
درمسیرسنگریختهاند
انجیدنی، مدیرعامل پیام رســان  مهدی 
گپ با انتشار پســتی در حساب کاربری 
توییتــر خود خطاب بــه حمید فتاحی، 
معاون وزیر ارتباطات، از مشکالت کاربران 
این پیام رســان نوشت. انجیدنی با انتشار 
تصویری از پیــام یکــی از کاربران این 
پیام رســان که از عــدم اتصال به »گپ« 
بدون اســتفاده از فیلترشکن خبر داده بود، در توییتر نوشت:»تجهیزات گپ 
در داخل کشور است. اما کاربران گاهی برای دسترسی به گپ مشکل دارند 
و باید از فیلترشکن استفاده کنند! دسترسی به گپ از اینترنت مخابرات ایران 
نیز به شــدت دارای اختالل و کند است. نمی دانم جاده سنگالخی است و یا 

سنگ در مسیر ریخته اند«.

کفهحقوحقیقت
صفحه اینستاگرامی تاریخ ایران و جهان، 
از صفحات وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار 
رهبر انقالب، به مناسبت سالگرد ارتحال 
آیــت اهلل مهدوی کنی، از قــول آیت اهلل 
خامنه ای نوشت:»]آیت اهلل مهدوی کنی[

همه جا و همه وقت در موضع یک عالم 
دینــی و یک سیاســتمدار صادق و یک 
انقالبی صریح ظاهر شــد و هرگز مالحظات شخصی و انگیزه های جناحی و 
قبیله ای را به حیطه  فعالیت های گســترده و اثرگذار خود راه نداد. این انسان 
بــزرگ و پرهیزگار، همه  وزن وزین خود را در همه  حوادث این ده ها ســال 
در کفه  حق و حقیقت نهاد و در دفاع از راه و ســیره  انقالب و نظام، کوتاهی 

نورزید«.

دستبهدستکنیدبرسهبهَمسی!
مریم هاشــمی، ملی پوش ووشوی ایران 
پس از کســب مدال طالی مســابقات 
جهانی شــانگهای، مدال خود را به رهبر 
انقالب تقدیم کرد. همزمان با انتشار خبر 
اقدام اخیر هاشمی، کاربران فضای مجازی 
هشتگ مربوط به نام او را در توییتر داغ 
کردند. در ادامه چند نمونه از پست های 
منتشر شده توســط کاربران را می خوانید:»یک روز مهدی ترابی و یک روز 
هم مریم هاشمی. کی بود می گفت نسل جوان به انقالب دلبستگی نداره؟... 
خبر رو دست به دست کنید برسه به دست مسی علینژاد که می گه حجاب و 

جمهوری اسالمی دو مانع بزرگ موفقیت زن های ایرانی ان«.

بقیهاداتودرمیارن
زاده، در جدیدتریــن  نعمــت  شــبنم 
اظهاراتش در دادگاه گفته است:»پدر من 
پدر خوبــی نبود ولی برای مملکت مدیر 
خوبی بــوده و به عنوان مدیر خوب به او 
مدیونم؛ نه به عنوان پدرم«! صحبت های 
خانم نعمت زاده سوژه فضای مجازی شده 
و کاربران با انتشار توییت های طنز به آن 
واکنش نشــان می دهند. یکی از کاربران نوشته است: »اصن اشک تو چشام 

جمع شد کودک کار تویی بقیه اداتو درمیارن«.

همین حاال اگر کلمه »بادگیر«  محمدتربتزاده
را به انگلیسی در گوگل جست وجو کنید، با انبوهی 
از صفحه های عرب و انگلیسی زبانی روبه رو می شوید 
معرفی  »امارات«  را  تاریخی  بنای  این  زادگاه  که 
می کنند.  پشت بندش هم یک فیلم تبلیغاتی کوتاه 
امارات با حضور »رونالدو« را برایتان  از بادگیرهای 
نمایش می دهند که شما بیشتر از قبل برای رفتن 
مطالبشان  آخر  معموالً  شوید.  ترغیب  امارات  به 
گردشگری  آژانس های  دفاتر  با  مرتبط  لینک  هم 
اماراتی را گذاشته اند که با ورود به آن ها می توانید 
انواع و اقسام تورهای بازدید از بادگیرهای تاریخی 
امارات را رزرو کنید! حاال به این ماجرا اضافه کنید 
صحبت های معاون میراث فرهنگی استان یزد را که 
می گوید، طرح ثبت جهانی »بادگیر ایرانی« به خاطر 
سنگ اندازی های اماراتی ها برگشت خورده و درحال 
حاضر مسئوالن درحال تهیه طرح جامع تری  هستند 
که قرار است سال آینده به یونسکو فرستاده شود. 
البته اگر تا قبل از آن اماراتی ها بادگیر ایرانی را به 

نام خودشان ثبت جهانی نکرده باشند!

 همه چیز از رونالدو آغاز شد
ماجرا از همان روزی شــروع شد که رسانه ها اعالم 
کردنــد رونالدو بــرای ایفای نقــش در یک کلیپ 
تبلیغاتی راهی امارات شــده است. بعد از آن کلیپ 
تبلیغاتــی اماراتی ها، مثل بمــب در یوتیوب منفجر 
شــد و در عرض یک ســاعت، چند میلیون بازدید 
خــورد. خیلی هــا که تــا آن روز نــام »بادگیر« به 
گوششــان نخورده بود، باور کردند که این سازه های 
شــگفت انگیز، میراث تاریخی امارات اســت و برای 
دیدن آن هــا از نزدیک، راهی امارات شــدند. حاال 
چند ماه از آن ماجرا می گذرد و در این مدت کوتاه، 
صنعت گردشــگری امارات حســابی زیر و رو شده 
است. طبق آمارهای خودشــان صدها تور بازدید از 
بادگیــر در آژانس های بین المللی شــان راه افتاده و 
هزاران توریســت فقط برای دیــدن این بادگیرهای 

عجیب و غریب به این کشور آمده اند.

 یزد؛ شهر بادگیرها
پیگیری کاربران ایرانی فضای مجازی البد بیشــتر از 
پیگیری مسئوالن بود که به لطف هشتگ های آن ها در 
توییتر، تعداد محدودی از توریست ها، ماجرای سرقت 
هنــری اماراتی ها را فهمیدنــد. در همان روزهایی که 
ماجرای بادگیرهای اماراتی در فضای مجازی داغ شده 
بود، کاربران توییتر هشتگ #یزد_شهر_ بادگیرها را در 
این شبکه اجتماعی ترند کردند تا با جبران کوتاهی  های 
مســئوالن مرتبط، صــدای بادگیرهــای تاریخی و 
چندصدساله شهر یزد را به گوش مردم دنیا برسانند. 
در ادامه می توانید چند نمونه از پیام هایی که کاربران 
در کمپین حمایت از بادگیرهای یزد منتشر کرده بودند 

را بخوانید:
»جهانی شدن شهر یزد نباید در حد یک اسم و عنوان 
رها بشه... یزِد جهانی، ظرفیت جهانی هم می خواهد... 
خیلی جالبه که تاریخ ســاخت کشــور امارات 1391 
قمریه و تاریخ ســاخت بادگیر دولــت آباد یزد 1160 
قمری... یعنی تاریخ ســاخت بلندترین بادگیر جهان 
بیشتر از تاریخ تشکیل کشور اماراته، اون وقت ادعا کرده 

بادگیر میراث تاریخی ماست«.

 پروژه 10ساله
برخــالف تصور خیلی هایمــان این طور نیســت که 
اماراتی ها در عرض چند مــاه و فقط با باز کردن پای 
رونالدو به تیزرهای تبلیغاتی، بادگیر ایرانی را ســرقت 
کرده باشــند. یعنی هرچند بادگیرهای امارات پس از 
کلیپ تبلیغاتیشان در دنیا معروف شد اما پروژه سرقت 
بادگیر از حدود 10 ســال پیش شروع شده بود. دقیقاً 
همان زمانی که مسابقات معروف معماری بین المللی 
در امارات، تازه آغاز به کار کــرده بود. اماراتی ها در آن 
روزها به برگزیدگان این مســابقه بین المللی تندیسی 
را هدیه می دادند که شــکل و شمایلش مو نمی زد با 
بادگیرهای تاریخی کشــورمان. البته با این تفاوت که 
به پرچم کشــور امارات مزین شده بود! اماراتی ها چند 
صبــاح بعد هــم در محوطه برگزاری این مســابقات 
بین المللی تندیس بزرگی از بادگیر ایرانی را بنا کردند و 
در کنارش بروشورهایی قرار دادند که شیوه کار بادگیر 
را به شرکت کنندگان مسابقه توضیح می داد و در آخر 
ادعا می کرد این معماری بی نظیر، هنر دست معماران 

اماراتی است!
پس از این ماجرا، پروژه ســاخت بادگیر در شهرهای 
مختلف امارات کلید خورد. دولت حتی به کسانی که 
باالی خانه هایشــان بادگیر نصب می کردند، وام های 
هنگفت و گاه بالعوض می داد. این شــد که خیلی از 
معمارهای اماراتی روی پشــت بام تمام سازه هایشان 
بادگیر نصب می کردند و شــهرهای امــارات در مدت 
کوتاهــی پر شــد از بادگیرهای ایرانــی. کار حتی به 
جایی رســید که دولت امارات، یکی از محله های شهر 
دبی را که معماری ســنتی تری داشت به عنوان مرکز 
بادگیرهای اماراتی به گردشگرانش معرفی کرد. همین 
االن اگر تصاویر محله »بستکیه« را تماشا کنید، امکان 

دارد آن را با بافت های تاریخی یزد اشتباه بگیرید!

 معمارهای توریست نما
در همان ســال ها پروژه ثبت جهانی بادگیر با عنوان 
میــراث امارات به جریان افتاده بــود اما البد به دلیل 
آنکه هنوز یک ســال هم از ســاخت بادگیر در امارات 
نمی گذشت، سازمان یونسکو خجالت کشید که بادگیر 

را به عنوان میراث تاریخی امارات به ثبت برساند!
بادگیرها اما آن قدر مورد توجه توریســت های اروپایی 
قرار گرفته بودند که خیلی هایشان بعدها طرح ساخت 
بادگیر در مناطق گرمســیری اروپا را به اتحادیه اروپا 
بردند. طبق گزارشی که »مشرق« در سال 91 منتشر 
کرده، انگلیســی ها که حســابی از بادگیرهای امارات 
خوششان آمده بوده، متوجه شدند زادگاه این بادگیرها 
در شهر یزد ایران است. به همین خاطر چندین گروه 
از معمارهای خبره کشورشــان را در پوشش توریست 
به یزد اعزام کردند تا از روی نسخه های اصلی بادگیر، 
نمونــه برداری کننــد. همین معمارها در ســال های 
آینده، از چندین نمونه بادگیر که معماری مدرن تری 
داشــت، در برخی از سازه هایشان استفاده کردند و در 
بسیاری از مسابقات بین المللی معماری مقام آوردند. 
خیلی هایشان هم از سوی سازمان های انرژی سبز، بابت 
صرفه جویی در مصرف انرژی، مورد تقدیر قرار گرفتند.

»مشــرق« عالوه بر ایــن ادعا کرده ایــن معمارهای 
توریســت نما در جریان بازدیدشان از یزد، بخش های 
زیادی از بادگیرهای تاریخی کشــورمان را هم به عمد 

تخریب کرده اند!

 سنگ اندازی توسط اماراتی ها
مسئوالن حدود 10 ســال پیش می خواستند با ارائه 
یک طرح مشــترک از بادگیرهای یزد و خود شــهر 
یزد، با یک تیر دو نشــان بزننــد و هم یزد را به عنوان 
میراث جهانی به ثبت برســانند و هم بادگیر ایرانی را. 
البد به همین خاطر هم بود که یونســکو هیچ کدامش 
را تأیید نکرد چون ثبت جهانی یک اثر اصول و مقررات 
خاص خــودش را دارد و حتی باید دو ســال پیش از 
ثبت، خالصه پرونده به ســازمان یونسکو ارسال شود. 
سه ســال بعد از این ماجرا اما پرونده اختصاصی ثبت 
بادگیرهای یزد به یونسکو ارسال شد. یونسکو اما این بار 
هم پرونده بادگیرها را رد کرد. دلیل یونسکو برای این 
اقدامش هم این بود که مســئوالنمان در طرحشــان 
می خواستند فقط بادگیرهای شهر یزد را به عنوان اثر 
جهانی به ثبت برسانند نه بادگیرهای کل کشور را. طبق 
گفته مســئوالن میراث فرهنگی، در طرح های بعدی 
بادگیرهای کل کشور در نظر گرفته شد اما مسئوالن 
یونسکو بازهم طرح های ایران را به بهانه های مختلفی 
مثل کامل نبودن مستندات درباره معماری تاریخی و 
عدم توضیح جزئیات بنا رد کردند. از این جا به بعد بود 
که مسئوالن کشورمان متوجه شدند اماراتی ها درحال 
کارشکنی و سنگ انداختن در مسیر ثبت بادگیرهای 
ایرانی هســتند تا در فرصتی مناسب، بادگیر را به نام 

کشور خودشان ثبت جهانی کنند.

 مسیر هموارتر شده
آن طــور که محمد حســن طالبیان، معــاون میراث 
فرهنگی می گوید، با ثبت جهانی باغ »دولت آباد« که 
بلند ترین بادگیر جهان را در خودش جای داده، مسیر 
ثبت جهانی بادگیر کمی تا قســمتی هموارتر شده اما 
یونسکو همچنان بهانه های بنی اسرائیلی می گیرد. با این 
وجود در طرحی که قرار اســت سال آینده به یونسکو 
ارسال شــود، تمام جنبه های فنی و تاریخی بادگیرها 
مد نظر قرار گرفته و سه نفر از بهترین فعاالن این عرصه 

درحال کار روی این پروژه هستند.
مسئوالن اما می گویند بعید نیست که یونسکو این بار 
هم طرح بدون نقص میــراث فرهنگی را رد کند به 
همین خاطر در نظر دارند که طرحشــان را به طور 
مشــترک با چند کشور دیگر که اشتراکات فرهنگی 
زیادی با ما دارند، به یونســکو ارســال کنند تا این 
نهاد جهانی دیگر نتواند در مسیر ثبت جهانی بادگیر 

سنگ اندازی کند.
با این همه اما این نخســتین بار نیست که کشورهای 
همســایه برای میراث فرهنگی و تاریخی کشــورمان 
دندان تیز می کنند. آخرین نمونه  اش هم »فارابی« که 
ترکیه ای  ها همه جوره برای ثبت نامش به عنوان یک 
ادیب ترکی خودشــان را به آب و آتش زدند یا ورزش 
چوگان که با وجود  تالش های چندساله آذربایجان برای 
ثبت جهان آن، باالخره سال گذشته توسط مسئوالن 
کشورمان به ثبت جهانی رسید. پروژه بادگیرها اما ظاهراً 
کمی با چوگان و فارابی تفاوت دارد، چون ماحصل یک 
سرمایه گذاری بزرگ در امارات و برنامه بلند مدت 10 
ســاله دولت این کشور اســت و آن طور که پیداست، 
اماراتی ها طوری برای بادگیرهای کشورمان دندان تیز 
کرده اند که اگر کالهمان را ســفت نچسبیم، در چشم 
برهم زدنی، بادگیر ایرانی را برای همیشه به نام خودشان 

ثبت می کنند.

