارعی، حسن سلطانی، رزیتا 
شرف جهان، رضوان صادق زاده و ... به نمایش درآمده 

است.
این نمایشــگاه  با هدف توجه به حماسه عاشورا از 
منظر هنر تصویرگری برنامه ریزی شــده و به وقایع 
نگاری عاشورا می پردازد. آثار ارائه شده، جدا از متن 
و به صورت تصویرســازی مســتقل خلق شده اند. 
برخی از هنرمندان با الهام گرفتن از تصاویر عامیانه، 
نگارگری و چاپ سنگی، جامه نوینی بر پیکره سنت 
تصویرسازی عاشورایی پیشینیان پوشانده اند و برخی 
نیز با رویکردهای معاصــر و جدید، تصاویر خود را 
خلق کرده اند. با این حال آنچه نقطه اشتراک میان 
این تصاویر به شمار می آید، روایتی خاقانه و بدیع از 

نبرد خیر و شر است.
المان هایی که سال هاست به عنوان نماد و نشانه های 
مختص به واقعه عاشــورا در اغلب آثار هنری دیده 
می شــود در این مجموعه آثار به صورت سمبلیک 
بــا ترکیبی از مواد، رنــگ و کاژ به تصویر درآمده 
و هر کــدام از این تابلوها تصویرگر روایت های قیام 
عاشــورا، شــهادت حضرت اباعبداهلل الحسین)ع(، 
بر سر نیزه کردن سرهای شــهدا و ۷۲ تن از یاران 
امام، عزاداری و مویه های زنان کنار خیمه ها و پیکر 

شهدا، شهادت طفل شیرخواره اباعبداهلل حضرت علی 
اصغر)ع(، خلق تصاویری از ذوالجناح اسب باوفای امام 
حسین)ع( و... از تمثیل هایی است که در این آثار به 

تصویر درآمده است.

  گنجینه نیایش
امــا در طبقه دوم مــوزه آثار »گنجینــه نیایش« 
همچنان در معرض دید عاقه مندان قرار دارد. آثار 
هنــری که در این بخش از موزه به نمایش درآمده، 
به مناســبت ماه مبارک رمضان  در موزه هنرهای 
دینی امام علی)ع( قرار داده شده است. این نمایشگاه 
شــامل آثار نقاشی و خوشنویسی با مضامین دعا و 
نیایش و حضرت علی)ع( برپا شــده و عاقه مندان 
می توانند ضمن بازدید از آثار ویژه ماه محرم سری 
هم به این بخش از موزه بزنند و از نزدیک نقاشی ها و 
آثار خوشنویسی ارزنده ای را با محوریت حضرت امام 

علی)ع( تماشا کنند.
در این نمایشگاه آثار هنرمندانی چون حسـین قوللر 
آغاسـی، حسن اسـماعیل زاده )نقاشان قهوه خانه(، 
حبیب آیت اللهی، مهدی حسینی، حبیب اهلل صادقی، 

کاظم چلیپا، صداقت جباری و ... حضور دارد.
تابلوهای خوشنویســی »گنجینــه نیایش« اغلب 
اشــعاری در مدح حضرت علی)ع( و آیات و روایتی 
به خط نســتعلیق، سیاه مشق و شکسته نستعلیق 
است. همچنین تابلوهای نقاشی با تکنیک ترکیب 
مواد، باتیک و کاژ، و رنگ روغن تصویر شــده اند و 
روایت  هایی همچون عید غدیــر، خافت حضرت 
علی)ع(، به مســجد رفتن امیرالمؤمنیــن)ع( در 
سحرگاه نوزدهم رمضان، حال و هوای کوفه، داستان 
جوانمرد قصاب در قالب نقاشی قهوه خانه ای، مباهله، 
داســتان بخشیدن انگشتری و... از سوژه هایی است 
که نقاشان برای به تصویر کشیدن و خلق اثر خود 

انتخاب کرده اند.

  عاشورا از نگاه هنرمندان نقاش معاصر
اما طبقه ســوم موزه به نمایشــگاه »عاشورا از نگاه 
هنرمندان نقاش معاصر ایران« اختصاص پیدا کرده 
که در این نمایشگاه آثار ۲۷ نفر از هنرمندان نقاش 
به تصویر درآمده است. در این نمایشگاه آثاری از چند 
نســل هنرمندان نقاش ایران به چشم می خورد که 
هرکدام از زاویه نگاه خود به واقعه عاشورا و حوادث 
پیرامون آن پرداخته اند. تعدادی از این افراد به شکل 
مســتقیم اتفاقات روزهای عاشورا و تاسوعا را سوژه 
کار خــود قرار داده اند و عده ای دیگر به تأثیرات این 
واقعه در زندگی افراد و زنده کردن یاد آن پرداخته اند.

در این نمایشــگاه آثاری از اســفندیار احمدیه، آنه 
محمد تاتاری، محمد پازوکی، مهدی پرستار، حمید 
جعفری شکیب، کاظم چلیپا، خســـرو خسـروی، 
احمد خلیلی فرد، جمشــید حقیقت شناس، علی 
ذاکری، محمدحسـین ذبیحـــی، پـرویز رستگار، 
مجـــید زارعی، حســـن سلطانـــی، رزیتا شرف 
جهان، رضوان صادق زاده، حبیب اهلل صادقی، کامیار 

صادقـی، رضا لواسانی و... به نمایش درآمده است. 

در میان آثار این نمایشگاه، اثری از هنرمند مشهور معاصر حبیب اهلل صادقی با 
عنوان حوض کوثر دیده می شــود که با تکنیک رنگ روغن و در ابعاد ۱۵0 در 
۲00 طراحی شده است. این تابلو به روشنی تصویری از حوض کوثر را بازنمایی 
کرده اســت که در قرآن هم به آن اشــاره شده و اهل بیت پیامبر)ص( گرد آن 
نشسته اند. در این تابلو استعاره ای از حوض کوثر را در میانه کربا و ظهر عاشورا 
می بینیم که خاندان امام حسین)ع( آنجا حضور دارند و بازی صادقی با رنگ ها 
و نور، تضادی تماشایی در تقابل خیر و شر و لشکر یزید و یاران امام حسین)ع( 

ایجاد کرده است.

احمد وکیلی با یک تابلوی انتزاعی در این نمایشــگاه حضور دارد. تابلوی عاشــورا با 
تکنیک اکریلیک روی بوم به تصویر کشیده شده است. وکیلی در این اثر سعی در خلق 
فضای اسطوره ای و حماسی داشته است. قرمز و سایه های تیره رنگ های غالب به کار 
رفته در این نقاشی است که یادآور خون و جنگ است. دستان بریده طایی رنگی که 
سمبل دستان حضرت ابوالفضل )ع( هستند در میانه تصویر دیده می شود و در گوشه 
آن شمایلی از یک سر و صورت را می بینیم که بریده و خونین است. حضور هیبتی 
بزرگ نیز اشــاره به نیروهای خیر و شــر دارد. در باالی تصویر در دستان این هیبت 

پرنده ای طایی رنگ دیده می شود که رو به سوی نور گرفته شده است.

رزیتا شــرف جهان با چند اثر در این نمایشگاه حضور دارد و یکی از آثارش 
با عنوان تابلوی عاشــورا در ابعاد ۲00 در ۲۵0 طراحی شده است. این تابلو 

با تکنیک اکریلیک در سال ۱۳۸۲ خلق شده است. 
در این تابلو از نماد و نشــانه های بسیاری اســتفاده شده و سرهای بر نیزه، 
دســتان بریده، شمشــیرهای آخته و پرچم های افراشته نشانگر و نمادی از 

قیام روز عاشوراست. 
»ســبز، قرمز و ســفید« به عنوان نمادی از »امام حسین)ع(، خون و عروج« 

رنگ های غالب این تابلوی نقاشی است.