تنهایی،مروتسرشنمیشود
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و »آبان« تخمه کدو می شکنند وسط هال... »آفرینش« دارد گفتار درمانی می کند 
با »عزیــز«... آقای داماد رفته آب و داِن مرغ ها را بدهد... خواهری و عروس جان 
توی بالکن، آش رشته تیار می کنند و من، کنار سماوری که چایش َدم است، با 

شما وقت می کشم... به خدا همین است و هیچ چیز را از قلم ننداختم.
دوست غربت زده می گوید: چه معرکه! تنهایی و چاقو مثل سیبی اند که از وسط 
نصف شــده باشند. هر دو می بُّرند. رحم و مروت سرشان نمی شود. موهای رنگ 

رنگی اش توی باد در هم است. نشسته بیرون یک غذاخوری زیر آفتاب.
می پرسم چه خبر از کار و بار »ثنا«جان؟

لب ورچیده جواب می دهد: می گذرد. هنوز همان زیرزمیِن اجاره ای نشسته ام و با 
مترو می روم اداره و با افسردگی و این لهجه افتضاح می سازم. یک وعده و نیم غذا 
می خورم. با دوستان ایرانی چت می کنم که نمیرم. اضاف بر اینکه یک فِِرند عتیقه 

هم پیدا کرده ام توی صف ورزشگاه. ویکندها باهمیم.
حالش قشنگ نیست. ساعتی که می گذرانیم نیم لبخند هم نمی زند به دوربین.

صدایمان می کنند برای همزدن آش نذری.
توضیــح می دهم برایش که باید بروم اما دوباره حرف می زنیم و تماس تصویری 

قطع می شود.
لپ تاپ را که می بندم چشمم می افتد به سارا و سبزک. به نظرم هر دو بُغ کرده اند. 
اشتباه نمی کنم. چون طوطی فی الفور پَر می کشد سمت آفرینش و سارا می رود 

خاله جان را تنگ در آغوش می گیرد.
عجبا... پس پرنده ها هم با فرکانس دلتنگی و تنهایی، غریبه نیستند و مهربانی، 

زبان آلمانی نیست که بروی دوره اش را ببینی.
استکان ها و پیش دستی ها را از کابینت می کشم بیرون و به زِن همسایه تَه کوچه 
فکر می کنم. به او که در شــهر خودش غریب اســت. به او که چهار اوالد دارد و 

خواهران و برادران بسیار، اما با پرستارش سال هاست حشر و نشر می کند.
قوری را کج می کنم توی اســتکان ها. نمی دانستم بابت لشکر چای ها هم، گاهی 

باید اشک شادمانی ریخت!

چراغسبزژیانی
13 گردشگرفرانســوی، 14 هزار 
کیلومتر راه را با خودرو شخصی، 
کوبیده اند و از پاریس به اصفهان 
اینجا خبرچندان  تا  رســیده اند. 
عجیبی نیســت و فقط می شود 
گفت: َدمشان گرم...قدمشان روی 
چشم. خبر وقتی جالب می شود 

که بدانید فرانســوی ها همه این 14 هزار کیلومتر را با ژیان های قدیمی و 
رنگارنگشان طی کرده اند. بهتر است خبر را همین جا تمام کنیم و بگذاریم 
شما با خواندنش کیف کنید. کاری هم نداریم که این سفر به مناسبت 100 
سالگی شرکت »سیتروئن« انجام شده و گردشگران به جای هر شهری به 
اصفهان رفته اند که بیشــتر از همه شــهرهای ایران ژیان به خودش دیده 
است. یادآوری هم نمی کنیم که »سیتروئن« فرانسوی در 20 سال اخیر با 
همه وعده ها و قراردادهایش، چند بار به بهانه تحریم ها، دست خودروسازی 
ما را توی پوســت گردو گذاشته اســت. فقط خواستیم این نکته را بدانیم 
که اگر اسپانسر این گردشگران فرانسوی »سیتروئن« باشد، معنی اش این 
می شــود که آیا فرانسوی ها دو باره برای بازگشت به بازار جذاب خودرو در 

ایران نقشه کشیده اند؟

 مجازآباد
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ورزش
جذبکالدرون،استراماچونی،دیاباتهوجونیورازیکآژانس

پشت پرده گران ترین 
خریدهای لیگ برتر

آخرینشبدوررفتمرحلهگروهیلیگقهرماناناروپا

بزرگ ترین بازی در میالن 
جذاب ترین در آمستردام

مدینه...دمشق...قسطنطنیه
در طرح کودتای خونین و یا طرح براندازی صد درصدی »اندیشــه والیت«ی که 
امام »حســین« رهبری آن را در جهان اسالم عهده دار بود، امپراتوری روم شرقی 
نقشــی اساسی و همه جانبه ایفا کرد و بزرگ ترین حامی حکومت نوپا و نوبنیاد 
امویان بود و خط ویژه حمایت های امنیتی و مالی را از »قســطنطنیه« پایتخت 
امپراتوری روم شرقی با »دمشق« پایتخت امویان برقرار ساخت تا از امنیت منافع 
اقتصادی و سیاسی خاورمیانه ای خویش حفاظت کند و از دلهره های نوین فرهنگی 
و ایمانی که قدرت و ســیطره  کلیســا و ایمان مسیحی را به چالشی خطرناک و 
ویرانگــر دعوت می کرد، نجات یابد.برخالف تصور رایج که شــهر »روم« را مادر 
نقشــه ها و سیاست ســازی های امپراتوری می دانند؛ این شهر بزرگ و راهبردی 
»قســطنطنیه« بود که جایگاهی عالی در حکومتداری و تنظیم سیاســت های 
منطقه ای امپراتوری بدست آورده بود و سیاست و قدرت نظامی و اقتصادی در شهر 
»قسطنطنیه«، حرف اول و آخر را در جهان امپراتوری می زد.»قسطنطنیه« که در 
آغاز قرن چهارم میالدی پی ریزی شده، به خاطر پذیرش رسمی دین مسیحیت، 
توسط سزار برجسته و معروف رومی، امپراتور کنستانتین، به  سرعت از جایگاهی 
معتبر و راهبردی برخوردار شد و از شهر »روم« پیشی گرفت و چند قرن، مرکز 
اصلی امپراتوری رم یا روم شــرقی بود.امپراتوری روم شرقی از »ایمان مسیحی« 
به نفع سیاســت های امنیتی منطقه ای بهره می برد و با پشتیبانی رسمی از دین 
مسیحیت توانست مسیر رفت و آمد تجارت و ثروت را به سوی قسطنطنیه راحت و 
سهل سازد و بدین ترتیب در آغاز ظهور اسالم، این شهر ثروت مندترین شهر جهان 

و محل زندگی پولداران بزرگ و بازرگانان پرثروت شده بود.
بنابراین آشــکار است که با برخاستن ندای »اهلل اکبر« و »ال اله االاهلل« در مکه و 
مدینــه، آژیر خطر در کاخ های امپراتوری روم شــرقی به صدا درآید و این صدای 
جدید و تازه را تهدیدی پایدار و پرآســیب تلقی کند. تهدیدی که اگر در منطقه 
خاورمیانه توسعه پیدا می کرد، می توانست هم به اقتصاد امپراتوری آسیب وارد کند 

و هم سیادت و سلطه سیاسی امپراتوری روم را کامالً بشکند!
شاید »معاویه« پایه گذار حکومت »امویان« نخستین »سیاستمداری« باشد که 
در جهان اســالم و دنیای عرب، پنهانی با کاخ های امپراتوری روم شرقی ارتباط 
راهبردی یا ارتباط خائنانه برقرار کرده و در راســتای منافع منطقه ای امپراتوری، 
گام های آسیب  آفرین و ضربه زننده به منافع اسالم و مسلمانان را برداشته باشد؛ چرا 
که سیاست های فرهنگی و ضد دینی معاویه بیش از آنکه به سود حکومت نوپای 
»اموی« تمام شود، به سود سیاست های امنیتی امپراتوری روم شرقی تمام شده است. 

ادامهدارد...

سجادآقاییدرگفتوگوباقدس:

 گلزنی هایم 
تازه شروع شده است

ســید سجاد آقایی در 2۸ اسفند 13۷۷ در اراک به دنیا 
آمده و برای اســتقالل تهران بازی می کند. قد او 1/۷۸ 
و برادرش میثم آقایی از بازیکنان مشــهور بوده است. 
در روزهایی که مهاجمان بزرگ استقالل در امر گلزنی 
ناکام هستند و نمی توانند انتظارات را برآورده کنند یک 
جوان جویای نام حســابی از فرصت هایی 
که در اختیارش قرار می گیرد استفاده 
می کند. ســجاد آقایی که به عنوان 
تعویض طالیی مرد ایتالیایی که 
به زمین می رود جواب اعتماد 
این مربی را خوب داده و حاال 
تبدیل بــه امید هواداران برای 
باز شــدن گره گلزنــی آبی ها 
شده اســت. او مقابل سایپا پس 
از ورودش بــه زمیــن گل زد تا 
 نشان دهد جانشین مناسبی برای 

صیاد منش است...

آن َورتر از خبر!

روزمره نگاری

سیناواحد

نامه فرهنگ

اماراتیهادرمسیرثبتجهانیمیراثفرهنگیایرانیانکارشکنیمیکنند

باد، بادگیرهایمان را خواهد بُرد؟
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کالدرون: با ۵۵۰ هزار دالر نمی توانستیم بهتر از جونیور بیاوریم!
ورزش: گابریل کالدرون در واکنش به انتقاداتی که در روزهای اخیر متوجه خط حمله 
پرسپولیس اســت اظهار کرد: به همه انتقادات احترام می گذاریم و خودمان هم قبول 
داریم که آمارمان برای تیم بزرگی چون پرسپولیس خوب نیست. در فوتبال حرفه ای 
چنین مبلغی که ما برای جونیور هزینه کردیم خیلی زیاد نیست و نمی توان با این مبلغ 
انتظار داشــت بازیکنی را جذب کرد که بتواند کارهای بزرگ انجام دهد. 9 گزینه جلو 
باشــگاه قرار دادم و آن ها گزینه نهم را جذب کردند. نمی دانم پول باشگاه کافی نبود یا 

اینکه مذاکراتشان خوب پیش نرفت؟! 

آخرین وضعیت آسیب دیدگی پور علی گنجی
ورزش: روزنامه الرأی درباره آخرین وضعیت آسیب دیدگی پور علی گنجی نوشت: 
»این مدافع ایرانی که برای شرکت در انتخابی جام جهانی 2022 قطر راهی اردوی 
تیم ملی کشورش شده بود مصدوم شد. او دیدار برابر الغرافه را از دست داد اما کادر 
پزشکی العربی سخت در تالش است تا او را آماده دیدار حساس برابر الریان کند که از 
اهمیت باالیی برخوردار است«. باشگاه های قطری به ندرت با بازیکنان ایرانی قرارداد 
بلند مدت امضا می کنند اما باشگاه العربی با پور علی گنجی قرارداد سه ساله امضا 

کرده و او فصل دوم حضورش در این تیم را پشت سر می گذارد.

نیازمند در آستانه رکورد شکنی
ورزش: رشید مظاهری و پیام نیازمند دروازه بان  های تراکتور سازی و سپاهان تا اینجای کار در 
لیگ برتر توانسته اند دروازه خود را بسته نگه دارند و خود را به رکوردهای کلین شیت در فوتبال 
ایران نزدیک کنند. رشید مظاهری ۶۳0 دقیقه است که دروازه اش باز نشده است و پیام نیازمند هم 
۷00 دقیقه است دروازه اش را بسته نگه داشته است. علت اینکه نیازمند رکورد باالتری از مظاهری 
دارد،  حضورش در بازی یک شانزدهم جام حذفی بود. در بازی تراکتور در جام حذفی محمدرضا 
اخباری در درون دروازه  بود که تنها گل خورده تراکتور در این بازی جام حذفی به ثمر رســیده 

است. سید حسین حسینی، دروازه بان استقالل با ۸۷۱ دقیقه رکورددار فعلی کلین شیت است.

رباط صلیبی شجاعیان پاره شد
ورزش: پزشــک تیم فوتبال اســتقالل خبر از پارگی رباط صلیبی پای چپ داریوش 
شجاعیان داد. دکتر ستوده درباره مصدومیت شجاعیان این گونه توضیح داد: »در اوایل 
بازی به خاطر ضربه ای که از پشت به ساق پای داریوش وارد شد، او هنگام فرود دچار آسیب 
زانوی پای چپ شد. بالفاصله اقدام های تشخیصی درباره میزان مصدومیت داریوش انجام 
گرفت و متأسفانه پس از آزمایش ام آی آر مشخص شد که رباط صلیبی پای چپ شجاعیان 
دچار پارگی شده. این آسیب در شــرایطی رخ داده که داریوش از نظر آمادگی بدنی در 

بهترین شرایط خودش قرار داشت. 

سینا حسینی : برمال شــدن پشــت پرده حضور گران 
قیمت ترین مربیان خارجی لیگ برتر و دو بازیکن خارجی 
شاغل در فوتبال ایران و انتقال آن ها توسط یک آژانس نقل و 
انتقاالت نشان می دهد پیش از شروع لیگ نوزدهم در ارکان 
باالی مدیریتی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس فردی پر 
نفوذ از قدرت خود استفاده کرده و زمینه همکاری دو باشگاه 
با این آژانس را فراهم کرده تا سودی هنگفت بابت این چهار 
انتقال نصیب آژانس مورد نظر شود. از آنجا که هر دو مجموعه 
استقالل و پرسپولیس زیر نظر وزارت ورزش و جوانان فعالیت 
می کنند و ملزم به هماهنگی کلیه تصمیم گیری های خود 
از جمله استخدام سرمربی مورد نظر هستند بدون تردید 
مسئوالن وزارت ورزش و شخص وزیر در جریان این فرایند 
بوده از این رو موافقت وی با این مسئله نیز جالب توجه است!

هرچند برابر قوانین فیفا همکاری باشگاه ها و آژانس های 
نقل و انتقاالت معتبر اتفاقی کامال قانونی به شمار می رود 
اما مسئله مبهم در این میان اینجاست که چگونه این آژانس 
نقل و انتقاالت توانســت به هر دو باشگاه سرمربی معرفی 
کند! در اینکه استراماچونی و کالدرون هر دو دارای کارنامه 
روشن و معتبر هستند شکی نیست ماجرای خرید بازیکنان 
خارجی چون شیخ دیاباته و جونیور حواشی زیادی به دنبال 
داشت که در این بین جونیور به واسطه عملکرد ضعیفش 
بیشتر در تیرس منتقدان قرار گرفته است! با برمال شدن 
قرارداد جونیور و افشای رقم 5۷۳ هزار دالری این بازیکن با 

پرسپولیس این انتقاد به وجود آمده که چگونه این بازیکن 
توانست با این کیفیت پایین به پرسپولیس ملحق شود، البته 

درباره شیخ دیاباته هم ابهاماتی وجود دارد.
رمز گشایی از این پرونده جنجالی سخت است چون هیچ 
کسی حاضر به اظهارنظر در این باره نیست اما موضوع وقتی 
جالب می شود که مشخص می شود در این بین یک واسطه 
ایرانی هم نقش کلیدی را ایفا کرده است. فردی که قدرت 
نفوذش در هر دو باشگاه باال بوده و توانسته است هیئت مدیره 
و نهاد باالدستی هیئت مدیره را متقاعد کند که گزینه های 
این آژانس به درد هدایت استقالل و پرسپولیس می خورند از 
این رو با استفاده از این قدرت توانسته است معامله بزرگ را به 
سود آژانس طرف قرارداد استراماچونی و کالدرون تمام کند.

البته در این بین برخی مسئوالن شهرت طلب هر دو باشگاه 
مدعی شدند که عامل اصلی پیدایش این رابطه بودند اما 
کامال مشخص است این ادعا صرفا یک ماجراجویی فضایی 
بوده چون هیچ یک از آن ها از قدرت مورد نظر برخوردار نبوده 
و نیستند تا بتوانند عالی ترین مقامات وزارت ورزش را برای 

انجام این کار متقاعد سازند.
حاال یک پرسش کلیدی در این بین برای افکارعمومی مطرح 
اســت که فرد مورد نظر که توانست نقش اصلی در حضور 
کالدرون و استراماچونی در لیگ ایران را ایفا کند چه کسی 
بود، شاید با کشف نام این فرد بسیاری از ابهامات موجود در 

این پرونده جنجالی نیز کشف شود!

امیرمحمد سلطان پور:  امشب نیز رقابت های لیگ قهرمانان 
اروپا پیگیری می شود تا تکلیف دور رفت مرحله گروهی این 
مسابقات مشخص شود. در زیر هر گروه را به تفکیک بازی ها 

مورد بررسی قرار می دهیم:

گروه E؛ این گروه نزدیک
این را می توان نزدیک ترین گــروه لیگ قهرمانان اروپا 
لقب داد، جایی که سه تیم ناپولی، سالزبورگ و لیورپول 
با چهار و سه امتیاز به شدت در تعقیب یکدیگر هستند. 
حتی ِخنک نیز در این گروه یک امتیاز کســب کرده و 
منتظر است که شاید بتواند حتی سهمیه لیگ اروپا را از 
دیگر تیم ها برباید. امشب سالزبورگ میزبان ناپولی است 

و خنگ هم از لیورپول پذیرایی خواهد کرد.

گروه F؛ شاید آخرین تالش اروپایی کونته
گروه مرگ رقابت های این فصل لیگ قهرمانان اروپا نیز 
امشب ادامه پیدا خواهد کرد و بزرگ ترین بازی امشب 
را در دیدار نماینده های آلمان و ایتالیا شــاهد خواهیم 
بود. اینترمیالن با وجود عملکرد درخشان در بازی های 

ســری آ و تعقیب یوونتوس در فاصله ای نزدیک در 
صدر جدول رده بندی، در لیگ قهرمانان پایین تر 
از انتظار ظاهر شده و امشــب باید حتماً سه امتیاز 
را بدست بیاورد، اگر می خواهد امیدی به صعود به 

مرحله حذفی داشته باشد. 
شــاگردان کونته که با توقف مقابل 

اســالویا پــراگ و شکســت از 
بارسلونا وضعیت خوبی ندارد 
این بار در سن سیرو میزبان 
بروسیا دورتموند است که 
با چهــار امتیــاز، در کنار 
آبی و اناری پوشــان خود 
را به عنــوان مدعی اصلی 
صعود قرار داده اســت.در 
دیگر دیدار این گروه بارسا 
در پراگ میهمان اســالویا 

خواهد بود.

گروه G؛ در انتظار یک شب خوب دیگر برای آزمون
باید قبول کنیم که ســردار آزمــون در رقابت های لیگ 
قهرمانان این فصل فراتر از انتظارها ظاهر شده است. با وجود 
اینکه مهاجم ملی پوش کشورمان سابقه درخشش در این 
رقابت ها را با گلزنی مقابل تیم های قدرتمندی مانند بایرن و 
اتلتیکومادرید دارد اما با فرم نه چندان خوب خود در ابتدای 
فصل روسیه کمتر کسی فکرش را می کرد که او در هر دو 
دیدار مقابل لیون و بنفیکا گلزنی کند. اما او این کار را انجام 
داده و به همراه تیمش موفق شــده چهار امتیاز از دو بازی 
بدست بیاورد و در صدر جدول باشد. زنیت امشب از ساعت 
20:25 در شرق آلمان میهمان الیپزیش خواهد بود که نه 
تنها در بوندس لیگا خود را در جمع مدعیان نگه داشتند بلکه 
در لیگ قهرمانان نیز با سه امتیاز در تعقیب لیون و نماینده 
روسیه هستند.در دیگر بازی این گروه از 22:۳0 بنفیکا که 
عملکردی بسیار ضعیف را از خود به جا گذاشته و بدون امتیاز 

است میزبان لیون خواهد بود.

گروه H؛ جذاب ترین بازی هفته
شاید دیدار دو تیم اینتر و دورتموند بزرگ ترین بازی 
امشب باشد اما احتماالً در این گروه می توان به 
دنبال جذاب ترین بازی گشت. دو تیم چلسی 
و آژاکس از ساعت 20:25 در یوهان کرویف 
آرنا به مصاف یکدیگر خواهند رفت که با توجه 
به سبک بازی دو تیم باید دیداری پر گل را 
انتظار داشت. آژاکس فرم خوب خود از فصل 
پیش که آن ها را تا نیمه نهایی رساند 
را همچنان حفظ کرده و ۶ امتیاز از 
دو بازی ابتدایی در حساب دارد و 
چلسی که باخت خانگی در هفته 
نخست را با برد بیرون از خانه در 
هفته دوم جبران کرد در تعقیب 
نماینده هلند خواهد بود.در 
دیگر بازی این گروه والنسیای 
سه امتیازی میهمان لیل است 
که بدون امتیاز به کارش ادامه 

می دهد.

حمیدرضا عرب: سید سجاد آقایی در 2۸ اسفند ۱۳۷۷ 
در اراک به دنیا آمده و برای استقالل تهران بازی می کند. 
قد او ۱/۷۸ است و برادرش میثم آقایی از بازیکنان مشهور 

بوده است. 
در روزهایی که مهاجمان بزرگ اســتقالل در امر گلزنی 
ناکام هستند و نمی توانند انتظارات را برآورده کنند یک 
جوان جویای نام حسابی از فرصت هایی که در اختیارش 
قرار می گیرد استفاده می کند. سجاد آقایی که به عنوان 
تعویض طالیی مرد ایتالیایی که به زمین می رود جواب 
اعتماد این مربی را خــوب داده و حاال تبدیــل به امید 
هواداران برای باز شــدن گره گلزنی آبی ها شده است. او 
مقابل سایپا پس از ورودش به زمین گل زد تا نشان دهد 
جانشین مناسبی برای صیاد منش است. با او گفت و گویی 

انجام دادیم که در زیر می خوانید.

 چطوری موفق شدی اعتماد مربی سخت گیری چون 
استراماچونی را جلب کنی؟

من مجبور هستم تالشم را انجام دهم چون بازیکن جوانی هستم 
و باید با دیگر بازیکنان رقابت کنم. باید تالش کنم و روز به روز بهتر 

شوم تا مربی به من اعتماد کند. من از استراماچونی 
تالش را آموختم و اینکه از کوچک ترین فرصت ها 

بیشترین استفاده را کنم.

فکر می کردی مقابل سایپا هم به میدان 
بروی؟

من در آمادگی کامل هستم و روحیه 
خوبی هم دارم. اما این تصمیم کادر 
فنی است که در فهرست ۱۸ نفره 
باشــم و بازی کنم یا در ترکیب 

قرار نگیرم.

 استراماچونی در روزهای 
گذشته درباره عملکردت 

صحبتی داشته است؟
او نکات فنی الزم را قبل از ورود 

به زمین به من یادآوری کرد و نقاط 

ضعف سایپا را در خط دفاع گفت.
تو گلزنی هایت را در جام حذفی شروع کردی و به فجر 
سپاسی و گل ریحان گل زدی. فکرش را می کردی در 

لیگ برتر هم گل بزنی؟
بله. خیلی روی این موضوع تمرکز داشتم که در لیگ برتر هم 
پایم به گل باز شود. همان طور که قبالً وعده داده بودم در لیگ 

برتر هم گل زدم و این گلزنی را ادامه می دهم.

موتور استقالل ظاهراً در حال گرم شدن است. فکر 
می کنی سرانجام اســتقالل پس از سال ها صاحب 

جام شود؟
تیم ما حرف های بســیاری برای گفتن دارد. این را در ادامه 
لیگ خواهید دید. ما به غیــر از قهرمانی، به جایگاه دیگری 
 فکر نمی کنیم. استراماچونی همیشه در تمرین این را به ما 

گوش زد می کند.

واقعیت دارد تو بازیکن پرسپولیس بودی؟
بله سال 95 بازیکن جوانان پرسپولیس بودم و سابقه حضور در 

تمرینات بزرگساالن پرسپولیس را نیز دارم.

دلیل اینکه حمید استیلی نام تو را از تیم ملی امید 
خط زد چه بود؟

  آقای استیلی گفتند که اســتراماچونی اعالم کرده به من 
نیاز دارد و به همین دلیل در اردوی قبلی نامم در کنار سایر 

بازیکنان ملی پوش نبود.

 فکر می کنی بتوانید مسافر المپیک 
شوید؟

تیم ملی امید بازیکنان بســیار 
خوبــی دارد که با یــک برنامه 
ریزی خــوب می توانــد نتایج 
خوبی بگیرد. من بــه این تیم 
امیــدوارم و بچه ها هــم انگیزه 
باالیی برای رســیدن به المپیک 
دارند. خدا را چه دیدید شاید تاریخ 

ساز شدیم.

ایسنا: مسابقات دوچرخه  سواری پیست قهرمانی آسیا در 
کره  جنوبی به پایان رســید و برای دوچرخه  سواری ایران 
یک ناکامی دیگر رقم خورد. این رقابت ها، سومین رقابت 
متوالی )بازی های آسیایی 20۱۸، قهرمانی آسیا 20۱9 و 
قهرمانی آسیا 2020( است که رکابزنان ایران ناکام و بدون 
مدال می مانند و شرایط به گونه ای شده ایران که روزی از 
مدعیان اصلی مدال در آسیا بود، اکنون هم رده کشورهایی 
چون کامبوج، ماکائو، فیلیپین، ترکمنستان قرار می گیرد که 

نمی توانند حتی یک برنز کسب کند.
تمرین در خانه

 بارها گفته شد در شــرایطی که کشورهای دیگر حضور در 
کاپ های آسیایی و جهانی را از دست نمی دهند، ایران با تمرین 
کردن در خانه نمی تواند کاری از پیش ببرد. حتی اگر بودجه 
کافی در اختیار فدراسیون نیست، باید دست کم بر روی چند 
رکابزن که آینده درخشانی دارد سرمایه گذاری کند. اینکه 
فدراسیون تعداد محدودی نفرات اعزام کند که شانس مدال 
باشند خیلی بهتر از این است با یک لشکر رکابزن به قهرمانی 

آسیا برود اما حتی یک مدال هم بدست نیاید. 
محمد دانشور در نقش توریست؟

ایران در بخش سرعت  محمد دانشور را اعزام کرد که پس 
ازمشخص شدن نتایج او، این پرسش پیش آمد هدف از اعزام 

دانشور به این مسابقات چه چیز بوده است؟
دانشور قرار بود در سه ماده کایرین، یک کیلومتر تایم تریل و 

اسپرینت شرکت کند اما زمانی که مسابقات آغاز شد او تنها 
در ماده غیر المپیکی یک کیلومتر شرکت کرد که نتیجه ای 
بهتر از نهمی بدست نیاورد. او در دو ماده المپیکی کایرین و 
اسپرینت شرکت نکرد و اگر قرار نبود او در این ماده ها هم 

شرکت نکند اصالً چرا فدراسیون او را اعزام کرد؟
اگر دانشور به هر دلیل آماده نبوده چرا فدراسیون به جای او 

یک نفر از جوانان را اعزام نکرد؟ 
در بخش نیمه اســتقامت هم وضعیت بهتر از ســرعت 
نبود. محمد گنج خانلو و محمد رجبلو دو رکابزنی بودند 
که این امیدواری وجود داشــت با توجه به تجربه ای که 
داشــتند، بتوانند ایران از بی مدالی نجات دهند اما این 
اتفاق رخ نداد. این نتایج برای ایران که همیشه در بخش 
نیمه استقامت حداقل در دو، سه ماده مدعی بوده بسیار 
ناامید کننده بود و نشــان می دهد سیر نزولی دوچرخه 
ســواری ایران همچنان ادامه دارد و در هر مسابقه وضع 

بدتر هم می شود.
بارها زمان انتخابات فدراسیون ها شاهد بودیم، کاندیداها 
شعار جذب حامیان مالی سر می دهند اما وقتی به عنوان 
رئیس انتخاب می شوند، شعارهای خود را فراموش کرده و 
بعد نگاهشان به وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک است تا 
تأمین بودجه کنند. در چنین شرایطی تنها کسانی که متضرر 
می شوند ورزشکاران هستند که از هر مسابقه دست خالی تر 

از قبل باز می گردند.

جذب کالدرون ، استراماچونی ،دیاباته و جونیور از یک آژانس

پشت پرده گران ترین خریدهای لیگ برتر
آخرین شب دور رفت مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا

بزرگ ترین بازی در میالن، جذاب ترین در آمستردام
سجاد آقایی در گفت و گو با قدس:

گلزنی هایم تازه شروع شده است
وقتی ناکامی ها جدی گرفته نمی شود

دوچرخه  سواری ایران در سنگالخ بی تدبیری
ضد  حمله

 منتفی شدن دیدار ایران - برزیل
به خاطر ۵۰۰ هزار دالر!

ورزش: رئیس فدراسیون فوتبال گفت: تیم ملی می توانست با برزیل در 
فیفادی پیش رو بازی کند اما این اتفاق به دلیل کمبود منابع مالی رخ نداده 
است. مهدی تاج در این خصوص گفت: در حال هماهنگی بازی دوستانه در 
این تاریخ هستیم. به دنبال بازی های خوبی هم بودیم و حتی با برزیل همه 
چیز را نهایی کردیم، اما آن ها یک میلیون و 500 هزار دالر می خواستند و 
ما 500 هزار دالر کم داشتیم. پیش بینی کردیم بتوانیم یک میلیون دالر 
درآمد از این بازی داشته باشیم. با این حال نشد و برزیلی ها هم اعالم کردند ما 
خیلی منتظر شما ماندیم، اما در نهایت آن ها با کره جنوبی بازی خواهند کرد.

بازیکن تیم ملی فوتسال
به شنزن چین پیوست

ورزش: احمد اسماعیل پور، بازیکن تیم ملی فوتسال کشورمان که فصل 
گذشته در تیم چین دائو چین توپ می زد، با امضای قراردادی یکساله به 
تیم شنزن چین پیوست.علی  اصغر حسن زاده کاپیتان تیم ملی فوتسال 
کشورمان نیز فصل گذشته در تیم شنزن حضور داشت و اسماعیل پور هم در 
مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا به عنوان بازیکن کمکی این تیم چینی 
را همراهی کرده بود. اسماعیل پور در جام جهانی 20۱۶ فوتسال به عنوان 

سومین بازیکن برتر جام انتخاب شده بود.

علیرضا حقیقی سنگربان نساجی شد
ورزش: دروازه بان پیشین تیم ملی فوتبال به نساجی مازندران پیوست. به 
نقل از سایت باشگاه نساجی، علیرضا حقیقی دروازه بان تیم ملی فوتبال در 
جام  جهانی 20۱4 برزیل، با عقد قراردادی به جمع شاگردان محمدرضا 
مهاجری پیوســت. مدت قرارداد دروازه بان جدید نساجی با این باشگاه 

یکساله است.

زمان جدید دیدار شهر خودرو - گل گهر
ورزش: کمیته مسابقات سازمان لیگ از تغییر زمان دیدار تیم های فوتبال 
شهر خودرو و گل گهر سیرجان از هفته هشتم لیگ برتر خبر داد. به نقل از 
روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، کمیته مسابقات سازمان لیگ اعالم 
کرد که زمان دیدار تیم های فوتبال شهر خودرو مشهد و گل گهرسیرجان از 
هفته هشتم لیگ برتر به دلیل میزبانی و پذیرایی ورزشگاه امام رضا )ع(، از 
زائران پیاده امام رضا )ع( در هفته پایانی ماه صفر و استفاده عاشقان والیت 
از این مجموعه تغییر کرد. قرار است این بازی به جای جمعه ۳ آبان در روز 

جمعه  24 آبان 9۸  ساعت ۱5:45در ورزشگاه امام رضا )ع( برگزار شود.

خبر

هت تریک طالیی با قهرمانی الهه منصوریان
ورزش: در حالی که تیم ۳ نفره زنان ووشــوی ایران در مســابقات 
جهانی شانگهای توسط شهربانو منصوریان و مریم هاشمی صاحب 2 
مدال طال شد الهه منصوریان نیز یک طالی دیگر را به نام ایران ثبت 
کرد تا بدین ترتیب تیم زنان ساندای ایران با رکورد صد درصد کسب 

مدال طال به کار خود در مسابقات جهانی پایان دهد.

حامد حدادی باز هم در راه لیگ چین
ورزش: حامد حدادی که در سال های اخیر در چند مقطع حضور در 
لیگ بســکتبال چین را تجربه کرده، برای فصل جدید دوباره راهی 
شرق آسیا خواهد شد. رســانه های چینی خبر داده اند که باشگاه 
نانجینگ که چندی قبل بهنام یخچالی را جذب کرده بود، با حامد 

حدادی به توافق نهایی رسیده است.