پرویز رستگار تابلویی را به عرض و طول ۲00 در ۳00 با تکنیک رنگ و ترکیب مواد 
نقاشی کرده که در این تابلو جنگ و نبرد امام حسین)ع( را در ظهر عاشورا با سپاه 
یزید به تصویر کشیده و یاران امام و کودکان و خیمه های به آتش کشیده شده در 
این اثر به خوبی قابل تشــخیص است، گرچه در نگاه اول شاید آمیخته شدن و در 
هم تنیدن رنگ ها جلب توجه کند و سبک آن بیننده را به یاد آثار کوبیسم بیندازد، 
اما با کمی دقت می توان داستان را از پس تصاویر درهم و خلق شده دریافت. بازی 
با رنگ ها و به کارگیری آن ها به عنوان نماد خیر و شر از ویژگی های بارز این تابلوی 

نقاشی است.

حســن سلطانی با تابلوی عاشورا و رنگ روغن، حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( را به 
تصویر کشیده که خطوط پرپیچ و خم و شکسته در اثر بیش از همه چیز به چشم 
می آید که در نهایت توانسته با خط های ممتد و شکسته تصاویری دیدنی بیافریند. 
در این تابلو امام حسین)ع( سوار بر اسبشان نمایش داده شده و گرچه باصابت در 
حال عبورند اما پیکر حضرت و بدن اسب آغشته به خون است. خطوط سیاه پررنگ 
با قدرت در تابلو رها شــده اند و طرح آفریده اند. در دو طرف تابلو پرچم های ســیاه 
عزاداری که به چشــم هر بیننده ای آشناست دیده می شود که خبر از عزا و عاشورا 

می دهد.

مهدی پرســتار نیز تابلوی عاشورا را با اکریلیک در ابعاد ۸0 در ۱00 تصویر کرده است. 
مقاتل مختلف  قیام روز عاشورا را شرح می دهد که یکی از معتبرترین آن ها، داستان به 
شهادت رسیدن حضرت علی اصغر)ع( را این گونه نقل می کند که حضرت امام حسین)ع( 

طفل را رو به قوم ستمکار گرفتند  که به جای آب، تیری بر گلوی طفل بی گناه زدند.
مهدی پرستار نیز با هنر خود پرده ای تماشایی و تأثیرگذار از این واقعه تاریخی را روایت 
کرده اســت. این تابلو به شهادت علی اصغر)ع( و اصابت تیر حرمله به گلوی مبارک این 
حضرت اشــاره دارد. در پس زمینه اثر فرشــته ای بلند باال را می بینیم که پیکر مبارک 

حضرت علی اصغر)ع( را در حالی که تیری به گلویش فرو رفته در آغوش گرفته است. 

j گزارش قدس از نمایشگاه بزرگ آثار هنری عاشورایی در موزه هنرهای دینی امام علی
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١٠۶٨٠٠٣٢٧٢۴ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ﹞︀ره ︔︊️ ٢۵٢۴ و︫   ︫﹤ ︀ص︋   ︠﹩﹞︀  ﹅︀︀ر﹝︀ل︨  ︀زر﹎︀﹡﹩︫  ︡﹝︀ت︋   ︠️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
ــ﹞︀ره   ︫﹤ ︀︋︀دی︋  ــ︡ : آ﹇︀ی ا︨ــ﹞︀︻﹫﹏ ﹁︣ا﹝ــ︣زی︋  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,٠۴ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
﹝﹙﹩۴۶٢١۶٨٩۵٣٣و﹋ــ︡ ︎︧ــ︐﹩٨٨١٧٩۵۴۴١٧ (︠ــ︀رج از ا︻︱︀ء﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه )︋﹥ ︻﹠ــ﹢ان ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ آ﹇ــ︀ی ︻﹙﹩ ︗︀﹡︊ــ︀زی ︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩ 
۴۶٢٠١۴٧٢۵٧ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه، آ﹇︀ی ﹝﹫﹑د ﹡︖﹀﹩ ︀﹜︪︐︣ی ︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ۴۶١٠٣۴٣٨٣۵ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه 
 ︣ه (︑︀ ︑︀ر︡﹞ ️﹫﹨ ️︣ه،︋︣ای ﹝︡ت ︋︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه ﹝︀﹝﹢ر︡﹞ ️﹫﹨ ﹢︱︻ ۴۶٧٩٧٧٢۶٨٩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹤︋ ﹩﹡︀﹆﹡﹢︗ ﹤﹠آد ︡﹝آ﹇︀ی ا
ــ︀ ا﹝︱︀ء ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و  ︣وات و ﹇︣ارداد ﹨︀︋  ــ﹀︐﹥،︋   ︨،﹉ ﹏﹫︊﹇ آور از ︡︺︑ ﹩﹛︀﹞ ــ︡. ﹋﹙﹫ــ﹥ اوراق و ا︨ــ﹠︀د﹡︡ــ︀ب ﹎︣د︐﹡١٣٩٨,٠۵,١٩ ) ا
 ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ﹤  ︋﹏ــ︣ح ذ  ︫﹤ ﹢د را︋  ــ︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ا︨ــ️. ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ا︠︐﹫︀رات︠   ︫︣﹞ ︣ه و︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ا﹝︱︀ء ر ︀  ︋﹏﹞︀︻︣︡﹞ در ︾﹫︀ب
︑﹀﹢︰ ﹡﹞﹢د﹡︡: ︋﹠︡ ١- ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ︫︣﹋️ در ︋︣ا︋︣ ا︫︀ص و ﹋﹙﹫﹥ ادارات دو﹜︐﹩ و ﹝﹢︨︧︀ت ︭︠﹢︮﹩. ︋﹠۶︡- ا﹁︐︐︀ح ︧︀ب و ا︨︐﹀︀ده 
 ،︡︺︑ -︣ه و ﹝︐﹀︣︻︀ت. ︋﹠٨︡︋ ن آن از ا︮﹏ و﹢︊︀ت ︫︣﹋️ و ︎︣دا︠️ د﹛︀︴﹞ ️﹁︀و ﹝﹢︨︧︀ت. ︋﹠٧︡- در ︀﹊﹡︀︋ از آن ︋﹥ ﹡︀م ︫︣﹋️ ﹡︤د