محمدعلی مجیری نخستین قهرمانی تالو را رقم زد
تاریخ سازی جوان طالیی ووشو در شانگهای

ورزش: با اینکه مثل همیشــه نگاه ها در مســابقات قهرمانی ووشو 
جهان به بخش ساندا بود. »محمدعلی مجیری« که به تازگی به رده 
سنی بزرگساالن در بخش تالو آمده، با نمایشی خیره کننده و کسب 
امتیاز 9.۶۳ باالتر از تمامی حریفان مطرح خود ایستاد و قهرمان شد 
تا نامش در تاریخ ثبت شود . این نخستین بار است که تالوکاران ایران 

در بخش انفرادی به مدال طالی جهان دست می یابند.

درخواست ۲۰۰ میلیونی »آزادی« برای جام  جهانی
ورزش: حسن رنگرز سخنگوی فدراسیون کشتی اجاره سالن ۱2 هزار 
نفری مجموعه ورزشی آزادی برای دو روز برگزاری این رقابت ها را رقمی 
در حدود 200 میلیون تومان اعالم و در گفت  و گو با ایسنا تأکید کرد که 
با توجه به وضعیت اعتبارات و مشکل کمبود بودجه، فدراسیون توانایی 

پرداخت این هزینه سنگین را ندارد. 

ریاست فدراسیون والیبال: 
تأیید صالحیت داورزنی و پنج کاندیدای دیگر 
ورزش: محمدرضا داورزنی معاون فعلی وزارت ورزش و رئیس پیشین 
فدراسیون والیبال که ورودش به انتخابات با هجمه های زیادی مواجه 
شد همراه با محمود افشاردوست، محمدرضا رشیدی، احمد سعادتمند، 
بهنام محمودی و امیرحسین منظمی ۶ کاندیدایی هستند که در صورت 
تأیید صالحیت از سوی مراجع ذی صالح در فهرست نهایی نامزدهای 

ریاست والیبال قرار می گیرند.

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

 در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد 
عادی یا رس��می آنان در هیات مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید 
ق��رار گرفت��ه جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های ثبتی )کثیر 

االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-کالس��ه پرونده 171-98آق��ای امیرصاحبی بتکانلو فرزند قنبرعلی در شش��دانگ یک باب 
منزل مس��کونی به مساحت 129/75متر مربع قسمتی ازپالک شماره 2929 فرعی از2 اصلی 

مزرعه حصارخریداری از مالک رسمی ازذیل  مالکیت مشاعی متقاضی
2-کالس��ه پرون��ده 204-98 خان��م معصوم��ه طاهری فرزند علیرضا  در س��ه دانگ مش��اع 
ازششدانگ یک باب منزل به مساحت 241/94 متر مربع قسمتی از پالک شماره 1652فرعی 

از 13اصلی باغات وحومه خریداری از مالک رسمی ازمالکیت امیرقلی خدمتگزار
3-کالس��ه پرونده 203-98 خانم مریم زراعتکار فرزندداود   در س��ه دانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب منزل به مس��احت   241/94متر مربع قس��متی از پالک ش��ماره 1652 فرعی از13 

اصلی باغات وحومه خریداری از مالک رسمی از  مالکیت   امیرقلی خدمتگزار
-4کالسه پرونده 205-98  آقای حسن شکیبای مایوان فرزند حسین  در  ششدانگ یک باب 
منزل مسکونی به مساحت 236/23متر مربع تمامی باقیمانده از پالک شماره 1652 فرعی از 

13اصلی باغات وحومه خریداری از مالک رسمی ازتمامی مالکیت امیرقلی خدمتگزار
5-کالس��ه پرون��ده 282-98  آق��ای رحمن علی صابری فرزند حس��ن  در  شش��دانگ یک 
دربندمغازه وانباری متصل  به مس��احت  185/97متر مربع قسمتی از  پالک شماره 10201 
فرعی   از13 اصلی باغات وحومه  خریداری ازمالک رس��می ازذیل تمامی مالکیت  مش��اعی 

متقاضی
6-کالس��ه پرونده 301-98  آقای ابوالفضل ش��اهدی مرغزار فرزندیحیی در شش��دانگ یک 
دربند مغازه  به مس��احت  56/17  متر مربع قس��متی از پالک شماره 3 فرعی از 572 اصلی   

خریداری از مالک رسمی از مالکیت آقای یحیی شاهدی مرغزار
 7-کالس��ه پرونده 302-98 آقای علی غالمی فرزند براتعلی در شش��دانگ یک باب مغازه به 
مس��احت  51/53  مرب��ع تمامی پالک ش��ماره 3 فرعی از 572 اصل��ی     خریداری از مالک 

رسمی آقای یحیی شاهدی
به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می 
گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل 
نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت ب��ه اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض 
در مهل��ت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل 
ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ-9809523
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/08/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/08/18
صمد ابراهیم زاده

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

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

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

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
1.خانم فاطمه محمد نژاد فرزند ولی محمد شش��دانگ یک باب منزل به مس��احت 198/67 
متر مربع قس��متی از پالک 559- اصلی واقع در ش��هر درگز قطعه یک درگز بخش 7 قوچان 

از محل مالکیت مشاعی خودش
2.آقای محمد میر حجتی فرزند میرزا حس��ن18 سهم مشاع از 320 سهم ششدانگ یک باب 
منزل به مساحت ششدانگ 688 متر مربع قسمتی از پالک 1185-اصلی واقع در شهر درگز 
قطعه دو درگز بخش 7 قوچان خریداری مع الواس��طه از مالک رسمی آقای آقا میرزا)محمد(

میرحجتی و خانم آی بیگم میرحجتی
3.آقای علی باقریان مقدم فرزند موس��ی الرضا شش��دانگ یک باب منزل به مساحت 163/29 
مت��ر مربع قس��متی از پ��الک 9 فرعی از ی��ک اصلی واقع در اطراف ش��هر درگز قطعه س��ه 
درگزبخش 7 قوچان خریداری نه س��هم مش��اع از ده س��هم شش��دانگ مع الواسطه از مالک 
رسمی آقای حسن اژدری سعد آبادی و یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ از آستان قدس 

رضوی و آقای مهدی پورمحمد
4.آقای مهران قدیری فرزند امر مراد یک س��هم مشاع از ده سهم ششدانگ یک باب منزل به 
مساحت ششدانگ 124/30 متر مربع قسمتی از پالک 36 فرعی از یک اصلی واقع در اطراف 
شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آستان قدس 

رضوی و آقای محمد حسن سبزواری مقدم

5.آقای جمش��ید درجزی آغ چش��مه فرزند محمد علی یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ 
یک باب منزل به مساحت ششدانگ 95/27متر مربع قسمتی از پالک 48 فرعی از یک اصلی 
واقع در اطراف ش��هر درگز قطعه س��ه درگز بخش 7 قوچان خریداری از مالک رسمی آستان 

قدس رضوی 
6.آقای مختار چوپانیان فرزند عباس ششدانگ یک باب منزل به مساحت 257/92 متر مربع 
قس��متی از پالک 68 فرعی از یک اصلی واقع در اطراف ش��هر درگز قطعه س��ه درگز بخش 
7 قوچان خریداری نه س��هم مش��اع از ده سهم ششدانگ مع الواس��طه از مالک رسمی آقای 
محمد حس��ن پاس��بان و بانو معصومه ابدال و یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ از آستان 

قدس رضوی
7.خانم ایران اصلیان زاده فرزند علی شش��دانگ یک باب منزل به مساحت 122/10 مترمربع 
قسمتی از پالک 204  فرعی از یک اصلی واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 
قوچان خریداری نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ مع الواسطه از مالک رسمی آقای صفدر 

کیخا و خانم گلچان شیخ و یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ از آستان قدس رضوی
8.خانم فاطمه جهان بخش فرزند عباسعلی ششدانگ یک باب منزل به مساحت 196/93 متر 
مربع قسمتی از پالک 20 فرعی از 2- اصلی واقع در کالته قطورآباد شهر درگز قطعه سه درگز 

بخش 7 قوچان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای غالمرضا بنی خلیل
9. آقای حس��نعلی تیزکار ارتیانی فرزند بهبود شش��دانگ یک باب منزل به مساحت 105/91 
متر مربع قس��متی از پالک یک فرعی از 18- اصلی واقع در مزرعه خیر آباد شهر درگز قطعه 

سه درگز بخش 7 قوچان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد علی شیخ
10.آقای جواد نادر زاده لطف آباد فرزند حسین ششدانگ یک باب منزل به مساحت 157/50 
متر مربع قس��متی از پالک یک فرعی از 18- اصلی واقع در مزرعه خیرآباد ش��هر درگز قطعه 

سه درگز بخش 7 قوچان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد علی شیخ
11.آقای وحید رشید خیر آباد فرزند حبیب ششدانگ یک باب منزل به مساحت134/65 متر 
مربع قس��متی از پالک یک فرعی از 18- اصلی واقع در مزرعه خیرآباد ش��هر درگز قطعه سه 

درگز بخش 7 قوچان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمدعلی شیخ
12. خانم گلدسته شهرکی فرزند رضا ششدانگ یک باب منزل به مساحت 143/43 متر مربع 
قس��متی از پالک118 فرعی از 22- اصلی واقع در کالته کوش��ک شهر درگز قطعه سه درگز 

بخش 7 قوچان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای قربانعلی نصیری
13.آقای امین ش��اهدی فرزند غالم حس��ین شش��دانگ یک باب منزل به مساحت 206/07 
متر مربع قس��متی از پالک 24 فرعی از 24- اصلی واقع در کالته مرادآباد ش��هر درگز قطعه 
س��ه درگز بخش 7 قوچان خریداری مع الواس��طه از مالک رسمی آقای محمدعلی نوخندانی 

ارتیانی
14.آقای امین شیردل حقوردی فرزند شیر محمد ششدانگ یک باب منزل به مساحت203/36 
متر مربع قسمتی از پالک 26 فرعی از 24- اصلی واقع در کالته مرادآباد شهر درگز قطعه سه 

درگز بخش 7 قوچان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد علی پرواز ایلخچی
15.خانم مریم مالئی فرزند قاس��م شش��دانگ یک باب منزل به مساحت 4896/16 متر مربع 
قسمتی از پالک 2 فرعی از 267- اصلی واقع در قریه حضرت سلطان قطعه 11 درگز بخش 7 

قوچان خرداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای نصرت اله روشنی مقدم آ-9809499
تاریخ انتشار نوبت اول:1398/08/01

تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/08/16 
ناصر حسن زاده

رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان درگز

آگهی نوبتی سه ماهه  دوم سال 1398
به دس��تور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آئین نامه قانون مذکور اس��امی اشخاصی که نسبت 
به امالک واقع در قطعه 3 درگز بخش 7 قوچان تا پایان شهریور ماه سال 1398 تقاضای ثبت 
نموده اند با اشاره به نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میشود:پالک 

یک اصلی اطراف شهر قطعه سه درگز بخش 7 قوچان
1.پالک 5006 فرعی مجزی شده از 36 فرعی از یک اصلی آقای مهران قدیری نه سهم مشاع 

از ده سهم ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ 124/30 متر مربع
2.پالک 5007 فرعی مجزی شده از 48 فرعی از یک اصلی آقای جمشید درجزی آغ چشمه 
نه س��هم مش��اع از ده سهم ششدانگ یک باب منزل مس��کونی به مساحت ششدانگ 95/27 

متر مربع
لذا به دس��تور مواد 16و 17 قانون ثبت هر کس نس��بت به امالک آگهی شده در باال اعتراضی 
داشته باشد و یا اینکه بین متقاضیان و دیگری اقامه دعوی شده و یا در جریان باشد بایستی 
اعتراض و یا گواهی مش��عر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی تا 90 
روز کتباً به اداره ثبت اس��ناد  و امالک شهرس��تان درگز تس��لیم و رس��ید دریافت دارند و در 
اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی معترضین از تاریخ تسلیم 
اعت��راض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواس��ت اعتراض خود را ب��ه مرجع ذیصالح قضایی 
تقدیم و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تس��لیم نمایند ضمناًحقوق ارتفاقی 
در موق��ع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدیدی قی��د میگردد و از تاریخ تنظیم صورت 

مجلس تحدیدی تا 30 روز قابل اعتراض خواهد بود.9809500
تاریخ انتشار نوبت اول:1398/08/01
تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/09/02

ناصر حسن زاده
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان درگز

آگهی مشمولین سه ماهه دوم سال 1398خورشیدی حوزه ثبتی شهرستان 
شیروان

بدس��تور ماده 12وماده59آئین نامه مذکور اشخاص که نسبت به امالک مجهول المالکی واقع 
دربخشهای5قوچان حوزه ثبتی شهرستان شیروان تا آخرشهریور ماه سال1398تقاضای ثبت 
نموده اند و همچنین مواردی که آگهی آن برابر تبصره یک ماده 25اصالحی ثبت باید تجدید 

گرددبانوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم بشرح ذیل آگهی می گردد
بخش5قوچان قطعه سه شیروان واقع در باغات وحومه پالک13اصلی

پالک13215شهرداری شیروان ششدانگ یکباب ساختمان اداری 
بخش5قوچان قطعه 4شیروان واقع درقریه سه یک آب پالک1اصلی

پالک2881فرعی از58فرعی آقای سعیدرضاحس��ینیان ش��یروان شش��دانگ یکقطعه زمین 
محصور

پالک 2905فرعی از58فرعی آقای مسعودقهرمانلوششدانگ یکقطعه زمین محصور
پالک2933فرعی از58فرعی آقای آرمان ابراهیم زاده ششدانگ یکقطعه زمین محصور

پالک2934فرعی از 58فرعی مریم رنجبرتوپکانلوششدانگ یکقطعه زمین محصور
پالک2935فرعی از58فرعی عرفان ابراهیم زاده ششدانگ یکقطعه زمین محصور

پالک 2936فرعی از 58فرعی سمانه رنجبرتوپکانلو ششدانگ یکقطعه زمین محصور
لذا به دس��تور مواد16و17قانون ثبت هرکس نس��بت به امالک آگهی شده در باالمعترض می 
باش��د ویا اینکه بین متقاضیان ثبت ودیگری اقامه دعوی ش��ده ودرجریان اس��ت می بایستی 
اعتراض ویا گواهی مش��عربرجریان دعوی خودراازتاریخ انتش��ار نوبت اول این آگهی نسبت به 
آگه��ی نوبتی ظرف نود روز ودرموردآگهی اصالحی درمدت س��ی روز به اداره ثبت اس��ناد و 
امالک ش��یروان تس��لیم و رس��ید دریافت نموده ودراجرای تبصره 2ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترض ثبت معترضین ازتاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه 
دادخواست اعتراض خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم وگواهی الزم از مراجع مذکوراخذ 
وب��ه این اداره تس��لیم نمایندضمنا حقوق ارتفاق��ی درموقع تحدیدح��دود درصورت مجلس 
تحدی��دی منظور میگردد واز تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا س��ی روز قابل اعتراض 

خواهد بود.9809506
تاریخ انتشارنوبت اول:98/8/1
تاریخ انتشارنوبت دوم:98/9/2

صمدابراهیم زاده
رئیس اداره ثبت اسنادو امالک شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای س��ید رضا محیطی فرزند سید هاشم به شماره شناسنامه 1756 به استناد 
دو برگ استش��هادیه گواهی امضا ش��ده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت س��ند المثنی 
نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است که سند مالکیت تکبرگی به شماره سریال 
414027س��ری الف 89 به میزان شش��دانگ یک باب محوطه به شماره پالک 986 فرعی از 
135 اصل��ی بخش 3 زبرخان که متعلق به نامبرده می باش��د به عل��ت نامعلوم مفقود گردیده 
که با بررس��ی  دفتر امالک مشخص گردید که سند مالکیت مزبور ذیل دفتر 88 صفحه 187 
ذیل ش��ماره ثبت 12827 بنام متقاضی ثبت و س��ند صادر گردیده است و دفتر امالک بیش 
از این حکایتی ندارد. لذا به اس��تناد ماده 120 آئی��ن نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی 
ومتذکرمیگردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود میباش��د  ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتش��اراین آگهی اعتراض کتبی خود را 
به پیوس��ت اصل س��ند مالکیت و یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است 
درص��ورت ع��دم وصول اعتراض درمهلت مقررو یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا 
س��ند معامله رسمی نسبت به صدورسند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد 