︸﹢﹡ ︧︣ــ﹩، ﹇︊﹢﹜﹩، ︎︣دا︠️ و وا︠﹢ا︨ــ️ اوراق ︑︖︀ر︑﹩. ︋﹠٩︡- ︻﹆︡ ﹨︣ ﹡﹢ع ﹇︣ارداد و ︑︽﹫﹫︣ و ︑ ﹏︡︊︀ ﹁︧ــ و ا﹇︀﹝﹥ ی آن در ﹝﹢رد 
︣︠︡ و ﹁︣وش و ﹝︺︀و︲﹥ ا﹝﹢ال ﹝﹠﹆﹢ل و ︾﹫︣ ﹝﹠﹆﹢ل و ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ﹝︤ا︡ه و ︾﹫︣ه ﹋﹥ ︗︤ء ﹝﹢︲﹢ع ︫︣﹋️ ︋︀︫︡ ︋︀﹜︖﹞﹙﹥ ا﹡︖︀م 
﹋﹙﹫﹥ ︻﹞﹙﹫︀ت و ﹝︺︀﹝﹑ت ﹝︢﹋﹢ر در ﹝︀ده (٣) ا﹟ ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥. ︋﹠١١︡- ︋﹥ ا﹝︀﹡️ ﹎︢اردن ﹨︣ ﹡﹢ع ا︨ــ﹠︀د و ﹝︡ارک و و︗﹢ه در ︮﹠︡وق ﹨︀ی 
 ︼﹚︊﹞ ︣﹨ ﹤ ــ︣﹋︐︀ و ﹝﹢︨︧ــ︀ت و ﹨︣ ﹡﹢ع ا︨︐﹆︣اض و ا︠︢ و︗﹥︋  ︀﹡﹊︀ و︫  ﹠︡ ١٢- ︑︭﹫﹏ ا︻︐︊︀ر از︋  ︭﹢︮﹩ و ا︨ــ︐︣داد آن ﹨︀.︋  دو﹜︐﹩ و︠ 
و ︋ــ﹥ ﹨︣ ﹝︡ت و ︋﹥ ﹨︣ ﹝﹫︤ان ︋︣ه و ﹋︀ر﹝︤د و ︀ ﹨︣ ﹎﹢﹡﹥ ︫ــ︣ا︴﹩ ﹋﹥ ﹝﹆︐︱﹩ ︋︀︫ــ︡. ︋﹠︡ ١٣- ا﹇︀﹝ــ﹥ ﹨︣ ﹎﹢﹡﹥ د︻﹢ی و د﹁︀ع از ﹨︣ ﹎﹢﹡﹥ 
د︻﹢ی ︀ ︑︧ــ﹙﹫﹛ ︋﹥ د︻﹢ی ︀ ا﹡︭︣اف از آن ا︻﹛ از ﹆﹢﹇﹩ و ﹋﹫﹀︣ی ︋︀ دا︫ــ︐﹟ ︑﹞︀م ا︠︐﹫︀رات ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ا﹝︣ دادر︨ــ﹩ از ﹅ ︎︥و﹨︩، 
﹁︣︗︀م ﹝︭︀﹜﹥، ︑︺﹫﹫﹟ و﹋﹫﹏، ︨ــ︀زش اد︻︀ی ︗︺﹏ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︨﹠︡ ︵︣ف و ا︨︐︣داد ︨﹠︡ ︑︺﹫﹫﹟ داور ︋︀ ︀ ︋︡ون ا︠︐﹫︀ر ︮﹙ و ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ 
ا︨︐﹀︀ده از ﹋﹙﹫﹥ ﹆﹢ق و ا︗︣ای ﹋﹙﹫﹥ ︑﹊︀﹜﹫︿ ﹡︀︫﹫﹥ از ﹇︀﹡﹢ن داوری ︑︺﹫﹫﹟ و﹋﹫﹏ ︋︣ای دادر︨﹩ و ︾﹫︣ه ︋︀ ︀ ︋︡ون ﹅ ︑﹢﹋﹫﹏ و ︑﹢﹋﹫﹏ در 
︧︀رت ا︨︐︣داد  ︀︫︡ د︻﹢ی︠  ﹥ ا﹝︣ی ﹋﹥ ﹋︀﹝ً﹑ ﹇︀︵︹ د︻﹢ی︋  ﹢اه︋  ﹢اه در ﹝︀﹨﹫️ د︻﹢ی و︠  ︑﹢﹋﹫﹏ و﹜﹢ ﹋︣ارًا ︑︺﹫﹫﹟ ﹝︭︡ق و ﹋︀ر︫﹠︀س ا﹇︣ار︠ 
د︻﹢ی ︗﹙︉ ︫ــ︬ ︔︀﹜︒ و د﹁︀ع از د︻﹢ای ︔︀﹜︒ ا﹇︡ام ︋﹥ د︻﹢ای ﹝︐﹆︀︋﹏ و د﹁︀ع از آن ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︡︻﹩ ︋﹥ ︑﹆︀︲︀ی ︑﹢﹇﹫︿ ا︫ــ︀ص و ا﹝﹢ال 
﹢ا︨ــ️ ︮︡ور ︋︣گ ا︗︣ا﹩ و ︑︺﹆﹫︉ ︻﹞﹙﹫︀ت ا︗︣ا﹩ و ا︠︢ ﹝﹊﹢م ︋﹥ ﹥ در  از داد﹎︀﹨︀ ا︻︴︀ی ﹝﹙️ ︋︣ای ︎︣دا︠️ ﹝︴︀﹜︊︀ت ︫ــ︣﹋️ در︠ 
داد﹎︀ه و ﹥ در ادارات و در ا︔︣ ︔︊️ ا︨﹠︀د. ︋﹠١۶︡- ︑﹠︷﹫﹛ ︮﹢رت دارا﹩ و د﹢ن ︫︣﹋️ ︎︦ از ا﹡﹆︱︀ی ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︑︣از﹡︀﹝﹥ 
و ︧︀ب ︻﹞﹙﹊︣د و ︧︀ب ︨﹢د و ز︀ن ︫︣﹋️ ︵︊﹅ ﹝︀ده ٢٣٢ ﹐﹥ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ا︮﹑ح ﹇︧﹞︐﹩ از ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت. ︋﹠︡ ١٧- د︻﹢ت ﹝︖︀﹝︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 

 .︀﹡︀دی و ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده و ︑︺﹫﹫﹟ د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ آ︻
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︀ر﹝︀ل و︋︐﹫︀ری اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︫︣﹋︣د (۵٩٨۶١١)

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى                                 
فاقد سند رسمى و مشاعى 

هيأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم تصرفات مالكانه مفروزى متقاضيان پرونده هاى 
ــاس گزارش كارشناسان و به استناد مدارك موجود در پرونده به شرح آراء ذيل  ــكيلى طبق قانون مذكور را براس تش

تاييد نموده اند. 
ــماره 139860330002013627 مربوط به پرونده كالسه 1391114430002008384 آقاى قربانعلى  1ـ رأى ش
رضائى فرزند بهمن در قسمتى از/ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 71/68 مترمربع پالك 
شماره 24 فرعى از 1947 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ سند رسمى/ سند مالكيت مشاعى مع 

الواسطه از سيد حسين شمس الدينى (از طرف سيد حسن و سيد محمد) خريدارى كرده است. (م الف 2831)
ــه 1397114430002002750 آقاى ميثم  ــوط به پرونده كالس ــماره 139860330002015977 مرب 2ـ رأى ش
جليلى فرزند ابراهيم على در قسمتى از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 
ــدانگ 75/90 مترمربع پالك شماره 2302/6/265اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى خريدارى  شش

مع الواسطه از مجيد منصورى ثبت شده در صفحه 267 دفتر 401. (م الف 2832)
ــه 1397114430002002750 آقاى رضا  ــه پرونده كالس ــوط ب ــماره 139860330002015980 مرب 3ـ رأى ش
ــه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت  ــمتى از س معصومى فرزند مرتضى در قس
ششدانگ 75/90 مترمربع پالك شماره 2302/6/265  اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى خريدارى 

مع الواسطه از مجيد منصورى ثبت شده در صفحه 267 دفتر 401. (م الف 2833)
ــه 1397114430002002634 آقاى حسين  ــماره 139860330002013429 مربوط به پرونده كالس 4ـ رأى ش
ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 114 مترمربع  ــتمعلى در قسمتى از/شش اصغريان فرزند رس
ــت.  ــماره فرعى از 2281 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى از بتول زند خريدارى كرده اس پالك ش

(م الف 2834)
ــه 1392114430002000578 آقاى حسين  ــماره 139860330002015935 مربوط به پرونده كالس 5ـ رأى ش
مختارى فرزند جواد در قسمتى ازششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 60 مترمربع پالك شماره 
ــاعى كه برابر است با سه دانگ از ششدانگ  ــند مالكيت مش 177 فرعى از 2595 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم س

پالك مذكور به نام متقاضى صادره در صفحه 528 دفتر 530.(م الف 2835)
ــه 1392114430002002328 آقاى تقى  ــوط به پرونده كالس ــماره 139860330002015549 مرب 6- رأى ش
گائينى فرزند على محمد در قسمتى ازششدانگ كه در آن احداث بنا شده بمساحت 108/50 مترمربع پالك شماره 

5 فرعى از 1567 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم سند رسمى/ سند مالكيت مشاعى.(م الف 2836)
ــه 1398114430002000065 آقاى منصور  ــماره 139860330002015902 مربوط به پرونده كالس 7- رأى ش
ــمتى ازششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 15/30 مترمربع پالك  رهبر فرزند صبرعلى در قس
شماره 432 فرعى از 1878 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى خريدارى مع الواسطه از غالمحسين 

جمشيدى.(م الف 2837)
ــه 1397114430002002730 آقاى فرهاد  ــماره 139860330002012570 مربوط به پرونده كالس 8- رأى ش
طهماسبى وحيد  فرزند محرمعلى  در قسمتى ازششدانگ قطعه زمين  كه در آن احداث بنا شده بمساحت 69/24 
مترمربع پالك شماره 1 فرعى از 2184 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى خريدارى مع الواسطه از 

محمد على دولتى خريدارى  كرده است ( م الف 2838) 
9- رأى شماره 139860330002015106 مربوط به پرونده كالسه 1391114430002011534 آقاى على اصغر 