شد. انتشار:  یکم آبان   آ-9809517
سید حسن پورموسوی - رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

شماره مزایده: 139804307141000075
تاریخ ثبت: 1398/07/28

آگهی مزایده اموال غیر منقول اسناد رهنی
بستانکار: بانک اقتصاد نوین شعبه بجنورد

وام گیرنده و راهن: حسین کاویانی
م��ورد مزای��ده و مح��ل آن: براب��ر درخواس��ت بس��تانکار ب��ه ش��رح وارده ب��ه ش��ماره 
139805007141007562-1398/06/20 نس��بت به مزایده یک قطعه زمین به مس��احت 
416/30 متر مربع ) چهارصد و ش��انزده متر و س��ی س��انتی متر مربع( به شماره پالک ثبتی 
ی��ک فرع��ی از 900 فرعی از 3230- اصلی واقع در بخش یک بجنورد که س��ند مالکیت آن 
دفتر 43 صفحه 22 به نام آقای حس��ین کاویانی فرزند احمد به ش��ماره ملی 0680157697 
و ش��ماره شناس��نامه 163899 مدیون پرونده اجرائی کالسه 139304007141000166 و 
ش��ماره بایگانی 9300179 صادر و تسلیم شده است و برابر سند رهنی به شماره 122228-
1389/09/08 دفت��ر خان��ه 37 بجنورد در رهن بانک اقتصاد نوین ش��عبه بجنورد قرار گرفته 

است، محدود به حدود زیر:
شماالً : به طول 17/65 متر پی دیواریست به خیابان 16 متری

شرقاً: به طول 23/70 متر پی دیوار به پی دیوار زمین شماره 1-3230 مجزی شده
جنوباً: به طول 17/70 متر به دیوار اشتراکی با منزل شماره 901 ورثه ببو

غرباً: به طول 23/40 متر دیواریست به باغ شماره 900 فرعی ملک حقوق ارتفاقی ندارد
ک��ه توس��ط کارش��ناس م��ورد ارزیاب��ی ق��رار گرفت��ه و شش��دانگ پ��الک مذک��ور ب��ه 
مبلغ)62/099/000/000 ریال( ش��صت و دو میلیارد و نود و نه میلیون ریال برآورد ش��ده و 

نظریه ارزیابی قطعی گردیده اس��ت  ملک در روز ش��نبه مورخه 1398/08/18 – از ساعت 9 
تا 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد واقع در بجنورد خیابان شریعتی جنب 
اداره پست قدیم اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد به مزایده گذاشته می شود، خریداران می 
توانند در وقت مقرر در محل برگزاری مزایده حاضر ش��ده و در جلس��ه شرکت نمایند، مزایده 
فقط در یک نوبت برگزار می گردد و از مبلغ  62/099/000/000 ریال) شصت و دو میلیارد و 
نود و نه میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار فروخته می شود و 
مطابق ماده 136 آئین نامه اجراء کل مبلغ نقداً دریافت می گردد چنانچه زائد بر مبلغ مندرج 
در آگهی خریداری گردد حق مزایده نسبت به مازاد مبلغ ارزیابی بر عهده برنده مزایده است 
پرداخت بدهیهای مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف 
و نیز بدهی مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره که رقم قطعی آنها معلوم نمی باش��د تا تاریخ 
مزایده به عهده برنده مزایده اس��ت مش��خصات ملک مطابق نظریه کارشناس : ششدانگ یک 
قطعه زمین برابر پروانه س��اختمانی صادره، اعیان س��اختمان مسکونی- تجاری به شرح ذیل 
میباش��د: زیرزمینی با کاربری پارکینگ و انباری به مس��احت حدود 270 متر مربع- همکف 
ش��امل 2 واحد تجاری به مس��احت 68 مت��ر مربع + 30 متر مربع بالک��ن تجاری و پیلوت و 
راه پله و آسانس��ور جمعاً به مس��احت 270 متر مربع. طبقات 1و 2 و 3 هر طبقه بصورت 2 
واحد مس��کونی به مساحت حدود 270 متر مربع طبقه چهارم بصورت یک واحد مسکونی به 
مس��احت 270 متر مربع. طبقه پنجم بصورت یک واحد مسکونی به مساحت 240 متر مربع 
انش��عابات آب و برق و گاز به تعداد واحد ها نصب می باشد نشانی ملک جهت بازدید بجنورد 
خیاب��ان رض��ا امامی جنوبی 14 کوچه روبروی بانک ملی پالک 190 می باش��د ضمناً مطابق 
گزارش مامور اجرا طبقه اول واحد غربی به آقای یزدانی فروخته ش��ده اس��ت و طبقه دوم به 
آقایان شرفی و بهمنی و طبقه سوم یک واحد 200 متر مربع به خانم رنجبریان و طبقه چهارم 
250 متر مربع بنام حسین کاویانی و دو بند مغازه به نام آقای غیاثی می باشد توضیح اینکه 

طبق اعالم بانک بستانکار ملک مذکور بیمه نوین می باشد.9809525
حمید عزیزی

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

اداره ثبت اسناد و امالک حوره ثبت ملک بهار
 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگه��ی موضوع م��اده3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و س��اختمانهای فاقد سند رسمی برابررای ش��ماره 139860326007000588 مورخ 6/20/ 
1398 هیئ��ت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای 
پرویز منصوری فرزند عباداله  بش��ماره شناسنامه 5122 صادره ازصالح آباد در ششدانگ یک  
قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 41754/20 متر مربع پالک 2653 فرعی از 126 اصلی 
واقع دراراضی صالح آباد حوزه ثبتی بهاربخش چهار همدان خریداری از مالک رس��می آقای 
عباداله منصوری محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. )م الف 236 (آ9808834
 تاریخ انتشار نوبت اول : 7/16 /1398 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1/ 1398/8 
رئیس ثبت اسناد و امالک بهار- هادی یونسی عطوف

اداره ثبت اسناد و امالك حوره ثبت ملک بهار
 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگه��ی موضوع م��اده3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و س��اختمانهای فاقد سند رسمی برابررای ش��ماره 139860326007000587 مورخ 6/20/ 
1398 هیئ��ت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
یونس نیکنام اطهر فرزند احمد بشماره شناسنامه 774 صادره از بهار در ششدانگ یک  قطعه 
زمی��ن مزروعی آبی به مس��احت 51882/59 متر مربع پالک 290 فرع��ی از 99 اصلی واقع 
دراراضی روس��تای گنده جین حوزه ثبتی بهاربخش چهار همدان خریداری از مالک رس��می 
وراث احمد نیک نام اطهر محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خ��ود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
)م الف 242 (آ9808836

 تاریخ انتشار نوبت اول : 7/16 /1398 
تاریخ انتشار نوبت دوم :1/ 1398/8 

رئیس ثبت اسناد و امالک بهار- هادی یونسی عطوف

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال1398حوزه ثبتی زیرکوه
به دس��تور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آئین نامه قانون مذکور اس��امی اشخاصی که نسبت 
به امالک مجهوااللمالک واقع در بخش��های تابعه حوزه ثبتی زیرکوه تا آخر ش��هریور ماه سال 
یکهزار و س��یصد و نود و هشت شمسی تقاضای ثبت نمودهاند و همچنین مواردی که آگهی 
نوبت��ی آن برابر تبصره یک ماده 25-اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد، با نوع ملک مورد 

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

قطعات مفروزه مزرعه حاجی آباد پالک 49-اصلی
1-پالک 633 فرعی غالمرسول نادی فندخت فرزند حیدرششدانگ یک باب منزل به مساحت 

321/58متر مربع به آدرس  شهرستان زیرکوه شهر حاجی آباد بلوار پیروزی .
2-پ��الک 635 فرع��ی صغری عابدین��ی فرزند تقی شش��دانگ یک باب منزل به مس��احت 

316/60متر مربع به آدرس  شهرستان زیرکوه شهر حاجی آباد بلوار پیروزی .
3-پالک 638 فرعی یحیی حس��ین پور فرزند حس��ین ششدانگ یک باب منزل سه طبقه به 

مساحت 361/95متر مربع به آدرس  شهرستان زیرکوه شهر حاجی آباد بلوار پیروزی .
4-پ��الک 2781 فرع��ی علی مالیی بم��رود فرزند غالمعلی ،حس��ین جام��ی فرزند محمد، 
اس��داله احمدی فرزند محمود و کاظم احمدی فرزند اس��داله ششدانگ یک قطعه زمین دایر 
مزروعی)هرکدام نس��بت به یک ونیم دانگ مش��اع( به مس��احت 969/08متر مربع به آدرس 

زیرکوه شهر حاجی آباد. 
5-پالک 2805فرعی حس��ن وندی فرزند غالمرضا به موجب س��ند انتقال جریانی قطعی غیر 
منقول ش��ماره 16940مورخه 1398/06/17 دفتر اس��ناد رسمی شماره 3حاجی آباد از علی 
نادی آبیز شش��دانگ یک قطعه زمین دایر مزروعی  به مس��احت 220/72متر مربع به آدرس  

شهرستان زیرکوه شهر حاجی آباد خیابان ارشاد .
6- پالک 2815 فرعی ناصر ش��ادی فرزند علی شش��دانگ یک قطع��ه زمین دایر مزروعی به 

مساحت 450متر مربع به آدرس  شهرستان زیرکوه شهر حاجی آباد کوچه 22بهمن2 .
7- پالک 2819 فرعی طلعت احراری فرزند شجاع الدین ششدانگ یک قطعه زمین دایر مزروعی  

به مساحت 198/28متر مربع به آدرس  شهرستان زیرکوه شهر حاجی آبادخیابان مطهری7.
8_پالک 2820فرعی مهدی هاش��می فرزند محمدششدانگ یک قطعه زمین دایر مزروعی به 

مساحت 243/25متر مربع به آدرس  شهرستان زیرکوه شهر حاجی آباد بلوار غفاری یک .
9- پالک 2824فرعی س��ید علی اس��ماعیلی اس��فاد فرزند س��یدحاجی ششدانگ یک قطعه 
محوطه به مس��احت 149/11متر مربع به آدرس  شهرس��تان زیرکوه ش��هر حاجی آباد بلوار 

جهاد-جهاد21 .
10- پالک 2825فرعی غالمعلی مالئی بمرود فرزند نوروز ششدانگ یک باب منزل به مساحت 

231/60متر مربع به آدرس  شهرستان زیرکوه شهر حاجی آباد خیابان 22 بهمن7 .
11- پالک 2826فرعی مهدی آذری فرزند سمندر ششدانگ یک قطعه زمین دایر مزروعی به 

مساحت 500 متر مربع به آدرس  شهرستان زیرکوه شهر حاجی آباد خیابان سردار زارعی.
12- پالک 2827فرعی مهدی آذری فرزند سمندر ششدانگ یک قطعه زمین دایر مزروعی به 

مساحت 500 متر مربع به آدرس  شهرستان زیرکوه شهر حاجی آباد خیابان سردار زارعی.
13- پالک 2830 فرعی محمد حبیبی پورفرد فرزندحس��ن شش��دانگ یک قطعه زمین بایر به 
مساحت 194/52 متر مربع به آدرس  شهرستان زیرکوه شهر حاجی آباد خیابان بهشتی یک.

14- پ��الک 2831فرع��ی عبدالرحیم نهتانی پورفرزند عباس شش��دانگ ی��ک باب منزل به 
مساحت 300/40متر مربع به آدرس  شهرستان زیرکوه شهر حاجی آباد خیابان مطهری2.

15- پالک 2832فرعی علیرضاخجسته فرزند محمد رضا ششدانگ یک قطعه زمین دایر مزروعی 
به مساحت 200 متر مربع به آدرس  شهرستان زیرکوه شهر حاجی آباد بلوارجهاد-جهاد14.

16 -پ��الک 2833فرع��ی محمدغالمی فرزند کماچعلی شش��دانگ یک قطع��ه زمین بایر به 
مساحت 376/20 متر مربع به آدرس  شهرستان زیرکوه شهر حاجی آباد بلوار پیروزی.

17- پالک 2836فرعی حس��ین عباسی فرزند مجید ششدانگ یک قطعه زمین دایر مزروعی به 
مساحت 214/45 متر مربع به آدرس  شهرستان زیرکوه شهر حاجی آباد بلوارجهاد-جهاد14.

18- پالک 2837فرعی حس��ن رضا دالکه فرزندغالمرضا شش��دانگ یک باب منزل به مساحت 
261/63متر مربع به آدرس  شهرستان زیرکوه شهر حاجی آباد بلوار غفاری- خیابان غفاری4.

قطعات مفروزه مزرعه افین پالک 262-اصلی
19- پالک 2908فرعی غالمرضا هزاری افین فرزند میرعلیجان ششدانگ یک قطعه زمین به 

مساحت 1474مترمربع به آدرس  شهرستان زیرکوه شهرک افین.
قطعات مستثنیات دشت شیرکوه پالک 355-اصلی

20- پ��الک 355-اصل��ی صفرعلی بیابانی فرزند علی شش��دانگ یک قطعه زمین مش��جر به 
مس��احت 33596/60مترمربع به آدرس  شهرس��تان زیرکوه روس��تای شیرگ دشت شیرکوه 

اراضی چاه اسداللهی.
قطعات مستثنیات دشت شیرکوه پالک 356-اصلی

21- پالک 356-اصلی محمد مصطفایی فرزند کماچعلی شش��دانگ یک قطعه زمین مش��جر 
به مساحت 43801/20متر مربع به آدرس  شهرستان زیرکوه روستای شیرگ دشت شیرکوه 

اراضی چاه اسداللهی.
قطعات مستثنیات دشت شیرکوه پالک 357-اصلی

22- پالک 357-اصلی محمد مصطفایی فرزند کماچعلی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 26198/57متر مربع به آدرس  شهرستان زیرکوه روستای شیرگ دشت شیرکوه 

اراضی چاه اسداللهی.
لذا به موجب ماده16 و17 قانون ثبت هرکس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می 
باشد ویا اینکه بین متقاضیان ودیگری اقامه دعوی شده ودر جریان است می بایست اعتراض 
و ی��ا گواهی مش��عر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتش��ار نوبت اول این آگهی نس��بت به 
آگهی نوبتی ظرف90روز و به استناد تبصره یک ماده 25-اصالحی قانون ثبت در مورد آگهی 

اصالحی در مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد وامالک زیرکوه تسلیم و رسید دریافت نموده،و 
برابر ماده74 و86 آئین نامه قانون ثبت، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت،ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم 
از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تس��لیم نمایند.در غیر این صورت متقاضی ثبت و نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به 
اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه 
دهد. ضمناً حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود در صورت مجلس تحدیدی منظور میگردد 

و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید تا 30 روز قابل اعتراض خواهد بود..9809501
تاریخ انتشارنوبت اول1398/08/01

تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/09/02 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زیرکوه