جاللى رياض فرزند على اكبر   در قسمتى ازششدانگ قطعه زمين  كه در آن احداث بنا شده بمساحت 156 مترمربع 
ــهم طبق مبايعه نامه عادى خريدارى شده از  ــماره 0 فرعى از 2473 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم 78 س پالك ش
خانم مريم جاللى رياضى ثبت شده در صفحه 443 دفتر 436 ذيل ثبت 79679و 78 سهم ديگر طبق سند مالكيت 

مشاعى ثبت شده در صفحه 440 دفتر 436 ذيل ثبت 79679 واقعات در بخش دو ثبت قم ) ( م الف 2839) 
ــماره 139860330002015399 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002001805 آقاى عباس  10- رأى ش
ــدانگ قطعه زمين  كه در آن احداث بنا شده بمساحت 60 مترمربع پالك  ــمتى ازشش اجاقى فرزند برجعلى   در قس
شماره 0 فرعى از 2180 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى خريدارى مع الواسطه از حسن خطيبى 

ثبت شده در صفحه 256دفتر 67. ( م الف 2840) 
ــه 1396114430002000125 آقاى بهروز  ــماره 139860330002014766 مربوط به پرونده كالس 11- رأى ش
اكبرى حيدر  فرزند نقد على  در قسمتى ازششدانگ قطعه زمين  كه در آن احداث بنا شده بمساحت 120 مترمربع 
پالك شماره 2213 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم سند مالكيت مشاعى ذيل ثبت 91282دفتر 535صفحه 387. 

( م الف 2841) 
ــيد  ــه 1391114430002005843 آقاى س ــماره 139860330002014924 مربوط به پرونده كالس 12-رأى ش
ــاحت  ــده بمس ــدانگ قطعه زمين  كه در آن احداث بنا ش ــمتى ازشش ــفيعى   فرزند مصطفى   در قس مهدى مير ش
ــطه از  ــماره 2483 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى خريدارى مع الواس ــع پالك ش 59/20مترمرب

محمد و ملوس رشيد االسالمى .(م الف 2842) 
ــه 1396114430002001259 آقاى على  ــماره 139860330002015982 مربوط به پرونده كالس 13- رأى ش
عمو رحيمى فرزند ابوالفضل   در قسمتى ازششدانگ قطعه زمين  كه در آن احداث بنا شده بمساحت 75 مترمربع 
ــماره 7 فرعى از 2609 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم سند رسمى به شماره 53281-1367/12/9- دفتر  پالك ش

20 قم.( م الف 2843) 
ــه 1398114430002000647 آقاى جالل  ــماره 139860330002015832 مربوط به پرونده كالس 14- رأى ش
ــاحت 46/43 مترمربع  ــده بمس ــدانگ قطعه زمين  كه در آن احداث بنا ش ــمتى ازشش كريمى   فرزند كريم   در قس
پالك شماره 2244/1/3 اصلى  واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى خريدارى مع الواسطه از ابوالحسن دامن 

خشك ثبت شده ( م الف 2844) 
ــماره 139760330002035709 مربوط به پرونده كالسه 1393114430002000879  آقاى سجاد  15- رأى ش
اميرى فرد   فرزند فتح اله  در قسمتى ازششدانگ قطعه زمين  كه در آن احداث بنا شده بمساحت 95( نود و پنج ) 
مترمربع پالك شماره  فرعى از 2093اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى /سند رسمى/ سند مالكيت 
ــطه از اكبر جهانى به نسبت 3 سهم و اصغر جهانى به نسبت 1/5 سهم وو حسن جهانى به نسبت  ــاعى مع الواس مش

1/5 سهم داراى مالكيت مى باشد.( م الف 2845) 
ــر آگهى و انقضاء موعد مقرر سند مالكيت رسمى  ــت پس از نش مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده اس
صادر گردد با توجه به عدم دسترسى به مالكين مشاعى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى تا چنانچه اشخاص 
ــند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار آگهى نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد  ــته باش ذينفع اعتراضى داش
ــليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه  ــيد آن را اخذ و ظرف مدت يكماه پس از تس ــليم و رس منطقه دو قم تس
و دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم و گواهى آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضيح است كه صدور 

سند بر اساس قانون مذكور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 9807865
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