غالمرضا صادقیان 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول کالسه های 9301044- 9301299
بان��ک س��امان ب��ه اس��تناد س��ند رهن��ی 179980 م��ورخ 1392/8/4 و 177986 م��ورخ 
1392/1/22 دفترخانه 51 مشهد اجرائیه کالسه های 9301044 و 9301299 در قبال مبلغ 
720/000/000 ریال )هفتصد و بیس��ت میلیون ری��ال( و مبلغ 1/150/000/000 ریال )یک 
میلیارد و صد و پنجاه میلیون ریال( علیه آقای سیدمحمد جواد اسفندیاری فرزند سیدجعفر 
به ش��ماره ملی 0932013821 شماره شناسنامه: 37677 )مشتری و راهن( و مشتری خانم 
فاطمه الس��ادات اس��فندیاری فرزند سیدمحمد جواد به ش��ماره ملی 0925781460 و آقای 
سیدمحمد علی اسفندیاری فرزند سیدمحمد جواد به کدملی 0920432824 و خانم منصوره 
امرالزمان فرزند اسمعیل کدملی 0940646641 )بعنوان وام گیرندگان( صادر که پس از ابالغ 
اجرائی��ه در تاریخ 1393/12/14 و در پایان مهلت های مقرر در آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد 
رس��می الزم االجرا و تقاضای بانک مبنی بر ارزیابی و مزایده ششدانگ اعیان مسکونی پالک 
2890 فرعی )دو هزار و هش��تصد و نود فرعی( تفکیکی و مجزی ش��ده از 2883 فرعی )دو 
هزار و هشتصد و هشتاد و سه فرعی( از 188 اصلی )یکصد و هشتاد و هشت اصلی( بخش 9 
مشهد طبقه اول غربی که عرصه آن استیجاری آستان قدس برابر با سند اجاره شماره 66295 
مورخ: 91/12/1 دفترخانه 75 مش��هد می باشد به نشانی: مشهد- عشرت آباد- خ هاشمی نژاد- 
خ اسدی طوسی- پالک 1/7 طبقه اول غربی به مبلغ 3/200/000/000 ریال )سه میلیارد و 
دویست میلیون ریال( ارزیابی و قطعیت یافته است که ارزیابی آن طبق گزارش کارشناس به 
ش��رح ذیل می باشد پالک ثبتی 2890 فرعی از 188 اصلی قطعه دو تفکیکی مفروز و مجزی 
شده از 2883 فرعی بخش 9 مشهد مساحت آپارتمان طبق سند 116/85 مترمربع که مقدار 
8/1 مترمربع تراس مسقف عرصه زمین 366/12 مترمربع ابعاد زمین حدود 17 متر در حدود 

22 متر کد نوسازی ملک
0-0-0-20-34-1-3 طرح تفضیلی طاش مرکز ش��هر مش��هد- کاربری مصوب مس��کونی تراکم 
زی��اد- موقعی��ت زمین س��ه نبش جنوبی عرض معب��ر 10 متری ش��مالی و 4 متری غربی و 
بن بس��ت 3 متری جنوبی حدود اربعه ش��ماالً بطول 16/70 متر به خیابان 10 متری- ش��رقاً 
ب��ه دی��وار بطول 22/34 متر به پ��الک مجاور- جنوباً به طول 17/70 مت��ر به پالک مجاور و 
بن بست 3 متری غرباً بطول 21/40 متر به معبر 4 متری- پایان کار شماره 3/18395 مورخ: 

 1382/10/7
ش��ماره آخرین گواه��ی 200044676 م��ورخ 91/10/19 ملک بصورت س��اختمانی اس��ت 
قدیمی س��از با اس��کلت نیمه فلز و دو طبقه با قدمتی بیش از س��ی س��ال و عرصه ای موقوفه 
به مس��احت 366/12 مترمربع با نمای س��نگ ش��امل س��ه واحد، همکف، یک واحد و حیاط 
جنوبی و انباری و س��رویس( و طبقه اول )دو واحد بصورت طرح شکس��ته( که در حال حاضر 
بعنوان مهمانس��را در حال بهره برداری می باش��د آپارتمان مورد نظر با پالک ثبتی فوق الذکر 
آپارتمانی است به مساحت 116/85 مترمربع واقع در طبقه اول غربی )با سهم العرصه حدود 
95 مترمربع( ش��امل دو خواب و حال با کف موکت و آش��پزخانه با کف س��رامیک- کابینت 
فل��زی- طاق ضربی- دیوارها نقاش��ی- پنجره فلزی کف حیاط موزاییک- سیس��تم گرمایش 
بخاری- سیس��تم سرمایش کولر آبی با انش��عابات آب و برق و گاز مشترک- یک کنتور آب و 
یک کنتور گاز و دو کنتور برق و تنها پارکینگ موجود نیز مش��اعی است. با توجه به موقعیت 
مکانی و ابعاد و بر ملک و عرض معبر و دو نبش بودن و کیفیت و قدمت س��اختمان و شرایط 
زمان��ی )وضعیت کنونی بازار در یوم کارشناس��ی( و با در نظر گرفت��ن جمیع عوامل مؤثر در 
ارزش موضوع و فار از هرگونه دیونی که ممکن است داشته باشد ارزش ششدانگ پالک فوق 
به نظر و تش��خیص این هیئت مبلغ 3/200/000/000 ریال )سیصد و بیست میلیون تومان( 

تعیین می شود. حدود اربعه ملک عبارت است از:
شماالً در پنج قسمت که قسمت چهارم آن شرقی قسمت دوم آن غربی است اول دیواریست 
ب��ه ط��ول 4/12 متر به فضای معب��ر مجاور دوم دیوار و پنجره بصورت پیش��رفتگی به فضای 
خیابان به طول 0/50 متر سوم دیوار است پیشرفتگی به طول 2/55 متر به فضای معبر مجاور 

چهارم دیواریست به طول 0/87 متر به فضای معبر مجاور.
ش��رقاً: در پنج قسمت که قسمت س��وم آن جنوبی است اول دیواریست به طول 2/09 متر به 
راه پله مش��اعی دوم درب و دیواریس��ت به طول 1/27 متر به راه پله مشاعی سوم دیواریست 
مشترک به طول 0/17 متر به آپارتمان مسکونی قطعه 3 چهارم دیواریست مشترک به طول 
10/09 متر به آپارتمان مسکونی قطعه 3 پنجم دیواریست مشترک به طول 2 متر به آپارتمان 

مسکونی قطعه 3.

جنوباً در 3 قس��مت که قس��مت دوم آن غربی است اول نیم دیوار جلوی بالکن به طول 4/05 
مت��ر به فضای حیاط مش��اعی دوم نیم دی��وار جلویی بالکن به طول 2 مت��ر به فضای حیاط 

مشاعی سوم دیوار و پنجره است به طول 4/05 متر به فضای حیاط مشاعی.
غرب��اً دیوار و پنجره اس��ت به طول 13/32 متر به فضای معب��ر مجاور حقوق ارتفاعی: رعایت 

قانون تملک آپارتمانها الزامی است
مل��ک موصوف برابر با نامه ش��ماره 139885606271006171 مورخه 98/7/2 دفتر امالک 
بازداشتی وارده به شماره 8389- 98/7/3 سابقه بازداشتی مشاهده نگردید. مزایده به صورت 
ششدانگ از مبلغ مورد ارزیابی شده در روز چهارشنبه مورخه 1398/8/22 از ساعت 9 صبح 
الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه رهنی واقع در خیابان پاسداران 
نبش پاس��داران 3/1 اداره اجرای اس��ناد رسمی )ش��عبه رهنی( ش��روع و به باالترین قیمت 
پیش��نهادی نقداً واگذار می گردد. الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم ش��ده یا نشده باش��د به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد خواهد شد و نیم عشر و 
حق مزایده نقداً وصول می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز بعد 

اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. آ- 9809477

)آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1398 حوزه ثبتی شهرستان طبس(
بدس��تور ماده 12 قانون ثبت وماده 59 آیین نامه قانون مذکور اس��امی اشخا صیکه نسبت به 
امالک مجهول المالک واقع در بخش��های تابعه حوزه ثبتی شهرستان طبس )استان خراسان 
جنوب��ی( تقاضای ثبت نموده اند و همچنی��ن مواردیکه آگهی نوبتی آن برابر تبصره یک ماده 
25اصالح��ی قانون ثب��ت باید تجدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم بش��رح 

ذیل آگهی میگردد.
)قطعات واقع در بخش یک طبس(

917 فرعی از 25- اصلی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی محمد احمدی .
918 فرعی از 25- اصلی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر حسن احمدی .

919 فرعی از 25- اصلی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی حسن احمدی .
920 فرعی از 25- اصلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور با کاربری زراعی حسن احمدی.

1825 مجزی از 476 فرعی از 29 - اصلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور بی بی عصمت سجادی. 
1834 فرعی از 29- اصلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور مهدی الهی .

1835 فرعی از 29- اصلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور رجب تقی پور .
1836 فرعی از 1101 از 29- اصلی ششدانگ یک باب منزل سید جعفر حسین زاده

139 فرعی از 492 - اصلی ششدانگ یک باب منزل سمیه طاهری .
 2 فرعی از 494 اصلی یک دانگ مش��اع از شش��دانگ یک قطعه بند مش��هور به بند رمضانی 

کلوریا وکیلی شیبانی
2 فرع��ی از 494 اصلی یکدانگ مش��اع از شش��دانگ یک قطعه بند مش��هور به بند رمضانی 

محمدرضا یحیی شیبانی
2 فرعی از 494 اصلی چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه بند مشهور به بند رمضانی علی قاضی

4969 - اصلی ششدانگ یک قطعه زمین دایر مزروعی فتح اله یعقوبی .
4970 اصلی ششدانگ یک قطعه زمین محمد زمانی .

)قطعات واقع در بخش دو طبس(
1173 فرعی از 4- اصلی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی اصغر محمدی .

1141 فرعی از 26- اصلی یک هزار س��هم مشاع از چهارده هزار و پانصد سهم کل ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی علیرضا باقریان .

1141 فرعی از 26- اصلی یک هزار س��هم مشاع از چهارده هزار و پانصد سهم کل ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی حسین ریحانی .

1141 فرعی از 26- اصلی یک هزار س��هم مشاع از چهارده هزار و پانصد سهم کل ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی محمدعلی اخوان صفار .

223 فرعی از 50 اصلی شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان طبس به تصدی و تولیت موقوفه عامه فضلعلی .

125 فرعی از 62- اصلی شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان طبس موقوفه عامه یوسفعلی کرمی .

2181 فرعی از 117 اصلی شش دانگ یک قطعه زمین محمد رحیمی .
)قطعات واقع در بخش سه طبس(

383 فرعی از 22- اصلی ششدانگ یک باب باغ منزل فاطمه اسماعیلی .
258 فرعی از 33 اصلی شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی مش��تمل بر اس��تخر و اش��جار 

فاطمه امیری .
342 فرعی از 33 اصلی شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی وحید احمدی .

اصالحی
4 فرعی از 1317- اصلی شش دانگ یک باب منزل امیر کمالیان مقدم که در اگهی قبلی تحت 
پالک 4945اصلی اگهی ش��ده بود و بعدا برابر رأی شماره ی 1398187008295000069 
- 1398/7/02 هی��ات نظارت اس��تان خراس��ان جنوبی به پالک 4 فرع��ی از 1317- اصلی 

اصالح گردید.
لذا بدستور مواد 16 و 17 قانون ثبت هرکس نسبت به امالک آگهی شده باالمعترض میباشد 
ویا بین متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی ش��ده و در جریان اس��ت میبایست اعتراض ویا 
گواهی مش��عربر جریان دعوی خود را از تاریخ انتش��ار نوبت اول این اگهی نس��بت به آگهی 

نوبت��ی ظرف نود روزو در مورد آگهی اصالحی درمدت س��ی روز به اداره ثبت اس��ناد طبس 
تسلیم و رسید دریافت نموده و در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده 
های معترض ثبتی معترضین از تا ریخ تس��لیم اعتراض به این اداره ظرف یکماه دادخواس��ت 
اعت��راض خ��ود را به مرجع ذیصالح قضای��ی تقدیم و گواهی الزم از مرج��ع مذکور اخذ و به 
ای��ن اداره تس��لیم نماین��د ضمنا حقوق ارتفاق��ی در موقع تحدید حدود و در صورت جلس��ه 
تحدیدی منظورمیگردد و از تاریخ صورت جلس��ه تحدیدی تا س��ی روز قابل اعتراض خواهد 

بود. 9809497
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/08/01

تاریخ انتشار نوبت دوم:  98/09/02
غالمرضا کدخدایی- رئیس ثبت اسناد و امالک طبس

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            پیرو اگهی شماره 1398660308001001994 
+ 1398/06/28 برابر رای اصالحی به ش��ماره 139760308001001347 + 1398/04/11 
مورد تقاضا ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 40 متر مربع قسمتی از پالک 2651 فرعی از 
2048 فرعی از 250 اصلی بخش 2 بیرجند بوده که در اگهی منتشره قبلی اشتباها 22651 
فرعی قید ش��ده که اصالح میگردد . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در یک نوبت آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتش��ار آگهی به مدت یکماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.9809504
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/01

علی فضلی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی مزایده
آگهی مزایده اموال غیر منقول اس��ناد ذمه پرونده کالس��ه اجرایی 9702188 و 392 9800 
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق له خانم شیوا ملکی و علیه عبد اهلل بختیاری، یک قطعه 
زمین مزروعی بیشه زار به پالک ثبتی 289 فرعی مفروز و مجزی شده از 38 اصلی به مساحت 
11820 متر مربع واقع در بخش4 حوزه ثبت ملک همدان - ناحیه 2 استان همدان به آدرس: 
همدان، روس��تای ورکانه. مالکیت شش دانگ پالک بنام مالکیت عبداهلل بختیاری فرزند :رضا 
ش��ماره شناسنامه 2436 با ش��ماره مس��تند مالکیت 11111 تاریخ 1382/4/2موضوع سند 
مالکیت اصلی به ش��ماره چاپی765018 که در صفحه 358 دفتر امالک جلد 21 ذیل شماره 
19471 ثبت گردیده اس��ت به حدود اربعه : شماال به صورت خطوط منکسره بطولهای 61/5 
متر و12 مترو20 متر و مترو 56 متر مرز مورد ثبت است به باقی مانده 38-اصلی شرقا: بطول 
71 متر مرز مرتفع به زمین عبدالحسین سهرابی از باقی مانده اصلی مذکور جنوبا: بطول 190 
متر مرز مرتفع به راه عمومی غربا: بطول 85 متر به جاده دره بابا خان حد فاصل دره باباخان 
می باش��د. حقوق ارتفاقی ندارد. پالک فوق به اس��تناد سند ازدواج 19069 - 2 1390/11/2 
دفتر خانه ازدواج 76 اس��د آباد در قبال طلب 8/670/000/000 ریال بازداشت گردیده است 
و طبق نظر کارشناس رسمی در مورخه 1398/1/31 باغ مورد نظر گردو زار است و درختان 
دیگری هم مثل بادام و زرد آلو در آن غرس ش��ده اس��ت. حدود 200 متر مربع آن باغ معنب 
اس��ت. مقداری درخت صنوبر و قره قاج هم در آن دیده می ش��ود. درختان صنوبر به تازگی 
برداشت شده اند. یک دستگاه خانه باغی به مساحت حدود 100 متر مربع در محل با مصالح 
سنگ ، گل و تیر چوب در قسمت شمال غربی احداث شده است که مقداری از دیوار تخریب 
شده است و مجوز ساخت آن ارائه نشده است قسمت شمال غربی باغ دارای بافت سنگالخی، 
پوش��ش درختی کم و ش��یبدار است. قسمت شمال ش��رقی و مرکز دارای بافت خاک بهتر و 
ش��یب کمتر اس��ت. درختان گردو بین 10 تا سی ساله است و قسمت جنوب و جنوب شرقی 
دارای پوش��ش درختی کامل و مناس��ب و درختان گردو مطلوب اس��ت و سن درختان بیشتر 
اس��ت. دارای جاده ماشین رو و تا روستا حدود 600 متر فاصله دارد. باغ مذکور مسطح نبوده 
و لذا تراس بندی شده است و به مبلغ 7/092/000/000  ریال ارزیابی شده است پالک فوق 
از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 1398/8/26 از طریق مزایده به فروش می رسد. محل 
مزایده واقع در: همدان س��عیدیه باال نبش غنی زادیان س��اختمان ثبت اسناد و امالک طبقه 
اول واحد اجرای اسنادرسمی همدان میباشد مورد مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. ضمنا الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد خواهد شد و نیم 
عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده 

روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.                 
)م الف 1152(  آ-9809514

 تاریخ انتشار : 1398/8/1
رییس اجرای اسناد رسمی همدان - جالل حدادی
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فرهنگ و هنر

خبر

به انگیزه اکران عمومی فیلم »خانه پدری«
پنهان شدن پشت رده بندی سنی

پس از سال ها کش و قوس و خبر و خبرسازی، »خانه پدری« ساخته کیانوش 
عیاری مجوز گرفت و با قید رده بندی سنی و محدودیت برای تماشای افراد 

زیر 16 سال از این هفته اکران خواهد شد.
کیانوش عیاری کارگردان قابلی اســت، هر سینمادوست ایرانی خاطره ای با 
برخی از فیلم های خوب و ماندگار او چون »تنوره دیو«، »آن ســوی آتش«، 
»آبادانی هــا« و »بودن یا نبــودن« دارد. فیلم هایی که در دوره و زمانه خود، 

اتفاقی ویژه در سینمای کم رمق و کم حادثه ایران بودند. 
البته عیاری همان قدر که فیلمساز خوب و ارزنده ای است، فیلمساز زرنگ و 
هوشیاری هم هست. بازی رسانه ای را بلد است و می داند برای کار خود باید 
چه کند. این هم یک ویژگی قابل تحسین دیگر! مثالً آنچه او برای نمایش 
»خانه پدری« انجام داد، نشان داد چگونه می توان بازی را به سمتی برد که 
دلخواه اســت و حواس ها را از جایی که باید؛ پرت کرد و حاشیه ها را بزرگ 

کرد تا متن را بپوشاند.
»خانه پدری« محصول 1389 است و در سی و دومین جشنواره بین المللی 
فیلم فجر به نمایش درآمد. قرار بود فیلم در ســال 1393 اکران شود، اما به 
سرعت جلو آن گرفته شد و امسال پس از پنج سال قرار است دوباره اکران 
عمومی شود. کسانی که این فیلم را در اکران های محدودش دیده اند، متوجه 
شده اند که ایراد اصلی فیلم چیست و دلیل مقاومت در برابر اکران آن چه بوده 
است، اما کارگردان و عوامل فیلم، از همان ابتدا بازی را به این سمت بردند که 
وجود یک صحنه خشن در فیلم، تنها دلیل عدم نمایش عمومی فیلم است. 
برای مخاطبان هم این سؤال پیش می آمد که چرا نتیجه زحمات چندساله 
عوامل فیلم به خاطر یک سکانس، در محاق توقیف است و البته خیلی ها هم 
موضعگیری کارگردان در دفاع از فیلم و مقاومت در برابر حذف آن سکانس را 

می ستودند و به او آفرین می گفتند. 
امروز هم اکران عمومی فیلم موجب می شود مخاطبان با رعایت درجه بندی 
برای دیدن فیلم به سینماها بروند و حتی اگر از آن سکانس ناراحت شوند، با 
خود بگویند واقعاً چرا باید این سکانس که خیلی هم تأثیرگذار است، حذف 

می شد؟ 
اما واقعیت چیز دیگری است. واقعیت این است که مشکل »خانه پدری« یک 
سکانس خشن نیست. مشکل حرفی است که کارگردان پشت قصه پنهان 
کرده اســت و انتظار دارد با بلوای رســانه ای کسی متوجه این ماجرا نشود. 
هرکس زبان نشانه ها را بداند و استعاره های موجود در داستان را موشکافی 
کند، به سادگی متوجه می شود که اتفاقاً مشکل اصلی این فیلم، خشونت آن 
نیســت بلکه حرفی است که به زبان رمز گفته می شود اما پنهان نمی ماند. 
»خانه پدری« اصل یک نظام و تاریخ آن را هدف گرفته اســت و با استفاده 
از استعاره »پدر و پسر« به نظام سیاسی کشور طعنه های تند می زند. دلیل 
اصلی مقاومت ها در برابر اکران عمومی  این فیلم هم این اســت که خیلی ها 
در همان زمان اکران محدود متوجه شدند قضیه از چه قرار است. این هفته 
قرار است فیلم اکران شود، اما اکران عمومی  نباید موجب شود عوامل تهیه و 
تولید آن فکر کنند توانسته اند با بازی »صحنه خشن و رده بندی سنی« همه 

مخاطبان خود را فریب دهند.

سریالی برای شبکه دو سیما
»بیگانه ای با من است« در نیمه راه

فرهنگ و هنر/ زهره کهندل: 
تهیه کننده ســریال »بیگانه ای با 
من است« از پیشرفت این سریال 
تا حدود 40 درصد کار خبر داد که 
هم اکنون در مرحله فیلم برداری 
قرار دارد و تدوین آن نیز به صورت 

همزمان انجام می شــود.  بهروز مفید به خبرنگار ما گفت: این ســریال قرار 
است در 35 تا 38 قسمت 45 دقیقه ای ساخته شود و پس از پایان کار روی 
آنتن شبکه دو می رود. وی درباره موضوع سریال هم توضیح داد: داستان این 
اثر جابه جایی یک زن خدمتکار با عروس یک خانواده اســت. این مجموعه 

تلویزیونی یک درام خانوادگی است که بین سال های 69 تا 70 می گذرد.
مفید با بیان اینکه فیلم برداری سکانس های داخلی در مهرشهر کرج در حال 
انجام است، خاطرنشان کرد: این مجموعه پس از پایان کار روی آنتن خواهد 
رفــت و پخش همزمان با تولید ندارد. پیش بینی می کنیم پخش آن به ماه 

رمضان سال آینده برسد.
او با بیان اینکه »احمد امینی« کارگردانی آن را بر عهده دارد، افزود: دستیار 
اول ســریال سامان تفرشی، مدیر برنامه ریزی امین پیرحیاتی و مدیر تولید 

حسین باقریان هستند. 
به گفته تهیه کننده، نگارش متن های این سریال توسط فروغ فروهیده انجام 
شده اســت و پرویز پورحسینی، شبنم قلی خانی، پوراندخت مهیمن، نگار 
عابدی، ایوب آقاخانی، پژمان بازغی، مهران رجبی، سپیده خداوردی، میالد 
میرزایی، مهشید جوادی، مهری آل آقا، مهدیه نساج، مینا جعفرزاده و لیلی 

فرهادپور از بازیگران آن هستند.

 حسن فتحی با »روشن تر از خاموشی« 
به شبکه چهار می آید 

مجموعه  فرهنــگ و هنــر: 
تلویزیونی »روشن تر از خاموشی« 
به کارگردانی حسن فتحی در 35 
قســمت به تهیه کنندگی حسن 
بشکوفه از امروز روی آنتن شبکه 

چهار سیما می رود.
این مجموعه که از محتوایی تاریخی، علمی  بهره می برد، به زندگی فیلسوف 
نام آور اسالم، مالصدرا می پردازد و ضمن بیان شرایط سیاسی و فرهنگی آن 
دوران، به دیدگاه های فلســفی وی پرداخته و در واقع به بهانه پرداختن به 
شخصیت مالصدرا، نقبی به دربار صفویه و روابط ایران با کشورهایی که قصد 

تهاجم به آن را داشتند، زده است.
این سریال ضمن روایت داستان زندگی مالصدرا از زمان تولد در شیراز و علم 
آموزی در محضر میرداماد تا زمان فوت وی در راه برگشت از سفر حج در شهر 

بصره، به برخی از مهم ترین وقایع دوره صفوی نیز می پردازد.
حسین یاری نقش مالصدرا، کتایون ریاحی همسر مالصدرا، محمود پاک نیت 
شاه عباس و علی نصیریان شخصیت میرداماد را برعهده دارند و بهاره رهنما، 
محمد علی کشاورز، فریماه فرجامی ، جمشید مشایخی، فخری خوروش، ژاله 
علو، علی سلیمانی، محمود عزیزی، رسول نجفیان و عنایت بخشی نقش های 
دیگر این سریال را ایفا می کنند. »روشن تر از خاموشی« هر شب ساعت 12 

بامداد پخش و روز بعد ساعت 18 بازپخش می شود.

 فرهنــگ و هنر/ فاطمه عامل نیک  امروز 
در آیین افتتاحیه نمایشگاه و معرفی برگزیدگان 
دوازدهمین ســوگواره هنر عاشــورایی به پاس 
قدردانــی از تالش ها و زحمــات پرویز اقبالی 
در عرصه تجســمی  و تصویرگری کتاب مصور 
»عاشــورا« از این هنرمند قدردانی می شــود. 
پرویز اقبالی نامی آشنا در طراحی، تصویرگری و 
تصویرگری دینی است. تصویرگری بیش از 50 
کتاب و ده ها شــماره نشریه را در کارنامه خود 
دارد. متولد 1340 در آبادان است. دیپلم نقاشی، 
کارشناسی و کارشناســی ارشد تصویرسازی و 
دکترای پژوهش هنر دارد. 10ســال همکاری 
بــا مجالت رشــد، تقدیرنامه و دیپلــم افتخار 
پنجمین، ششمین، هفتمین و دهمین جشنواره 
کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
از جمله فعالیت ها و دســتاوردهای اوست. در 
سال 2002 نیز از ســوی کتابخانه ملی مونیخ 
آلمان برگزیده تصویرسازی متن شد. برخی از 
طرح های او در »مجموعه کاریکاتور کاســنی« 
ســال 1368 از ســوی حوزه هنــری به چاپ 
رسید. او هم اکنون عضو هیئت علمی  دانشکده 
هنر دانشــگاه شاهد بوده و در کنار آن مشغول 
تصویرگری کتاب اســت. معروف ترین اثر این 
استاد تصویرگری کتاب مصور عاشوراست. این 
کتاب روایتی مصور از داستان کربالست که اگر 
چه به زبانی ســاده بیان شــده، اما با استناد به 
منابع معتبر تاریخی نگاشــته شــده است. این 
کتاب می کوشد حماسه جاوید کربال را در ذهن 
و جــان کودکان و نوجوانان به صورتی فراموش 

ناشدنی ترسیم کند.
این هنرمنــد در گفت وگو بــا خبرنگار قدس 
با اشــاره به آغاز کار هنری خود از ســال های 
نوجوانــی عنوان کــرد: کار هنــری را از زمان 
هنرستان در هنرستان هنرهای تجسمی تهران 
که یکی از مدارس معتبر و قدیمی  هنر اســت، 
زیر نظر استادانی مانند استاد فرشچیان، آقای 
میری و آقــای مهرگان آغاز کردم. نخســتین 
کتابم در ســال 1360 منتشر شد، این کتاب با 
توجه به شــرایط آن زمان داستانی با محوریت 
جنگ داشت. از آن زمان تا به امروز آثار بسیاری 
با موضوعات داســتانی، شعر، علمی ، تاریخی و 
همچنین آمــوزش برای مخاطبــان کودک و 

بزرگسال منتشر کرده ام. 

 تصویرگری در ایران سابقه تاریخی 
دارد

تصویرگر کتاب مصور عاشورا در خصوص شکل 
گیری این اثر عنوان کرد: من سال هاســت در 
جایــگاه تصویرگــر و همچنین پژوهشــگر در 
حوزه هنر فعالیت می کنم. در این ســال ها در 
کنار تصویرگــری و کار کردن در شــیوه های 
مختلف، به بررسی تاریخی و همین طور سبکی 
در حوزه تصویرســازی هــم پرداختم. کامیک 
-پی نما- یکی از شــاخه های تصویرسازی است 
و نوعی از استریپ یا داستان های دنباله دار است 
که به اسم های مختلفی در کشورهای مختلف 
شناخته می شــود. این نوع از تصویرگری ریشه 
در هنر سینما و انیمیشن دارد. در اوایل قرن 20 
همراه با رواج ســینما یک نوع فیلم نامه نویسی 
مصور رواج پیدا کرد و تاکنون مورد اســتفاده 

قرار می گیرد. 
وی در ادامه با اشــاره به برخی آثار تاریخی در 
کشــورمان که به تصویرگری حوادث تاریخی و 
رویدادهــای مذهبی پرداخته اند، اظهار کرد که 
تصویرگری در ایران هم دارای ســابقه تاریخی 

است و در ادامه گفت: به طور مثال در قرن پنجم 
می توان به اثر »روضه الصفا« میرخواند اشــاره 
کرد که اثری اســت در مورد تاریخ شــیعه. در 
این اثر درکنار شرح وقایع تاریخی مانند عاشورا 
از تصویرســازی هم بهره شده؛ همچنین در آن 
دوره ما کتاب تاریخــی دیگری داریم با عنوان 
»حبیب الســیر« خواند میر که به تاریخ اسالم 
و جهان پرداخته است. جز این می توان به آثار 
دیگری مانند »جامع التواریخ« نوشــته خواجه 
رشــیدالدین فضل الّل همدانی اشاره کرد. این 
آثار تا دوره صفویه به همراه تصویرســازی ارائه 
شده اند و مؤلفان ســعی داشته اند در کنار نثر، 
تاریخ را هــم به تصویر بکشــند. من در زمان 
مطالعات تصویری این آثــار متوجه فقدانی در 
دوره جدید شــدم که با توجه به امکانات جدید 
و ورود شیوه های نو کسی به سراغ تصویرسازی 
از این دســت آثار نرفته اســت. بنابراین پی نما 
یا داســتان های تصویری دنبالــه دار را یکی از 
شیوه هایی دیدم که می توان به کمکش این گونه 
آثــار را روایت کرد. این شــیوه در حال حاضر 
در دنیا متعارف اســت. به طور مثال فرانسوی ها 
تاریخ کشورشــان را در هشــت جلد به شکل 
مصور چاپ کرده اند. آمریکایی ها و ژاپنی ها هم 
این کار را انجام دادند. به همین خاطر در کنار 
اطالعاتی که در حوزه پی نما داشتم، با توجه به 
نیاز معنوی جامعه در دوره جدید و با اطالع از 
اینکه ما در دوره های گذشــته هم در کنار آثار 
مذهبی تصویرگــری را آزموده بودیم، این ایده 

شکل گرفت.

 جریان های بی هویت در تصویرگری
وی کتــاب مصــور عاشــورا را پاســخی بــه 
تحریف هایــی که درحوزه تصویرســازی دینی 
وجــود دارد دانســت و با بیان اینکــه در آثار 
تصویرســازی حال حاضر چند مســئله وجود 
دارند که رعایت نمی شوند، اظهار کرد: نخستین 
مســئله بحث هویت فرهنگی است؛ در هویت 
فرهنگــی دو عامل خیلی نقــش دارد. هویت 
براســاس دو عامل تداوم و تمایز پیش می رود. 
وقتی ما از هویتــی حرف می زنیم، می خواهیم 
بگوییــم این جامعه یا ملت چه ویژگی دارد که 

با جامعه یا فرهنگ دیگری متمایز می شود. در 
مورد تداوم، بحث ســنت ها مطرح می شوند. از 
لحاظ هنری ما ســنت های تصویری، کالمی  و 
صوت و لحن داریم کــه به کمک آن خودمان 
را می شناسیم. آن چیزی که در کشورمان باید 
مورد توجه قرار گیرد این است که ما یک ایرانی 
مسلمان در دوره جدیدهستیم، یعنی اینکه ما 
یک هویت ایرانی داریم و یک هویت اســالمی؛ 
 البتــه یک هویت غربی یا مدرن هم وجود دارد 
که سال ها ســعی کرده  در هویت ما نفوذ کند 
و خود را به این فرهنگ وصل کند. متأســفانه 
در هویت تصویری و تصویرسازی های جدید ما 
این نفوذ خودش را نشــان می  دهد و ما در آثار 
می بینیم تقلیدهای به طور نامشــخص از آثار 
غربی وجود دارد؛ این ســبب شده آثار به نوعی 
بی هویت باشــند. این درحالی است که هویت 
ایرانی اســالمی  در روزمره مردم جامعه حضور 
دارد. سنت های مردم ما برگرفته از همین هویت 
است که از آن میان می توان به نمونه های ایرانی 
نوروز و شب یلدا و اسطوره های شاهنامه اشاره 
کرد و همچنین از نمونه های دینی مانند واقعه 
عاشورا و زندگی ائمه نام برد. زندگی نامه و تاریخ 
هر کدام از ائمه ما در شــکل گیری سنت های 
ما نقش داشــته و مردم با آن زندگی می کنند. 
باید توجه داشته باشید که این سنت ها درطول 
تاریــخ برای مــا جنبه های تصویر هــم ایجاد 

کرده اند. 
وی در ادامــه عنــوان کــرد: این تأثیــرات را 
به خصوص از قرن پنج که زمان اوج گیری هویت 
فرهنگی ماست می توانید ببینید. پس از حمله 
مغوالن، ایرانی ها دو کار انجام دادند؛ کار نخست 
این بود که تا توانســتند تاریخ نوشتند. در آن 
دوران 13 تاریخ مختلف نوشــته شده است که 
به تعدادی از آن ها در باالتر اشــاره کردم. دوم 
توجه به صنایع دســتی و از جمله کتاب آرایی 
و تصویرسازی بود. یعنی جنبه های تصویری به 
هویت تاریخی خودشــان دادند. من به نسبت 
کارم به این تصویرها توجه کردم و متوجه شدم 
اگر به این آثار دقت کنیم، با توجه به ابزارهای 
پیشــرفته ای که درحال حاضر در اختیار داریم 
می توانیم کارهای بسیار خوبی برگرفته از هویت 

تصویری خودمان انجام دهیم. 
اقبالی با اشــاره به وضعیت کنونی تصویرسازی 
در کشــور هدف خود از انتشار کتاب عاشورا را 
به نوعی ارائه تصویری برگرفته از هویت ایرانی 
و اسالمی کشورمان دانست و گفت: این کار در 
مقابل جریان های منحرفی بود که متأســفانه 
در حوزه تصویرســازی شــکل گرفته است که 
بیشترشــان بی هویت هســتند. در ســال های 
گذشته جشنواره ها و مسابقات زیادی به خصوص 
در حوزه دینی شــکل گرفتند. وقتی به ســراغ 
خروجی این مســابقه ها و جشنواره ها می روید، 
می بینید بی هویت تریــن تصویرها را به عنوان 
برنده یک جشنواره دینی برگزیده اند. متأسفانه 
در این جشــنواره ها به تصویرســازی هایی که 
بیشتر هویت غربی داشتند، نام اثر دینی دادند 
و منتشرشــان هم کردند. این اتفاقات در دهه 
70 و 80 در کشــورمان افتاد. من مدام در حال 
پیگیــری آثار تصویــری ایــران در دوره قدیم 
و جدید هســتم و عالوه بر تحقیق، مشــغول 
آموزش هســتم و از کار تصویرســازی هم دور 
نبوده ام. در این سال ها سعی کرده ام با توجه به 
جو موجود، تصویری ایده آل براساس داشته های 
ایرانی اســالمی مان ارائه بدهم؛ هرچند هنوز به 
آن ایده آل نرســیده ام، اما می توان گفت کتاب 
مصور عاشورا به نوعی نتیجه همین سعی است. 
من چیزی را به وجود آوردم که مردم بتوانند با 

دید معنوی خود با آن ارتباط برقرارکنند. 
اقبالــی درادامــه به ویژگی های متــن کار نیز 
اشــاره کرد و گفت: متن اثر هم دارای اهمیت 
ویژه ای بــود. در این خصوص من چندســالی 
تأمــل کردم و ســرانجام با آقای ســید محمد 
سعید بهمن پور آشنا شدم. ایشان هم تحصیالت 
دانشــگاهی دارند و هم حجت االسالم هستند. 
همان کســی بود که ما منتظر او بودیم. او قباًل 
توانایی های خود را در فیلم نامه مردان آنجلس 
و مریم مقدس نشان داده بود؛ به همین خاطر 
می توانست در نوشــتن متن داستان عاشورا به 
صــورت تصویری و دنباله دار مــا را یاری کند. 
همچنین ایشــان پیش از این کار، برای نوشتن 
فیلم نامــه ای درباره عاشــورا، مطالعات خوب و 
جامعی را پشــت سر گذاشــته بود. با این همه 
سه چهار سال طول کشید تا کتاب تمام شود. 

 ارائه جهانی اثر در سایت آمازون
وی با اشــاره به سختی های تولید کتاب مصور 
عاشــورا عنوان کرد: ما در فرایند تولید و چاپ 
این اثر مشکالت فراوانی داشتیم. نمونه اش این 
بود که ارشــاد در آن زمان برای چاپ اثر مجوز 
نمی داد و درنهایت ما با اجازه رهبری توانستیم 
این کتاب را چاپ کنیم. مشکل مهمی  در حوزه 
تصویرســازی مذهبی وجــود دارد. در زمینه 
شخصیت های داســتان که به طور عمده به دو 
گروه مقدس و غیر مقدس تقســیم می شدند، 
ما مشــکل خاصی با شخصیت های غیرمقدس 
نداشتیم، بیشترین بحث ما در مقابل کسانی بود 
که نسبت به نشان دادن چهره امام حسین)ع( 
و دیگــر امامزادگان)ع( از خود واکنش نشــان 
می دادند. من سال گذشــته هم دردیداری که 
با رهبر معظم انقالب داشتیم این نکته را عنوان 
کردم. باید توجه داشــت که جایگاه این بحث 
در تاریخ هنر و به خصوص تاریخ نقاشــی ما از 
اهمیت خاصی برخوردار است و هنر نگارگری ما 
در این ارتباط، شاهد آثاری متنوع است. آثاری 
با پوشــش و یا بی پوشش در شمایل نگاری و 

نگارگری ما بسیار مرسوم بوده و هست.
وی با اشاره به اقبالی که به این کتاب شده است، 
گفت: کتاب مصور عاشورا تا به حال پنج بار چاپ 
شده است. همچنین تا کنون به 14 زبان مانند 
زبان های آلمانی، اســپانیولی، روســی، ماالیی 
و ترکــی آذربایجانی )با دو رســم الخط کریل و 
التین( نیز ترجمه و چاپ شــده اســت. این اثر 
توسط ناشر بر سایت آمازون هم قرار گفته است 
و مخاطبان در سراسر دنیا به آن دسترسی دارند. 
این بیشتر از اینکه یک موفقیت مادی باشد، یک 
موفقیت معنوی است که به برکت واقعه عاشورا، 
لطف خدا شامل کار من شده است، اما باید توجه 
داشــت آثار مذهبی با همراهی هویت ایرانی و 
اســالمی مورد توجه مخاطب قــرار می گیرند. 
مخاطب بایــد بتواند با تصویر ارتباط برقرار کند 
همان طور که سخنران با تشریح واقعه عاشورا با 
زبان در خیال شما یک تصویرسازی از این واقعه 
انجام می دهد ما هم تالش کردیم با تصویرسازی 

یک روضه برای مردم بخوانیم. 
این مدرس دانشــگاه در پایان درخصوص ادامه 
ایــن اثر عنوان کرد: داســتان کتاب از زمان به 
حکومت رســیدن یزید تا شــام غریبان را در 
برگرفته است. درحال حاضر ما مشغول طراحی 
ادامه این کتاب هســتیم. تمرکز قســمت دوم 
کتاب عاشــورا بر پیام آوران عاشوراســت که از 
شــام غریبان تا واقعه اربعین را دنبال می کند. 

امیدوارم این کتاب دیده شود. 

برش

در سال های گذشته جشنواره ها 
و مسابقات زیادی به خصوص در 
حوزه دینی شکل گرفتند. وقتی 
به سراغ خروجی این مسابقه ها 
می بینید  می روید  و جشنواره ها 
که بی هویت ترین تصویرها را به 
عنوان برنده یک جشنواره دینی 

برگزیده اند

یادداشت

آرش شفاعی
annotation@qudsonline.ir

آگهی های بازرگانی از شبکه ویژه کودکان حذف شد

بازگشت تعلیم و تربیت به پویا
 فرهنــگ و هنر/ صبا کریمــی یکــی از مهم ترین 
دغدغه های فعاالن حوزه اجتماعی، روان شناسان خانواده و 
بسیاری از مخاطبان تلویزیون، انتقاد از ترویج مصرف گرایی 
در تلویزیون به واسطه پخش سریال ها و آگهی های بازرگانی 
اســت. بحثی که تازگی ندارد و سال هاست سوژه بسیاری 
از گزارش های رســانه ها و گپ و گفت های  کارشناســان و 
جامعه شناسان درزمینه آسیب شناسی برنامه های تلویزیونی 

شده است.
اما شــاید در میان مخاطبان تلویزیون، تأثیرپذیرین گروه 
سنی را کودکان تشکیل می دهند و نسبت به تجمل گرایی 
و تبلیغ مصرف گرایی بیش از دیگران آســیب پذیر هستند. 
شبکه پویا نیز از پخش آگهی های بی شمار بازرگانی مستثنا 
نبوده است. تبلیغاتی که عموماً خانواده های شاد و بی نقص 
را در خانه های بزرگ و در رفاه کامل  نشــان می دهد که با 
هیجــان هرچه تمام فقط در حــال مصرف کردن و رقابت 
برای بیشتر داشتن هســتند؛ اتفاقی که تحلیلش در ذهن 
یک کودک، دســت کم می تواند منجر به خود کم بینی، از 
بین رفتن عزت نفس و نارضایتی از زندگی شود و مدام خود 
را با ظاهر زیبا و بی نقص کودکان گلچین شــده برای بازی 
در تبلیغات مقایســه کند و در نهایت با تهدیداتی همچون 

احتمال ابتال به افسردگی روبه رو شود.
این در حالی اســت که محمد سرشار، مدیر شبکه کودک 
نیز در چند ســال اخیر بارها از پخش آگهی های بازرگانی 
در این شــبکه انتقاد  کرده بود. از ســویی دیگر حساسیت 
خانواده ها به این مســئله تا جایــی پیش رفت که چندی 
پیش از ســوی مخاطبــان تلویزیون کمپینــی با عنوان 
»پویا_بدون_تبلیغات« در فضای مجازی راه اندازی شــد و 
با انتقاد از پخش تبلیغات بازرگانی، خواســتار توقف آن از 
شبکه کودک شــدند. کاربرانی که از این هشتگ استفاده 
می کنند، معتقدند این تبلیغــات تأثیرات مخربی بر ذهن 
کودکان دارد و منجر به کاهش اعتماد به نفس آن ها، میل 
به مصرف گرایی بیش از حد و تثبیت تصویر نادرســتی از 

خود در ذهنشان می شود.

 برخی از توییت ها
در اینجا بد نیســت به برخی از این توییت ها اشاره کنیم. 

یک کاربر با انتقاد از تبلیغات بازرگانی نوشته: هرچی شبکه 
پویا تالش می کنه برای بچه های ما فرهنگ سازی درستی 
انجام بده، با تبلیغات و پیام بازرگانی اون رو از بین می بره. 
کاربر دیگری نیز با انتقاد شدید از پخش تبلیغات در شبکه 
پویا نوشته: شــبکه پویا اگر رسالتش تربیت کودکانه، پس 
چرا تبلیغاتی مغایر با این هدف پخش می کنه و اگر هدفش 

سرگرمیه پس لطفاً فقط شعار نده.
یکی از مادران هم نوشته: متأسفانه من چند وقته نمی ذارم 
پســرم پویا ببینه، آن قدر تأثیرگذاری تبلیغاتشون باالست 
که پسرم سریع طلب می کنه و تهیه خواسته هاش از توانم 

خارجه.
نفیسه ســادات موســوی، شــاعر نیز در توییتی نوشته: 
توضیحات تبلیغات جایزه های تلفن های ســرگرمی محور 
شــبکه پویا رو گوش کردید؟ حتی ما بزرگ ترها هم با این 
نوع توضیح فکر می کنیم قراره به تک تک تماس گیرندگان 

بدون اســتثنا هدیه ها تعلق بگیره، بچه ها که جای خود! و 
این واقعاً مصداق غش در معامله است.

زینب حسنی هم نوشته: بچه ها روزها پویا تماشا می کنند و 
در معرض تبلیغاتی که آورده ای جز مصرف گرایی و تحمیل 
هزینه  اضافی بر دوش خانواده ندارد، قرار می گیرند؛ ضمن 
اینکه به خاطر نداشتن فهم درست از محیط، باور می کنند 
اگر آن محصول را نداشــته باشند نمی توانند موفق شوند. 
کاربر دیگری نیز این پیشــنهاد را مطرح کرده که اشکالی 
نداره، ما حاضریم رو پیشــونی مجریان ستاره مربع بزنین، 
وســط اخبار تبلیغات پخش کنین، زیرنویسای تبلیغاتی تا 

زیر چانه مجریا بیاد اما پویا بدون تبلیغات باشه.

 نزدیک تر شدن به الگوی رسانه ـ مربی
این ها فقط بخشی از انتقادات مردم در زمینه تأثیرات آگهی 
بازرگانی بر کودکانشــان است، اما این اعتراضات در نهایت 

منجر به اتخاذ تصمیم تازه ای از سوی مدیران صدا و سیما 
شد که روز گذشته سرشــار در صفحه شخصی خود خبر 

از آن داد.
وی در صفحه خود با اعالم خبر توقف پخش آگهی بازرگانی 
از شبکه پویا این گونه نوشت: »از امروز یکم آبان 98، شبکه 
کودک یک گام بلند دیگر را برای بهتر شــدن و نزدیک تر 
شدن به الگوی رسانهـ  مربی برمی دارد: شبکه کودک بدون 

تبلیغات بازرگانی.
از امروز آرزویی که شبکه کودک، خانواده ها و کارشناسان، 
دست در دســت هم به دنبال آن بودند؛ محقق می شود و 
بنا به مصوبه شورای معاونان سازمان صدا و سیما و دستور 
معاون ســیما، پخش آگهی های بازرگانی از شبکه کودک 
متوقف خواهد شــد. الحمدلل رب العالمین. الحمدلل رب 

العالمین. الحمدلل رب العالمین.
دیشب به دفتر دکتر میرباقری رفتم و از ایشان بابت صدور 
این دستور مهم تشکر کردم. در اینجا هم، در گرماگرم این 
شــادی بزرگ از تک تک عزیزانی کــه در فضای حقیقی و 
مجازی پیگیر حذف آگهی های بازرگانی از شــبکه کودک 
بودند؛ تشــکر می کنم. به خصوص قدردان زحمات مادران 
دغدغه مندی هستم که با هشتگ #پویا_بدون_تبلیغات به 
میدان آمدند؛ هر روز با سامانه 162 روابط عمومی صداوسیما 
تماس گرفتند و در هر فرصتی، صدای مطالبه بحق خود را 

به گوش مسئوالن رساندند.
شــبکه کودک تالش می کند مهم ترین دســتیار رسانه ای 
خانواده در تربیت آینده سازان تمدن نوین اسالمی باشد. ما 
برای بهتر شــدن برنامه داریم و ان شــاءالل با حمایت ها و 
دعاهای خیر خانواده ها، روز به روز، این پیشرفت را مشاهده 

خواهید کرد«.
گرچه ایــن تصمیم نتیجه پیگیــری و مطالبه بینندگان و 
والدینی اســت که فرزندانشان مخاطب شبکه پویا هستند، 
اما فراموش نکنیم تبلیغات بــه دلیل ویژگی هایی همچون 
جذابیت بصری، فضای شاد و پرهیجان و زمان پخش کوتاه 
مورد عالقه کودکان است و از تماشای آن لذت می برند و بهتر 
است از این ظرفیت در راستای فرهنگ سازی بهتر، آموزش، 
تشویق به کتابخوانی، فعالیت های فرهنگی، حمایت از کاالی 

ایرانی و رسیدن به یک زندگی بهتر بهره برد.

تلویزیون

گفت و گوی قدس با پرویز اقبالی، چهره نامدار هنرهای تجسمی که امروز از او تجلیل می شود 

استاد روضه  تصویری
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